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o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATÃRINA 

Diretor-gerente : Altino Flores 

ANO XXV Florianópolis ·· Segunda-feira, 24 de Julho de\. 1939 

Pol. Ncgti o --rVIarfe' é 'hábitado?ganhou 	 .. 
~~ 	 IPARIS, 23 - A atriz cine' BLOENFONTEIN, 23. O astrônomo 


~e~~O!:,'~~~a:t~la :e~:ib~~~i S~ither, que procede atua.lmente a ~bserva~õ~\s I 

Correcion81, um bebdoma- sobre o planeta Marte, afirma eXistirem sere,s 

d6rio parisiense, reclamando vivos no mesmo, devido a o ponto conhecicf.o 

a indenização de um milbão pelo nome de "Grande ôlho do mar» haver tô
~:18rra:c(~s;.J~~0088 d~~t~r:::~~ r::n ado um':l. nova fôrma: O astrônomo:afirma qUr 

80frldos em conseqUência essa_ ~odlflcaçao é sinal de crescimento dF 

da8 notlcia8 publicadas só materra vegetal. ' 

bre 8Uati relações Intimas 

com agentes do Terceiro 	 - - - - ---- ---- - , I Enganom-ae ai crêm de

verem ficar magros toda 
sua vida. Cada din que HR~c~rlbunal acaha de pro O general Queipo \ O programa do din~ pllS."Ja milhares de bomem. 

ferir a sentença condenandu dei Llano demitido de Divinópolis mulheres e creanças ga~ 
nhslU pc.!IO e saúde. utm· 

~ra::~~rded':nul~:t~~ apu~~o da 2 : Região I3EI.O HORIZONTE; (P. q.) nndo-se d. nova maneira 
de tomar o Oleo de Figa.car jlraluitamente tres art!-	 - O cronista José Clemente. do de Bacalbau. Eate 0100 

gos A e8colha da autora. A SEVILlL\. 2';. -. O tencn· nu cauto da página oode de gôsto tão repugnante
atriz polunesa receberá ain- te·geoeral ::illliljuet chegou 11 dial'iamente culalJura, dlvulo 11 substituido agora pelas 
tia dez mil fruncos de inde. esta cidade e imediatamente ga a cópia <lo auúocio que P..t,ilh•• McCOY de Oleo 

de Figado de Bacalbau. oobertu de M
eucar e bôaa de tomar tanto DO veriotomou posse das ~U!l.8 novad a empreRa propri€lária db 

~!~:ÇãO por prejuizos mo- (unções de comandante da Cinemll AlhaUllJrn. de Divl como no iDvemo. Encontn.l-....' em 
Quanto IlO prejuizo mate ~egur.dll região militar, com · n6poll5, !!'Z <listl'ibuir por to· qualquer farmaeia. Experimente 81 Pu. 

rial, u Tribunal julgou 1J"~ preendeo<lo toda a Andalusla. <las as casas duquala cl\t~- .ti.lh!!.! ~fcCOY. !::;;:;jG me51iiü e readqw
ta forca e p.ncrgia. O maior fortificante. 

DII.O se justificava a indenl. Essa re~ião era comanda de . ' 
da alé eutüo peio tenente· Êsse programa original1Â 

~ação ..._ _ __ ___ _ _ 	 general Queipo de Llano que. simo é do filme "J\ verdade 

segundo um comunicado ofi· semi-núa.. com Lupe Vê,
Tito 	Schipa FRANÇA - BRASILch.I, «Ioi chamado a desem- tez. e tem efla desopilante 


D ............. Itllluo Tito Schlp. penhar outras funções. d~p~n. redação: - .A verdade semi· 
 RIO. 23 (A. N.) - O 
presidente Getúlio Var::-~=-=ó~~i1~~~ de~~~Dd~\.~~tr~;i . M~15g\~~8: ri!~ ' ;~~~~~ur~~ ~~~c~iOm~o ga8, por motivo da pas· 

............. AIru. 	 que o ~eneral Queipo deI Ih er excitante Lupe Velez. 811gem do 
 aoiversário 
Assaltos fe:itos por Llaoo 101 ~~ lner'~~o d.o. co Não há adjetivo que se case da resta oaclooal da 

mascarados IJOllodo dll _. Reglao 1I:l111t1lr, com essa pimenta viva . Mu· França. endereçou o
• . por ter I~!to comentáwlR de- Iher e amor. atenda tres ve · seguinte telegrama au

Paraneguá, !~;Q-:.?.!lhQ'~~: s8gradávcl8 ao general Fran zeR o - Cruze~! A fOl!'osa. p!' !!s!d~~!e Al~e:"t L~
~!1~rJ!de~:od;~-toniad~;-d;Ico. III Pi\ll ent8dlS e excitante ve,- I brun: .Queira v. excia. 

~ "'~ pllv"r, em virtude dos a8sal _ _ . le~i~d~a rl~âll!~utr08 trcchos aceitar. no dia t'm que 
to. à mão armadli, que alise se comemorR f! !est~ 

