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. Transmite P: Y. J . 2, em ondas de 31,5 metr08.'
I «E' impossivel descrever o aspécto festivo com que hoje

Florianópolis se engalana. A p:ocisõão que ora se realizB
O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA é o espetáculo mais imponente destes últimos anos. JesuS 
Hóstia passa triunfalmente pelas ruas cia capital barrigaDiretor-gerente: 'Altino Flores verde, abençoando os lares, especialmente aqueles que, 
com tanto carinho e dedIcação, ornaram suas fachadas e 
alcatifaram o leito das ruas". 

ANO XXV . Florianópolis- Sábado, 10 de Junho de 1939 N. 7685 E as ondas hertzianas propaliaram por êsse Brasil 
_~~~~~__...!..-=~~~~~~~_~~~~~_~~~________...:..~_~=~_ afóra a solene procissão do SanUs81mo Sacramento, desfê

cho monumental do Primeiro Congresso Eucarlstico do 
nosso Estado. '.. ~ 

E' ainda na atmil8fera cálida dessa inequivoca dl!
1;J!ll.!!.~!r.l!cão de lé, que .v~t ser realizada a .Páscoa dQJL!!9: 

.._ .. rotins 'àe armas; feliz 'iniCiativa da vitorióBs'Uniilõ' Cliflnn:fll
Umi1-empr-B_siUle_ltum:Q~ _~"=;=:~ _ ~a 
que honra nosso Esla[lo I VARS()vIA,~ ~u . P.) 

Carecem de rllndamento as 
Dia a dia surgem novos las suas cO!lgênerer.. ela &in·1 noti cillR segundo aR quais o 

e importantes empreendi da distribue, entre os seus embtlixador alemão nesta 
mentos em nosso Estado, "egurado~, o Inero I!Quido capital, sr. rIuns Adol!' von 
onde todos trabalham para Oblidl) em eada exercício. Moltke teria visitado o Mi 
a sua grandeza. Entre as Os proguusticos para o vi- nistério das Relaçõ r s Exte · 
nova8 realizações se desta· torioso desenvolvimento des, riores. 
ca, sem dúvida, 1\ Ml :TlJA te tlio útil empreendimento A IItitude da Polônia em 
CATARINENSE DE ~EUlJ· são os melhores J.los~iveis relaçíio Ú Alemanha conti ' l 
ROS DE FOGO E DE TRAN· prevendo.se. para muit" lu'e- oua sprlll0 1\ de «e~perar e 

. - ····~ 'A,uu,uu".O"-..'PORTES TERRESTRES E Ive, a sua liderunça entre a g Ivêr., mio havendo até agora "Ufutu'O ..;g.",
MARiTlMOS, a primeira oro demais seguradoras Que ope- indicios de que se reiniciem cu idado~ que só in . 

ganização de spguros Que ram em nosso Estado. as ne~ociuçõcs entre os dois , ~ • co ncion le~ relegam. 
Vi\fO sem te mores, ~ se rvin do'$tl de pro~%j!t~~~un:;;~cfp~~€"e~~~r~1 . .. P8g~:~to iL vinda a esta - "" . .. _ dutos compro·m..... de 

grande evasão de prômios I Preciosa Jazida de Clillitlll dos e.mbaixa.dores fxllaal.gitima 'Iodo qualidade . 


para outros Estados da fe- mármore poloneses em Berlim ~ Ro 
deração. 8",10 Hc.izonte, !I _ Foi Imil, IIS lIutoridadt's al!rmam II HlfjIEHE. ElASTI<IDADE • iESlSTEHClA 


.' Tendo inicindo 8S suas deseoherta no miirro de S. que .se trllta d~ uma lumples 

operações em Setembro ~o Francisco, em Sabul'á, pr ll- medida de ~otlDa. _._ _ _____ ___ 

ano pa8sado, já conseguIU ciosa jazillll de mármore. 

apresentar resullo.do surpre- As pesq uisas lei1.!ls revela- U e ed I Le b 

6n?en:tl no encerrar o seu ram os ~ais varind.os !ludrües m InCI en e em IS oa 
primeiro balanço em.H de e ns mais belas eores. 
Dezembro. Em um {leriodo O proprietário do tt'rreno com Diga Praguer Coelhode a~enas 4 meses. lormou em que se acha loculiznda a 
a SOCiedade a sua. reserva jazida é o sr. •João Franc!s· 
técnica e estatutária, re~er· co Ferreira, que está tratnn - LISBOA, 9 (U. P.) - Num manifestou a sua simpatia 
va especial e ~e. .amo~hz~- do de sua exploraç;,o. estubelecimpnto de diversões pela notavel cantora, voltan
çlio do fundo 100clal, IDS~I. " credita·se Que há ma:mo- desta cnpital, pemnte nume- do·se os protestos contra o 
t\llndo ainda um fundo oe re em quantidade para abas- roso piJblieo que esperava gerente do estebeleclmento, 
bonificação 80S 6egllr~d~s tecer di"t'rsos mel'cados es· ouvir a senhora Olga Pra- que, para conseguir aBsis
para o corrente exercICIO. trangeiros, pois os exames guer Coelllo e os cantores tência, anunciou que a se-
Além de formar as 4 espé · procedidos revelam ser a Manoel Monteiro Moreira da ntora Olga Coeiho cantaria, 
cles de reservas, os seus jazida uma das mlliores dll Silva, rec entl?mente chega- quando apenas lôra convi
8ubscrit~res . estão rece~~n~o América. Será benericiada u dos d.O Brasil, conforme rÔ-1 dada particularmente para
juros sobre o fundo IDlclsl economll\ mineira cum estu ra previamente anuneiado, a assistir 11 resta. 
integralizado, corresp~nden· preciosa. contribui ç/io indus · artistR bmslleira recusou· se 
do a .7 ~ /2 u;, ao ano. E êste trial. a canlm', alegando que seu ------ 
um IDdlCe seguro de pro ---- - -----.- contraIo o proibia. 
grelSo e que recomenda talas lrlsfe, mau am!\r 1 O público protestou ru; · 1 h' 
1Ima organizaçA?, pois ldên . Teos broDcbltp.7 S\·fres tosse? dosamentfl, e a senhora Oi- . Mac ado & (ia. 
tlco resultado aloda não fOI!, lei de Nosso lIellbor, ga praguer Coelho, em con ' 
apres.entado por ~ul1lquer Só le salva 11 C!lN 'I'R~TUSSE i sideração II assistência lis Agência e 
congenere em tão curto es- buela, Ioi até o palco, ex Representações 
paço de temp_o. . t Ainda morrem italianos plicando que seu empresá.

Operando tao s()~en. e nos . _ . rio proibia que ela se exi- C.ixa post.1 - 31 

rllmos de «ln~e~dlo . e na Ablsslnla bisse ali. Não obstante, ofe· RUI Joio Pinte - 5 

«Transporte- e !Imltando o Roma, 9 - Durul!te o mês receu-se )lBra realizar um F LORI .A NO POLI S 

seu cam~~ de açao ao ~~sso de maio morrerllm na Etió- . recital no Teatro PoJiteama, 

Estad?, la cont~ a ,tua pia 21 oriciaiN c· soldados! podendo o público compa- Sub'agenle, nos princlpli.

CiltarlDense .de Seguros com «camisas ne~rlls . recer sem necessidade de municípios do E,tado 

numerosa .che!ltela. ", Cinco destes DlOrl'eram du- adquirir outras entradas, com P 77 


tlva e té.cDlca é exer<?lda um sucumbiu em consequên· fe~lival reverter em bene· concentração que dez mil 
por catarlDenses e gen~l\na- cia de rerimpntcs que reee· [jeio dI" 11mB instuiçiio bra· A escassez de café jltnatsegrdaentesasdsaaSltotropPraeStennadzeimS
mente catllrlnense tambem é beu e quim':e em serviço sileira, ti escolha da embai- na Itália 
o seu capital, subscrito por militar, ou por moti vo de xatriz do Bra~il. realizar em Dantzig, de 12 a 
nrm.S8 dest!,cadas e ent~e as doença . Imediatamente, o público provoca especu- 14 do corrente, com a poso 

imprensa polonesa manifesta policia aeredlta que E
A sua dlr~çao adml.Dlst~!l- rante operações de pulí cia, 11 condição de o produto do ::::~:=:::=:::=:::=:::=::~~~~ Ialgumas apreensões pela varisto Rocha sofre das fa

i~~::i-::f~:ls c:!lr:t::~ 
~~::8~ Rtg'g~~~:~h ~~rd~ta~: 
Costa « Cia., Busch & 
Cia., Romanos "" Ir~ã~ ; 
em Blumenau - Compan lia 
Hering, Empresa Industrial 
Oarcia, Banco Agrlcola e Co· 
mercial de BlumeDau, Com
panhia Lorenz, Companhia
Jenleo, Companhia, Karsten, 

~:{:vrl~: _W~~~;eIári~ 'ba~~ 
rlnenl'! S. A., União Mercan 
til Brasileira S. n., Colln & 
Cia. Ltda., Colin, Lepper & 
Cla. Ltda., Henrique Meyer & 
Cia., Germano Stein S. A., 
em Brusque - Carlos Re· 
naux S. A., Indústrias ReDaux 
S. A., E. v. Bueltner & C:a. 

~:rmK.a~~;iae!nd~t~f!~1!Cb~a.:~ 
panhla Fábrica de Pap~I, Com 
panbla Malburg, Companhia 

~jt~~I~le ::m:s~Sf~~':ei~'a"<~ 
Volgt. Ellsiárlo P4i!relra; Na 

i!~:ra&-'Ci;,:n~~18&R~::~r i 
Cla. Ltda. 

O. alicerces em que pousa 
elta Importante organização 

( ::n:~:I~roda:P!~~:n::~~~:~ 
dAvel1 a um 8ucellO certo,r:. qU::d!~tri:llo~ c~~::~~tá. 
ri~elÍl , Santaç~tarlna de 
veÍll .conttibulí', ~ID o seu 
àpôlêi' decI81vo;;A pr~ferência 
de que a Mútiíí . Cltarinense 

.~de ,Seguroií 8e-::Ct~'ri~~ mêrece 

' ~::a :eeaf:~~'k~~r:~~~~e!>:: 
pr."lIta, polI, :cooraDdó '08 
.oPl0. )'r6rul Il:ldo pe 

VEJA o que os Inlemational lhe ofle
recem na classe de pequena capaci

dade: Distancias entre eixos e Dimen
llÕeB de carro6Beriaa para qualquor 
transporte leve I 
Seja qual for a sua carga, haverá 
sempre um Intemational construido para 

adaptar-se exactamente ao trabalho. 
A construcção "todo caminhão" destas 
pequenas unidades e a alta qualidade 
lnternational asseguram funcciona

mento perfeito e economico durante 
muitos anDOS. 

Peça folheto descriptivo sem compromisso. 

CAMINHÕES INTERNATIONAL 
,~, Á;;~t.f ~ra o Estado .de SaDta Catharlna 

"<~ .... ;MEYE~ ;& GI.~. 
Ru~" COD' Ihelro Mafra 4.-éalxa postal ' ~8 
~d. t :(!,r::_"Méycr" FLOR/. OPOI ;rS " 

dos Militares. 
Como a nossa capital se ornamentou para receber a 

visitação públic~ de ,JeSI1!1 Hóstia, Bssim tambem 08 cora 
ções de nossos bravos militares, que, num vonturoso ensê
jo, escolheram a Cristo para Rei, se exornarão de fé e de 
piedade, para a recepção sacramental do mesmo Deus. 

O próximo dia onze será a gr'inde data pera os sol
dados católicos deste sul do Brasil. dia em que, nestes 
três Estados sulinos, Oll militares de mar e terra se ache ' 
ga -dO incorporados ao altar, para receber o Pão dos FortefJ . 

Quanta ao elevadu aicance dessa bel1ssima pâgina
escrito. no seio da nossa Sociedade não pôde haver a me 
nor...dúvida. 

.• Será elll a participação lranea de uma nobre classe a 
~ssa onda de fervor eucaristico, que, ultimamentô, paru 
nosso g-rande regozijo, vem agitando aEl terrós de Santa Cruz . 

No torvelinho hodierno em que a intranquitidade mun 
dial acossa também o solo pátrio e em que IiS fôrças dis ' 
solventes do mal, expressas na ambição e na indisciplina, 
fustigam também as liIeiras marciais, ê bem oportuna essa 
nova cruzada dos crentes, para que a Paz de Cristo reioe, 
enrim, beneficiando os pOVliS com a doçura do seu dominio. 

Outra não é a intenção desta Páscoa, no corrente ano. 
que dirige l'eus anseios pela ,1az. pelO bem da Pátria e 
pela arregimentação católica dils militares. 

Oxalá que todos os conclamados a prestigiar e:;ta 
Páscoa se compenetrem do bom exemplo, que sempre de
vem difundir e aproveitem, cada vez mais, dos benelicioR, 
que dela irão desfrutar. 

Biase A. Faraco 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;====;;;;;;;;;;;;;;;;;= 
. 

\. BUUIDOS In8Z & BRIl IOr. Arminio Tavares - • 11 I, 1ft A 
I Clrurgião-Especiallsta Asslstenle do ploI. Sanson 
\ Con.urbo. da. 10 li. 12 • da. 161i. 18 - Joio Plnlo, 97 sob. -T.I. 145 

Quem dá o fardão é o I Sepultava bonécos de 
govêrno pano, no cemitério. - . qu~ndo foi preso 

Blhi., 9 - Pelo intervenlor le- S. LUlS, Maranhão, 9. _ O 
der.1 foi .berto um crédito de indivlàuo Evaristo Rocha foi 
11 conlo. d~ réis plro ' comprar surpreendido no cemitério 10
o f.rdio .cadêmico do .r, CI.- cal, sepultando cinco bonêcos 
mentino Fr.s.. de pano, os quais continham 

várias legendas, 
Remexendo de novo Evarlsto foi recoll1ido li pri

são e li. sua misteriosa baga 
em Dlntzig gem enviada ao Gabinete d~ 

Identificação, afim de ser e-
VARSÓVIA, 9 (U. P.) - A xamlnada. 

A 

C.,~~:~~:~ ~1~~~~~::lld: i~~e~h, r~l~s~:n~~:~~:~t~~:e~!~ ; 
especullçõ•• ilícitos, que.s Noticia·se tambem que o : 

d~tO;i~:~:~.i:~;i.mem com to' ~!?~~t,r~r~a J::~g:g~n!tbe1~ 
Trê. comlrcienles dull CI- pretende pronunciar um 

pi!.1 tiveflm os .eu. e".be- discurso em Dantzig no dia 
lecimentol lech.dos por .eis 18. 
di.., por lerem vendido CI- Não obstante, 08 clrculos 
f. por preço .uperior lO cor oficiais julgam que não hé. 
renle no mercldo. motivos para apreensões. 

D J .. d A J OLHOS, OUVIDOS. 
1 r. OaO e rau O-NARIZ, GARGANTA 

li 	 E.pecilli.14r do C.nbo d. Seúd. - Alli.lenle de prol. Senson 
Consultas dlarlas das 4 as 6 I/st-Rua Vlclor Metrelles, 24-Tel. 1447 

-nua as as nomeaçoes 
dos pro essores e 

A 1 d 
f d - F'·Educaçao ISlca 

O govêrno do Estado, por decreto de ontem, acaba 
de declarar sem efeito toda8 as nomeações feitas, até essa 
data, para 011 cargos de professores de educação flslca, 

culdades mentais. 
.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
~ 

Dr. Manoel Pinho 

~~~r:~~:e~ii,~;~::!!~ 
de glandulas endocrlnss. 

Rua J~:OS'f,~~?:'lf3 (sob) 

Phone 1595 

RESlDENClA : 


Rua José Veiga, 186 


PHONE 1.199 

70P. 


I~~~~~~~~~~~ 

;:::::::--::--::--;-;-::---~- ::;-~·--;;;-:-;:::::::::--::::;;-;;-::;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;.;;~IDE)l. do Trib. de Contas::;-;;;;-;,- -:I 	 O sr. Roberto LeônidllfJ 

visto não ter sido observado o dispositivo legal que deter- dava uma recepçAo .emhoo
mina que, para a nomeação de professores de educação ra do presidente Laredõ, .deu· 
rIslca, o gréu de aprovação no cur80 terá Influência na se um incidente que multo-· 
nomeação e dlstrlbulçAo dos mesmol professores pel08 penalizou .as peS80aS ' que ' o· 
estabeleclment08 de ensino. pre8enclaram. " .. ' .,< . 

Os candidatos aos referldus carg{l8, porém, 811.0 con- ,;'Umamoça; -'lIe "nom.e,.. Hilda. 
vidados a, dentro de 10 dias, requerer ao . govêrno o 118u. Rêading. mhll.~ de ... um re'l1 
aproveitamento nas vagas exlBtentes e ::onstantes do edits.1 2lldO q"e lê enOOlltr. a 1)6...... 
da Inspetoria de E. F., tendo em vlata o di8postO no .ao do 08atnt Low,. peoetrou _ 
art. 65 do regulamento baixado com o decreto 508,- de ·Iia LqaOlo pa... pedir por ' 
18-8-1938. _ . 'i: ,. ,,, < '" 'I" pai &OI pr~nte. 

Já .a 6 dO ,c()rrente, .. havia 81do baixado um decreto.lel" A -00-. qIlI ."'H' poode
P lo caua.] o .' ca~go de ,'profe880r de edacaç.lo nuca doe ,proanDCIlar aliam.. palaYru. 

, lDltitutol d. Ejlgcaoló·"c .6·,.erA próvido .'.tlvameDte por 101 afaatadA da ..Ia o I"',d&. 
'O; , rnnl'l\.rt.(), ",. tffirlnlÍ "Ptfly... O)..\'i.·, '." • f'(lrta .tA L~QA.ft 

Lapagesse comunica-nos, 
em oUcio circular. haver as · 
sumido no dia 3 do corrente 
O cargo de delegado do Tri
bunal de Contas junto à D<, 
legacla Fiscal do Tesouro 
Nacional, neste Estado. 

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantiio 

a .Farmâcla da Fé_, à rua 
T_r.....:..aja_no_._____ 

Um incidente na Lega
ção do Brasil, em Ha

vana 
HAVANA, 9. - Na ocasião 

em que o ministro do Brasil 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:rnnl'l\.rt
http:edaca�.lo
http:varind.os
http:resullo.do


••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o ESTADO-Rábado,10 d. Junho ~e 1939 

AGRICULTORES! -•• Procurai as autoridades ,do .,Fom:ento Agrícola, 
afim de obterdes sementes, mudas de 'plantas e 'auxílio técnico. Apto

-'---veitai os favores que o govêrno vos. proporciona.- - 

Verdadeiros 	 : AIR FRANCE :... ,c, I ~", ....~~I • 
• 	 • 

• 

c-- :'-:':':::~'C::::::':'- ''----:Ve'nen::::,os:.r:·::::;-,:::-=-"" :~-" • =-=::C:::=::;:: · :::-",.=·':'!I:·- - --.::---o.::~;~.:t. .' " ''''. "C' '''- --,. -,,--, .. • •.. . • 

: Df: eio aéreo ~..; ~~"-lÕléfica ~o' Súl~frança :
Uma verdade que todfH ()~ rncciico:l l'onhe<.'CItl (: conGnnanl : 

Dentro do cstOtn:tgo C i:l1C :,ti!:n,,: h:\ ~(,!li!",rc im pl~rc?a !-> c sllbstancias 
infectada!' . muitas \"l~Zt'S d a:.=:. nlais p(':- i.:.~ o:>;:.s. n~rda<.1eiro !'. venenos, •• FECHAMENTOS DAS MALAS: • 

I 
! 	 8 

! 
produ 7: ic1os peb~ f('rn:.('nt;"! çô\.·~ t"xi:~ :t::; i!1;crn:l.:'. que f' oUCO a pouco • p.::.. r~.. EU~OPA,AFRICA. ASIA. OCEANIA, cada • 
inyadc lll o S.::ln g;lt.~ e e3lra~: : ~:1 ~r.(h'l3 o;~ Or~ ~-l(l .~, cnu:-i anclo dor de cab(' ç'n., • ~ 'J SABADO, ás 11 horas nos Correios • 

~~~~~~~~1~~a~.(~~1~;~s~:r~~~!1.~~~ ~l:~~)~~~'~~~~'n~i~ ) ~~: \~~~11~1:~~~~n~1~~~:l~r~~~~:1~~~~~~~ I! 	 : Pino: ~a~~G~~áç~~iI~~~AãsC~'LhE~ra~O~~~IAé:~fo~: :i 	 do í':..;ton1a~o. inllan1:H; :-lO int c:-:~ ~n:J, rwr:;l :: ! (~ntt .·-'" c dolorosos soirinll.'u tüs 

! 	 do figaJo c rin~, in ...::iI aç."'lO do b:1ÇO , lu: : a de cncf}!l:l. para u lrtLL.dilv, 
i 	

• • 
! 	 ~~~~::~~:l:~l~e:~:~l~C~(,,!~:~i~:r:~t. f'~!~\ f:11 ::1~~l~~;.~[~~)~~~l:~ ~~l~~~~~~~~:: : - Brasil-Europa em 2 dias - : 
I bilj(l~i da<1e-, :"l r;'",.:,.." ~~at~ i!Ü~'~O r!~ lll\i:la S(' llc e • 	 A G E N T E S: • 

qu('ntur~ nn. f,:lrgan t :l. 3.;;:i~ t. g:l:~C !-' . fa!~:1 de ('m p;,cíl :l!iwntos, 

lingua. s\i. ja. lU~' ~.l lwE t t) , p:i;-:;"'i (' de \'("n: re. Hl :~l c.<;{r (kpois de
I 	 COlIl€r. t (I,5. ~·t:! ga :-::t ric:::.. p rot i.:!"..ln e.~;.::o~~mwIltn . ~:oll-;noiencia C • RUI Conselheiro Mafra l 35 • 
nlolleza 1;('rn1, \ ~i ' rc:-::::i. (l no e no ('ornç·;1o, ar i. ("~;)-l...':!~ ·'l'rn::c c 111uÍtas • Teleíone: 1626 Florianópolis. 
d oençn5 p!'"()!nn ;:.1.l1a~ (' T~"!.ortll(,;::, qu:tnd ,) n:~o ~c V"l1 Jl:l (·\i.l rbdo. 

