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BUlLIOTREoA. POBLICA 'j 
En~J~J 1~3,9
ti..hidL-.-J ___J 1!1__ 

I' 

Convidando a 
, 

delacão o 	 ~ 

Bmo. 16.-0 serviço de imprensa, «Solida~ 
I riedade Nacional", comunica: "Elementos irres
ponsáveis querem mcitar a população chéca à 
prática de atos que seriam prejudiciais à na
ção. O seu objetí\'o é contrariar as relações 

O MAIS ANTIGO DI~. RIO DE SANTA CATARINA entre chécos e alemães em Brno. Pedimos à 
população que denuncie imediatamente qual-IDiretor·gerente : AlUno Flores quer pessoa que se entregue a tal propa
ganda". 

ANO XXV Florianópolis- Sábado. 17 de Junho de 1939 N. 7691I -------_-:-_- I--.......~~
. 

?LIM~,~~~~,:~":~.t~, ~~~~~~q~",:{~~~~:..1 ~::~'~,,~

von Xylander, conhecido ob- seu rearmomento, salvar as compatriotas. t é': .....j ;l . ~ f.~ 

aenador militar. public0!J aparências, sem se preocu-I ~Essa medifla tinha o ob- d .~ .&:~ :,t, 

um artigo no .Boprson Zel- par com a parte essencial lellvo, também, de demoDs O d 

tunj/;-, em que trata dos re- do mesmo, isto é. o apro- I trar aos aliados e aos adver ~ -.- , 

armamento inglês. veitamento de todas as fôr-!6áriOd eventuais, o poderio fi 1 aml la esta 

Depois de outras conside- ças du p~vo . _ ~Ilitar da loglaterr!, e o pe- d' B" Sa # d 
rações, o coronel Xylander «Nas IOformllçfles desses rlgo que cODstltulrla para o e oa u e 
diz textu.lmente o seguinte: últimos tempos it sua pOIIU- immigtl, um conflito com a I ___ 

cEsse rearmamento ni!.o sil·llaçiifl, sôbrl' 118 diversas e Grã-Bretanha. I Todos os holUco•. mulher.. e CIeU

mente constitue uma obra I sucessivas medidas adotadas .Apesllr das verbas I?r- ç•••De~ico., magros c. fatigadol, po

imperleita. mas, em alguns Ipllr~ o seu ~earmamento, _ o m.idáveis a~licadas ,!as 10- r~::;as ~~J:.uJ:,n~,~ili=~-:'u,:!~. "::: 

'~ . ' ~~~rt~s~b~:~.~assa de verda- ~?;:r~~n:~.g~: t:~~~ou~iiz~~n~ ~~~~~ft~ lJi~I~~ê:' :aOrreec~' d~ n~~:II:~u t~:::·~.~,jl~~:"c::'rt:":eo :.~ 
, cA Grã-Bretanha procurou, opimão públic!l e de read- novas armas, e, o que é .ucar. 

.~======;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;=;;;;;;=::;:==;;;:::;;;=~ mais grave, ainda, a lngla- M~ê~Y {lUY!:: tJ~oOI~~c rl:HFr:a~!lh~: 
terra Dão dh:põe da pOBsi- Bacalbllll. ugrutlaveis .~ muito ~ficazeeIrm;n!o Ta,a es DUUIDOS HnDIZ I!AHI!ABrn bilidatle de proporcionar a08 para r..t..hel.""r toda lamiliu. desdeDr." : . - -- ,"lU , U U 11 seus novos soldados instru- • avóoinb. al.é ao PeAlrioho de doi. 811 

Cirurgião-Especialista Assistente do PloI. Sanson ção militar ericiente, devIdo :::./~'~' ~~·~r~, ;:;'::~::"~~~;n:'~~.C;°~; 
(_I... cLo.10 ia 12 • cLo.16 i. 18 - J.oio Pinlo, 97 IOb. -T.I_145 ~e e~c:~:r~sd~o~~':fvoa ~~~a~~ 2. 3 kil.",. o dinbeiro seri. r..tituido. 

===~~~~~~~~===.-.~ _.~~~=-~~~~'::...-=_::::::::::: larmas •. Concluindo, o coronel 
Xilander reconhece a ener-

O conde Ciano vai a Suspensas as remes gia com a :j ual a Grã Breta O acôrdo ortográ 

d ·d 	 nha não somente concedeu fico luso-brasileiro 
_ M a Nn t' sas de armas alemãs 08 fundos necessAri08 para LISBOA, 16 {U_ P-l ParlS, 16 -, ,o seu ar Igo , - o programa militar, mas, A 	 Academia de Ciênno jor~al .L CE~vre., a sra., BERLIM, 16 - In(orma-se também, o vigor com o qual cias de Lisboa autoriTaboulI escreve. i de boa fonte que as remes- venceu a oposiÇão tradiclo zou unanimemente aocE' ~obret!Jdo para vencer aaa t!e armas da Alemanha nal dos ingleses, com rela presidente da comlssllo a relllstencla da ~e~egaçI!.O Ipara a Turquia foram sus· çl!.o ao serviço militar obri de vocabulários umaE~::~~la ~elt~li~I~I:!~~v~~ penAas até nova ordem. gatório, em tempo de paz. conferência com a A

Ir a Madrid no dia 14 de ju cademia Brasileira de 
Letras, à cêrca da revi
são de algumas bases 

.Os dirigentes fascistas es- Rompera· 	 do acÔrdo ortogrAUco 

lho. 	 , m o Bloque'" l-operam, porém, que as nego
ciações sejam continuadlls , . . . 
 luso·brasileiro. 
.pdlaa diplomáticas e contam, 10QUlO, Hi. - Iofórmam de Amoy a AgênCia Reu
\té lI> de julho obter 11 a- ter que vAI'ios navios inglesps. entre os quais um, perten 1---------- 
quleecêocia do 'govêrno de cente _~l uma so~i'edll~e petrol!tera, con8egui~am iludir o • 
Burgos às exigencias do bloqueiO naval Japones da Co.ncessão IoternaclOnal de A· latu allle, .•111 I.~r' 
elxo_ mory e introduziram naquela ilh. elementoatransportados TllIIllr8lebllel Surres toae t 

cAnuncla-ae já como prova do continente. .. . 	 I', lei de 10110 Seohor, 
delolidariedade italo·espanho· . _ As autondedes .Iapones~s tmham tomado novas dls- 16 le ulll 11 COITIATOSSE 1 
la que o general Franco fará. poslçoes para tornar o bloquêlo mws eficaz. 
em setembro, uma visita iL 
ItiJla. Nessa data o genera - - - - - -----.----- ------- 
11..lmo será chere de Esta- A esquadra italiana fará 
do com um govêrno presidi-II~--------------------~I um cruzeiro em águas 
do pela sr. Serrano Sun\!r-. D J ã dA' OLHOS, OUVIDOS, espanholas e visitará 
--------1i r. O O e rauJo-NARIZ, GARGANTA tambem Portugal 

E.peci.Ii... do Cenlro d. Se6d. - A..ill.nl. d. prol. Sen.on Roma, 16 CU. P.) - Noticia-
Consultas dlallas das 4 &s 6 1/2-- Rua Viclol Meirefles, 24-Tel. 1447 se oficialmente que a primeira

Mech.do &Cia. ---------------------' I divisllo da '!squadra Italiana rea
lizará ' um cruzeiro em águas

Aqincia e espanholas e visitará Portugal, 
Representações Tanger e outros portos de Mar-Or rocos, a partir do dia 20 doSegregada num poraúl•• polfll - 37 	 corrente, até 10 de jutho.IRua Joio Pinl. - 5 O comunicado declara que 
FL ORI ANO P O li s sem uz e sem ar vários sbm~rinos tomarllo part~

nesse cruzeiro. 
Sft.•••...., no. princlpall Acredita-se que essa decis:lo 

...icipiol do E...do RIO, 16 - Gmve denúocia Será a criança Internada teltha sido tomada em conse-
P 77 loi levada ,ontem, ao conhe· num estabelecimento de me- quência da visita do ministro 

~::::=::::::=::::::= ~:n~~~8. da Delegacia de ~o::t~ ~:~:i&~:.erá ter trata- ~~n~n~~~~~.da Espanha, sr. Ser-
Esclarecia ela que, nOI _____________________ 

A -Hist6ria do Brasil.., porão da casa n.O 22 dlL rua 

d. 	~áilcD.á Colóqeras. ~?~~:~r: i!eviaca~~a~hoinle~~ 
trad~da para o criança. aleij~da e d«:mente,

mqlis há muito segregada, em re· 
Nova York, 16 :(U.P.) - A cinto sem ar e sem luz. 

Imprensa da Universidade de O comissário Anl1lóquio 
caroIlna do Norte lançou à Viana roi incumbido de pro.
p'1.blicld~de um livro ~n!ltula . ceder a diligências para es 
do.•.• Hlstori. do Bra~ll, de clarecer a impressionante
~~!orl! de Jo.sé Pandlá Ca~ó5 história. Na aludida casa. 8 
ge~~,.> e cUJO valor é de verdade da denúncia se apu 
~()::I":'le .descreve a histó- rou intllgralmente_ • 
ria dOVBriuíll desde a época SObre uma e,!xerga, no 
d ~r 'd Icóberta até oa po!llo escuro e sordldo, u.ma 
"'~__ I~ll.! criança se encootraVl\ delta 
- a ua I :. .. d' da. Vestes andr8josas co 

I A obra f~ltraduzia e .e 1- briam lhe o corpinho en(er
lÀda peJo ,-r:P. . A . .• MartlD_ miço. 

O. de'êmp,eS.~()~ te~e~I;~0:8~~ a~é!e~e n~iei~ 
LONDRIiS. 16. - Aeltlltls- jada, . é demente e muda. 

u.. d. ..prllactoe correll- .. Po.r ser . doente a criança, 
poDdut. a ••ladOI do mês sua '· ml!.l, I!~a.. Florência de 
le ..lo "moQltrou qUI, !~t Mell~z,,~ÍI, ; ~JIi).naBala; e,njel 
p ..... o lolal de 1.!Ii"; 'ou;a;j\de!lI:IlDdo;. ~, med.aDte 
~OI a1cao~Ya' IOma: 2líO$OOO;ÍDelÍliil;ia08culda
Íle It.m.OOO. t.to' o .alQr dOI da 'Iobor, ~j)mar SI
.t.,ro qa r.,ll'" • blató· mOlllk. Im cuja caS8 seefe
ria brlllal"- . luou , dllll'OO"' , :·_ _ . 

Ao la...... o rest.aro de Coadusld•• , Infellz /mem'•. 
lII....pr.ladOl aCllIOU!lIDa 111' dODA WllaI,r para a 
,.orae dlallauiolo, I .do oID.I li·et. d...,aorII, o de
blero daqUIJ.. 41 I~~-OOO, I Kldo J,1m Praça, d.pol.ar'. lalla alDda IIIUUO para d, ouYir ata QIlI... 1D.~doll 
~. cb&iU &0 Dlv J d~ l I>· IOl l4ur.r r llCurolu loquurltu 

3° Sorteio .Cilória. 


Lo Prêmio 

2.° 

3." 
4,° 
6.° 
6.° 

~VYBA,. 

- Um córte de casemira 
para sobretudo Valor 240.000 
- Um córte de casemira 
para terno 150$000 
- Um colete ' para inverno 6USOOO 
- Um fino calçado 50~ 
- Uma bola de futeból 50lO0O 
- Todos os que terminarem 
com os 3 últtmos algarismos 
corridos do primeiro prêmio 
terão brindes em cõgarros, 
no valor, cada um, de '51OOO 505000 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 

NlIo' se pagam Vales com ·emenda, ou rasuras. 

NAo me responsabilizo . pór ·. >perdas. 


O brinde preinlado .ser' > entreg\l~ . unicamente 

. . ao."porll40r do v~le;.>j?;,t."· 

Os brindes > preinia~1)I e lo recfaín'dcis . dentro., de' 
15 dias .ap6s )i. oSbrtdo pefde 'o dlftlta la - u -.o

E'R Surtelo e Brh.4cl ui. de conlorml· 

d.dc com I Itl I~~~, dt 14 d. JUllho de 192!. 


Oitenta mil italianos 
na fronteira do Egito 

PARIS, 16. - A sra_ GénevliolVe Tabouls declara no 
cL'CEuvre» que, não obstante a calma aparente das ditadu · 
ras diante da atitude enérgica das democracias, prepara
tivos muito serios se realizam na Itália, especialmente na 
lAbia, ao lado do Egito, e na Albânia. 

A articulista afirma que as colônias já numerosas 
de italianos e alemães, que vivem no Egito, iuralD aumen
tlldas ultimamente com a cl!egada inquietante de singula
r'3S turistas ou comerciantes, cujo papel não está hem 
claro. 

O contingente italiano comandado pelo marechal 
Balbo, com séde na fronteira do Egitl>, elevar-se-ia a 80JlOO 
homens, abundaotemente providos de material de guerra
especial para uma ca~panha no deserto_ 

Finalmente, na Albãnia se observou a remessa para
Durazzo e Valona de numerosos navios carregados de tro
pas, cuja coocentração se efetua próximo a Scutari, na 
fronteira iugosláva, o que, segundo a articulista, levaria a 
crêr que a Itália se prepara para operações na costa dal
mata. 

Conspiração contra 
o regime n'azista 

Varsóvia, 16. - Vasta conspiraçâo tendo por 
fim derrubar o regime nazista foi descoberta 
pela -Gestapo-, na Prussia Oriental. Esse "com
plot" teve numerosas ramificações, o que pro
vocou muitas prisões, principalmente a de 50 
oficiais de diversas unidades. O órgão conser
vador polonês acresçenta que 18 alemães fo
ram presos em Dantzig a pedido da cGe:stapo» 
e transferidos para Kamigsberg. 

