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Sob o pa,trocínio dp gOVêr- , Bonalidade bumana, lioje ' às conciencias livres de to- ~que a ação das fôrças de das as Confissões~~: : qu':'< ~~ ' ta~to::de um congresso de 


no frances. realIzar·se·á. brutalmente negados ou es.1 dos os países. .Chegou a . . religlolso poderia as- reunirá em futuro muito pró- \ciências nem de
carater religiões,

brevemente, em Paris um pesinhados por certas ido IllOra - diz esse documento segurar dentro de breve pe- xlmo na capital francesa. nem tãopouco de uma tenta

congresso de que partici.!latria8 politicas. Em tôrno - de apelar pllra ns gran- riodo . ullia paz duradoura De!inindo claramente a Ii- tiva de aproximar dogmas

parão ~rentll.s de. todas as de til:0. elevado ()~j~}ivo ê~- des fôrças e!lpirituais que entre os diversos agrupa- nalidade desse Congresso e ou comparar os . respectivos

confissoes, mcluslve nume-Ises fiéIS ,las rehgwes um· podem amrlft "listar o mundo mentos humanos. Os ele· afastando, por conseguinte, méritos das diversas cren

rosos católicos, - a titulo versais irão trocar idéas no declive fatal e concla· mentos que atúam em sen- toda possibilidade de equlvo- ças representadas>. O que sc 

individuai, naturalmente. com o propósiLo de chega· mar à união os homen8 de tido contrário são múltiplos co a tal respeito, diz o apê- tem em vista é um empreen

Cristãos. muçulmanos, israe- rem a acôrdo sôhre os meios boa vontade>. .Nada é, com e demasiado fortes para que lo de seus organizadores: dimento de natureza espiri

litas, bramanlstas e budistas mais próprios para tornar eleito. mais capaz do que se possam neutralizar laciJ- ~E' preciso restituir aos po- tual inspirado pelO desejo

de todas as «nuances, esta- realmente ei'icaz a Sl!a coo- a religião de congregar os mente. E' i~egavel, todavia, vos desvairados o sentime!!- de preservar o homem, isto 

rão representados nessa reu- peração. . homens numa obra que vise Ique um esforço como o que to da humanidade comum, é, o que êle possue de me

nião afim de proclamar o Pelos organiz!tdoref> do re- acima de tudo a estima e o Ivai ser leito pelOS que vão tal como, aliás, nunca o dei- lhor, dos eleitos maléficos 

anseio que os animA: o de (erido congresso, foi lançado re~peito mútuos». tomar parte no «Congresso Ixaram de pregar as religiões 


. d~~~cd~_r..:.~c"=~!?B da per- I~~~p_~ muito signifi cativo Seria utópico imaginar-se IMundial dos Crentes de to- universais. Nil.o se trata, por- (Conclue na 6a. página) 

I Mais sangu~,espanhol 
IPrisões. e fuz~ament~s ! 

O MAIS ANTIGO DI.ÀRIO DE SANTA CATARINA Londres. (': .A.) ·- A~ noticu\s. cada vez maIs Ire
quentes, recebidas da Espanha 8Jbre prisões e fuzilamen 

Diretor-gerente : Altino Flores Itos, começam a criar aqui uma atmosfera desfavoravel. 
As cbegarem as noticias relatando a execução d(ls. I socialistas Caetano Sanchez Alarcon, José Mari!!. ES(lolano 

ANO XXV Florianópolis _. Sexta-feira, 9 de Junho de 1939 N. 7684 e Luis CarraQueal Salvarez, os observadores perguntam seI 
__~=......._~_-!_~~~~~_~~__~~_____________-!______ d~~~~~~i~~;?a ~a~~~:!i:::Sq~:ood~~~~~~~:~~~ã~r~~~~si:~
I 

'A d - f·l· à Inglattlrra de que só seriam justiçados os criminoSOS.
Comemorações do I «A guerra futura» ! cc epurac;cSo» ndS I eiras Nos circulos peninsulares bem inrormados assegll. I I do exército alemão ra-se que_ todos os executad~s depois ~a . terminação da
di. -11 de Junho· I gu~rra nao cáem na categoria de -crlmmosos.; porém, 


_ 'l3j,RLIM, (V A) - «A guprra futura . é o tema Berlim, (V.A.) _ A declara. mUitos contam em seu baver co~ ~ma ativa vida politica. 

Solicitam· nos a puhlicaçlio Ido segundo volume, que acaba de aparec"!' na Alemanha, ção feita pelo chanceler Hi. {"'té agora a reação !l1U1 nio t~mou t~m ameaçador 


da sl'guinte nota: Isob o tituio geral : "A guerra lécnic!l• . de autoria do es· tIer. de que demitirá todo che- nem, c I.egou a p!ovocar 10 erpe açoes par ame~tares ao 

Em comemoração it datR I eritor Karl .lustro\\', que já publicou vários trabalhos sÔo le nazista que não satisfizer g~v.ern~, ~as tf aJlt~de do ?ongresso das Fted~raçOtes Op_e

de II de Junho. aniversário Ibre o emprêgo d"s dilerentes armns. 08 requisitos da 'prova-de-Io- r rias _ e or an emo~s ra qu.e os acon eClmen os nno 

da batalha naval do .Ria· O autor estuda a elicácia dos atuais meios de des· go>, deu motivo, nos c!l'culos passarao completamente madverlidos. 

chuelo., - que decirlidnmente Itruiçào e, longe de concluir ror um resultado fulminante Idiplomáticos, a especulações 

loi o maior feito de n08SR dos modernos engenhos de guerra. admite que -a guerra em tôrno do possivel e novo O A" T IOIDOS 1181'1 6111111 

Marinha de Guerra. onde so- futura será, antes de tudo, uma guerra eenômica de lon- «expurgo> do regime nazista. r. rmlO!D 8V8íeS - t W. 11 
bresaiu a rigura heróica do !ta duraçào• . ~Cada qURl», escreve o sr.•lustrow, -se es- As informações publicadas

grande almirante Barrosn - forçará mais para reduzir o adversário. cortando-llJe os pelos jornais ingleses, segun. Cirurgião-Especialista AssIstente do prol. Sanson 

haverá nesta Capital. naque- mt>ios de comunlCaçlio com o exterior e procurando des· do as quais o «lürer. tencio- ,(on,ulg, d.110 '112 • clel16 h 18 - Joio Pinlo, 97 IOb. -T.I. 145 

le dill. uma concentração de truir. pouco a pouco. as bases de sua eeonomia· . nava demitir alguns oficiais ==~~~~~~~~~=~~~~~==~~ 
Ellcoteiros do Mar, dos Gru de alta palente, considerados T d 
p08 de Escoteiros do Ribei- não sufil'ientemente simpáti' erras a Ame'ri"ca 
rão, Cana8vieiras. Coquei cos ao regime, não foram con· 

ros, Ponte de Baixo, Clube li~mados pelos circulos ber· 

Náutico .Riachuelo., Porto \lnenses. Uma questão que vem in- veniência estratégica ime-

Bélo e Saco dos Limões, num a t~~essando viva!llente à opi- diata. Alega-se, todavia, que 

total, aproximadamente, de Dlao norte-amerICana é a da é riqulssima em recursos na-Chloeses 
duzentos escoteiros. incorporação, por aquisição, turais, e invoca-se o caso do 

AS 8 noras, após a chegu • aos Estados Unidos, de alguns Alaska, que,adquirido à Rus
da dos Grupos dlls localida· arrOJados ~el'ritórios, continentais ou siapor 7.200.000 dólares, já
des acima citadas, começará Insulares, no NQ.vo Mundo, em rendeu aos americanos 500 
8 concentração na Ca.pitaniu Hongkong. (V.A.)-Comuni- poder de pot~ncias européas milhões de dólares de ouro 
dos Portos. cllm de Haokeu que um gru- a titulo colo.mal. . ex~raldo d~s minas, 200 mi-

Às !J boras, d~sme pelas po de cbineses resolutos con- A ~em dIzer, o iáto não Iboes de dolar,:s _de min~rio 
ruas da cidade, puxad o pe- seguiu incendiar e destruir constJtue novidade. De resto, de cóbre, 100 mIlboes de dola
la Banda da Fôrça Pública. completamente um depósito há. ~xe~plos no p~8sado. A res de pêles, ~em contar .o 

Ás 10 horas, sessil.o cine · de munições do exército ja. LUl81Ama era c?l.ônla da Fran- valor das ma.deuas, dos pel
rnatográfica especial no CINE ponês, instalado oos edi!lcios ça e foi adqUirida . ao tempo x~s. e de vár~os produtos flu. 
IMPEIUAL, dedlcllda a06 Es- de uma das mais importantes do ~oQsulado, chefiado pelo vlal~ e ~arltll~lOs.. 
coteiros ~ em homenagem à manufaturas de cigarros de enta.o g~neral Bonaporte. . ~ . multo dlscutlvel a pos
data, pelo REAL CIRCUITO Iltmkeu. C~lôDla da Espanha era a slblhdade de a Inglaterra e 
CINEMATOGRAFICO. VEJA o que os lnternational lhe oUe- O depósito continha cartu' Florida, co~pr~da em 1821. da França largarem de mão 
~s 11 ! /2 horas, almôs80 chos, fuzis, metralhadora6 e O atual te.rmórl? de .Alask.a as. terras a~e~icanas onde do

na Fôrça Pública. recem na classe de pequena capaci- outro material de guerra, no ~.ertencla ,\ RU8S18 e fOI adqUJ- mll~am. PrInCIpalmente com.o 
As 13 1/2_boras, reunião dade: Distancias entre eixos e Dimen- val(lr total de 2\ milhões de lido em 1867. meIO de pagamento de dlvl. 