I 	 : ERNESTO RIGGENBACH & ClA. LTOA. : 

• ~9 	 v-7 • 
P3.!':t (":i i :11' t.... trat:l.f ....... (1.""r (jc- e tndn~.; c:~t('s lIl<,-l('~.: , u~p. Ventre-
I 	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 	
----------~~------Livre, fcnwdlo :-:erio c <.k : 1l ~ "'·;i:1. 	 --------------------

PIADAS DO
Ventre-Livre toni iic: t. fn rt ;11. (':1. o e:-:totn::tgo c intestinos. c os lilnpa 

das il1lpur(';::~s. substallt"i:i.·'; infL'Cl ad:ls e fer nlCntações toxicas, c assinl BARAO DE 

evita e trata tão perigosas d. jL\ 11l7:~S. 
 ITARARE 

U Se Ventre-LivreI 
InsultoI 

L err. br('- ~:e ~('m,prc : John Barrymol'e, quan 
Ventre-Livre não é purgante 

I 

do atuava na película
! .My dear c hildren», [oi 

acometido de 11m insul o 


Tenha sc-mpre em casa to card iaco, que o for

al~uns vidros de Ventre-Livre çou fi suspender o tra

balho. 
O bravo artista, en

tretanto, reagiu, reco
lhendo-se a um hospitsl. 
,John BanymOl'e recu
sou-se a ir par» a BUtl 

1_.__. 
residencia, Iltlturalmente 
para não le var o insulto 
para casa, 

Indigestões-FlatulencialRádio de 
Nu ondas de 25.29 mls. e,19.16 

mls., I edação Daventry , d~ Lon·
Complet6mente e!gotada! 

- IIIm otl. Si~ . 
. drel, irradiará esta noite o seguInte Bispos pretos

A. A Mozza & Cla. Ltda. programa, horário da Florianopolis: s. S, o Papa PIO XII 
Ha tre~ ono"" priocipibl S sof deve ser lambem 11m 


frer de itld ge~tõ~" ntltuleRcl. ' e dhlur

20.20 NOlícios esportivas e 

Nol.. sõb" o Câmbio de Londru- ex!mi o jogador de xu 
blOs uI·intU j r)!". O nh'U 80mno ~~ ra conf'  20 30 - Mu.ic-H.II. drez,
Isntem' nre inl> rH mpidn por pe~odello~ 21.00--21 .15 - Noliciário em Pela primeira vez, na 

med"Dh ,, ~. A. !Orltl~ e plo '(· ngc:d~8 do· português (só na Ilequência GSE história da Igreja Ro

le, ele cSlom,-g " linham d~dn ~ ml u :< Pontirice
11.86 Me/s). munu, o Sumo 
olho>! e complt-xão um "speclo de COm 21 .30 - «London Log.. Pa - nomeou dois hispos pre

plero ""lforõrneIlIO 1••lra am inglês. tos. 


D~v,do nos meus dislUrblll!' uri 21.45 - Noticiírio em inglês. 

Dõri08 lui pr(1hibldõ de u~or ol!menlos 22 00 - Big B.n . Um R.cital Onde a verdade ?


8cidoe. 
 pelo tr io .Sylvo~. : John Franci. o pror,~ssor X~vierde 

Experim~Dtei 08 -PAPEIS BANKETS. e n~nca po (lI.ula), Joy Boughlon (oboe), Mil, 
 Oliveira, docente de cli 

derei IIgrade,ê·lor. suflici"olellleor". O prim"lro Kp"rd» \I licenl Silvo. (piano). Ninfa. e Pai nica psiquiátrica du Fa 

vrcu-me delisa ~efl8eçâu de "eso DO e8'om~go . Ago'j! come 
 lores (Alec Rowley), Trio em Dó nuldade Nacional de Me
de ludo e estou me S~OIIDdo tão bem di8po1,ta como Q~ (H.ydn). cicina, !ez declarações 
mu to 111~ nãu "eorld. 22.30 - TraOlmitsão em GSB: dizendo que há quási

Des,,~ que uso os "PAPEIS BANKETS», meu ~omro NOliciário em esplnhõl e Nolls cem por cento de lou
tO IDOU-fIe colmo e repllrodor " mloha irrllcbiliddde d~8SPP" 
 Sam.nais sáb.a o Mercad" da Carne. cos esplrittls. . 
r~ceu çllmpll'tom.llIe. O sr. Fretl Figner, qn{!

Como prova de gratidão (ffe:f ço-'hE'F minha "h()'o é presidente 	 da Fede
graphls, ~uloriz " od.J-08 i) fazer('m o uso que lulgarem eco· fação Espirita do Brtlsil,
v"olen'e. (~) AI rlzlrll'l dp Almeida. Dr. Augusto de 	 Bl-{IN1)~JS ~)Aentretanto, aHrma que 

está curtindo, pelo e8Paula piritismo, 11m médico 
MEDICO ~~~t~y.rre de debilidtlde SOR VETERIA GLORIA 

Dueleis de seD~oral- é é de 
Partos do:decer ! 2.0 

MEDIDORES DE LUZ -	 Isto qne en-

Precisa V. S. de medidor para sua instal- __ OperlcóllS __ __._. _____._ SORTEIO 
lação? Procure obter na INSTALLADORA (ONStltlORIO CASA Plano Slo. AntônioDE FLORIANOPOLlS o medidor marca . 26 
SIEMENS, com absoluta garantia. porque RUjo~~~or reJ2el~lls4 nhoJas Precisa-se alugar urna casa de 

é O melhor, as T~1. ~405 s moradia:. ~ara casal, clllo alu-I 1." Prêmio - Uma bicicleta para ho-
Valor 500$000 

flO9 R. Trajano, 11 Phone 16~~129 R~~!~~~"~~~ ~."~.~~d~~~.o ~ue~:sai~~~Inf~)I:~~;~tsSe n~O~~~~ 2.0 ~enu~uc~~e~~~: inverno pa-
IiOSOOO 
50$000 
3US()1)0i Maravilho;as criações em ~~d":"""dO:_·_."c1271 !:. ~]:~~~~;;'E;~~:;:7::: 
20;>000 

6.0 -	 Todos os que termina 

liak !-l.ã~ para '!~lii~ ..~!~~~~il~~:I:,D::,,:~N'o 

AGASALHOS DE PELliE;S o br~~~ ~:~~~~~::~~;i~~~~F:,/~~i~~'mente 
Os brindes premiados e não reclamados dentro dI! 
15 dias após o Sorteio, perdem o direilo ao mesmo.eslá recebendo, a Este Surteio em Brindes est~ de conlormi· 

dade com a lei 15,524 de 14 d8 Junho de 192~ . .Rua 't Mifra, 26.:.[ 
O 'ProprietárioCASA ROMANOS Telephone 1288 

1!oI 	 .,-f1 :zoó 	 y - I ~ 
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EST,\DO» ESPORTIVO 
-s de milndeu malI _.... II '1•.atos O Jogo a lar Inglaterra 

mos com Imenso prazer e , 
!de ma.io findo doi., Icontra, ~s matemÍltic·\~. dss i· sobretudo, cem grande 8

gri'0~tec',mento~ ~gl \I~ :\s. hll n "Jogo) rl~l s~culo., proyeitameDto. 
talle,os lutebollStlCOS allrmou um J?rJl.\1 It!lhano,~. Seguindo-se os preceitos 

~:fF~~~~~. a e fi~al e~a ~il~~~:Oe~;t~~~;;ta~Uh:;:ilnlir~~ ~:u~!~ie~~i:e~~~~~'=~~:~10:: 
cornocional enti'e " arrt!carllldli~ já na v ü~pl'm du fraqu e za e de de~ànimo Que 

. -.::.:- c··-=~<!~':6~~~~td-t!- F;:;j~- \:;W!;:'~~!r8Iva(~~~~. :-'crríiS--âii=1·~!~r~~~~~~~ ... :Jl~:-"c·~:;;~:· 
e;';tingindo, d'l ano 
pamllior espt!c tativ .\ 
e .la.lH,I,·ce t!1U "r.. 
có rec.. itl\, perto 1It! 
"5'~, rel'cita IIPru 
ml a de I\ lguns jn . 
gofOpe,)Illlto mundilll 
dl' ,Júmais num júgo 
en elllbe..; frllne "st's 
shimportúncia a,)ro · 
xii venl'edor I'oi o 
R~lbe de Paris e ao 

::: m:i~lI~rt~,~1U I)('I~:~ . 
natlo mundn polítieo 
e ,'0. O pr..sid .. nt!' 

_LJ; .11l'U~ . millistr(l~. \'I, nll-' Piola: Sóu!' t' ~s8e ro~" deitar -se nas Úoras convenientes 
M~ C H~ ('\1,,1"8 dI! e · 
duric.a e ainda o' rl l 
ri~l I'utehúl rr~ll r'i' s 
slirreecrarn, l'1l~rnn-
de ' espetáculo, quo> 
n~ás. ~,' rH'ros() eln 
té~ 

de id!'lltiJ :HI" dus 
n p'~õ~s da 1t!\'1l ri 
gl llelUO~ IS, um 111 . 
gll argentino, "SIl' , ,J.. 
p"e perlt'nCleu ' lO S 
LoF Alma!!f'CI . CI nHII ~ 
fr~ quadril . 

Para ter saúd: alegria 
PI'ocuremos obedE'cer aos 

preceitos de I,igient!, para 
te r saÍldt! e alegria. Os li 
vros de higiene dev,'m ser 
de leitura obrigató"ia, não
só nas escolas como nos la

f~: ' d~llii!~Sró~~~S qM:e
O 0:8y~: 

II'S do en e" nt. o, ralando à 
.(;azze!t" lIello Sp()~t » , decla 
rou qUl1 t"ctps (.s ,,!'por
tistl\s, I\pÚ, a conqllistll dn 
Itália IlfI l'aml' .... n>llo!lo mlln
no, IWr~lInt"vlllII qual li na -
c,:;lo m,\iH rOlrte nu I'ut,'h,'l ;: 11 
Inglat .. rl'lI ou li Itália'.' E no 
dill dn .. mhat" se d!\ria en 
(Üo li r"spOSl tL 

() resultado, como suht!lIllls. 

A higiene ens in a não sú a 
defesa 'contra as doenças, como 
também as medidas para man
ter o tísico e ') psiquicll em per
leila I'·' rlna . Nos 1(,:11p05 que 
Correm 11 ;\ mui la gellle nervosa 
porq ue nfto sabe' alimentar-se 
convenic nlcmenlc e porque não 
dorme nas 11OroS ele descanso. 

Existem llluit oS pessoas 'ner
vosas • . desanimadas, irriláveis. 

