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I 
Curitibà, 20. - A policia, em uma busca na side do Syndicato ,dos Ferroviarios do . P~ra~á, 
cópia de material de propaganda communista, esperando a cada momento a ddermin.lção 
balho Fechando o reFerido Syndicato. Consta que o material subversivo Foi trazido para aqui 

Cabezon, que está preso, esperando-se a sua remessa para o Rio. 

OEsltado 
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HA V ARIOLA EM Agora! •• Restaura a Brancura 

ITAJAHY 
F . t .. IEntretlnto, azia-se cons ar que a notiCIa 

do mal era «exploração política»
o «Libertador», de Itlljahy. faz e~IBS curi051l!l r,,\elaçõ~s 

á cêrcn d~ v~rloID. que gra~~a naqucl!a cidade: "À pop~I :' Cão 
teve seu~ dias de 3pprehensão com o alnsrrômenlo da variol" 
ou varlcella (como o quer o médico da Prefeilura) A verdade 
é que a"esllr dlls Ilpparenclas benigoil! , de3gré!çadamente, 11
vemos vl!rlos caS05 fatais. 

Houve Imprevldeocia por pHrle de muilos. que não pro 
curaram vaccinar'so! lão logo fôrll ~onsta!ilda éI exist~nci" d~ 
molestlll; mlls não se póde negar que li malorld fel illudidll 
em sua boa ié, porquanto se nel/avII pela imprensa que eram 
raros os casos, lendo sido lomadas ali providênclM. 

QUllnto 110 mal5, não passllvll de exaggero. exploraçiio 
polUlclI de melll duzla de racclonarlo, t 

Ahl eSlá Os que tiveram a desgraça denlro de seu lar. 
devem sllber com quem eMava a razão. 

Destll vez, ,omos dos ul!imos a falar !ôbre o lIssumptc!, 
apest:r dlls multas recJamaçõu. recebidas canlril o relaxamenlo 
por quem competia IIl<ir promplll e efticlenlemenle. 

O guardll sllnltario Manoel José dos SanlO!, honra lhe 
selll feita, rem sIdo incllnsavel DO combiJle ao mal. Ain~a bem 
que temos desses zelosos funcclonarios ! 

As mulheres 
abatidas recuperam 

, as forças 
e a vivacidade 

Co,,, '" ra", ,·",·..v",Ia, , pallid.", 
" ,'" rr ''' ..a" " "I" - "'11' \'Iv"dd,,,h' 
, 'U I1lI1 qm'l" li ~'>l'nhHl'a c nnSl''''·; tl' o uffl' 

d:'I.lti...~ a ndmi~(' d '·S(·... ,<,...,,,IIl·I·(· /de "'" '1'11111;\11110marido;nilU o!oo 

Pa,tilll", ~kC,,~· d,' 01.... de Fi ~,,,lo d,
:l:.I,~;f"~~~I:::~~~~:'~~ ~:::td~;~I(~: ~:~~lq~I(;: 
rir" p"" e r,""p"ror "111 ,emhlo,,"· 
~";lltt~~~I:~.~~ldff))I~'\~lI!!I: ·(v.~n~~n l~~I.l1111l :1I1c1r · 

' ."OI,el " lo"'.'" ". " "Iol lll' 'Id'" 
hUJC' l1H'SlIlIl I nuo () Illunrl [l S l he IIIH 
iilf(,~lt.t;t~~n~~ ::;~: ~ t ~l(> B,,\~~lI:~:sfco ~~l~ 
",n~u"m ~,,,Il de lom.l-n d"I;lo no 

~~,II) rtr';~l~,I\\~ "~::2Ir ~~'l~~·:t;IJ(~~ "a~!~~~~ 
conlim I""., ".,,,·lIonl,, 11I'01"le
do"" "n m." ,,,,, ,, 011''' de F,~."n de 
~I.i,~o~~~'~d;;'~:"u'd~ \::;:::~.•~n~5~11;;}i: 
cn.., nn ,,,.i,, c"mo no In..rno ·todo 
:;c1~rn;er~II;.::;~:e~e"c ~~e';;~~~r ';'~~~~ 
" .. Inmenle , 'Iomor '" PoSll lha. 
~I cr.oy d. 01co de F,g.d" de Ilnc.lhou 

Perlgliso arrombador
Internacional 

Slio PlIulo, 21. - A pollel/! 
pauJlsM, que hll dIas prendeu o 
perigoso arromblldor iolerna-
c:lon/!I Armando Fernllodo Du
borlller, euppõe que lenhll sido I 
:~~o~od~ ~~~~iV~od:lI:r~~~~II~ I 
menlo do cofre do Baoco do 

viagem Belem.Mauaus 
NovlI York 20 lU. P.) - O 

nnvo IIvlão d'a Dao-Amerlca Ali' 
Wllys, denomlnlldo «BBby Cllp
per», do Iypo Falrcbtll, pllrliu.
daquI com destloo a MiamI 
de o~de seguIrá para Belém d~ 
Pará com o Om de locorporar
se II~ serviço. por Isso que 11 
cltlldll Empresll prelende eDcur
'IIr 11 vIagem de Belém-Manaus-
AmazODOS, em 6 e meia horas. 

Porto Alegre tem cêrca de 
lU mil radlos 

Por~o Alegre, 21 . - Como é 
do domlnlo públicc, o Governo 
Federal, bllixou né! pasla dô 
Viação, um decrelo instituindo 
o Imposto lodlreclo sôbre os 
rBdlos parlicularell e os 10c~1I-
zados ern esraleelmen!os de fre
quencla livre do público. 

O regislro de cada apparêlho
é feito em dUlIs gUill3 e o re
querenle teriÍ pagar 2"'000de loJP 

emN~oê lalnf)nPoOSpl~I~.lIdO foram r _ 
n

d O UU..::I ~ 
glsr~lI OS 4 24 radio~, !eodo a 
reCelliJ d~s::sa tributaçao, .~m 
Porlo Alegre. lIccusado li rm

'porfanCld de a!lo coaras e qua.. 
reDI~ ~ Oll o 1011 réiS. 

e clrlo, porém, Que a nossa 

T I 1 400eo. 
é I d h 

~ que a len e os c ama-
os 2íi~217~223'227 ns 


. . . 

inclUSIve 6 nov<ls. «I'.mousl
oe~». C"1I0 esleJa IDler 
ro;p .~ d~ue.~n. 


+...~.......-.. 


Natural De Seus Dentes! 

Um Creme Dental Antiseptico Quo Está Dando 


Nova Attracçâo a Milhares de Pessôas 

lIn :I:.!OI'n um lloyn 11](':0 pal'a T(' ~ -
t aunlJ" a bnuwul':t (: " brilho tla

~~·I~!n~~. S(!\l~ (h·ntl'~ . 1~ omethnuu 

Tudn <111 'Illf' l'o n,',,'(C i, col1o<,,' 
t e<ntill",tI'O li" l,ol;; noo< n llm" "0;
d~vK(~~~'/)I~ ;~'J~/R·~~n~ ::J~~:n(~,í;~(!l~~~~~~ 
M\Nl~~~~C' nli~a~~~~;~:l\: I (~~: ~~~:~So~~~ 
w mancha" da d"scnlnl"uç;;o c "a 

R I L • Iau arangelra 
• - • I 

Florl~nopoJr9 senle-se 5alls- \f~Ua com a vl!il3 de- u:n grdnde 

<::: l'Í(: 
' 

;·:: l () nní l)u i11 ~<1o:~ c, rcmOVido~·I li li ...~ I ~l" I !J I , Â 1· 

viollOlSlc!l geouinam~nte nosso ~;tJdla~' h~j2 ás io ~Ó horas 
' 

Hl'LI : (kn lc :; l' g'(mg' iva:; ficarão ~D-

~A~l~ ·,.:~;~I.~~~{:~~o~. oS~I~~~~:í n:t~~~;! 
limpa c írc,ca. 

