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~ ENCERROU-SE JXIIN:!FEM 
I ó 1," (ongresSo Eucànsti(o 

Verdadeiramente, a igreja~SOlenidades , que, apesar de 
católica, em Santa Catarina, a:::plo e complexo, Ioi cum
com a realização do 10 Con- prido à risca, com magnmca!gresso Eucar1stico, ontem' exatidão. 

OEsfado 
encerrado, após qua.tro diasj A parada de tiéis católicos, 
consecutivo~ ~e altl~~nantes ontem feita pelas ruas daIdemonstraçoe. de. le, 	 tem c i d a d e, processionalmente, 

O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente : Altino Flores Ium capitulo esp~cllll a es- foi, de certo, uma das mais 
-""""""'===~=-'"'7'~"""'-"----=-------_""""""''';''''''--'''''''''''''''''''-''';'''-''''''':'''--'-~--~=- crever, ta!!,to mais que re· vigorosas notas nesse impo· 
_ ANO XXV -oI Florianópolis - Quinta-feira, 1 de JUllho de 1939 N. 7677 prese~t,a e,e o ,!Darc,? com~- nente concêl'to de lé. pois o 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~~_ ~~vo~o~. aID"~Ano p~sm~~np e_	 oom~ct~ 

. graçao episcopal de . s. sôbre o qual se agillsvam es· 
Um pastor france- s mor- I I VAI FECHAR O excll!-. revma. ~. . JoaqUIm tandartes, bandeiras e galhar·

Dommgues de Oliv~lra , atual detes, das associaçôes reli-

to eb .ou.tro ferido, por!_- IpãO de- _ ! - -:-: () ::"-=-- _____ - --,.:.~~c,~~-::~f- ..~:..f&~;~~~~.,: -" .-~."~oL',8,.!8••.•.•e _ . - ~~,,~--·?- -()~-,_~ -- -.,:~--I\r- A".'iüJ=" OLHOS, OUVIDOS, JARLDàIGMICZOO. .; .- ~~ -; . ---:,;...., C - _, _ ~S ~o,, ~. .a~vr.,~d_ -cara melros espanhóis il li' • '~\ooI - . ..'-' '" - -NARIZ,-(ÜÚ:iGANTír:::---	 - . - - .. _ a ' ~ _~ ~;.;; =-- . 

Perpinhão. 31 - Quatro in· E.pccicli.ta do Centro de Saúd. - A ..i.tent. de prol. 5.n.on 
dividuos, Que se acredita serem Consultas dlarias das 4 ás 6 l j2-- Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447II 	 Icarabineiros espanhóis, se .pre
sentaram 11 noite em uma pe- _ _ ___.______ 
Quena casa de campo, situada 1 

~ em territorio francês, na região M'"• 5
, do ·cúlo~ de Banguls, e solici 

! • 	

ai aos anOS 
taram a dois pastores ali resi · 

I I 	 dentes Que os aUXIliassem a 
transportar ~m companheiro gra

• vemen~e lendo em um aCidente. Il Os dOIS hOlllcns a~eucram, mas, Como um médico paulista explicà o fenô· 
- deo.etnatvruanelmsePnoduococ'oPnedrcllezbl'dconsdOpQalrIae meno - Irmão, e não filho 

t;rritÓrio. espanhól. recusaram S. Paulo. 31. _ Cresce dia uteriua. Lina, em liberdade no 
proseg~nr. _ a dia a curil'sidllrle em túruo Iventl'e de sua genitora, ai 

Originou-se u.m_a ~ltercacao. do singular CI1~O de Lina Me- Iviveu nOl'malmente, até a épo. 
d~lrante a Qual varlos liras lor~rtl dina. lIlãi aos 5 anos. IC8 do nascimento. )o; o outro 
disparados, Quando o grupo am- A propósito dessa extraor- úvul.o, preso no interiol' do 
d~ se achava dentro das Iron- dinâri~ occorrêncil1, que vem .ventre de Lina, em estado 
telras fr~ncesas. suscitandn debates uns een- : latente, continuou a crescer, 
~ pastor Hub~rt, de :14 anos trns cientlncos de vários pai· ' embora atro\'ia!lamente, até1

de Ida!\~ l:Ie naCionalidade fra~- ses e empolgando a opinião . que exigiu a operação de 
'- ,_cesa, fOI morto e seu companhel' pública mundial, ouvimos 0 '1 lapal·otomia». 

ro , Ba~nades, de 16 anos, teve sr. Souza Fr eitas, antigo mé- Como o nosso entrevistado 
um lerlmento n~ coxa. " dico operador e parteiro, ror' se rel'el'isse a uma simples 

Durante o. mterrogatuno a mado com distinçãn pela FI1-1lapnrotomia e não a uma 
que as autondades submeleram culdade de Medicina do Rio «cesarian!!», procedida na 
.o lerido, este decla~ou Que, . na de Janeiro e que por longos menor, interpe lAmo-lo, a res· 
véspera do aconteCimento, IUs, anos clinicou nesta capital Il peito. 
tam~nte com seu camarada as· no interior do Estado. I - .Pensn que fo i feita 
sassinado, . abrigo~ e alimentou De inicio disse o coohe cido I·espondeu.nos - u~a opera-
um espanhol evadido do campo obstetra : ção de laparotomlli comum, 
de Argeles, que havia atranssa- _ <Tenho acompanhadn, pe- Il não uma .cesariana», pois 
do a fronteira, dissuadindo·o de las reportagens dos «Diarios a criança. segundo a descri 
regressar à Espanha. O fer~do Associados', o extraordinário ção dos jornais referente ao 
acredita Que a agressão sofrida fenômeno. ocorrido no Perú. ato operatúl'io, não loi en 
agora póde ser considerada uma de uma menor de ri anos que contrada ua cavidade uterina. 
represália a esse lato. à luz um menino. O aconte- As noticills até agora vindas 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;:::::;~;;;-;;;-=-=-=-;;. cimento é , um efeito. no~ável, a público não esclarezem bem 

Italvez único no mundo. Sup· o caso, por [alIa de referên· Estai trIste, mllD amOr 1 
jPonhO que o «ca_so» de Lina eias té nicas. Segundo acre._ TeDSbrODcbltef Sulrestolset lhes vem da posse de quase todo o território agricola do

M.chado & (,'a, 
Medina se teria passadO da dito, o sucedido com a me· R' , I d N li. lo pais.

I . t ',nnr -lit - . 1 I ou I ." e . e . OSIiO.I.ar, Os decretos postos em vigor recentemente acabam 
Agência e ~oau~~~e~~UI~:. conC~~ã\;~O:ngseru:en~erha:~a RO g:s~ ~6 le salva !I 111111_6 ! !lutomaticamente com os partidos, fecham a .Casa da A-

Representações de Lina, depositara na cavi· nceorrido com os irmãos sia- DITADURA lemanha» e pr01bem a circulação de jornais -pioneiros do 
dade uterina dois úvulns, que meses, há anos, os quais na3· ~ovimento., e.ntre os quais o -Deut~c~e Zeitung, :- Além 

C.ixa postal - 37 [oram igualmente feC\;ndudos. ceralO e viveram juntos. Creio - diSSO, o ColégIO Alemão deverá suprimIr! de a<,lôrdo com 
Ru. Joio Pinte - 5 Um de~envolve~.se, prepon· q~e é irm!1 e nã.o rilha de ET-EATRO o novo decreto, o ensinamento da doutrma naz_lsta. 

F LORI A NO POLI S 	 derantemente, sobre o outro. LIDa a cl'lIlnça tirada, me-

O primeÍl'o (Lino) poude con diante operação de laparo

Sub' .,ente. nOl principoi. te~ o menos des~nv?lyitlo (11 tnmia comum, de sua barriga. Milão, 31. (U .r .)-Foi repre-
Munlcíplol do E..."lo criança agora naSCIda), . em Mesmo, I?orque, ~or cau~as sentado, ontem, na Opera de 

P 77 m.omento . da~o da gerwlD':- de ~ o lleJo conhecl~as, é Im desta cidade, o drama de 1lU
çU!l no IRtel'~or do Meu pro posslvel a _concepçao em uma toria do sr. Benito Mussolinl , 

A defesa agrícola em pl'lO ser, cO~lIDuando a_mboR meuor .de ;) ano~ de Idade.' - intitulado -Cesare», obra que
Santa Catarina a ter uma Vida comum Intru· concluIU o sr. Souza Frp.ltas. põe em destaque a supósta 

___ __.______ 
------.-.--- --- - ---- ------------.-.-- .---.- ---- -----Conforme o acôrdo firmado 

entre o govtirno do Estado de 
Santa Catarina e o Ministério 
da A~ticllltllra, o ministro Fer· 
nando Costa acaba de designar 
o ene;enheiro agrônomo Armando 
Davi Fer!eira Lima para execu' 
tar, aqui. a parte referente à De· 
lell Sanitária Vegetal. 

O referido ténico, que ficará 
I cum o encargo de promover a 
-_ delesa agricola em todo o Esta 


do, deverá sair do Rio para 

I<!orianõpolis por estes dias. 


UNICOE 

VaDADllaO 


Nao confunda I 

Abatido um leão fu
gido d. um circo 

WNDRES, 31. - Uma ca· 
çadaeJlloclonsnte e movimen· 
tada , reallzou·ae na Irlanda. 

, Um leão fugiu de um circo 
" que lunclon, em Wexford, e 

.. ' du ,qual constltuia a prlnci. 

pai iatração. 

- Fui dada rigorosa batida 

nu imedlaçõe. até cêrca da 

meia íi'oite. Indmeros guar· 

du:clYlc,oa e camponeses ar

m.~ atéo~illlntes prucu

raiám ií ' féta. poHod08 .08 

iecántól, eocoDtrando em 

éeml" lU,.r um v\telo aorto 


com I&aUla uradertattcoa 
cle t.r I Iclo .lacaclo pelo lu 
IIU.o.

ToeI......Id.. foram.,.r 
cadal e, flulmfnte. um ope· 
rirto ela Dome War" Reumood 
coal .,ulu 10C!allzar • r ra, 
"hataaclo-a a tlroa. • clll.ao 
o'a d. 1!ú melr". I 

Os Intcrnolionol ~ii .. dcscnhaclo8 e conRtruido. 
unicnlnenle puru o I'CIlOKO Mf! rvit;o de lrlluftl.orte _ 
de curgo. 

M..is de 35 anl1"K dc eXJlericnc:io. "um 11 11 to
caminhões perntiuirutn uUing ir UI1I DltO grúu de 
ap{~Tfciçonmcl1 to nn fubrieuçüo d csAeM vchiculo. 
e lIuaa parteM C(JnlpOn(~111' e.t. 

l\fotores p08santes, lruI18.nissócs, eixos trazeiroa 
e dirCercnciaes rcsislcnLc8~ longnrinas rcfor4.;ada8t 

molas fortes c flexíveis e JunÍlos outro~ caracte.. 
ristico8 contribucm I.aro 11 grllntle p0l'ulllritlllde 
d08 caminhõcs lllternational. 

