
o sr. Getúlio Vargas 
vai ter residência própria 

Santos, 5 (/\ Tribuna). - Fatou-se, há tempos, na possi
bilidade de o antigo paço de S. Cristóvam, onde se açh,; pre
sentemente instalado o Museu Nacional, ser remodelado e adap
tado, alim de servir de residência ao çhefe da Nação. Ao que 
então se alegou, faltam ao palácio Guanabara requisitos indIs 
pensáveis aos fins a que se destina. Está localizado num bairroIresidencial, que se translormou em densa aglomeração humana. 

O MAIS ANTIGO DI.~. RIO DE SANTA CATARINA 

Diretor·gerente : Altino Flores Sob muitos pontos de vista, não olereçe as condiçOes de con 
fôrto e de segurança. Isso, aliás, licou demonstrado por oçasião 
dos aconteçimentos da madrugada de 11 de maio de 1938. ANO XXV Florianópolis -- Terça-feira, 6 ·de Junho de 1939 N. 7681 Mas, ter-se 'ia mesmo çogitado de uma nova re~idência pa

ra o presidente? Ao que parece, a idéa loi realmente aventada, 

mas desde logo posta de lado pelo próprio sr. Getúlio Vargas, 


85 anos de paz entre l n.. J·Ornall·stas checo~ '10 valor prático da ali- que não lhe dfU a sua aquiescência. E agora surge uma in(o[
.._ -- ··""'*-f~.pQ,~ e os EE. UU~I _:. ~ . - . - . . . ., i ança luso-6ritdl'llcà ~~i~~u~~~ra cÍ~~:lá~i:s~~nJt~~I~~,ti~il~-S;ed~~e ~:u çe~~i~~~a~eg~~ 


NOVA YORK, 5. ( Co P .) - burlam a censura \ -- tiva sôbre vário~ lotes de lerreno nas ruas Vitória Régia e Saéo-
Durante o blLDquete servido Lisboa, 5 - Por ocasião pam, no bairro da Gávea. E' autor do pedido n sr. Getúlio 
p;;.ra celebrar o .Dia do ,)a- d(, convite dirigido peia Grã- Vargas, que, ao. que se sabe, desela preencher aqueta lormaliGa
pllo-, na Exposição mundial , PRAGA. 5 -- Os jornalistas miHa das aves de d rapina Bretanha ao gener&l Moraes de alim de adquirir terrenos onde possa construir um prédio 
o embaixador nipônico t1ori - checos !<e esforçam por «vmdas do norte e evoran' Sarmento, maJor· general do rcsidençial. 

nouchi chamou a atl'nção dos fugir a08 rigores ~a. censuTa, d.o tud? li sua passageI?"! e:cército, para assistir às p~ó- O presidente Gell,lio Vargas terá assim, futuramente, a sua 


lát d pOI' melo de aatuelas Iden- Mas finalmente «OS oubos xlmas manobras do I'xérClto residência particular num dos mais belos recantos do Rio 

~r:~~~~~loa~~ ~19391l aS~i~:i~ ~~~~t~~S ult:~~~~!~R p:~s I~[~ reá;J:~~~.~:t: :e~~~:~gUir~~ ~~~I:sbe~n;~!rmqU~a !~I~ e~~~i~ I ' ___o 
o;:,'; ano de paz e amIzade contra a censura durante a expulsar os usurpadores~ . : a 'Londres da missão naval D J OLHOS OUVIDOS 
~ntr~,~. seI! pais e os Esta· gucrra. , Com esses subterfúgios o~ portuguesa que embarcou r. oão de Araujo- 7 ~ r.a T' 
UU~ lJUldo~. . Um repórter quo viaja '\iornlllis tas checos procuram lem várias unidades da «Ho- NARI_. _AR 1.:%••N. A 


/ Em seg~lda" acentuou tex · pela Itália escreVI! : «Viaja- t'xaltar o moral ~o povo 4 me-Fleet., 08 jornais da tar E.peei,li.,. do Cenlro de Seúde _ A••i.'.n'. d. prol. SenlOn 

t~~lme!1te. cEm. cert~8 .oca- mOR em um pequeno CllI'ro lutar contra a bnlxa catas, de salientam o valor prático
II~es ttvé,mos dlver/!,enclas , e checo. cujo e ixo diantl'iro trMica da tiragem dos jor. da aliança luso-britanica. Consultas dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Victor MelreJles, 24-Tel. 1447 
Dao se .pode prelender_ nesl~ está balançando . "Iesmo aqui nais, o que provoca a falta Os jornais .República> e 
ml'ment~ que as_ rela~"es nt - no sul ond e até hllje se ti · dlO tmbalho de cêrca de 200 -DiArio de Lisboa» registram 
po-,am.erlcanas nao seJHm sus- nha confiHnca apenas no redatores e dois mil tipógra- o fato de ser a missão na
cetlvels de m.elhorar. ~ã? ob eixo diantei ro. começa se a (os. . . vaI portuguesa a única mis. Seria suicídio declarar 
8tanle .. o ~lnculo tradlcl~U~1 comprt'ender as vantagens O povn. com e[elto, não são naval estrangeira que a
de. amizade não solreu dlIDI- da construção nacional. Os encontrando nos jornais si- sistirA às diversas fases das guerra à FrançanUlção alguma.. engenheiros aindll continllam não lraduçiies de comunica- manóbras da esquadra me-
Os militares não de · a fü7.er tais construções, IDOS dos da Deutsche Nachtricb · tropolitana. • Este fato, diz o Paris, 5 (U. P.) - O general gou li França, depois de pel'

. . l' . os viajantes não go~tam de· tl'n BUtll'o não lê os. quoti - -DiArio de Lisboa», é bem l-~enri Giraud. governador mi- manecer por trás da linha 
..v.mmtervll' na po lhca las. De dia eramos muito dillnos , e procura IDforma- significa!ivo no quadro das htar de Metz e comandante alemil. como cavalariço, o que 

. , bt'1D recebidos Da Itália, coes ouvindo estaçiies es- relações luso-britânicas». do 6." corpo do exército e lhe permitiu conhecer a orga· 
MEXICO. 5. - O mIDlstro porquanto a placa de no~so tr8ngeiras. do sector de Metz da Linha nização alemil.. 

dil Defesa. general Castro, de · carro com as letras .e. S.» --- -o- - o Maginot, recebeu ordem de Mais tarde o seu batalhão 
clarou ao jornal -La Prensa. (Checoslovaquin) era bem Irão a Belglca ?S CASO POR apresentar-se nesta capital se apoderou do forte de Mal
qUe os militares não devem, visivel. Mas, durunte a noite , soberanos Ingleses com o 11m de incorporar-se -Maison, comandanrto depois 
1I0b nenhum pretexto. inter- a placa era invisivel e lOra- INVESTIGAR ao Conselho Supremo. uma divisão moura, ás ordens 
vir nas lutas pollticas da cam· mos mal recebidos. Uma BRUXELAS, 5 - Nos clr-	 O general Gil'aud, que der· do general Mangin, durante o 

PII:~~o:le~~~:~idO _ acres · s~it~!r8c~=~~:~~ n;l~ePo~~~~:: fi~~:s;o~~~'~amoen;~~f b~~:~ Nosso noUclário relllstou, on- K;iO: !.m ca~I~I~:O~o: ~~d~~~ re~oúrt~m~ue;:~iaraçiio que o 

eéntou - a apl!car eRtrita- mos qU1l1 o motiv ...: disscmos conVidou os soberanos bri- ~má.ad~~:!~I~o~IJI'~~o re: de 1929, pondo fim à guerra general Giraud fez, ao sair 

mente este principio. e os mio que eramos ehecos e a atitu· tilDicos para uma vi!lgem ao bastlio da Silva, Que, ao re- do Rif, tem sido considera- de Metz, foi uma advertência 

Ularell que qui8erem intervir de dos italiano!! tornou-se país, entre 24 e 28 de outu- gressar de tarde a sua resl- do, por muito!! observadores, aos ditadores para que não 


, na polltica devem deixar an- extremamente favúrovel. . bro do corrente ano. Esta ~~~~~bi~ar:::::~ ~~and~~t~: como o possivel sucessor do prOCU1'assem rorçar a linha 

tes o servico por longo tem- Uma rev ista scil'ntirica visita será feita atendendo Ú do mato. vlolenla pedrada QUe genel'81 Gamelin, se este se Maginot: 
po.. puhlicou um IIrtigo stihre 11 excllr~ão rea lizada pelo rei lhe fracturou o eranlo e o dei- reformar no ano próximo. c,\ Alemanha e flltálill 4

Il ornit1llogill. Um grande Leopoldo, a I.ondres, em no- xou desacordado por longo A carl'eira ascendente do disse - devem dar·se conta 
trecho t-ra consagl'ado à la- vt'mbro de 1937. tenlPo. general Giraud foi rápida e de que seria suicldio deplarãl' 

..... trllte, • .,. ...!lr , QU~~ta:,e~~~e':t1:.fUia~s'fm~m~.:: df.'vid a em grande parte ao guerra à França. Digo isto,. 
,...IIUIII SII[res tos~e ? .j.clllLJlli-..- covarde tocáia... Cumpre às heroismo em ::ampanha. porque conheço a lõr~~a du 

~ .:;:,' ~: auloridadr,s policiais pOrem-se Estudo!; na Academia de nosso exél·ci!o. Não teriam ar lei ~e 10lIl lIenbor, ....l: ., Q ~ ~ - D • I(:.1H . i{ooU .. . em compa;~ada ilOr slll- Saint-Cyr, tendo sido capitão menor prObabilidade de pas16 te "1I1t1 !I OOIlTHMSR 1 	
~ 

:~:J I~~::I~~: ~~~:l:sua;=: de Zuavos no comêço da sar pelas (ortiUcações da Bél.... efC".! '· _-..;;rr --.I --II dondezas. Talvez enlre estes se guerra. Ferido e feito pri- glca e Basiléa. OI! aviõed ini
"l- I(.e :::r.~~ o autor do misterioso .ioneiro pelos alemães, esca- migos poderiam entrar, mas 