E::pcl'Íl11cnlcoKol;.-no, .U.c-o dc 

~~~~~~-l~~~,n:~~'~l'~~ê1r~~~.~~~I\~~~cr-
J((Jlyno~ é a lti'l1l1cntc Concentra

do- é pu!" i,"" mu:lo cc,,"omico. 

IRRA.DIÂ~ÕES 
ROMA 

A E-til ão de k"ma 2 Rô~ 13 k %35· 

Descoberto pela policia carioca um 
IClno terrorlstaqu~ seria executado 

ainda este mês 
Rio, (Pelo correIo) - As 'dlligêncllls effectuadlls Destes 

ui limos dllls pelll poJ(cill cllrlocil vierllm pôr á mOSlrll mllls 
um plBno dlllbollco concerlado pelos IIgentes de Moscou, nesta 
Caplllll. Segundo as provas que se aeham em mãos das IIUtO
rldades, eslá mllrclldo pllrll esle mês 1Ilnda, em dlll nlio fixlldo, 
um movlmenlo de grande estilo li que os communlslas deram 
o nome de «entócllmento da burguesia». Trll!a-se de umll 
perfeltll .jacquerie,., movimento terrorlslll, e cujo desenvoJ.vl
mento se fllrá da segulRle manelrll: MlIls ou meDos 4.000 
IIdePtos do credo vermelho, homens resolutos, ousBdos e dts
postos a tudo. receberam inslrucçõell dos seus chefes parll lIe 
enconlrar em grupos de cinco, em 800 11 1.000 lugares dlHe
rente!!, no dill que fôr OXlldo pelo commllodo supremo dos 
extremistas. Armados de grllnlldlls de mão, esses homens, 
que for4m culdadosameole recrutados, deverão lolclllr. entre 
as 17 e 18 horas, o movlmen!o de terror, lançando explosIvos 
contra as residencills que lhe forem indicadas e eslllbelecendo 
o pllnico em centenas de logares deslll Capital. Ha uma par
IIculllrfedade loteressllnte no pIaDo sinistro: os cinco homens 
de cllda grupo são desconhecidos enlre si e serão commanda
dos por um chefe dv. cellulll , o qual, medlllote umll senhll, é 
que enlrará em contacto com os componentes do seu bando. 
FilZ parle 1I1nda do .rllgico plano o lItaque 'lis linha conduc!o
ras de energia clectrlclI da Llght e l!s uslolls de Ribeirão dlls 
Lages e dll Uhll dos Tombos. 

1. 1II~~~III~III~~III~~rtJlllrtJlI1~IIIE~~~1 
ri Grande descoberta 
li para a mulher
I ....J)f( 1 J J!t JI ?, , II 

capU,,!, pelos calculos !eito~, arle nêl~10nol. . ~ o ':~:~~clO em Italidn~ , por
lem ~erc6 de dez mIl rldlO~, o A nOltad,l de hr Je sera me- t - anhol MllrAhll Cruz Alta, 20 - Domingo, Ipelos chamados «Bombllchu
que rmporltl d.zer que maIs de mor~vel e o nnS50 público, an- ~gle3 e G~sPI . N tI~la- em horll de lotenso movimenlo dos,.. O Olho terld commetUdo 
Clocoenrd e oove por cenlo, Dão levendo o valôr de L~rwgeiril, rl~a e~ 71i1l1~~:ezT~:~sm~s5ão , a cidade foi 4Ibllllldll com o o crime parll vlogllr 11 morJe 
lem regl~rro. IriÍ appl{,u.li-Io. 03 verdadeiro~ d Th I O "CBrlos Felice» de assassiolo do IIr. FraRclsco do plll 

e que represenlll f1dalgclmenle a ( ~,e pr~lfram~1I . • 

(O Regulador VIeira) 
A malheI não sollrerá dores 

ALIVIA AS COl.lCIIS UTERINAS EM :2 HORAS I 
EmpreglJ ..se com vaotegem para 

comhater lIS Piores Br-'Dcas, Coll.. 
cas UterinBs, MenstruaIs. após o I
parto. Hemorrllgllls e Dores nos 
Ovarios. 

!i1 E' poderoso calmllnte e Regu
~ lador por excellencla. 
!ÕI FLUXO SEDATINA, pelll SUII Doa 
izI comprovada dflcacla, é receltadll ~ 
t!tJ por mais de 10000 médicos "" 
111 FLUXO . scLo 'DATINA 5nc'ontrll- I 
Itf '. <., __ se em todll a pllrte.
l§J
ca~1iI1iIIII1SI~~~1II111111 
Dtl · ~ .' . .Morto ti O ex prefeito dea ,os -

Soledade 

artistas ~ão poucos e por Isw G~nov~a ~a ópera : «BODAS Müller Forles, ex-prefeito de A pollclll encontrll-se em mo
11IIndll mllls merecem o 00550 DE FIGARO" de Mozart Con- Soledllde. No momeot!' em que vtmenlo e possue Indlclos ve

apoio. - d S· E C '110 ellle asslgnavlI um recibo de hemenles e seguros de ter sido 
Damos 11 8~guir o progran,: Ge~;':içao res~dente d'o ê:~ité leleg'lImma. o IIssassioo é1cer- o cllbo Ad~erbal o /!ulor dll 

mil onde Laran~eira confirmara d I' ~oçõe. 5ôb-e o Ihe- cou-se dll v(ctlma, dando o prl- morte de Muller For!es. 
o que vimos a(!lrmaodo éllravé, as. nVÀ InÚi,lrlll' e o esp( melro rlro. A seguir, tendo O corpo da v(climll foi trans
ás crllicas dos mesrres abdl- ~i~' d: lovenção» Concerro M~II~r Forles cardo ao sólo, o poriado ~oje, parll Palmeira, 
sados: de Billnea Blanchl melo-so- cnmlDoso desfechou-lhe mais oode sera sepullado. 

I - Inlradil, Desplane,; Ron- Noticillrio em' porluguê:s dois IIros. A v(climll foI em sv.
dino, Beethoven; Aria (4". cor- praoo'anhol Marcha Real e guldll traosportadll pllrll o hos
da), Bach; M lnuellí', Mozarl ; :G~~~lnezz~". plllll, onde flllJeceu, 1I0 chegar I~--------"" 

Brllsll, DO Rio de Jaoelro, facto 5l!l!1 3Uv.-;W 11ft, Brahm,,; Nolurno, Cho- D dherbal Pylllgorlls. Este: ~reso 
eete occorrldo hll pouco. Du- .- '-- .- - ..._._-- p:n;Rondo,Schuberl; Sereoal ~, em rorto egre no quarlel da sua guarmçao 11 
borgler velo dll Argentina, te0- O sr. Getulio Vargas Schuberl; Zlngaresca, Saraza'p. Porlo Alegre, 21. _ Foi requerlmeoto do delegado de 
do entrllda pelll fronlelra do diz que não irá... e Cünlo do R 'Juxin~l, Sarcz~le . ioaugurada, oulem, á tarde..nes- policia, negll que lenha sido o 
Rio Graode do Sul, ~ 23 de _ Ao pillno prelirara o ~eu vô- la capltlll, li primeira fábõlcll lIulOr do crime. Entrelaoto pll
No\'embro de 1935, POIS p05sue Rio 20 _ A «A Noite» inlor- lioso concurso a exlmlll prol. de pl~nos no E~lado. r~ce trlllllr-se de um CllSO de 
documentos vl5ados pelll lIulo- li ' I G I " Isra. Gerlrudes Busch. Situada á avenida Fortalezll vIDgllnçll, pois Adherblll é Olho 
rldades de Saota MlIria A po- m que ouv u o 5r. e u o ... '---'---.--- n0. 293, DO a rrdbalde de Te- de crilição do coronel Kurlz 

~::~so, Haeodel e Ronde, Mü- • • _ qU~"a 1I:~ra~'i~sdov~~~~:otr~~á~: 
11- Ballel-Ierllo, Guck, VcI- Fabrica de planos sôbre o cabo do 80 R. I, AAI 

IIclll lá ~purou que_ ':u~orgl~r ~:;~~~!~ma~~~oP;"~iim~ q~~~ : EstAs triste, meu amor' 
se escapullu ha diOz aDuO" mlllS lida S - P I li P d ! Tens bronchlto 7 
ou menos de Ceyena e que parli~i:::r d~~ fe:l~j~~ lid: an~ ' Estãs com tosse 
ulllmllmeot~ vinha deseovolv~o- nlversario da fundllção de São E' leI de Nosso Senhor,
:on~uêh~~.v~~~~ o'~d~~~e~l:r~ Paulo.. Só te salva otlONTBATOSSE ! 
rombador _~ 

Afim de encurtar a.-I · Pllulas do Abbade Moss 
-,eVitandO "absolutamente" a prisão 

de ventre, acceleram a digestão, 
descongestiunam O fIGADO re

1 . f - d' t! 
gu anzam as uncçoes Iges Ivas, 
e fazem desapparecer, em pouco 

tempo, as enfermidades do
ESTOMIGO FlGIOO EIllESlllOS 

, 

rewpoll~, li referida fábrica, SpaldiDg, barbarllmente Irucl
de propnedcide dã flrma Cür- dado em Soledadl!', durante o I!o!!P------!!I!"".otIII!rt' 
los Koehler elll., .está co~s- govtrno do !Ir. Müller Portes 58 ) 
Irulndo. a!ém de PIIlOO~. plêl
!~:~~só~:~~al:. OUlros IDlItru-

E' esla a quartll fábricll de

I	r~:d~s :o~t:!~tsOO'~~~~!~d~~~ u~a em Curitibll e dUlls em 
Sao Paulo. 

Sob a pret'idenclll do sr. 
Car!os K.oebler. competeDte té-

I 'chmco DO rllmo, os plllnos
Idaquella firma. mODllldos ex·I!clusivélmaDle sôbre ma'éria prl. 
'mll naclooal, dlldos os resul · 
.Iados das experleoclas_ 11 que 
.foram submellldos. estao des
. tlnlldos 11 preenchu pleoamen· 
. te 1111 SUIIS fiDlllldlldes. alO . ",",," 

, I 1222 e.. 
é olele;:ohonedas Jlmouslnes 

191-192-202-203-210.243 
CIISO esteja lo!errompldo 

disque pBrll o 

.. i O Oa. ......... ... 
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o sr. Li1Hlolpho 
Collor e o 	conviteo Abrahão Achilles 

. 	 para occupar a Sustos, Raivas 
dOu;Md~~~,h,í~~ISog~~~rA~~ij~:: l~f~rch~I,a~~~a°n:i,:t~c~~~~/~~ pa~ta (Li, ]~azell.d lt Molhar os Pés
Lisbô ,l, cXlJediu extenso tele- [ ~eu~ adversarlos, porque o ex- Porlo Alegre, 20 - O ~r . 
gr~mIlla iit~rario, empolado, pedi~nte do adhesismo lIe acha Lindolfo Coltor ainda não deu 
p~:"npG:lo ele r~etorlcl!, ao pre-Iem pleno lIoresclmenlo no PilIS., re~.po" liI ilO con. vlle que lhe Mulheres Nervosas 
sldenle da Republica. O que espanla é o senso d.: 101 r~HO pard üCCUDilr a 5ecre

Ccmmuolca a s. eXII. que 1economia que o sr Achilles r;!- tOf;" d i] Fdunda. O ex·minis- , uma raiva pedem ser oUm susto, começo de uma doença grave; 
molhar O:i p{:s, tamhem.«firmado peld justiça o meu dl-Irevela, enviando um 1~1 ,?gr"m-. lro do Trabalho condiclon(,u 


reito ao qualrienolo de govêr- 1ma desnece5Seniamenle kilome- ' sua nomedçiio á Indicação do : Por isso , quando levar sustos ou tiv~r raivas, todas as vezes que 

DO», se acha 011 disposição de Irico ao presidenl.:! da R~públ i- seu poltlido, resislindo mesmo 
 molhar os p(~s, sempre que se ser. tir nervosa ou aborrecida tome uma 

«abrir os braços» a Quantos ca. qucmdo n~sse mesmo lele- a i.l ceil~ção . 
 colher (das de chá) de Regulador Gesteira e logo em cima meio copo de 
quelrllm aludiÍ.lo nl! «ohra ho gramma declara que o ,·;eu c'- De qUdlquer mad". p,1rêm. agua. 


merlcil», IDs/an/e, auguslloslI, do lado se enconlrél «em Iu ' nd ~», ~Ó dMiÍ r,,~posli1 de;>ois dr, Assim, desta maneira tão faeil, evitará muitas molestias perigosas. 

levantameDto do Marenhão». que o M~rllDhão é um «barco s~ u r<~r~~so d" R IO, p.lra 
 011-	 Use Regulador Gesteira 

Tudo isso podIa Sl'r di 10 arrombado», eslá «!lI'lrlo '" d~s- de vl~j c/{á lh:,s la -'I'ilklld. 
Regulador Gesteira é um remcdio scrio e de inteira confiança, o unicoDestas poucas PillilVrll1!l ; abrire! acredlllldo», Isto é, não lem viu- .--------  rcmedio, leia I",m: o unico rcmedio que é usado por mulheres nos mais 

os brilços aos que quiserem tem. 00 prOeeRSOS- adeantados paizcs do mundo!
adherlr. O proprlo sr. O.:lulo V,n7,J s ., 

O que espanta neste episo- deve ler esll',mhddo qll~ () sr. Cl'llllCS • •• I 
dlo (diz mui il propo~ito o Achilles se queixe da peollrib Belem, (Via ilp.rei:) -.- O no_' Vendem-se Regulador CelteiJ'a c Ventre-Livre em todos CI!t importantes pnízes do 
«Dlarlo de Noticias», do Rio), do Thesouro eSlddual e nlif) s~- vo procurddor I'q{onill, M'. Er-I mundo. 

Alguns <lU!-i principacs depositarias: 
Intcrnatiollalc AporlH'kf>, J3 Ikrmann Cõring.str.1s:>e 13, Berlim 

Farm;lf'ia Evans, ti:J I'iaa:l di Sp:lg:na 63, Homa 

niÍo é o faClo de o sr· Achdles liJ wlficlenfem~nle crilerloso pv - neslo Chaves Nello, receb?u, 

~~:~~d~r:r::n~;~~;'~ :,~ ~tl~:o~ ~~m gl~~!~raOm~~~i~~ici~~~~s~~~~ :.~~y:e~J~s p~~c~~I~~:-I~r~~~ ~~= i Ro!,,'rts c Ci(~.• fi Rue de la Paix. 5, Paris 
enVOIVel'Jm ôind" não foi d.fi- que, si elle ~e derrdnlil ils sl m Ire e~s~es proC%So~ figura o I .J . lJria('h & ("ia., .tU Hruch 4H, Barcelona 
nitivt1l'wIII(> resolvida pela Su- duraote o dllno em lais lT'~os~. que ~e relere dO <·tienlado de BadaraCf:(l & llarclin (La Cran IJrngucría Fr.tnco.lnglcsa) Buenos Aires 

Cesar Santos & Cia., fil I< ua S. Antonio Iil, Belém, P:trá
~~~m;rt'~;,r:,I;:~,; d~'~~~(;I' ~l,~Abra~ !~::~da ~e ~~~r~o arrornbJ(J:,» ~~~í~~:'~ilo~onQ~,~;:ld'G~~~~~~ I I'h:lrrllan: ).lunt;"(';II, :\Ionlrcal, Cólnadá 

