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o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente : Altino Flores 

ANO XXV Florianópolis- Quinta-feira, 18 de Maio de 1939 N, 7666 

cE~?~S~~:iK~~;; 	'M-a~a' - " n ' -- " " ·..t;.- ·· -·.-..·'· enc"o- "enÔ8 t ::J:~:I~n~Y;~~!'I ' ~ '" ~It~eS· ' · , o"~-lÍe "-'-m
RIO, 17 - Aproxlma·se f1 U I -.----

üpoca dos fes_teJos popular~s , I I':,:~::~~~ ~~j,~cf:~:S 
de êanto AntoDlo, SãO . ,Joao I RIO, 11. O manifesto do sr. Plínio Salgado não cau- I "onlias formas 
e SilO Pedro. Qu ..ndo !from- !sou surpresa. E' que de há muito se sabia que estavam sen-~-------\Iil""'c. ~c. 
pem, ~os campos e /lorestas' l' do encaminhados entendimentos afim de encontrar uma SO- \ ..."" ",,,li,,.,," se jul 
\Oc~nfltos provocados por , lução para o caso do extinto integralismo. . . ~"'" ddKlld"s . 
balnes de papel, sendo, en-' Oual O objellvo do manifesto? Ao que se afirma, em "1l1Qll Ullto <I':"' 
~rE?tant.o, e:xpressamente pro- j rodas bem informadas, o seu .escõpo imediato é criar am- i . ' ·:::s i,;[:I~:',I:;,.:'~':. 
Ibldo la}lrIcllor. ven!!.er ou sol- biente fovoravel à concessão da anistia aos integralistas · :"""l'Ols. ',\I~,"<s 
tar ba.loes, ode ,acordo. . c.om , condenados ou processados em conseqüencia do golpe de I , . kil"s ",,,i., "n'c"
~~o~~~ra~,S a~r~\.;Jod~e~(ld:fe~ I~~_'!!..~~~~S~~ _._._._______ ,~ , : ::~~. ,~~:':~,~:;;'.s :,~,; 
?ret? D. 23.793. de 23 de I --- ~ \ ._~::::~{I~tJt;Ull:!::~c:I\I~: 
JaneIro de 1934. Dr J a-o dA' OLHOS OUVIDOS ,j",,, "m "'IH'ct"
Ba~eado no rel'eri~lo. ?i~- i • O e rau,o-NARIZ GARGANTA _ _ __ "t"...IIt c. :-;j "In_o 

positIvo legal, o MIDIStl'r10' ' ""i,''''''''''I<'. ,I",""t,. :I;,I~\~:;~~"~~ \~:~;:~ 
da A~ricu!tura. por ioterm('- I E,pecialist. do Centro de Slúde - A.,illente de prol. Sanlon 11,", ~1c,:I)y':, Imse d, ' ")",,.1<- Figa.l" 
dio do Sel'viço Florestal, re- , Consultas dlartas das 4 as 6 1j2--Rua Vi<lor Melrelles, 24-Tel. 1447 .1" B",·"lhu". - - . "",·u ",,,"ci,·••~..d,,
particão criada recentenlen 	 l n :1 de t"lItllr (·... te ull'o - - \'crium '1UUII 

~~iC~~l~~: 8~ ~~:aç~~ ~~rr::~~ - ----------- --- - - --- ;lt:I':·r .~I'[';:~ t~.~:: ,:::::::~::~~lll:::.::.' rl;:ç~:~:'t~II:;: 
da mencionada pro'illiçiio Indu#strl-a das fale~n(l-as \~::~~i;\~'~~ ':;",t,:,~:::::.;.::~;::t~ ,::~ :i~~1~~1~:~: 
como tambem para as penus 	 :Hl dius. S!'lI dinl l\' iw 1111' s er"l rI!'Sliltlidu. 

de detenção até ! 5 dias e 	 ;~1:~!:: 11~1::lllt\)~!I/<::~::~\~ ~.~~:~I~~~~;~~·I!:~I~~~~g;~.~ 
::j~i~o~eo~:io:esq~~s e~~~~ ha de t~~~t~s~:.;~ f~i'~ill~:~~U~~)~~~~docr~llD~~c~opJl~t'1~~i~Oac;~ '1"""'" '·." it ,,,,, ,,, ...,, ""'"n,'i'"inlccfid,z 
travenç';es previstas no dis clllsse em todo o P'l16. Segundo se noticia , 109 firm'!ts co
p08itivo le!t9.l já citado, pe- merl'Íais do Rio Grande do Sul, reunidas na Associação 
~a6 essa.8 l!"posta8 pelo ~r- Comercial de Porto Alegore, resolveralD dit'igir um apélo ao EDIFÍCIO 
lIg'O 86, inCISO m, do Codlgo govéroo federal, solicitando medidas para o comhate á in 
Flort!stlil. dústria das concordatas e lalencias. "SUL AMERICA" 

Essa indústria é hoje das mais l'Jorescentes. Por 
isso mesmo, impõe-se 11 adoção imediata das medidas recla. Devem estar lembrados os
madns pelo comércio honesto, i~to é, pela imensa maiorin leilores do que hi pouco escre
dos que no Brasil se dedicam às atividades comerciais e vemos sôbre ü conveniência 
6110 prejudicarll)s pelo procedimento I'raudulento e crimino de a Cla. Sul América de Se
so dos mAus elementos. guros de Vida construir em 

nassa capital como já o fez
Não se trata de um mal ouservnuo 56 no Rio Gran- noutras, um edlllcio condigno.

de. Daí li justa repercussão despertada pela iniciativa do onde se inslalasse a sua ope
com(!reio de Porto .-\Iehre, pleiteaudo diversas providências, rosa agência.

Pois o sr. José do Vale Pe"nt,'e as quais a rel'úrma da lei de I'alências em vigor. reira. por ocasião da visita caIU
Essa lei h'Dl se , revelado falha e in cHea7-. Incumbe ao go que nos penhorou, á passagem
\'êrno, hoje munido das mais amplas faculdades legislati  do 25' aniversário do ESTADO. 
vas, reformá-Ia de acôrdo com as Iiçiies dl1 eX[leriênci!l e teve enselo de nos revelar que

eslá sendo assunto de cOl/lta.
I t:~do _:m :ista_() clamor do coméreio hooesto. • ção, por parte do sr. Anlelo 

~~q~~la ~~~~a:r:~:n~!~ 
dos do Paraná, Santa Catarina! Br. Arrninio Tav81es -	 DUUIOOS. NARIZ. 6A86RHIA I e Rio G. do Sul, promover a 
construção do referido edificio.I Cirurgião-Especialista Assistente dopro!. Sanson no próximo ano de 19~O.
I (on.uh.. do. 10 ál 12 e da. 16 Ó. 18 - Joio Pinto, 97 lob. -T.1. tilS, lUa quisemos deixiIr de tra

zer a público a grata nova, na 
certeza de que florianópolis ,
lel'a, assim. mais um moderno 
e elegante edifício a embelezar - 5üti.f"itc " "";lcn!e, I 	 ü seü quadro urbiiüü.a
 Contra o abuso cNQoseveit --- pai da


"Soby" posso agoro 	 Nessa mesma ocasião, o sr.do anúncio democracia na José do Vale Pereira, um dos... horas e horas entre-
ativos agenles da ..Sul Amé

tido com o seu bom amigo -~ o \ radiofônico América» nesta capital, nos disse.rica» 
fiel comPQnh~iro dos garotos I 	 enlUSlasmallamente, dos numeRIO, 17 - Nolicía um I NOVA YORI<, 17 - ° plC 
sadios - a Chupeta "ORION'·. 	 ro sasseguros-da-vlda efetuados

vespertino que entrará em Isidcnte Som nza, da Nicarágua,
Dê tranquilídade 00 seu "her

vigor a 25 dei cOrlente, dirigiu pelo rádio uma saudação :~d~~~~~o eE~::gált:aoJa a~~~~ 
deiroll com chupetas de supe	 aos povos lali~o-americanos, a panhla, cuja rellJllctiva carteiimpretcrivelmcnlc, a id qlle 

regul~mcnla a irradiação de lirmando : .Dirijo uma saudaçãorior qualidade. garantidos pelo 	 ra, segunda o balanço último. 
marco "ORION", evitando os 	 acusava (só em Santa Catarina,

aosanúncios pel~s estações de fraternidade e carinho note-se bem) a respeitavel somamanhas que tanto aborrecem, Iradiofônicas. povos da América Latina, dizen
irriiôm e debilitam o sistema 

Essa lei - cuja aplica do lhes e confirmando· lhes que deE~I'~~,:~r=~~f:á, e~a:'~g~fli-a 
nervosa infantil. opulenta, exPrimindo, de mação havia sido adiada ' a política de bôa vizinhança do neira Irretorllulvel, o conceito

limita a um minulo o in presidente Rousevelt - a quem 
tervalo entre dois nlllneTOs se póde chamar hoje em dia de nós desfruta. 
durante o qual poderá ser pai da democracia na Am~rica 

lido um anlmeio_ - não só com palavras senão 
com fatos demonstr" ao mundo 
a sinceridade que une cada vez 

FOI NOMEADO mais os povos do nosso conti

J. 	 de lIue a -Sul América- entre 

nente. A viagem do presidente Machado & Cia. ~	Por decreto, do dia 16, as  Roosevelt ti América do Sul e
CllUPETAS [IICOS Dl MAMADlIRA sinado na pasta da Educa a presença de seu secretário de Agência e 

t;iio, foi nomeado o sr. Ola Estado nas diferenles conferên RepresentaçõesIlaRIONII 

vo Cassiano de Medeiros cias internacion&is, assim como 
professor da secção de ar ultimamente Cliu podol - 37

s\MtÓt.o H~uaúlKU. EM A.nfATOS 	 o formoso discurso 
tes gl'á[icas da Escola de de recepção que me lez eRI RUI Joõo Pinte - 5 

tE IC\IUCIIA, lIA DUAS! MEIO stCUlO Aprendizes ArlHices de San Washington, demonstram que o FlORIANOPOLlS 
ta Catarina. 	 grande presidente recebe com a 

mesma gentileza e o mesmo ca· Sub-.gente. no. "rinciplis 

IE~~~~!t~~l~ BR~~~~~A 

I 
 SANTOS, 17 (<<A Tribuna»). - Deve reunir-sc, 

deotro de ahwns dias_ no Rio. li conferência dos secre

tários de Ed'úcação dos Estados, convocada pelO ministro 

üustavo Capanema. 