• . 	 d6 " Hei)l.. ,.. '1ue o próprio \ oacionlll da França. a8 
~~~~; ~::~'!~::!~' ~~r8!~~~~ 1;----------- colaborador do .Estado de sinceras relicltações do 

. d f. 1+·" Cl· VALTER LANBE E Minas. diz ter cortado. para govêrno e povo bra.Pf!IU a.J!" ·· lP '8111 ...G8 . 018 	 ,não ofendr>\, (I pudor ·;das lei"" sllelro8. com ,08 melbo1ili1adAolI. .. 	 SENHORA toras do jornal. res votos que formulo 
pela felicidade pe8soalparticipam aos seus parentes eNo Café mo 'Branco 	 de v. excia. E' prospeamigos o contrato ~e caSd Balda Irlsle. .UI lIDAr , ridade crescente da Namento de SU3 ',Iha Clara com Teu broDcblte' .Surres loue ? ção lrancesa•. Em re8o sr Antônio de S. Tiago, K' lei de 1I0sso SeDllor. p08ta, o presidente da 
França transmitiu aoLEITEPURISSIMO S6 te Illva !l CONTI.TOSSll presidente Getúlio Var

Ordenhado 2 vezes por dia. José-António e gas 	 o seguinte tele
de vacas estahulada~. Clara II J I d grama: .A sincera meoSrn'ido à freguesia e vendido I 	 orna i,t. aposenta o sagem de ,v. excla. me 

, a 1$000 a Rarrafa. I aplesentem-se no!yos AP~16~~:~~~;laOe I;:~~g!~ d~: 8cnslbillza vivameote, 
Fpol 's. 21-7·39. e, com os meus agra· 

"	 
I30	 lO decimentos. envio vot08'Tum~uloa pre_hl-sto:-n'co-s I1""'"!!'!'!'!'!"'______-~,I ~~Dl!~~i.::~~\:r ~ ~~~:to~ca~: mais cordlai8 pela aua _ 	 _ _lmp1trciel •• Vitor Hugo A- relicidade pessoal eno 	 Paraná 2H:i 3v - J ranha. prosperidade da NaçãoCURITIBA, 23 (A. N.) --'----'------~------- brasileira•." 	 Estão chegltndo noticias por· 


menorizadas sObre 06 lúmu· 

IH pre-bl8tórico8 deRcober· 

toi no muoiclpio de Guarll 	 Almõsso ao ge
queçabll. na zonli mlirltima 

O. t6mulos são embutid(}~ neral De lavaleem pedra mármore. e o si 
tio onde foram encontrados RIO. 2:1. - O mloistro da 
denomioa-se Pedra Branca. Guerra vai oferecer, no pr6 
Várioi delefl éstilo ao rez xiD'O dia 29, um almOS80 80 
do .chiO, outr08 a tres me geoeral Chadebec de Lavaie. 
tro.de altura, e outro a cin · cbefe da mls8ão militar frao · 
co metrotldo 6610. cavado ce8a. por motivo àe sua pro
na pedra mármore. moção ao posto de general 

A caravana do Museu Pa de .divisa0. 
,ranàêose seguiu para o lo O alm0880 realizar-8e·' no 
cai; .toliíllildo todaR as pro· Copacabana Palace Hotel, to
vldénéla8 com o fim de a8- mando parle no mellmo o 
'segurar o êxito da eluclda embaixador da França. gene
çAo histórica da descoberta. ral8 bra8i1elros que 8e en

cootram emcomllsão nesta
A campanha contra capital e demais membros da 

o .crhoc'a'rnbolt m ;ala mlnão cbefiada pelo general 
~~ÇIf'E. , 23;"" A col6ola Cbádebec. 

poJ1UlÜe.. aquf- domiciliada 	 cODlplelCi 
IId.rlu • càÍDpàoba contra o Gener.l · .• Manoel · R.bllo 
....bo. BOIl de ectmbih&e no mereado é.Unh. 

Ftpru lfê' t!eâtaque. •. deu". . 10 leru;cttiôllal_~miDhÕé. para.q~~q'líêrcolhia oi'i lll!l.ZIIoram · üma , 

......, coo~.t~l1torapàta .u~.~or~~'1:~~adoli e ~~~~~~~~;doa ~ 

a "Ulea,.~ de /ca.as ,ü ,opu,:· ;-tJ,II~~!amente~paiá;ô .erv{ço'deciàfóga, d..'a,... tndó .111 cspltaL;ojá 'de _ ~uea.. uDidadOl de 950 ldJoa aM ..burlto d. otTo8 de IDII 
co.&oa d. rtl.. _ poauota eamlnh_ de eeia rod.. com 

O. ..wdIDt... ...rtDdo dol. ehoa trudl'Oll e doi. dIlf'eru.d.aa• ...~ ao .o'lI••Dto, oro 
, a .lMJ&o ...... " be.Ddo. olf_ a opportunlclade da ..colha do 

preoatilrtoe em beDenclo da mod o uaeto par... l U .. a_ld.clOl. 

aa-...... 
~..Ic.=,~~:~or:u:.~.Mad. do CAMINHOES INTERNATIONAlarHo M' aro" 

••a O8pl"l. Mpe,..csO·•• q•• 

bo~ ""111 IUMeri'.. ai a
tA·· ,.....,...

Foi ID.UIUldo um .eom"6.. 
a " flper' rlo I'. pr61 da 9.,.

IW-

Vendeu a casa e a roça 
por 5$000 e 2 bódes 

RIO. 23. - 1'el"arama da Bala lo!órma que, baUdol 
pel... l êca. H lIonea Jo. deixam 'lItW lotarei fumo ao Sul. 
dirigindo;" p,Iaclpalm ale p.ra S. Paulo, P.,1Iltá • Yato 
Gro~80,oDde aCNr eondlçõ.. de "Ida afto met. ra'lor"'ola. 

N.o., lolll Novo ~~. a altuaçao \'.. rdad&lrament. 
draiilitlcà~ill)'" 312 calÀs·yàU .:d.tOllt... 242 ~ foram aban
donadas ;coiu a retlrada }lo•• u. morado,... Uma lamOla, 
qué' daJf ',s~l~if ~ pou(08)r~i... checou a e ta Cloatllllêacla: 
vendeu a .·casa.com.> a roca e outrall ·beDf.ltortla, por claco 
mil l'éi8 e ·dól~.\b6d~8. / <. i . ... ' ... :~ 

. Nl\Vná:ii~f~lhliontambém :rãltà;luclo. SUl populaçao 
8Ó é 6!Jastêcl.~~dtl.. ~g\'",: ~~<S .em 8 di.. pelo lrelO li ü· 
trada .del".ei'r()3~~t~·o.!!~.ü:,~:,\{; 

Ô!_ .Jolo ..deArIUJ:~.TI~~~~~G~~ci~ON~~ 
E..,ecilÍlilfa' cio C..... 4. S.'dé:?, A......... prol __ 

Consultas dlarlasllaSljis61!2"7RiJaVletor 'Melrelles; 2.-lé. 1~7 

Respóndendófirme Nóvos··'êfJudorCl 
VARSOVIA, 23 - Os jornais f,.rit"t;cl 

comentam largamente a entre· -~_:~' 
vista concedida pelo marelhal Pari8, 23(V; ;AJ - O. doi. 
Smigly Rydz à Imprensa inglesa cru~a?Ore8,<:~ja cOI1.l11UçaO 
e norle·americana. e salientam o mID18tro da,, ~arilJb. orde· 
a firmeza das suas palavras. 	 oou, são ll:<ré.J.lliea do crllza-

Respondendo às reaçOes da dor prot6bpo,~~ ..... cu~ 
Imprensa germânica a respeito con8trução.pr~l~rue atull 
da referida entrevista, o -Ex. meote noa.r8E!~~1 d Lorlellt, 
press Porany» escreve: .Não Terão .. o)nom,e.de . •Chle lU 
discutiremos com a imprensa Réoaultlte «Oluche», 
alemã, cuja vulgaridade e cujo 	 .. A artllharla; p! !!!.c1p&1 d••
tom nllo são dignos senllo de 888 dua8 .uni~ad~8~~6 coatltul
um povo sem cultura e sem cio da portr!l.8 ( torri!lh,~ lrtpllcH 
vilização. Pode-se odiar o adver Ide canhQe!! · !5.2i::pódero.o a r 
sário, mas é preciso respeitá-lo. mame~to anh~aéreo, pmle
A ausência desse respeito póde ç!l.o eficaz e ~el~~ld~d. que. 
custar caro, multo caro>. 	 segundo 8e preve,<;o}lftrapr.a-

E prossegue: -Os jornais ale- 8ará 32 n6s. . " /' ..:: 
m:les dizem que os homens de .Esses c~n~dore8 > &6rlo, 
E,stado da PolÔnia abandonllram pOIS, temlvel8 IDstrumentH de 
a linha política do marechal c_o_m_b_a_te_.________ _ 

!!~U~~ik~ R:~:!a:afs,;~:!~~~i 1.200 contos ern trôco 
que enviou um vaso de guerra Porto Alegte,23 F~A.N.) 
e uma companhia de soldados A Delegacir. . Fiscal,; j' db-
a Dantzig. em 1933. por ocasi:lo trlbulu, duranttl o ·cor ute a
do incidente do .Wester Platte•. no, a importãocia:idê I 200 

I~:!~~~~:r::~~s~;~~~i~~i~~r ~:I~::~:~:~:~~d~;o&!E~::,t 
!'!~~~~~~a~!:s ~~~~us~~~~~~~5 ~;:::at; . ·· ..:ec:'1 .. Ii::~:"ir~:~~~oll~d 
toS de 1933». 	 escassez de trõco no·'· EIIl.ado. 

O&DAM 
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O ESTADO Segunda feIra, 2" dI Julho ,i,. m~ 

Descuidar, uni resfriado é perigoso. Ao 
primeiro espirrt'\ . use :\tiS(ol. Mistol 
SAtalha os rc~friado~ no começo. .:\1istol 
limpa e al1i~ia as "ias nasa ..~~ c' a gargan. 

!:~:ê:r:i~~O~~O~~a~:~::~~~~~s:: ;,:: 
oasael usando !\Ilstot eonl restularidade. 
e assim evitam muita$ molestias con
taaiosas que t~m Sua origem no nariz e 
na garganta. A vendA em todas as phar
macias. 

Mão ha FERIDAque resista 

CALENDU·oLAUJoCdO·NCRETA 
a melbor pomada pnra feridas , queimadura8 e 

ulceras antigas
N&o confundir com li pomeda commum de Calendula. 

ExiJam CALENDU~b~~a~fa~ETA\:!rn todas aI 

D\:!pllRitario nt'SlJI l~aplt!ll: PHARM , 8'1'0, AGOSTINHO 
r~I'" r:onselheiro Mllfrl\-- lfi 

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

f-e~~~. fl=ci~'•. m._ "..." 
. bretudo a indolencio que tOlrlO o trabnlhodol 

incapaz de pTod.uzi r o que F.(! espera d e lle 
e que eU~. d E' resto, pode daI - não e a PIP

quica-Vicio; é peor : é a Preguico·Doenca. a corOClfl,is' 
tica da "Opilação". do. qual é um dos symptomas mais 
expressivos, 

'para combate, essa preguiça d~entia. basto tomal 
. O "Neo - Necatorinc". que restitue ao entenno a 5OU() \! t 

a disposição pora o trabelho, 
A Neo - Necatorir..:.l é um vermih.:.gc podeIofiD. acon

dicionado em capsuias rCSe0,5 conle~;io t~llachlO1~to de 
carbono em soluto solido e cptimamente tolerado pelo 

, organismo humano. 

Duranle O mês 

Is!C~~~!~ftitl 

Em CumpbeJltown, no In-. 

glaterra, um Itescudol', de na-I 
me Csmeron, ps!"va com Q 

',seu bbrco ligeiramente a Vll

~~a~o~~n~:~::iSd~t> ~~:p~ct~~~; 
motor, qUer l' lI,dll exper!men
lá-lo, rum(Ju (Jorll Pemnver, 
- porto de pe~c!),dores, cêr, 
ca de seis milhas de distán

l(,'i'~-ess~- -~xp~"'riênCjii: -o"seu 
,barco portou se muito bem'l 
com o motor trahalhundo às 
mil mara, ilhas,

I Mas, não demorou que o 

I 
' 

pescador se viu e~tu pefato, 
de olhos esgazeudos: bem 
juntinho f_O barcr:, viu til\:! 
um jllcurá d\:! tllmftnho res
Ill'itável, do~ ttli~ denomina 
1108 .jacarü-\Jascnno». E. não 
era só isso: "in éle ainda vi
rem-se aproximfl!\du do seu 
barco muitos outros, talvez 
uns clncoenta aú todo, 

Um dêsc;es «hichinhos» fez~ 
se de valente e atacou a em

barcação de Cameron, levantal1 
du a com o dorso do corpo e
norllle e atirandn-:t a disl<incia 
considerá vel. 

Cameron não peldeu, cnfretan 

I 
to, a presença de cspirilo, comu 
bum inglt's f1eum atico e, com 
uma manobra de mestre, daque
las dignas de um é mulo de jolll1 
Bull- ~mbl,ma de marinhcirc 