'\'. )i . Sf,ull'at l in~fl n & Co., S)'dfley, :\ustralia 
IIcnry Frafwi:; & CIJ1;l P;lIlY, ~Ielh()urne. :\ usl ralia 

C. I L I'errctt, \\'".' llill~~UII. J'\o \':\ lclandia. 
Lenn(')O 	Co. Ltd., I ' m Cape T own , C. P. c .J (,hanneshli r~ , T r;\nsval, South Alrlc3 

Bo~>ls Purc fJfII~ ( '0., L(JOdrc~. · 	 - . C~ Boot s J'urc I1ruf!" Co. tl-111 llIais <le nlÍl pharmacias, s() e sú na InglaICrr:l.: A' S ~l A E S : 
e Aconselhamos o afamad;WMBRICOJDE INDIANO de Sar- • o Dr. J. G('slt'Íra tt' lIl t :ullhcm L:lboratorios nos Est ~uJos UuiJos. 

: mento Barata, professor de Parasi1010gia da Faculdade de Me- : Dr. J. Ccstcirn 

• dicina de Porto Alegre. E' infallivel na expulsão de vermes, • 
• tais como lombrigas oxiurus, ancyJostomml, etc. 3(1 annos de • 
• uso têm demonstrado a sua efficacia, • 

: 	 DEP05i7ARiOs: :1 

Para provar o alto valor de Rc/!,ulurlor GcsteiTa f: Vcntre...Livre basta dizer que 

estes SÜO os unicos rCllIct!ios brasileiros qUf.! se vendem nos paizes estt:l.n~ei ros, facto: CARLOS HOEPCKE S/A-fJorianopolis : 
que os brasileiros que viajam podem c devem verifIca r pessoalmente..11P. 	 .. 

A irmã de CarlosI I 
Gomes SENSA(]ONAl! r 1 Um que ~mbemj~·····················~·

I " • 	 • 
Nlngucm i~nO!'fi - pelo menos no · 

mundo rios urtes - o que loi 11 tra- A Chamma que gela! i merece o «Premio· DR. DJALMA M<ELLMANH • 
3:di:nn~u~I~I)~i<:t:~~~,~!U~~J?:.r~~: Reh'ig('J'adol' a kel'o~;en '~ I da Paz» : 	 !e tantos horrh'l'is soHrimentoB, ex
hS'J l" lo de re(!UrBm1, 	 pUl'll. UrLO mor (011 li. (·[pet,l'icid :, dp} 

IBerni:l,19 (Uníted prees): Com pmlÍca l,lOS hospitai!' p:ul'opeu'l • 
rer de l'f}Jllp, no cslran~eiro accitou 
o 101!'" fi" diJ'Cl'tOl' <In Instituto cc f'llflcciolla em Qua/qller LU,[[ar Embora --Cento e cincoentamem- • 	 • 
ue i\1u ~:ka do J'arú, que u bondade 
de Enl'us ;',!<ll'tins llle oHereceu. All Desprorido De Luz é/ec/rica! 
IIIOl'l'(,II, fJl:ut-i flue nutnll cllpup;uda e Produz Gel ueSorvete Conserva os lllimenlos' ijb~'~I~~i~~~~u~g~~o~~~J:~ : c'.nsultfslí~!;~0"1:1'c~ fa~ If'7safs horas. : 
vil lrh.. t t' í',:l;'. e~ J:11 0 dit'iú. o pOllla. E 
legou n !·('~l~; (j{';-:el'ndentes c /Sem Ruido, :-em Motor, Sem desgate. Consu: ~ de todos OR pai'U(JoS, en-. I 	 •paren

mo insignificante. - Grandes facilidad<:ls !viaram uma carta. ao Co-. nstifllto de electrn cardiograJJhia clínica •
tl'~ Ho7.~l~~~:I\;~;Il~tol!~~~~~~ies Oliveira, 
'::0 9Tl~;IP.Hl(1l· (le Silo Paulo, sanccio de pagamento. ;mité Nobel, cuja séde é. Curso de dpcrf.-içoamenlo de doerlçi:ls do coração, • 
1l0U o Amplamente garantido. Combustão perfeita! Iem Oslo, propondo que. (diagnoslico preciSO das doençlls cardlacas por •projt>t'iu de lei, uprovado pe
1a A~~('rnuléa LeglslativH. do Estado, 
concedendo a D. Joaqnina Gomes, I seja concedido o premio • meio de Iraçados elec/ricos). • 
irmã c collaboradora do glorioso jNobel da Paz para 1936 a • • 
maestro, e ernquanto viver, a pen~ão 
men"ol dc quinhentos mil réis. ,Carl Vonossietzky, o qual • Clínica de crianças • 

Exultem na cova onde jazem, 08 I se encontra. actualmente • • 
OBS08 do glorioso maestrol - excla
ma li IGazeta de Noticias:.., 	 I preso na Alemanha, por • Doenças do systema nervoso • 

Suo irmll, na extrema velhice, niio 	 :motivo de "prutesto con- • • 
neces"ltará pedir esmolas, li. porta
das igrejas, allegando a qualidadc Itra a politica de guerra. GABINETE DE ELECTROTHERAPIA • 
de parente do autor do .Onarany>... 'dos paise'3 governados. Ondas curIas. Raios ul/ril·violetas, Raios infra- • 

I.por dictadores". • vermelhos e Electrlcidilde médica. •ft 

DESOPILE O 	 • Laboratol'io de Microscopia •:~ ----- : e Aná!yses Clínicas :FIGADO SEM TOMAR I. Caridade nU:1ca • Exomes de sangue para diagnostico da syphllis [reacções •CALOMELANOS de Wassermooo, dc Hechl 1'ZU, Kahn e Sachs Zorge). •
II • Diagnostico de impaludlHmo. Do.agem de uréa 00 sungue,' demal"sI, e • etc. Exame de urina (reacçAo de Aschein Zondeck, para • 


E Saltará da Cama Seiltindo·se 
 I. 	 • dia~~ià~Orl::i~C: :~fa~v~~~zJe~u~~e~:r~ ~~~éi~~~~OS' . •
Bem c Cheio de Vidfi I[ 

Se cslt: tri~l~!: !'('m :· ::j~. Hl l';!.=-n ~i\'(!r. """, J iÇA~o:t~~~~c~P;;~ :;:: ~~~: ~:&d·· O de dia~osucMOij . h d •f . 
r ecorr:: au!; ~::c:; ):1::•. :. :.." , (;ll: .• I:" eipe	 ' Hermeliodade Mello e cinco !Uhl-.. ,\ua e.rnanLO ac a 0, 6 • 
rant3 de u m ::ll i\'j" I";·~;: :·m,. · . X a da cun 

sCJ:uir:L T:~":': ' rellh .!: " 't;luulaln t o!' intC!I'" I nbos, que ficaram na extrema ml- I I I O • FI· •
I T I 	 I' 
tinos sem l oJC;! l':1 ,·~n:_·;'-o ::cul'-lGADO. 	 I.crla com o lalleclmento de seu ali- • e eJll0ne . .7;)- onanopo lS • 

RUe d ,::",-c dt'stii!:t r Liar;: quns~ um 
li! r" lic I.::.;' :,': i:,~,~.- t.', . ... LilC'!> nfir> !pll';gu:Jti~ lã puhllCRda-122$OOO • • 
flue JW1·m;: 1 ! :·.~ · :I'C'. " ,; :11: n:k. I!ii() 

tliJ.,criuH.'. IL Jll,d:-c,Cilt!" no .,. inos c for- 9$000 ••
I N N 50$000 ---	 • • ••Pelo' .Cam!aa. ••••••••••••••••••• 
Inundo gn:.c''' 'lU!' i 'lrt .. C'r •• seu C!lto~ 


m:wf', c o !'(' \ ! l'::!:l,l:~l" ri":l ..j, _ ll::rad:wd;: 
 I M. L. F. C. 10$000 
surrirtw r.l.':U' :-::-; " .;. l.~· J1c c uma dor do 

cauC'<::l. h:ltlCrlir,r::t.: G :lliJ rmcntnrú. Todo 
 I &:n!IF~~~~o Brandllo,1: ••••:rIa••••B ••D..IIII••Ili,ilo seu on:;<lllh.. !v :il'ut'a cnn!ncnaào. ~~~~~~!la e Jocriso r 	 n ___Refrigerador «t lectroluz» Modelo L 2 	 =: a =12==;= 

.\3 pih;la.; ~lc CA li.TER sf:o inCnlliveis 

t 'ara nc:t:var o fUIIcdonamcnto do (agado. 