elportiva na STADIUM da yens. A questão a?aba de serjd!lS de guerra, coisa que há. 
FOrça Publica. Terminadas as sões de carrosserias para qualquer As autoridades militares ja. novamente suscltad~ no C~~- vmte annos . n.ilo lhes .c!lusa 
p:õvas esportivas, retôrno à transporte leve1 ponesQs prenderam os solda. gre~so, mas à revelia de ~nl. móssa... (<<DiárIO de Nollclas')
Capitania dos Portos, onde Seja qual for a sua carga, haverá dos que guardavam o depó clat1va do govêrno. O motivo - ____•_____ 
será, às 15 horas, prestada sito que se apresenta é a neces
brilbante homenagem ao sr. sempre um ln!ernational construido para ' sidade de ser ampliada e re- Comendo milhões 
dr. Nereu Ramos, interventor adaptar-se exactamente ao trabalho. Interventori. Federal !é~y:~lid~S s~~;:::~sça u:~á~~: dilriamente I 
~~~~a~ul/a~. :::~~n:::n fe~~~ A construcção "todo caminhão" destas no P.rani no mar e no ar. PARIS (V. A.) - Coinci
em pról das 8gremiações de pequenas unidades e a alta qualidade O ministro da .Justiça, de a· Para isso, segundo os se- dindo com o embarque, 'no 
EIIcoteiros do Mar. lnternational asseguram funcciona- cÔrdo com o decreto· lei que nadores Ernest Lundeen e porto de Cadiz, em 7 tranM

di 16 horas, regre8so às estabelece novlls normas para Henry Cabot Lodge, deveriam portes italianos, de 20,000 
s~des. mento perfeito e eccnomico durante o govêrno dos Estados, de- ser adquiridas. a Guiana Ho- voluntários fascistas que 

" noite, às ~O horas, no muitos annos. signou o sr. João de Oliveira landesa e a Ilha .holandesa combat&ram ao lado do ~e-
Teatro Alvaro de Carvalho, PeçafolhetodescriptivosemcomplomissO. Franco. secretário da Fazen- de Curação, nas Anttlhas,para1neral Fra,nco, e com 1\ vlr
lessAo clvico-teatral. da do Estado do Paraná, para assegurar melhor proteção ao tual termlllaç.ão da interven· 

A primeira parte é com substituir o interventúr fede· canal de Panamá; bem como ção estrangeira na Espanha 
posta de UlDa alocução alu ral naquele Estado, durante o as possessõe.s inglesas do o govêrno_ francês renovou 
alva à dlltll, pell' dr. Wan- seu impedimento, que não mar da~ Ca~albas e alg~maa Bua pressao sôbre as autor!
derley Junior, advogado e deverá exced6r de 30 dias. p08ses6oes francesas antliba- dades de Burgos, no sentI-
Ilustre proressor da Escola Agente~ para o Estado de Santa Catharina nas, sendo que tanto a Ingla- do de apressllrem a repa
de Aprendizes Marinheiros. ME ER elA Escreveu um ..diirio» terra quanto a França deve trlaçil.o dos 400.000 refugia -

Após, baverá grandiosa apo- Rua cooselbeir:Mafra&4.-calx~ postal ~H e obteve divórcio ~i:smE~:~~~ J:~:~st:~i~O:~~~ ~~~tr:~a~~ó~ra~~: :e c~~ 
té~es::u!l:!ira:~~t~~:o;::~ti_ End. telegr.: "Meyer"-FLORIANOPOLlS Newark, Estado de Nova mento de suas velbas dividas aJimentaçã? eusta ao govêl'
vai é compost.a ~a ioteres- Jersey, (V. A.) -- A senhora da gran~e ~uerra. . no frances. 6.000.000 de 
sante peça .ZUZlJ», do emi- , . . . ' . Fraqubar, de 47 anos de ida. Outra IndICação surgida no francos pnr.dla. No enta~to, 
nente escritor patricia Virla- RenunCia de u!'". JUIZ 10 registro d. profissão de, desejando separar-se de Con~ress~ re~ere:8e à compra a !falor dificuldade reSIde 
to Corrêa encenada com es- acusado de parCialidade d' ,. seu marido David de 67 anos da Groenlandla, 81tuadaa nor- no .ato de !!a negarem a re
mero pel~ Grupo Teatral. sob e ,orn. 1St. por não poder m~is suporta; deste dos ..Estad~s Unidos, conhecer a Ilu:~rldade do 
• d!reçAo do sr. Dante Nati . Nova York. (V.A.)-O juiZ . as 8uas brutalidades, compa- pertencente à ~Illamarca, .e general Franco 200.000 ex
vidade. Martin T. Mantoo, da Côrte I Segundo se noticia, o sr. receu perante a côrte local não compreendida no conll· combatentes, e portanto, não 

Esse feiltival será abrilhan- de Apelação dos Estados Uni- Waldemar .Fal<:ão enviou!l~ e exibiu um «diária», de que nente americano. . desejarem voltar à Espa
tado pela Banda Musicai da dos, renunci"u o seu cargo cO'!Dultor Jurldlco do Mlms loram extraldas as seguintes Já 08 Estados Unidos ?om nha. 
Fôrçl1 P6bllca. em vista de ter ficado apura. térlO do Trabalbo, para opi- acusações: «Meu marido deu- prl1ram à Dinamarca a8 ilhaa O govêrno francês não 
Iii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~í Ida a veracidade das denún nar 'I. respeito, o .pedldo da me um sôco num Olho porque das Virgens. O ;)a&o da Gro- sabe o que fazer com essa " .:.!..I cias à cêrca da parclallda A. B. 1., no sentJ~o de ser comprei um bOlo por 15 cen- enlândla- ,par.ece, porém, uma gente.. tendo alistado 8.000· 

O I NEM A. • de c.om que administrava a prorogado por mais 30 dias tavos e não Ibe dei o trOco. extravagaocla, por Dão repre- nas fileiras da Le.gl.ão E.... stra. n-I~ . justiça. o ~razo para r~gis~o dos jor. 14 de março: Êle me deu uma sentar propriamente uma con geita Francesa. ~,.. '. ... . 
O aludido magiAtrado Ioi nahstas profiSSionaiS. rasteira e tentou atirar-me ... ~ . . . . .. .. .. '. 

(lHE ODEON -'- A'I 19.30 acusado de aüeitar gratifica· .._-_. por um!l janela fóra. 26 de I .. . c "~ . •••• .•/. " .;' . I<; 

~~.~~c~i·:....... p. i~i~'t~i~~l~~~~ ~::,;~,~ !.li~rU:p~I ~.. ,~ e....!.o~»ir!::r~~7..i~:~ L. . . . . ::~~~~~~~:~= ,;,;. .,.·.: .,. . '~~ .é . . . . . . . r .Ê t . . . . . . . .m ....r.....& ~ ~~., . ..•~ ;tr~• ,..o ··

.' c (INE~IMPERIAl.t..... A'1 19.30 elevados é tribunaiil federais Diagonal Norte 616,- Buenoa .O( trlb!1Dal •deu ,ganbo ·de 'OIIIl!'' ' dIMlas das l(b 61/!- 1tu1 VIdDr M •t4-.Ttll447 


......MM" ' 4. ...... do pai.. Aires. . ". ...j~j:;, . ciaui& ':.à)'sr• • Fraquhár.. I,. '.-·'..."oiôi __________________~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ES'l~ADO . Sexta feírl1;g dr ,junho de 1939 
lIli 

Quem derruba as árvores inutilmente é um vândalo: ~repara com ISSO 

o deserto e a desolação para seu filhos. Não sejas vândalo! 

: AIR FRANCE :Mocinhas e Mulheres • 

A. congestõC$ f! inflamações de certos orgãos internos 

: Corroio Eéreo ;;::4WC~ ~méfica do Sul·franç~ : ___ _ -=:=c....:;:;. ::,-i'~..... illr (~n lnS d,l~-: :Út-l~-h{"-fc·f,:'7':""- -..;...,..:.. - -_. 

congestioll<tlll-":'l' l' i!1llaTll .HIl -~~· C()m 

nlui t.a facilidade. 
 I: 	 - -- FECHAMENTOS DAS MALAS: :- 

Para i~to . h2st:! um ~q .... ltl, 11m ;th:,lfl 

fort e , uma qU l·<!:t. Hl!1.t r.ti'·,I. um;! 
 I" P- .... i;'. EUfWPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 
(·t)llllllnção vin\t'Il!.!. 11111.1 ilOlic.:ia 1ll ~í • ... ... SABADO, ás 11 horas nos Correios • 
