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ANO XXV .L Florianópolis- Segunda-feira, 5 de · Junho de 1939 N. 7680 II 
Rapido aumento A dupla fisionomiade peso para as 

proc~sso creanças debeis · da Rússia 
MOSCOU, 4. - Alguns ob· migo, que ouse atacar o ter_ 

servadores interpretam as re- ritório da União Soviética. 
feréncias li Alemanha e Itá- A mais ' recente e rude de
lia, no discurso de Molotov, finição da política russa. fé 
como uma advertência no la Stalin, em 8eu último dis 
sentido de que a Fraoça e curso, quando disse: .Sejll
Inglaterra venbam ràplda- mos cautelosos.e não per
mente ao encontre as exi mitamos que n08SO pais sejn 
gências Roviéticas, concermm- arrastado !! conflitos pelos 
tes à proposta de uma fren- industriais da guerra, habi
te de anti,agressão. tuados a que outros retirem 

Pessôas familiarizadas com Ipara êles as castanhas do 
fi atitude soviética, em face rogo».
do que aqui se denomina ______•_____ 
«cêrco capitalista", não aS-Iposam aquela opinião. Bons ~________~ 

bolcbevistas declaram não I
vêr grande diferença entre or. Manoel Pinho 
os vários governos capita. 

listas burgueses, sejam êles Doenças de .enbora8 Pftrto. 

francês, italiano, alemão ou -Vlê~~~:':::~~~T:~~e8
inglês. Semelhante atitude é de glandulft8 endoorlo"8. 

diariamente revelada na im

prensa soviética com frases CONSULTORIO: 

como esta: «Os imperialistas Rua João Pinto. 13 (sob) 

de todas as côres odeiam Phone 1595 


RESlDENCIA : 
Rua José Veiga, 18f.i

U. R. S. S." e cA União So
viéta é uma peúI'a no sapato 
do capitalismo decadente'_ PHONE 1.199 

po~~~_~~_nv~:faUin~~ic11~~~~~~~ \~~7~OP~.~~~~~~~~ 
Mauricio Piedras procura perfeitamente natural a ne

Machado & Oa. sua filha Maria Piedras. gociação para segurança com Suicidou-se no 
Gratificará dados sôbre o li França e Inglaterra, ao 

Agência e ~eu par8deiro. - J. B. P. fitlSmO tempo que a discus Hospital
Representações Di8gonal Norte 616,- Buenos são de assuntos comerciais 

Aires. com a Alem~nha . . . Há vários dias qne se a-
Caixa pos~~aJo~~ Pinte _ 5 Serão feitas experiên- A dupla fiSionomia da Rus chava recolhido ao PaTllhiio 

sia. soviética. não deve ~er ~à- Joséfina Boiteux - lugar recias com os peixesFLORIANOPOLlS mats esqueCIda: é totalItária, tlervado aos tuberculosos nco
elétricos mas tem constituição demo- Hospital de Caridade':" o 

' 5::j;' .gent" no. princip.i. Rio, 5 - Afim de qUtl o crátlca; sua c8pi~al é na Eu enfêrmo Napolello Pelx(.to, de 
municipio. do E.tado públiCO possa avaliar o ~o- ropa, m~s ~ maIOr parte de 27 anos de idade, côr bran

P 77 tencia! elétrico dos «Ginotus seu territórIO e a maior ex- ca solteiro. 
=====~~~~~~~IElectricus., oito desses pei- teosão de sua~ r~ontelras en- Desesperançado de conse

contra se na Asta; lutou con- guir melhó~a, pensou em pôr Um degol~do e. :;~~aqVuu~::.rmsee~~~ c~~fb~~~: Ira a Alemanha na Grande fim aos "eus padecimentos.
REFRESCANTE 	 . tre~ .fuzllados na VlI\ Esp(,sição Nacional Uuerra, ma_s a França e a Ante-ontem, pediu uma lâmiBerlIm, 4. - FOI e~ecutado de J-\nimais e Produtos Deri- Inglaterra sao ~embr~d~s. co- na GilleUe para se barbear. 

11, machtldo, na ~ll"lsão . d.e vados, a inaugurar· se a 15 mo as s!las m.aIOres lDImlgas E assim o rezo Ontem, comcomo as FLÔRES 1 ~oetzens, e~ Be ~hm, o JD~I- de Julho, nesta capital. 
Franz 	 do perIOdo. I~tl!rvenclonlsta essa mesma lâmina, abriu êlevlduo KI.at.o, ~e..,O NIIss8 ocasião, os peixes

EXfW l'imcnt('! (:nn ~·d J.(n me~ r(}me('~ n Il ~:tl' dia J' in	 da Guerra CIVIl; . as velas 'dos pulsos e deixouBnos d~ l~ade, orlglDárIO da elétrlc08 serão submetidos a 
mo ('umo ~;cnti rú a bo('ra 	 nwn t(.· 1'\.01\'110:0; a exemplo tIo Como porta-voz de 170 ml rIuir o sangue abuudantemen

que m i lhtl~: ~ cslúo razendo, Ihões de cidadãos soviéticos, te .. 'Alta SI!é~la, cood~nado por diversas demonstrações, en

fre.qca np6s li sa)" KolYI1lJ~. 

p l'OIl \"C llt::Cl',Ú sú alta tralçao p41lo tribunal do tre elas a que diz respeito à 

YC'ja n 110\"0 urilho (lU C em


c ~ de que Stalin tem frequentemente Foi nesse estado qUtl o en
J\fllyno~ 1)"~ !-' ll C I Jl' fl prh~  PO~() ·acusado desempenhava lIuminàção dI' letreiros a proclamadO que estão pron- contraram ás 21.30 horas DU presta UOIi ~cus uentes e O dadcs nntan:> is para }J l'oh~ [unções oriciais na admlnls- «gás neono. tos para repelir qualquar lni- leito do s~u compartime'nto; 

cllrn.to que dá ao seu !-lO\"	 ~eJ' O~ d(ll1íes e limpa-lo::> tração pública e delas se 	 - e, quando era socorrido, veio 
l'hm. 	 se j(' ntificnmcnte. 8ofuveitou para exereer a a falecer. 

LEMBRE-SE um CENTI espiooagem a favor de uma O snicIda era irmão do sr. 
METRO é BASTANTE Iloténcia estraogllira. Qualidade e Potencia Ney Peixoto, gerente do cCa

fé Java•. 
Udine (ltalia), 4 (U.P.)-Fo 

rum fuzíludotl, de mlldrugada, para Cargas Leves 
nll fortaleza de 'roreta, os I CINEMi3]individuos Marcelo Bustin, de 
30 aoos de idade, Romano 
Michelazzi, de 28, e Giu CIHE REX - A', 17, 19 • 
seppe Corettl, de 18, accusa	 20.30 hor." .A I.i d. pl.níci•• . 
dos dtl assassioato dos irmilos 

CIHE IMPERIAL - A', 19.30-d'lf-l- Os funcionários públi~ üiovauoi e Luigl Rauber. emnovo 	 hor•• , .Cupido é d. circo. . .~ cos e o serviço militar presença da e~p()sa do mesmo. 

cio p.r. I del~g.cil- 11111 lrisle, .tlll ••or f 
 ~ pli d~ 31 filh osfisell RIO, 4 - O ministro da teu brolcbtlet S,fres t0lll1 

Rio, "' - O sr. pr41sidente Guerr~ determinou. sejam .' lei de NOIIO le••ur, 
 Lisboa, 5 (U,P.) - Resideda Repúblicl1 8sKinou decre- licenCIados do serviço d~ 50 le salv. !I OONTI'T8SS11 1 em Gaida um operário ferro· 

viário, de nome Franciscoto, abrindo um crédito 	 para E.xércl.to os s~rtead08 ~un . •. VEJA o que os lnternational lhe oHe
a CODstruçiiO. em Curitiba, do clOnárJOs r!(~hhco~ conslde- O rei Zogu fiXOU re recem na classe de pequena capaci Coelbo da Silva, de 63 · anosnovo ediflcio da Delegacia rados mo~lllzlLvel~, nomea- sidência na França de idade, que tem 31 filhos,Fllcal dos anteriormente ao de- PARIS 4 CU P) _ O ex. dade: Distancias entre eixos e Dimen tendo nascido o 6.ltililo há _. . creto ~.o 2885 de 4 de Julbo rei Zog':;, dll . AlbilDia, e a sões de carrosserias para qualquer pOI.::'os dias.MaIS 24 navIos para de 1933. rainba Geraldina, cbegarão 

transporte leve I 	 Os 21 prImeiros , filhos ' são 
,a frota yankee 	 amanhã a Versalbes. proce do primeiro matrimÔII!i)éoru 

