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O ESTâDo- SexÚl iooil, l:í de D~embrú de ~ 

Eletricidade IA IM5TAhAD6RA ,D~ FLD~JANOPOLIS I R,!a 
p05süe ume OTIMA OFICINA para concertos de aparelhos elét'riCõ'emg~r.l, como~.cl.m: -roa anoJ " , '~"f':. ",em g:eral aparelhos médicos, enrolamentos .de motore~, transformadores,. dínamos de todos_os tipos, fe-,... , . " , ','' , ,

I . ros de engomar, fogareiros 	 e quaisquer outros serViços concernentes a arte. D • . 1t" ': . 	 .' ., 

o esforço britânico e Para ,cumprimentos de 
BOAS ,FESTASComece bem o ANO DE 1940 	 enVi~~'c.~rtões daa colaboração com 

AI,R·. cl'€RÂNEEOferta·úRtica de H'atal -- a França - 
I SOldadot~~:.' 1~~~e~b~nj~i~oa~f::Jt.:pa~~Ta~,UP~~r ~I~ à taxa reduzida 2$500 para EqRO~A.-da- gumas horas, em Paris, não é raro reconhecer·se os uni
formes cáquis dos ingleses entre as fardas dos franceses Cartões grátis na Agência e nos <;õrreiós'~I.Poilus» e «Tommies. confraternizam, e o povo, já acostu-I 
mndo a êsso espectaculo, reune ambo.. Da sua simpatia. Fechamento da Mala pàra Eúíõpá : ~:.? 

Os que foram testemunhas - ou 08 atordS - cada SABADO às 11 horas nos 'correios: 
da tragédia de 1914/ I~ pensam, poréw, cOill admiração noCré~itD MtítlD PFedial caminho percorrido desde então pela Grã-Bretanha. Em I~--------------.....,;-~--.......--= 
19b9, cinco semaDas. depoiS do inicio d~8 hostilidades, < . 
158.000 soldados britânicos já se encontraram em territó
rio fraocês, e não escapa aos franceses a imensidade do Banco de (redito popüfàH/eesforço que tal lato representa, em se tratando de um pais20$000 que, como a Inglaterra, não conhecia, até há pouco, a 
conscrição. Nos mares, noS ares e em terra, a GrãBretanha ACiicola de "SárUa -Catarlna:

A título de oferta de Natal enviaremos uma desempenha o papel que lhe cabe e para o quel iniciou Socled.de Cooperativa de R.~~n..bilid.d.~· limit.d.caderneta de nosso Clube, com õorteios pagos seus prep!lrativo8 em !935, qUllndo, considerando que a 

até Dezembro de 1940, (26 sorteios), a todo polilica do Terceiro Reieb cODstltuia U1pa amAsça à paz SMe proprla - Rua Tr~jano n.O 16 


;-.------ - " âq-iJére- qUé--'fo-s-'env!ãi' .nome- e- en-dereç'o-' .-- européia. Q . ldrnlr!!!!!ado- decidin r.euov.ar. a._(J:l!!jl , e dotá·lo FLORIANOP0LIS 

acompanhado da importância de 20$000 de nhvios moderno!!. Mais tal'de, afim' d'ê colocar o' pais I ,-. -.. ---Fun·àa1io- elU- 1927----·--------·--iL...c, 


I 	 em situação de enlrentar qualquer perigo: - a..éreo, a Grã Capital 135:000$000 
Bretanha realizou verdadeiro esforço no domlnio da avia Fundo de Reserva 54:045$688 
ção, e, em pouco meses, foram edificadas grandes usinas200 prêmios extraordinários 	 Correspondente em todo o palzpara a fabricação em larga escala do material necessário. 
l~ concriçáo marel,u nOVl\ etapa dos preparativos ingleses Emprestlmos - Descontos - Cobranças 

No sorteio de Natal, além dos prêmios e, em Julho déste IIUO, 200.000 recrutas ingressavam nos ORDENS DE PAGAMENTOS
regulamentares serão distribuídos quartéis, o que assinalava, na história britânica, um fato Abona para DEPOSITOS os seguintes juros:

200 prêmios extraordmátios C/corrente à disposição 2%novo. 
Nâo há dúvida que os eletivos britânicos em ter

ritório francês representam apenas pequena parte das C/corrente l.imitada 5% 
reservas hllmtlnas de um país cuja população mobilizável C/corrente Aviso Previa 6% 
é de 5 milhões na Mt:trõpole e 32 milhões n08 Dominios, PRAZO FIXOOportunida.de única mas deve·se considerar se, por outro lado, que o auxilio por seie meses 6% 
inglês se traduz pela concurso de 32 divizões, em vez do por dG:ze meses 7% 
total previsto de 19 divisões. Essas tropas possuem um por doze meses com renda m"nsal 6~% 
equipamento ultra-moderno, sendo que todos 08 corpos deRua Visconde de Preto n. 13 infantaria são motorizados e dispõem d. pequenos canhões Administraçl10 de predios. 
e fuzis auti·tanques. 

QUllnto à aviação. bastará dizer que 08 efetivos Accelta procuração para qualquer recebimento elllFLORIANOPOLlS 	 passaram de 31.000 homens em 1935 I,ara 118.000 em 1939. Repartições Esladuaes e Federaes.
Em.-um ano - de 1938 para 1939 - o material foi quadru Representante da Caixa Economicli Federal para • ".oda
plicado, sem falar no Canadá, cujas fábricas já constituem das Apolices Pernc.mbucanaB. 