A ltili. consumirá ' 
caFé da Abissíni. 
Roma, 16 (U.P.) - No

ticia-se que a ltélla im
portará café eHope pa· 
ra seu consumo e não 
para vendê ·lo com o 
Um de obter divisa es
trangeira.

Até á data, desde o 
principio do ano, já im
portou 35.000 quintais de 
calé, ou seja mais do 
dObro do que durante 
todo o ano de 1938, 
quando a importaçilo não 
excedeu de 14.000 quin
tais. 

A produçil.o anual de 
ca!é, e~jope é de 250.000 
qum.als. 

Dr. LuÍl G.llotti 
Rio, 16 - Por portula do 

procurador geral da Repú
blica, sr. Gabriel Passos, loi 
deslgnlldo o 2.° procurador
da República, sr. Luis Gal
lotti, para exercer na Procu
radoria Geral as Junções que 
lhe foram cometidas oa fór
ma da lei, sem prejuizo das 
suas (unções lictuais, enquan
to não rOr aberto crédito 
que possibilite seu exclusi
vo exercício naquela Procu
radoria Geral. 

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão 

a .Farmácia Rauliveira., na 
rua Trajano. 

«A festa d.s persona- O alargamento da rua 
ge"s de Machado de 7 de Setembro 

Assis- Afim de que seja comple
tado o alargamento da rua 

Rio, 16 - A ,Hora do Bra- 7 de Setembro, compreendi· 
slh, do próximo dia 21, irra- da entre o cáes Fredericn 
diará «A festa das persona- ROla e a rua Felipe Schmidt, 
gens de Machado de Assis», o govêrno do Estado baixc:.u 
de Joracl Camargo_ o decreto n. 820, autorizando 

Nessa peça, onde desUla- a Prefeitura MuniCipal a ad
rllo os mais populares tipos qui rir por compra ou desa
da imenta genealogia macha- proprlar por utilidade públi.
deana, veremos Capitú. Quln- ca os terrenos de proprie
cas Borba, Braz Cubas, Ru- dade de Jorge Mussi, de 
blllO, José Dias, disoutlndo e herdeiros de João M. Gon
vivendo seus traços caracte- çalves, de Vergllio R. Gou
rlstlcos, tal como os criou a lart e de AntÔnio F. da Cu
verve. inesgotavel do (mestre nha, com a área de 555,05 
de «Dom Casmurro». ms.2 

43 

H••tlüqou no 
mar da China 

PARIS, 17. (Urscnte). - O Minhtro ele Ma
rlnh. foi InFormado d. que o tvb.arino .Ph<*-
ni••, qM navq.va no ..a, de C...., .o~ob.ou 

~.br(J ae 1131. qUI era d. par. quo ludo Ilque 	 _''!!l-... co. 6J H I _ ~ _• ela· p--!!i!'P.!~-------------"'!il'l!li'!!!',,-
1_.000 lllllOOu".OI. flcldo_ 2.\2 	

Io 
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o ESTADO-Sábado, 17 dI.' Junho de 19B9 

Dor de Cabeça 
Perda de tempo e de dinheiro! 

Quantil) \".S. tiver dor de cabt"t;:l, lembre·::;.e que: flllasi 5empre dia é 

cau~ada pe r desarranjo:; e pt:rturbaçôcs do estonlago. inte~tillo~, figado 

e ba~'\)J e não c~que(:a nUllca que ~omt!nte tratan'!o este=-, orgãos é 4ue 

ficará eurauo. 


-- ;;-~~':~k:':,':~d:~:~~~r;:~~~l;~j;i~~,i·:~·*~;;'~~~~[·~~~~ielíi:~,-;-ê(m;prlniiJõs.ou ..1 
outra qualquer droga calm;ulte da dor. porque com isto se perde muito 
tempo e dinlu," iro e não ~e farú nunca desaparecer a causa da dordc cabeç"a. 

Em todas a.s doençd5 o ma ::.; important e l- trntar a ca usa. e os medico::; 
~obem que a uor de caheça qua:-,i sempre é causada por impun:a , ....:0
stauci'-t::i infec:tad,as e fermcntaçt,cs loxicas no cSlomago c intestinos; por 
i::'to convenl limpar estes orgãl}::) Ilsando Ventre...Livre ~cnl demora. 

Ventre-Livre tonifica o CSlomago e intestinos, e os limpa das im· 
purezas . substancias infectadas c ferrnclltaçües toxicas, que causanl a dor 
de cabe~;a. peso, calor e lua1 estar na cabc~·a,.tonturas, v e rtigens , ancias 
e"vontaue de "vomitar, oprcs!:-rtO 110 coração, sufocação, JiJlgua suja, falta 
de apet11t": mau gosto na bnca, qut.~n tura na garganta , empachame-nto, 
peso e dor no estotuago, mal ('!.tar ucpois de comer, anuto:., a.da, p:+~~-;o 
de ventre, dores nas articulações, indigestão. dores, colicas e uutras per

turbações do ,-entre, figado c baço, nlau halito, preguiça, sumllolencia e 
nlo11~za geral, coceiras, certas 1I1Olestias da pele c dos riIl~, ncn'osislllo 
e outrõ.l$ alteraçôes. graves da saud(!. 

Tenha' todo o cuidado <:0111 sua sauue. 
Para tratar a dor de cabc:~·a. e eSleS soÍTimentos perign~o:; lI:-'C Ventre

Livre, rentedio esplendido, 4HC ~c vende hojt 110:-; mai :-, íJllport<lnt<::i 

paizes d,) mundo. 


Lenlhre~~e focmpre: 

Ventre-Livre não é purgante 

Tenha sempre em casa alguns 
vidros de Ventre-Livre 

------------------------------_. 

=

Rádio de Londres! 
Nu ,,"clã. cl. 25 .29 mio. e 19.76 [· 

mio., I .''''Ç"O Davcnby, de Lon-I 
dr." in_di.r. _tU noUe o leguinte 
progrlml, horário d. Florilnopolis: 

20.20 - Notíci....porli.l. e 
No"'. .ôbr. I SoIM.•m inglê•. 

20.30 - Mu.ic·H.II. 
21 .00' 21 .15- Noliciirio em por 

luguê, (.ó .m GS0115,18 Me/ .). 
21 .30 - «London Los.. Pa' 

II.tra Im inglê•. 

·"'--··~-i.~~·=." ~;~~É;;;.~-·L~"~:~~+. 
por Arlur C.rron (1Inor). clnçõ••! 
ingla'lI, americ.nll I: H.Ii.n••. 

22.30 - Trlnlmillio em GSS: 
Noticiírio em .'Plnhál INalo. 
S.mlnli. .ôbrl o Mercado di 
Corn•. 

DR. OJDLM. MOI'••II 
Com pr.!tica 0011 bOllpllllla 

europeulI 

CLINlCA MEDICA "'li 

GERAL 


CODSUItIlIl d:!l8 10 61! 12 C 

da~ 16 6s 18 borlll! 


INSTITUTO DE ELETROCAR-

DlOORAPIDA ClJNICA 


C1l1'8O de aperfel9Qamento em 

doença. do coraçlo ldJagnOIl

tlco precl.oo das moleiltla. os... 

dlaoas por tra~electrloo.l 


C~tA~EDO SY~~00
NERVOSO 


OABINRTE DE ELRCTRO· 

TERAPIA 


Ondas curlall. Ralos ultra·via

lelall. Ral0B Infra-vermelho. e 


IDeetrloldade médica 

Laboratorlos de 11mJsco

pia li AÚIJHI CllIicu 
Exames de :\,:6 para dJa

~:oaw~l::r:rDDu.d~e~~ 
TIa. KahII e 8ac1w ZorpJ

D1agnoBdoo do hnpaludJllmO, 

~~88l:med~eo:~(r::
de Aeeheln Zondecll:, para dla-

C:O"eC: S~- ~~~ey:
qaldo racblCo e qualquer 
peequtaa para elucldaqlO de 

dJagnostloo.. 
Fem. Machado, ó 


Telepboue 1.196 

PLOPIANOPOLlS 


A ANGLO·MEXICAN 
PETROLEUM COM 

PANY, LTD ., tem e 


honro de apresentar 

esta noite, ÓS 9,30 

horas. 00 publico 


redia· ou"in!e do [[:'''-:'''J
Br O si 1, a in si 9 n e ~~ ~I :;II!~:~~:' 

(onrora pat"c1a . 

Snra. Violeta Coelho 

Netro de Freitas) 

\ 1Ant ~T=nta. 
(;MR~ 

Laboretorio de Análises Clínicas 

FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 
Ex·assistente do Prof. O.. Erasmo de Lima - Rio 


CllrSO de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins Rio. 

Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio 


Análise de urina, léses, liquido céfalo-rachiano, sangue elc. 

Exames de pús, escarro, mucosidades, s~rosidades, etc. 

Reaç30 de Ascheim Zondeck l diagnóstico precoce da gra

videz). Reaçoes de Wassermann, Kahn, Klein, Hinlon. 

Vacinas Atrloger.as. Todos os exames para elucidação 


de diagnóstico. 


Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 

______________________________________________~~~~~~~~~~~.____~16~3__________________________~~~~. ~~ 

.i••••••••••••••••••• ...----.----.....-- ••••••••••----___•••••••••••••••••••••

••••••••••• 

! AVISAMOS i 
MUDANÇA de nossas secções de: 

Péles-Roupas feitas-Porcelanas 

Joias-Rádio Crosley-Tapetes-etc. 


para o n. 7 da Rua Trajano 
.•"A MOCEL.AR" jê• 

I•
ti•
ti 

Importante: 
No prédio n. 15 da mesfTI.a ,u. • 
será instalada d,entro de;:'fiPoucoa 

••••••••••••• dias adnais.bela" e cóm-plet. ...•' 
EXRQ§I'çAO DE FINOS E'~15 

M"IER~OS MOBILIARlOS 
. do Estado 

~r~ço de caus., ••n••çAolll 

I 
••• 

--- ------ --------.--••••••••••========~===••••••••••••••••••~. 

••••••• 
_.-.m~~ 

i 
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O , ESTADO-S6bado, 17 d_l::_ J~!, 4. 19!9 3 

) 

- I
'As-J"léiaôe-s 'I~-A_A=- Praias do Destêrro 

C,,'os da Cosia p.,."a HEN.,OUE FONTE' (Oswaldo R. Cabrai)!I 
Qruoem se deleita em contem- I trelo e o O ' rlon, e torna a som- Ana, em hebraico Hhannah, é palavra em que entra o ... E' de notar que, quan_ -eapalhava-se o lixo pelos 

Pla céu estrelado e se com· bra da nOite em manhã, c es· elemento hhen , que designa "tudo o que resulta de uma prece, do se foram alinhando as quintais e pelos baldio. _ 
praz, com a ajuda de uma carta Icurece o dla como a nOIte .." como uma graça , um benefício; tudo o que pode ser movido casas. na formação das pri- e se aquelas se limpavam. 

~:::~s e~oi~:~'~":m~:rér~~ns~ . ser~:g~n!~e:én~~I~~:: , a:~:gr:~ ::e~~~~:d!~:, se c~:;a~~~~:er~~~~o0
0 ~':e s; %~~~~a ~~~~::::.~ :e~e~~oar:"":~h:su:::!~~i~!~ ~ã~d:'~~h~:~;a~ a higi.ne 

a~ de fei:,,:!! ~cdiac3.!. não des- ldag Escrituras lhes faz!!m. E, (Fabu; d·OJjV6t ~-·- LA LA1"GUE HEBRAIQUE RESTITUÉE, de seguCirdavan'iQs Co.ll.ÔU~11l Um jornal de 1851 irr.fúr
conhecerá, por certo, as Pléia· : cingindo-se mais ou me,nos ao vaI. I, Racines hebralques, p. 52). não foi só o vento sul, fre- mava que "a r••peito de 
des. um dos grupos do signo do !texto, assim traduziu o p . An · Ana quer dizer "graça, misericórdia". quente, cortante e rijo qUem\liYnpeZa vamos cada vez 
Touro. tônio Pereira de Figueire do as E a raiz nesse nome contida aparece em muitos outros: obrigou a que as fachadas peior; os depósitos de lixo 