WASHINGTON, 4 - '" ~r-	 dentes de Constantinopola. Seja qual for a sua carga, haverá 
mada . encomendou 24 navIos para residir no castelo de sempre um International construido para : \s~8 ~~l~lg~:: ;c~~~e~~e~: 
dé d fuerra , Inclusive dois L'Abbaye, que acabam de Armanda .. G0ií:í'es' FllIpedo· 
Davl~!de batalha de 45.000 E N O 'Sal arrendar. adaptar-se exactamente ao trabalho, segundo mattIIDÔ~!o. . . .• ,.
tonellldall. no custo total de Essa propriedade pertence A construcção "todo caminhão" destas 
3COAID.Ubõés . de dólares. A li norte-amerIcana, lira. He- oestruida ·,/ j:)êlo, tOlOJ 28 pequenas unidades e a alta qualidadej;éoliltruçll~dol ,. navios será len Brüwn De Puy. e nela «vílla.. .de .;'Garlbaléli s , 

. ~~. dl!tr'-lÍiílda .. <entre estaleiros Um busto ao interventor residiram os duques de Wind- International asseguram funcciona
dÓ ·'ki!:!ê~!"eP:rtlCUlares. M.nôcl Rib.. SOl', no ano passado. mento . perfeito e eco~omico durante Roma, 4 ;:"7 , A , cviu.. ~~à 

Garlbaldi H'euniú': o ..u ., P.IGADA ";.FATAL . 	 Trocaram O nome muitos annos. 
tadó '" íDalór" . "de maio deRIO, .. - O lIIenlno ,' Jorge, CURITIBA, 4 (A. N.) - da artista Peç(I folheto ~~scrip~vo semcompromi~so.. 1960, oa ,,~.p.,a da 141. IXde • .001 fUbo ;". de 	 Jollo Agrãdecendo os serviços RIO 4 SO I B " t 

M lb briuc..a':énoquin : que o ' Interventor Manoel ' .. - . na arreo~ 	 padlçto à SlcUla, conb.eckta 
a,. ':úa r d611cla AIUân ~ Ribas lhe tem > prestado, a cantoraderác:\lo, ,;~~ , II!0; 	 1Gb o D6me d. •...reha do. 

..~o dI p Vlli vendo.uma,açlo Da CAMINHÕES INTERNATIONAL Y.l1-, foi parctalml.te a..:: foi lc.4o por lUIIa cobra ~pu. : .,llrall,~gUá , 6 V.ra
cuIa de lo tI Irfglr.lhe um Dusto;·" que .c slv Ciyel"contra. • R. C, A . 

•arll d f:.edlatameat. r' colocado ao porto_ Pa,. Victor, • qaem allllU de lhe 	 ~d:' ~~:'::':'m~ t'Ju1A,IDt.. p&ra o Etlado dI Santa calharina ~~ I ~f' ...dO .0 fllHI lU 11m l' foi orpolQda ha.lr trocado o DOllle, na IDllhlo d. U,... 

