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- Esp8:rilia ? o 	MAIS ANTIGO D/ÀR/O DE SANTA CATARINA 
Londres, (V. A.) - Oe projetos atrlbuid08 a08 laDiretor gerente . Altino Flores langista8 espanhóis, relativamente à anexação de territó

rios portugueses, são revelados sob fórma sensacional 

ANO XXV -, Florianópolis- Terça-feira . 20 de Junho de 1939 I N. 7693 ~i~~ n·o~v~f:~~IO~~~Wt~~~: ~ 8::~~~~n~:~:~OS08 comentli---------!.--------------------------,.;..----- Sem negar que certos polltlcos exaltados possam,
realmente, conceber semelhante projeto, pensa-se nesta 

Inquietas as autorida- T' l- t t iCom a morte da pe- capital que o general Franco . provavelmente não se esque
des germânicas rlp Ice en en e p-ora· lqu~"1a prince~(:r. . ~v.-Hn- cerá d!l·'{" ~'~'~.\& .0.11e Iht'· ·~ c ~teml~:lbou o sr. OUv_e!r.s..B.e.!a. _. 

BERLIM, 19 - O mal·es- f t Japa-O \ gue'se a família de zar no decorr~r 1I0S últimos. Ii\lOi:üec.imenfóô ·.,. ·quo, pu. ' 
tar que se manifesta no pro- en ren ar O 	 Hesse tanto, o cCaudd~o» não pod~rla a.ssoclar-se nem aprovar
tetorado da Boêmia e da 	 _ qualquer tentativa contra a IDtegr~dade de Portugal. 
MorAvia causa séria~ in- LONDRES, J\}. - Os obser canos em Tientsin são consi- Berlim, 19 - Faleceu a em tOd:ac~:s~~r~t:~~~ân~i!~ o:o~u~I~~~~::de"d~~:,~~n~~f: 
quietações às 8:utorlda~es vadores dIplomátiCOS ~credi- deráv.eis, existindo aU .esta- princesa Joana de Hess~, que tânico e que a Grã-Bretanha considera sempre a manuteo
germânicas: TOI!avla, 011 Jur· tam que o estabeleCimento beleCldos cêrca de 400 ~Irmas cootava três anos de Idad~. ção da independência portuguesa como de interêsse vital. 
oals do Relch não trll:tam do derinitivo da triollce, aliança, comerciais nort~ . amerlcanas Com!l morte da pr~n.cesl- E' êsse estado-de-colsas, bem mais que a comparação en
assunto. Ao con~r{mo: pu- formada pela França. a in· e 1.200 re~id~nclas de c.ld~- nha extmgue-se a famllla. de tre 08 meios militares de que dispõem Espanha e Portu
bllcam longos artigos sObre glaterra e 08 Estlidos Unido,s. dãos da l!Dli!.O. Os capItaiS Hesse, que parece ~er sIdo gal, que se invoca para negar todo carater alarmante dos 
a bela sltuaçiio" encontrada afim de ,poder oferecer se· norte amerIcanos Invertidos perseguida pur trágica fata- projetos atribuldos IIOS lalangistas. 
n.a Alemanha ..pelos ?perá- ria resistência contra _os «a· em Tlentsi~ s~mam p8r~ mais IIdade'	 Entretanto, não se destaca menos a oportunidaden n • 

nrios. chécos ~Indo d~ sua tos a~res8iv08' do Japao, po· de 200 mlllluet! de du!ares \ COlIlv 0 0 ..a~e, há dOIS anos de uma Intima colaboração, sobretudo técDlca, entre o@ 

patrla para trabalhar nos es derâ fazer com que seja ~e· cluneses toda a famlh!l de Hesse ~e · govêrnos de Londres e Lisboa. Recorda.se, também, como 

ta~~:s ~:;:~k~'::' do «An. sol\li~a e~túvelmente a crtSe ~~~e~C~~~d~C~d~nt'b~:n~v:a; elemento tra~quiliz8d~r, qu.e há. menos de dois meses um 
j{rln» declara que, nas bar· de Tle:ntslO. _ _ IS6 sobreviveu, na linha grã- tratado de na~-agressllo fOi asslOado entre o general Fran
racu construidall para êles A C,lmara dos Comuns re· De 1933 ate hOle o sr. d 'cl1l equena princesa co e o sr. Oliveira Salazar. 

. :.' cebeu com aplausos a" dC' l . I ._ I 4 I l! • a p 
:~: ar~~~~â;~o:e B:~~~n'tr:~ cl!lrações ~e Chamber!ltin de H.t Cf la f. ou 30 ~oea:ei e q::otI::r~ic~ni:~ J; 1;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;~ 

mais conlôrto que antiga · que o governo IOgl"ês estava vezes viagem devido à sua tenra I 

mente em sua pátria. Alir· mllntendo con,stante contacto BERLIM 19 - Os p uridos 'd d Dr João de ArauJ·o_OLHOS, OUVIDOS,


com os governos dll Françal ' r I a e. Ima o Jornal que êlAs ganham e dos Estados llnidos A lu de eloqúência dos estadistas Um irmão mais velho, o • 	 NARIZ, GARGANTA 

ii~S ~~!~t~~r~~~~:~::~~~ ~~~t~;~~i~:C~;:::::~ ·!S ~~~: I;:%~c:~f:I~~a~~~~!~de~A~ f{f~:uWi~~I:~:!~~~ d;r~~~~ ~~~:ui~:~'~~ar: d~;41r:s ti/~~~aVlc~:'~~I~:ire~,·2r~lierln:47 
tias apreciáveis. resultado de ~?~'.~:?a~~(lcd~~e:..?.. ;~~~ê~~~ criticas divertidas. Todavia, ro matrimônio do grão.duque "=======~~==~~==~~~~~~ 
suas economias. Acentúa que ..... , U 'é 	 ~~~.~u~ ". - uma recente estatística da morreu misíeriuHlulltmle üaU D 

êssl:s operArios têm. férias o caso requ r. . hibliografia nacional-socia- cOrte da Rússia. J\ irmã do 
pagas e podem particIpar de Os .clrculos bem IOlor.ma lista mostra Que o chanceler grão-duque, última czarina 
todas as manilestaçeied das dos_dlze~ que e6Sl1S medIdas Hitler, de 1938 até hoje, falou da Rússia, loi executada du Campanha contra amoda
organizações germânicas da serao apllclldas. caso o Ja· 430 vezes. rante a revoluçilo bolchevis. 
Alegria pela FOrça'. pão não anunciar a retirada O sr. GU!bbels, que falou a ta. 
Concluindo êsse artigo. o do seu exército da posiçilo as· 14 do corrente perante os feminina estrangeira

AngrUb observa que . a ú- sumide na cOllce6sã~. Alguns estudantes desta capital, la · 
nlca dificuldade eXIstente obgervado~es acreditam que lou no dia 17 em Dantzig e BURGOS,. 19. (U.P.) - Coincidindo com o 
é que os checos não com· o ~Ioquêlo ~. IIpenas uma tambem no domingo. Pronun- ALUGA SE um sa· . t dos n V vestidos d a
preendem a IIngua alemã, mas medida estrllteglcl1, 8ugerl~a ciará outro discurso no dia - lao no ~pareclmen O ~ ?~ e ver 0, a 
que «cursos ~specials estão pelo -eixo., ar~m de impedir 21 no Estádio Olímpico de Cáes Liberdade, eSQ. Saldanha Imprensa ,:spanhola I",cla uma companha ten · 
organizados para remediar as conversaçues sObre. os Berlim, falará depois a 24, e Marinho, e uma sala na dita dente a eVitar que as mulheres espanholas com
êsle Inconveniente». planos de «Iren~e pacifica», mais duas vezes no dia 25, rua (fundos do prédio n. 14 prem as suas roupas no estrangeiro. 

Que Re estão reülizllndo, ago- em Essen durante uma ma· rua Tiradentes). - Tratar na Os jornais em geral recomendam às da
Ta, em Mu~cuu, enlre os srg. nilestaçl10 do Congro.>sso dos «Casa Oaura», rua Felipe Sch- mas que prote,'am a indústria nacional e ad.A. Seed~, Naglar, Strang e Molo · cbeies hitleristss da West· mi!!! 19 	 I' t d I f' dMech.do & (,u to!. fália. 218' . 15V.5 quira":! exc uSlvamen e mo e os con ecclona os 

Um jornal inglês comenta no pais. 
Aqência e que a ação japooesa COIncide O «Diário des Burgos_ diz: -Mulheres 

Representações com a pressilo que o -eixo- ri··· T DUUID S IRDI" . espanholas, nao se deixem escravizár pelos 
Cal•• pollal - 37 estâ exercendo na Europa. O Ur. Arminio ava:es - O. II1II. BIRBam estilos estrangeiros. Usem a moda- espanhola, 

Ru. Joio Pinte - 5 ~u6~~a~üt~m~~~ c~enJ:~~:d~li~ Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson que é a mais bela e a mais crista!
eloquêute apuio do jornal do Con.ulte. da. 10 b 12 • da. 16 " 18 - Joio Pinto, 97 1Ob. -T.I. 145flORI A NO POLlS Musdolini, «11 Popolo d'ltália• . I~_____________________: 

Sub·.!!.nt•• no. ,::,incip.i. A imprudênc!1l dos j<ipllneSes 

."nicipiOl do E,tedo vai tão longe, 11 lIontO de 


, P 77 prometer o Jüpãu auxlliu mio 
 A APOSENtADORIA
' . litar IJOS palses do «eixo·, 

Cursb prático de teatro caso a Alewanhll e a ltâlla 


RIO, 19 - Instalou-se no lhe prestem auxilio ec(jnom!. 