'R -

Uml entrevista da De quando em quando, casos rou do hospital, atravessou a não conquistariam territó 
intérprete do samba semelhantes se verificam pelos [rontsira da Bélgica e che- rios-o 

sitias alélll; e, como as inves
tigações poliCiais demoram ou 

BOSTON. fi (U. P.) - Car 	 se não efetuam com a devida 
men Mirllnda. 11 popular cano 	 ellclêncla, quase sempre sobre I Dr. Arminio Tavales - UBgIDOS. 111. IIIUIIvém a Impunidade dos crimitora bra8ilt'irll 	 eDtrtlvistada nosos. 	 Clrurgillo-F.speciallsta Assistente do prol. Sanson 
com o auxilio dto 1IID Intér 	 Fazemos votos por QUe. desta COMultal d.. tO í. 12 • d.. 16 •• 18 - Joio Pinto, 971Gb. -T.I. 145
prete, rez as seguintcti dt' o 	 vez. liso nio ocorra. I
çlarações. 
.. -Os maravilhosos criticol! 
americanos roram mlli 1D1Ig" 	 Dispensad., es multes Exibiam-se núas as 4 
::::~~. a~ ft~a;r~~Sãl~ ~~~ 	 dos pescadores 
tenho é de que todos aqui VEJA o que os Intemalional lhe ofle- I Rio, 5 - O Ministro da 
estILo sempre com mnitu recem na classe de pequena capaci- Murlnlla declurou ao diretor rainhas ' da beleza 
presll& e que niio hé tempo dade : Distancias entre eixos e Dimen- da Marinha Mercante ter rI" 
& perder. Acho esta terra solvido dispensar a multa em NOVA YORI<, 5. - A Fl'ira -------- 
adoravel, mas não desejaria aões de carrosserias para qualquer que tenham incorrido os pes- Internacional de Nova York Contra o uso do ópio 
viver aqui permanentemente, transporte leve I cadores das diversas colú· foi t\.J&atro de curta mas bem na China 
pois a minha ramllia t'stá Seja qual fOI a sua carga, haverá nlals de Péscla, pe:a falta dIe sucedida ação policial, no in- CHUNKING. 5 - Em m~ni-

tt _ ·O erBICr&lla}~;' . VSãeOsteml_isned8mSUlatnS 	 'V 8 o. regu amen ar aoua, terêsse da moral americana. festa dirigido áo povo chinês, (JDam
- ...... sempre um Intemational construido poro DIJS cadernetas-matricula, ou O feito. desenrolou·se no marechal Chang-Kai Shek rccor

bem e DAo 8e póde dtstin · adaptar-se exactamente ao trabalho. pela falta de regularização e -Cuban Vllla~e-, um .dos ~u- da que nos próximos dias terá 
gulr uma moça rica. de uma A constr~cção "Iodo caminhão" destas c~apeamento das h embarca- m~rosos locaiS de d!v~:soes . lugar o centenário da declaração 
pobre. Ninguem aqui parece çoes, que se ac em com eXI8te~te.s na Exposlçao ln-! de guerra da Inglaterra à China 
aer pobre. Já fui apresenta pequenas unidades e a alta qualidade suas licenças atrllsadas, des- ter!laClOnal. . _ 1alim de obrigá-Ia a permitir a 
da a muitos homens. mas lnternalional asseguram funcciona- de que regularizem Bua si- Esse local de dlveraues, : entrada livre dj: ópio em Shan
nenhum deles levou meu co· tuação dentro do prazo de que não tem ~enhuma rilla-l gai e outras provindas. 
raçAo. Algum dia, daqui a mento perfeito e economico duxante noventa dias. ção ~om o paVilhão de .cu.ba, O generallssimo péde ao povo 
ual trell ou quatro anos ca- muitos annos. conVidou há pouco o publiCO çhinês que abandone o uso do 
lU'el e terei filhos. Se me Peço folheto descriptivo sem compromisso. para um (lo~curso de belell'a, . ópio, declarando que deseja a-
oferecerem bom contrato, Machado & eil. no qual ~evla ser. declarada bolir definitivamente este vicio 
talvez vá li Europa. mas na- e premIada «MI8S Hude 01 do pais em princípios do próxi
da 161 ainda a eRSl> respeito. A • the World». . . . .. mo ano.A 

Na próxima semana voltarei gencla e O aconte.C1mento 101 fixado A campanha contra o uso do 
a Nova York e alugarei um Representações para a nOIte e cbamo.u ao ópio, segundo diz a mensagem 
apartamento.. Agentee para o Estado de Santa Catharlna C.i.. pO.I.1 _ 37 local extraordinário numero governamental, será \ ampliada, 
?e: aFdÚleil.lIrZeO:red.I::rndOaoquBerParSell-. MEYER & elA. Ru. Joio Pinte - 5 de espectadores. . Num estrado alim de limitar os eleitos preju

t ... .... elevado, que. fa.cIlItava até a- diciais daquela droga,largamen
déntro de tres ou quatro Rua Conselheiro Marra 4.-Caixa postal 18 FL O R I A NO P O L I S queles apreClauores do belo, te consumida no Extermo Orlen-
IÍÍNH. Eod. talegr.: "Meyer"-FLORIANOPOLIS Sub'lgentes no. pdncipei. que se encontravam nas úl- t_e.--==--____-:-_-,,-_ 

·18 ' 	 ···· . caminho Circulam .',I [~I[o~I··o' 'V" 81'"U' · .. • ~I.. '·V~.,;8·· ~lt.·:B ;I..~., i1."1'.·i p.:.7::~:.:. :: ~:d'Õ- ~~f~~~i.il~~da 881a e, fazendo IJI.!.. ;~l!rumores:!!~de quI.'- -
I ! .:',. ': ' : ' ! ' nomos por entre os 8spectadores, hoje, em, Lond.r~si . se teria 

, '. Recife, 5 - Noticia-se que tomaram de aS881to o estradO verificado ~~;.atentado con-
Nova York, 5. (U.PJ - Ern dllcurso pronunciado perante o Con: ó Interventor federal do Es- de onde levnrllm presas &li tl'& a D~~51u~~ de K~nt. Fal-

Ir••••o do. Escritor.s Americano.. o ~r. ,, ~enàs. ex-pre~id"er'ite~ ~~}: ~~~ ~~~~A1wáp:r:~~tr~:~~!~S?d~ ~:~!fe,z:~~E;l~i;a;e~~~~t~ :~a. por~~;~f~~",~e~~~a no- ,
publica da Checoslov&qula. prevlu.a , .formação de uma espéCie ue qu!!,;ogóbsêryátório meteoi'o~ bltem,de maneira imoral . Sob 1-;;;:---"':=7--'""'"':'----"-''-'-''-'-'---:--: 
_Estados Unido. da Europa. como unlca loluçAo tendente a Impedir' lógiêo de Olinda.ÍlecesíJUar, a próteçAode~apaa, pintai O fl pulmlo de aço- foi 
o _completo colap.o flo.l_. Proseluindo, o orador previu tambem iPa:r§, ~sta.t!l01i!1lIétaÍDeDte ' 8p, :rap'~da!D~nte!te: .~º.b ulDa tlm· a Bord6oa 
-Irand.. 	dificuldade•• novol lofrimento.-, apó o que, ..."varou : ;to·, :!Io.b,;'!'l5dQsoÍl'upeõtõ., aoa peatade- de " proteatoa 110 p(t. lOl'mRES.,! - FiteS S.ltc. 

aleml "t6 dev••tando a beleza do que foi a Checollovi · eatudOl que ai ooml... bllco deoepoloDldo, "I r.l· o ",cbre -9 111:110 d. IÇO-, pu.A ditadura
• 	 h I cluUtlcaa dOI priool"" FIl· nhaI- foram Ilyadu. p rido. \lu dlqui la A lIoru (.O dn· 
qui... Mais adiante afirmou le"lualmanle: .01 eapeclallltas c eco. ca au deYlrlo ruer. por oca. Ilnariaodo prOO4lIIO. qlll tlAo • Borcltoa. aMe pr,mal>f:
culam em mal I de 35.000.000.000 de cor"a. o valor do. bens alio do prllxllllo eclipsA Il)tal IlI.. p64. u.", u. aft/) de w,. IIUII barat. I),U 'Ço 
1ran.portado, da minha p6t,la para a Alemanha-, do .nl. Ublrdad.. cu'r' pill Pari.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTA DO ~Terça [e'lrtl, 6 M ' Junbo de 19391 

AGRICULTOR! -- Desfruta e abençoa as ho~as mansas ~ da tua vida.. E 


trabalha para a grandeza do teu sítio, pensando na grandeza do Brasil. 


J Dor de Cabeça 
Perda de tempo e de dinheiro! 

Qu..lm!o \ -.:;. l i \"(: r d or d e t:abec;a, I <:mhre-~c que qUflsi sempre e11:! (. 
GllI s: ~da J.Xl r <.ü:.:::arra n jl,:; c perturba çej e:; (lo c~tomagu. illlt's ti noi- , ti g~do 
t: b~L~. O . c nt~t) c~q ue(;a JIll1H.:a QU(6 HI:llt!rlt e t r:t tandu esll':-i u rgàus (. que 
ficará. curado. 
~e ' ".S. duviJ;l, Ill'rgunfe !~ln a H:U rll cdicn. 
!\ tm atlea nta nada 10n1;1 1" p;lub ~, p:,::,tilhas. t :1 bl(· t k.~ , com prim id<' s ou 

outra qua lquer d rog,l calma nte el a dn r, p orque com i s to se penip I1I u it o 
t cnlpo c di nheiro e n:'lo S~ i<.!f:~ 1111111':1 de:""a JJa rect.~r a call:-;a uador d e call 1' f~'a o 

Em todas as dt.'cn~a:::. o nIai :5 iI :1pt rta tl l e é t ra t :1 r a ca usa, (' os Illl'dicus 
sabem que a dor u<: <.:abcçd qua:,i :,(:m prc l: (·au~;..H.la po r impurezas, s llh
~ta,llcias illt'el"tad~l::> t: Íl'rn1Ln t;i<J ,c.: s h 1xiG1S t iO e~ tomago l' il1 te!-! tino~; por 
isto CÜI1"em limpar t'~t~~ org~l (l ::> u ~ ..Uldo Ventre-Livre ~em dCnhJra , 

Ventre-Livre tonillra ú (·:4 011'h~IJ C intt:-: tin (,s, e ( I:,> limpa da s !tll w 

purezas, !"llb~t :lt! cü.l S init~c1"ada~ t' ft.rmclIla<.·(jc,-; tux icaf:, que c aUSdIli li dvr 
de cabe\Oa , }Je~o, calo r t! m ;:d ('~wr na ("abc~'a, tontura s , vert ig:,-' Ils, am.: ia:i 
C \"un1ade de vomitar , ol're~f::i C) 110 cnr2 '.,·;j,n , sufocac,,':to, ling lla suja, falta 
de a pe\itt', nl~ U gu~to na hm:a, ql!t' IH ura Ild garganta, C'1'll pachamcnto, 
pt~O c tl...·,r no cstom::i &C1, mall'star d epois de comer, i1 rro t f l"', az ia, pri~ú(l 
de \ 'entre , dores na~ artic;, ;l ~l~·Ól' !--. ind igcst.:Jo , don:s, (Oolit:i.1s C ou\ra~ per
t u rbaçftes do ventre, ligado c b ou;u , mau halltu. pn:guic;a, sOIlll llJlcm.: ia e 
nlOlIl'za geral. cuceira s . cenas 11lolc~ l ia~ da pele c dO::5 rin =:-:, Jlcrvo~ismo 
e o u t r.).s alterações gr~l\ ' l'~ tia sauoe. 

Tenha todo o cuicJad >.> l'tl lll sua sa udc. 
Para tratar a u or de ç.d t(,~:.i.l e l'!" t t.'S ~:o fr i l1l ~I1t os p'~' r ; g(I:"" ( IS u;:.:.(· Venh'e

Livre, remedio esplclldiuo , t)IH! se \'ende hoje J;I)::: w a í-:. impnnaules 
paizes du mundo. 