Aglomerado ~stelar insignifi - aludidas pass8l1ens: Hanan, Hanani, Hanon, Hanun são bíblicos e significam "gra- ficassem para O lado oposto, aão a cada canto. E a
t can~e na aparência e em compa- "tle creou as estrelas da Ur- cioso. m~ericordioso"_ O mesmo sentido tem o fenício Hanon dando todaa a~ casas fun- ~raia!! oh! Como está 

raçao com as grandes e bn - sa , e do O'rion , e das 'Híadas, e ou Hanao . dos para a prala. IImunda ! noj.nta! asque
lhantes formações circunvizinhas, Ias mais próximas ao Meio.dia". O hebraico Jeho-hhanan, donde proveio o nosso João, Naquele tempo - e não rosa !" 
- s~o~ 8! Pli:iades, todavia, c,? - .. " Aca~o poderás tu ajuntarlsigni.fi:~ "Jeovâ foi misericordio~o", ."Jeová !,ez graça.". A ~mes- ara. somente em. Santa Co- Todas estas exclalnações, 
nheCld"sl.mas desde l,;,n.gos se · las brilhantes estrêlas Pléiades, Ima ,dela encerra Hhanan-Iah, Isto e, ~nan1as . Sentido analogo tarl,:a, ma~ em. todo o pa~s t~o do gôato da época, não 
culos e figuram em vanas lon- ou poderás impedir a revolução teem EI- hilanan e Hhanan _. EI : 50 diferem no elemento EI, - nao havla alnda a praia tem, entretanto, a eloquên
das astronÔmicas de povos de do Arturo?" que significa "Deus", e a que nos dois antecedentes correspon- o prestígio que só conhece_\ cia das linhas que se se-
todos os continentes. Os chine - " Buscai aquele que creou dem Jeho e !ah, que são formas abreviadas do nome inefavel ria no Século XX : não era guiam: 
KS, os. egipcios e os cald:.us, A "stréla da Ursa , e a estrêla do Je?v.~ (Jeh~vah), ou melhor . Ja~~ (Jahveh) . Exprimem, pois, Ilug<>.~ decente, nen; ao ~e- "Urna limpeza alí seria 
há mais de 4.000 anos. Ja a Orião, e o que troca em manhã a Idela de graça, lavor de Veus . nos llmpo, para onde pudes- de grande utilidade, aoI 
elas se referiam, e Jó e ~ome . as trevas. e muda em noite o Nomes ~ da mes~a fam~li,a s~o os fenícios H~n;bal ?~. Aní- se:m ficar voltadas as fren- menos que não deixem até 
ro. no XVII e IX seculos dia __ ." bal, e HamJ!car . AnzbaJ onglOanamente Hhannz-BaaJ, e favor tes das casas. completa consumpção, e 
antes da nossa era, citavam-nas Comparando-se as duas ver- de Baal"; Hamílcar, ou Hhan-Me/car, favor de Melcart". Baal : Era lugar de despêjo, de expostos às ventas de quem 
a par de outras constelações sões, verifica-se que na segunda c Melcart eram, como é sabido, deuses adorados entre os fenícios. cachorro morto, de lixo, de passa, os ratos. gatos, ga
mais rulgurantes. o Setestrelo foi substituido pe Ana é tambem fenício c tem sentido idêntico ao do nome excretas de todaa as natu- linhas. e mais aquela coiaa 

Na mais alta antiguidade. las Híadas, aliás outro grupo hebraico _ Era o que tinha a irmã da rainha Dido (Ver~í1io, rezas, aU jogadas ao aban- que pelo cheiro se conh.
quando se marcava o tempo da constelação do Touro, e as ENEIDA, IV, 9) . dôno, para que, com o tem- ce..." 
pela r~volução das estrêlas, ini' sete estréIas aparecem sob a Ana é o nome que a tradição atribue à mãe de Maria po, se diluissem à maré. E, descia esta coisa que 
ciava·se o ano na primavera, sua denominação grega. Arturo Santíssima. E a Bíblia refere -se a quatro mulheres cssim cha· Era o quintal mal cuida- pelo cheiro se conhece à noi
com o aparecimento das Pléia- _ alfa do Boieiro tomou o madas: a mãe de Samuel (I Reis, 1,2) , a mulher de Tobias, o do, o fundo sujo das Caaas te, das casas, desde o Mato 
des pela manhã. Novembro en- lugar de O·rion. De somenos pa· velho (Tob., I, 9), a mulher de Raguel (Tob., 7,2) e a profetisa sem quintal, onde havia de Gro.so, mesmo, nos cubos 
tre os egipcios tinha a deno- ra o n0080 caso. Isso no livro que estava no templo de Jerusalém no ato da apresentação do tudo o que era imundice e e tigres solenes e cheios. 
minação de Athar-ave, "m';s de Jó. Em Amós, o setestre/o Menino Jesus (Luc., 2, 36) . sujeira. baloiçando à cabeça dos 
d•• Pl~iades". Os polinésios, di - de Almeida passa a ser em Pe- A genitora de Samuel e a profetisa são duas figuras de pro- Como ponto de despejos negros cativos, pingando 
vidindo o ano em .duas _ partes, reira de Figueiredo a estréia funda e ,:nternecedor~ pie~ade . A pri~eira, ao alcançar a graça era-lhe reconhecieJ,o lugar aquí e acolá o caldo nau
• eltas davam deslgnaçoes que da Ursa , em desacôrdo com a de ser mae, que, atnbuladlsslma, pedira a Deus, prorrompeu em de escôlha. Ainda em 1830 aeabundo, com a marcha 
.ignilicavam as épocas em que Vulgata Latina, que ai, como no canto altiloquo, de que parece ser eco o " Magniricat" de Nossa as posturas da CAmara Mu- gingante doa portadores 
as Pléiades estavam acima ou livro de J ó, 9:9, alude a Arturo, Senhora: nicipal do Destêrro dispu- aôbre o empedramento mal 
abaixo do horizonte. A sua a - No texto hebraico a denomi- O meu coração exultou no Senhor, nham que as imundices e ni"elado, irregular daa no.
parição em novembro era feste - nação, assim contraditóriamente E a minha fôrça foi exaltada em Deus; aa águas sujas que pudea- SC1lI ruas, rumo à praia, 

~ad~l:.elo:u~~~:~'a:~!~S Osa~~~~~: ~:::~:i~:ês :ez~~~~~o : n~~: A minha boca se dilatou para responder a meus inimigos, d:r; ~'~~~!~;a;,~a:~:,~roúft;!: ru;:oàp!~=md:::::~~ re
.mazonense. por elas determina- pedido verificou o eruàito ami - Porque me alegrei na salvação que vem ~e i:;~: 2,1)_ sem lançadas à rua, mas, ceber de frente as bri.as 
vam as estações do ano e as go e mestre dr. Henrique Fon como os detritos dos cortu- marinhas: havia o p.rigo 
horas da noite. Os. la.tinos ~~ha . tes, concluindo-se, portanto, que E ao filho deu o nome de SamueJ, que quer dizer "ouvido mes. lançadas ao mar. pa.. das «e~aJlJ.ções miasmáticas., 

:::a~-np~~m:V::a~.J(!;,~e~s g~~~ ~:~~e~r~ad~c~~~:~daé n:~e s:fet~ _ ~:~tu~:i~~": c. conforme voto rei to, consagrou-o ao serviço do ~~,:.,não infectar a atmosfe- :~:c~:.~. ;~~~~~o:':r:e.~!~ 
gOl iniciavam o arroteame~to varncntc os autores sagrados A profetisa Ana não se apartava do templo. onde servia a Anos depois. olí mesmo as janelas do. fundos, e não 
de .uas te~ras quando as P!ela - queria~ referir .se. às Pléiades. Deus de noite e de dia, em jejuns e orações_ E, aos oitenta e onde abicavam as canôaa raro, por e~as s.aíam ~s bra
du apa~eclam pela man~a. O Camoes denommou-as·· se- quatro anos, teve a dita de ver o Messias recem-nascido. com gêneros e çmde se fa- ços das coz,nhelras CrIoulas, 
KU n~sClmento helíaco t~mb~m Q- te flama., como se vê da es- Estas duas matronas teem para mim dobrada simpatia, zia diàriamente feira de- joga~do para fóra àgua de 
nunClava .0sp?V~S ~edlterr3n~s trofe LXXII, canto VIII dos porque as vejo refletidas em minha santa Mãe, que é tambem les~ os despêjos se faziam de barrela ou. de. cozin,ha: .em 
a. époea propIcia. aS vla~en~ mano Lu.ladas, tendo-se referido na Ana._ e tem um filho consagrado ao santuário. e, já octogenária, acordo com a velha us?,nça. a .adv~r~encla cl';'9Slca e 
tlmas, e dessaClrcunstancla con· estrofe antecedente às conste · serve ao Senhor de dia e de noite no templo e no lar em E o Pr.sidente da ProVlncia, obrlgatorla em mUltas t.r 
cluiram OS etimologistas que o lações de Argos , da Hidra, da orações e obras de misericórdia _ ' ' encarecendo a necessidade de ras, do "àgua vai" . 
termo PIMades provenha , do Lebre e da Ara, todas do he- tirar da praça principal a su- Também, pouca necessi-
Ir. pIeo (navegar). Acha, porem, misfério austral : jíssima Cadeia, que ficava no dade havia. Ninguem an-
Flammarion ser mais provavel andar térreo da Câmara Mu- dava nela sinão at.nto 
derivar de p'1".~a", pluralidade_ Crescendo ('OS sucessos bons primeiros da lenda grega, por . figurarem \ bind. o e foram-se indo embora. n.icipal. afirmava q~e del~, para escapar a alguma só-

La poussln~ere, ou la poule No peilo as ousadias, descoblllam nela sete irmãos que se trans- A mãe saindo olhou para sltuada em ponto tao nota- bra ou algum banho pouco 
et le._pO.UISI,!~' • " a gahnh,,: e Pouco e pouco c3m'nhos eSlrangelrof, portaram ao céu, metamorfo. êles e os' viu indo.se embora. vel, q~~ ostentav~ a Matriz, cheiroso. _ 
seUl pmtamhos , e a sua deslg - Que uns su<endendo aOI outros pros- seando-se em estréIas. __ Ah! meus rilhosl Para on- o Palaclo do Governo, as Re- Os poetas da t.rra nao 
nação VUlgar. na ~rança. ~enoml- . (sfgUlram: Barbosa Rodrigues assim a Ide vão vocês? Aqui está para partições Públicas e o novo ~a. ~uscavam, !'~ sua a.n
naçõe. com Idêntico sentido con- De Afrl<d os moradores derradeiros traduziu - vocês comerem' Mercado", sendo rodeada das 8lb,hdade eatettca, para-t feriram-lhe. os ingleses e os ita- ACSlrals, qUE nunca as SETE FLA- "Um' homem casado tinh I .__E' inutll minha mãe! mais belas propriedades", procurar inspiração, impe
lianos. E O ~ai. interessante é . (MAS VIram, sete filhos, os quais diariàmen~ Deille ficar ; nó; já vamos indo saíam "diàriamente despe- didos por o.utra sensibilida
que, desde m~Jlto~ s~culos antes, Foram v-st~s de no.', alrás deixando te choravam junto ao pai e à para o céu ter com nosSO tio jos que são lançados na de, a !'!fabva.. 
o. árabes Já viam nelas essa Quantos es,ao os trop <os queImando mãe. pars sermos estrêlas. mesma praia, em q.u~. faz P~dera... pro:,a não era 
semel~ç,,:. e eram E' 'de notar-se, entretanto, que . Papal, eu quero comer' Então, dansando. roram indo uma frente esse ed,ftclo (o lugar de paSS.lO. N.m d. 

o. ~::nl~~e l~:.me~:~am os as estréIas visíveis das Pléiade. Mamãe, ,eu quero. comer ! d~ndo voltas, co~o raz o .Uru- :op!'1xe:c:do~a;neon:ef::t:t~ ~~n~~..: . . . .. , .. ... . 

pamaril do .Rio Purús e OI ma· são seis. E Ovídio já dizia : de--co~~~ :e:c:~l:o~un~~ :e~ ~~~ ;h!~~~maosuc~~~'~o, summdo, todos o~ gêneros c~mesHveis" (Do livro em pr.paro: 

cuchl. do RIO l:'lr:nco, ~ioA::: 'Quae septem dici, sex tamen ga. Como se vê,08 indios do Brasil (Fala ~e 1849). NOSSA SENHORA DO DES
zon... 0., tapUla do 'de- (esse so/ent. Dizem que choramingaram. também contavam nas Pléiades Asslm eram todas. De TtRRO). 

&1'0, .t.mbém no A?t~0~~9,., _ pelo que a mãe ralhou com I"ete e.trêla.. Essa circunstância quando .m vez, deabotado, 

nomm.vam-nas Cy,uce, a mae Pléiades era a denominação êles- e maia o conhecimento que embaciado, cinz.nto, enca
dOI que têm léde". que, na mifologia grega, tinham .. : Vocês são gulosos!... povos de todas as raça. tinham lhava, ~razido p.la maré, 


O povo esp~nhol conhece-ai as sete filhas de Atlas. Individu. Então minha mãe não dêaae grupo do signo do. Touro o cadav.r dalgum preto1.----------_ 
por Sete cabrllhas. O numeral almente. chamavam.se Eléctra, nos quer da~ de comer? ' - levaram-nos a escrever estas esc~avo ou, arroxeado, .stu· Gercino Gomes e 
lembra o nouo SetestreJo, ~u Maia, Taígeta, Astérope. Celeno, Dizem que a mãe puxou do con"idera~õe", que, .liás, não fad~nho, co~ aa or.lhas, o. senhora 
Se~a a.trlllas, transplantado a Alcíone e Mérope. Desesperadas maquém o queixo de uma anta l\Ilaaam de simples not.s de láblo•.0. dedlnhos roido~, p.
antiga ~etr6~leP De am~al a. com a morte do pai, segundo e atirou.lhes: leitura . ~? ~~e., o dalgum an- participam aos seus parenles 
expr~ utibzou·ae Ferrelfa de uns, ou das irmãs Híadas, na --- Aquí está , para vocês llnho . e pessoas amigas o nasclmen-
Almeld. na tradução .do Velho opinião de outros, - suicidaram. merem. Quando .urgia alguma to de sua filha MARluA 
Te.temento, do hebraiCO para o se e tran.formaram.se em e9tr~- __ Isto minha mãe não che. .pid.mia, cuidava-.. d. 
vernáculo. (Jó, 9:9 e 38:31, e A· la•. E pelol seUl nomes são co. l1:a para ~61. • - .vitar o d.p6.ito d. tudo Florl.nOpolls, 11 -6-939. 
mó., 5:8)· . nhecida. em Astronomia as com· Então o filho mais velho pe· AI - 1 O que pud•••••xalar f.dan

"O que faz (r~r~rlfldo.se a ponentes de maior grandeza dh- 10U nos irmãos menores e deu ençao tina: Não por ••ta, que a 1·-'lI'22~2:-------~:"'(-- -'"_. .., ,'!:'3~
Deus) a Ursa, o O non e o S.- se grupo estelar. Acrescenta o a comer a cada um dele. um D' pltulta do .éculo .ra dura.,..-_____.....;__,__"'I 

tadr.lo e a. recAm.r•• do lul". autor dos Fastos que e invisl. pedaço. Ispondo de peql'ena 011- Maa p.loa miaama•• infec
- "Ou poderá. tu ajuntar ai vel .e não é Mérope poderá __ Aquí e.tá meuS irmão, o clna, porém, adequ2da, com çõ.. que .. d.rramavam Viuva Olívía Résl. 

detlciu d••••ta a.trllJa., ou ser' Eléctra. Ela hor~orilOu.•e comer ainda nio chega ~ara aparelhamento de precisão am tõrno. Localizava••••n- Prazeres,'.' 

eolt.r o••ti.lhos do O'rion?" com o inc~ndio de. Tróia e ta. nó.. absol~: ~ã~ma!;:vador tdo o d ••paio, determinan. 


