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O~~j,pQvre em POIVOfÓ,~ao 	 Roúl1àthl uma tela de Wattt~au 
PaBí. ' i2: -~tDD:lllhU d!.. LGD.vn ~,sou. ontam. por'um 

dos seus ,momentos. m.tI 1~~resslonantlis_ •., . . 
Ouaridoumdos ",arda~jd~i\Diuseu 'ântrou no gabineteI

dO dlretore.lIálid~ .11 C...m'únicou"Quea .famosa . tela..:!). . .......1.. ' ,.o..o MAIS ANTIGO DI i· RIO DE SANTA CATARINA 
j~:~:~-:::e'=:Íll~~á:'!~~~Oi~~:~:~ .r::~~a~;:"~'?:ia;~~s~r~= 

Diretor-gerente : Altino Flores panos dos correilóÍ'Íls;'~ gillerias , Intràdas do palácio: 
Os 200 vlsitantes/ ique ;na otallãíi ali se -achavam. en

cheram-se de pânico; , supondo'-lratar-se di Incêndlo_ Mas. 
ANO XXV Florianópolis- Terça-feira 13 de Junho de 1939 N. 7687 logo foram registradose)ivilram ordem de retirar-se.

.1 Iniciou-se, eiitão..severa-~; búSl:à - em todo omuseu. pro
curando-se o quadro desapâril'i:ldõ ", até por. trás :. dós outros 
suspensos as paredes. As líuscas prolonvarallÍ~se por toda 

30 mil nordestinos 	 pr~l?ara' um a noite. até a manhã de hóje. ;'sem nlinhum resuUado.IA resl-stencl-a passl-va e' I Gamelinentraram este ano em 	 relatorlo Foi levado o caso à pOlícia e esta deu a noticia de 
_ São Páulo d -, - / PARIS, 12 - O gal. Ua- prevenção as estações de rádio e telegrafou para todos os 

SAO PAULO, 12. - CêrclI logo que chegou à :~IO: ra.r:~:a:á~:sd:a:a~o~~,:~s v~n~~:s~:ía~f1m de evitarca a vez mais eoerglca Imelin.
de .)u.OOO trabalhadores nor Fronça, começou o seu re
destino8 entraram em São latório sObre os resultad08 

Páulo, desde Janeiro tio cor Pllri!l, 12 - Os circulos : de operários e camponeses Ide sua visita it Inglaterrll. N. R. _ . Antonio Watteau, notavel pintor [rancês, 

rentE ano até agora . bem in!ormEidos acham que Ida Boêmia e Morávia que ti- Como já se sabe, os .Iea nasceu em 1684 em Valenciennes. Em 1708, dispu


No Departamenle de Imi· os dias do «protetorlldo' sle· veram de t>xpstriar·se. I dears. ingleses e franceses taudo o prêmio de Roma, obteve o 2.0 lugar. Quase 
gração existem 1.600 lrllblt· miío nll Boêmill e Morávla Só umll consideração li-I concordaram em que, no ca a se!?uir - tinha êle 25 an08 de idade - foi eleito 
Ihadores procendentes do Es· ~Rtão contlldos e a própria mUou êRSt> movimento arti- so d'! uma guerra, que po para a Academia. Seus quadros têm naturalidade, 
tado da Bala, que aguardl1m ficção de independência des- ficial da população: o receio dErá resultar em virtude da Vibração e colorido. "Por um contraste tão frequen· 
destino para a lavoura. sas rejZiiit>s t>stá destinoda 1\ de misturar li mão dt> obra presente situação internacio- te entre os artistad (escreve um critico), s\la vida 

Esses trabalhadores vêm na desaparecer bl·evemente. germfLnica uma p~rcentagem nal, Gamelin adsumirá o co- íntima loi tão morna e dolorosa quão brilhante .. 
sua maioria 8COWJliillhlldus doe As medidas tomlidil~ veio muito eievllda de operários" mando supremo uaS Iôrças JOVial foi a sua arte. Aquele. cujo h! ve pinCel C6 
SUIJS !amillas, fugindo aos ri · .protector.. em eonsl'quêncial que cOlltinuam resolutamt>nte , armadas da França elogia· lebrou lindamente os prazeres e o am(lr, era um 
gores da sêca no Nordeste. do caso de -Kladno, onde um lanti-Uazistas. . terra. triste eorêrmo. Minado pela !lsica, sucumbiu aos 37 

Apesar das privações por Iigente de policia 1l1emii foi I anos>, em Paris (1721). 

que passaram, é intere~sante aRsassinado , considt>ram to· ----- - ------ 
notar que cLIpgaram bem dis da a populaçil.o daquele dis-
 C E I d U-d 
postos. e isentos de qualquer trito como r..spo!l~ável pelo omo OOS s a os OI OS Perseguido 	por Gmbbels 
molétitla. atentado. I 

teve de deixar a Alemanha8e~e~~:~I: g~~~~e~~~ ~eZa~ti~l' se ve'" a sl-Iuaça-o cbe'ca 
cado no tel'rltorlO chéco. O


Machado & Cíll. método é empregado em BUENOS AIRES, 12 - O 

seguida ao regresso do sr. /liOVA YORK, 12 -- A Icumento êsse que revela exilado alemão Jurges, que Nova fórma ele

Agência e von Neurllth, de ,Be_rli~, ~n- bru~alidad,e ~a~ medid~s • t?- ~a.is uma vez ao mendo ci - prosegue na publicação de 
R -!le teve uma CODlerenCla OI' ImllOIlH l'ew ndcll na n Oeillia Ivilizado como a Alemanha suas Dlt>mórias na revist!!. tomar o Oleo deepresentaçoes morada com () sr. Hitler S0- Dão surpreh"lIdeu os meios se comportll no territorio .Ahora», conta que, perse-

Caixa pOllal - 37 hre a silU!lção e recebeu cbécos dos Estados Unidús, conquistado. guido por Grobbels, ministro Figado de Ba(alhau
Rua Joio Pinle . 5 instruções. que conbecem exatamente I da Propaganda do Reicb, 

Informações de Praga mos· o pêso dos sofrimentos e teve de separar-se de 8ua Em pastilhas, Rem cheiro 
F LORI A NO POLI 5 traID que a resistéocia pas- vexações de toda ordem Continúa O circo da ~~~v: ~~!~!~~a~t~~ba~ca~~I~ nem saMr. O mais poderoso 

reconstituinte que "xtste. 
Subagenle, nOI principais ~~:!l .\~:ue::i~l1oell~lr~~~ ~ ~~~~~~s ~1~s~:ot(J°cto~~tg~eà~- I Polôni. para Cuba: Nesse .melo tem

municipio. do E.udo engenhosa. O Partido ria So· Rei ch àquela população. LONDRES, 12. _ O redator po, CatarIDa fOi mandada A~ poLrt.'s 1,!rcun.;us. JUiuJ.;mtda.... e 
m ofo;,'TOs. não grilnrão ruais ;, vista dnP 77 ciedlldl! Nacionlll. Illvol'l!ci Uma alta personfllidade diplomático do «Manchester para_ um cllmp? de c0l!cen etcnojentu gurcurn d e Oll.'O Figadl} dl~ 

do em SU!l origem pelo,; ale · Que privlI com (\ sr. 8enés Guardian. assegura que a traça0 e, depOiS, autorizada
Gás helium para um m.les, que viam nessa orga· dec lllrou o seguinte- 11 Agên· Alemanha prosegue ativa- a voltar a sua c8sa,. grave ~1~::,~/i~O~~~~~:I::~I:~~1 1~::~~::P:r.~balã.o polonês nizfl ç,io o Ílllico caminho pa- cia H!lV88: mente no cêrco da Polônia. mente enferma. ~ nOiva. de 

lIIucius. 8S Pus tilhus ~ld:OY do 01....., 41. WASHI/liGTON. 12. - O sr . ra o totalitarismo na Checos .A Alcmanhll tlllixa a E' sobretudo para isso que Jurg~s consegUiu partir e f'igntlo de 13:"h;.l lhau CO!;CCIA'" de m,slt'
CordeIl Buli aprovou u ex lováqui!l, tornOlHHl uma en· má~cara hipócl'ita por trás ela consolida sua posição na 8eg~lIr p.ara a H~landa, .em ,'nc que cHutêm loou!'t MS I':\cl'lcnlt ':
portação de 220 mil p(~s cÍl tidade patrióticú, onde con - da 'lual dissimulava sua8 Eslováquia, de onde pôde avia0, ,'::.IDdo r(>uDlr-~e a ele, prupricdudcs fi., OIt..'11 ,It! FigwJo d. 

But!ulhnu c que. J)C'luenos grunll l'l'>"bicos de helium, destinlldos fClltel'ni7.lIm 06 I1dVl'rsál'i08 intenções com rehlção IH, atingir li «triângulo indu8' em. 193t, nesta capItal. Sua I : 

lunmm t,.'01ll Ilc"1.('r. i\t cSITlI ) os lHluh." ... a encher o baiil(l que, DO l'olitlcoll lIJ/liil irred.Itiv<lÍs de infeliz pllis. O . Proteclorado - trial. da região de 8ando- avo, que rerm'lneceu na f~lIlIlH.grccido$ t~ cuCruIJlIct:i dos, 'IUC df" 
próximo verão, [ará Da P"lú outrórn. deixou praticamente de exis- mierz, e visa estabelecer·se Alemanba, morreu torturada , "1..'111 tumBr cslt:: o l,'u rurtifi, :;m tc a · 
nla uma viagem à e8treltoB · pn!lulcrão t.':jl. JIO\"itlu,1!- t"um nlc'gria,Sua nlividllde [01. por con, tir, para dar logar a um definitivamente em Dantzig, -afir~a ,Turges, -em_ con8e

Os homeos, mulhcrc~ I .' crcau~a..;.féra: 	 81'guintto, reduzida ao mini- regime ainda mais odi080. que lhe serviria de posição- quêncla da del~,!ao de ~~nnn"grt~c idu~. H, I1Clllict~ ,·!\~ul;ul,r.I.
A licença de l'xpurtBção mo pl'las autoridedes ale · Esmagado pela bota do chave capaz de para!izaf to- ~mbn e Kust~r, e8plOe8 na IIUI! lêm nt!'l:("$,q idnrll~ dI'! CI~ tAl",I''' ''f'r 

ora concedida é li prim:>ira mã~, que por outro lado soldado prussiano, todo o do o Norte da Polônia. zlHta~ que Viveram na A,r. SURS ror\~s t: Sua ~lUí(lc. tlcn~1II tOlllttr 

que os Estados Ilnidos Ilpro · nnimum, mss se m obter êxi- nOSRO povo re8i~ tirú à ocu · .0 Reicb está de maneira gentIDa. Pouco tempo dep.ols, as Poslilhus !\IcCOY d,' OJco 114: Figudo 
de Hacnlhuu. Se nüo numf'nlar :! 011 :~vamo to, o d..senvolvimento do Par - paçilo, como 1\ Bélgica re- geral preparado para rpsol 	 Ku~ter voltou a esta capital; kilos, em 30 ,Hos. 81..'11 dinllt'iro lhe ~writ 

tido Fasclstli. sisliu dumnte quatro anos e Ii!!r num futuro próximo o e~tao, Jurges lançou.lhe em re~tituido. UniU Ululhf:r g-nr: hou ;, L.ilns 
Automóvel .Crysle,· A po1itica do R~ic!l tende, a Alsácia· Lorella durante pl'ooll>mli polonês lá pelas Tosto seu gesto covarde ~ t'm 8 SCnluJlIL"I. sc~ulldo IIl«",."tndo Ih, 