Lf!mb r<'-~e H'mpre : 

Ventre-Livre n iin I· purga Jlte 

Tenha sempre em casa al~uns 
vidros de Ventre-Livre 

BR_INIJ~JS I)A 

SORVETEBIA GLORIA 


2.° SORTEIO 

Plano 510. Antônio 


1.° Prêmio 	- Uma bicicleta para ho
mem ou senhora Vaiur [.00$(100 

2.° 	 - Um colete de inverno pa ' 
ra homem ou senhora 

3.° 	 - Uma camisa para homem 
4.° 	 - Um cinto » 
5." -:,0 pas~es nos Ônibll~ 

Circular ou do Estreito 
6.° 	 -' Todos os que termina · 

rem com os 3 últimos alga
rismos corridos do primeiro 
pri'l1'lio terão brindes em l ~ · 
minas OiJIetes, cada um 1h 
dezena, no valor de 5$000 

6OS000 
50$000 
3P$IlI)O 

20~OOO 

50$000 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 710$000 

Nao se pagam Vales com emendas ou rasuras . 

Não me responsabilizo por perdas. 


O brinde premiado será entregue unicamente 

ao portador do vale. 


Os brlnde~ premiados e não reclamados dentro de 

15 dias após o Sorteio, perdem o direito ao mesmo. 


Este Surteio em Brindes est~ de conformi· 

dade com a lei 15,524 de 14 de Junho de 1921. 


o Proprietário 

Lebor.torio de Análise. Clinica. 


FGO. MILTON DA COSTA CARVALHO 

Ex-.s.istente do Prol. Dr, Erasmo de Lima - Rio 

Cursô~eÍ!spe~iallzaçllo com oProf. Dr. Abdon Lins - Rio. 
c:' Pritlcanó Laboratorio Central da Marinha-Rio 

....,ii~ ~e . j~iÍl~~ . fése.s. UQuido téf~o-ratbi:.i'.nó~; iJllliue fI••.. \ i .!; 
BuIlKl el. p4.. ClClno, II1l1C'Otldlldu. lC'foaldad••, tle. 
ReacIO de AIe",_ ZotMkçk Idiap4etlco pr«o« lia arl 

vldez). RuçGn de WIIMlIIIIIIll. Kall•. Klclll. HllIICMI. 
V.a... '\ulOCrS:lI. Todo. OI t.ume. ,.rl dllddlç60 

di ~.tko. · 

Rua F.tup. Scluaklt, 8 PODe 1258 

1.. 	 3Of. 18 

Rádio de Londres 
Na. onda. d. 25 .29 mls. e 31 .55 

mil., a oslação Davonlty. d. Lon ' 
dre., l"adi..í ••t. noil. o Ilguinte 
programa, horírio do Florilnopoli>: 

20 20 .- Notíei.. o.portiva. e 
Nota••ábro o Mercado. Im Inslês 

20.25 - Um Recit.1 d. Orsão, 
por Arnold Goldsbrough, Iransmi 
lindo d. 5.1. do Coneirlo, d. 
Broldel.ling H.,u.o. 

20.45 -- .0 Foreign Olie. o. 
Palo.tra por Sir Robort Vo"sillorl. 

'l1 .00-21 .15 - Noticiírio om 
porluguês O Nota. Sem.n.is .ábr. 
O Morc.do do Algodio (só n. 
Iroquêncil GSE 11.86 Me/.). 

21 .00 - .Pí,a do Danmo Pro 
grama do melodi•• novas e Inlisos. 

21.30 - .Food For Thoughto. 
Um. p.lo.lrl Im inglê•. 

21 .45 - NOliciírlo om inglê•. 
'l2.00 - Bis Bln. Mich..lolI 

o .u. Orquestre. 

- 22.30 - T••n.mil$io Im GSB: 

Nolieiírio em esplnhól. 


DEL VECCHJO 
O IIEI.HOR VIOLÃO 

1
'rodos os lDHtrumentos 

Del Veoobto oAo r.brICK
cios peio DOVO sielema 

TlmbreoVox. 

Pe CAD1 ootlllog08 gr6t1. 

RUA ;~~?~~':14J9ti 198 
SÃO PAULO 

INSOMNIA? 
Cuidado! Você está se intoxicando I 

Quando nõo é possivel concilior o somno, é porque o. 
fox ;cos estão se accumulondo no organismo, intoxicando 
o sangue. Elimine esse perigo tomando diariamente o 

"501 de Fructo U 
EIIO - de sabor ogrodoveJ e de 

effeito revigoronte. fito limpo o s.vstemo intutinal, 
purifico O sangue e evita a ;osomo;o. Mos ... só o 
Eno póde produzir esfes re-

s:sÃiDEfRUCTA·E.IID 

i 
, 

predsS~~~ casa JVendo de perto o que é' 
! Illoradla, pua casal, (uJo alu I 
: gucl ,,50 ultra passe 100SIIOU Iim~nsil is . In formações na redac · a aviação italiana 
! ç~o do «Estado». v-23 

I 
i Df. Augusto de 
! 

I 	

Paula' MEDICO

I '--Doenças de seaboras
i Partos -- Op8racõe3 

I 

WNStllTORIO 


Rua Victor Meirelles n 26 

as 10 1/2 e das 2 ãs 4 hOfos 


Tel. 1405 

Rts!deocIG: Vlsco\lc e OU·" 


!...:~p~re~!O~,~4~2~-~=T=e=i.=1::3ã=5=='I 
O sr. Von Neurath quer 

desistir do cargo 
R!,;RLlM. 5 - As difi culda· 

des de penetração do Heich na 
Morávia foram evocades, duran· 
te lunga entrevi sta reali zada en 
Ire o SI. Hitler e o senhor Neu ' 
ralh , «prolektCl r» do Rcich na 
Mnrávia e Boêmia. 

Consta em Berlim que o sr. 
Neurath pediu ao Fuehrer que o 

ROMA , 5 - Acha·s e OIl jSerSChmid!, o conhecido 
Itália, afim de e xaminar , -in con~trlltor de aviões que 
loco» as realizaçfies penin- conquistou o «recórde. mun
sulares, no campo da aero· , di a I de velocidade ab~olntll . 
n~utica. u~a impor.tan~e . ~is I o Tank,- ' engenheirl' cOllstru .. 
suo al ema. que Já lmelOU 
s uas visitas aos mais impor
tantes estal e iros e I' fi c inas 
do gêne ro. 

Essa missão é chel'i a da pe 
lo engenhe iro Buellmker, di · 
retor geral doe Es tudos e das 
!';xperiências do l\iinis tério 
do Ar do Reich e presidente 
da Associação LiI~nthal; e 
deld fa zem parte outras pe r-
s?nalidades eminentl"s rio '·:i 
I)lstérlo do Ar du Alc nlllOha 
~ o~ n~ailJres expoe ntes da 
Industrlll aeronáutica do 
Heicb entre os quais o en
genheiro Dornie r, d iretor-
proprietário da fábrica de 
Ilviües do mes mo nom!'; o 
engenheiro Koppenbe rg, d i
retor geral e preRid ente da 

tor entrp outros, do célehr<' 
.Condor' do vôo Berlim. 
Nova York e \'olta e Berlim-
Tóquio. 

A misl'ão já visitou os \,8 , 

tabel eeimenh.s llP.rolláutico~ 
de Sesto Sam Giovanni . p(' r· 
tellCl·ntes it S .A.E.. Hredll. 
detendo Si' nas secções fie 
experiências que, pela 81:. 
moderna instalação e apare
Ibamento, scscitarnm grande 
interê . se. e, nas ot'icinll.s 00 ' 

foi Objeto rl e Ildmirllçâ" a 
eon~trnção do . Breda "S. 
de "ido a o seu si. tema rucio 
nal de mnntllgem: 

Fin/llmente, no campo ri ., 
"ôo, foram exibidos e ill1strl\ · 
cios, /lOS hóspedes. numero 
sos tipos ,ie app!!relllos ,111 

.,Junkers»; o engenheiro Mes-I fábrica «Bredll.». 

substiluisse n~ s su as funç ües' l ;-_____________'_____.___ 

mas este lhe solicitara perma
necesse no cargo. 

A respei lo d" entrevis ta, S3 
be se. de fnnte privada, que os 
srs. Hi,tler e Neurath trataram 
igualmente do problema dos re · 
fugiados nas legaçües estrangei 
ras que ainda subsistem em 
Praga, bem com o dos aspectos 
da criação, no estrangeiro , de 
uma leg i ~ o checoslovaca, orga
nizada pelo general Prchala. 

'I 

Caixa Econômica do Rlo'de Janeiro 
8' sorteio das Apólices Pernambucanas 

D e acôrdo com os editais já publicados, realizou·se no d ia 
31 de M aio p. findo o 8 :' sorteio das APOLICES PER 

NAMBUCANAS, cuj a relação completa é a s.gllin\~: 

1 prêmio de R s. 600:000$000 
3 71.869 

1 p rêmio d e R 3. 50:000$000 
351.322 

2 prêmios de Rs. 10:000$000 
186.873 278.954 

4 prêmios d e Rs. 5:000$000 
149.024 319.208 406.098 . . 449.440 

5 prêmios de R s. 2:000$000 
1.51 2 87.030 93 .0 20 190.183 · 381.342 

50 prêmios de Rs. 1:000$000 
10.433 - 20.030 _ . 100.198 102 .101 102 .368 

108.840 11 3 .350 .. 119.942 121.324 _. 128.240 
147.104 161.101 162.040 172.080 188.039 
190.434 . 197.11 2 201.101 215 .024 216.949 
218.211 220 .185 228.209 239.181 258.028 
260. 279 278.830 284 .430 · 287.180 294.240 
297 .065 299.064 - 301.014 332.898 " 335.943 
360.058 367 .641 - 388.111 _. 422.221 431.869 
465.970 468.361 478.374 -. 481.870 - - 491.180 
496.530 - 510.524 -- 520.142 556.933 - 567.501 