Sabe se que um dos objetivos dessa reunião con
siste em dar uniformidade e coordenar os planos edUCA 
cionais que estão sendo executados pelos governos es· 
taduais. Faz·se mistér adatar esses planos, em todos os 
seus detalhes, ÚS diretrizes gerais traçadas pelo Estado 
Novo. Uma delas, e da mais relevante importfmcia, é 1\ 
Que se Iblere ao problema da nacionalização do assunto . 
Nesse capitulo será preciosa a colaboração dos secretá
r ios ca Educação dos Estados SU!:St8!!. E', de fato, princi
palmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Graude du 
Sul Que esse problema apresenta maior IIcuidade, dada 
a inlluêncIB de núcleos de população estrangeira e 
resistência oposta, franca ou dis!arçadamente, il aplica 
ÇfLO efetiva da lei de nacionalização do ensino. 

Outro assunto que será objeto de acurado exame 
no conclave dos secretários de Educaçüo será, sem dú 
vida, a necessidade imprescritivel de intensificar a reaçã o 
contra a propagunda de ideologias dissolventeS nas esco 
las. Ninguem ignora os excessos a que essa propaganda 
havia atingido entre nós, h:!. alguns anos. Por isó(' mesmo. 
é preciso não esmorecer na contra-propaganda, porquanto 
estamos em face de um mal Que ainda não foi inteiramen
te debelado e que resurgirá no dia em que niio delrout81' 
com a mesma resistência de hoje. Foi por ter a noçfl(, 
I'xata de aspectos do rrobll'ma Que o interventor do Es 
tado do Rio deu um cunho tão acentuado de nácionalismo 
à reforma do ensino, Que recentementll decretou. 

: 1~11~::(~j*i: 
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• 	 usar o •

i Iª'~'tJll;&:l,-E~!; : 

• NO .IM DE VINTB DIAS IIOTA-SE • 
• l' - O Illlugue limpo de tmporeza. e bem cstar geral. . • 
• 2n-Des!\ppareclmllnto de manlfe8tações cut&oea. de • 

• orlge~·~~8~~~~:rectmento completo do RHEUMATISMO, 
• dOI'el n08 06808 da caboça. de fundo syphUlUco. • 

• e do t~d~~~sSa~~~~::o~~~ d~~un~~~;:3t~~~. SYPhllitJCll" ~ • 
• XIR 9i:-~2. ~rf:~lb~8fo~~:ot~tt;.8J~~~!t:~el~~urel:.() ELI- > • 
• E' um depurallvo que p08sue attestado8 dos Hospital., • 
• de espec!altstas dOA OtbOR " da D:V8pepsla SyphllJtlC8_ • 

• da c~r:!~~ oDUlo~?~ d~ 1tq~fdOe~c~~~:!~d~ v~~= • 
• nos 20% que dois vidros pequenos. ._ • 

Busca-pé em plena ctuI,a! 
RIO, 18 - Om repórter 11. ' 1 


fiador transmitiu ao .000bo» 

esta gozada inl'ormaçllo: .No ProFessora nociva 

m~~i:~~~ d~~a:i~uc~~~o, a~~ La Plata, 18. - A comissão 
d Ir . . N I de investigat;óes em iórno 
p~or::!~~ltuisat~~~oso ql~eav~ das atividadt!1l anti.~r~~tin !IAI 
aos alunos da (juarta turma d,a professora de hlstor!"" da 
do terceiro ano, ocorreu um Escola de La P~t1!a, apr~sen 
lato imprevisto. O professor t(lU o. seu relahJl'lo á êhao ' 
fazia prelE'çiio, quando, em celaria. . . 
certo momento, um busca-pé Quarenta e CInco da~ CIO ' 
eorta o espaço e vai atingl- ~oe~~~ alunas .Q~e. aSSlstl~~ 
lo em cheio... ,IS hçoei!l de hlstorla dapl .o 

Seguiu se grande alvorô- ress~ra L?veraz declararam 
ço entre os alunos. O pro- que a . ortent!lç~o :Ia mesma 
lessor, enérgico, exige Que era nazIsta. alOCO alunos n_e 
o culpado se denuncie, sob garam totalm~nte li acusaçaG 
pena de impOr pp.nalidade à que pesa sobre a senhora 
turma em pêso. Love~az. 

Em face do dilema, uma ~oJe, será preparado o pro 
senhorita aponta o culpado. ce sso competente. 
Era o menino Cesar Saiamonde, Iltal trlst". mC1D aml!r'
filho de Juiz de Menores do Teu broDGhltel Snfrestoae ' Estado do Rio. 

Levando o lato ao conheci B' lei de NOlso ""Ibor; 
mento do diretor do estabeleci Só te SlIlvl li OOllUI'I'USS11 

~:~t~~rl~~::, ~~~~~~~~~n~ea::!: O d,. Lutéro Vírsu 
linho o representante de uma municipiol do Ellldo disciplina, continúl em Berlim 
pequena nação como o da mai- P 77 
ar nação do mundo,.. cO Globo., enctrrando a no- BERLIM 18 - O r. Lute.A,' des(ida de madeira 	 1:..---------- ~0~1~~~ ~ia~~m da 

!icia, que pública e,!, destaQu~, ro Vargas: filha de p~lIdea
~nfor,!,a q~e a releflda .. ~ortart.a te da Repú~Uca do Bn_n, 
Já 101 publicada no «Dlano Oh- assistiu a uma dllJcJl ~ In
cial», do Estado do Rio, , teressaÍlte ' op'erao.lO r tnada 
-----.-....---.. lno :Hó8pl~1 da CAridade p lo11'0'. saU.rburgb_

O dr. Lutero Vargu. que 
te a.p.el.alln lU gla~olo
i1a, Irsbalh. tod.. .. ma
nha., para .perfelç~r I., 
Dum b"pllal, com o pror. 
SUeve, olld. li prelencloll
dherau opera~ 

o 1- Sorteio da SORVETERIA GLORIA realiza-se no próximoBRIIIES s'''.do, dia 10. Aproveitem os poucos v.lél que .ind. ,e.tam. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:op'erao.lO
http:ven!!.er
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Rádio I 
DE LONDRES 

i Na, onda. d. 25.29 mlt. e 31.55 
I '"\ O\~e sua

Os Imh., a e.tação D"v~nhy. dI: Lon- '\\:'é)9 ~~c\la ~ . . 1r®~~@r/)dres, irradiar. esta noite o lfí!:!luínill ,. ' U
pro!rama, horário d. Florianopolis:Medicos Parteiros 20.20 Notícia, e,portivos I 

Notas ,ôbre o M.rcado. oe 20.25 -- .Prô. c contr.... A 

Orque.tr. d. R.vist. d. E.toção 

.Midl.nd. d. B. B. (. Regente,
as Mulheres Reginald Bv"ton. 

i 22.55 ---. O Hirsch: I 
inlportan1 (':; \: ) 1" ;.: ::" : i 1 

Os :,ü fri11 1t.': ;; " .:, .,. 
11ledo dc" er.i' .l · :I~ tl:· , · ~: · ~ 

A yida é1. :-:~-:: a é ·.: ,n 1:1 :'~" !" 

Par:.: C\'it':1~' c : ;\ : ": lf 

:::~~;E;·;:!~;,_~~:~~~,;:~',~:,~~, 
ventre, a.;:; pC'r:.. l: !" I. I; ! ç t,I..~~; C' 

mnarelü.l:~o (' b::'l;)~T:i ~: i:iS 
queza ;;:c·!';:! c dt.';:~t : !.i ~-: ~ç· . :-: 

Quorlolo 

, .·.. .:;.:n;~.;.. ·;:_e:-.i;: Q';03:- r.nki:):' (' :~tn:, · '-OI1:.-:(·:-:tÚt "S ú ill fb.maç0~s clt.' f f:i~~~~·i~~:Z;~~~i!.~~:~;;(l~'ll~~ I· 
I colo) . Qu.rte~o para cord .., n. o 2 
10m Ré (Borodin) . 

: 1\) ~ Ipo~~~~~~-~l'~!t: ~~~~~i:iO,ôb~ 
, ~I"~ C :c-: ili:1aln3.ç'b(\~ inl<.'rnas. c 10 <1(15 lo M.rcado do Açuc.r (só na Ire 

çõc~ , op!'(·s< w !:n n ...' i:o O~.i. ll') co ;:~:..; :: ( ~ . ~tlf(\('n~ :i. o , fah:l de a r, tOntur;.I ~· , 
pC5-o. c "!.k,!' c. d "j'l'.; (1·~· d'~;·E1C: 1("i ~1.. nas pt.'n!:~'·~. (,i! jô0:~. Cl..!rt : ~:..;. 
coccir3.':; . ('~··l"i. a.·: t,(\::. f'-'; . e d(:!'c:-: IV :. i J('::u, dure....: il ~~S l"' -.:L1. : ~ C ]1:1;-; 

cadci r~l ::: . L,1t ~ ~ de ~: 1! 1::l) J \ : ~ .-; t ~: c;.:~:· q1iaLp"!.cl' lr:t ~)al;!(I. c lod; ~ ."i II 
as {.'C'f!6ÚSa..; :": lL l·t;.:~; \~, i::: (!:t ~' ; : ~ ' ..1~ ca .... l ;~~ ;ll: ~$ l \::b.: 

do utCfO. 