r.. i de 2 li :1, I..ndo [)~ ingie-\ neuraslênicas, So porque não 

~~~;,~Ct!:n~~d~o~'Oi~!~:llln~s,S:: I sa~:~~ ~:~.:~~~t~rCll1oo dd:~ ,inimo, 
Il' l!ando ter sido m»rclldo a-i a irrit .ção, a neurastenia. nada 
pús um tOflu e do Cl~ntr'O · o lI1 ai~ ("ril ; regulari za r a vida, 

o Sl'Cfl'láflo da I-t!l!l'rsc,:ao, c u<ar o espll' ndido Tonofos· 

Inglesll, ouvidCl li resPdlo'j la n tf a CIS'\ Bayer, obedecendo 

rl l'ldurol! qUl-' de iuto acre - ús demais rC1:raS cstatuidas pc

I<l VU ter sido. o poot~ marcado la higiene. . 

com 0 _ aUXIlIO. dll mao, ma~... i :>;ulI1crosas pessoas que usa· 

qUl; lIao convlllho lubH 0!1a1~ ram (l 1'onal051an licam ad mi 


111 " Ils:,unlo. radas do bell1 ' eslar que sen-
Um eorre Q Ponoll'llt (' e ~por- tiram "penas co m as duas pri 

tivo I'~l?endo ~;eus efdnelllá - nle iras injeções désse precioso 
I'I ' ·S ;;ob n~ eSSl' grnn dp !leon · med icamenlo - absolutamente 
temml'uto t'sporll " o, ClIJIi r en · indolor e de gr<lnde proveito 
d ~1 Jla~s(ltl de 1.000 contos, pa ra os enfraquecidos, s.:jam 
(h sse que em toda /I lIállll criall~as, adultos ou velhos. 
h<t\"i !\ mais c lulllZt'S anuucl

ir Clubt! de l' ,\ri~ (, Ilnllo () .1ng(\ que proí'laman · 
cs:à FnlU'.'/\ em 1907. dO) tiS vil'lUdes de Mu~s,. lini 
fiaia taç!1 em 1!l:IO, 11 it\t'l' e Ciano ... 
Htl~8 em 19:1:! e, 11 Foram, ,10i!;, esst!t; jogas o~ 
go:edor lia laça, co · aconte<'imeut()~ mÍlximos IIns 
lressoalmllot l' uo CIl t!s l'l'ras eSll(j rtivas dUrlllItl' 
pitlrma pl'lrl presiden · mllio, na Europa, enquanto 
til :!blica_ 'lU l' pura nós () mês pnssado 

I gruritle ac:onll' e i- ,.[t'f'eet-u aquelll grande vitú · 
ni~iflcou.- se quand" riu de Lima, onde ClS n<JSsos 
dolrl' a Itália t! 1\ In - atlt!tas ~I' Coosll~raram bi

~ ~1~CI\II'iPl':1 do mundu cUIDI ,e l-''''s do cOlltiuenk. 

~ Biase A. Faraco 
!:helc do Dispen s:i rio de S!lilis do (C'lIlr" de Saú
'torianópnlis. Ex ·in lernu. por conrurso, lia Ass is
:tia Pública de P" rlo Alegrl'. Ex-inlerno de 

Clinica medica e Ginecolugia . 

CLlNICA E CIRURGIA--- Sífilis -- I (on,ult.. dilfiamont. d.. 16 ás 19 hora. 
Rua Felipe S,hmldl, 46 Fone 16'08 

; I Florlonópolis 

:a: ji:rlos H(2p(-ke-s-:-=.3OvA~_'_I-1..
c:::
-.a I 
........, 


__ . Matriz: FLORIANOPOLlS 
- f : em: Blumenau, Cruzeiro do ~ult Lages, 
- i I , e S- Franc1sco-Mostru.~rio em Tubarão 

~ r nIGERADORES ELECTRICOS 
. Ia:I iet ! 

J 

em depósito todas a8 peçl18 80llre
e mesmo mecanismos completol!!. 

deserr"Dlo. O~ proptlelllrto. 8~rilo allen
' lí-I,dlatIlIIilC'ille, aem Decueldadl: de /lg'Il"rdll'em 

I · I~::::~\--=~na~~!,p:~~ oa ' 'oefttgerlldortl\ P3'" 
11 hf,;;,(,~~j5<, ~"•. ~~,OI~.~OU DoRlll .d\~;D~lro, 

SOFIA BOABAID MUSSI 

parliclpa aos seus pai entes e 
~1~L~\~~~~~~u ~~~a~:~to f;~h~ 

slila. VALDA KUMM. 

Florianópolis., 4-6-39. 

,-- 1VALDA e NlllO 

apresentam:~_~~ .
1 

PEDRO KUMM e 

MARIA HUMM 


participam aos seus parentes e 
pessoas amigas o con"alo de 
casamento do :ua f<lha VAlDA 

com o sr. NILLO MUSSI, 

Anit~poll s, 4-6-39, 
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Bronchite 
Friccione t 'stl' poderoso ungucnto no 

pescoço e peito. Actúa como uma 

çi1 t'aplasma. l' no 11lC'$lnO tempo des
prmdc vapnrcs mcdicinul"S. que V.S. 

rcspira duralltc horas. Solta °catar-


rito , allivia r~aj~°fu~~r;o;es~ir~~~~~ 

o REGISTÕ"DENAS
CIMENTO DE MENO
RES EM ABANDONO 

O dr. Eduardo de Oliveiro 
Cruz, juiz de menores de 
São Paulo, eoviou ao sr, 
ministro da Justiça, em data 
de 2:3 de Maio últimlJ, o se
guinte olicio: 

«Tendo tido conhecimento 
por uma noticia veiculada, 
pelos jornais desta capital, 
de que aeeba de ser con
cluido. pela diretoria geral 
de Estatística dêsse Minis
tério, o ante-projeto de um 
decreto-lei sôbre o registo 
civil de nascimentos, venbo. 
com a devida vênia, lembrar 
li v_eXR. a conveniência de 
ser incluido em tal decreto 
um dispositiVO autorize 

PASTILHAS 

L~ A 

Mútua Catarinense de Seguros 
de Fogo e de transportes T,mestres e Maritimos 

Fundo inicial integralizado Rs, 510:0\JO$OOU 

Depósito no Tesnuro Nacional Rs . 200:000$000 


Séde em Blumenau 


Comerciantes Industriais -" Proprietários 

Na realização dos seus seguros . contra lNCENDIO e 
TRANSPORTES prefiram a MUTUA CATARINENSE 
DE SEGUROS, por ser a única que ap resenta aos seus 
segurados a vantagem da participação nos IlI crus ,,"uais. 

Mantém Agentes em lodo o Estado 

Agentes: LlVONIUS & (IA, Praça 15 n' 1 

30v.-I- 219 

\l~L -_--
ri A ANGLOMEXICAN 


PET RO LEUM COM 

I PANY . l1D .. lem o 


h onro de apresentar 

es,o noile. ós 9.3 0 

hora s. ao public o 

radio ouvinle d o 


W.O " I I t'- "" ~ o
Bro ,i l . o in sig n e r' . ~ . tW , .. .. ..'~.I;;.""'''·' """'J
(on10ro patr1clo . 

5'''0 v,oleto C o elho 

N e llO de Freilas 


Dr. Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculista 

Pormado pela Paculdade de MedlclDa da Unlverahlade 

do Rio de JaDelro 


TralllmeDlo clinIco e olrurrtco de todaa ai molullaa 

doa olbo~ 


Cnrlo de aperfelçollmealo na upeclalldade, com o dr. 

Panlo Pilbo, DO Sco:rvlço do Prol. Devld SaDaoD, DO Hos


pllal da PUDdeçlo Oaffrft-On'DJe do Rio de JCDelro 

Complete apparelballem para examea de ana upeclelldade 


Electrlcldade Médica, CIIDlclI Oeral 

CODsnhas dlarlameDle dai 16 da tI 


CONSULTORIO Rua Joio PlDIO' 7 sob, Teltpb, 1466 

RB8lDBNClA: ... T__ 811...,. 17 TBLBPB. lal 

queo Juizo de Menore8 a man-IL.._________•____._______ 

dar proceder, quando IOr o 
caso, ao reglsto de na8cl 

~:nt~i?::ç~eD~~e8aJ~~~~~~~ GQNORRMEA 
::0~t~~i3~:e s:r:U:eVlr~rs~~~ '-NAo de88.o~eT'~ió!~ií~1a 'pr_ogred1u e lIA 11111& 
80lver a situaçlLo de grand~ ·..NOVU)ADE.,,, qu~~;re.s~lve-r6.~. C»,,, 8eucasoó .·. 
número de menore88ujelt08 :l Mu1mo 8IiWOi'< Oarta~.para: .

' ~~~~~81l~:,AO dos . J~I;~8 ~;:dé CAIXA POSTAL 1849. S. PAULO. 

-r: ~ 
Je;~ 

-~~~ 
-':.{i II~~ ,~~'~\ 

COMO A 
MAIZEHA DURYEA 
TRANSFORMOU-OI I 
E,. docntio e ago,••0'6 ro,- \

I t· .: robusto . A MAlZENA 

i ·r.rC-R"'i.":~"· ·. "'f!.Uô ..."i, t"u-.;· -:.: --~.;--- ..- ~. 
;;ppc: ile t ' lhe d eu saúde . O 

I

:' \"\1 P~ ~ ' ) tamb~m c~t â. normal . 

t l. ,u i Hl dUVida de que a 

r.1 .' \i 7. ":'i~ A DURYEA fe~ 

1II1i ;: I: l ': ~; . E' um pr o ducto 

It ~ l\:; " 5uhs\ õ', lIçjrn;o e torna 

!n<.l;'; d l ll.cr i \"(.":~ t (}dmll os oli · 

111( U :· .;! ('11\ que entra conlO 

Cojmp. )Uent l', O seu e.npre· 

,: .. u ..! .. liment:.lc;:io infantil 
é mUito re r.l1\u m cn d a u o. 

• 
CR ..\TIS! - Poç a-no, 
u r ,. ttXCSnpllH do ,.0580 n ovo 
livro" I?<!'l·..·it... !ôc1e Cozinha " , 
qUf'!: j'I1!{; rtn O modo de pre
para r opti rno!!J pra t o5 para. 
o S f"U' ' w>IJ{" bt' lU co n lO ."ts 
rn ultip la~ a,pplic açõe!J c.1."I 
Ml.liz~na Duryea . 

~tAI/.E" \ ntl .~~lt_ ~. ,\ . 
C.. j 'Ul I·..... ta l %9;:: - S ftu P.ul", 

RelDetl.-mc GRATlS o ...:u lh-rn. 

EHD(IlÇO . _____ 

CtDADL-____ _ 

ISlADO .. .___ _ 

m<m O~tl ll( " pU~Y,L\" ~ 
( O &nC..,.II"IO 111.10' 

(11 t 10 & '1C Q Il ~~ 

1:----·--...... 

Or_ Bu!caB Vianna 

--(1

Commltorl0 á RUIl 
Jolio Pinto n. lb lsu
hr:l.do), Contmltl1!) da 

l ál! 3 horas d~ blr

de, Aos pobres _ 

CODlm}t&t, ncJ nO,'mi

t8.1 t!e Cm1daúe, Íl. t; 

8 bor,a.;; (Ia m17-i!hll, 


Automóvel .C'ysler lt 

Vende·se um ótimo carrc 

·Crysler~, perfeitamente em 

condições de viajar_ com cin

co pneus novos e todo em 

excelente estado. - A tratar 

nesta redação. 
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.._- --...... :.. 

CA$A 

Arligos de inverno para homens, senhoras e criança§~~,i~~ maior e ,Js k 

=======~.:..:-----'----- variado sortimento, na CASA "A CAP,I;rJAL" ----4 
146 Mótríz - Rua Conselheiro MtoF;õ n. 8 Filial - Rua Trajano n. 1 ! 

8 •••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••·: . 1(~*c=;oS Ní"-:~ - E ·S .: 
• Aconselhamos o afamado LOMifRicOIDE INDIANO de Sar- • 
• mento Barata, professor de Paraaitolog1a da Faculdade de Me· til 
• diclna de Porto Alegre. E' l~alHveJ ns expulsl!.o de vermes, e 
• tal como lombrigas Ox11ilUS, ancylostomuB, etc. 30 !lnnos de • 
O U":Q têm demonstrado a Boa elHcacta. • 

• D l:. P OS, 7 A R 1005'; • 

:l1P.CARLOS HOEPCKE S/A-florianopolis : 

Cirurgião Dentist8 MOENNICH 
FLORIANOPOLlS Edílldo Amelia Nello 
Rua Felippe S<hmidl SOBRADO, SALA N." 1 

Clínica-cirurgia e prothese da bocca 

App.relh.mento Icconlemonle .dquirido, com todol OI 

apo/Eoiço.monlol d. Icchnic. modern•. 

DIA Tl1f:RMIA - ALTA FREQ1 IENCI A 

TRATAMENTO SEM DOR 


ESPECIALIDADE: 

Pontes de Ouro. nl1 de Plalfto, SEM COROAS, para Imit... os 


dentes OBturai . . De lltadur&s AnhtuwicH., sy.tema .Iem!!o que 

vermitte obter a ImltRção absolula da de r- hrtura oatllral. - Den· 

tadUr'tl8 Sft;M Abcluada Psh.. tina. - I.1cotadurss pafch's, á ba6c 

de Aço·Krupp luoxidavel. -- Extr3ccào I )lDOLOR do nervo, 

sem debcojorts.ç ~o da côr do dente. -- Branqueamento dos deu· 
teso -- Mo esli•• d" bocca.." lDescoloracAo secundtlrla}. .•, Re

""CÇÕ~H de rbiz, -' Reimplantaç!!o e Implanlação .. Theraplll da 


Paradenl08c (Pyorrhéa), .-- cirurgia radicai oegundo 

o Prol NNmann. Berlim. 


Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

As t"'ça, e ."xt.,-feira., consulta, nocturna, da. 8 ci,9.30 

I 

Aos sabbados de tarllc não há consultas 


HGRAS M.\RCADAS. 

·-;;=::;;;;;;;;;=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;;;;;--..:'I 

o #CONTRA 
E' DE EFFEITO SENSA"'.~~"',M" 

N•• I..... , ..beld•• o ',.lço..ir••, ••• b.-...... ce.. 
.c•• _ simpl••, grlppe., r••lrlado., rOllqu1d6es. __a _ 

escarros ••.,gulfteos. dores. no peito e n•• c.........0 ...... 


: :~:=::I:~~~;,lf:~!~ ::r:r!..~I~:...!:~r~;.::'~:J=:= 
". tosse dos 'ubercu1osos lom.ndo-e c_v............... . 


~:..Jr~!.~~:..~~..!·c~~::::r r::!••~•..!.~ ':::''!.-':::'-=c~= 
'em .ó o CONTRATOSSE, que. ".'a'a. .6. t... ".11.".•••r.daW...... T.....-__.. - _ 

~oJnpan~ia ."llança ~8 Ba~i~» 
Fundad. em 1870 Side: BAHIA 

Sequros Terrestres e Maritim08 

CftpH~1 Re~J!z(ldo Rs. 9,OOO:OOO$oofJ 
C.,,,l«.1 e Rr.~trvas RM. 57.000:0001000 
B.il~ d( r.-. 'z (Il.cdlos e lerrVDD~) I?l\. 16.0114:200$749 
S~g",o~ ello'!c!ui'ldos em 1937 Rs a.169.67i:1M$8õ4 
Rec""'1> .,m lQ!l7 R~. 22.ãõ5:211 $090 
SIDt&tr(l~ P()II'0S em 11137 R ~. 3.797:ã80$05U 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succursal no Urugully. ReguJadorel d~ IIvllrllls c Rep, r 

seD:aD'~l' nlls prlnclpllls cldlldcs dil Amerlco. 


BDropa e Arrlca, 


Agentes em f'lorianopolis 

CAMPOS LOBO & o., 
RUA fElIPPE SCHMIDT N. 39 

CalJea postal I/}- Telt!photll I083-l!nd. Tri. cALLlANCA. 

:FAc:ri#tôdQ8 ' em Itaiélhi,Ldguna e 

j~1 0;)t!'[ BlUID';~au. hb-A~.llte em l.Q:q..;.. ... :

J II-P) ::7: "; : ~ ; .'~;' 


VAPOHES A SAIR: 
PARA O SUL: 

ANNIBAL Br,NEVOLO: dia 14 para Rin (h'ande, Pe· 
~otas e Porto Alegre 

COMTE. ALClDIO: dia iS, pal'a Rio Grande, Pelotas 
e Porto Alegre. 

PARA O NORTE: 
COMTE. CAPELA : dia 10 de junho, Baiado no mesmo 

-dia pllra Paranaguá, Santos, Rio de ,Janeiro. VilÍll'ia, Cara· 
v elas, Ilhéus, S. Sa!\'adol', Araca.jú e Recite . 

ASPIRANTE NASCIMENTO; Dia 21 , para lIajai, R. 
francisco, Saot08, Angra dos Re is e Rio de ,Janeiro. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN· 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


. Agt"llcia-Rua Joao Pinto. I Armazem -~;1 
9 - Phonc 1007 12 -- Phone 1338 -'II 

~---------------H. C. DA COSTA -- Ag~nte 

Sandalias OH. MI6UBL 80R8RIO 
i CLlNICA GERALde tiras I VIAS URINARIAS 

para verão Especialista em moleslasI pleuro·pulmonares (bron
ehites ..... as thma tuber-CALÇADOS culose, ele.)

de todas as I 
iI (;on511l1orio: Ru. Joio Pin ° 

to, 13 d•• 14 il 16 hOI... 
qualidades 

- Phone 1595.- TAMANCOS MEXI
CANOS para Residencia: RUI Joio Pin


PRAIAS DE BANHOS to, 1 {Sobr.)-Phon. 1214 


Cintos - Chinelos - Bo_II"'--:7~2------··1 
nis - Luvas, etc, 

Artigos para sapatei

ros e selleiros 
 Dr. R"m,'g.·o 

...
Cortume e Fábrica 

de Calçados CLlNICA ·MEDICA 
Molestia Internas de 

Senhoras e Crianças em•BARREIROS. Geral . 
CONSULTORJO : 

lL~"11 9R:: ~~~!~iJI~::.:~ 
Av,:. ~e;;~!~ 1~~2'.278 


D.pó.lto:RIl.c. iM~fí.;.J(l 


'''-~ ~~' ~ ·· ~·

t 

[ 

Móveis de aç~ 
I 

Co,trlo. - Â*,o~i.,G 
at......... _.(c"'i~ 

I 

acabamlJs de receber, em estilos os .mais," m(i 
Esmerada fabricação das Indústrias «Neve. ' - [I 

I 
Recommendall1(~s . aus . nossos c1ienl~s _ ~ amig! 

VIsita a nosS:l exposlçao. I 
Preços excepcionais! 

Machado4C 
Rua João Pinto - 5 

Teiephone- t058 Cx. postal , 

FLORIANOPOLI~ 
'1) 

~a (:~m~a~k 
~a~~~i~a 

o 3r. Augusto Slqudra de B,i~,e 
do vapor «IlaberlÍ,. rssldenle DSII L!lrsniliras_ 
Rb de J~nelro, allslm nos escr~veu: 

«Martirizado, qOllsi um ano. com \, 
ulceras purul(nI88, "m umil pernil , tomti lIl!. 
purallvo8 sem (·bter resultado slgum pos"e 
lodo des~nimêldo, .por me julgar incutavel, 'I· 
11"11<10 a d~!x"r m'/u lugar li bordo. Enconl,\o 
que me ~con~elhil8!e 11 Uflar o «GALENOOIa
selhc qUe de bom grado ilclitei. podendo pr!, 
com 3 Irasco" IIPena8 de.sI!! abençoado e ,'o 
remedio, Oquel complet,.mente bom, vollélnd~u 
trabalho Engoldei multo vol/ou·me o Ilpell1~J. 

quirl o vigor de outros (~~~:. reconhecldli)! 

ULCERAS purulentas ou Cilncercsas~s 
brilncos, pU.tul88, 0.tul8l1, Jumores gomobo :s 
hrid!l5 de mau cllrater, locea de 8upurilç - li, 

e, zemos, dar/bros, etc" eDCODlram o remédl e 
de di!tlo mala rapido, DO 80ber~üo dCPllr::~. 
LENOOAL,., fórmula do nolavel méd,co IDg _ 
c1i1lisllI em Slfl/Is, Dr. Frederico W. Roma o 
aquele que tiver cCDflsDça Dute podero~ • 
mento, olcilnçarlÍ o mata positivo e lIurprth • 
lIult/ldo, como aconJeceu com o er. Augy_t 
de Brito como prova o al"slado aoima: · 

O ..OALENOOAL. é O unlco depur I. 
,ntlllco, premllldo com Medalha" de Ouro, I 
El\PoslçOe~; pOSlue dois Diplomas de Honra x-

5:i~,::~~!'~o:i~:ii;~~~~i;.fJ ; 

Encontra-:-se. eDl todas sS i ~ 

do Bra8U e RepubUclis .Sul·Ametlc 
~•..,...itôí ~Iíi:~._;;d• ... ch ... d_O.. N 5 _A.,."",;o;;~~___ .D,, . S P · __. _I. . ;.~>. íii!" L··· m=):..J1.~:f'~ ~_.e a.,;....oio;an"'íÍroia... s....,,.~........_Õ.. .. éL.•_ _ _,N__ _.__•._~_:;N,;:...
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:1

I() , :~ c,':-f~':'i d~ c' i'· 
I 
- L::~~\.._ . .-"'. 

Diar!o VeSlJertl!4O ! 
ROd,,"cQao e Oíflciila. • 
~õla J01!() PilHO ti. 1:1 

\ ",I 1(121·- (.'l:. pua!"; lS!-l 1 

;;~ .·. IG :~A -: lJR"~ I 
,." o N~ C"r./(a/: <I)~,\\\J<'.

'----'--- -· ....';-l~~.~:."!~;~. ---- --~,'i~, ',' 
-C.H 
~ .[" t'ro 4\ U:"'(J ~~ ;"

I 
N .; 1"1,,,,,, .~~ "\ III' Anno 

I Sem(,b tr~ 2~l'M I"~ ~ 

rrlr7'~""~ :~"'" " ;; 
~t!O·.lH ('h.~ !lI"', (~;'t.!H'!" .· f ,"'. !,\.::~. i : 

o•.;:r~~ i,~:,~·' ,;~:r~..~O:~ '.~.~::... : : :'.:~···· ii 
! ~ 

li dlr,·cç&o nllu.e ft',, '''UO<I h ' \'; ~ I 

!i$li ··································: Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpch"I 
~·" Transporte rapido de passageir05 e cargas com os vapores "Carl e. 

Hoopcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max». 

I:
@ 	 GI-

SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS :1[=. _ I :i.". 
-1 .."'",,
~ _ 
~II-e 

1i 

1: 
~ 

Linha Fpolls.- RIO de janeln) I LlIlha Fpolis.-RIG de Janeiro 
Escaf" rtãjahy-::; FranCISco 'I' 

e Santos 
Transportes de passsagelT()s 

e cargas. I 
Paquclc ',;~~~!:Ct!PCke' d;a 81 

.Cal Hc:epcke:- }, 16 

Salda a I':o~:a;a madru;aJ:. 

Escala São Francisco 


Transporte de carga 


Paquete «Max' 

dias 7 e ~2 


Linha 	 Flerianapljlis- e 
LagUna. . 

• 
Transporle de carps. 8

" 
Paquele -Max» : 

dias 2 e 17 • 

: 

ros até ás 22 horas das ves-	 madrugada. • 

PftI{)·a~:~~j~.8"~(~~,\;; .. D()~J I lrman~ i~e--dü ÔTviiia--[imrltoSa~O--B; ?;d~~~:~~:~F~~!~~:~::té d~~IOrdens á~e 12e~:~~~~,es ale lord:~s l~e :~b~~~~=~a:té : 
I 	 ..

Colchões- Asylo ~e Op1hâs «Sãn Vicente ! 
fi p.. , 	 :.Colchão para casal 	 .. 

.:,UlO»".~a 30$000. 	 a ,~'~Ü l ·, lTi<'
Colchão para solte ro, I ,. 

desde 18$000 I Colncidi",Jo Il I fe~tlvi i, d· 5 do C\'ngreR~o EUCiHis ik 
. • . tico. Que '''' '<cll,!zardt>, r~~t,; ,\, pH ~ 1 P ('~ ".1-;8 28. 29, 5~ e ~1 • 

Travesseiros de pama, de tvlGfo cor·' nle C,)'r. ,,', de DIVinO E · P flt., Santo, o lTmao \t 
V S encontrará na IProvedor mandó-me que tiVI >e ti 10,1->8 O" fIéiS Que ('OS reatas • 

• .10 Orago d~? ' ~ lrman .!~ d e ,e·"o ce!,b'lld811 as'lm: 

- - .--- - ..- . ..- . 

lo mlll IBELLMIII 
Com pr41tca 003 hOllpll!ll~ 

europeu~ 

CLlNIC~~.!CA UI 

CoDsullas d.!8 10 clS i 2 e 
dc:s 16 clS 18 bores 

INSTITUTO DE ELETROCAR-
mOORM'RlA CLlNICA 

ClIl'8O de aperfeiçoamento em 
doençu do coraçAo Idlagno8
tIoo precleo das moleallaa car

~~~r~a~~~j~~:I~
ENÇAS DO SY EMA 

NERVOSO 
OABINETB DE ELRCTi!O· 


TERAPIA 

OIIdaa cortaa. &108 ultra-viu· 

1e1lUl. Ralo. Inlra-yermelho. e 


EIfletr10ldade m6dlca 

l.alloratork!lllll Ilcmco-

DÍI e lúlpel ClIlliclls 
Exames de ..n~e JNlI'" dlareoetloo da sYP 111 (rellcçi\e!
• W_rmano de RoeM 
Tzo. Kabn • &lelur Zorge)

Dlapo.&lco do Impalodlsmo. 

