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o 	 a '(I. .:llDtr~~,~Jl,!,f1flí~ 
õ MAIS 	ANTIGO DI : RIO DE SANTA CATAR1NA a frolã il(ilidna seria 

Diretor-gerente : Altino Flores desmarilêldâd 
ANO XXV Florianópolis Quarta-feira 14 de Junho de 1939 N. 7688 . . Ruão, ~3 (U.P.) - O m!nistro da Marinha, sr. Cam

pmchl, nuro discurso pronunCiado na municipalidade desta 
cidade, declarou que. 

J ~ J !I Condenada a prisão sar .d08«~~s~g: J~~~~i~!dg~ep:~if~~~c~:~~ec~e~: g~:r~:, ;:~:-TI t ~r~-III--- ~ ~·~·I--....erp~tua tl:.llrJ1!..J!I_?,lg~ns.ll,2?nteeim"iltüô- q1re-;m1Th.""IlI(luãSI !t""iRili();>"': ... - - fi I - _ : .-	 :& • !.. . Uilfll' I'õvem I ' O wlIlhní'o nuo esclareceu a sua declaração, mas-_·_-·--...:.-n [ _.- I' If- - -	 - I 'I judia consldera·se que se referia ao fato de que as Irotas anglo~Il~tI I !~ I i i I I J i AJ1~~~AL~~i~13d~U . Y~~e;' ~i!~c:s:~mi~~~e~~8~qU~~r;~~~~ ~n~~:;o i~~a~~1~~rrK~~~osm~ II ~ 	 IRaquél Osevami de 18 O mlolstro da Marmlia tambem declarou que «é ab. 7 	 anos de idade, fOI conde- solutamente necessário termos em. vias de construcçllo, 
nada a prisão perpétua pelo antes do. mês de dezembro, 31 navIos de guerra com um 

Em Kladno. Boêmia, 1'Oi lI8-. llIta. E não [oram senilo os Ipnr impulsos de allUegaçlío" Tribunal Militar desta ci- total. de ,j~O.OOO toneladas e que estes navios estejam em 
sasslnado um sar!tento E. co histnriadores Oll primeiros a ~em dúvida o seu nome Irá dade. serviço ativo por volta de 31 de dezembro de 1942•. 
mo é sabido. aR autoridades Ilrtvtar o .iRtema de cozi- I figurar, não entre os dos Ela foi declarada culpada F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====;;;;;;;;=~~~;;;;;~ 
alemãs que ocupam essa re nhar em água Iria... I grandes impo~tores de Que ai de ter levado no dia 9 do I 
glllo dera.m. um pr.azo para l I\!IlIS tar~e. quando _se jlll-I história do mundo está che~a. c?rrente umB: bomba de pre- Dr João de ArauJ·0-OLHOS, OUVIDOS, 
que o criminOSO fosse apre- gul' .\n/\ l~op~ck6 . , lIao ,.'pe mas ent~~ os daqueles huml!-t Clslío escondida em um ceR-, o NARIZ GARGANTA 

' sentado. sob pena de S~ 8· ti rante um tnbLHln, 1"III<\CO'j ((lOS II"ruJI, que os pOVOA ti-I to de verduras, até ao pátio f ' 
plicarem medidas . sev~ras Imlls perante aquele em que rllnizados cllltuam e que os Icentral da cadeia de Jeru· Elpeci.lilt. do Centro de S.úde - AI.i.tente d. prol. SanlOn 
contra.a população ~héca. ~e exam:nllm. os candidates tiranizadores. mais tarde, são salém. bomba essa que de- (onsul!as dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Viciar Melrelles, 24-lel. 1447 

QUá81 ao ultimo mmuto da /lO reconhecImento humano . forç&dos a cultuar. I veria explodir em um logar
eXDiraçAo desse prazo. u~a ------ frequentado por numerosos 
enfermeira, chamada Ana ho· O amor (egou-os visitantes dos presos. Um túnel para I O f!lachado canta••• 
pecka. apresentou-se como M h d & C· Osevami, que em hebreu Berlim, 13.-Foram execu
autora do assassinio. Ft'z a O trem matou-os itC a o la. significa «Amante do meu contrabando tll~';~ a machado mais tr~s 
~:~!I::~~. ~~m~n~:i~~:~, ":J~ RIO. 1:1. - O operário Col. Agência e ~~vo;~:rci~!rti~!fv~~~~iO:~;i~ _ ~:~ID~~~~~r,e~~: c~~ ~u:~~ 
funcionários encarregados das bert MllI'qucô do I' Santos p".8· Representações judeu. e diz ·se, que ela usa. PA.RlS, li). - A policia des- xllio de dois cúmplices as-
investigações nào aceitaram sellVll. p:o~ I'ua num.omda. 1,8 va um véu muçulmano, quan- cobrIU no norte do pais uma sassinou a marido a marte
aR SU&S declarações aomo teltl Rillelro dll Silva, pela~ C.ixa postal - 37 do foi Dresa. e deRollrtoll gran~e associação de contra- IladRA. quando do!'~ia. 
verdadeira!!, imedi!! çi;t'~ da e~tuçn() dê lta- Ru. joio Pinte - 5 suspeitas- porque um 'árabe ~andl~tas. que operava na Além das execuções por 

O telegrama de Praga. que mos. Dest'J!\ndo passar de um F LO RI A NO PO LI S verificou que no seu cesto, tr~ntelr~ tranco-belga. A qua- alta traição, as estatlsticas 
dá noticia dessa ocorrência, lado pl\r!1 OlEro do leito da se encontra'vam pães que drllha tlnba o seu quartel ge- assinalam outras, quási dia· 
apresenta li suposta crimi estrada . os namorados resol Sub·agent•• nOI p,incip.il sómente os judeus comem. neral.num castelo próximo à riamente, em todo o territó-
Dosa como -impostora>. E ve~am atravessl\r uma peque· municípiol do E,tado A descoberta daqueles pãAS (rontelr~ com a. Bélgica, e rio do Reicb, por crimes de 
est8, . premida .pelo interro- na pllss8ge~ (lue exhte per P 77 foi oportunissima. uma vez c?nstrUlr!i um ~un~l subter· assaàsinatos ou banditismo. 
gatórlO, concluIU por decla· to da estuçao, pass.~lo(em "S8U que fovltOIl a perda de mui- raneo ate o territórIO belga, 
rar que assumira tal respon- .. bertu pelo povo e que mlo tas ,'idas. transportando através dêle Automóvel ..Ctysler. 
sóbllidlide, porque não dese é devidamente J'isctllizllda pe· ntirada dentro de uma vala, Acredita-se que o proces- grandes quantidades de fumo. Vende-se um ótimo carro 
Java que os ch~cos de Klad · los funcionários da Ll'opoldi .i~ morta. com. o corpo hor- so explica outros atentados álco~l e outros. produtos. A .Cryslero, perreitamente em 
no lossem castigados.. na. , l'Iv.elmente .mutllado. C<olbert terroristas, cuja origem não poliCia. c,?nsegulU apoderar- condições de viajar, com cin-

Parece prematuro o Jul.ga Hraços datlos, Colbert e bs solreu várias fraturas pelo loi até agora apurada. se de .um Importante cstock» co pneus novos e todo em 
mento do gesto dessa enler- teln lurum Iitravessll.ndo cllI· corpo e, desacordado, fOI le· Osevami foi defendida pe- de artigos de contado. O tÚ· excelente estado. _ A tratar 
meira de Praga. enquanto I mamente o leito [el'l'(.vi:'i.rio. vado ao Hospital Getúlio lo advogado inglês David nel subterrâneo era dotado nesta redação 
perdurar a subversão que se Isem reparnr que se aproxi · Vargas, onde Ecou internado. Goitin. . de todos os aperfeiçoamen- 217 . 5v-5 
verilica em alguns pontos da I mavll em ~rtlude velocidl).de A policia do 20° distrito, tos modernos em matéria de . . 
terra - diz o "Correi" da o ,'xJjl'eSS IJ cle Petropoli~ . AI · tendo conhecimento do dolo- Hst8s triste. mlla Imõr 1 técnic~. Os artigos eram Nova fIgura CrIminal 
Manhã». Os historiadores sem- gun~ 1)()Plllares presse ntiram 1'080 ocorrido. compareceu TeDI broDcbltef Surres tosse 1 transportados em vagonetes Rio, 13.- Divulga-se que o 
pre julgam melhor certos a- o desastre iminente. mas não ao local e fez rem()ver oca· 8' lei de NOIIO lleabllr sôbre trilhos instalados para Código Penal, atualmente em 
t~B e as pessoas que ?8 prll · li:,erum tempo de avisa\' os I dáv.pr . de Estela. para? ne· ~'" te salva " COIITHAT'OSSIP 1 êsse fim. As autoridades não elab_oração,. entre outras · ino
tlCam, do que 08 parliCIPI1U'! tllslrtlld~!I;' A· 10c(J11\" t l v:~ It.\ll\ - i Cf".,éflt,. ·,h)·-·lae\Kuto Meu·.~ o '. U , _ . Il puderam esconder a SlIl\ SUl'· vaçoeB, punirá como crime ,a 
tell de uma luta nu aceso da 11ilOlI os em cheiv. Estela foi I Legul. presa diante da habilidade pos8uidorde «stockde» gene Palav,ra 	alema-... 

dos contrabandistas, que pu, ros alimenticios, de ' subsi>;

deram realizar todos êsses tência, medicinais falsifica


Não fará annexação trabalhos sem chamar a a- dos, adulterados ou deterio. 