Vende-se um ótimo cllrro alé m disso. li tirar ela Boê · quarenta e quatro. IllturaH, ror exemplo, do mês deu-lhe um~ surra de chl ~seu medico: UIIlO outrn 3 kilos em 5 
mamL"'l. UmR creun{'ll muito lIIingosclu ••CrYttler., perfeitamente em miu o StoU caTBter chéco. N08 mt>smos clrculos, oh de setembro. Até que ponto cote. O ~splão, temendo Jur dl" 9 Hunos, r41ntl<luiriu fi kiln:-: il!m 7 m.· 


condlç[oeR de viajar. com cin· 8ugmentando o mais possi- serva·se com Indignação que êle esteja disposto a correr ges, rugIU para a Alemanba ?'C8; agora brinca e tem bom apetite. 


co pnpus novos e todo em vel o nÍlmero de alemãils o senhor von NeurBth, que o risco da guerra geral, é em Agosto do ano passado. 

excelente estado. - A tratar importados e exportando o passava por pllrtidário de coisa dilíci! de dizer. Mas 


~~;ta redação. !iv-3 ~a~:~~s~ú~r~o g~o C~é~~~e~o ~:~t~mma;~!r~ç:~~ ~!~:e:~ ~niuceO:j~:t~~eêl:fi~:! ~b~~~ Falando aos olhos Um quartel plU4 
~=....=============-;;;;;;;;;;;~ «vergonhoso documento> sô - donou nas suas pretençõesI bre o caso de Kladno, do- imperialistas> . e convencendo 	 II tiros de Guerra 

I Porto Alegre, 12 - Nos
Estiveram exPoslas. por vá . últimos tempos. os Tiros derios dias, na «Avincia Chevro Guerra 4 e 318, da capital.Iel-. nllmarOlal 10tOllrallas, 88ID~~~. ~~.A~a~~~=~::~:~~:~~~~~ QU,alidade 'e"Potencia qllemas, vrilllcos. emallllettes» tomaram consideravel desen

Consultas dl.rl,s das 4 ~s 6 1/2-Rua Vlclor Me/relles, 24-Tel. 1447 	 com qlle o nosso Estado se volvimento. As matriculas de
apreaantoll i recenle CcmIertn IsócIos, especialml'nte cancla Rodovlarla da Capital Fepara Cargas Leves 	 didatos a reservistas, crescemderal e onde IIOS 101 concedida 

-{ Os CCshows» apimenta	 menção honrosilSima. de ano para ano. 
DI relaI6r1os. por mam qlle Para constituir a turma

lalem através da eloquencia deste ano, o número de insdOI periados seVllros. nio alID critos elev.a-se a mais de . .. 
c••I. qlle 10 a 1010llralla COD 1.500, em cada umli das re · 

dos banidos da Feira vim n1lllCa o car"er convlD

"1U1 a1c:ançar pelallla pr6pria leridas sociedade. InstaladasMundial obl.llvidade. Ora, os IDúmeros em casas alugadas, não po· lOIos qlle a dila IXPosIção ofe dem cumprir, como devem,receu • curiosidade pública dlNOVA YORK , (V. A) -/va a excessos menos re um bem a qUI em noua lerra sua alta mis8li.o, bem comoNo pitoresco e Da aJpgria comendá,'eis. O ·Crystal Pa· .. v.m laundo ao .."Iça de lhes causa sérios embaraços t
do Imenso quadro da Feira lace» viu "e depnjado de seis 	 ealradu de ndalllDJ. a deficiência de espaço; e.Mundial, aR autoridade& aca· quadros, três dos qunis re 	 Mio , apeou condrto. não 

ex em vista disso, resolveu-se
bem de põr uma nota car, preseutavam rapllr:gu núa" 	 • lpeaas cODllrvaçio de 

celeat. radoviu exilteal. hí promover a construçl1o de
rancuda de severidade, ma- ou ~emi·núss . O diretor do um quartel, para comporlar
nife,tandose contra os .es- eCrystal Palacp», sr, Philíp VEJA o que os International lhe oHe ::="t~os.. ~~.:,::.-=a~~ as duas entidades locais, e,
petAculoll apimentados> e Gelb, neg11u quI' os quadros 	 nGYU Irl6r1u PICI a Irífeaolecem na classe de pequena capaci	 como seja necessário um
certoll quadros poucos ves- em questão fôss"lD .vulga 	 da aoao pIava. • prolllllsor

-hIDlerillld_, todos 61e. ,ealu terreno, deliberou·se lazer
tldoll de alguns pavIlbões do res>. Pelo contrário, eram dade : Distancias entre eixos e Dimen

dedal. Irlçados • reAlillados um apêlo nesse sentido 80
Parque tle Diversões. AR au· arte, e se a nudez represen· sõ.. de carro_rias para qualquer pela D, B. R.. calos t6cD!A:oa. interventor federal.
torldades da Feira são de o tava algum impedimento, uin labarIOIa e IacIDliVlil. 1Gb atransporte leve I 	 Anle-onlem, uma comissão .. ....pintA0 que aU não bâ logar guem podllria saber o que 	 ...... do JJGdtr pülll:o.

VOIaram ao curk:hoso afl entendeu·se 11. respeito com 
para nada que leja «vulgar· peusar li respeito. Seja qual íor a sua carga. haverá 	 de 

IuIr cam l1li. Sull CIllI'IDa o cel. Cordeiro de Farias, a 
ou atentatório . aos bons COI· Muito Sd08 conceasionários sempre um International construido para Dlo dlc:6Ia do CGiicllto aerll  quem expôB o o\)jectivo em ' 
tumei, manifestaram· se descontentes ...... a lia alitlaaldo""- di ..r 

PartlDdo desse priDciplo, contra a campanha de adaptar-se exactamente ao trabalho. um 1111.. aade 1 Vliçãà .. vista, tendo. s. excia. proIli'e--' 
re 	 loran ... du iIUbiIu -pre- tido estudar a pO'ssibilidàde 

começou o expurgo peloll pressão ao «apimentado». Um A construcção "todo caminhão" destas de atender o ap~lo. ' 
-·.Iho"'s- onde belall danaa- porta-vez dali autoridades da pequenas unidades e a alta qualidade T::-d 1 u~;:-~ , 
nnu .Iê ejdblam lem multa Feira declarou que estas dÓ oIJrl II1MIII1II - ••'.""' 
(Íreoéi~peçAo . I'm . esconder tinham resolvido agir depois International asseguram fwicciona , :'-:=''':':--11.., .= g'l~ 
0.>lêtreClol de lua_.pláltlca. de receberem milhares de mento peri.ito • economico durante · rli!lQr_pt I ·. Or. Manoel Pinho 
11011•• CIDCb elpetAculol proi- reclamações, principalmente ~ de ____ -Pvtoe 
bldOl, melalv. -ó da Aldeia de mães, que - se sentiram muito. aDnOS. =1II'=ri:fl QIII),• •..: .. 
Cubua, oad a alucinação enver onh~das ..~!l . ' levarem Peça folh.to:·d~p~vdaem compr0Diillllo, -~~~doI '. :IIbiJI .. ,.'...hJDIIíJit{.... 
do rUmo da rOlD~ ao . que seui õii ,.üJ~~~r~s a ' seme- :=~tI!Uo"DÍI', ..A~;;C.... ele ......... t-'Mirtaaa. 
parece la autortdadei" l~yli., .lhau, .p~~,~JlI()s. 

):.:::y< COfCRIt.TOIU();
CAMINHÕES INTERNATIONAL 	 Rua Joio PlDto.1J(lOb) 

Pho.. 150SIU&Ma~ ~MJ:. ~::.r: IllllDDlQA :Dr. lrmiftil TIDfl -	 A.~.Qt., p&ra o Eetado d. Saata Calbartaa OraWloarf. dado. Qbr. o Rua Joe' V.tp, 186 
Clruratlo-Eepeelalll1a AutsútIII !tO lJfGC. s.~ MEYER a elA. ••u parad.lro. - J, B, p, 
~"10 .. tI."t6""-W.Pwe. '7.-''''145 Rua Conl.lb.lro Mafr. "-CaJu poataI UI Dlaaoul Nort. 118,- BUROI PBON'B 1.1119 

M~_ I_~__'____________~ 
Bnd. lel~r.: "W.,..r"-PLORIANOPOLIS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:t?-~a.is


o ESTADO-Terça fefr:\, 13 !ir, .Junho de 1939 
TEC 

Verdadeiros 

Venenos! 
Uma verdade que tod(l~ 0 5 medico!'> conhecem e confirmam: 
D entro do c~t.onlago c intt.~:'iti nos l1a sempre inlpll re7.as e substancias 

infcctada~. nluitas vc?(';') da~-; 111ais peri~. _ , vcrdadeiros venenos, 
p roduzido$ pcb.s icmlL'ut:J.!;Des toxkas iilt ('rn:l:~ . c;ne pouco a pouco 
ün'adell1 o sangue e C:~ lraganl tudús o:; oq~ão:;, cau~:·.I1<.1o dor de ca}wça . 
pt:so, calor c n1."l1 f)star na (,:li ~·.'Ç: l. dorc:-; no corpo c n as articulaçõ··s, 
colkas c gr:n'es d c:.;arranjo5 rept""'utinos do ventre, in :ln.nl:tçflo d~ 111ucosa 
do cstomago, in11at11a~'ÜO intcstical, per~istcnlcs e d(, loro:;;os sofrinlC!1tos 

~~r~:!~::, ;:~:~;~~~l~.~~~~d:a~:~~: f::~~~~d~::!;:f~~~~:'~~ 17.~ltr:~~:~~:~: 
congestõcs na cabl~ça. ton tur:1s, \'crt igC'n$, anci3.S e y ontadc de \'onüta r , 
biliosidade, arrotos. ma.u gosto na boca, indige~Hio . nll lit a serJe e 
quentura na g:lf~ant n.. azi,'i, g3ZC.s , fait a d e a petite. elnp~~('h:unc ntos, 
lingua ~i.1ja. n l:l tl halito, pris.;'o de> ,,(':nre~ coccira~, lnal e-';Ulr dcpoi:i de 
conler, to:~se ga~.trica. p.c~uiç.:l.. pn."\fundo es~otarncnto. sOlnnolc llcia e 
molleza gt:.ral . oprcs::;i!í) no Th."ii..o e nO c-o);-aç:lo, ar-t("r~I)-(~sdt.'rosc c lllui ta s 
doença:'> pr'.lill1lgãda;.; e TjjQitac.;, qt:andc .. [;.0 !;C :Ort!:l:. cuid :l(lo. 