~~~~~gU~tl ~~~;~i~~~~a~a~~~I !)~r~~~
~~:~Ot~veViad~~i~~sVOen~v a ~:~~~; 
imediatamente para terra. 

E' comum dizerse que os 

t'eimacacréS ,basãcanos»ã' os_quais, la , ,----------......------------------------
orno c es, n, (J sao pengo- ,

~::~i;~~:~e:~:~:ue~:;:Uai~~IC:~;!~ MEDIDORES DE LU..Z P'RO,GM. 
o porto, por causa 	das dúvidas. 

I:le r.ão sabia se os jacarés 

A fraqueza physica e u debi
lidade geral é que lhe dão ·1 

essa impressão de infcrioridade 
perante as colIegas. No per iodo 
escolar é preciso fortific a r ali-~--, :fíii .. ~~"'::;~"_ ,..~ , 	 I 

-.- · -\.~·:·z~J~~~~- · ~(\m o .:.. \3ietnni.co l~on L. 
toura, o fortificante itl('al , recolll
lIlendado pela III(>dicin:l brasi leira. 
O Biotoni('n Fontoura reslaura 
as energias physicas c menlaea. 

MEDicas ILLUSTRES 
a R~caMMENDAM: 

o Jlr, · r(·~!'<o l· HudtH \'az. dI! 
l · lIin'l' :-. jjlmle 11o Hio ch' 

JHI;::':~;;If~:~r~:::::l~r:;·'~~::II.ltlt~ 
h~ em minha ('!i" i, 'n o 
Hiulonit.'u f'onlollr,t t~ tul 

" ' !li s ido o rC~IIIt'Hlo. '11" ~ 1 
nào 1IIe ,JOS~O fur lar, r
obrigMt'iiu de o rt 'l·j·illlr". I 

I 
BIOTONICO FONTOURA I 

M ~~ II
V1IIIlÚ ' . 

I 

, 

• 

• 

• 

& I':D A "E"uE"'ITn lação? Procure obter na INSTALLADORA II:.-___""""'~~~~~~~============ Isabem o que se di z sôbre êles, " Predsa V, S. de medidor para sua instal-

I 
A\ÃI\"''' '"n ~. _ I DE FLOR!ANOPOLlS o medidor marca 

SIEMENS com absoluta garantia. porque 
Em nome da Comissão Exe- é O melhor. 

culivA, de Santa ::atarina, da R, Trajàno, 11 Phone 1674 
Cruzada Nacional de Eduea- !'í09 V--16\ 
ção, venho publicamente a
gradecer ao Lira-Tênis Clu
be e 80 Clube Germânia, o be-
Iissimo !estival 'que, num mo
vimento de sã brRsilidade, 
que muito nos penhorá, Ip. 
varam a efeito, no dia 15 do 
corrente, em beneficio da 
obra educativa da CNE, e em 
que congregaram o eseól dI! 
sociedade Horianopolitana em 
tôrno de um dos mais mo
m\lntosos problemas nRcio
naiR, qU1I1 seja o da aUllbe
tiZ!içü.o do povo, / 

A digna imprensa do Flo
rianopólis, qUI', com a mllior 
Ilresteza e diligência, ve(c!l
lou todo o "erviço informllti 
vo 11 respeito dêssl' festival, 
li gratldüo dos dirigentes da 
Cruzllda em Santà Catarina. 

FloriRnopólis, :21-7- 1939 
ELIEZER DOS SANCTOS 

SARAIVA_ 

, / , / 

I 

EJ FA(IL APANHAR UMA 
Preslden!e da Comissão 

EXl'cutivli GPJPPE, UM RESF~IADO. OU UMA 
PNEUMONIACASA MAS "'OM~~OO O F'AMO$O 

Precisa· se alugar uma casa dt 

moradia, para casal, cujo alu 

guel nlio ultrapasse I()()JuOO 
 PEITORfi DEAN&ltO 'Pp3E
mensais. InformaçOes na redac- ~Al>ft KS QUE TEME 


I cllo do «Estado» . v-50 


de JULHO: 
Grande _e toeall'iquidação de to,clo . o stoclc da 

'A:S_ ." ,IBIJlIA
--.~tA caall GI;tle ,~"ls , -q:ialo venfiel ' 
. 6 - TRAfJANQ ~: 6_ r 

ANTONIO DO CARMO, p~: 
deiro, residente na cidade de 
OURO FINO, Minas, há mais 
de dois anos,que se encontra 
radicalmente (urado dos ata
ques epiléticos que o haviam 
acometido, us~ndo. par~ isso! 
apenas dois (21 vidros do ma
ravilhoso preparado PROCAL'
MA , 

PROCALMA assrgura o êxi
to no tratamento da EPILEP
SIA, sendo um medicamento 
mJderno e inofensivo. 

Viuva LUZIA IÚÍEIRO 
DA SILVA 

tem o pru.r d. pertlclper 
101 lew perentel e IM_I 

d. lU.. rellções o COlibltõ 
de cI..mento de llil Iilh' 

LAURA com o Ir 

EDMUNDO ALBÂNI, 

CLlNteA ,MEDICA 

MolHtI. Intlrll" de 


Senhor. c Crtlnçu 1111 
Otral. 

-----_..':'._--'-------~-'-"--:....::..----' 

C.O SULTORIO : 
Ru. Tra!ltIo, I - Sob.BREVE.ENTE:- l~ovas "lnstalâ~ôes â RUA TRAJANO, 8 CONSULTAS: 

11 ., 12t 104 j~ 19 hora. 
RfSIDENCIA: 

Av Htrc-Illo Lut. 178 
- Pbotlt: \30lVencl.s eI. liquicl~io exclusivamente a dinheiro 	 •AHende a chamado.".·-1' r.75 • 
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Astúcia 

amorosa 


A justiça fruucesa encon I 

tra-se neste momento ilS vol

tas com um delicado. Novo de ponta a ponta - em beleza. em segurança.
caso 

em distinção - 08 novos Ford v-s De Luxo oler..
Crime '! Evidentemente, Ma~ I 
um crime gracioso, inofensi PARA CONHECER O VALOR o memno elevado gráo de qualidáde que cacem 


racteriza todos 08 demais produtos Forei.
vo, amável. amoroso... 
Uma experiência lhe demonstrará o quanto o FordUma senhora de quarenta I DE SEUS filELHORAMENTO_S! De Luxo paraV-8 1539 é mais econômico. maise tantos unos (a idlld e das elegante e meris seguro_ Não deixe de conhecermulberes sempre tem algu
esle moderno Ford - o melhor alé hoje cOD.truid~.ma coisa de vago) apaixo


nou·se por um rapaz aindll 

bastante novo. ConservAra 11 


mocidade da linha e a fres 

cura da péle. O único e~ 

trave era a certidiío de I


dade. 

O caso seguiu o caminho 


normal do clIsamt>nto. I~ 11 


~enbora, com 1\ dura expe 

riêncla dos st'us quare nta I' 


tantos anos_ hesitou . A"holl 

mais prudentl', e mais hábil. 

apresentnr na «mairie», cnmo 

sendf' I-.eUS_ 08 d<>cllmentos 

de identidude de uma aml 

ga, quinze ano mais moça 


A gentil senhora CII80U-8'·. 

Era rellz, I'l\radi~i!lcamt'nte 

feliz_ O mllrido amavIi n. EIII, 

rejuvene~cidH nll "I'rtidüo d.. 

Idade, sentia se In ,is nOVH 

na vida. 