Berlim. 1a.-Alguns jo~nais tenção. rados. 

estrangeiros deram a notiCiai 	 . . \ 

:!ta~~e ~ag~::~~~:~e~~~ac~~ Df. Arminio lataras - OUlI. IllIi;;ll.ir..•..... ...····1 
~1~~I~~~~i:.elCh. da BoemIa . Cirurgillo-EspeciaIlsta Asslstente :do próf:' SânsÔÍI 

Estas informações são lor 1 Conlult... eM. 10 i. 12 • deo 16 il 18 - Joio Pinto, 91 Mb.~I.I..145 
malmente desmentidas pelos 
meios ale,mã.es ~ompe~entes Sôbre concursos para,· Instituto Historl.'êo.. .. 
~rg~!~a~dOtl~u~I~~1~~~0q~~ os Inst. de Educação Amanhã, ~s bora~ do. cos
o govêrno 	 nlío pensou nem tume, o. Instituto HI8tórlco .e 

~o~~~~~~~ i~~ej;;~;~c~~{~1~t~0::I~~1 :i.~1:1ir:c::m~~~~~~':~:. 
Alenção 1 !~t~~~~ ~l~J~~~~rãe: doe Ins'l • . .. :.• ,....:?jj~ I 

Dispondo de peql'ena ofi- Alem da~ .exigências nor· Dlvers~.E!. s 
tina, porém, adequada, com m~lmente feItas a08 qU,e .de.>,; 
aparelhamento de precisão sejam ?cupar cargo .publI?O, - _ 
absoluta e. um provador :u~er:rl~:r::~reá~-Ie~rg~~~~~ CONcERTO. - FIINIIII.~~; ;;:~~I~!' 

de lampadas, reciproca», a que se refere ã. 20 hor••, no ..liod.t? '~'~'\~O i 
NOEL MENOOZA a le!ra -b. do artigo 93 do Club. 1~ d. Ag~to" ..> !i~I!~~r~ 

acha se â disposição, à rua regulamento baixado com o o e~uncl~doconce~lo de;!i•.node 
Padre Miguelinho n. o 17, decreto n. 1721 de 29-2-1924' novel ...vlrtuo... .,I......I••dii· F.,: 
até o dia 20 de cada mês, lixa em 50 minutos a dura: r.ri d. Silve, .n~,'" '~onl.iiarl~~; 
para consêrto de recepto- ção do prova pedagógica, na ,.cenle'!'enle dipIOlli~dá i'~ló;.fC)~-
res de rádio, modificações qual serll.o considerados re. lerv.lóllO do Riod~J.rielro: 

técnicas, etc. I provados os candidatos que O 'eltivol .... . ben~fícioCtJj~ · 
obtiverem nota inferior a 6; obr•• eM c.ted,.1 .. III.tr~J:IOli~.~~ ;! ~ 

'-:2~2":"1---·-~2~5v-."'!al!"'t.--"!!2~ Ientre 08 candidatos com mê- o progr.",., .ôbreo . qll~l /i ~ j~ ;.• . 
dia geral igual, dá preferên vem pieniat•.d.ÍIÍ!""~.~ilU.~~~.· . 

Roosevelt convid.do a cia ao que bouver obtido me' cieMd. de Inlllfpr.!!~.o . .....~I~. ; 
. . I I lhor nota na prova pedagó- é con.tituido >d• . ••lé"'7~.rtliú: 

vIsItar a 	 ng .terr. glca. rllde B.ch- I.Ullg, CIíopiri, BI.hiIí.; 
LONDRES, 13 (U. P.) - Os No que não contrariar eS8e Weber e Li.d. - ... ;:\). 

jornais desta capital inlor- decreto-lei e o de n. 306, de O pl•.~o é do F.bricant.· AlbiW 
mam que 08 reis . britânic08 2 de março do corrente ano, lo Sch..olz. .. . .' :;":'" 
convidaram o presidente Roo- aplica-se a08 concurS08 de CINE ODEON- i.t\'. iii;19~~.-~~.- I--_..., 
~::r~~I~~::-:n~~~~raapo~~r~:i ~~~~::e:te~,ro,:~:or::rB°O~ 8d~: •20:30·hor..; .~IY~niód.R.ií-':. 
viagem do primeiro manda- Institutos de Educaçll.o do Es- CINE ~RE.X - .A . 19,10 ....MEDICINA VER ·US ESPIRITISMO tárlo da América do Norte, tado, o regulamento baixado .Plr.tarl. lIIo~rri• •. 

tá causand'J'igrsl'es danos à OI jornais dizem que êle com o decreto D. .1 .721, de 29 CIN. e:I~PERIAL. - A'. 19 • 
RIO, 13 -" pr()Póslto doa tlaúde mpnt.~t do .povo. Pon· 81nalou que cO espiritismo 8erla alojado no palácio de de fevereiro de 1924. . 20.~~ho.;",/:i!I:I',Ii·o ,~....: ..~ 

lWIIorONa 4ebatellentre 08 derou que !Íle deve respeitar transpôs definitivamente 08 Bucklnghan. .._________-"-'- I...."""-'''''-'-........''''''''''''''''~='''"'''=~ 
..plrtlU e a 8ocl~dade · de li Iiberdade'·de culto, prolbin- limites elltreltfts do empirismo Outras informações, pro· <~ F:QRAiM AO .AJURh 
UedlctAa e Cirurgia, o -Dlá, do· se, en~'retanto, a prática religioso em', que pretendlàDl :cediíntetlde Hyde-Park, em I'U, madru,ada d. boJe, 
,lo da Nolte. OU,,!u opr,?, do chamádo «baixo esplri- conflná.lo ·o%pr.econcelt() . ~~ ~ó"Vàf:Xorkiafi:~lIIamque o Gercino GOmeS e' ~1II.b,uC&...m em Porto VaIA., 
f..-, Maurtclo dle Medel· tlsmo». ; . alguns e arÍltlfiade .o,utr()8~;' :r.el\Jo~ge ,VI'convld()uopre- senhora atroa de llWl ..oolelro., 10
roe, que apIau4Iu"'õ,.a ,; moção ,RIO, 113 '"- 'Vem repercu· Acentuouque ·Ílllsp!t.I~I~iJ:!~;. ~!dl3lltll.'iRo:()!~V,~lt }IIlItCÔrdo bluttH e bIlDd.elraatea etu 
da aoeJ"a4e eont~!ha·J pro tlndo Jllte au.mute a contro- ê mais filoaofia .< do 'que pro- Oóm u cnlm6nla8;;;;dlplomá: a"oclaç4ea N6OleJr.. da
.,.pada ..plrtla fí~l()< J'ádlo.vérh.la enllf' OI espirita8 e nriament8 reUil'ó. R.ba- I1cae, m.. () ' p"'ldlllt. dI quela cidade. llU...a e Ma-
Salleatou qUI a 'JS~~p~g!D'da' a ;Soeledlde de Medicina :el Ddo u acu..ç6 d, que Da~o amerleaaa teria relto toe COIIa. com dNllDO ao 
pl\blle& do e,oIritlsll1o c. pOílê;· Cri'U/lr'a. / c. ,,{:;;'":··o.' :8 doatrlJla eeplrlta ras lou- ...ér ao rei da Iqlaterra que, Rio de Juelro,oDde 10"' 
r' ."ercer lana ela perDl- O rarlDac~lóllco ,Jarbas Ra~ ,COI, .rlrmou que multol hu· aat.. do pr6xtmo aao, I.r· rio parte ao .a~rl. marca. 
dOIA DO' uplnto. ItacCNI' moa declarou que ô "pirIta co, t~m lido curaetol pelo lhe· la Impo..I".1 'uer tal 40 para I !.. quID~.aa d..t,
Mrmou ql18 o .."Iritllmo e-.. 11.' mal' de ...Iot. aaOL A. u111Ft",m" "" ",_m mtIL 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:quID~.aa
http:f�~l()<J'�dlo.v�rh.la
http:esplri-confln�.lo
http:IY~ni�d.R.i�
http:convid.do
http:i'~l�;.fC
http:ale,m�.es
http:IllIi;;ll.ir
http:velocidl).de
http:p,incip.il
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o ESTA DO-Qü~r!atreWa•.l4 dI! ,Junho de.J939.2 

-DI5PO~TD 
O PRA-'(I! 

~aUf~j\I~~ ,:~~~~, ~:Vi~;:~~, u:m °b:1;' 
umo re~lo desportiva e ouvimos como re$' 
posto : - Não. -Nõo me sinto di-spOSlo. 

A índispo-:.icõo poro divertir-se e um sinol 
e .... idente de saude precaria. E muitos ve
zes -o mau fun cion amento dos rins e do 
b(:.('90 é o causa prinópol des te desequi
líbrio orgonic.o. O aparelho renal prec.isa 
: d!"l.1~ p~ riodiço!TI~nf!' l i!np~Z r) P Np.sin 
feccào com HElMITOl de Soyer. 


evito-se, assim, o For:TIccõo de areios e 

calculas que não sô inc.omodam no pre

sente como sõo o om!!cça de umo '1'8Oito Ihice doentia c cheio de oc:hoqVfK.


SI OS RinS vÃO W1 


:\lantcm Agentes em lod" o Estado 


Agentes: LlVONIUS & (IA. Praça 15 n' 1 
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ME-U t<lM\GO, PAR~ TOS&~5 tU 
sei ~CON~(\.1-IO UM t\tM~l)io, 

O tHAMADO 

•
: 

, 
••••
•


"...:..... .•:.••'..•.. ' . ' .
• 
• 

: 
• 

rMa~a:illf~áa~ ~riaçQ: é~ ...... , . , I 
I a,f[l~an~-jllJarp 'e~Jtllu~ i 
i . A.A~SALHOS ;IIE "'~PELLES I 

----.- --esfà--rec:ebendó- ::-a-·· .------.- .... ..... ----.. ~ 

C!\SA RoMANO'S ~:~~hO~::t~~.t I 

ServIço de propaganda~Augusto deli S.ICUB~~~~ 

e educação sanitária 
A LEPRA 

"Jépra, tumlwm Chamada,' comunicando os casos sus
morléa. ou mál de Hl1ns~n, p pl'ito~ de que tiverem no'8+rELMITOL EB lima doença contagios/i. isto tiCiB. pura o devido e~C'!'I · 
é, pega peja convivência com \. rl'cim ento _-il@@••.iii1hii'·'·fi"*' _ leprosos. Nã() (> adqUirida pur Quem de"ejar muioJ'{,s in 
Iterançrl. As crian ç as. IiIlH!s I·ormaçõ~ s sôl1re I'\ote ou 
de lePJ.'Osos, não nllsc~nl i ~-I quülqu.er outro assunto H8. 