Par4~ c \"it:::.r e trata!" ~ dor d~ cnJ IC'\'a c tod o:.; c::; 't..c~~ nlaics, U$C Ventre
Livre. !'Cll1c,:iio ~criü t." de i:ll ·... i: a. cnnllan.;a. 

Ventre-Livre toni lit.'a. fnr: ifica o C' :-'tolnago c intcf.tinos, e os litllpa 
das inlpur(' ;:as. sub~t.an(,'ta...:; inl('ctada ~~ c ít.·rmeliLaçõc~ to:,ic;:;.:.;, e assim 
evita e trata tão perigo::ias d0('nç:;:·:. 

Use Ventre-Livre 

L Coll1brc-se ~elnpTe: 
Ventre-Livre n;io é purgante 

Tenha sempre em casa 
alguns vidros de Ventre-Livre 

Ma~:~e éDi:,~~~ já '-:rl =D;;;;r.=A;;;;U;;;;9;;;;u;;;;s-t-o:;;;;d;;;;e=~-F-iC-O-U-'ouco e se 
LOS .-\1I'GELES, 11 _ A I 	 disse defensor da 

atriz Marl~ne Dietrich lor- I Paula Inglaterra 
nou · ~e agora cidadã norte I 
umericana após curta ceri- . 
müuia perunte o tribunal fI' i 
dernJ de Los Angeles. 	 I 

Df. BUlell 'ianna 
-0

Consultorio 'Rua 
JQ!lo Pinto D. 18 (so
brado). CODsultas da 
1 ás 3 horas da tar
de. A08 pobres 
Consultas no Hospi
tal de Caridade, é.8 
R hora,a da mal!~A. 

MEDICO LOS ANOELES, (Ca
-- DoelçaS de leaboral.,.- mornia). 1\ (U. P.)

Partol Depois que ouviu. pelo 
rádio, a descrição d'l 

- ODfl,acfia - acolhida que estava sen
do dispensada uos so-

Rua Victor Meirelles n 26 
CONSlI LTORIO 

beranoij britânicos, em 
as 10 1/2 e das 2 ás 4 horas ~a':~~i~;,t0~~ ~'{e,;;,;~s d~Tel. 1400 
:.>t3/dcoclc: Vf3condc Oum idade, foi acometido de 

!·'r",o. 42- Tel. 1355 loucura. Apossando·se 
de uma faca de gume 
duplo, feriu gravemente, 
sua madrasta, uma ao. 
ciã de 79 anos, atacouA Rumânia não quer 
um policiei e, em se

compromissos com 	 guida, fugiu para. a rUR, 
gritando: a Rússia 

r;~:sp~rt!~~ ;~~:a u!e h~e:. :~~õ!:ss,::!~:e8Bne:saf~:~~i~ 
pita!. vânia. 

Mútua Catarinenle de Segurol 

de Fogo e de transporte. Terre.tre. e Mantimos 


Fundo inicial Integralizado Rs. 510:0!J()$()()O 

Depósito no Tesouro Nacional Rs. 200:000~ 


Séde em Blumenau 


COmetc:iclnteB Industriais -- Proprietários 
. ~ir~~iii~Çlldos seus "seguros <:ontr~ :INCENDlO e 

TRANSPORTf8 prefiram •. · .~ " MÚTUA . CAT'A~INENSE 
DE SEOUROS, por ; sera~!lIi:a . que > a.,i~!Íerii~.'aos .seus 
aepr..so•• v,"lIlémfila ;partltipãçIO 'õos lucro. .DlI8i•. 

".atttll Apntu Clt! t040 o Bat.do 

Agentes: LlVONIUS "elA, Prl~ 15 n' 1 

- Sou O salvador da c~ • Alir Instantaneamente-O soff.imento da criança começa logo 
Um curso de francês Bucllrest. 11 _ O sr. Oa- . e(endo oIrneglleatllerrraal'nPhll~ a dcsappareccr, assim que VapoRub (I) ac'úa di.ec,amente ",ravés 
para os parlamentares reneu declarou pernote o A muito custo, o in. ~~e~i:a~~rr~d=~t~~I~~~L~ ;~p~r~t~rr~:e vapores medicinaes 

britânicos Parlamento que o govêrno feliz loi detido e enca· o lIu'riado , ..... da Noite para o DI:o-O nariz da crianç.1, entupido e 
LONDRES. 1\ - Um cllrso não quer nenhum laço com minhado a um hosplcio. irritado, fica desobstruido. Oca"mho na garganw começa a soltar-sc,

df' [rlln"ês. rum ,,~ d"jHlta · li Rús@ia, tllmllndo que esta alliviando a tosse. O peito, opp.essa. descongestiona.... Respirando 
d(J~ acaba de 8"'r organizado a indisponha com a .-\Iemll· DEL VECCHJO Ctlm facilidade, a «lança do.me confortavelmente. Pela manhã, o 
IHI Câmara dos Comuns, sob nha. o MH.lIOR VIOL.~O peior do resfriado já passou.
(l" ausplcio8 do Comité O ministro do Exterior, em- '['odos 08 ID.lrumenlOs 
l'lirlamentar Anglo·Francês. bora descrevendo as rela- nel Veccbio elo 16brlcs!

Os cursos serão dados por ções com a Rússia como -in- doa pelo novo sistema 
um profes!!or francês e se alteradas e boa8>, declarou: Tlmbre·Yox. --------------------- perturbllções diarrêic8s que 

d~Vi~~fr!cr;:a~~:: , C!té9i,::~ase: ~Toe~~s ;:~p;~~/l~~ir~tsr~('~~ J;ÚXÇ"f'uR~R~~o~9~rt~~~I.------------------ ~:U6~~~e:or::.r~~~ ~ev:~t;' 
ndiantados. ma grande potência contra Fone: ..0346 	 perder tempo em e8tabelect"rMEDIDORES' DE LUZO brigadeiro general Sve- outra.. lati> é interpretado sÃO PAULO a indispemâvel e curta dieta 

B~~I~il~e:h~r~~ (~~~:~!~ l?Ji ~~~~ço:i~~~~~~::so pa~~e tr~~ Morreu aos 136 anos ~~~\~:ç:omc~~~I~~8~:ia~,o::L~ 
~~~~~~: d:::a i~rcialr;~~i~~: ~~~a~ã:u~~?!ai:ti~~a c~~~ LISBOA , 11. - Falec('u aos ::~~~s?a ~;o~~~e or:;t~~i~o: I~SiA~L~~oW1 ~~Omd~hC~s~oB~;r~ :~d~~Ó:(~ 
foi acolhida por muitas ins Rú~sia não roram coroadas I:J6 anOR de idade, em São DE FLORIANOPOLlS O medidor marca Icurativa e restaurado...ra.....• . d..a. 
(:rições dI' alunos. de exilo. ~i~~~o !:tõ~~~ °A~:~J~ n!~: SIEMENS. com absoluta garantia. porque mucosa intestinal. 
Henry Fonda adoeceu a ~u~â~!fennll~u ~~~~t~~,U a1r~ natural de CabO. Verde. Veio . é O melhor, As mãis cautelosas jámais 

\ em viagem de ·não dar razão para um para Portugal alOda .crlança,. R. Trajano, 11 Phone 1674 ~~ et~b~ec~:st~~ te~a~~i:~~: 
COLON, 11 (U. P.) - O con!llto entre as potências onde antes. da abohçll.o fOI 509 V--l30 comprimlllos >". 

IItor dI\. clnfma Henry Fon que separamos nRS fronteiras ellcravo. FOI batI.zádo aos 60 I=~~~~~~~~~=====:=::~~=:=~~=:=::==~~~~~~-=:-.::-:~;;!;:-:: 
da chegou, aqui, enfêrmo, 011 no 8ólo de nOS80 paia». anos. e seUR padrlOhos. foram ••••••••••••••••••••••••••••••'••••••• 
com lebre IIlta. Este último perlodo é uma o rei d. Carlos il a ralOba d. • 

pa~a H~~IY~~8:t:~1 1:te:r~i!~ :~u~i~or?:!d~~~e::s ra~~CI~i: Amélia. _. : 

CASA • 
Predsa-se alugar uma casa dt • 

moradia, para casal, cujo alu· • 
guel não ultrapasse 100$000. 
mensais. Informações na redac- • 
ção do «Estado». v-28 • 

11 homens :
lullninado$.......... , ' '. 

LISBOA, 11. (u. P.) _ S~-i .: 
gundo Infórma o .Século>, l!~." 

I..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=......;;;;;;-=;-=--:- _ ._._- 

' ME~;hel~~~s~~rio~~ífili~O~!~~~Ú. 

de de Flnr;nnúpoIi5. Ex-interno. por connlrso, d~ A~~is' 

I lê ncia Públ ica de PMto Alegr~. Ex-interno de ,II Clinica médica e Ginecologia. 
.

I CLlNICA E CIRURGIA 

--- Sí f i I i 5 -- 

Coo.ull•• diariamente d.. 16 á. 19 ho,•• 
Rua Felipe Schmidl , 46 Fone 1648 

I 2!.OQ-21 .15-Notieié.io em por 
luguêl • Nota. Sem.nail sôbr. o 

-3-0-v-._-"13~- Merc.do do Algodão (,Ó om GSO 

Florianópolis 

204 15.18 Me/,).-------------	 21 .05 -- Clnçô•• de E.tud.nt.. 
O Côro M"eulino do B. B. c.. 

~ . 	 a regência de Trevor Hlrv.y,(RONICA .obGONORRHEA H 
com o b.rilono D.le Smi!h. E.no.t

NS,o d<''''t>nimE'! A Acimlei!!. progrediu e tlA uma LUlh lO piano.
NOVIDAOE que re~,oJverá o seu caso. 21 30 - .Food for Thoughh. 

MttXiml.l slg!lJo. Carta pura: P.le.lr. om inglêl. 
21.45 - Noticiário em inglê•.

CAIXA POSTAL 1849 ~ S. PAULO 22.00 - Big Ben. Mú.icI de 
Danl•• por Brian lawllnce • teu 

- Sexleto, irrldi.ndo do Re.t.urante'---------------------;1 Lõiõido...,n~, L""d,~•. 
22.30 - Tranlmilsão em GSB: 

i R:~~:" ::5.2~:~0~:~: 
;mio.. I elllçio D.venby. de Lon
!drel, irr.di... e'II noito o ••guint. 
; progr.m•. horirio d. Flori.nopolil: 
'I 20.20 - Notíeill elportival e 
Noll. lôbro o Mere.do. om inglê•. 

20.25 - Um Pfogr.m. em in· 
glêl.•ôbr. o iulg.mento do ....,. 
.ioO de Lord Willi.m Ru..ell. 

20.55 - MÚlico ligeir•.l 

O advcgado 

José Accado Soares Moreira 
Clommlll1lcl.l cos ~e<l~ ctl"n!~:' dr,,/~ c,,,1MI e d ·' lot"dor 
do ellll1do QIl~ <:ml,fml0.~ r.r.~,cer lIua proflS811o perlSole a 

()~); . ~ t- dt'" ~~. ppt·!Lacâo 

26 M-Ib- d MI oes e aes 
Têm compl'ovado, pal'a V.S., 


a malhol' manaua de lI'al... os
B f - d d eres ria os as lan"sS
\'8 

NOliciirio em olpanhól. 

Ve,bos de signiFi
cação distinta: 

"Comer e nutrir-se" 

Não é a mesma coisa, em 
higieOtJ, «comer e nutrir-se-o 
.Comer» signiliclI ingerir 
determinadas substáncias por 

r~!:~r.n~~lri/::':' ém~~g6!en~ 
tido mais explicito, signili"" 
absorver substàncias assimi
láveis e úteis ao orgauismo. 

~~" Todos sabem comer. mil"
~?r. ~c 26Rm~h~~d~ mães, ~m 71 paizes, preferem -- ~~ beOl pOUCOS os iodiVídUl)8 
o 1~~Il~I~~n~ .:~>Ô.~só::,~~~lns (a~ razões .por que clbs ;;..,'~" ~' que sabem nutrir- se. Un~ 

Evita Medica~o Interna-Nada <IUC engulir; nada que':' <'OIoem de mais. outros d" 
perturbe o delicado cSLOO1ago da criança. Basta " . ' menos, seodo que as piores
fricdonar VapoRub no pe"'oço c no peito. ,vitimas da Illim~ntaçíi() de

sordenada são as criaUçl\F. 
~:::- ~~~~~idt~I~~1 ;ua~~o:::~ 
ten!ti t\ gula, nlt~smo frutttS 
verdes ou já pstrllg~dlls, d,, 
ees corn"rH.dns nli>! ruas, 
sorvetes dI! fahrieação sus. 
peita., etc. 

Cumpre aos pais I1scaliz'lr 
severamente a alimentaçi\n 
das crianças, porque da de
sordem alimentar resultam 

'. . ................;.,.'..,.,


A I R F R A ,N iC);E, 

Para.. lJ~M~J,~~,D~~':l~~f1~IA. cada 
SÁBADO, ás 11hó,.. n08 Correio..'ara. 

. '" • 

: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

: 
: 

fatsca8 elétrlc8RPrOVOCadã~; \. /,",,'" . ras - urona em 
~~~C:ait~~fi~~a~tit[g:lIt~: ()j~ _ A G I: N T E S : • 
fulmlnar.m, em VII. do ~o, . 'ERNESTO RIGGENBACH & OA. LTOA. •.ete hom.a. qu ••8 .noou·- • • 
tr."am .brl~.do. .ob uma • RUI Con.elhelro M.f,a, 35 • 
',",'or., a .m Póvoa Med&I. _ Telefone. 1626 FlorlanópoU..
::~:-..:~atrgi Dl:~~~ d:o . ~!: I_ t09 ' 	 ~ - !J • 