Mas 11 Il'nigll, 11 tal que ti · 

nba menos quinzt> ano~, lt· v ~ 


a infeliz idéll dI' ca~l\" se, E, 

ao prt>parsr o~ papéis, ~ou Parece anedota \ . .- - _._" ~>"-_. . - I 

bE', com surpl',>sa, Que, junto 
 I urna an edota .. . médica, pas- ~ SI""UEI SalGUEI S!IGIm iao seu rt'gistro de b~Hlsmc, Antenor Morais I Gav (: !mcnle extra().rdin~ri!!,1 it!lU • ULl !Iflg\lfaVllm ·um regi~tro de Cll · 

samento e li lIome dI' um Cirurgião-dentis~iI ~71~j:"~~:;;~~' de Ravun:enm, un I SANGUEUOl' Molestias da BQxiU!I
marido que nunca C(\llhecl:rs ! Trahltlhos moderni.si  A cllnica de .'sfI pequena ' n 


A justiça. /lO julgar, a cul · Cada dia de descuido
mos. Pont'>8 e ilentsduras c ilia -1e acahava de ser tra 

pllda, ollve ut~lIder às ate alllltomicas, em todus os zidll tlfn doent \l grave. augmenta os padecimentos.

Duante~. Deve !;orrir, Cfl m muterlals adoptados, - I:; preciso o p"era r com , (fi,.". I!e.i)
certezll. HORA RIO: urgêncill! "lirm :.\ o primeiro ! , _ , A irritação intoleravel,
Se a lei não a 8bsolver, Dlts 8 ás 11 e das 15 ciru ..~iI1\J, Otto Liudl"J08. : E o UDlco forllf!cante DO 
 os ardores produzidos pe
absolvem-Da os corações. ás 18 horas. - Com urgência! confir- I mundo com 8 elementos los dísturbios da bexiga,


E o marido'? Ê!~e ~Ú Ih .. ma corno um éco, Einos-Na- I~glc.os: Phosphoro, ClIl- devem ser combatidos .. 

perdosrá se ainda lhe tiver 
 Rua P. Miguelinho,6 

ervi, segoundo cirurgião. CIO, Areenlato, vaOlld.!I10. desde o seu inicio_ ~I 
 r11 ,
vl'rdad'!iro '!.môr. Ma~ essa harmonia Dão duo ele, Com o SI1U uso no fim A bexiga ~ a porta de ~.;"~"~O 

ra muito. sahida das substancias ...~de 20 dias, Dofa-se: 
- L,uapatomÍl}! dizia um. I' ~ Levantamento aeral toxicas e impurezas, que ,.~1i!:T 
- Cis tomi~! respondia o das fôrçu e ,>,olt.lmttlet1ll1- os rins separam do san- . • : 

outro. t. do a[lDê'III~; goe, Quando esse delicado orgio está lDft.amma~o, 
Primeiro cortêsme nte, 11 1 2·--0esappp.reclmenlo por soiire rieviáo ao contacto com essas ~UUStan(;laS 

toxicas. O exaggerado desejo de alliviar a bexiga,rliscussüo subiu de tom, es· completo d!!s dôres de CI. os ardores e as irritações das vias urinaria.;; ,:!evemquentou ~e, e nve nenou ·se. E bec;a, Insomrd. e nervos!.  ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Wittde repente : pum! Um dos roo; para os Rins.e a Bexiga.
cil'urgí i>es puxou do revól- 3'-Comb,te , .,.iiCllI dR . .• apresente-se com a b3r· Sua llCção calmante e antiseptica faz-se sentir na 

ba feita. Isso lhe será facia. ver e .desceu· seu conIra )leprcg~io oervc~a e do t.!::I. bexiga, nos rins·e em todas as vias urinarias.j. le usar scmpr~ a m-:lhor dfl5 <IP. n"pois de isso ftlito, deu megreclmento de arr:bolol As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga gozamlominns - n insuperavel um tiro nll cabeça_ sexos: 
ln mina Gill('t te Azul. de reputação universal, São realmente merecedorasQuanto à doente, acrescen· 4· - Aallmcolo de pelo 

ta o telpgramn eom um hu- IIftrlsodo de 1 H 3 kllos; 
mor involuntário, lIão foi 0- O Sstltllll:nol ~ nmllli!r~D-
perlldll e seu estado melho- <'lt ticscobert. sclent!lic&.
I'U dia a dia . O:>I"i~:) dI) dr_Mar;il.~1 SOl 

.("~ "" I!C~I]I.'- lamjno' GlltETJE~AIUt ~~L~~~~ífii8" 
PARA OS RINS IE A lEiiÔAJUVENTUD~, -- indicadas para Rheumatism~ Sciatica, Dôrea ~ cuitura, D.t.r~ :.. 

Renaes, Molestia5 da Beziga e, aR geral, . todas .eafc:nüdeIIee ' 
produzu!as por .x~. dt: -,!~' "~o .<;, :i~',;; . VENDE-SE ~e ~~I~í~: 

jantar, uma de visitas e outraDr. Biase A. Faraco ALEXANDUE' I de quarto, I guarda· roupa com 

Médico·chefe do Dispensário de Slfilis do Centro de 


Saílde de Florianópl,1is_ Ex·interno, por concurso, ~s~~~~~le~~~~~~~ ed~ Ii~~~~eil~ LLOYDBRASI'·:f;lRO' ; 
da Assitência Pública de P"rto Alel',re, Ex : ~::~I~~ ~;~ga~, t~~t,ar á Praça «PATRIMONIO ..NACIONAL. :}linterno de Cllnica médica e Ginecologia. i 262 5V ·5 LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para olJort. 


--::------:-:-:-~--Ino Sábado, e para o Sul na quarta feira): cCOMTE;::;iAJ... 

CLlNICA E CIRURGIA Quer ser feliz ? CIOIO-, .COMTE_ CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO. ,
J 

LINHA PENEDO/LAGUNA: cMUR1'INHO- e cMIRANDA~ 
--- SíFilis ---- Em negocios, amores, tcr sor LINIIA RIO/LAGUNA: cASPIRANTE NASCIMENTO._ 

te, saúde e realizar tudo que TUTOIA./FLORIANÓPOLlS ."~"~. 
deesja? Mande 1$100 em senosCon.ult" dlari.mente d•• !6 à, 19 hor., F R E T E S O E C A R G U E I R " O ~S 

Rua Felipe Schmidt, 46 - Fonp. 1648 VAPORES A SAIR: . e escreva ao prol. Ornar Khlva, 

Florianópolis 
 Caixa Postal, 407, Rio de Ja

neiro, que lhe in·dicará o meio PARA O SUL: ,;" 
ANIBAL BENEVOLO - dia 26 para Rio Grandei:0P. 

de_ lortuna e saúde, NlIo hesite, 
~~2=78~--------------------------~, de obter triumpho, prosperida"Q~v~.~5 

10tRS e Porto Alegre, .. . .,,:: ...;,-:'
DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD ' BRASILEIRO~~~; , 

(asa Electricl ·g·~"~-~~foo';;·"· f' , ~:~~~:~I 
vende medidores e 
installa os «quadros. H. .. c. J?,~) costA A.,.... 
para os mesmos.Atenção) Preços modicos. (" 1\ , " , _ U f [l i\ [' \.' lo" H t I

Dispondo de peql'ena oli" 
tina, porém, adequada, com 
aparelhamento de precisão RUI Joio Pinto, 14 :-%-1' ~PI~O('[NIO
absoluta e um provador ...· 

de lâmpadas, 
NOEL MENOOZA ... 18servi~o_ ..garant:~~12~ "J c+ 

.acha se à disposição, à rua 
Padre MIl;(uelinho n,o .. 17, 
até o dia 20 de cada ·mês; : 
para consêrto de recepto-." 
res de rádio, modillcaçOe5 .; 

técnicas, . etc' "qi;{~j l 
Quer aaIHIr o m e u aegre do7' 1~~22~1-...---2~ 
i:u uou clkê·Jo .se m medo, Devein h re'sidh'q, 'ã••6
P6de e.poJOar• .si qu"~,,: ••. des;'do's'.~ju(tâ'êlo. 