I I ..' ....·el Couto o ,.ro um. (ranele ooml..ao coai· Ilra...çao d. dl.coI. in MEYER A elA. varia. ooIeçOu de obielol
P ta ~- . boru do tll\lld d(O todlU .. cl..... ".rUlta pleltel. uma Ru. CoDI.lbetro Meira ••-calu P!)!Ita' ~ • 1116..... Irtllltc:.oa ro,.., 
~~~'::: L.I u I"'IJ locl.t. daquel. cidade. deAI:&a910. Cud. lei ir,; "~I)'.r'·-FLOR1ANOPQLIS OOlllplllta-m"ntll d ..lruld••I 
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• . ...•. • , " .. ..•.•.• ••••• •.. •.• .•'L
Melcury reina na 'terra e J~oar 
Os lIois M~l'cur~'s ilustrados na 

gravura ao lado constituem as mais reDor de Cabeça centes contribuições da engenharia mo
dero» pllrll o confôrto elos que vinjanl. 
Esta fotografia. a (lanbada no cam(loPerda de tempo e de dinheiro! de aviação ele Los AngeleR, põe em 

evidência li qUllnto o Mercury 8 - o 


QWH1UO '·.S. tiver dor dl: cabcc;:I , 1<.'[IlLr€"-~t· que qU:lsi ~emprc cl1a é novo produto da Cia. Ford - se 8S· 


('aas:!ua por de:;;a:'ranjv!::: e pt:rt urba ;·(·'t·s d,.) (,::.--tomago, intt'slirH)~, Jig-adu semelha. por áuaõ linhas aerodiuâmi 

~r:Xu~u~'a~~,~ c:;quec;a nl1lH~a <)lh.' ::oIl1cnte trataudu é~te~ org::l.os é que 
 cas, ao Mer('ury, avião cajJitànea da 


Amel'ic<ln Ail'lines, que realiza o ser

t.~ Y . ~:. di.iYk!.a. rer-b:;;-;te 1";' :J I ~I : l"~! medi,'" 
 viço ele trallspórtes noturnos entre 

Hollywond .. !'luva York. A IlparênciaNão adeanta Jl ~Hja tomar l-';h.:j'l~,. ,,;~ ~:ti l h:l ~ . tahictlc:-'. comprimidos ou 
e distinçiiO externa desses dois sober outra qualquer dro~:a C:1i:J..:ulte d:l dur, fJl;rqUe com i!-'Io se perde muito 
hos tlxpoeot~6 do tl'ao~pórte moderno,tcmpu e dinheiro e nflo ~l: iar~·J. illiT)("a d(>~~tparccer a causa da dor de cabc~·a. 
düo·nos lima idéia do conrôrto, segu

Erll todas as dc.:el: \·a~ ü m:;~.-; tTT11 I'rt ~ln : :..· {. tratar a caus~, c os medit.:os 
I ança e satistllção que pódem propor

~bcm qlH~ a dor d c.~ C~t:}c~;a qlla: i ::':1:: ;H"C {. C<lU: alfa por impurt:za::;, sub~ cionar aos seus passltgeü·os. 
stalll'ias infectadas (' fernh "lll:ll:;'l"o" )OXiC:d rio €!'tOI1w g.o c i;nestinos ; por 

í~to c c.mn: Jl1 limpar cst t:S U!"g:-tOS m:~lIIdu Ventre-Livre ~t::1Jl demora. 


Ventre-Livre tonif:c:t I) c".::.toma):u C int('stioos , c os limpa das im~ 

purezas, st1h~tancias infc.";~l:L" ::. c L.:rmC!l1taç'-)C5 tllxicas, que causam a dor 

de cabc~"a, pcsu, c~:lor (; mal t:::!ar n;L Glbec;a. t()ntunl~, \"l'rt~gcns, andas LtJboratorio de Análises Clinicas 

C vontade de YOm itaf, opn..·:-:-;-l:' ll O c(Jraç;."lu, ::;UfOC3~'nO , Itngua suja, falta 

de apetite. lr.au gosto na bcca, <jUl::lturn. na garganta, cmpachamento, 
 FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 
peso c dor n o cst()m3~<". rwd t'!'tar d ('p/li~ de (;otncr, ~rr(jlCJ.s~ a zia. pri~ão I ''''',.m.~ _ ",,", ,. 
de \"cnlrc~ dorc;-; nas articuh,~úes, ilHJ.i !!(:s t~l(), oores, colicas e o utras per Ex-assistente do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio I1 pessoas de suas 3m:zades o 
turbações do vent re, ilg..;(Jo C )Iac;n , mau hali((), prcgu!!;:.1, ::;i!,.,mnolenl'Ía c Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins .. Rio. 	 I contrato de casamento de sua 
lllOl1eza RlTal, ("(!ceiras , !,.;(' rta::, :nolc~tLl~ da pd;.: c d u:, rin:-, lIcrvu:;i=;IHO Prática no Labora torio Ct nlral da Marinha-Rio lllha LUCI com o sr. 
e out ras altera~"f:. t.:S gra\"es ua :.-audc. SEBASTIÃO A. SOMBRIO

Tenha todo o cuidado ("(1111 ~ ua S~llldl·. Análise de urina, féses, líquido céfalo-rachiano, sanglle etc. 

Para tra tar ,(1 dor de ("ab\.:~;a e t.:~(t.::-:' ~ufrjtael1tos pl'ri!-~o:;n:; lI~C Ventr~ Exames de pús, escarro, mucosidades, serosidades, etc. 
 I

Livre, rCIllt:dio t'~IJlelldit1o. que ~c vl.:lldc hoje Ilu~i mais impl )rtalltes neação de Ascheim Zondeck Idiagnóstico precoce da gra
paiz~~ riu lilundu. videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, l-linton. 
 SEBASTIÃO e LUCI 

Vacinas Autoger.as . 'fados os exames para elucidação apresenlàm-se noivos. 
l.embre-sc sempre: de diagnóstico. 

Fpolis., 28-5·39. 
Ventre-Livre niío é purgante Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 

Ifia 	 3õ;"-1-8-
Tenha sempre em casa alguns 

----------.----------------~~~--~------------vidros de Ventre-Livre 

Rádio de Londres 
N•• ond.. de 25.29 mlt. e 31.55BJ-{.INl)~JS DA 	 mil., I e''''çio Dnentry, de Lon· 


drel, irr.di.rí ••t. noite o .eguinte 

progrom., horirio d. Flori.nopoli"
~ORVETERIA GLORIA -- Nolícils e20.20 esporli..s 
No"'. .ôb,. o MIIClIdo. em Inglês 

20.25 - • A Arm.d. Btitani
. -""-- ---._---_._---2.0 	 co». P.I••tr. em inglês.SORTEIO 

20.55 - A Orquestral d. 8.1 	 --- Os advogados
B. C, .ob • I.gênci. d. (IiltonPlano Sto. Antônio Helliwell. Ouverture. F,a Diavole> Dr. Biase A. Faraco alarmaram-se I 
(Auver). G,VOU. (M,non) (Mas Médico·chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de Saú Rio, 4 - Foi divulgadu que

1.0 Prêmio _ . Uma bicicleta para ho-	 lenel). Vai.., F.í.eas (Waldteul.I). de de Florianópolis. Ex-interno, pur concurso, da Assis () desembargadur Edgar Costa,
Valor 500$000 Medil.çio Interrompida; Danso Rus' tência Pública de PPfto Ategre. Ex -interno de corregedor da Justiça deste dis · 

' 2.° » ' ~1~~lIc~~e~~o;: inverno pa- li (Teh.ikov.ky). Pot· pourri, Ren· Clínica médica e Ginecologia. 
I trito. teria recomendado aos cs

dez-voul .voc L.híl (a". Hruby).ra homem ou senhora 60$000 	 !crivães do lIiro local que n~nhul1l
3.° - Uma camisa para homem 5UjiOOO 21 .00--21.15 - Noticiírio em CLlNICA E CIRURGIA 'carlório deveria entregar mais 
4.° - cinto 30$000 autos em confiança.. .Um » I

portuguêl (.ó na Ir.quênci. GSE 
5." - 50 passes nos ônibus 11.86 Me/.). --- Sífilis --- Nos primeiros momentos. a

Circular ou do Estreito 20:b000 21.-45 -	 Noticlírio em inglês. larmou se a classe dos advogaConsultas diarilmente das 16 ãs 19 horASI Rua Felipe Schmldl, 46 Fone 1648
I 2200 -- Big Ben. Um Reeit.16.° - Todus os que termina · 	 dos, porque tal provi<lê:Jcia 'vi

rem coln os 3 últimos alga por Miri.m liceu. (IOPllno.). I ria prejudicá la imensamente, clÍ-Florianópoliij
rismos corridos do primeiro 22.30 - Tllnlmissio om GSB: _ ando-lhe dificuldades. . 
prêmio terão brindes em lâ· Noticiírio em esp.nhól. '-~2~0~"-------- -----3-0-v--O::Il~... , Embora o bom senso repelis
minas Gilletes, cada um y~ 	 a verdase possibilidade de ser 
dezena no valor de 5$000 50;>000 	 I.______.~_______________I' deira essa determinação, fomosI 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 710$000 1I.--------~1I1 Dr. Joaqul-m Madeira "'eves ' ~:~~i~~r~ respeito, o próprio cor . n O sr. Edgar Costa, antes que 
Não se pagam Vales com emendas 011 rasuras. O,. Remigio lU' dl'CO _ OCUll·sto lhe fizéss~mos quatquer pergulI'

Não me responsabilizo por perdas. 	 .LU.e ta, foi logo declarando que era .Q 

O brinde premiado será entregue unicamente CLINfCA -MEDICA Formado pelll Fllculdllde de Medido/] dll Un!ver:;hlade I absolutamente destituida de fun · 
ao portador do va le. Molestia internas de do Rio d2 JIIDelro <lamento a referida informação 

Os brinde~ premiados e não reclamados dentro de Senhoras e Crianças em TrlllllmeDlo cllDlco e clrurgtco de lodllll a. mollllltlllll levada a um vespertino, pois, no 
