
iA ,:-,LINHA SIEGFRIED 
I INUNDADA 

Paris, 1. (U. P .) 7' Referi~do ':sé às informa
ções relativas a um " supósto ato d~ «sabota
gem» ocorrido na construção na linha de forti o MAIS ANTIGO DI ARIO DE SANTA CATARINA ficações alemãs Siegfried. o redator político de 
"L'lntransigeant». sr. Jean Thouving, escreve:Diretor-gerente : Altino Flores «Estamos em condíções de declarar que, 

~~~~~~~--~--------------------------------------------------_.._- ~--~----~-.- segundo uma informação que chegou às._ na-
ANO XXV Florianópolis - Sexta·feira 2 de Junho de 1939 I N. 7678 ções neutras, vizinhas da Alemanha, em con-I.. -. ~~~~~~~~~~~~~~_ seqúên~a das rece~es inundações provocadas~~~~~~~__~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~__

pelo Rêno, a Linha Siegfried está praticamen

tlftldf'lUft . ~~ ~nv~lv~r~' IContra a é:~~~agem no !;~~~ugl~Z~~~rd~U~O~ll e~~n~:I~UI~: ;:5 i~~~~~~ 
I 01"1 A WA, 1 _ A C:lmara ImilItares, os ~or.ser~os dev?rãO dur~r alguns 
das Comuns do Cónadil votou meses. Esta versão e especIalmente Importan

, uni proje!o de lei apresenta?o t~, porque, na evolução do~ assuntos ~iplomáAI~JBn~~ n Ipelo govcrno e qlle diz respeito tICOS, os chefes das naçoes do «eIxo» '1ão- d la. espIOnagem, estabelecendo pódem deixar de tomar em consideração essa em nenhum confi .to arma o ~~~~~:fa~~~~e~~e ca~adcea:~~:çi~~ pe~~ grande falha da tortiticação ale:mã». 

RIO. 1." - A I1ropúsilO ti" IJlromi~Ro inlernllcional, cn., só pensa em restaurar Ruas soas de origem estrangeira que N-- d r t -
pnlltica CurOjl"H. escl'!:'v", pll7. de levar o puis li meter- rõrças num re!!ime de Ju~ti se entregarcm:1 propag~nda pre· ao a~aa',.11. --11)' 
.0 .Jornal ,,: se n/I contl'nda. ; ça e de ordem. Ijudicial aos interêsses do pais. i 

.0 geneml Franco. eh.. l"e "O quI' predomina na ES' I . 0 general Fl'Ilnco Faue, No decorrer dos d eb~te5 SÔo ,,: . Fi; li " -~ , • I .: 
dn gllvi'rnll naeionalistll da panha é \!In prnruntln d(,Re pelo ex periência histórica bre êsse projclo o rcp rcsclltanle . ".' _ '" 

ESJlanl~a. p.caha. ~t' razer. ! .i n de flUí': e Il"llhllll1<>. DCiHliS em I ~Or-; , quc SIl seu pale da Winnirep; dcclarou que Mon · 

em discurso puhhco. uma I de quas" tres anos de luta tomar parte 110 guerra, o treal era o centro de uma orga

declaraçãO tle Humn impOr- \civil inlensa. com C'êrca de seu terrihíl'io, p.elas contin- nização nazista, rUJa atividade 

tância: a de que a Espallha um milh:1o de mortos e mui- gências da sua geografia, se estendia por todo O Canadá. 
a exigências que· i~pornão se ('nvolverá em nl' · Itos hilhúes de pesetas de ~erÍl o campo natural da ba- Todavia o ministro da justiçJ, 

~~~~II :o:~~~fr ~~~~~(:~pa~U(, ! ~~:j~i:~~()r:!I':t~)~i(:;-\~nd~~~'llt: ~asl~I:;'a~~~.S r~clr:~!~rl~S .i~ ~)\~~ê~~to L:it~~:ICbe%i r~?~~I~I~~ tem em sacrifício 
«Des\'alJl'cl'm · ~e IIssim as !eomprometida. as indÍlstrios I snrl'CU demasiado. A sua es· do da atividade, no Canadü, de 

esperanças do!; que ('onta- i meio pal'alisuuas e oS C!lm-1 peran~'a está, ngora. na paz agentes secrelos de governos es- Paris, 1 - A proposta do Ihares de quilômetros quadra
vam com o tt' ITit{,rio es- ! pos eSlagnados, a EspllOlia e no traualho ». trallgeirus e declarou es tar con- jornalista Virginio Gayda, de dos de território colonial não 
paohol como base d., Opl'- I victo de que as atividades nazis- que as quatro potências se habitado e muito menos cul· 
raçõt'8 militares e nll\'nis 1-..- .--..---- ---- - las. fascistas ou comunistas reunam numa conferência, tivado e desenvolvido», 
contra a França c a Ingla- i OS MEIOS FORENSES «não eram fatores inqu i~ tantes com o propÓSito de negociar quando a Italia possue enor
terra. i em nenhuma parte do pais». com os ditadores a divisão mes colúnills ainda não ha· 

«Uma nação Só eventual - i . das J:ossessões coloniais na uHadas, como a Etiópia e o 
mente pó~e_ 9I'aslur-se dp.s l E A NECESSIDADE DO SEU SANEAMENTO btál triste mau amOr 1 Arrica, encontrou imediata ILibio. . 
suas tradl~'(jes. 1'. quando I r b b'lt 9 S f to. 7 respulsa de Paris, que arir
i8S0 acontece. são tão t'vi- RIO, I" (A Tribuna) - O posi tá rio jut!icial, que se re· ~DI rODe e, ures s..e lIlOU que a questão ilalo.lran- ,---------- 
dentes os males cam:ados. i CIISO de Paul Delcuse lrou cusa a cumprir as decisões B lei de Nosso ~eDbor. cesa é um proulema~que sil. 
que não tardará que elll 'j xe u furo .uma das coisas dos mugistra~os para que 8ó te salva 11 GONTBAT088B ! mente poderá ser resolvido Premidos por um Tri· 
retome o seu caminho de em que IllHIS se [alava. n!ls laça e ntl'eg~ ae valores em entre os dois palses :nteres- bunal Popular, contes-
sempre. ('odas rorenscs do Rio: a cor- seu podeI'. .. . N I b I I sados, e que não concerne saram o crime 

«A Espanha terá de gURI'· rup(:ão qu~ h~\' !'il~a em ce~· A es~e P~OPOSltO, n~Uhj de ão 56 tem a Õe5. . nem it Alemanha, nem à In 
dor a sua neutralidade, cnmo los mel?8 .Il1d.lülár~os. As pII-l um come~ta rl.o. te'.ll feito re- O Sr. AlCides Bastos de Arall- glaterra. 
8àbiamente o rez em 1914. meiras IDVe~lI!Ill ç.oes para a-IISllltfLr a. !re:jIIllDC!a com que jo, fiscal ge ral da Secção de ..'l.lém disso, a França insis- vo~~~gade Ivn~ ~;!v; d!F~~~ 
Também naquelo ocasião purar respODsauiltdlld es e pu· entre IlOS se registram des- Fiscalização de Armas, Munições. te em que a Itália deve to· n . T '1 I 
bouv.e poderosas .stllicilaç.üe~ Ili,. culplldo~ .i~ roram Íniüi,,· [.~Iqup~ ~.ados po~ deposi.t~- etc., po.r ordem superior .e ~e ~ar _ a i~iciativa. ~as ne,!:o- ~~ uf~rn~~n~~u aU~ma ~r~~:e 
pollucas no sentido de con· dU5. As polcnllcas entl'e as lIOS pulhlcos. lmpc~e-~e , VISI conformidade c.om a sohcltaçao cloçoes. Já que [OI o ~ovel'-, P ná ~a ou i "u do M la 
duzl-Ia s. formar com U!Tl duas correntes qlle se de- velI!lente, a odopçao de um do direlor do S. F. do ministé- 110 desse ..último pais que de- P~udted ri , seur g na t j~_ 
dos partidos em luta ' mas 1\ rrontnm, u dos que pxigem regime It'gal mais cauteloso rio da Agricllltura, acaba de boi lJunciou o acõrdo MusBolini- It;ma ~nt~ Cardi:~~ nae ~o~ 
sabedoria dos seus ' homens qt;e o eSl'itndalo nãLl seja t' mais I?reCav!do no que xar edilal, ~ecla rando que. «nos LavaI. }'(,r outra parte, como lUl arem )0 crime de enve: 
públicos. agindo dl' Ilc<i!'do jllhal'lldO e a. do~ que pro~u- cou ~.ern~ a g~stao dos .ben!l te~mos do § \ " do art. ~~•. do o reit....raram I'ID difereutes n~s~amento de José Maria A-
com a tradlçiio acabou Im- rum encolmr laltas lunclO- conhados a esses iunclOná· ClIdlgO Florestal do MIllIstcno oportumdades os srs. Dala· d 'd d P' d d 
pondo·se.' na is, que utillgil'~am ,toda rios da justiça, da Agricultura, aprovado pelo dier e Bonnl.'t, é necessário ra~ea'o~a~~ ~on~iSs~eO ~se~ri_ 