- "SulCai o que faz o 8etes' pou OI olhol com as mios. Dizem que êle. pegaram e NOEL MENO'OZA ?,o-o l.gal .m tr~. lugarea 

Entre ai lenda. a.tronômicat comeram. .abre ao mal'lnhusda 


~ recolhidas por Barbosa Rodri- O irmão mais velho, > dele., acha se à disposição, à rua fr.~t. da Capital~_: '" on~. 
. (*) .E_ .e maia outr•• expli- lue. e incorporada. à .ua Po- dilSe: Padre Miguellnho n.O 17, mal~ tard., ~t" ',fl~~am"'" 
caç&a acima citadaa, encon· ..andubil Amazonense (in "A· _ o. Bem, meu. irmãozinhos, j' até o dia 20 de cada mês" por ,.tO" trl,a pontea ,:; !un
',..-.• em . Le. ;..E~toiJes, de nai. da Bibl. Nac.", V . XIV, nós vamos já para o céu par. para consêrto ' de recepto- to ~ Scíhta, Bárkro (CoPI- , 

... n '.con ... O acre . .. 25 . ..n . . a pegou . ....O .. a~l~C . Pkmmari..o ...,.-.·..'.... · :~Vi~.d . ,. ~i. , ~23/2 . ), en~ ..tra.se .~e. ~er e.trel••. _.. ; en~i ...., _n.o• . . res de rádio, modiflcaçOes '''' t. . do Porto), no Allln. 
cantar que Sanctcie aa:r.iva, ·· no nomlfla~a . !ame~l!-n (as Plela· lfmão. pequeno. d~bal~o . ,g~s, . técnicas, .etc, .,<. dega .. no Um do rua elo ~ 9-6-39. 

;:.v'!';'d~',,~;::i:.jJjáecomo ~e:;'r:a ' tn~q~;.:ae~~~~s~i~~ ~:~~o~r~ço:.:lN1n~~~·ar:::.~.,c::: ; - :W ~\I .. II.-a P:~d:.;-;:!':I...~22~.:------J':':'..-.'__..... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- SAbado, 17 d Junho de 1989 

e mais '> ".::{ 

Rua João Pinto, 14 filO 

I Serviço garantido I 
18 v.-t()5Il 

- --..~ -·-A~~(H~RO-N-I(A--L-L-O-Y-D~B----R~-A-S-IL-E-IR-O-~O-N-O-R~·-R~--H~-·~E I,G
N~o d(~"l\ntm(>! A sclencla progrediu e bá uma 


NOVIDAnE que resolverá o seu ca!lo. 

MM.xiroí' " igillo. Carta para:


#"AIXA POt."'TA-.L 1849 S PAULO C ;) - • 

o #CONTRA OSSE' 
E' DE EFFErro SENSACIONAL 

.... lo•••• rebeldes _ 'I'.tç..lres" n •• Itr......... ~ 

..... _ simples. grippes, ...Irl.dos, rouqald6es, 1__ 
_c.ma sDqulneo., dores no peite e .... cest............. 
• Ir_za .er.I, ,.It. "" appellte e febre, e CONT1tATO." 
• • r.....dle ....eluto. he..l<:o, que "o t...... Emc.clssl_ 
••••••• dos tuberculosos tom.ndo.. ceIIW.............. . 
CONTRATOSSE jáo recebeu mal.... 24000 ett.....so••_ 
...lr.L ' Tenh... C1IkI.do! Nã. _ ....._ .....r. a-a. 
: ... --: ; t;gl"-r;RAT;::"'~:::':"•.:::=-~.:.:-.--

Carlos Hmp(ke S.As 
Matriz: FLORIANOPOLlS 


FiUa,ls em: Blumenau, Cruzeiro do ~ul, Lagel'. 

Laguna e S. FrancIBco-Mostrul1rio em Tub8rão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

~~-~ 


Vendas em prestações-Garantia -éie 4 annos 
DoIS mOdelos (de, 90 e de 120 litros)

ambo. de ' umo ~cQllomlll au ,. p t ~belldenle, polsl em 24 
boroa CODsomem rn.rno!l tn~rg'a eh,clrlca do que um 
" ',eira de I:ngommot elll 2 bortl. de ~erv : ço. · 

Maíiténlosemdepós1to toda8 &S peç88.. sobre
; í@~Dteê ·'~ ,~esmo~eca~oscom~l~to8. 
~ c.IO.I d~;ili~~.ralll~1oa-, proprletari~ ' ;'-. nu- ..~ 
dktOe I .. !ÍJt ., e Il!..e . ace.e.illd.at rll • m~ .~m . ... r lem ....,-danm .~ 
::::--oo~!O~.ri"t~~! ~II ::",~n.:: 

I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I. -, e ·· 
~ : - ---- --- -.- -. ~: s ~;("A _ ~-=: S . . :' 

• AconaeDiãilo8 o al&iiJ.adt' 1:oMBRlOOIDE INDlAl'~o- ' i1e 'Sàr- ::.~: 
• mento Barasa. professor de ParaBltoJogta da Faculdade de Me- . C:j~; 
• dlcina de Porto A.legre. E' l'9faWveJ~;nae&pula&o de vermes..:;'
• tal como lombrigas oxiurus, aocyloiitomu8, etc. 30 aOnOS de .i. 
• U80 têm demoD8trado & loa erncaolà. • 

: DéPOSI7ARI,o .<;: .. : ,.0up.CARLOS HOEPCKE S/A-florlanOpohs .. ~ . 
..~,-.,•••••8··•••••••••••••••--0•••0 ••••••• 

li (asa Electlica 1:\ Siemens Sd~u(kert siÃ.1 ' 
~ende medidores e Materiais electricos em geral