. ~~~eU=':(=:~
de Aaclleln Zondeck. para dia· 
Cc:'~d:=,~~eil: 
qaldo raablCo e qualquer
peeqalaa para elocldaçlo de 

dlapoeUooe. 
Fem. Machado, 6 

Tell:pbone 1.195 
PLORIANOPOLlS 

. ·aiUlt 

SIIIE! SIICII! SI_ 

SANGUENOl 
(f_lia .._) 

E' o uDlco forlificaole 00 
mundo com a elemeolos 
IoDlcos: Pboaphoro, Cal-
elo, ArseDlllto, VilOildillo, 
ele. Com o seu uso 00 fim 

, de 20 dias, DoIa-se: 
t· - LevaDtameoto leral 

dai 16rça. e volt. Immedla
.. do appetlle; 

1···[)euppfreclmeDto por
llOIIIPIeto dai d61el de CI' 
beca. 1a1O.. e oervolll
.,; 

3'-CDlllbete r!!dlca' d. 
!leprallo nervola e do e.
....,edaIeato de _bOI OI 
íei:OI: 

" 
f 

-4' - Aqllleoto de pela 
nrIaodo de 1 I & kllos: 

O SeqHool ~ amalllD
de descobertl IcIeDtlflca.
·oPmllo do dr. Mailoel Sol
. re. ;, deCo~t~I 
~~~ ...;}~~,. . ~ .~~ .~~~ ~~ ~~ W&~ =~~ 

I 

II 


. Emharque do Srs. passagei - Saidas ás 18 horas p. m. l · Saídas á 1 hora àa \3If» 

saidas. 	 das saídas. • _. ._...,------ .. .. 	 = 

Ob~ervaçõe5: ~rSeta~S~!~i~~t~e~~~e~:~r~~:~':eo a~~~;:~~~ri~e ~aacc~:a~ ••.h·b·d· . 11 d b d d

E' expressamente pro I I a a acqulslç o. e passagens a or o os vapores. • 
Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pilo trapiche sito

«Rita Maria ». • 
Para mais informações, na séde da • 

Em'Oresa Na.cional de. Navegação Hoepcke • 
a rua ConselheirO Mafra n.' 30. = 

"'	 1............. ,
..	 . 'o " ..... ____........ .. ,

C A S A B E I RA O NOVENAS: - l\~ riio ldelo 00 di ,) 2 de junbo, ás ,~;...<Í, · ,;',c~"~'$!IIR.!e...~ '!f);f#".y~.~ """«<·_-...,\_-,..,.-"<!I~~A$, ..~~I'$~&:';;•• 

Rua Tiradentes, 3 18 horeJs. -, -. ' .:- VENDE SE uma casal 
1S1 30- 2"1 SABB" OO 10 Di:. JUNHl, . . ·- A 1l0ite, lellao dI' - de mate. 

prendc ~.•m f,e[l'p i:f ' ~1'Ihc •. no A~ I I". riat. tipo «chalet», em JoãoDOMINGO 11 ,!o JUNHO: - f>k:i' 11 r. 7. dll á~ sele Pessoa (Eslreito), na rua Spi 
!tOU So com Ccmrn up""h dos [rmll ' 8 ; á. 9 borllS, vack n. 19. com 7.80 de !rente 

:MIss" sr.l~n~, cem seru,âo I:\() EVltog· lho. por s . excilt. e 19 mls. de fundos. bem co
i rt' vrnl!. d. jOtQuim Domi 'gue' d? Ollvt' l ·a, " rcebispo me- mo um terreno, sito na mesma 
Itro!)clit~no, 	 localidade. com 20 mts, de 

SEGUNDA-FEIR t, 12 DE JUNHO : - Mi'l\a rez~dll. frente e 25.30 de !undos. Tra 
lá. li b ll!8·. (' jildi, inh ll C< m b , nçiiu, á ~ 18 noras. Durante os lar como se. Carotino Linhares, 
I,r~s cjíd~, 10, í 1 e 12 b 'l V1J.rd, ÍI ndtlé leilao dô p ,endél8, em na rU2 Vilor iV\eíreles, 17, nesta 

fr me i1" e;j ;licio do A~ylo. capilal. 
P,'de-se, pWkot", !"F fié i:i lrGnsferil~m suas olle· tas 193 l5V-14Ide milMIl' par,·' os Ires d :iJ'o· aci m,J. ~fim de melhor abri- ___ _.» __ . _. _ 

IF 
jlh ~nt~'· as f,,&to, . C"!l~bt,' rio na I ·HJólld,.de rio Divino E,plrl-
I til S,:.I1I" l' A~ylo d ~ Orphií ••São Vicenle de paulo» em 

Inri, Ilopnli", 2 de Md,) de 1959, 
O Sf>crl1 ár10 OH. RICARDO

168 J. CCTAVIANO R,l\.MOS 35V-3;; 

C arga -
Modernissiruos.... 

G~TTSMAN 
Ex-chefe de cll

nica do 
HO,8pital de 
Nuernberg 

(Profs. L. Burkhardt 
, e E. Kreuter) 

Especial'ista em 
~i1'U7'gia Ge'lf.1i ., 

Alta cirurgia, gyne
cologia (doenças de 
senhoras) e partos.

Cirurgia do systemll 
nervoso e operações

de plastlca, 
COD~llhorlo oi rUil TrllJa

DO, 18 (dlls 10 ás 12, e 
dll~ ló ás t6,õO) Tele

pbone - l,28õ 
Resldencla â rua Es
teves Junior, 20.••• 
Telepbone - 1.131 

Quer ser feliz ? 

Em negodos, amores. ler sor
te, saúde e realizar ludo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prof. Omar Khiva, 

Correio Passageiros Caixa Postal, 407. Rio de Ja
aviões JU f,2 iigam com a maxima neiru, que lhe indicará o meio 

segur.'lll ça e pontualidade: de obter Iriumpho, prosperida-
BRASIL - URUGUAi .- AIWENTINA - CHILE _ de, fortuna e saúde. Nao hesíte. 

BOLlVIA - PERU' 

'Síndicattl Condor Ltd"!. Antenor Moraols
Agentes: - CARLOS HCEPCKE SIA. 


RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianojlolis Cirursiio.denti.ta 


TELE.FONE N. 1.500 Trabalbos modernlssi-


I mos. Pontes e dentaduras
O advogado aDatomlcas, em todos os a melhor pomada para feridas, queimaduras e 

materiais adoptados. ulceras antigas 

I 
José A.ceado Soares Moreira HORARJO: Nilo confundir com a .pomada coDímum de Calendula. 

GOlllmDOICII /lOS s~oe cl1~nt~' ,1CIlIIl clJPltlll e do ioterior DIlB 8 ãs t1 l" da8 15 Exijam CALENDULA CONCRETA em tOdas as 
do e.llldo que C0,'lIlIlU.Q " UHcer aUII pro~8.Ao perante a ás 18 horas. pharll1aciu. 

Cort.e d ~~ appeUaçao RUI Po Misuelinho,6 Depotlitarfo ne8ã~~~i&~':'::~eAGOGTJNBÔ 
'~_______________________________~~I . II;~----~----~~·II . 

(re'dl-to Mu'tuo Predl-al 

São João I São João I 

19 de Junho 
GRANDIOSO SORTEIO 

Relação dos premios que distribuiremos no 

próximo sorteio de 19 de JunllO, sem outra contribuição 


a não ser a habitual de 1$000. 

Para que todos possam tomar parte nesse formidavel 

sorteio, resl)lvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE, 

todas as cadernetas atrazadas, cobrando sóml:'nlQ o 


sorteio a correr. 

Os prestamistas que queiram gosar desse previlegio 


deverão trazer SURS cadernetas a nossa séde 011 

remete·las por intermédio de nossos agentes. 


O premias são 08 lleguinte/!: 


Premio no valor de 6:000$000 
Premio no valor de 	 200$000 
Premio nl' vaior de 100$000 

15 Premias no valor de 15$000 
10 Premios no valor dPo 30$000 
10 Premi08 no val('r :Ie 20$000 
lO Premlos no valor de I~$OOO 
10 Premios no valor de Isenções 

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

Não hesile porque: 
Se rico quereis ficar 

De moeda boa e legal 
Inscreveivos hoje mesmo 

Na Crédito Mútuo Predial 

A que menos promete e a que m.ior número 

de premio. entres. I.*'..&••••••*,0••0*,'•• 

__'_________________I E I 
Mio ha F RDA que resista 

.0 u.o d • 

CALENDULA CONCRETA 

l 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 O " ESTADO, 10 de Junho de 1939 

Dr. Pedf8Yé'Gitalãô Clínica : Iilédico· 
• ' ..« . ê:frtirqiêa

das molestiO'sida cabeçà e pescoço
ESPECIALISTA EM 

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
. . Consultorio: Rua Trajano, 18 

Drarramente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 
R.lidcnei.: Phon. 1565

"Cfl[iJ ~/iJ/llIll@f5 
V-il4USAMOS OS TRES11 43 

EVANGELlSMO I ~ 
, .._,L_._ No templo d-; Igreja pres.1 Vida Social 

biteriana Independente, ú 

· ··"" ·':'-~~~r~r~~--Pl~~~le7;'iió~::~.Pâ\-+:::::::;;;~';""':.Cft~,,;:::;~--'::-= .7':-~~ · 
manhã será estudada, em I O sr, Orlando Cunha, d;!lgente em· 
classes, segundo 08 sexos e pregado da flr<1ld Ha!p<ke S, A. e 
idad.es, a uiografi!i do pro fé ta I a<afado elemento dos nossos circu, 
Dan.lel. . • . los esporllvos, faz anos hoje, de· 

Viveu em Bablioma, na vendo ser, por esse molivo, muito 
cl\rte, durante o periodo do felici1ad~. . 
reinado de Nabucodonozor até -
Baltazar. Senhorlla, taça com que seu "/l-

Era um homem de grande morado u., ch~péu RAMIlN7.0NI. 

atl~~~~~~tante, diariamente, i FA~EM ANOS HOJE: 
" Ires vezes ao dia, fechado I . • Sras.. Yolanda de. Sousa. Spal~lng, 
em seu aposento orava a ~ Vlc(!ncla da R~cha Azeveoo e I.lard 
Deus, rendendo.lhe graças. de Alme!da. ' . . 

Obrigado. por dl'creto real, I Sntas.. Leonrdla Frellas e Ulbona 
a render culto fi u'a imagem de Sousa ReiS. 
rebelou-se. ' . Srs.: Nabor Costa e Júlio loão de 

Sofreu ca~tigo, mas DE'uS °Ilem~s. 
umpar.olJ mrJagrosamente. . Senhorita. ~Xl", que nol"I>Dalllel será estudado como U8e chapéu RAMENZO!'iI. 
um herói da fé. 

- A's 19 horas haverá H.<\BIJ,11'i\t.'õF.S 
culto e pregação ao Evan No <arlórlo do Regislro Civil, es
gelbo. lão·se habilolando para <asar: Paulo 

A entrada é Iranca. Lopes da Silveira Ponlo com a srola. 
(; '~~ : , \~:;Il :l~ :': :~a ::i ::! ; ';~~ ::\;ij~~ I:t:~:: .~: ,~!t: ' ilt\~': I\~ Ohndina Dutra, e o sr. Osório Vai · Mauricio Piedras procura ga; <om a sllIa. Eisa Carvalho Bri

"L ~:jlll"~ (k Tn'" dnraf!ll' ,'j!l\'tI :t1H!1I~ "'f"j:!"uidll:-i. Gratificará dados ~Ílhre o 
nlitll·... fí ,d' lIll. dia ap",.,; dia. miiltap·... d~l kilollll'lrl" .. sua filha Maria Piedras. gido. 
POr/lllr' mnnft~!I' I,,' rt'hl"'/I ;(I~ "", rwrf"illl I.'flfl:-i ,'/Tlu: ,in 

e {I :o':-,"!!'lIIam a n'~lIbrid,II'" ri:' ~li ..:l rillllÍl:;IO d o 1,·ilt' , ~~~gO~:~a~~~~~. 616.~J B~~n:~ '·I,\.lANTES 
Aires. Em visila à sl!a exma. hmilia, a

,~"m Iltll "(If/ ." II1UU dr (tl"1I /·.I'!rflt/tJl l/t'n;/ · l',:fh:-:i,J/I '·. _________iiilcha.se nesta capilal o prezado eI.,. 
POf(t' \,;-; . t'·dar cpr: /; de !l1H', ('fJ !lhe('f'd nl" ' ~ ('Onlll 'IJ .A. s I distinto jóvem Lauro Daura, quana·
~;io, 0:-' tiin'c1"l'l'~ da "I :1I111Wl'alinl C'~l1ll'al de O I N E IIVI .:...=-. nlsta de Medicina. 
LH'ljdlli, ,:-o" 11:1 11 t' :-,I" IUH' l'a1l1 attla: \lprovrift', pOI'

t~Ult", fi rf':--ldlad., da t'xp"ril'lll'ia ll'chniea df' ~",a - HóSPEDES 

grande or~alli ;:: ;I(;i'IIl. USE OS TRES CINE ODEON - A', 17, 19 Estão hospedadas no GI6r!a-Hvtel 
e 20.45 ho,.., • Lu., do campo *, as ~eguintes pesso~s: Jorge Tllnks, 
c o inícIO do filme em ,é,ie Antonio Mocel'n. Slanley Maúko, A· 
.Fronteir.. em chameso. nibal COSia, João C~ruso MacDonald, 

CINE REX-A', 19 hor.., .A. lames H. Gray e~iiin(i5(~ Mais. i 
mor hawailno. .Ondu mu,i- ENFERMOSR 

cai,*. Enlermou, ante-ORlem, à noite, 

CINE IMPERIAL - N. 17, 19 ::r,~~~~a:~n~:i °T~I~~~n~r~z:\~~:. 
•. 20.30 ho,a" .•Ol,?,"mol ~"r" Socorrido, sem demora, pelo,,;r. di. 
VIver o,.• a ~ontlRUaçlO do _ f,lme Sáulo Ramos, 101 p~SIO f6ra de pe
~m "',,••O,ck T'ICY, o d.ctc- rigo, _ o que folgamos em regls. 
t,V... tar, desejando-lhes, all~s, pronto res· 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ ------- -.-.... _........ --..._.- ....-............ .'-- ----,... '.....---. .. ._.- -.-- -------- A. C. Luis DeHino tabeleclmento.' -\ tem, à noite, significativa hO-1 pátíco esportista dr. Rubens - E=---t-d-------,-h-dI • me~a~em ac> seu pre~idente , Ram?8,. sub-diretor da P~ni- As 20 horas de hO'e, a xecu a o a ":,ac :1 o 

Ultima ~ora esportiva I~~;;~l~~;~~,:~::t~~~f~:; l~:~~;Lt~~~x::};J~f~: ;::~~~!;ii~~~:::~:~~,~j: ::~~t~3~~~~~::~::jl

I

ções pretos, o nosso contra- jado .esportis~a e -erack•• I~ Wendhauseo, comemorarA o pelo Tribunal Espec~~1 por 
-------------..;.-----_ de 8". Flávio Ferrari. cógmto estl'elsr aerodinuml' aniversário da batalha naval ter atacado: com intUIto de 

______ Usaram tambem da pala- camente oa seleção rederal, do Riachuelo com uma 110. rou.bar, vll:rloR .mo~ori8tas d~ 
vra, enalteeendo as ~ualidl)· como se pr?pala, o lIucesso Iene sessll.o ~m qUE' se rarão Itl!lmXIS nlls lmedlaçoes de Bllr· 

Tamandaré X Iris, no Idisputará amanhã com o 1'/1. des moraIs e esportivas. do ~os -estaduIIIS> ser~ lm~dlato, ouvi\' os Brs. prof. Odilon . 
estádio «Adolfo Konder» ~anda.ré F. ç., li respectivo homenagaado, os sra. LICO 18S0, dentro dos prmelp\08 de Fernandes e Osvaldo Hmser VENDE SE 

No gramado da rua Boca· dlret?r-esportlvo escalou os Moritz, Manoel da Silva Mo· uma lei física perfeitamente . - ~ã~ s:,; 
lúva, o Tamandaré e o Iris segurntes qU/ldros:. rais, Cesar Seára e Nelson aplicável ao caso: «todo agen Terrenos Vendem ,es Cães Liberdade. eSQ. Sal1anha 
realizarão amanhã uma io· t." Quadro: Pererra; Cruz E' Maia Machado. te de uma ação provoca uma I dois lotes, Marinho, e uma sala na dita 
teressante partida, cujo de· CartinhoR;. Verzola, Miro e O dinámieo presidente do reação em sentido contrário•. situados na Aven. Rio rua (~lIndos do prédio n. 14 
senrolar promete grande mo· Dante; Dao~el. Waldemar, Aço, valoroso campeão barriga Se, pOl' C/utro lado, êS8e eon· Branco medl'ndo 10x20 rua l1radentes). - T.ratar , na 
vimentaçiio. Jalmo e):,?oa. Reservas: Ber verde de 1937 nllm vibrante sagrado às ficar na assls, C O F I S I 

Depois de rigoroso8 ensa- reta e I lega. improviso, sgr'~deceu alIo. tência, com aquele milagroso mts. Informações: Fone ~i~~,a t9~ura», rua c Ipe c I• . ~ 
los, rubros e rubros-negros 2." Quadro: Bola; Barata e menagem qUt! lhe prestaram pé-de· coelho que domingo 1.433. 218 15V.1 
entrarll.o em campo, em bus- Barcelos (Alfeu); Fornalha, os seus amJ~os t! admirddo· último salvou o Figueirense, 203 V 6 
cs de uma vitória de eapital Pirão e Euclide~; Piéga, Odi· res. os eestad&lIis. serão -abafa M&iS d-100 feridos 
Importância, pois ambos já Iio, Celso, Darc! e Pedra. A todos 08 presentes a di· dos». ... 
foram abatidos nos primeiros Reservas: Pereira, Teodorico reto ria alvi.ne!-(ra ol'erl'ceu 
Jogos que disputllram no cam- Ortiga e Platt. ' lima taça dt! champanha. Sistema ofensivo que Quando exercitava o puro Desastre de viaçAo 

peÜ=t~á~~~c~a~s~:~~e :g~~e o Homenagem merecida re~~i~~ar~f:~adOàní:ms~~tá~ será adotado pelos ~:'onte~~~,matrr~~eJ~' ~ ~:(~~~ mIlitar no Reich 
que será o prélio, leva à con- O Figueiren~e prestou 00- esportistas. "Estaduais" condutor longe Francfort Sobre o Meno,!)
vicçAo de uma pelejll em quo! A seleção -Estadual., ori· Não obstante ter sido (U.P.) - Sómente hoje .. foi 
um quadro lécni<lamente su- entada pelo -coach. Nels,!n Imediatamente socorrido, to· revelado oficialmente que um"Estadual X Federal" 
perior terá peia frente um Maia Machado.. adotará hOJe dos os esforços foram Infru· acropiano militar se preci
«onze' cujo entusiasmo lhe contra o combJOad~ eFede· tlferos, visto que nlio resis. pitou sôbre uma casa da lo· 
tem dado feitos not8veis. A espetacular peleja de hoje, à tarde, no ralo uma "nova tática ofen· tiu êle ao abalo sofrido e calidade de Gelbhausen, pro~ ..< 

A cla88e do Tamandaré é . Ad K slva, de lorma a. «~allbrar. aos ferimentos que apresen· xima a Franclort, provocaIf ,,"
Indiscutível. Os seus jogado- estadia - olfo onder» ~elh~r sua potentISSlma ar tava. do um incêndio e causanc.ló "' 
rei se locomovem t;I~ gra· Chegou, finalmente. o dia I Abrindo a tarde t!sportiva, tllharra~. c a'o a morte de seis pessoâtí . o 
mado com grande fllclhdllde, tão anciosamente esperado bater'8e.ào em jõgo am;stO!;o . Ataq e e~r do e despeJ s Continúa sem árbitro mais de 100 feridos. .•. >:.: 
~~::n~~,::o~::eà~:~ ~I~~!V~ pelas. rodas esportiv~s. «~s · os esquadrões .da Casa. H.lr ~ ~tj~tí~ « [:an;:d~nic~~~~:: o jôgo Flamengo X < O incêndio,. que irro~i>tu . 
que '011 eDiabos-Rub;os. t~n- ~duals» e eFederals>., vao pcke. e da Cla. Tele[oolCa exclusividade da chave em W, 'Vasco ~ao,c;;:p~t~~~~~~ ~el':nà~~;io: 
tarll.o amanhli a 8ua primeira disputar !lo terren~ da tecnl· Catanne!lse. , . d . que reduz o quinteto a trêt; Rio, 10 - Ainda nada de ze . . :/f}\"'., 
vitória no· certame oficial. ca e da IDtellgêo~la a quem Os dOIS comblDa os plza· artilheiros, pois os _meias» novo com referencia ao ár· Os tres tripulantes :do Ip
Já o Iril se apresentará com b~?e [a sUIPref1aCla do rute· ~ãO ao. gramado .ob.e~e~e.Ed~ se transformam em elemen- bltro para a pelêja Flamen- parêlho tambem pe.rec..• ,,