.0 mesmo Rucedcria 11- luma c lasse 8e nao lossem No ca~1l d.i) qu~ agor~ tra de~reto :<3.793. de 2·3 de janeiro que o Duce t'speciIique, an- mino~os acom anhad~s de to-
goro, se reblmtasse novu 'l clIstigadas. já .repercutiram Iam alguns Jor~~ls ~arlOc8s. de 1934, fica proIbido fabricar . teciparlamente, o alcance de da a poíJUlaçã~ foram entre
eonllagração no cllnlint'nle. lias COhlllll" du lrup l'e nl'l~ .u- quem está em foco. e o sr. vender ou soltar balões, ou en- Buas reclamaçõe!1,_ ficando, ues ao dele ado do ovêr 
Se é verdade lJu e existem tra,ys de trócas de ol lclOS Artur qae~ano, antlgo depu genhos de qualquer n a!u,e.za, porém. de ant~mao, clar'!'- ~o afim de s~rem rec0111idos 
laços muito fortes entre {I OC rl lD () nIOSO ~. E. ~ nqUllnto o tad (l IIhel tador pelo RIO que possam provocar Jncendlos mente estabeleCido que ParIs no~amente 'i cad 'ia de onde 
govêrno nacionalista e 01' pllhlico e~pl'ra que os I\nun- Grande do Sul. no govêrno nos campos ou nas flores tas. não dl1rú atenção alguma a tinham said~ im ~n~nciodos 
regImes !otalitários. devido cÍl~dos proeessos RI gum O~ do s~. Artur Berna_des, e que, Os infratores ficarão sujeitos a exigências que importem no p . 
sobretudo à ajuda material «tnL!lmites legllis» (que fieIU I~I~pol s da revolu',lao de 1930, detenção até 15 dias e multa mais ligeiro sacrificio de !lua Terrenos Vendem-es 
ql!e esses deram ao genpral sem pre levam 1\ cadeia. ma~ [OI acom.oda.do.nu~ . cargo alé 500$O()ü. na f"rma do art. integridode territorial sequer. I dois lotes 
}o-ronco. no perlodo dll guer- li impunidade), oulros e!iSO~ de .deposltárlO J~dlclal na 86, inciso :1, do menCionadnl A imprensa rrancesa mos- 't do n A R' ' 
ra civil, não é menos certo apl.lreCt'lII, eomo Rinlomli8 da cnpltal da República..0 sr. Código. além das pena lidades tra-se ironicamente surpre- SI ua s a. ven. 10 
que. mesmo nos grupos cxisl('neia de um lU[l1(o1' que Artur Caetano 8(' .delendeu, previstas no art. 1;15, ~ único. endida pelas eXigências for. Branco, medtn~do 10x20 
ainda informes, que SJlOi!lOl preCisa ser qUllotO lIutes es- negando qual<J.uel' lu.ndamen- da Consolidação das Leis Pe- muladas pelo' Uiornale d ' fla- mts. Intormaçoes: Fone 
o govêrno nllcionnlista. lIá vurmado. Um desRes ca~()s to às acus~çoes, feitas por "ais>. lia»: «apenas uns poucos mi- 1.433. 

correntes muito pouderúvpis consiste uas reclumuçoes um vesJl~rtlll ll. ER.te, por sua 203 V-4 

contrários a qualqut.'r com- contra a atitude ele um de- v.e-:., replicou. puuh cando cer- -...... ---.--- .~.-.---- . . . . -- ._ _ _ ___ _ 

----- ---~---.-~'--.- ___: tldlles que comprovavam as Novo tipo inglês de 
'1 acusações e acrescentou que . . avião de cqça

Oro "mínio Tav8'es - DUUmOS. BARIZ. GARBAHIO ~rit~r~~~I~r~~ljág~~~\adOre~~~· Londres. 1 - O redotor do 

Clrurlião-Especlalista AsslslEnte do prol. Sanson vido_ encIlID~nh.ar as rec~a- ~E~T~ii:t'f~r~il~~s~:n~~~~~e ~r:: 


C_.• luedes 10i.12. d.. 16i118 - JoioPinlo, 97 lob. -T.I. 145 maJ.()[~sCi~od~":~~I~~' aP~!~~~: protótipo de avião de caçll 


.._ ______ ~ ~-______ cussão do ca80, dada a si· ~~~ ;1:\?g~e~r~:I~c:!~!e :::: 

~\I~Ç:~ ~:~:~~l do depositá- vôo h')rizontl.ll e póde alclln.


I Dr Joio de AfauI·o_OLHOS, OUVIDOS. çar o de 1.155 quilômetros 


I 
em vôo «piqué· . 

Os aviiies . SpiUire», que 
Especlalilta cio Cenlro d. S.úde - A ..ill.nl. d. prof. S.nlon M h d & C' fazem ;)62 milhas à hora, se· 

· , NARIZ,GARGANTA II---------~ 

Consullas dlarlas das 4 ~s 6 1/2-Rua Victor ~eirelleS, 2q-Ttl. 1447 ac a o la. rão proximamente substititui
dos por aparelhos mais rápi


----..--- - -- Agência e dos e o protótipo supramen

O príncipe Paulo Expressões do escritor Representações cionado sucederia por sua 


visitará Londres francês Luc Durtain. em C.ixa pod.1 _ . 37 vez a este Ílltimo para o uso 

das esquadrilba8.- I carta ao sr. Menotti Rua Joio Pintc - 5 . 

Londres. 1. - Os clrculos Del Picchia Os ·Spitrlre. passariam en· 
iugoslavos autorizados confir- F LORI A NO POLI S tão para a classe dos apare· 

lhos de treino dos novos pi~:~arlull)~d~!~Uci~: j~~~~: S,. PAULO.. 1. .- O sr. Me · Sub-agenle. nOI principlil lotos. 
para cumprimentar os pr!nci. nottl dei. PlCclnu,)dlrelor do municípiol do E'l.do 
pes de Kent e vêr seus filhos Devart.ll I!lento de I r?pagt\ada I~...P=7...7==_.........~_..; I O. lnlcrnutiounl . iio dc.cnltuc\o. e construido_ uMinoria .. que afronta 
no lamoso colégio de Eton. e PubhCldade do Estado de 1_ ____________ uniCUUlcntc IUlrO o I)cnogu serviço de tranyporte à maioria .•. 

E' possivel que o regente São Pou.lo, r.eceb~u do gron- Contra a infiltração de cur~n. 
aproveite o visita para ter de escritor .':ances ~\Jc Dur· nazista 

l\:1ais (Ie 3:) anuos .te cxperi cn cios COJll II.U to BELGRADO. 1. (A.) - Ter·
6teis conversações com 08 tllln a segulOte carta. Buenos Aires, 1. _ Durante caminhõe8 perlllilliraul allin.gir um alto grúu de minaram em Patin e Lydiero
dirigentes britânicos, que po- «Foi com a mais viva e- a reuniãü da Convençilo do 81)CrfciçouJucn lo na Cabric..u;iio .1cl:Jscs "chiculol as gr..ndes manifestações or
derllo, assim, julgar de prl' moção que eu li «Bl'asil No· Partido Radical, o ex ·minis· ganiza.das pela minoria j[ere sua8 purtes componentes.
nieira mllo até que ponto as vo'. Vossa revista represen· tro &r. rue~'rredon assinalou mftnica, por iniciativa do «Kul 
tentativas dll pre@sllo !tolo· ta exatamente (> Brallil que o. perigo da inliltração nazis Molores possontes, l· rnn8mis8ü.~8, eixos lruzcil'oa tur Bund•. Essas manifesta· ... ' 
alemã sôbre Belgrado foram eu admiro a êsse grande São ta Da Argentina e criticou 08 e differcncillcs resistentes; longurinus rcforçados, ções duraram dois dias. A~" 

molas forles c flexiveis e muitos outros ' curuclceorOlAda8 de êxito. P8ulo, flJzendo recordar·me palse8 totalitári08 por tc!rem «marcha alemã- sôbre as du
ri8tico8 contribucm para a grande popnlllridud.. as localidades reuniu 25.000Japonês expulso ~~8a?e:a~;:i~ tão [E>Jizes que ~~!~I~~lg:,r~eocl~~~~dO ~~:r!: doe caminhõcs Internationlll. pessoas, que desfilaram dfàú. 

. do Brasil Nenhum pais fa7 a slntese preciso opôr uma frente 8Ó- Adquirindo um Intcrnational, V. S. rcccber' um te dos chefes da': minarla a
\ de raças como o Brasil e lida contra a irrupção de pr~ucto de alta qualidadc. lemã e dos deputados Ile

Foi expulso do território lambem a slntese do homem doutrinas exóticas. si quiser- mães ao parlamento '.do Bel· 
,,,'o .,~~'cIC)II-Lo japonês Sao Miura, e do mundo. . mos salvar a nOS8a souera- grado. .... .'C. ' 

'que ' tambem ;8811lna 08 no · ~os.so .!lals e, talvez, o q~e nla». CAMINHÕES INTERNATIONAl Falaram v'rioà o-radorea. 
mel! dé Sakozo .Mlura ,6 Sae mal8 intimamente prenuncI!l O orador repetiu a Idéia da euêíireooodo a Ilecculdade 
NJakó' ;PÕt I tor torlii~o-;ele. a vida futura " ~o ., .universo. formação de uma Frente Po· para OI alemles do •• reuA,.ntH para O Balado d. Santa C&th&rtnam 0 10',., 110(\1,+,0 aoa iiitêi'eâses Não .se tratá sóiDeóte '.,da gran· pular com os comunistas, SU: l11rem em oftraalIaç/l I do 
D_cloiiiü.iI; conforme llcou .. dau. do \·ouo àmailJiil: IDOS , Ilerlndo aldéa de sii ooo.U· MEYER a CIA. iêaero . Ku!tar lIunda, anlD 
~r~ota pIOr" Policia Civil do lalD"m da IrllDd~u. da alcna lulr t'lmeDle uma Froote Ha· Rua Cons.lhelro Malra 4.-Cal.xa ~tal IS de d.read.r.m a. .euI dh.~ 
J)l..rtto I'ederal, llr..i1l'lr.·. dlcal. End. telerr.: ·'V.yer"-FLORlAliOPOLlS tOI ; 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:4.-Cal.xa
http:D_cloiii�.iI
http:parlamento'.do
http:h')rizontl.ll
http:encIlID~nh.ar
http:acom.oda.do
http:a!u,e.za
http:razer.!.in
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I 
l-{IN]JE~S DA 

SOR VET'ERIA GLORIA 
2.° SORTEIO 

Plano 810. Antônio 
1.0 Prêmio - Uma bicicleta para 	 ho

. me m ou senhora Valor 500$000 
2.° - Um colete de inverno pa 

:está recébeiido a ' ' ., . I 
CAQA. 'RO A,JI';1t':N~ ,;ej"!\Q ' RuaC. Mafrà, 26 ri" · ! - ' : ;~ ::"', 	 - : ~J::~~~~;~:;,:: c 

G.O - Todos os qüc termina· 
rem com os 3 últimos alga

.. ~ , '·>ll '.lr\, \;J~ Telephone 1288 
15\1 	 . . ilOv,-21 rismos corridos do primeiro 

prê 'Rio terào brindes em \;j. 
minas Gilletes, cada um Y2Rádio de Londres I 	 dele na no valor de 5;;000 50S0ooDl. Biase A. 	 Faraco 

N•• ond•• d. 25.29 mil. " 31 .55 	 VALOR TOTAL DOS BRINDES 710$(100Médico-chefe do Di spensário de Sífilis do Centro de Salt
mls., • ottaçio O.vantry. do Lon ' l de de Florianópolis. Ex-in terno, por COnCllr$O, d.. Assis 
dr.l, i".cliar. • ... noite o .eguinte 	 Não se pagam Vales com emtnuas Oi! iaSiiías.tência Pública de Porto Alegre, Ex-inlerno de 