I mstalla os «quadros» DlSTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

~~~aço:s :e;::~'I\ Installadora de Florianopolls
R. Trajano, 11 Phol1e 1674 

, "PATRIMONIO NACIONAL,.
I LINHA ARACAJ U/pOItTO ALEGRE (Para o Nortf'Ino Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL
CIOIO., .COMTE. CAPELA-, e «ANIBAL BENEVOLO • . 


LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e «MIRANDA. /

LINHA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO•. 


TUTOI A/FLORIANÓPOLIS 

FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

COMTE. A LCll)IO: clia 28, para Rio Gl'and e , Pe lotaR 

e Porto Alegre. 
 I 

PARA O NORTE: 
ASPIRANTE NASCIMENTO: Dia 21, para Itajai. S. GRlPPE, UM 

Franc isco, SaotoH, Angra d()~ Reis e Rio de Janeiro. 
ANIBAL BENEVOLO: dia 24 plira Paraoguá, Santos e PNEUMONIA

Rio de ,laneiro . MAS "'OM~~DO o FAM()$O li 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN


elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO . 
 PfrrOJlhi DEANGltO '~3E i 

NADA HE1 QUl TEME 


Ag{>ncia-Rua João Pinto. I I Arlllazem - Cáis Badaró'l 

9 - Phone 1007 12 -- Phone 1338 

H. C. DA COSTA - Ag~nte 

Fundada em 1870 Side: BAHIA 
Seguros Teneatres e Marítimos 

Capital RuJludo Ra. 9.000:000$000 
c!!phll I ~. Retl~vlI!! R-. 57.000:000$000 
B~na d~ rlllz (predloa e lerreaos) Rs. ló.()b4:200$749 
.5e~ros dfeclundos em 1937 Ra 3.169.67,;11)4$834 
Reeellos em 1937 Rs. 22.M5:1!11 $090 
Slnls'r03 pnlfo~ em 1031 Rs, 3.797:380$060 

Opera com as mAIS modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succurt'.1 OI) UrugulIy. R~gul"dortl d~ aVllrtll~ e Rep,.,

t'tl2 fllOltl' oa~ orlnclp" I!I dJllde3 da Amerlea. 


Europa e Afrlea. 


Aqentes em f'lorianopolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA FELIPPE SCHMiDT N. 3U 

V 1 '4 

/' /' 
.'. , 
I 

I, 
I , 

I 
, ~ 

/, 

/ 
-' / 

I 
i 

I 
I 
I r FAClL AP"NHA~ UMA 

RE5FRIADO. OU UMA I 
I 

1.--------------------------------
Para sífilis... ,Não ha'~ 

nenhum igual I 
o ar. Murllio Rodrigues, artlllla Vrl.Hoo, mullo 

considerado Im D. Pedrilo. Rio Grande do :Sul, . 
escreve: 

.Cumpro um . 1I ~ grado dever de ir/lddãO 10;- ,.: 
Dando públloo que, se hole gozo exoelente lIIIúdê{ ' 
devo ao mllegroao eOALENOGAL", o Qual me el1m!" , 
uou a SlIills que m~ "rruluava, hll bdslaD.e tempo;>: 
JullfO lambem nec~asarlo ,-iclarar QDP, de lodol ·óã 
medlcam_nros que tomei, o eOALENOOAL' foi o únl
CCI qüê '~ P6lÜU d e f6rma !'~d ! ce!. po!' f!~o, afirmo que
NÃ'J HA NENHUM IGUAL ... 

(Filma r~conbeclda) 

O sr. Florenllno Aguiar, resldenle em Pirotlny, 
Rio Ora0 de do Sul. diz: - . 

:Sofri.., de~de mullos /lDOS, de ulI! corrlmeBlo ·} 
do aarlz (OZENA) e J<i desilDlm.do de me cu-ar dlf :" 
tio Importuua mOle.lie, tomei o "OALENOOAL- doO~\ 
Dr. Frederioo W. ~cmano, a cODselho do meu ' 
parllcular amlvo ar. capllilo JO~é Narla d·AvlÍiI 
Oarcla, e oom 3 Ira.coas apenoll Ilquel racllêil· 
meDre bom e profund~meDte arato á eue tlllrâõrdl; 
Dario remedla". 

(Firma reconhloldo) 

Hoje que .e luta desesperadamente cODtra & 
lerrlvel SIFIUS, q.e poDCO a ' pouco v"f . anlqiíHaudo 
a Humllnldl!d~, deloobrlu-Ie, fllllzmeDlei'i 1Í afiliá lNil 
lurpleeeadeDte e poderoia para 'deltrúl' laque • o ' 
Ir·~lde e illlbeDc;.~dóddep~rdtlv°ci~GAll~~q()ÃLa~ ~ i 
~f:at;::: a~I'=~ r va ess/I ver ,/I e ea ' noa c; 

C.. (lua post(lJil} .J Ttlt.. Pm,III.I ... 0S;-End. Ttl. ' .A..LLlANÇA' ..•.. 1. Eneontra-s8 em todu u F....mactur,:;:::=!::7:'.::::. " ~_O______e Rep_u_b~_eu___N_~_J_·:. U: N~:a_···'1 .__ aoB p. ___ D. S _____ __,:un __1 

I 
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() B8Ti\OO-Sábado, J7 4e Junho aI J989 

I . .. " T~"~ ' -f I]r~~~~~~~~~~~~~!~~~r-
) .,_lhaOS ª" ~ J~ " a ' ~É;:~~~Jffi:~t~~[~;::~:;i:Maaral'V1l ,:I=,aanCí!:~Q'ea '\~mp": ra ,~gl·~OI;', " ;1 

que augmenfovàm de imensidade mOr
mente após ás rdeições e seguidas qUIl
se sempre de vomlJos e forles 601uço~ . 

MGll'S4HOS!, ,+D~ PE;~I-ES b~::~~~:::;:::·.~?!~::g~::~~fJ~:fj:g 
__~~é~têL. r.eceBendo (I:-__ ,<v,' - ~:e!o~:e Pdo::r.;1ptI5a~A~~~~~~~eq:ln~~a cS:!~~~r;el~zm~~~

CASA ROli_IO5, .R.~a c. ,Malra, ~~ ::::.::~:':~:::~::;:'~:1~:::·1~:'':~· d:~~~~-:':~,,~
J~lephéfÍ1e 1288 g~~ahS:~:'~o~O~nOo:: ::~ ~~ms~o~~lu~~. b~:o~c~~~c~~~:~7' 

.~!~~~;~~ t~~~~~= ~o=~~~ '~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~_, _ ~G :~~~~! ?! ~~~~M=~~~~' ':~Y! me~& RttOmmwdo~ «PAP~SBANKETS» Q~d~ aqu~-

~~}~~~~#.~~~~~~Ê.--,'PIIIllf1······.111 ;;:;;:~~?gif~;l~~~:;;:~;,~!~:m;:~.q"~·i~· 
arterlCHclerOlle_ 

.Hemedios das benhoras 
E' o toDlco utero-ovario SEDANTOL que re.tltue a eaude "i LONDRES (V. A,) - O redator diplomático do 


perdida: pela lUIemla, palli<lez, m~Kru., labUI>, rUIr". bran""", .Mancllester Guardian» escreve: 

regllllador das Vi.1ta.6. cera das dOt.nç~:U1 dO utero,ovariútt, evita , «A Alemanha con~olida a sua situação inte rna. Re 

u Ilemorrbaglu. ante. " depois do pdrto; conlra todu as enler
 ' [orça a sua defesa, As fortificaçiies ocidentais, postas àmklad.... da. oe(lhora. de qualquer iDade. • !prova, resistiram mal. Em numerosos pontos o cimento ar
Le~õe~ do coração e asthma 

UM a CACTUSGENOL Eopecillco do dr. Klog Palmer, I~:edcOut~~~68~~~Uo~~rr~:fo~ ~ra~i6dO!r~~aJR~:irltif~~~:lfe~~~: 
contra hydrOpata8. péS Inchlldos, falia de ar, palpltaç(iee. bati sem cuidado, As estradas têOl sido sériamente danificadas 
!DUlO d•• vetaa e arterl"., bl'onncbite aetbm.l\!ca, aneurisma. 
eypblllll li rheumatlemo, letões, cao.aço, urloa. ellCll.... e dGres pelo frio e a neve. A Alemanha faz atualmente grande es 

ao coraçlo pontada. oos rins e iocbllções. fôrço paTa remediar esses defeitos.
I «He!orça igualmente suas fortificações ao longo da
Aos fracotl e convalescentes : ironteira com a Poiõnia , Acumull1 «siocks» UI: matériasDeYem olar o STIDiOLlNO. que faz engordar.llugmenta o 

..Ieor doa ..osculo. e dOI nerva•. Fort.dece u sangue nu pe.
 I primas, etc_ Consolida, da mesma fórma. o seu «moral», 

_ lUIemlcu_Evtta a tuberculose. cicatriza 08 pulmõe. doentes IQueremos dizer com isso que o govêrno procura criar uma 

_ poIItadal. 10_. dore. DO pello e nas costae. perll8ll fracas meotalidade de guerra. apresentando a plllltica das potên
lIDgai. Rja_ (,ura a neurastheola. o dell8nlmo e a ayspepola. e a cias ocidentais nil.o só como uma polltica de «cêrco», mas
_"alMcença 6 raplda. como uma polltlca «de agressiio», e aguçando o ódio IiOSI~yphillis - PeUe - RheumatislliO i~~:f:~:ss~e I~!~~~:~~.e8 aqui recebidas indicam que obtém

A SPIROCHf..TINA (,Elixir de Caroba) do eablo dr. Wllllam 

OreaD. cora moleou.. ao saogue. sypb.Uo. erz~ma8 tumor~o, 

darthroe. eopluheo. flstula8, purgaeões. ferldao, cancr08. eocro· I~========~~~~ 

pblllaa rheolD&\lemo, Unlco depufl&tivo que limpa o corpo, tonl· 
fica e engorda,

Depolftartal:,todas as drogarlal de Slo Paula e Rio, I Mútua Catarinense de Seguros 
1, de Fogo e de transportes Terrestres e Maritimos 

ASSENBORASDEVEMUSAR Fundo inicial integralizado Rs . 5tO:OOO$000 

em IU~ tollelte intima ~ómen\e o MEIGYPAN, de 
 1 Depósilo IH) Tesouro Nacional Rs ., 200:000$000 


Irrude poder hygleDlco. cootra molt'slias oontog{o~a" Séde em Blumenau 
 preciS~~~~ casa deI SIIGUE! suGi! ,SIID! 
c IUlpclllll, Irrtt~ÇÕl'8 vóg .oah. corrim <otos, mole. 
UI" u\ero·v . glnals. melrilel e tode! salte de doenças Comerciantes Industriais -- Proprietários moradia, para casal, cujo alu 

guei não ultrapasse 100$000locall c gr40de preservoiltivo. Drogorlo Pd"biCO, RIO, 
Na realização dos seus seguros, contra lNCENDIO e mensais. InformaçOes I'a redac SI NiGiUtE'N<Oil " 

TRANSPORTES prefiram a MUTUA CATARINENSE ção do «Estado». v-29 
DE SEGUROS, por ser a ún ica que apresenta aos seus 
segurados a vanlagem da participação nos lucros anuais , (f_1Ii ....1) 

E' o UDico 10rllficaDle 00 
: muodo com 8 elemeotos 

Agentes: LlVONIUS & (IA. Praça 15 n' 1 ....l1li. ;11 ·~~:~coÂ~a:~:.h~~~ild~!: 
etc. Com o seu uao 00 fim 

219 30v, de 20 dias, Do!a-3e: 
l' - Levantameoto aerll 

dls lôrças e volta Immedla

Mantém Agentes em lodo o Estado 

Representacões ti do appellte; 
Comerciante alemão, com referência de I" orde!ll. 1'--Deslpp,redmeDfo por 

bem relacioaado no ramo armarinho - atacado & vareJo, completo das dôres de ca
aceita para Rio de ,Janeiro. Caixas: Caixa Postal 3506 - Rio beça. Intolllnl, e !'lcrvoal.· 

de Janeiro. mo; 
3'-Combale radicai da 

deprelslo nervosa e do elll' 
IIIIIIreclmeoto de ambos OI 
IClI:Oa; 

4' - Alllfmento de pelOMEDIDORES DE LUZ 
 variando de 1 • 3 ltllos; 
O Saorlleool i amagraoPrecisa V. S. de medidor para sua instal de descoberta scientlllca.lação? Procure obter na INSTALLADORA 0,,10110 do dr. Mlooel Soa

DE FLORIANOPOLlS o medidor marca I!!' deColt",
SIEMENS. com absoluta garantia, porque 


é o melhor. 

A. Trajano, 11 Phone 1674 


509 V--134 Resfriados 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d.sCrián~as 

Frkcione este agradavel ü"nguento 
no pescoço e peito. Evita perturb:tr 
o estomago com medict!ção interna.: AIR F~ANCE : Proporciona a llivio mais rapido 

combate o resfriado de dua~ 
nwxhI lÍIr«1wo. 

....;;;:::=-:::::=========11: CorreIO aéreo ~.•:Jj! América ~o Sul-frança I,: .~--~~~~~
Df• .Joaquim ~Idelra Neves • FECHAMENTOS DAS MALAS: . ~ • Para"" EUROPA. AFRICA. ASIA, OCEANIA, cada . ' Medico - Oculista • SABADO, ás 11 horas nos Correios. • 

form_o pela "aealdade de Medh:loa da Unlvcrshlade 
dCl RIo dz jaoelro -. Dara: URUGUAI.~ ARGENTINA, CHILE, BOLfvIA, PEr:tU••. ... 

1.r"u • ,cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. •
Tr.tÍHDcDto CIlDlco e clrurWlco de lodll8 ai molestias Ep~~:~~~~~ttino~ires... .U'~,,,Q~ / • .é 

,,< > ..... '. '.' •.•. .•.. dos olbos . êlUio ..deoptrfelç~lImellloDa . elpeclaUdade, com o dr, I: ~ Brasil~...:Ê.:qtG~_·.'.i~.· ,.. .,.em 2 dias - :!chites -ásthiliã .~ 
•• PlÍâIÓ-J"lIbo.'i'ílO:&i-vlço -doProl. DavldSllolOo, 00 HOI "éltloSêi /êtc;l :( 
'ét.:;:p'..i rd."1-f';íií@~ •• (]alfric~(j~'olc .doRI!I ,~~JIJDelro • . ' .' ....... / ;·A G !~I!'I' E.. S: . . .". . . • Cauullorio: It.. Joio .....
COiâj:ilêtit , IÍj:jPâ~!~!wei!!fpnrli~c,x~mcs de...au,~,,~pecllllldoildc = .ERNESTQ ;RI~~~~ll~~~'··&~IA. LTDA,., : ... ti .. ' " h t6 " ' " )-'1;. Bli"itrlêf~iid.f'iMé::IIca;'CllolcaOerll1 

~a;.i,.. dl.rf...eal~ ci.. 16 6a li • . ...< . RU I C<*n.,II'.iro ;Ntifr.,:;35 .. ...... .. • -""',,95. -

RCllckllda: Rv ,. ,... ,CON~ULTOlHO lbY Joio PIoro 7 1Ob. T.,..~b. _l4fi6 

1

111 109 -0Teii lone: 1626 Florlcm6polla ..,-1 11 : te. 1 (SM.,)--...... ttt" 
~ .. or-LlIIIl..... D T!l.II"Il,j121, .....................................
'~----------~ 
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I'J o MTADO-Sába.dô ' lic dê _::túIilio ~. 4 t:: 19.19 ~ \> .-.:.y, 
~.'__~~...m........................~~~~""~__""""~"""~~~~~""~~""""""~~~~..... o QUE cnÍZ·>'!BERLIM 

.~ , ,. 
1I BE~LIM. 16 (U P.) - OBluma zGna.na: ' ~uarsé rons.f ~ rumores que circulam há truirão fortifieaçõeA, quar-I 

~ I I dias 8õbre movimentos de tro- téis e aeródromos militllres, 
I pas alemãs na Eslováquia porém não estavam em con

C:tu~a ~urt)rC1;1 ao t1~lt " angl'C 1lc!a llriml'ir:. aumentaram, devido Íls in- dições de afirmar que as 

• l !1 a..... mit' pólje . Pcrrl (>u lOflo Q qur tnmhcm e!'õ"'~ , .... __ U~ 1õ1hio~ 
.... ntus tÔ\smn :1(1 Il ..t.;lrn~ h:hi~ r,('l:, ~~{:~~~:~ 7:\Url:~~~~;:, .. I)~;n~~~~~-. 

mas 'lU !' di il'I"" : ,~ ' , '.., o ha ll'n 
. - -d~:;J!'n!:;t7Si':~ (' l'i·a 1.11'." ~;:~.· ...l ... . ;: . :"•.

.~-- :l:tt: -,=t..iit:'ldii-·--·-·-,,~ ~í I.l!ii-~('J,!U ! " t,_, ~:.~~~::·~·::::·;:I~!:·:~·:~;·:~! II ~\.:l~{fRf~::~~~ 
Ihall t'_·"" ::\:ll" ~.·,,\prc fl ' t'':l'O'';, lu z i
f!iO". ';..11:0 o ,.; hrltt:é :l :: g'o!ott::n! 

, '('1.. E lo!!() :\fltuir:u:;-lfl. Vt"r;'l 'IUC pa5~"ll\do.. n 
li;":('ir:tmC;ltc: ê cUr d t:' roS;L Hq)aSSilllllo-4l" 
chega :11l":1 Il1t1C:lflllill:UJo hrilhanl l.'. O TaoJ!t."e 
"Th~"tr;l":lj" lit, ainda Uni matiz 11I:,i s \'i\:ido. 
E \'111' brilharL"is St'mpn' clL!.";tnl:ulnra t Por i!>w 
é () h;I1C'" de mai:, \'(.' 1111:1 no!' 1::"1:1<10'; Unidus . 
J.:'1. a.; !Jllit:lCÔl':', har at:IS ll;io tl!1n :!('C'it:H::;"io. 

Cuidado nJ.o iut<:lItcm Ircmld-as ~lqui! Exija 
Tangt·c. Para pc: rici ta harmon ia. use l,ambem 
o PÓ F ;t,:al T;mge~. 

• ? ~ e~I ~.~ _ ...r:1~~=__;____·__ _~~.=N::....~ ;.;.. 
-I=:M=-=ro=--=---S-T--O----D--E--R-E--N-D--A---I-- -·-·d-d-d--O·rman a e o IVInO 

Espirito Santo e Asilo 
de Órfãs "São Vicente 

EDITAL de Paulo» 
Para ciência dos sr~ . contri 1'- 03 procurlldores e repre

buintes do Impos!o de Renda. sentllntps de residentes róra O CONSELHO ADMINIS 
transcrevemos abaixo, por meio do Pais. responderão pei!, TRATIVO destu COl'poraçi1o 
do presente edital, atguns dis· pagamento do imposto pOI' flll'á celebro!". "In SUIl cape 
positivos dos Decretos 21.fi54 e pstes devido. quando à fonte 111. à pra(,:1l Getúlio Vltrglls. 
1.168. respectivamente de . .[ de re.ndimentos nso couber 111) dia t!l deste mes, Ú~ 7 
20;61932 e 22/3/1939. o dedução do tributo. horas. uma \lissa em !lção 

To~r;~g~s7\)!~~~:tol~~;c~~4),;: 1_AgiF~Jl~~~t-;; \Pee~~~~l)al i~~~). ~~a~r~~~s f:~~t~o~aSüj~da~!~ 
juridicas que por si (lU como de sóbre os juros de opóli- uos tres dias de festividarles 
representantes de I ~ rceiros, pa · ces da divida pública quol- do S9U Orago, mandando me, 
garem ordenados, gratificações, quer que seja !\ data da emi~- por isso, que convide as 
bonificações, interesses, comis ' sijo, salva expressa conce!! 

&Oes, perlentagens. juros. di · NIlO . por lei. da imunidade 

videndos, luc,os. alugueis e lu fi~(ml. 

vaso prestarão informações ;i Artigo ~o - (Decreto 1.163) 

Secção do Impos!o (l~ !lenda - Será de 4" 'u !\ tUXfI pro 
anéxa à Oelcgilcia Fisc21. . llorl,io,"l1 relerente aos Wu 


Artigo 86. (Decreto 21.;;54) - los ao portario r e de au·;, a 
As inlrações do artigo 78 se concernElnte aos nominati 
rào punidos wm a multa de vos. 
500$000 a 5:000$001). Arligo 27-(Decreto 1.168)

Artigo 88. -(DeeretIl21.554) Estáo sujeitos ao Imposto de 
- Até (ao) Irinta d·, .Junbo renGa lodos quantos recebam 
podem ser feitRII as declurll ' vencimentos dos corres públicos
ções de rpndimentos, in de- federais. estaduais ou municipais, 
pente de multas. inclusive os membros da Ma· 

Artigo 6.° - (Dt'creto I .H(8) gistr"tura da União. dos Esta· 
- As pessõas físicas nijo são dos, do Distrito Federal e do 
obrigadas a apresentar de Território do Acre e bem assim. 
clarliçõe~, quando a tntalids- us fUl1cionãrios de estabeleci 
de de seus rendimentos não menlos autônomos. 
excl'der de dôze contos de Arligo 30-(Decreto 1.168) 
réis (l2:000S000). As declarações de rendimento 

Artigo 13. (Decreto 1.16H) Já apresentadas, relativas ao e 
- Os casos de declaração do- xercicio de 19:39, serão revistas, 
108a, devidamente compro· para o eleito da aplicação das 
vado,'quanto ao pdgamento ou normas deste decreto· lei. 
recebimento de juros comis · Sõbre os dispositivos aqui 
sões e oulros rendimento@. . transcritos e quanto aos demais 
serão punidos com a multa das Leis em vigor para o Im 
de 1:000$000 a 5:oo0S000. e posto de Renda, esta Secção. 
equiparados, para o efeito em razão do alicio. está habi
da 8ançllo criminal. ao delito litada a lornecer a interpretação 
prevl8to no artigo 248 da dos mesmo.alendendo a qualquer 
Consolidação das Leis Pe- c,'nsulta reita pelos contribuin 
Da18. tes de todo o Estado. 

Artigo 20.-(Decreto 1.168) Florianópolis. L" de Junho de 
- Será de :I ° ' 0 a taxa pro- 1939. 
porcioDal concernente aOIl CARLOS CONCEIÇAO 
rendimentos da 5.' categoria. Chefe da Secçã'o 

Artigo 21. - (Decreto 1.16B) 2n HIv-lo 

Clube Doze de Agosto 
CONVITE 

Convidam·se os senhores socios e exmas. famllia~ 
a ...istlrem à Domingueira lotantil e o Sarau Dansante, 
qlle serão lev6do~ a I'lpito no próximo domingo, dia 18, a
quela com inicio áR 17 hor&s. e êste ás 2\ horas. 

Servirá de ingresso o talão do mês de Maio. 

Pela Diretoria: OSCAR ABRAHAM. 1.' secretário 

226 	 3 v-3 

Móveis de aço-c.,.... .....0 .......•.... ,.............. 

acabamos de receber, em estilos os mais modernos. 

Esmerada labricaçllo das Indú5trias «Neve. - S. Paulo 

Recommendamos aos nossos clientes ~ amigos lima 
visita á nOSS3 exposlçllo. 

Preços excepcionaiS! 

mesmas e a torlos os irmão, 
,'ara as"lstil'em ao aludido 
fito. 

Consisiório da Irmandade. 
em Florianópolis. lIi de Jll 
nho (Íp 19J!:!. 

O Secretário 
,1. OCTAVIANO RAMOS 

23 2V- 2 

Pessegueíros em 
fi'"or 

Mdis uma festa de beD~fi 
cêocia para o Preventório 
que DOS vai proporcioDllr 

mE~::t~~r~~d~l~a8:a a~;g;:.7.. 
meiros dias de .Julho entraD 
te, e IlPrá todo o seu produ 
to para a construção do Pre
v9ntório que se acha bem 