Conlem J'lrl>pricd~dc5 \'egetncG notnveis. 


A família Zaphil'!os C. 

Experimente um Está resolvido o problema da Refrigeração Bersou, á sua memoria 10$000
vidro. Custn poueo. Peça 

pilulas CARTER em C1unhluer pharmncia. Auxilio da .Assistencla 
no interior do l<.;r;tado aos Necessiiados. a car-

Aproveitem a estada do representante da go do C. E. Amor e Hu
mildade do AP08Stolo 50$000o algodão fábrica que tambem terá o prazer de mostrar A. S. T. 20$000 I 

Em 1935 exportamos 127.441 tone· 	 Um anonymo 10$000as afamadas Encerudelras Electricas e
iadaB de algodão, qüe üüs i'tmdenUll 
U02.150 contoa ou 4 869.28; libras Aspiradores de PÓ marca-EI.rEGTNOLUX g~oC;:!!~mo 1=
ouro. 	 Em mem. de M. L. F. C. 10$000Visitem a ExpOSIção á R G. Mat'\'!J 31 Maria da Conceição Vieira 5$000eJp'::rlf;:'~lf[á~3~~ ~en!f:~~sa~:y::,~ Di8tribuidore~: VIC-, 'OR BUSCH & bA. 
portancia total de 391.~47 conlos ou 3'2$0003.995.364 libras-ouro. 	 N. N. (Uma caderneta do Banco 

Agricula no valor de 200$000, a 
do, o algodão, mais 900.000anno libras-P8ssa-I:=3:8:)===============1~5~V~-~1~! I prazo lixo de umRene eu-nos, pois, no 	 anDo). 
ouro do que em igual perioeo de1934. ------..-----.--- 

Continuando assim, dentro ee T'.1 b .. B h" Como os ;':, overnos

~o~~~o~emprygctp!~ d~e~~I~a~eOnocass!ea· ~..i aCB rH~~ fj.i (] na d 1· 
halança commercial. 	 se esmOl'a IZllm 

Arélc~jú (Via aerea) - A Côr!e
Visitem as SU3S. exposições de O bjecics para Pre de Appellação concedeu monDeclaração se~tes - Pelrüm~rms. - MaquilIage - Arliges para Bar.

Angelica Brage, proprietaria do 	 dado de s~gurança <:0 guerdd es
belros - Cut~hna fllla.:-Novid~dcs em V"porizadores earmazem de seccos e molhados á 	 léldual Teix':,iro\ da .mesa de ~en Não lIe aHlljam: EssIl t08se vae 

rua Bocayuva n' 177, solicita a seus floco<ls - lmdos EstOJOS Cl'm Charulos e Artigos para 

devedores que" procurem ailm d" Fumantes. - Variado sortimento de Cigarros. 
 das de Es!ancla. mlu"ta e VIO- pa8S/Lr em 24 horas com o milagroso 

saldar seus compromissos soh pena lentamen/e de~ill!do pelo 11'0- Peitoral de Angico Pelotensf! E' um 

de pnbllcar seus nomes pela impren

sa, 	 Praça 15 de Novemhro, 23-B lhe~~~~~r s~~O~I~:sm~ e?e~~:: I!:! porrete. A' Tenda em tod. p,,:ne. 
17 15 v ·16 	 /0 da opposlçAo. •• . _ . EIIII__ 
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_ •• 1 _ o ESTADO -Terça-feira 21 de Janeiro l1e .936 
• 

MARIDO DE TRES o Estado MULHERES 
Rio, 19 - A nota de srosa


ç40 no seclor policiei, oolem, 

Diario Vespertino foi dada pelo Individuo Marll


S-11I Ilt/",aes polttÚII' oho Gomes do Valle Seol'Ao

oa. um polygamo de milo cheia. 


Aliás, Irata-se de um CIIIO jei 

Il ol' Dl~ II [Ia


Rednclor: velho, que volta novamente ao 
cartaz por c:lrcuosláaclcs qUIl&eJosÉ DE DINIZ ANNO I I FlorianopoliR, 21 de Janeiro de 1936 I NUM. 149 Ideotlcas ás de Novembro de 

_____ 1931, quaodo Marlinho esteve
Redaoç!1o e OmOlnRI 4 .is voltas com as aulorldlldes 

rua Jo!lo Plllto n. 18 muodo, e que coolaVII 2m 82 de policiais. 

1'el. I022-Cx. postlll 139 
 all~~~I~ loteressante que o fa- Uma queix(I(ot!flção 
 mosoem.'2I~.Sllrlo se lembrélllftt:. -'?or volla das 16 h()~II.!"-..~!I.:._..____ 

Meu amigo. de arraojar o callamento do l!Ieu teve nll delegacia do 5.° dlstrl
ASSIUNATUi{A5 

!llgaote russo, com MIs5 Md- cto a sra. Mana Adellllde FI-
Anno 40$000 As leslas de 19 e 20 em Meu coração é um velho alpendl'e em cuja réoo, oulra criatura phenomenal guelredo Gooçalves, que ali foi 

Na Capital: 

Semestre 22$000 honra de São Sebasllão, ser- Sombra I>e escuta pela noite morta do l\eu circo, e cuja altura era deuuocler seu eSpóliO, o deu-Trimestre 12$000 
Mês 4$000 viram, preclsamenle, como res- O som de um passo e o gonzo de uma porta de 2mA5.. ~sla MarlllnhodC!lomes do Valle 
Numero avulso $200 posla ao surfo communlsla de Q h ' ld d d t pos f . .. e ler amei a, mais dullS 

Novembro do dnno lindo. ue a uml a e os em en erruJa. • • esposils. 
No Inferlo,: Ha mullo, não assistia pro · Aole li gravidade dll queixa, 

Anno cissões lão concorrldas.;imperan- Quem vai passando pela estrada torta VAMOS FALA~ do meoor o commlllllarlo de serviço com-
Semestre do o maior respeilo e devoção. Que leva ao alpendre, dessa estrada fuja. automovel do mundo. Não se munlcou-a ao delegado Plcco-
Trimestre uv1u aAllirmam que os qualléis Lá só se encontmm a funebre corul' a pense. qorêm. que é brinquedo relEU. que °h IIre" Adelalde. 

eslão cheios de elemenlos ex- de criança... Não. E' um carro, :lta sen ora deu a Gulorlda
Anounclo8 mediante cootracto Iremlslas; mas, o que se viu E a dôr que á pI'ece o caminhante exhorta. perfeilamenle igual aos que ve- de o endereço das demais es

anle.onlem e onlem. as classes mOl! cruzar diilriamenle 1115 rU1I1I PÕSdS do denlisla, que foram In
armadas preslando. devolamen- Se um dia, abrindo o casarão sombrio, Ap~nlls ... é mlnullculo. A cRe- timadllll a compllrecer .i dele
le, homenagens á gloriosa ima- Um abrigo buscasse contra o frio ViSl1I dêlle Communlcllzlonl> gacla, IIflm de deporem sôbre 

A dlrecçlio nno se responsabiliza gem, desmenle. pelo menos em E entt'asse, dôce creatura langue, descreveu ha pouco a mlichlnll, o faclo. 
pelos conceitos emlttldo. nos palie, essa alfirmaliva. ~~~~~~i:~c~~~~ p~:s~3~~d~:: A primeira espõs:lartigos a••lgnado8 

é ~~~~. d~~ftís~m~osf~i/s~aÚ~~ Fugirias tremente, vendo a um lado, pendendo prodígio, dI/: pacleu- Autoola Gonçalves, tal é o 
quanlo não ha desses elemen- A Crença morta, o Sonho estrangulado cla. c li qu~1 deu o oome de nom~ da primeira espô~d dOi: 

IIlf0111l0rões sôbre los.indesejaveis, ou, si o~ ha. E O cadaver do Amôr banhado em sangue! «Topollno». Mede 75 celllime- Sanl Annll. Nilo se sabe ao eer
não são conhecidos. Iros de allura, 1 metro 95 de to a dala em que contrlllramtlarry Berger Que felicidade I Anles as . comprimenlo e 80 ccntimelros nupcllls. Duranle a «espanhola»,

I Jonas da Sllva de ralo. e pesa 120 kiloll Um a mulher desappareceu, lIeodo 
WlIshlngloD, 19 - O Depar- sim. . . -..- molor de dois lempos lhe as- dadll como morld por seu es

tamen'o de Estado Informa Et sem per, Ir" cuja a. llurd atlinge 2 ms. elllSSignillil o Illlsrrlaco Winckcl- segorasuma velocidade horarla pÔso. O funccionarJo da Prelo

~~!' ~~I~:;,topr~~~~l~e~f~r d~ JOSE' DE DiNIZ ~~;; ~:~i3:~r~;1 m!~~~~!ii~~~~~ ~~~O; qU!-~~:~~h~~:nS~~~~~~:' ~:u~~a~060 c~~~:~::' i1!C~:~:: ~~ag~I~.E::r~Dh~I::l c?e~:~:sf:3~ 
jllnelro por su~peHa de actlvl- conhecidos com os seus 2m 40; o francês accessorias mais aperfeiçoadas de obl!o. Ao que parece, 1\ srll. 
dades communislas, obtiveram E' rliihcil remonl," 1'1 mais liugo, que ~e exhibiu n8 Es- da moderna e grande Indúslria Anlonlil morreu m~smo. 
passaporles norte-amerlcdnos, Saibam todos longe do que o seculo XIX, vis- I' pos'çã::. de 1900, com zm30. O dUiomobiiislíca· Mas.. . sómenle A d 
maIs ainda nilo foi posslvel ve- ..' to como ~'i cbSerViJçÓell leita[j recorde. porêm, parece ler per- comporIa uma pessoa: o molo- segull a 
rlflcor 151 são redlmlnle cida- A PROPOSITO da visita que anles. a esse respeilo, não lêm lencido ao russo Machnow, que rlsra. E o preço? Não o diz a Em 1921, o deDllsla despo
dãos norte-nmerlcllnos. O 11'0- recebeu do boxeddor I'Umeno MI- caracter preCiSO. Já em 1850, se B~rnllm "ndou exh b:ndo pelo revista Italiéloa: e é pena. sou /I srtll. AmeJia LIIPeunr,
vêrno dos Estados Unidos só - obl'lgado pelo /lrtlgo 267 do 
10mará conheclmenlo desse ca- Quer-'-mudar de -ares I IUMA HISTORIA CONFUSA Codlgo PeDlII. Desse enlace 
150 depois de conhecer as dell- RiO,;:O - O major POllo Alegre, 20 - Tehgril- nasceram dois Olhos, Milton e 

beraçóC5 do govêrno do Brasil. Chevalier, que se acha : ~~a~ued~01u:~~~~e~~n :~~~;x.~~: ~;:~:~~o ~!Sj93~~sllmenlo foi 
preso preventivamente,: depOis dz hóver eslado i.lcom
em virtude de despacho i munlcavel duranle mais de um A terceira 