Clinica médica e Ginecologia ,
progr.",., hor.rio de FIOfi.nopolil: N~o me responsahilizo por perdhs_ 
20 20 .- Notíci••e,pOfliv.., No O brinde premiado será entregue unicamente 

to. .ôbte o M.rcado e re.umo do. ao portador do vale.CLlNICA E CIRURGIA 
Os brindes premiados e não reclamados dentro d" 
15 dias ap,is li Sor teio, perdem o direito ao IIICSII,O,--- Sífilis --- Este Sur leio em BrirH!es est. de conlormi:~:~~:i~';:;;;:::;::;;::;~:~~ 1I Conlult•• di.ri.mente d.. 16 ás 19 hor•• !Iade com a lei 15.524 de 14 de junho de I!J:!2. 

bte • EK6s.ie. Rua Felipe $chmidt, 46 - Fone 16118 
21.00·-21 .15 - Noticiirio em Floriant'lpolis o Proprietário 

~~u~u~c~~, n. froquênci. GSE :--'!'20~4~--------	 Educação para o30v -4 
- ----- --- -_.- -_."---- --- suicídio21 .05 - O Quinteto Acordeo 	 200 1Mv.- I

Há cada coisa nesta vWa! 
dri.no D.nto. ' Quem poderia siquer imagi· 

21 .EO - .MOfa Food lor Th'Ju ' 

ni.te de Eric Win.ton.. com A 

nar, por exemp lo, que exis
ght • . P.lestr. em inglê•. tisse um c urso especialmen

te de preparação para o sui21 ,45 - Notici.rio em inglis, 	 R'HEUMATISMO M(U A("')\úO, PRR~ TOS5(S tO 
cidio'! No entanto, é a pura 

wich. Os Disturbios Renaes verdade, Mas não existe SO ~CO(',)SUHO UM f\.(MEOio. 
21 .45 - Sin.1 hor.rio de Gre.n

mais, porque a policia aca22.09 - Big Bon. A Orqu.. são a sua CAUSA 
tr. Impo,i.1 d. B. B. C Ragont•. bou com êle , depois de ha , O 
E,ic Fogg. Artur Fur (b.rítono), Junt&srigidaseiDChadas, com a tortura.-pcr ver .d iplomad o» uma cente 

slltente do rbeumatismo. A dôr faz com que na de individuos, que bemTrecho. de Opar••. Orqua.tr.: Ou os dias par~m mais longos. ma s as noite. aproveitaram as «sábias li,verture. O Sagrido de SUlIn. d~o a impressão de interminaveis e não propor
(WolI ,Forr.ri), Artur Fe.r o Or cionam ao seu corpo soffredor o descanço ções» recebidas, pois que 

tranquilloquenecessíta. Deverá comprehender passaram desta par'a melhor,que.tr.: Cana do Rigolelo (Va,di) , 
O,que.It.: D.n.. d.. Feiticair•• l:!i:nMeUS~st~!: ~~~. tr:l~il~a l!~q~::;;~ dé maneira segura, [ulminun 
(L. Villi) (Puccini). Artu, Fa.r c elles e!ltiverem affe<:t:Jldos. tt'. 
Orqueslre: Cana dos Mastra. C.n· Milhares de homens e mulheres existem Até" pouco tempo, 'os ~ui 

padecendo horrores, embora pudessem evitar cíd ios no .Japão constituiamlor•• (W.gner). Orque.tr.: Don••• de vez e:l!tf.: 50ffrimcnto, seguindo o simples 
Polovdzi.n.. (Príncipo Igo,) (Bo  couelbo que aqui damos. uma sorte de . instituição 
rodin). É necelsario repôr os seus rins em condi na cional ». Tendo reparado 

ções normaes de (unccionamento c uào ha qu e, em maioria, os desespe 
para isto recurso melhor, mais rapido nem rados esco lhiam g(,nerosmillio em GSE. mais s e:guro do que começar 3 fazer 1150 das 

22.30 - Big Ben, Fim d. tr.m 

horr iveis de uuto-exterminio, 
NOliciírio em ••p.nhól a Nol.. É. dare. que 'S Pillllas De W ítt nào se irá. um méd ir!o sem elienteia, I) 

Som.noi. .ôbre o Merc.do dos 

22.30 - Tr.n.... i...o om GSB: 	 Pilulas De Witt, a inda hoje! 

attribulf a propri~dade ridiculR de curar todas (Ir'. rli~uku, que C!1vaVIl pe 
as doenças renaes. Elias sào feitas para o nOSflmente n viria nUllla loCar••i,. 	 fim especial de acabar com o rheumntismo, as 

22.45 	 - Fim do hansmissio am dores nas costas e os soffrimcntos e abatimentos cansados pelos dis· calidade prüximu de K"be, 

blrbios dos rins. As Pilulas De Witt nào só o libertarão dos seus rundou umll escola com C)
GSB. padecimentos, como restaurarÃo o seu vigor e n sua vitalidade, devido tim de educar «b umaDl\men 
á sua magnifica aC4jào tonica. A venda em todas as pharmacias. te- par'/), o suicídio os res 


pec tivos can<iidatos . Median

te um bom punbado dI! yens 

ao 8el' mall'iculado, cada "a


-0- luno» recebia .IJnsinamentos. 


Or. Bulell Vianna 	 EXCELENTE TONICO DO~ PUlMO[~Pilulas DE WITT 
Consultorio á Rua 	 dm'unte um mês. ao cabo doPARA OS RINS E A BEXIGA qual ia para casa e morriaJoIo Pinto n. 18(80

Infl iudas pua Rhel1matismo, SciA.\ica, D6re!> lia C inturA, Oi)lurbios Ran ae'l, como um passarinho. Desde 
Mololli.... dA Sex.ilfa e , em lIfeuJ , p.UI\ ell[eunida.du IJ rodu ridas lJor ezceiS.brado). Consultas da 

deacidOllrico• 	 o primeiro dia de -áula», na
1 ás 3 boras da tar

..;~~~~~~~~~~~~~~~~~~==:.I verdade, ingerindo determi·de. Aos pobres - ._ nada droga «suave., éle co-

Consultas no Hospi ml!çava r. morrer. O diploma 

tal de Caridade. ÁS era o atestado de óbito. 

Antes da «canôll", em virR horal' da m&J!hll. 	 Dr. Joaquim Madeira Neves 
tude de denúncia, chegar à Matriz: FlORIANOPOLlS ......Medico - .Oculista ~e&colll>, Já uns cem disci 
pUlos do dr. Yusuku haviam 	 FUtats em: Blume~au, Cruzeiro do '~Ul;i,{}age ,

Formado pela rllculdllde de Medlclo/l da UnlvwllLllldeLeilão 	 I sido despachado para o ou Laguna e S. FrancIsco-Mostruario e~;.TúbarA()do Rio de JIIDelro tro mundo.._ 

Serão vendidos em leilão. Tralcmeolo c1IDlco e c~~~~lbo~ de todas ali moleslllIs REFRlGERAl)ORES ructiricos
I