~~~~nt:gaRo~l~d~~mrt~~it~i~~ 
de Sàp ,José. Ali vão ficar 

I formuçües de que tres a- mesmas já loram mun.kia- ! 
viões eslovacos desceram na j d~8. 

1I	pObõsnia~ircülos oficiais ale- co~~~:~~~ P~r\~'ia~ar~~e ~: 
mães, se bem que conrirmem outra natureza o rumor de 

'as in[ormllções, "dmitem a que a Alemanha se propo
pOSSibilidade de que tais nha a ocupar militarmente 
movimentos raçam parte da toda a Eslováquia. 
ocupação militar alemã na Recorda-se que o tratado 
zona montanllosa da região dispõe que f\ Eslováquia 
fronteirlça. entre a Moràvla manterá a8 suas próprias

I·ei:tiJ~~~V~~~~;m~r;~~~~r.g,o ..~t:a~ã:~~~~~Er: m~lit::~~:' 
subSCrito no momento do \ te o pais. se bem que 11 
Reich tomar 11 Eslováquia Alemanha tenlla assumido a 
sôbre fi sua proteção. 'responsabilidade de garaD

As autoridades alemãs tam Itir a sua integridade terrlto
bém admitiram a crioçiío de rial. 

tem muito mo~ _ -- 

~~C~:;~f;;:~~ia é enor-I 
me e eu nao posso por
tanto adoecer. Para go
zar saúde e renovar sem
pre as minhas forças, 
escolho todos os dias para 
as minhas refeições. al 
guns dós d eliciosos pra
tos. preparados com a 
afamada MAIZENA 
DURYEA _.- o producto 

que gc:ra cl;rgia. I 
(;HATIS! - ' -"0"'0' 
nllúto praZf:r f!IH remtltter
Ih,~ un·j t! ."l ernpla r dI.) nosso 

~~i~,~~~~~:; "~;~:~:8~~~;~I 
Remeu«-me- GRATIS u ..cu livro. 

6 . 40 
NDWr._____ 

:~D,~:~e-----
ilUDO 

PflOCURE O NOME " DURYEA 

E O ACAMP'MENT O INO'O 


EM elOA PACOTE 


Dr. Buleto Vianna 
-0

Consultorlo á Rua 
JoQo Pinto D. 1M (su
brado). COnsultas da 
1 ás 3 boras da tlU'- 
de. A08 pobres _ 
Consultas no Hoepl
tal de Caridade. ás 

S~~i~~~~~ ~oeb :s~~~:~~~ao a~~I~--_-------_---------il~8;..;;b;.;;O;,;,t'Il.;;;..II..;ft,;,;Il~'D;J\;.;;n;;iy;,;;I.A.;.. ~ 
Lazaros. os pequenus sêres 
que tiverem pais leprosos. 
Essa sociedade que conta a
penas com dois anos de exis· 
tê ncio. j1 &ngariou mais de 
200 cont08. Isso próva a alta 
compreensão do povo gene
roso de nOS8& terra. que (, 
rico de Ma vGntode. que é 
o quanto basto para benefi
ciar os moi!; deaventurado@. 

Todos nós iremos ossistir 
e auxilio r à festa dos «pes· 
segueiros em nôr., com muita 
alegria, porque vomos dar. 
sem sentir, um óbulo para o 
pequenino filho do Lázar'. 

'Pt>ssegueiros em nôr» se· 
rá a sua festa predileta, a 
oossa festa do coração. 

DEL VECCHIO 
O MELHOR VIOLÃO 

! 
Todos 08 IDMtrumentos 

Del Veccblo 1110 fftbrlca
dOI pelo DoVO sIstema 

Tlmbre-Vox. 

Peçam catalogos ~tls 
RUA AURORA, t96 198. 

FODe: 4-0146 
SÃO PAULO 

Baile na ..União dos 
Chauffeurs» 

1\ «!Joião dos Cbauf[eurs 
de Santa C!1tarina· avisa 808 
seu~ 8ssociado8 que reali 
zará, 00 di!! 17 deste mês, 
em sua séde social, à rua 
João Pinto n. 32, um Baile 
que 08 sócios casados ore
r8cem aos seU8 colegas 801· 
teiros, em retribuição ao 
que eSles lhes ofereceram 
há meses pas8ados, 

Não poderão tomar parte 
no referido baile 08 chauf
feur8 que não contribulrem. 

achadilJ}J6 1i.Gia. ~t:~~s:S:::~~~~~;o.a~~~r
les que não forem convida· 

Rua Jolb Plnt6'~%.\\§;-, dos pagarão a cóta de .. 
TeI.phon. - I05'8 :CX;iP.oStÂI- 37 10$000. 

F L O R 1 A N O P O L I S. . :~~~Jl~d~t>~~oA~T~;9. 
1.L._---------------.'.y.....,.-9 	 2V~~-.:......... 229 Pr!B.ldente , 

Dr. Bl-ase A. Faraco 
Médico chere do Dispensário de Slfilis do Centro de Sal'
de de Florianópolis. Ex-inlerno. pllr concurso. da Assis-


t(mcia Pl,blica de Porlo Alegre. Ex·interno d~ 

Ctinica médica e Ginecologia. 


CLlNICA E CIRURGIA 

--- Sífilis ---
Conlultu dil,llmenle di, 16 ás 19 ho,.. 

Rua Felipe Schmidl, 46 - Fone 1648 


FlorianópoliS 


204 	 30.-1':' 

abe Oleitor que éistO? 
As ttes figuras ao lado representam.: 

ao alto. um microscopia; ao centro. a co" 
beca de um verme da Opilação qrudado 
no intestino de um apitado: e, em baixo. a 
bocca do mesmo verole mostrando os den· 
tesopor m"1io dos Q\lOeS se agarra á mUCOI(l 
do inte~tino. 

Gracas 00 grande oUÇJU'lento que o mio. 
croscopio pOlmifte. pôde-se apreciar a ma· 
ueÍla pela q ual o verme voe plejudic:ar o 
dOE>r.te : a bocca. sendo uma especio de 
ventOEio. chupa um pedacinho de mucoaa 
que enche a suo cavidade e nesse peda· 
cinho I. enterram os dentes minusculos que 
O ultima nQ'ura mostta.. 

Assim. fica o verme !>olidamenle instaI· 
lado, augando. dia e noite, pequenas queD
tidade~ de sangue, através o insignificante 
orilicio aberto pelos dentes. ao mesnlO tem" 
po que lança no sangue unl V&llenO proprio. 

Esse ó a obra de um verme ~ó. Imagine-
.a, agora, o mal que fazem 03 milhar•• d. 
.,erma_ que uma mesma peSGoa pód& trazel 
no intestino e ter-se-á id&ia da gravidade 
dcnta doença que tanto ataca a população
do Brasil. 

felizmonte a Opilac;;ão e combatida 
com eUieada pela NeoMN.r::atorir.n. Uma 
só do~ft de Neo-NaeatorinO basta. w nloa 
daa vezee. Pola rnatar tooos os verm~.5' da 
Opilát'ão, limpando completamente o iu· 
te.tino do doente. 

atli»~Bra\Ul 

Dr. Augusto de 

Paula 

MEDICO 

-- DotIaças de Mlo.rll 
Pulos

-Opera_ 
(ONStJLTORIO 


Rl1a Viclor Meirelllls o 26 

as 10 1/2 e das 2 as 4 horas 


Tel. 1406 

Resideocla: Vlacoode Ou,," 


Prelo. 49. - Te!. 1365 


VENDE-SE ~~a mCa~~~ 
rial. tipo «chalel', em Jollo 
Pessoa (Estreito), na rua Spi
vack n. 19. com 7,80 de frente 
e 19 mts, de rundos. bem co· 
mo um terreno, sito na mesma 
localidade, com 20 mts. de 
frente e 25.30 de rundos. Tra
tar como sr:- Carolino Linhares, 
na rua Vitor Meireles, !7, nesta 
capital. 
193 15V·15 

VENDE-SE ~:rd:r~: 
casillo a casa e terrenoaDe. 
xo. na Travessa · Harmonia 
0.° 1 (esquina rua Bôcaluva). 
- Tratar nesta redaçAõ;i .,. 
220 '<'5v.-'--.'\ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dOE>r.te
http:licd�_::t�Iilio~.4t
http:MTADO-S�ba.d�


7o ~AOO;;.sAl?ad(). F 4e Junho ae 1989 

IO Estacio I: 	 (:··········~~·"~I····················:' 
ÚtarW VespertiAQ

) IEmpresa~,~K(n. ,~eH8y. "Hm!~~c~Q..;\f; 
Redlt.cQf<o e OUlolou , 
r.a 	J,,!'o Pinto D. 1:1 • Transporte rapido de p~ssageiro5 e cargas com os vapores «Carl .. 

• Hcepcke» e «Anna-; unicamente de cargas com o vapor «Max". •
reI. IC:':2- Cl: . rO=t81 ISO 

...S~ lONA 1 UKj\:I · • 	 I•.. : SAIOAS MENSAIS DO P~~O DE FLORIANOPOLIS 
N. CC/Jlt./ : 

:\D!lO 40S0l~ 

Seme8lte !2$O(Xl 

frlmeltre :2'.o:~ 
 !. Linha Fpolis .- Rio de Janeiro Ilinha Fpolis.-Río de Janeiro I Linha Floríanopolis- ' ! 
lfh 40;(;00 ';'" Escala ltajõhy-S. Francisco I l~gllna· 
NIJ01ArO ~lYul.O I~ G. e Santos. Escala Silo Francis~u--' • . 	 -.'''' Transportes de passiageíros

No Int.,lo, ~ e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. .. 
Al1IIo 
8oIme'lre 
Trtm8fltre • 

I 	
•CI Paquele -Carl Hrepcke' dia 1 Paquete -Max' Paquete -Max. e.,' 

• -Anna. • 8 
Annuocloa modlJiote cootract(' • -Cal Hrepcke. " 16 dias 1 e :!2 dias 2 e 17 • 

.. -Anna." 23 • 
\ 
-. Saída á 1 hora da madrugada . Saídas ás 18 horas p. m' l Saídas á 1 hora da -•.Embarque do Srs. passagei·

" dtrecçAo nllo 80 reopo08llt,:u., • ros até ás 22 horas das ves . madrugada. • 
pelo. COD""ltoa emltlldo. 0011 


...lIgol "".llI1Iadoo 
 1• peras das saídas. 	 • ' 
Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até @rd;ns de embarques ate;. 	