(1:1 tri~tc. nlolh:lr (IS f't,;. um rl':--fria

nWlllO ou alg.uma imp:'l1r!I'u d.l. -• Par ~'. URUGUAI, ARGENTINA. CHILE, BoLíVIA, PERU, .• 
/,\..:, 1l ::1k .... il.l ... ~l1 ili;-; pt'rig(v~;t"'; li.!:: I11l1llwres • ti. cada TEgÇA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. .. 

, ('Oli:t ' :~" "1t ::-t'lllprc a~:--jlll . 

i~ J il...; f.I::ll ' :lH· 0-; or~~"io::; Tl1ai~ jmpllrl:lllh''':' :--:il) 'n::; fllh ' 
o..:t, · ('i ' ·l -..: t· ... li rl1ldll1 t' ÍotLnlldlll n'.li .... dt·pn· ..."ol, :-;t' lIl flue a : -... Brasil-Europa em 2 dias - : 

ml!~h'!'!' <'1"1 ;1;\'1. : !:') f 1'!IH'f P, o 	 A G E N T E S: • 
K.Hl.l :--".n::lCl,) 'lo "'1.' 1", " d .\ f'f)ll .!.!('~t'-ln illlt'rn:1 (lU d.1 intb,n:lç;-tO, a 


mlllh~'r il:c", ~t' ir l' : ol ! l'll!!'" dt' ~· \i T,lr qUt" a dtll'l'\·.1 :-,,' ;l gj'a\'~' c \ '!i. 
 : ERNESTO R!GGENBA,CH & (IA. LTDA. : 
pei<'r:t!lI J.-i ('111., ',"'/ ll: .. :" 

t: C:'t~1 ;1 ('.lI j·<1 d.l:l 111' .;.- -:. i,, -=- mais pl' r'~()Sa:;.! 	 it RIJa Conselheiro Mafra. 35 • 
P..lra ( ''' ;' .ir (. 1, .\1 . , 1' ;1 "':' n'n).!( · :-'l·~'t'''':' f' ;1"'; inf1am:H:;)(''':: internas, use li Telefone: 1626 Florianópolis.

Rrguladnr Cesteira ~t '; !l d, ·;p; q·, l. 209 •" 	 v-f)
Rri.: ll,u,:" t Ceste:!'él t'\ il .1 (' !:·,:ta o..; padl.'t·imt"'llln..:: llt'í\'()~O!"- produzi ••••••••e.~.~.O.G6••••••$ •••6.e••••••

d os P('la~ i,jI'·l •.. ..;li . \..; d·. 11····;1 1. ;\ ,I ..m,\ llpn·(l..::a, lll':-'O, (!or, ·:-; (> c(tli ('a~ no 

VE'nlre, : '..; p'··· ;": d,.;,,,·,, ·...; I' d' lf ' llI,'d:-; ua llH'I1 ~{nl.tI..[i(). ~llll' l1lia, p.llid<.'I, 

aman'lid;'!, I t' !J(';~l ni I' ' .. ;;1 "; 1, " fI\' .... Idas pc-ins ~orril1lt,!tfr,<; do \Hl' rn , fra~ 


qu~7..1 j:!1'T :1 (' .. 1t-:-;a:I! ' .! •.. 1 1:'.:1 1''' '1. ;1 do Ulcro, tri::;.u'z.t<::' :-' l lbi!;l~, palpit:t 

~~', (;~::;:',~,<~~ Itlt~.!~ i;;,l. f:ll; l':,·,~~t·:11~;i~~~~1'e~~~f~('~(;1~nr~,\1. :: .. I: ~: :· : . l:;:.i~:II ~::I\:.~~;'~~~ 	 ,.)' .,Apostolado, nãoli --'~....~ 
COCriL-i'. I~ .·' . .. '" !IX· ....,· · . pf\:~;,jd,t:-; e dores no pPil0. dnn '''; Il.l~ 0)":1 a:; t~ na :-; 

. ,., 1
cadt'ir. :... Li!1.l dt' i:tilj; 111l P,IT ,\ L.I.ler qU:llque r tr.lbalh", í' , I1\C."ll.;O:o' t" tudas 

as Iw ri:,:o .,. ~..; : d1o'ra (: ·· , ~·~ d.1 SdUrlc causl<)as pclJS (,O l1g(·:-;! (,l·~ l' ill ll.lt ll, I(}~'l':-> 8 ~. t.-' 

do IHt'!'I:, 
 h 

~ 
4'RI'::,:·:"ldc'" Gesteira ,,\·i t .l (, trata r st as con gt· :-=. tõl'S \: il ltl.UlI' \(,Út::-. dt::-;dc 

O COIllI·~.' " Indu"str·1a ~i"I' :. 
R!'.r.u1udo,. Gesteira p\'ila {' lral<l tarnhem a:-; (,u1llplicd{,'I~It':- in:/'rna.;, . . , lU .lJjil • ; AlI.lVIO EFRESCOR 

que -::-;'\0 aillda m.\ i ~ perigns,lS do que a~ inftamaçÔt:-;. em cada gottal 

('onll'e l' hojc,' m(':i1110 

a usar Rt'gllladoT G~.t~ira 

Bl{INl)}~S l)i\ 

SORVETERIA GLORIF. 


2. 0 SORTEIO 
Plano 8to. Antônio 

L" Prêmio 	_ . Uma bicicleta para ho

mem uu senhora Valor ;)0050011 

- Um c"l~te dr inverno pã

ra homem ou sen hora fi(llj;I'OO 


3.° _.. Uma camisa para homem !)UWUO 

4." -- Um cinto 31'$tWO 

!\" - So passe~ nns ônibu s 


Circular ou do Estreito 20~UOO 

-- Todos os que tumina 

Icm com os 3 tHtim()!" al~a· 


rismos corridos do primeIro 

prêmio terão brindes em Iro· 

minas Gilletes, cada um Y2 

dezena nu valur de :'5000 50$0011 
 ... 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 710$000 

Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. 

Não me lespollsabilizo por perd~s_ 


O brinde premiado será entregue unicamente 

ao portador do vale. 


Os brindes premiados e não reclamados dentro de 

15 dias após o Sorteio. perdcm o direito ao mesmo. 


Est~ Surleio cm Brindes est~ de conformi

dade cum a lei 15.524 de 14 di Junho de 1!l2l. 


o Proprietário 
~ ) 

GONORRHEA CHRONICÂ 
Nilo desanime I A sciencIs progrediu H há uma 


NOVIDADE que resolverá o seu cal'jo. 

- MaXiDlo slglUo. Carta pllra: 


CAIXA POSTAL 1849 - S.. PAULO 

MEDIDORES DE LUZ 
.,ptitii.. v.S.de medidor "ara sua instal


Jaçlõ?Procur. obter o"a INSTALLADORA 

DE :..F:LORI.ANOPOLI,~{( :· o · o·.· medidor marca 	 Rua (. Marra, ,26c

" 
SIEMENS, .com abs.oluta laranti.. porque 

:>< '{" / • .. é ~o melhor~> ': Telephone 1_~88 
A. Trajano; ·11 ·;):~hone :.\lê'74 ,.', 	 • < 30v."'~6 '• o • 

II()Q 	 V-I28 
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o ESTADO-Sexta-feira P de ,Junho df' 1939 3...... 
~----~------ ;~,; ,Distribuição da vespa de Uganda 

para o combate á bróca do café 
i 	

Dr. ÂU9~~tO •de 
s. Paulo. 8 - Se)!unuo cO-I O serviço contra a bl'óca : Paulamunicado do Instituto Biolô , do cal'é, do Instituto BiOIÓ ' ! 


glco, o combate li bróca do I gico, vai iniciar, assim nas MEDICO; 

café, pela vespa de Uganda,l próximas 8emanll~, u nova - DGenças de seaboral

tem alcao~,ado notavcl 5U distribuição >lnual de vespas 
 Putoscesso. observando a seguinte or

Dessa' rte, a distribuição da dem : --' OLlllraeGea 
vespa será cada vez mais 1". _ Aos caleicultores CONStlLTORIO 
intensificada, e o Instituto, qlle não possuem iusetários Rua Victor Meirellls o. 26 
que já fOrReceu, nos . últi e aiuda o;io receberllm ves- as 10 1/2 e das 2 as 4 horas 

Tel. l40õ~?~uft~~:~,1:l e~~~~;' s~iI e;f~ pas, 500 exemplllre~; Rr.:!<ldtDclo: VIIICOIIC!t Ouro 
ano, distribuI-Ia 11 mais ou- 2°. - Aos c!\feicultores PrI!IO. 42 - Te\. 1005 
tros mil, que possuem insetários e 

No entanto, para que êsse al!)n~allcno~o ~~ecIOeOb~~~r~sv, e~~~~! 
. - ·--:...;;.;,o.;..;rviço não IIprtlSelHe fllllms ~ u -I ~ 

é imprescindivel que a eu- um . de c&fé em côco bro-l 
trega das vespas seja feita queado contendo vespas; 

na ordem do recebimento 3". - AOS que já recebe

dos pedidos e que as fuzen- ram vespas allteriorment~ e 

das, que já as possuem, pro- não possuem IDsetános, 000 

curem aumentar sua .crlaçüo exemplares ; 1.-----------:.1 

.com os exemplares existen I 4°. - Aos que já possuem 	 11:--------------- 
tes em suas IlIvouras não insetários e já receberam m~:~~"~~d':;;,o L b · A I (I
esperando, para comb~tt'r à vesphs em anos anteriores, [) ' caract"r, ecze- a o ra torio de ná i5es inicas 
brõca, os novos rornecimen- sacas de café hroqueado con mas, "spínhas, 

Procedente do portn de 
Bordéus, chegará em 23 de 

tos do Instituto. tendo vespas. 	 ~~~~]~;;l; II F~~~s~s.t~~~~~ ~(~ 1~~~:I~ ~e~~n~~l~~ ~etembro próximo ao Rio de 

r•• branca!!!, .... .JaDeiro o novo e IUX:lOsn 


"tc.) Curso de cspccializaç:io com o Pro!. Dr. Abdon Lins-· Rio. traDsatlftntico francês "Pas