URUGUAI, .. ARG,~NTINA'iKG,HILE. BoLlVIA. PERU. • 
'. • cada ·,~<;:A~~RA.á. 1I hora. nOI Correios. •
'........ B il E'" 	 2 d- •
las - • 

'-""'Bl..---------~IIC"'"~-ldM t l••_ ' .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:E.tud.nt
http:13~-Merc.do
http:cau~:�.I1<.1o
http:inlpllre7.as


Ultima horal ~~~.~ 
I esportiva 1 :~lIg 
. Campeonato Carioca IifJ 
. RIO, t:: - ~uma pelejll __ ....- ~.:....-../....... 
pauperrilllll em técnica e ri· ~l~~~~~~~~~Nª 
ca de incidentes deslIgra· 
daveis, o Vasco derrotou o 
Flamengo por 2 a O. 

Domingos e Fantoni dia 
putaram a parte, uma parti 
da de viol ência. Quem levou 

descobrtt novo
1I__L!!.elhor roi o zagueiro n. 
I -do Brasi l. pois o c"!l tro· 
vascaino Ilbllnrlonou o CDlli 

t Om lu,l..O 1';(",111 11re pu.lC' Itu ll.gra.c l~po bastante contundido. Os
T :ItlJo{tt - ~. • Para .. forte dôr de cabeça que se sente depois de

'-~!lrino. ,)url>!l~ t> .In"elino ;1 hdt'z.\ J ., ,(·u~ iJhio .. . 
~omar bebidas alcoolicas, a Cafia!p!.rina é provide-!!.I'oram expulsos de eampo por dai, porque não só aJlivia rapidamente a dôr, como

jôgo perigoso. liw c:n frl'l.I , um no\"o ;ltu([i"o. . restabelece o bem estar e reanima o organismo.
Os teutoR dos c ruzmallinoB Cafiaspirina é um producto Bayer e ••• CK é lS:ayer

I'uram con:lui6tll"')~ por Flln  ,:II~lil:~~hl:~:~l:' :~1 ~I~::~~n:~:~l~::: i é bom». 
toni. Renda - 8a:135.$900. 1: p~ra um 11lJ.1I:t mJi::. \.h,iJo, hitl l) • 

• Seja precavido: te.nha sempre á mão Cafiaspirin:l.lUo, 12 - A peleja rli8pu·, 
tlldn pelo Hotat'ogo e Rllngú I ~·,::'::;.;:~·I~~:~~:.~,~; cAi:~:'~~ \ •~;:~:ii?J~~ _ HI~~ ~~~nc~~~oJ=~re~ ! 4lc: "bt~r· ,( por outf06 m,ios. '.<~~ .', 

rr(• • f c...riMll•• ti.11 tres premiou 	 ÓS ~8[orços i C.fo.,.,h......,..tl~•• 
1106 dois bando,; pelej!wtes. <"o- ~",.l CELO_ 
Murclil'lIm os tentn~ du Ban· PHANE. 

gú: Ludislúu (2) e Luna. Caro 
vlIlho Leite assinalou os 
tentos do I:Intu!ogo. Renda 
- 17:3;;IS400. 

Rio, 12 - O S. Cristóvam Mais 14 unidades Ii (8FIIISPIRI8J1
abateu ao Madureira por 2 geiras para a Marinha 

- - - -------.-.-.---.- --.- .-.---.- ---.--.. a U. francesa O REMEDIO DE CONFIAN~A 

,----'.1 O S t - b l I PARIS, 12 - O SI'. Cesar contra DORES E RESFRIADOS 
an os a a eu ao Cllmpinchi, ministro da Ma. 


Palestra rinha. acaba de resolver a 
- Movels' · de arO Santos. _12. - ~Ill jôg~ do construçãe. de 14 unidad"s 

3" 	 campeonatO pIioUIISIII, o OIlU· ligeiras. destioadas a forta

tos venceu, onte:n. o Palestra, lecer a frota militar fraoce · VEND 
por ;-j a 2. A peleja rendeu sa_ 	 E-SE ~~r d~r~~ ICo,.... - A~.o~i...iO. 	 PROCALMA21 contos de réis. Serão construidos 4 contra· casião a cllsa e terreno aoe

torpedeiros de 3.000 tonela xo, Da Travessa Harmonia
••••• pa*,* _.o~i••• Em Porto-Alegre das com a velocidade de 40 O." 1 (esquina rua Bocaiuva). 

Gremio, 7 - Cruzeiro 1; nós, armados de 8 canhões - Tratar nesta redação_ 


acabamos de reeeher. em estilos os mais modernos. 
 Internacional 2 - S. •iosé 1. de 138 mim 6 dez tubos 220 5v.-2 

Esmerada !ahricaç3.o das Indústrias -Neve> - - S. Paulo lança torpedos; seis torpe· 1..--------.....;....;..... i 


Em Curitiba deiros ligeiros, de 1.000 to· 

Atl e li co : - Juventus I. j.; neladas. e 30 nós de veloci· 


nO$S :l 

Recommendamos aos nossos clientes l ' amigos lima 	 DI. IIBUBL BOiamO 

visita â exposição_ 	 a seguinte fi coloca<,:ão do da~e, com ~ csnhões de 100 

caDlpeonato p!lrllrH!l'nSe, por Dl im e várIOS tu.boa lança CLINICA GERAL 

pontos perdidos: 1- Curitiba 2, torp.edos; e 4 avrso8-dragas
Preços excepcionais! 	 VIAS URINARIAS
2' P61 •.slra~ , :J· Savoill 5, -i. de 600 tone i.tldas. . . 
Atletico e Ferroviário 6, 5' . ~ «comuDlc.ado ~o MIDIS Especialista em molestas 
Hrit itnia 10 e (j' JlIventll!> lI. terro da Marmba diZ: pleuro-pulmonares (bron-

O inIcio dessas coostru · chites - asthma - - tuber- o sr. Jeão Bord Netto. guarda·Machado & Cia-. Em S. Paulo ções corresponde às IIlces- culose. ele.) ~~~~e~í3:~::t~oc~::d~~a ~:~~ 
Ipl'ruuga 2,·- 1~, n._ pnDlla I ,' S . dades de comunicação _com IC fi Y' t taRua João Pinto --- 5 ~ r- r d lt onsultorio: Rua Joio Pin- no. Inal, a 188 o&lar radicai· 


Telephone 1058 Cx. postal - 37 P. R. 2 - JuventuB . ~ar~~çaa~r~~:çc:~asaos e c:m~ to. 13 da. 14 •• 16 hora.. ~I~~~·u~:~u :O:C:~~~~~EP~~:= 

Em Belo Horizonte boios e da segurança das - Phona 1595. - IdO para 1880 1 (um) IÓ vIdro do In-


F L O R I A N O P O L I S . ,;ostas». __ IResidencia: Rua Joio Pin- 8u~R~~~U.fxe~:d~raP:~~~DA.; 

15v -a 1.·9 SÚi\m~riCa~ - P;l.l,:slraO O; 	 ló, 1 {Sobr.)-Phona 1214 tratamento da EPfLEPSIA. sendo 

-...;.....;..~---!!I ~~~!:_r:~__-=-_~~_ ellCo_ .__ 11m medicamento moderno e 1001
---'-'-- .. _._._---.__._--- - ~.._-, .. - Sandalias ;:::::::::::::::::::::=~f=en.I~Vo==::::::===..Nas feridlls, 

mesmo de mao 
caracter, ecze
mas•••plnh... d~,"f!!.~S ISiemens Schuckert s.A.1!::'tl~. hJ.g~·sne~ 
nhor•• IconlrD 
corrimentos, fio 	 Materiais electricos em geralCALÇADOS 

r•• branca., DlSTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:
etc.1 de todas asGYSA 

, ..nto remedio 	 Installadora de Florlanopoiisqualidades 
lUA PlOf. AI. 
GOMU, '·110 TAMANCOS MEXI· R. Trajano, 11 Phol'le 1674 

PRO (01180.Carlos 	HC2pcke S.A. CANOS para 11!:::Ó:l:0::::::::::::::~~~~~~V~1~!~~~~IL...---------õjl PRAIAS DE BANHOS I1 
Quasi 8 mil fabricasMatriz: FLORIANOPOLlS Cintos - Chinelos - BoPorto Alegre, 12 - NoF.1Uata em: Blumenau, Cruzeiro do ISul, Lages. 	 ano pllssado existiam neste nés - Luvls, etc. COlllpan~ia .Atliança ~a Bahia-Laguna e S. Franclsco-Mostruario em Tubarão 	 Estado 7.929 estabelecimentos 


fabris que produziram.. .. 
 Artigos para sapatei
REFRIGERADORES ELECTRICOS 1.26f>.299 contos de réis de ros e selleirosprodutOR manufaturados. 	 Fundida em 1870 Side: BAHIA 