15 dias após o Sorteio, perdem o direito ao mesmo. Geral. dali olbo~ I exercício de suas funções, nun· 

Este Surteio em Brindes est~ de conformi- • 
dad~ com a lei 15.524 de 14 de Junho de 1922. RuaC~~fa~~:9R~ ~Ob. CurllO de IIperfelçoemeolo 011 ellpecllllldade, com o dr. ::ai~e~svoeu e~~:::ç~~os c;~~:~a~ 

CONSULTAS: PlIl!lo Filho_ DO Serviço do Pl'Of. Dllvld SIIOSOD, DO HOIl- dos nas suas atividades profis
9 ás 12 e 14 ás 19 horas. pll1l1 da PUDdllção Oélffr4!e-OuIDle do Rio de jaDelro sionais.o Proprietário RESIDENCIA: Comp!~ld lIPP8t~lhall'em para exames de IIUII e~pecilllfdl!de Cumpre aos escrivãescorrigír 

Av. Hercilio Luz, 178 Elecnlcldilde MédlclI, CllolclI Oerlll em seus cartórios o abuso. por . 
2õO 18v.-g - Phone: 1392 - CODl!JulrllS dlerl .1meDle dllll 16 á:! 18 ventura, verificado, da salda de 

CONSULTORlO Rue João PIDro 7 lIob. Telepb. 1466 autos em confiança. E, nesse 
Attende a chamados RESIDENOIA: Rua Teaeate BII'felra 1>7 TELEl'H. 1821 sentido, recomendará à secreta

1~~P~.7~5~~~~~~~~~=======:=========================:.: ~:~ ~:s~:~~fJ~o;~~bl~~~ fizesse 

• 	 • CASA' 
Precisa-se alugar uma casa dtI AIR FRANOE i moradia, para casal, cujo alu· 

guel não ultrapasse . lIJOf) tiOO '. 
mensais. Informações na redac:.' 
çlo do «Estado». v-2j ~'i• Correio aaleo ;;:a w1ií! América do Sul-fIança i• *~· 	 .. 	 ~------~~~ 

: Para'. ·[jR~'Ã~;rJI~~. Df~A~~~~:~IAr cada : OS. MI&IB'ijB 
• SÁiBADO, és 11 horas nos Correios. • CLINICAGERAt. 

: Para' URUGUMb ARGEN,-INA. CHILE. BOLlVI.A. PE~U, :~ VIAS URINARIAS 

. • ·cadà' TERG.A:"n:IRA. ás 11 horas nos CorreIos. .. ç Ep~~~;~~I~~tlinO:~t'Um(J~~a:1 

Quer .aber o meu .egredo1 li ...~.... Ií,.â-:E~c?r!tT;·~~ 2.dias - t.::,~:f~";:"":l?u uou dl«~-lo ~m medo, 
P6ck! "apoJOar. aI qut&t!r: • el~NESTO RIGGENBACH & CI~. ·;LlDA, . 1 ""~~.~ ,~59~ ~ 

Sou a ..lm bela e eleQan/e : RUI Con••lh.lro M.frl, 35 : I RukI"nria: R•• Jolo PI.-
Graçaa ao uao cona/an/e • Telefone: 1626 Florian6poU.. .... I (ScM!rJ-Pkor. I IU 
Del "/I Sadde da HuJOer" • 2~ v-l . \

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ---==1I~----J 

I 
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3 o ESTADO - Segunda rcirà~ 5 de Junlw dt' 1939 

"Receava «O ESTADO» 
que o resfriado prendesse ESPORTIVO 

eu marido ao leito Por infração à lei dos~ 2/3 o Vasco foi atuado" ' {. 	 por muitos dias"
):,.1. .• }> RIO, õ. - o auto lavrado 

pelo fiscal do Ministério do 
. ,-l Trabalho contra o Vasco da 

Gama causou grande reper· 
cussão nos meios esportivos. 

Há muito tempo que se 
sabia da infração atribuida 
ao Vasco, mas ó grêmio ca· 
rioca entendia estar fóra do 
alcance da lei, certo de que 
" la não atiügia os esportes.EAGORA. GRAÇAS AO·MlsTOL Assim, não Yoi sem grande 
surpres l ) Qu e o Vasco se viu 
atuado por infração 1\ lei dos

NUNCA NOS 

RESFRIAMO~/ 2}3. 
O fiscal constatou ter o 


. : ' 
 clube cruz-maltino nove (9) 

jogndoresestrangeiros con


~eSCUidlll" um re~lriado é Ilcri~u~o..\0 tratado~, em 2~ que possue. 


,. 
primeiro cspirnt. u~c Mistnl. :\Iistol () que está acima da lei. 

atalha os rcsh-iadHS 110 cunll'So. :\HslUl 
 'l'umbem êle achou em de
Iiml'JI e aUi .... ," as ,,-ias nas",C:i e a glirJ!;,n~ sacôrdo o padrão dos orde
t&9 e remo\'e as matérias nlucosas que 
cuntl;m microbios. Conscnc sãs as ,"ias nados. pois os jogadores es 


. : na..." ".~tu,d~ ~Hsto! c!)r:1 rC~:.!.!:lr:d::.d::. trangeiros estão percebendo 

\/ e agim evitará muitas molf!stias con~ ordenados superiores ·aos na 


cionais. 

~ macias. O Vllscn tentará enqua


drar a sua situação fóra da 


!~~i!a~~:~:~.~ '1::~~l :~~:~a~:~'~~:~~ 

:-- . , lei dos dois terços, mas se 
não o conseguir, não terá 
outro remédio senão obede
cer aos dispositivos legais e o :nr~;;~~:~~.o i~i~~~;;'~ ~~;;~!elà~ ~u~~~h:t~~~ 
tratar de pagar a multa e entusiàsUcar:!\;:nte. a r. t~:adiçi0::(:Ú:'3 qualidades de resis
(-vi!ar uma inlração. t?ncicr, po~'~nC:L '.2 G (:" l!r(.::.~)il;.(l(l cle de, car,,1inhão ?ord V-S, 

Academias de juizes ~~~~~r~~~::~;r~~ ;~reJt~"8d~~~;~.C~~;~~i:aq~;ô::e~~~~
Buenos Aires. a -Instalou

se nesta capital, uma aca ativo, tr!Z.u:.:iü:t':Indc c:o::.n t3' :~ ! ::; iéj"1cia no transporte de11 MIII'ORES DE lUZ demia para juizes de futeból merc.:rdor:':ls". 

destinada também a reso!v"r ~eçcc. o q1..:aniu cmles. l.4111.({ demonstração do novo 
.\ Precisá V. S. de medidor para sua instal o problema das arbitragens, caminhão Ford v-a pC!i'a 1!''s9. que dia à tradicionallaçA0? Procure obter na INSTALLADORA tendo 11 dirigi -Ia, como unico eccnomi.:r Fcrd. no.....os aperíeiçoamentos. dentre osDE FLORIANOPOLlS o medidor marca res ponsllvel, o juiz inglês Mr. 

quais se desto.ca o novo sistema de freios hidráulicos.lsallc Caswell. 


é o melhor. 

SIEMENS. com absoluta garantia, porque 

R. 	Tr~an~ 11 Phone 1674 

V--125 


GONORRHEA (HROHICA M:J\ ,~.
NILo df'!lIftolme! A Rcit'ncia progredlU " há uma ~o 

NOVIDADE que resolverá o /leu ca"o .-1 

Max1mo 6lgillo. f 'I1rtl:l para: 4 


:AIXA POSTAL 1849· S. PAULO "- \
Seu. olhos •• r••entem do COIl

laelo com a aQua salgada? Tor
nam-H lrrUadol. inllammado••••o advogado perdem lua b.Ueza natural? 
Algumas 9'01101 d. Layolho bo.. _Jl ~ . MISSA , 
tarão para: d.leoDo••Uoual-ol. 
, ..Utulndo-Ih •• a llmpld.... 

José Accacio Soares Moreira 	 Dr. Augusto de 
_maDICII aoa IIEUII cilEarEI' dura crplllll e do Interior Paschoal Simone e espõsa 
do e.lado que coalloua a utrcer IUII proll18/lo persnte li Edgard Simone e família (au~ Paula 

Côrte de appellação 	 .-sentes), Edmundo Simone e: MEDICOttSAii,iD famíiia, João de Assis e famí _. Doeaças de sennfu
lia, Gilberto Gheur e família, Gilberto Gomes Partas 
da Cunha e familia (ausentes) convidam aos - lueracieI fhc/cúf~I( CONfORTO parentes e amigos para assistirem à missa de CONStJlTORIO 
7· dia, pelo falecimento de sua saudosa filha Rua Victor Meirelles n 26 

irmã e cunhada • as 10 1/2 e elas 2 as 4 horu 
SARA SIMONE PEREIRA, Tel. I. 

::!E~ld~DC.lI : Vu,conde Ouroque será celebrada da Catedral Metropolitana na PrelO, 42 _.. Te!. 1355 
próxima terça-feira, 6 do corrente, ás 8 ho~a!.. 

A elcc\I'ititlllde Restâ,.clo.. 
do '."0Friccione este poderoso uni~to'no 

pescoço e peito. Actúa como uma 
cataplasma, e ao tempo des

~:~~~:n~~~~~ se 

AP;i !~\'ra e!r:octricidade vem de ele- d ::Jde - de qut Edison roi o pio. 


kt,on. denom:n~ção qUI: os &fC" fll·~rt.. invellt andej ft lampada inCAn

&(;.5 t,bntm ao ambar, cuja proprie  descente •. - l(Jflm r:nll essa p rodiRiosa 


dade de atlrahir outr05 corpos:. qU:ln· fonte u e (·ncrgin n mais fid colo 


do friccionado, er.'I 1)01' c-Ile:: cOllhecid". labor<Jc!Qra do progresso humnno. 

A dlól se dcv~ o U1Jerfciçmunento 
Embora tiio remotamente conhecida , ~~~de quasi todas ns induslri :t.s tJcluoes, -
li f:lf'ctriddfld~" s6 entrou no c:-\m po -;-: .
da. experiencias prnticas depois dOI A agudeza e a r~sistwcia do fio dns = "=::=
e.tudos de Galvaoi e Volta . A pilha, lam!n n!l O illettc Azul srlO uma rC'~ml. 


invento destC' ultimo. abriu cctminho tonte- da applictlC':'o 5cicll t i fic~t <h ele~ . d-::::::: 
para as mais lensacionaC's dtscobC'rta~. <:trieidadc na tempera do aço. Um 11"-=--~LI A pedra fundamental da industria da processo dectro·lechnico exclusivo 