Adquirindo um Internutlonol, V. S. receber' um 
prod-'o de .Ita qu~l!dade. 

CAMI N HOES INTERNATIO NAL 
ARecte. pu-a O l::atado de Sanla Celbarlna 

. MEYER & elA. 
Rua CoDM11l Iro ""a lr" •.- Calxa po.lal 18 
t:.ad. 'eh:'" .: ",wo)'e, "- FLOlllA!\uPOLIS 

Serão vendidos to- -
dos os animais 

Rio. 31 _ O nosso 
velho e tradicional par
que de animais bavia 
mais de dois lustros que 
lutava com toda sorte 
de diticuldades 

Manutenção diticil ; das 
espêcies ali expostas, 
ausência absoluta de 
auxilio oficial, retrai 
~e~~o spe(~~f~~, p~~ ~~. 
tude t.Jltvez da coleção 
de irracionais que dia a 
dia se reduzia, de tudo 
isso rasultou a delibe· 
ração que acaba de to· 
mar a administr9çilo do 
Jardim Zoolúgico: ven· 
der os animais a insti· 
tuições nacionais e es· 
trangeiras. 

Fica aesim a capital 
sem um parque sequer 
dessa ordem, que não 
proporcionava diverti 
mento silmente :\ popu
lação infantil, mas ser· 
via por igual de magni
fico veiculo de enslna
mentos práticos para o 
conhecimento das espé
cles enleixadas no vas
to ramo zoológico dos 
vertebrados. 

semulhança da conquista ro
mana com o advento do raso 

CI~~~~ é a terceira aventura 
teatral do ditador e foi estre. 

/.Ia31 .de MaIO, mllhar~s de rO'1 mentado, colorido, impres
~s~\~~~~S,c~~túc!~n~lr~~~e~:~ sio_nant~ e in~Squecivel.
dos municipios do interior, . :1\ nOite, na ~catedral, f?ram 
aigulIs formandü simples de- le\16S l'!a\1daç.oe" .pesso/.lls ao 
legações e outro~, numerososlexmo. .sr. arce.blspo: - pelo 
gr'lpos, para cuja condução sr. HerIberto Hul~,:, e~ nome 
foram contr&tados ônibus es· dos ilomens catolic08. pe~a
peciais. j exma. sra. professora Beatnz 

Os exmos. e revmos.• srs. de Sousa Brito, em nome das 
d. Pio de Freita~ e d. Daniel senhora~ católicas; e pelo 
Hostin, bispos de Joinville e rvmo. conego Harry Baue~• 
Lages, pessoalmente, se asso- em n0Il!-e ~o clero_ catar~· 
ciaram a todas as [unções do u~ulie.. 1\ tOU?S agraa~ceu u. 
Congresso Eucaristico. outro Jo~qUIm Doml.ngues, em s':.n · 
tanto fazendo inúmerossacer- slbllizada e prlmorosa-braçao. 
~g~~~a~e~~ i~~!~~~. e das pa- o ~~~~~~ ~~:~~n~rei:~~it~~ 

O sr_ interventor federal, e demais fiéi!l vindos do Inte 
dr. Nereu Ramos, não se;fur· rior. Hoje, cedo, esse movi· 
tou a acompanhar o desen- mento continuou, ativo e em 
volvimento do programa das perfeita ordem. 

i Dr. Arminio Tavares - BUUIDOS, 111. &111111 I
Cirul'gifio-Especiallsta Assistente do prol. SansonIConlultal d•• 10 " 12 • do. 16 'I 18 - Joio Pinto, 97 1Ob. -T.1. 145 

A Gualemala conlra as 
alividades nazislas 

ULJATEMALA, 31 ' - Os circlllos chegados ao go 
vérno precisam que os decretos destinados a pôr róra da 
lei os agrupamentos, :Jue recebiam subsldios ou senhas do 
estrangeiro, visam pôr termo às atividades dos nazistas, 
nJofascistas e filofalangistas da Guatemala. 

Como se sabe, o govêrno vinha-se preocupando de 
ilá muito com as atividades dos nazistas apoiados pelas 
poderosas colônia!; germanicas, cujos recu rsos financeiros 

A I-b d d d ai I er 1 e 1 p ;2'."rl
_ _ ,- _~'. 'E I 'd U--." ---.a, '.DOS S a OS ,!DIU8-S 

Fritz Kuhn atacou ao presidente 

Roosavelt num d,'scurso am Gratton

GRAF~'ON, Winsconsin~ 31 sevelt ind:cutivelmente rIra. 

(U. P.) - O cl!efe do «Bun,d» tarA ~e ser rtleleito por um 
germano·amer!cano, sr. FrIt.z terceiro periodo. 

ada em presença dele a 23 Kubn, que fOi posto em I~ . . O sr. ~uhn falou por oca 
de abril, em Roma. berdade sob fiança, depo_ls sllio da mauglJraçãn de um 

O drama contém ataques à de ser .~reso sob 8 acusaçuo acampaIl!-ento do. -Bund" _0 

lJemocracia e atrioue a Ce- de ralslficação d.i! d.ocu!Den-1 em segu!da parhu para Chl' 
sal' muitas das campanhas t~s e de -apropnaçao lD~e. cago, ~Izendo que breve· 
lançadas pollo autor da peça. blta ~e fundos, pron~nClou mente IrA ft Nova York, .onde 

O nome do «Duce» não apa. um discurso, ne.sta Cidade, tenciona realizar um «mee
rece no programa, que é firo atacando o preSidente Roo ting. monstro afim de pro
mado pelo conhecidO drama. sevelt e o procurador do Es testar contra a persegulçãn 
~rgo Flovacchino Forzando. :~~ ~~ g~~~/ork sr. Tho- qu~ s~!~e ~;~;~~d'i;ronboele 
Faleceu o escritor ale- No dEoCOrrel' de sua ora sub-chefe da organização 

mão Joseph Roth 	 ~~~' tinb:r'CO~~~~a d~~~~~~: ~~~ ~:~~:t?~ ~~ ~~::Eod~~~~~~ 
Paris, 31. (U.P.) _ Faleceu de que os dois seriam der· que o «Buod" é contrArio au 

no dia 29, aos 45 anos, o sr. ~~ta~g:es~~t~~~!~m:u:~ei~!~~ gOX:~~~c~:t~~' :uoeOS~~el~e8_ 
.Ios.eph Rotll, um~ das perau- didaturas à presidencla da mas razões Induzem a agre
naiIdades \lter~rlas da Ale- Repúblico . mlaçll.o a não concordar com 
~::bf~gtl~:vam:;t:e :Se;\~iC:::6 Disse ainda que o sr. Roo- a candidatura do sr. Dewey. 
da campanha racial do govêr
no nazi, 

O falecimento de Rotil se Dr Pedro (atello Cliniça~édico.
• 	 c:uurglcadeu no Hospital d. Necker, 

onde se suhmettira a uma das molesüas da cabeça e pescoÇo 
operação. ESPECIALISTA EM 

O seu enterramento foi le' OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
vado a efeito, ontem, no ce  Cunsultorlo: Rua Trajano, 18 

mitério de Thlasis, nesta ca· DIariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 

pltol. RI,ldenci,: PIIone 1565 


Não precisará de café 

do Brasil 
 ERlrep.§~~@., _ d~ pésca

Roma, 1I1.-A impren88 Ua- Rio, 31 - DIiDdo : ex~Cuçll.o 'ao prollrama traçado 
Uana . noticia que a Etiópia pelo govêroo, para a orgli_olziçllO da<-péaoa elll GOMo, pála, 
dentro - de -puuco tempo po- o m:nlstro Fernanôo Cost8' determlnou "o 1111e lu. DO próximo 

~~i~tllf:~~~I~af~e;~~to:oo~~ :oê8RI~aôr::d:sd:eSU~0:8~~U~!~l::· eril repoetOl d. ~ca 
_, 	 -Il'c:::esé,entà ;qu!ia ltâ1l8; den- A cons!~1:lC~o do entrepo to d Aqra doe Rele • 

lto em br.... poIieré. llber- ri eonelulda no/p.r~~!mo mêl de Julho. 
tar ..a ralaú..manle da Im· Todol ..... l.nfrepoetol "rio doladoe de J6brice 
por"910 do oar6 lul·am.rI· de 1610. cimaru fr1aorlfleu, abrigo. ptara barco. de pt . , 
oaDO, porqll&oto o ooDlUmo oa e par. pa&cadorea, tlllpeDdrlol 111641008. etc. 
IDterno da 1""& 6 d. mODO Alnaa ute &DO . erlo lD1cladu li CODltrUç'1l 
«\liulal.. eulrllp04ltu. dlt pW • aIA P.fuambu lO. 1la1 O) r r~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lul�am.rI
http:l'!a\1da�.oe
http:de~envolve~.se
http:OSIiO.I.ar
http:E.pccicli.ta
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I «Lux JorIldl» cóIfi'pleta 

SIIGUD SI.GUI! SA , hoje 11 anos ~ ·· -lMocinhas e Mulheres 
LTX-.JORNAL. a prestigiosa o que pensam e escrevem'"I

lorganização jornnlistica diri- os jornalisttis brasileiros, em SANGU[NOl
A~ c:onge..tões e inflamações de Certos orgãos inferno, gida pelos nossos colegas da tôrno dos mais variados a8

impr"1l8a carioca Mário Do suotos, como economia, agri- ! 
mingues e Vicente Lima, com· cultura, comércio, indústria, ' (fIt1I Ii 11••1) 

Ccrto~ ol'g-ãns internos da~ mulhere5 pletll hoje onze .anos de vid!:\. t'nsino. petróleo, café, algo·l· . E' o uriiCô fortificClolelÍo écongt.·stionam-:;c e inllaUlam-::;c com Pelo esfôrço e persistência dão, açuear etc. mundo com 8 elemerij()sllluita facilidade. de seus diretores, afidos li Colaborando há onze anos i loulcos: ' PboÍlphC)fo, <QlI~ Para i~tOt ba~ta um Sl1::-to, um ahalo dedicaçãO dós seus intefigen- como prestimoso auxiliar da i 
fone, uma flul'da. lima rai\"a, unta les auxiliares, LUX-JORNAL imprensa brasileira, LUX-JOR ~:~: t;.~e~i:~~ 1I~~n6g~::;; ,
("oulInoção violenta, uma noticia m{l venceu esplendidllmente. NAL se impôs pela sua enci- de 20 dillS, nota-se: .(tU tri~te, n10lhar 0:0:; p(.~, um rc!"fria Para a execução do seu ência, tantas vezes compro·

lnt..:l1t u ou alguma imprudcncia. l' - LevantsmeDto . ~e*~nserviço de recortes, LUX · vadll, como uma instituição 
. I A.~ moh..::-:;ti~l~ m.... is perigo"l...a::. d a" muiherc:-. das fôrças e volta fmmedla-- j ..lOIWAL recebe todos Ol'l diá utiJissima e modelar . 