Não sairá mais ferro Cortume e Fábrica Seguro. Terr..tres e Maritim08 em bruto da "frica do de Cçdçados 
norte para a Alemanha 

Paris, 12 (Uoited Presl!') - .:BARREIROS. Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 
O governador da Argélia Capl,ol e Reservoo RI!. 57.000:0001000 
8uspendeu a permi8são para Deos d~ raiz (precllos e terreDOIl) Rs. 16.0b4:ilOOS749 
a exportaçllo de ferro em &II'Droll effeclulldos em 1937 Rs. 8.169.677:1&4$834 
bruto dó Alrica do Norte pa Receltoll em IG87 RI!. 22.1iM:211 $090 
ra a Alemanha. Slolstroa 111111'0. em 1037 RII. 3.797:iI8O$OW 

Sabe·se extra-olicIaImente A.l~eureux 
Que a medida adotada se 
justifica porque vllla reier Depó.lto: Ru. C. M.fr., 39 com maIs taxas emOpera 	 as modicas 
var os recursoll do norte da todo o territorio nacionali\frica pllr8 abastecer a in-I ".~:----

~r:!~i~u~e!~~ c!r;g~:~~ll~~ I,p:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;=6S:;;;;;;;iJ 
com 08 pedidos para o rear- SDCCDr&l1 DO Uruplly: Reguladorel de avariaI! e Repre

MIItlolel! aas principais ddadea da Amerlca,m~m~~~~biÇIlO do govern/ldor Dr. Re migio Barope e ArrIe.. 
Vendae em pr••taç6e.- Garantia de 4 annos :~d~r~~~~déa a p:i!U~!~ê~:~ CLlNICA -MEDICADo,. l1UHUJos (de 90 e cU 120 litros) 
__ .. __ .co<;om. .."dleact..,c, 1'0'" ai 14 	 fraocê8 para limitar o ace8~ Molestia internas de A"".nt.. em f1odcm.opolia

80 da Alemanha à matéria Senhoras e Crianças em ..1Ior_ co....- _&110_ ,... cJeclrt~ do qui IIDI 

ftno .. ...-_ aD I IIor.. de HlVI~. 
 ~:~: nI~ao~~T::' ar~:me':~~~ CONS~nIORIO : ( A M P O S L0 '8 O .&- (ia'! .. ~ 

IIaDteaIOI em d.~llo lodaa.. p89U IObre- tacomerelto, o gOVêrnÓrran~ - Rua 6ok~üi.iAS: Sob. RUA PELlPPE ..5,CfjMIDT N. ,: 39 <. r:< 
aleJlc. e IIINlDO meçulnloe oompleto~~ ~'ê~o 1!~I:~:,*~:n~tm ~~i~1:: 1' 9 ás '> ~:;st~EIINd~:horas. ~ l*taJ /O- TI4Ip/tIJM 1033-l!NI. Til. • AUJANÇA' 

e.. c..oa di """.8101 ~ proPl:fltaJtCNI ..rAo altlGo drAlUea, • permlNlo da IX- "Y. Htrdllo t.u,1786Ioe .............. _ occaaId.. 4......rd.r. 
 portlçaO do mlterlal d_ alu. - P!Iont~ IlGl - EKrlptodoe em Italahy, Laguna e 
~ea~..=.o:.~p= c:'. ~t:-:.ori::: :.!:~!:ue,.oe ::::~III qll~OI1':t AUende 8chamado. Blumeaau. 8ub-Apat••m Laa.. 

dad~ . -...?'íii_______" _.;1.Z..-_p;.:}_______________~7S 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Terça· r 'h a lU Jt: Junho da 19.19 

- CA$A 

Artigos de inverno para homens, senhºi!s;' e :i">c;;~!cmças, em \J]lClior e mais 

~=-=-~~~ -:--=-~~-~=::::: variado sortimento na CASA ",A,·'%CAPIT AL" .'. =:================~ .~~:.~~~ " 
" '.~ 

1.lIi M05triZ - Rua ConH~lheiro MeFra n. 
, 

8 .Filial - Rua Tra;an'o n. 1 v.4i1 

Cirurgião Dentistá MOENNICH 
FLORIANOPOLlS Edificlo Amelia Nello 
RUd Felr.,pe S<hmidl SOBRADO, SALA N." t 

Clinica-cirurgia e prothese da bocca 

App.r.lh.menlo recentemenle Idqui.ido. com lodo. o. 

Iperltiçolmento. de technicI modernl. 


DIA THERMIA - ALT A FREQli ENCIA 

TRATAMENTO SEM DOR 


ESPECIAL..DAOE: 

Pc.utes de Ouro. ou de Plutac. Sf:'d COROAS. par.. imitar II S 


deDtt!s oaluroi :oõ. Dentaduras ADll.t nulicll!. s}'tit ems Hlemlo qUll 

~ermi! I. obler .. Imltloçiio abs,>luta d .. detl.tlUrIL LlKt"ral. - Deu· 


~dll':;O~K~~pt~:~~"~:" .K~~8E;t, !~~ã!:,d i'~~oEôRi " ~':; ~o:"~:' 
l'I \.·m d~icolort:C~o atl. cô!' do d~"te. -- Brllnqueumpnto dos dpo
tea. -- ~o . l':ttiali dli bGCC8.. . -.•Desco!orA çAo seeUudarla) . __o Re
secçõ_ . de rHiz. -- Reim,·lantaçllo e ImplHnl8ção - Th",aph. da 


P"radenlole (Pyorrbé8). - cirurgia rKdlcul l!t' j!undo 

o Prof NMrn~"n. }«>rllm. 


Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

.A.~ lerça. e nxta.-fe ira., consulld' noclurna. da. 8 ~,9. 30 

A <)~ sa h h , dos de tard l' não h;i con~ ulta< 

tl0H AS ;,,' ARCADAS. 

o !,ICOr~TRATOSSE' 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

Nas tosses rebeld es _ traiçooiras, a•• bt-o.c.H_ c:III'e
_lcas ou :d n":p!c~, gt'ip;les.. resf,l"dos. ,euquld6es.. t--. c.
esc.rr•• ,...ngc.:ineos, doros no pe!to o RII. c ••••., lasom..... 
e tr841ueza geral, 'alia de appe'"e e febra, e CONTRATOSU 
• • remedio abcolulo. herele<>. que Dao '.Iha. EItIc1ocI..... 
". to'S~c dos h.bercuiosos ,.,,,,ando-e con,,_I••loaseat••• 
CONTRATOSSE j. recebeu mola de 24000 "teatado. __ 
_ .dolros. 'Tenh.m cuidado! N.... dei••• eftg__r. AceeI
...... só o CONTA.TOSSE. "ue. b.r.'. . ............__....' ..d.WII...... T......_____ _ 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACAJ U/pORTO ALEGRE (Para o Nortt ' 
DO Sá bado. !' para o Sul na quarta fe ira): «COMTE. AL
CIDIO-. «COMTE. CAPELA - . e cANIBAL BEN j~VOLO» . 

LINHA PENEDO/ LAGUNA: . MURTINHO. !' - MIRANDA» 
LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO• . 

TUTOIA/FLORIANÓPOLlS 

FRETES DE CARGUEIROS 

V .~PORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

~f:1'b~_,,_,: 

ALGO DE REALMENTE nuvo 

A g0.!'::I !l~'!.:'. f.':·ime!!'a ve.~ · · pcd~:r:1 ccn~er'!2r . di2~ e 

d ins, att' os alimentos mais fa cilmen te deterioraveis . .. 

D eposite, mm1 novu F rig, idaire. carne , feijã o. ervilhas , 

m \;srno t-. ~l:t1 as dt'scascadas e verá com o se ma n o 

terào fn' sl'os C' deliciosos como no m omen to em que 

foram p re-pó'! rados ! E n~o precisa stq\1er robril-os .. _ 

porq ue. cOJn as " paredes refrigeradas", o sabor do ali 

mento nào i: alterado pela contam inação da s corren

tes int t: rn3s de ar. Exam ine e com pare o novu Fri~idaire. 

PRODUCTO DA GENERAL MOTORS 

RE VE NDE DORES Fl~IG I D!\IRE EM F LORIANOPOLlS 

CASA MOELLMANN S. A . - Caixa Postal. 96 

Dre Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculi~ta 

formado pel/! fllculdllde de MedlclC103 dI! Unlver1lldade 

do Rio d2 jlloelro 


Trlllamenlo cllolco e clrurglco de todas 81 mclesllas 

dos olhoe 

~:~~~ ~r~ho~P:~I~~~:I~~n~~ P~Of~~t,~~I~I~lIa~~o~~~o ~::: 
pltal da fundcçiío Gaflr~e-Gurole do RI!> de jllnelro 


Compl~ln npPIl, .. lbail\!m p~ r llo eXi!mell de SUl! e:o.peclalldl1de 

EI~ctrlcld/lde MédiCi!, Cllolci! Geral 

Conl'lu"/}~ df<lrtiHnl!nie dlls 16 t'Ís 18 


CONSULTORIO RUII jo;;o Pioro 7 sob. Tel~pb . 1456 

RR8IDENCIA: RUll TeooDtll SlInlra 67 TELKPH. l8Z1 


Laboratorio de Análi~es Clínicas 

F(O. MilTON DA (OSTA (ARV ALHO 
Ex-assistenle do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio 


Curso de es pecialização com o Prol. Dr. Abdon Lins - Rio. 

Prática no Laboratorio Cenlral da Marinha-Rio 


Análise de urina. léses, liquido célalo- rachiano, sangue etc. 

EXRmes de pús, escarro, mucosidades, serosidades. ele. 

Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra 

videz) . I~eações de Wassermann. Kahn, Klein, Hinton. 

Vacinas Autoger. as. Todos os exames para elucidação 


de diagnóstico. 

Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 

COMTE. ALCJlJIO: dia ::a. pafll Rio Grande, pelotllSI 
!' Porto Alegre. (asa Eledrica
PARA O NORTE: 

ASPIRANTE NASCIMENTO; Dia 21 , para \taja1, S. vende medidores e 

Fraoci ~co , S~ nto~, Aogrll dos Re is e Rio de .Janeiro. installa os «quadros.. 


para os mesmos. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. Preços modicos. 