Viva o rei! Morta o rei ! do juiz federal da l' va- mês, nll priaão ddquella cidõd~. Chamc'l-se Olga Marllns A-
Mlldrld, 19.- Novo, in.ciden- ra, por estar accusedo no o IIr. Fóbio Alves Quinlõn~, gra, a terceira "spô~a do ex

~e:d:ec~~~!lz;::k ~~ ~~:~d~s~~ escandaloso .c~s.o dos .s~l- procer da «Frenle Uoicd» ali . quisilo Individuo. Depois de al-

Ies n4cionol islas lenlaram sair los falsos, dlrJglU ao lUlíl ---O-o-v-êr-n-O-C-O-Il-t,.,-a--·I!:;:ra~:~~:e~:f~~:!:a ~~:::~~; 
li rua aOIl gritos de «Vivo o federal da l' vara uma pe- ---------------------:1 prefeitos/o . causa do genlo Irrltadisslmo do 
re.l» tição. solicitando a sua I I Arac~jú, 19 - Chegam do In- marido. 

Os . esludanles republicanos transferencia da Casa de! Dt . t fi f t lerlor, principalmenle do, mu- A quarta e última 
~\~~~~~~~Mo~:av~n~~il»lumullo , Detenç~o, para um quar-

I ~l~ ~r~~~n ~~ ~ ~~ q,., ~. ~~:II~:~:~: f~~~:,i:re:s~e~~~ • ~ vluva Maria Adelaide foi 11 
O rellor da universidade con- tel OU fortaleza. (I estão uercendo 011 delegadoll ultll,!a vlcUma mlltrlmonlal ~o 

sewulu reslabelecer a c~lma, de policia, por ordem superior, denllstll Casanova. CoosegulU 
saempoqlluctea.foslle preciso ch~marl.,._________• pari! evilar a cobrançil dos im- gaohar-Ihe as symplllhlallfazen-

II 11 ..! postos municipais. Os prefeitos do-lhe presenles, comprandoM 

l)a~ta8 de couro para co egIaIs desses municlpl08, como se sa- bombons, elc., para os 61hosAdVO. gadO C· t d 8 f" 'ellas para be, foram eleitos pela opposi- della CClsaram-se em Arosto _. IllOS com IDO erna 1l , , ção. Ddhi a providência gover- do o~no passado. E dois mesesO segundO exercito ; Dr. EUGENIÕFiGUElREDU hOlnens e erianças oitmental, visando embaróçar 11 depol~, separaram-se.
São Paulo, 20 - A FÕrç1l1 - d d 11

Pública PaulJ:llil , no exercicio CONDESSA .:li acçao e to os e es. Illquerito 
de 1-36. spgundo o decrelo que Florianopolis Fabricação especial Q,a, A imagem de S. 'orere o delegado Plceorelll orde
o cOlarlo OHleial» pub!lca, terá J' b' nau a prlllão do accusado QUC 
o effectivo de 3.664 homen<, Rua J040 Pinto, 35 .estava intacta lem ellcrlplorlo.i rua Se~ado~'asa Bel-ra-osendo a labellél de vencimpn- : RIO, 19 - Quando ~abalha- Euzebio o. 66. e maodou que 

1011 do pessobl de 34.261hWO$ ,"~""'!'"-------" vdm~ onlem pela manha, n:) ..e- fôsse Inslaur4do rigoroso 10
e a do malerlal de 6.750598$000. 14-:-P"'}____ ~e~~t~d~o n:n~~~hç~ ~~al::~l~ querilo. 

.I de se uma optimacha- Mais um para a reserva 09 operarfos acharam, sob um I•..;;;==========. 

'Ien - cara DO lagar Rio 20 - Por decreto Rua Tiradente fi. 3 .- rlorianolJolis mon.ão de lijolo~, uma redoma O f I' Ad • 

dlstrlcto de João '}.~:S~~~'co; 4~ assignado pelo presiden-. 578) 30v - 23 de vidro, conlelldo a imagem r. Ufia ucel 

~~~am:~~~:nte:~ag~:~~r~BV~1 p~~~:: te da R.epublic~, na past~ deAS;e~":~:· e imõgem ell.avam ADVOGIDO
1 _ ______ . _____ _ __________ ____ 

da, proxima da estrada geral e em da Marmha, fOi trar.sfel'l-I em perfeito estado, desperliln- RUI .Iil PIII, I. 1. 
~~~:t~ed:x.,c:~w~:eaE~~~~ ~ekR~::'~~ Ido para a re~el'v~ de pr~~ ••••••••••••: •••••••••••• do a curiosidade de todos. A (sobrado) 

tros. Vêr e tratar com a proprieta-, melra classe o vICe alml- • • Imagem do Sdolo foi condur.lda Das II ás 12 e das 14 ás
T OR •~I~u'i:.va d. Martinha Francisco Ou- I rante Carlos Frederico de • para um estabzlecimealo com- J'i IroTas 
21 15 v.l0 Noronha.. .1.m:;e~'c~l~al~p;;r~ox~l~m~o;;.====~~5~P~~~p~ho~n~e;;1~15~3fj~~~::!-----=--=--=-==:::-1. .1; 

• • O advogado 
: O Radio «som de velludo» : José Aeeacio Soares Moreira , ; • • commuoica aos seus clientes desta capital e do interior 
• Os modernissimos apparelhos IMPE- • do Eslado que coalinua a exercer a sua proflsslio peraote aAcasa Masson 
• RATOR, última criação, sCientificamente. Cô.-te de Appellação e o Juizo Federal 
• estudada e aperfeiçoada no maior labora- • 9 _P.
• torio da America do /Sul, conquistaram ti • ~___________________..!Participa 
• supremacia d.o mercado com successo • ! 

110 dlslloclo público que eslá oHere • fulminante. .! 

ceodo 1115 mais IIndds e originais 

novidadell em arllgos pnra pre3eoles. ; O «IMPERATOR. _I AccumuladoreCi 
lolas, reloglos, faqueiros, appar~lhos • deve a sua formidavel aceitação e supre .1 üac!ouals e eslraDgelloaphologrilphicos, elc. • macia á technica admiravel e inimitavel, • Qualidade • exlra .. 

O systema crediarlo da CASA • á construcção sOlida, ao «som avelludado», • Preços sem compefeuclll I 
MASSON permite grdnde vantagens • á potencia, alcance e «sonoridade» • 
e facilid/ldes aos comprador!.'s. Eduardo Horn 

• impeccaveis. • RIUI 1040 PI.lo. 10·loformações e loteressanle Iile 
ratura descrlpllva poderão ser obti : A culminancia da oerfeíção / : 
das do nosso IIgeo!e : Radios IMPERATOR : _15_-P_.__________ 

EDUARDO NICuLICH • Informações, com: • 
Rua Felippe Schmidt, 36 : EDUARDO HORN : 

FLORIANOPOLlS ~ M5 5tv.-20 4!............:............. 
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LADRILHOS ORNAMENTADOS1 DITOS PARA PASSEIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCçAO 


Fábrica: Cáis Badaró, sln. João F. da Cunha 

P-15 

I 
t 

I 

I 


' \ 

._11_' ._,,_•••••11111••--"_ EMISSOES DE 
~\il~1i~ 

o 	 Fabrica TE-novo rece ~r~f~r~C~~~~Dga?~~fa\m~d: I Nollcla-se que ~~áL~~~ep , . • denlro de poucos dIas uma ou-
LEFUNKEN-a ultima palavra em materia de radlo-dillusa.o. • ira emissão de sellos poslals .I 	 ~ 

• 	 Eslab.I!lzadWes de ,Ienslo .KOERTINQ·-Iegllímos-Indlspensavsls para compcn, ar u pari! commemorar o /rl-cenle

c@ri~asõ, eSHa~p~kt~·'SiÃ~!Udlcafal'Ô;i()a·rnôpoús 	 ,, , ,	 ~;l~~~op:::~~.d:e D~~:~:~ 
~m.... I.: a........ 111,,1111, $'11 fralellf:w. l&lUmll ~ !.;g3~. Esses selJo!, que reproduzem 
 ~ 

MostruarJo permanente em Cruzeiro do Sul .- Rat. Menal ~- EF8PRG. uma viS/i! da_quefld cidade pa-
7-P raense, !lerao Impressos em ~I.... ___~~.I!~._"'".~~~.III1I1••IIIiIl... .cOQ~a~~~dá e :~::::~~". comme_F.._.a;'!;'~~;;'1l'-'l mo,aliVd do ceRlenarlo de Car '.111\\~~los Gomes, o lIecretárlo do 