G Y 5 A Prática no Lahoratorio Central da Marinha-Rio teur. que iniciará novo ~er


fi ••nto remedio viço entre a Eliropa e Amé 
Llb. : lU' PlOF. AL- Anál ise de nrina, féses, liquido céfalo-rachiano, sangue elc. rica do Sul. I 
FUDO GCMEl, 9· 110 '. Exames de pú s. escarro, mllcosidades, se rosidades, etc. O moderno cLiner. qUI! fa-
PRO (Omlo 8SOOC Reaçâo dc Ascheim Zondeck l diagnóstico precoce da I(ra- rá o no'{o serviço, é dotado deMolestias da· Bexiga ! vide?). Reaçõcs de Wasserm ann, Kahn, Klein , Hinton. luxuoslls acomodações; é de 


Vaci nas Aul l':.(cr.as. Todos os exames para elucidação 30.000 tem 212 toneladas me 

Cada dia de descuido de diagn,·)s tico. lros de comprimento, e :!4 nós 


augmenta 05 padecimentosI SOFIA BOABAID MUSSI de velocidade, o que UJe per
I I 	Rua Felipe Schmidt. 8 - Fone 1259 travessia de amitirá a ' Rio 
A irritação intoleravel, participa seus e Lisbôll ' aos Dàienles 	 em oito dias, oreeD

-----	 :2l~I:-------~--------------~Wv. 
os ardores produzidos pe pessoas am ;g~s que seu filho 	 chendo assfm tofias às~: 
los disturbios da bexiga, NlllO conlralOu casamenlo com c~ssidades de confC.rtc, luxo' , ' .... 

devem ser combatidos slila. VAlDA KUMM. e rapidt'z. 

desde o seu inicio. 


A bexiga é a porta de Flolianópol:s.. 4-6-39. 

sahida das substancias 

toxicas e impurezas, que . 
 Dr. 	 Joaquim Madeira Neves 
os rins separam do san- .. VAlDA 	 e NllLO gue. Quando esse delicado orgão esta 1nftamma~o, lVledico - Oculista

soffre devido ao contacto com essas substanclas 
 -I 
toxicas. O exaggerado desejo de alliviar. a bexiga, ~resenl~:.-~~_~~~_~S . Formlldo pdll Plll:uld!lde de Medicloll da Unlverllhlade 

os ardores e as irritações das vias urinarias devem 1 ctn RIO d2 jllDe.lro 

ser combatidos pelo emprego das Pilulas De Witt I Trolomenlo cllolco e clrurglco de lodlls ali molelltlllll 

para os Rins c a Bexiga. 	 -PEDRO KUMM e dos olilo~

Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir na MARIA KUMM CurEO de Il perfelçMmellto na especialidade, com o dr,
bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias. I Paulo filh,::, !lO S~rvlço do Pro!. DavId SIIDIIOn, DO HOII;>àr!icipam aos seus pãrentes e As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga gozam pild ej " f'uDd~ç~ !J G"Hrép.-Gu11lIe do Rio de Janeiro ~ de reputação universal. São realmente merecedoras pessoas amigas o contrato de , - ',.
de sua confiança, pois não contem ~rogas que possam CdSamenlO de ~tla f,lho VA LDA , ~ . I Completa a;>;larod!JagcIl1 para exame:s de aua especialidade 

Eltcl rlcldllde Médicll, CiiniclI Gerlll prejudicar o organismo. 	 com o sr. NlllO MUSSI. I Couaul;<:;!$ dllJr!icmerJip. dll11 16 IÍ~ 18 	 ~ 
Segue o exemplo ~ .~~ 2;.:> .Anilápolis, 4·6-39. CON3ULTORIO Rua joao P inlo 7 lIob. Teleph. 1466 

das beldades ,... ~1RES\08NGlA: nn.. T"nente SilveIra 57 TELBPH. leU norle-americanas ' .,.,'PILULAS DE WITT 	 t: 
214 ------::-Sv---:3:- , ~ 'j "" IJI • ~,~ 

. .PARA OS RINS E A BEXIGA 
,\ hdcz.i tj" ;llIJC'ulc J.1 S nortC'- i., 

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dóres na Cintura, Oist,urbios 
Renacs, Molestias da Bexiga c, em geral, jodas enfermidades 	 ~:lt::~r~I,;~:::I· ;~~r/r.::~I:': l~ .~~~II ~:~~~;::~ ~~ 

produzidas por excesso de addo nrico. 

~~',i~,~:~~~;'~: :I::,:,:,:~f,:;:,:;~,~:;~~~'t:::'~ ~ i 
;.1 Utll (.lrlll in,I J o ,,;i\II . • " ,rr.l uni , 

~ ~:tl::~~.l !:~:;~~" :~~:','jl~t. :d ~ :'~·t~il·~;~ r: ;~~I~ ~ . 
b . ii l' ,,> f r.I(.I ',.hl ,t ,> nu, E,t,\~I 'I' L:ni ..~ 
Ju', q ll l." i lLh:nlaUI .... t:IIJcr·:-c " ~ I t! 1 " 

J 	
"LiDr. Biase A. Foraco 

Médico ·chefe do Dispens;írio de Sífilis do Cenlrcl d~ Saú

de de Florianópolis. Ex-internll, por clll1rurso, da Assis 


tência Pública de Pc'rtn AIe~rc. Ex-i nlerno de 

Clinica médica e Ginccol')l(i~ . 


CLlNICA E CIRURGIA 

--- Sífilis --- Marcolino José de
Con.ultal diariamente d .. 16 •• 19 hor•• Lima e SenhoraRua Felipe Schmldt, 46 -- Fone 1648 


Florianópolis 
 participam aos parentes e pes
soas amIgas o (ontralo de ca 

t04 -- 30v -10 samento 	 de sua filh~ NAIR 
com o sr. 

LUiS CARLOS DE MEDEIROS. 

• 	 Florianópolis, S:6~ 
~6 3~-3 

Automóvel cCrysler· 

Vende-se um ótimo carra 
.Crysler., per[eitamente emcom. e~~~ condições de viajar, com cin 
co pneus novos e todo em 
excelente estado_ - A tratar 
nesta redação. 
211 ÓV-% 

tECLEf;TIf;A 

----~ - . _P~ITORAL O[ 

;\~ ÁNGr[() P[ LOT[Nü~ 
f O l~(;MtDIO INOItAoo 
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Junho de t9JO 

Artigos de inverno.para honl~ns, . ~enhoras e crianças, em maior e mâis / ~"~ 
====~ o=:---_o variddo sortimento, .:RÇlo. CASA ."A CAPITAL" ='''i: ============ ot=o=-=: =:~..~~ ==


146 Matriz - Rua Conselheiro MeFra o·' n. 8. >0,,;- ,. ~- :.~ F,li.1 - Rua Trajano n. 1 

V.4Q 

• __ _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •' .. e----:= .-- --·:A.'-g ·--NrÃ lC"' S l i - .-",,=~QD.3e. a~~g~nli~!Realtl.-contra Q 
• AconseDlamoe O alâmadt' LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- . ~ h-I• S I I bl-'5• mento BanUi, professor de Panudtologla da Faculdade de Me-. . yp ~ ,.,',
• dJcloa de Pórto Alegre. E' l!IIalUvel DB e1-pulsAo de verme8, • . l: - . ~ c; f', e vença _Q • • • 
• tal como Joiobrlgaa 0x11U'U8, ancylo8tomu8, etc. 30 &0008 de • i _ 	 . 
• lJ"O têm demonstrado • I'" etllcact.. 	 • ! Nilo se acovarde! Nilo ifapere que a. Impurezas do ';":;:' ~ 

.11 	 ~ . fsaDgue VPDçam a. resisteDcla de seu orgbUlbm', " que .' . t;:
• . 	 ••us terrlvel8 eUO'\08 .e maDUeSIE.'m Implodo68mente! ·f} \. 'i' 
• 	 D l:. P O 5 I 7 A R I O S: • i EOllo leri tarde nemals! Não ".pel~! E' o uwlhilr ~ -~t,;: 
• CARLOS HOEPCUE S/A flort'anopoll"S . 1 g~~*1~q~~I.~R~te::TISnA~g. ~~~~~,~FsA~~t~t }.tIP. . ~ n - . 1 TICA, DORES Nu~ t)~SOS. FUllUNClILI·SE. E' Z..:M," :~~"~ ;;;.i.';·::;;-~.... - ·" 

~·..····.....···.··•...·...····~·::! ~RIB~M,t~~tí.?:;ic~~T.~~~t~'18~:.E~~:o~~~gI' ...'.•_ . ~ . o":~:~~~';"~~ , ' I , , .I 	 ~-~ ..- ~ :DAS, SIlo "lguuo do. mois baoa"s • commuos sympLO' - , 
na. da Impureza do sa"gllp, OELIXIR B:'I\SIL à b".. 	 . ~ 
tJe p ' u uLu~ lllediciua\o b(ti"U~lra6 é u.cUU~cl1J.4do iJdoi Clas' ) .~ ;:.~ ~~ . ' ~",c, ,- O t' t MOENNICH 	 se médIca do BrtLtiil, C0n1 0 o melhor depursltVOUOslln- ",' i·\: .; \ '.

IrUigrao en 15 a 	 (asa Electr,"ca gUli. Ei80parecerllodr, H B.GEROÇI\, 6.p~cla\ls ' aelU ,' 1 '\,':::' ~ (. ,~ 1''.• '' . . ", ~ .,
Illolestfa~ 00 8sogue: cP"IlA ENGOROAR E PRECISO, ~,,:r 