RIJ. João Pinto, 14Agência-Rua João Pinto. Armazem - C:;;-;::::~ 

9 - Phone 1007 12 Phone 1338 Serviço gllrllntido
I - '1 

-------I:~~--n.__------~~'11 
H. C. DA (OSTA - Ag~nte 18 v.-\04· - .
: A' S ""M . A ~~ S : 

• Aconaelhamol O al6môct.:WMBRlCOIDE INDIANO de Sar- • 
• mento '·I1IIii~f ' prores80i' de ParUit()logia da Faculdade de Me- • 
• cUMiiiLKIJé,?p'CJfto t\l~; E' "'" l!1fiDIr eJ ' na expul8lo de verme8, • 
• tal ' 00 o ·lollÍbrtgâl·C}õXl1lf1i.;~ (anóylOetomu8. etc. 30 &nD08 d~ • 
• u..~ têm dêiDôiiltrUlo • na etilóãCta. ... · .~ .. O /; P O S I 7 A .•RI OS':. .' ..·. ,1 
.ur.CARLOS HOEPCKE S1A~FIOrlanOpohs 'é,;; : ') ..................................~.. 


ANmBALB[NEVOL~~nI4~rn R~ GMnd~ P~I:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:0188 e P orto Alt' grl' 

Não se acovarde!ReaJo, contra a 

l 7' I IS e vença-Q •••S h-I- '" 

NIo 8e acovarde! Não eapere que a8 Impureza. do 
aaDgue veoçam 11 resl8teoctK de leu orgllnl.mo e que 
'.0. lerrlvet. eDelto8 8e manlfeltl'm Implodo.8mtot. ! 
li:otlo seri tarde demais ! Não ".per.. ! E' o melb..r 
coa.elbo qoo lhe podemo. dar: DURES DE \JAB~ÇA 
CON8TANfES,trEUIUTISMO. Atl.THRI'rISMO, t'CtA 

~~\.&:~EI?D~~~~~~~~Nf]~~~ttE.EQt!ifoA~
DO CABEI.LO, URTICARIA, EMPIGEII. HEMORItHOI· 
DAS, l1li0 "I\tuoo d08 maio banaf8 e commUQ8 .)'mplo, 
l1li. da Impureza do ROgUIl. O ELlXlI\ BtlASIL' bale 
de plaDtaa medlclnala brllllleJr•• é Koooselbado pela elas' 
Be médIca do Bra.lI. como o melbor depuraUvo do .an

~'::\e~:I~ ror:~o: ~P~R~' ~~~~'6:RT~ÊC'I~g:
EM PItIMElRO LUOAR, Dli:l'URAIt O SANGUE. e \tê. 
vidro. apeDRH de ELIXIR BIIASIL depuram o laDgue e 
fazem engordar ,"arl". kil08 em pouco tempo. Compre 
tré. vldrOl de ELIXIR BR,\SIL, v.trlllque I18U P6110 e 
lolcie o Irlllamenlo; ' ao fIlÍdar . a cura,verlflque Oova
meDte o lieu ficar' a~mlrado ' oom~ o ~.ultado. 

XIR ••ASIL 

--.. Depu.a e Engorda 
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L"'.. ~ EBTADO-~rerç!l.-felra,_ 13 de Junho a.~19~~<iIMIIó,._~....:"'uH,",~

l0 Estado 
il.i;p~;;;..N;~~.~;.iii;;~~;H;P;k;:.1.,' "I Dlarlo VespatL.o 

Il.lJIl.Oi)!U tl OUloln81 • 
rlla JOi!.o Plow n. 13 te Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl ..'.• 	 • 

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

I:'. SAlDAS MENSAIS D~~TO DE FLORIANOPOLIS 
..: 

N. Cavltal: 
_.__• .._ l,'lSI.;()I) 1. . ~ .. I~. 

· t:u:I.. ., !r6 tt$OOO 
:·rlmt'~t,.p l ~$OIlO " ~~~I!~a Fft~i~~~';~~ ~Çr}~;i~i,~~ ""'' Linha FpoHs.- RiG de Janeiro I1 :.. Li;iiJ'i r!;~~~~P.J~ .:' • 
.llt\8 4$O(ÀJ 


Nl ' l~l~ro tl'Vub.o '!\IO Itil e Santos.' Escala São Francisco •

C Transportes de passsageiros •
*1 e cargas. I Transporle de cargas I Transporte de cargas. ..
~MOOO ~ AUDO 

&me~.tre 25SOOO ~ -.
1'rlm~Htrt' ~~~I"'''''l %). Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 Paquete -Max' Paquete -Max- • 

$ cAnna. • ~ ... 
~ -Cal Hcepcke. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 • _ -Anna-» 23 	 • 

o. orlglotl.l.-. Wl~anw n&<.I publlCft· 

dthl. nA., foI('Jr&o ;ll~Vf\h'!d(1I1 I• Saida li I hora da madrugada. •
1. 
 Embarque do Srs. passagei· Saidas ás 18 horas p. m. I Said~3~r;ga~~:' da ..D. 	 I _.ros até ás 22 horas das ves· 

peras das saídas.I 
. ;;;;-;;;;-;;;';;'-;;;;-;;;;;;;;---;';":í n 	 emba -..----.--•.- --.- -.-.---....- - ----- " ;;;; O. r..dens de embarqUes. até ás Iorde'.ls .de . rqu.es até I8rdens de embarq.es ale i; 12 horas das vesperas tias ás 12 hllras. ás 12 das vesperas

B l-{1N 1)~JS I) .L\. : . ' ___o • . 	 I...saídas. . .. .. . . das saidas.

Colchões ('(OR F ETERIA r!LORIA O Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em· Iw j u: . • !erveçoes: pr~sa, mediante apresentação de attestado de vaccina. ' 
Colchão para casal .. E' ex pressamenle prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 

a 30$000. • -Hita M';~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito p~IO trapiche sile • 
Colchão para solte ro, 2.° SORTEIO e Para mais tnformações, na séde da 	 ..desde 18$000, 

• Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
TiãveSSêiros de paina, Plano 510. Antônio : 	 á rua Ço'!se!heirc Ma!r;: n.' 3D. I 

V.S. encontrará na 

C AR_....S A' aBdeEnlteRs,A30 I ,,_1 ..° Prêmio ;el~~~ ~~~~~~~ para ho· 
Valor 500$000 iIJ<. ::>#:~.~~~~~fIt~••••••••"!'.UIIloA'<~$......~.>'\'lIt•••• 

a Tu	 - Um colete de inverno pa' 
60$000 VENDE-SE ~~a l~:I~~~~. 30.:=..25 ra homem ou senhora 

0 	

C"det M" t P de I3.0 	 - . Uma camisa para homem 50:1>000 rial, tipo «chalel», em João 
4.° 	 - Um cinto 30$000 I Pessoa (Estreito), na rua Spi· re I O U uo le la 

- SO passes nos ônibus v3ck n. 19, com 7,80 de frente 

Circular ou do Estreito 20$000 19 mts. de lund os, bem coI e 
mo um terreno, sito na mesmaI, mUI IIBLLIRII 

5." 

- Todos que6." os lermina 
localidade, 	 com 20 mls. derem com os 3 últimos al~a· 

C~m prJ'!ct'l no~ hosp'lille 	 frente e 25.30 de fundos . Tra· São João I São João I 
rismos corridos do primeiro 

europeu~ 	 lar como sr. Carolino Unhares,prêmio terão brindes em lâ, 
na rua Vitor Meireles, !7, nestaminas OiHetes, cada um V2 


OBRAL dezena no valor de 5~000 50$000 

CUNICA MEUlCA MI capital. 

193 15Y·ló 19 de JunhoCoosullOS dc,8 tO eis 12 e ---'-'---'--'_ ._--- - .
d"s 16 ois 18 hor63 VALOI~ TOTAL DOS BRINDES 710$000 


INSTITUTO DE ELETROCAR-

UIOORAPlUA CLIN1CA 


CuroOO de aperlelçollrueDlo em 
 Não se paj!alll Vales com enlEndas ou rasuras. GRANDIOSO SORTEIO 

dllt'DÇ!l' do eor..çao tdl'tg"'••, Não me responsabilizo por perdas. 
 OH. RICARDO"00 precIso du mole.tI.., c, .r' O brinde premiado será entregue unicamente Relação dos premi08 que distribuiremos no 
dI"""" por tr"çado• .,Ioolrl"".) ao portador do vale. prôximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição
CUNJ~~A~ED?J~~~ADO- Os brindes prelllhdos e não reclamados dentro d~ a não ser a habitual de 1$000. 

NERVOSO 15 dias ap(os '.1 So rtl'Í o. perdem o direil u ao mesmo. 	 Para que todos possam tomar parte ne8se lormidavelGOTTSMAN 
U..HIINBTE DE ELi':Cl'RO· Es te Surt ei" em Brin r!cs esti de conformi· 	 sorteio. resolvem08 REHABILlTAR GRATUITAMENTE,

TERAPIA 	 Ex-chef. de clld ~ d c com a lei 1:'.:,24 de 14 d~ Junho de 192t. 	 todas as caderneta8 atrazadas, cob!ando sómente oOndAl. enrtae, Rat.,. ullr..·V!t>
1,,\Ii•• Ralo. 1D1r..-Y"rm~lbo. e nlca do sorteio a correr. 

E1ectr101dade médica Os pre8tamista8 que queiram gaBar desse previleiioo Proprietário Hospital de deverão trazer suas cadernetas 11 nossa séde ou
Nuernberg remete ·las por intermédio de nOSS08 agente8.

..lIorllerla de lleroaoo-
Uil 11 lálJsea CllDical O premias são os se~uiotes: 

(Prola. L, BurkhardtExame. de ",,~e para dia· 200 	 18v-16 

feOfl~':':~~ li.J!e~~~ e E. Kreuter) 1 Premio no valor de U:OOOSOOO 
~o, KalIII e Saoh. ZorgeJ


Ol8poel/co do IlIIpeJudlllDU, 
 1 Premio no "alor de 200$000 
1 Premio n(l valor de 100$000Especialista em~~":'medden~(",,,:~:~ 15 Premies no valor de 15$000 


de AochelD Zondeck, pllra dIa· 
 (A7'u1'gia Gend' 10 Premias no valor dp. 30$000 
lO Premias no valor :l~ 20$000 

Alta cirurgia, gyne 
Cr: ~~-:: ~~~e~t 
quldo raohls:!.no e qU/llqner 	 10 Premi08 no valor de I~$OOO 
""IfQUIA paJ'a elocldli9lO de 	 10 Preml08 no valor de Isenções

dlllgDoettooll. cologia (doenças de 

Fern. Machado, 6 8enbo1'88) e partos. 