cmneç~ lll ~·1...·mpre a~sim. 'a do Ippelllc; .. .<
I rios que se publicam no Bra· Npsta data, associamo·nos 

2'--Desl!pp~reclmento pOJ.siLo Lê tl recorta, nesses jor· pr8r.eirosaOlente ao júbilo 
nlils, tudo o que possa in· dos nossos 'conlrades Mário 

1 ~c !~l~~~~~i~~~!~l~:(i~~t~~~:~~:ti~l:ll::p«(IJ::~~~~;::;. ~~~no~\~~lI~ cómp1elo das dótes de ' él: 
mulher Sillt;1 n ad ~l 110 {'~)JJH.·co. Iteressar 80S seus assinantes, Domingues e Vicente Lima ~~' Insomol. c nl'!rvoàl~:,y: 

jdistribuindo, por todo o pais pelo êxito indiscutivel ela;i~~~~:~~~;:~:I~:~::,~~,~:;~~;;;';,,~l.d~·(~~1~~~ã~,:~t~r~;~C7,,~~h~cil;,~~~~,~ç~\.~ 3'-Combal:: ~Id!ca! . (11 .diretllmente ao!'> interessados,- sua brilhante empresll. 
i!epressilo nervosa e do eÔl

~ c~ta a GIU~J da~ l1Io1('~lias mais pl~rlg-os~s! mqfeclmenlo'''tIe umbós 0' 
Para C\'i l~lr e lr.llar <I:' ("tlll~·(':-;t()(·:o' (' a~ inAam:1çJcR internas. use sexos; 

Rcgu/wlor Gesteira ~(,!H d4..'lI1or..l. 4' - AaKmenlo de pêso 
Rr.C:lI1ador Gesteira l'"Íla C' lrat :l os padeC'itllPllto:=:. nervosos produzi variando de 1. a ;; tuos; 

dos pelas J110\(' ...;ji3S do utefO. a él ::, llla nl'n'o~a, P('~O . dore:;; C" colicas no O Sanioenol ~ IImlllfln' 
,,"entre, ag }1t:'rti. lrbaçô('s; (~ dl)('lh:as da mCII~{rUac.Jll), a;;cmi~, palirll' 7, de dr.sc'Jberla !cicntlfica.-;:" li 
amare1idüo c lil'll<.orl'; :gias pr. :\, (Icadas pelos. sofrimentos do lItero, fra Oplnllo do :Ir. M31loel 5.,. ' 
queza geral C lh:~allill1u, a fr;IC!HC Za do utero. td~H·I. ;~:-; subil as, palpit:t  '1!! d.:;Co,t.:l~ 
ções, opn':-\:-,:io no pl;·iIO Ol1 IIn coração, sufocaçào, {ah .l <..1..:: n r, tontura s, 
peso, calor c d\)n.:s de C,,),l'ça, dormencia nas peritas, l'lIjÔOS, ('l ' rtas .... <l 
coreira s, cen.ls lO~~t'~r pofltauas Cdores no peito. dorl S Ha~ cn~tas e nas Irmandade do Senhorcadcira~, faha dt, animo para fazer qualquer trab,llho, {"a tJçac:os c todas 
as p;:'rig,()~~l;::;' a lt('raçô,,'::; (1.1 !:'aadc causadas pela~ congt.':O; l ÜCS e inJlama<;õl!s Jesus do Passos e 
do Ulero. Hospital de Ccxridàdà 

Re.~1/!ador Gesteira c:dl ..l l~ trata e~t.a :-; cOlIgt~tÕ~s l' iliHalHa ~ücs Jcsdc De ordem da Pro\'edorÍiI 
da Irmandade do Senhor .11'

o começo. 
RfJ.!. l/lador G-esteira (·\'ita (. tra ta tamlwi1l ~s C(llUplil'a\'CH:~ illtl·rtWS, sus dos PaS8l>S e Hospitaldilque s.ilo ainda tJJai~ pcriglJ~a~ do que a::: iní1antaçõl:~. Caridade, venho convidár os 

lOIl1\' \."t : hnil' llH;~mn nossos Irmãos, a cOIDpareco~ 
reUl no Consistório da Cntoe 
dral Met:-opolitana, no dia '31 
do corrente, llS )4 1/2 horas, 
parll, que. revestidos de .ba-. 
landráus. incorporados, raçam' 
['arte do préstito em honra 
11 .Jesus Sacramentado, que, 
em salene procissão, sairá 

a usar Rt'gtt/ador Ceateira 

odesertor ,la Clltedral metropolitana asDr. Biase A. Faraco 15 horas do referido dia :11. 
Médico·chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de S~ÍI  Pede a Provedoria () comBergdoll -~ 
de de . FI?rianó?o~is. Ex-inferno, por concurso, da Assis parecimento de todos os Ir · 

tencl3 PlIhhc~ de PNto Ale[:re. Ex-interno de ~' mãos. 
NOVll York. 29 (lJ.P.) -De· Clínica médica e Ginecologia. Consil3lúl'io em Florianúpn

pois de 1 anos de exllio Da lis, 26 de mllio de 19:19. 
Alemanha. o famoso desertor CLíNICA E CIRURGIA GUSTAVO PEREIRA 
Cogl'r Cleveland Bergdoll, a Secretário 

viador. regressou IIOS Estados 11::-:;,··;.:,' ;.:-·:;;;;-;;;-;;:·=;;;-;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;==;.;;;·-;:;;------ --· -·- 206 3v-3
--- Sífilis -- Unidos para reclamar a SIlIl 
fortunll pessoal. (onlult.s di.ri.mente das 16 ás 19 horas 


Tendo sido convocado para 
 Rua Felipe S<hmidt, 46 - Fone 1648 ---- ovels de-~ço -- IOr. AugustO 'aê -Florianópolis M' · prestar serviço milita,., em r

--------·-~30~v--~3~..' 


Mundial solicitou. e obteve Co.fl"oa - Â~<cl:..i",o. MEDICO 

!?J~~ q~I:~~~a:: e~sta~~!r~~ 1"--~l!O~.~-------- Paula 
licença para visitar sua mãi, _. Doenças de 5éBlloríls~ uma milionária de FiladéUia. .(•••• p«o.... _[á(C~i••• Partos 

gdoll não voltou ao quartel, - OPflF8eõ8S ---'"..: 


Um vez feita a visitll, Ber

acabamos de receber, em estilos os mais modernos.fugindo para a Alemanha, CQNStilTORIO

onde permaneceu até há pou · 
 Esmerada fabricação das Indústrias «Neve» - S, Paulo 

Rua VicIor Meirelles n " 26 

co. ! ás 10 1/2 e das 2 ás 'I horas 


l~ecomlllendamllS aos nossos clientes l' amigos lima Tel. 1406 .,~,
be~i~~~m~n!~~ a:e~~~re~ l~f7! visita á nOSSJ exposição. 
 RV3ldenclll: VtscondeOurc 
seria punido, o desertor de· Pre~o. 42 - Tt:l. 1365 

cidiu voltar /lOS Estados Uni· Preços excepcionais!

dos, recU\lerar a cidadanill 

americana o tomar posse de 

sua fortuna. Agor8, ao cbe· Leilãó 
gar a Nova York, foi detido Serão vendidos em leflll0,Machado" Cia.na El\is lsland pdas liutori· no di:} 2, sexta-feir/! ilS ' 19 

dades. horas, nu prédio n. li d"
Rua João Pinto ._- 5 

li:nquanto Bergdoil estiver Praça li, de novembro : {ao Teie/?hone -- 1058 Cx. postal .- 37 
preso, o Comité de Assuntos dar túrreo): 6 bellssimos ' qua-

Militares do Senado discutirá 

a questão da ordem de des F L< O R I A N O P O L I ~5v -a:t.-H ~~~~a~ í~~~is~r: ~~~Y:âlÍd11~ • 
têrro, ao passo que 8S auto· I';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;:;~:;;;;;;::=======~ giratúrla, 1 quarto de ;isilp .,..ridades militares o submete I: . rior madeira imbúia' p.ra 

rão à Côrte Marcial. 
 Icasal, cristalelras, m.•.e,.,.....s.a ""8

Desse modo, o desertor é ticn, cadeiras, . < armArlns,o advogado
hoje o preso número 209 dto guarda 'comida, tapetes, lI1é 
Iorte Jay, na ilha do Hover José Accacio Soares Moreira quina de mão «Singer- , IU"''' 

. nador. Os seus companheiros da· roupas, . lavatório. e ú [[J
c:ommuolc~ 1I0S 3en~ I'Hentc:!\ dcsta clIP!lll1 e do Interiorde céla são flois nel!ros con· mármore cinzil;', bidfil , ador
do eatado que contlnulll] f:urcer BUli p~o118s1!.0 perllnte adenados I!. prisão perpétua. n08, louças, el(' , e te. 

Depois de 10 dias de inco Códe de appeIlação 207 

municabilidade, Bergdoll 'se

rá submetido a exame mé
dico e voltará para a céla, I . . '" 


~~::o ~~~~~.trablilhar como · ...i ..•" " i..••••..iii""ii ·· · - i- -.iiiiiii••••--iíii-iiirriiíii ·iiii iíl-il.iliiii-· · · ir.;~ JUVENTUDfi~i• .,ii,."".i; iL "i :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.·-iii-..-•••••••...... ...--iai- ·iii-iiiíiii--_-.-......-~~ I 

MtJilClMilhosas cria(:iêSem ALEXANDDE ~ 

A~trallan~ -li~ para e~ti~o~ 

AGASALHOS DE PELLES 


está recebendo a 
Pr«lll-K.luprllm.çasadc 

CASA CASA ROMANOS Rua e. Mafra, 26 
;~~.dl:~:'I:::i.cQa\oo.=; Telephone 1288 
Wlfrtlll,. lDlormaçon IHI red<K· ao.-. -ti 
Çh do . e,gdo. , v-I.'..................................................................................• 
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a 

o ~~:~~~»I e ::~~~~llt~o~. Dada ' BRINDvJS DL\. f;-~~~~~~líililiil!iiiiiiii~~,i~onais do sol.re~. P?r vezes, suo os i 

!teból pr()rl'lO~ dlretorbs dos clubes , 
 SORVETERIA GLORIA aB~ôrtitõf qú~éisto? JEsc~ drsportistll: A. que OI! IDsultam». I 

Tenói Alõuquerque é Contrário aos cam- As tIes figuras ao lado representam:. . 
ao alto, um microscopia ; ao centro. a ca~ ,consi~ um dos mais. d 
b eco de um verme da Opilação grudado 
no intesti no de um opilado; e, em baixo. a

t~omp~criticos esporti- peoes do mun o o I 2.0 SORTEIO 
vos di «placard" de Belgrado I bocC:Q do mesmo verme mostrando ':)5 den· i 