A CÁIXA ECONOMICA DO RIO DE JANEIRO comn· 
n ica que já está pagando os juros do coupon n.O 8 e o 'i 

resgate das apólices contempladas por intérmedio do 

BANCO DE CR~DITO POPULAR>E > 

AGRICOLA DE SANTA CAT~.~I~~ 
Rua Trajano n' 16 - Florianóp'~Ii~ ;i 

.  .:~..-----
~~~--------------------~~~·i2õO ...._.___d_._ ._ .__ ___._._____18_V-_IO Maravilhosas criações em 

,..~ l~trBIlBn~ -lã~ OBfa 'e~li~o~ I 

AGASALHOS DE PELLES 


está recebendo a 
RUI (. 	Malra, 26CASA ROMANOS Telephone 1288 

I~ 	 lIOY.-u 
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Os japoneses sofrem ! 
revéses 

c:~~I~i~~~l;I~~fc~~1 ~ilÍ;;ês ~:: I 
DUDcia que DO curso do mês ' 
grs~:i~~~t~~~one8eB tiveram I 

Só 11 derrota dos japone· 'I 
scs na provincia de H.upe 
custou um terço dessas blli-' 
xas aos DipiJes . I 

TCHUNGKINu. 5.' A Agên- i 
cia Central News anuDcia I 
que depois de uma semana 
de combates extt'emamente, 
morU~erm:;. a OlenSP,a Ja~o .. ~:··· 
nesa desl'echadll ao norte da ! 
pt'oví!lcia c! (> Honan, na Chi • As dôres dcscspc~:lm c a.marguram a vida. Ma. 
na CeDtral , foi detida .\a mar é absurdo suffreJ-:l s pacicnt('''llcntc, quando se 
gens do rio Siotkiang. Os ja tem :1, m ;lo um rcmcd io de clÍtcacia garantida 
poneses perderam mais de 2 ' como a Cafiaspirin:1. C:.\r.aspirina não somente 
mil homens. As baixas chio allivia as dÔI'C'5, como reanima, rest:lbclcccndo o 

bem estar nor ll1 ;'t.••••••••-••··•••••-•••••-.-••••••••ii-•••••• Desas são igualmente muito 
1elevada8:. _.._ .....___.. __ ... ! 	 • Sej~l precavido: t~nha sempre á. mão Cafias

pírina. 

: AIR FRANCE : 	 -j

• Sandalias I • 

d;cat!e~~S I
••••• 

••• CALÇADOS: FECHAMENTOS DAS MALAS: • 
de todas as• Para.. EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada •• 

qualidades• SÁBADO, ás 11 horas nos Correios •

• P . URUGUAI, ARGENTINA. CHILE, BoLíVIA, PERU, • TAMANCOS MEXI• ara. cada TERÇA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios, • CANOS para 
• 	 PRAIAS DE BANHOS 

: - Brasil-Europa em 	2 dias - : Cintos-Chinelos-Bo-1-- ' 
• 	 A G E N T E S: • nés - Luvas, dc.• ERNESTO RIGGENBACH & ClA. LTOA. : 	 (arlos ~mp(ke S.A. 
: 	 RIJa Conselheiro Maha, 35 • Arti~oOss :~~I:i~~:tei-

Matriz: FLORIANOPOLlS• Telefone: 1626 Florianópolis. Filiais em: Blumtlnau, Cruzeiro do Sul, Lages.
• 209 	 v-4 • Cortume e Fábrica Laguna e S. FraDclsco-Mostruario em Tubarão••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de Calçados 

--.-----.---- A mais valiosa .BARREIROS'» REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Dôres nas Costas prenda Jl~ I 

Synonimo de O qL!e nos ensina a! • euroux . 


Disturbios Renaes higiene) I 
qn~~~h~~~i:!o~e~~:ul:;;~l~~;:;~ ..\ perguntA. _ C) unI Hmliis ; Depósito: Rua C. Metf,a, 39 
ou de dores chronicas nas costas ValiORU pl'enda com que a I' _____""":"_ 

~o:!~~;~, ~:nft~~~~::::á~~d~~~I~ na' ure~a nos pode dotal' '! - 21 fi4 
gast"\11\ dinheiro com retnedios ningll,5-Jffi de.ix81'e _de respoo- .• 

inntei. , porque não comprchcn- deI': e a. slI lIda. N. ao obstante ISach~ GUltry retltou suadCI1l que o 11l1ico remcdio que 05 	 11" 

::,ó:n~~,j~~;:e~":~il~~~':~;!:;~~~; ~o~iê~ c1:nJ~ ~~~~~~\~áel~u~~~ candidatura 
:j~~~!~cj::~~~i:~in~;I~tc:: é, 8 II i g i e n e, sendo de 

., causa dos padedlUentú5 que 5upportam. lam ~ "tul' Que na gt'ande tD&io- PAIUS. 5 (l!. P.l - O ator 


dÕ~~~~Snl;~::'~o:~v~,~:~(~~~,~~st.~~~' ~~f~~ic:: ~i~~ã~:::.":c~:~ ~i~ ~~~in~~ e(~li~~em~~fc~x ~!~ i;o:~~(~ S~~a d~~~:~~' ~~~ 
õ:i'Wi~t~;t: :b~~ ~:~~on~~~;: ~~Ce~it~r~~~~~o J::~~~~P:l~~~ regras mais elementures de que li Academia da França 
soffrimenlOS. higiene referentes !lO corpo. considera a sua e>inúidalura, 
deA~I~~u~as~;.DeC~~!l~~~Ce~~~~~~~som~~er~~da~g~~i~a~ S::la.iq~~~ {l habitação, ú alimentação, dcsh;ttu da mesma, arjm de Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
pharmaceutico lbe dirá como são e{ficazes. 24 horas dcp~)1s d" à p!"eservaçào contra as in- sub'Jnetê·la à consideração da DOIS modelos (de 90 e de 120 litros)
primeira do.e nrificarÃ V.S. que já .começou. o "lo effc~to rc· recç/ies ou pl'o!ilaxia. Academia Goncourt, optando IImbos de uma eco~omll1 Ilurprebeodea;~, POI3. (m 24vi]\:pj~;li;:~rwit~~:r~n:ssaRi~~:O: ~n:~í~:d;;dde~~ ~~~St~:~:das A higiene ensina não s6 a peJa vaga deixado. pelo sr boras CODi!lCmp.m moenos Imerglll eleClrlc4 elo qu~ um 
em qualquer occasião p"r homens e mulheres. "elhos e I?~OS. até defe~a contra as lIoençus, co- Paul Hervieux. ferro Q2 eogommat em l! bor!!iI Ji: serviço. 
mesmo pelas pessoas muito fracas. Sàonmrcmedioespcctficamente mo tauibém as medidl.ls para Devido n um costume anti 
para 05 rins i nio sào purgativas. Porque continuar a ~~rer manter o nsico e o psíqui- J!(), os memhros da Academia 
 Mantemos em depósito todas a8 peças 80uret~~:~e ~~nP~d;:Sh~: !!~C~à:c.b:ic:~r~5 ~:::r~~:es,al;:l:n: co 	 em perfeita rórma_ Nos GODcourt não sfio aceitos na 
quistanto !iaude, força e vig-or. 	 tempos flue correm há, por da França. que conta com 8atente8 e me8mo mecantsmo8 completos. 

exemplo, muitas pessoas ner- trezentos anos de existencia em dI! desarranJoI 011CII/loe proprlelllrlol e"r~o lIltenPilulas DEWITT vasas apenas porque nii.o sa- e é a mais impol'tante do dldoll Immedlolllmeolc. lem necclllldade de ogusrdllrem
hem alimental'·s\, convenien- país. li VIDds de peçl!e ou devolv~r~m OI rdrlgeradofu psrllPARA OS RINS I A BEXIGA temente e outras desanimadas =------------11 !l~rtm oonserrado~ ~m Sdo Pilulo ou DO HSo de ~lil'ritaveis, neurastênicas. 8ól~---------~1I~=!7s.r:r:~e~:~~~i;~ ~.c:~c;~r~~r::f~~~~~td~:·P~!dt:~~: 

por excesso de acido urico. porque não sabem dividir OR. OJOLIR IIUl!r'Lllnllmetodicamente o dia. PI l1li PlII 
Para combater o desflnimo' 

a irritaçilo, a neurastenia, na- Com priitlclI DO~ hosp'lats Resfriado do Bebá 
da mais facil: olimentar-se europeu!>

·------~-----------------ll	bem, regularizar a vida, dei
tar-sI' nas horas convenien CUNICA MEDICA EM 
 .•. acabe mais depressa com elle 

OEBAL 
ConslIltlls dlls 10 lÍs 12 eDr. Joaquim Madeira Neves tes e usar o esplêndido To 

nofasfon da Cusa Bayer, ohe· 	 sem medicação interna
dss 16 lÍs 18 horasMedico - Oculista. decendo às demais regras I INSTITUTO DE ELETROCAR

~ormado pela Faculdade de MedlclDII do Unlverllhllld~ estatuidas pela higiene. DlOGRI\PHlA CUNICA Uma sitnples fric,~ ão nuNumerosas pessoas que Curso de aperfeiçoamento em 
o o li: aoe ro Iusaram o Tono[ostan ficaram I doença, do coraçllo ldlagnoa pesco:;oc no peito dá alliviod RI d J I 

Uoo preclto dai molelltla. ou directo ás vias respiratoriasTralameDIO cllolco e 0J~~g~fbOoe ~e lodall aI molesSls!! I :~::~:~Ba:~na~e~;~s!!rd~~: dlacll. por tra~doa electrloo.) 
NilO perturbe o cslom;ago Jo.seu IiIhinho

enfIO de IIperrelçoameDlo DII especllIlldade, com o dl . pl'imeIras Injeções deste pre- CUNI~~A~DORJ~~00-	 medicação interna. õ'lcôlbarc.:um P~tr;.l 

Paulo ~J1bo. DO 3ervtço do Prol. David SOOSOD, 00 Hos- cioso medicamento absolu I NERVOSO l.:crn o seu resrriado ra pid:Jlnentc e sem 

pltal da Fuadação Oarlrie-On1ule do Rio de JCDelro lamente indolor e d-e grand~ GABINETB DE ELECTRQ· perigo, busm lriccion;tr· lhc o pescoço 
TERAPIA c o peito com Vick VapoRub. VapoRubComp!elll apparelbagem para eumes de lIua ellpeclalldllde proveito para os enrraquPci-1 Ooda. curtas, BalOII ultra-no	 ;lctttU dirt.>ctlllllclltc :\tra\'(,~"S da pelle,

EleClII'lcldade Médlcs, CIIDlca Oeral dos, sejam 	 crianças, adultos leta.. Balo. lDJra-'t'ermelbo. e como uma t:<: taplllsm.I, c. :10 m-:smo 
E1eolrloldade m6d1oa 	 tempo, dc:-prcndc v:tporcs mcdicillaes.Coasullall dlarlamenle dss 16 lia 18 ou velhos. 

CON~ULTORIO Rus Jolio PIDlo 7 sob, Telepb. 14M .-.__..-..--_...- ........ . .... I LI.r.torlol de lII8roIcG	 ~~~~I~ã~~~~i:t~s :~~~~~~~~~r~~·i\~~t~ 

IIBIIIDBIfCIA: a. T.aeDta SIJ't'e1n 117 TBLBPB. UI21 	 to:>.Se. torna facil ;J rcspir;Jção, e ac '",pil e I"'" CIIDiea