Teatro Re~lOa um curso prá- co, se as democracias OCI· 

ti.co de teatro. Ao ato, que dantllis tomarem .certa~ ~e
 I Rú~~ia mj~t!rio~a DE MULHERES 
te revestiu de simplicidade, didlls cuntra o comérCIO Ja- . RIO, 19 (V. A.) - Uma co- projeto de relórma do Regu 
compareceram vArios Inte· ponês. . Conhecem-se, mais ou me- ela combaterá e ao lado de missão de união de classes lamento do referido Inetltuto, 
lectuall, artistas e pessoas _WASHINGTON, 19. - O go nos, os efetivos das grandes quem combaterâ '? Com 08 femininas entregou ao ml talvez conceda aposentado
da "ooledade, além de qua verno norte-amerlcllno con- potências da Europa. Em totalitários '? Seria seu suicl ' nistro do Trabalho um me- rias com vencimentol Inte
le todos os alunos matricu ' tinua seguindo com Il maior caso de guerra, êles estão dio. Com os IIbarals.capita morial pleiteando que, na grais, u que só poderá ser 
ladoll. . atenção o desenvolvlm~nto previamente fixados. Mas listas'! Mas, então, interna- refórma do Instituto dos conseguido, segundo cAlculol! 

Ao dar por Inaugurado o do caBO d~. ·fientsi~ , CrIado nílo se conhecem as rest;r mente. suas dificuldades se- Comerciári/1B, seja fixado o alurlai8, c!lm uma contribul
curso prAtico de teatro, o pelo bloqUtllo japoncs. Acre- vas, o que é. talvez. mUlto ' riam anlZusti09as. máximo de 25 anos para que ção de seis por cento. 
escritor Benjamim Lima 'a· dita se que o Depürtamento mai@ importante. Fazem·se I E' o mistério da Russia. as mulheres que trabalham A aposentadoria por ve· 
lou, expllcllndo as suas IIna· de Estado sómente tomarâ conjeturas, mas não há pre- no comércio possam gozar Ihice será concedida aos 60 

IIdadel e leu em seguida o uma deciaRo coojuntamente cisão matemática. Sôbre as - do direito de aposentadoria. e 65 anos, neste últimn caso, 
decreto governamental que com a Frllnça e Il loglllterra. reservas treinadas para a 25 punhaladas o ministro do Trahalho naturalmente, com, maiores 
cria ellla elcola de arte. Os interesses nurte-ameri lula, há noticias. Mas dos Belém, 19 (A.N.) _ Notlci- Eoxamlnou o a8l1unto. Sabe-se vantagens. Dê8se modo, para 
::.-;;;;;;____;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;.... 1 recursos humanos, de que as de Oyapock informam que porém, que a pretenção só que as mul~eres conslgnllm 

cnda govêrno p6de dispôr, é ocorreu ali um bárbaro cri- poderá ser concedida si a aposentadoria com idade me
impossivel dar as estimat!- me. O individuo Adellno A- taxa de contribuição da mu- nor do que a fixada, de mo
vas mesmo aproximadas. mora vibrou:25 punhaladas Iher lôr mais elevada do que do geral será necessário que3° Sorteio .<ilória» O caso mais enlgmâtlco é na sua mulher a de homem, isto porque os a sua contrlhulção seja .u
o da Rússia. Fóra de toda a . cálcul08 atuariais realizados perlor à da homem. 

dúvida, é a maior carta geo- Academia de LetrlS tratam apenas do número de Com a mesma taxa, a pre-
PLtlNO cYYBA. 	 gráfica ·entre a Europa e a associados e não distinguem tenção da Unlilo de claases 
Asla. Seus exércitos, perma- A's 19,30 hOftlS de hoje. em o sexo. femininas não poderâ aer 
nentemente mobillzlldo8, silo sua séde, na rua Felipe Sch- De acórdo com o ante- atendida. 

1.0 P,êmio - Um córte de casemira de dois a tres milhões. e sua midt, reune 'se em sesllão or 
para sobretudo Valor 240$000 frota aérea é, dizem os dlnârla a Academia Catarl

2.D » - llm córle de casemira francesel e ingleses, a maior nense de Letrlls, na qual 8e
para terno 

3." lO - Um colete para inverno : 1~:5 ~~e:~~~~: ~~e a~~n:~~~I~c:: rt~ratg:!~~as importantes de- 80.000 PES$QAS
4_. " - Um fino calçado 
5.0 - Uma bola de fuleból 
6.0 • - Todos os que terminarem » 50$000 ~:~il~~~::!~!~:~'~~ap:::ir~tEx:c:O!~:ir:~:~~:s EX:ECUTAD,ÃS 

com os 3 últimos algarismos
corridos do primeiro prêmio ~:r~ea g~~~~~~' :ua:ecf~~~~~~ gr~h~~~~~, Jfx~~',PJe190 

a::; PARIS, 19. (U.P.)-Ô Jôrnal cL.'Humanitélt. 
terao brindes em cigarros, I no Ocidente e no Oriente, de idade, que começou 8ua fazendo comentários a resp.,ito das execuções 
no valor, cada um; de 5$000 _~~ 	 sObre as quais inimigos po- carreira de criminoso aos ordenadas pelo govêrno espanhol,' diz , qife -80 

der0808 se debruçam. de lu· & anos, e que aos 18, aegun mil pessoas foram já executadas por seliténçaVALOR TOTAL DOS BRINDES 600$000 
~~Slj:m a Pe~:e~~ ~'::~~:d~ra~ ~i~a~O:f~::g:' ~U~h~~~8~s::~~ dos con&elhos de guer~a · d~ Màélrid•..~Valência 

Nlo se pagam Vales com ' emendas ou rasuras. velmente seU8 eletivos mlll- menos, nos reapectlvolleltol, e Barcelona, desde -,o ) r.unfo do ·genera' Fran
Nao me responsabilizo por perdils. tarel em tempo de paz, clr- expiou OI seus crlmell na ca co, sendo que 254 ex!cuçõ!stiveram loaar em 

() brinde premiado será entregue unicamente cunstâncla que lhe permite delra elétrloa da prisão de Valência na primeirá' ;;;qulri~en~i,..9ê Junho. A-
ao portador do vale. ~~E~:ir!:n::~~raa reservas COõkc~~~~t~ue .resultou na c~es.cen!,~ que saO 'pl'ofêr idás 4Ocondenaç6e.Os brindes premiados e nlo reclamados éleÍltro de 

15 dils IpÓS ,0 Sorteio perdem o direito :8,0 me31T10. EIIsal reservas, em momen cOlldenaçilo ;! de Nlxon" 101 Ó dlal'lam~<nt!• .. c 

Este Sõrleio em Brindes esU ,~e conl?~l1)i to de perigo, podem trana" ~1I1188lnàtoj da lira. : Florence .... · O , mes",o dlirlo diz que a. repredtlaa 
dade com 'l lei 15.524, .de 14 ,de 'junho iI.c,J 922. 

- , , " - lormar~ se em tropas de ~.~ptl. JOhlllOD, mlJ d. doll U1hoe. afetam aos.."câtóllco....Im como ao. e.quer· 
~elra· linha. . ... . ,'~ >" I quem o balldldo umlrou dl.tu. e Cita como vitima. doa pelot6ee de 

." >_:iJ:.,: b Proprietário . ' b~a~nêIaSr~~!~~ô~ ~~:!-..: rotO!!:!~~I!ad:f:~~:,~c::,~ fuzilamento oa coronel. Ibarrola e Garcia e o. 

L___------------~iTv~ olutelaL um Uj lo, "O dia ~7 d. maio Intolectuals Lopoz. Urube, R hoJe, Sovo•• Vi,.. 
2&2 IlIv -r- NIDj(uem pôde IUrma, que d. 1838. " ente. 
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o ESTADO- Terça-feira . 20 dt Junho dI:! 19J9 

Ii···············~··~~f~;~,~:~~··~~·····iI_ AIRFR,'. lM iC .E • 
Dor de Cabeça • 

Perda de tempo e de dinheiro! i CorreIO aéreo ~. • &W! AméfÍca ~o Sul-frança : 
Quando Y.S. t iver uor de cabeça . It: mbre· se que q uasl ~cmpre eU:.. é 

ca usada por desa rranjos c ptrt u rb,Iç'(jct' d o e~tomago., inte~lillos, tlgado • FECHAMENTOS DAS MALAS: •- . 
e ba ço, e não t:Hlu~\'~ ll!:nca que St\me nte trat:mdo es te:; orgão:; é que • Para: EU~OPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada •
ficará curado. • SABADO, ás 11 horas nos Correios. • 

Se V.S. d u\'ida , pergunte i s ~o a ~~'l! mtd ic:n. 
N'éio adeall t a rwda toma r pBul..t::', paf.ti1ha~. tahleltes. comprimidos ou : Para" URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BOL/VIA. PERU, : 

out ra qualquer d roga ca hna1!tc d a d or, pDr'1ue com i::. lo se perde nluito _ • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 
tempo e clinheiro e não se fa rú I1Ull(: a dC:'iaparecer a cau~a d a d or d e cabc<;a. 

E m t () ri a~ "O' dncnç"~ " ma;, ; lIl port "",c (. traral' a ('a lisa. e os meu;c,", I
 
s..1bcrn que a dor d e c~~heça q !l ~:; i H'mpre l· call~a<..Ia p '-Ir iJn purezns, sub· 
 : - Brasil-Europa em 2 dias - : 
Hal1cias infectauas e ferm(~ llt ':lI/a~s lf .xi':as no est CH nago c in testin os; pur • A G E N T E 5: •
j~to convem liJnpar (':::les orgf;cs uSJndu Ventre-Livre 5cm d emora. 