Rt;g U}il '-!OY Gcstc:ira l· \ ·it :, t " t.r:Lt<l c- :-:t :l ~ c'..l1! .~-c s tüC'::; c l:l n,J.m as·õc:; (k~íh~ 
o coml:\'o. ~ 

R ('!!, zilwJo r Gcsteira c-\' ~~.~ e tra t a ·\.~.mh:·ln :l~~ co!np l;(, :lc;'r, (' ~ j n 1.e ri1 .'l. ~ , , 

q'..lt: S'-l',) air.d.:.t l! l ~ , i ~ 1'~::': ~"~;~":' dll ql!~ ~.;-; l nn:"! 1l:!. ç0('~ . .It:

CU7 ~;('( (' 1!1('Sl110 

G~st-aira 

...._--""""--.,....-------~. __.=.'"'-~ 

Asmedidas de precau I~;;;;;;~~;;;;;=:;:;;;;;;;;~:;:;;;;;,;-;;;; ·--=;;;;-------
ção contra a espiona- L b .. A ~I' ri- . 

gem na Inglaterra " oratOflO de na lse!> \.. In!CdS 

LONDRi-~S, 17 (U. P.) - Ao FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO mesmo tempo que prosegue 
o esfôrço da lirã-Bret6nha l 
no sentido de realizaI' o seu Ex·assistcllIe do Prol. Dr . Erasl110 de Uma - Hio 
programa de I'earmamento, C'\lfSO de especializaçáo com" Prol. Df. Abdon lin S - . Rio. 
são tomadas um'as providen . Prática no Laboratorio CeJllral da Marinha-I/io
cias no sentido de evitar que 

os segredos militares sejam An;íli se de urin3. léses. liquid a célalo-rachiano. sangue elc. 

revelados a potências es. Exames de pús, escarro, l11ucosidadcs, serosidildcs. etc . 

trangeiras. Reação de Aschcim Zondcck ( tliagnústico precoce da gra· 


Nesse sentido. todos os videz). Reaçtics de Wassermann, Kahn , Klein , Hintou. 
funciona rios civis, que tra· Vacinas Al1togc~a s. Todos M exam es para clncidaç;10 
balham no~ Ministérios rela de diagnóslico. 
cionado~ com a defesa, usa
rão distintivos especiais pre- Rua Felipe Schmidt 8 Fone 1259 
~~s o;~~e~~~ete n~o b~~~s~~~! L..~1~6:J~----------'----~3õ;'-1-2-
ser perdidos. 

Além do mais, qualquer 
pessoa encontrada nos cor 
redores dll::)uell's Millistérios, 
sem distintivo ou não acom Mtü N(V)\60 Pt~R.~ ~ TOSf.,(S tU 
panhada por um responsllvel. 
será imediatamente detida e SO' ~C'ON5l\.HO\ UM I\tMu>io, 
rigorosamente iuterl'ogadli. 

Foi anunciado quI" os do
cumentos secretos passarão 
a ser guardados de fôrma 
mais rigorosa, tornando pra
ticamente impossível a sua 
revelação aos espiões. 

Dr. Remigio 
CLINICA ·MEDICA 

Molestia internas de 


Senhoras c Crianças em 

Geral. 


CONSUL TORIO : 

Rua Trajano. 1 - Sl'h. 


CONSULTAS: 

9 ás 12 e 14 ás 19 horas. 


RESIDENCIA: 

Av. Hercilio Luz, 178 


-- Phone: 1392

Attende a chamados EXCELENTE TONlCO DOJ PULM'O[~ 

f ' : ,' .·.· ..·. · ,. -, .. .. i 

~ . MGlIQ:yilh()sas criações em 

.,:~~~J;~~~:~~{:i~l~~~:~:!~~~e~i~~~'~~~~2i;~~~~\l;~:~ 
t.~ ; '" ' ::. ; d:!. 1T),('n~tnlaç:l0, aneml:'!.., IXlEd ('z, 


pelo;; s ofri1!l(' l1i1..1 .... c.1o u t c!"t.1 , fra 
(!-:- '.. : '...t.' ~·o . "!.:':..:.te::2.:: :· ....·.:.1: t.::.::..:, ;)::.lp:!..:.!· 
I 

quênci. GSE 11.16 Mc/.). 
21.30 - .C.rds on t~. T.bl•• . 

Pal••to em insl<,. 
21.45 - Noticiário om in.lê•. 
21.45 - Sinol horário d. Grun

wich. 
22.00 -- BiS B.n. Mú,i.. d. 

Don... pela Orquo,tra do Hot.1 
Grosvenor House. lob. direçio 
d. Sydney lipton. 

22.30 - Big. B.n. Fim da tr.n. 
mi..ão GSE. 

I 22.30 - Tran'missão GSB: No· 
tieiário em espanhol. 

I 
22.45 - Fim d. transmissõo 

GSB. 

I Roubava, 
'por um me
Itodo próprio 

S. PAULO. (P. C.) - Os a· 
gentes do Gabinete de'Inv~s
tigaç<1es deitaram as maos 
silbl'c um curioso tipo de la· 
drão, que de há muito vinha 
ugindo nesta capital, ehegun
do alto a criar um sistema 
próprio para lesar os incá!J
tos. 

'fl'ata·se do individuc> Be
nedito Roeha Viana ou Be
nedito Torres, conhecido po · 
la denomina \,iio de -Gato su
jO», que ~ignmca 11Idrllo (IUO 
:-(juba tudo, qualquer ob,leto 
:lO seu a lcancl'. por ínfimo 
qU'3 seja, 

Benedito 'I'avares. depois 
ele muito cogitllr, descobriu 
um sistema llOVO de r'oubar: 
I'ez·se surdo· mudo . I~ntrava 
nos pr(' dio~ I',,~icl e nciais dos 
bllirros ricos. Quando surgia 
uma pessoa da casa para o 
atender, tl ladrão explicava 
por sinais que não ouvia nom 
ialava. Em seguida, puxava 
do hôlso um pedaço de pa
pel e escrevia o segniste: 
.Meus amigos. Vim de Mato 
Grosso, cidade de Campo 
Grande e me acho nestas 
condiçiies, em virtude de urra 
quéda de cavalo. Fui tele
grafi8lR da SorocabanR. Acei· 
to qualquer auxilio o. E assi· 
nava um nome qualquer. 

A vitima lia o papel, con· 
doia-se da sorte do pobre 
surdo·mudo e afastava-sc pa 
ra o interior da cusa em bus· 
ca de qUtllquer níquel. O ma · 
landro, então, apanhava to
dos os ohj~tos que. pudesse 
carregar e I'ugia. As vezes, 
li cava cinicamente li espera 
da esmola e sala com o di
nhe iro obtido pela lamúria e 
com os objetos roubados. 

Interrogado no Gabinete de 
Investigaçües o _Gato su.io» 
contou as suas façanhas. in
dicando os nomes dos com
pradores das mercadorias que 
rurtava. 

I 

I~tra n~- ã~ oa a e~ti~1I 

AGASALHOS DE PELLES 


.está recebendo a \ 

CASA ROMANOS Rua C. Meira, 26 
Telephone 1288 ....-.. 

(aixa Economica do Rio de Janeiro 
8' Sorteio das Apolices Pernambucanas 


O H" sorteio das Apolices Pernambucanas ~erá 

realizado no proximo dia :\ t, ás 11 lIoras, no reeinta 


do pl'i'gão da Bólaa de Fundos Publicos 

do Rio de Janeiro. 


A CAIXA ECONOMICA DO RIO DE .JANEIRO. torna 
público, mais umv. vez, que a venda desses tílulos 
está sendo feita, nesta nesia {lraça, por intermedio do 

Banco de Crédito Popular e Agricola 
de Santa Catnarina 

á rUI! Trajano, 16, ao preço unitario de rs. 97$.-0'>0, 

concorrendo aonualmente os portadores dessas ~o

!ices do valor nominal de cem mil réis, ú distribuição 

de pre!llios, em dinbeiro, no total de rI:'. 1.500.001l;:\OOO. 


A VEIGA FARIA 

Direetur da Carteiro de Títulos 


Alli 

E~t~ E~ '..údo (~.Y" , : dlinn foi õlpt:r
idt; r,;;.H.lo :l pÚS ;U1I10.:> de pcsqWsrs. 

Acabe já com a irriia.;à/J e iJ 

entupimento; torne fresca ~ 
agradauel cJ3!!a respiraçiio! ~l~~II~~~ld ~:~;:r~~~:lt:~I . ,~~~~~~~jo~~ 

a L'h :n:.-,:,c L'ombi ll:id Gs nd!c CX:lcta 
:,~"':i:,-' ..;::.; prcpcrçc~~ que pro',,:!!,;'!!!! 
~t:rCJl1 a s m~lhcrcs par:t proteger 1.'$S:1 
"::on<1 d\! pl'rig<.'·· no nari:, onde os 
r\:sfri:ldosconlC.;amc::,:cdcsetl\'olvem. 

Usado a tempo, logo ao primeiro 

~:~~~~ i~~;;::3:~~~2:'~~~:~,\~~ 
rC'll nll.'l1 te eOO1cccm . 

GONORRHEA CHRONI'A 

Nlio deeuotme I A scleneia. progrediu € há uma. 


NOVIDADE que resolverá o seu cal\o. 

Maxlmo slgillo. Carta para: 


CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO 

-M' ·-- ovels de. aço-
(C.t"lO. - Â*,chlv,08 

••••• p_*,a ••'03:..i••• 
aCãbamos de receber, em estilos os nl::ai~ modernos. 

Esmcrada}ahricação das Indústrias "Neve» - S I'alllo 

HecoIDIDcndamos aos nossos clientes e amigos uma 
visita ã nOSS3 exposição. 

Preços excepcionais! 

,. ra,Qllllad(I ·" Cia • 

Rua Joio Pinto - 6 


Telephone - 1058 ex. postal - 37 


F L O R I A N O P O L I S . 

P.75 
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• • 

o ~ADO-QulntH . relra IA d~ Ma! elo \939 

Um clube" 
de careCas, 

Nos Estados Unidos Cc on· 

~i~ n;~~sdaS;n~?ml:, :~cifcf.~d:~ I 
'desse gênero'.') fxiste umI	c1ub!l de Clll'ecl.lS e, para ser 
admitido como sócio dessa 
grotesca associação, é pre· 
ciso ter o er30io 1i80 em 
uma circuuI6rêocia de, pelo 
menos, vinte cenU metros de 
diámetro. 