~____________________.,para a Grã·Bretanha importante fonte de produção. , 22P• 	 v-:!I 

• 1••'•••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'••'••••••••• · • 	 .•. ,.' 
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!• 1iI: DaDa ollundo InfantO! i 
•• 


· : ,. " 	 .. 
: 	 no primeiro andar da•• 	

I•• 
· Oasa MAOEDONIA i 

A CASA QUE MA,I:S BA"RATO VENDE 
I 

•••• 
~~ ..••0:. , '. 

no, n~,,!o ,rédi, \.:~ 	 TriJ]ano n. 8 
.NOT1\ - P-cdimo. nio confundi; a noSt. ea•• com OI imitedora do nOI.o Intiso lema J 
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Para aSfêSftlSSEN1~R~i::GRi}tN~AS~i~6Sn~ara HOMENS, "I 

CASA '~A C rl1'AX-" 
16 Matriz -- Rui ' Conselheiro Mafra n. 8 	 Filial '- Rue Trajano n. 1 ,.1'" I ---- I ~""""""""I:>2II--~~IIRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS : ,-Av. a In rumo. I 

SAlGUE! SAMGUE! SIIGUl! PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE i X:dG"o~::.""" '··010':cao~ 
da fé, VII btllllÚI:O potIIIa d. t.r' • 
Dura -- .... _ .... ftc.ala to4u IEDITAL 	 ~8 . qQ~ .... q_ M ~ 
realç8l. _11_'- _ ....,. 

FORNECIMENTO 	 r&vel. ctt_16Id.., qlk ~,út da I.· 
dO'l UIa n ..p1o edUlcute pata. 

SANGUEM OL 
Do ordum da Provedol'ili da Irmandade do Sen.hor ~Pt;:= ::a,::-- 1Ot'::" IIO..-'a •(f.rllula 	 Alellã) o Je5u~ dos Passos "Hospitul de Cal'i~ade. desta Capital, do,K aI. 00aaIa. W . _11•• I 

E' o UI!!l:O for/ilieao!e no prevlDo aos mteressados que até o dia 20 deste mês, às cODaUI." 4&. _IOf .. /) ,

Companhia c Aliança ~a Baía» muodo com 8 eJemenlo!! 12 horas, receberá esta Irmandade tl Hospital, na sua Se~ ria(tõ d ., por;:;: do cc.tI ''''1 
loolcos: Phoaphoro, Cal cretaria propostas em curtas [echadas de todos os- s _ ._ te ooc a • I 1601. _Tl..t

--------------------------
artigo' m~D


cio, Àrlleolalo, Võoc.'ldalo, nece8sá~ios /lO Ijeu ?onsumo, durante d semestre de Janei;- ~o~' ~~..::~'~~ 

ele. Com o :!leu U30 [lO fim 1'0 a Junho do próximo ano, arllst... .. r_., ..u.-la. "....._ 


Fundàda em 1870 Side: BAIA de 20 dl,, ~, OOlcJ-3?: Os proponentes poderão obter 8.S listas completas de!!o. ..t...aa,., r, de 160• •
o 

de tO.do,s os artigos aos quais se r~fer~ êste E~ital, no ~~;60~ap:b1loo"1IIO Dto =~~.1 - Lr:v~I!t;lml'llt() ~cr31 H?splla., ?u com o Irmão SecretárIO, li rua Felipe Sch- Ann::Shlrl.y. hllr K..I•• J....Seguros Terrestres e MaritimoG du lôr,as e volts Iml>Jcdlll mldt no 36. 	 Elllson, Fay Baleie<. A.I .....ta do appeU1e; CODsist6rio em Florianópolis, 11 de Dezembro de e mnjtoíi_~o IrOI <o"p6(a o f
1I·-·De8I1pp~rcdmerl!(J por ' 1939 	 lonte "'casl . d • • 04.,..·.. li_o•. I 

;1 ,.Capital Realizado Rs. 9,OOO:WO~OOO oompIcto das dÓI'c! de c&· 	 '8 O !IIme-,del 40 8KO 1U"",4te 

____ çae!tal_~ __R~§.e.~va1õ_ __ __________________~ ___ ._.__5n_058:37-7,:952 __ __ beça, iIl10t2of. e QerVlla!s· 	 GC ~~~~tb'!~~~----- ?,,~!~'!.~;ó~C'=' ,.Iof_n·
Itesponsabilidades em 193H • :l.188.652:899$714 -mo; ----- --.., ---- . --- - -
Receita em 1938 22.786'18311148 3'- Ccmbte r.dle...: d~ 1 _!!4~56~~~!!!!ii!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!V'_3_ .,. G~ilherme Av---IAtivo em 31 de dezembro de 1938. 71.478:791$813 depr~s~iio [jC:;VO~8 e do em-	 -~~
Sinistros pagos • 5.094:715$170 m,.llJrecb!:e~!~, d~ nl>'lUOB O~ 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 17.186:248$949 §e4?~:. "!!:::m~"!Q ne [le!!' ACI\D;eUiRltto e senhor 

verlotlclo Li!: 1 <I b klkiS: 
O Sli1i&'r.::tool é 1l1'1l[; itrl!l- DOres nos Musculos e nas .Juntas Provam aDiretores: 	 tle d~~I':(lbe;i !; :.ckntil!c3.- Acção Deficiente dos Rins. 


freire de Carvalho e Epifânio José de Sousa A causa fundamcnW do rbeamatismo en. 