a lua carateristica de lIem- « une ona ' . seg'!.lDte c,0nstllulç o. S tos de ligação com a defesa, go X Vasco. .
pre: libra e entúsiasmo. A dj:S.::~~~d~:~~~8r.dOto::!~: ~~~~~I BÓrb~llaj~~r:r~~'rr~~- sem participar dos .desfêchos O problema permanece, A «Festa do FáC!o.· 
vontade de vencer dos gua- se· 11.0, forçosamente, peque- Evan: CavaÍazzi, Abelardo: a -goal», na maioria das ve- allslm, ~em solução ante a Lisboa, 9 - Realizou.•• 
pos rapa:r.es rubros-negros nas para comportar a assis- Marçal e Saul. Reservas - zeSurtil'á resultado o novo ~~ra::;~ên~l:o ~~ !~'::een~~ no Retiro d~. ~e,,:e~~ ;,• • F 
&em feito perlgar a inven· tência lormldavel que para lá MirlnllO e Santiago - «!<'ede· ') C I d 011 i M t I ta dos Fados., em que t().
-clbllldade dOI grandes clubes se dirigirá empolgada pela ral> ,. Agapito Jales Fran. processo. . I ar os e .ve ra on e ro maram parteyáno. aDIo. 
da .cidade. Epóde;.e afirmar esp ta uI' I' kl' Ch b't' D t' It Dolorosa loterrogaçlio , ... que, alláll, 101 proposto pelo res portugueses " em bOllra 
que o . ç!!!lpeAo do-Torilelo· O~jOgOa: P;a~~~éinado . pelo :!!~~' Niz~t~, IC~rionr, ~~~, N:: . V:~~o reprellentante do da cantora >..b,~i8f1llra Olla 

,Rlllâ~~~. _ulIO ter~ . de Clu~.!do8 "Fun.cionários Civis zareno e Póvoas. _ Refier. ~orreu traglcame~te . _ Pragu:erCoell!gii;:.'lU. lol~. 
~.azer~~!a cOllMfU.lr~lJlIu de.'S!lnta .catarina : e a renda VII.8 - Ari, RuHs, Carioca e O Jockey Pedro Batista B t b d .. .. lo~osa~e~te ,,, aplaudIda pela
oardorL do ~r6.I.I!.>...;él<!J8ft1J7 deitlns' lIé?;aoJ'reventório. Lúcio .. Rlo, 9 . - . Mo~reu ontem, erre a a ano onOll o asslst_ên.ClIH 
11010 A n~1lI0 OOll~IYe" L .·· .. ·.. .. , . ; .. ..... .• . . .. : nesta(l8pltal,pJockeYPédro Aval . Taillbem 'participarem da 

Arbitrar' I .,.i1ida;: o 'sr.Palplle .aerodlnamICO.i} rBàtiàtai .vttil!la.üel:l1maqlJllda Consta/ que o mé.~io Berre· fel'. o umbl'la b....U.lro 
Iria F. C. Lel6co CaS",", o Jm 'D:' 1 Procurado p.la · Do"a r. 'lol.nla que>lev:OiFdo .;pái'ê' ta nllo .:mat. , defeúd.... •• Morelr. 4a Silva. o C.lllur 

.p.... o 1610 qu. êlt. Clube da. campol nor1aD.opollt.uOI. portare.1I!. "partln, o .IIJI Ih.lro Plr.oualla, cOrol .nln••, pa,tlllu~ lboolll Monte lru. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ai ·Pln~a ft(od numa doente, 
após a opera~ão 

ANO XXV 

o MAIS ANTIGO DI~.RIO DE SANTA CATARINA 

Diretor 'gerente : Altino Flores 

Florianópolis- Segunda-feira 12 de Junho de 1939 N. 7686 

Porto Alegrê, l1.-I'lá dias, o «Correio do Povo' no
ticiou um singular caso cirúrgic:J ocorrido com uma se
nhora, que se recolhêra à Santa Ca8a de Misericórdia, 

A con8~lho médico, a enferma, que é a sra. d. An
géiica Ronda, genltora do sr. Silvio F. Ronda, e residente 
nesta capital, à Praça Menino Deus, foi radiografada, con8
tatando·se-Ihe a existência de uma pinça metálica na altura 
dos rins. . • 

Interrogada. a sra. Angelica 'Ronda Infúrmou que, 
anos antes, fôra paciente de melindrosa intervençi!.o cirúr
gica, e o médico, qne então li atendera, certamente, por
descuido, deixára a pinça no local operado... 

Agora, na Santa Casa, um dos cirurgiões do estabe · 
lecimento procedeu, com exilo, à extração da pinça. 

A adesg,o russa I Dadiãni . médico•••Tres e meia! 
~,~,~ ..--...- . -... .... I em perigo Rio, 11.-!n[ormam de Belo 

PARIS 10 - Novamente Horizonte que Henrique Dacasas por LONDHE3. 11. - o precipitarlo chamado do em· pel'iga a. ' adesão da R. u.·8sla diani, .continuando li viver deibaixador britáoico em Paris. apesar de ter rehwilo com as à frente de não·l:\uresaiio. A expedientes, estabeleceu-s6Iconversaç(;es aoglo· russas pôde tFlrnbem 8er devido i.s in· 	 I 
Transocean foi inteirada de como médico na zona boê·• rormações de que a Alemanha prepara novo movimentohora I que a fórmula anunciada pe- mia da cidade:

S. PAULO, 11 .- De acõr· 1t'xpao8ionistll" ' ..._ 	 la imprensa Internacional, Como sua cliente lá aparedo com umll l'stati8tica da LONDI,f:S, 11 (U. P.l -,,- O recrlld,,_sçlmeoto .dos ru degundo a qual a Inglaterra ceu. a decaida Miomar Lo~a,Prefeitura desta capital. em Imores de «movimentos de t.ropas IIlellllls» d~sammou o (\ a França cedem às maxi pedlDdo um tratamento de m·
cada hora de trabalho são I m~~cado dc valores ~ pmduzlU u:!!a brusca blllxa nas ?o· mas exigências dos Sovietes, jeçiies 914. D~diani. po~é~n,
cobertos 4:-18 metros de área,. tacoes. da sell'a 1.la., . '.1110. obstante os mesm.os haverem SIdo 	 pÓde ser considerada como entendeu de aplicar outralDjc·
ficando demonstrado que desmenhdos, maIs ~Bpldamente que ~e costume. . " fracassada. ção e logo a primcira ampo
a cidAde cresce na pro· Entreta~to. ~á na semana ant,ertnr, o m.e~2a~0 uc~. Nos circulos diplomáticos la prostou Miom"r de Cllml\,
porção de .i,n casas por I sava certa oSClla\:I,.'; e " l ..ac~",s() .UI)_ DuVu emp' "stlroo p~. franceses afirma·se que élgravemente.hora. 	 ra a defesa austmhana, de seis mlll.\Iles de h~r.1I8. esterh· impossivel atender totlllmen, Removida em eattldo me·Se em 19im se construiram nas. rev~lou. claramelltt> que os. capItalistas brltamcos não te às exigências do govêr- lindroso para o Hospital, tu500.461 metros lluadrados. estão Ilahs{el!os com 11 perspectlva atulII do mundo . Não inveje os bello!; dentes elas no soviético. Nos derradeiros do se descobriu, eetando ugo
em 19:17 o número de me- c:-ttl'cllas do cinema. Podcrú momentos, a França voltou ra Dadianl, novamen!e, às 
tros quadrados construido;; 	 lambem tel' (lentes brilhantc:o> li si, chegando à conclusão voltas com as autoridades
subiu 8 1.044.960, atingindo 	 c um ~orrj ~o fascinante. Ut-iC d& que os 8P.US interesses e mineiras.Kolyno:-> , o dentifrício que mi

lhares de dentistas rccommcn a sua politica exterior esta -V-E-N-O-E--S-E--um--s-'.
Em 19.38 foram constl'uida~I <iam porque lill1}Hl. c protege os riam em perigo, caso .Iôssem I - lão ~o 

J.052.:il:-! em 19:18. 

na capital paulista. 8.42;> dentes de um modo iné~ualàvc1. ~adas to~as BS garuntlas re- Cães Liberdade, eSQ. Saldanha 
28 pOI' dia, ou duas e meia 
casas, o que dA a média de 

EMBELLEZE seu SORRISO clam~.d~~ pclos rUSSO!! em Marinho, e uma sala na dita:iJnrata 
com KOLYNOS e~~~;~clO dos seus mteresses rua (fundos do prédio n. 14 

Outra verificaçiio interes· 
por bora. 

Foi . I;!<:baixo dessa~ ciro ~Caas~I~~e~~:S)~ll-;;- FJr;:arSC~l~sante: a do número de imó cunElapclas que o Qual d'Or· miai t9 u ,ebiJa luzveis adquiridos por horll. 

Em 1915 passavam de mãoR. ~~r~e:~u~~~iS[~Ze~o~~s ~~~~~: 2_1:-8_'__' ______t_5_V_-I 

em cada hora, 2.4 imóveis. 
 teso roi assim também qU ) Horror ao escândaloEm 1930, 3,4: e em 1925. 6,4. a l<~f!1nçll s_ómente levou eL'" Rio, 12.- informam de B'eloHouve uma diminuição de · i ~onslde!,açao os Estado.. bAI- Horizon~ qUl' o joven \Val-Lançou uma bombaDois de 1929-30 em conse'l tlcos, nao atendendo às e· dick Nunes de 22 anos coquência do cGlapso econô, 	 contra um menor, xigéncias do Extremo Orien· nhecido crack de Iutehól ~ma·mico que então se vel'i!icou. 	 deformando-o hor · te, que ~ Rú~sia apresentou dor, chamado à poliCia afimEm 1935 as operações eram rivelmente nos bastidores. de prestar declarações sôbrede 3,9 por hora. Em 19:13 RECIFE, 11 - No subúr nm caso de polícia, que ainvelo a reação, sendo de 5.5 bio de Santo Amoro, um po· 	 da não veio à publicidade,p6r bora " número dos imú 	 Ao vida de hoiepular atiroll. perversamente, depois de lazer as declara· 

uma bomba ·transwaliapa» precisa do ções requeridas, suicidou-se
Véls negociados.

',tu triste, mtu amõr Y 	 contra o resto de um ilrlc ingerindo todo o conteúdo 
nor tle dez' 'aoos. Ao ~.PIO ENO~~ dum vidrinho de estricninaT8IIIIrolcbl1e7 Sl,fres tosse r 
dir, a «.bll an'anc . 08 ~~~~~~~~~~ que levavll em seu poder.I' lei de 105&0 lIllobllr. láUos menor, qu an_

U te salll 11 rA~NTK'TOSSf. ! dcill'..,. rrivejmt'J.1(c rôs· Injuriou ,,\5 pOáeres '~Os inocentes estão ··, 
~._ _ _ __ _ ____ _ _, constituidos na cadeiaEngenhosa máquina \{IO, 11 _ O procurador TUCUMAN, (Argentina), 11d.ft.véras econômica adjunto Faria Lobato denun. -: Em virtude de constata · lUim de agradecer Il no!i ciou, como incurso na Lei çoes a que ~e chegou sôo

cia que demos de seu regres d~ SegUl'ança Nacional, De- ~re o assllssmato da fa~i
80 a esta clipital, onde tem OIl1stenes Monteiro, secrelá. ha Ca.staldo, fato .ocorrl~nOSDAMmovimentado escritório de 	 Agência e rio da Prefeitura de Campo h~ várl?s anos, surglrl~~ du
representllç.l0 ;eomel'cilll, vi Representações Grande, Estado de Mato Vidas sobre a .culpabllldade
sitou-nos o nosso estimado 	 Il,rosso, por ter escrito um de. quatro pessoas que sepatrlcio 5r. Arnaldo Marli· 	 C.i•• post.1 -- 37 artigo no jornal .0 Progres. encontram cumprIndo se~· 

RUI Joio Pinte . 5 I, siijta», daquela cidade, em. te~ças. O ~here de. poliCia~h:~i.nos dado o ensêjo d" ____. - -_ .... - --- -,_-_-- .- _ _ _-"..___ ---..__ ,,._ ..__.----_--- _ -_-_-- ___ FLORIANOPOLlS prE!.gando termos ofensivos resol.veu que se abrIsse in·duvir algumas explicações 
I aOR poderes constituidos. que.r~to para apurar respo.n·sôbre a -máquina de IfIln· 	 Sub·agenle, nos principlis O jui'l comandante Lemos sab!hdade~ ~~tre os runclOVENDEU A FILHAIJllear., de que S.l;. é repre· 	 municipio. do Estado Bast()~ [oi designado para nárlos poliCiaIS.sentante e que, tabricadll pela 	 P77 Ifuncionar no presente leito.

• Ünlversal Postal Frankers., RIO. 11. _ Ihraim DillaIP., sens conhecidos, e que resi · Mauricio Piedras procurl1
da Inglaterra. é patenteada um filho dll slrio rico, lIuei · de na rua Buenos Aires. sua filha Maria Piedras. 
em vários paises e distl'ihuida xOll·se ti policia de «U,; 811a A polícia VIIi esclBrecer - < . ...... - , . -:'l.:" ""V.ii · '.. Gratil'icará dados sôbre o 
no Brasil pela lirma COlltes, ESpÔSfI, uma "ua patrícia. mo convenientemente o caso. seu paradeiro. - J. B. 1'. 
Scotto & Cia. Uda., do Rio ça bonit8, IHlvilllllgido ele ca. Quafidciaer'fi 'Pol~cià' 

Diagonal Norte 616,- Buenos 
de Janeiro, tendo sido apro ~a em companhia de um elJ 	 Aires. 
vada pelo ministério da Via· merciál'io. O ,'ôgo da cabeça para'· Ca~gCrs ~~v'es 
ção, em aviso n. 490 G, de Tal denúneia levou a poli . 
17-12-24. cia 11 efetuaI' a pri~ào do et\ · de porco 	 Vao construir sua 

A engenhosa máquina, que ~al fugitivo. MaN, 'li, Rurgill 	 propria residência... 
..J.. fie chama -Multi Valo!'» é de uma rcvelação sllnsl1ciolHll. VARSOVIA, 11 _ O Recife, 11 - A políCia en· 

fácil manejo. Sérve para pou Rabecll Dalllle, a espõsa e jornal .Wlcbor Wal'8za. caminhou para a ilha de 
par o trabalho de selagem da fugitiva, acusou. perante as w8ki. inforIDa que o Itamaracá um grupo de la· 
oorrespondência dali [irma8 autoridades, ~eUB ])ai8 de 11 cônsul alemão em Ka, drões e desocupado:!, que
de irande movimento. Ela terem vendido a Ibraim, com towice proteHtoll for- deverão trabalhár nus obras 
mesma. por um simples 8is quem allsoluttlmente nilO Sll mal mente contra o 11- de construção do presídio
tl'ma de chaves e manivela, queria casar de modo nen. pareciml'nto de um no- dáquela ilha. 
sela, carimba e imprime ao hum, pois que amava aquele go «jôgo do porco., ali. 
mesmo templ> os evelopes que com que agora hll,(il'lI . O jõgo cOllslste em Nova fábrica de 
têm de ~er postos no ~orreio. E, desccndo li detalhes, li quatru cartas, mostran. fósforos 
Economlzti tempo e eVita des· moça narrou que o «negócio' do cada uma, uma ca- Belo Horizonte, 11 (A.N.) 
vloa, com grande economia, tinha sido reito recebendo beça de porco. OS JO- V EJA o que os lnternational lhe. oHe l!'oi inaugurada, na cidade de 
portanto. seu pl1i, pela venda da pró gadores têm de «encnn- recem na classe de pequena capaci Uberlandia, uma moderna 

O ar. A. Maranhão mostrou· pria !ilha, a imporlância de trar o quinto porco». 	 ré brica de fósforos.dade: Distancias entre eixos e Dimen
nos a exten~a relação dos dez contos de réis. Uma certa disposição 
banc~s! fábrlcall e. CaSI18 co· Valdir Bueno, talo nome dada às cartas mostra a sões de carrosserias para qualquer Pediu demissão 
merClalll - . em num~ro de do rapaz, in[orm(lu mais a imagem de Hitler .. transporte leve 1 PORTO ALEGRE, 11 - O 
600 - que Já no Brasil usam poliCia de que o sirio Ibra- O' govêrno polonês sr. Juvenal Conrado. diretor

Seia qual for a sua carga, haveráa 	dita m'quina. há 14 anos. Im Dalall' anda agora com tomou providências para do instituto dos Bancários, 
A firma I:Irepcke S.A.• des· pretenções de lazer o mes· impedir li venda do jô sempre um lnternational construido para acaba de pedir demissão. 

ta praça, Já possue uma, e mo negócio de compra de go em Katowice, mas o 
estamos informados que ou· uma outra garota chamada mesmo apareceu agora 
tras firmas pretendem tam- LIII, filha também de slrios, em Varsóvia. 
bém adquiri-Ia. ~:::::;;;:::::::::::;:::::::::=~:::==~:::::::::::;:;;;==,

I 
.( ,.ar~!~~:j~R:~~m~~, ~i:nr~~~i_~pe!!~~:~S - DU!~~~~:,eH~~r~I.B!!~~la 

Janeiro, por estes diall. um CoalllltatcIN 10 i. 11 ••• 16 í. 18 - Joio PInto, 97 1Ob. -T.I. 145 

grande caJurb, que reunirá, _ 

numa ampla camaradagem, 

os reprellentantell dOI nco- I OLHOS OUVIDOS 

teiros ' de todoi os Estad08 Dr JO' ..O de Arau,'0- ' ,
braelIeiros. I . • .... ~ ", . . NARIZ, GARGANTA 

. r'.eeAs·.;eCU..Pa!cehollmeojp!aa· · . :hooardca~~:proinrt~~8: ) . E.p.cllilí~'~· ç'ntro d, S.úd. s .-,.. · ' . nÇ . . ~	 A..III.nt. d.",ol. SttnlOft 

. .. ......•' (011 · IM·4Ii/Ib ·~ 4 as 6 1/2--Rua Victor Mellelles, 24-Tel... !"!~7 ,. 
élfefell. . 

adaptar-se exactamente ao trabalho. 

A construcção "todo caminhão" destas 

pequenas unidades e a alta qualidade 

International asseguram funcdona

mento perfeito e economico durante 

muitos annos. 

Peça folheto descriptivo sem compromisllo. 


CAMINHÕES INTERNATIONAl 
Agentep para o Estado de Santa Catharina 

MEYER & CIA. 
Rua ,CIIDselhelro cM&fra 4.-Calxa postal 48 
Eni!. c' t~leK!·: ~'MeYtlr~:~FLOR~~NQPOLIl;;; .... 

Mais de 750.000 
homens em armas 

PLYMOUTH, 11. - O sr. 
Hore Bel1sha, falando peran
te o corpo divisionário do 
exército, disse que a Ingla
terra, «no decurso dos próxi
mos meses_, terá em armas 
mais de 750 mil de homens .. 

O ministro da Guerra a
crellcentou que isto repre
senta uma cifra .íJue ,êllullteJt.:- ' 
ta confrontos ; ~om a8 ~doil,i ,, 
x6i'clt()~ t,éõilUI!Ell'It.Ii. -" Aliim ... 
torliaD1():Jfb~ft~'tlas. d.a DolI. 
pa~ll'io " dia. · uma-"-'(frnde po•. 

• UIDólraliil.!lj \an. 
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Mocinhas e Mulheres 
A. congestões e infiamac;õe. de certo. orgõo6 internoll 

Cerros orgãos internoR das nudhcre~ 

congestionam-se c inflamam-se com 

muila facilidade. 


Para isto, basta um susto, um abalo 

forte, Ufll.."\ qu(·da. uma raiva. uma 

cOllulloção violenta. lima not icia má 

ou tris te, molhar O~ pb::::, um rcsfria

m ClllO ou a lguma il1l!lfll<lt·m' ia . 