Ventre-Livre ton illca o l'~ I{ 'l1Iagn c lJl t('~ tinos , c ()~ limpa dus im· : ERNESTO RIGG~BACH & CIA. LTDA. : 
purel.a~ , Sl1hstallcia~ ill(('nac.!d ~ e f("rn~ ~,·l1t ac:t.~~ t oxicas , que causam a dor 
d e cabeçft , peso, ca lor e Ill~d c:.:I tar :la (';!l1("17a, tonturas, vertigens, and as • RUI Conselheiro Mlfrl, 35 . ': 
e vontade de vomitar. orre~::-~'i() 110 cora~·~io. sufocação, ling ua s uj a , falt a • Telefone: .. - 1626 Florianópolis. 
de apetite. mau gosto na 1)4Ira , q lH'llt ura na ga rga nta , empachament0 , • 209 v-14 • 
peso e dor no cst{J rna~o. mal f!:-> tar ~kpois d e comer, arroto~, a zia, prisão 
de ,"cntre , d Orf:s nas a rti Cll laçf·) ("~ . indigestf.to, dores, colicas e outras per
turbações do \'(.~1l 1re, figaoo c haço, mau halito . p reguiça , somnolencia e Novos casos de eS ' 11 
nlolleza geral . cOC(.~i r.as. ct'rt as nwlt.!:'t :;'lS da pc l~ e dos ri ns, n(:r\.'osi ~mo pionagem na França 
c (Jtl t r3.~ alteraçócs graves da sauue. L1boratorio de Anátises Clínicos 

TOULON. 18 - Fornm
T enh.a todo o cuidado cu m ~ l!a s:-t udc. presos quatro franceses, a
Para tratar a dur de cabt:~'H c t'~tt.':::: ~iI,fri11lcn tlls p{'rigo::,(')~ use Ventre cusados de espiontlgem, em FCO'oMILTON DA COSTA CARVALHO 

Livre, rcmedio e!~pleJld ido , q \l e :-c \ '('~J1de hoj e! nos JHa i::, importantes Toulon, depois de uma luta 
pai<es do mUlluo. Ex-assistente do Prof. Dr. Erasmo de Lima - Rioarmada com a policia. OI! 

quatro homens usavam o u Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins - Rio. 
Lem hre-se ~e1n prc: niforme do exército franc ês. Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio 

Uma mulher loura, que a ' Ventre-Livre não ~ purgante Análise de urina, léses, liquido célalo-rachiano, sangue etc.policia diz tl"r servido de ! mucos idades, etc.Exames de püs. escarro, serosidades,
intermediária entre 08 sol I Reação de Ascheim Zondeck ldiagnóstico precoce da gra-

Tenha sempre em casa aigu n~ videz). Reações de \Vâss~rm~nn9 Kahn. Klei!1 7 Hio tnn.dedos e erganiz6ção de el!- I 
~;dro. de Ventre-Livre S Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidaçãoPites ' p~~~~~:r~~i ~~e::a . Paul I de diagnóstico.

Castellani, Cesar Chabriel , ' 
e Jean Rua Felipe Schmidt. 8 - Fone 1259Jules Ménarde Mar

ro. A pOlicia informa que 
estes haviam sido presos, 
antes, em Toulon, ~ob outras ~~1~63~--------------------------~~:~y-~ 
&cusações. A moça, Malou 

Viuva Olivia Régis Malan, foi presa depois da I I
Prazeres trócll. de tiros perto do Ar-MEDIDORES DE LUZ S· Sh k t SA

~~n~.~t::aiOulon, não haven- . .lemens ( u( er 
ia~~~s?a ~;o~u~e ot;t~~i~c;: l~s~A~L~bnõ~~ ~:~~~irs d~ ~~~~ ~:r:(~:: ~ ac~:ad~~,a~~o ~~tiddo: !~~: Materiais electricos em geral 

DE FLORIANOPOLlS o medidor marca (OnlrafWh:íR~~I~~I~ ~~ sua nagem, como também dE DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 


SIEMENS. com absoluta &arantia. porque JOÃo FREDERICO HACKER. tentativa de assassínio con· 
 Installadora de Florlanop"I."s
é o melhor. tra 08 oficiais de policia. A \.!1 

R. Trajano, 11 Phone 1674 Florianópolis, 8-6-39. moça loura foi presa , apenss, R. -Trajano, 11 Phol1e 1674 


=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~V~~1~36~~~! ~~~~~~~~~~~:~~b~m~~~aciu.s.a~ _ _____________________
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: AVISAMOS: 

MUDANÇA de nossas secções de: 

I 

Péles-Roupas feitas-Porcelanas 
Joias-Rádio Crosley-Tapetes-etc. 

para o n. 7 da Rua Tra;ano 

• "A MOOEL.AR" :! ~ :'~. 
:1·• • 
~ 

• Importante: Ci . ·• No prédio n.15 da mesma rua ~ • 
• será instalada dentro de poucos • 
• dias a mais bela e cOI1l~.I.et~ • 
•• EXP()SIÇ~OPE,~\~ING)J)E ' - : 
• MODER~OS ,,-;MOBllI~RIOS • 
• . " ôS" Êi lado • 
• Preç~ ' d. cau.ar ••n.açlo!!! • 

~: : .....................=======••••••••••_____.._-.-._.•••••••••••••••••••1. 
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ESTA DOR TERMINA 
SE .TOMAR CAFIASPIRINA!.. _ 

I ). (FI,.I.I 11••1) 
E' Ouoico forllflcllole DO 

~1·1I 1 fl ít· mundo com 8 elemeotos 
m;,i" \TIl.);1 Ou:"> loolcos: Pbospboro, CIII
çõe' bar:lta" n ;!, 1 ti'llI cio, Arseollllo, VIIOlldlllo, 
.. ;.11 iu tl'l\h'llI ' TlI\ld -;. ... ; I ql ~ i ~ T.tIl:! \ ' , ' . 

"Es~a mO('D. seri muito linda. st>r" . . 0 qu~ toll,,;\ rnu lh (· (" int (.' li~(,,1\t (' l'a r;1 pt'ril·t! :\ haí llHm:a, U' l' t:lluln.:m " l'.)ugc
ele. Com o seu UIIO DO fim 


muitu ll(C<!lUos:t., será tudo o que h 'lU f ..·i t o: com..'\' \. u" u,:o;:I1' T;ln~('c e P Ô F:u:ial T anst:c. de 20 dlllS, OOIIl-ae: 

quizcf"c$ ... .... "-. meu n.ndKo! :-...... .. .. 
 l' - uVlollllleoto leral 
~~;!~: i::;,;~~ ~ ; ,~m;-',';,;~";;~--:;:: : :: ..;I~~':-::~~O~ J~~';';~~t~,::~:;~~:'i;1~:L - - ='~l·I~·: . . ... du fôrças e vollall1lUoed:iI' I	 í >''"'' . .m .... . 
rumar,lIn um fru seu de pintura! se t'lll surprcza pfllTll.'lrU e lo~o 

Tu s nbell que os labia::; IJinlados <-111 nrdcnlt' Iwi x:io ..... t> daí no • 
 111 da Ippellle; 

f epUtll:un ....~' lIlatcimuniu i o i UIIl b r eve J'!1SS0. . .. .. " .. " .. . .. 2'--Desapptreclmenlo por 


cOMplelo das dôtea de ca • Nio é motivo para V : dcsc.çperar-se, porque 

beça, 1010..01. e oervolll' 'ama dor d e cabeça ou uma cnx3~lUCC:l., subita


mentI: a al~l"Oü . T vffi~ C::fi :!~; p:':-;m! ; ... ~::-:í com. 

p;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.---..;.';;;;'-'';;' - ';''; ' . --.,;,,;;;;--;;'-;' -'-;;'-,-F-a-I-e-c-e-u-q-u-a-n-d-o-re-g-r-e-s-_li III~'-Combate r.dlcal da que r api.dez clla nio some nte lhe a ll ivia dor, '-';;'--';'';-;,;o- ;,;o . " - --;'--

:l 

como lhe restitue a bôa disposi':,-:-io de corpo e deC' d S sava de uma consulta I1eprl:"lo nervosa e do em· apirito.Mutua - ataJlnense e eguros I médica mlllrreclmeoto de Imbos OI 
• Seja precavid3: tenha sempre á m 50 Ca6.a.s


de Fogo e de transportes T,mestres e Maritimos .doL~SJt~~~ 19d!U~:l-;;-0~~~I~~ le4?~ J\al(meolo de pelO pUina. 


fundo inicial integralizado Rs. 510:0!lOSOOO !ao mMico, !alAceu, vitimado "'~1I~~1f~~0~1~ !:~I~~~n- •

Dep6silo no Tesouro Nacional Rs . 200:000$000 : por um ataque de slncope de !le!cober!~ !clentllfea. 

p~(~ 111'$ nn""";,,.i,I~J J,; 
Séde em BllImenall ' f.,~~~lgi~~~ o,Je~g~f!~~r E!~~~ Oplol"o do dr. Maooel SO&- C...fi.s'lrilu. jnol" ,I(M01 

co.", " "p(01 Cél.Otanto, o animal em que vi. le. deC.,.I~, pnANE.Comerciantes - Industriais - Proprietários 
nha montado dirilliu-se para r----------.Na realização dos seus seguras contra INCEND10 e sua casa e foi: assim que, a-


TRANSPORTES prefiram a MÚTUA CATAHINENSE companhando as pégadas da 

DE SEGUROS. por ser a única que apresenta aos S~lIS Illim:íria, seus parentes con

segurados a vantagem da participação nos lucroS anuais. seguiram encontrar o cadá
 Atenção!

ver de inditoso homem. O fá · Dispondo de peql'ena ofi· 
cina, porém. adequada, com 