----- [1r06118. mas pód"m RJlulJharl nitário, puderá Itleilmentel" enfermidade pelli convi-' nbtê·las, blis tante dirigir-sI'Mútua Cd tCldnp. n'e de Seguro, vência com os pais doentes . Iao Depurtamento <l e Snúd~ 
de Fogo e de transportes Terrestres e Maritimos A lt pra e evitável , bastan- Pública. q ue, por SlIns s ec- I moradia. !,>ara casal. cujo alll 

du que as pessiia~ não s e ex çi)es técnicas especiulizl\dllR. guel não ullrap;t "':c 100$· 00 
fundo inicial integralizado Rs . 510:0'1fISUOO ponham ao contágio. ESR., I1tt'nderR com o mnir.r em· mensais , lnforl'laçõe ' na redac 

Dcpúsi to no Tesouro Nacional Rs. 200:000::;000 eontágio fll z ·sl' . sobretudo, denho e. satisfRç:iO. çâo do "· Eslado. , v-2g 

Séde em Btttmcnatt ro~~adC~"~~~) u~~lil~l~r~s/I~:: : 
Comerciantes Industriais · Proprietários rém. Iratand o se de dMnçll 

I
grave, é prudeute evitar qual 

Na realil.aç;;r' d(,~ ~(t1S ~egttr"S cnntrõ INCENDiO e ljuer c onvivünl'ill enm um 
TIL\NSPOlnES prdiram iI MUTUA CATAfUNENSE e nfermo_ , 
DI: SEG lJROS, por ser a Ílntca qu e apresenla a05 seus Os doent~s devem Rer lSI)
segurados a vantagem da parltctpaçào nos lucros anUJ3S la_dOS e m l e pl"o~flrlO8 , onde 

nllO permanecera'! por tod <l 
,\ vidH, mas v ultarão ao se lO 
dl1 lamilia e dli soctl'dadp, 
uma vez vl'ritlC/\d/\ li c uru , 

A lepra. quando deR""b" r 
ta em temp." é curáVl'l, sen 
t.I o trl'.tada pelos mei<t8 cieu 
líricos ade uuadoN. "lVh.s mo OS 
doentes em e6tadn avan çad o 
n110 devem perd~ r as espe · 
rl1 nças. 

As criançllR e 08 adoles
centell t;iio mais suscetíveis 
Íl doença que os adult08. De 
ver ser evilllda 11 convivên
cia de uma criur.ça com um 
leproso e imp"didll. mesmo, 
"ua aproximução de um dl1
eule . 

ch~m~~~r~ort~~:r~~~dU7.a8~~ I. 
crescêncil1s vermelhas ou 
lubérculu8. dando 8(, doente 
um aspecto vultuoso ou in
chado, é a mais pr l'igosa, 
pois pega mais racilmente. 

Não se deve acreditar em 
pretensos chás dI' ervas, 
' garrafadas" ou curas de ri; 
gtme anuDciadas pelos cl1ar
IlItães. A lepra é moléstia 
produzida por um miorlÍ bio 
e só o combale ao micrúlJio 
pó~e curar o doente . 

E ubrigaç110 de todos co 
operar com a Saúde Pública 
na campanha que vem sen 
do realizada em nosso Esta
do contra o terrivl'l mal, 

•A.R FR'ANCE : 

!:~~~o I! SANGU[N Ol _. Dueoçallõ lIe ae(lhoras- ! 
Partos I. 

-- OPllréiÇÕ!!~ -- I 
(ONStlLTC~!O 

Rua Viclo r Mdrelle l n 26 
~s 10 1/2 e das 2 ás 4 horas 

Te!. \406 
~,-~I<l",'.;;:' '': . VI ",.,);) .:" ;J:, '. 