TeI~ph(lDe 1.19ó 
 Cirurgia do systema M I L CONTOS 
f'LORl ,\NOPOLlS nerV080 e operações Sortearemos tambem um b I hete da Loteria 

de plastlca. Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 
Coo~ullorlO li tua 1rlljll 

DO, 18 (dali 10 IÍ/I 12, e 
dos Ib 1Í1I 16,Ml) Tele- Não 	hesite porque:

pbonlt - 1,286 
Se rico quereis ficarSIIIIEl SI.E S'" 	 Resldencla A rua Es· 

De moeda boa e legalteves Junior, 20. 
Inscrevei ·vos hoje mesmoTelepbone - 1.131 

Na Crédito MútuQ PredialSAIGUEIDl 
Quer ser feliz ?-

(f..........) A que menos promete e I que mlior número 
f:' o uolco roruncaole DO Em negocias, amores, ter soro de premio. entreSI I 

mwído com • elemeolos 	 te, s3t\1le e realizar tudo que 
IOáleoa: P!Jospboro, Cal	 deesja? Mande 1$100 em sellos !-:r••lo•••••:rO••O~'•• 
cio, Arseollllo, VlloodlllO, 	 escreva prol. Ornar Khlva, 
etc. Com o seu uIo DO fim 	

e ao 1;.___________________-:~~~~~ ~~:t~~e ~O~~:;loodem!~~ 
de JI) dl~.. 00111_ 

de obler triumpho, prosperida
de, fortuna e saúde. Nllo hesite.J,'~~=~c:.::.~ 

·~~redmeolopor 	 IMIO-ha. "\dM d6res de a· Antenor Morais."~ .~. ir. DefYOIIa· 

-: <, .,. 	 lO u.o d.Ci rurgiio-dcnti.t.Jo-cc..bite rídlc:al di Trabalhol modernlsli~íiêiYo.iI'e do M' Carga - Correio: ... Passageiros 	 CALENatJ~A· ;,€QN<I@~~r~mal. Pontes e dentaduras!,!~'[~ 'â!ô(iif~. os Modernllslm08 aviõe8 JU 52 ligam com a maxima 	 .. melhor pomada;Pára. t~Í'idUj•. qú~fiíí.durai.anatomloa8, em todos 08 
O BRaSIL _ UR~~ÜÂr~-e ).°R~E~1i:i - CHILE - m"te~~~:~?~~adol. Nlio confundir com·· ~{.;!f' .. l1 ·~~UID de eatélcJula...:;.;:rr:oad 

:':: '; .... BOLIVIA - PERU' 	 ExIjam CALENOUliAi A'•• todu li.0"8 8 48 11 e da8 Uio 9IDpeDoI4 - .,..,. 	 . pllanDaolu.U IS · horaa.• deIoobertI tdeodllca. , .. .:,:;§jj,clic6to. .Condor . Ltd•. 
~ 40 dr. Maood SeM	 RUI p, Migucllnho,6 6.pÓaltulo aJa oapltal: PlIABII. STO. AOOS'MN1'tO';Agent~:~; : , .- ç~FfLOS (.H~·~CK~ ,~í~. _ deCOl la. 	 Rua touelbelro lúba--IeRUA CONSELHEIRO, MAFRA,)34= Fhmanbpolis 

Tp.n:FO~p' N I 'rOO 	 1'-0& 
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6 o ESTADO, 13 de Junho de 19~9 

Tres aviadores chécos I U'I' ~ .-.- lA terapêutica de urubú 
escapam. para a Polônia! tlma ora esportiva I.RIO (~ . - '· (i lubo» n.em <'s cas('s quec.). o municação 

I I 
fOi. ouvir o pro!esso~ Jua · .Ihe deram olrg\lm . Posso !l - < 
qUlm Mota, a propósito do' lirmar que nenhuma verdad,; ' 

VARSÓVIA 12 - Três aviões chécos, telegrama vindo do norte, jexiste nisso tudo.. Em um,!. 
tripulados cada um por dois aviadores militares ----- segundo o '1ual estava sentio partt' ~essa comulllçação, diz 
poisaram inesperadamente num aedróromo ~ O Tamandaré venceu Os grandes jogos de ~~~:~~;~dOc~~ u~~~~ssgar~ o médiCO que um lavrador 
suéste des!a ~apit~!,. colocand~-se a si e.a seus o Iris por 6 a O fute~ó.1 internaciona.1 a cura lia morféa. '. ~~~fzu ~o~a~~~~e'lU~etl~~~o~.~ 
aparelhos. a dlsposlçao do governo_po~ones.. Um Em partida de campeonato As atI.vldt: des , dos mail.ft:s Em m~lo do ,St;U serylço Pouerill lazer se um dicioná
quarto aVião da mesma procedencla pOISou defrontaram-Re ante-ontem, esqlla~roes da Europa contl- ~oe~t~S~lt!l1 GaUree .GlIlnle. rio das «C lAras exóticas" co
noutro campo?~3~!:!..él~~..:.__ .., • _ ~o estâdlo .Adolto ~ond.er», nu~~ ~~t:ns::~ana, em var-Idas m:ios/!:d~u~~r~da~es u':::lmo essas... No entanto, acho 

Esses a-\.'ladores fugiram ao' .....iC\ii't\i'-e-le-,,·I·'*- ·.q~1!\l!.r!'-1\ ~.~ep.r.!l.!l.,,-~tªt!yQ~'~ -~"hr.-__~ . Slll-G& ... "ü!!J.: ..rulo...àJ,1patéria [t'z estas interes- bom cal~rmos». . 

~~ss~I::'~~~r~~a~~~~~Ó. · ~~:~!:~~~:. i~~:~h~:~r~J:~. I~ ~~is~~~; !~:~~~~~'~dz~~~t~~~~sJ~~~u-;~:iii~I T;~!:~fas;::~f!~~~;~i~~~:~--~O ~~~~o, es~~d':,;o!~~~~~~:~:j;:i!~f~~ . . . - ·
ando tropas, dia e no.te. correu muito I!.nimado, não i sene de tnun!os que vem H~v~:m mcto~os _de cu~a. humanidade, qUI', há lantns 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;; · · ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~i I desagradanclo il pequena as· i IDllrcanclo.. . po.s .e~ o sebo do JIl' anos, resiste 1I0~ esforços de-;;;
- slstência. ' Nesse me~mo dl8, em Bel care.. E IniCiou-se trem t'nd.1i milhares de cient:stas. Até 

(t I!li. Clínica médico· O Tamandaré venceu ela !gradil, a Itá l..i SUf\erou a lu ofenslvl1 contra os pobres bl-Dr. P de ro a a aO -. d 6 ' P o I goslávia por 2 X I.•plltcllrd. cniohos, que nada tinham ago~8, com os e stud~s p.ro
clrUrglca c~~t~::m o/' ue · g?~~°':n:lhO~ Ide sign l~icaçào. visto como c?m a igoorfincia de alguns cedidos no. mundo IOtelro,

das molestias da cabeça e pescoço V p q J.g os vencldo~ pouco antes se seree humanos. o melhor ahcere para o 8t'U 

ESPECIALISTA EM não dao.do "osejO b ao sleu haviam impuslo a08 ingleses. Acrescenta: tratameato é o ól 'do chomos-


OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS adversáriO, qlle tam em. pe e · ' Essa sélie ele partidas seno - Eu preferia não falar gra. Quanto ao resto, -nessas
I 

Consultorio : Rua Trajano, . 8 juu com grandt' ~ntuslasmo. sacioua.is IIpre~e otli hoje um neste assunto, porque póde pa c~ras, sc de fatn existem, 
Dioriamente das .0 ás 12 e oas 4 á8 6 horas notadamente no 1. Otemp'Yi ":0 I "pl8card> de mé ritos' ItáliaX recer que lhe estumos dando nao deve ser dado o nome 

Re.idencie: Phon. 1565 ubnr a c'!ntagem. 8 ~rtl lel - II fIun aria " . importiincia qlle não merece de tl'fllpê utiea de urubú . m!>s 
'_ 1 ~~~e~~,;r~fdOem~:~a ~~:~:~~~ E';;: B~dapest. (lS campeõe~ Não conheço o alltor da cú ' _mil_ag e_». _ _ _-::=4~3=======:::~:~~:=-:";=;"";';';;';;""'--;;V"'à:;;2--- _ _r_ _ _ 

..--- - - ------ não roram felizes em ~ellS do mund~ travarão_ combatt'

VOANDO PARA MOSCOU ~~~e:~s~~:n~i~ai~~ ~:~~~~ndollco~ "S vlce ' ~WJleoes._ 8:'1a"ba-O R)USSO'. 
,Já o contrnrio. no entRnto FOI ao sul buscar Joga 

se verificou pOI' parte dos dores para o Fluml-
Londres, 12-Sir William 5trâng, diretor da Diahos-RulJros•. Que sOllbe· nense 

Secção Diplomática Européia do Foreign Office" r)am aproveitar todas IISI Rio, 13. - Com destino a Este é o elemento essencial an toucador da mulher 
po~tunidades ,lfI.voraveis, gn- P. Alegre seguiu , há alguns elegante. E' de grande efficacia no amaciamento dll cútis 

em viagem para Moscou, para d iscutir, aIi, peno- rantlDdo a vlluni! do gremlO dias, o conhecido emDreSà- e fa z desapparecer qualquer mancllfl, espinha da pélle 

al;"ente, a formação do pacto anglo-franco-russo, I'U~~~ elementos cm campo, ~i~D~~~b~!I~f:od"oe'F~~I~i!~:~ irritaçõ~'~d:t~e~soll de bom gõsto deve ter t'm suo CIISI!. 
chegou hoje às 18,30 horas a Varsõvia, Amanhã destacnram fie, d~. TamPlnd~ se para conseguir três novos li afamado SABAO RUSSO - ijuii,iu e 1!'llih10. O grande 

C..do contl'nuara- O VOA O "'Ira a capI' tal "OVI'';'t,"ca r I' . Fred.. Sapo, ::-\11\:10., ~uarl. jogadores d~ defesa pura o jlrotector da pélle. 
.. .."" 18 e Aq.u~no. Do I_ri S: 7.e MIl- Irl -campeão carioclt. ------------~-_. - - - ---- ---.-- 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;~ A 'd - d I' caco MJrlnho e DOI! . Chiavone tentaria, no Slll. 
epl emla e ma a A atuação do rubro-negro cont~alar Marian o mp.dio di· 


U d f' '1 ria no vale do loi seriamente comprometida reito da cidade dó Hio Gran 

lJ. ~ a ~oc'a Jaguaribe pelos médios de a~a , se!Dpl'e de: Miguel, médio direito de 


I . ~ • IrI _ mal coloca.dos.: .eVldenclltndo Pelotas: e, se possivel, Ordo _ -j' Fortaleza. 12 - O orgiio marcação lDellClente. A reta- vas centro avante do Cruzt'i 

_ _ _. .. clltólieo desta capital, «O guarda do Iris teve, dois pés ro, 'de Porto Alegre. 