~~r~!~!~ ~~~~~~ei~~ tIS J~ Cu,so de llperfelçollmelllo DII especllllldade, com o dr. CASA 
Praça 15 de novembro (an- PII~~~I Fd~bo'p::d~~~~IÇGlI~hé~:O~I~:và! ~~~a~:, J~~e~~3- Precisa-se alugar lima casa dé 

~~~sI';:~~~~ (;eb:ll:~;~;:n q,uai Comp!rlll apparelbagem pllrll UGmes de 8UII ~speclcUdcd2 moradia, para casal, cujo alu
guel não ultrapasse loo$uoo

bureau ministre com cadeira EI~cll'jcldjlde MéalclI, CUDlcil Geral mensa is . Informações na redac
giratória, 1 quarto de supe- CODIIUllll~ dlllrlllmeDle dllll 16 á s 18 çlio do «Estado». v-20 
rior madeirli imbúia para CONSULTORIO RUI! João PIOIO 7 sob, Telepb , 1406 
casal, crlstaleira8, me8a elés- RESIDKNClA: Rua Tenente SlInlra 57 TELEPH. 14121 

~~:~da .c~'::i~~,asiap:t":;,ár::::~ I'-:::::::::============::=:=======-I 
quina de mão «Singer>, guar· 
da·roupas, lavatórios com 
mármore cioza, bldpt, ador
n08, louças, etc, etc. Dôr de dente?
207 5-V4 

11.• 11111 ~~... ~. ;~;:-I- ..-. éCLINJ(~A GERAL A7:~• 

VIAS -' URINARIAS ' ID O' ••• 1i"ifiva 5 . 'g I de nl és ,-	 Vendu em pr••t•••-Garantla de 4 afino. 
DoIS rntNUlos (cU 90 e de 120 li/ros)

aDlboa d. _a .~Ia ararprüe.d.aJ.. pol~, '111 t.4~~~~~~~~t:~~res~(i~~; ' IL.:;;~~N~~I~O~~q~\I~~!~'~1D~~~a~·, ~.~~b~·_c~~ tC~ê~"l~à~.~~=_~ 	 - c .._ " ~~; , •: bor.. COUOzadl lDCIIOa .a"IIa dectflu cio qlM lua 
l..rro Ih &DIfOlDma, .l1li I bofu .tc ..mço,

culoH, flC.) 
Mantemo. em dep6alto todaa.. ~III 'Obre.OoIl5ullo,lo: llM leio· PI. o advogado 

... ti .. ,.. .. t6 ..... 	 _leDtea e m8lmo mecaD.lamoa completo • 
- ~ tS9S. - José Aceado Soares Moreira 

eo_..&c. __ dJUJtr" 11••,. Cl'pf!al c do I.'....or em ~ d. 4....."oDloa 011 proprt• •on .-do a".o
Ruldcada: ... J. Pt.- _ e.r.cao CIM _"--. UUMr a.a protlulo para0ta a dldo. taunccll.,e atl, NOI alc:ualdado ck '-Ittwrdanm 
10, 1 (Sftr.}-I'IIe- 1114_ C6rt..e de appeJlaç!o 	 :.:~~": :!.ta:.o:lIlcS~y~:~ ~.. ~~rtCc:-:.orí:'!':'':~ 
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o ESTA~O-Sex(a f('tra.;"de..Junho d. 1939 3 

O "E d ." .4i'i'•••••••••••••••••••••••••••••••••'. 
. ... sta O esportivo i AlIa FRANCE ! 

.Marco separando duas ~:l>~~$;~~~t!s~() X BuDgú, .. , • • 
, I Couberam de !\el'ceolagem • • 
epocas do nosso fulebóllá Li /!a 4:G~3$~~. • : : 


Na história do !uteból rEi-los em marcha pela pistli I° Ceara te.ra um esta- • • 

brasileiro há paginas lavra- oiimpica das recordações dos I dlo • FECHAMENTOS DAs MALAS: • 

das a ouro e datas que já· que os viram brilhar e pelas I O interve ntor federal no • Para' EU~OPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 

mais deveriam ser esqueci- imaginações dos que não Y.. ui- Cel1rá vai construir suntuoso • • SABADO, ás 11 horas nos Corrios. • 

das. E' que foram registrados ram a aventura de os conhe· . e~tádi() .. m Fortaleza, cuja ", 
 I.
os mais e:,pressiv~s . . ~apitu - c~r : ~Inrcos. Pindaro, Neri, idespesn ~s lá or,ada eml).OllO _ Para" URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BOL VIA, PERU, • 
108. 06 maiores "í;;sr.a;{l~ de nJll~·""'. P!!'hiruunl'., Sérgio, A · contos. •• cada TERÇA~FEIP_:;;~ ' ás 11 horas nos Correio:>. • 

uma bandeira esportiva. mílcar, Rubens Sales, Lagre. I 


Hoj.e o Brasil é c!ta~o C8, Fortt!S. Lulú Rocba, Ro · A Fita protestou à in- , - - BraSI-l-Euro'pa' em' 2 dl-as - •
mundialmente como potencla lando De Lamare, MllIon. For- I _ . " I • • 

do futéból. Para que se fir- miga, Osman, Néco, Heitor, A- c,usao dos «Ieglonanos • A G E N T E S: • 
masse esse renome e prestí belardo De Lamare, Mimi estrangeiros" do Vasco _ ERNESTO RIGGENBACH CIA L DA •
:!0~feR:;oc1u~ni~~:s~ts~sep~~= ~r~,~r~'ut{~f~~~ :i~~~~r:s~. ou- (~ll;;n ll o a C. D, rmbcn- j • & . T . •Il 
Que nos circundasse li. admi- Como viajou pelo tempo a do a IntJlllaçiio JudIcIal feIta por \' _ RUI Conselheiro Mllfre, 35 • 
ração e o respeito dos ad· imaginação ~ Lá se [oram ~al~~;~~; ;~~J,~~ ~a~()~~~~~n~;s~~~ _ Telefone: -- 1626 Florianópolis. 
versArios, forllw realizadas vinte anos, e ainda ouvimos flll forçada'<I acc llar o registro '\ _ 209 ", _ v-1 • 
f::C:annbç~S :de imorredoura ~u~t~~~~s~~Çt~rd~~I~~~~~eegt dos tt cs -legIOnários», a Assu- ......................_. ,•••••••••••••• 

Foi com ingellles esforços v,;I' (.0 JOl'üillu, du W (J). ela,no Argentl,J a, sem perda de -- ___ , ~ c -- - '------- 

que assinalámoll. em 1!1!2, a - tempo, t'atou de se dirigir . ,I , r~ r A t d 
memorável vitórIa do S. C. . M.ais " bondes". •• ~i:;e'r6nc~~n~1~ sc~~o~m~dc,taB.'~~ I 11" ugus O e 
Americano sõbre os argenti · Deixaram Bncu.l)s Airl\s, iez sentir ;', sua co~gênere de I Paula 
nos; a derrota que o selecio- com destino ao RIO de ,la- Buenos Aires" SI'a nenhuma 
nado nacional conquistou na neiro, 0.8 )oJ,(l\d(J~ es ~aon, lo: rcsponsallilidade peio des.respei - , MEDICO • . ! "'11' .... 

I 
. .. ~ • • 

primeira disputa dR .Cópa clle,,:errleLa e Zor"zlI, qUe to ao tratadn de transfercl1cias, 
Roca» constituiu campanha tenclOO/lm . i~~ressar em lrizando que ~ .., assim procedeu' -- Doenças de seaboral- ,~

~~~!~~~c~n~~~~i;IO edei~~~~~ clubes braSllem!s. em virtude de deiermina,flo do __ OP~~~~:n 

brantável tenacidade foi li Valter foi operado pogu Judiciá.rio! C B D CONSlILTORIO 


~!g~~~~~ ce~X;~~ã~s ~~é ~~:~ rov:~tt~ia~~;~~~eS~I\~m:r;\~I~i~ v c~g~~'rtc~~~~l'd~a ~if; o ; pro· ~uIO~i/~O: d~ei2el~~s4 Dtio~~ Laboratorio de Análises Clinicas
invencivels profissionais do 11. umli intervenção c:rúrfll·"a. lles ~). tnkrnaCI,?na. SC te~ raor- Tel.140'"
cExeter City., o quadro ex- .. v ( In;)fJa Impor anCla, e ais pro- CJ 


da escola da lagla. le; to~ chegasse m ~ scr levados ~held~ffcl ll; Vlllcollde Ouro FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO
roenteterra na época. E vem de- Jarbas tambem foi a s~r 'o pe l a~ cntidades naciona· PrelO. 4:l - Te!. 1355 

pois a figura destacada uos operado :~'r/ ;,CFil~ ' a ~~d~n~:I~~~~~~i~t::I==========~ Ex-assistcOle do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio 

campeonlltos cuntinentais de ,Jarltas, outro jogRdor rll · Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins-Rio, 

1916 e 1917, constituind'o a bro-negro, lambem ro i opem- ç'-'o feita;, Associação Argentina, BENEVENUTO PICHINATT Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio 

clarlnda alviçareira nesta do. ist o é, que ~" concedeu o «re· e 


LUIZA PI,!:HINATT 
 Análise de urina, léses, liquido célalo-rachiano, sangue etc. :ó~d~~gâ~:8ff~ori08a do [ute- ja~S~~~~~:ti~~n~~h~~I;~l~~~ ~:~ :~,(~~ lt;~na;;~~~~I1~::;;~;)a l. em Exames de pús, escarro, mucosidades, scrosidades, etc, 
E cada quadro vitorioso para o jogo eom () VII seu, __________ p~lt ( l pam aos seus parente Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da grai e 

pessoas de suas 3mizades o videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. 
(ootrato de casamento de sua Vacinas Autoger.as, Todos os exames para elucidação

neste [uteból do passado. 110' que terá luglll' 110 dia 11 do 
je tão discutido. IIpresentava corrente. Concurso de palpites IIlha LUCI com o sr, de diagnóstico. 

~:~~~:~ ~~!:i~:~~v~~s . ~~~r~~ Quanto rendeu a última de O ESTADO SEBASTIÃO A. SOMBRIO 


Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259scJes, como Marco8, Pindaro, rodada do campeonato 
Nerl, Rubens Sales, LaJ,(recll carioca Avaí 3õY.-1-6-Rolando e Ab~lardo ~e LIl: A rodada de dOfll!IlJ,(O. no SEBASTIÃO e LUCI 163 

mare, Benjllmlm, Sodr~, L1!lu Rio, Rtingiu a soma de .. , .1 Figueirens e apreseolam-se noivos.
Rochll, Frled, Neco, Formiga !1l :;j95$7UO, nos sl'l.( t1 : ntl's en-I 
e tantos outros. . . contros. Fpolls. , 28-5-39. 

Mas, par~ a maIOria, estes vasco X Botaro~O,li',:'3!)f,$7; , 1 Norne______ _ ______ 
:~~r::,8 ce:~a~ fi~:u ~:t~U~~~: Flllmengc, ~< Am ériea, 2:!:\n1$, ' __________~ :.....-----.----.11 MEDIDORES DE LUZ 
de 29 de Maio de 1919, quan· - --- - .. - .-.-.... - ..---.. ...-- ----- - . . --.-----... .- .... - .-....--- ----------------  Precisa V. S. de medidor para sua instal
do nos sagrAmos campeões lação? Procure obter na INSTALLADORA 
continentais peJa primeira DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
vez. SIEMENS, com absoluta garantia, porque

Rio e S. Paulo, por ques é o melhor.tões pueris, ainda uma VI'7., 
e8ta"am separad08. Coelho R. Trajano, 11 Phone 1674 

Neto, o imor~al priucipe da fl09 
 V-1 23 
literatura, fez um apiilo pú

blico, em artigo, no QUIlI jul

gara ser melhor agitar, num • , (Il. ~ .. t.a OE pmíHIi.~~!oI ~ _,' ,v', 

aceno, ao invés de uma han

delra branca , a bandeira do 

Bras\l. 
 VIN,~~~~i~rGENIC!JSilenciaram questiúDcuJa~, 

eDsarrilharam-se armas, e . 

unidas as fôrças em Iitlgio, .., ;-r".;- ·~-:J:-r·---'-= 

delpertou o gigante brasilei · 

ro, 


E o Chile tombou por 6xO. 