,I ' :~ 'FLORIANOPOLlS Editr<io Amelia Nello 	 tM PIUMEIRO LuGAR. OEPURA.K o SANG UE. e três .\.~:, '. ' ,"/ . r... ; ~ 
Rua Fellppe Schmldl SOBRADO, SALA N." 1 	 ,ldroK ..peOKS Oe ELIXIR BI<ASIL d.puram o !aogue e , '" .' \ ',. ,

vende medidores e fazem eogordar varlus kllos em pouco tempo, Compre . ' \ . ,~ ~ , -. '.'\
Cllnica-cirurgia e prothese da bocca installa os «quadros" tréo IrlttameolO; ao nndal verllique _eu p.,.o e , . \ "';. \,,3' .~ . . '- \ .... . 1\.".: ..'v,droo deo ELIXIR BRASIL.a cura, verifique ,,;. ...• "W,_ , ./ ' ....inicie nova· . ~ 

App.,elhamenlo rceenlemenle adquirido, eom todo. OI para os mesmos. mente o oeU peso: liesrB . ,l lH lrRd" co m O r...ullado ,,"', . , I( , '\ ~ 

D1~~:~i~;';ó~;:;E~;:~IA :::çJ:omp::::~~~ ELIXIR • _<AS· L: 
ESPECIALICADE: I_serViço garantido 	 ' " , 'Depura e Engorda ,,__,,-" ' , 

P"Dt<' S tle Ouro, ou de PIataD. SEM COROAS, para Imitar os 
tleoles 08\urai.. Deotadur8s Ao.tomiclIs, systema alemllo que 18 v,-IOI 
pe,mitte obter a Imltllção absolula da der.tadura oatural. - DeD' 	 ------ - - - - 
taduraa SEI( Abobada Pallltio8, - Veolftdl1,a8 parciais, , . ba.e LLOYD--B--R--A'-'-S-ILEIRO 
de Aço,Krupp IDoxidavel. - Extracção INDOLOR do nervo, 
Rm descolor.çlo da côr do denle, -- Branqueamento dOS deu· 
les, - Mo 'estiu dR bOCC8. ._. ,Dcscol0r8ç80 secu.dárla).... Re· "PATRIMONIO NACIONAL» 	 aç~ - --Becçõea de raiz. .. Reimplaotaçllo e Implant'cào .. Tberaph. da Móveis deLINHA ARACAJU (pORTO ALEGRE (Para o Nortt' 

Par.deolooe ~),~~b~~~;~~!~ur~~~Il~,u:cal .PguoQo i no Sábado, e para o 8111 na quarta feil'a): .COMTE, AL· 
' CIDIO., .COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO., 

Consultas; das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e _MIRANDA» Cofco'•• - Â ..o~i.o. 
LlNIIA RIO /LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

As terça. e sextas-Ieiras, consultas nocturnss d.. 8 ás 9.30 TUTOIAIFLORIAN()POLlS .1....•.*'_ ._0.'••• 
FRETES DE CARGUEIROSAos sabbados de larde não há cOllsullas acabamos de receber. em eslilos OS m;lis modernos, 

Esmerada rabricaçã~ das Indústrias ~Neve' - S. PauloH(iRAS MARCADAS, VAPOHES A SAIR: 

PARA O SUL: 
 Recommendamos aos nossos clientes e amigos

ANNIBAL Df.NEVOLO: dia 14 para ltio Grande, Pe· visita á noss:! exposição,
!otas e Porto Alegre 

COMTE. ALCIOIO: dia i8, (Jara Rio O..ande, Pelotas 
e Porto Alegre. Preços excepcionais! 

PARA O NORTE: 
, COMTE. CAPELA: dia 10 de junho. saindo no meRmo 

dia para Paranaguá, Santos, ltio de ,Janeiro. Vitória, C8ra~ Machado" Gia. 
velas. Ilhéus, S, Salvador, Aracaj(1 e r~ecife. Rua João Pinto - 5 

ASPIRANTE NARCIMENTO; Dia 21. para ItRja!, S, Telephone ,- lb58 ex. postal - 37 
Francisco, Santos, Angra dOIl Reis e Rio de .Ianeiro. 

F L O R I A N O P O L I S . 
.... t_a.s ••beldes • t••••I••••••• ~,......._ ...... 


alea. 011 slmpl••• grlp,o.....trt.do•• rortqtlld6e..1_c_ 
 DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PR"~FEREN 15v -.'t.·S . 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO,:-::::z:·;::::;:e,~~i:o::!;:.r.:~~ io~ :-c:,~-:=:= 

• .....odlo abaolulo.....rolco. quo n.o t...... EH~...... 

••••••e dos tulMrc.losoa lo"'.ltdo.... c••"--......a •••• 
 Cáis 

.del,... 'Tonha.. cttid.do! N_. 00 doI.._ ........ Acoal- 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 'I 

••hm..06, ...........• CONTRATOSSE.T...._-_quo...__ 


CO"TRATOSSE 1* .ocebo.. mal... 24000 .It.o'adoo .._ Ag~ncia-Rua João Pinto, I Armazem - BadarJ 

~........._ te......... 	 I ~a ~'am~a1V~ia 

H. C. DA COSTA Ag~nte ~a~~~1~a

Companhia .Alljaoea ~a Bahialt o 3r. Augusto Slqudra de B,110, trlpulsD!e

Sandalias 	 08. II&U6L 8008mB do vapor «llaberiilO r8~ldfole nas Lerlloitlras, 378 -
Illo ae JanelrC', a~lIlm 008 escreveu:CLINICA GERALFundad. em 1870 Side: BAHIA 	 ..MarllrlzlIdo, qua81 um ano, com enormes 

I URINARIAS 	 pernl., VIAS ulceras purulental, em um., lomel multas de
para verão purllllv08, Bem obt~r re3ulla1l0 slgum poelllvo. De 

de tiras 
Sequroa Terr..tres e Maritimos 	 Especialista em molestas lodo dell8olmado, por me julgar IntUlllve', !ul obrl·pleuro-pulmonares (bron· iado 8 delxer m~ u IUillr li bordo. EncontreI eallochiles - aslhma luber· 

Que me econselhel5se a UBar o eGALENOOALlO, con·CALÇADOS IC.pltal Realizado R~. 9.000;000$000 	 culose. ele.) selho que de bom grado aceitei. podeodo pro·nr .qne,
(ÃpIIIII e Reservas R•. 57.000:000$000 de todas asqualidades '1 Consulto rio: Ru. Joio Pin° com 3 'rllsco.. IIPt088 desse ebeoçolldo e mIJiliroaoBeos d{ ro'z (predloa e Irrrenoll) Rs. 16.0b4:1l001749 to, 13 d•• 14 •• 16 hora•. remedlo, Hquel complel~meote bom, vollllDdo co mnSeguros effecluados tm 1937 Rs 3.169.677:1ó4$834 

TAMANCOS MEXI - Phon. 1595, -	 trabalho Engordei milito voltou·me o IIpellle e rfadReeellae em 1037 R~, 22.õ35:21 11090 quirl o vlglJr de outrOB tempOI.51alslr08 OlllJoa em 1037 Rs , 3.797:380*060 CANOS para Residencla: Rua Joio Pin (Firma reconhetlda)PRAIAS DE BANHOS to, 1 {Sob•.)-Phone 1214 

ULCERAS pUluleotlla ou ccaeer08lll, tumores o,
Opera com as ma.s modicas taxas em Cintos - Chinelo. - Bo-IIL--7!""'1------~1I braoco~, pustul81, 8stul81, lumores iomollos, cheira. 

todo o territorio nacional rerldDII de mau careter, . focoI de BupurDçAo, ' saro.,né. - Luvu, etc. e(Zemall, darlbros, etc., eoroalram o remidlo dicn e 
de deUo mail rapldo, no aoberllao depuÍ'aJlvo ..OA·Artigos para sapatei LENOOALlO, ró' mula do notavtl m~dico Inales, e lp" 


sentaule. Dal! orlnclpllfs dd/ldea dI! Amerlca. ros e selleiros clDllal/! em Slrllls, Or, Frederico W. Romlao• .T CHlo 

Raropa e Afrlca, Dr. Remigio IIque1e que tiver oODflaoça neste . poder080 " DltCllc.· 


Co~e e Fóbrica mento, alOlloçará o mala positivo e lIurprthendeu(í ".. 


Suecu,..1 ao UruiUay: Reguladores de avarias e Repre· 

de Calçados CLlNICA -MEDICA 
Mo1eslia inlernas de d~\t~~~~o~::oa:~n~:o:u/l~,,~~ad~ .II:~I!~~ulltO l Slquel,. 

ACjentee em florianopolis •BARREIROS~ Senhoras e Crianças em O cOALENOClAL» cé j ll/uól~O ' depurativo leI
Geral. tDllflco. premiado comMe~"llia. i •.d.~ . O llro, tlll v'rltl

CAMPOS LO BO & Cia. Expoalçlle~; pOlaDedol~!,lplom.~ !: ~e ( HQD' •• 11140 fJI CONSULTORIO : 
Rua Trajano, I - Sob. pOlllO ao públlco oim . ulIIl!:lala "p.e~lal ANIII Ih.... 

RUA PÉLIPPE SCHMIDT N. 39 dlstlo\-lIrs é o LJNICO;att. d~tl !!:cí:idO por 11111 JaryCONSULTAS: 
9 ás 12 e .14 ás 19 horas, 

ccmpeleDte oom~ ; -';~:~~~Ao~:f 9leNTI"ICO.RESIDENCIA: 
Av. Htrellio Luz, 178

Cabul pi}lúúI9-TeIePMfIII083-1!nd. Ttl.~ALÍ.JANÇA. 