•
_ 12 horas das vesperas das ás 12 horas . 1_ as 12 das vesperas .. 
• saídas. das saidas. •Irmandade do Senhor 

Jesus dos Passos e 
Hospital de Caridade 

••• Ob -. As passage.ns serão vendidas, no escríptorio da Em- ••servaçoe:s. presa, medIante apresentação de attestado de vaccina. • 
EDITAL Correio Passageiros - Encomenda • E' expressamente prohibida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores. • , ' . -" 

Moderníssimos 8vi<1es JU 52 ligam com a maxima e.. Todo o movimento de passagetros e cargas é leito pilO trapiche sito á.','..,:
F O R N E C I M E N T O segurança e pontualidade: -Rita Maria. _ 

De ordem da Provedoria BRASIL - li l\UGUAI - A/WENTlNA - CHILE -. Para mais informaçOes, na séde da .. 
da lrwaüdade dv Senhor ,le- BOLIVIA -- PERU' • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 
ê~srl~~~::a~~~~aec~g~t~\~a~~e~ Syndicõ. to Condor Ltd8.. 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30. _,. 

vino 80S interessados que, Agentes: CARLOS H<EPCKE SIA. •••••••••• 8t.'~••••••aaCl4'l@ó$.,.........ao,,,;,
• 	 ._ ... 
até o dia 21 deste mês, ás RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Floriaflopolia " 
12 horas, receber!'!. esta Ir- • _______T_b_'L_E_FO_N_E_' _N_. .;;...1.5_0_0______';1 Colcho~esmaDdade e Hospittll, na sua H 	 .. ." .. - .. ..-----

Secretaria, propostas em car
ta8 [tlcbada~, de todos os (l'rurg'la-o Dentl·:st"" MOENNICH Colchão para casal

artigos necessarios !lO seu ... a 30$000. Crédito Mútuo Pr'ê'dial 

consumo, durante o semes· FLORIANOPOLlS Edlllclo Amelia Nello Colchão para solteiro, 

~r:rr~~t~UI:~o.a dezembro do Rua Fellppe Schmldt SOBRADO, SALA N." 1 desde 18$000. 


Os proponentes poderão ob-	 h d b Travesseiros de paina, São João! Slo Joio I 
tera8 listas complt,tas de todos Chnica-cirurgia e prot ese a occa V.S encontrará na 

'( 08 artigos aos qunis se refere ApPI,.lh.mento ,ecentemente .dquirido, com todos os C A 5A B E I RA O 
~~~ ~dilt:~ã~o s~~::;l~i~. o~ Iperf.iço.mentos d. technic. mod.,n.. Rua Tiradentes, 3 19 de Junho 
rua Felipe Schimidt, na3G. DlATl-IERMIA - ALTA FREQUENCIA 181 30-27 


CODsislóriu em Florianópo- TI~ATAMENTO SEM DOR 

Iis, 12 de junho de 1939 	 GRANDIOSO SORTEIO

GUSTAVO PEREIRA ESPEOIALIDACE: 

Secrel!'!.rio Pontes de Ouro, ou de I'latao, SEM COROAS, pura Imllar os 


22:\ 
 Sv,S dentes oaturai., Dentaduras Anatomleas, sy"tclRa alcmao que OH. RICARDO Relação dos premios que distribuiremos no 
permiti0 obter n Imitação ubsnluta da dentudurll oatural. - Den-	 próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contrlbuiçio
taduras SEM Abübada Pai. tina, - Uentaduras parcl.ls, á base a não ser a habitual de 11000. " de Aço-Krupp luoxidavel. - - Extracção I NDOLOR do nervo, Para que todos possam tomar parte nesse lormidavelBem descoloração d8 côr do dente. -- Branqueamento dOB den GOTTSMANtes. -- Molcstius d~ bocc•. --- IDeseoloraçao secundária).." Re	 sorteio, resolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE.Sandalias secções de rai z. -- Reimpluntucao e Implantaç,;o .- Therapls da 	 todas as cadernetas atraz8das. cobrando sómente oEx-chefe de cllPsradeoto.e ~1~~!b~J~;;;~~~~ur~~~II~~~lCal seguodo 	 sorteio a correr. ' "de liras nica do Os prestamistas que queiram gosar desse previleril 

deverão trazer suas cadernetas a nOS88 aéde 011para verão Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas Hospital de 
remete-las por intermédio de nOS80il agentes.

Nuernberg O premios são os aeguintes:A. terças e sutas-Ie:,as, consultas noctu,n•• d4S 8 ás 9.30CALÇADOS 
de todas as Aos sahhauos de tardt não h;i cOlIsullas (Prors. L. Burkhardt 1 Premio no valor de 6:000$()()Q 

e E. Kreuter) 1 Premio no valor de 2001000qualidades HúRAS MARCADAS. 1 Premio no valor de 1001000 
15 Premies no valor de 15$000 
10 Premlos no valor dA 301000CANOS para tirurgia Gemi ~ 10 PremioB no valor :I~ 20$000 

TAMANCOS MEXI	 Especialista em 

PRAIAS DE BANHOS 	 10 Premios no valor de 1!:'IOOO 
10 Premios no valor de Isençõ"sAlta cirurgia, gyne

Cinto. - Chinelos - Bo cologia (doenças de 
nés - Luns, de. senboraa) e partos. MIL CONTOS

Cirurgia do 8ystema Sortearemos tambem um b I hete da LoteriaArtigos para sapatei nervoso e operaçõe8 Federal, extração de Junho, de Mil Contos.ros e selleiros de plaatlca. 
CoDl!iullorlo li rUI! TralllCortume e Fábrica DO, 18 (dos 10 IÍ!! 12, e

de Calçados 	 dae Ib 68 16,lIO) Tele-
Não hesile porque: 

phone - 1.286 Se rico quereis ficar ' 
.BARREIROS. Re81dencla i1 rua Es· De moeda boa e legal 

teves Junior, 20. - Inscrevei·vos hoje mesmo 
'l'elephone - 1.131 Na Crédito Mútuo Predial 

A que menos promete e a que maior núm.roQuer ser feliz ? 
Em negocias, amores, ler sor de premios entrega I ' 

te, saúde e realizar tudo que 
Oepó.lto: R~. C. M.I,a, 39 deesja? Mande 11100 em sellos 

1.L~eu(teuxI .....,...._...o.~...l •• 
e escreva ao prol. Omar Khiva, 
~~~~~ :~:t~~'e ~~~a~!Oodem!~~ ___________IIIiI________-= 
de obter triumpho,·· prosperldJ- ---,---, ....------------'---. 

Dr~ Remigio ..~;;~~::d~:;~:" INI:haCLlNICA -MEDICA 

71 	

d HERIDAque resisti 
Molestla internas de 


SenhoraS e Crianças em Ci rurgiio-dentiltl lO UIO di 

Oeral. 
 Trabalhós modernlssi 

mós; Polites edeiitaduraa CALE~mULA CONCRETA 
a melhor po~ pua reridu, qUllllada.ru eRuaC~gt:~t~~~ ~Ob. ·Ih'. O advogado afiatoml~as, elÍl todos as 

, .-.,:, . .. .• 1IlG..... "deu _ matei~~~~yg~ad? :-, Oo. &u/l.ru4& 00NAo (\onr~dJf- ___ d. Cal...... 
9 	 ás li~}~~~~~hor,as; José AccacioSoai',esMo~êl~â 

Av. Hrmllo LUi; '178 1_III.Dtn .o. lIefJS~neDft'" de~tll ,ct'pttlll t do lllte'lo.l 0"1 L'rit1~;~á8 ' 15 BifjlüD~N,D p~~AI. todalu 
- Pbone: 139:Z - do e.tll40quc CóOITlílllU fXl'r6er. prollMlo perlDe. & RUI P. Mlsuellnho, 6

Atlende a chamado. Côd ,~ de apDellaclo 
~P_~' ______________.rl ____________ 
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o ESTADoj 17deJunho de 19398 

o "Estado" esportivo 

simpático e8portista. demons· o 	Família conqui,tou o honroso ti tradas no torneio. o apontll,ID 

como o maior cestobolista
tulo de c5mpeão invicto do torneio que possuimos. 


Toló. Nazareno. Beck e
aberto de cestoból Hélio tambem impressIona
ram. • 


O equilíbrio de Fôrças tornou sensacionaliuíma II . Marcadores - e CfJ1n,() ~ 

a luta entre azues e alvi-negros - Aloísio e FAMíLIA - Portugal 7,1 


Port!.!gl!I _._i1S_Ji.s.::~.L.lll.â.l(irnit,S __._ iô~~~·.:~l\.r~ \·~-i\~i~i,;~keE· .....~~- d«-!l4.L _._~~ 

Grande--~"e~t~8iástica as- ;súvel pela perfeita distri 1- Aloisio ti, Galileu 6. Beck I U:'liHA~ qll~ s<,mlllt"m e "...hr~saNII ~~ 
sistência supt'rlolou ontem. a ' buição de passes na dere- 5, Narciso 1 e Nazareno I . 

pe-lo "chic" das (·r,rf'S r.~ll)nteantrs.noite. as tlependéncias da :S6 e no ataque. O ex defeD' . . . ' 

quadra luminosa do Lira ' sor do Botarogo, do Rio, eS-1 A prellmrnar I 
 são nnh:lS '_:I:OIIl esmalte Cut~x-v r.smalte 

T. C. 	 I teve, porém, bastante infeliz No embate preliminar, oI que Ibes di< o brilho li"do de p~drus 1'''''

ciosas, e quP. tem uma dtlrabilidade ill gr~d~~i~~ac~l:iO c:~;ob~'~Ci~_ i ~~~~::ocse8à I~V:~~. e A~08gr:~: ~:,m::d;::r(~:an;l~~ ;grAi:ét~., 

crjvel , s~m rachnr. sem fh~s('n~('ar (' Sf1'11I
nados do esporte da ce6ta. ' des qualidades técnicas do 17. desbotar. Experirnrntf" a:i 110\":\:' I.'llreo; 


t;~~~~r~~ P::~il?ld~ssit:::~ra~ I , , • i Cu~x. Trevo, Borgonha e llr~Z<J que 


movimentado e 
 eitiiu enl'üutando lodu (I mundo! 

para demnnstrar o gráu de , , 

<lesenvolvimen!o que 


serviram ' Aval e Atleilco, o sensa
atingiu cl·onal prell·o de amanha° hola·ao cesto nesta ca· , CUT~Xpital. ; O grande acontecimento IIs-\apresentará o mesmo 'onze. 


' portivo de amanhã será, sem que empatou com o Figuei· 

O jõgo principal dúvida, a pelêja Avai e Atlé· rense. realizando uma exibi. ----------- - - ----- ---- .------- 

A primeira cesta do prélio tico, em dis~uta . da rodada çdo convincente, ' EV ANCiELISMO 

I'oi conquistadll pelo Fllmilia do ,~erta~e CitadIno. O preparo individual e co · 

num lance livre. Rt'8~e o b .~ab:d.o qlue, em qU~lqUer letivo do Atlético anuncia No templo da Igreja PreR. No @orteio realizado a 14 do corrente, sairam sortea-

Figueirense e o placard a· ~ca:~r~s:I~~~resoem-:za~~~~' uma performtlnce satisfatória. biteriana Independente, à rua dos os brindes seguintes: . . 

clI~a 2 a 2, ~ . d n Ic'd I' . O pl'élio não aponta lavo· João Pinto. 37, às 10 horas 1.0 prêml.) - VaiEi 8084 - uma hlclCleta ao sr. dr. 


Entretanto. os azues lor- s n.os e recon. lecl o va or rito. Vencerá o que melhor d 	 Feliope BÜüdge. nô,. engenheiro da Diretoriil ue .Ouras 
cam bem sôbre o terreno Ie dIsposto!' a dIsputar p~l~o se prevalecer da chance. e amanhã, será estudada a PúbÍlcas; 
adversá~io. qu.e apresenta ê()~~!I~~ o~~~~:~!l (\~V:I:O~~ De qualquer fúrma, estã,) bi~r~~t:tó~~/a~!~:R. E~~'her 2.0 prêmio - Vale 201)1 - um colete de inverno eo 

uma delesa ~OlldR, onde 8~'1 conla q;le desta feita elOtAo os alvi-celestes capacita.dos hebréa, que chegou a ser &r. Tadeu, Silva (aIlaÍllte); ." 

b.resáem as Jogadas de AIOl ambos de posRe de quadros Il outro resulttlda poslt.lv? rainha da Pérsia, pelo seu a," prêmio - Vale BOF2 - uma lIDa camIsa ao sr 

810 e Nazareno. O fim do . 1.

o bem reparados e capazes, Todavia, todos os prognostl- clIsamento com o .rel AS8uero Valdemar da Silva, empregadu do comércio. 

tempo perten~e. numenca- portan~o, de travar uma das cos se ressentem da vacilação (Xerxes), apresente o sentido 4.· prêmio - V'lle 8i5:! - uma cinta (ainda não · pro
mente ao Famllla, 9ue ta~. melhores partidas do cam. q~le _sempre reveste ~ apre lieróico da vilia, manifesto em curada); . 

bem no setor técDlco é sU'1 t . d' ta C1açao de uma renhld", par- favor de um povo oprimido. 5.' prêmio - Vale 50j9 - 50 pllsses de ôolbus 110 sr. 