A Argentina por llxl. Em 

dlBputa dramática. igualámoB 

o Uruguál por 2x2, qnando 

tudo nos parecera adverso. 
 Siemens Scl,íiêltert !l.1

IE o Brll8ll, de norte a sul. 

aguardou a tarde de :29 de 
 Materiais electricos em geral 
maio de 1919. Segundll-feira 

últlmll, quase esquecida, pas
10U elta data gloriosa de vin
 Install;d~~~D~d;FI~:;~~poIIS
te anol atrás. R. Trajano, 11 Phol'l8 1674E foi sustentado, na arte MO VU7magntrlca de onze futebolis

tal, todo n nOS80 passada, 

.entlndo-se que o (ut'lro es 

portivo do Brasil dependia 

dOI defensores aurl-verdes, 
 -Móveis de aço-E atiraram-se os onze ama
dorel à luta! E não vacilaram 

um Instante, portando' Be 

como bravos, dominllndo, A
 c.s.... - A*'o.'••• 
JlÓI dóal horas e meia de lu
ta um tréguas, a . bandeira ••••••_.....0"'••• 
patri. dr.pejou ufana, e o 

BraeU paliOU a ,- sdr, de8de 
 acabamos de receber, em estilos os mais modernos. 
eaLlo. o orgUlho do ' futebol Esmerada !abricaç30 das Indústrias ..Neve~ - S. Paulo
n.1....ricaDO. ,

A data q~e ~~.pa~soa leguo· Recommendamos aos nossos cllenles e amigos umad.,r ..... t'lltimá, O'als~lnalando visita á nOSSl exposição., , aaquele 29 aema.,6i~e 1919 
• cooqul.ta'iloriouk é o ~ar; 
co upaiaódo . \tua' &pocaa 

dl,Unlaa. 


p.r. tr'" o rttrço,. te~ 

uaeJdade, • brayura, • leal. 

d.de, .... alada, o "abo. 
 Machado" Ciá. 
~a~ó~:al:' :alc:o·=r:-~~:: Rua Joio Pinto - 5 
"'1, • ...,.raata rÓ,.. do Telephone - 1t)58 Cx. posta' - 3'2 

Prr:~::~:ltÍem ao. upor- F L O R I A N O P O L I S. 
tI.... d. hoje va' delfll.r uma 1Sv -. '1,·6 
l.riao do p.aadu. Dtldo~ 
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CA$A 	
v 

Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 
variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" ~-===~~ 

146 Matriz -- Rua Con~elheiro MaFra n. 8 Filial - Rutl Trajano n. 1 V •.I! 

: .............~••tfjG•••! •••••••<$ffi.'~~~@?~: :', 


: ~A' S 1\11 A F~ S !~ 
Vl Aconselhamos o afamado LOMBRICOIDE INDIANO de t>ar- l\.~ 
"., mento Bfirata, professor de Parasitologia da Faculdade de Me
t1I dicÍDa de Porto Alegre. E' l!lfaJl1veJ na expulsão de vermes, i 
.. tal como lombrlg!l.B ox11ll'Us, · ancylostomu8, f\tc. 30 e.nnOB de 
• u~o têm demonstrado a sua efficllcia.•• 	 [)l:.PO S /7APIOS·: 
:l1?CARLOS HOEPCKE S!('~--f\Or~3nOr,en,~ Q 

':~~~~.~~..,!~•••~-~-Q~~!,,-~,,~~~-~ .~.~~~.":~~-~~~ 

Ci'u 5gião Denti5t.:l MOENN1CH ilSandalia:s 
FLORIANOPOLlS Edr!ieio Amelia Ne1io 

RUe Fellppe Schmid1 SOBRADO, SALA N." 1 : de tiras 


para verão

Clmica-cirurgia e prothese da bocca ! 

Apportlhomonlo reconlement. odqui,ido. com todos uS 

aporfeiçoemonto. d. t«hoico mod.rno. 


))IATH EHMIA - ALTA l'I\EQU: NCIJ\ 
T~ATAME~TU SEM DUI\ 

E !gPECIAL..DAOE: 
Pontes lIe Ouro. ou de Plotar. . SEM COltQAS. para Imit,,·,. os 


uentes naturail!. Dentaduras Aos.tomicas. syhlema al emão (IUe

permittc obter a ImltHção absn1u1a da dcnbtriurn oalara l. - Deu 

te.duro8 SEM Ab(,hadn Pabtin8. - llcotnc IIrft~ r"arcbis. á bUt-c 

de Aço·Krupp looxida \'e l. -- Extracçâo I'ilJOLOR do nervo, 

sem dm.coloftlCão da côr do dente. -- UrUrtqncamento dos den
les. -- Morestiao d" bOCCR. _•• (DcscoloraçRo ~ecuodarla) . ._. lic
• .,cçües de r.iz .. ReimplRntnção e Impl"Dlr"';;u -- Tbc ra l,ia da 


Paradento.e (P;vorrM81. --- cirurgia .r.dical sfg"lIodu 

o Prof NeLlmunn. H~rhm . 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

As terças e sextas-Ie iras . co"'ultas nocturnas das B ,j , 9.30 

o UCONTRA 	 E' 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

N.s tossos rebeldes. tr.lço..lr.". nas ....oachH......... 
...... 011 simples. g.lppes••esfrlados••ouquld6es, '-S c•• 
..c.nw•••nguineos, dores no peito fi nas c••t ... lDsoma'" 
..............r.l. lalt. d.. appoli.... "febre. o CONTRATOSSI! 
........dlo ....olulo. herolc... que "';0 ••Ih.. EHlc.clssl_ 
•• I..... dos tuberculosos tom.ndo-o co.."_leal.llle,,t.. • 
CONTRATOSSE I_ racebeu m.l.... 24000 ".e.t....s ...... 
........... ·T...... cold.do! Não ......._ -110...... Ace.... 
_ ... CONTIIATOSSE, quo • lia,........ te...s..... 
•• .,...." 1'.......... -..-_ .... 

----~_.. 

Companhia .Allianca da Bahia» 
Fundada em 1870 Séde: BAHLA. 08. DlAL.R I~ELLMgKH 

Diz )<.nu'lrill Gll.rci ~, residente á Aven·dJ BeD-

Seguros Tenestres e Maritimos 10 Gc:nçalves, em Pelo la", Rio Grao·ele d" Sul:
Com prlitlc1 nos hosp!!iI!n 

europeu:~ "Sol, t" há mui/s De um aoo, de um reum,,· Nenhuma ioia 
CLINICA MEDICA Il.II Ii~mo aTI!CuldT: r gúdo, com dórt s ilhóZ.~ fI,-'T lodo o 

OERAL corpo, e""UClÚlmenI6 D08 IOrD<. zelo~. i"elh r: " e braços, VALE MAIS! 
Capital R~alluldo R~. 9.000:000$000 

Con31lhas das 10 á>J '12 e este.' já D0611mre inchódO/s, me Imp<ls/s,bliltirv. m de Aau., eomo saphiras ou. ",.d.. c...Cil.,I-,,1 E Re~ervils R8. 57.000:000$000 
das 16 á~ 18 hom~ Irabalhar Dd minha prolb~ão de c(·z,nheira. T" mei mo .lImaraldas. ..". olhQIJ .ao o 

Beo~ dE: r.>lz (prl!dlOIl e terrqno~) Rs. 16.0;'4:200$749 	 ..u maior th••ouro. CoDtl.r.......oeINSTITUTO DE EI.ETROCAR- mU lto~ remed.os Indlcddoli para I:S811 lIloLsflc, p o, érn ,.mpra limpidoa _ sadio.. uscm.loSeguros "rf!lClulldos ~m 1957 Rs 3.169.67i:lõ4$83q DIOGRAPHlA CLlNICA foi tudo &e m r~suir a do. FiDQlmt/Dt~, .. cuo:;~lh ,J dél 	 IH) ( 'lariam.h'. alqumal qOUIII d.e "oRetei!a~ em 1037 Rs_ 22.M5:?1 1$090 Curso de e.perlelçoameoto em Lavolho. ., ' -
Slollllros l>1tIl'0~ eor 1037 Rs. 3.797:,~80$050 doeoças do eor6çl\o ldlagUG6 mmb .. ex-p<.tr Ôtl, que ~rlf, mutlo deoLe.da, retlolvi 	 to

tlco preciso dae mole;;t1a~ car- mar o ll~pUrd'h''-' .GALENOOAL» ~, em 1ão bC<I hora 
o fiz, quI'. hoj .', po~~c "lirmar que me acho rdoieil!g~~rf,M8f!~I~~~~:'D~ 	 LAVOLHOwenl\! bOd cum (JI:Z v,dlos de~se IDlsrilv rlho.,o reme

Opera com as mais modicas taxas em ENCA~~g§8 EMA dio. O refer·ido é I). upre,stlo da verdilde, laDlo 8tsim BENEFICIA OS OLH O ~ 

todo o territorio nacional OABlNE'l'E DE ELF:CTRO· que. por grlllldão ofereço Ine weu retrato e ebllCl d.
TERAPIA claraçllo, para (O 1030 que eOlllDder. 

OOdM cortas, Ralos oltra-vlo
letao, Ralo8 Inlra·vermelho. e Pelotas, Rio Grande do Sul. 

Succorsll no Urugua)'; Rt/guladores de IlVllrtlls t Rrtprf! Eloctrlcldade médlca JANUARIA GARCIA 
lIeatlloles na,., prlDciJ)1I1s r1:lade$ d/l AmerlciI, Laboratorlo! de Mlcrosco· COIT,O tettemUnha5: Brenno da Silva Tavares 

Europa e Atrlea. Dr. Aristides Rtl!o Magalllães Df, Remigiopia 8 lDálysel ClIIBicu 
Exames de 88D1I:e para dla- CLINICA -MEDICA 

Agentes em f"lorianopolis ~o, Kahll e Bachl Zorge) D~mocrllo Rodrigues da Silva). 
Senhoras e Crianças ··e 

(Todas ,la firm r. s reconhuldas pelo nc.tariofe°aW'~8::..:!a~ liad~eaã~~tt I Molestia internas de 

Dlagn08t1cO) do Impllludlamo, Geral. -.O REUMATISMO, rn IIB:i3 dolorosae delor-
L O BO & (ia. I ~~~::m:~eU~:':(~~. I máute, seja êie chronico cu rocente. ariicuIGr mus{u , CONSULTO RIO : 

de A.cbeln Zondeck, para dla lar, c~r~brdl ou g(Jltoso, l,sladg pelo granae d , pulall Rua ÓükaSUL,!A-; SOb. 
RUA_ PELlPPE SCHMIDT N. 39 	 c:.~~ N~e=, d:~:;~~eil: vo tonlco de) /sllDgue «QALENOGAl», dssaplltEce 


qllldo re.chldlallo e .qualquer PQra sempre com poucos Iril8COs. Ahi e3t<'l 8 prova. 
 · 9 ás 12 e 14ásn O bOI". 
Caka PDSIIJ}'9-Te/ephoIllI083-End. TeJ. CALLlANCJ' pNQull8 para eluolll.&olIo de RESlDENCIA: 

Av; I1ercilioLul, 178Encontra-se em .todas a8 Farmacla8< E8ê::íiPtoriós em Itaj(lhy, Lâguna e .Fern~~aX1dthàâO,: 6~} ":"Phoae: 1392 
Td~.oboDa 1.1. dó Bra.~U e -RePll~1~ca.8sul-Americanas. 