Mantém Agentes em todo o Estado to passou ·se na Freguesia de 
Clirvalhais, em Figueira da aparelhamento de precisãoAgentes: LlVONIUS & (IA. Praça 15 n' 1 Foz. 	 contra

absoluta e um provador 
de lâmpadas, ~.= 

219 	 3Ov_ - 8--1 - NOEL MENDOZA 
DEL VECCHIO I,---------------- 'A C I .J F f acha se a disposição, à rua lO.ltlllJ.HOR VIOLÃO' 1 riilt., ueó; üro • Paur~ I'v'LÍ\:udillÍiú Il. ° 17, Toõ". OH i08irumeotosI UR. DJII IILLlUaté o dia 20 de cada mês, Del Vecchlo silo fabrica

no orga nismo para consêrto de recepto- dos pelo oovo sistema Com pr.sllcil DOS hospallls. Tlmbre-Vol<. I
Passam-se em DOSSO corpo res de rádio. modificações europeu~J 

: fenômenos maravilbosos que técnicas, etc. RÚÃÇ8;nuft'JRlx~o~~r~J1sI CumCA MEDICA ~II " ciência procura desvendllr,:..='l_____~~~-!'-I FODe: 4-()3~6 GERAL
explicar. ;Nos livros ele-

I
221 . 25v.alt - 4 ~e 	 SÃO PAULO ConsullllS dlls 10 411 "2 eImentares estuda·se a [unção dils 16 ás 18 borlls 

digestiva, a circulatória, a 	 INSTITUTO DB ELETROCAR-
respiratória, etc _ Só em li Oportunidade. Foto-Estatuetas DIOORAPHIA cumeA 
vros médicos SiLO estudadas Grande novidade em Iotografies sôbre madeiras. Pre Corro de aperfelçoameDto elll 

certas [un(,;ões complexas de cisllmos de Agentes em todo o Brasil. Grandes lucros doeDoat do eoraçao ldiagnos
tico precllo das moleatlu ou-

transcendente importância, COMPANHIA ARTISTICA. - Rua Araguar~', 92 (Ramos) 

como seja a qui mica dos hu· RIO Dh JaNEIRO. =~rbr~j~~ 

mores. Segundo o estado' de ENCAB~glo EMA 

equillbrio ou desequillbrio 
 UABINBTE DE ELRCTRO
dos humores, o individuo a · TERAPIA • 
pl'esenta-se. respectivamente Ondu oortu, Raloe 'oItra-Ylo

r-À ANGLOMEX1CAN em estado normal ou anor eAllivio RaRido te..... Ralo. 1Dfra-~elboe 
Bleotrloldtule m6dklamaL Às vezes, o desequilí · ' PETROLEUM COM 	 Lalloralorllllle Ikll'lllllbrio corre por conta da lalta

P'ANY , LTD ., tem o 	 pia 11 luJpea,CU••de um elemento indispensável, :~:: Defluxo!honro de apresentar 	 como o fósforo que tem um
\	 papel importantíssimo como E~ tc liquido cryswllino foi aper ~:~~=:.~ 

esta norte, ÓS 9,30 	 Acabe j! com a irritação e o re Wa••ermano .de Hecbtfeiçoado ap6s arlOOS de pesquis.1S.
hor o s , 00 publ ico 	 btivador do metaboli&mo. eatupimento; torne fresca e Ephedrina. mCnlhol, campham, _ Tn, KaIID e 8aoIIa ZoqeJ 

A falta de lós[oro denun	 DlIpoldoo do Impalodl.mo,agradavel ~a respiraçãO! outros ingredientes comprovadOS.
cia-se ~ela fraqueza, desâni  llcham-se combinados nellc ex,ICla ~aal:med~:~(r:=

Bro~iL a insigne mo, cansaço, nprvoslmo, pal v.s. sente (!ue o c3tarrho se des mente nas proporçõcs que provaram 

rodio ouvinte do 

de A,lICbelD ZoDdook, para dla
pita(,;ões e ansiedade. Basta prende, que <15 membmnas innam ~erem as melhores puw protcgcr~cantora patrICIa . madas se COOlraem. 4)Ue a irriwção "~on3 de perigo" no n'.!fiz, onde os C:!~S~ d:.:!::!?e~trestabelecer o equilibrio qui·Soro. Violeta Coelho 	 desapparece. um momento após ter rcsfriadoscomec;amescdc.-senvolvcm. qoldo l'llcblSlano e qn:dqaermico dos humores por meio pingado algumas gotas de Vick Usado a tempo. logo 010 primeiroNetto de Freitas 	 pe8Q"lea para elooldllOlo dede um preparado de (ósforo V,Hro-nol em cada narina. espirro ou se cameça aquando 	 dtsgnoetlool
por exemplo o 'l'onofosfan, C~d:1 respiração ê outra vez fungar, inciw n NalUre::1 a repellir

frcscae:lgradavel. Onariz:dc.'SCn topc muitos ,mIes Fem. Machado, 6 para que desapareçam, como 	 resrriados que clles 
se, • C,i.lbeça fie;, desanuviada. V.S. 	 T~lephone 1.100realmente comecem.por encanto, todas as mãni ~nte'SC como uma nOV3 pesSÔ.1. nORIANOPOLlS

(estações worbidas. Com du
IiS ou três injpções voltam 
/lS dispOSições gerais do oro 
ganismo e o eontentamento 
de viver. Gercino Gomes e 

senhora 

Aparêlho para emersão 	 pafllcipam aos seus parenles 
e pessoas amigas o nas(imen· 

Df. Joaquim Madeira Neves RI~eI9.s~b2!:~~~I~: ad- _····o·-s padres, o serviço lo de sua IlIha MARluA 
pecto sensacional, os ves· 

Florlan6polls, 11 ·6-939.Medico - Oculi~ta pertinos, em «manchette", es mUI-lar e o ensm-otumpam um telegrama de Por
r"ormado pelll r"lIculdllde de Mrdlc1ol1 dI! Unlv~rsldllde 

I
to Alegre, anunciando que _ • 5v.-~ 

do Rio de JIIDelro Gustavo .Bamack é o de~en- rellmOSO 
TralllmeDlo cllolco e clrurlrlco de lodlls 111 molesrllls tor do IDvento do aparelho 	 !:I. 

doa olbo!! I para salvar submarinos. Porto Alegre, 18 _ Foi di. estabelecimentos de ensino 

Careo de operlelçollmrolo DII especllllldllde, com o dr. O flito c~usou mais In~~res vulgada, na capital da Repú- secundário mais conbecidos 

Poulo f'llb... no Serviço do Prol. Dovld 500soo, 00 HOII se pela 6U~ oportun.ldade, bllca, a noticia sensacional em Porto Alegre, como o 


pillll dll Puod/lçllo Ollllrir-Ou1olr do Rio de j"ortro quando as [orças navais dos de que, de acôrdo com a Colégio Ancbleta, o Ginásio 

Compl.ta opparelblllrem pllra exomes de SUII ellpecllllldadr Estados Unidos, Inglaterra e, nova Lei do Serviço Militar, N. S. das DOres. De quase 


EIIOerrlcldcde Mé;llcll, Cllulce Cerel agora, da Frlll!ça, vêm de os padres católicos, pastores todos eles recebeu a recusa 

Coa.allas dlllrlllmeDle dos 16 eis 18 perder,. uma li pos outra, tres protestantes e sacerdotes de de comentar o ato do govêr

submarlDos, sem um apa!e. outra seitas religiosas não no federal, por não o conheCONSULTORIO Rua Jollo Pioro 7 sob. Telfpb 14li6 lho salva~or nus condlç(Jes mais poderAo ser funcioná. cerem, ainda, no seu verda
888IDIIMCI": a.. T...... 811,..lra 17 TELBPR. 1.Z1 do anunciado. rios públicos, nem lecionar deiro sentido. Entretanto, em 

em colégios oficiais ou ofi · palestra, deixaram transpa
----------- clalisadl's, nem receber qual- recer o seu modo de pensar.'..IIití~_...--------I--------,10'--0-8-.-1I-I-BU-I··L-B-nR-I-m-I-~I~r:!r:.r,r~~~dU:i~s :ov:::ls :e~~~~~~~o que se resume no '~=5==~~~~=~ 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 111 I I. E' sabido que o Rio Gran. - ü:' absurda uma lei as-I ; 
· I CLINICA GERAL de do Sul é o Estado que sim. O BrasIl é um pais noNa f IO aça I.plr InCla. 	 mais fica atlogldo por seme- vo demais para adotar se. , (asa Electrlcl' 

o· .' . .. VIAS URINARIAS Ibante medida, pois. entre melbante medida. Impedir os i 
;i.' ;cc'···f,!JI' •• fll.II'1 If 11.IUfll·1 Especialista em molestas nós, a quase totalidade dos padres de ministrarem o en- I
II li • pleuro-pulmonares (bron- colégios partloulares de en - sino, serIa dar gOlpe de ; vende medidores e 

. chitea - asthma - tuber- sino secundário é dirigido morte no progresso do Bra.. r installa os «quadros_
DI "-a..• - /ó4ô ~ItIFa.' lIlMta culose, etc.) por religiosos, sendo lambem sib. I para os~~~~ôs. 