Sobk> acima o co- ,JoJ.(ando em I!e!grad_o, 08 i Plano 5to. Antônio ~ teso por meio dos quae5 se aqanc á mucosa. 
nhecilnista escreveu, mestres. do I utebol, 08 IDgle- 1 • I,. do intestino. 
para "'dO de Minas. , ses_ solreram ~ma _der~ota 
interQ"e oportuno arti- surpreend~nte Ela_nao flg~-II 1.0 Prêmio - Uma bicicleta para ho )':~~~~:~::~~'~~~~~~~f1~~:~~ ~ Val or :'iOO:5000 

r doe nte: a bocca. sendo uma especie de 

üOSOOO 

go, d~ranscrevemos os rava_, pore~, ~o rol das COI- .) o mem ou senhora , 
segui1llcos: 8a~~~mp[~I~~I;(~C 'tudo ou quasi ;; h~~e~~I~t~ ~:~~~~~no pa- /' ventoso. chupa um pedadnho às m ucQ:-,Q 

f' que enc he a sua cavido.Jde e ne:5Se pedo· 
. tudo é adruitõ-sivel razão pe 13 o - ütil,~ C:lmisa pa ra homem . ~~~ cinho se enterram ex: den~e9 rni:lU6cule.,s que511~OI)O 

Ten ; ~uração das la qual o adversá'rio tido po~ I 4:0 - Um cinlo » 30$lIOO :: a a ultima uguro mostra. 
,rtldas mais traco póde transformar- 5.:' - 50 passes nos ônibus 

-A; : .estabe~ece: _A se e vencer em grande estilo. Circular ou do Estreito 205000 :~r lado~::~n~c:. ~i~~~~il~~l~~r::: ~~~a~~ 
parhdra 90 mmutos, a Os in"leses eram os lavo- li." - Todos os que termina - tidad~ de ~·.:mgu~. at!a"'.lés o i !l ., itJn i l ic;~mte 

não ~, caso ~~ acôrdo ritos ab~olutos dos pl'ognús- rem com os 3 últimos alga oriücio aberto pelos dentes, ao mesmo tem· , 
,. po q ue 1cmca no sangue u m veneno p lOpno.em cc:>,~ ~ dlTlgente do ticos gerais. ris mos corridos do primeiro 

futebéG1'u-Bl'etanha, a Deviam vencer mas o «pla- prêmio terão brindes em If,  ,:i~ se.::a~ ~ :~~:eu::e:~r~: :i~:;~~
cl~oot~s~ociation.. pu - card » pe,tenceu' aos futebo. minas GilIetes, cada um Y2 
b~lco~ulDte comentà- listas da lugoslavia. dezena no valor de 55000 50~OOO ~.; ~ ' ~ . :~r:~:s~~~ ~m~I=1~~t~3~ P~~~i~~~; 
r.lO: "fão de um~ par- Estes, convenhamo~, porém, desta doenca Que tanto a taca a popul..lcão 

tlda Dl' de 90 ~~nuto!\, não eram jogadores de segun VALOR TOTAL DOS BRINDES 710$000 do Brasil. 

mas Q!s espeCiais po , da categoria e jogavam com Opilacão é con.balidaFelizment~ a 
com eiücuc;ju ·p.;l l..l Nvo !-12:::::!crinc.. U!r: G:dem lcadas para cer- " haudicap do campo e assis· Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. 


tas pQ?r exemplo, pa· tênciu . Não me responsabilizo por perdas. ~:~:e~~ :~-~~~~~o~:t~~~~~:l~~ 

ra jo~ntis e juvenis.. Ganhando contra os [uvo O brinde premiadO será entregue unicamenle Opilacão, limpando completameut:& o in·! 

.!~ntl n~ ~rasll, co~ ritos , osucesso Ioi fe stejado ao portador do vale. 

Yl81veespelto ~s leiS com grande entusiasmo em Os brindes premiados e não reclamados dentro de 
IOterlls, .as pa.rtldas de IBelgrado. Depois, ui está uma 15 dias após o Sorteio, perdem o direito ao mesmo. 
camp.l suo dlsputadus furão forte : os vencidos pOli Este Sorteio em Brindes esU de conformi NecôiÔffõna' 
em ~'()s, apenas. Por- cos dias aotes baviam arran dade com a lei 15.524 de 14 de Junho de 1!J22. rrr..;;a;r~ 
que "'1lI~ples prazer de cado um empate brilhantissi 
come. IOfraçllo. mo jogando em Milão con· o Proprietário

, tr~' a Itália, que pôs em' cam· 
Sub~o de joga· po a slIa seleção det(>ndorl\l"'=~_______________~~"""; Ao almossar ou jantar. bebam vinhos

lores da «Cúpa do Mundo., uma ve z 200 18v.-f) da qrande marca Cruzeiro. Peçam emEstlaais escandaloso que jogaram agora nada me· ------------------- 
desre. às leis inter- nos de dez dos elementos ' / I i / ; " todas as boas casas do ramo 
naciojlda há qUI! justi- que enfrentaram a Hungria ' / . ' -! / / 
lique 'ração. A regra na prúva lina! de Paris. I I ' 
establO jôgo não póde -A derrota da Inglaterra, I / I , 
ser dío por mais de li desse modo, convenhmaos. I ' I Champanha Michiêlen 
jogad. cada campo. é mais sentida pela Itália do / I I 

Merllcôrdo feito an que pela prúpria Inglaterra . / I / 
tes d~ partida (mas Realmente. os illlJillnos. I I I Distribuidores: S. T. AT HEINO & IRMAO 
n11l> p;na partida diR· com todos os seus tituhues ' / 

FLORIANOPOLIS~~t~~~eti~~~).la~~I~!~i~ ~ ~rea~~?8Cti:~~·ill~0~:;~ cr~~:ir:: / ,/ 
tuto/! .0 ser autorizados capllzes de superar os mes - /", / 

110 ton,ugar dos joga tres. e () mé rito do empate 

dor<!s ,s'. fiea. .e .mpau~do dev:ido. a es , 


Cla :e estli deterillina- ~!l u.tlma ClrcunstuDCla ~ ao 
de) qtisuh$liluições ja· luto de, no .goal. conqmsta Laboratorio de Análises· Clinicas 
mais 'o ser Qlltoriza- do por Prola - o s egundo -.. 
d>l6 !artidas oficiüis. () centro-avante peninsular FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO
Med~- rdo, poderá ter em'prt'~ado as mão~ pa~a I' St'r 
perm bstituições, mas enclI:mlnhar I/. pelota as re · Ex-assistente do Pro!. Dr. Erasmo de Lima - RioE' FACIL APANHAR. UMAde jo reridos. des !n!!lesas. Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins·, Rio.

E mos aqui'.' Em Nao desmerec~I!I,Js . de mo- Prática no Laboratorio Cenlral da Marinha-Rio
desa om a lei inter-. do algum, o~ merltus do « 90- GP-JPPE, UM RE~fR\ADO. OU UMA 

naeio./torizll-se escan- cer') da Háha, Clas ti derrola Análise de urina, léses; liquido célalo-rachiano, sangue etc. 

daJosl asnbstituição de ~a ln.glaterra em ~elgrado PNEtrMON1A Exames de pús, escarro, mucosidades, serosidades, etc. 

jogarem partidas ofi IOdUhltavel~ent,j VUI limar' ' MAS "fOM~tlDO o ~AMOSO Reação de Ascbeim Zondeck l diagnóstico precoce da gra
eiais,io daqueles que gando os I.tahano~ uma vez videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. 

nBo Illridos. que e~tes Bmda nao eonse , Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidação


É do dos ahsurdos g,?irnrn uma vitÍl['ill siquer lPErf;,O,RAl !t)E,A'NGI tiO'PUOCtlOSE de diagnóstico. 
8 1i\l~O do jogador ex s\lb,n, hS _"mestres ». . 

pulsofampo. 'rransfor. ()ampe()es do muudo, lo Rua Félipe Schmidt, 8 - Fone 1259 

mar ~nalidllde, por ve- ram derrotados em L'lDdres e 

zes. ?elício para o in- apenas empataram ,duas. v~

fratCJlllbamos um ;1 par- zes 110 jogar em seu pruprlO 

tida ~da, falhllldo 10 CllmJ)(I, Dr. Joaquim Madeira Neves 

minu~ ~ seu finul. Os Um juventl de classe 
 Medico - Oculista.t)l::.a~~~!l~di() e~~~tadl~~; . ~i(l, :lO .. .Com a cspetaculer 
ponta comandante do vllorla .conqulst~da p~lo valnro- Formlldo pela FilC~~II~~ :: ~::::!Oll dll UniversIdade PRECISANDO DEPURAR OSAN'aUf
alaqllr~áriú. so cO:JJunlo de JuvenIs do Bon-


O ;expulsa de cam. sllce~so, Irent~. ao_~qlladro . do Trlllllmeolo cllolco e clrurglco de todlls ai moleatlall 
 Não faça experienciaa" . _ 
po o'or, pori'fi {,Ie é Olaria. que . ate ellta~, "mant,lnha dOIl olho~ 

8ubsI(lor outro jogador tam~el11 o titulo ~e Im.c o, hcou Curllo de IIperfelçoameoto oa especIalidade, com o dr. 

d,esC! vigoroso. Entra confirmada a exceP:lonal ~Iasse Pllulo Filho, ao 5ervlço do Prof. Dllvld 5aolloD, no HOII
 llml It fLlllB IfllllliílllltÍm (trallalllava e 'pó- d.o «onze» rubro anIl: A dIreto pltal dll Fundllçlio. Ollffr~e-Ou'ole do Rio de Jaoelro 

de pi mois do que n8 ria do querid o gremlO ,suburba Completll IIPparelhllgem 'lira exames de lua especlalldllde 
 DI Pblrm, Chillb - lolJo ~a ItiFo SlIrdIU(lutr(tora eficientemen- no pretende. ca~o o seu .quadro Electrlcldade Médica, ClloJclI OUIII 

t ccReus dianteiros e levante li an~blclonado campeo 
 Cousultllll dlarlameote dali 16 iÍs 18 Clmblt. I SYPHlLlS • D RMfUlMnStlOC~Oq:n tento. nato, eXClIrSlOnar pelos Estados CON5ULTORIO RUII Jolio Plolo 7 lIob. Teleph. 1456P~ quadro venceu? do BraSil. EII TODOS OS SEUS , P!RIODOS I 

RB8IDRNCIA: Rua TeaeDte 811••1ra 67 TBLBPB. 11%1 
Porqilos seU8 jogado- O Brasil conquistou o 

re8 • uma infração. É titulo de campeão 80 ANHOS DE TRIUMPHOSI 


TI!M o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVOo ~~ poderá incluir Lima - O Brasil ~onquisto~l. 