As 11101(·:Hia::. I11~ i~ perigosas da5 mulheres 


começa m :;cmprc a~sml. 


JIl :-' l a l11l'n tt.~ O~ orgãos mais importantes são os que 
 I A FRANÇA
~ ( ·{)l l1.:(' ~ t ic.mam c in llamam ntais <.lt.·pr('$~a r sem que a 

mulher sinta nada no começo. 
Kada !"cntindo 110 (,.", IIl l'ÇO da ('ong~stão interna ou cla intlamaçã.o, a I COLONIZADORA E CIVILIZADORA 

;i!~~:~t~:.~-I;~a:l~l ~~~~·~1i~:i~.(, l1lrU de evitar que adoença ~c agra\'c evá 
Marmande. (v. A) - o sr. O orador citou o exemplo : 

~ e~ta a C; llI ~~1 d .ls mok::.t ias mais perigosas! 
Para (' \ 'i1a l" e tr~lIa.r í\::; cOilgc~tÕl'S e a:::i inflamaçõe~ internas , use I~,~r~~~~1 ;o~.n~aU~~el~:t:t~~) ~~sq:ea ~~~~r~~ s::ru~~~:J~~ i OLHOS CANSADOS 

R cglllad{lr Gesteira ~l'111 (kl1l or~ l . tigo miniRtl"o ie vice-presi. ° marechal Lyautey, que, a- : envelhecem o rosto••• 
RrgulmJor Gesteira <:\" i ta (" trata os p:tdcc:imento~ nervosOS. produ.zi

dos pelas Il1nh- ~l jas d.'1 utl'rn. a a ~ma nerV05a, plo.:;O. don~5 e ("oliras no ~:~~,~ ~\~ad~~~:l'a~o~l:~i~i;~: ~eos:;Ii~:ç~,~.mE:~'~~1 daes :l~:~ i r~u~~~::r:~~ ~;l;s.~~~th~:~l~~
IÇÕC 3 do t~ die cO!'Jnial» P. () lidades co lonizadoras da r8- ; se prive. por lno. do ~.u melho r
~~:;:Ú~~~ l~êIlt~' : ~'ll(~'1<:' ;'~~':~t~ ~~~)'~ ~~~~ld:ap~;:s~~}~~i~;~U~t~~'d~i~'t::~~i1~:~ hnnquete Ore r(H~ jdo pelos fun-l ÇA. que rJrocura n1l0 o tio- ~~~~~~':z~.;c~'tQ:o~io;I~~!~~.d'!":íh~~~ 

queza gera! c dt'~ê.lll i m() . fi ir':'HIUe1.a do utero, tristezas subitas, pa lpita

Çõeli, opr(·~:::tn no pt: il l.l ou no coração, sufocaçflO, faha de :lI'. t Ollturas. 
 ~~;~!~~:_ COl<lllittis e IllltigUtil ~~~:~[Ie dllo "i~~\;~~Ça~omt~~st~ ., I~ ~~,I~~.'I'peso. calCl r e d (ln~s de C. ilh'f,'<t. d ormencia nas pernas, (: lljÔ05, C('rla~ a sr. Clln41llce. discursuu· ~Ufl colaborllçiio e con[ian- . ' ,
coceiras, ('('nas tú=-~(::-:. . p O:lIauas l! dores no peito, dores lla ~ C()~I:l!:i c nas 	 "' 

fio dUl'l1nte o bunqui)te, aceno Çll !unrllIC1lls nu "stimu reci· ' iJ jlLSU .~cad{'ir"" bit " .I., aJO imo para fazer qualquer trabalho, C"!lç~ÇO,; e todas 

as perigo,~d~ aIt(· rai':.'õl·~ da saude causadas pelas conge~tõc5 c jl\llamaçõc::i tuou Ilue o império colonial proca. ; '.--------.-. 


francês, desde a8 lIIais ricas ___________ _____ _ ______________._____ .do Ull·ru. 
possessões até ás mais po-R n-:.u1ador Geste:ira ~ \'i{ :l e trata estas ('ongc~tões c inHan1a~'õl"!i de::;de bres e desherdad&@,lazplir-I-----------------,--- 
te agorll do plltrim;mio Iran

O começ(), 

R(·.~l{{l!d()r Cesteiro c\' ita (' t rat.a tambt' lJ) as cOlnplil'a~'ües internas, cês, porque (li conquistadoque são ainrla m;!is perjgo~s do que as inflamações. 
p"lo sllngue dos soldados de I Dr. Biase A. Faraco 

Comt.'l'C hojl' mesmo França. e eXplorado com ti Médico chefe do Dispensário de Sifilis do Ccolro de S"ll
a usa r RcgH/udür Cestcjr: suor de seus pacillcos pi~- de de Florianópolis. Ex-inlerno , por concurso, da Assis

nelros. conSlttul[lIlO ulDa uu. :ê nc i~ Pública de p"'!'-' A!egr~ _ Ex · interno de .I 
dade lOdivisivel, cUJO!; laços CIi"jc" médica e Oinccolugia . 
com a metrõpo)ecada vez maIs 

_!!___ S",~~~~~O e:t~~:~~~ãO IDte l'- CLÍNiCA E CIRURGIA 
- - ---d---- I --- naciona l. o OI'aelor disse: .,Os --- Sí f i I i 5 -- Como se eve pegar o Imposto de Renda Dr. Augusto de ataques e as cobiças de I)ue Con.ult.. di.riemente d•• 16 á. 19 hora. 

somos objeto, desde algum Rua Felipe Schmid!, 46 Fone 164B 
ES lá à venda o novo livro de Imposl!' de Renda de all- P I tempo a esta parte, rizerlim 

I"ria d? espcci~lisl~ . Dr. Mozar l. d~ _G~rr:". Todas as pessoas -II lU a muito mais em beneiício do FlorÍlmõpolis 
~ " merCI"ntes. cilpllaltstas, propfletaflos. banqueIros, fazendeiros, I império eolonial do Que vin- 204 ---- 30v . 12 
industriais, advogados. c"ntabilislas e funcionários - todos pre- MEDICO te anos ele propaganda_ Sa· 
cisam adquirir o novo livro do Imposto de Rtnda. -- Doenças de senbofíls- hemos todos, agor!l. que, ef

a m"ior e mais complelo Irabalho do notavel autor . Partol letivamente , as dunlls do d'<!
Inédita divulgação do Dr. Monrl ela Gama: -- "pague as- __ Op8rlciIeJ __ serto de Dankali. situbdo nos 


sim p~ ra não pagar mal». confins do território de Dji "Receava 	 I 
Unico livro que contém c(ldil icadas as leis antigas e mo- cotlSLlLTORI0L:', buti, são parte integrante do ~ que o resfriado prendessedernas. a regulamento ' com todas as rdo rmas decretadas e a Rua -Victor Meirellere' 26' palrimônio nacional, da mel?

I , mais recenle legisl?ção. ás 10 1/2 e das 2 ás 4 horas ma man eira .que as colônias r j -r~ meu marido ao leito
" I\dmirá vel ohra pela fe ição incomparável dos ensinamentos Tel. 140& do norte da Arrica ou os lin'l 
' úlc is, COIII 500 páginas SlJ de pr~licas. 	 Ree!demclll: Vlscoodt Ouro dos prlldos dtl Franca-. r ~- ,\ \~~ '''-7-: por muitos dias"

EM TODAS "S LIVRARIAS ou Pedidos it Livarr ia Edi- ! r,e'!). dO; --- T~I lõ55 Evocuuúo a obra heróica -I "' "ipl 
(~r~ç~r~J~t()~i.SiOS, Rua Belhencour l Silva, 21, 110 Rio,de Janeiro \ e fecunda dos grandes co-

' J /'~"V \. r"'::!-.-u-,":: ooAM,, P:;-OI- ··A:""-"'' SEM-""---',,.::':, :f<IíIILL. ..-r. co - -lHO- '
o .... ~ll RESHAAR,TMCOHúUTlll:1AOA t-hSi ol:mSSEELU.;"PORQUE 

I ~~~~~:DJi~:e ~~e P:::::o, he i _ _ \ T) TINHA A CABr.Ç~ . INOAGUEI A'"VIA A IRRITAÇÃO DAS 
:::;.. -~~ Er'HI~O 00 N05S0 PHA.R",A- MEM&RAt~M CONGEST~ .Rádio de Londr s róis, se roram con~uistado. .,,/~:) (E,UTle_o QU.-\L o ME.tliOR c. DESOSSTA.UE AS FOSSAS 

! 	 e ~~~inf:~.~e~'c~~m~:~r:s.in~~~: , ' ,y- J/{'~~~~~~ ~~,AAf-~ ,,;,;ti NASAES" f"P'1 
N•• ond•• de 25.29 mlo- . ,19-76 sa criação continÍl8 - dis~e ~~ -..:t ~ ,ciE<'-' :1'.-R!'.lFRIAOC ';-. ' W~ ,. (~r,)~ 

: mll-, • e.taçio Olventry. d. Lon- o sr. CandacE> - representa f.:,--'l....;.It---....<_?~( ). ~"'i>;- '~ JS: ((~~_;~
: dre., i".dilre e.l. noite o .egulnle um todo, uma fôrça que não 
! program., horário d. FlorilnapoU" traduz apenlts em um milbão EAGllRA, GRAÇAS AO MISTOL 
, 20-20 -- Nolíci.. e.portiva. e d .. baionetas, mas represen
NolI••ôbre o Merc.do, .m inglê.- ta, princ ipalmentll, um mo  NUNCA NOS 


i 20.25 - V.ri.dld... vimento a ce lerador da nossa 

I 20-55 - A O,quq.lra Imperi economia, um volante :,:i . RESFRIAMO~/

Ii d. B. B. C. R.gênto, Eric Fogg. gantesco conRtituirlo pelo la

Flnt••i••ôbr. têm.. de lieydn hor de quarenta milllües de 

(o... Urblch); L.rgo (Handel, ...- seres bumanos e um alarga

Eric Fogg). F.nt••itUe (Teodore _Du mento, sem cessar numen nc~cuidar um resfriado é Jleri~oso. Ao 

boi,). V.I.. de Concêrto I N.o 2, tado, dos mercados coio· 
 primt!iro c~ptrru. use Mish\1. Misto. 

~lI"alha os rc~rríados 110 comc~o. ~tistolOp. 51 (Glozunov)_ niais• . limpa c ~\ IIÍ\'ia u s vias nasaes c a ~arg"n
21.00' -21.15 - Noticierio em O sr. Candace, rererindo· ta. e rcmo\'c as m~Héria~ mucosas que 

português (.ó n. Irequinci. GSE se ao carllter gerRI da co- conlêm microbios. Conserve SM.S as "ia~ 
nllsaes usando Mistol com rC~l:.lnridade, 
t! assim c~' itar(, muitus moles tias con11.86 Mc/,)- Ionização francesa, declarou 

21.045 - Noticiirio em inglê•. quP ela sempre foi e conti tagiosas que tfom sua origem no nariz. 
2200 - Big' B.n. A Band. d. nú" a ser essencialmente na garganta. A l'enda em todas as phar

R,.I Artilh.ria, Aldo..!:ot. R"ên- «uma tradição dessa demo macias. 

le, O. McBlin. Trê. Dln••• In91e- cracia que dá. ao indlgena M-S;t(j I li. (Roger Quílte,) Don.. do. os mesmos direitos e as mes· 

a fran 	 >N.rci.o. (Finck). Trê. Humor•• - I:m~a~s~a~8~p:Íl~todalS . provincias &~'~~~~~~~~~~~~~~~ quo. (O'Oonnell>. as a~ç:õe:s~c:o:n~c~ed~i:da:s1_~~~~~... 
22.30 - Tr.n.millio em GSB: cesas" . 
. ~ 

NOliciirio em ••p.nhól. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


O REMEDIO ABENÇOADO I~;;;;;;;;;~~;;;;;::;;;;;;;::;;~I.·, 
~ - ~ 	 A I R F R A N C E:"SOFIA BOABAlD MUSSI:POR TRES GERACOES. , ~ 	 parUcipa aos seus parentes e • •• 

pessoas amigas que seu filho • ___ ' 

NIl;~ta~On~~~~~as:~~~.com ! Correio aéreo ~ ·4 ~ América do Sut·frança .: 
Mútua Catarinenle de Segulo! FlorIanópolis., 4-6-39. • g __ ~. 

de Fogo e de trlnsporte. Terrestre. e M.,itimos 
• FECHAMENTOS DAS MALAS: . ' 

Fundo inicial integralizado Rs. 510:000$000 I • Para0o EUROPA, AFRICA, ASIA. OCEANIA, cada •• 
Depósito no Tesouro Nacional Rs. 200:000WOO • SABADO, ás 11 horas nos Correios . •

VALDA e NILLO 
apresenlam-se noivos.Séde em Blumenau I • P'.arao URUGUAI, ARGENTINA. CHILE. BOL/VIA. PE~U, • 

Comerciantes Industriais -- Próprietários 	 • U o cada TERCA-FEIRA.. ás 11 horas nos Corretos. • 

Na realizaçllo dos seus seguros contra INCENDlO e 

TRANSPORTES preliram a MÚTUA CATAR1NENSE 
 ..:,:~:~=:,,~, J- Brasil-E~:r~r~~2 di~S .. .d IDE SEGUROS, por ser a LÍnica que apresenta aos seus 

segurados a vantagem da partlcipaçllo nos lucros anuais. 
 :::~lOa~:a~U: fl~an~~t~~ -..... ERNESTO RIG,GENB~G..-t '&GIA., LlQ~. I 

~ant~m Ag~ntes em todo o Estado com ° sr. NIlLO MUSSI. '. ,RuI' Co'n.clheiro , MIE,., 35 • 
Agêntes: -LJV,QNIUS & CIA.P,IÇ41 15 n" 1 Anllapolls, 4-6-39, . ,T.léfone~ 1626 - ',' Florianópou. . 

• 109 	 v-R •I

t.-""":':'119~---------~+.......·I"'"~-.......-"'!""""''i':5'~_~·
:I •••• •••• • •••••••••••••••••••••••••• 
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3 o ESTADO-Segunda feira 

o maior motorLaboratorio de Análises Clinicas 
do mundo para

FCO. MilTON DA COSTA CARVALHO aviões
Ex-assistcme do Pro!. DL Erasmo de Lima - Rio 


Curso de especialização com o Pro!. DL Abdon Lins -- Rio. 
 Washington, 11 (U.P.) - O 
Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio Ministério da Guerra anunc:

ou que está terminada a cons
Análise de urina. léses, liquido cdalo-rachiano, sangue etc. trução do maior motor do 
Exames de pÍls, escarro. mucosidades. s('rosidades, etc. mundo destinado à navega
Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra- <;ão aérea, de ar refrigerado, 

Videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. com o auxilio do qual as 
Vacinas Autogcr.as. Todos os exames para elucidação «fortalezas voadoras> e os 

de diagnóstico. grandes, aparelhos de com
bate poderão desen'lc,!ver a'1 -0- Ru(i---Ft;;liPê- Schmidt,---if':::·· Fone 1259 ~~~~~iââÜ;; de 500 rnHiJa'r"jJúi' i 

O sub-secretário do Minis-'I 
tério da Guerra, sr. Louis 
Ju!mson, declarou que o I 
motor tem 18 cilindros, e foi 

163 

GONORRHEA (HRONICA construido pela Wright Ae
Não de/lanh'n€ I A seiencla progrediu e há uma ronautical Corporation de:Pa

terson, Nova Jersey, em coo·,NOVIDADE que re~oIyerá o "eu easo. peração com engenheiros mi- IMIlx1mo r.iglllo. Carta pa.ra: litares. Durante :lois anos fo- ! 
ram efetuadas experiênciasCAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO.' ... _ .._ ..__._._. __.._.______.....___________.• secretas, até cllt'gar-se ao a-::---------------------.1 perfeiçvameüto completo ~do 

O advogado m~o~'ova máquina represen-! .. A . S M' ta a rõrca de 2,000 cavalos,'Jose CCaCIO oares Orelra isto é, o dõbro da dos quatro;I 
j

commuDlclI 11011 8eUII c(jeo!t~ del'll15 cr,plllll e do Interior motores atualmente em uso! 
do eatcdo Que coo/illuDI! eurcer BUli proHssl!.o perante a ~~~ac~:)a~a~~a~s·~fJaIH_a~~~ ! 

Côri-f' d(' appdlação «ciclone J.i». Este é o mo-', 
tor de maior fôrça que exis
te, de acordo com I1S autori 
dades da Aeronáutica Civil. 

O sr. Johnson declarou que I 
o moderno motor é o resul
fourJ" ilne rn.JoJhn"nf'nonlno in, 

;~;dll;,id"oS~~·~·v~~dêl~·"CiCio-1 
ne U, que tem 14 cilindros 
e está sendo usado em alguns 

oleitor que éisto? 
As tres fjgulO! ao lado Jepresentam: dos illllis aperfeiçoados tipos 

00 alto. um ~icroscopiQ: ao centro. a ca~ de aviões do exército.
beca de um verme da Opilacão grudado 

no inlestino de um opilodo: e, em baixo, a 

bocca do mesmo verme moslrando os den~ 

teso pol meio dos qlloes se agona Ó mucosa 

do intestino. 


Graças 00 grande auqmen:o que o mi· 

croscopio pemlitlt>-. pôde-se apIeciar o ma· 

neita pelo qual o VErmE' voe prejudicar o 

doen1e: a bOCCCl, sendo umo especie de 

'1(>n1050, chupa Ur:l pedacinho de mucosa 

que enche a sua cavidud0 tO' n~:~5e p€'du

cinho se enterram 05 dentes minusculos que 

a ulüma figur-:t J11Cf>tra. 


Assim, fica o V811TIe Solic.'.:mw·nle instal
lado, suqando, d~(l t·~ l~~;~Ü, peqllenas quan
tidades d~ sanqu.:-. a.\IíW&S o i,i:iignificontu 
orificio aberto p€'lm; den!·?5. 00 mesmo tem· 
po que lenco no ~anÇfuc um veneno proprio. 

Esse é a obra de \~m '1enne 5Ó. imagine
se. agora, o mui que !aZE!!n 03 mUhares do 
.crmos que unVJ m2~m(J pe~500 póde Irazel 
no in1eslmo e te.-sa-á ideia da gJOvidudo 
desta doenca quo? tanlo ataca a populacão 
do Brasil. 

Feii7.mente a Opilacôo é comb-:.::Hdc 
com etlicada pela Neo·NecaiorirJet. UnlQ 
$Ó dCr:;f.-' de Neo--Necatorina bG5tct. C'.!'- rnd5 
das vezes, para matar todos os verm~ da 
Opllação, limpando complctamen1f.' o in· 

Necôtôrlino 
= 	 =m Si 

Candidato de Mussolini 
ao govêrno da EspanhaCarlos Hmp(ke S.A. 

PARIS, 11.·· Comentando a 
Matriz: FLORIANOPOLlS viagem do ministro do Inte

Ftlla1s em: Blumenau, Cruzeiro <lO ~ul, LlSges. rior da Espanha, 81'. SerraDO
-( Suner, à Itália, a sra. GaneLaguna e S. Franclsco-Mostruario em Tubarão viêve Tabou"is diz no «Oeu

vre-:
REFRIGERADORES ELECTRICOS • 0 sr. Serrano Suner. de 

quem se conlJelJe o papel no 
seio da «Falange~ e que sus
tenta um programa de re 
constru~~ão interna da Espa
nha, absolutamente de acôrdo 
com o modêlo totlllitário, é o 
candidato do sr. Mus~oIlni 110 

cargo de chele do govêrno 
Espanhol. 

Na Espanha, a remodela
ção ministerilll se fará de· 
pois da cerimônia do regres
so dos voluntários estrangei
ros e da transferência defi
nitiva da capital de Burgos 
psra Madrid. 

O sr. Mussolini insistirá 
ainda uma vez contra toda a 
idéa de reste.uração mon1r

12 de Junho d~ 1939 

Ás 9 HORAS 
DA MANHÃ 

SOlnno! 

O or~allisJUo ellfraq ue('i giHí-O, (.l('aba (,OH' o cagsac..'o. 
do t ira-lhe a dis)lusi furl alt·,·,· os IIIl1seulos c l1el'

dio para'o C'sludo. Pesa vos (' lOl'lIa a llleUloria agiJ. 

IIle a caLc~·a. Falla-lhe li 


JU('JUoria. Domilla-o o MEDICOS ILLUSTRES 

SOIlI!IO_ E' lIecessario ror O RECOMMENDAM: 


lifi('ar-lIl1~ () physieo. O 
 () Dr. Luiz PI'n~ira Bllrreto 

Biolollieo FOllloura, rC' diz: " ....... ,.) ICllho tido :-'IJIH'jns 


ruol j"u:-:. tlt' ~nti~ful'l:ão com (}
comnH'lIdado )leia medici 1·11'~)I·f·~C). j{, hastou!.I' !·,.lt·u~u. 


na brasileira, desperta o clu t'.\I:I!III!IIL(· pn'p;tfudo 

Billlouit,tl FIJIlltlllru.

uppl'l.ile, restaura as ener-

BIOTONICO FONTOURA 
07ltlÚd~~ 

I CASA-----
Dr. Joaquim Madeira Neves I Precisa-se alugar uma casa dí: 

moradia, para casal, cujo alulVledico - Oculista guei não ultrapasse 100$000 
Formlldo p~lil Faculdllde de MedlclDII da Unlvullldade mensais. Informações na redac