rw.,_ ,l~ · T .i 1;)~15 

' C - -.- ,...ASA 
f'rccisJse alllga r I1m a ça sa de 

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

____;;;;.;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=============-J ..__________•. 

(om~a~~~& 
~~~~~1ifa 

, 
O ~r. AUII"U810 Siqudtd de B ,lro tripulBn:e 

do Vüpor «Irliberá» fS8td.nte na~ Laf/:l1i ·: tr~Il, 378 
Rio l'e J,ndrl', assim DOS e,sc.eveu: 

«MlIrdrizildo, qUIl8i \ um ilDO. com eOOrme5 
ulCHa. purUI( nt88. rm um.., pernft. lomr,l muitos de
purdlivop, sem, btH relultado alRum po~ltivo. De 
lado (!e"aD ;mildo, pcr me }Jlger IlItU;avel, lui obri· 
gado a d. lx"r m , u lugar ci bord<). E.1C I>\l U6i el\tBo 
que me ~comelh6s, e 11 UBar o .GALENOGAl», ('on · 
selhc qll' de bom grado .,c~ltel, podendO p'nv~r qu~, 
Cf m ;; fra~c{J .. IIproaN d.,ee obenço8do e mil, g",!C' 
remedlo, fique! cOmplel(menfe "OÍII. vol ,ando <O nIPU 
trabalho Engordt'l mt.iro voll.:· u m~ ·o Dpellte e r'Gd 
quiri o vig'lr de OutrOIl romp08. 

(Filma Nconb,dd&) 

ULCERAS purulentas ou ClDCfr<lSIlSj tumor~s 
b·~nc()•• pU , tuI8~, 1I .'{ulall, tumores gOIl1U'O~, th gas 
r.rldos de mau 01lr41e., !OC«l. de ~lIpUr~ç.1o, IIllIn ",. •••• e , z.m "s, da Ihroll, etc., encontlam o remll!dlo ~f : ctl; e 
dt3 deito mais rapld", DO SObt'r~DO depuralivo «GA
LeNOGAL». rÓ'mula do no laveI lTIid co iriglê~, e-pe•• FECHAMENTO,S OAS MALAS: • 
cl~1181" em SIfilI8, D... FrederICO W. Rom·Dno. To.ioelri"' EURqRA;<AFRIGA; ASIA, OCEANIA, cada •• tlqu,le que tiver cC"DflIlDÇL> uule podero,o m{d,clI

" '.. • ' SA:B,~DO, ás 11 horas nos Correios • :lIi~;~~.G~:!~a~áC:UI:~~~ ~~~II~Oe~ A~:~·,~:'\~'~:er~Dar.. u~U_(ilJAli ;.A\R,G .EN;r;I ;NA, CHILE, BoLfvIA, PERU, • de Brito corno \>tf\VIl (I IIltol!rado aolme. \
'" • cl:\da ',~CAfEEIRA; ás 11 horas no,s Correios. • iUllflco.Opf~~~Ld~Nc~~A~:d~ ga~D~~oO~~~~r:~v~v'"â~j~l~ 

El\PO~lçOe~; pos8ue doi:! Diplom~s de H 1m", tuao ex-Brasil-EuroDa ~ ..E!g:1 2. dias,........', I, 
P08'O 80 público em uma Bala /!~"eclal . Além d~"8lIs : 
A G I: N TE S= .• dl~tID\,O <S é o UNICO. a 'é cla~~if cl.ldo pto' um Jury 

E' o UDico [orti!icilnle no 
mundo com 8 elementos 
loulcos: Pbosphoro. Cal
cio, Arseoiaro, V•.\nOddIO, 
elc. Com o I'eu uso no 11m 
de 20 dillS, lIOla-se: 

\. - Le.alltamcnlo Rer.1 
das fôrças e volt. !mrr.cdl.
t. do appetlle; 

Z·- ·DC5I1P(.,rcclmcoto por 
compit.!o d",s dôrt!l de ca
beça, In,umnl. e oervo,l, 
mo; 

3'-Combate ,.dlea: d8 
depressão nervosa r. <l.. em 
l!!!Ii[reclmrolo dI! omb" . o, 
I:X05; 

-4. -- I\~gmenlo (k peso 
varlando de 1 A b 11: lIos; 

O S~f;lZP(,llcl e n"'s .:rIO· 
de d:·;cocr!rta ~cfeotiltc!1 .. -
Opinllic ek ctr. l\!~tlàCI S,.• 
'ea j~C :" • 

~~.~1J):ü.~;.;w'WÃ.jll!':,.:.'" _._------ --.._------... ..- ._. - - -_..-- 

Colchões 
Coichão para casal 

a 30$000. 

Colchão para solte ro, 


desde 18$000. 


:Travesseiros de paina, 
V.S encontrará na 

CASA 	 BEIRA0 
Rua Tiradentes, 3 

181 30-~fj 

tPRECISANDO 
D6PURAlt o SANGUE 

. ... '; (l!lUT.I;lifi.i.,·r.1 
OtiIiIbatIi ,.• •:PelUDAS.
Itsr!V::o\ ':.~IIA-

II
I 

, 
I 

~~mpeleDle como - PR~P~ADO CIENTIf~CO.• ERNESTO RIGGENBACH & elA. l TOA. • 
: lu. COMcl~clro M.fr., 35 : ( EOcoDtr'l·lIe em tod,,~ ai l-'uWIJ.cl&II 

do BrMU e Republil'lLJI Su' Amcrkao88• Telefone: - 1626 Florianópolla. N 	 M Al' . L. D. N. S P. - N. \IfI.&
• '109 	 ...-10 • 
...................................... \..--------______1 ..____-....-.1 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lIpUr~�.1o
http:ch~m~~~r~ort~~:r~~~dU7.a8
http:criur.�a
http:qu�lqu.er


200 

o ESTADO-Quarta feira 14 dt' .Tunho dp 1939'L_ 	 3 
• -

:O fdqui~ ~nterrou- 'I 

i se VIVO - Móveis de aço
BO:VI BAI M, 13 - Shree I 

Bhagwunswumi, ardente ade
pto ria Hlo8oHa. ~~ Yoga» dei~ C.'c-•• - Â~(o~i...o.xou-se enterrar vivo para'l
mantendo· se durante àoztl 
horaR no sepulcro demollstrar .•....•-*'. _,"o",••• 
como desejll, o poder de sua 

lux d~ tU" ) , j;i 1l:l1J 1'uol,' ma i,.. .! .Tul Hl )w ,!iu -lHe d"'~(~l!I' :1 .l i:'.':' ll. t:O: 

~.IJ.~~ !.:IL't'~~~' r:.'-:.t1.u~' r ,'" q\h' t l ' "",j.. .. l"' !l !'o (:1; ::. !:th j,,-, ,:t·) li : :dl\~ ;-í~i l' i, 

lim , ,;, t' ~!<o l' :' l .. l/"~, , : .. '\:~lIra ::-'l ; , ~ 
It' tli:~ ~l.u; 11 ",.".;, tun·:ll'l !l,· itt" . .. " " \.,·ij ,;ll. - fl\(' n <)~ 
que t rau:!\to rIlHl('-w! "\I'rt'''l'nt"u - b l. :,,:, . I Eu U llln - ,,~ ;W"f:t:: :a !u 

16 1:: m;li~ lin da !Iv 'lU,' nu tl \'!I~ t::' tn Ta nJ:l' ~'. ) 

B l-{IN1) I1JS 1)J\ 

SOR VETERIA GLORIA 


2.0 SORTEIO 

Plano 510. Antônio 


1.0 Prêmio - Uma bicicl eta para ho

mem ou senhora 


2.° - Um colete de inver no pa 
ra homem ou senhora 

3.° - Uma camisa para homem 
.i.o - Um cinto :) 
5." - 50 passes nos ôniblls 

Circular 011 do Es trei to 
6.° 	 - Todos os que term ina 

rem com os 3 últim os alga
rismos corrid"s do pri meiro 
prêmio terão brind es em I;j· 

minas GiIletes, cada nm V2 
dezena no valor de 5$000 

li 

Valor ;,00$000 

f)O$O OO 
5050UO 

!l' ! 

r;";;I.~~"~Ill'Il!l!IlP. 

3tIS01 ~O -1\ XO , na Trav essa Harmonia m.nt~ enrorto ll" A lIt ~o.ll~ij EPll.gP

205000 

50fOllll 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 710$OUO 

N~o se pa~am Vales com e lllenda ~ 0 11 rasuras, 
Não me respons abili zo por pe rd;,s. 

O brinde premiado sc d ent re~ll(: nn ica men te 
ao portador do vale. 

Os brindes premiados e nã" rec lan1<.dos den lro de 
15 dias após o Sorteil'. perdem t . di:ci to ao me~" , ,, _ 

Este Surteio em Brindes es te; de conlormi 
dadr com a lei 15.524 de 14 d~ JlI ll l)[) de i !12 2_ 

o Proprielár lo 

---18~-

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

Cabedelo no tráfegoaéreo da Condor 
lnjorma çiie,~ de fonte auto

rizadn indicam Que o porto 
de Cabe"elo (Paraiba do Nor· 
te) vu lturA, t\ pa~·tir do dia 16 
do cOI'ren!e, a ser escalado 
jJ I' I08 avi ões ela Condor . As· 
s im se ndo , a capital paralba· 
nll te rá mais uma ligação 
rápida com todas as cidades 
do litoral e do interior ser
vidas pelos av iõ es da reCeri 
da empresa. 

VENDE-SE ~~rd~r~ : 
casião a uasa e terreno ane- fino, Mina. , alte81a eHaf r. dlcal· 

n." 1 (esquina rua Bocaiuva), 1~f;~R~8 ?~.eo 10 (~~~~t~~3:o ~~al~~ 
.-. Tratar nes ta redaç'üo. BupPravel preparado PllOCALMA. 

220 5v.-3 PROCALMA ~••'gur8 o exlto no 

OH MI6U~L BOA8AIO 
CLINICA GERAL 

VI AS URINARIAS 


Especialista em molestas 

pleuro- pnlmonares (bron· 


c hite~; -- asthma tuber · 

culose, etc.) 


Cons lIlt,,,io: Ruo Joio Pin 

to. 1$ da. 14 í. 16 --· h-or... 


-- Phone 1595. --


Rcsidencia: RUI Joio Pin 

to , 1 (Sobr.)-Phon. 1214 


filosofia. A ce rimônia do en 
terramento revestiu·se de to
da a solenidade, sendo assis
tida por verdadeira multidão. 

Todas as peripécias da ce
l"Ímôniu foram irradiadas para 
o pais e o l'strangeiro, des
pertando grande interêsse. 

O fi!oso!o hindú foi «enter-I' 
rado» na posição usual dos 
hindús que se dedicam ao 
!aquirismo, isto ê, sentado e 
com as pernas trançlldas.

PROCALMA 


o 8r. Jeão Burz~ Netto, guarda

:~~í~~:e~[:J~::t~~oc~':.:e,,~~a ~~;~ 

trat~menlo da EPILEPSIA, sendo 
um medicamento moderno e Inol
lenl'ivo. 

d" Rádio de Lon res 
Nu ond•• d. 25.29 mil. e,19 .761~~~==================! 

mil., •••teção O_.ventry, de Lon
dr••, irrediar. ..ta noite o ."guinte 
prO!lreme, horário d. Flori.nopoli.: 

20-20 - Notíci.. ..portive. e 
Not•••ôb.. o M.rcado, .m inglê•. 

20.30 -.0. T.I. p.r. o Rá
dio •. Novo .d.ptoção de um lil 
m. mú.ic.do de êxito . 

-21 ,00' 21 .15- Noticiário em por 
tuguê. • Not,. Sem.nai. .ôbr. 
M.rcado do. Oeriv.do. do 
dio (.ô em GSO 15,18 

21 .30 - .World AII.i.. » . 

--~- ........--	 .m- -- ~~~~~~~==-" 11"·~1.4~ ~!I~~tiCiáriO 
22.00 - Bi9 B.n. Um 

pela piani.t. bra.iI.ir. M.ri. 