Encontra... em todu u FumAol.. - Pho ne: 1392. &criptorSoe em Italahy, LaGQDQ : i Dcp6, OI Rua C. M.f,., 39 	 ',: do .BmU é' RepubUeal SuI·Amerlcana•. 

Attende achanlâdc5~~ N, 55 Ap. .,' L D. N, 8. p , - N. 986
BlUIDeacN. SuboAq Dto !li Laa.. ~~~g\;:,.' .75IZ-P) 	 21 
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_~",".....'ciIIO''''''~Z___...",,;.< '~~__''__lHiiliirlli''itttallllll.D_gs_'Ti.;iAiiifiiiiDO.-"':'-...S..e,.x.la-.fellll·lr...aíií,.9.de.'...,J.ll.n.h.O_Oe_1..,9 ...89_________________ 5- ...-

o i-=-~SlJ ·;;: JO.I ; 
Dlú,-';C V's:"l ~ rtbgo II t

I 
i':. 

it,, (J5CÇ~lJ " CttlCIUM • 

rl:08 J Ilr,o FtIlIO n. lo 


· ~· tll. '(;1. - , ' I pur,tr'! ! ~:' 

: •. ~~. . ', .r,u:. : ut: ,~~ 

Nrz Cl!.~/td : 
"-p ;:'! u .,I)~,nt' ~ 


;t:I.~ çblrt." • ·--·!~srj~-: ..:=-==...:.:::-- . 


ii.i~:::':. ,,,,,, '~I 
;\10 In :uio1 . _ l ~ 

~!!:1~8tr6 ~ r.\:,~. '~ ~ :,
Trlr,\e~tre 

Colchões 
Colchão para casal 


a 30$OOü. 

Colchão para solte ro, 


desde 18$000. 


DR. RiCARDO 
35V-3~ 

GOTTSMAH 
Ex-chefe de cU

l1ica do 
HOi'lpital de 
N tH'rnberg 

(prol!;. L. Burkbar.dt 
e E. Kreuter) 

EspecialtSla em 
U 'ru'I'gia ()en.,l" 

Alta cirurgia, gyne 
colog1a (doenças d.ü 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do aystema 
nervoso e opel'u.çõl:' l~ 

de pJast1cu, 
CODlIlIl!orlo li rUIl Trala

l!\.l, 'lB (dn:! 10 <\~ t2, e 
, lll~ !íl ci~ 16,bO) Tele

ptlcme - 1,281>s.-r SIU! SlIGIJt! Resldencla ti. rua Es
teve8 Junior I 20. -
Telepbolltl -- 1,131SA ISUEI Dl 

Quer ser feliz ?
(f.........1] 

E' o uulco forlm.cilUle DO Em negocios, amores, ter sor
muaclo com 8 elemenlos te, saúde e reaiizar tudo que 
IODlcol: Pboapboro, C.!lI deesja? Mande 1$100 em sellos 
cio, .\raenlato, V"n!ldillo, e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
etc. Com o seu WlO no fim Carga _. Correio Passageiros Caixa Postal, 407, Rio de Ja
de 20 dias, uotil-ae: neliü, qüe lhe indicará o meiolIIodeI'Di8siwul! aviões JU 52 ligam com a mHxima 

de obter triumpho, prosperidal' -	 LevaIllalllellto leral segl1rüll(.m e [lontufllitlllde: 
de, fortuna e saúde. Não hesite.das f6rçu e volla Immedl. BRASIL - URUGUAI - AIWEN rtNA - CHILE 

li do 1PIICUte; BOLlVIA -- PERU' 

Z'-·Deupptreclmellta por 

CXiIIIPIeIo da. d6res de ca· Síndiccto Condor Ltda. 
, bej;I. , ~nl. e nervosl. Agentes: - CARLOS HCEPCKE SIA. Antenor Morais 
'.,; RUA CONSELHEllW MAFRA, 34 - FluriaDopolis Ci rurgiâo-dcnti.t., 3'-Combate rldlcal d. TELEFONE N. 1.500 Trabalhos modernissl.dePreulo nervo•• e do em m06. Pontes e dentadurasIiItjrecBcoto de _boI OI anatomlcas. em tod08 08 

k~.'~·,~ Aalmeota de pelo mate~~~Â~?&~ados. 
~.. 	 o adv '::,gado , 

i vaitlodó de 1 • li tlfol: José ACCdcio S(;ares Moreira 
Das 8 á8 11 e da8 15oomwu!llclI ao(; MU~ dlf'Il,M "t. ~;" cq'Ha! e do interior ás 18 hora8,:~:de~ci:::ol.~::I:~ do eallldo que .:ou:lmM i\ "'~ ' rcer SUlI prollstiâo pernnte a 

,oPIolIó dó dr. Manoel Soa- Côd ,(:' de "~pp ,'llat~,;L~ Rue P. Míguchnho,6 
.'ft" diCci,.t~. . ______________________~i 7 -

Crédito Mútuo Predial 
São João! São João! 

19 de Junho 
GRANDIOSO SORTEIO 

Relll.ção dos premios que distribuiremos no 

próximu sorteio de 19 de JUllho, sem outra contribuição 


a não ser a habitual de 1$000. 

Para que todos possam tomar parte Desse I'ormidavt'l 

sorteio, resolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE, 

todas as cudernetas alrazadslI, cobrando sómente o 


sorteio a correr. 

Os prestamistas que queiram gosar des66 previlegio 


deverão trazer SUIIS cadernetas a n08sa séde ou 

remete ·las por intermédio de nossos agentes. 


O premios são os aeguintes: 


Premio nu valor de (;:000$000 
Premio no vlllor de 200$000 
Premio no valor de 100$000 

15 Premio!! 110 vnlor 	 de 15$000 
d" 10 P,'emios no valor 30:S000 

10 Premios no valor :le 20$úQCI 
10 l'rtlmios DO valor de I~$OOO 
10 Premios 110 valor de Isen\:õ"s 

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

Não hesite porque: 
Se rico quereis ficar 

De moeda boa e legal 
Inscrevei vos hoje mesmo 

Na Crédito Mútuo Predial 

A que menos promete e a que mlior número 
de premias entrega I .*,..l •• _••_*,0••0*,'•• 

r.;O-ha FERIDA que resista 

I 
 .0 UIO d. 

CALENDULA eONeRETA 
li. melbor pomada para feridal, queimadural e 

ulceras antlgu 
NAo 	 confundir com a pomada commum de Calendllla, 

Exijam CALENnULA CONCRETA em todas u 
pbarmaclaa, 

Depolltarto nelta capital: P.I;IARM. STO. AGOSTINHO 
Rua COD.elhelro 1I&lra-16 ' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Burkbar.dt
http:a�i�,.9.de
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6 	 ,o ESTADO, 9 d Junho de 1939 

1.~ e 2.' secretário';, Altefuiroo prédio séde da S. B. Caixa dos I # 	 Dias e Silvio Silvo; 1: e 2. ~.A festa ãa 
E~pre9ados no (omércio Ult'lma ~ora esportl1va 1 ~e~~rekre~:: Atr~g~~,d:e~~~~:Timóteo Moreira; cClmissãl' volta do solesportiva, - presidellte. AI · 

Esta henemerita ussocia· lora em construção. iI r.ua I cides Araujo: membro~, Pa 
ção, =lue jé conta mais IFelipe Schmldt. esquina AI trlcio Bórba, Germano Melo A Suécia restejou, em dia 
de meio século de existên varo de t;!lfvaIlJO. que pou· e Abelardo AraDie8' collii$- do :::ltimo mê@.. um grande 
cio, muito_tt'm leito em pl'úI co a pouco se ergue "ob 8 são riscai, _. pre@id~nte. Rai. acontecimento: - a volta do 
dps assDciados que a ela direção do competente conR· Salve-se quem p!Jder... 1 homenagear seu p~esldente, mundo Vieira ; membros, Ar. sol . . . 
tem reeorrJdo. hem como Itrutor sr. ,1" B. Berreta, e com S Paulo. 9. -- Na 'elórma o destacado e estimado es- tur Rosa, Fulvio da Silva e <Às tres horas da tarde 
B:inda ampara as viuva~ to a mais constante assistência do!! estatuto!! da Liga Pau· porti611l capitão-tenente avia- Odilon Vieira. noticia um jornal - as trom-
IlIhos daqueles que a morte Ida sua atual Diretoria e Que lista vamos tel' outra inova· dor Frankliro Rocha, recem- - betas deram o alarma. Nu
e~imin~l1 do. seu quadro 80 encerra iodo o. passado e ção, muito importaute para a Iran~f(>~ido pa~a a Capit.al ~a Torneio aberto de merosos estudantes, à frente 
clal. .1'., m,lIItoS ~esse8 .. ~omo presente da SOCiedade.. vida econômica do campeo Republlca, oferecer:!. hOJe, as Basquete de enorme mass8. popular, 
Arau~o ~. Iglleredo, ('Ullh~r · Apesar de se ac har. amda nato. Trata-se do seguinte: 17,3.U horas, em sua séde Realizam-se hoje. das 19.:10 começa~am a das!l.lar pela8 