Eumea de =e para dia- MAIS DE com;) maioria do::> rt~rri:ldos da DCah!" 

2' MILHÕES DE POTESfe°~o:.:~U~d~ 	 par" adia. VICK 
USADOS 

ANNUALMENTI VAP:oRuB.

IS::!;!~~~~~~~l!~~;,~·1 	 .. ~.l ~~t~~~~~A 

L-_M-.,o_R_ P_h_O.~_._'_67_~__ L-_____-J

l 
,. __ 	 . PAULO. _Tr_aja_nO_,_11___ 1 .,tl_ 	 l-__LO_RlANOpO_U3_....CAIXA POSTAL 18-49 - S
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Artigos de inverno para homens, senhoras e crianç<"1S, em maior e mais 
variado sortimento, na CASA '8A CJ\.PITAL" ==-=~=-:-: ::~::~:~::=-::::--=::= 

146 Matriz - Rua Conselheiro . M"fra n. 8 V.J:" 

·~.~••••••••••••••••••••••••ec.O••O.6. 

i-'" A' S ~1 Ã Jj~ S i!! 
., ~conselb&mos o afamadQ LOMÊrucOIDE INDIA...~O de Saro Ei ·1 
• mento Barata, professor de Parasltologia da Faculdade de Me- e .: 
• diclna de Porto i\.legre. E' i!llalllvel na expuIsfio de vermes, " 'I 
• tal como. lombrigas oI1urus, ancylostomuB, ~tc. 30 anuos d., O iI 
• :l60 têm aemon8trado S !lOS eJftc&cla. ~,;: I ~ 	 Nao se Ilcovarde 1 N!io espere que ti" Impureza. <lu 

sangue vtlnçam a resi iitcncla de H'U org~ultlmo c qUt· 
8t.!U~ terrivels eHeltos :se manUcsH.'w JmpiedoB8DH.-nte! 
1.::>1110 será tarde t1.m!ils' Nilo e.p""·! E' o mellhlr: . D."é P (l. ,~.' 7 ~ f 	1 O -\:. , ' ~ II 
~ON~~~Nq;SI'~}Y~~_?:'~~ISd:Z, ~~'~~~~I~}i,~;6~~tr~::11P CARLOS HuEPCI,E S! ,A--flonanO~Kln~~ ;'* I, 'rICA. DORES NO<; " ·'SOS. FUKUNUíJLt'SE. 10' :tt:i\lA, 
FERIDAS kr;l:lELOE:" ERL'P(,,"ÕES DA PELLl·:. \lUEU \ 
DO CA13ELLO, URTIUAP..1A. EMPIGEM. HEMOIUIHOI~~!~~~~~•••e(.ff;••••ft.=-._._,.._~_ii)_$_8__.. ~ II ~u.o ulgullt; tl4.H; mai!.1 S c corumun~ ~ylllt)tO ' ' ",-.. v_,:J<,•• it DAS, baDH.~
DH.:; ,da Impureza d . ~ $aug:ti~ . . O EU xn.:. 11li..\SIL á ba~e 
l.h:l P :/J.UUJ.HmedlCH01,lti b,'d.oilelra8 c!lcuflsclntHlu pda elas' 

I 
He 1lI (~<i. t tl cio Hr:.1r if. como o ,uc!hor Gt!-pur8tlvo do SB.n
,,11'_' E.. " purc.,er ao dr. li !l. GEf{OÇA. e.p~cI811"'a em\ta 	 I (asa Eledri(a ICiruõgião Denti, MOENNICH 	 d~ .1 BrL!tgue: c.PARA ENUOlU)AR E .PHECISO.lllllle5t1a~ 


FLORIANOPOLlS Ed,fi(IO Amelia N·tlo I: \1 l'IHME:;W L\,GAR, nE~URAn O SANGUE. c três 

~' i:jro8 ;;P: ·UH,.~ tie hLlXlR Bi(ASIL dC:Pllr.;m u sangue e
Rua Fellppe S(hmidl SOBRADO, SALA N." 1 vende medidores e 	 'alem eugo iuar "'ü.riOH kllos em po~c.} tempo. Cowprf~ 

t<l;. n!ros d~ ELIXm jjl{."SIl" verlfiquo _eu P~"O e


Chnica-cirurgia e prothese da bocca installa os «quadros.. lo'de o tr..1Ul mt'uto: !1O fil1dxr ti. cura, verinque nOV6~ 

m\:aL~ o !e \1 pc'>o: ficará adlJ.1!rtHlu cora O r~Sllllaco_ 


App.relh.monlo recenlemenl. adquirido. com lodo. o. para os mesmos. 
 I

Ipd.içolmenlo. d. \ochnica moderna. Preços modicos. .' 

])IATI~'~~:~~~~\ÊN1~~T~E~~{li~~~fNClA Rua JOdo Pinto/ 14 LIXI. 	 s 
ESPECIALIDADE: I· Serviço garantido I Depura e Engorda - ,,-.; 

Pontes de Ouro. ou de Plotan , SEM .cOROAS, para Imitar os 

deoles 08Iu,al.. Dcntadurlts Analilruie"s. sYtilema .Iemlio que ~-~q;r" : ;;~~~;;;;;;;;;;~;;;;;;;~;;;~

permlUe obter a Imitação nbsnlut.. da dent.õura natora!. - Deu· I '-.' ----..- --------------...
UldurS8 SEM Abobada l'ulotin8. - lJclltRdtlrns porei.is. á bnse ! LLOYD---B'~ ASILEIRO 
:im ~~~~f~r~~ã'~n~~I~~;~~ d~~;~tr~-cÇ~~8nl~~~~~;~~o d~osnaJ:~: 

---R
PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 

teso-- Mo:estlds d~ boceR. _.. ,Desco!tlrllçQo seculldArla). _.. r~e- "PATRIMONIO NACIONAL» 

8eeçõe:S~~ede~at~~.;, (~~::;~II~WÇ-~~ c~r~':'J~o~t.;'~·,'~~1 ".e~~~~~PI8 da LINHA ARACA.JU/!,O HTO ;\LEGlm (Parn () 'Nortt Não faça experiencias I 


o Prol Ne"mIlDo. Berlim. no Sábndo. 	 e para li Sul na quarta [eil'Ii): "COM,!,E. AL· 
CIDIO .. , .COMTE. CAPELA". e «ANIBAL BE.NEVOLO•. 


Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas LINHA PENEDOjLi\GUNA: «!\'1URTINHO" e «MIRANH,<\" 
 11m! só: nlXIH Df 1.0&UfIII
LlNIIA HIO.LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO ,. 


As terçl' e sextas-fe ira., consult.s nocturnas d•• 8 ás 9.30 TU1'OIA/FLORIANÚPOLlS 
 De Phllrm. Chiml - João da SI/ra SI/rdra 
Aos sabbados de tarde não há consllltas FRETES DE CARGUEIROS Combate I SYPHillS • o RIlEUMATISMO 

HGRAS MARCADAS. VAPOHES A SAlH: I EN TODOS 05 SEUS PERIODOS I
I 

PARA O SUL.: 60 ANNOS ·DE TRIUMPHOS II UM O SEU ATUSTADO NA VOZ DO POVOCOM'l'E . CAPEIJA: dia lO <Ie jllnho, s:lindo 11" rne'!llo :rlia p'lrl1 l'al'/I J1il!.(lHí. Santos B.io cl,' .Ian"i,.". \-ilú"in , Cam" 	 r-___________________~ 
\'~Itt~, ~lh é l1s . S. Snl':ador, Aracajú e Hecire. 

DEPENDA OS SEUS INTEI~ESSES. DANDO I'REFEI~fN-
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BI~AS1LEIRO. Dr. Biase A. Foraco 

rv\édicn chefe ri o Dispen~ári(l rl e Sífilis do Centro de S, ",IAgpncl~- RlI~ João Pinto, I IArm<lzem - Ca,s Bad~r~ I! de de Flnrianc"lpnlis. Ex-i nlc nHl , por Ct,nClllSc\. dJ I\ssis9 - PllOlle 10m 12 -- I'hone 133H - I 
tôncia Pl"d)lica de Pprln J\h-'grc. Ex·illle rntl de 

ClirdClI médica 1.' Ginccu!ogi.1.. 
H. C. DA 'COSTA Agllnte , _. ! CLiNICA E CIRURGIA 

--- Sífilis -- 
(o",ull.. di.riament. da, 16 in 19 hora. 
Rua télipe S(hmidl. 46. . Fone 16.118 I 

FlorillJlú(lolill 

-~.~ =~......,..... 
204 

,Compan~ia cAlliança ~a Ba~ia» o ~r. Augusto Siqu, jrõ de B .. i!O Iripu!IlD!e 
do vapor «ItBberá» rss!d"o'l! nas U ,r<'ll i !la8, ;)i8 
Rio <,e J,"dro, a~8:m OOH eSCrtVc~:Fundada em 1870 Side: BAHIA «Mllfllrizado, qucsi um 01l0. com cnorme~ 


ulceras purul€ntlis, Em um~ pern~. 10m., Wuilo~ ,'f'

Sequros Terrestres e Mariümos 	 pur~llvos, Bem 11bta re:-ultado &llI,um pO~lt vo. De 

lodo de"mlm~do, por me j ,ligar incuravel, fui obri· lU tres figuros ao lodo representam: 
g~do a d~!xar m 2U lugíji' ci bo;:dn. Eocon,,!'l en\!lo ao alto. um microscopio; ao cenlro. a co

CapItal Realizado 	 Ih 9.000:000$000 Que me .. c(lD~elh,~ B~e í! UEM o .GALENOGAl», COD' beco de um verme da Opilacão grudado 

lI~lhc que de bem grocJo ilcdtei. p(.d!'ndo prover qUl', no intestino de um opilado; e. em baixo. a 
{:Gp!I'" ~ Re~r.rvlla Rs. 57.000:000$000 bocca do ,nesmo verme mostrando os don
BeD~ d, rl'''z (predloa e le"'~D01\) r~!I. 16.0b4:200$74(,1 tes, pal meio dos quaes se agona á mucosa , C0 m 3 frllsco~ apenas ,'u~e ôbCr,ÇOf; do e mil, gr(l/lO 

&guro~ .f!e.r ~ u"dos em 1937 Rs a.169.67í':lõ-l$834 do inl'?stino,
reOl.edio, fiquei eompletomente bODl, volillod" tO m':1I 


Reeehtl~ em I 037 R~. 22.M5:211 $090 
 Ilabalho Engordei milHo volreoo· me o ~pt'llte e r.:ad

Slatalro:o. PilIlO~ em 11137 Rs. 3.797:380$05() quiri o vigor de outros '.mpos. 


(fI! ma Nca nhecid&) 

ULCERAS puru'entas ou c', ncHo8a~, tumor~sOpera com as mais modicas taxas em bf~nco~, pu~tuI8!l, O.tuIHB, 11!1l10rC~ gom050" , lh, gas
todo o territorio nacional IHido~ de mBU c"role~, locell de bupuróçãü, ll!lTn', 


e<zemM. da'!bro~, elc., encontram o r~lDédl() d.ccz e 

de _rello mai8 rllpido, [lU Aobercno depur,)livo «GA· 


Succorsal DO UrUgDIIY; Regulodores de avarias e Repr~· LENOGAL», ló'mula do notavel lJIéd co IDglê-, e,pe

aeulanl~8 UII~ prluctpllls clá/!des da Amerlca, clelhl1d em S11l1l5, D'. Frederico W. RomaDo. TO!lo 


Europa e Afrlce. Ilqude que tiver CcnflllJlçll nes1e podero~o m~dicCl

mento, olclInçará o mnls pnsilivo e 8urpr~ henden'e re, 

~ult~do. como aconleceu .com o sr. Augu.to 5 Ijuelru 

de Brito. corno prOVIl O ""el!lildO 6clmB. 

O «GALENOGAL. é O unleo depursllvo sei· 

enll!lco. p remiado com Medc!ha!l de Ouro, em v<iriG8
CAMPOS Expo,fçõe'; PO~b;:", dol~ Dlplom~s de Houra, tudo ex


Agentes em f'lorianopolis 

LO BO & Cia. I 
posto flU público p.m l~md sais Hspecial. Além dUSIIS 


RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 dlsllo~õ " ~ é () UNICO, a·é. clll..H.c'ldo por um Jury 

campe'cn!e como - PREPARADO CIENTIFICO.


CaWJ postlJ1I9- Te!ep/w", I083-End. Tel.•ALLIANCA· 

Encontra-se em todas &s Farmacis8


~pt()~O~. em . lt~j,ahy,La~a e 

j 
do Brasil e RepubUcB!I Sul American8s_
"" BiW:;~àu... S~Ag.Jli~. eDi "tqqes N 65 Ap. LO.N. S. P. - N. 9M 