Sou a • .sfm z.eJa e elegante {~; :-.i p·ORTO ALÉÓRE:' (P: C_) 

Graça. ao u.o coo.toote 
 Pol dellb....do pelo 00v6rllo 


10rDlr-•• obrigatória 1 f .1 
Da #0.4 Sadde da HuJOer u 

d 1101. do. jul.ll.. l1li1 1t.4e.a 

do. u. Julu<tol . 
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o B8TADO - Segunda-feira. Z4 lIe Julbo de 1930 

Arliqosde inverli'O';',~rCl bÇ)D1enSi~~nhoras e crianças, em maior amais 
van:ad'é) sorlimento, ' nQ ó' CASA "A CAPITAL" \'=;:7 =========== 

Matriz - Rua Cónselhéiro M fra n. :8 . fili ol RUI Trajario n. 1 v.7 t 

MOff,stiasdoSrifis e "c'fii;;SÇão 
o TOMCAJtDIUII toIIleo dOI rlDe e do coraçlo limpa a 

bexJca. oe ri..... uepb,ltN, _iu. coUou reDUa; .ugmeola .. 
urlo.... Tira as IOCIHIçõe8 doe pés e rooto. bydropow. lalla dll 
ar. palpitaçõee. dllres do coraçAu, a.tbma, bronobJle aslbmaUoa,
arterlo-a.leroae. 

Remedio8 das ~enhoras 
E' o toolco utero-ov.rlo SEDANTOL qde reaUtue a aaude 

perdida: peJa aoemla, palUde%, magreza. 1.l lio. IIGrel braoou. 
reglllador daa visita•• cena das do.oça. dO utero, ovarlol. evIta 
a. bemor.baglu, aotea e depois do p...to; contra toda. SI ~lDler
mldadee dae _oboral de qu.lquer Idade. 

Le~ões do coração e asthma 
UI!tl a CACTUSGENOL Eapeclllco do dr. Klog P.lmer, 

cootra bydrop.I... p6a 10cb~dOl. lalta de ar. palpllaç6ea. bsU
meoto das velae e .rterl.... bl'Ooncblte ..Ibmalles. aaeurlama, 
lypbJUI .. rlte.maU.mo. le.ões. C8ooaçc. ll rloa. e.ca_ e dllrel 
DO coraçlo poatallal DOI rio. e locbaçôe., 

Aos fracos e conv&lescente~ 
Devem ..ar o STENOllNO. que laz eogonlar. augmeota o 

vigor do. mll8Calo. e dos oervas, Fortalece .. saogue DU pel' 
so•••oemicaa. Evita • tuberculose, cicatriza OI pulmo.. doe.t.. 
com pootadu. ro.e. dores DO peito e na. co.ta., peroas Iracas 
lIogua luja. . ara a oeut'utheDla. o deaao!mo e a dy.peplla, e a 
ooo"alesceoça é raplda. 

Syphillis - Pelle - RhetLwatismo 
A SPIROCHETINA (Elixir de Caroba) do sablo dr. WflllaID 

Green, cura md estla. do &aogoe. "yphlll., erzema. lumoru. 
darthrol, e rtph::.bMS, !hltu!ae. pu!'ga'!õ~ !. !er!d8 PI eftoerne: eecro~ 
pbulu rbeumaUlmo. Uoloo depurativo que limpa o corpo. tool· 
llca e eugonla. 


Depositarias. todu a8 drogaria. de Silo Pliulo e Rio. 


AS SENHORAS DEVEM: USAR 
Em BUli toUc,te Intima ,ómentc o MEIGYPAN, de 

graode poder bygienlco. contra molellliall contilgtO&a8 
e IUllpellllll. IrratllçõE'a vt:g oah. corrlmeatOl, mole.
tl8i ulero'v"glolllll, mel,jle~ e toda 30.te de doenças 
localll e grllode preservativu Drogl'tr ill Pilt.htco, Rio 

. - . ~ , . Cl F' lI " ~. . ... . J 

VÜ~~ci-~·f(;GENlrc 

.,..~~~t~' 

Fundad. em 1870 Séde: BAIA 
Seguros Teu_tres e Maritim08 

Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 
Capital e Reservas 50.058:377$952 
Responsabilidades em 19j5 :!.188.652:899S7 14 
Receita em 1938 22.786' I83tl148 
Ativo em al de dczembru de 1939 • 71.478:79 1$813 
Sinistros pagos 5.094:7151170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17.186:248$949 

Diretores: 
Francisco JOSé Rodrigues Pedreira , Dr. Pânfilo d' Utra 

Freire de Carvalho e Epifãnio José de Sousa 

Reguladores de avarias nas prinCipais c i dad~s 
da América, Europa e Afriea. 

Agentes em f"lorianópolia 

CAMPOS LOBO & (i". 
RUA FELIPE SCHMIOT N. 311 

CtWcG postal 11)- Te/efJho",1083- End. Tel. • ALLIANCA. 

, ~itÓri08 ·em Itajai. Laguna e 

,. . <Blpm8DCIu.Sub-Aígeate, em ~ct.. 
:,I~~~) _~" ..>2.",", :,.., . __ , . c . , , __.'" , 

• 

.. 

Hoje, para garantia do autom.obilista 

~ éO emblellla de 
ESS OLENE - A i.~Qlina d e ESSOlIU _ O lulx'if iculte 
mAior pot~ncill e k ilame- que J)C"OPOCCtonR R\aJl: iflla 
tUG,cm. EI:Oftomia de lem- vrot ecçAo e m mimo COlMU
()() e dedinheiro. nlo:dupl. ~~i.!QUALIDADE E ECONOl\'I1A 

Outrora. bastav" que o por, .., vendem Essolube, o olco 

tador do anel real o exhibis- que proporciona maxima pro [11]' ....•. •:..\ . i.':.le, para se desfazerem todas tecção e minimo consumo; ~ ~ 

a. difficuldades: elle represen- Esso lene , a ga zolina d e 

tava a autoridade e a garantia maior k ilomet ragem: as graxas 
 EUOllUM · As II.raxa. Qu e ,..0 ATUS ~ O Titan 

a..~ur.m lubtific.çl1opcr dOI pneu.' Tree vacoa v..• 
fei ta. U...da. r~l.ul.rmcn· t.;o.o; ....ior ~W".nç.. 
t~. mantbn o a u lomovc-l m aior conCorto, maior d... 

do rei. Assim, hoje, para os Es.oleulll , que garantem lu 
l iknci00 C' con Cocta . c-l. ra b iIKtadC'.automobilistas, Essa é o emble brificação perfeita , e outros pro 

ma que symboliza segurança. duetos e acccssorios da tna is " 
Atraz delle se encontra a ga alta qualidade. Reabasteça seu 
rantia de uma organização uni· carro, nos P ostos, Garages e 

versal, cujos productos são re· Revendedores que ostentam a 

conhecidos. em 52 nações. como placa Essa. 
UTEIIIA$ Atus .supu po SEII~D . AI\UlIi.,. .,._ 


OI primeiros em qUQlidade. Elles lhe offerecerão esmerado tcntct, proporcionaln ,ran· d~mente. Su.,iço -.ne

d e d ura('Ào. Dolad•• de r.do e corta:. P..-l com· 


Embaixo do oval Essa serviço e productos que lhe plac•• c.-.: tr., ofrcrecetn ca . petente. 1In&t••emcnto CIII 


p«ciolade de rnerv• . Dtuita.poet• . 

azul, branco e vermelho - trarão economia. 

'TANDARD OIL COMPANY OF 

Casas' v.enda 
Vendem se as casas de mOfa-

Or. lalCII Villlll 8 emenS ( UI. elt · ' I] dia. ambas com óllmos lerrenos 
: ~ .' '.: ~' 'o ' ~ , • . • _ á rua Conselheiro Malra n. no 


-0- e á rua Felipe Sehmidl n. 51)-


CoDlultorlo .. Rua Materlaisel~ctrié:os_ em ó,tleral Tralar na primeira delas. 

Joio PInto n. 18'(80- DISTRIBUIDOR NESTA PRA:GA: 278 IOv ~. 


brado).Oonlultal da 

tiaS hora. da ta,. 


S1 S h k SÂ 

tlnS~~~~~!~l1 de FI~!~~~~f7~lIs 1/ê"S~ Zuga~~~~ ras~ de. AOI 'pdbre. , 
Consultas no tio.pl. I'II() V 13 rua allDl r.ale lAmq:o. 84. 


tal de 'Caridade. .. 1 1 '-~~=~====~.....................·~.......-"""";';;';~-' I Z60 V,I! 

':.8 ~ralld. j~~~hl!l 

...............lnt••••••••••.-•••••••~~ I ..... 