N M A!'.:- -:: t :'. D. N.S, _P. - N. 9611 
l~P)BlumCl1Qu.. Sub-A;el1te em LaQes__ ' ..______________r lOAIANOPOU3 .. ~_________________________________.~__________•____~

J 
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5a E8TADO="S~~ta:.tJra. 2 de .1 11Ilho ao 1939 

o Estado 	 ::l~~ii:~2;~r·~~[:?~················~:tC 
Diar:o Vespertt1l0 leMp~esar.Nâi~de"Nav. "H~pc~~.': 1
Redllcf,l!\o e OmOIDaI , 
ra. Jo8.o PIDIO n. 13 • Transporte rapido de p~ssageiro$ e cargas com 05 va'pbies «Carl . ' 

: Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas €om o vapor uMax". ~ ~ 'rei. 1022 - C:::. poallll 1:19 

...SSION... ·; Ui\ .~:! I: SAlDAS MENSAIS DO P':TODE_FWRIANOPOLIS I
Na Cavltal: 

:~DO 
Seweetre 
Trlme.tre 	 .:-, Lin ha Fpolí~ .-R.o de Janêlr",I Linha Fpolis.-RlO de JaneiroI Linh" f!orianopo!is- :~." 
!feto Escala lt:ia~~~~~/' ranciSCo Escala São Francisco Laguna. 

Transportes de passsageuos • 
: ~ cargas. I Transporte de carg:..l. Tr~nsporte de cargas. .. 

Numero avnllo 

AnDo 
S-eetre 

Trlm""t... 
 •fi Paql:te .~~~~cepcke' dia; Paquete cMax' Paquete cMax. •,. 

ADDunclo. medlaote cootractv 
•.. C H ~~ e :!2 17 : ,.':A~lna.cepcke. : dias 7 dias 2 e • 
• 
• Saida á i hura da m~drugada . •1.. Embarque do Srs. passagei- Saidas ás Hl horas p. m'l Saídas á 1 hora da .. 

" dlreoçAo nlo ee respoo.abllls· ros até ás 22 horas das ves. madrugada.

peloe ClOneello8 emllUdo. 00. 


artigo....llIDadO. 1• peras das saídas. 

• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até E>rd:ns de embarques alé 

I 
• 

12 horas das vesperas das ás 12 horas. as 12 das vesperas 

: saidas. . ' ... . das saídas.I 	 liColchões 
_ Ob - As passagens serão vendidas no escriplorio da Em- .' , .:.'..•..•'....:.'.•...'.•.:...:.'Colchão para casal Carga _ Correio ... Passageiros 	 servaçoes: presa, mediante apresentação' de attestado de vaccina .•a 30$000. Modernissimos a v iÕ>es .H i :\2 ligam com a ffili x imll _ E' expr~ssamente prohibida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores. . 

Colchão para solte ro, segu r iin\,U e pontualidade: • f odo o movimento de passageIros e cargas é feito p~lo trapiche sihl • 

desde 18$000. BR:\SIL - 1;J{U 1~y;n\~A ;~Hi~~l~~0~A - CHILE - _ cRita M~~~:'mais informações, na séde da • 

Travesseiros 'de paina, Age~!~~iC.~AR~g~d~~~~~~. S,A. ! . Em"resa N~~",~.,,~'lX.~,r!o.ã~ Hcepcke ~ ~1V.S. encontrará na 
CASA BEIRA0 

lUlA CONSI' LIA~~\tl?L;,01~lrl~~ , (.~()O Florian{jJloli~ .e ;~"••••••••••••••••••••••••••~iI!!!!_Rua Tiradentes, 3 --------.------..-- ----. VEN-DE S--'E' cas~ 	 - ~ ",-'.-' '.uma 	 .ISI 30-16 - de mate-	 -":'"-, 

Irman~aee dO Divino [spírito Santo e~:~~ot\~~t~:)I~~i J?a s;;~ Crédito M:útuo 'Plêll!ial 
, e 19 mts de fundos bem co-	 --'C?"',j,6SENTE·SE FRACO? .... T."';"" Asylo ~e OrpnãS «São Vicente r~~~F~dt:~~~:irinnda~p~~; São João I São João I 

tar como sr. Carolino Unhares,(. ';o,iis'.;; » 	 na ~u a Vitor Meireles, 17, nesta 
capital... "....1IU".SlI.elr. ~e PauIO	 19 ,de Junho193 15V·8 

Coincidindo In; I~stivid~d {'s do Congr~lI~o Eucaris' _...;;;;;;;;.;;;;.;....;...;;;..;.;..;...__ 
lico, Que ~e rl:"liz &ri'i,' . ne5td c ,' pital nos dlM 28, 2!1, 30 e 31 

de Mofo correnre com as de DlvlJJO E~p:rito Sanlo, o Irmão GRANDIOSO SORTEIO 

Provedor m~nd.:-me que avi ~e 1\ lodo8 os fiéis que as festa!! 

do Ora!!,o dP~'il lrmuDO ade serã o crlebrad!i8 8sslm: 
 on. RICARDO 

Relação dos premios que distribuiremos no 
18 hor,~~OVE.NAS: - T~ rão início no dld 2 d o Junho. ãs próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição 

a não ser a habitual de 1$000. .. 
i prend~l!~~~B/~~!~ }~ ~~j~C~~~!I~:, il~ A' no ite, leilão de GDTTSMAN Para que todos possam tomar parte nesse formidavel 

sorteio, resolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE. 
t.: DOMINGO 11 d. ]UNrIQ: - Mfs~ il nz ~da ã. sele e Ex-che/e de clltodas as c8dernetas atrazadas. cobrondo sómente o 
f meio hon~. ((o ro C( IT'muohilo ths 1-1'0'\ 1 .~; á j 10 horlls, nica do 	 sorteio a correr.i "lIs!a ~ol~nn l. l' o m ",. rmâo cO EVlll1 g~lh o. Os prestamistas que (IUeiram gosar desse previlegioHospita.l de devertlo trazer suas cadernetas a nossll séde ou 

COMPANHIA Nuernberg remete ' las por intermédio de nossos agentes. 
~ á~ 8 ho~a~~~~~d~i~~~R(~!2b~~Çã~~~sH~~ ~r!!i.jtl!ur:::e, ~a!. 
!l' IreI! dias, lO, 11 e 12. hdverd, A Doite leiliio do p reDda~, emINTERNACIONAL 	 O premios são os IIfIilguintes:I frrDle ao ed .lIcio do Asylo.

DE 	 (Prols. L. Burkhardti,.' Pede-!lP, rootoolo. 80S fl éis tl· ..,nsfHj:~m SU88 olfer lll~

CAPJTALIZACÃO de mllssos pard os Ires di a.s II cima, ~f1m de melho r ilbrl · e E. Kreuter) 1 Premio no valor de 6:000$000 


1 Premio no valor de 200$000IhilDtar ilS (~~ t~f. Cou~hto r io di! I ' ml!nd~de do Divino E,plrl 
10 Sanlo e Asylo de Orphü:I .5eio Vlcellle de Paulo» em Especialista em
l_lizaCH de 1110 1 Premio no valor de \(){)$ooo 


15 Premies uo valor de 15$000
No ."rlelo realizado em 31 de florllnopolls,2 dI( Moia de 1959. 
'1Ia\0 de 1939. loram 8ort...dae 	 O Sccre 'ã r;o (.i,·m·gia Gel'ai ~ 10 Premios no valor dI' 30$000 

......guinlea cembinaçõe. : 	 \O Premios no valor ;I" 20$000_16_8_____~AVIAN~yA~_S__3~_=31 10 Premios no valor 	 de I ~$OOOAlta cirurgia, gyne 10 Premias no valor 	 de Isenções,E U Q cologla (doenças de 
senhoras) e partos.iN :\V P 	 Cirurgia do systema MIL CONTOS .. 

nervoso e operações Sortearemos tambem um blhete da Lotfirià 
de plastlca. Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 

CoDllultorlo á rUI! Trala \~~E IV 
DO, 18 (das 10 iÍs 12, e 
dlls Ib li!! 16,liO) Tele N~o hesite porque: ';

pbone - 1.285E T Z Se rIco queres f carResldencia lL rua Es· ' 
De moeda boa e legal .teve8 Juntor, 20. -Bii a ,M Inscreve -vos hoje mesmoTelephone - 1.131 

Na Crédito Mútuo PrEtdiàl 

Quer ser feliz ? A que menos promete e I que mlior .• ríúmaroI ·-. "i lt 
Em negocios, amores, ter sor- de p~~~ioscntre~! ;rJ ~~~ 'i l ~~e~~~d~:n~~a~$íoo t~!O se~~~ .....I.••••t••e.......... 


e escreva ao prol. Ornar Khiva, ' '.' ·,~;~U; ,.- ,~M lr~· M 	 , Caixa Postal. 407, Rio de ja-I ..____________________= 
.... neiro, que lhe indicará o meio I . 

o.~d.Útl.'- de obter triumpho, prosperida· 

:...-:-.=~= ~!'. !~.:tuna e saúde. Nao hesite. 1_
"''-o prulldo. 1IA.w. 4_ 

C-paabIa. ""~'-'''' .- .. . 

.. '- 011 Apa1.. a_ 
:Ii Antenol I.t:lis .~ Mio ha FÊRIDA que resista 

LIVO\"'t.Nl&Aff 01A
Clrurglio-dcntiíti lO ... 0 d.
-=~.r.•.:..=:: 	 ID~~~::' :~:r:á'::;' ,;~ ·C.~Q.ENDULA CONeRETA .... _ttt.loa. anatomlcu. .m todo. OI >ã"1ÍIéllior polUda para r.ridu, q.....aduru • 
material. Ict0C:-dM. •<'" ..•..''' w.o.raa uU... 


...un- 1.......·_.. OI 

"_. "~. ,. GONORRHEA (HRONICÂ_ 1bI~ Ir ....... pa. 	 HORARI : .BT-Awa
Nlo ~~cllrCA~o~D~-pomadaCONCRoo ••dt~~~.1a. 


r" UMA MGf3AUDAD! para N&o detlllolme I A 86tl"Dcta progredlu e h' uma Ou 8 .. 11 t di' I~ 8&<1-"-" ULA -- .. ••• _ ••.,Iar a~ NOVIDADE que re olverá o .eu ouo. AI 18 boru. 	 pltarmaolu....... 60 areMo .o!w. o _ • 
....h'........ M.xtmo .fgUJo. Carta pal'a: RUI P. Mlau.llnho, 6 DepoeltariCl UeeQ! oapllat PllABM. STO. AOOSTINDO 

~. 	