tôni. d. C.slro. Alm. 
(Vila Lobo.). F.rrapo. (Viii-Lo
bo.). Rond. que p.... (B."o.o· 
Neto). Chouve Souri. '(H.O.wald). 
Oan.. d. N.gro. (Uni. Vi.n.). 
R.llêt. d.nl I'"ou (O.buSlY). AI
bor.dl d.1 Gr.vlo.o (Ravel) . CI 
prlc. (T. Phillipp). 

22.30 - Tr.n.mi.tio em GSB: 
Noticiário em .'P.nhól. 

o cadastro dos máus 

~e~acom 

'\~~BROMIL 

inquilinos -J,=~~~~~~~~~~~~~~~~~==~I

RIO, la - O Sindicato d 
Proprietários de Imóveis tra
~ou da organizaçüo do ca
dastro dos máus inquilinos, 
exemplo do que fez o SI:lU 
congênere de Minas Gerais. 

Foi debatido, também, o 
recente decreto que 
08 !Institutos de Pensões e 
Aposentadorias a conceder 
fiança de 8Iuguel_~_e_~sa. 

_ acabamos de receber, em estilos os mais modernos. 
Esmerada !abricaçJ\o das Indústrias -Neve. - 8. Palllo 

Recommendamos aos nossos clientes e amigos 11m3 

visita á noSS3 exposição. 


Ma:h;dC;;:;'Cia.1 

Rua João Pinto - 5 I 

Telephone ... 1058 ex. postal- 37 I 
F L o R I A N o P o L I S. 

1sv-.lt_-9 

'(1\~PI\ F OUFOA 00 CABE:.LL 

~-n 1~tlO(iENI!>
.... , " 

Precisa V. S. de medidor para sua instal

lação? Procure obter na INSTALLADORA 

DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 

SIEMENS, com absoluta garantia, porque 


é o melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674 

V-131 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculista 

formado pela faculdllde de Medlclnll dll Unlvershlade 

do Rio de Jllnelro 


Trlllllmenro clinIco li olrurglco de todlls BI molestllla 

dos olboa 


Curso de aperfeIçoamento 011 especllllldade, com o dr. 

Pllulo Pilho, no Serviço do Prol. Ollvld SlInson, DO Hos


pllal dll Pundllçlio Ollffr~e-OQlnle do RIo de llluelro 

Complela IIPparelbllgem pllr8 examea de aUII especlalldllde 


Eleou'lcldllde MédlclI, CllnlclI Oerlll 

• Conaultll:t dlllrlllmenle dlls 16 6a 18 

CONSULTORIO RUI! Joiio PIoro 7 sob. Telepb. 1456 
BB81DBNOlA: Boa Tenente 8U"elra 67 TELBPR 1121 

SielDeRS Schuckelt s.A:~l 

Material. electrlco. em , era. 

DlBTRlBUlDOR NESTA PRACA.: , ;:-

Instllladora de FlorlaRopolIs 
R. 	Trajano, 11 Pho". 1674

v I'![UXIRoE 
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fÍ 
\~ 

Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 
~:=- -:: -- ~ -- --- =-- variado sortimento, na CASA"A CAPITAL" ---- - --

tvhtriz -- RUfl Ccn!lelhf>iro MdFré!I~(i 

,

n. 8 FIliai - Rua Ti'ôjano n. 1 VA4 

: A' S l\. ,f-.' li~ w :
" ~ ..LV..1- --C1. R . ~" ~~ • 
.. Aconselhamos o afiiw&dt' LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- • 
li) ffitlnto Barata. professor de Parasltologia da Facuidade de Me- • 
.. dicina de Porto A.legre. E' 1!lfall1v~J ~a expulsão de vermes, • 
• tai como lombdgas OxiUlUS, ancy!ostomus. etc. 30 aDn08 de • 
• UFO têm demonstrado " 8li& elficacla. • 

:_. '_', _.~ D t:. P r/, SJ I ~ R i O " . . : 
:l1pCA1'~LO:'j HOEDChE SII\-flonanopolis : 
•••••~••~•••~a.~~~~••~~~~.~~•••••••••.

I(asa Eledli(a i I' Dl. Biase A. Foraco 
Médico chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de Salt

vende medidores e II de de FlorianlÍpolis. Ex-interno. por concurso. da Assis
installa OS «quadros» 11' lênci.l Pública de P",to Alegre. Ex·interno de 

'1.. 1

• 
para os mesmos.
Preços modicos. 

II:i Clínica médica 

CLíNICA E 

e Ginecologia. 

CIRURGIA 

II Rua João Pinto, 14 II Consult•• di.riamente d.. 16 os 19 hor•• 
--  Sífilis -- 

' 111118 Serviço gllrant~..d.~I'!;; '1.~____ - Fone 1648RU_J_F_e_HP_e_S(_.h_m_ld_I. _46• _ ,::; _ Florianópolis 

q~P~9.1~~it!i~P~,C,jt:~~Rh~~J~~A
. 
NOViDAlJE que rt,~,('l'!()r8. o "f~U C81'O 

~,íHX!!))!j "ig!llo. ,~ I\r·.~~ I'Hrf!.: 

(AIX}\ P()STA L 1949 v S- PAULO 

o IlCONTR - eSSE' 
E' DE EFFEJTO SENSACIONAL 

N•• tosses rebeldes Co tra.içoeiras. nas broachll•• ch.... 
.te•• ou simples" grippcs, resfriados, rQuquid6es. fosses co. 
••carro. sZJnguineos. dores no peito fi! n.:ls c ••' ••, iasomnl.. 
• "aque.,. ger.l. lalla de apll"me e febre. e CONTRATOSse 
• o remedlo absoluto. herolco, que não f.lh•• EUtc.cissl.. 
•• t ••se dos tuberculosos 'omaado-o eonvenieatemeate•• 
CONTRATOSSE la recebeu mal. de 24000 atle.e.dos " •• 
~d.lro.& 'Tenham cuidado! Nilo •• de..... _aall.r.. Acc'" 
tem s6 o CONTRATOSSE. que. 1I••al...... t................ ,11.' , T......._ ....... __ 


~~--~~~~~~~~ 

Caríos Hmp(ke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 


FUlais em: Blumemm, Cl'uzeü'o do .sul, Lages. 

Laguna e S. Francir;co-Mostrutlrio em 'l'ubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

s.(ft 

Vendas em prestações - Garantia de 4 annos 
DoIS modelos (de 90 e de 120 litros)

ambos de uma eco~omill su'prehendell'oe, POI151 em 24 
boras coaeomem meDOS "Dcrg'" electrltll do que um 

ferro de cDgommot em 2 bor". lIe :lerviço. 

MaDtemo8 em depósito todas as peças sobre
88lente8 e·mesmo mecaDlm10s completos. 


em caaoa de dttlamlaJol oa propr;letarlol aeriio allen

dldoa Immedllllllmeule, Itm .aEccaaldade dE alJDardarem 

., vladadcpeçaa olllievolverem . ,0I ref,llJer~dorca para 


" ~~r~m !!O!!8~lId~1I Em ~!io Paulo '013 '130 RIO '~J~D~~,: , 


! LL~(r~iMO~~t!~J~~lRO

!110 Sáb~à~~~ ~~I~C~~'3~/t~~{·~~art~~~i~~~ !~':{~l?E. N<;:t 
I CIOIO», .COMTE. CAPELA». e «ANIBAL BENEVOLO» 

LlNC:~III~E~fgi7!,kt6W::A;.~rr~~r~';~EON:~~~tWr.~Pt»~ 
TUTOIA/FLORIAN()POLlS 


FRETES DE CARGUEIROS 


VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

ANNIBAL Bf.NEVOLO: rlia I;, para Ri" o I'lInrle. Pe
:()tfl~ e Porto A1E'gre 

. COMTE. ALCIDIO: dia 28, pal'll Rio Ol·ande. P"lol/1A 
e 'Porto Alegre. 

PARA O NORTE: 

ASPIRANTE NASCIMENTO: Dia 2 1. r"f'U Itaja!. S. 
FranciAcn. SaotoR. Angra dos Rei~ I' Rio de .Jnnl:'iro. 

ANIBAL BENEVOLO: dia 24 pal'a Paranguá. Santo~ e 
Rio de Jan"iro. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEr~EN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BI~ASILEIRO. 


Ag~ncia--Rua João Pinto,l Armaze lll - Cáis Badar~ 
9 - Phone 1007 12 .- Phone 1338 '1I 

H. -----c. DA COSTA ._- Ag~nte 

Compan~ia .'lli80CB ~a Bania»\. 
- -\ 

Fundada em 1870 Séde: BAHI.,~ 
Seguros Terrestres e Maritimos 

Cepltal Re.lludo R~ . 9.000:000$000 
C.,plllll e RellervII8 R". ')7.000:000$000 
Bens dE r~íZ (predloa e lerrenos' Ri!. 16.004:1100$749 
5~gutos ef!eclulldotl em 1937 Rs 3.169.671:154$834 
Ree~lI!u em 1037 R.!\. 22.535:21 t$090 
Sinllllros PIIII'0ft em 1037 R~. 3.797:380$000 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

SuccurSl1 DO UrulI'uay. Regullldoru dt dVlIrlllS e R~prf

&CDIIIDI,,~ 011" prlDclpal1l clJ.,dr3 "li Amr.rlclI. 


Europa e Atrlca. 


Agentes em f'lorianopolis 

CAMPOS LO BO & Oe. I 
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 

I Cal:r.a poslal/9- Telephon, /083-End. Tel.•ALLlANCA· 

Escriptorios em Itajahy, Laguna e 

". " 12_p,lumenau.Sub-Agente em LaQ88 

20_4_________________________ 
30v 

~~----------- ''~

- 14 

_:~----

GTocas 00 glande augmê!nto que o m:a 

cToscopio pelmill~ . pôde-se c:ptec:c:r Cl l .lO 

neite peja qllc:l o verme voe pf~iudicor o 
doente: a bocca. sendo uma ~~peci~ de 
ventoso. chupa Ur.1 pcdo~inho d~ mucOSO 

que enche a sua cClvidad<e e nesse peda
cinho se enterram 05 dent~5 rninu5culo$ que
a uWma figura mo~trc. 

AS!lim, lica o verme !ioliàam~~te :o$tol
lado, sugando. dia e noite. p e qu(:tlGS quon
tidade3 d~ sanguE', ':l:ra';6~ o insigni!icUltte 
orilicio aberto pelos de!lt~!i. co m'~smo t'=m
po que lanca roo ~c:r.g\le tm. v eneno prc'j:'rlO 

Esse e Co! o!:-ro de 11m v€nn~ ~o. ImaSHHr 
se. agora. o mal que ta=eol os milhure~ do 
....etme~ que uma mesma pessoo f)O;:de 1:,::'od 

no inl€:st:no co t~wse-á ideia da q mvid'.Jd" 
desta doença que tanl'J clucc G popl..:lc.;;r!o 
do Bro!3il. 

Feli~;ncnte a OpHu.-;õe. ~~ c<.'r! lb:;t~dC1 