IJ-pr~" .... . ~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:porei.is
http:URTIUAP..1A


• 

• 

•• 

72 

-'r · "r>' 

-' 'F<,:' ~" 
5 

o Estacio 
Diart(l VesIJe.rtiao 

Redacç&o e Ofllclnal ... 
na Jolio. Plnlo u. III 

TeL 1022-Cx. pOltal IS9 

~j,SiONA1 UftA~ 

'-"ún~) 


S~lmt!'8,re 


J'rJmeatre
.1("
Numero Il.ulao 

No Infulo, 
A uno 

Sem.."'... 

Trl..eet.e 

ADDUDClO11 O1"'tll.Q'~ oooirllctt: 

o. ortK!.nall, mesmu 010 pulll1c.a 
,to l . viu Ift'rSu de"i'n : __1,' (~~ 

.. lIt."C\;4o olo.e .... pon...blllS 
pelo& collCell"" emltUdoo Doa 

artltlo. aoIpMO' 

,Exemplc brasileiro" 
LISBOA, 5 - O jOfllnl «A 

Noite» publica na página li· 
terária um artigo intitulado 
..J~xemplo brasileiro', no qual 
eonsib'nA o surto ultimamen · 
te tumadD pl:'la literatura 
1!{~8se pais. 

«Em suma - aceDtúa o. ar
ticulista - o livro brasileiro 
expulsou o livro português. 
Nào devemos revDltar-uos 
contra esse fato. E' um a 
contecimento natural-. 

11. I. IBlIII 
CLINICA GERAI, 
VIAS URINARIAS 

Especialista em mDlestas 
pleurD-pulmDnares (bron 

chiles - asthma -- tuber
culo.se, etc.) 

CDnsultDriD: RI/a Joio Pin
lo, 13 de. 14 •• 16 horas. 

- Phone 1595. -

Residencia: R... Joio Pin
lo, 1 (Sobr.)-PhoM 1214 

Forçados a atravessar 
a fronteira 

VARSÚVIA. 5 - «O Ex 
pres8 PoraDoy. informa quI' 
aa autoridade8 1I1emiis obrí , 
'garam várias rica8 rl1miliU6 
judias de Ka8sel A deixurem 
o território da Alemanha. O 
referido jo.rnal acrescenlH 
que a policia alemã, depois 
Ite ter mantido essas Iamilia8 
encarceradas durante 24 ho· 
ras, compeliu-as a atrllvell 
sarem de noite a frDnleil'a 
polonesa. 

Os judeu;j foram I,reso!' 
pelos guardas da fronteíra I' 

detid08 em Kepno, IlO sul de 
Poznao. 

Colchões 
Colchão para casal 

a 30$000, 
Colchão para solte ro, 

desde 18$000. 

Travesseirps de paina, 
V.S. encontrará na 

CASA 	 BEIRA0 
Rua Tiradentes, 3 

18\ 30-1!! 

Df. Remigio 
CLlNICA-MEDICA 
Molestia internas de 

SenhDras e ,Crianças em 
Geral. 

CONSULTORtO: 
·, Rua Trajano. I - Sob. 
' '. CONSULTAS: 

9ás(J2e14al ,J9,ho.ras.:' RESIDENCl~: 
Av;;Hercillo.-' Luz, ·178 

.;:... P ÓM: T3Vl .;:... 

j••••••••••••••_ ••••••••••••••••••••: 

II Empnel81Nac. ~eNav. "HIBPc~f !J 

• . 	 . 'c'. • 

• Transporte rapido de passageiro& e cá'r~'a~ cóli1os ' vapores '"é éI.ri .. 
• Hcepcke» e .Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max». •· • 
•
• 
• 
• 
: 

~ li 

-
-- _ ______ _ ._______ __. _. _'___ ___ :1.

: 

~o Oll:ll'no ES .~I'rl'to Santo eIrman~ale , 

Asylo ne Orp~ãS «SãO Vicente .i 
J PauloUI» :e 

COfncidio,lo os t,~l i yi ,I ,~ d t'S do C...ngr~8so Euca.is·. 
licll, oue ~e ,,,cliznrão. n C!ltd c ,'pltcl n08 dltls 28. 29, 50 e 31 • 
d i:\ M···fD COrr *1 n1A com iH, el e Diy:ne E"p,rito Santo., o. Irmão ! 
P,(,y<dor m~!lll ~-m " que IlVi f C " lodos U~ fiéis que 1111 lesta! . 

do Ofli'N°o~É.~~~:m~ (!T~~ii~et~;i~!Dc:~c~~~da: ::~I~~bO. ás \+~~!$e••v ......oD..............I!!I•••••~.ft.~._ 


18 hor"~ABBADO 10 DE JU~HO: __ A' noite, leilão de VENDE-SE ~~na mC:t~~ 
)rend~~, ~m f :~ nll~ Il( , cOIf!c io (lo A '· il ,). rial, tipo «chalet», em JDãD 

me;" h~r~~I~~~ ~,,~~'n!I~,~~2 :d-:-s tv~ , ~~: l ~~Z~dJ" 1~' S~~~a8~ ~:~~o~. \~~I~~~\~~ ;~a fr;~:~ 
Mlss " s :,j e n~, cem sermão 80 E van g , l!Jo, pDr s. excla. 
revms . d. h "qulm Domi "guuo de O!ivt'1 a, arc.bispo me-

I
lrODllilêlllO. 

SEüUND A-FEIRA 12 DE JUNHO : - Mi ~s/l rez ~ d~, 
á3 9 hmü', f , ladt,johü cc. m b i' nçéo. á~ 18 a olril8. Durante o~ 
-r~s dlil8, 10, Ii ~ 12, haver<Í, li noite le il <:i o de p,endas, em 
freDte ao ed ,f1cio do Aõy lo. 

Attende a chamado. l~i?;:i~i:";/'i:C?rte de , app~Jlação .'.H ~~,~~~______ . ________.,	 <

P~de-s.' , !){Irtilnt", xu" liéb Ir<'l nsfHi l ~m s ua80.Ife'I!'!! 
ce mas:lilo~ P!ir~ os li es di8~ <,ci m ~1 afim de melhor abri· 
Jh~ntar ali I~" t ~~_ C;,nõi.,torio da J' mond ,jde elo Divino E~plrl-
10 S onlo e Asyl D do: O ,phih . Siio Vicente de Paulo.» em 
Floli~nopolls, 2 d~ Meio de 19~9. 

O S " cr,: 'iÍ r'o 
168 J. (; CTAVP,NO ~At-10S 35V-34 

Carga '" Correio ' Passageiros 
Moderni8simos Ilv iões JU 52 ligam co.m Il moximll 

seg urllnça e pontualidade: 
BRJ\SIL - UHUGUAI - ARGENTINA - CHILE 

BOI,IVIA - PERU' 

Sindicato Condor Ltda. 

I 

Agentes: CARLOS HCEPCKE SJA_ 


RUA CONSELHEIRO MAFRA , 34 - Floriano.polis 

TELEFONl!: N. J.500 


, O advogado 
,. J.. O", se~ ·Ac'caCl"O Soares MoreJoraI" H ,..... ....11 .. l3ell3 clleol&:!< dUla I:cpll~r .. do In..'m.PDI.c,e ...08	 . terlor - do f!litàdo que.coOtlDUII j) exeroer lua profl..Ao perante'. 

~r,~·~~____________ __ 	 ______~______#, 

SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS ~ 

Li nha Fpol is ,- Ri o d\! " n ~ir", I iO de , Janeiro.I 	 •
• 
~ 

'J . Linha FPo.liS~R Linha FI.riarlopllli~, -.'
Escala ltajahy,S. Fra ncisco ", "-" ' " , - "-' -- Laguna, • 

e Sanlos, 

Transpo.rtes de passsageiros 


e cargas. 
 I 
Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 

. Anna. • B 

:~~In~.ce pcke. : ~~ 

Saida á I hora da m~drugada.
Embarque do Srs. passagei
ros at~e~~s2~a~D~:fd~:.s ves· 	 madrugada. 

q
ord,cns de ..em. bar, ue. s até ás Iorde.ns .de ,embarques até IOrdens de embarques alé •12 horas das vesperas das as 12 hDras. ás ,12 das vesperas.. 

saídas. das saidas. 

Ob - As pa~sagens 'seraD vendidas, no. escriplDriD da Em- I 
servaçoes: presa, mediante apresentação de attestadD de vaccina. • 

E' expressamente prDhíbida a acquisiçãD de passagens a bDrdD dDS vapDres. • 
TDdD o movimento. de passageirDS e carias é feito. pelo. trapiChe silo • 

-Rita M~~;:'mals mfDrmações, na séde da 	 • 
Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 

á rua CDnselheirD Mafra n.' 30. ".,..,1 

e 19 mts. de fundDs, bem co
mo um terreno., sito na mesma 
localidade, CDm 20 mts. de 
frente e 25.30 de lundos. Tra 
tar como sr. CarDlino Linhares, 
na rua Vítor Meireles, 17, nesta 
capital. 
193 J5V-l0 
- _-"",_-___ ,_- -----"'- 

OH. RICARDO 

GOTTSMAM 
Ex-chefe de cl/

nica do 
Hospital de 
Nuernbel'g 

(Prols. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista. em 

CAnu·gia Gm 'ai" 


Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos,

Cirurgia do systema 
nervoso e operações

de plastlca, 
CODIIUllorlo .IÍ rua Trlljll
DO, 18 (dll:! 10 IÍII 12, e 
dlls lá IÍs 16,30) Tele

pbone - 1,286 
Resldencla A rua Es
teve8 Junior, 20. -
TeJephone - 1.131 

Quer ser feliz ? 

Em negociDs, amDres, ter SDr· 
te, saúde e realízar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellDs 

Ci rurgiio-denti.ta 
Trabalhos moilernl88i

mOI!. Pontes e dentaduras 
anatomlC8a, em toilofl oa 

mate~~it:~1~~ad08. 
Da8 811. '11 e da8 15 

;,ú: .>~8 ,!8~~~a: 
(RiJad~;t~Mj!Ju.linho,6 2 

Escala Slio. Francisco. • 
• 

Transpo.rte de carg~ Transporte de cargasI I 
Paquete -Max' Paquete -Max· • 

I 	
I 

• 

dias 1 e ::2 dias 2 e 11 = 
S 'd . lU h Sal'das á 1 hora da ,

aI as as o uras p. m. . 
e.

('d-t M' t P ,.a--:1"\re I OU UO re"u'18 ~ 

São João I São Joio I 

19 de Junho 
GRANDIOSO SORTEIO 

Relação dos premios que distribuiremos no 

próximo sorteio. de 19 de Junho, 8em OUlra contribuiçAo 


Il não ser a habitual de 1$000. 

Para que tDdos possam tDmar parte nesse Io.rmidavel 

sorteio, resolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE, 

todas a8 cadernetas atrazadas, cDbrando sómente o 


sorteio a co.rrer. 

Os prestamistas que queiram go.sar desse previlegio 


deverão trazer 8uas caderneta8 a n08sa séde ou 

remete-Ias por intermédio de nossos agentes. 


O pl'emios são. DS aeguintes: 


1 Premio 

1 Premio 

1 Premio 


15 Premias 

10 Premios 

10 Premios 

10 PremiDs 

10 Premlos 


M I L 

no valor de !i:oOO$OOO 
DO vlllor de 200$000 
Dl' valor de J(lOSOOO
110 valor de 15$000 
no valor de 30$000 
no valor :je 20$1100 
no valor de I!:'$OOO 
DO valor de Isenções 

CONTOS 

e escreva ao. prD!. Omar Khiva, 