CIIIIIIft·.avPfluI'. .. ô RNfulÍA'lâMo Consultor!o: R.. Joio Pln' ~:I/:~O:~:e: ~~o~~s::s~~ ~~~ m~eP~~in~ges~e~~~~~r 3!~~~ , Preços rttbdidOI. 
111 10001 OI I!UI PUI0D05 1 to, 13 d.. 14 i. 16 hor... delras. . genero, o jornaU.ta . foi ou-j 

- Pho... 1595. - Por Isso. foi que o «Cor- vir o arcebispo, d. JOAo ' 
80 ANNOS DE TRIUMPHOS I ~ , . Resldeiicla: R•• Joio ;Pinc relo do P9VOto procuróu OU- Beck, S.rev. recUIOU'le ror· 

TlII O seu ATTUIAOO NA VOZ DO POVO ... 1 <SoW.)- PlleM- tt14. -:~t!, ,:~d:l::o:é:::Jé~ ~ :::',te r!a.~J:r o~~r'qu: ~p______~p...___________________.J ...__________.... II.KOr v Cf tl&rl. dOI Dio o loma a mlÚto a ttrlO, \ 
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----

Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior. e mais~, 
==========--=== variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" - - - ----

Matriz - Rua Conselheiro Mafra n. 8 Filiál - Rua Trajano n. 11411 v.48 

-'-" - nC'll .... . ~ _ DYNAMISMO._-_.---:·~~-~~·············~·!············~~-:.L..... ~ . .. '--1 A r.... .-. ACÇÃO d- ...t:"\.. ~ l~ 1~ :-i 'i :.-_.._..__.-:~. " '; .... - Gl:ll'Gi!'!-~':' pora ve!1.ce.t.._f'9. vi (l..... . . 

• Aconselhamos.o ala---Io LOMBRICOIDE INDIANO de Sar.., . " ~os tempos que correm o vidoria é dos que a.gem . com 
• WGu.... 1 d F uld d d M - . . . . Intell'genClo e segurança. Para ISSO o factor saude e In• mento Barata, professor de Paras tologia a ac a e e e- " Z dispensave/. ENO controla o systemo intestinal, combate e dlclna da Porto Alegre, E' I~ralllvel Da expuls!o de '!ermes, ~ a pri'.ão de ventre dan.do bom humor e garantindo 

tal como lombrigas ox1W'Us, ancylostomu8, HtC, 30 aDnos df> • a saude. Comece /0 porque 

: uso têm demoDstrado a sua elllcacla, $ A VIDA DE HOJE PRECISA DO 

: D t; P O S I 7 A R' O ~.:: 'SALDEfRUCTA' ElO
• CARLOS HOEPCKE SjA--f!orianopolb : :____ ______ _ 
.ll~ i 
.......§II_••••o.ca••••e ••••@I~_··~·•••• :"'.
-----

-~~;;;;;;;;;;;;;;;,,;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;:;;;;;;;;;;;;; 

Carlos Hmp(ke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 

FllIaltl em: BlumenBu, Cl'uzeiro do Sul. L8gell. 

Laguna ~ S. Fr!!.Dcisco-Mostruario em Tubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
DOIS moaetos (de 90 e de 120 iiJros) 

IImb(l~ de um/l cC;'\1 " m!lI !lu,.""henorllte, pol~j ~m 24 
bero!! COn~(lill~m ~l",nÚ :; ~Ilerg ' o e!~'C !rjcll do Que um 

(flrro Óto C::l~~c!1lmor em 2 hot~': ~ !li! ~~rv~ço . 

Mantemos em depósito todas as peças sol>re· 
saltmtPs e mesmo mecanismos completo!', 

Em cc:\os tl~ d~;!OrrtiDIQB O~ pr(,p.r!~tor!ol scr~o allen· 
dido!l imm..óIIlWmcni ,?. ~~m llf~c"slda:l~ d·t lIguor1a-v.m 
42 v!ndo <lt p~çl.l:!! ou d'vo!v(~~m OR ,drJgerlldorf ll para 
S-tr~n. C\'i :l~e'nIHhJ.r. -r.rn Sã" PI:U;{ ~ (d.I Cr) nU) di! jbo-.:íro. 

t-====;::=:::;;==;:;;:::;;=~===;;;;~====,;I?r~~;~~e~~m~~n~~~\~o~epo~e~~~ ~~.n. tap~~s~ d~e~~~i~:~:~(~ ~~~~ .= ---- ---- do presente edital, alguns dis· do 

Para sífilis... Hão ha 
nenhum ig~al I 
o sr. lI-lurillo RodrigueF, arji ll~a gráfico. mulio 

COOsiderado ~m D. p zdrito. Rio Urunde do Sul, 
escleve: 

.Cumpro 11m 8/'g,~do d"ver de griltldão lor
naodo público qUi', se hoje g LZO exceleDI~ saúde, 
devo 80 mii<gro:so cO \LENOGAL,' . o qual me ellmi
DOU 11 SHllls qu~ m~ arruiuIlvCI. h<l b,~tllnte tempo . 
Julgo lambem nec~s 3 arlo d.cl"rllr aup, de todo~ os 
medtc~mm'os que to,nei, () eG"LENOGAL- roi o uul
co que {' pefllu de fórmll rr.d ,cd. p ·:> f 1t1 ~"' , dirmo qU!
NÃu HA NENHUM IGUAL... 

(Fi ,m~ re::ollbeclda) 

O 8r. FlorentlDo Aguhlr, re~fdetlle em P ;riltlny, 
Rio Oraude do Sul. diz: -

SOMi, de,de muitos ono~, de um corrim.lI 'o 
do nariz (OZENA) e ij Ór.'dOiUllido de me cu' ~ r de·tio impOrluoll mo/e,lia, Icmd o .GALENOGAL- doI Dr. Fredrr',}o W . R"m~no. Zl con~~tho do meu 
particular 8mlgo sr. cClp\lão lo, é Mllria d'Avllél 
Garcia, e com li IrIl8C:>!! apenas fiquei IlIdlcal
meote bom e profundamente gr/Jto oi e~8e UlfSo!di
Dario remedto". 

!FIrma ncoch~cjda) 

Hoje que se luta dese~p2r~d~nante contra 8 
terrivel Slf'IlIS, que pouco 11 pouco vill oniquilsnúo 
a Humonidl!de. descobriu-se. fdizmente. 8 illmd mtis 
aurpreeendeDte e poderos8 par/! de8trul· la QU2 é o 
iraode e IIbeDj;Olldo d,~puriltlvo .OALENOGALlt. A 
conflrJaa"ao PG8111va dessa verdllde esllÍ nos u~18 

, atestadoa IIclm8. 

'€ncontra"se em tod!8 as Farmaclas 
·do •BftUIU 'e ' RepubJlcasSul·Amerlc8D.a8. 

.;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~=~;;;;;, Dr. Augusto de 
Anteno Morais Paula "1 ~~~~. .~~!:!i~p~red~~~~~~~A! <

I NOVIDADE que resolverá o seu CIlNO. -t. 
Ciürgido-dentista MEDICO 1
 

Trabalhos mod ernissi· -- DOBaÇlls de senhoras-
 II CAIXA po'STÃ"Lui~~~_"S"'PAULO~noa~o~~~~~~ e~~e~~~~~r~~ Partos 
mllteriais adoptadoB. -- Ope,acõel - 

HORAHIO: CONSuLTORIO 

Das 8 ás 11 e das In RlIa Victor Meirelles n 26 


ás 18 Illlf!l.R. ~s 10 1/2 e das 2 as 4 hO/as 

I Rua P. Miguelinho, 6 Rell!d"rr~:l.v:;2~llde OU" 

' '. v--96 'li Premo <11 - Tel. 135571 

I
--------_._-~-----.---------

o #CONTRA E' 
E' DE EFFEI1'O SENSACIONAL 

N.s tosses rebeldes e t ••lçoel•••• nu b._hlte. cIor.
.Icas ou simples, grlppes, resfriados, rouqtlld6es, t_. co. 
••cano. sangulneos, dorflS no pelio a na. costa." No••I.. 
• Irequoza lIo.al. talt. de appotlte e febra. o CONTRATOS_ 
... r.medla absoluto, heralco, que Dão 1.lba. Effic.cl...... 
•• to.se dos tuberculosos lomando-o co"v.al••••ment••• 
CONTRATOSSE I••ecebeu mais .. 24000 allosl.dos " ..
adel.os. 'Tenha... euld.do! Não _ doh,... _1I.na._ Accoa
..... s6 o CONTRATOSSE, que ....r.... a60 tena ...........
..........~T......._-.-__ 


IMPOSTO DE RENDA 
E D I T A L 

Para ciência dos srs. con tri ,- Os procuradores e repre · 

aos 
",~>;:-' ":=:-'.:' rendlment08 da ~5.", categoria, . Chele da Secção .

N õO AP, ~<L,0j D, \iN, S . P, .,..,,"oN. <966 

1:...;.;";;;,...,,;;-'·,-··.;: ....._;;;..,,,..-........-;l' ArtlK021 . - (Decreto I.HiS) ~2i <,;~ 3,' l!'.v 'iO."".....íiiiiíiiiiiiíi.••iíiIii.........= 


pugamento impos~o. por 
positivos dos Dccrelos 2U,54 e estes devido. quando tl lonte 
1.168, respecli va mente de . . [de rendimentos não couber 
20!6i l9il2 e 22/3/1939. n dedução do tributo. 