Francisco José Hodrigues Pedreira, Dr. 	 Pânlilo d'Utra I Oplollo do 1:-. Mai;ocl Soe

I :i!l (IcCoe ~" 
contra-se na falta de cumprimento de sua 
tarefa por parte dos rins. Estes, que devemj .::::~~~~~ elinúnar todos os traços de substan<:ias tOX1CR." 


Rt~uladLJres fi e avarias nas principais cidades ou impurezas do organismo, estão permittindo 

da América, Europa e Alriea. que um excesso de a.cido urico se accumulc e
o Elixir de Nogueirl penetre em todo o organismo. 

I' cen!tecldo'" 61 l"nOI tomo. Este acido urico rapidamente forma crJ'staes 

nu,.d,h. ""lcUlc•• agudos, á scmelhan~a de agulhas, que se 

Agentes em f'lorianópoliS a lojam nas articulasÕcs. causando a sua
SYPHllISI inRammação e rigidez c as crncinntes dôres 


do rhcllma tismo. O tratamento apropriado
CAMPOS LOBO & Cia. fo......, ..I:;'':;..~,::-' ......., I 	 deve fazer voltn.r os rins ao $Cu estado normal, viava MARIA JOSi
a6m de poder ser fiUrado o acido urico. É 

56 EIi.1r ele Nogueir. por isso que as Pilulas De Witt con. 	 ,' KUOMZ DA SILYIIIlA 
RUA fELlPE SCIiMIDT N. 39 seguem dar al livio permanente nos mais 

rebeldes CilSOS de rheumatismo. pardclpa aOll par.Dt.. e 
Caixa postal 19- TelephoM1083-End. Tel••ALLlANÇA. As Pilulas De Witt actuam directa.. peuou de.\IU relaçõea 

mente sobre os rins. devolvcndo-lhes - que lua nUla IRACEMA 
a sua acção natural de filtros das inlEscritórioS' em ltaiaí, Laguna e Joaquim Rodrigues purezas Cio organismo. coatratou caum.nto com 

, I . o Ir. PAULO f'AUSTINOda Fonseca 
3 Blumenau, Sub-Agente em Laqes 	 .aJ~~ d~;~;O PJ~v~: :!~~:ao~ , KRIRGHR. 

~i~:a~?a" !'~n.~.!·t~rr:: ~~o:participa 	que vai casar r_, __- _ 
com venda em todas a. pharmaciu. 

I IRACEMA • PAULOMercis FranciscaCurso de admissão da Cunha 

Anibal Nunes Pires e Ari Sartorato, profes-
 PilulasllWITI' I ,P.;~:::.ml:~~I;~:··sores do Ginásio Catarinense, avisam aos diS-1 Fpolis., 25-11-1989 