~~~~~ :~:t~~'e ~~~a~lD o.dem~~~I.---------_..._----_.iIi!i).",~ii,.;<íiií~ I 'f
, 
de obter triumpho, prosperida 
de, fDrtuna e saúde. Nao hesite. 

Sortearemos tambem um b I hete da Loteria 
Federal, extração de . Junho, de Mil Contos, 

Não hesite porque:
Se rico queres f car 

De moeda boa e legal 
Inscreve -vos hoje mesmo 

Na Crédito Mútuo Predial 

A qu~ menOJ promete e I que meior número' 
de premios entrega I " ,.....,..............,•.•
' 

INio-ba P6_1,_, que resl$i_~~;Anteno, Morais 
.ó .uio ,cI. 

CALEN~~~~'igQ~~~f.m~
a melhor pomada 'J5&l'1I;ferl.!Ià8;'qu8lDiàil~~i é : '...... 

NAo ooDlundlr COIll\~0~~~ro'~k d. Cal DftIa. 
Exijam CALEN~~L~~~~:em toclM .. 

De~o.ltarlO ne-:_ aa~a:;.a:.~~it AOO8'mmo 
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6 . OI~STAºO. 6 de Junho de 1939 

I Ultl'ma i.'-or-a-es-po-rt'ly-aI!d;;;;:~n;~;::;i::~~~ J. BRAUMSPf:RGIR"rVida SO~1I do asslnltdo o contrato de tem o prazer de communicar ao commércio, clientes e ami_____________-=-_ I constr~ção do navio de ~uer-I gos que transferiu os seus escriptorios commerciais para ANNIVERSARIOS 
ra -(.ascogne.. que e o a rua Conselheiro Malra n." 84. onde espera continuar a Tr~nscorre hoje o aniversário da 

------ ~~oa:t~e d~5 .~~nj~~~~lag:s n:~ I receber as suas estimadas ordens. exma. sra. professora aposenlad.1 Nor-
Grave incidente numa I L A F belta MOlals da Cunha. espósa do 

partida de futeból Reuniu-se' ont~~. à noite , ~:~i~I~~~I:irsoe:e~ecOS:t~~.i~~~ Representante de: nosso (onlenânEO sr. João Ferreira da 
RIC. ti - Segundo tele a diretoria da ~Iga de Ama· zaire. O terceiro deles. :Jue Cerve)'aria Catharinense S. A. J01'nVl'lle CVunha, (residindo alualmenle am S. 

grama de Lisbôa. ao termi dores do Fute~ol. é o «,Jean Bart.. está con- icenle S. Paulc). 

Dar o jõgo de (uteból. eml Nessa reumlio . (oram v~n- cluido. O -Ricl:elieu. Ioi - Faz anos hoje o nosso eSllma · 

Gaia. entre os qüadros do tilados e disculldos .varlOs lançado em 17 de Janeiro Arp & Cia. do (onlerrâneo SI. farmco. Hellllque

~lIrdal e do Coimbriles, os la~su~tos de grande. Impor- rindo, em Brest; e, pouca.. BiCYClela~á~ri~s:aela~:t.iraaSs MIELE p'altaF~e Brüggemann. caledratico do 

JOt;ao. dmOerntltSetrcIl0'm·8J'aam II.Untt~'rven I Itla()nVCellaePJ~áravl· to de horas depois. ;}I'a batida a · Poô. desttD~s

'" < rlosa entldad~. quilha do _Clpmencenu ». nOB Máchinils de escrever OLYMPIA - assa hOje a dala nalalic;a 
" lio da policia é que foi ri!s-I A diretoria resolve~ .a cel· mesmos estaleiros. Relri!:eradores e Radios WESTlNOHOUSE do sr. Evll ldo Schdelfer, dlretor.:tc 
tnbelecida 11 ordem. tendo lll.r aos pedidos de IIhação Todos os quatro navios Máchinas de costura METEOR conlab!lldade do D.A.M. S. s. Iam' 
um dos jogadores rica<lo I'e- dos clubes _Cretllmutuo" e «A foram desenhados de ma . bem le$leja hoie o ani '/ersarlo de 
rido. Gazeta. neira e contrapor.se aos na- Standard Brands of Brazil Inc. seu (asamento. _ 

O~ pedidos de filiação e vios de batalha de l' linha Fermento t'leischmann llenborlla. raça c:om que .eu na· 
M ais tres «bondes»... inscrição para o próximo construidos ou em constru ' l Imorado u.e Cb'~1 UAIdENZONI. 

on~~~': ;st;I~~~[:I~ osan}~ ~:~~~~n:t~ l~I· ~~n~osrer~~~:.e- ção na Itália e Alemauba. Franci~~~,mH~~~roil& Cia. FAZEM ANOS HOIE : 
gadores argentinus Echeva. l' lcou tam~em assentado Sras.: Efs~ Nogueira da Silva e 
rieta. Naon e Zoroza . Ique o .TornelO aoRellrl.mNPaegreo\"1 ~~ _ ~~ Viceneia d·Ov!;llo.

Naon. que possue maior será dedicado ~ ~ Vidtaria Catharinense Srllas.: lidlo MOlella e (remI/dali 

cartaz. eSI.fi. sendo dest'jndo Ramos, Int~rvento r Federal. Vidros em geral da SlIv~ Bastos 
pelo Vasco. Os gremlOs in8cri.to~ nes~a 'u: ' c o nt a b ent I Srs.: capo Nelson BOlleux. Alcino 

_ I interessante compeuçao rea · "(fi digIra lJle,\lor Sul America Terrestre Maritimos e Millen da Silvella. Alberto Freyesle-
Indisciplina, um pro· IIIiZf:\rão. a.ntes ~~n~eiCi~es~i~! PILULA.S Df. Accidentes ben. Norbello lIvramenlo e Francis 

blema d.o futeból ~:vl~~~ e~~ge~ ils :tltas /lU. as Uí'C'D Se!:uros contra logo. mari'timos c accideni ~s co Roberto da Si~. 
carioca torid/ldes civis e .militares, ~ R1:. x;;.p ~OIL\DOS 

l.tI_O. t\ - .A lei de SUbsti . llr e)rgmls'itnraddoo~I.)d~~s °dsl ~, dGT~. M' h' E. dCocito ,& Cia. O sr. hcõ Tavares es. exma. es ' · · ·•• eJtOogral·adsord~lIs ... e O I.'t d dO" ~.. ~ , ac Inas para pe relroS. re rigeradores, forn os. elc. põsa dignaram-se parlrcipar-nos o 
Ulçoets e .Jbogll ores. estra- Ligll e dos Clubes, aco~pa· dllles\llo I.~ conlralo de casamento de sua gen
vaga~ t: e 11 surda in{)va~~ão nhados de seus respectIvos ~ . . P f DI' I f Ih d ld.os dmgentes do futeból ca. pavilhiles. ,,: er umaria ralle S. A Ji IIS ma I a. srita. Maria e our
rloca. est/\ fadllda a desapa Duas bandas de música _. """"""'" ~ Per/ umes diversos e de superior qualidatlc ~ecshs .eom o SI. Lolarlo Paulo ROlh· 
recer. abrilhantarão a sensacional _ ____ _ ._.___ _ _ __ -- O SI. Nilo Mussi, d'gno ge-

OI assunto preocupa os di- paradli dos futebolistas lafea . E. Haueper & Cia. renle do (oncelluado HOlel GlÓlia. 
r~tores dos clubes e. na reu . , nos. Auto em disparada P d ctos I f
mão de onte m, do Conselho _ \Jm automovel . Ford ». do ro u p larmacell ICOS. ~~i~~~aIO~al~~sa~:n~~,co~esfd:~~d~~ 
~up~rior d~ J,iga. roi debati· Hcepcke X Telefônica 14.0 B. C., esta manhã, vinha --171 _ .- 1()v..all .- IO Antlapo/ls. 