do RIO d~ }IIDelro ç:io do «Estado». v-2S 

Trclameolo clinico e clrurgico de todall as molestics 

dos olbo~ 


Curso de ilperfelçOllml/Olo 011 ellpt:clalldade, com o dr_ 
 PROCALMA 
Pilulo Filho. DO Serviço do Pro!. David SaDsOD, DO HOII


plllll da Fund,·çi!io Gõffrée-GulDle do Rio de JilDelro 

C(lmp'~tll lI(mar~lhagem p/lra examee de SUi! ellpeclDlldllde 


Eleemlcldllde MédIca, CUDlci! Gerlll 

ConsuUall dJarlom\!Dit dllll 16 li!! 18 


CONSULTORIO RUI! João PiDIO 7 1I0b_ Telepb. 1466 

RESIDENClA: Rua TeDeDte St\velra 57 TELEPH. lG21 


,/. 
I o sr. João Burd Netto, guarda

livros. proprietirio da Padaria Cen
trai. residente na cidade de Ouro 
fIno. Minai. attesta eltar radical
mente curado dOI ataque. EPILEP
TIG08 que o acomettl.m, u~an
do para Isso 1 (um) só vidro do In

/ 	 sU~~~~~LJle~;:d~r::~~~D~' 
tratamento da EPfLEP8IA, .endo 
um medicameDto moderno e Inor
ren.lvo.I 

DEL VECCHIO 
O MELHOR VIOLÃO 

! 
Todol o. tnstrumentos 

Del Vecchio 110 fabrIca
dos pelo DOVO IIstema 

Tlmbre-Vox . 
I 

Peçam ealatogos grátis E' FAClL APANHA" UMA RUA AURORA, 1911-191:1. 
Fone: 4-0346 

. SÃO PAULOGPJPPE, UH RESF~IADO. ou UMA 

PNEUMONIA 


MAS "OM~t>lOO O FAM()$O 

lPfl1D.Jt\ DEANGl tO PfW1lE1JtSE 
NADA HA QUE TEME!\. 

Repre5e~tações 
Comerciante alemão, com referências de 1.' orde!D, 

quica. O Duce receia que os bem relacionado no ramo armarinho - atacado .li vareJo, 
Bourbons se Q;!ostrem dema· aceita para Rio de Janeiro. Cartas: Caixa Postal 3506 - Rio I~~~~~~~~~~ii 
siado dispostos a ouvir as de Jan"iro. 	 11V.IÍ(jâ~em prestações-Garantia de 4 annos solicitações d" Londres e 8·1._____..;,......;....;-;;;.·;;;--...;·-;;;·--;;;-;;;··-;;;-...;-;;;-;;;-;;;·-;;;;--;;.-;;-;;-;;-;;-;;;-;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-1

DOl$molleloS (de 90 e de 120 litros) pllquem um programa de es

~mlJóa .• de .•..l1ma •.. eco~omlc aurprebendeDIe, poia, em 24 
 trits independência nacional,

boraa ••• coaaomem meaoa eDerglc eleclrlca do que um prejudicial aos interesses do
'erro de eogommat em 2 borc. de serviço. eixo na Península». CouoUorlô ,"CRuâ 

A articulista acredita que Joio Ploto 0.. 18 (aoM~teJJlo8elD. depósito. todas ...88 peças sobre-	 Precisa V. S. de medidor paul sua Inltala 8spanha dê o seu consen lndo). OoDnlta. da 
frente econômica das trêS DE FLORIANOPOLIS o medidor marca 

salentes.emeemomecarusm08 completos. timento à formação de uma laçA0? Procure obter na INSTALLADORA 
1 .. !t boru da lar

e. c_ di dc.erraDlo, o3prÓprl,:llIrloÍl ser4oallen grandes 	 nações totalitllriall SIEMENS, com absoluta larantla. porque ele. Ao. pobre. 
clIdo. Immf:dl.IIIII'I~le,'f:m.lI!lcaal!Ü"d.!;cH . lJUardllrem na Europa. frente êBS9, em 	 Conlaltu DO 8olpl.é o melhor.
:n~:U1If~~.=.OIIua1k~V;~~ :. ;~1.:~:D~~~ ~~~u~doSol~er~aC()~~;Jr. ~~ R. Trajano. 11 Phone 1674 tal de Carithute. .. 

V-I~ 8 hof'lO.. (I~ ",~nhll
Alenlánha;...---------------- ............... 
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-1 _o ESTAÓb; Segunda·relra, tz li ,Junho d.: 1939 

~-a~........a.......................""""""~""""""""""""""""""~~""""""........~..=e~~ 


CASA 4 r I ., A I- ~'i ~ 

Artigos de inverno para homens, senho~aseê:riàJ;iC;q_s" . em maior e mais ~ . 

----------- --------------- variado sortimento, na CASA liA CA:PIXAL" 
1~6 Matriz - Rua Conselheiro MIlFra n. 8 Filial - Rua Trajano n. 1 v.42 

:·············~~·····!··············: I
: AI S 1\11 AE S :1 Não se acovarde! ReaJa contra a 
O Aconselhamos o afbiüôdo LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- • : 
• mento Barata, professor de Panudtolog1a da Faculdade de Me- • . 
• dlclna de Porto Alegre. E' t!llalllveJ na expulBlo de vermes, • : l~'t'hiIIS e vença-a!n• tsl como lombrigas 0:x1UlU8, ancyloltomus, etc. 30 anuos dto .1 

NAo se acovarde! Nilo espere que as impurezas do• uso têm demonstrado a lIoa amoacla. : iI ".ngue vençam a reslBtencla de seu orgahlomo e qu~ 
8<US tenivel. errello" ae ma~e.t...m Impiedo.amenl. ! 
I>otllo ser' tarde demais! Não .,oper,,! E' o melbvr 
con8elho que lhe podemos dar: DORES DE t;ABhe,:t\ 
CONST.\....UES. RHEUMATlSMO, AKTHRITISMO. ~CIA

: DéP05J1ARJOS: . \ 
:l1pCARLOS HOEPCI-{E S/A-florianopolis :i TICA. DORES rw", 1)8805. ~· UlmNC\JLl'SE. E\ Zb:MA, 

FERIDAS I(I!:I:IEWES. ERVPç'OES DA PELJ,E, QUE!) ........................................ ,


II 


- DO CAIlELLO, UltTlCA!tI.'\. EMPlGEM, HEMOHHHOI· 

DAS, s8.o .Igun. dos maia baoa.s < commun8 symplo

nas da Impureza dI> BRngu... O ELIXIR IIt{ASIL á uas. 

de p :l::iutlitt wedlciudoltt b(~bHejrd.t:j é ucvotlt!lu"du pda Clas' 

se médica do Brasil, como o melhor depurativo du St1 I1

!:ue. Elo o pllrecP.r ao dr. H. B. GEKOÇA, eop.ch"l•• em 
..I.
mulestilU ~o .""gue: .PARA ENGOIWAR É PRECISO. 


tM PHIMEIRO LuGAR, DEt'URAH O SANGUE, e Irés 

vidros .peoIU de ELIXIR Bi("~IL depuram o saogue e 

[azam engurdar varloo kllos em pouc', tempo. Compre I 


trê. vIdro. de ELiXm BRASIL, verifique ••m p.so 6 
inicie o tru.18meuto; 11.0 finflar tL cura, verifique novll ~ 
mente o SeU peso: [icaril 8úwlrudo com o r~."lh.do. 

- , 

Cirurgião Dentísta MOENNICH Ii ELIXIR B.AS.'
FLORIANOPOLlS Edillclo Amelia NetlO Depura e Engorda ..-",.._Rua Fellppe Schmidl SOBRADO. SALA N." 1 

Clinica-cirurgia e prothese da bocca -ns-'____ v -_H13___ ~==~~~""':""':""~----:-~~___ _ =-=-=-==_~======-====::.::============:::::::::::::-=-==- -- _
AppIJelh.mlnto recentement.. .dquirido, com todol OI 


aperfeiço.mentol d. lechnic. mode,n• . 


DIA HIERMIA - ALTA FREQUENCIA 

TRATAMENTO SEM DOR 


ESPECIALICACE: 

Penles tle Ouro. ou de I'lulqn, SP.M COROAS. parll Imitar os 


dentes oalu,al.. IJculadur. s AOht omicas. sy.lemll alemllo que 


f:~~!e5~IJ~erAb(~b~~IlÇã~II~~~~:.I"-d~)::t~~~r'::: ~::~r~~. 6: ~:~~ 
~c Aço-Krupp inoxidavel. -- Extracçào I SDOLOR do nervo, 

Bem de8Color..ç~o oa ci" do delllo. -- Br8nqueumenlO 1108 dano 

le~ -- Moleslia. d" boccB. -. IDcscoloraçllo secuodárla). - - Re

secções de raiz. -- RelmrlaDtaçQo e ImplHntaç.ão - 'fl1erapia da 


Pal1ldeDtu8e (Pyorrbéll). •-. cIrurgia rtldlcal seguDdo 
o Prol N"..mnon. llerlim. 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

As terças e sextu-feô,as , consulta. noclurnas da. 8 á, 9.30 

Aos sabbados de larde niio há consultas 

HGRAS MARCADAS. 

LLOYD BRASILEIRO Parll prolecçiío de seu automovel 
"PATRIMONIO NACIONAL» 


UNHA ARACAJUjPORTO ALEGRE (Para o Norh' 
 9 é () elublenla deno Sáluldo. e para o Sul na quarta feira): «COMTE. AL· 
CIDlO-, . COM'l'E. CAPELA -, e cANIBAL BENEVOLO"I ESSQlUII( · Al!:uotin. lIe USOlUlf· O lubrifieante 

maiorpotenci. e kilome que: proporciona m&.,ims
LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e «Mlll.ANDA. tNlge:m. Bconomia de t em· Ilrotecçiloe min imGcon.\I 

mo: dupla economia ILINHA iiIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO• . QUALIDADE E ECONOMIA po e de d inhdro. 

TUTOlAIFLORIAN()POLlS 

Como symbolo universal de au- nimo consumo: Essolene, a ga · 


FRETES DE CARGUEIROSI xiJio e protecção. foi creado o zolina de maior kilometragem: 
~mbJema da Cruz Vermelha. as graxas Essoleum. que pro· VAPORES A SAIR: I 
As.im, lambem, como symbolo longam a vida do automovcl,PARA O SUL: 
de economia e protecção para o e outros produetos e accesso· 
automobilista. foi creado o oval rios do maior renome. Qual

:ota6 A:~~~t!LA~~~eEVOLO : dia 14 par!! Rio Grande, Pe· í 
COMTE. ALt:IDIO: dia 28, para Rio Grande [,(>Iotas 

Essa. Elle distingue os pro- quer um delies é o melhor quee Porto Alegre. ' ' 'I
duetos de uma organização con· pode obter e pelo preço mais 

PARA O NORTE: sagrada, em todo o mundo, como baixo que permitte lua alta 
a primeira em qualidade. Repre. qualidade, 

Francisco. Santos, Angra dus Reis e Rio de .Janelro. I senta recursos technicos, expe· Da proximll vez que precisar 
rieneia e prestigio inegualados. reabastecer seu carro. leve·o a 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· 

ASPIRANTE NASCIMENTO; Dia 21, para Uajo! , S. ! 

Onde vir o oval Esso - azul. um Posto, Garage oU Reven·
elA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO, 

branco e vermelho - poderá oh· dedor Essa. Em:ontrará serviço 

ter Essolube. O oleo que propor· e.merado e corteI: e a certeza 


."""-",,. J"o P,.lo, "m.am - DII.....j I ciona maxima pr*cçio e mio de obter. qualidade e ec:onomia. 

9 < - Phone 1007 12 - Ph~ne ::'38 I 

H. C. DA COS1A A,ttrítc I STANDARD OIL COMPA N,::Y OF BRAZI 
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o HBTAOO-'"-.:.églI.hda.-'têli'.a.í'.\flZ/ d.e Juhho ,Qtl .l !:139
~~"""~__~~_~··~2r~~..~s..... ~......! - ·· · = ~..~.... ~....~~~~""~~"~~""""""""w.""""",,~.."".

I:••••e ••••••i •••••-.~••••,!.,~~~••••••••: 

I·Empresa Nac. ~e;,NaM. '~HmWd~e" .i It"d8C<;,eO (:} OUlolna•• 

rua .J()~.() Plnlo (l. 1:1 
 "• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl ti 

r ei \:l2~·- Cx. POl.':F,! 139 • Hrepcke» e .,Anna"'; unicamente de cargas com o vapor ..Max". • 

• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
40$000 


"t'!l!ef:l.tre 12$O(Xl 

!':1 "H.·st.t' t 2$f~~) 
 · •• 

•• 
LlIlha fpo\! s .· RlO de janeirtJ ILinha Fpolis --RIO de Janelrol Lanha Fleriilupelis- . •• 

-. 
d "'" 4StK'.\; Esca l,1 ltajahy ·S FrancIsco Laguna
".dll~rll aVll!,:-o ,~OO 


: Transpor~es S~~tI~~~ SSageirOS I Es: ala São FrancIsco : 

No l"uI/oI 

A cuo , : e ca r!:as, I Transporte de cargai Transporte de carl;;as, : 
tid" tt'lt~: re 
Trtmestr., 
 !'. Paquele ,Carl Hll!pcke' dia 1 Paquete eMax' Paquete «Max. •• 


~J uAnna_ ., 8Annu it.,nloa med!l1Dta cnn ~ r",('l t 

: :~~ln~.repCke . : ~~ dIas 7 e ~2 dIas 2 e 17 : o. L1r!glIJü.! o, U: :':;:,l.UO núo pllhl! l'a · 

nOQ , ulo oiI:~r&u devoh' II.: 1\6 
 I• Salda IÍ I hora da madrugada •• Embarque do Srs. passagei - Saidas ás lS horas p. m'l Saidas á 1 hura da • 

Ao dlro:"t;\'a" ü&ü 53 íefpont:pl.b;~: ::: 

pelo, concelto8 emtltldot no. 
 • ros até ás 22 horas das ves. madrugada. • 

artl~o' a".lllnado. .._ .. _ ._...._..._._ .... !• peras das saídas. • 
;;,; . _;;;;..:.;;,;--:_- ' até ,..,~;.;.;.;.,;;;,;;;~;;;;.;;- .;;;; --'---'-------_.~';;;;;;;;';';';';";';'';';'''~;... Ordens de embarques a té ás IOrdens .de ,embarques 8rdens de embarques ilt~ 

., 12 horas das vesperas das as 12 hllras. às 12 das vesperas 

B I-{ I N 1)~.JS I).L\'! I isaidas. das saídas.Colchões 
Colchão para casal SOR"J ETERIA GLORIA ~ Observações: ~:cia~s~~Ji~~t:e~ã;e~:~r;~:~'d~oa~~~:;~à~ri~e d:accT~~ • 

: E' expressamente pr ohibida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores. :a 30$000. 
• «Rita M~r~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito paiO trapiche sito •Colchão para solte ro, 2.0 SORTEIOdesde 18$000. ~ Para mais informações, na séde da • 

• Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke •Travesseiros de paina, Plano 810. Antônio ~) ã rua Conselheiro Malra n.' 30. !
V.S. encontrará na · .1.° Prê mio - Uma bicicleta para ho . . .CASA BEIRA0 '1~~~ ~'?i~e :j. 1l'i" ' ~"H~ d;~ \1/I t"••~•••••C).'~;(IU;)fa••••l;)$tJII.~.. 

mem ou senhora Valo r 500$000Rua Tiradentes, 3 :!.o _ _ Um colete de inverno pa-
ISI 30-24 ra homem ou senhora 60$000 VENDE-SE ~~a 1I~:t~~ I 

3.0 - Uma camisa para homem 5U$000 rial, tipo «chalet», em jOã." 
4.0 - Um cit.to 30$000 I

Pessoa (Estreito), na rua SPI
5." - 50 passes 11 0 5 ônibus vack n. 19, com 7,80 de frente Crédito Mútuo predialll-. 

Circular cu do Estreito 20$000 19 mts. de fundos, bem co
T odos que mo terreno, sito mes ma 

rem cum os 3 últim os alga  localidade. com 20 mls . de 
I. DlllIILIII H.O - os termi na · I

e 
um na 

COai prállca 0011 bOllpltals 
ri s mos corridos do primeiro frenle e 25.3U de fundos . Tra · São João I São João I 

eUlopeu~ 
pr('mi. . ter ão brindes em lâ· tar como sr. Carolino Linhares, 


CLINICA MlIDICA MI minas Gilletes, cada um 'fiz na rua Vito r Meireles, 17, nesta 

GERAL dezena no valor de 5$000 50~OOO 
I
Cooaullll8 da8 10 IÍs 12 e ~~~ital. • 15V-15 19 de Junho 


dllll 16 IÍ!! 18 horas VALOR TOTAL DOS BI~lNDES 710$000 

INSTITUTO 00 ELETROCAR-

DIOGRAPmA CUNICA 

Cono de apertetQOameoto em Não se paga m Vales com emendas ou raSuraS. 
 GRANDIOSO SORTEIO 
doeoçu do OOI'açao ldJagoOol Nã o me respollsabilizo por perdas. 08. RICARDOlSco precIao das molesUIl! c·ar-_ O brinde premiado será entregue unicamente Rehl.ção dos premioll que distribuiremos no=crí:a~~~tIOO! ao purtador do vale. próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição

ENÇAS DO SYS1'EIIA Os brindes premiados e não reclamados dentro de a não ser a habitual de 1$000.
NERVOSO I :' dias após o Sorteio. perdem o direito ao mes n.o . G~TTSMAN Para que todos possam tomar parte Desse formidavel 
TERAPIA sorteio, resolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE,

OA8INETE 00 ELF.CTRO· Este S"rtein t'1l1 I3rill(!es esti de c'lIlformi 
0Ddu cllliu. Ralo. ultra-vlo todas 8S cadernetas atraz8dae. cobrando sómente od:,d l' com a le i 15.~24 de 14 d" junho de 1922. Ex-chefe de cll

Ietaa. Ralo. Infra-vermelbo. e nica do correr.
sorteio a

Eleetrlcldade m6dlca o Proprietár io Os prestamistas Que queiram gosar desse previlejlio 
.....1IrIII H .'cresce- Hospita.l de deverão trazer suas cadernetas a Dossa .éde ou

.ia e biIpeI 00Iicu Nuoruberg remete ·las por intermédio de nOS808 sgentes. 

~ de =:: para dla- 200 i8H5 O premios. silo os se"uintes: 


(Prola, L. Burkbardtrt'..:!.:'~ •Je~~ 
'Tn. KaIIa • s.eh. ZorgeJ e E. Kreuter) 1 Premio no valor de 6:000$000 
Dlepo.aoo ÕO impailidlamo, 1 Premio no valor de 200$000 

~~:=-(=:::. Especialista em I Premio no valor de 100$000 


15 Premies no 
Ci1'úl'gia Oentl, 10 Premios no vldor dI'! 30$000 

de AaaI!eID Zoodeelt, ~J4\ra dI!,· valor de 15$001l c=~~:,~?eil~ lO Premios no valor :la 20$000.... I'IIObICo ti qoalquer 10 Premioll no valor de I~$OOOPNQuIa para e1ae1daolo de Alta cirurgia, gyne
.u.poetlool. 10 Premlos no valor de Isençõescologia (doenças deFem. Machado, 6 senhoras) e partos,Teii:pboDt1: 1.100 

PLORIANOPOLlS Cirurgia do systema MIL CONTOS 
nervoso e operações Sortearemos tambem um b I hete da Loteria 

de plastlca, Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 
Ccosullor:o li rucl Trela
on, 18 (das 10 á~ 12, e 
doI> 11> êÍs 16,30) Tde- Não hesile porque:SMIE! SUGUE! SI.! pbone - t .28ó 

Re::J1dencla á rua Es Se rico quereis ficar 
teves Junior, 20.  De moeda boa e legal 
Telephone -- 1.131 Inscrevei·vos hoje mesmoSANGUENOl Na Crêdito Mútuo Predial 

Quer ser feliz '?(f..........) 
 A qu~ menos promete e I que meior número 
E' o aDlco forlificlIale DO Em negocios, amores, ter sor de premios entrese Imando com I elemenlo~ te, saúde e realizar tudo que

IQDICOI: Pboapboro, ClII deesja? Mande 1$100 em sellos .*'..,.•.._.*'O.••~,••· elo, .\raeallllo, VaDlIdlllo, e escreva ao prof. Omar Khiva,
etc. Com o leu uao DO fim 

ele 20 dllll, nolll-lIê: 
 ~~~~~ ~~:tf~'e i~O~~a~~oodem!~~1;.--------..---------__