Ru _ _ Dl.. ....__CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO l~li---·~l'!""'":_íi~II"'--____a_I:O.. _ 1úIra-I_'_._....J 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dt~~~.1a


- -

a 

Ide 400 metros» - c0ncorre-1 I"I · ~ · ~~md~as~:laeve r;~~!;d~~~!'i;i~ VI-da SocI'aI I Dr. Pedro Catalão C1íni~a ~édico· 
~~g~~·ta~na~C~~~iJ!C~~ e~oÓ~ ~ll~~i~~odas molesüas da cabeça 
metros» - S6 chegaram em '---- --- ESPBCIALISTA EMUItlma ora esportiva 

I
1 nossa frente S. Paulo, D. F,, · ,\NNIVFmS,\ltlOS OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

_ 
____.: ~er~~::!o Gp'r(~~as~~~ Fhgl~~~ Decorreu, ôntem, o aniversário na- Diariam~gfeS~I!~ril~ á~II~2 Tra j an0, .,18 ' h 

:. " taliclo da exma. sra. dra. Maria Pas- . . e das 4 aS 6 oras 
nlm~~~t;~~:~t~~~~~~:r~~~~n~~ s&llnl WiI_dl, murglã-denllstd do D. 43 Relldencl.: Phonc 1565 

A atuação dos atletas c8tarinemes l'ui otima a nos~a classifica-I S. e esposa do .conceituado cons- V-iJU 
0;tO «Saltos» - em altura 10- lIulor sr Tom ~d.. A. C. Luís Delfino I 

na .Quinzena de Congraçamento I~os. b~rrados em . lm,55 E:::! FAZEM ANOS HOJE : ,A .'\8RO~iI\(;ão_ Cultural Luis I C I N E nn A S I 
da! Policies Militares" I

?~~~~n~':ir~Ot~a~~st~:;n~~u~p!s . Sra~: _Isabel Nunes Marllns, Anlta I~e~lil~~;áa~:~~~~à:ot;;2, h~~1 -
«Arremessos- - De granada ~:r Gloria PlOto e Diamantina Beek- recepção ao sr. tte . IIdelonso CINE IMPERIAL - N.I '.1_ 


Conlorme já noticiámot', 4." . Conv('m notar qut!, com Iempatámos no 2.° lugar com ~rl'as ' rlsa DUJrle 'afia r I .Juvenal da Silva, na quali- sõel de hoie deJle cinema, .. 17, 

reI!. resso,u st!~unda-Ieir!i i!lti- o. :1.0 Ioga. r. ficil~.()s descias· Io E. do Hio.e D, Federal. No nha M~;(a~enhas e Isa~ia t~ü~:~~t - da~e, oe 8f:,cio honorário. 119 e. 20.3(1. hor••.••rí 'exibido 

ma d~ CaplUlI d~ Repubh;:!l, slflcados para a IJnal. embo- desempate IIcamos em -lo ~u- Srs: Estêvam Tavares, Raul Men . iVal: .des.arte.. aquele novI!1 um 1,lme lôbre I .id. colorinon.o, 
a !uzlda ,~ele:!llçao da nos~a ra o .nosso corredor houves- ~ar. p~~o - 2' lugar. - DIR: donça. 'Carolino Unhares e João Soares. sodaltclO ~eahzando o seu em gerol, co.m o. seguintes .'pO
brIOsa força .Pubh~a. que. se feito ,o percurso em_ 1I co - ,'\ I~gar. -- Dardo - 5 Menina: Glorinha Soares da Silva. programa com grande a.rdor, ct"l: A capltol c su...,ocied.del 
com grande brilhantIsmo re-, sego e S. lO, resultado esse Ilugar. «(;orrlda de reveza- _ em prol das letras catarmen- como.al.lc.,; o ponto <:.to Tub.rio. 
pr~s.entou San~a Catarina na sllperior aos vencedores de men~o» - Classiri~á!'l0s-nos \ Senhoril.., raça com que .e" na- ses... . I" L~pro,i,,;,,; o (olônio de P.ico~ 
«(JUlnzena de Congraçamento outras chaves, que alcança· em 6' lugar, o que 101 um re- morado U8e ch"péu RAMENZONL . A (hretol'lu. pOl' noss(\ mter· pot..;. ponto de U,u...nga· o 
das Pulícias Militares·. Iram classilicação com 12 ~e- sultado surpreendente para - médio, comunicn que é fran- Aereo Clube Col.,in"n.e; o Ho.

A reportagem esportiva de guodo~. - «Corridas de :WO urna equipe estreante como 1 \'I ..\.I!\XTES (jueada a entl·!tda a todos pitoI de Ollconl; no....ltradlS' 
.0 Es!ado». no intuito d.. in-I metros » - E1iminatÍlria - Fi- a nossa». ._ . . quantos Rl' intl'ressem pelus Iu.inol; OI no.... cid.d.,; Ii no.: 
formar ~os seus leitores sC,bre cán:lO~ de8classii'icadu~, pois . Os fl>sultados e.cim!l conR- " Pel~ aVia0 da Põnalr, de doml~- ~~~I_I~~la Associação. 'ai indúslrill; nOI.. e no... gln
a atuaçao dos atletas barnga obtlvt'mos () 2. 0 lu!-!ar nll l. ha- tltuem a mais 1'''111 allrmação t'-I c errá. a esla capual o dr. .--------.--.--- I t.; o relllório do Ir. inllr••nlo, 
vel'des no grandioso certa- ve com o Rio (l. do Sul, Pa - do valor do,; IIUetfis du nnr, Mml .I~ . . erelra, _al.'o.. fun(jon~IIG do Ileder.l; grupo. elcolarel, elc. 
me esteve em contacto com o ralba tl Ceará - «Corrida sa milícia rO/.tellO do Irabalho e :.upelrn- :rvtodificações no ' 
ch~le da d"legação. sr.le\len- . . , :endente do Censo dos Associados regulamento do I ClNE REX.-:- A'. 1930 1.0 
te Rui Stokler de Souza, que _ _ d~ Instltulo de Aposentadoria e Peno imposto do sê lo Ir.'••Um. lomll,a gozad••. 
nns Ilf~r'mo:l o. se!fuinte: soes dos Empregado. em Transportes federal I ClNE OOeON - A'. 19.30Vencerao OS alvl-negros

- -1;8tou satlslelllSSllDO com r e Cargas, o qual vira em viagem Ihors., .Louro inc"n.tlnle~. 
11 ntuação dus atlet/ls que I _ . ~ de esludo. _ . . O Decreto-Lei n. 1.29::;, 1- . 
não falharam .ls nOMsas ,Ire- o conheCido lecOlco do Mlnlsté~'o de 25 de maio último,OU a vl-azues r 
visões. O contacto Que tivemos _ do Trabalho vem. do norte do paiS, publicado 00 -Diário OH-
com as representnçiies esta- de~endo c~egar ai !O horas da ma- eial» l1a União, de 27 I 

duais nOI; anima a 8ssegu- A cidaee aguarda, com Bado nha, e s~ra recebido por autor_Idades daquf'lIe mes, consi:!ua ! 

nclonarlos da~ele . IOlstellO.rur que os lIlilic~anos b~rri/ra- justo. interêsse e desu.sndol BadillllO, o inimigo número e fu. M as modiJ'icaç"es havidas I 
verdes , ~rllbarao nas lutul'as enlll~I!ISmO, ~ sensaCIOnal um da entidade I/lfenna, não 8enhorlt•. ~"II.. quP Reu noivo ~od~':!cg~:~br~' ~~37i9~(~
comp.ehçoes, sendo lIa.tant.e peleJn .de dommgo, e!1tl'e os arriscou muit,,: use cuapéu R<\MF:NZO:-<l. que l'e~ula a COUl'ilnça PILULAS DE 
promIssoras as suas pOSSI · agu.'rrldos esquadrues dos _ Nüu me enc:ontrei ainda 
bilidades. uma vez que, p"ra clubes Avaí X Fi/rueirenNe., com o Valdem8r. () homem HúSI'EIlES ~~i:~~ ~~3:~~~' nos se- REUTElf 
o luturo. já experime?tados t', Pela primeira vez, este que a Ci!-!ll~1\ eogan(~ll. Aguar'· Estão t.ospedadas no Glória· Hotel A nota n:!) d~l taul, la I a completa curá :
cQnseq~ente~ente. (u~ me- ano, se enco~tra!,! no campo do o -palpIte» do tecnic() do as seguintes pessoas: José Ma!zner, A, daquele regt;lumento, I dos seus males_ 
Ihor orJentuçao, teremos aIO d/I luta oS dOIS !ltaos do lu - "vai para então &postllr \10 M I F T . - Ed C I 
da um médico espeeiulizlldo teból Il orianopolitano. A inve;so.. . 'Em todo caso le anoe rane? elgao: gar asco passou li ler nl ·\'>! rp.da- I m 
para acompanhar () treina- contenda será renhidissima, varei para o campn alguns Me~zes, Em~"f _HOlrm~nn, Fran~s- ~fdo~Sa~o t~X:~e~~l"71J6eIJ~ . . . ', 
mento e. prt:'sc"ever . os re· C81!8Z, a~~, de emp~lgar o foguetinhos, para soltar aos ~~Iari.arques a vao e varlslo a- parágral'u L" da tabela 'I. Maur!CIO Pledras p~ocura ' 
glmes alimentares 8dtHjUados, maIs eXIgente «afiCIOnado" pés do meu «ami"u[ssimo » B, <lu rt'lerido decreto I'ua . _hlha MarIa Pledras. 
o (Jue significa maior efici- do esporte-rei. Saium. . . " F,\LIiECDn-,XTO!'l O. 1.137 foram modirica- GratifIcará ~ados sôbre o
Ência. Esreremos, pois, o desfé seu paradeIro. - J . H, p, 