me Ch::. p. jJ e outros,_ l'U.l (l~, no r espalno dos f\hc.ercell . ° cluhe que «m!lnda. um ISOCIal, uma. taça .~~ chempa· hora8 em diante, mais dois ruas. E .que, apos quatro 
nomes no momento nao I1~S podemos a8st'gu~ar, pela IJógo. deve del?o,ntar. 24 h~I_1 gne ti? d',Stmto ollmal da n<lR - sensacionais jogos em dls - mes~s ~e \IIverno soturno, a 
oc?rrem, e que tanto contr~ - planta Que no~ f.ol apresen- ras antos, na Liga, a qu~ntlll ~a AVISÇIlO Naval. puta do grande torneio aber. luz uavla voltado•. 
bUlram para o engrandeCI tada. que o predlo em refe- de 3 contos, para garantir ns - to de bola ao cêsto Que tem O culto da luz é sllgrallo 
!lH;nto. da ~istin}a Sociedad~, rê ncia muito virá contribuir despesas do se~ . contendor. 'Segurança Futeból despertado vivo e~tusiasmo para os 5u.ecos. Em. lJps~la, 
1l0Jt;., Já nao vo;em a. reah para o . e~belezam~Dto da Com psse dispOSitivo. os clu· Clube e interêsse nos nossos meios n.a velha cldadl' '!.DlversltA
zaçao. d~ ma.lOr ~sp\raçã<J nossa prmclpal artéria urba· 1 ~e.5 .Que pr~duzem ~endas A diretoria do St'gurança esportivos e sociais. ria, as com~moraçc!es as~u-I1 

das dl,:er,as DI~etorlas.. mas na. . IlnferlOres, . nao po~erao se Futeból Clube. ~ecem-!undado Enfrentar-se-ào esta noite mem cara~el de ~ erdadelr!, 
~~as vlUvas e fllho~ ai es- Aos seu~ esforçRllo~ dirl- aguentar eletuando Jogos em por !uncionérios da Secreta os adestrados .Ih'es> do Lira consagraçao. Pela manha, 
t~o para. dentro em ~re,:". ge~lt~s, 1!0IS. nossas sinceras seu campo. ~ortanto, salve-se ria de Segurança públicr., e do Familia-Amarelo e do todos os estud~ntes d.e .am.: 
contemplar o belo edlflclO. (ehcltaçoes. quem puder . está assim organizada: presi Figueirense e Atlético. b~s os sexos vao ~sl5lshr !l 

dente rle honrll, dr. ivens de Cremos que o ginásio do missa tle Valbo.r~. E~ segul-
Virtudes e defeitos dos I\rel!jo; 1." e 2.°' vice-presi- «Lira. vai ser pequeno pal'a da, essa mullld, o !oven liDr Pedro Catalao Clíni~a ~édico' ases do futeból dentes, capitão A. Lara Ribas acolher a enorme a8sisténcia Rle~re enche a5 ruas, riodo 

• 	 clIurglca carioca e dr. Fernando WendhauRcm; que alluirá ao mesmo. ca~~~d~llr~e~a:~:n~~iéS. nos 
das 	molestias da cabeça e pescoço O nosso confrade <o Glo restaurantes ' e nos clubes 

ESPECIALISTA EM C d A I 1 1 · 
OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS bo ~sp?rtivo. , da apitai a espe acu ar pe e) a en- continuam as festividadeR. Fi-

I Repubhca, promoveu. interes- nalmente, chega a l'amosa 
Consultorio: Rua Trajano, 18 sante e oportuno Inq,:,érltn t 1 - "F d I" noite de WalpurgiR. A moci-

Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás fi horas entre os jogadores carIOcas, re as se eçoes e era dade dirige-se parll a frente 
Rllide"cie: Phone 1565 visando apurar as virtudes E d 1 cio ca~telo de Gustavo \VasR . 

43 V-õ3 e os defeitos dos aS8S do lU- I e « sla ua» Fogos de artifício iluminam 

l
--------- .- teból. . o céu. Iniciam se, então, os 

O pe. Rodes morreu A «enquete' ~eu . o segulDte . . . discursos e 08 ~antos de 
_resultado. o m~l.s dlsclpllUad,l. "PalpItes" e ('PalpIteiros»... velhos hinos do pais, bem co

~ fI' Brant, o de !tSICO mats pel'- mo músicas vibrantes da-"OC a P~I~a del MUlOrC8 't~' - O leito, NariZ, o menos leal'l São tantoaos "palpites> que) to no arco, é 8utêntica «gali atualidade Tudo isso é ver-
f~~ °O:~~lOa~o~~;:s:od~~i~~ Oscarmo; . o á~ dos aS~8, surgem para () formidavel nha morta".. Só por ~m a- dadeira g~lIndezfl, de uma 

--- ~ ob~el'vatcl~io do ~bro a~a DomlDg~s , (~ mais o~or.tuDls tlmbate entre ~s combmados Icaso o resultado podia . ser beleza real que a todns emo
,\:'</SI\'ERSARIOS 1 d f I la, LeoDl~as. fi d~ maIOI ~hu- «Pederal> . e Esatdual>, qu~ I (r~tro: Quem conhec~ . Iute clOna profundamente.

la e a ecer. _ te, PeráclO; o mais coraJoso, a gente fica Il pen~ar SI iJol nuo podia errar. rOI pe Por fim toda e!õsa gente
N~sta 3at• decorre o dOlvdsárlo IIIU trllle mlla a.llr , Aimoré; o mais elegante, Nds não terá meRmo razão o na que o Nelson 11 :;" tivesse volta aos 'clubes. Aí a -rar

naldhclo a . s. exc:. . revma. . Pio T br b'lt' S f t l cimento; o mais medrosp, Vai· autor da modin l1a: me entrevistado tliwtJém, si rll» é ~ros8a acabando sem-
de Flellas, oIustre blsp~ de JOlOv llIe, ~II olle e u res OIse demar: o menos disciplinado, Palpite, palpite, n!lo isso que estou dizendo pre em panc~daria e recon
onde _é geralmente esllmado pela ti lei dI! Nono lIenbor, Brito; c' mais malabarista, Só dá no crânio já teria sido publicndo. E ciliaçào segundo norma8 tra
excelenc!a de seus predlCa_dos mo:als, Só te Silva fi CflNTRITOSSE i Tim; o mais regt;lar, Itomeu; De quem teve «minigite».. . seria um «abafa danado. . dicionai~ . 
m~delos de vrrtudes cristas. (l mais displicente, Ort€ncio; Os jornai8 vêm cbeios de Coisas do nosso [utehói... A [esta da volta do sol, na 

Senhoril!!. laça COIU que Oell nb-	 o .menos técnico, . Jaú; o p~lllites.•Palpites> e ePal'j ZICO Suécia, é, pois. um autênticoJustleça e 
morado u.e ch, péll RAJdENZoNI. mais popular, LeODldas; o de pltelros· . . 	 ___ carnavaled d maior fôlego, Volante; o mais São, seis a zero, quatro a ------.--- 

FAZEM ANOS HOJE: Humaol a e violento, AlonsinlJo ; o mais um, sete a dois, dezesseis li ferre".o.s Vendem-es VIDA RELIGIOSA 
Sras.: ElVira de Azevedo Pereira. ~:~:~~::~e~~~'a~~g,d~; ~ ~:t: ze~~'d'O e o 8~}:d~u~D~~s~de de li dois lotes, 

~~:o. Jose/tOa Gomes e L~ura Ana· (Conclusão) leal , Florindo. futeból! Mesmo aquele que situados na. Aven. Rio Aoucciada da primeira vel., ' 
Slitas.: Dulce Améliil de Agu:ar das superstições políticas h!\. nunca assistiu uma partidll Branco, medl~do 10x20 a festa do Esplrito Santo, na 

e Matllde Moreira. seadr.s em sua deshumlwi- Em exposição as me- do popular esporte bretão. mts. Informaçoes: Fone Palhoça , não p .ude reallzal'-
Srs.: Pedro Fonseca Dias e EIOI l.ação. E' um trabalho orien. dalhas dos vencedores E~ . todo o CaStl não . há 1.433, se, por motivo do máu tem-

Carpes de Sousa . d h pre.1111l.0 algum n8 publlca- 203 V 5 d' 11 é . d 
. ~aodo s~~it~~oe :r:cJr~~~fv'::.~nt~ da peleja e aman ã çlão dos tais ~ palpites. , si ~~g~anão fg; :e'rt~lrb:do ~l~ 

Senborila. rx'IR qu~ seu oolvo sentimento da rraternidad e Já . ~~ en~onjraTh ~xpo~t~t oão p'ra o próprio autor dos Uma cadeia nefasta chuvas. a dita festividade se-
use cbop6u RAIdE!iZONI. I 	 na VI rlUe a .oa erla. u · mesmos, que fica impossibi· LINS (~. Pall)o), (P. C.) __ rá , aBnlll, levada a eleito.IlImana, que presentemente ler, as artlsUcas e hndas litado de «gargnntear» depois 