tintos pais que se acha aberta a matrícula pa- PARA OS RINS EA\IIXIG~ 

~V.-'tra o referido curso. Informaçpes: Av, Hercílío 43f. '-15'~~'::1O 


Luz, 66 e Rua Cons, Mafra, 147, Fone 1167. .---- 

414 	 v-2' j 08. NIBII6L BORBAIO 

~~~~l~~t~~~ UR'OFORMIN-A 
Especialista em molest~s 
plcllru-plllmonares (bron.. _ --- #"... , chilcs - - asthma - tuber, 

culose, ele.) 

Consultorio: RUI Tr.;lnoMtRêAS E-,B:;lI·BNTES d~ ~o!: '1~9;OII~ 
J. RADEMAKER, agente olicial da 'Propriedade Indús, Rcsldenein: RUI Joio Pln

fri al.• P raça 15 M Novembro, 42·sala 4M. Rio de Janeirc>, encaro l;~' 1 (Sobr.)-Phonl 121-4. 


'~~~~~~een~~;o~~~~:~;~~ ::I~~~~r:so :~~~~II~i~S. marcas, patentes I'::====:..-=-:::-=-=-::.._~=-_ 
- o ~",_'" •.••,~+, ".GllfICO RESULTIIDO I 


Attosto 

queempro

luei em
HIO i

_ 

ha R&RliDA·que resista caso d. 
ulues se 

lO USO ' ,da cundaria", 
o grande 
e optimoCAL.ENDULA CONCRETA 
preparado 
"Etll'l DE 

a melhor pomada para rerIdas, quetmadura. e 
ulceras antiga. .nUE......

Não confundir com a pomada .commum de Calendula. com magnífico Nlultldo. 

, BxijamCALENDULA CONCRETA em todas a. alo Joio d·EI·R., 


- - pharmaclae. 
 Ali. - Dr. Frederico O. V. di 

Rochl - (Firma reconhecida).De~oel~rtó ,óe8ta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO 
., ' R CoIUI lhelrõ MI'IIra-16 

Ótlm. re.~'ncl. 
par. veraneio 

81111&0 Da rtia dOi 11.,
,,1Joe. OOID boa 'taa. lu. 
Oalblla 'poria. M6d100 aha...--------.lr,:!i40:ratar ",,-'0co. 

IV·. 
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o BSTADO-Sexte..felra., 1~ 4" D8Iembro ele UMI8 	 s' 1' r =w 

Vesp~eras dê! AMO MOVO -- Dia 30 

MIL CORlos 
Plano Popul~·r, lalão Progr2~~0 

• 

Bilhete inteiro 120$000: Viqései.mo 

E' um plano de todos, para todos. Aceitam-se pedidos para0 ' intêiiôt. 'RU~ ·EELlPE SCHMIDT, 5 


•0 	 ESTADO» 
ESPORTIVO 

Frente à frente. na 

guerra, dois azes do 


ciclismo 

Paris, 13 - Robert Oubron 

é um lamoso corredor ciclista 
Irances e Kurt Stoepel tem a 
mesma fama na Alemanha. Em 
1932 ambos compeliram na vol

ta da França, logrando Stoepel

classificar-se em segundo logar. 

No ano passado voltaram a en· 

conlrar·se, desta vez na volta 
 OS NOVOS FORD PARA 1940da Alemanha, e Oubron chegou 

em Quarto lagar. A' noite pas · 

Sada encontraram se de novo, 

na «terra de ninguem' e, desta 


. vez, Oubron saiu ganhando. 
----Âmbollos_cºr,-e_~_o~es integra· 

vam, Oubron no exército --frã'n-: "'- 

_cês e Stoepel no alemão, as 

.: chamadas patrulhas de sacrifl· 

cio Que efetuam reconhecimen 
tos avançados. A patrulha de 
Oubron se viu à frente de ou· 

,,'o tra de Ires alemães, entre os 
QU~es figurava Stoepel. Ambos 
os grupos se refugiaram nos 


_buracos abertos pelas granadas 

' e começaram a tirotear·se, seno 

i do Que um dos alemães licou 

ferido, pelo q ue todos se ren· 


' deram. Enquanto conduziam os 

: prisioneiros para as trincheiras, 

viram -se pela primeira vez os 

. ; rostos de perto e o corredor 
':' almelio gritou "Oubron,.!, ao 
; Que o frances respondeu .Sloe
,.pel.! Imediafamente Oubron peno 
, sou o ferimento de bala Que 

'''O: Stoepel apresentava em uma 
da'~ mãos e depois conduzill 22 important;s aperfeiçoamentos, adicionados às características fundamentais 
ás alemães até o campo de 

,éoncentraçllo próximo. 
 do Ford, asseguram a mais avallçada construção em sua classe! 

'Notlllfatos 	 . 
O FLlJMllU/NSE, do Rio, QUE oferecem os carros Forcl 1940. para condi.er com a 


eBttcogltando de contratar 
 sua incol),1pá rnvel bc1ezõ:!? Novos fútores de conforto, 
c ó zagueiro Norival, do Ma· 
. ;' durelra. Carlo8 	 d E'sempenho. silêncio , segurança - - e os m nis ricos e am ~Nascimento 

njâesté encarregado, pela di· plos in t eriores a t E hoje desenhados e construidos pura um 


reç9.0 do clube trlcolor, de 
 carro Ford! -qualquér cdemarche., cum o 

pequeno zagueiro. Uma combinação de novos fatores torn~ este carro aináa 


mais eficiente e siJencio3o. G randes e possantes freios 