em ladro, um reserva pela segunda vez, o honro~o 11 
comi" desleal de inu lulo de .campelio sul·amencano Vila assinará contratoI 

tlliz lhor jogador ad- de allehsmo. com o Bonsucesso 
 Resfriado 

~:r$ :~~!tr~Br::::I~~ d~ Ij~:I~~~:ramn~~u~aJ~o :~i=~~;~~~u~:l , , do Peito M;E~li : " iítS .DE LUZ
~ci;r:~~~~ D;fO;:>_ " ' 
~a:ia~n::o~f:t?!~a ee~ d~ re~er~as " não mais assinará contrato : ~;~~~~I~e~:l~~~~g:gau~~:'t~~~Elli ' . II:E 
seu , fica com supe- Entre nos sena Inadmlsslvel com o clube Hlvl-negro. I cataplasma. c ao mesmo tempo des- " ' 


;iorlcni<f8. porquanto um clube. e.scalar u!!, «crack· E' que o Bonsuces80 che-I ~~~i~~~.~~~an,~~~;raad~~ri::: Precisa V. 's. lCht m~d'idor par lua Inl. a l 
'0' jogrec;.do é 8ubsti- como Leomdas, DomlOgos, Tlm, gou a um acõrdo com o an- dos ,da noite 'Dara, o dia. lação? Procure obter na IN S TAL LADORA 

tuido reserva, ao pas- Romeu, Patesko ou Martlm pa- ligo defensor do Flamengo, ' DE FlORIA'NOPOLlS O medidor marca 

110 IgreS80r, um reser- ra logar no quadro secundáno. que deverá firmar, boje com-I 
va, tuldo pelo efetivo. Enlreta~to, na Inglaterra, os promls80 com o grêmio 8U- SIEMéNS, c o m abloluta , arantla. porq u e 

grandes. Jogadores, por vezes, burbano, recebendo lO con- 6 O melhor. 
. I são deSignados para atuar no tOIl de «luvas» por um ano i~;:~~~=;::::~hlt Ri Trajàno , 11 P hone 1674E XI para os msu· quad~o. de reservas, afim de re de contrato..j V

0reS adqUirir confiança em suas pos- 11~=~~;s~~i5!;:==::;:;;;::;;;;;====;;;;;~~=:' U lio oficial, rele- sibilidades. II 
r eo ra <13, determina: Bryan Jones é o jogador mais~ ;~.::!;?~i:~ ~~l~*=~;:~à:j;~:ç~~ COd:"Õ ~T~~ Siemens S<hu<kelt S.A. 
'r 180ba p~dld0!lal ,; Sell Clube. c:olocou-o De) qui. AviJ Ma terlala e lec trlc ol em leraJ 
la tellllatl par. com di'o ' d'e fCltrvu pari tnlrnltlr DISTR18U1DOR NESTA PRAÇA: 

,.I.e O do Wul H.m. F IIUelrenl. -- I '''li d d FI I II
j nmpo 40 8,..11 RUlIlt.do: compa~cmm ml' nSW • ore e or .opo S 

ht laz.. '? BcD De· I. de 20.000 penOu e Jones N R T ' 11 Ph '.74 
nb ,bllroe alo 101ul- bfllbou e rt('lIpeto\! I 16rma. ome_____ · r_a~_n_o_.~_____••,,e _g""':U!L_JL':==:'=:::=~=.JIIL_.!!2..___ ,. o __&ad~ lIIodo pcMa'"e! Se lóue -qui .. , :-________-' V 
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4 o M'l'ADO-QuJllta relra, 1 de .Junho 4e 

CA$A 

Artigos de inverno para homeRs~ .s~~~,~rgªi e ~~!anças, em ....p1alor . ~~is 
===-=-=-==-=-=='-:-:~.- -- variado sortimento, na 'CAS1\: , 1IPí:( ·· ;lÇA;PITA~" .-'---=-::1

\46 Matriz - Rua (on!el~eiro MeFr8 n. 8 Filiêl. - Rua Traj~no n. 1 ~ 

! ... ~~...~~.~.......~..!••-:.~••••••••: I 

• .A: s -· ~1--:;t'\: ··-1~ S--.. 81 
• ~coD8elbamo8 o afawadt' LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- f} , 
• meato Barata; professor de Parasltologla da Faculdad~ de Me- • 
• diciDa de Porto A.legre. E' i!llaIHvel na expuIs!o de vermes, • 
• tal como lombrigas ODUlO8,' aocyloatomus, etc. 30 IlODOS de • 
• oso têm demoostrado a lOS emcacla. • 