com elficacia pela N~o-Neca1orino... t;:i\v. 
56 dose de Nec·Neca,oring: bcs~..:Jo (!:o t~1 °o li:' 
das v~zes. para mator todos os ve!fl~"::- d.: 

Me 
Opilacõo, lhnpGndo complelr.lmeDttt ... jn~ 
testino do dor.ml~o 

\ ~ ~ 
. > CO~®~[4n(õl 

0.0 _=?ra=rm"'·H',..,.---"...·....·.....,.. ~ r ••. J'REw..~r...·Wf...·""'··."....J 

L\1boratorio de Análi!es Clinicas 
FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 

Ex·assislenre do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio 

Curso de especializaçlio com o Prol. Dr. Abdon Lins - Rio. 


Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio 


AIl;ili~ e de urina, féses, líquido céfalo- rachiano, sangue etc. 

Exames de pús, escarro, mucosidades, serosidades, etc. 

Reação de Ascheim Zondeck l diagnóstico precoce da gra-


Videz) . ReaçOes de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. 

V;\cin;\~ Autoger.as. Todos os exames para elucidação 


de diagnóstico. 


Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 

.. PRECISANDO DEPURÁRb'SAN-âUf 
Nlo faça .xp.rl~ncla.1 

lime si: fLIIII ~lif 1IIIflla 
DI Pharm. Chiml - Jo~el ia IlIPo IIIPdro 


Combati I SYPHILIS" " ' llM(lIUJIlMO 


EM TOD05?';~~US 'fRIODOS I 


60 ANNOS .O~ · : J>RIWlMPHOS I 
TI!M o SEU ATTESTAOO "A. "OI DO POVO 
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Q ~BTAno- Qual'tâ télrlí, 14 ... de Junhoae!1989........... •.•.
~""r->'''1!i.t~~IlI__.-..,·',.-i~'ii''"·......... ---- - - __ ____ _..._IlIiil......iiIII_u....... ___
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lhanD Vnp.!rti.o ·1·(;p~;;;··N;~~·~;·I·;;·~~H;;;k;7.·1 
k'''l..cçAo e Ofiiclnu • 

riU' Jo.~o Piuto n. 1~ • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl • 
• Hcepcken e «Anna..; unicamente de cargas com o vapor «Max". • 

N. C.oital: 
\,Ulrtl 

~em~l!I"re 
:'rl'Jledlrc 

'lê. 

'lom~ro ft..uJ.o 


No IntErli" 
.\....0 .:i$OI~, 

Bemeotre 25,,~':: 1IT,'lwe~tre u","'" 

AUDttUcloo 111",115'"'' ,,,,,,teaetc 1 
Oe orlglna.is, me~l.UO nAlI pub1i('-H 


doa, nAo "arlo rievol\'ldo~ 


~ dlrt·cç6.o nlo se reapoü8H.blllr. 

peio. coaceitoH emltttdollt (iH. 


arlllto. • ••~o..doo 


. (Irmandade do Senhor 
Jesus dos Passos e 

Hospital de CaJidade 

EDIT AL Carga Correio: Passageiros 
Moderníssimos uviü\'s.lU fi2 ligam eom a mllx[ma

FORNECIMENTO st'guran~,a e pontualidllr!e: 
De ordem da Provedoria BRf"SIL - UWGUAI -- AHGENr!NA - CHILE 

da Irmandade do Spnhor .Je-l BOLlVIA ~ PERU' 

SU8 d08 Passos e Hospital de 

Cüridade, desta Capital. pre+ 
 SindicQto Condor Ltda. 
vIno aos interessados que. Agentes: CARLOS H<EPCKE SiÃ. 
até o dia 21 deste mês. ás RUA CONSELHEmo MAFRA, 34 - Florianopolis 
12 horas, receberá esta I~- TELEFONE;-.I. 1.500 

mandllde e Hospital. na sua II.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;.~;;;_;;;_;;;_;;;,;;;--;.-·;.-·-;.·_;.;·;".,...;~;;..._________; 

Secretaria, propostas em car

tas fechada!!', de todos os 

artigos necessarios 110 ·seu Cirurgião MOENNICH 

consumo, durllnte o semes

tre de julho a dezembro do FLORIANOPOLlS Ed,focio Amelia NetlO 
corrente ano. Rua Felippe Schmldt SOBRADO, SALA N.o 1 

011 proponentes poderão ob 
teral listas completas de todo Chnica-cirurgia e prothese da bocca 

U8 artigos aOIl quais se rderp 


Hospital.
este Edital no ou Applr.lhamenlo r.conlemenle adquirido, com todos os 


lmm o Irmão Secretário. it 
 aperfeiçoamenlos d. lochnica moderna. 


rua Felipe Schimidt, n036. 
 DIATHERMIA - ALTA FREQUENCIA
Consistóriu em Floriancípo TRATAMENTO SEM DORIis, 12 de junho de 193q 


GUSTAVO PEREIRA 
 ESPECIALIDADE: 
Secretário p, otes de Ouro. ou de Plstao. SRM COROAS, para Imitar os 

8\'-1 uentl's natllrHi~. Dülltadures ADbt·\micHti, l::lyl'ltenuI aleml10 que 
permitte oblt'r :t fmittJçào absoluta da deTltaduru oatt1ral. - Den
t.du"88 SEM Ab(,hadll Pul.tioa. - Denta.JurÜB par"i.ls, ã ba.e 
de Aço-Krupp Inoxidavel. -- Extracçào I"iDOLOR do nervo, 
"em de.coloruç;\o 11.. cú, do dente. -- Brar,queamento dos den· 
teso -- MO"f!Slitts da bncCR. --. ,DescoforacAo secundaria). __ o ReSandalias 
teCçÕl~~ de rtsiz. -- ri.éiUld~lnta('ã.) e Impbmt8ção -- Therapia da 

Par.deoh,.e (Pyorrhé8). --- cirurgia rfldlcal E~gundo 
o Prf.l N,,"maon. lJerllm.de tiras 

para verão Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

.A.. lerça, e ,exlas-feir.s, consulta, noclurna. da. 8 ás 9.30CALÇADOS 
de todas as Aos sabbatlos de tarde não há c(lll~l1lias


qualidades 

HC,RAS MARCADAS. 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BAN HOS 


Cintos - Chinelos • Bo

nés - Luvas, etc. 


Artigos para sapatei

ros e selleiros 


Co~e e Fábrica 

de Calçados 


BARREIROS. 

iA.b~eUfleUXI 
~jIõ'ito: Rua C. M.f,., 39 

69 

Dr. Remigio 
CLINICA -MEDICA 

c ••••• Molestia internas de 

Senhoras Oe~~~ança5 em 


CONSULTOR10 : 

RIII ~8~a;gL4AS: Sob.• 
 o advogadoe 'I ,geJl",s 19.horas. 

RESIDENCIA: José Accacio Soares Moreira 
Av. Huctllo La" 178 _ muDlclI IIOS seu" cileolu de~la crplllll e do Inlerlor 

- Pltoar: 1392 40 eatedo que CODIIDUII li Uffcer IUII protl..llo perllnte a 

Attende a chamado. CÔl't.e de appellação
'.75 

• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS •·•• - . •• 

e. Linha Fpolis.-Rio de Janeiro ILinh3 Fpolis.-Rio de janeiroI Linha Flerianep../is- : 

Escala llaiahy-S. Franciscu La,Ulll:: 
• e Santos. Escala São Francisco • 

• Transportes de passsageiros • 

$ e cargas. I Transporte de cargas I Transpllrte de carll'ls. •


•:1li Paquete cCarl Hce·pcke· dia 1 I Paquete .Max· I Paquete -Max. •• 
~ "«Anna. • 8 • 

• • cCal Hcepcke. ,. 16 dias 7 e :::2 dias 2 e 17 •
I
8 . cAnna. ,. ;!j I • 

I
_ Saida á I hora da madrugada. • 
_ Embarque do Srs. pa.ssagei-I Saidas ás 18 horas p. m.1 Saidas á 1 hora da • 

• ros até ás 22 horas das ves· madrugada. •
' i •. peras das saídas. I I • 

Ordens de embarques até :is Iorde.n.s d.e .embarques art' IOrdens de embarql<es ate 
• 12 horas das vesperas das ás 12 Iloras. ás 12 \las vesperas .. 

• saídas. das saídas. •
: : 

• Ob!iervações: ~rseia~s~;deí~~t~e~~~e~:~?;~:~, d:

o a~~~::fd~ri~e (~aacc~:~ • 
: E' expressamente prohibida a acquislção. de passagens a bordo dos vapores. : 

_ -Rita M'!:r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito p@lo trapiche sito _ 


• Para mais informaçOes, na séde da • 

• Emoresa Nacional de Navegação Hmpcke • 

• á rua Conselheiro Mafra n.' 30. __ 

•• !111'~ e.~eo_••~.eO• .0~.ê~ ".,.:~.c~.,.••,ª, :;:ç:;..-:;., e"...••'. 

VENDE.SE-~m-ea-m-c:-t~~:riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... · ".1 

«chalet», rua Joã.orial,Pessoatipo(Estreito), na em Spt Cre'd,-to Mu'tuo Predl-al,.

vack n. 19, com 7,80 de frente 

e 19 mts. de iundos, bem co
mo um terreno, sito na mesma 

localidade, com 20 mts. de 

frente e 25.30 de fundos. Tra 
 São João! São João! 
tar como sr. Carolina Linhares, 

na rua Vitor Meireles, 17, nesta 

capital. 

193 15V-15 
 19 de Junho 

GRANDIOSO SORTEIOOH. RICARDO 
Relação dos premios que di~tribuiremos no 


próximo sorteio de 19 de Junho; sem outra contribuiçi!.o 

a não ser a habitual de 1.$000.
GOTTSMAN Para que todos possam tomar n8rte nesse formidavt'!1 

sorteio, resolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE, 
todas as cadernetas atrazadas, cobrando sómente o

nica do sorteio a correr. 
Hospital de Os prestamistas que queiram gosar desse previlegio 

eleverão trazer suas cadernetas a nossa séde ouNuernberg remete-Ias por intermédio de nossos agentes. 
O premios são 08 8eiuintes: 

Ex-chefe de cll

(Prors. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) Premio no valor de 6:000$000 


Premio no valor de 200$00{)

Especialista em Premio no valor de 100$000 


15 Premias 1I0 valor de 15$000