CLINlCA 08BA1.I A'S M Li ES I VIAS URINARIAS 

• AooUllMatoe o ata.m.d";-tmmJtCOIDB INDt4NO de 'Sar- I &pttlall.ta ,'" ..olut..
• meD&o ..... prol~r de Puuttolopa da Facuklade de 1Ie- • pttufO<pIIl Itar" Ibron·
• -dIeIaa •• Porto A.\ep'e.. Ir ......... e:a:paldo de...... • tbUta - a lb•• - t.btr· 
• tal 00.0 Iom~u n1an8, aDOJ'Joáoalu. ele. .lO &DUo. 41.. • tulosc, efe.} 

• . 11M'" 481D0-"'0 a........ • OonalllloOO: li. JoIe ,..
". 1]" U ,. 16 ...... 
: Dl:P05/7ARIDS: : - ...... I"'. -

Rc 1ôMda; It. Jek ......• CARLOS HOEPCRE S/A-ftorianopolis •• ... I (s.....)-...... Itl~.l1P..................................... 
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() Estadc,.. II 

R6dl1oç~u e O!lh' luftl , 
r.a Joft o Ptnlo o. IS 

I 
Na CltCltti.! : ,":íil '~O I 

. :;~~j 
- - '~~~ .... tlmero a Vlllao ! 

;v:; Inf~,I!), 

Annu M <IlrJ I 
8emeal!"e 2io.';(lO_l() 
Trtme"trt' 1r.$()C)/> 

..\nnIlDc lna !u~úlnlltt' c n ot "nl'h" 

, dlr..·eçl.o nAo ~f..~ ret:pone!tbill. 

pel, •• CtJ::,.:elto. eru lUirloo 0"" 


artigo. a••lIfD"doo 


Sandalias 
de tiras Pas5ageiros _. Encomendas Correio 

Moderniss imos I1 viües ,!li 52 ligam com a mllxillll\ 
para verão segurança e pontualidade: 

BRASIL - Un.UGUAI - ARGENTINA - CHILE -
BOLiVIA - PERU'CALÇAD\JS 

de todas 	as . Syndicato Ccndol Ltd.. . 
qualidades Agentes: - CARLOS H<EPCKE SIA. 

RUA CONSELHEIRO MAl"RA, 34 - FlorianopolisTAMANCOS MEXI T ELEFONg N. 1.500 
CANOS para 

PRAIAS DE BANHOS 

Cinto$ - Chinelos - Bo
nés -luvu, etc. Dr. Joaquim Madeira Neves 

Artiges para sapatei Medico - OcuHsta. 
ros e selleiros Pormlldo pe\.., F~cuidl:lde de Medlcio.., dll Unlverllhlllde 

;lo Rio d~ }ilDzlro 
Ccrtum~ ~ Fábrica 

T"Hllmeolo 	 cllolco t c~~~g~íhoe de todos aI molesUlI1Ide Calçados 
Curllo de operle lçoélm 'mlo ni:! esp~cllllldade, com o dr. .BARREIROS. Poulo Filho. llO S~rvlço do Prol. David Saosoo. 00 Hell

C:~~t~: it:~~~~~~~~:.~:~~f:02 ~:::::j:.~~~~de 
ConsDIIII~ dll:lrl..,meo,e dlls 16 IÍs 18 

CONSULTORIO RUII Jo~o PiOle, 7 sob. TeJepb. 14ó6A.L~eureux RESIDENCIA: Rna T'ilnellte Silveira 57 TELI!PB. teu 

Dcpós'to: Rue C. M.fr•• 39 

~O~IO 
SEXTA.FEIRA 

'IR: RICARDO Realiza-se mais /um 
sorteio daBOTISMAI 

Ex-chefe de cll

nica do 


Hospital de 

Nuernberg 
 Cré~ito Mútuo Pre~ial 

(Prole. L. Burkbardt 

e B. Kreuler) 


Especial;'ta em com 	um premio em 
(,il-urgia Ge, ai mer,cadorias 'no·~./gyDe 

oolOlia (dõe.·.-.·. C".de · 

="lo~;~ valor de 
oeOeo 

de .1I.. c... ·.· •... .~~ 


.... Tr..... 
M. 11 (... 10 .. tJ, • .. ,&" 16,M) rei&

~ :000$000
pboM - ".. 

ae.JdeDCla , rua SI
ce.,ee Junior, 20  Muitos 	 Premios menoresTelepboD 	 - 1.181 

Foram amortizados pelo sorte10 de ao de .J unho de-'l iiíl9--"-"-·' ." 
86 ' TlTULOS "'AMORTIZADOSPOR 9'80-COMiOS 

com as . egulntes combinações: 

BIU . PFM ODe ZTY YRM PSH 
Amortizados com 50 contos: 

(1) 	SNR. PEDRO DOS SANTOS & CIA LTDA, com.rciont••, RUI do 
Comércio. 30 - Sinto. - Sio Poulo. 

SNR. CASLOS MOURA, oficill d. m.rinhl. RUI Bulhõe. d. (.rYllho, 
140, c/ 4 - Clpitll F.der.1. 

Amortizados ' com 25 contos: 

SNRA. P. FREIRE, R.eif. - P.rn.mbuco 


SNR. RODOlFO VECK, .gricultor .m Guoíb., com e.critório no G.I.ri. 

Municip.1 - Porto Alegre - Rio Gllnd. do Sul 


SNR. MILTON TAVARES PAES, Pirljuí - Sio P.ulo 


Amortizados com 10 contos: 

80 títulos no valor de 800 contos. 


Amortizado com 5 contos (Prêmio Unico) 
(5) 	 SNR. GUILHERME WITTINI, corr.tor, RUI d. C.I.nd.ri., 28-1.° 

C.pital F.derll 

Até lunho p. passado 

já fOI am amortizados 60.91:5 contos de réis 


Solicitai a relação completa dos títulos amortizadop na 
Séde Social ou ao Sub-Agente da •II 	 Sul Améri(a (api.taliza~ão 

I I ADOLFO BOETTCHER, Floria.nópolis. Rua Felipe Schmidt, 11 
O próxime fOrt.io d. I,"ortizaçio te,. r••liz.do .,. 30 de Julho ·de 1939 ~I 14 hom.

'1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 

II&TITUTOV~I~I:~A6NOSTI~O IGONc)RRIM$~-'---~11~!ONI~~ 
do Não desllnlmel A sefencta:progrediue ,b' uma 


Or. Oj.lma Mcellm.nn NOVIDADE que resolvem o 8eu. ~o. 

-	 Maximo . . Carta parà; '- " .. ' 

FormadG:!br~f~~i~\dade de CAIXA. . .... 49 ~ . S~ PAUtO 

Com prAtica 1I0S hospitais europeus ---~~fi~i~~i.;b.liiii·....:::-= .
Clínica médica em geral. pediatria, 


doenças do slslema nervoso. 

Assistente Técnico 


Or. Paulo Tavares 
EspeclaUzlldo em biglene e saúde 


pública pola Universidade do 

Rio de Janeiro. 


Gabinete de Raio X 

ApRrêlbo moderno SI~,MENS para

dlagDódlcos das do-ocas loternal: 

CoraçAo, pulmileoo, veslcula biliar, 


estômagos, etc 

lladlografl81 ó8seao e radlograllas


dentárias 
 Carlos 'HC2pcke S.A.: 
Electrocardiografia clinlca 


l Diagnóstico proolBO da. moléstias 

cardlaCll8 por meio de traçados 
 Matriz: FLÓRIANO'POLISelélrlc08.) 

Metabolismo basaI Filiais em: Blumenau, Cruzeiro dó Sul, Lages; ·' 

(Determinação dOI dltúrblol das Laguna e B. Franctsco-Mo8truarto em Tubarão . 

glândulas de eeoraçAo IDteroa) f 


(EXam~O~n~!~~e ~~~~:~~ICO do REFRIGERADORES ELECTiticos 

8UCO duodenal e da bIll8). 

Gabinete de fisioterapia 


Ondal curlas, ralol ultra-violetas, 

ralos Iofra-vermelbo e eletrloldade 


médica 

Laboratório de microscopia e 

análise clinica 

Examel do laollue para diagnóstico 

da fllllla, dlagnoaUco do Impaludll

mo. d08sgem da uréa no sugue. 

elO. Exame de urina, ~reaçlO de 


~ra;:~: ~c:,nd:~:~I.r:zÍ~ ~"f~~Stl~~ I 
86carr08. liquidO raqulano e 

P::q:,I::nc~~:o.eIUCldaçAo 
Roa Fernando Maohado, 6 


Telerone t .195 

FLORIA NÓPOLIS 

Dro ~1I1:uto 
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6 o ESTADO, 2~.~d~)jUlh·O de 1939 
_ ' . ,.- .._" .._'. ...... ~.;Y:;;:;~ ._ .. _ ~ 

'Nio basta um 
I sr~.:IZr; 1

1 

1
Última 1õra' e~;~(tiva ,l~~:r~:~~~!,~eEn~e adll~OROSS~s~lvcelr:aa;1	 f\lr frosfo 'Indo.·· 

u u g 1 ,. m.ior, nio poud. r••1iz.'-I. e 
sitia. Grazlela da Cosia Vieira; i -------.....~I'.Ir.I. qy•• S M. A..ô, ~ ArI. 
sr. engenheiro José N. Born; TA RDE ESPORTIVA DE ONTEM .nuncI6,., 'Ic.ndo ".nt'.tld. p••• ''Todo O 
meOlnd~: (Iaudele. !;Iha do ~~ A elal. opollun •. 