Os membros dest'l socieda
L:}e 'p!!i"eCc qut; " se o.q,;·lli·}·;--:i:r;j'-' 
do brilho de seus «queijos 
do reino», como pltore8ca· 
mente chama o povo às ca·\.~ ~~iç~ey 	 beças os c a belosdonde se SlI6UlI SU6111 SjlGUf], tel; ~ ~_ ~ " ~. 	 despediram definitivamente. Carlos Hmpcke S.,A.De um modo ~eJ'al, porém, a 


· breh..:do a mdolenclCt C'''t:.~ lorna o trcbclh('l(lcr 

i. #r A falIa de vivacldade a tW'i lr:-zQ ou 50

cal vicie é considerada ridí· 

lDcapaz de P!Od~l.W o que se- €SPL' IO de lle - cuIa. E os homens que no· SANGUENOL 


ti- e que el!c. de reslO. pOde dai -- nüo ~ a PU? tam que seus I!abelos ~rin· Matriz: FLORIANOPOLlS 

, quica ·Vicio ; ê peOI: é a PI !."'Ç"!..lkü - DOE"I:' cc: , o carac tt-? :is- cipiam a cair, fazem tudo Filiai!! em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages'; 


tica da ..Opilação·... dos 	 o está ao alcance Laguna ti S. Franclsco-Mostruarlo em Tubarlioda qual e um :-ympl0mos mUI:3 que seu (f_lia 11.. ) 

: expressivos. para retê los , E, ee os per· 
 I!' o Ilulco /Oftlflc4.te DO 
. Paro combater e~sa preguica doentia. basta tcm..1J dem em grande parte, I.ra· REFRIGERADORES ELECTRICOS 
, a '*Nco - Necatorino", qUi? l estitui; ao e aterm o o S(ludc (- tam de usar váriNI artilicios i:~= c~mf~C!.t. 

a cüsposicào paro: o lJa ba lho 	 no penteado para que sua elo. Ar3éolãlo, V4o.d4110, 
A N e o - Necc:torina Co tlJU \,E;: ~ I!l:it!g:c r;ocle l u :::o, Q(XJn cabeleira pareça integral. de:. Colif o"iCa ~ ao ROl 

d icionodo em capsulus Icsea~ coutl..:ndo l .:tILÃC!J!(Hdv de Observação mais interes· de 20 ,lias. 110.....-: 
cOlboIlO em soh!:o solido e optiUlQIll € 'ute toleIaJo pelo sante, porém (, de que entre 


, organismo hUmOIHJ. os orientais a calvície é vis· I' ~ t.e..atmlellto I CI'a1 

ta com simpatia especial. E w fÓrçai ' c volta r.. 


]\I E .. • , I~. (' f\ '1' O I!t~ .!.";~.;.~~" isso possivelmeote em razão 
 la do apPc1tIc', 
~======~ ·c~ô2:c.==.:· · do resumido número de ca· rI/2:..:-DesaptJ8rcd!"!~1O l)Of 

, completo dã!{dô,es de a
~===;;;;;;;;=====;;;;==-;;;;-;;;;-;;-;;;;;;;;;;;-;;-;;···;,,;-;,;;,;	 ':,~eça, InsoDlóhíy~~, OCfVO.i&. ·- ··;;.;.....;,..._.I~:C~~r~~le_~~z~~n~~:st~e~~~: 

i~:' ~O; :: -~;:.: ,:~nbecendo ·se, ao certo, o 
motivo de se r deste fato que í. 3'-Combale o radicai di 
como as causas produtora~ ~ dep\'essio lÍervoll c cSo ~ 
da calvicie continua no do·

BRIN1)l1JS ]).L\. 
' Í'IIlIIrcclnll!olo' de _boi OI 

m inio das cODlrovér~iaf,. sexoa; -. 
. 4' -:- AUKmcnlõ 'de peJOO que se pode afirmar, eu 

trelanto, é que uma careca 
SeR\rETERIA GLORIA variando de' 1 i· 3 .!tUaS: 

reluzente é sempre preferi· O SaollletJol ~ IIní'i"ifr_
V.S. possll indo 20 impressos, troque· os na gc rencia ·de descoberls 5c1éotillca. vel a uma cabeleira revôlta por um vale que contém cinco I1l1 meros em milhar que a 	 Oplollo do dr. Mllo·oel So...e deFcuidadll. Porque para

Ih~ dará direito ao sorteio a realizar· se a :!O d" (orrente 	 deCol"" . .careca não há alternativa, aopela Loteria Federa I. passo que para um penteado Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
desalinhado existem produ· DOIS modelos (de 90 e de 120 litros)PLANO PICOLE' tos linlBsimos e de preço ac· IImbo/l de: umo ccoDomla surprebeDdo.:o,e, pois, em 24 
cessível, como, por exemplo, boras COD!Ome:m menos energia eleclrtco do que um Por motivo de viaaem

1.° Prcmill .- Um terno ..de cascmira 011 bandolina, ó leo , loção e brio terro de eDllommet em de2 hOTl'.I1 ~erv'ço, Vende·se, por motivo de vi .11m vestido para sen l.lOra Vaior 2!)O~OOO Ihantina Uessy , que além de gem, artigos de. casa (IO\IÇ~;1- Uma capa gabardine ou conservarem longamente a Mantemos em depósito todas as peças sobre mobilias, mesas, estanles, s:,uar um chapéu para s~nl\Ora » 120i>QOO per[eiçào dos penteados, pos· salentes e mesmo mecanlsmo8 completos. da-roupas etc.), 1 Piano ':lbri·
3." - Um iino calçado para ho· sue m um perrume delicado cação para clima tropical. Isenhora 80;;(100 suave.mcm ou 	 e Em ca~os de de!lIrrllnjol 03 proprietarloll serão allen- ladeira elétrica e I venhl.dor
4." - Um Chapéu para homem 

I
dido:l ImmedrotllmeDle, aem Dccl!:uldade de aguardarem elélrico. 

ou ::ma bõlsa para senhora liO$OOI1 
Preços modicos, tratar· se a

5." - Vinte entradas de cinema 50$000 D_V_ID_d_a_d_t_p_t_Ç_lill_O_tl_d_OODscrlcldos IlO_Vo_I_Ve_,_e!D_O_I_'_ef_rno Rio de laDeiro.i_8'_er_lI_do,ca parD rua Padre Roma, 124.serem em São Pnulo ou 
6.0 - Vinte passes de Omnibus \90 lv-2Antenor Morais 

. __ 
de Palhoça ou Biguassú . 30$000 

7,° - Todos os que terminarell1 Ci rurgião-dentistacom os 3 ultimos algarismos 	 ECZEMAS, COCEIRAS, FRIEIRal 
corridos do L " premio terão Trabalhos modernissi· 

brindes em no mos. Pontes e dentudul'lis 
 e outras aHec~ões da pelle

cigarro~ , va DR.118IL'·' anatomicas, em todos oslor, cada um, de 58000 5080110 SI ,ent;r qualquer arrecção CUIa-Imateriais adoptados. l... nea, appliquc logo AJivene. I; CLINICA ·GERAL 
HORARlO: um pamsiticida encrgico. a base deTOT AL DOS IlRINUES 640$000 	 VIAS URINARIASDlis 6 ás Ij to' das 1n 

ns 18 horas. . ~. Especialista em moi tu;;;Cp;~ú~'~ ~:!~~h~~ :;';:!:~jD~ ~.... .: .~.N:lo se pagam os VALES com cmendas 011 rasmas. 	 ~. : ..., '~'.'.:"
pleuro·pulmonares (bronNão me responsabiliw por perdas, Rua P. Miguelinho,6 

chiles - asthma . -- tU~I · O brinde premiado ser'" entreguc ullicamcnle ao ALIVENE ~~I culose, etc.)portador do VALE. 71 	 Loborotorios Moura 8rasil l±l 
Este Sorteio em Brindes est~ de conlurmidade Consultorio: Rua Joio Pia, 

com a lei 15,[,24 de 14 de junho dc t922. to, 13 eM. 14 í. 16 ·holO.. 
-- Phone 1595. . Parteira legalizada