Sn~GUE! SANGUE! SANGUE! Minis/erlo da Viação está pro t: .~~ ~f ApuI'eza .••I
~ N~ Ur. 'N Ol I:~;~Ia~~::~r:~ :,7(~f!;;~~ ,.. é signal de bõa qualidadeS~ u l: ~ )Ilrand l! compositor nacional e nao só nas pedras preciosas 

os dois ou/ro~ com mf'llvos da 
(OIllO-C <linda mais-nos ali

[Formula Alemã) opera «o GUdr.my», mentos. Dc todos os alimentos 
E' o unieo forliflCdllle no o que contribue maís elficazMortos de fome I

muodn com 8 elemenlos mente para a nutrição é o leite 
WS!;I!' ,çõa, [<tlidS pdas autori mas ... deve ser puro. Tenha 

llucaresl, (U , P,) - As In

~~~:c~~8:~~~~r~~~~"d~~~~ . dades lumeDa~ ~óor~ as mlst certeza que o leite adminisele. COIl1 c ~~u uso no fim rdveis condições econornicas
de :lO di"s, nora-se: 	 trado a seu filho é puro e comque prevlllecem no districlO de 


l ' - Levantamento geral Tlghina, na Bessaraoia, revela- pleto! É a saúde do seu bêbê 

das lôrt,;~s e volta immedia- ram que nas aldela~ de Gi!rbu- que eslií em jogo! O leite con


••••••••••••••••••••••••• ta do appelite; Ui.! e Tdracfia morrerdm á mln densado marca "MOÇA" é um
• 	 • 2'-·Desapparecimenro por gUél 0110 aduflos li: algumas du leite de pureza e qualidade ga
• 	 ACABA DE SAHIR DO PRE'LO • completo das dÔles de ca- zias de crlançds. em consee e beça, In;jomniã c nC;'1osi.3- quenc!a da fome de:~:mhJüC:d 	 rantidas pelo nomo:: NESTLÉ. 
• 	 a 2a. edi~iio actualizada do • m~. -Combate rúdical da pela sêcca que assolou essa O leite condensado marca 


"MOÇA" é o leite que criou
• GUIA DO ESTADO DE • depressão nervosa e do em. re~~:u;3o,v~:/7cra~s~~e~igadaS 
milhares de lindos bêbês I Na•• SA', NTA CATHARINA •• magrecímento de ambos os nesta cilpiral, durante o Inverno1 

sexos; morreram trezentas pessoas de falta do leite materno pois 
• Editado pela Livraria Central de • 4 - Augmento de peso necessidade. 	 não hcsite - dê a seu filhinho 

ALBEr:..TO ENTRES .1 variando de 1 a 3 kilos; As crlilnça~, seguodo consla o LEITE CONDENSADO• r. 	 O S~OIilUCll01 é uma gran- aoandonaram os Idres em pro
• Florianopolis --o Caixa PORtal, 131 • de descoberta scienlilica.- cura de comida. O govêrno 	 MARCA "MOÇA". 
• Telepbone, 12~O o•• Santa Catbarina . 1 Opiniãu do dr. Manoel 508- adoptou p'ovidênclirs urgentes. 
• Endereço Telegraphico: «ENTRES» r~s de C~stro. tendenles a alhvlar os sollrl.1 
• Livro indispensavel a todos pela sua .;~-''l'l:'~=~'~ ;oenn~~s a populllção daquelfa 

• grande utilidade informativa . :_~"''''''I'P'!''''''''''''' 
• Portatil e completo . , 	 Indignação causadaI•. 	 ..1 por um artigo publi o Guia abrange 011 seguinteR a6sumptos: 
• I-O Eslado de Saola Calharl". em geral. • 	 cado num jornal 

• 	 mlnis~~~~I::õ:!lr~[g~~,s~~~~r~I:J:~~i!~:pO~~~i~:., :t~~ • gr~~~~~Ad~ViL::;::~o- ~!~: 
• 	 - Illdicações /lteis: Serviço postal e lel('grspbico. • 'J'ring __ A- _ que: «Causou grande Indlgna
• 	 HorlH ios e preços de passagens das eom"lllJhlag • - ção na colonia pOrlugu~ad tle 
• 	 rerroviarius, nllvegação maritlma e aerca e ('m· • IIoprefe~~NITT~DÊ Moçamblque um dr/igo publi. 
• 	 presas de trllDEporte terrestre e Iluv!al.-M€ldlda8. • ALEXANDRE ~. In . cado num lornal alemão «D~u' 

! ~n;''!n'aç~~~~!!!~!·RepSrtlçÕe8 publlc6s, As. ; , ~e~er::~~~ ~~~h~Jr~~k~~s~~~III!; n~o~~~\a~ ••••••••••••••••••••••••• 
• 	 !loelações, !Dsthutos. Ho~pilals, Imprensa, etc. - • .. • doe cabdlc.. pertencentes a pequenas palses • • 
• 	 Indicações uteis: Melo8 de transportes. PIaDOS e ta • mu • caJviclfl. Fu ~~~i~~~~~~~lstrJbUldO~ ás gran-. OR ARMINIO TAVARES •• 	~f~::~ JI~ta~:I~':fk~:~~~:I~~i:c s. tt'rmtre8 e lIu • ~.o/Úlr,~118:::' O con~ul dd A"~manha, /lU- • • • 
• C IldlC:lllar geral do Comllêrclo, dai 10- • dando-Ibe& YlI;or lori~ildo pelo ~eu govêroo, de ' • 	 •
• dúslrlas I Profl õ • e moclCiade. NIYJ clorou que o referido joro.!. Especialista em molestias de GARGANTA • 
• SI eI. 	 • con!& _ de não é orgam .ofHcial e que o • NARIZoOUVIDO$-CABEQA-PESCOQO •

I A Capllal- II Os Munielplos ns ordem ai· prat.. e uu-ee d 
• 	 phBbetlea -1I1 Annuncillnles f6rB do Estado,. __ loçM. ~~\~~ãO °pe:;~~~ c~~o: :uaiu~ • (Formado el~ Faculdade de Medicina da UnIversidade do. 
• D. Indlel dos I.ounciloles.. govêrno Illemão não e~lá de • Rio de JaneIro, ~x-lDterDo, cor concurso, do Hospital do Prom- • 
• O Gul" do Estado de Sla. Catharlna é a UNI-. . : .....-::::: dcÔrd(",. • ~l~u~~'i~~~~ 3ed:r:I~~~~:: :C~~I~~~e~;ec~l~za1~8J~~e~r':;le~~~ • 
• CA OBRA' neste flenero que NÃO SIGNIFICA UMA SIM- • t'III ... • • • • Sa R' d J 	 I P I r' d B t I H. 
• 	 PLES COMPILAÇÃO DE ANNUNCIOS SEM SYSTEMA. pO.ém • ~ooe-A"--'" O almirante Okada _PIt!~dz:;g~oJ~a:~:t~8~d:aLa~ô~c~n~~aHO~PI~IBcff3ré.G°uID~j:_

colleceiona tudo Que se torna Inctispensavel ou • -. ,.. -... d' . . - ~ II '. Chefe de cllníca e cirurgia de ouvidos. gargllnla,.
• utl1 Pllra um lodlcador seguro do commérclo. das ---- IrIglra um appe OI. nariz, cabeça e pescoço do Hospital de Caridade de. 
• Induslrlfl8 e da vida em geral de TODO o ESTADO, • -- á nação • Florianopolls. • 
• 	 coord('naodo a materia systematlcameote. • Veranistas TOKIO, 20 _ o almiranle • com ~I!b~:t~ru~~f~:gprf:.ra exames da sua especlalldade e 

• 	 Acolllpanha-o um no"o nlappa do E"ta(lo • Aluga-se uma boa casa decente- O.kada, plln.eiro ministro lapo- • Consultas diariamente DO Hospital de Ca- ••
• 	 ." • mente mobiliada proprla para faml- d d d d F
• Preço do Guia com o mappa-8$OOO • ~~~~U~:lt:O~ento,comHgllaencBna. ~~·;án;eril~~~U~50Di:l~ej:~~:::~ .ri a e .e 10ril!Dopolis. • 
• • Coqueiros 116 a 21 do corrent~, fará um ap.. Resldencla: Hotel La Porta •
••••••••••••0•••••••••••• J2 Praia da Saudade _ Délio á soliddrie<l<.de da nação, • T I h • 

1-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;" ;;V;;-,51Iend? em vis/aa3 dlfOeuldades • e ep one 1.456 • 
II Inle!lOrreS e eXIer10res que o • 12P) v-51. 

Japao vem alrilvmando: ••••••••••••••••••~•••••• 
Acq u isição de pro-


Os ESTA.llILIZADORES DA duetos destinados 

«~lUSICAL» SÃO PRODUCTOS 


SACY 	 Iá Italta
PORTO ALEGRE (Pelo Cor- . 


reio - Cheg JU a esta capital 

R.IO DE JANEIRO o sr. Jo~é MdrliDefl', que veio 


~:~~~sdadoac~/~á:~ q~:s a~~~; : -

DE REPUTADA FÁBRICA NO 

Temos o maior prazer e 	 da êlpplicação das sancções á A Favorita
lIalia. por pi:rleinterêsse em demonstrar a 	 da Soc;edade 

excellencia de sua fabricação 	 ~:: r~;~g~~~se~~in::.qUirldOsl 
Accrescen/a o ~r. Marlinellle 	 funcionamento. que o carvão riograndense re-! 

me/lido para li Italla tioha da-I' 19••oia cI. Let.riado bons re.uftados. 

Or. aULCAO '.0 Commissõas BDascontos 
E t bel- d d Conaultorlo li Roa JoAoe ,':.,~ .â , I Iza ores e ~~~ ~~~I~~~~s~:;,s'k~~g~~OC?: Pinto n. 18 (Iob.) Conlul- Rua F. Schmidt,17s'ecticida perfumado. tu. da I til ! horu da 

Peçam a seu forneceuor tarde. AOI pobrea - Con· 
Agente: A. LDEOREVX IUItU no HOIpltal de Ca. Phone 1514Rua Fellppe SChmidt, 9 (sob.) rldade, til • hora. 

8P• 
CO,rrente 

...___________________IIII~~-----..oI!~-~11 da manhA. 
I'" 	 29 Hiv. -li L.--. 

I 
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Ao lempo da Escravidõo ·applica
vo-se o 101 Freto de Negro, paro 
evilor Que O! pobres escravos ... 
dessem ao VICIO de comer. terra. 
Esse vicio, commwn apenas aos 
preguiçosos, era, no opinião cruel 

'01 .enhore., uma dmples manha de negro vadio, com o 
filo de adoecei poro não trabalhar. Porêm lonto o "leio la 
comel lerro como o preguiça, eram symptomas do Opíl~ 
~o - frequenle olé hoje enlre os trabalhadores do cam~ 
tom a lei de 13 de Moia, os Vocfimas do escrovidõo se rp. 
berlorom do tyronio dos homens, mos o NeIIGICIr cantinuo. 
016 no»os dias a 'azer dos Brasileiro. ., '_ 

os Escrayos da Opiloção , _ .. 

Contra esla doença, porélTb existe um remedio salvador: o 
Néo-Ne<olarina Merck (produc1o allemôo) Que cura cam
pletamente o Opnação, restituindo 00 Opilada a energia 
li o boa disposiçõo poro Irobolhor. 

Lote~1 em prestações
(VILLA GALLOlS) 

Sito no log:u Capoeiras, município de São José. 
Extensa area, distante 3 kilometros do novo 

Quartel do 14 B. C. e 6 kilometros da praça de 
Florianopolis. Terreno plano, em optima condi
ções para construcções, com boa água, luz e 

um grande laranjal de qualidade. 
Servido pelas linhas de omnibus de S. José e Pa

lhoça, Lotes de 400$000, em prestações,
Para mais informações com o sr. 

Pantaleão Athana!iío 

A corda arrebentaUm eaCe aroDlatieo e saDoroso! 
Uma palesfra agradavel! Especialista em UrlU'gia Gel'al 

Alta cirurgia, gynecologia (doenças de 

senhoras) e partos, 


Cirurgia do systema nervoso e 

operações de plastica. 


Sómente no 

UAFE' RIO BRANfJO Co:.sultorio 11. rua Trajano, iS"{das 10 ãs 12, edas 15 ás ·j6.~O)
Telephone - 1,285 

poderá V.S. encontra!', reunidos, esses dois prazeJ.'es 
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Lisboa, 10. -- Os jornais noticiam que uma criança de tres annos de 

idade matou o pai, quando brincava com um fuzil que se suppunha 


estivesse decarregado 


IVIDA SOCIAL 

lonlvenarlos
Transcorre, boJe, o aoniversnrlo 

~~~~!~~~ ~~ t~~~a~J1r~c';I:h~iI~~I~~ 
sr. Sllvlno Carneiro da Cunha. 