(orça e luz, porém. foi o dynamo permittiu á GiI1ette orrerecer ao pu

conltruido pOr Faraday, em 1831. blico 3 melhor C' a mais re1ist~ntc la. 

,,' ~'- AI ~multipla" applic:açõCI da electrici- mina de barbear até hoje produzida. 
'<i!? Siemens Schuckert S.A. 

Mat.rlal. electrlcos em ,.ra' 
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:Gillelte Instellldorl 'de Florllnopolls 

R, Trajano, 11 Pho". 1674 
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4 o ESTADO Segunda feIra 5 de .Tunho d8 1939 

CASA C .A, ~ ., ~ IA. ~" ~1· 

Artigos de inverno para homens, S@:tl'~9rGlS:l_ e éc~~~:nças, em nldior e mais 
=========-..:-~-==-=:--:= variado sortimento na ~:ASA li§.' CAPITAL" _________ , "-,' "," , ' ' 

146 Matriz - Rue Conselheiro M&Fra n. 8 Fili_eU ' - Rua Tr~i~nb n. 1 v.:lfi 

:'~~~_G!_~ ,~~~!!~~_~~~.~._~~!••••••••••••••: 1I 
: A' S 1\11 A]1~- -~ - .----- -- - :l" 
• Aconselhamos o ariimôd!' LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- _, 
e mento Barata. professor de Paraslto)ogla da Faculdade de Me- • 
ta dicina de Porto Alegre. E' l!1IallIveJ na expulsa0 de vermes, • 
• tal como lombrigas ox1W'Us, ancylostomus. ~te. 30 aonos de • 
• uso têm demoDstrado a sua ellteaela. • 

• DéPOSJ7ARJOS: • 
:11P.CARLOS HOEPCKE S/A-Flori~nopoHs : 
~~.....~~~~~.....~•............ 


!I 

c: 
-t 

Cirurgião Dentista MOENNICH 
FLORIANOPOLlS Edili<iO Amelia HeliO 
Rua Fellppe 5<hmid! SOBRADO, SALA N.o 1 

Chnica-cirurgia e prothese da bocca 

Apparelh.mento recentomente adquirido, com todo. o. 
.perleiçoomento. d. technic. modern•. 

DIA THERMIA - ALTA FREQUEN C/A 

TRATAMENTO SEM DOR 


ESPECIALIDADE: 
Pontes de Ouro, ou de PIstao. SEM COROAS. para Imitllr os 

dentes naturai._ DentudurltS Anatnmieas. "ystema alemão que 
permiUe obter a Imitação absoluta da deot.dura Dlltural. - Den
taduras SEM Abobada Palfttin• . - Deotlld\lras psrel.ls.' baoe 
de Aço·Krupp lnoxidavet . -- Extracção INDOLOR do nervo, 
Rem de8coloraç10 da cur do dente. -- BruDqueamellto dos deD
teso - lI.olesli~. da boccR_ --- ,Descoloraçao secundérla)..-- Re
secções de raiz_-- ReimrlantaçAo e Implaoto\'iio -- 'l'berapla da 

Parftdenlofe (Pyorrbl>a). --- cirurgia radicaI Re~uodo 
o Pror Nedmano. Berlim. 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

As terças e !extas-h,;r.s. consultas nocturnas da. 8 ás 9.30 

Aos sabbados de tarde não há c()n ~lIltas 

HGRAS MARCADAS. 

o 
E' DE 
...H:::.':==.::..... •.•..;:~::~~:::;:::.:=::=~~=~I:do:: 

........r.l. 1.11• ~~====
•escarreIr ......Ineo., 
.. • .._di.....olut.. 'I............ 

•• ••••• dos ._re...... 1........_ co............. 

CONTRATOSSE J. roc:....u moto do 24000 ............w
_Ir... ·T••h......ldado! Nu .. .-.- ..._. A...... 
........ CONTRATOSSE. q.... Mr.l..... Ie. __• __ 

........W'! b T___._ ...... _ ... 


Compan~ia .Alhanca 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Terrestres e Marítimos 

eapltlll Realludo R!. 9.000:000$000 
CIIplllll ., Rr3ervIIs Re. 57.000:000$000 
DeO! d~ r,,·z <predlol e ler,enos) RIJ. 16.0ó4:200$749 
Seguros dft'(" u~doa ~m 1937 Rs 3.169,67i':lãol$834 
ReeelllllS em 1037 Rs. 22.6115:!? 11 $090 
510Jllr08 p"lI'o~ em 1037 R! 3.797:380$050 

Opera com as maiS; modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succ",~.1 no UrugullY. R~gul~do'~1! dr (lverla" e R~pre-

ISandalias 
de liras 

para verão 

CALÇA:D()S 
de todas as 


qualidades 
 ELI_IIR 

TAMANCOS MEXI Depúra

CANOS para 

PRAIAS DE BANHOS 


~ - - ---.......,.-.."'--_.-. 


Cinto~ - Chinelos - Bo LLOYD BRASILEIRO ;-...,....,...~...... 
nés - Luvas, de. "PATRIMONIO NACIONAL» 


Artigos para sapatei
 LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortt· 
no Sábado. e para o Sul na quarta feira): «COMT!:. ALros e selleiros CIDIO •• «COMTE. CAPELA». e «ANIBAL BENEVOLO._ 


LINHA PENEDO/ LAGUNA: «MURTINHO. e «MIRANDA.
Cortume e Fábrica L/NHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO ,.

de Calçados TUTOIA/FLORIAN()POLlS 


FRETES DE CARGUEIROS.BARREIROS. 
VAPORES A SAIR: 

PARA O SUL: 

COM'I'E. CAPELA: dia 10 de junho. saindo no mesmol 
dia parll PllranaguÍl. Sant08. !tio de ./aneiro. Vílilria. Cara
velas. Ilhéus. S. Sa"'ador. Aracajir e Recife. 

(asa Eledrica
-, 

vende medidores e 
installa os «quadros.. 
para os mesmos• 

Preços modicos. 

RUI João Pinto, 14 

Serviço garantido 


~'---------v- '~97~1I.--

.DR. IIILI. llIELLlll1 
Com pr411cCl DOS hoapl1al~ 


europeu!> 


CLlNlCA MEDICA ISI1 

GERAL 


COUSUIIIlI dCl8 10 iÍs 12 e 

dlll! 16 6s 18 horas 


INSTITUTO DE ELETROCAR· 

UlOORAPHlA CLlNICA 


CUNO de aperfeiçoamento em 

doeoQaI do coraçlo ldlagnos

Uco precllO dai molelltlal car

g~crDr~C::t~:"~
ENCAS DO SYS'1'EMA 

NERVOSO 

GABINETE DE ELF:CTRO· 


TERAPIA 

Ondaa curta•• Raloe dltril-Tlo

leta•• BalOI lDfra·yermelbol e 


Electrlcldacle m6dlca 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN
elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

Ag(lncia- Rua Jo:lo Pinto. I9-- P::'::_ 
H. c. DA COSTA - Ag..:nte 

('~m~a~~~a 
~a~~~i1Ya 

o ~r. Augusto Slqu.lrll de BrUo. trlpulaDle 
do vapor «lIliberá,. rBsidenre Das l~fllDj !Ír~B. ;j78 
Rio de J'!Rdru. lI~alm n06 tscrtveu: 

cMafllrizlldo, qOllsl um 1100. com euormes 
ulcuas puruleol88. em uma perOl, 10mti muiloa de· 
purallv08. sem (·bter re!ul.'ldo alI/um positivo. De 
IOdo de5anlmado. por me lulgllr Incuravel. lul obrl · 
gado 8 d~lxar m l u lugClr d bordo. Boconlrel eDlao 
que me lIconselht.8!e a usar o .OALBNOOAl», cou· 
selhc que de bom grado aceitei. podtmdo prvvdr que, 
com 3 !rClsco.. apeoaa d~~se llbeDçoado e millgrvso 
rem~dio, Oquel complelt.mente Ilom, vollando 110 meu 
t,abalho Bogo/del muho volr(;u-me o apetite e r~ad· 
quirl o vigor de oulros 1ompos. 

(Flrm~ fecoDhecld8) 

ULCERAS purulentllB ou cencerOSIIS, lumores 

b'anCM, pustulas. IhtuI81!, lumores gomo~o~, ch.. gas 

rerldos de msu eilroler, 10coII de 8upureçiio. sern~, 

e t um.,s. d811hros, elc., enconllam o relD~110 elrc~z e 

de deito mal" rllpldo, DO 8obereoo depUrr2livo "GA· 

LENOOAL,.. fórmula do oolav~1 m~d, co IDglê', e.pe


S.I&Df! SIRI _ 

(f~ 111111) 
E' o uolco lorl1ncoutc Q' 

mundo com," t lmtUIO 
loolco:s: Ph'~0f0. CoI 
cio, Arsenlalo. V4lINIIIalc 
elc. Corri ·o arl! &&aO .0 "I 
de 20 dills'" 0010--= 

t· - levlilluKalo I 
di' fôrças e -volllln-.cll 
ti do Ippellle; , 

z· -- Desíipptr~Qto pc 
-completo di, I d6tn de a 
beça. InloDlR', I ocrVo 
mo; 

3'-Combate ,ldlclll <: 
l!epre,slo 'oérVo'e. e do e 
mqreclmetilôl'dt ...t.u. I 
sexos; , 

4' - AÍllIlllClllo de pn 

)-~I~~~.~~ l :!':~_ 
-àe deiéobertl tdmlUb.· 
~iO~ln~!~~~. MaoocI 50 

5e!lrIlD1..!' DM !1tlnclp"ls cljadr~ dd Amerlcll. cldllR1il em Slfllla. D,. F/ederlco W. Romllno. Todo 

EuroPII c e Afrlc~. aquele que Uver ceDflallçll neste poduo~o mediell


lrllIoratarlude Il8toac:o
pile lúlpeí:Cltllieli . 

meuto, ~Iollnçard o malB poslllvo e aurpr~ hendeu 'e rr· 
eultado. oomo aOODleceu com o ar. Auguslo Slquelrtl 