.-\:-.:-.n EUSARIUS Nordestt'", em editorilll. de- simos eooperadofl's. flue de · 
Passa hcje a datd aniversar:a da pois de se referir il epidema ram margem arl trabalho in · Não será concedida 

gcnhl .srlla. Nemêsls de Ohvc'r,l, de-\ de malárill no vale do .Ja- teligente e á fácil vulnerabi- a licença 
d:cada e compe1en1e prOfessora do guaribe, escr..ve: lidade ao ataque rubro que 
Grupo Escolar d~ Cld~de de Pdlhoçd. -Não bastam as exçerién- soube tirar partido d~ si- RIO! 1~ - A propósitO) da.s 
A grala efemer lde dald ensejo a cias dos laboratórios e os IlIa ção. ~:g~~\8~~S ~:n~~~~~o daFI~: 
que seus (olegas de m~g'sléllQ e estudos sôbl'e a evolução do 
seUi aluno;lhe 1T~bulem as !"a ~s ca· transmissor. Temos QUt' i .. Eis em resulDo. o de~en- mengo Va~co a Buenos Ai 
Icrosas maOlfeslaçoes de es1rma. adiante e atacar de modo volvimento do jõgo de do- r~s, vêm a tonll os casos e

.. - radical 1\ sua !Dote originá- mingo último. Pode .se dizer, X!8t~ntes entre o [uteból bra
~enhorlta, hça com qu~ .ell , fiS- rin: a tleprt'8são do stilo (J ~ resalvados os clefl'itos Rcima sllelr? e argentino .. Ao que 

murado u.e ch"~ RAMEN7.0il:l. te rrenos alagados ou cl;ar- /lotados no ataque he~itante 8.e ahrma, a Ilnuocl!ldo par· 
FAZEM ANOS HOIE : COSo E~ses ~errenos ?~ecis.!lm nos médios rle ala. qUI! foi t~da daqu~ l e . c?mbmado ao 

o sr. E'rlco CoulO, <hefe d~ es- Iso.frer Imedlatlls ~odl~lCaçoes um prélio bem disputado. Ti · I_rlita 80 se ra .vlavel quando 
la(aO MeleOlológlca desla capi1;; 1; ah!D de. no pl'ó~lmo lI~verno . vessem os avantes rubro·ne- forem r esolVidos os ca!los 

a srlta Marilta. frlha do SI. dI. evltar - ~e a pro~lferaçao do gros um pouco mais de «chan · pende~tes e.ntre os esportes 
Oliveira e F,lho. alUa!menle residindo ,' an?fel!s gllmbl<l" Bem se ee~ nas SURti arrt'metidas ri do~ .dols pHlses. 
na capital federal, onde exerce a ad podIam conjugar. neste mo · nais e o resultado da luta Sobre o 8.ssunto um V:8 
vocada e dirige o suplemento hlerárro m~nto .g~ave, os es!orçus dos seria outro. Pelos menos a- pertin? veicula declaraçoes 
do -Diáno de Nollclas»; M~oisterlOs da Sall.de e da briram contagem. atribuldas 80 sr. L~is Ara-

a sra. d. Maria An10nleta linha- Viação para rea.hzar essa Os tentos do «onze» vence- nha, segundo os qUOlS o pre· 
re;, espõsa do sr. Darci Unhares , obrl!. de extermllllo. Urge o dor [oram assinalados por sideote ~a C. B. D. não C~ID-
alio funcionário da D. R. C. T. saneamento do nordeste: Que Sapo (2), Silvio (2), DaIData cederá licença para a Ida 

_ está ameaçado da calamidade e Póvoas. d~ qual9uer qUlI:dro ou com-
Senbor;". "xll" ou~ "CU 001.0 maiR terrivel do mundo. . A partida teve á arbitrá-Ia bIDad~ a Argentma, enquan

u8e cbapéo RAMEN7.0N1. o sr. Alberto Moritz. to e8.tlVer na Flfa o protes
- Na preliminar hateram-se to feito pela A8s~ciação de Academia de Letras ACEITOU -Q C0NVITE 

:-'Ol\'.-\DOII bÜI triste, mtlll alDAr 1 os quadros secundários. Ven- Fut~ból da ArgentIDa, sôbre R' 19 O corou I l\'o 
(om a srlla. iria Prareles, luncto Teas broDcbllel S~(res tosse ~ ceu o Tamandaré por aa 2. ~8J~~!:~:.es Gandula, Emeal A's 19.30 horas de hoje ~e Bor~o~s ""at;al diretor do . n. 

nária d~ Clube dos FuncionáriOS Pú - E' lei de 110110 ~eabl/r, '~e~ncl!~eemmla se~~~ri~~~I~eá~: sloo" d~ F.scela Militar,acd
bJ cos, ajustou núpcias o SI. Jo~o • . O('sde! porém, qut' o pro- '. tou o convite para ol.'uJlltr 
FredErICO Ha{ker, ewrlurário da AI 56 le salva !I CONTRlTUSSB 1 Premlos aos vencedo testo.seja ~etirado, a C. B: Let,~as . .. 11 Secretaria da Eclucação <lo 
fándega desla cõpltal. res do Flamengo D. Dao crll1rá obstáculos Il E esta a prlmelr.a SE'Rsão Distrito Federal. 

Rio, la - O Vasco gratifi - temporada internacional que que aquele 1I0dallclO efetua I N R _ Um coh,ga ' d.e.~tA 
X.-\SCUIENTOS ~ ~ cou o seu -onze», que do- se projeta. depois que regre<isou ~o RIO cllpital noticiou, há dlas,}cj u . 

O SI. Gerdno Gomes e sua exma. D- - mingo abateu ao Flamengo, ' -, de ,] anei~o o .seu preSidente, o cel. Ivo Borges tinba ·'sid.. 
~spõsa estIo sendo mullo feliCitados lVerSOes com 1 contos de réis a cada Jogadores gauchos sr Ivo d Aqumo, convidado para o car.ró 'lt,de 
pelO nascimento de sua filhinha Ma· jogador. para o Bonsucesso .prefelto> do Distrito ., Fede
11113, ocolldo a 11 dEsle mês. RIO, la - Voltam-se as ral. O caso gerou estranho 

- ~ L. A, F vistas do Bon8uceAso para ZIl, visto como não constava 
VJ.-\JAXTES CONC~RTO. -- Em comp.nhi. Reuniu-se ontem, à noltl', a o Rio G. do Sul. Doi!! são que o sr. Henrique Dodrí\"olth 

Chegou de Lages, acompanhado de d••~m• . ~,• . d. Me~'~ Fi!lu.hl diretoria da Liga de Amado· os jogadores gaúchos que houves8e 8ido demltid(':~ O 

sua exm!. f,tmllla, o sr. Noel Men - F."",,.•,',••rem em ...IU à no... res do Futeból. interessam ao grêmio subur- telegrama acima, porém; . _ 

dali, diplomado em ladlofonla e ..d.çio e um.. ..e. d. Julieu bano. São êl1l8 Piá e Oscar, clarece delinitiV!lmente u 

If:cntcl elêlllcd correlata. rh;:·~.nt~'i~i~:e Aiê:d: f:;!:: ~e Serão na Inglaterra as pertencentes ao Rio Grande assunto. 


Sil••, jó..m pien••t. cele,inen••, olimpiadas de 1944 E. C., da ci~ade do mesmo 
um ~a · que ,e.lire,', em.nhi , no Clube Londre8, 12-Foi aounciado nome, que Já entraram .em
VENDE-SE 1110 no 12 eI. A!lOIt~. um concêrt. .m oficialmente que os Jogos entendimentos com o dlre


Cáes Liberdade. esq. Sal1anha benelício ele Cltedrel Melropoll- 0llmpic08 de 1944 terão Lon- tor de. esportes do clube Gercino Gomes à 

senhora ...;.~drl's como séde. leopoldlDense. Este fez a o-I;~~~~~~~~~ªmMarinho, e uma sala oa dila lana, • cujo p'0!l,ame jí pvbllci- Os jogos 0llmpic08 de In fer~a de 5 contos pela trans· 


rua (fundos do prédio n. 14 mo. em ediçio pa.ud.. verno de 1944 se realtzarlio ferencia ,_de cada um, para pa'lt<lpam· aos séus · pa,énles

~C~s!iD~~~~:~)~u; FJi~:arSC7I~ CINE ODEON - A:. 19 e na ltál1a 11 os de 1940 na esta capital A - 1 e pessoas amigas o nasdlMn
lença.o •miai, 19. 20.30 ho,e., .s.nte C.t."n. 'nte- AlemaDha. lo de sua filha MARILlA 

218 HiV· ;' "eele !tO Edeelo Noyo.. Vítória expressiva Dispondo de peql'ena oH-
 Floriaoojlolls, 11(9)9.

CIHE REX - A'. 19,30 hore. Regulamentação dos Os corredores Que repre- clna, porém, adequzda, com 
.Lo'-o. do Nort... esportes sentaram a Liga Allética, na aparelhamento de precisa0 5v.-1

Explosão e incêndio no Rio, 13. - Está qua8i coo- sensacional corrida da Fo- absoluta e um provador 

.d:!~~~' ~~a~~ -~~;:~~ hO~~~~!E:~L~:lcr~••~~9.30 ~l~~~~~~sfit;:~i1~:i:g:~~~ !~~~:~~:t:~~::c~~r:EJ~~ a~?;d~ E~:~~~~!a . ;'~...., Jreo()s :o~~de:;;'i::, 'I .•.•. .••:~• 
-eompletamente, por uma ex. Viuva Olívia Régis ~!~~~1:nt: ~~Oj~~gi:~~c~oJ! O Riachuei;; agradece Padre Mlguelinho n.O 17,' situados .na Aven. R IO
~~!~Odu~~i:tr~ ~:ft~.dÂ ~~ Prazeres lei e deverá entregá·lo ao Do sr. presidente do glo. alé o dia 20 de cada m~s, _ :Bia nco, medindo IOx20d 
·pI08Ao foi seguida de vlolen · ministro da Educação Bma- rioso C. N. Rlachuelo, . rece· ~:;ad~o~::i~~ m:di;~~:~O~~ "; !mts. In'ormaç6ea: Fone 
:to iDeêlldio, que poude ser palllclpa a seus palentes e nM, il. tarde. '. . bem08, ontem, o seguinte '0 técnicas, etc. I·. 1.433. 
10caUzadodepoi8 de Ingen. PfisOH...•• de . suas relaçOes .o Nada men08 de 30 àrtigosn~gr~D1a: .. . -",;.?:-d;. 203 V 7 
,tes eBfcirçÓII . dó~ . liolDbelroll. (00 sua foram elaborados,- fixando àA j i;"Sr:dlretor do ESTADO·I....,.,.,----.-~25~vi'" .;- I .: I --------.........,=,...... t'àlóde ,casinlelíto de -; a~1I~""':"
'tr:.,or=l1f.s:,~,~!~~r~,::::: ~Ao-:~=~ãa ::1~dade8 ewportivae o.olGo :~:r:~v. :ó.:~el~:d:tô:ran8; 221 ; A Wda d. lIaj. 

," , 0 interlõ r cio m~mao .. I....• Alé o liJIl 40 m61 aorren- porU..o otI pr. ciMl 60J melhore, ..rade 1-----------1
...ate aleu. "Ial (111'_- Qlle r te, o projeto Ir6 •• lIllol 40 e í1D~Dto. cln Club. I'f'.uoo dololl ~ puaqem do "til 
." aQOG(rA am d!:lltt do loMIOpoIa. .6-)9. . r. O.t1U(o V.ra... que o a · RI.obotlo pela. rel.r6aof.. . Imo qllalto laI9.,..rto da , ENO = 

T.."o, por oe&~1Io da axplo- pronr" .alr do ai T1l:or Iltam~lIte ..lnlfioa - co", QO. - lia hlndaolo la.) RlIIldlo , 


. 110. n. 3'1'. I tllled' ltalll.Al.. o vo..o Ipreela40 Jornal no- C.rdo.o JUlllor, prett1d.nte• . 
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