Perdemos o certame de cho do espetacular embate. Manoel Morais Faleceu anle-ontem, em sua reSi- das pela seguinte lórma: . D!agonal Norte 6tfl, - Buenos 
bola ao cesto. O nosso "ri- O MOl'ais falava com vlÍ- dência. na rua (risplm Mira, 68, a ~~inl~2!~~2 r:i : ~~O~~:~ ~lre8. ___o •__ 

t A b d.."'-:"e' poderia ter realizado As opiniões divergem.. rios amigos. O repúrt"r a- senhora_ do d. lulsa Zanana Berre- de 500$UOO, um mil réis . 
bôas demonstruç'-'es, como Na ante-vl/spera do tormi- proximou-se dele e pediu- t~, esposa do sr: Jacó Berrela e cu- O novo deereto entrará som r.a...·· a' ':..:.;.:,'.'
p~ova o fato d~ haver per- davel prélío, .0 ESTADO Ille opinião sõbre o prélio. O nnada do sr loao B311sl~ Berreta. em vigor 15 dias após a . ". 
dld?, num t.re.lDo levado a esportivo», ouve as opiniôes presidente da Liga Atlética Ante·ontem. em sua resldên- sua publicação, ou seja noguei.a·. '.': .'.:..' 
el<;lto em ltaJul. apenas por e os palpites de jogadores e rt'spondeu : cla, na avenida Trompowskl. faleceu a no dia 1;:; do corrente. 1& 
sel~ pontos para a turma torcedores dos dois valoro I _A partida vai ser renhi . enhora d. Amêlia Jaques Dias. vlus. 

gaucha,. a l.ne3m~ que abateu sos adversários. dlssima. disputada palmo 8 va do sr. Francisco Br~ulio Dias, há Uma crenca muito divulga-
a do DIstrIto Federlll pe~a - palmo, O esquadrão vitorio- pouco falecido. Uma declaração do da nll Europa Quer que seja 
e,levllda contage~ de 2S;<;j, Mundinho 110 abaterá seu adversário A exllnta era genilora dos senho- desertor Bergdoll perigoso dormir sob uma no-
No entanto, o sIstema ad~ O pupular 'Mundinho, o pela diferença minima de um res M~rlo, Nilo e Bráulio Dias. res- !-!ueira. Em certos lugares da 
ta~o !!e~se certame, o de ell- bomem que trouxe a «faixa. tento. pectlvamente, lunclonáflos da PoliCIa ,_ França, como a. Picárdia,.o 
DlIoatofla co~ .. uma derrota, do Hio de Janeiro assim se Civil , d~ luizado dos Menores e en- NOVA \ OR~, I. - ~oger B.~rry.. o Agenals, essa_ ~pl-
no.s ~esclassll.ICOU logo na expressou:' Procópio genhello agrônomo. ClevehiOu Bel'gdol!, .av~ador, IIIUO e ~e.rlllmt:;nte aumltrdll . 
prlmell'a partida, sem que . _ Vence o Figueirense CalJit,10 e centro-médio do que. desertou do Exercito a- Mesmo dlClOnárws francese8, 
pudéssemos demonstrar as or " a" Os 'oal do --------- merlCan(1 ~urante a orandelcomo o de Trévoux eodeFu · 
reais possibilidades do nos- ~Ivi.n'e 1'0-' serão 'cgons s~lsta_ Aval, Procópio não podia . Guerra, lugmdo para a Ale- retiere; 'I: ela fazem alusão: 
1i0 quadro, Prova isso, a d g A d I q dar outro palVite, senão es· tuem num ambIente de gran manba, donde regressou r~- Os uolamcos e (lS sAbios ten
inconveniencia desse sistema, os por zeve o e vo. te : de ~amaradage.m e alta edu· ~entemente, para receber sua tarllm combater esse precon: 
já condenado pela prática em - DerrotsremQf; nosso leal caça0 esportiva, elevando lortuna e recuperar a cida- celto um tanto simplistn, ai 
competições de tul natureza. Rubens Ramos adver8ário, apesar da dureza bem alto o futeból barriga ' da!!!a americana, tez a se- se não conseguiram conven-

A vitória dos capicbabas, O simpático sub-diretor da do embate. verde. Faço votos para Que gumte declaraçilo: - cer os habitantes do campo 
um dos favoritos do campeo- Penitenciária e grande tor- nenhum incidente venha em· .Volto aos Estados Unidos puderam, pelo menos, deter~ 
nato e que realmente apre· cedor do clube de \Valter Salum pana~ o bri~hantissimo do para fugir à pecha de «ho· "!i~ar a fonte de tais supo- ' 
sentou ótimos «[jves» nos Lange, afirmou: O (' entro reserva do Aval cláSSICO da CIdade. mem sem pltria» e estou de· slçoes. 
tres circulos, loi devida à - Pela capacidade produ- dá a sua opinião, dizendo: terminado a tornar·me um Realmente, a sombró dn ., 
grande superioridade de tiva dos quadros, a vit<oria _ Quero ter o pra;t,er de Arnaldo não jogará cida~ão digno da. demo<lracia, n~)gueira ~os8ue uma den- ,::,· 
seus elementos, como tam- pertencerá ao Aval. derrubar o Bado com o es- domingo ? d~POI8 de cumpTl.r _a pena de 81dade maIOr do que a da8 .~, 
bem pe}a apr~sentacão d.e Reinaldo MoeU mam touro de um foguete. llu~m Soubemos que o zagueiro CI~CO anos, ~e prlsao, porque ~~tr~s árv?res e chega a .111 - \:,; 
u!,! padrao de J.ogo. mais eh- não. teIiI «tutano» pura a. 1Arnaldo, se encontra contun ago~a ~p.1'l CIO o q~e r~almen- ligaI as pll\Dtas da s,~a vlzl-. -
CIente, _que l'Iva.hzou, com Sahoreando um caiézinho, g'uentar o repuxo de uma dido e por êsse motivo não te slgDlil~a um paIs livre... nhança, ~uas lolh.as nao che~ .. , 
os de .l\-ltnas GeraIs I!, Estado numa roda de amigos, o Hei· peleja, vai ao cinema apl'e poderá integrar o co.njunto . Conclu!ndo. \) desertor dls- 'gllm .lI!esmo 1\ crl.ar . terreno 
do RIO, os campeoes do naldo disse: ~ ciar a «Branca de Neve».. I!vaiano na sensacional pe- se ter sIdo uem tra~ado n!l propICIO para os Jn!llltos, q~~. 
tornf'io. Os nossos rapazes - Yt>nceremos por;) a I. leja frente ao poderoso .on Alemanha, mas ~uerra a 11- as atacam rl!-rhme.nte, E, Ir-
jogaram cum grande ardor e DepOIS de eétarmos com 5 O tenente Binha ze. ligueirense. herdade na Amerlca. nalmente, a nogulllra esgota 
se empregaram 11 fundo até «goals. n? • plac,arda 

, o nos O distinto e8portista, te- a tel'l~a onde cresce. A eva· 
o fim_ Salmos vencidos mas 50 arqueIro deIxará passar t J' B' I k Torneio-aberto de bola Agrilldecimento poraçao maior de gás car~ 
sem québra da nossa digni. u~a bóia, para o Figueirense ~:~e~ro' ~~e clulJ~nc ~~I~~iJ~ ao cesto e Missa bÚllico pela~ lolhas, a água 
dade e lealdade esportiva. nao perder a zéro .. . Catarinense, respondeu-nos Que elas retiram, seu perrn< 
Fomos derrotados porque os com IIS seguintes palavras: Num ambiente de grande bri- Natalina Horn de me muito forte e, sobretudo;, 
nossos adversários eram Juca do Lloyd _ Prevejo uma peleja e- Ihantismo e entusiasmo, e com Carvalho a sombra muito espessa con-; 
mais fortes, mas démos tudo Apesar de estar «I\(astado» quilibrada, Posso asseverar, a preseoçapdo sr. Interventor (MACADtl correm para que se forma8ese 
qUllnto tínhamos. das lides t'sportivas, o co· porém, que o vencedor de Federal e altas auloridades civis essa reputação de perigó: . 

Nas provas atléticas. pude- nhecido campeão mundial •.tu- domingo serA abatido pejo e mililares, iniciou-se ontem, ir HD~nfad~ab~!:i~~la~~ . , 't 
:~s~a ~~~~n~~f:rnom:I:;:rte~ ~: ~~mLI~~~'m:!~!?n:!~::~~~ esqnadrão lI'icolor. ~fri!e'T~aC~~a:r:orn~~~n~nbo:,~O ~~ r::::a~~a .gr:~c:!:;i~ Or. Manoel Pinhb:;:" ~ 
~~=peti~oe:e~ ~ou:or~~f~~: -:na;::es do repórter, excla- O presidento d~ F;ede- ~f~: ~~I~~~~o,C~~~;~~~!~~ pela re~~~d:U:I:!'d:IO~:: Doenças de sCObOrlt8 PR;toa 'C 
recursos e melhores possi- - Nilo amóle! .. ' Não poso ração e ~ classlco 1\ primeira partida reuniu os :~~fa~~~.ef~:::.~o~~ -Vt~ri.:l~:á~té8~I-caOP0'l~e88Çlil8e..,~..-..,.;., .... 
bilidades que as nOlisas, so dar palpites.,. Estou preo- da Cidade .fives· do AlJético e Florianó- as. lelegramal. blmcomo 
conforme atestam 08 resul- cupadl8simo com os negócios Ouvido pela nossa repor polis, terminando com, a vitória decl la hUManll6rlo e a de glaodul1l8 endocrloaa. ::' 
tados que seguem: «corrida da futura empresa.. , tagem esportiva sôbre o dos tricolores por 14X12. do rUdlca Or. Sulcio CONSULTOR10: 

dtóeIHIOClmasest•.rfiocSa»nd-o (óelimintao- jDepois, enSllllaDdo udm 8or. I(dranAdde jôbgo Rde dOdmingsoj'1 O No sbegUtndO emFbatje, o (Figudei- ~':lI~.:r:r.~':.lrado dU- RuaJpohãoOnPeint~5'9153(S.•..,.0.b...) .•' 
r a s o . r so quase am go, a lantou: r. er al aOlOI! a va, rense a a eu ao am lla qua ro OulrDIbD. COIIYldI os paren- .. ' . 

logar de cada cbave)_ - Na - Em todo caso, garanto esforçado presidente da Fe· amarelO) pela significativa con- Ine peu6u de lUas relações RESIDENClA: 
n0888 chave S, Paulo conBe· que vencerA o -onze- que deração CatarlneD8e de Des- tagem de 23 a 13, pari I miai da i' dia, qUI Rua José':Yeiga,I.M 

c~~o ~ {~~ ~ga~'atll~fg!rit~ fiz~r :!~~~!'rúm::~t~~ .~o~~~: po~os'D~f~~fo°U sfnc::f:~'!::~ Ex7e~í:;'t~, nO~'\I~agar~o ~!~ilG f:::t: ~:;:~:d:IT!~ PHONEl.I99 ::~ 
Grande . .do Sul o mldAvel profecia. que Aval e Figueirense a. (turma azul), drlL 70P. 

-
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