Artigo 78. (Decreto 21.554) - Artigo 26. - (Decreto I !fj:'l) 

Todas' as pessoas físicas ou - O imposto de renda inci ' juridicas que por si ou como de sôbre .o~ jl1l'o,s ~e apóli . 

representantes de terceiros, pa- ces da diVida publica qU';lI
garem ordenados, gratilicações, quer que Siljll li riMa da IimIS

bonificações, interesses , comis' são. ~nlva expressa conces 

sões. pertenlagens, juros, di- ~ão, por lei, da imunidade 

videndos, lucros. alugueis e lu · fiscal. 

vos, pres tarão informações á Artigo 2°. -- (Decreto 1.168) 

Secção do imposto de Renda - Será de 4"" a taxa pro

anexa à Defegacia Fiscal. porcional referente ao!! tl!u-


Artigo 86. (Decreto 21.1'154) - 108 ao portador e de ~l"" .a 
As infrações do artigo 78 se concernente aos nç.mUllltl 
rAo punidos com a multa de vos. 
500$000 a 5:000$001). Artigo 27-(Decreto 1.168) -' 

Artigo 88. _. (Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto de 
- Até (aO) trinta d,' .Junho renda todos quantos recebam 

podem 811r !eituR a!' declura- vencimentos dos cofres pliblicos. 
ções de rendimentos, inde· federais, estaduais ou municipais, 
pente de multaI;. inclusive os membros da Ma-

Artigo 6.° - (Decreto 1.1I;S) gistr~tura da União. dos Esta· 
- As pessôus [lsieaR não silo d~s, do Distrito Federal e do 
obrigadas a apresentar de· Território do Acre e. bem assim. 
clarações. quando a totalida- os funcionários de estabeleci· 
de de seus feudimentoR nU,. mentos autônomos. 
excl'der de dôze contos de Artigo 30-(Decreto 1.168)
réis (12:000$000). As declaraçües de rendimento 

Artigo 13.-· (Decreto 1.168) lá apresentadas. relativas ao e 
- Os casos de declaração do- xercicio de 1989. serão revistas, 
10811, devidamente compro· para o efeito da aplicação das 
vada/quanto ao pagamento ou normas deste decreto· lei. 
recebimento de juros. comis· Sôbre os dispositivos aqui 

I 

I sões e ou~ros rendime ntos. Itranscri.tos e qu.anto aos demais 

I serã(l pumdofl com a multa das LeiS em vigor para o Im · 


de 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esta Secção, 

equiparados. parll o eleito eiD razão do oficio, está habi

da sanção criminal, ao delito litada a fornecer a interpretação 

previsto DO artigo 248 da dos mesmo,atendendo a qualquer 
Consolidação das Leis Pe- c(lfIsulla feita pelos contribuin· 
nais. tes de todo o Estado. 

Artigo 20.-(Decreto 1.168) florianópolis, 1.' de JlInho de 
- Serã de 3 % a taxa pro- 1939. . 
porcioDal concerDe~te CARLOS CONCEIÇAO 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACA,JU/PORTO ALEGRE (Para o Nortfi < 
no Sábado. e pllra o Sul na qu~rta feira): .COMTE. AL' 
CIOIO·, «COMTE. CAPELA., e «ANIBAL BENI~VOLO, . 

LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO" e «MIHANDA» . 
LINHA HIOILAOUNA: «ASPlHANTE NASCIMENTO •. 

TUTOlA/FLORIAN()POLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

COMTE. ALCIDIO. diu ::8 para Rio GraRcle. Pelotlls 
e Porto AI ~gre . 
PARA O NORTE: 

ASPIRANTE Nascimento: dill 2l para It:lj>lí. S. Frl1l1 
c isco, Santos. Angl'll dos Rlds e Rio d· .Janeiro. 

ANII:lAL BENEVOLO: dia 24 para I'IlTllnaguá, Sautns. ,· 
Rio de ,Janeiro, Vitúria, Caravelas, Ilhé us, S. ::l1l!I'a,lor, A
('acajÍl e HecHe. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

Agência-Rt~a loão Pinto. Armazem - Cáis Badar;J,. ~:l 
9 - Phone 1007 Phone 1338I 12 - .·l 

H. C. DA COSTA 

.:=!!!~~~!~!~!!!!~I!~==: 

l\lo1estias dos rins e coraçã() . 
o TONICARDlUM loolco dos rlDe e do coraçlo lImpa,::í. 

~~j~t!:: ~~:I::'l'o':tr::~g~~Ie:ósa~~i:S~ ~~~~:'8b~d~':::~i::~~:~::~; 
ar. palpitações. dõres do coraçflo, sslbms. broncbtte astbmatlolli 
arterlo-scterose· 

Remedios das senhoras 
E' o lonlco utero-ovario SEDAN'l'OL que rehtllue a laude 

perdida: p.la anemia, pntlidez, IDllgrezli. la8110, nõ.es brano...., · 
regatador da8 vialtas. ccra das aOtnç.s 110 lItero, ovar!,,_, evlt. · 
a8 Ilemorrhaglas, ante8 e depots do parlo; contra loda. as enler
mldades da••ellhorna de qllalquer laade. 

Lelsões do coração e asthma 
Uso a CAC'l'USGENOL Especillco do dr. Klng P"lmer. 

contra bydropslas, pé. Inchado8. [alta. de ar, palpttações. b"U· 
menlo dus vela. e ."terlas. b.'onnchtte aslbmllUca, aneurl$ma, 
syphUls e rheumatlamo. la, ões, cansaçe, urln.,s e8ca_ e dõre8 
no coraçllo pontada8 nos rins e Inchações. 

Aos fracoiS e convalescentes 
Devem uear o STEl'iOUNO. que [az engordar. augmonla • 

vigor d08 musculos e dos nelvas. FortaleOt! " sangue na. :jPe.. 
8088 8osmlcas. Evita 8 luberculose, clcalrlza 08 pulmõe. doClot. 

~:Ur8ou~ad~8u~~·~en:~;::I::nf:.~ltg :e::~;:it~s!:,~ ~;~~:~:!;c:-: 
convalesoença é raplda. ::: / ;., ,' 

8yphillis - Pelle - Rheumati~m~ 
A SPIROCHE.TINA (Elixir de Caroba) do sablo dr. tWIUla. 

Green, .cura mnle.tla. do 8~Dgue . syphtJIe, ecz.ma8Iumllr.~.a, 
dtlrlbflJ"-, e@plnbu, Ilolulao, purgações, ferida •• cancroB" ge_ 
phula8 rheumati8mo. Uotco depllratlvo que limpa o corpg. 10111· 
llca e engorda. ., 


Deposllarlas: loda8 a8 drogarias de Silo Pauto ,e qUo. 


AS SENHORAS DEVEl\'l;1.USAR 
Em SUl! tollelte . intimat;Ómente : (,nMEI~;;:~'P,.AN, ele 

grande poder hygien.1co; ~,ónlra m~le'ltaa 0<-nlfl'o~" 
e 6uspell88, IrrIt8QÕE'~v4gDllb. :corrimtntOJl. tlIol• • · 
t18& ulero·vaglnlllii;ymeillleS(est()d~\;;aolto de doe.o.. 
locais e gronde, ~r~$ervatlv6;'Dfoi~rl" P.(".hreo, RJo. 