O Proprietario O delegado de Hygiene do Residencia: Rua Joio :, PI.·

'-___________________-'I~~~~s~~~~e ~l~l1i~~:~ ~~S;;~:i~~ to, 1 {Sobr.}-Phone "121 4.
MEDIDORES DE LUZ 

~~~:~1~ '~~~i~~:'r~~~~t~!da~ p~~~ PreCisa V. S. de medidor para sua instal- 12 
cura uma parteira formada, que lação? Procure obter na INSTALLADORA -0..·-·-----..··- - . 
queira ali trabalhar, podendo, DE FLORIANOPOLlS O medidor marca uarto para alugâr 
si quiser igu~lmenle trabalhar SIEMENS, com absoluta garantia. porque Aluga se bom quarto ~, ., 
no Hospital. Qualquer informa· é O melhor. casal ou solteiro. Tralar no 

o~~O~I~oCaç~d~~~cgado de Hygie- R, Trajano, 11 Phone 1674 S?~~idt ::,et ., rua Fe'lippc 

~ 53 30V 25 1 509 V-\13 152 ... v· :!:;! 

••••••• • ......................................................i• •• 


: POR ,MOTIVO DE MUDANCA PARA O PREDIO : 
':,1' 	 ".,"-..----- H.O 12 DA.. ,:MESMA RUA, A -..... ---.-..-.-.. -..----. - ' : 

i, 	 f 'a;l~1111[fllll'fill - i 

I: estáfa~!ºdd grlndj~s.lI,g~!~I~ão de TODO o sto(k I preçosêj~jpciâ~~I~~nte reduzidos ! 
• . PO'QCOS DIASl .> < >':'··'.... .... . ~APR:OVEITEM } 	 • 

I · 	 :
••~...............................~................•....................... •• 
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CASA 

Arligos de inverno para homens, senhoras e crianq:~s, em maior e mais 
====- -- variado sortimento, na CASA "A C:A1PITAI/' --- ---.:===== ,-:~=---------

146 Matriz - Rua Conselheiro Maf(a n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 1 · v.2:\ 

· · i·····!~1,!§!,!Ni4t_·:rij~!!c~~.,~!ltNão · ha · FERIDA que resista II (um:~~~~s:ma 
• Aconse mos o afiiiiladQ WüBmcOIDE INDIANO de Saro • ~ ao uso da I Damos pllbl!cidade. pelo IlIterêe· 1meDt Bara·'" I d n..._-'.) gia d F uld d d M ~ 	 I"C que põde reprcsent~r pura mul
• O -; pro essor e c_o o a ac e. e e e- • ·1 CALENDULA CONCRETA It08 do. nosso'. leitores, a seguinte
• dfema de Porto Alegre. E' l!lIallIvel Da expulsão de vermes, • 	 . F~~~t~.~••~5~~~:d~el~~1Ri~aJ~0••J.~.e. 
• tal como lombrigas oxiurus, - 8Dcylostomus. etc. 30 annOB dE' G I a melhor pomada para feridas, queimaduras e neiro: 
• U80 têm demonstrado a , ltaa elltcacla. 	 • ulceras antigas I .Veobo com li preF.en te cumprir 

Nfio eon!undlr com a pomada commum de Calendula. uma prom".sa que é a dlvulg~çllo 


: D /:; P O S I 1 A R J O 5;: : Exijam CALENDULA CONCRHTA em todas as g~r:?:~f. ~~Wri.:!~:~a~~ e~~';!a::' 

FI' l' 	 pharmaclas. , Faço-a unicamente com o Intulto 'OéCARLOS HOEPCKE S/A:l,lP. ' - .ortanopOliS : Depositario nesta capital: PI;IARM. 8TO, AGOSTINHO i ~~ :;~s:::~ !~IPe~~~o::'u~~eq~~"r::: ..., 

............................tIi.ar, .~"*••_~i'i Rua Conselheiro Marra-1/) i ~~n:~~~dr~I~:!'''~::.,!'jlv~~'!Wlled~:r~~: .~ 
; multu do estom~go., dizia minha" 

LLOYD BRASILEIRO ' . . '1I senboru pen.l iz"da. 
Cirurgião Dentista MOENNICH iSandalias 
FlORIANOPOLlS Edrfi(iO Amelia Netto 	 "PATRIMONIO NACIONAL" 
Rua FeUppe Sthmldl SOBRADO, SALA N." 1 de liras 

para verão no sab~~~~~ ~~~C~'klJr~!t'~eart~~~~:)~ !~~{,~\~E. N'tt I 

Clínica-cirurgia e prothese da bocca ClOIO ». «COMTE. CAPELLA», e «ANNIBAL BENEVOLO».I 


LINHA PENEDO/ LAGUNA; «MURTINHO. e -MIRANDA» 

Appar.lh.menlo rec.nt.m.nt. adquirido. com todos 05 CALÇADC)S LINHA HIO 'LAGUNA; "ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

• perf.iço.m,ntot d. lechnicI mod.rno. de todas as 	 TU'I'OY A,/FLORIANOPOLlS \~ 
DIA THERMIA - ALTA FHEQUENCIA 	 qualidades FRETES DE CARGUEIROS ..~~ JTRATAMENTO SEM DOR VAPORES A SAIR;TAMANCOS MEXI

ESPECIALICADE: CANOS para PARA O SUL: 	 i' r ~~. 
Pontes de Ouro, (tU de PhtaD. SE:\! COROAS, para Imitar os CO~lTE. ALClDlO; chegará no dia 19, tio eorrente e sni-I 


dentes natu,"i.. Dentaduras .... natomicu, syate",a alemllo que PRAIAS DE BANHOS rá no mesmo dia para Rio Grande, Pelotll~ e Po rto ,\ I ~grl! , I :' :'0(. i,

permilte obter a ImllliÇao absllluta da dentadura nlltura!. - Den COMTE. CAPELLA: chegarA no dia 31 e ~uirá no ~ . .~.~.~ )~'.~taduras SEM Abobada Pabllin8, - Dentaduras parcillis. , base 
de Aço-Krupp Jnoxidave!. -- Extracção INDOWR do nervo, Cinto~ - Chinelos - Bo mesmo tiia para Rio Ul'ande, Pelotas e Porlo All!gre . I 

aem descolorllC!o dll côr du dente. -- Bronqueamento dos dAn PARA O NORTE:
nis - Luvas, etc.tes. -- Idolestills dll bocca. -.- .Descoloração secuuderl.) . . -, Re ASPIRANTE NASCIMENTO; Chegará dia 21 do corrensecç',ca de rlliz. -- Reimp)antação e IDlpl"nt8~ào -- Tberapia da 	 DR. CARLOS DE FREITAS 

Paradentose (Pyorrhés), -" cirurgia radica) .~!(lIndo Artigos para sapatei te, sairá no mesmo dia para Ita.iahy, S. FranCISco, Santos, 
De farto, vivia em con.Ia.Ie ;,...· o Prol Nedmnnn, Berlim, 	 Angra dos Rei~ e Rio de .Jllneiro. ros e selleiros 	 glmc: qUlllquer elimento m8f8~rorte

OEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN prOVOC:iv;,.-me .IIEpepsia,delxaTa'iae
Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. indl~posto, sentinllO um peao', b<KCortume e Fábrica 	 'Ivel na oocca do eatomago," u .... 

I 

azia Insupportavel. ' 
As terças e sextas-Feiras, consultas nodurnas da, 8 ás 9,30 110'1---- Ide Calçados 	 E d., certo ponto em diante ~ 

Armazem - Cáis Badaró'l males Be ~ggrRV"ram lanto qlM 
Aos sabbados de larde n;10 h,i consullas «BARREIROS» Agê~ci~-~~~J~~foo~into, 12 - Phone 1338 me IIzeram p€n.ar lité que ·, tlu'" 

~Ice,,, no c.tumago. E nlo duviDO 
multo de qae marcuava para a-al
cera, pois IA tinha leito u8o ·de I. 
Jumeros especiflcos. InutlImente? O -=-~~H;;;ãiGRA_SM-=ARiiiiiCADiiiiiEAS.~;;;;;-_.I! A.l~eureux ,1 :-_H_.c_oD~A_CO_ST_A_Ag~n_t~__ Illal aggrav.-.e ctlda Tez mais: ~ l I1	 quando tive, de um médico· ÚDIir", 
" cunselho de experlmenlsr 0 '-
"Ir Clntra. Const:lho ,abençoaU .. ' 11 Vinhos Cruzeiro I Vinhos Cruzeiro! Logo nO primeiro vidro comeceI . 
obgervsr melhoras, O pe80 ·no ? _ Depósito: Rua C. M~fra, 39 tomago, a dôr de cabe.;a; o. ' dew · Exijam sempre os vinhos Cruzeiro ! anio~. gastro-lnt6õUna:õ :0:a.'"11 d: 
,;apparecendo, e, agora. depois d. 
"rguns vidro •. posso amrmar ' q_ 
.~tc. u radicalmente curado. 

Para quem 80llreu annoa eegul· 
dGli, c;;m,c :.!~. é r:~t:.:~! que. ve;n

Luís Michielon & (iaso qC,(lNTRA cendo (l temor da publicidade, ea Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRMÃO Inão be.ilel em vir li público .U88·E' DE, EFFEITO SENSA,CI4[)NAL tar os benellclo8 que me trouxe ' o 
... ,..... rebelde•• tralç""as...a. br....ttes ctor.o ímxir Cjntra de Puchury. Foi me...

••• _ simp.... grippes. ...lrl....... ,s_ld6e••I_ c•• 	 FLORIANOPOLIS 
1110 uma pronws68 que 1/7. E' . um
_c."s. _....""'os. de....... pelt....a. _."s. ....0 ....... 
 .anto remedio, que fIlE realmelit. 
IUBlavllh8s no tratamento dna , m1\·: :=::'F::~.,'::!~ .:,:r:.::t

::... ~~::'~=-.J.C:= 7f.iA 	 v.-4 reo do ,Intestinos e do eillómagõ•• tio••_.c....os•••_ 10.......0 .. _ ................. . 

Abl lica, .r, redactor. e8l18,ratt_CONTRATOSSIE jÍI recebeu m." de 24000 aIt••••do....

-.....r... T••h •• ett..,do! ...... ___ ...._._ Aceel- ,ado da mrnha gratldlo. que ', peç 
..... 8•• CONTIIATOU", ...... Nr........ Ioi........... ;mbllc3l como um Ap.rvlço ......uma.

.. .",,; 
....... tI!! T.-...- ....... _ ..... 	 ,,('dada HOnredora.. 
Sofria ha mais de um 

Dr. Aug~s~o deano. de reumatis.Companhia .cAlliança ~a Bahia» 	 Paúlamo articular, agúdo! MEDICO 
- DoelÇl( de_ - aFundàd. em 1870 Side: BAHIA D8. mRLla MOELLMRII 

Diz Jonuar!" Galci/!, re81deDte á Aveo,dd Bec- Putos-
Com pr.:iHclI DOO hosp;tnl, to l h ,nçalves, em Pelola~, Rio G romle do Sul: - 0Der1Cill -SequrOll Terrestres e Maritimos europeu:. "Solria h6 mais ae um ano, de um reumll- (ONSlJLT~ 

IIsmo arrlculou: ogúdo, com dóres IIlr~l:~8 por lodo o Rua Victor Meir I o 26
CLINlC~d~ICA "",111 corpo, especialmeDle 000 loruozeloo, Joelhes e brcços, as 10 1/2 e das 2 as •••Caplltll llelUudo Ro. 9.000:000$000 Consultas d1l8 10 ás 12 t e8tes já bastanle lachcColI, me Impoi!:!lbllltav. m de Tel. 14(J)


Caplltll e Reaervu Re. 57.000:000$000 das 16 ã~ 18 horas trabalhar na minha prolbeão de cczinheira. Tomei 1lQ:!lld~nclll: VllIcoa.:c Oaro
Beas de fillz (,redlos e terreoos) RlI. 16.054:200$749 INSTITUTO DE ELETROCAR- muitol! remedloi! lodlcddoll para IISlla mo!~sllcl, po rém Pr'i:lo. 42 , ,;;! d. IMS~vnrotl effeC:luedo& em 1937 Ih , 3.16<).677:15-1$834 l>IOGRAPHIA CLINICA 101 tudo sem rel!ulr4do. flo/llDlllnt~, Gcoollelhada por