CONFERENCIOU, há dlaB, 


com o Ir. Lul8 Arunlla, o 
 hidráulicos, d e snpcr-segurnnça; nov:>s faróis, que asscgu

presldentl' da Federação MI  ram maior segurança e v isibilidade. E -_.. o mClis iln· 

nêlrll. A palestra girou em 
 portante - os novos Ford vêm equipados com o fama· ;. i torno da próxima regulamlln N OVlU ~'JtttUjOT ••• ma;lI belo s . Novo s interior••, 
~~!õ'-d08e8JlOftes~--O-Vr'tflli-;;----- ---- ·_-·.. · ~" ..mot"r V:8,....dc S5.. ..cay.alos_,-:: que _:eune, à suavidade IUlIuo:,o. . paine' a" ~_ _ mui. N ovo in.'rum.n t . 


'dente da C. B. D. teve oca· peculiar aos motores de 8 cilindros, --- . .. , * StLbiCIO 


" Ifio de deciarar que a regu· 
 Elimin ll,.Go cientlficlI dos ru i dOll. Transmia
uma extraordin,,,ia economia. N ão deixe _ são f. cil " .u..... Rod"s com di.coa .u,...o•. 

t lllroentação em aprcço virA * SEGU.ANÇAâhida este mês. de conhecê·los t Com toda certeza não Fllrói. nperfeit;oado.. Doia limpador... loc.

Y'Arescentou o sr. Luis Ara· 
 lizndos n ll bd" do par.bri.. . Ber.,;. _ ,.,...re.iatirá à tentação de experimentá·los. 

:o:::;ori~;:.;C.dO,. doa oi •..l{Dtia que, entre a" medldülI li 	 ~r:,.••~ la,6i_, .gb 

( AIHOA. TODAS U CllIAtTllÍSTICAS n-"Ell.&11 rIU>1!;~:~ 'W:::i:::lP:!O fsio~~!~: VISITE os SALÕES FORDfigúraa morallzaçiio do pro· 

11~~loDall.mo, Da parte rele· 

r.~nte~aoí .contratos doa jo

:::o::!'~': ' ~~~~e~~~f:::~:: 	 ",,co" ',;:;y 
~í~rê(ndoque o elpórte n9.0 ra, . A;;ando, Cardeal e No-':-,--;;áS;agem-àB«;i";ruut;;eblr:;a;8~p;;;a~r;ap_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_",-------:---~",;,,;,.;--.......----~----~---..:. 

.e,rii , l)f1clall~ado. As ent1da~ vell. Além de Carrelro, que .. que elas tODlem a lórma do 

d,~•.<~.t~lIls , contlnuar9.0 a e é um ca.o relolvldo, o FIU. \Pé. 
 I 
Or. Bul. V.lI:!,ítlt. : .e~ílo, entretanto, con- mlnenae ainda insiste no _ 
trõllld•• ·· '.. ,. diretamente pelo propósito de contratar o ar
r61erld,o"Departamento. queira paulista Jurandlr, cu. TELEGRAMAS de Buenol 

I ,'. .. •.•.•. ••.. -:-- ja forma atual é Burpreen· :C:~:~rnn:~i~~e:l~a~o F:~ 

ADIRI!l'f0RI.~ do .Vasco da dente. Icontratar ° arqueiro Aimoré, : 


O•••• a!",r. (l.!~!tal da , Repú- - pertencente ao Botalogo, vi· I 	 tempô,}Ô:,'Sl}~ ' bllca, ~,!!1!!"l!19.l' ~,e,:,lIzada A IMPRENSA do Rio Infor· ce·campe9.o carioca. 

a••"líl1a .1Pt!.~ad,a, " r.,-:~?IVeU ma que 11 atual diretoria do 

CIUUI' ••car~Ji~l1nca."dad~ F:lamengo ,nlo se mestra d16- O BOTAFOGO conquistou 
 assijl1!!.uX

.~-

.,.it . 
ao t6calco 8&~l'a PI.t! to: pOltaa rénovar oí contra· o Ift!llo de campeão carioca . . ... ... I" .. 


MOtll'OD - ~~!!!',o..,!l " dmi~ tos. dOI jogadores nller, de basquete de 1939. 
 Chloa Q lIiD~.f 0nnô. 

epoco debUcÍarlQU .......


:ta:~~rJ~·~~.j~d~:'l:ll: ~:í::()J:~ ,~~:~~e~~~~~~!u,! QUANDO se compra um . p.rlr:'~=f-'-~==="""""" lDar a..IOllo".,o.. Ao 


pua•• lafllelo aatr. o U. Domlligose .Lellnida•. O ra-

I' q••lnm d. orIU"9&o d••lm óo~ó : mêdlda...dll!clpHnar, de chuteiras - a .prov~.deve,. if B4::1. *i;TIc:: A 0••1000' .... lonwzI o.. ....; __ .,...baDdo
Plúe,.. N. ._. relmllo pote lqu.I........ a lo tem ser feita com os pés nus, ,por, '~~ve 

lor...u1I.ad.-: •• 1UOtOOO, aabldo oon••poDd.r à con. Que elas se alargam . s~Kn,pte. l! :i.!fII.· _.. . ~ • wii ,~ brt.d• • ~~ E~IKüco. a 

OI N.dOl'N VUl40Dlca • fllD98 doa dlrl,enleB do por Isso Que mul!os j ogador'I, ;. • -. _ ," ~~4.~.~

Oaodala, elll tOOIOOO. DaCWl. oampelo carioca. ates têm. após dois ou .tres Jogo. IPI"." 
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o ESTADO, 15 de Oez~mbro de 19396 
rt 

UM AUTHENTICOo "Estado" esportivo IVida SocIal IOMEGA 
FAZEM ANOS HOJE: ao- alcance 1e fo-1uJ. sras.: Florlnda Silva Machado, Na

ria Salum e Augusta de Morais; 
sritas.: Luci Fõeitas e Cecilia Bar

5 -- Palllistas 1 
relO:Espectacular e impressionante atuação dos guanabarinos - Tim e srs.: Pedro Lotáno Gemes e Ale