1,; _~~~_~....._____________-: 
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b ESTADO-Terça·feira, 20 de Junho de 1939 	 5 
~~~~~~~G ·~~~~.~)ren :	 ........................~....
~b~-W	 · ·~=~..~ "rz~~............""""""""""""""""""""""""""" 
:...................•.••..••.•......: 
o GStt 1 ( ]() 

i Empresa Nac. ~eNBv. "Hm"pnke" 	i 
H.~ lieta}~v e UlIl0iuftl , 
rr.s .1l,f,(; Pluto n. I~ • Transporte rapido de passageiro& e cargas com os vapores «Carl • 

• Halpcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max-. •• 
• SAlDAS MENSA:S DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 	 • 

N~ CtJPUa/ :". ".-~~';r;- .._... _.._- ---r~ ~' 	 e - •~ . 0 

rrl",,,. tr< 12SOtlU 

•• 
: -·Li~-~~-F~·~;·i~ :-RíO de Janeire ILinh~ Fpoli~':-Ri~de Janeir~1' _ " Linha Florianepelis-

• 
r ..·· 

Kh I~ 
Nu uun,. IUU'''t~ ,toI) 	 • Escala lt:ja~~~~~s.Francisco Escala SlIo Francisco Laguna. • 

• Transportes de passsüiciros • 
: e cargas. I Transporte de cargas I. Transporte de cargas. : 

Aano 
Seme.ue 

Trlm..lllr~ 
 • 	 Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 Paquele -Max' Paquete -Max- •• 

• -Anna. • 8 
ADDUDClo1 w6dhmte cnotrKct<l .. 'Cal Hcepcke. 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 	 •lO 

• ·Anna." 23 	 • 

: ~~l:::r~t:eh~: ~:s~a::sus~~~~~ Saidas ás 18 horas p. m'l Saldas á 1 hora da : 
0\ dlrecçau 010 • ., rC.p"o...b llls ,. ,. ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 

pelo& coocoltoe emlttldGI neM 
artigo. "MoIpadol 	 I• peras das saidas. • 

O~dens de embarques até ás IOrdens de embarques até 0rdens de embarques até • 
• 	 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas 
• 	 saidas. das saldas. • 

._. . . '. - --Colchões 	 : : 
Colchão para casal : Observações: ~:eia~S~!Ji~~t:e~~e~:~~~:~· ct"e 

0 a~~~~:~~~i~e d:acc7:a~ :a 30$000. Correio Passageiros - Encomenda • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •Colchão para solteiro, Modernissimos ayjiies JU 52 ligam c Co m 11 mllxima 
• _Rita M~r~~~. o movimento 	 de passageiros e cargas é leito piilo trapiche sito •desde 18$000. ~" I-(\lranva e pontunHdade: 


BR.~.. S!L - U !~ UG!J :\1 .'\H.GEN ' !NA CHILE Travesseiros da paiiiêio. 	 • Para mais inlormaçOes, na séde da •BOLl VIA -- PERU'V.S. encontrará na 	 • Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
CASA BEIRA0 Syndice;to Condor Ltda. • á rua Conselheiro Malra n.' 30. I 

Rua Tiradentes, 3 Agentes: CARLOS H<EPCKE SIA. 

1S1 30-2'1 RUA CONSELH EI!W MAFRA . 34 - Florianopolis 
 •...........~......................... 


TELEFONE N. 	 \.5UO 
Ih,.-;.·· .. ~.;;.; - · · · ;,;;--;..;..;.-;;...;.;....;.;,;;;;;;.;; ....;.- ";';'-- ;';;;';;.;-;,;;;· · - -;.;;;.;;,;;...;.-...;;.;,;;. ---;;;; . ;.. '' ;;;';;;;;;'-;';-'' '' ;';;';';;;;;;;;;;;;"ilq~~Z ~o!~~t:~:rr~~~e~e I~a-o ha 

Or. Remigio Cirurgião Denthtl MOENNICH FORTALEZA. 18 - O pa- . n FERIDA que resista 
1

CLlNICA ·MEDICA 	 dre João Vassen. lazarista"1 .0 uso d.FLORIANOPOLlS Edillclo Amella Netto atualmente no Convento da 

Senhoras e Crianças em 


Molestia internas de 
Rua Fellppe Schmidl 	 SOBRADO. SALA N." 1 Congressilo das Missões, em . CALENOULA CONCRETAGeral. Clinica-cirurgia e prothese da bocca ~~n!~ca~C~~~~~oES~:O,C~:~~~: t 1\ melbor pomada para reridas, queimadura. tiCONSULTORIO : 

Rua 	 Trajano. 1 - Sch. afirmou ler confessado e da· ulceras antigas 

CONSULTAS: do comunhão a Tobias Bar·
App...lhlmento recent.menle adquirido, com todo. o. Nilo conrundir com a pomada commum de Caleadwl•. 

9 ás 12 e 14 ás 19 horas. reto. Acrescentou que sabenIperf.içoamento. d. tochnic. modlrna. Exijam CALENDULA CONCRETA elll todas as 
RESIDENCIA: do estar Tobias Barreto a pbarlllaelas.

DlATHEHM1 A - ALTA FREQ UENCIA 
Av. Hercilio Luz, 178 	 gonizante. visitou· o esponTRATAMENTO SEM DOR 	 Depositarlo nesta capital: PHARM. STO. AOOSTINn. 

- Phone: 1392 -	 taneamente. ~('ndo recebido Rua Con8elbeiro Mafra-16
ESPECIALIDAí:.'E: 

I
muito bem. 


Attende a chamados p, ntes de Ouro, 011 de PIBtao . SEM COROAS. para Imitar 08 
 Re[erindo·se à entrevista I~:;;~~~~~~~;;;;~~~~~~~:;;;===~
P.75 	 dentes naturai -. Dentaduras An . I '· mlcse, sY81ems a lemão que do filho do grande rilósoYo,l: -------.

permitlc obter /I Imitoção ubs·.lulu da dc ut. dura oattlral. - Den se haverque declarou não 
t..duras SEM Ab,:bad!l I'alolina. - lJe il tMnrOB \lurcbls, ai ba.e 
de Aç.o·Krupp Inoxidave1. _.. Ext,acçào I NDOLOR do nervo. seu pai convertido ao cato · Dr. Biase A. Faraco· PRECISANDO 8~m de8color~ç:!" dll ciJ r do donte. -- Drunqueamento dos den	 licismo. o padre João Vaso 

DllPURAR o 5AI'IOUE les. ..- Mo'esli~A d.. hocea. ... 'llescoloraç!o secuadarla).._. Re- seu contestou a. acentuando Médico·chefe do Dispensário de Sililis do Centro de Saú· 
6ecçües de roiz. .. ReiIDr:laol.~ã · , e Implunt8ç,io - 1'berapl~ da ter encontrado Tobias sozi de de Florianópolis. Ex-interno, por concurso, da Assis·I - ... i'llrudcntoEe (I'yorrhéa). .-- cIrurgia radicai 8egundu nto e completamente aban tência Ptiblica de Porto Alegre. Ex·interno de 

donado. e roi 	 então que o Clínica médica e Ginecologia. o Prol NeumllnD. lIerlim. 
'. 	c :.!~'!I!!!!~~ 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas conf6ssou. . ar~&. ':..BUIIA. O jornalista, porém, inda CLlNICA E CIRURGIA 

As terç•• e sextas-fe ira" consultas nocturnas da. 8 ás 9.30 
 gou do entrevistado maiores 

detalhes dessa visita, e opa·----------------	 --- SíFilis -- 
Quer ser feliz ? Aos sabbatlos de larde não há consullas 	 dre Vassen fleclarou não se 

(on.ull.. diariemenll di, 16 i. 19 honl

Em negocios, amores. ter sor'l ' lembrar. Rua Felipe S<hmldt, 46 - Fone 1648
te, saúde e realizar tudo que HGRAS MARCADAS. Florianópolisdeesja? Mande 1$100 em sello~ CASA

êa~!~ep~s~:'. pr:J7.0ru~r :ehij:: - ---- - ..---------- Precisa-se alugar uma casa de ••,___20_"_______________30..-18 

neiro, que lhe indicará o meil' moradia. para casal. cujo alu· II 

de obter trlumpho, prosperida· guel não ultrapasse 100$UOO 

de. fortuna e saúde. Não he~ile. mensais. InformaçOes l'Ia redac·
,)

1. 	 ção do «Estado». v-29 Companhia -'lliança ~a Bahialt
ISandalias 

Fundad. em 1870 Side: BAHIAde firas 	 OH. RICARDO 
para 'verão 	 Sequroa TeR_tres e Maritlmoa 

. CALÇADOS 	 SOTTSMAM CapUttl Realizado Ra. 9.000:000aooo 
de todas as CI1p.h!l1 e Reservllll RI. 57.000:000~Ex-chefe de cll

qualidades BeDa d~ r1l1z (prrdloa e lerrenos) Rs. 16.0b4:SOO$749
nlca do Seguros effecluadoa em 1937 Ra S.169.677:1Õ4$8li4 

TAMANCOS MEXI- Hospital de Rteellas em 1037 Rs. 22.635:211$090 
.CANOS para Slolalroa pall'0R em 1037 Ra. 3.797:380$060Nuernbel'g

PflAIAS 'DE BANHOS 

(Prols. L. Burkhardt 
 Opera com as mal& modicas taxas emCintoa - <:hinelol - Bo	 e E. Kreuter) todo o territorio nacional 

nél - L~yall etc. Especialisia em 
AttiloS .para , sapatei tiru'I'gia Ge1 ai .. Suecurs,1 DO Uruguay: RegDladorea de avarias e Repre· 
~ , . ró~ e sell~iros . senltlOlu Dali prlac!pals cidades da AmerlclI. 

Baropa e Arrtco.Alta . cirurgia, gyneCortumeJ". 	 Fábrica
de calçadõli .~' ,. 	 cO~O.·iZ1a (doent;l8s de 


é &eJúioru). e parlOS. 
 Agentes em f'lorianopolia
;~' d08ystema•BARREIROS. oertOlÓ e ~per8C}6es ; CAMPOS L Q.)BO a Cil. .de pJal~~. , ..... . )
CoDl&lhorto 6. ruac Trala~ .() 	advogado RUA PELlPPE , SGHMI[>TN.·' 39 
~:,I~~d:: :~f~5:~José Accacio Soares Moreira 

pilou - USO 	 QIIx. 1*1111 19- T-.~m'" 10lJ3-1!Nt rá. o.4UJANÇAA.l~eureux I_uDIC:I ao. .c;l~ dlclllu ,h la ct'ptl4l • do laterlor 
do eatodoCJuc eOOI(oua 4 u. roer IUtI proIIuIo penote e Rea1deDcla , roa Ba· Eac:rlptono. ItaJahy, LaQUDCI • 

Oq6.'tO: Ru C. MJ,., 19 	 teve. Junior, 20. Côd.i' de appeJlaç! TeJepbODO - 1.181 Blumeaau. S.A9ea.t. em Laq.. 
12-P) 	 ---.Jn 

I 
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SocIal I 

na 

ANNIVERS.o\RIOS 
Nesta data decorre o an:vers~rlo 

da exma. sra. d. Jení Lehmkuhl (or
slnl, espõsa do sr. engenheiro Re
mo (OIcinl, e residente no Estreito. 
Senhora de finíssima educaçao, é. 
além diSSO, dotada dos mais alias 