Perior tendo ,se a impressiiCJ peooa o que ora se ISpU . 'd d ' b'l 	 P I' d C .. d C nfeitarill Chiquinho.' ' de"a'nlmo do Finuei. O Aval , segundo se diz, ti a e .ute () . No meio ,do luxo de uma au IDO a unua. garçon a« o. ' de um ~ .. côrle idólatra e corrompida, 6." p~êmio - Todos 08 vales term\O~ados em 084. ga·
~~~e~~~ise:~~~çi!S~á~~~~I~~ Ainda o jõgo Avai X Ir.ou ~ossuir qualidade8 apre. em ' situação deslavorAvel à nharam C1gllrros no valor, cada um, de ,)$000. 

placard a lavor dos «aZUT- Figueirense cl3vels. :~~v~~' oc~~~n~~~: amar e a 231 2v -I 
ras·. tIa 7 é o fim da pri- Como é do conhecimento á d d d' d ~ :::J
melra. parte, favorAvel ao dos nossos leitores, o arquei- Pretendia fugir com A pr lica . e. ca a la os 	 Dr. Manoel PinhoV . , S 1 
F 	 deveresrellglOs08 deu-lhe , d ' OC;

amllla . ro VHain deixou de assinar as Iuvas . fôrças pllra, com o risco da j a ·· ~ a 
A .metade ~ioal é iniciada 11 súmula do jôgo A vai X S. SALVADOR, 16 - O JO · própria vida salvar o seu · ~~I~~8:r~~t'1::~(;~:ta~~~ ' 

com 08 navais no ataQue. e Figueirense. O representante gl!-dor argentino Galatéo, a- povo. ' , CUolca 'médica Te818 
IJ<!m «chaves- muito .rápi~as da L. F. F. naquele préllo, pos receber elevada quantia _ Ás 19 horas haverá culto de gl8ndulaB endoCrlD8I. 
vao eles para a dlanteua. sr. Flávio Ferrarl fez cons do S. C. Bala, pr.ocurou a · e pregação do Evangelho. FAZEM ' ANOS HOJE: 
Vão a 19 enquanto o Figuei· tar do seu relató;io 8 irre- bandonar esta capItal. O clu Oficiara o rev. Onésimo Pe aexma. sra. Alice Gonzaga P~ 'CONSULTORIO: 
rense faz 2 pontop, ficando o gularidade praticada pelO be, enlretanto, sabedor ~o rilira. Irelll· IRua Jpão Pinto, 13 (sob) 
placard marcando 19 X 9. guapo guardião dos «azul'· fato , queixou-se à POllCl8, A entrada, tanto pela ma. a 'Slll•. Zu!mlr~ SOiISõ ; ~~rJENJI5~~' ' 

Inicia se ai a parte mais raso. 	 que prendeu o Jogador pia nbã, como iL noite, é franca. a srlla. Laura N. Goula!l; J é V . ~ 
emocionanle . de~s8 pelêja, Uonstatando que o regula tino. o sr. Manoel Mono Espezlm; Rua 08 elga, 111 
que desde °. \DlcIO ore~ece.u mento de futel1ól da Liga O consul argentino inter · o sr. Darci SOllsa; PHONE 1.199 
o~ .Iances maIs . sensaCIOnaiS não prevê penalidade para o !cedeu em favor de Galatéo, POBRE DELE 1 o sr. Juh3ú Ferreira: 70P 
e I!,ses !mpres81O!1antes pela caso. o presidente sr. Lico procurando.se no momento Praga, 16 ( U. P. ) - o jOvem Felnandlno Caldelrd de :...;~;..______~rjI 
agIlidade e técDlca demous· Moritz, dirilZiu uma consulta resolver o impasse, que está Pessoas geralmente bem Andrade, prol. de Educaçio Flslca; !_________~ 
trada pelos 10 IHlm~ns em ao Departamento Têcnico da' causando s"nsação nos meios informadas declararam . 'o jõvern Hercillo Marques da Paz; ~------.::!]"""_"-III 
campo. E' que os alvl-negros Liga de Futeból do Rio de esportivos. acredItar que o cêrco a menina Marln_ha fluz. lima. _I N __ ' ..... _ ...,• . " '.,'I 
redobram a eficiência. numa ,Janeiro. ' feito pela policia logrou _ ....... - , 

vonta~e firme ~e ~e8gir. ~ A L. F. F. aguarda ares· colhêr o individuo acu- SeDbor\ta. raça com que ~.o na· _ . '. 

pressao dos flguelrensell e p08ta da sua co.irmã da Os -cracks» uruguaios sado do a88asslnlo do morado Oft chapéu RAMEN7.oN\. I ' ,< 


grande. Mal" de melade do Capital da República, para ameaçam uma greve policiai alemão do des , HABJUTAÇ6ES e ~~"!~ ~~E~~';da~··0:.?~1.~ 

2.' tempo jâ se (oi e os ai vi· então resolver o «impasse> . IiS~i~~t:i~i~~oiu:;bÓlu?;g~~?~ ~~~!~ceen~~an:: qU~I~d~~: No CarlOrlo do Reglslro Civil, es·! e o fllm. ~m ••,1••F'ont.h..... 

~::os f;b;~~in~~~eb~:!~!~~r. pensam em declarar.se eoi 8assino deverá ser pre. 130-se h.bllltando paf3 cas:r·se o sr.' ch....... Am.nhi, àt 16.30, 11.30 

Faltam pnucos minut '. 1I e a Figueirense F. C. greve no caso em que a As. 80 dentro de muito pou- maiO! Edmundo de Macedo Soares , . iO.30 hot•• , .PreeIH.-" cI. l 

contagem é ln a 16 a favor Realiza·se hoje, à8 1!J ho sociação Ur~guaia não atenda co tempo, talvez ainda e • slila. Alein. d'Allncourl Fonseca. ' m ••ido... . . 

do Famllia. Alolsio,.o melho! ras, ,nos altos do Re8taurante as exigências que oportuna. hoje. - - I CINE REX-A'. 19 hOt•• , .MI: 

elemento do FigueuenRe, a Estr61a, a ~8sembléa geral do mente lhe apresent.rllm. _ _ _ CLUBES nh. irai d. crloçio•••Hllfoldo .' 

ban~ona a qu~dra por. ter a · vHloroso Flgue!ren3e, na qua~ O prlnciplil dos objetivos ALUGA SE um 5a- Na sêde da Unl~o dos Chaulleuls, t.pe-olho•. 

l:ngldo o hml\e máXImo. de d.everá 8er eleIto o novo prll visados pelos jogadores é no - lao no ~ rua Jo~o PlnlO 32, realiza-se hO-j 

falta8. Arrefece o entusl!'s- 81dente d? grêmio alvl-negro. sentido de que, ao finalizar Cães Liberdade, esq. Saldanha Je à noite grandioso baIle, que os CINE IMPERIAL - A'. 17. 19 

mo da rapaziada dos clllçoes Som08 !nlormados de que os compromiss08 e estando Marinho, e uma sala na dita s6clos casados ol~recem aos seus I. 20.30 ho~•• , .Hon,.,!~ • 'á" 

pre!OB. Portugal também.é ~('rá eleito para a elevada em dia complet~mente am. rua (fundos do prédio n. 14 colegas solteiros. • da.. o I."n~ ... ..". .Diclc 

obrigado. pelo mesmo mou· IOvestidura o 8r. 9ésar Seara. bos 08 contratantes, o joga. ..ua Tiradenles). _ Tratar na O SI. Eslàqulo dos Santos ptesl Tr.cy, o dect.llve •. 

vo, a deixar o rillk. Assim IIbnegado esport1st~ e nORRO dor poderá ter completa 11_ .Casa Daura» rua Felipe Sch. denle da referida Unl30, p~r nosso . ' ..,c., • ' 


mesmo, o Flguelrense raz tu- prezlldo colega de Imprensa. berdad" para dirigir-se a miaI 19' Inlermédlo, avisa que, mesmo os -.... ." "-iDíiI~.r 

do para tirar a dUe~ença: ., qualquer ponto ou fIliar· se a 218' . 15V.4 chauHeurs que nlo lorem sOdos. as- DESPER1lJ..;,li~" 
DO'SEconsegue um lance livre e Tadeu Jogara amanhã qualquer entidade que de!le- sim como amigos da das.e, poderiO ' " ~U Fllfo.a.... ' 
uma cesta. 23 a 19! Escapam Rio. 16 - O Departamento jar 08 seus serviços. PrOibidas as relações ~omar parte no alud'do baile, sendo "' .....,., 
I)S azue8 e n08 ultidlOS !IA · Médico da Liga con8iderou o _ com judeus dispensada a cOla a que se lefere o ...~I~"CI* 
gundos aS81~alam mais u~a a~queiro. Tadeu em condi· Cavalos franceses não Praga, 16-A policia de Ces convite publicado. . .....,..~ 
cesta. ~ermlna o senl!!,clo- çoe8. de JI)~ar amanhãd· puderam entrar na kebundeJovice, sob a direç!lo de 8. DborUa. fxlJa que oell noivo .......,u••.!.;~......u'!".-~.~:...••--:.... !'h.
nal p~ého co~ a vitÓrIIl do FOI, porem constat~ o qUI>! . um comissário . alemão, resolveu _._ .___ ~ , 
Famíha I>or 2a 6 19. o arqueiro do AmérIca ne· ItálIa proIbir que os membros da UIII cbap60 RAIlKI\ZONI. ~;;:..!."'::~.• ~..::~--: 

O valoroso quinteto dos cessita ser operado. de a- PA~(S, 16 - Os jorn~ls 8- sociedade e os pollticos chécos HóSPEDES v:"''::::i...~::'::~~ 
navlIls conquIstou ~ honroso pendltle, Mas es~a IDterven- !1u~clam que a8 autorldade.B mantenham relaçOes com judeus; Esllo t.ospedadas no GIOlla-Hotel ..,. , .... 6 ._IO .......,_ .......; 

tIt~lo de campeào IDvlcto do ção nAo se IndIca urgenl~, Itah.!lnas recusaram ~ autorl· pro'ibiu todos os judeus de par- iS segulnles pessoas: MolIdrto Caro u_ ....ploo - .... ,~ ';..: 

brllhaote torneio ab~rto, rea podendo ser efetuada maIs zaçao ~ara entrar na Itália tlciparem das manllestaçOes ché doso d. Oliveira, Orlando B. dos ~7I:i'E~r,:'~==-i~
lIzado pe la Liga Atletica Oa· tar~e. . ao~ dOl8 c,avalo~ franceses cas e declarou que não serão Anlo$ e sra., Miguel Schnelder, ,,: 4 - __ 

.... tarlnense. Brito trernou no Bom «Sutamo e .Premler Balser -. permitidOS os cânticos e as can denwr BI.yer, cIr. GetúlIO AlIIMal e ~~,~:':::;:'?,.?:":!t~ 
sucesso G - t ~oes q.~e contenham .palavra.s 31a., Cassio P. da S. Pr.do, Jo.- .._..... ~. __ CA.l\~· 

«Ases_ RIO, 16. - Brito. o médio rave acusaçã~ con ra mdeseravels., em virtude da SI ' qulm' Bonltaclo Am"al, ladlsllu Buk- ~0;'::'--- N•• ~.. ~ 
Aloisio, do Flgueir<::nse e do Flamengo, que se encon- Joe LOls tuaçao alual. wskl, An!ello Av.glllllO. (.rlos ' F. ). 

Portllgal, do Famll!a, f"ram as Ira cumprindo pena d .. sus· NOVA JERSEY 16, - ,Ale- Targa, di. R.ul BlStos, FranCISCo Ro· I _____IIÍiIIÍ_~---
figuras máximas. AlD~Or. poa· pen~lI.o, treinou, oDtem, no gando que o campeão mun- MIO. Francisco Sleln. Rkardo Seh ' l' • 
suem grande argúci~ para BomsuceS8o, na posiçAo de dlal de box, Joe Lou18. ocul· um ano, o «mana"er» Joe wank, Eduardo P.lxlo, .dr. Tasso IHerdllo Luz, laleceu, H 19 
di8cernir a melbor jogada centro· médio, deaempenhan. tava um ptoça d8 metal nu- Jacobs anunciou liue 6011- Cone. e ilIIJO! Edmundo Macedo So.· h01iS; o SI. Jalme :( ,..... do 
Dum momento dmcil, mas do-.e regularmente. ma da8 SU88 luvas de box, citaria licença para examl res e Silva. ' . Rlo , Gra~-}lo ;SuL. lIIóoI6Ito pIl-
Ilnquabto ;Portngal é Incum· I'articlpou, tamMm, do trel na noite em que pOs a «kno nar u mll.08 de Louls quan - bllcó \ apo!'ÍRlidb. $eu ..." 
tiido de fÃzer o máximo de no o centro-Bvante Joãozl- ck·out- Schmellng, no 1° do 118te enfrentar Tonl Oa FALLECIMENT08,t efellüfa;~Jiôlt, at 17 .1. 10 
PO~OI( ~J~II~o. é ~r_ellpon: nho~__Nlteró.I~_que ~~o~!:..!O_~~~~~_lu!~_ ..~~!~~~_há...!!nto..'_~..o_.dla ~~.::~~.!:.~~~Em~~.-!esld~~..~_~_~~~~&!.mlll!lol~blJ~~' 

Brevemente .: / NG>V AS INSTALAÇOES 
'-i 'RUa:' T-rijino~ 8',~ Vcnd•• de hquidaçio, 

EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO 
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