rlno Apóstolo, comerciante.Carreiro. as maiores Hguras do gramado - Tentos de Carreiro, 

SenhorIta, laça com que oeu na· 
Carvalho Leite. Romeu e Teléco mora<lo uoe chapéu RAMENZONI. 

VISITAS 

Os prezados jóvens esludantes 
Hélio e Pci~lo Wendhausen, aquele
também funcionário do Instituiu do 
Mate, de Curitiba, estiveram em 

·0 prélio· pela onda da Rádio ~upí 
Realiz?u-se ontem, il. nOite'j Primeiro ataque dos liinta um, dois, três adversá nessa redação para nos agradecer os 

na C~pJtal da República, o paulistas rios, t' atira forte pelotaço, lermos com reglstámos o pa!samento
anun~lado embat.e entre os Reacionam os bllndAiran- aninhando, mais: uma vez, a de seu pai, sr. (drlos Wtndhausen. 

~i~~:cIOnados. carIOca e pau- teso Teléco entra na área e pelota nas rédes bandeiran· nosso saudoso conterrâneo. 

peo~at~m B:!::Ü~:~o ddOe ~~~= d.esfere forte. pelotaço. - FIo· teso I SenhorIta, eX!I; que seu noivo

ból. rIndo .cabecela e comete es· Ligeira reação dos paulis-I olle cbapéu RAmENZüNi. 


Antes do início do prélio, cantelO, sem resultado. tas. Canhoto chuta com vio· 

MTSSAS

os dois quadro&, em formação Os cariocas abrem a lência, dando ensejo para
olimpica, concentraram-se no t que Nascimento prútique se I Amanhã, às 7 hords, rezar·se·á 

centro do campo. O presi· . con ~ge!'1 gura defesa. 
 missa, na cdledral, pur alma do sr. 

dente da Federação Brasi. LlUda combInaçao da van· Rodollo Formiga. 

le.. ira hasteia o pavilhão bra. guarda ~uanabarina. Og da O 4· ponto dos cariocas 

sileiro na tribuna de honra, a .. Carrelro. Bste cen.tra e E' simplesmente formidável HóSPEDES 
ao som do hino nacional, 11m atrasa para C. Leite. O a pressão carioca. A bola Estão hospedadas no G!órla-Ho!el 

can;ta~Il ..~QrJodl!. ª-nll.ll!~rosa ~o:n~ndante da olensiva lo· p.er.manece na área paulista,1 as segul~tes pessoas: João RIgon,

assl.stenCIa. , ·~a. _mem!8_t~ansYersalmen- .ofilie se. ctestacam Carnera e ~llJNDlALMENTE conhccido como o F'ancelln Pereira, Antõnio Souza Pe-


Fmda a empolgante ceri. te. ~ pelota atmge .as redes .1unqueira. Caxambú. ao a.1 I' relra, dr. I~dn M. God/nho, Moacir 

mônia civiclI, o árbitro Car. P!l~I!Istas, aos 15 mmutos. parar um tiro de Tim, solta .L relogio da hora cerla, este mo- Vieira de Melo, Jonas Rollm Arruda, 

10B Monteiro sopra o apito. ~uem nova,mente os bano a pelota, e Junqueira salva, delo Omega, simples, {. li'ío preciso Manoel B. Toledo, Plácido Jusllno 

T.irado o «t08S-, éste favorece delra.ntes. 1 elé~o c~utll e chutando para frente. Og I como os chrollomelros Omega usados Gomes, Frltz Baungarlen, João Carlos 

!lOS paulistas. Carvalho Leite NaSCimento pratica boa de· trava (l couro e dá a C. officialmentc lias OJympiadas. E é Petersen e sra.. Alvaro Luiz Pereira 

deu a saida. Incursão pela f(>SU. • Leite. gste passa por dois I aprescnlado no Brasil a um prc(:o que e sra., Oscar Mário da Silva, Carlos 

esquerda, com centro de Caro Nova carga dos loculS. no· adversários e estende ótimo I está ao alcance de todas a~ bolsas. Campos, Pedro Stüzanskos e maior 

reiro, aliviado por Junqueiru. berto cbuta e erra o alvo. passe!l Carreiro. O veloz IOsvaldo Ferreira Guimarães e famíl!a. 


Pressão dos cariocas O 2' tento dos cariocas ~~f~:irof~;~~~X~~i n~~Si;~~ OME G A 
A soberba atuação dos lo. !{oberto es~apa pela su~ al.a aos 18 minutos, o 4." tento GRATIFICA-SE 

cals surpreende os paulistas. e ccntra magistralmente. ~. Lei· dos cariocas. Gratifica se com 100$000 a 
Tim e Carreiro lllt'tri7.am a te escora de .cabeça, asslnalan· Nota·se grande desânimo O RECORDISTA MUNDIAL DE PRECISÃO que entregar na Avenida Rio 
étorcida» com suas jogadas do, a05 16.mlllutos, do 2°. ten., nos defensores da seleção Branco, 172, ou nesta redaç:lo, 
~e classe. to ~os cariocas. . . . . bandeirante. Acentua·se o um relogio de ouro marca Jon 

Tim é b~m servi~o por C. A p~eS~ão local conh~ua In-I dom!niO d?8 locais. A linha Benell com chatclaine e berlo-
Leite e vai a cammho das tcusa ~a. are~ dos bandeirantes. média CarlllCa alimenta cons P ~ I· jV tOI de B -F t ques.