(,i,'ul'gia Gemi .. 10 Premias no valor dA 30$000 


10 Premios no valor :I" 20$000 

10 Premios no valor de I~$OOO 
10 Premios no valor 

Alta cirurgia, gyne 
cologia (doenças de de Isenções 


sennoras) e partos, 

Cirurgia do systema M I L CONTOS 
nervoso e operações Sortearemos tambem um b I hete da Loteria

de plast1ca. Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 
Cousul!orto li Tua Trlllil


DO, 18 (dils 10 1Í3 12, e 

da.. Ib lÍe 16,110) Tele

phone - 1,28õ 
 Não hesite porque:
Restdencla á rua Es Se rico quereis ficar 

teves Junior, 20. - De moeda boa e legal 

Telephone -- 1.131 Inscrevei vos hoje mesmo 


Na Crêdito Mútuo Predial 

Quer ser feliz ? 
A que menos promete e a que .maior número 

Em negocios, amores, ter sor de premios entrega Ite, saúde e realizar tudo que 

deesja? Mande 1$100 em sellos 
 .*,..1'0••••_*,0••0*,'•• 
e escreva ao prof. Oll'lar Khiva, 

~e~~~~ :~:t~~e ~O~~a~!Oodem!~~ ____________________.. 


de obter triumpho, pro~perida.de, fortuna e saúde. Nilo hesite. _________________~ 

Antenor Morais IMio ha ~iRJQ;A que resista 
Ci rurgião"-dentistl 


Trabalhos modernIssi

mos. Pontes e dentaduras 
 I CALENDWL.ÃoCê>NGRETA 
anatomlcas, em todos 08 a melhor pomada. JI&1'aferldlis, quelmadllras e 

materiais adoptado8. u1ceras/antlgaa 
HORARIO: NAo oonfundlr COIll a .IJomadacomiDulDde. Calêidala. 

Das 8 81! 11 e das 16 Exijam CALENDULACONCRETAemtodu8I 
81118 hora8. pha~~~.~i... 

R".P:N4iguellriho, 6 DepOlllarlO.nes~oal!~':~~. AGOSTlNH() 
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6 	 • 
Pedl'o C.:lltal~o Clínic;:a · ~édico· 

• j \I;J cU'urglca 
das molestias da cabeça e pescoço

ESPECIALISTA EM 

SocIal I Dr 

ANNIVERSARIOS OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
representantes da Liga AUt- F I' I ·1· I f 11 ·1 d Consultorio: Rua Trajano, 18 
tica Catarinense, Liga FloriR- o on em mu Uss mo he CI a a por Diariamente d>l~ 10 ás 12 e das <I ás 6 horasFigueirense e Família nopolitana de Futeból e Fe- !uas nMumellOsaAs amlgUindasMa dgentll Ruidcnci.: Phonc 1565
deração Catarinenst'l de Del!. Sllt~ ar a ntonleta e e eiros, ._--:-::-____...:;=:::::;!:;,.~=~;:::;:.___;";"'_:_::__~ 
portos atingiram á :::eta li dlléla filha do sr. Francisco Medel- 43 V-;'2disputarão a final do I b d d··d· d ros , leiloeiro oficiaI. 
n!l' a raç& ?S, IV~ ID. o, as- - FAZ anos ontem a exma sra QUIS MATAR SE Negado habea~-corpustorneio aberto de 	 ~~'::~\~1~tró s~:' ~o~~I:n?~[ac~~: d. AnlÕ~la Cardoso, genllora· do sr: , - ao agressor da m~1 
quistado pelo ~tleta Areão, ?Âc·~a~~~~.~~o . proprlelárlo da casa FOI salva por um me do interventor 

~r~~~:~~~~ri:'o hsporte Clube - Passa hoje o natalício da exm.a. nor de 15 anos Babia, 13 _ O advogado 
O sr. Manuel Morais, pre- sra. d. ~arla Alalde Medeiros Mu~. Pouco depois das I~ horas Cosme de Farias requereu ao 

l ,ma grande e eSjlt'tacu- llllbilitar·se da única derrota sidente d/\ U<Tfl Atlética. em ~\ eSPo;:.I~o nosso (~nlerr~"eo s,. de ontem, verlficou~se m/\is Tribunal de Justiça «babeas 
lar partida de bola 110 cesto e:o(r1da no torneio frente ao palestra com .... a reportagem o erlo uI::: desll~d ~ fS~?rI~Sla uma tentativ~ de suicldio na Icorpus" em. favor de MaaGel 
será levada a efeito 0/\ noi · seu aguerrido adversário de esportiva de .0 Estado», de ~-'I~ propne . o a oa er a rm os ponte Herclho Luz. dos Santos. autor da agrt's, 
te de Ij"·feint. na Qundra lu · fia. feira. No conjunto aivi· clarou que o (áto de os nossos I ' U er». _ De ráto.. o policial de são contra a vem' randa milt'l 
minos/l do Lira T€nis Clube. negro militam ótimos cesto · corredore~ terem ch ... gado IL' Senhoril" !dÇU com (' UC '<li na- gUllrda, ali, lelefoo,!u pl.lril a do interventor LlIodul!o AI· 
Uater·se-íio na fiolll do Tor- bolista8 como Aloisio, Nazll- meta fiDal, abl·llçado~, oào Imoraoo U.~ ch.péu RAMENZONI. Delegacia de Pollcta comu- ves. Diante dbs informações 
neio Aberto promovido pe· . reno e Beck. significa uma deselE'gáncia e - nlcando que uma mulher de J)restadas pclli j:ollcla con. 
ia pr""stigiosa Liga Atlética : O famllia tudo (ará jlara menosprezo ao vnlor uo~ seu~ FAZEM ANOS HOIE: côr preta se havlll atirado IIrmando a agressão, e 8en. 

f~;~~i~:~::' eOs d~fiv~~~mi~~ ireb('~~ê~i~ J~~~~1ia~:Çlla~~:· ~dev:t~~á~~8~e~~~d~I~~!!~h:(:.· ~: ~~.: AM~~~iad~./~:a~I~U:~~~~·u... ~~d~aJ~t~rO;:~/I~~ aim:~:~;~~ ~rim~on~~:er~:~:br;r::eap:;: 
(qu/ldro azul) . 'veRsa um/l rllse de brilhan ri~mo e nfiioa eompreensão Srs .: A!naldo Piles de C~stro e pro\ Idênclas, Já um menor, respeitavei sennora. que con-

Ambos os contendores a'l tiRmo. Mario. Portugal e To- das uobres l"inalidndes do es· BODllcic!o Roche. I' que havi/l presenciado o tro 72 anos de idade e coo
preSt,ntllm f'e crprle!!(!i!H!Q~ lI'; Rolo os SllUS elemento~ porte. Sem ferir suscetibilida· - trâgico gesto da aludida tinna em tratamento no Sa
para li conquista do cuhiç/l' mais destacados . des, Adalberto, Haroldo e Senhorita. ~xll(l qUI\ Reu noivo mulher, tomava um batelão nalório E~p91l1l01 , fo: o -ha 
do titulo de campeão do in- Veremos, assiOl. n/l (jOfeira ' l Born déram lima pública de- (lRC "lIapéll RAMENZONI. pertencente /I um'! chata da beas corpus. negado pdo v/} . 
teressante certame cestobo- um grandp confronto entre monAtraç:lo de ~olidaried8de ,- Cia. Costeira, o qual ee /l- to uuànlme de todos oa jui-
Iistico : . o entusia.smo do, Fif:!l!eirense esportivll. HoSPEDES chava nas proximidlldes do zes. .,1 

O Flguelrense espf'rll re- fl li técmca do f /\mllra. - 'Eslão t.ospedadas . no GIOrla·Hotel local, e remava, a grandes re C t á d _.-
Jocelino será suspenso as !eguintes pessoas; dr. Raul BdS' madas, para o ponto onde o orr:u a r s e um . j Rio, 14. - O médio .Ioce los, Waller Hoeschl e famílra, Chõr· corpo tinna mergulhado. balao e fraturou o 

bola ao cesto 

' les D Reed. Cp,cchlno Scavone. lo~o Ali chegando, viu a tres crânioA rodada de domlngo lino. do ['lameng'J, [n.i. expul· Mayerle. Fernando Boellger Oiivia louca da mulher a d~hater.se 
, • ~~a ~; ~!~~Q, ,f,aa~~~Ja co~ S Iva, dr. lÜ(IO Corrêa Felix Schm e e quase a afundar. Teve tem Rio, 1;) _ Não há menino 

-- prOXlmO -- Iamador, li Ltg~' HPIi~~~rá ~ gelow. An1ello Plerrl. FBnclsca Me- po de agarrá·la pelo vestido 
pena de suspensão ror um ~r'r~!r~~~~' ~~I~;I~~~s ~~'~~~~oE2:!d ~st~~~~-~~ ~~~~a t~:~!~~rt~~ ~~~' fi:~e v:~t~s~~S~~dOb;~;~:

Sugere /l~pt'to~ empolgall-I nos estão dispostoR a cum ji.J,!o. lln!en, dr. Ja:me B. de Ar~újo, Max para terra, desembarcando-a, Ise não conseguir apanhá·lo, 
tes () cotejo futebtilistico da prir hrilhllnte tra.ietorin no _ _ • - .. Eberhardl, d~ . OláVI o Bnbosa e dr . semi.morts. nll Carreira HIl' - pelo mesmo, tirar uma .ta8
sexta rodada do campeonato! e~ rtame ol'icial. O triunfo U l:SotaTogo descontente Osmundo Wdnderley Nóbrega. pc.ke (Arataca). , \..'.(i-. 

citadino. Iqu e slcançou 8ôbre 08 com o Bangú Ali a recebeu /I ambulán- foi o que aconteceu com 

~~g~~:;~Ú\J!~:i~::~~1~~:::i I~~~~~~~~~~~~e~i;~:~~::: ;~~~~ ~~:~~a~ u~:!i~trr~~~~ 	 ~l~~~~~:~~:~;~I~I~I~~~:~~ f~~eo:~~:{:~r;:~~so:~~~i~E~Or. Manoel Pinho 
(\ m~' rllo dp despertar. na tecDlcos e os seus elemen- Ilplicado pelos jogadores do Ooençs. de .ed'bora8 PRrt08 foi posta róra de pt!rigo, li- Trajano de Medeiros e, nf) 

~~i:~:~·'p~~i~~~es:p~~ifi.~I~~j~!;:~::a:~::en:reepaa ~:~!~:I}re~t~2° ~~re~~~6tae - ~~~r~~~~d~:h~:fi~~e.~- :}:~~~r~~r~: :~~~;:;!~~ ~r0~::~ r:~~I;~r:Xp::t:an:: 
que será realizada no . tllrett~ · imporlância do compromisso _ CONSULTOR10: com E,tuardo de Andrade crânio. loi êle medicado no 
\' .. rde- da rua Boc/\iuvf1. Ie espera abater ao campeão O Tamandaré venceu I Rua João Pinto. 13 (sob) Silva, corneteiro do 14." B. pôsto do Meyer e em segui. 