!'I,l:»Jo:S se acha 'eclip~ado, total ou medalhas, " doa.da~ I?elo <?I~ . do Jôgo. Pela terceira vez as grl1l!es Pela manhã, h;':VHá mi~sa: 
Amanhã, às 20 hOlas. se realiu- parcialmente, em tantos 10- be dos I-unclOnárlOs CIVIS E quem leva vaotagem é da cadeia de Lins. cidade à tarde, 1~!lão d: pr~~(d~8; 

rá anlmadlsslmo baile na séde d~ gares. de Santa Catarina é desti · o «torcida. que não loi en- Importante da Noroflste, 10- ?ove~a e fogos e artl CIO, 
lImoense Espone Clube. Para se evidenciar a e- Dadas ao -onze> vencedor trevistado o Salum por e - ram arrombadas pelos pre- ,I oOlte. . .. 

I}orme importância q~e. terá da grandiosa peleja de am,a- xemplo. Seu palpite ficou aos. . . d: R~~:rr~:~~~~~I:\ d~md~~t~~t~ 
HóSPEDES eRse C~)Dgresso - nollCla o nhã, entre as sele.,:ões f e · com êle mesmo. E depois do A ocorrênCia, em SI, alg.o 

Est30 hospedadas no Glória·Hotel ·90rrelO da Manhã •. - ~a8t!\ deral e Estadual. embate êle aparece no banal, rev.este·se de gravl-1o_s-:::-á_to_S_.=-_ _ _ ~_:_::_ 
as segulnles pessoas: dr. Hélio Ide- dizer (lu.e os COD!(reSslstas .Quartel.Glmeral do Fute· d~de, POI~, tratand~. se . da .BRAZIL _ ttEWS. 
burgue Leal, Joõquim Soares Pereira. serã? slIudados na sua ses· Raul Caldas bóIo com uma «garganta» Cidade .cUJa;comarca e a 
ElOesto Greco, J. C. Maragliano, Her. s~~ \Da~gural pelo l'':ltor dll Integrará o selecionado dêste tamanho: que mais cafe exporta!, em 
mano Mach~do e sra., Ioel Soner ~D1vel'!!lda~e de Pa1'1 s.' para dos _Federais», o conhecido _ "Eu não disse? Foi ali todo o m~ndo, tal graVidade O último número do bole . 
Malloso e Kurl Frantzen. ISSO espeCialmente ~eslg~ado «ás. Raul Caldas (Chl1mbita). na _batatulina.! Cinco Il Ze é o manter-se em pleno co· tim "Brozi! News>, editado 

pelo. govêrno frances . Entre que já brilhou defendendo rol Vocês não entendem na- ração da ~u.rbs~ um verda· pelO Consulado Brasileiro em 
PrIvado dos as flgurllS que irão tomar a as cOres dos Atléticos, de da' de luteból nem de mar deIr~ par.dll~tro servIDdo . de Liverpool (lngltlterra), foi
prazeres da p~lavra no d~co,r~er das ses Curitiba e S. Francisco. ból. Era impossivel que o re. cadela publica sem solidez, dedicado ao Estado de Sanlll 
bOa meza.? soes j~ ~stá IDscrl~o o nota- A extréa do simpático sultado não (ôsse ê~se mes ~em espa~n. e com absoluta Catarina, nele seodo repre>
J·nr que? ~:~QJ~I~8(~~rft!\~hC~ ~~eII~ aml:ldor em campos noriano· mo. Póvoas ".não dá mais» 1:'0 Ia~~s~~ h~~~:~~. de-coisas, o duzidos diversos aspecto!! 

autor de tantos li'vros ex~e . pohtanos, e~tá ~endo_ aguar- couro é um [racasso . Dep~ls, pardieiro constituiu-se um ~~~~~~ái~~~~in~~i~8aP:Õb~e~U~ 
le~tes, ~e inspiração néo-to· dada com VIVO \Dteresse. o trio ~~au~:n~e. éo~~~oA ~I~- legitimo e perl~it? róco de configuração, Situação 1.'1)0
mista, discorrerá juntB:mente A autoridades e O J'õgo guem g g p tuberculos~, dah .Já .havendo nômica, produção, export!l- ~ 
co~ várias 	 personalidades S ~ saldo para o cemitérIO o sol- ção, comércio, transportes,.' .otornarlo budistas, muçulmanas, etc., ,de am... nhã . 	 dado Luis José de Deus, aspectos culturais soci,,18

apto a co· sôbre (, tema : -Como desen· A espetacular pe!eJa de 	 dois infelizes psicopatas, cri- e finaoceiros do ~08S0 Esmerdetudo, volver pelas religiões o espl· Ilmanhã, s~ré aSSistida por Dr. Manoel Pinho mlnOS08 por sómente have- lado. 
rito de cooperação hllmana.: todo!'!ls diretores d.lls re.- re~ per~ido «a grayll da in- Alúm dessa partI' dedica-


Nada mais é precIso acres- parllçoes estad,uals e federaiS Doeoça8 de lteohorlls Pftrto. tellgêncla>, e mais quatro da a Santa Catarina, ° boi\.'-

Charles Maurras não centar para pôr em relêvo a da nossa metropole. -VI~~~1:6~:~I~oPT:~~e8- presos, condenados, conforme tim «Brasil News> contém 


aceitou o duélo significsçllo do vindouro Con- - de glRnduls8 endocrlna.. inlor!"ações do. carcereiro informações sôbre a8 novas 

Paris. 8. _ O novo acadê- gresl!o ~e .Crentes de todas Clube Atlético CONSULTORIO: OtavIo Jos~ Coutmho, todos disposições camblai8 bras!. 

mico sr. Charll'8 Maurras foi IIS Couflssoes .. , Catarinense Rua João Pinto, 13 (sob) ah contammados. .. lelrll8, o a.umento das recel
provocado /I duélo pelo di- O sr. aspirante Raimundo Phone 1595 Cinco foram os criminosos tas federllls, a ,exportaçAo do 
retor do <Paris Soir" Caires, dtodlcado presidente RESIUENGlA : agora evadidos. Estado da Bala, mercadoll " 

Este, sentindo-se ofendido M"chado & C,'ao do Atlético, convoca, por Rua José Veiga, 11I!i de mamona e algodão, ~s 
pelas referência.. a êle lei- u ... n08SO intermédio, a08 asso Marinhl merclnce novos regulamentos de Inl1- "j 

tas pelo sr. Maurras, enviou- clados do valoroso grêmio PliONE 1.199 graçílo e outrns ~ados Inf"r: 
lhe as suas testemunllas, a Aqência e trlcolor para a a8semblé'l 70P. mat!\·os e e~!atlshcos relatl
saber. o aviador Détroyat e Representações geral, a realizar-se ás 17.30 ____ DI! ordere do snr, vice· al- vos ao Brasil. 
o escritor Tharaud. Maurras horas de segunda feira pró- A Itália póde dispôr mirante diretor geral do En · A parte relati~a a Sánta 

recusou o de8afio alegando C.i.. PO"'R~.Jo:~ Pinte _5 xima, nos altos do Calé Lisboa, 8. _ O govêrno por· sino Naval serão abertas, no Catar1D8 fo! orgaDll.ada ' pelo 

que não se bat'.!rla: porque o Java. tuguêR colocou à disposição correr do próximo mês de Departamento de .Estatl8ti~!t, 

duélo não resolve questão de F lO R I A NO P O li S da Itália a cidade de Porto Julho, 8S inscrlçõel! para o desta capital, cUJ() . diretor, 

honra ofendida. O dire!or do Homenagem justa e Praia, na Ilha de S. Tlago próximo perlodo de exames sr. José do · Carm? FIo ...... 

-Paris Solr», si quisesse, que Sub·eglnte. nOI ~lncilHj. merecida (Cabo Verde), para servir de da Marinha Mercante, 4?8 gentilmente n08 . OfeNUU um 

o atacasse pela Imprensa ou municiplo. do E.t.do A diretoria e alllloclados do base ás experiências da linha qualA se realizarão no mes exemplar da dita. publica· 

recorresse a08 trlb~nais, P 77 Flguelrense F. C., querendo aérea Itélla-Buenos Aires. de Agosto próximo futuro. ÇAo. _-o 


o Sabão 

"V_ia•• .1.PECIAL~II.t'" . 

DE-- WE'TZEL & elA. }OINVILLE ..: . (MÍlfoa reesti'ada) ' 

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE B CoM RAPIDEZ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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