- Deliue, hoje, o natailclo da 
gracloea menina Valds, IIIha do sr. 
OSCRr Vieira, oflielal Inlerlor do 
do 14 B. C. 

Sl&s.: VlcenUna Ferreira e Ceila 
Born da Sllu. 

Sr.: Pedro de Freitas, e o Jovem 
Victor Côrte Real. 

Nasclmenlos 
Está em lesta o lar do sr. O<!orlco 

Fellppo Ah·es. com o nascimento 
de uma garôla 'IUC recebeu o nome 
de Yvonne. 

- Com o nascimento de uma me· 
nina que recebeu o nome de Hella, 
101 enriquecido o lar do sr. FloUnio 
N. Alveo. 

VIajantes
Acha-sc nesta capital, o sr. coro·nel Caetano Costa, polltico e lazen. 

deiro em Lages. 
- Do nortc do Estado, via ler-

r:~t~~.~~;:i~~~~o"~I:~~:ti~:~~~: Depois de Forte ca- o sonho da Monarchia 
:;;~"a ~~i~::tz, Mnr~ha Pessoa e Cano lor uma Furiosa 
a;" ~c~~~~:'d'~'Ok~tad~, a!e~~~~r~: I Rio, 20 - A AcçDO Monarchista Brasileirll r~Qumu

Pte. !'P••i,ll.· Mllria M. Sousa, Fran- tormenta ao S. T. J. E. o seu regislro afim de quz pOS5a dtsenvol
cisc~ Osorlo, Maria EUsa LaUI, Se- B. Aires, 20-0 calor de on- v~r ü SUe] ucllvidade polHlca. U·jj .e5perlino d!z que a At