de Walll8rmaDD e_e, da '''HecblAgentes em f1orían~polis :=.: ~~ ~\';:~~~ 'I ,;, de Brltfl_ corno prOVII o III.,allldo lIolma. Or. BaleM liaTia, KaIID • 8aàb. ,ZoI'lt'J O «GAlBNOGAL» é o uulco depuralivo Bcl.Dl8polCloo c' do Impallidilmo. i:;(eiiliflco. premiado ,com Medlllhas de Ouro, em várlt R-GAM,PAQS LOBO ·& Cia. !:.~d':..~=1{=::.!i "-Bx~oslçOu; po.sue dois Diplomai de HODra, llIdO ex· CoDloltorlo 'R,-~ :,~: -'·:r~';.-; .. AMIMúJ z...dMII• ..,.. ~ poslO ifto públ ico em . uma 8ala el!pecla1. Alt!DÍ;.>{dta... Joio PInto 11. 18 (.
RUA PELlPPE SCHMIDT N. ., 39 dls!lo~(I~s ::;é :~ o · UNICO,a·t!. c:11I_~ftHlc8do , pOf':,um Juryc::Jitct:=;,,"'~t brado). Coll801tu (

éompelenle ,óomo- PREPARADO CIBNTIFICO. 
(Alu ~19- fllfi,,:o,,,r/;/3-iJuJ. Td. -.~LU:.wCA~ :=-... ~-.r. 1 .. n bora. da te 

de. Aoa pobr61EDcoDtra-S8 em todu a. ParmacluEM:riptorlo- em Itatcmy. LaQUDO • . F"~~:~do. 6 CoDauJtaa DO Roa, 
tal de Cartdade. . 

do Bra'" e RepubUeu Sul·Amerlcaoll8. 
B1W1Il••cna. Sub-AQ8Dt. em Laau ,.l~&t~o..õ~ N &5 Ap. L. D. N. 8. P. - N. 98.l 

A bora. d. manhA12-P)J 

- 1 
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' -

Diarfo Vesperti.o OBSERVE 
corv,o 	 l -Empresa Nac.'~e :NBY~ ':~HrepGke" ! 

RlldacQ!o e Olllolnll. , 
nas J o!1o PInto 0 , IS • Transporte rapido de p~ssageiro5 e cargas com os vapores <cearl :Ui~A AGUIA! 

•• Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 
Tel. lo22 -C::: . [lOiltS.! I~g 

• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS O• 	 : 

l .'IDU . Na Capital : ..40S\1U'1 

.-1 .-..- ~~~~~_ :..--' ~:'~':'=-. '~--i~=- -1.....!.. · ..\1I o Fpv_hS~ RllL 1~ _ ~:le i m ILinha Fº ' ) Il~ -.-_Ri o de JaneiroI ., _ ! Lmha Floriano!,olis- • 
Escala ita]ahy-S_ FrancIsco ~ 	 - - Lagiil,-ã: -.. ....--.. ·- _ . . ~ 

J Mé~ 4.~OOO 
J, Numern d'f'ulao I5tOO 	 • , e Santos_ I Escala São FrancIsco • 

• Transpon es de passsagclros • 
No Int",lo, ' • e cargas, I Transporte de cargiS Transporte de cargas_ • 

I Aooo 	 9 I • 
s..m"oIr8 
'frlmestre • Paquete .Carl Hce pcke' dia 1 Paquete -Max' p • 

• - Anna. » 8 aquete -Max. • 
.'DDancto. ou,.:Ua.nte (';f1r.trac t G (i cCal Hcepcke. lO 16 dIas 7 e ~2 dias 2 e 17 • 

• -Anna." 23 • 
dflM. 010 lIIerAo Jt t"voh:j do . • Saida á I hora da madrugada, •'I_ Embarque do S rs . passagei- Saidas ás 18 horas p- 01 , I Saídas ~ 1 h,ora da • 

" dlrecç!.o nlo se reopoooabll laf\ 

o. orltllnals, m·).mo nau publlc'll

Ao compr~r o seu Congoleum , exija o Seno de • ros at~e~~s2~ a~0~:fd~:~ ves-	 maarugaua_ •peln. coocclto. emltUdoo 0 0 . 

artl&os autpadoe Ouro. ga rantia de legitimidade. Exij a O q ue va1c'c 
 • Ordens de embarques até áS , Ordens de embarques até Ordens de embarques até ! 

seu dinheiro. Sem o SeI tO d e Ouro não é: genuino • . 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das ,vesperas . I 
: . s ai~ as _.._ . .. . . . _ .. _ das satdas, .. 

O' , 	

CONGOLEUM •

Colchões 
CONGOLEUM COMPANY OF DELAW ARE • Ob -. As passage.ns serão vendidas, no ~scríptori o da Em- :
Ria de JaleKIJ, C. P ostal 1605 - $110 Paulo. R. J osé Bonifadu. 110Colchão para casal • servaçoes. presa. mediante apresentação de attestado de vaccina i 

a 30$000. • E' expressamente pr?hibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores . ' . 

Colchão para • -Rita M~r~~~, o mOVimento de passagetros e cargas é feito p~I O trapiche sito •solte ro, •desde 18$000. 	 Para mais informações. na sé~e da • 
• Eml)resa Na,clonal de _Navegação HO!pcke •Travesseiros de paina, Irman~8~e ~o Diyino Espírito Santo e 	 I• 	 a rua Conselheiro Malra n,' 30,V.S. encontrará na 

.' .CASA BEIRÃO 	 ·• • ;'~ ,~e • .,tfj~•••t~........CUI~..O ••Q.~.e•••o ...
Asylo ne Orp~ãs «Sãu VicenteRua Tiradentes, 3 
181 30-1S VENDE-SE ~~la n~:t~~ 

~e Paulo» 	 tipo ('d-t M' t P d Iri al, . chale!-, em João 
Pessoa (Es treito), na rua Spi- re I O Uuo re l-a 

Coincidindo oS les tivid él d ,' s do C oogresso Euca~is vack n, 19, com 7,80 de frente 
ticl'. aue :.e r..alizarão. nesta (\< plt i'l l n () ~ <.li.,,, 28, 29. 50 e 31 e 19 mts, de fundos. bem co
de M-.10 cor rl'me com aS de DIvID O E, p rito Santo. o irmão mo um terreno, sito na mesma 
Provtdor mandd-me que !i vi~e 8 IO j ;'A o ~ fiéis que as festas localidade. com 20 mts. de São João I São João Ido Oro!!,o r1~~IO Irmandilde ~erão ce l. bradft ll 1I~5im : fr ente e 25.30 de fund os_ Tra 

NOVENAS: - Terão inicio no di" 2 de Junho, ás tar como sr. Carolino Unhares. 
18 hor~s na rua Vitor Meireles. 17, nesta 

SABBADO 10 DE JUNHO : - A' no: t ~ , leilão di> capital. 
prende s , f m I r~nte êO adllic io do A ! iio_ 193 15V- H 19 de Junho 

-;__;;.;iiiii;iiiii;;;_ _ ;ii;~ I DOMINGO 11 de JUNHO: - Mis sa rnJda á. sele e 
:: 	 m~io boro:!. « !m C (' n' mul1hão d ,s 1 ' 1Il 1\1~; á , 10 horos, I ....--------~ 

Miss a ~oleOl<', cem s.rml'lo a o Evang<lho, por 8 , excla. OH RICARDO GRANDIOSO SORTEIO 
revm8, d. Joaquim Domi "gue~ de Oliveira. II rcebispo me- . ' . 
Irop(Uti> llo . . ,Relação ,dos 'premios que distribuiremos no

SEGUNDA-FEIRA 12 DE JUNliO: - MbslI rezdda. prOXtmo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição 
ás 8 hOta· . ~ li1 dlllnhll (c·m b"nçiio, ás 18 :Joras , DuraBte os GnTTSMAlI a nã o ser a habitual de 1$000
'res dias. 10. 11 e 12. h3vercÍ . á noite leii iso de p 'endas, em U n 	 tomar parte nessePara que todos possam rormidavel
!renle ao edlflcio do A.ylo, s orteio. resolvemos REHABILITAR GRATUITAMENTE,

P ede-:!... portél ntv, llO · fié is tran8fH i l ~ m suas olfe'ln~ Ex-chefe de clltodas as cobrando sómente ocadernetas atrazada8,
de mns~a~ P'ifd os Ires d i 8~ ilcimo. olim de melhor abri· nica do 	 sorteio a correr,
Ihan'ar IIS f..~ ti'l ~ , Consi>torio da I 'muIld ade do Divino E,plri  Os prestamistas que queiram gosar desse previlegio
lO Sonlo e Asylo de O rr.hã il «São Vlcenfe de paulo» am Hospital de deve rão trazer suas cadernetas a nossa séde ou 

COMPANHIA Flcrlt nOpoUs, 2 de Moio de 19J9, Nuernbe-rg remete-Ias por intermédio de nossos 8"entcs
O S e cre á r ~ o O pre mios são os IIIlguintes: " INTERNACIONAL _16_8____ __J_, _O_C_'T_AVIANO RAMOS 35V-3/i (Prols. L. BurkhardtDE e E. Kreuter) Premio no valor de 6:000$000CAPITaLIZAÇÃO Premio no valor de 200$000 

Premio no valor de lllO$OOO......izaCit * lalo 	 Especialista em 15 Premios no valor de 15$000
No ..-rtelo realizado em XI de 10 Premios no valor 30$000lIalo de 11/311, loram lIO.t..adae 	 Uru'l'gia Gend., dI'! 

lO Premios no val('r 
10 Premlos no valor de 1 ~$OOO 

.. Sfguiotee c('mbloaçi)e : 	 :Ia 20$000 

Alta cirurgia, gyne 10 Premlos no valor de Isenções
colotria (doenças. deE U Q senhoras) e partos.
CIrurgia do systema MIL CONTOSNW P nervoso e operações Sortearemos tambem um b I hete da Loteria 

de plastlC8. Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 
CODllullorlo á rUII TraJaEIV no, 18 (dn 10 ás 12, e 

dali tI'> ás 16,30) Tde- Não hesile porque:
pbone - 1.286E T Z 	 Se rico queres f carResldencla á rua Es

De moeda boa e legalteves Junior, 20. 
Inscreve -vos hoje mesmoIBM 	 Telephone - 1.131 

Na Crédito Mútuo Predial 

IQX Quer ser feliz -?  A qu~ menos promete e a que m.ior número 
Em negocios. amores. ter sor de premios entres. IJ .p L 	 te, saúde e realizar tudo que 

deesja? Mande 1$100 em seltos .....I.........0 .....' ••. 

e escreva ao prol. Ol1'lar Khiva,?MU M 
~~~~~ ~~:t~~'e ~O~~a~!Oodem!~~1'-------------------...:o. portadore. dé titulos em 	 de obter tríumpho. prosperlda