oAo8:uo:an:t':::~~t: . «A Noi- Os homogêneos conjuntos do Es~re ito já em grande 

~~~s~~~:fro;e~~~~~u ~llmac~~~ fY:~ ~~~~~~~~~~epc~=ta~iu~~s~ ~~fr~~:~l~bl~!t~l~:~ao c~i!~f. Oiv órcio causa d - -~-'-I- . -'- -- u.~f<~:~~~ ' R·~~~Z~~;1. seupor - noivo 

t~llI~ que «~s jogadores bra t:~~~a~ ~~tej:i~~~r~ao:s:ei~. llte iro Maft·a . onde atropelou dinheiro eI LOND~~~,t 5va(E~p~~~~. _ (',\S.~m-:N'fOS 
SI elros nllo slIbem respei- cionadoR T'edera\ . e Esta. 80 barbeiro .J osé Modesto F . b'd d Com o SI. ~.nlôoio Schedld, in
tar o_s adversários e não se duel» « ' • de Freitas, residente à rua ' OI. rece I a com agra o, nesta dustrial do Rro do Sul, consolciou· 
contcm em certos momentos' 7 Hol/ywood, ti (lU'.) - A c?pttal.a noticia de que o Bra se. sábado. às 14 horas. nesta capl· 

~~a!~:snd~X~~\~õ~~e 3!ig~~~ Torneio ab;to de bola Ih~ele~~t:~~b~~eni~:duzindo. !~~ist;-il~~~e;:t~~I:Ànc~ãk~~ ~~I r~sct~me:~~~a~~lo ~;~v~:a~~ ~:. ~~~' L"~sen~~;~lr~o~d~: ~ss:: :~~eg~() 
110, com pl'eiuizos para o ao cesto Batatas e tomates no ty Grahle, moveu uma ação gamenlo de seus compromIssos do da firma .Hoepcke-. Selviram de 
quadro. . ' Em pros8eguimento ao toro de divórcio contra N. Grable, para co.m a Gr~ Breta~ha . e que. a lestemunhas: por Da!!e do noivo, no 

Alguem interrompeu as neio aberto de bola ao ces · Senado chileno acu8audo-o de ~extrema cru· proposl!o. s~ra publicada lIIpa áto civil. o sr. Félls Bo.Jbald I Sld., 
discussões plira aCI'Dtuar to. promovido pela Liga A- eldade» manifestada nas bri- nota ate o f~m do corrente mes. replfsentada, esta, pela sla. d. Pau-
que a indil!ciplina era pro Ilética Catarinense, realizou NT gas que o casal tf'm tido por Esse pr~Cedlnlento do BraSIl se la Barbalo e no religioso o sr. H . 
blema do luteból carioca e se ontem à noite, no ginásio SA lAGO DO CHILE, 5. motivo da partilba do dinhei· estendera aos seus co.mpromls nedrno R~sa e sra., r~Plesenlad~. 
:~~~ti~::tç~~s~aeuIg~:ãoOs I;~;~a dON~ir~ri,:~ii~adO~:r~~~~n~r~t ~:r~~::~i:~~I:!~:~:~~~)j~1~e~~ ~~ q~~e J~~t~ t~~:h: n~r~~:: sos com os demaiS palses. ~~~~e ~~an~::a.d~/~~~\~ . ~t~~oío~;! 
dores paulistas, por ésse mo· guei rense ahateu o Atlético «putsch. n8 zi ~ ltl ' do afiO pas. mil. Bãrbato e Aurea Cherem. representa
tivo. viam-se obrigados a por 29X 1\1. d f \ sra. Grable decl~rou q~e, DESPERTE ABIUS da pela sIna. Lu(y B~rbaIO. e no 
respeit/lr o adverflllrlO os jui . O em bata linal foi disputa' AR o. das ~alerias. repentina recentemente, o marido dls- rellgi~!O, o sr. Haroldo BoJIbalo e a 
zes, ete. 'do pelo Familta A C. (qua · m~nte parh~lIm gntos de «A· I!e tencionar deixar Hol/y· DO SEU FIGADO sra. d. Nair Rosa Gomes. 

d n a I)X I' F. C. baIXO os crlmlDosos!" -Que- 1'.'0 d t' 
Age com severidade o rCOI~~e a ~~ória ao crive> r~mos justiça!». . Ao mesm') laro er: ~~~~~~~T,I' .~~gOan~~~ S... C_.......-E Slltori .. c-a Jornal católico prOibido 

rribunal de Penas da do Famllill. pela elevada e tempo, uma saraivada ~e ba- pudesse saber quanto lhe DI_t.,... T... na Itália 
Liga Paraguaia expressiva contllgem de 20><4. ~~t:s ~lI.tt'dmlltes . c~fu sobre a tocava na partilha do dinhei· ~~,~~'::.~':~~.~."';ô;:.'s.·!-:::-':~DO 

M ......",A turma venct!dora jogou Oca .a maIOria. ro da filha- . ~"m n... m.n•• • ..ô ..... 
ROMA. fi tEspecial). - O 

órgão católico Irancês -La Croix.RfO 6 _ O Tribunal de Pe. com 11 seguinte constiluição: C pre~lden~ do Senildo, Betty Grable é casada com ~:::;:::.' S!.';'!,:'. ~!::" .::-=....: que se publica em Paris foi 
pro'ibido de circular l1a Itália. 

nas d~ Liga Paraguaia de irute ~oló, Portugal, QUiotelo, Hé· sr. ruc agll ucorna.I, man o ,Jackie Coogan, que r ecente · ~,~. _ ..." .bcbd.................

hól, resolveu a expulsão de 22 ho.e l3org~s. d~U evacuar .~s galena!!, po · mente teve questão idêntica ..\ ::::- !,::~-:.:;'::;: '.:: =r-~ 
jogadores que inlegraram a dele- Em contlDuação 8ft torneio. r m os maDl edtllntes 60~' com sua mãi, à qual acusou. N...... ...- .. 1- PiII..l .. Vendem ·es 
gação qu~ participuu do Cam. realizam-se. hoje , á s 19.30 ~andona~~m () lo~al depot.s ptlrante os tribunais. de o ter ;~,I!:n:~:.~;:,:;;,~"'~;~,::,~ Terre11 

nos 
dois lotes 

peonato Sul Americano de Fule. ~ora~ , 08 encontros do Famí d~a~!~atl arem dIve rsas VI · privado dos proventos pecu ~~~ô~:;.:.::."":=~7":t:-::~..":':..!:!; situados na Aven. Ri~ 
ból realizado em Lima 110 ml.': s Ita A. C. (quadro amr.relo) . _ niários de sua carreira cine· .... w . ...ôu,_ .... I...... bôlôa_ Branco, medindo IOx20 
de janeir:l do corrente ' a!l'J. X Esporte Clube, e o Familia matográfica. :::::"':D\;.~~. ;;,•• 1~~';. CA"'::= mts. Informações: Fone 

A resolução do tribunal foi (~Iuadro azul) X Figueirense Or. Manoel Pinho - c- -s p-r(-lc-u-ra 1'...........
--:CMa"':':u~ri"- lo-P-I-8d-ra-- 1.433. 
adolado por motivos de queslõ· li. C. sua t'ilha Maria I'iedras. 

~:s vee~I~~~~::d:,n~~r~~tej~g~~~ . Federais x Estaduais ~oVi~~3~rr"eár~:~'~~:ra~õ~~~ ~::tir~~~e~~,~os j~\Ke;, 
peonato. O grandioso embate entre Clllllca m6dlc8 Tests Diagonal Norte 616,- Buenos ;-------------~-------;. 

O jogador Barrios, que nego as seleções dos !uncionfl.~i06 de glanduls8 endoerloftl. Aires. D P d ( I Cli • édi 

ciava a sua inclusão no quadro red erals t' estaduais, será rl'a CONSUJ,TORIO: ..._.__.. . r. e ro at, ão n~~r~ca co · 

do Huracan, de Buenos Aires, lizado sabado próximo. RuaJoão Pinto. 13 (sob) Nasceu pesand 19 das molestias da cabeça e pescoço 

foi suspenso por 6 anos. dO~o F~~~I~D:~:~eddo: °S~~~~ ~~~r~F:NJI~~ quilos! O ESPECIALISTA EM 


Veio buscar Adilson Catarina oferecerá 11 artls- Rua José Veiga, 186 OLHOS, NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS 

!iCEIS medalhas de prata. São Paulo, 5 - O -Diário Consultorio: Rua Trajano. t8 

RIO. 6 - O vice-presidente A renda da pelejs destina. PHONE 1.199 da Noite- estawpa fotogra- Diariamente das 10 ás lI! e das <I ás 6 horas 

do Independiente. de Buenos se ao PreventÍlrio. 70P . rias da menina Maria Vany, R••id.nci.: Phon. 1565 

Aires, falando a um vespertino de Curitiba. que pesa 38 qui· 43 V-iH 

declarou o seguinte: S. Paulo festejará P.derewlki enfermo los, teodo seu pêso sido cons· 


!:~~~~:~eU~J?:1~~!~~:~~t o: F::~~!~~o c~~~s~~e~e _ Lf ~~~R~ó p~q~~::e;~~:: ~;:~~I.por médicos daquela r--------------.-------. 
Isr. Meu clube fllz questão Atletismo ~stá empenhada mandie., procedente de No- A peque~a Marial~ny, que 

de ~ntrar em negociações em proporCionar uma recep· va York, c~egou aqui ,o fa- ~~~~~uat~:S~::~eI9 g~~lo~~os. - Móveis de a~o .--
com o Madureira para con ç~o condigna aos atléta8 moso plantsta polones, sr 

seguir o que desejamos den. qüe acabam de levantar, pe Paderewski, extremamente Vai dar baixa o contra-

no dos preceitos estabeleci la segunda vez. o Campel) debllltado. torpedeiro -Alagoas» 

dos pelas leis internacionais. ~~Wsm~~I.Americano de A· Pouco depoi8. partiu êle Co,.... - Â*,O~''Y•• 


~é':r~:r~~r:S~:~l:.1 d~~d~in:: , Rio. fi -.Foi desligado do ••••• ,_*'. _ão,"ia••Arrependido, quer voltar A defe:sa do Vasco gulrá com destino à Suiça Estado - maIOr da Armada, 
Rio, 6. - Santamarla, o mé· O Vasco da Gama, autua · para fazer uma estação de' passando para a jurisdição


dlo argentino que se refez do por Infração da lei dos repolso. da Diretoria Geral do Pes- acabamos de receber. em estilos os mais modernci~. 


no Fluminense, está arrepen· dois terços. apresentou a !lua soai, o contra-torpedeiro «Ala Esmerada fabricação das Indústrias ..Neve> - ·S. Paulo 

dido da péssima açAo que teve defesa, alegando não estar goas>, afim de ter baixa do 

para com o clube lricolor, em situação de poder ser serviço ativo da esquadra. Recommendamos aos nossos clientes e amigos uma 

abandooando·o e seguindo punido. poi~, dos 24 joga- Leônidas foi operado visita á nOS!3 exposiçao. 

para Buenos Aires, às escoo· dorel contratados. 7 são es· No Sanatório S. Geraldo 1,._________..11 

dldu. trangelr08 e 17 brasileiros. foi . sexta feira última. lIubme: 1I ~ Preços excepcionais I 


Foi ·ellla noticia que o -010· ESTRANGEIROS - Vila· tido a uma operaçi\O de a- O • N 11: Na A. •
I.bolO publiCOU ontem,. adia0' donlca. Menutti , Gandula, E· pendlcite o jogador LeOni· ~ 

tando que o conbeeldo cala meal, Dacunto, Calocero e das. . 

zan- ..mandára 1I0ndar .o Flu- Agoell. A operaçiio foi coroada ,CINE ODEON - A'. 17 • 
 Machado" C;a.mlneDlle, . IObre ·"';,<tu~ coo- BRASILEIROS - Na~cl- de sucesso, o que sempre 19.30 hor••, .A MnNçio de 

dlçõell Iberelilv~Hllo o pro,-, ..eóto. ChiquiDho. Jaú, FIo- acontece quando o operador P.,I... Rua Joio Pinto - 5 

cedlmoato líicorretin tue teve rindo, Ollcàrlilo, '. ~arzur,Ar· . é .o dr. Alberto Borgeth. au- I '· C RE _ ' 

• que ell.. s......n a, ,eJiâ"' genilrO;; AZZlii ; ()!'laD.. íl .. i:'.,..".L.•.D- Xillad pelo ' anUlO .... .lê .. ;' IN. Telephon; - ItJ58 eX. poltal - 37.: ........o ..... ".I .... . o , ...•.at . ta E .. .X . .A} 19.30 hora, .
va 41.poMO a dar uma prOTa 'dô, Alfredo, 'Nll1Dtó~~ FàDtolilf acirge Beral Sardlnha. ._ ., .F./lcllled•..de ~.litlr•.

!'Ca~!~a cio .eu arrepeDd!· ='::t!:.rdO, Ol~~l~r ~ co~~~.~P:~~ÇãO. .. ~~.~~rtivà; IO.c:t~!~~~"Al.~~~).. .... :l'IIi .... __ __ ·.,,;.,;,,:.;t;.;;1 ....
ltli!".'__ÍiiÍilii .riJj"..L-~·,O_B I_/t. N_O_P_.O._L_I.S.;;1s;.; .. ••,:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:in8cri.to
http:contrapor.se