Reeello3 em 1937 RI'.. :1.2.5115:211$090 Cnrso õe aperleIçoumento em minh l eX-plltrôa, que eflá muiro de~i~8da, rellolvl 10
51ul&lr03 PIIg'01I em 1037 R~ . 3.797:380$060 
 g:n:::c~~ ~~a:,~e~:r'O:: mllr o depurtlllvo .GALENOGALlt e, em 160 bC4 hora ELIXIRDE 

dlaoa. portraçadoe eleotrlooa) o fiz, que, hoje, pOa.O ~Ormdr qUI! me acbo radlcal-
CLrNlBNCCAADSEDCO'RlASYSNCE~"D(). meme bOA com aez vidros duse mllrilvllhoso reDle-

Opera com as mais modicas taxas em NERVOSOT, ..... dio. O referido é a ex"res8~o dtl verdade, laOIO sesim . "~~ EIRA 
todo o territorio nacional GABINETE DE ELF.CTRO. que, por !fraUdlio olereço·lbe meu retrato e Uill dt-

TERAPIA cltlrtlçllo, pllftl o UlIO qoe eDleuder. 
ODda. curtal. RalOll altra-via- PtlOlllB, Rio GrilDde do Sul. 
Ieta·~~ol:'~~"=~bo. . JANUARIA OARCIA 


lSealacles Ila~ !)rIDcl!,ill!! cidade!! da Amerfca. "lIIl'Itorlll de IklrtIIGO- Como te~,emuDba8: Brtnno da Süva Tavares 

Europa e AlrlCtI, Dia e la4IJ18I C1llieU Dr. AristidlS RIRO MagalhiIts 


Bumea de 8&11gne para dia· h Id I 


Succurs.1 ao Uru!futly: RegDllldorel de tlVtlrlilll e Repre

re"1,.e::.:r:,~~ll~d~e~~ (Todtlll IIS fi/mos ft;COn te aa pe o nolarlo 
TIo, KaJm e SaÀlhl ZorpJ Dt;mocruo Rodrl!fuea da Srlva).* Agentes em florianopolis 

DlagDoldc!) do Impaludismo, O RBUMATISMO, lO l!till<2 dolorolae detor

".CAMPOS LOS"O & Cia. :~in:~eu~ó:(~ IÍllÍote. lIe)a tia chronico cu recente,' ar,lcalerm.!l~f!l· 
. de AlChelliZolid~•. p:àlâ dlá- lélr,cÍ!r&~rtll cu !fOltoao, Ir8111d9 . pelO ,!fran,ae dtlfuratl

i' RÚAPEUPPE SCHMIDT N. 3~ l~=~el!OCl\!d=:'êU vo tonl~,O, d,oaDogue cOALeN09AL~, '..f!J,...par.ce 
. .... ~~r;.'r. põra ,. éampre;:' c:om poucos·· ltliscÓí; J\h! e3tlLi'a prov. , 


....F,.;l:r-~~ ... ...,.__ .. eo_u_~_tra_Re_·_·;_u_bL._;F_c:-__t:_~___~_~_~_N_~_:_;:_ ___. 
°HOiJO:;!=~E:;:=::A· lll "" .~._..!._:.I.r:.• 6.·· ~_O_6S_B_!_:_ . s. · I_~I.. .D~PURÀTIVO, 
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-lo ,- . lil:=,;,st e.d (.:.>; 11'' , 
---~-· --l 

Diario !"f!\iperti;;:o I: 
I 

RI8~ee\l"a e omolou , 
rua J Q&O PltllO n. 15 ' 

TIlI. l On-C:L.llolltIlJ 189 I 
...1 

Anoo 
Ssmo~~te 
frlmestre 
Mêe 
N"mero ::lyulao 

Anno .&$000 
Beme.lre , 2õSOOO 
'f.lmeolre 15$000 

AIlIIU'lcIOI medl""t.. contraclo 

o. c riginc.13. menmn n!o :.:mbEcn· 
dOM, n&b 8er&1l dt~ voli"ldo! 

0\ dlrec\!ilo nlo 80 r CbpoD8sbIHsa 
peloA conooltGd emll:ldol Doe 

artigos ...ltignadoo 

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vi. CONDOR. 

Svndicato Conde,! Ltda. Agentes 
Carlos Hcepcke S.A. Rua Canse

lhe i.:ro I'Jú:'iÍra 35 Teleph. 1500 

--------_._--_...__._---_...... _ -,- _._.. 

Irman~ atln ao Divino ESfJírHo Santo 
Asylo rleO!~~ãs «São Vicente 

~e Paulo»
m.iI.Jr J oil !' ! r l ; ~,-.l ".: ;:l L":'. l .I 

!-(1 .1 ~,tl t., .! ~ ~ ~ : ; ~ !: Coínci dindo <l~ f<iótivi dc.d"s do Co ngre &~o Eucarls· 
:icú. Que ~" r<. "l iz'!rdo, nC3td " ,, : pit ~ 1 nus di otl 28. 29, 30 e 31 
·1'3 lVl ·, io C l> r' ,~ D!tl com d" d e D lv, !1O E ~ p . i' it !.l SHDtO. o irmã o 
~rov~dor m ..;o é :: -mb ~u~ }-~vi~e '-t l O !~Pi.:1 ug fiéis que ,~ ~ fe~ ta.~ 
·io Orf:Jo C~'~.:~ l~mbndfHie ~e !·ã G c(;;c h i'a d n ~ tl!..0.1m: 

'l'iOVENAS: .... T . rão í l1ic i o Il U di :l 2 de Junho , iÍY 
18 hor~1õ 

S ABBADO 10 DE JUNHU: - A' 1I0:1", leilão d~ 
:-- rendi!3, ~ In f ~ ·:nt {~ .::u ec:Hi cJCJ ,-:1 :) A~) il ú. 

DOlVlINGO 11 d~ JUNI'IO: - M ;:o~ &. 1'1 z ,da iÍs sele e 
!lIci a hOfl'S. cum Cl: mmunhão d .ls I ' m;iJ~'; <Í; 10 horas, 
'Vjlg~1I !Olelóne. co.'> ~p rmiio ao EV cl ,õ gd ha. 

SEGUND ,:, -fE IRA 12 DE JU NliO: - Mbs l1 rez~d". 
á s 8 ho ra:,. " ká" lnlllt ceDI b € nçãn, á::; 18 aDra ~ . Dut1lllte O~, 
r~s al<:s, 10, 11 (> 12, h l\' t' r .:\ , á nei te lei/dO do p :<:uda" em 

i r ~ nte ao ed :íi cj (! do A&yio. 
Pf' d e-~ ,·, porfó.lD! (). ao~ íiéi s IréJnsl , ril f. m suas otfe ( liI ~ 


' e mõ;~l.I S pura os Irt'B r! :u, acim a, ,l !im de melhor "brl· 

---=-::::--:=-=----l lht.n til J as f~ ~· l ~ s . Con~j,.t ('fio ,.l ~ I rmeed "de do Divino Ewirl-


CASA 
Precisa·se alugar uma caFa d t 

moradia. para casal. cujo alll · 
guel não ultrapassc 1I1(ISOOO 
mensais. Informacões na redac 
ção do «Estado. . . v·lI 

VENDE-SE ~~t:~~ 
com 106 metros de rrente. ))or 
800 de lundo. situada D & cio 
dade de Biguas8u com dua~ 
Ca81l11 pequenas, caresal. grao· 
de mandiocal, pastagem e ma· 
to cerrado. Tralu-lõe co m o 
'Ctr. Fulvio Aducci, á rua .João 
Ploto. 18 (.obrado). v 11) 

'o SODtO e ÀEylo de Or~hã:l .São Vice nle úe 
Ficrié nup('U~ , 2 de ~1 Yi G de 19:.9. 

O S r cre.' élr o 
168 J. OCTAVIANO Ril,MOS 

PElulo» em 

35V-)>l 

Dr. Joaq~im Madeira Neves 
Medico - OcuUsta 

Formodo pelo rllculdtJd~ de M~dlclDII da Universidade 
do Rio dll Jllnelro 

Trlllamr::nio clinico I: clrurglc<l de rodas 811 moleslllls 
,·'.Si.. · '.' dos olho~ 

~~3~lih()~P~!~~~:DJ~ p~f)rg~~I~I~~~io~~r:o ~::: 
C:~:ltt: .~:~c::e2.?J~::~~d:::!:;:e~ ,II~~;~~~~~~~J~. 

Bk4lrtcl.tcd. M{J.::IIC4, C/luler. Qual 

Coa ""u dlorioc:l'''ó" de 16 4$ 18 
CON~ULTOR10 Ru. JoaG PI",'O 7 .oh. ToJ.pb. l>466 

J7 11IUIPB. IIU 

1:·································_;
li Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" ! 

•* Trar.sporte rapido de passageiro$ e cargas com os vapores «Carl •..., 

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

~ 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORlANOPOLIS : 

• 
• -• 

- Linha FPOliS .-~iO de"~-~ neir", I~ Linha FP~liS:-;: de JaneiroI 
I• Escala It ajahy-S. Francisco 

Trallspor~cs sg~t~!~sSagCir () ~ Escala São Francisco 

e ca rgas, Transportc de carg:.J..I 
Paquc\c . Carl Hccpckc' dia I I Paquete «Max' 

»«Anna» • 8 

-Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ::2 
-Anna. » 23 

Sa ida á 1 hora da madrugada. 
E I d S - Saida s :IS 18 horas p. 
n:~ ~~~q~~ 2~ h~~~/~~~aç~~-_ 

peras das saídas. 
Ordens de cmbarques até ás IO rdcns de embarqucs 
12 horas das vesperas das ás 12 \Ioras. 

sa ídas. 

~...........".__._---
Obse,vaçÕ~!!i: ~:eia~s~;~i~~t!e~~ore;:.~~~~~~· d~o a~~~::~~~i~e ~acc~:: I

E' expressamcnte prohibida a acqu is ição de passagens a bordo dos vapores. 
Todo o movimcnto de passageiros c cargas é feilo p~I O Irapiche sito 

. Rita Maria». 
Para mais inJormações , na séde da 

••IEmoresa Nacional de Navegação Hoepcke 
á rua Co nselheiro Malra n,' 30. I 

Q.~ 5 ~~~ i!'X.~ttll l!i,~@,'~.t ~a.~~•• ifl:e~Q.. 

Colchões I · I 
Colchão para casal Slemens Schuckert S.A. 

a 30$000. . Materiais electricos em geral
Colchão para solteiro, DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

desde 18$000. Installadora de Florianopolis
Travesseiros de pai na,

V.S. encontrará na R. Trajano, 11 Phol1e 1674 
510 V 13!l 

CASA BEIRA0 
R...a Tiradentes, 3 I

I ~ I 30 --5 o advogado 

José Accacio Soares Moreira 
eommuDlco lUIS SCUl!) cllcDlctI d~~11! cepltlll e do interiorVENDE-SE ~~rdl;r~: I do eSlado qlle cODItDulI ti ex!'rcor sua pronlllAo peraote • 

c asião uma g uilhotina (1llá'l Côrte de appeliaçãoquina de cortar papel ~. 
Tratar á rua Almirante La

m ego , 2il. ISS 3V-2 

Or. BuleRu Vianna 
-0

Consultoria ta Rua 
João Pinto n. 18 (so
brado). Consultas da 
1 as 3 horas da. mr
de. Aos pobres -
CODfmltas DO HOfípi
tal de Caridade. ás 
8 boras da manha. 

Triata flri!l(le de II'Jec<WO 
8Iio o IlIf'lhOl' ~18me para 
preferir JUVENTUDE 
ALEXANDJtB p&17I In· 
t.IIr e emllll!lleDr CIO! cabd

::-.Ex:rdo.ca:"beIi::mblJ: a Fue&lvide. 
mt!.r' • IUlto:rU ce 

abenos~ 

~:~J!:.~contém _ de 
P.l'ata ._~ 

~~ 
,~ 

Quer ·ser feliz 1·i.< 

I 

I 

m'l 

<Ilé Elrdens de embarques alé .,I ás 12 das vesperas .' 
das saídas. I 

Linha Floriaollpelis- I 
Laguna,_ 

• 

Transporte dc caraas. : 

Paqucte -Max· '-., 

dias 2 e 17 _.'' 

., 
Saídas á 1 h :) , ~ da i:; 

madrugada. i 
• 

~-;;;:===~~=~~~~;;;;;;;;;:;;;;;;:;::;;:=;;;;;;;;;;;;;~ 
I 

~~ito~~~1 

Clube de sorteios de 

mercadorias 

1~ 
FANTASTICO ... 


~~I;t~s Prell1ios menores 
Em ntgoe:loJ, amor«. ier"I()f!k 

'e, ••1Ide c rnllu' tudo que 'Contribui~ão 1$000dec~I'? Mande 1$100 em tdlos 
e uaevl 10 prot. O ,KlJln. 
C.lu POltal. .01. RIo de J•• 
~!ro. que I r IncUcaR o melo H.bilitli-veu I In.crevei-vo. I 

de ob Cf tdll pilo, pra.pcrld.
.a~de.dt', Inrtuna c NIo 111•. · ..._______ ________ _____..; 