~r~m~rVd?~a~Oedl~~~i.a Dalvd, filha (lHE REX . A', 17, 19 • iO.30 t 'o rpO 
SOJ\-.-\DOS O Avaí se impôs ao L.uro Müller por", =~:~Ír~~:~ ':~:::io ·do~ 

C~m a senlrorlnha Clara. f·lha do - Hor;pcke e Limoense, os vencedores PeI.. V••"'.lh •••. 

~~- :V:r'.le~o~:n~~t6~~,rs~o~l!a~~~:~~ das partidas prelimin~r~s . (lHE IMPERIAL -- A', 19.30 
_ _ o C!OJl~iO .d(l . :)ep. de Esrali . I;~a. No gramado da rua Bo- I DomrnlO avalano 110"', .C.lou,. Intr. c.loa'OIa. 

... .. caiúvlI' t:-:,",vHI recet;~·u · (~~'I O Aval ·· domina. Nizetli ..A. C. Luís Daltilio.. 
u.~~::~~'R~~~NZ'b~~L""u 1101.<, tem, a VISI~'I do Lauro Mui chuta e Plllmelra defende Foi realizada sábado úl . 

ler, de IIIIJa!. com n q~al SI' com dificuldade. O árbitro timo mais uma' reunlllo da 
S .-lSCIMENTOS empenhou 1'111 luta amI8t!>8a. pune dois iml)edimentos d~~ Asso'ciação Cultural Luis 

Eslá em lesldS o lar do sr. luis Baij!aD~e Dumprosa fOI a azues. Pl'rmaneceru 08 locall< Delfino, 'e que, tendo inicio 
Eu;êmo Beira0 e. d. Iracenia Farias :~AI:!~fdcil:1 ~J~\ c~~.m:~r:~~ no ataque. às l?,:JO horas, ro~ encerrada 
Beira0. pelo nasclmenlo de seu prl- d ecill!' o ununciad c I d às 22,00. IS8{1 mUIto bem e
moqênllo Hennque José, ocorrido a tej(~r:ter. mlln·iciPal. o o nespera o tento . videncia que os seus mem
20 do corrente. Realmente era justlficudn de N ,zeta b!os SI' dedicam, com entu-

Seohorlbl, faça com que OCH Oll' o Interésse dn público es _A08 30. minutoR de jOgo. 8lasmo. ao cumprimento dos 
'110rR<10) UHO ~h.p(!lI R .~MENZONI. portivo em tôrno desse en . Fornerl~lt elitende ótl~o pa8 s!'us propósitos. 

contro. dada 1\ pujança dn ~e a Nlzela. Este aura ao Ah~r~a a ses&ão, (oram,
HÓSPli:DFJS j!rêmio vi~ihlnte e o valor canto da opo~to em que se de InICIO, !ratados assuntos 

Esl3n hospedadds "~ Glórla-Hofel do couze» Incal. encontrava Palmeira, mar relo:rente~ a parte admlDis
~s se!lulnles pessoas: GUilherme Sle O prélio desenrolou-se sob cando i!lesperl)d~melltll u trullva. rermlDadu esta, o 

bell. lciaqulm WollI, hlro Carneiro. regular enlusiaslUo dos Iiti- po~to n . •i do . Aval. sr. Per~ival Calado Flor~s, 

di. Waldemar Keller, Raymundo Pa gantes, os quais se empre . . Com. 08 .avlllan?8 na ofen· como Já se. havia préVia· 

ládos, Ollnlo Campos, Bernardo Kro gam com retll combatividade slva, finaliza o I tempe;. mente anuoClado. tomou da 

dei e Slra Vlzeu fagundes em todo o decorrer da . palavra, expondo !l pe~8a · 


pt'leja. . Fase fina. I ment~ de. todos qU,llnlo.8 Viam, 

F.4.LI.EcnfENTOS Êese aspl'clo cllracleristico DepOIS de 10 minutos de na crlaçao de um órgão re · 


No dlslllto do Ribeirão. fale(eu d'l partida servin bem paro des::aoso voltam Os quadro. g~l~r de propaganda e !,lu

e ontem ali se enle!lou eis 17 horas e~condel' lU! falhas técnica8180 campo. A saida é dada bllCldade, notáv,:l . servIço 

o n . JOlé Dias Ouriques, que na- verificadas em QUflsi todu o p~los azues. Perigoso . aSSê ' pllrl) aqu~le 8odallcaa.

TODOS gostam de sen quelle dlslrlto da Ilha exercia a~ transcurso dn jilgo. . dlo ao arco dos viSitantes. Momen.os após, resolveI! ' 

tir o halito puro e lunções de ~llb-dele9ad() de poliCia . _ IBube corta investida de Fur lIe eletuar nov.a votação, em 


porfumado de uma L'oc,,:! - 1','1 'elegI';""; põ;fiwlõr, sabe- O Avaí vitorioso , neroli' Saul atira viulenta ARRf:'mblé", !111m de v.,rifi · 
l 
bem tratada. E que in· mo~ haver falecido ontem, na capl- O e~qtladrão uvalano triun-! mente'. O -couro bate nas tra car ~ i a sua criaçfin de tal I 
convenientes traz o mau tal f~deral, onde residia, o no~~o tou pela contagem de qua- ve8 e vai fóra. órgão era bem IOterpretada 

estimado (onferrãneo SI. Emlllo Si- Iro tentos 11 um. _ e acolhida pt'.ln.- membros
hali to ! Evite·o, usando mas, anllgo funcionaria do~ Correlo~ Foi uma vitória s[gni[icati Ó da C!lsa. Concluhla 11 m.esma,

Creme constantemente o e 'pertencente a anllga lamllla (ala Vil e merecida dos azues, lima, Ernani! averiguou·se que o numero 
.Dental Colgate. Sua es- rlnense. Sua morte foi geralmente "tendendo·se "que tiveram Atacam os aI vi-negros. An de membros a Itr.vor era de 
puma penetra entre os senlld3, pois o SI. Slmas era dota- ela frente um dos mais a dré rematll lul!Dloanlemen- lO, e, contra, 5. . 
dentes e remove os rcsi · do de nobres qualidades que lhe famados e8Quadrões de te, porém, Ernanl está atentu I Em outra reuDlilo, que se 

Olndvam o esp:rlto e o (oração. ltaJa!. e segura com firmeza. efetuará no sabado vindouro,
duos de alimentos, que 

______ ________ Os vencedores l'CIuberam . - . será dado um nome ao órgão
provocam o mau halito e Conflitos entre Italianos trabalha.f galhardamente por Violento _tl~O de estabelecido e se proce~er~a. caries. Além disso, o Crc· e alemães uma vitória que atiDal sur· Procoplo à nomeação doe respectlvo~ 
me Dental Colgate realça , . I giu no «placard. como. um Num ata:jue do Aval. Bor ' l membros. . 
o 	 brilho natural dos den- PARIS, 2.1 . (A. N.l - A ,~n prêmio justo aos eslorçoN ba faz falta . Procópio ê in Nessa sessão, tambem tor 

;-rensa n"tle,a que houve \'10- desenvolvidos pelas suas li. cumbldo de .cobrá-Ia .e o raz :"ara~ da . palavra os ~r~. 
tentos conllHos na c.l<lade <11' nhas de I'elagullrda e ofen. com VlolentlSSlmn .:cuute. A " t!,mlfQ n'''A , q"e fP.7 ". leienvolve a bocca numa deli· llolzano, perto da antrga lron· siva pelota bate na cêrcil e vul- tura de algumas das páglOas

ciOll8 !en.~ção de frelCOr. leira austriaca, enlre alem:les f' _ ta ao gramado. maia Interessantes do livro 
italianos. Atuação dos cO escândalo do pl'tróleo», 

22 jogadores Bélo tento de André nas quais o aulor, Monteiro 
Um Soneto Analisando as atuações dus O LIf,uI'? p~omove bem, arti · ~:g::~i'Óa~~m~:cá~:s~ô~~t~~~ 

