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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. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:t,��ilUI!Ell'It.Ii
http:representll�.l0
http:sell'a1.la
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? o ESTADO -Segunda feira, 12 _dl' -Juüho de 1939 
~~~~~~~__...a....~..............""""""""""""""""""""""~~~~~"~""""".... 

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
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:I •••• •••• • •••••••••••••••••••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:NIl;~ta~On~~~~~as:~~~.com
http:21.00'-21.15
http:f.:,--'l....;.It
http:inf:~.~e~'c~~m~:~r:s.in
http:DESOSSTA.UE
http:produ.zi


--------------------------------

---

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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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 

"VlaaEII ESPBOIAl,ID4DI" 
DE WETZEL & elA. JOÍNVILLE(~~ca",reg8trada) . 

001i~VA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE É COM :WIDEZ 
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