::t:~o~:~~~ s:a~o:: 
; 116110 pr~~ séde da 

, .. -: 011 Aceotee' Gerae.: d"~:t:~:;d~::a::·1 Na:ha fil"" que .resisti
~O:N:t't.7S .& C:tA,

BLUlIENAU 	 .'0 ,'ulê:i :'d. , ,
Cirursiio-dentilt. 


. HIo ~~';;iDl:m o paga-o Trabalhos modernlsli

_ ......~.;.;..~~=lIda. C afia - Correio~ ..- Passageiros • 	 CALE~Ol1J.b.A CÕN6RE-t;~ mos, Pontes e dentadura8 

anatomic&s, em todos osModernls'slmos aviões JU 52 ligam com a maxima a melhor pÔJlÍad8.",:p~ r.rt\lu, qu lJDaduu li 
.;: segurança e pontualidade: uJoeru antlpa ..t:.=' I::'~.r:; ': BRaSIL - !URUGUAI - ARGENTINA - CHILE ~ mate.~~R:&I&~doll. 

_ lHId_ Ir..,...... 11&-
,>' .... BOLIVIA - . PERU' 	 N4~ k~=dgA=~l ll:~C=-:mdt~:,DdlIIa.

~,DR8 \8 ás. 11: e das .15pr UMA SAUDA.DB ,.,. . .. t8 hor... 	 "har_c....Sí~dié~t()i_ Con'dor Ltd.·;~1.«::U:' ..:'::~ 
..ao. 1&1........... Agentes: - Çp.F\ i!ãs_ 	 Rua P. Mlsucllnho,6 Depoatta.rto Delta oapltal: PIIARM. STO. ~OOSTlNHO
- HCEPCKE SIA. 

_lu. 	 Rua eouelh.lro lIat~18RUA CO~SF.U{EIRO,MAFRA. . 34 - FlorlaDj)poll. 
l'EuEFONE N, UOO 11 -ai 
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o "Estado" eShortivo'lVida socÍalll~!i!!!b'~.es;"g!~lpj~~~~ 
_ __..____.__ ____.._________ .__ .__ _ __ ._ ___ ____.__~_____ ____.________ _ residente na Vut'gem Grande 1m6vel. flue . afinal, à s 22' hu 

- de ltacorubi, na parte norte ras, trouXe u iul'eliz homem 
FAZEM ANOS HOJE: desta ilba, dirigia-se. o_nte!!" il capital.- o Sras.: (õra GGnçalves Schmldt, Oti à tardE' . para sua resulenCla. Pri~eiro loi . i;t e apresen · 

,. 
d) ' - -d d lia Manebach. Estéla MmervlOo da quando, de r~pent~, re cebe:! lado li Delegac ta de PoliCia. 

(osta e Isabel dos Passos Moreira. na cabeça vlolenttS81IDa pe· donde o c omissério Juvenlll 
Um empale de Ires a Ires fOI res a O o c asslco a CI a e SrI1as .: Olga Cellna o HOH-Lemos Koerl91drada, q~e o pr ostrou 110 solo. Faria encaminh ou ao 

e Ros~lla Móta.' sem sentidos. pita!. As enr~rmeiras veril'!
, .. SIS. Ismênlo Gomes e JoàO livlo Longo tempo fi c ou, assim , caram a gril~tdade dO_ fert · 

O F .a·Flu flo~lanopolItan.o IAvai. os dianteiros alvi-negros Rita i e Vi/ain 8): Túques 3, de Melo. . desacordado. Já noite, voltou ~ento de J oao Sebast~ão da 
I~vou ao e.stl~dt~ ..«.AdOlfO : organ.iz.am pcrigoso ataque pela IFaltas 8; Escanteios i; Impe-I Menino: Wilson Vaz Vieira. a si e, a muito cus!o, cam- Silva, qu ,:: Il:presentava Iractll -
Konder» um _ publIco nume · 1ala direita. Evan estende lindo dimenlos 2 e Bóia rMa (pela .. Ibaleando, conseguiu chegar ra do craolO. havendo .um >l 

__ '.:.::.-:JP. ~~'J ~ ~UtJ.H'!~_~~___: . _... I pa","'e • Ivo, que. num chute rá- linha de fllndo) 15. _ FIGUEI- -:- Decorre. hOJe, 0_ na1al!clo do 8 casa . e~qulroltl p.metrado no lOte· 
Esse. iDteresse .se Justtlt C~- 1 pido ~ traiçoeiro'; ' iguaiá á COI! IRENSE ._ I) l'fe.w-s·] ·;·i.. éi-'oqu{!S' ~~s,o .prezado conlerran:o sr. Vlto~ >:.. .... (lqA h d _ rlOr ~o m~8mo; e apenas c on

v~, Visto qu~ Iam . ~ed!r tagem! 2. Falias 3. Impedimentos 2. \Busch, Inéansável pr_eSldell!e ao LUa 'I reit~aem- P ·~liu~;I'. ~~.::~tUi~-~Ú ' ~~.!nlr !im \wl,"':-!.he, sem a,1I81' 
f?rç~s os dOIS tradiCIOnaiS E assim termina, sem vencidos Escanteio~ ~ e 8 61a fúra 12. . nopolls. estado em P a' b v ' I Imtr r.es pons~bllt (j.au.e , um " " tl .

ull d d 

Tênis ,Gube Flor~a
rivaiS de tudos OS tempos. nem vencedores , o clássico daI Esp,uto afello as gr~ndes Inlc!allVaS I r ' t que se cd a Se e, curattvo, pOIS u le r ldo se re-

Por isso. a luta se apre . cidade. A preliminar Id~ vida em SOCiedade, os cnculos tO ICI ou a Ag',l0?r e 0':18a CUSOIl a esperar pelo \ll ért i~n 
sentava com as caracteristi- Na partid~ preliminar a tur- mundanos da cap:tal mult!. lhe de- /!p.es e ~eoto~1O Sebas~llio e fez qu estão de voltl\r Pllt'll 
cas de um transcurso tl>cni- A história dos tentos ma secundlria dI) Aval der- vem, pois, s.s., com o seu b~m gás· q~f!I~ 'ta~lgOS e seu mali

do
, sua residê ncia. na VargelU 

co e cmpolganie. '. , ._ . . rotou o U d d 1-; '0' ._ to e sua Inquebrantável força de e ro xes_8..em para o ~s- Grande de Itacoruhi. 
Entretant~, falhou em par . ~OS!'l minutos de Jogo vertft-I rentle e~g Tia Il~~ CO : bue~ vontade. lem logrado proporcionar- p!~al de Cart~Bde, oesta ca- _A~ autoridade.s policiais e s

te essa prevtsão, uma ver. que Ica se um .'óque de Haroldo na tl p e ev on IIgtl lhes algumas das mal:; ouginals e pl a\. tao IOtürmadas de que o te -
o prélio, embora jogadQ c<Jm hn~la-m~dla:_Arnaldo bate e a p~- e 5 a 1. surprehendenles festas socla!s. . Os dois referidos s e nhores rimento de ,João Sehastião da 
muito ardor. não apresentou , lot.. des"c .sobre a meta ftgllCI- \ Cotação «O E!1ado» cordlalmenle o saúda Inão se puderam rec usar. Pu Silva é gravis~imo. 
a classe de um (uteból aCIl- ' ~ense. Eurlc~ rebate Iraco .e o ,\VAi _ Santll Rita 9, Vi- à passagettl do seu natalício. seram o ferido em cima dt:m Tudo fllz crê r que ~e in i 
dE'mico. I"oUrO, depOIS de bater no )oe- lain 9, Arnaldo li, Diamantino - cl\valo e, amparando-o, um cie m sev~ras investi~açiies 

Todavia analisando-o qUl\n . lho ~e Saul, procura as rêdes lU, Bórba 9, Procópio 7, Léo Senborll•.• xlltl _,Qu~ seu noivo de cRda lado. assim o trans · para deMcOlHi.i' o antr" ria 
to à combatividade e á dis. do FI~I~etrense. Estava asstnala i, Ma chado ;, . Nizeta 6. Per use chapéU RMI~ZOj\;1. portaram até oode lhes roi c l'iminosa IIgressão. 
ciplina o éxito roi quasi io · do o 1 tento do Aval. nambuco G, Forneroli 6, Sa\ll nA.IANTFA'> 

te~~~mos quási, II :V;la:ac~~~u~~ ti1,.~l~~ss~~ ~ENS~a~o~~ri:~ !l. ~~~~~~i gre~5g~: ~~I~~~3d~a~~o s~:m~fag~~ Esbofeteou -sporque do.

a atitude de Pernambuco, ao rea p~rlgosa o Iguetreo- S, Haroldo 6 , Godioho 2, He 
tentar agredir Eurico. «ar- se. EuriCO rebate mal a pe · c k lO, Hélio 4, Evan 9. Sabi- à ~I~~ f~~~~IAlegle, regressou em VARSÓPVoIAIO,n,e_
sesA8 llUtO
ranhou » um pouco a disci- lot~ e S~ul, entrando, ~on- no 8, Ivo 7, Azevedo:; e Ca- .. 

plina da partida. Feli7.mente, qUIsta ? ~ ponto do ~val . lico 5. cGmpanhla de s. exma. lamílta o sr. ridades polonesas prenderam 
o árbitro, a!!indo com ener-' ~ Imcla-se a rea.cao dos prof Antônio Pdlm Soares, diretor um alemão na localidfule de 
I!ia , põs parll ((ora do grama- elvl-negros. Borba_ laz [alt!" A renda do GIUpO Escolar~o Rio do Sul. Lipiny, na Sill>sia. por t e r 

do o 'jogador faltoso, q:te. emI Azevedo. Beck bate mUl- A renda do jligo Avai e Fi- Senborltll. ISQtI com que . eu na- esbofeteado dois polones~s

depois de cumprir a pe na ~o olem e Ivo. numa ;ntrada ucirtllse atingiu a importflnc ia murll<lo U•• ch.péu RAMIlNZONI. que cantavam u hino nflCtO· 

de «suspensão> por alguns p ~~una •. marca o 1 tento c 1:210$000. _ nal da Polônia. 


minutos. voltou a integrar a do_FI~Uete~rr , t Torneio aberto de bola HúRPF:DF:R 
sua turma... .8n a a c ome ~ . es- Estao hospedadas no Glôria-Holel 

Os alvi-Degros oão fizeram cantetO. Eyan cobra ollma- ao cesto as seguintes pessoas: dI. Emílio Pe- Quem perdeu? 

uma partida ú altura de suas ~entt' o tiro de . cant? e CII Em continuação ao torneio 3 - leira, (elso Brand, Urbano Gero, Gus · 
verdadeiras p08t;ibilidfldes. ~~o eme~~b raPldo. Igualan · berto de cestoból realizam-se tavo Gonzaga. dr. Helmulh Kreller e Francolino Tom:b ,!-t Cunha. 