redes, quando Junqueira, em Dlno e I.mpotenle para -segu- tantemente o ataque. ecu 10 pagei> O 01,_ el II 450 5 _ 4 
grande esforço, manda a es- rar~ a clnfernal» ala esquerda . O Centro Social de Apo. Recebemos cartoes de V 
canteio. sem resultado. canoca. Brandão está falhando Tlm chuta de longe e a ~ola sentados e Reformados pa- boas-fe8tas, - voto~ ~s8es __________ 

Fulminante carga da ala I~mentavelmente. A z~ga pau· passa longe do ar~o paulista. gou à vi!lva do sócio Rodol- que gratamente retrlbUlm08, 
esquerdo carioca. Carreiro lista ~tua e!11 grande lórma. Ca· Os ~ampe~~s de 19B8 pas~am lo Formiga. falecido a 9 do - dos srs. Ca~los Assunção, I(I~ES COROADOS. 
recebe de Tim finta Dino e xambu, multo nervoso. abando· a eXibir logo de «academia», corrente o pecúlio de 550$000 de Paranaguá, T. Renault n 

13... r.andão.,e ct~ta perigo~a. na, por várias vezes, o arco, tonteando a delesa visitante.. da caixa -«Ao mensalidade & Cia., de São Paulo;. e da Real Circuito Clnemalogr61\co Lldl.... 

mente. Aparece Carnera e sem necessidade. A fraca exi· O -Ir t t d ·t 2$000), deixado I!elo seu Banda da ~orça Pública de • _.- Fone 1~8'l --- _ 


lva enviando o balão 8 bição dos bandeirantes decepo D U ~~o benl O da nOI e aludido esposo. Santa CatarlDa. HOJe - 6a. feIra - HOJe 
Ilsca~teio, ciona a sua «torcida». C. Leite .0mlnIo a 50 uto os guana- C . f' I REX as 19.30 hor••A 

desfere violento chute. A bola bannos. Estes ..perma~ecem no Orçlmento gaúcho Irguemo In andes I F L O R I S B E L A ·. .D···EON raspa as traves do arco de Ca· ta~po adve~sano, 5ate q.ue. C. Porto Alegre 15 (J B) Recife, 15. (J. B.). - Che· Um. comédia dn melhores. A 
. xambú. el ~ con9ulsta o 0. e ulllmo _ O coronel' Cordeir~ d~ gou inesperadamente ao por- ,poca .!lor. é de comédi••. AléO. pon O ca~~oca. . Farias remeteu ao sr. Pre- to desta capital o cargueiro I • !lrande G.rbo lez um•. 

O líder dos cinemas Reação dos paulistas .Com 00 I.ocals no ataque ter- sidente Getúlio Vargas pa~a finlandês «Imatra», que pro· E.la de hoje é um d.loite p.r.
1 .. Reagem 08 visitantes e No· ImO~ aQ0eAegROS _ .CARIO a sua aprovação, o· orç~- vém de Cardiff. Foi desem todo•. - Preço 2$000. 


I:mp.. GIM.!"IFtOilf_oillctSOa20~EOM LIda rival B!!lv~ p~rlgot!a situaçã.o C. S T • • - mento do Estado para o barcado um tripulante dO-I IMPERIAL à 193 h 

para a Cidadela de NasCi n'; NaSCimento, Flormdo e •. -_ E ente permanecendo o vapor • . O oru 

H oje- 6a.feira - Hoje mento. . Noriva.l; Zezé Proc<Ípio, Og e prOXIIDO H"O.• "m o novo atra~ado no porto. Colo".1 .o••io dupl•. 
1\', 19.30 hor•• -Ultlml exibição Argemuo; Roberto, Romeu, C. orçameot? verlficou.s,: ape· TiNHA QUE SER TUA 
A hl.I6rI. ch.i. d. complic.çõ" O .. t t d Leite, Tim ~. Carreira. . ~as adm~l~r_a~ã~ dos Imp~s- Comprar na CASA MISCE. E.plêndid. ,:"oduçio de !lr.ndu 
de um lnlqul.lo .xploredor e d. umco 7n O os pau. -PAULIS I AS» - Caxambu, ~B . e Ig us [la.s e pro IS· LÂNEA é saber economizar. con•• e I.n~o. qu.dros... e 
..m. c.nl.,r. d. «Muslc-H.U .., .m listas Carnera e Junqueira, Dino, Bran. soes, os ema 8 Impostos não ASSIM E HOLLYWOOo 
tiir •• · da AUlllili•• d. Alrlc. do Fulminante e linda carga da dão e Del Néro; Luizinho, Ca. sofreram alteração. • . ' Comédi•. 

~.UI.IV !llen:n~~n:~ ~i ~:~~Z~ pv~~~:n~e. e;~~~i~?:' ~~~~~' 'rtléco. Servllio ..r..Ii ... .... ...CI.rmel.o .. inl! ConferenT':bf::sarreto....... I::~.i~.·.~.~. e C.3 0 1 ... de. M Preço 1$100,-~~ incluido}. 

Ixplol.dol.Gt.cie Fielels, dona d. -Lul1inlru-'u!IttJ1llílgi!ltralmen· --___ ...' B.!;I,? Horlzont~, 15. (.l. B.) O sr. prof. Custódio Campos Amanhã REX à 19 h 


•.•m.I ....v.o.z ........•.•...nc c.nlor. te? ti.ro de canto. Pulom Campeonato Brasileiro - 1'01 Itmçada, neata caPi-1 realiza,amanhã,ils _20·:JºJt
oras 

__COIO••:t_,..,iO.. J.~P.I.: OI." ..
•... ,.n.lado••• é •. , --_ .•• . do «MulÍc H.II.. váriOS Jogadores e T~léco, de Basquete tal, a pedra fundamental. 110 no. ~alao de festas d,? C!ube Ger BOEMIO ENCANTADOR-··~· 