O Aval d~cididllmente, es- do ano passado. Dispõem na L gu I Phone 1595 C de qltem vl've sep"rada do internado no HOtlpital Caro 
pem consolidar·se Dll Ihle' j tambem de possibilidade, de . . _a . na RRSI!lENClA " " 'los Cha as 

rança. Para tanto. eslá dis- . vendo disputar uma grande O esq"adrao Jogou onte,!, Rua J~'sé V~ig~, 1116 ~~~:nd~~se!lI,.eJ:;oe~r~~ci:c~ VENgO'E-CE ul,m 53 ' ; 

posto a estabelecer sôbrf! 0\p/\rtid8. na Laguna. co.!J~I"~ ti Barr.1-	 Cidade. residentt'l no Estreito. J",
O 0 0Atlético seu segundo triunlo Assim, o co!êjo de domiD- gll-Verd~ . A Vltl'rlll sorriu 70P. I'HONE 1.199 O intrépido e abnegado me- Cães Liberdade, eSQ. Sal1anha' 
na .tem,!oruda deste ~no. Mas Igo está t;'rp.cedido de fat?res ae,s «Diabos Rubros» por 3 nor que a salvou tem apenas Marinho. e uma sala na dita 
() IDtcres~e dll partida nlIo mUltIphcam (\ interesse a 2. G FI 15 anos de idade, é de côr rua (fundos do prédiO n. 14'1ue 
fica subordinlldo apenas ao que vem despertando. J - . h· raVe CO" ito parda e chama-se E~tácio rua Tiradentes). _ Tratar ná 
propósito que julgamob I O estádio -Adolfo Konder- , oel no Cortnt tan~ . Daniel Furtado M8chado, re· .Casa Daura», rua Felipe Seh
mantido pela turma cazurra»: Iassim, será pequl'no para S. PA ULO. 14 - O arquei Um leitor co~unica-nos haver sidente nos Coqueiros. mjat, t9. 
todos desejam vêr a t'xibí- receber a assistêucia que ro ~oel ocupará, domln~o escutado ontem, à noite, pelo 218 15V.5 
çãf' do .onze. remoçlldo ali comparecerá, para apre· pr.óxlmo, (, arco do CorlD~ rádio, o noticia ' irradiada pela Serviço de estatística ___~_ _____ 

do grêmio tricolor. Os av/\ia ciar o ioteressante chóque. ~;;~~lia~a peleja contra ~~~a~ã~ ;;;~:e~~nf~i~o ~~~~'rrf~~ R~cebemos o seguinte te . pr~~~d~~em~:~~~a:o 
Na Espanha até os tembro pr!Jxlmo, com a VISI· em Bocaiuva, no Estado do Pa' legrama urbano: -Tenho o Baia, 13 (A.N.) _ Chegou.-

loucos jogam futeból .•• ~:n~~ j:I:~~o ~:~~a:~~a~:r! Campeona~o joinvilense raná. prazer de comunicar vos que preso, procedente de Jere-
PARIS, 14. - Um telegra· vinda do célebre «onze» que ~axlU8 e .Llga !S. !-uis, 08 Quando se realizava naquela o recenseamento dos empre- mOllbo, o bandido Odilon Jo-

ma de Bi/Mo infórma que um v~nceu os brnsileiros na se d0l8 ponterr?s. l~vlCtos do localidade, uma procissão de gados em transpor!~s e car- sé de Souza, vulgo Currupill,
quadro de rut~ból, integrado mi.linaJ do Campt'lonato do campeonato J~l\ovII!e~se, ba Sanlo Antõnio, encontraram-se, ~as, nt'ste Estado, hcou a car- mllmbl'o dll quadrilha do fa. 

2
PourmIOtUe':.°ms, ddeerl. nrdotl_~~IUPOoSr !m Mundo teram·se dommgo ulllmo, em neta . o preleito e um seu anóti- fiO ~o Depar~amento d;. F:t~ mi~erado Lampeão. " a 

.. ~ . rlisputa do certame oficial do IP desalél0. Após ligeira Ir ca st ca, em ace no ISp 8 o JURA··-N-·-O -O BANDEIRA 
pleno gôzo de suas raculdll ' A. C. D. O sensacional en de palavras, s·acaram ambos de pelo decreto estadual n. 4, de 

deR mentais. Itália x Rumânia contro terminou oum honro seus revólveres e travaram ver· fi do corrent\! mês. Contllndo No ato das solenidades co-


O encontro foi preparado Sucarest, 14. - A seleção so empate de 2 a 2. dadeiro duélo. com o apõio desse conceitua · memorath·as de 11 de Junho, 
por uma ~omis8ão mt>dica dt'o italiana derrotou o combina. O pflníco dai originado foi e· d~ orgão, apr~sento - vos aten em Porto União, juraram 
tlt'josa de dem('nstrar queos do rumaico por 1 aO. norme. Várias senhoras foram CIOSOS cumprlmenlos (a.) J . jbandeira os reservista8 com. 
in~anos eram capazes de cer· atacadas de crises nervos~S . Carmo Flores, t!elegado do ponentes da 1." turma !lo 
tas atividades, retllizando '/ls Lagarto retornará à Os atlétas brasileiros Quando Cêssoram os dis- Ct'nso>. Tiro de Guerra n ,' 406. SOM ' 

tão .perleitamp,nt<l como as I atividade no Perú paros, os dois contendores quais foram entregues 08 
pessoas normais. . P. Alegre, 14. _ O veterano Os atletas brasileiros, en· I'stavam caldo" por terra Telegramas retidos rcspetivos certificados. _ 

Holand~ x Iugoslávia t:!~~t~tu~~e :~r~r~~in~~!~~ ~e~li:~11n~~ t~~~or:~c!~~~a müto:orpo do prereito foi Acham se retidos, nos cor-I INTENSO FRIO 
Amsterdam, H . - A Holanda do Rio, voltal'ú à atividade rum ambiente amigável na· conduzido para li porta da relos e Telégralos desta ca- Curitiba, 13 - Reina nestllJ' . 
venceu a Iugoslávia por 4 ingressando em um elube d~ quele pais paclllco, o que i~reja, oode a procIssão, des pitaI, telegramas para: Rolf, capital e em todo o centro 
X 1. Bagé. já Il1es foi dado observar felta. entrara atropeladamen· Chrlstoval. Arilo. Prudente do Estado Intenso frio. Em 

desde que de8embarcaram te. Ali ainda se achava êle, Corrêa, Felipe Afon~o Si-o Ouarapuava nevou abundan· 
Campeão invicto do O profissionalismo no do avido da ~urthaosa, no rodeado por algumaa pes mAo, Marigillo de Castro. temente. 

Uruguái Rio Grande do Sul aerl?porto de Llmlltambo, na soas, quando um grupo. pro· Manoel Anaclt.to, Jorge Kel· - - --------
Montevidéo, t.i. - Foi dis · P. Alegre, 14. _ Comunicam capital peruana.. Tendo con· vavelmente de amigo~ da ler, Leon Marchemberg. Gil' O «porlqui.. prova 


putada domingo último a fi-I de B8gé que OR clube3 locai~ qui~tado. os. mais altos poso outra vitima. se aproximou ronlmo Souza Corrêa, Au' 

nal da -Copa de Honor», en- Gllaraol e Bagé gastaram no tos ~a VItória n.a memoraveél ~ir~eSz d~e::~grve~eOc8ar~~tr~: gusto Gunez, Rom~,ro Minis mlis uma vez I SUl 

tre os quadros do Nacional ano passado, com a ma'nu. pelêJa desporttva, fôrça tério Agricultura e Filomeno. potineil elétricl 
e do Pt'ii!lról. tençAo ~dos seus quadros de ~ecoDhecer o quanto. para responderam e e6tabeleceu· Rio, 13 _ O «poraquê•• 

Calculll ' "'' que 70 mil peso profi~sionllis, a imp.lrtancia ISSO concorre.u. o m~lo de se pavoroso tiroteio, ficando ~ peixe que vem maravllhau. , 
sôa8 ils~istirtl1J' â animada de 210 contos de réis. loc?moç~o ullhzado, 1.8tO !li ~e~i~~~~~v:r~~8 o~~~~~as de Vi uva Olivia Régis do todos com a sua poten-' 
competição. Saiu v.encedor o a Vida aerea. g!"aça8 a qu'l Foram efetudas dlvt'lrsas Prazeres cialidade elétrica. e que lIe• 
•()nze~ do Nacional pela_con- A expressio-:a vitória dos ~~ns~e::~ea ~1~i~Cá! d,7a:e~~ prisões e aberto rigoroso in rá exibido na vm Exposl· . 
tsI8·germou.sdee a2S8al·mO' cOamNae~loonl·na.1 atletas fl.onano.p,o.litanos e 8 costa 110 , Pllcmco e.m a ql1érito. ' Pl1lllclpa d seus parenles e .;do Nacional de Aniliilllll a 

g p a C 	 !>rodutos Derivados, quando ' 
vlcto. " .ansou lDt~nso Jubilo nos penas dois dl~s e mlHO de T Ve ndem es PCoenSSGalralSO ddee cassUaamsenlroelad(oeessuoa fornecerá energia para a ·' ilu, 

- meros esportlvoa desta capl viagem, fáto esse que con errenos d . 	 minaçAo de um lettelro ' _ 
· st' tal a espetacular vitória ob tribuln de modo rleclsi\'o pa I OIS lotes, filha IRIA com o sr. gás neon, no último . ·..Ia.· badó,P ar~ Inaugurar_ O e a - tida pelos denodados e bra. ra que 011 nossos atletas nilo situadCilS na Aven. Rio JOÃo FREDERICO HACKER. 


dlo de S. p'aulo. vos atletas Adalberto Cardo· perdessem a rórma indlspen B d' d 10 20 I J diante, de _jOrnall!~~, eu
. do


Pá~~~'q~:'a- !~~li~rp~II~!d~ :oH!~~~~dOBO~~~ir!~ c~~~:~: ~i~:~taf:r~ac~::e~~~~~~ac~:8 m~:~I~fo~~a~õe~: fone r~~:::~~~:e:í~:::!!-J~
FlorianópoliS, 8-6·39. 

está resolvida a Inaugurar o da Fogueira, realizada aote' que se realizaram em Lima 203 1.433. V 7 -224 I da ao seu .aqu~ri.o_ . 

estádio de Pacaembú, em Se· ontem na cidade de haja!. Os e Guaiaquil. 	 3v.- _ 

o Sabão 
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