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6 '0 Ef.TADO. 18 do Maio do 1939 

Prefere a guilhotina a \ 
ser internado na «Ilha I 

do Diabo» . 
VE1{SALHES, 17 (lI.P.) - o réu Eugenio \Veid

mano sentenciado ú morte pela justiça francesa, por ser nu· 
tor de numerosos assassínios, ainda que nada slliba uté 
agora 'I cêrcu da recusa de sua apelaçào, sente que está 
próximo o dia em que será executado. 

Afirma se que. num te~t8mento verbal comunica· 

~~n~p:~~I(~e~~~·~:~~.S~~~I~~e~~o ~~~~'~I;.alln dt>clarou desejaI' I 
O testllmento se relere sobrl'lu rlo li slIas roupas · 

e a um capote, CJue desejll legar R seus pais. I 
~Hll i on . ti outro réu detido, continüa prOClamando 

li sua inoc~ncia. mns parece também esperar a guilhotina. 
Segundo se inrormll. Milion àeclarou que preferia morrer 
11 {:artir para a Ilhu do lJiabo. 

«Um homem inocente. disse MilJion. não púde 
viver 15 ou 20 /lnos na colônia penal. Pl'efiro a guilhotina. 
Nesta sorremos apenas um segundo·. 

;~i~iii.~~~~~~:~;.~~~ 

de que dispõem seus congêneres, 010 Rio e S. Paulo. 
E essa deficiência é sobregulsa senslvel na estação 

calm-:raileteito poderia. em parte. ser compensado. se. 
ao terminar cada sessão clnemiltOgràtica. as portas e 
janelas fôssem abertas de par em par. de maneira 
que o ar fresco os lavasse. em benéficas lufadas. de
lés a lés. ante,; de começ~r a sessão seguinte.

Não se trata de problema grave que resolver: E' 
apenas questão de Doa vontade e cuidado da parte dos 
empresarios dessas casas de diversão. os quais. com a 
observAncla de semelhante providência. estariam mos
trando. ao mesmo tempo. alguma consideração para 
com os frequentadores delas. e um pouquinho de res
peito à higiene. 

. 

:----------------------•• 1 do Exercito i BbR!.,!M. 18. (IL P.) - <! tino porém só se moot a ~a, IDIUS uma vez .. , Irente !l 
llECIFE, 17 - O :trabalha-I «:V0el~l~cber Be~bachter. dl- disposto a .iar 12 contos --Je Ilre~te._ OS esq\ladr"es. da ~s-Dr Pedro Catalao Clíni~C! ~édico· dor ?lIaMel Felipe de Sou- r!g~ seria advertencla li Po- luvas e 11m de ordenndo180C!~çao dos FuncIOnárIOS 

• ClrUrglca sa assassino li o capitão Ti- loma, ao c.omentar o p.reten· lmensaJ. 'l dO Iesouro e da CtlStl u.... 
das molestias da cabeça e pescoço búrcio Freitas Almeida, con- 60 assllsSlnato de dOIS ale- _ pcke 

ESPECIALISTA EM !ndor da j" Região Militar. mães em Tomasspv, e a exi- O t . d d . - . 
OLHOS 	NARIZ GARGANTA OUVIDO Motivou o gesto do crimi- gt'ncia expressuda pelas or· novo reina or o O Irls convidado a .; 

" e S noso (l .fato de haver o ca- ganizaçi>tl8 est.udamls polo- Vasco recebeu carta ' excursionar ao Tubar"'.J ::.
Consultorio: Rua Trajano, IS 	 d d b I aO'

Diariamente das lO ás 12 e das 4 ás 6 horas pilão :aconselhado o mesmo n.esus no senti o e. que ~ ranca O 'aguerrido conjlluto do 
R.lidenci.: Phone 1565 o não vender um mucambo 1'10 Oder deve ser a Irontel- RIO, 18 - Chegaram 11 Hercilio Luz. do Tubarão; 

'--:'::------:.:.;;;;:;;.;.;=.....-::.::::.....;..:;;:;;:...--:'1~~-··lem que morava. Manoel, en · ra ~ermano-polouesa. _ bom termp as ~demarches. convidou o lris pura dispu '· 
43 V-tO roivecido Ilor vêr o negócio DI~ em parte aq~ele o~gao entre o Vasco e o técnico tar uma partidu, naquela pró.•_-- 1I 1I1.1--14 I h desreito. vibrou tremendo Ida Imprensa bel'lmense. __A Ramon Platero. I~ressista cidade. . -

Coelho Blaune. Dr. Manoel Pinho 
Srllas.: Alba Coelho e Maria de 

Lourdes Alves. inleligenle aluna do Doenças de Renhora8 Pllrto8 
cerso nOlmal secundállo do I. L -Via" urln8rlaa-Oper8çôea

SIS.: Edgar Areújo, Aldo Ferlaz Clínica médica · Test8 
e Carlos Bolteux Piazza. de glandula8 endocrln98. 

Jovens: Hélio PorlO e Aderson Fello. CONSULTORIO: 

Senhoril• . rxljll que seu noivo Rua J~~~n~intf5~; (sob) 
uao cbapéu RAM~~NZ01\1. RRSlDENCIA : 

X.-lf;(;l~mX'I'OS Rua José Veioa, 185 

Dalva-Malld foi. I) nome que le- PHONE 1199 
cebeu a pnmogenJIa do sr. José I 70P . 
L'sboa, naSCId3 a ~6 do correnle. 1-- ' 

" 

Senhorita. hça com que oeu Da. 
moraeto U8< ch"jlé_u RAMENZONl Para .,odo 

HóSPEDES 

E 'I; 	 d d Gló I H I II 
51.0 ,ospe a as no l.a· oe as 	 segulnles pessoas: José Nunes 

Fernandes. Mansur N. Mamur e s/a..
Câudldo Guedes Chagas e ilmã. e 
H~ns lueulen Mlchcells 
. - • -  I 

I' 
Trular 
a )lI' i 

~'~~'I~:~ I 
PILULAS DE I, 

Assassinado _u,!, oficial i Adyerlência <?: pOlônial~e~~~ca; ~ s;I~~~f~tr~:~z~~~ I , O jfi~o preüminar . coloco. 

li I cargueiros para a in a g?l~e, pelas costaR: contra. o 
I V· l' da SDcfal' sul-americana OllClul. com uma lnna. prc·I I viamente ariadu. = II Londres, :8.- A RO,Yal Mail O capitão Tibúrcio Freitas 
:___ _ ___ encomendou aos estaleiros de Almeida era carioca e ser-

Harlun Wollf. de Belfast, 4 via há quatro anos no Re-
FAZEM ANOS HOIE: cargueiros destinados ú linha cill! . 

Sras.: professora Amella TOlles de sul-americana. Cada unidade -
MiJanda. Maria das Dõres Fleilas deslocar{l 8.000 toneladas. Mó.veis ~ auto 
Nunes. Erneslina Póvoas. Mar;a Ou· --	 Por motIvo ~e vIagem. ven.dem · 
Ira da Silva e Maria de Lourdes I 	 se. IIrgenle. diversos móveIs da 

melhor qualidade, ir.clllsive 1 eucopéa, por cnja conserva-
quarto de dormir, 1 sala de vi- ção nos sentimos tambem res
sita e I secretária. Tamhem se ponsáveis. Até agora não ti 
vende, por preçQ de occasião, vemos a próva d" que a Po
um automovel .Chevrolel». Tra- lônia estejll animada de de
tar á rua Bocayllva, 111. Phone sejo idêntico.. 
1693. 170 8v-5 

-Institut~--·-Hirlóri~-;;-
Às 19.ao horns de hoje, em 

sua s é d e, reunl·r-se.,'-lo 

em sessão ordinária os mem
brlls do lns!. Ris!. e Geogr. 
de Santa Catarina. 

Transpor.·e 
• , 

BRISTOL, 
quea S!:H~~I~ra.m 1JõiHl 

~uaVé e perfc-!!:tlim

~)(na. c~n t..'stoIUU).!O t~ 


jllt ...~OI1(ts. é (I mes· 

Jn() que r 1!UCI\'"r es

tes orgüo.s. e Isto 

lm,torta em um upH

mu funccionamentn. 

Deficitário o orçamento 
italiano 

Roma, 17 - Segundo rela
tório apresentado pela co· 
missão de finanças da Câ
mara dos Fascistas o das 
Corporações, ora dlldo li pu· 
blicldade, resultzs que o -de
ficit» do orçb.mento italiano 
para o exercicio de IP3~ a 
1940 ascendeu a 5 bilhões 
de liras. 

Ao e8túdar OI mei08 de e8
tabelecer o equilibrio orça
mentário. o rel6tórÍl) geral 

preco.nlza o ..a. .umento de cer' l tOB Impostos e á reduçAo 
ao mlolmo dasdespeallll ad
mI~i~tr!~~,~" U . 

A \'e.rdudcira c(:ouomia t~stú em CRcolhf'!r o t"onJi
nhão udequudo ao tralmlho ~ "tio utlaptnr o 
trahulho ii c"(Jtl('i(lad(~ ldo cfi.uinhão. 

A ~í'ric ,lot; c:'''l1inhõ(~ s Intcrllulionul offerc('c nos 
ti(~1I'" cOn)l)rlUI()rt~t§ H \'Ullltl~t~rn d" ('seolha do typo 
c:.:nctu t·lllrt~ os Ii~U~ 2h mCJlldo~ c 79 dislnt1da~ 
"~Jllr4" ei:\.os - desde u!' J)"'lut!IUIA uni«ladcs ele 950 
kilot! "ll- O~ 1'0!!JsantcEi (~alnillhõf~9 de 8cis rodas 
CUlll doiA (~ h::n~ t raz.~iro~ e doi ~ t1iffcrcnciac~. 

I'ura quultlUCr sf"rvic;o, lWjU enLrc~n de p(~'1ucno. 

,'olulneM, truU!;I}Ortt~ de t.~rrn " pCllra uu Illincrioy 

b. uin modelo InlernuLionaJ (~om U cUluaeidadc 
cxacta pura prOI)Ureionur .. Jnaxi.no de relldimcnto 
co!n unI mininlO de dC'-'IJCZU .. 

Peça folheto. de8uiptivn~ sem compromisso d. 

CAMINHÕES INTERNATIONAL 
Age1ite~ para o Estado de Santn Cathsrlna 

MEYER & elA. 
Rua Conselheiro Marra 4.-Caixa postal ~8 

." . , ~Dd. telegr.: "Meyer"-FLORIANOPOLIS 
-~--~.-:--- - --- - ---------------

o ..ltlo 

_.. . 

dlscreção .da Alemanha lI}tO O conhecido «coacll" fir- 1 
d,e,:e ser IDterpreta.da .n~ lo· mou contrato pelo prazo de 
100la como ~lm mdlclO de HJ meses, com o cluhe vas
que ela está disposta a to!e. calno, recebendo 2 contos 
rar todas. a~ demo~straçoes mensais. 
de .arroganCla. Se lor neces· Uma das clausulas do com
sárlO, daremos a resposta promisso Ilstabelece uma 
pertinenle, porque a des~ver. multa de 15 contos para a 
go_nh~da campanha anh · al~- parte que o rescindir. Platero 
ma r~mentada na P(~lôOla está tomando váriati Ilrovi. 
constitue uma ameaça a paz déncias para organizar o 

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

Difícil intervenção 
. gl"'a I'zadaaclrur-: Ired I . 

na caplta o pais 
.RIO. 17. - Na policlí

nica Geral do Rio de 
Janeiro, foi realizada 
uma operação cirúrgica, 
a primeira levada a e
feito em todo o mundo. 
~~~ol:t;a~:i~~~a do mais 