• Dl:POSJ1ARIO.'): • 
:up.CARLOS HOEPCKE S/~-florianopolis : 

~~~~~~~~_····~··~······~·,··I 
Cirurgião Dentista MOENNICH ISandalias 
FLORI"NOPOLlS Edillclo Amelia Nello 

Rua Fellppe Schmidl SOBR"DO, SALA N." 1 de tiras 


para verão

Chnica-cirurgia e prothese da bocca 

Apparolhamonto recentamenle Idquirido, com todo. o. CALÇADOS
aperfeiçoem.nto. da toehniel mode,na. de todas as 


DlATHERMIA - ALTA fREQl ,ENClA qualidades 

TRATAME~TO ~EM DOR 


TAMANCOS MEXI Depura
ESPECIALICACE: CANOS para

Ponles de Ouro, ou de Plaino . SEM COROAS, para Imitar os 

deotes oaturai.. Dentaduras A08tomic88. sy.telRll alemllo que 
 PRAIAS DE BANHOS 
parmille obter a Imitação absoluta da dcot.dura natoral. - Deo

tadu.". SEM Aboba.da PalHtina. - Ueotadnra8 parcial •. á baijc 
 Cinto~ - Chinelos - Bode Aço·Krupp inoxidavel. - - Extraccão INDOLOR do nervo, LLOYD BRASILEIRO 
sem deaeolor.çlo da eM do dente. -- Branqueamento dos den nés - Luvas/ etc. 

secções de raiz, .. Reim"lantaçlio e Implanl8~ào .- Tberapia da LINHA ARACAJU{pOIlTO ALEGRE (Para o Norlt' 

tes. -- Mole9ti88 dll bocca . .. - 1De.coloraçAo secundaria) . . _. Re "PATRIMONIO NACIONAL» 

Paradento.e (I'yorrbéa).·- cIrurgia radIcaI 8fg uodo Artigos par a sapatei no Sábado, e para o Sul na quarta feira): . COMTE. ALo Prol NeamanD. Berlim. ros e selleiros CIOIO-, .COMTE. CAPELA», e «ANIBAL BENEVOLO • . 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas LINHA PENEDO/LAGUNA: . MURTINHO. e .MIRANDA»


Cortume e Fábrica 
LINII A RIOtÚ\Çió{~f~LOA:I~~(t~J~lASCIME"'TO " 

A. te'çu e sextas-feiras, consultas nodu,nas da, 8 ás 9.30 de Calçados 
FRETES DE CARGUEIROS

Aos sabbadus de larde n~u há consultas «BARREIROS» VAPORES A SAIR: 
H(jRAS iV.ARCADAS. PARA O NORTE: 

MANTIQUEIRA: dia 5 rie junho próximo, s!llndo no 
mesmo dia para Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 
PARA O SUL: 

ASP. NASCIME:>ITO: dia 5 de junho, saindo no mes ' 
mo dia para !tnja!, S. Francisco, Santos, Angra dos Reis ~:" se gradúa 
e Rio de ,Janeiro. ie quizérl 

A.l~eureuxI 
Df!pÓsitO: Rua C. Malra, 39 COMTE. CAPELA: dia 10 de junlio, saindo no mesmo 

dia para Paranaguá, Santos, ltio de ,Ianeiro, Vitória, Cara ~'Pondo um 'pIjUcO 
(11 velas.- lIhéus, S. Salvador, Arncajú e Recife. t·. labins ficam ~r de ~plia , 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN canJo-se maiS, chegr um • 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. • Cõlrrn'in;tdo \'i\'Ó! Se1rüf!l 

.~ Cluito rubro, p('ça ~ea. ;. i 

Itic:d··. PmJuz s. üo I(asa Eledrica Ag~nCia-R:JoãO Pi!lto, I Armazem - Cãis Badaró, I • rtlCólntador-imro U6.· "\ -4
9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 

, /ad~ 1'0' u~IF~ 1vende medidores e 
installa os «quadros.. ,'------ I 

H. C. DA (OST A Ag~ntepara os mesmos. 

Preços modicos. 

Rua JOdO Pinto, 14 Sotria ha mais de um 
Serviço garantido ano, de reumatis.COllp8n~ia -Allianea ~a Ba~il» ~'---------V- OH. MI'L í.-~q~~ ' ~ i-

CLINICA Gmo articular, agúdo! 
VIAS U.I~ iFundada em 1870 Side: BAHIA 

Especialista enlasDiz Jdnuarlc1 Garclll, resldeote á Aveo dd Boo
Com pr<Íllca UOII bOllpllals lo Gonçalves, em Pe1ola~, Rio Gr"ode do Sul: pleuro-pulmona<i1

.Solllo, há mais ae um soo, de um reum,,
H:smo arllculor, ~gúdo, com dóres all6z~1I por toda o 

Seguro. Terrestres e Maritimos europeu:s chites - asthmrer
culose, ê 

CLlNlCA IIEDlCA EII corpo, especlalmeole DOS loroLzelos, joelbos e broços,GERAL Consultorio: RUMn Clplllll Ilealludo R,. 9,000:000.$000 
Cousullas da8 10 6s j 2 e estes já bastllule Inchados, me Impos!lblllttlnm de lo, 13 d •• 14 olU(;l,pl .,,1 e Reservas RI. 57.000:000$000 

16 18 horas Irc1balhar 00 mloha prolluão de cozlnbelra. Tomei 
Be03 d~ riliz (predloa e lerreoos) Rs. 16.Ob4:200$741J - Phona 15

ELETROCAR mUitos remedloB ludlcadoll para essa mohllt\d, pOl6mSell'"ros elfec!uildos I!:m 1937 R:s . 3.169.67i:ló4$8õ4 CLlNICA foi tudo sem resullddo. flodlmeotf, licooselhdda por Residencia: Ru.;~n-, · 
Reeelllls em 1037 Rs. 22.!ií'l5:~ll $090 mloba ex-patl ÔII, Que era muho deuicada, reaolvl 10- to, 1 CSobrJ-Pf'" 
S1al~!roe pa(fol em IU37 RlI. 3.797:380$OóO 

mar o depurill!vo .GALENOOAL.. r, em tão bCc1 hOfa 
o fiz, Que. hojt>, pOaSO cDrmclr que me acho rc1dlcal n-i 
menle bo. tOm dez vldlos deue marllvi!ho,o reme


Opera com as mais modicas taxas em dlo. O referido é 11. expre~8áo da vel'dllde, lanlO 1I~8im 

todo o territorio nacional que. por gratidão olereço lhe meu retraio e e~lIlI dlt


clarc1çAo, pera o U30 que enleuder. 

Pl!:lote8. Rio GraDde do Sul. 


Succurul DO Uru(fuay. Reguladoru df! avariaI! e Rl!:pre' JANUARIA QARClA 

aeataalu Das orlaclpals cidade11 da Amerlca, COIf.O te~lemuDbaa: B,enno da Süva Tflvflrts 


Buropa e AIrICtI. DT. Aristides RtRo MOEalhíils 


(Todall 118 flrmilll retonhec1das pelo DotarlO 
Democruo Rodrlgue8 da Silva).Agent.. em florianopolis 

O REUMATISMO, !li 1i nlld dolor08ae delor-
C '/s'!:MlP@S L09;,0 & (i_. mállte, 8eJa êle ch ronlto cu recente. srllclllar lliuaeu:. 

'> llIr, ceflbrc11 ou (fOI toso, lralad9 pelo Irrailde 'od~pútall-

~l!A ~ FEL1PPE SCHMlDtN. , 39 o vO 'loDlco do sc1l1gue «OALeNOOAL,.,dlls8p8r~'Ce ';' 
pora sempre tom poucos rraleOIl. Ahi e3tc1 -11 ' prov1L '.c.u. ~19-Tdq/tlw 10000-bd. Td • • ALUANCA 

AJ5DC9ntra;;8~ i, em tódaa , as Fumaolu&atptorloa em lIatahy, Laguna e 
do BruU é R8pubUCAI Sul-Amerlca.oaa. 

Blwaeaau. Sub-Age.te em Laq. N &5 Ap. L D. N. S. P. - N. 9& 
1.2-..) -Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Sub-Age.te
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o .8BTADO~Qulnta·reir8. 4e .Junho lIe 1939 

o Estado 
Diario Vesperti.o ri;p;~;;··N;~~·~;·i;;~:H;p;~;:·i,... 

Redaoollo e OUlolnal , 
ta. Jollo Pinto o. 18 • Transporte rapido de p~ssageiro5 e cargas coril os vapores (Cear' . 

• Hoopcken e «Anna": untcamente de cargas com o vapor .Max». •Tel. 1022 .J Cx. pOltal IS9 

,,:5:510NAl URAS 
• SAlDAS MENSAIS DO PORT O DE FLORIANOPOLIS : 

N. ClPltal: 
.'~DDO . 'U$OOO 	 ·: - .. - - .~ 
Semeatre 

e.Tt1JDeetre ' 	 : ~ i nha Fpo.lis.- Ri o de Jan~irfj ILinha Fpolis.-Rio de JaneiroI Linha fI8rian8p81i~- , . 

Escala lta]-ahy·S. Francisco . . La!!:una.~iJI :I, 	 I• e ' Sanlos. Escala Sao Fra ncisco 	 •:':1'~~~~~ ,:·:ntt'IO' : 	 • Transportes de passsageiros • 
: . e cargas. I Transporte de carg:.J.. Transporte de .argils. ..

Anno ' ~ .I 
251000 ~ 


Trlmeltre lf>1OUO I
8emeltre •• P aqu: te .«C:~~~oepcke' d!a i Paquete «Max' Paquete «Max. •.. 
Anouoclo. medlaole aoulraclo 

... -Cal Hoepcke' " 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 : 
• ·Anna.» 23 ~ 
_ Saída á I hora da madrugada . S o Sal'das a' 1 hora " a • 

I ~ 

• Emba rq ue do Srs. passagei- aidas ás I" horas p. m'l ... 
~ d1re~"o nlo "" reapoosabllln 	 I ,_ ros até ás 22 horas das vcs- madrugada. • __~_,o_._~artIgo.~_t_to_a_em_l_tU_d_O.aollgoado. __OO_·~1 : 

: Orden~e~~s e~~a~~~~S~té ás IOrdens de embarques al I! 0rdens de embarques até • >... ! 2 horas das vesperas das ás 12 horas . ás 12 das vesperas : 

: _, , sai~as: _, .. _ . _.__ . _ _ _ " das saídas. I-111. 	 8. Ob -. As passage.ns serão vendidas, no escriptorio da Em- I' servaçoes. presa, medIante apresentação de atlestado de vaccina.Carga - Correio ' · , Passageiros • E' expressamente prohíbida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores .M(lCle rniss imos ll\"ic-, e H .lI.' 1\2 Iigalll .:om muxima 	 movllnento passageIros cargas feito sit.li 	 T odo o de e é p~IO trapiche á e., , 

segu r8l1ç,a tl pOlltUll lidude: 
• <Rita Mari a•.IlHASIL - CHUG UAl - , AIW ENTlNA - CHILE 

BOLIVIA -- PERU' I Para mais E:~;~O:~ N~~1~::a1 de Navegação Hcepcke I ,»,'
Brasil - E~rcua em 2 dias 

• 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30.• 	 I' 
Sindicato C~ndor Ltda. • 

Agentes: _.- CARLOS HCEPCKE SIA. ..~ ~e-~~_~e•••••••••••••••tll\••••••••-~.. ... 

HUA CONSELI~tE~F~;I~'[k~' f.~oo Flot'ia no jlolís VENDE-SE ~~a n~:I~~ , ',- , _. 

ri al, tipo «chalet», em João (#d-t M#t p".' GI- I 
N ão f d~ 31:: Qdmí	 ePessoa lEs lrcito), na rua Spi- re I O . ·U· ;U' O '·· I.e $ i,:la t. 
ra r que a, er ian 	 vack n.' 19, com 7,80 de frente ,;Irman~a~e ~D Divino Es~írito SantoC.A aprtciem tan t o e 19 mts. de fundos, bem co
• MAIZENA DU· 

RYE A. Com eU. 
 mo um terreno , sito na mesma 

tor na·s e po~si vel localidade, com 20 mts. de 

pccparar d oeu cs Irente c 25.30 de IlIndos. Tra ·
A&ylo de Orp~ãs «SãO Vicente 	 São João I São João ·1 
pl cndido . b e m tar como s r. Carolino Linhares, 
como u nta Ir.nd~ 


variedade de p"" 
 na rua Vitor Meireles, n. nesta 
d in • . ~..:ortD'. cr~ .apital. 

mel, bolos 11: biscoi  193 .15V·iI
~e Paulo» 	 19 de Junho 

muitotot. t odotl 	 Colncídiodo M teatividados do CODgrR8~0 __;;';;'; -- -;;;;;;;;';· ;;';";;;"-Eucllri8· 1: - ·--- -;;';~";;'; - -"_
COItOSO. 11: lempre: 
••b o Te . d oa co m t!co, Que se r~alizllrão. ne8ta c,pit~1 1108 db8 28, 29, 30 e 31 
p...er. A MAIZE· de Mdo oorrenre cem as de Divino E"p:rlta Santo, o Irmão GRANDIOSO SORTEIO 
NA DURYEA ~ Provedor m~oda-me que avise fi lod08 os lié is que IIS le~ta~ 
um p roducto puro, 08. ~ICAROOdo Orago . do s! /! lrlr. uodêdl: eeriio celEbradas a51>1m:larantido e que facilita • di  Relação d08 premios que distribuirem08 no 