. Nottlva-se g rande e vi~ivel ~ COIl .,;em.. o ho) e, Its 19.:10 horas, os embates (arlos Kasling Jor. sGldado da Fôrça Pública. de -

Imcompreensão entre o~ Aos ~- ml ~utus. do 2 Atlético X fi gueirense e Famil ia _ posilou na gerência d'O ESTADO 

componente" do esquadrão te mpo, a h~ha dla~telra llval · (q uadro azul) X lris . Jo'ALI,ECDIEN'l'OS uma chave, encontrada I1 rlla 

do grêmio dos (~a'ções prl'tos ~na organIza perlgl)so. ata- - Ha residência do sr. H. Filmo de JOSé Vei~a . para cntregarmos " 

principalmente os seus mé. ~~\le . Per~l\mbuco. d~pols de Campeonato carioca Oliveira. no~ (oquelros. faiecw ontem quem a perdeu . 

dios de ala. que atuaram Imtar dOIS adversárIOS e .ao Botafogo 6, Amürica a,Vas- o jóvem Francisco Rosa. cujo en 

péssiml\mente. ~ntrar na urea penal. att.ra o I, Bonsuces80 O: Flumi· terramento se eletuar~ hoje, à5 12 


O plano técnico do encon IUdef.,nsav.elment~, conq!llS- lense J, Marlureira a. horas no cemitér io daquele dis'rllo 

tro foi irregular: lant'.es óti- tando, asslt~, . o 3 e ulttmo _ josêl~nse . ' Serão expulsos di Ale
mos. bem construiuos e a c a - tento do AHIl . • Campeonato paulista O t ' 5 10 ho s falereu o h 24 I d 

bados , em contraste com jo- _- l" «ar\iII~arla . do gre · Palestru 3, Corinlhians 3; sr.Anu; eR~' I~O da C~nha, ~aqul- mln a _ mi ju eu! 

gad8s infelizes e deficientes mIO os c a çoes pretos es · Portuguesa 3, S. Paulo I ; S. nlsla marillmo. <ujo entelJamento se 

de parte a parte. ' ~at~a~el~z~:~:~ . ~":!in~an~~ P. It. 7, Comerc ial 3; Espa - reullzou às 16 horas no cemliéllo pú- LONDRES, 4. (U. P.) - O 


emocionante, estende o cou oba 3, Portuguesa Santista bllco ~fg:.S,P~!d~~~S~~i~;~:r~~~~ 
Melhor o primeiro ro a Ivo. O condutor da .di- I. - - - --------- -- que a c omissão, de auxilios 


tempo anteira» alvi negra. num tiro - O balão polonês foi 808 judeus recebeu uma co 

O exame sumário do jôgo rápido e traiçoeirn, empata L. A. F. confiscado 2m41.looonicaJ.çuãdoe'usspeogluonnduosesl\s~lrtãaOI.


póde ser expresso. em rela- a partida. A diretoria da Liga de A ~ ~ 

ção ao primeiro tempo, pelO madores de Fúteból reune-se BRATISLAVA. 4 - Um expulsos da Alemanha ou a · 

equilibrio de produção. Os avaíanos hoje. ti noite, na 8éde do balão militar polonês pousou lojados em campos dA con 

..C.om deito, os 40 minutos Do baudo dos «Ilzurras. é Sindicato d()s Empregados acidentalmente em Medzlla · centração. 

1O_ICtaIS t~~nScotrera~ num per- justo que se saliente a fir . no Comércio. borce, na Eslováquia, tendo Segundo a mes::!a comuni
!elto equlhbrao ~e forças, com meza com que agiram 08 - gido confiscado pelas 8utori· cação, 8 «Gestapo» (policia 
ataques . sucessIvos das duas dois I\rqueiros. Santa Rita Mais um clube de dades locais e sua tripulação secreta), já teria ordl/Dado a 

«arttlharlas._ . e Vill\in e8tive ram nl>m dia futeból detida. 4.000 bebreus que sáiam do 

Investtdas ~lIernada~ denuncl feliz, impressionando viva. Afim de disputar o c!\m- pais, e prevenido aos 211.000 

avam .plubabthdades "!!\la"s. A- mente a assistência. peonato lafeano, os luucio- restantes que, se nã o saírem 

pro.v~tlando · 5e . da wande lall~a A zaga ava13na agiu com nários da Fábrica de Ren- O livro mais vendido IIté o Um do corrente mês,

venhca~a na hnha I~!erme.dlár~a muita energia e entusiasmo. das e Bordados acabam de no Reich serão encarcerad08 ou depor-

onde su aparecia n Jogo mtel! Diamantino, o zagueiro «co- fundar um grêmio esportivo. .ados. 

gente e calcula~o de Bec.k. os lored., foi um dos melhores _ BERLIM, <I -'- O -Dantziger Infórma. ainda o mesmG 

-azurras' .conqulstar~,m dOIS ten- jogadores em campo. Na li .A Gazeta» Vorp08ten» anuncia que a correspondente que, na quin· 

tos: Consignado o ~o tento,. re- oha média Borba di8pUtou O quadro de futeból da Biblla continua a ser o livro ta· feira. à noite. agented ar 
tralram·se, num recuo ~elenstvo . uma .partida de gala. Léo e nossa conlreira «A Gazeta - mais vendido DIl Alemanba. mados da «Oestap" obrigaram 

tentando " c~rc3r. as Incursões Procópio, bon~ . Pernambuc o, solic itou l'iIiação à L. A. F . Durante o ano de 1938 os jud~us polonese8 da loca 

do adversarlo. . Nizeta e Saul foram 08 pon. foram adquiridos em todo o Iidade de Caiser, na !rontei -


Cresceu. então, a reaçao alvl ' tos altos da ofensiva pais cêrc8 de 4UU.000 exem· ra, a passar para o territó
negra, estabelecendo rigoroso ' plart/s. rio polonês. 


~~~~~ioRi~a~~:o g~~~~Ci~~co~~~ Como agiram os alvi· j ~ I' 

dos JO minutos de luta e já o negros ~ ~e:~::ôae e:~:~ " 

placard assinalava o empate de No «onze. IIgueirense des- tida pela prtsão 

2 a 2. tacou-se o VE'terano Beck. O de ventre, reJu


técnico ('entro-médio caba · venesce, tuman

O 2" período lou>. Lutou com invulg&r bra- do com regula


Veio a 2' fase e com ela a vura, cobrindo com rara eli  ridade a. SABÃO IDSSI
mudança radical do panorama do ciência, as falhas dos médi08 

Limpa a péle, de modo perfeito. Higienizil e produzjôgo_ Os avaianos fazem inten· laterais. Eurico, o antigo ar PILULAS 

sa pres~ão. dominando franca quelro do Lanro Müller, de I) E o aspecto da mocidade. Usar SABÃO RUSSO 

mente. Desdobra -se o triângulo Itajái, produ71u defesas de 

final dos Ii::ueire!lscs. na inten- classe. Formou com o «mi BRISTOL ~ (sólidO e liquido) uma vez, é usá-lo sempre. 

sidade reclamada pelos esforços gnon. zaqueiro Damiani e Be· 

da ofensiva avaiana. cujas ten- ck, a muralha da retaguarda

tativas não conseguem o objeti- alvi-Dllgra_ Haroldo e Hélio, 

vo visado. Pernambuco. por du- regulares. Godinho abaixo 
 ~E1tF!gO Dr Pedro (at,llo Clíni~a ~édico ' as vezes, sózinho, frente ao ar- da critica. Destacaram-se na - - Clrurglcaco, perde duas oportunidades de linba avante: Sablno e Evan. 
ouro, chutando por cima da das molestias da cabeça e pescoço


ESPECIAUSTA EM

Vendem ·es 

trav~! Aos 18. ~inutos surge o A arbitragem Terrenos dois lotes, 

ter~elro e ~111~0 tento dos A arbitragem do sr. Alber- OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS


situados na Aven. Rio Consultorlo: Rua Trajano, 18~~~e:~d~~~ W:r~:~e~~~~~vel do to Morítz foi Ma. Branco. medindo 10x20 Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 
Quando tudo fazia prever que Movimento técnico mts. Informações: Fone R"idencl.: Phone 1565 

estava a vitória do AVAi - Defesas 15 (Santa 1.433. 43 V-àl 

o Sabão 

ESP "· ·....,..• 
d e VVE TZE I-J & CIA.--TQih,N:'~jl1:é'~·· I"5 . . . (M " 'J Cc, .: " arCi! reg a , ....4 

recommellda- se para ho pitaes, cullegio& etc., pela su,,' qliiUIdade-' de.'1int.-ct.ante 
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