~:I~~a~~:.Il.J~:~aC~~~e~N~~~: ~~: tem foi losupporlml, IInlnglo- ~:gri~~near~~l~;a tJf.:::~!~,:ore ':e~~to~ere~~~~~a~,,:daM~!~I:~hf~ 
rondina Vieira, Aurea Oliveira, 00- do, 6 tarde, a uma temperaturd 110 Brasil com a d3ceoção ao Ihrono do prlnclpe d. Pedro
:-!c~eRM!~~o~el!~~o~x:;/Ba~~!~~:: ~~~:I~~:;u~~-~e:Vt~~~e:~I~r ch~~ Hen rjqu~:Affonso. 

~~~~;~s,G~~~~~rl:'ci MMU~d ~e~in~:~ Vil acomp/lohada de terrlvels .e O processo serIÍ iulgad_n_b_re_v_em_en_'e_.______ 


Rulz. p ~~~~esslvas descargas electn- A obra diabolica do fogo
Enrermos Clllram DO centro da cidade ________,________ 

Será submettlda, boje, no Hospl- dois r/llos que occaslonaram 
lal de Caridade, , melindrola Inter· locendlos sem graves conse- Buenos Alre~, 20 - 03 eSlalelros de Buenos Aires 
B~~1~0 clrugica, a senhorinha Maria queDclas. foram parclalmen'e deslruidns por pllvoroso Incendlo. As cha-

Buenos Aires, 20-Tres na- mas ~ltlnglram uma alfurll enorme, envolvendo loda a cons
---------- vlos .llIponêses que foram apó- Irutçao. O corpo de bombelr.os compllreceu DO local, trllbalhao
~---------'!Iohados por forte tempestade, do brllvamente pllra dominllr o fogo, o que IIÓ conseguiu de

esllio em serlo perigo 110 su- pois de cinco horas de In2"enles ellforços. Os preju'zos alio 
doeste dll Costa Snrlano. AI- calculados <m mais de 50.000 pesos. 

tendeodo 1I0S pedidos de soc- ~----------A's ordens! 

Si V. S. precisar de uml 

limousine de luxo ou de IU
 corros. dirigem-se áQuelle pon A cassação do registro da Acção 

10 várllls embarcações. 

I 
lomonis novos dos ultimo. 
Iypo., lê-lo. h. íi. SUIS or 
dens, chamandO-OI pelo le
lephone 

1.3,2,2. 
1__ ~_V_2_5~152~7)________• __ 

-------- '---" 

Aguerra na Afr.·ca 
O· t Irlen a 

COMMUNICADO N. 101 _ 

ROMA, 20 - O mllrechal Ba

~On~ldote~~~~a:'Des~u~of d~~!~= 
tado DO Clloal Dorlll e puse
guldll sem tregua pelas Dossas 
troplls. As columDas comman 
dlldas pelo geoeral Grazlllol 28) 5v.- 5 horas. «Doce Adelina». çao de ser este presidente da calhollcos . temenle formulad<ls pelo seDII
entraram DO terrltorlo de Galld. ho~~~~~~)(A~ -:- A's 19.30 Companhia G~~la, que recebe A polf~11I interveio e s6 dor Connally. 
Borêlmll e no dia 18 OCCUPII
ram Flltu a 950 kllome'ros de 

IIDdovleOr'.aerulob.v~qrUleend,lonb~ms tgeroU,aPdoos 
D D U 

resistir. O ava o ço cootlnúa 
proxlmo IIS cllmelelras. As oos
aae tropas enconlraram as co
lumnas dos fugirlvos em deplo_ 
ravels condições que se eOlre
gavam, implorilDdo ligua e vl
veres dada a absoluta desor
gllnização dos serviços logls
tlcos do adversllrlo. Tambem 
Da localidade de Dilua Parma 
e Uele Glls!ro as nOS8i1S co
lumnas avançam rapldameote 
capturando os grupos i!Jrmado! 
ildversarios. No «frool. erl
thréo é Inlensa a actlvldade dll 
aviação, da artilharia e das tro
pas em reconheclmen'o em to
da a linha eotre Makalé e Ta-
c!lzze. 

10pling' no «Re
canto dos Poetas» 

-

L d 20 (A B) Osr


Oil ree, " . - es

: 

I 
Morreu JOJse V, rei d'lnglaterra 

Londres, 20 - Após o boletim médico distribuido ás «broldciStlngslO 
IOCII., ás 16 horas de hoje, o qual informava que o eslado de slude de SUl 
M,je.t.de o Rei Jorge V .e aggravavl a cada momento, fOllm suspenso. todo. 
o. progllmmll estlbelecidos para hoje pelas estações de r.dio que, deIS' hora 
em diante, passaram I irra-:liar, de 15 em 15 minutos, o estado de Ilude do Sobe
rano Inglê•• 

Londres, 20. Urgente - O último boletim médico distribuido hoje, ás 
21,25 horas, dizia que a vida do rei Jorge se approximava do fim, 

Londres, 20 - O rei Jorge V, que teve alguns momentos de agltaçio 
durante • curta agonia que precedeu á sua morte, nos ultimos instantes mostrou I 

maior serenidade. O rei exhalou o último suspiro dS 23,58 horas. 
Londre., 20 - Logo que foi conhecida a notícia do fallecimento do Rei 

Jorge V, todll 11 CISII de diversões suspenderam os espectaculos, cerrlndo IS .UIS 
portll. E' inde.criptivel o pesar c,ulldo em todo o p.ís pelo desapparecim~nto do 
IlIustre Monlrcha 

2., 
_______________________.________ 

SOCIO 
Firma desta praça necessita 

de um socio Idoneo, com capl
tal de Rs. 8:000$000 ou ... 
10:000$000, tendo a mesma 
firma bastante movimento, tra
balhando em diversos ramos de 
commércio. 

Os Inleressados podem a· 
presentarem suas propostas em 
envelopp~ fechado 6 gerencia 

~~:!e d~r~~~ id~nne~~ad!~fOrma. 
As propostas devem ser dl

tlgldas para Socio, «O Estado» 
- Flollanopolís. 

I ntegra lista 
Rio, 20 0-- Entrou, hoje, no Tribunal Supe

rior de Justiça Eleitoral, o requerimento do de
legado do Partido Traoalhista do Brasil, José Ta. 
vares, pedindo a cassação do registro da Acção 
IntegraJista, sob a allegação de que a mesma es· 
tá incursa nos dispositivos da Lei de Segurança 
Nacional

D. Acassação õo mandato do sr.Iversões I Raul Fern.andes 
. ~-. 

RIO, 20. -. O SupelIor Trl- apparecerdm os calholicos nd nado de Washl1lgtoll
hO~~E«~r;:u~i~~ALnill~~Sn~:'~3,,:, ~~n~1 h~V~t~eadl~~el~~~a~::~ h~~rI:,cl~~~I~i:me'q~~~e gr~~~~ rla~~~::~~;~':: ;;~I~r!:,q~6~~~ 

CINE REX- A's 17 e 19.3 IGw~yer de Azevedo. pela CIIS- seguisse a reunião, Iravaodo-se aa mun'ço~s provocou vlolenlo 
horas . «Culpa do divórcio» saçao do mandalo do deputddo vôolenlo choque enlre os ade- debale no Senado em conse-

CINE ODEON - A's 19,30 IR."ul Fernande~, sob li allegll- PiOS do credo vermelho e os quenela das accusações recen-

ApolIces do Estado de O t'/ S15Slppl». favores. do go\"e!nll . muito difllcilmente conseguiu O ref~rldo congressista de
" as a O E5 T ADO O mlO'slro /oao Cabral, rel~- re"tabelecer êI ordem. clllrou que o senlldor Nye cln-

A Agl1olc'nlaasdo 0B:n"'.caolSdO Bra- .en I ez tor, conclue o seu parecer 0PI- ACllbada a conrusão, verlfl- sultara á_ me~órla de Wllsnn» 
'" U O sr. Gustavo da Cosia Pe- Dando pela cassdçãt>, pois a cou-se li presença de vllrlos sem r~zao valida ao alftrmar 

sll, nesta prllça, esta proceden- re~r~, como agente da S. ~ a~cu5aç~0 foi provada. O ml- rerldos. que foram logo me- que o ex-presideDte se tOrDara 
do ao pdgamenlo do coupon Fabrica de P'oduclos AlimenlJ- OIslro LlDh.nes eoteodz que a dicadoll «culpado de falsiOcaçiio quaodo 
n.O 3, dali A!'oJl~es ~e Empres- cios Vigor, de S. Pdulo, oflere- compaohla qu~ dirige o sr. Raul' declarara, em 1919, perao'e a 

:~: Ru'!f~~lr~ d~I:I~:~1l s~r~~cr~~: naquella cidade. !'>- lallecida completaria, no dia 
humlldos nll proxlmll qulola- 19, 100 annos de Idade '3 era sua vontade morrer 
feira no .Recanlo dos poetas», c.entenaria. Maria Lopes (diz «A Notícia») nasceu 
011 abbadla de Westmlnster. e loi crIada como escrava na antiga fazenda da 

Desde o lIutor clllllaleo Tho- viuva Maria Lopes fazenda essa situada, naquel

~::o~lIrg~di:~dfa~~~rl~;1Ir~ le tempo, no munIcipio de Paraty, e com a lei 
"'rlmelro eacrinlor que recebe aurea, aos poucos, como as demais fazendas, fôra.rol hoerl,.. se desmoronando. 

[CARNAVAL \CriaCão de um mu
seu postal em 

Bando da Noite Paris 

I 
I Hole. da 20 horas, a cidade PARIS (v'lí'.. aerea) - Vai 
vai ser ensurdecldc1 pela «cllo- ser criadll nesta caplllll um 
rc1delra" dos «bebês» do Velo- mu~eu postlll, 
80, o corulll-mór do «Baodo O sr. Gzorges Maodel, mi-
da Noite.. nl8lro dos Correlo~, Telepho

• Os "meoiooa. do «Bando» nes e Telegraphos, decidiu mao
'[ estilo disposlos a arrancar a dllr lostllllclr, em sala, que es
taça-cllmpeã Que se IIChcl em IlãO sendo preparadds na séde 
poder dos cFllhos da LUlllt. Os do Mlnleterlo, á rU3 de Grl
efllho'es., por sua vez, estilo fll-', nelle, umll exposIção postal 
zendo fôrça para segur6-1c1 por pumllnenle, êI exemplo do que 
mais um aono. Ise faz em VII rios pafses estrllD-

As surpresas que o Veloso gelros. 
prepc1ra são /anlas (!egundo o O novo museu postal reunl
progr"mma com 101 numeros I rá todos os docun.enlos e ti
que elle vive exhiblndo) que Ilustrações sôbre 11 hlstórlll do 
nllo s~b~mos si OI cHlhos. correio Da Frllnça, de~de li SUII 
dêls illtura!, os «meninos" da criação alé aos nossos dias. 
braDclI raioha do céu, aguenta- Figurarão em deslllque os 
rão a mão. Iprimeiros sinetes do tempo de 

O v. eIO~o que /le prepllre, Lufs XI, precursores dos servl
pois, IImllohli é clua nova». ços modernos e que marcam 11 

- De PôrtO-Alegre a' I:~~~~oshl:~~f!~a da crlllção dos 

.Nova York 'Todos os documentos pro-
Vindos de Porlo Alegr ... , com vêm excluslvam9.~le do~ archl

de511no a Nt>vlJ York acham- vos do proprlo MlDhteno. Sl
se nesta cilpiral os rdidmen mo- rão exposlos no museu sêllos 
tocycllslc1s O,waldo e Armin .jo de todos el! emissõzs fetras na 
Klein, qlle ontem nos vlsllaram, Frença, com os. s",us desenhos 
exprimindo lIDa silllsf~ção pelo originais e . Vimos documentos 
modo hospÍlaleiro com 'lU" e5- raros, relal.vos ?Oll c.orr~los. 
lão sendo Iratêldos na leml ca- O museu CUI/l crlaçao foi 
/harlneose. annunclad~ no dia lé3 do cor

renle, sera Inaugurado denlro 
Oervasío Pereira da Luz de 8 dias. Tra/a-se apenas de 

Flllleceu sabb;odo, em SUl! re- reuDlr peças e documzolos qUt 
sldenci!! á rUII JolRville o nos- se ilchavam dispersos por va· 
so ven~rando conterr~neo sr. rios serviços, embora já CldS
Oervc1slo Pereira d<l Luz, sub- slOcados. 
dlreclor de Rendas do Estado O museu será futuramente 
IIPoaenlado.' 'transportadn pMa o ediOclo 

Era o exllncto um cllracter de novo do Mlnlslerlo dos Cor
rIJa têmpera, que, embora po- relos, em constru~ção na pr/!_ 
bre, deixa á sua familla um ça l"octeooy, e que deve estar 
Dome Impolluto, Que é, DO:! terminado denlro de Utn anno. 
tempos que correm, um raro 
mollvo de orgulho. Autos os. 200 e 208 

Os cbaulfeur8 Mario R6vere 

gelras o mall fino 8Ortimeoto na e Guerlno Carmlnatll, dispondo


Perfumarias naclonsls e estran 

CASA MACEDONIA ~~I:ao~s ~~ti~ggil~~r~~ <~e~~fA Casa que mais baralo vende. 
6 Trajano 6 ~~:ra~~~~md~e~:~alo~ra qual

2A ~v·12 Tratar no ponlo dos autos. 

Serio conFlicto en Fone 1.6.0.0. 

tre catholicos e 


INSULTO A-NiÊMÓRIA 
co mmunistas DE WILSON 

Dubllo, -:- (U P) - Qu~!,- As accusacões feitas pelo 
:~O~~~d~'~~r:s uc~~':~~I~":~ senador l'!.J!e e o inci
num arrabalde des!a cilpilal, dente vertJlcado. no se· 

limo de Consohdaçao do E~- ceu-nos varills lallnhas do leile 
tado de Minas Geral3, vencido condensado «Vigor», qu~, peld 
em JaDelro correnle. sua excelienle qualidade, póde 

Os pOllsuldores das referi- ser recommendado como ali-
das IIpolices poderão, assim menlO de primeira ordem, es 
desde lá, dirigir-se 6quelle Ins- pecialmente para crianças.Agra 
tltuto de Crédilo. decld03.Q .uerla morrer com 

100 a n nos 

Emorreu... 
_ 

na vespera 
Falleceu no dia 18, na cidade de Joinville a 

centenaria Maria Lopes Moreira, mãl da parda Pu
d S d ' . h -d 

reza a ole ade Rocha, que e mUlta con em a 

Fernaodes nao goza de prl- SAIBA VESTIR-· SE Commissáo dos Negoclos E1
vilegio exclusivo e que, assim, Para vestir bem e barato procure trangelros do Senado que não 
não ha a incompallbilidade a <Allalatarla AREIAS., ~ ~ua Joio fôra posto antes do Om' da Guer
IIPon!ada. 1'1nlo D 11, - E Dada m818 . 30 v-á rll a par dos trlltados secrelOs 

O JUIR'dmenlO rol adiado. dos allilldos», 

Novidades, b/jouterlas, artigos pa. Expulsões da ilha O;uem. perllote o Seoado, 


ra presente Da CASA MACEDONrA d M I cuja allenção estava Inlelr/l
A Casa que mais barato vende e a ta menle preslI aos debalês, o se: 
2 6 Trajano 6 3Ov-12 MALTA, 20 (V. A) - Foram nador Ny~, 11 pedido do seu 

fXPul~os ba poucos dias, qua- col/ega, Coonlllly, reiterou asNova linha OONDOR tr.o subdll05 itallaoos por terem IIccusações, acceotuaodo que o 
São Paulo. 20-0 Syndicato deseovolvldo IIcrJvldadea iloti- fazIa «sem neohuma maldade •. 

Condor luaugurou a sua nova brllannlcas nesla Ilha. As IIU- Nesse mnmento, o lIenlldor 
Iioha São Pilulo-La P"z, fil- torldades ê1cabam de resolver Glaas~ Que exerceril no govêr
zendo partir para 11 cllpllal bo- a expulsão de outros doia IIa- 00 ~llsoo ilS fuocçõea de ee
livillnll o IIpparêlho «Tib~gy. IIlInos, professores de eacofas cretarlo do Tbesouro, exelllmou 
o qual coodu,/;Iu IIS malas pos~ públicas. Oll qUills estavam de- texlualmenle: cTodo homem que 
lais do Brasil ê da Europa. ~~:r:;.IV:ol!~la~:~~!. propagaoda :rr:~~riJ:~:IX~~ Wi~:~~cte;ã~
I~--"";;--;;;;;;;----iiiiiirii--il paaa!: de um covarde•.

Rad-.oman.' a Concessão de h abeas E' de oolar, a proposllo, que I COI pus em eotrevlsta li lmprenllil, o se-
Para coosertos de ap- Os IIdvogados J. B. Sillgado cretarlo de Bstado, sr. Cordell 

parelhos de Radlo e Ble- de Ollvelrll e Frelllls Mello. Im- Hull, declarou que, teodo servl
c/rolas (de qUlllquer mar- peltllrllm iI Côrle de Appelld- do com Wlllloo. linha 011 mais 
CII ou typo), V. 8. deve ção, 11 favor de Jacy Cllmpos aIra conle o seu patriotismo e 
procurar um techolco ea- (recolhido d Penlteoclllrla da escrupulosa hooeslldade. 
peclallsla - J AGê

U
Pedrll Graede aOm de cumprir Ouvtdo a resp;:1I0 do caso, o 

laa BrllQue-1 ~o:e~!~nlea.n::d!)lln:~: Ilord~': :re;~~:~t~~'::~~~~:~I~:, r~~~!~~ 
de habells corpus que ontem tUllndo que ainda Dão esluda 

P. _ V-43 lendo jullI'~dll, foi concedldll. ' os,debil!ea aObre o Inqueril~~ 
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