'Trata-se do caso ra
rlssimo da extração de 
um angeolipoma diHcil. 
mente localizado, aderi 
do ao coração e ao fllll
mão do paciente. 

O cirnrgião que eon
cluiu com Sll~ess{) a di-
fiei! intl'rvençiio t'oi o 
dr. Aresky Amorim, atm. 
VÓS de dua8 intervenções: 
a primeirol, para prepa
rar a guia de Ilcesso 
:l perig()sa região afeta

~:~n~~I~a~:~~t~~ç~oap~~: 
pr~~~:~:II?~hl~peratúrio 
durou cêrca de hora e 
meia e o doente está 
completamente fóra de 
perigo, tendo resistido 
muito bem iL interven· 
ç'i.o. 

t~d~ ~Uá~c~~;~~el :iS:~ 
Aresky --- é que é a pri

:,ei::a~:: on;e~~~~od~~~ 
se gênero. Houve um 
caso de angeolipoma 

~~~n!O~~~~~~~oqu~~ê~~i~ 
tretanto, não foi opera
do, por se tratar, de fa
to, de intervenção bas
tante delicada. 

1 'lltla' ~Bl\aeSP,t!tfV8t;1~ 

I 

1Leônidas pretende re-I cária e a C. B. D. já pediu o 
tornar ao amadorismo «passe». 

RIO, 18 - Falando aos Orsi .!i! assinou contm!n 
.Diãrios Associados», Leô- (om o Hamengo. . 

I' np~~~:ndeder~r;~ar f(o\leconntr~'~ 1 Festival ~sportivo 
u 

to que o prE"nde ao Flamen- Realizar·se·á, no próximo 

go. pois está propen"o B dia 28 do corrente, um gra.n- _. 

Ingressar no amadorismo. de le·stival eSportivo, pruliiõ

vido pelo Figue t,·ense. 

Quer 20 contos para !,os.sivelmentt; 11 partida 


reformar contrato Impc;pal Será dIsputada pelo, 

RIO. 18 - O centro.méElio ~renl1o d?S calçues· pretos e 


7.arzul' exigiu 20 contos para M(~I~lror~~0It-:i~re • . do Lauro 


quadro do Vasco e para serã realizado. dentro d 
tal obteve carta bra~ca de hreves dias , um intere~saÍlI 
se~s diretores. torneio de cestoból, que e · 

lá despertandO grande inl~ · 
O J'ôgo 	 America X rês~e e justo entusiasmo n oa 

meios esportivos rIoriailopo-
Flamengo lHanos. 

RIO, 18 - Embora esteja s:~~em~~~~a~!rt~snosei:~?!~.-
a~ndaxli;~ante !l pelêja Ame- gremios: Famllia Atlético CI ..... 
rica / almengo, °ds r~brdos bc (dois quadros). Exte·fiLft
estão an mados, ese,lan o to, Figueirense, Iris. Clube 
repetir a proeza do ano pas- Atlético Catarinense, Espor. 
8ado. quando lograram der- te Clube Florianoílolis. Til
rotar 08 rubros·negros no mandaré e Lira Tenis Clu 
õtvea:roprio reduto, na be. _ 

Está m proj'eto o rren 
dament~ de 50 ónibus. adesU: A gran~e .reu~ião :do 
nados a conduzir súcios e hOJe. a nOite
torcedor~s do ' rl'ca ao Conl'or'me já. noticiám~,Ame	 . 

~ .. O I 
campo do Flamengo. Irellltzll-se hoje, as 2 IOr... 


- na séde do Sindic~to. dos Em-

Ingleses X iugo slavos Ilr~~ados ~o Comer~~I?, a >, .. 

Heh!'rudo \8 _ Os (lIteUÓ. UDlUO, .I.e\ ada a E;~elto por 

listas- iugl~seB, que Bdevem uma. ~Icw.~c.dc .~cd:ca{!(ls· \" . 

enfrentar hoje, a seleção iu · ~orbs.~s. cUJa hnaltdade (j • 

go slava, chegaram ante-on. IIlDdil.ç~o de nova. entldlld.· 

tem, a esta capital. A seleção IUlebol~stn.' (!u(> abrlgarã;, .... 

inglesa será, provavelmente. ~~u seIO, lRumerns Iigre.ml~: 
a mesma que enfrentou, a 1;1 ç~,es do popular esporte .bn 
do corrente. o selecionudo tao. . - ' tl 
italiano, em Miliio. gr~n3~m~~:~laf.~on~~~t~~<d I) 

inicio, com a colllbór.ç.o\o 

Ri:in~~ _oN~I:;~~~u de valiosa de vário!! cluhe~. 
domingo passado comparece- Fatéco, O excelente mé
~:~p!~a~~!d~~ ~~S;~~i:~~~~~: dio itajaíense, V~i jnll~,· 
gressos, 19.9~6 pessôas. Muita 
gente, apesar de possuir in. 
gresso, (fCQU impedida de pe. 
netrar no estãdio, por deter
minação da policia, por falta 

de 	lugar. 
Quer ingressar no 

Palestra 
Rio, 18. - O arqueiro Joel. 

que pertenceu ao Vasco, en· 

O !{rêmio rub~o·negro res.: / 
pondeu ao con\·!te, compro: 
metendo-se a enfrentar 0<· 
«Leão do Sul •• no prt'lximó
dia 25 do corrente. 

Torneio aberto de 
Bola ao cesto . 

Promovida pela prestigio; 
sa Liga Atlética Catarinen.4', 

grar.o onze d~ .S~!.Paulo 
. O luturoso e excel~!II. m6· 

dlo .eolored» Fatéco,; qlle vl
nha atuando com gr~!l,$I. d . 
taque no eSqU&~r.ãO · P~I~Clpal 
~~ta~~~:~:~e i:r3B; '~:ÍlU::: 
passe livre à F.C.D;~.ílílra po

~~:8:Dl~e~~apa~ro,tu~~: .~: 
peão paulista. . 

Fateco recebeu ..ótim pr-o-

X Flomengo roi solucionado 

- - Ó-;'-art-o-' par~ alugar ~~!~!a~~~~::~gt~~ ~mre:pS:~~ 1I1=~iÍ: =,==: '. 
Aluga se bom quarto para sabllizou pelo pagamento das IOUClmeJí. IO'- ~ ... ...... 1. . 

casal ou solteiro. Tratar !lO luvas exigidas peJo S. Loren. lJAllYA-MAJIIA. 
.Café S. Pedro., rua Felippe zo, de Buenol Aires. EssaI r..IL. ll+ltlt. 

f~~mldl, nO 1. v.22 ~~~:~~~~ ~~;::8co:88-b~~~ '~l 9::':- ~: i 1 .-----...,5,.....

;~~r:~~~oe:x~~ri~ae~f~d~n~~ g~~~an3g ~~c~~~~.~~:to~raD~~ 
Palestra. mês, com destino .. ra"flcé•. 

~!,Sí IS~ ~ 61~c'!'s~~ggr8i I Jost ·LiSBOA •-- I 

'~VIB8E11 ESPECIALIDADE" 
De W ETZ HL & CI A.-JOINV JLLE Marca regiatrada 

TORNA A. ROUPA BRANQUJSSJMA. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:esporte.bn
http:Iigre.ml
http:Icw.~c.dc
http:IDterpreta.da
http:Jnaxi.no