22 homens em campo, pode· cuIa a 10\ edtJ.du pela esquer- carregadas da descoberta dn 
A DOISI . conlrelra SAlETA mos úlzer () sf'gulnte: da e Dorotáno celltra, pa.ra <combu!tlvel há alguns 

pllbUcou, ontem. um ionelo In- No quadro dI) Avuí, todos 7odré: numa. ,:ntrada fehz, n08, pm n0880 privilegiadoI 
:~~I~: õ!:~oia:~a aulnl- jogaram com apreciavel pre · conqUlst~.r o unlco pOllto do território; e ainda 08 srs.los 

O 11". lIIcar Ramol, natural clsã", Dotando-se o trabalho Lauro Muller. mar da Luz Silva e Alherll' 
::r':JI.~I~u1I~~u· I~-;: desenvolvido por Diamantino, - Ribeiro, este, r,llando sObre /I 
aN, .ra illtllllhllro e lorn.ua- El'nani, Procópio. na dl'resll , Sensação! cR"pébllca JullBDaa, e, aque
tL Mia lIoa Cftltl 1111' haa- e Nlzela, SIIOI e Forner'oli DO OS ataques dos locsls pro- le, sôbre Il cVida legeDd:lria 
".- IIlto 'IIJ'1D1. ataque. vocam minutos de verdadel- de Garlbsldl. - trabalh08 da 

O_lO U' I SUETA 011- No Lauro Müller, Palmeiru ra ..ensaçi1u. d defesa 1811 lavra dus mesmos oradores. 
GIGANTE 5SOOO - . MÉDIO IUOO t... afIrecta a NUS IeHam é [u.1 o elemento 11 . 1. Praticou data se desdobra no arA de:: ct;,.~.:.c~~ boas dereSAS. Sube destacou- conter as fulminantes Inves

(IInba de tundo) 10, Tento! 4. Punha in!êtos ~Luoa:JaJ"':"I:X'~ ;~rDVi~~~aNa bVea~g::~~:~~~~ tidusdos aval8nos. LAURO - Dltfesas lO, Es • 
cantelos 5, "' altas 11, TóqulIsnr."~JIG"&.B:~~IIO ~::a~~~r~~e~~:1l~8n~~tivee?a'!; Reaçã.o dos visitantes 

Pela bôca aI~O:Oall-: ~:a~~c::::'': fracos. O.ltajafenses esboçlim for- tÍl~::~~r::~~) ~: Bola fóra Consultas particú~~. :' 
••• li _llrtÇI I IDI JIIlenldl- te reRcão, procurando doml- de pensamento'" ..... '. 

Rio, 23 - Informam de! Ma· di, pari evlllr luluras dívl- O jôgo narem o cour_o com lmp"to. Hcepcke X Penitencl'a'r-Ia Senhor de idade, rua Uruguái" fleió que uma quelxll curio- di'. 17. dá consultas particularé~
sa foi IIpft'sentllda à policia. _________.______. po~ 1:~dr~~d~~d~eáttis~e~~rBS Sául assinála 04· pon- D8senvolvendo segura e de pensamento. ' V-2 

Depois de Josera Teresa A"i.tinci. Muni~ip.1 Registra-se perig080 atliqutl to do Aval ~~::ld~eH::c~:ç:~c~ :~~~:u 
~~ri~~:~a~nt~~mo ~~:balh~iJ!~ d08 locais, desfeito por Hen· Forma se uma «escrlmage» ao conjunto do Penitenciária 
José Tlbúrclo casou-se com A's 1I horas de sahado, dia rique. á porta da méta laurista. F. C. pela contagem de 4 a 1. 
Beol'dita Santoll. filha du vi . 12, loram inauguradas as no. Sául manda a pelota ao fun- Marcarllm Oli tent08 do ven 
gia da proprledllde Serra A, vas instalaçOes da Assistência Forneroli inaugura o ~o. das rMe8, assinalando o cedor: Paulo (3) e Emldio, 
zul. sr. Máximo Santos. Municipal , no prédio do largo «placard» ultimo tento da tarde: 

Indignada com o abandono Fagundes. esquina da rua Felipe Decorrlao apenas um mlnu- Sem lances de maior 8en· Lirnoense X Brasil 
do ex amante, Jo~era procu- Schmidt e que perlencêra à la to de jOgo, os «/lzues. ata- saçllo e com o Aval no ata- O hOlUugêneo quadro do 
rou vlngar' lIe e apelou para mília Jollo Moura e acaba de ser cam. com grande precÍ!;âo. que, IInaliza·se o tempo re- LimoenHtl derrotou ao Brasil 
o baixo espiritismo. Benedita re.:onSlru ido. Nizeta Investe com aquelâ gulamentar. por J li O. 

teve conhecimento daI ma· E' seu diretor u nosso disl!n lua peculiar maneira e, per
quinações de Josela e adoe · to conterrân~o sr. dr. Osvaldo seguido por Borba e Peque- Atuação de Manoel Campeonato lateano 

ceu. R. Cabral c está apta a atender ninbo, centra magnilicamente, MoraiS Publicaremos amanhll are. 


Em vl8ta de se ter agra- ao s operários da Prefeitura t ás f'orneroll, numa e8petacular O encontro foi dirIgido por 8enba dos JogO! da 2.& rodada 
vado o utado de sua fIIba, suas famllias e às classes pobres entrada, escora o centro, con· Manoel da Silva Morais. Foi do campeonato lareano. 
o vigia Máximo Sant08 pro- da populaçllo !la capital e do qulstando o 1.° tento do Aval. bOa a sua atuaçllo durante 
curou a policia e contou, inlerior da Ilha. Todos os ser Palmeira segura bt"m um todo o tran8CUrBO do JOgo. No Rio
I:llarmado, que sua IIIba pu- viços (cllnica geral. otorino-Ia· tiro de Saúl. Falta de Pro- AI falhas que teve nAo com América I - Fluminen8e 1nhâ pelo nariz e bôca nu rlngologia, pediatria, etc.) sllo cópio, cobrada por Pequenl· prometeram a .qUllquer dOIl Botarogo 4 - Madureir. 1
merOIOIl Inaét08, sapos 10m- inteiramente gratuitos e uma nho. Tllvo arrllmata alto por quadro!. Primou pela hones S. CrlatóvAo 4- Baogú 3.brigas, moscas e garanho- larmácia anexa fornece os me· cima daR traves, Toque de IIdade. 
tOI • . . dicamenlos receitados nos seus Borba, mal batido por procó 

Jotera Silva e sua cúmpll· diversos c:or.sultórios. Também pio. Cotaçlo 
: • . lIa empreitada foram pre· :::en~~lr~~~ntos slIo absoluta- Sensacional tento de A V AI - Ernanl 9, DiamaD-

Nizeta . ~f: 9~' ~~ron:mt:~07'lW:~: 
Apsnhando (I couro no melo quito 6, Nlzettl~. ForDeroll 8, 

Sablj~ ltilll1$SO i~~~f:fu~f.'~~! :;'~i::.;;;;~:; 
..i'.').).,..');.•',",' ..... . :./.. .. . . assinála. de fórma senl8clo~ Vln07, Pequt:nlnbo 6,Bórba

Btt.;:ê;·o\.i ••eDto'~'Delàf àotOhó.dor da mulher nal, o 2.· tenlo do Aval. .. 6, André 7. Tevo 6, Mlllter 5, 
fl «&IM. B';,c1e:j'g~!dif).• IIl.oaolaDC) ,aliÍaclailleDto da cútla . . . - .~ ' . ...•. Arml~05 eD~ot'-vlo 7 . 
.. 1&& d • ..,p..-recerlqualqller ,: mancha, 'lptllba·. da pélle O prlmelroes..at:!te,lo,. , . ': . . .;,... ,, ' _ : 
Irrtta~ e&G. '·· ··. 3,~:;,:;:r ""'~,': ..•..".' . Acouad~pela _vanllla~dll :. Movlme""t0.r;: t~~nlC~,

TMi p eoa 4, ~ IÓ~ ;~.". t.r '!li lua c... local; Henrlque ~~omete :,o i, 1 ~ :. A_yAL,- 'n,~~~lall ;7; : Eloan 
-o a«...elo BABA0 RV 0- IÓlldo" a UquJ'oi), Olrande .Ioa.n.telo ·;da " tarde; .; batld~ telol :2;\ ·F!lltal. !S, T6qu.. 5
~r ela p6Ua. I'. rH1lltado por Periquito. Ic.,.dlmeGtOll {I, Bola rÓr. 
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