l' - Lenot.mento leral d, obter triumpho, prosperlda 
dia f6rCU .e volta Immedla

IlÍdOlIPPetHe; 


{<cl:~~DelâpptreclmeftIO per 

f~. clâd6retl de CI· 
 ..~::~~:;d~::~;:t·1 NIO-hI 

1 

d FERilDA que resistiMéL'1101óiio11í .li oerva.I.· 

-1~tê radicai da 
Carga .- Correio "" Passageiros~)'íê:::~!,~~::. 

Modernissimos aviões JU 52 ligam com a maxima 
segurança e pontualidade:

4' - A-.mcolO(dei péio -- BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE 
........ de t a ,~{~1I0'; ' BOLIVIA - PERU' 


cle°~~7n~~i Sindicato Condor ·' Ltda. 
0pIaII0 do dr. MIIaoel 'SO.· 
_ deCOtr., ~i~ijt~s: -- CARLOS HCEPCKE .. SIA. 

,RUATCONSELHEIRO MAFRA. 34 - Florlánopolis
TELEFONE N. 1.500 . . . 
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6 	 O ESTADO, 12 de Junho de 1939 
_~~.t~~....~~~~............a."""~~~ffl~' ..' ~..........~............................................~
~~"~M~~~~~"~~rmm 

1	 IV;da::ocialll 
II Última ~ora esp__o_rtiv__8 11 ~i~~' 	 FAZEM ANOS HOJE: I 

Tendo-se ambos casado com Sras.: Alaíde Figueiredo (osla eI 
a clAusula da comunidade de Ana Maria de Borba Gomes.

I bens. é claro que nenhum dos 

Salve! Clube Náutico o e~quadl':10 «Federlil» lu . cônluges póde alienar suas pro-
 Srllds.: Diaman,una Almeida e flOi-1 

Sã Ramos de Bethcncourt. 
Riachuelo! tou tambem com grande e-I fe~es~a:~~, hn:u!~~ooo~e~~S&~~~ Srs.: Deusdedll Morais e Francis

Ilá vinte e quatro an08. nergia e muita bravura, 0· 1 consentimento ou outõrgll do co Slmao Ramalho. 
~lIl'l!in, nll dnt" de ontem, poodo tena7- resistencia ils I ou::-: eC:t~~~~'Elias Sadelli a Menino: Elidlo, filhinho do sr. 
lio "e nário esportivo de Flo- silce~sivn6 caTI!!lS da <arti-: caba de saber que sua mulher. Olavlano Pereira, ~ comércio I~cdl. I!rillnlÍpolis. o CLUBE NAUTI- Iharia» estadualiolt. I Carolina Maria Sadelll, resldeD-
CO lUACHELO. VelilsO 

, o dinümico arque!· ~e ~:s~ag~:sll;Íd~:nud:,~ ~:o:rI~~ Senhorita, laça com qae "OU 08
Trnzilt êle, entfio, por en- ro unioo!.;tH. pl'llticou dere- dade (casa e te.reuo), na clda- morado u"" chupéu RAM~;NZONI. 

tre o potll ;; il\SmO de seus ab- 8as formidaveis, empolgaodo I da JolDvllle sem que 'Ie ti 
lieglldo l'tlOdlldores, o~ mais á assistência ('oro suas «cata· ~:::: :::óti~é~l~d~:mgn::s~~ O~~l\~~i~O~arlo~ de Medeiros, 
IInleotes proJlóAitos de en · dus> lirmes e arrojadas. O i tivesse dado o consentimento e- ..' f I á I d DI R 
!!I'andecer-~l', elevando o re- -menino de ouro· contundiu I I "Igno unc on r o a retoria enIO baTl'iga-ve rde, que era se num chóque cum Abelar x ~I::~~ l~k o caso se reves- glonal dos (onelos e Telégrafos, a 
o ohjeti\'o de ~lia exislên- do, impetuP80 comandante dlt te de lal gravidade. que, de justou núpcias com d gentllísslma e 
cia. ofensiva estuduu!. Soeorrido I cerlo. não tardará a policia prendada srUa. prOfesso, la N, aÍ! lima, 'I 

De como ôle SI' lem des- em tempo, pelo mllssugi~ttl ~Ia~arp:~a n~::I~~~~s ~~~~de~i hlha do SI. Malco"n, lima, alIO 
l'mpenhlldo de !;eus belos olicial Bado, o . migoon» guor que encaminhou e consumou a lunclon~rlo da DelegaCia Fiscal, nes- . 
p:'o!lúsitos, po:lem atestá· lo dlão cüntinuou firme no seu transação, sem a observancla le Eslado. I 
quantos \'êlo'm acompanhan- dPosto, dtaOd?, dassim , Pí:blica l _ d_aS_ eX-,ig_6_nC_ia_s_IE..:.!I_als_.___ Senhorita, exila que seu noIvo 
du ~Ull marcha gloriosa e pmons r&çao .! IOcomeosu- O I URe cbapéu i~AMEtiZO"1. 

StHt pvolueilo no terreno do ~~l:~id::;~o dee d~:::l~;'!~rtos~~ i novo re gu a- I 
~:p"rte náuti co da nORSIl ter- União. 	 mente do !i êlo E$~~s:n:~::da s no Glória-Holel l111:1:5 !lO Cl.'rp.') in:(' irol P :U :I i~so , 

,~ 111('l lIo f b:tnhttr CClm ,\gremiaçl\n onele ,, ('A· O gesto altamente esporo as seguintes pessoas: dI, 0110 Mül-

P ;11nlllli \:t'. n !'aooncte rC' coll~ porte se l'il7. com II preocu- livll d(' t!x-guurda-vala do Eotrou hoj (! em vigor o 00- ler, Issd Fdckrl, Manoel Jarge da SII

puçã r) Ílnica r.e desenvol\'er Mlldureirn, provocou lugri - vo regulalDento do sêlo. va, Edgar Caslro Menezes. José Bo 

; :1::; d t' h t"11e l":I no mundCl intt=iro . 	 a prática da cullura físi ca p mas de emoção oa torcida Pelo novo regulameoto do IIIMclo Schmidl, Estamslau (unha. S~


morul de ~P\1S rem,"fores, ° ·federah... Chumbita e Frlln sêlo, OH recibos de quantias muel leite, Marlin loreng e fami"a, 

HIACHUELO e um (,xpot!ote klim formuram uma zaga 3Ú- de cem mil r é i~, que paga- Fernando Rola, dr. Demostenes AI, 

no que euneern(' ir sua fi - hdli e iovulnel'l\Ve!. Atlllfa- vam 500 réis, passarilo o. ;\00 melda, RLberto Sleln e familla, Bráu, 

nnIHIlIdl' . ruro! DespejarAm llom pl'es réis, estendendo-sp esse v" . 110 Cardoso e f'lho, e EugeniO Brun- 'I 


Prosel!uindl,l 1111 rúta tra- t"za e eleguncill, «limpando» lor até 500 mil réis. ner. 
\,"du pelos seus fuodlldores, ~I e n~~,ea r~~r~7.~SIlJecOi~~:~i~~(~~ , Dllhi por dian.te, ,~s rlo'ci ~~~~~~~~~~ 

l°, ' ,'e t,erllno eluue IIlvi ·nzul rl'I'OZl!S ti llgressiv,,~... Na~a,! bn" _levam I!~ 11111 rCIS, lúra I I1 
~(,';~:.t.~ a~:~I;~i~~~~ C~~IO r~~~ !'(,nl> , IJII" jn in!t'grOIl " tl.1l·m" Io selo de Sllllde. Or. Manoel Pinho I, 

c: ·sc 

I 
cutHrioensp. JJI'incipal Ou Va!:ie.o. roi o:me- ------ - --- --1 U(lenC~ f:I de "~nbhrH~ P~rtOH 

Seus triünfos, seus cam lhor e n mais deciente ata- - Via" urI08rlrt8-0pl',eçõe8- I 
peonntos, SllHS gllÍrias e sua~ cante do ·ouze. unionista. Cllnlca médica '1', "" 
vitória~, ui ",,8 t:10, plllpitante6, Provocou situac:ülls criticas I de glandut... en,J , CIlIl-!M. 

m/ll(nític8N, villr!lntes, ates , para a ret1tgU'lr-da estaduali· CONSULTORIO: I 
tando o vulor, 1\ teoacidade na. lnl'eiizmente pam os fe- Rua ,Ioão Pinto, 13 (soh) I 
e , a dedicaçüo de uma pléia. dtH'ais e fe Iizm ente para os PlIone 1595 
dOe' de esforçudos esportistas. estaduliis, os companheiros tmfiJl)RN('IA: 

Os seus inestimáveis ser- de ol"eu8iva, não sOGberam I Rna José Veiga, 11:16 
viços ú causa dos t'sportes aprove ihlr os 6eus P8881o'S ' 
süo ioumeravpis. matemáticos e magistrais. Du- PHONE 1.19!l 

í~·it o d :t bdk;aUUf . i · Ol I S IUf;'1 . Nos campeonutos oficiais tTll e Itamar, I'ornm tftmbem, _~7=0~P.~~~~~~~~ 

do Estlldo e nl) c:ertllmtl má dois pOnLoij altos !lU defesa ---------

ut" Oli ..-;t e cl::- Pa lm :1 . P c.r ximo do remi> hrrsiJeiro, as 1,'edeI'8l. Ni:.-:eta . a pesar da I 

qu~' C' pum:t n~i!'ósn é: .sua ~ L', 	 suas vilorias !õignil'icaram «cumul'udagem escal1dl-llo~a » Queriam ir de béca mes-! 

d:ff' I'rt':ilid ;) cl ~' , :r,nl" t'xu - sempre grandes ale'grias paru de Viluim e Aroaldo, não I 

b:-r.mtl'. Pend r ;l profunda  a população barriga· verde, cunseguiu «ulocanhar. os prê , mo que fôsse alugada 

m ent e nos I KÍro~. limpa -os que com ele tem vivido ho- mioll oferecidoH ptllos sr. De-	 Rio, 11 - Ioformllm de Be-I 
por c('lOl l'felo t" deixa todo ras de vibração inesqueci I~gado Fillelil C Adolfo Sil · 	 lo Hori7-onte que os douto-I 
o c:ut is a irr;ldiar m oc-idildC'. veis. veü'a, Contnlriando a voo· raod06 de mpdicina mioeiro'l 

Hoje no Brasil , 1" conheci . tade do Procópio e . Euclide~, desejosos de comparecer à : 
do em todOR os recaDln~ lem . Ivo conquIstou a hndl~ me· proxlma solenidade dol "ual 
brflrl" em t .. dos 118 c,;ntros <l6lha dOlidtl pelo H, í:e Can- , _ lormatura vestidos de bêca, 
psport:vos. ~,\(IO a~ autor do L" tento dos I . .. fizeram a seguinte proposta i 

A puj.lnça inquebl'antavel. 1 e!lerals, ,porllvo .fol abrJlh/lOtado . p~la à congregoção: Dado a alto 'I 

o cl>vlllh!'iri!õmo e u educa . A conlag~m do SI'I1S&c\Onlillllarm~m\Os~ ,bl!nda de mnsICa custo daquela iodumentária, I 
ção ('sportivlI dn seus brs- embute iOl.abertlt pelo ex- da Força I uhhca. a laculdade custearia 11 CO[J I 
vos remadOres são motivos celente mela-esque.rda Mar , .. - , f,~eeirÇlaa-OmdeabIUe::Uadsa' ~!lpoqrUa5ioS IIle.s, !,'
do seu justo renome e o or çal" dIretor eS~()l'llVII da A. A~slstJr8m ao IOteressllute " '" ~ ml 
glllho dI! nOSSIl terra . Salve! A. resoul'o do hstud~), O ex- festIVal os sr. dI', Ivens de réEi~mcapdoaucljomsa ' ano'" alegam I 
ülorioso Clnh!' Nautico Ria . centro·avaote do Pen, de MI!- Araujo, Recl'l'tário da Segu , • " 


Conserve a Cutis Juvenil 
 chuel(,! ' . 1rll, fe~ jús a dois artistic08 rança Público ; dr. flerl'eira os estudantes, 118 becas esta , I 
_ ' Bastos, diretor do Dtlparta- riam pagas, podeodo alú, pa-Ilbl'lOdes. 

Expressiva vitória dos Mllarcaram os tentos: dos mento das Prefeituras; Otá- ra o futuro , sel'vir de fonte 

Fará experiências com . ~stadu~js ,~:l~dp!irSú-:bS~~~O d~2J Mf~;: T~sg:ro?~;.e~r:Sé ~~etoriv!~ deC~:dao ~7: de
a !:~~UJ~~d~ _ ___ _ ._ _ _ _ 

as minas aéreas m~o~nstJt~1 ~~anoe ac')/~tecl- derais - Nizetll e Ivo. ra, Delegado Fiscal; dI'. Cor- proposta, reuniu-se a con-l 
o espor,lvo" socIlI1 o I 	 nélio Faguodes Iospetor da gregaçiio, resolvendo, final - Barra impraticlYf!1 

forto Alegro', 11 - O en · esperlldo préli~ [utl'bolistico Cotação Alfaodega ' dr, 'Tolentino de mente, recusá-Ia , 'rão forte I'oi (, vento I<ul 
genheiro KerlJer, que ideou , · ,-r:~Ie. l. eçoes «Estadual » I I'STADUAL _ VI:I'a' I'n _", Ar- Car.val ho, 'diretor do Lepro- ,ee n.tl~, "e Cfa"s , 
as minas u(,rens, em novtls 	 d R b H Obteve habeas corpus que ootem açoitou li cidadeU " 

declllraçõe8 Ú imrrel'S8. dis · A regular e entusiástica naldo 2,Fred 2, Borba t. Perú sa~~_ e t r, d upen~t a~~s 	 [que li barra sul ficou impra
se que brev!'mlo'nte furá ex assistência compareceu ao 9, Baixo 7, Berreta 3. gvan J, 8U • Ire or a em eocl rIa, i Iicnvlo'l' O paquete «ltaqu'. 
perlêocias práticas do s'eu estadi~ «Ad?lfo Konder. 'para ~av!llazz,i 9, Abelardo 3, Mar- Ao <onze» ~ncedor o Clu . , Mediante ob/e.n\:ão de h~. : tiá-, qt;e vinha ' do Uio Grlln: 
ioveoto. apluudlr as Jogadas eletrlzan . çal 3 e ~aul,~"- FEJ?ERAL be dos f'uocl'onários Públi- leS8 corpus, OI ~os t o e.m 1- i de, teve de entrllr em nO~S(l ). 

tes dos ase d f t ból Agaplto 2 Cbumblta 10 	 berd~de o sr, Del!lnv Miguel, porto pela barra do norte. 
Tinha saído do Hospital ilhéu. • S» o u e Franklin lO, ',J~loe 9, Dlltr~ C?S e Civis de Sa.nt~ Cata ContJ! que _se achll\'11 pre~oo I 

A guana rapaziada estadual, lO, Itamsr lO, Carione 2, Ni. r.lOa ofereceu ar\Js!lcas e ~or" Inlraçll.o _da letra A (----- 
O guarda noturnc. 0.°:1 1\- desenvo"lvendo ótimo jogo -a zeta 3, Ivo 3, Nl1zareno lO, lindas medalhas de prata, li I. do, art. o~ do decreto I _ 

prp.sf-ntou à D~legllci" de Po-lclldemiCo» e pondo empráti- Póvoas 2 e Pé de Bico lO, . B 458 de .2·11-19,)8. __ Automovel ..C.ysler· 
llcia o 80~teado JOdO Maria, c~ a tática de ataque em - . Tor~elo de .~squete VENDE SE pOI" pre-I Vende-se um ótimo Ctirro 
qUIo', 6êrvl.odo no 14.0 B. .C" .Irente unics". conseguiu ex Abrindo a tarde esp~rtJva, O Importbnte Jogo des~1\ - ço de 0- . • Cry~ler .. , perfeitnmente em 
h~via bSlxado ao HOsPltlil , prlo'ssiva vi tória, auatendo med\ram fÔrç!ls os cooJuntos nolt~ entre o, Lira e o F i- casião a casa e terreno ane- : condiçües de villjar, com cin · 
Mltar. donde 8ulra e, a';ldava : seu. leal e aguerrido adver da Casa HU!p~ke e Cla. T,,- gUO:lrense. va~ certamente a· xo, n/l. 'l'ravess8 Harmonia : co pneus novos e todo em 
11 peramblll~lr pelo dlstrllo do : sárlO, pela alta e signifícati- le~onica ,Catarmense, ambos tral,r ao ~lDá!110 do du~e _da n." 1 (esquina rua Bocaiuva)" excelente estado, - A tratar 
Saco do... Llmoes, I va contagem de 5 a 2 fiJmdos a L.A.F, colIDa uma enorme asslsten- - Tratar nesta redaç.ão. nests redação, 

--- .- - Após uma peleja movi cia,}.; nüo é para menos, pois 220 5v,-1 217 õv-3 
mentada e renhidamente dis- trata-se da disputa semi\ a a-o u s s oputada, ven final abertoos hU!pckianos - do atual torneio 


,. ~e~~m 08 'telelônicos por 4~: :~~~J'~~ C~!to'se:sa~ro~~~ Dr. Pedro (at.al§o Clínica médico ·
S b R Russo, o valente guardião, competição estilo muito bem U 111' a cirurgica 
. da Telelôoica, arrancou . a- em fórma, contando cada das molesUas da cabeça e pescoço

Este, é o elemento es;;e.Delal ao to~clidor dll mulher plau80s da assistência. com um com a vitória para o ESPECIALISTA EM 

elegante, E de grande elJicacla no amaClamc.nto da cútis suas emocionantes interven- seu clube. VID 

~ faz ~esapparecer qualquer manchll, esplnba da pélIe ções, O simpático arqueiro Como partida preliminar OLHOS, NARIZ. GARGANTA e OU OS 

urltaçoes, etc. loi carregado em triunlo pe- baverá um Interessantl!' Consultorio: Rua Trajano, lI:! 


Toda peRsoa de bom gÔS!,! deve ter p.m sua casa la torcida do grêmio alvo, encontro entre 08 "Ilves» do Diariamente das \O ás lI! e das <I ás 6 horas 
() afamado SA BÃO RUSSO - sohdo e Ilquldo, O grande Irls e do Esporte Clube Flo- R••id.ncl.: Phon. 1565 
protector da pélle, 	 O sensacional certame ell- rlanopolis. 43 

o Sabão 
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