testA0 de qualquer Alimcn~o. 18 horc~OVENAS: - Tuâo InIcio no did 2 de Junho, as próximo sorteio de 19 de Junbo, sem outra contribuição' 

a não 8er a habitual de 1$000. '.• SABBADO 10 DE JUNHO : - A' noite, 1~lIã'J d~, SOTTSMAM Para que tod08 p08sam tomar parte ne88e rormidav(ll~ 
GRATIS! - Mediant. a prend~5, 'Dl f;Eole co "dili c:o ào Adie. 8orteio, re8olvem08 REHABILlTAR GRATUITAMENTE;
renH!~N do coupon ..baixo, DOMINGO 11 d ·? JUN~IO: - MI I!~ R fl z lda ás sele e Ex-chef. de cl'
enviar-Ihe-emos um 	 toda8 a8 cadernetas atrazada8, cobrando 8ómente o 
pl.r do o livro 	 n;ca do 80rteio 8 oorrer. 

e :a:em· meia boras. ce m C {·n; mur,hdll d 18 I· m'l .1 ~ ; á ; 10 horas,no,& nol'O 	 ., 
·'Receit•• de MIs~a solenn ?, c om "~ rmii o ao EV~I1 Il'~Jho .~ozinhlJ ". Os prestamistas que queiram g08ar de8se previleiio l 
conl .. COrl/l~Cjd. Mai:a:ena SEGUNDA-FEIRA 12 DE JUNI10: - Mi ,slI rez ~ d/l, Hospita.l de deverão trazer SUB8 clldernetas 11 nossa séde ouDurye• . iís 8 ho ra' , e ladeinhu ce m b \' nç ~ o , ás l S ~ o rd" . Durante os Nuernberg remete-la8 por intermédio de nOSS08 allentee.

Ires dlllS, 10, 11 e 12, haverá , á noite leilão de preoda~ em O premios são os ~guiDte8: 
c.t... ........ 297' .. !tlu raulo (Prols.L. Burkhardt
MAIZ.;N.~ JIIL\SII. S•.~. freale /lO ed:licio do A3Y!O. ' 


Pl'de-s?, pur tdnto, 803 fi éis trõnsfrri l(m 8uaa olle ' ll1s 

.~.te-~ GRATIS o leU livro. 	 e E, Kreuter) 1 Premio no valor de 6:000$000 ~e massas paro os Ires dias ,)cim ", ll [im de melhor IIbr!· 

,~o 	 1 Premio no valor de 200$000Ihanrllf 1I~ feM6 ~ . CODsistN!O da I:mijnd ilde do Divino E,plrl. 
1 Premio no valor de 100$000- '------ 10 SlInlo e A~ylo d~ Orphã ~ .Siio Vlcenle de Paulo» em Especialista em 15 Premies uo valor de 15$000-rç._ ----- rlorllnopolls,2 de Móio de 1% 9. 10 Premiõs no valor dfl 30$000O S pcre 'iÍrio Lirtu'gia Ge'ral" 

10 Premios no val{lr 20$000:I"- 168 _~~~~~':~~~-.?. _~~~~___,~5V-3.~_ 	 lO Premi08 DO valor de I ~$OOO - Alta cirurgia, gyne. .' _' . "1 O J RT( ~ lO Premlos no valor de I8enções 
, • W r 111 1 .' ' " ~ r coloJda (doenças de 

I • • ~ 1 • _ l : 'f senhoras) e partos.
Cirurgia do systema MIL CONTOS 
nervoso ~ operações Sortearemos. tambem um b I hete da Loteriâ 

de plastlca, Federal, extração de Junho, de Mil Contos. · 
CODsullorlo ó rUII TrIlJIIGblchões DO, 18 (dlllS 10 ás 12, e 

d/ls 10 ás 16,lIO) Tele- Não hesile porque:
Colchão pata casal 	 pbone - 1,285 Se rico queres f car a 301000. 	 Resldencla i rua Es

De moeda boa e legal
Colchlopara solte ro, 	 teves Junior, 20.  Inscreve ·vos hoje mesmo

desde 181000. 	 Telepbonet - 1.131 Na Crêdito Mútuo Predial 
'Travê'sseiros ' de paina, 

Quer ser feliz ?V.S encoritrarã na 	 A que menos promete e .• que maior número 
C ~' tS ?A BE I RA O Em ncgocios, amores, ler sor de premios entrega I 

R'ua ' TifâêiêD:tês, 3" le, saúde ludo que *'0.410*'1•• je realizar .*,_.1,0. ____
18":" . 30-i5 	 deesja? Mande 1$100 em sellos 


e escreva ao prof. Olllar Khiva, 

Caixa Postal, 407, Rio de Ja

;7 ~:lr~bt~lI~ri~~~~~:ca~~o~pe~~~~·de;· fortuna e saúde. NlIo hesite. ___________________ 

Or. Remisió 
CI.lNICA ·MEDlCA 	 .. Antenor Morais IMIO h.fERIOA que resisti 
Mokttl. , Icrtlu de 

j ' 	 UIO diSenborl' OeZ~'DÇU em 	 (I rurSiio-dcnti*tt ,: , lO 

CALENDULA CONCRETAR1I.~~.~:~R~ ~b. 	 • ; I lIl"Z:b;~::, :g~~r.n:s~ 
;; . . ..... a: mel~~~. POIII~C= !:~"!:' qu.1IIIadllral •CONSULTAS: GONORRHEA &IIatomlcu, .Í!1 ~tod" " 

9 " I:Ês~~r:d~: bOIll. 	 CHROMICA lIl.teí~~R.:~f&~dOL NIo ~~dJtA~~ul:"C~~\I:'d~:,DCI"" 
Av. Herdllo Lul, 178 NIo deeaotme I A scloDcla progrediu e b' umA 0.1 8 .. 11 ~ dai Ir, pbarmaclu. 


- Pbooc: 1»1- NOVIDADE que l'tlj,olver6 o lIeu CUO. .. \8 horu. 

Depoeltarlo D.... capital: PlIARM. 8'f(). AOOSTINflOAttende a chamado. Maxtmo fltglno. C.arta para: 	 Rua P. MiJU.hnho, 6 Raa eo....lhebo Matra-UI 

~,~~~~~~	 -B ~~n ,CA~A~nAL18~-S.PAULO~v~~~·~y-~II~~~~~~~~~__ 
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8 o ESTADO. 1 de J unho de 1939 

I I _ X ~ •.. ~ .. ...._-, I Social I ,~~~~~~~.~i~!!~d,!U:'~~! 
Rio,:l l - o rh h: do ROvê l1lo de te rminou fosse 

remetido ao Mlnlsterlo da Viação, de acôrdo com o parecerUltima ~ora esporttf80 FAZEM ANOS HOJE : do DA8.P, para arquivamento. o inquérito a que respondeu 
Sras.: Amalia Rosa da Costa. Mar o supermtendente da Rêde Vi&ção Paraná-Santa Catarinl1,1 la de Aguiar Coullnho e Isabel No- acusado de irregularidades verificadas na Administraç!io 

vaes . daquela Estrada. 
_ Srllas.: Carmoslna Peixolo, Norma . Depois de minuncioso exame do processo, o DASP . 

de Melo e Jullta de Sousa Pereira. conclUIU .pela. procedêncil1 das acusações feitos ao referi-
COMPANHIA Srs.: Anlonio Maciel Braga e lú- do supermtentlente Alexandre Gutierrez, opinando que aode domingo INTERNACIONAL I110 Venâncio Melreles. - mesmo deveria ser imposta a pena de destituição da fun-

A sensacional peleja I 

- ção exercida. se já o não tivesso feito o govêrno. 
A grande jornada futebolistica que se aproxima DE Senhoril• . exila que 8eu noivo 

entre um torvelinho de prognosticos e comentários mar CAPITAT,IZAÇÃO use chapéu RAMEN7.0NI . ---- 
carú, por ce~:!llI"'~Yelmente. mais uma pAgina soberba 
nos anúis 'esfilirfivOs" dll cidade. A ~motividade pletúricn l 

I 
.da ansiedade popular já antevê no vislumbramento do seu I Amortização. de Mala . I EslãoHóSl'RDRr.hospedadas no G!ô!!a· Hotel J• BRAUNSP'ERG'ER 

proprio «Eu> . os lances imprevistos da Ilrande pugna de J!?o8-;{:ei~:I~)~ull,~~=!0 8~~t;'~d~: àS seguintes pe~soas: Acáclo José 
d!>mingo. Ninguem ousa pôr em dúvida a galhardia ha  as se)!"i"-:... combin8\'õe': J;~x~:~a'T~1:~0 MBo;~~te~e~r~ .~~~'!: tem o praze r de communicar ao commêrcio, clientes e amibituai com que figueirenses e nvalllnos disputam a vltúria . 

tel Canos.;, Dllter, que transferiu ~eus escriptorios paraTodos sabem que ambos, quando se encontram em peleja -t, U Q S~muel Slmom 1;05 os commerciais 

dando ensejos Urbano Jung. rua n." 84, con tinuar ade qualidade, disputam-na magistralmente, Jorge Taleb, Roberto a Conselheiro Mafra onde espera 
e Chyde receber suasa que os aficionados os aplaudam merecidamente. São Bonifácio Schmldt lamilia, as estimadas ordens. 

êles, em verdade, os «condottleri» do IUlebúl Ilorianopo Owen Bossemayer e srd., Horácio 
Represenlante de:Melo , ,CrlsUna Wdgener, Guilherme 

sombra de menosprezo aos seus co-irmãos. por isso que 
N W Plitano. Não vai, nesta nossa assertiva, a mais leve 

Bastos P. Neves. GUilherme E. Herns
dorff, JoaqUim V. P Fonseca. Edu  Cervejaria Catharinense S. A. Joinville 

nos queremos referir à rivalidade tradicional que é, sabi 
damente, () ponto básico quI:' lhes dl:'1I maior presLi!1:io e ardo Maflel. Kurt fluegge e Joao 


Ferreira Braga. Arp &- Cio. 

E I V 

popularidade entre nós. E não é de boje que ai vi-negros ' 

e alvi-azÍles monopolizam a atenção I:' o interêsse pú ' Fábrica de me'ias
E T Z I Senhorita. rAÇa com que .eu nablicos para os seus jogos. Sempre foi assim. Nem a vora morarlo u~c CIUp~ RAMENZONI. Bicycletas e dcsnaladeiras MIELE 
gem do tempo, que tem o dom de unificar a todl'R os sê Máchinas de cScre\'cr OLYMPIA 
rea da terra, conseguiu fazer desaparecer esses pequeni  FAT,U·;('J)IENTOS Refrigeradores e Radios WESTINGHOUSEB B M 

I Em Curl1iba, onde residia, laleceunos nadas, dos quais, invariavelmente, o homem tira o seu Máchinas de costura METEOR 
ponto de partida_ a exma. sra. d. Sara Simone PerelI Q

. X 
Máu grado a paixão CIUbistiC. a existente. o Ílllio e I :ra. ir lha do sr. Pascoal Simone, an Standard Brands of Brazil Inc. 

a vindita não mercadejam nos nrrlliais !los dois valorosos ligo comerciante desta praça, e es· Fermento Fleischmann 
adversários. O que existe. apenas, e o direito de suprema

L 
. põsa do nosso conterrâneo sr. Raul I

cia que ambos alimentam e reclamam para si, como con· Pereira. Francisco Hauer &- Cia.J Pquista natural de um passado magnil'ico. Nada mais. Seu trespasse foi geralmente se~ Vacum MobiloilO in\'estigador paciente quI' ousa~se analisar o pllS
sado grandioso e imperecivel destas duas agremiações U M :~d~írtut~S te e!~~~~d~~~aE~ s~~aiYaJe I 
esportivae:. desde os seus primúrdios, encontraria, por cer M . pesar, o Clube 12 de Agosto Içou Vid~aria Catharinense 
to, um repOSitório sub!ime dl' vitórias, IIS mais brilhantes, bandeira em lunml. Vidros em gera l 

Os porladores de titulos empara ilustrar as suas páginas. E, assim. os dois titans do Em Paldnaguá. onde, n~ qua ·l'Ígôr contemplados são ~ODfuteból florianopolitano marcham paralelamente, para gáu vldados a receber o reem lidade de telegrafista de 1.a classe, Sul America Terrestre Maritimos e
dio de seus torcedore~ e honra do esporte barriga-verde. bôlso garantido. na séde da exercia as funções de chefe da es AccidenlesImprofícuo se nos afiguram. de todo. depois do que Companhia, tação telegráfica local. faleceu o nos uu com 08 Agentes Gerllt.: Seguros contra fogo, maritimos e accidcniesdissémos nesta surperficial análise retrospetiva, quaisquer so prezado conterrâneo sr. luis Dias 
comentários em tôrno do grande embate de domingo. Mes LIVONIUS & CI.A. Pinho (luIO), no dia 29 de maio 
mo porque nunca foi necessária a propaganda para os jo RLUMENAU último. E. Cocito &- Cia. 