SEREMOS MILlONARlOS nU!Ra oportuna cabeçada, con- A diretoria da Liga Atlé. Convento dos Carmehtas man!a uma conferenCia sobre lindo film. de boêmia • vida.· 

Um.finíl comédia d. FOX com qUiSto, aos 40 minutos, o úni· tica recebeu ontem. o se. De~calços, sendo êss!l o pri. Tobl~s Barreto. Awad~cemos o le!lre , b~l!çoH. 
li) cOnC':'nod~ ~ri.nOo"levy. co tento para as suas côres. g~int~ telegrama da presi. melro Carmelo de Mmas. cor.vlte que nos 101 enViado MENINA DE MEUS OLHOS 

(tm~óprlo .le14.nOl). O períodO comple- denCla da nos~a delegação Amoro.o, .enti .... ntal,d.lic.do, 
__ Nopro.r....' - ao Campeonato Brasileiro d. c.n •• e ambi.nte.d. luo.. 

Complemento N.cionel - O.F.B. mentar de Cestoból: ~I••••••••••••••••••••••I. PII~O 1$100, (.êloincluido).·
Os Caloteirol, rlvu.H. em 2 p.tI.. Termina o 1.0 tempo, acuo .Santos, 14. - Recebemos • -. 

2· II.iler.. sando o placard o seguinte inlormação de que estreare· Ch' d 9 E IMPERIAL à. n,19 e 20.45 h.:N
PIIÇOl' 2$000 • 1S000. resultado: Cariocas 2 - Pau. mos dia 18, contra os sergi- e. a as rvas. P d T.E.d A C.I •..o.A o... ..............E 


________ listas 1. panos. O vencedor dêste .. ro uç.•o • senuç.o,COIR J.~c•• 
Começa o 2.0 periodo saio· prélio jogará contra os nu- • Poderolo eliminldor do ácido úrico • dramitrcose comovenle•.Eo "".do 

Amanhl do 08 paulistas. Os cariocas minenses. Nossos jogadores • • I!"PERI~SU.BM~~O 
Loui. HilTird. Bllb.r. R ••d.m vão 1:'0 ataque e C. Leite ca- aguardam confiantes, primei-. O Chá das 9 Ervas EFICAZ CONTRA • ~'.• ~200··r·ód.OIfl..il 
.Om!iI;d~~~.•!~~Od. becela por cima das traves. ro jôgo. Aloisio talvez atue» .• nsado DO chlmarrlo 6 -c'- OS MALES DOS. IIÇO ~lncl.ido). 

n 08UARDAYlH8ADOR Quási, Teléco... Maria e Sieglinda lenk. :3ld eo, Icuc~r : d''':' R • < Domlll.go 
Regiets.se sério ataque dos A bordo do avião «Acon.. rOlO "7:"'::::11, ~om~-':PIll6i in., Fígado, • No REX.à.,8.30.20,30horll. 

Domingo. paulistas. Teléco desfere um cagua". da Condor, que pas-. ia refeIções fleillll i dige1l10. • FIBRJI..DEC~MJtE~Q 
A'.!c163Ô,<18.30 .•. 20.30 hor•• tiro traiçoeiro. A pelota bale sa hoje para Porto Alegre,. Quanll ou Irio é danclosoI Be:xigl, E,tômago e • Um Illm~ 'IPOrtivo,~I.g,..~I~o. 
"".nk"';'xeri"in.nhum cIt.m. in' no peito de Nascimento e viajam as duas famosas. . .ch.iod~lorcld.~ .~n..ciolNliL 
tiMo n.nhu....dor pello.1 dev. sái por cima das traves! Ali- nadado~as brasileiras Ms.rla e. A veadl ali IJragIliU. Fir- I • Robetl r.yl<:r o· no... IM .....w;. .. .1.icer~~I.cOmlruidol 10- vio da torcida 10crAI. . . Sleglinda Lenk. miei•• e Al'IIIIz,,, nte,tinol. do ~:m~nln~•• ' ô[hll6l ... .. 

.... • •• 1iâ4rt , • !é.. . N d •• A r d r • ro,~PII~"!rndo .•. ~~....I.,...
Aya SDI IUMO lindo tento de Romeu egócio e ocasião na Isa o e Icenciado pela Saúde • ~.•u~•••~ C>:~III!~~i~ ·~"""" da 

u..... llií.numenl ... hililí'no lo' <;>8 bandeirantes cotitinuam Vende·se uma carreta em. Pública sob o n, 175 em 21·393~6 • Bôb;>Qu. ÍIIY'ia ,,__... . ... 
sallude ..le.RKOiRidiO./éomo a ]ogarmal. Brandão falha perfeito estado, um correame • • do. Y6e. .... IM-
__ ~... _ ... I\nn. constantemente, obrigando e um cavalo. A carreta é • Preço do pacote 5SOOO. ,.~... 1$500 , tSoOO. 

Alo"',. R.,. K. . .... J-n Ellison, 08 seus companheiros de a· própria tanto para I como • • IMPlRlAL a. 


F., 8..1.... , W.lter Bi.nn.n taque a atuarem recuados. para 2 cavalos. Ver e tratar,. Disirlbuidorll nlltlllllllo: CAII.OIIQUCIlI.A. ."._0I 1ac 'IO _OIl "IOWA .30 
l' , ,1oriIk" • __ K" AOI com ... __a1 minutos o. carIocas 8- o sr. Manoel Rosa Alvu • .. XlL 

_11 .........--..1 lac:am perigosamente. Romeu na rua José Mendes. • .......................... .:.,1:.....::, ~ :u...:~: 

o sabão 

~~VlllaBII BSPBIJI&LID&DBII 
de WETZEL & CIA.-JOINVILlE (Marco NVllrr.s.) 

. ... .... ..a.......... _____ , 


-
., ..... -.......... 
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