gos entre o Aval e Figueirense_ O que é necessário, im- Mác llinas para pedreiros, refrigeradores, lorn(>s. etc. 
prescindivel. mesmo, é que 11 educação e o cavalh~irismo, m~:t~ r~i~f:~md~~mm~n.~~~:: -------------------
tanta~ . vezes apregoados pela nossa gente, sobrepu. as des dos 8eus tltulos. II!!"'"---------'!!II Perfumaria Dralle S. Alem I
qUtlstlUnculas de aldeia. Perfumes diversos e de superior Qualidade 

Saiba olveDcido conformar·se com a derrota, qu e não Em caso de Inlerrup,llo. re· Dr. Manoel Pinho 
o-deslustra. porque ambos são dign08 da vitória. ~:,~!II:~::iO!~E~~I~mcl~~:: p~~ E. Haueper &- Cia.Estes !!ao os nossos votos. gar UMA MENSALIDADE pura Doenças de 8enbora8 Partos 


Nelson Maia iVIachado revlg(lrar o me8mo e evllar a -Viu urloflrlaa-Operações-
 Prod uctos pharmacelllico~. 

perda do direito 8ôbre o 80r- deCI~~~c;d~::'~~dJc~'1~~8. 
Eurico ocupará o arco IVCS» do Família Atlético Clube telo eC~~!~'::i:8~ 8ua8 '--171 l:Jv.-alt.-!) · 

do Figueirense (doiS quadros). Externalo Fute Rua .f~:oS~~~?:'lp~ (SOb) U t d h .
Somos informad_os de, ~llIe ~~~Iin~~~~~' 8~l~be T1~~~iCOCh~~: Phone 1595 m raço e UID.. ansmo 

o ve~eran? arqueiro Eurl~.o, Figueirense Futebol Clube, Es Descarrilamento provo- REsmENCIA : 

que Já b.rl!bOu no Lauro MU~ ' I porte Clube Floriallépol is e Iris cado por mão criminosa Rua José Veiga, 186 num epl-so'dl-o 'cr"I-mm-OSO 

ler, de l,aJai.l~elp~derá a el - fut.h,,1 Clube. SINGAPURA, 31 - O ex 
dadel~ do Frguelrense, no I O inicio do torne io promete presso que partiu de Kuall\la PHONE 1.199 
gr.andlOso. .~ncontro de do- revestir· se de grande bri- para Singapura descarrilou 1__70..P• ._______....,.ç RIO, 31 (A Tribuna), - o/nOtiCiadO, entre os funcioná
mmgo proxlmo. Ihantismo. nas i~ediações de Gemas, niclário sôbre o assalto le- rios cujos nomes figuram n/1 ' 

- - 200 qUIlómetros ao norte de ---- --- - --- vado a efeito na madrugadajlista dos Que deveriam re- r 

~~!~~e~~~u r:aap~~:;:rá à Constituidr a diretoria ~~~~~~~~:~ AJ~CO~)~i;:Si~~~~ Novo sêlo postal ?e~ra~o:ainll~ãn~!~'!. s:~u~i~. ~ea~~~ n~s te~~~~~~i:nt~~ ~~ _
ACapital da R",pública o ex-I da.. F. rolando pelo pr,:ciplelO. M.or- está, todo êle, pontilhadO de filndega, estava um de nome 


celenle dianteiro Pacheco. O nosso redat~r esportivo, r~u. um maqulDista " .31).0 Dentro de poucos dias será notas interessantes e suges- Mllurão. No envelope corres-

que no campeoDato de 1938 1sr. Nelson Mfl!fl Machado. viajantes receberam lerl posto em cirCUlação um DO· tivas. lima delas é a que pondente ao seu nome sÍl 

integrou o esquadrão prin ' j preSidente ~a Liga de A.ma mentos de natureza leve. A- vo sêlo postal brasill'iro do evidencia que nem o 10m hu existiam pedaços de papel, 

cipal do Aval. dore~ do.louteból, _ e~n:-'Idou credita·se que o. descarrila- valor de 1$200. ]~ssa taxa e · morlstlco faltou aos melian com datas tmerente@. Os as-


O emignoD» meia-esquerda ~s e~pOrl1stlls . Val~lr b nsa;d . m~nto . te.obo Sido obra de I'a co~siderada. de absoluta tes, cujo feito criminoso se saltantes da Allit ndega toma= " 

atuará domingo, frente ao FlávIO Ferra,fl , ,Ioao Marça.L mao c rrmIDosa. neceSSIdade, pOIS serve para impôs, durante vários dias l'am conbecimento do fato , e ·_-

FigueireDse. _ ~~ok~~~ d~o:~z~ ~:I,:t~x~~~ -- carta.s registradas dentro do às preferêncills do sensacio- deixaram, para o relerirlo 


BraSil, para portes de cartas naHsmo jornallslico. funcionário. o ~egulnte bi- .. ,. 

Pediu den:!iss.ão dO di ', ~e:::::. o;e c1ar~os'2/e:~~;~~~ : destinadas ao exterior e. fi- Assim é que, segundo foi !ll:tete: -Sr. Mourão, saiba QI..I..e......-.:.'•..'.'•.·.,.

retor-teCntCo , O rios, L" e 2.0 tesoureiros e nalmente, para porte aéreo nos está devendo 500.$OOO.~ .' "'' 
Tamandare diretor-técnico da novel en. dentro do p~ls . Mas, ao que parece o pru- . ~;~. 

O sr. Nêilor Melo solicitou Itidade. . O novo selo será de côr Lute sangrdnta entre I rido de humorismo do . Ia~ ··· 
VIOleta e representará uma Idrão desabu~ado talvez ' Ibe 

demissão das (unções de di- vista do Rio de Janeiro com menores traga más coosequÊncilis.Colll . ', 
retor-técnico dos «Diabos Kruschner, O novo téc- o famoso aqueduto - viadu - . Cidade do Salvador, 31 - efeito. ao que se afirma · o a, 
Rubros.. nico do Botafogo to dos arcos de Santa 'fere- A noite, um menor de nove rodas da pollcia, essebilbe

. Rio 31 - O técnico bún· A8 sa . anos esfaqueou outro, de on- te é precisamente umdue 

Ivo e EUrlCO não acre- garo i<ruschoer a8sinou con· PllULAS DE BRISTOl EmitidQ em cinco milhõ~s Zi', em pleno coração. A v!ti elementos com que os «dt'

ditam em derrotas trato com o Bota[ogo. de exemplares, será impresso ma foi socorrida pela Assis tectives» ofliciais contam pa. 

Alvi negros e alvi-azúes pelo sistema de gravura em têncla, onde foi medicada ra mais depressaapánbar.. (' 


aguardam a sensacional pe- Em visita talho doce. pelo facultativo Laudelino lios da meada, dI! ::'~softe '" a 

leja de domingo. com grande Estiveram em visita iI nos- falcão, que, depois de feliz provar que é verdàdelro o 


:t~i~1~b~laIV:.e~orlia;~~UO~~ ~~~::~~;~:r~A~~~~~ . t~r:l~:~ CircUla~~e~: Papel- ~!~~~:~:ode esa::~:,e~~?v"d~ ~;~;a;~~md~I(~~r t~W~o»~~ 
comandanle da «artilharia» do membros diretores do Cre~ 

Figueirense, teve a oportunidade tomuto Futehol Clube, o (IUadro demone- Terrenos Vendem -es DESRERfÊ A BRJS
que 1------·-----1 Segundo 
de dizer: . . . nos vieram agradecer a no- crime de sedução pela quar- trativo organizado pela Caixa • dois lotes, 


- O Flguelrense marcara, tleia Que publicámos sôbre a ta vez, sendo que ia casar de Amortização, a Circulação situados na Aven. Rio DOiSÊUFlGADO 

domingo, uma grande v~IÍlria, o fundação da novel agremia· com uma qUinta vitima. o d'3 papel-moeda , em 29 de Branco, medindo 10x20 ·... ~Es.ri.c


~..."* ~~et~'l:el:~s~~~~:ãtivae I:~~:~~: ção esportiva~ ~~~ não chegou a realizar- :.~~~.4~~t:~~8i~~gia .... . . mts. Informações: Fone 
"11 Ci""do .... a.rn.-~ ~ 

111) f'.8l\lItlI!l,o , .m litro ct. b;I... . ... ...confiança no des[êcho de uma O goleiro do amõr •. O dele~ado Pá~ia Pinto, há ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_____; I 1.433. 
•urre .brt:Alent.,. _ '.u- ... ..

peleja de futebó\. . . RIO, :H _ Pelo prllmotor dias, pedIU a prisão .preve- 203 V ·3 dillt', ilM e Ot .- ...... a 

O veterano arqueiro EUllco pÚblico da 5." Vara Criminal ~i~lva, d~ Joel , competlOdo ao BENEVENUT0 PICHINATT .\011111«0. Sobre"em a ,priIIe . ....... 


al~'eeeaI. 

"oc:~ lMIut..ae abatido . a-. ... ____

tambem nos asseverou o seguln- loi oferecida denúncia contra JUIZ EuriCO Poixaf apreciar e Sudordinldo à S~cretlril 1'1<,. TIICIo 6 amarco a ~' _
a" _ ~ 

Um. ttimpte. o"ilcilãçM ......te: . . Antônio de Pádua Albuquer- ê8se pedido. LUIZA PlCHINATT d J O ... • 
(/tua&. N.... -_h.como .. ~ ....... 


- O <onze» .avalano e . bom Que, conhecido pelo apelido I UStiÇI O . ~plrtl- C.'ItTF."~ Im o FI,edo, ,,, ........
.rt.. . eon_ U.~ _' 8.&C!lm ... e está ~n,t . 6l1ma~ condrções; de -Joeh, por crime de se. Concedido passe a ~~~~:sa~:o~ua~eu!rfz!:~e : mcnto d., Munici- ~dl! lti••• o ...ocfI ..te-ted .... '''''' 
N Ojo ctlUMlD d_oo: ..O~_... . -... 
.no nlllrll.yjlbc.M para r.... ... ~ mas a vllolla sera nossa. duçli.o e de falsidade. A vl- Raimundo Orsi conlrato de usamento de sua I d d 

com Peç._lli"'~ 


TorneiO abertc~ de bola cido jogador de futeb61 é O CiUb Almagro enviou uma SEBASnÃO A. SOMBRIO S. Paulo, 31 - Conforme 

• ctlma da sedução do conhe Buenos Aires, 31 (U. filha LUCI o sr, pl i I es Ij1'rC!lmellle . __P.) -I 

,...,.. o r j,..so. Nln ..... ........ 
Pr~o 3"". _ ... 

ao - cesto ROIa de Souza MartlDs. No nota li Associação do Futebol I antecipáramo, o sr. Ademar 

Inicia se, hoje, à noite, o crime de falsidade, são có- Argentino em que faz saber de Barros, Interventor federal . . .,.~.,.-- .. -':~:---:---:-7""

aÁunciado torneio aberto de bo- : réol Nilo Máximo de AI· haver concedido o pa8se ao I SEBASTIA-O e LUCI em S.Paulo, assinou de'ére- Mori'eul ém pleno j610 

.. lO cesto. promovido pela meida e Jálme Jesus da jogador Raimundo Orsl pa- to; pelo qual o J)eíiartallÍ~!Íto - )\.MSTBRDAM, 31 - No 
~!UltctO" Ula AU~lIca <:"1"- Cruz, q e ate~taram ser o ra o Club de Regatas do apresenlam-se noivos. dIa Municipalidades pas8a a momento eIn qu I. Inaroar 
"en" • liI.."tlu tnlldad, dl- prl.acipal aouaado solteiro, Flamengo. do Rio de Janeiro. subo.rIUnar~ se dir.etawente 1\ um teolo para o leu olube 
..Ipi. prio dedicado elporttllll quaado, d. rato, '''W1do a " lraolrereoola 101 t Ua me- FpQlls., ·28-5-39. Seérêtâriadé .,~d(l doi He- de rul.MI o Jogldor bollln• 
....'.n«1 di Sllv. Morall . dellÍlDola é 1'lIl\"O. 4laDte o pallam"ato pruvlo - - - -_., ...____-,., ; cKóeio~:'do Tnlerior o J U,I!lça, d TlelDDlorlllall1 tombou .0 

Tom.rlo parte nU)C , . u ci- Ot% o JI~lItotor d Dllnehu,. de mil !)MO••fllenttuOl, pe- ~~------'II'""""I"'. loolbOm.!I.todo ':..OIl..rA~II!'II~I~:~..q.u. IObol,~_0. more u d. UIIUI .IU. 
-anal W UrIDl de CillIObOI OI -tI- le qae Joel' . cuado por lo ~1"'''DiO. ~. ~," I~" ... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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