sentimentos ~Ilrulstlcos, o que, em 
ocasiões diversas, tem demonslõado, 
de maneira que grangeou Inúmeras 
e sinceras amizades, que hoje lhe 

1de~ns:a~~~a 'W:n~~i: re!~~:,o de 

-~-------------------.• júbilo pàra a exma. Sla. d. Manta 


(orrêa. espõ:;a do nosso ilustre pa· 

rrlclo e eminente clínico sr. dr. Car· 

los da Mota de Azevedo COlléa,
BREVEMEN~E:Novas instala~ões â RUA lRAJAH0 8, membro da Academia Cal. de letras 
e do Instituto Hlsl. e Geogr. de Sta.Vendas de liquidação exclusivamente a dinheiro ICatarina. D. Marita recebera hoje as 
mais cordial! provas de amizade.

22:; :5v -~ - Transcorreu, on!em. a anlver
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~rlo do sr. Mario Batista, comercl

,,Estad'o" espo r-" ti-v-_.- o'" o(aso do m..enor'l Enforcou-sel ~n::n::r:::~~:~ça-;om qu~ 8CII na·o 	 morto em Paulo .. mor,,<to U80 ch.~ RAMENZONL 
" 

dE'~:~ea~~~r~~ JU:8h~~a:i~~~: HôDA~Lopes 	
t 

festivas dos santos que tanto O sr. Joao da Cruz Meira, comer· 

A excelente tenista catarinense, IIse Meyer I~nudou os jogadores agracia _ Ibe davam mo~lvos par~ a· clante desta praça, e SU3 exma. espós~ 


R 'b . . . I d ã dos com as medalhas cender fogueiras queimar d. Candlda da Silva Meira, comemo 

I etro,. c;:onqUlstou O ~Itu o e c~mpe Terminada a cerimÔnia da Ate a hora em que a nos 10guE'tes e sollar'balões, es. rdm hOje SU3S bõdas de prata. mo· 

femtntna. no torneIO de tents, Ientrega dos prêmios, a dire-I sa reportagem. e~teve ~a ~~- tá, neste ano, enchendo·se IIVO por que serão mUito felicitados. 
realizado em S. Paulo toria do Lira Tenia e da Li legac!a de ~ohcla. hOJe, aln- aqui de fatos sinistros. 

Os jornais paulistas das., Derrotando na prova final "11 Atlética olerecer&m farta da nao bavlam. ali cbe~ado Atropelamentos e mortes. Seobnrlta, .xIJ~, q\l~ seu noivo 
!'icem a bri!ha.nte VItória oh a exímia teniste OHvia Silvu, ~esa de bebidas aú6 compo DOV~S es.c1areClmentos sobre conflitos e !e!'!mentos, te!! 1188 cbapéu RAME~ZO~I 
tida pela consagrada teniRlal por ti a 2 e 6 a 4, llse Ribeiro nentes dc valoro€o quinteto Io misterIOSO e comentado a tativas de suicidio ...· toda HóSPEDES 
barriga .verde 1Ise Meyer Ri· conquistou o honroso titulo do Familia. Falaram nR srs. tropelamento e morte de um lima Hsta sangrenta e fúne· Estão t.o~pedadas no GIOria.Hotel 
beiro, no campeonato aberto de cam. peã de simples fe· Vitor Busch e Osmar Cunha. menor, sábado, em Pá~IO .~o' bre de casos poliCiai!'. dS seguintes pessoas: Atlllo Otorlno 
de tenis pr(~movido pelo ve· mini na. no interessante cer· Finalizou a lesta com a pes, e 1\ que Ion~em, eVI a· A.inda 11 noite pass~da se Capõrro, Otacillo F. Cunha e sra.. 
terano Paull8tllno. J tame. pela.vra do nosso fl'dator es · m~D;?éuf:_~ere ~!I~O~~le lido reglstou mais. um tr1st~ ca- Karl Sielrup, dr. Bráulio Guedes SiI

portlvo, sr. Nelson M. Macba· q Il fé sI?, q~Q o C~ODiStll dl\ c.ldade va e f~milla, Paulo Melnezke e sra .. 
Brilhante VItória do tenis brasileiro do, que e:n .n01!le.da impre~ ?: :~~~~a,·t ~~~~ ~~~~fna n~o pod~ ,~e..xar de menelo.nar. Henrique Rüchbleter. Reinaldo Sle

S. Paulo, 19. - Foi empol·14 a I, [avoravel a SelZura ~a saudo~ a dl~tlD~a madrJ· do o inq\;éJrita qUE' lhe fôra E o SUlCldlO d~ Abel . Silva. bert, Elvira Schultz, Erasm<. S'quei
gRnte a luta entre 08 tenistas Cano. Ai c<>meça a magnmca nha do «hve. vitorIOSO, ~rta. dado mas as suas Casado, pore~, Vivendo ra, Renato Festugato e Alceblddes 
MaDoel Fernandes e Segura reação do tenista paulista, 
Cllno, campeão argl'ntino. que vai gBnhando «game. por Nazira Man8ur. ~~~~fu~~es ainda não são ~o :~J:r:~o ~~r:~io~saÀ~~lt :~~ Pezzl. 

Na primeira série. houve «game». Vence a 3." seri<l Campeonato carioca conheCimento d~ ~ecretarlu ótimo sepateiro. Era sobri- .'ALI,ECDIENTOS 
pmpate. Vem a 2.' série e por 7 a 5, a 4." por 6 a 4 e da Segurança Publica. nho e afilhado do escrivão Em sua residência. na rua Alml-
Fernandes mostra-se indeciRo. por [Im a decl$iva por 6 8. 3. RIO, 19 - ~:m prossegui· do crime. sr. Abel .Carneiro rante Lamego n.O 204, bleceu on 
perdendo por 6 a 1 e decepo Segura Cano, vencedor do mento ao campeonato cario · Monteiro: que? cr~~u co~ tem o sr. Ari Esplndola. tendo sido 
cionando os que eonhecem recente torneio do Rio dI! ca, jogaram ontem Flümi- Nossos escoteiros to<l~ o aléto; AlOda.J0ven. Jâ enterrado, hoje, dI 10 horas, no 
a sua atuação re!!ulal·. muito Prata, perdeu. assim, para nenge e S. Cristóvão. Dis- ---------- P?rem era ele motlv? de es· Cemitério Público da vizinha cidade 
Rcima da SU8 exibição Iren· Manoel Fernandes. qu~ con	 pflsutaanldvoosu~:ncó:!m8ma aPo~rtig~, Anda no ar a grata cundal6 . ara a famtil!a ' de sao José.
te ao famoso tenista pia· quistou signilicativa vitória 	 p fnova de que se está co- or Im se en regára ao . .
tino. 	 para o tenis brasileiro. 

Iniciada a 3' série. Fer- Finda a partid'l, Fernandes, ;:~or;: t~~~o~ :0 2~e~~~~~': gitando de receber com ~:~~~~, tornando· se um vi· A~~I~~~~~s 7.30 horas, ser.i re. 
nandes continua inferior, tan grandemente emocionado. des Roberto (2) p Carreiro. O ar· mui carinhosa festa os Ontem, até ás 21.:iO horas, zada missa por alma de d. Tomasla 
to que a contagem atinge 11 maioll em plena quadra! queiro Madalena deIE'ndeu escoteiros florianopolita- mais ou meDOS, estivera no Oliveira, na Igreja de sal Fr~isco.' 

I'd d fi b nos. que de bom grado é D' uma pena I a e m ximn, 11 se dispuseram a sair da- -Cal Bom la., onde bebe· 

tida por Tim. qui tão longe! pa- ricára alguns cálices de ca· I 5 ' •···..5 a
Esla semana. a maior da!~:q~~m~r~nsi~~YOsa~~~~~: ra tomar parte no me- ~~~~~'ncr:,C~~I;~:~':;ua~uS::' • 
vense, Ioi a maior figura moravel «ajuri» da ca- n. 21, onde residia com sua tM • 

A faiíiiliá •• TOL-prova aDílica da cidade Iem campo. O médiu Afonsi Pi~li::a Ré~P::~i~~m dó- mãi e mais dois irmãos, que SIAOLlYElJlA "Ir. 
nbo fraturou a clavicula, num vida. das mais belas e ge- ja se acbavam deitados. por està;;!illie••,"
choque com Fogueira. nerosas. e estamos fun- Abel encaminbou·se oara o decer 'a tOdos qualll

A 23 do corrente, Florianópolis Renda: 38:310$800. damenleconviclos de que. seu quarto, que ficavã pró· partHharamda ..... 
tornada realidade, me- ximo à cozinha. que ' lha:cns... f.·

~"i,tirá à "Corridel de Fogueira" RIO, 19 - Encerrando seus recerá Oapoio caloroso. Dai a momentos, ouviu·se lacimento; dll '0'S.U .stn IA 
. d t n o unânime, indiscutivel da estranbo rumor, como alguem esp6sa. niãi,sovra • .ri a, 

Florianopolis terá a 2.3 do rente Alvim, Ave~id" Trom- ~':n~~íg:ll;:~:oto~ aourB~DgÚ popUlação da cidade. que que arrasta8se os pés no aproveltand•• ocuiIo, • '0
corrente 11. mais sensacIOnalIpowsky. rua BocalUva, praça pela expressiva contagem deve orvulhar-se daque- soalbo. dos convida PU. UIiInr.. 
(:ompetição atlética da cida- Lauro Müller (fogueira), rua8 de 3 a I. Os tentos dos Dill- le pugi)o de crianças Quando a mili e o irmilo à missa dtl j" "diaí .......
de: ~ e~polgante «Corrida Esteves .JÚnior~ Alvaro de bos Rubros foram conquista. que lá vio compreenden- de Abel (que é o músico da nhã, às 7.30lbõí'is. I.d. fI 
da fogueira». CBrvalho e Felipe Schmldt. dos por Galego (2) e Hortên . do a sua função na obra Fôrça Pública Arnaldo Mar- zar. na ivr81â'(diftS.,.. Frllleb:

A ,:ilOriosll Lig~ Atlétíca[(esquina Praça t5 do No· cio. Renda: 12:347$500. I t d i f r tins) foram vêr o que ocor· CO. pelo descansíH'ita,.. •• 
Catannense, patrOCinadora do vembro). _ r;n~~:D:átr1a~a s O - ria, verificaram que êle já sua alma. .... . ";" 
importante cotejo, espera - RIO 19 _ O Flamengo Tudo quanto se fizer estertorava. pendurado li prõ- I~.;;;;~.ii.r:. 
hlcança_r, desta vez um su Os prêmios 11. serem con . vl'llcpil ao BGnsucesso pela com 6sse esplendido es- prla cinta de couro, de que •• .... ? 1 
cesso tao grande. quanto o feridos na -Corrida da Fo. elevadB e significativa con- ':6po redundará no pres- ~~D~~li~~ laar:o:t~ror~~r-~:m~ ~bOlIlt~ • 
dOCS emblates aote~ldor~s. gueira» são 06 seguintes: ,Ima' tllgem de 5 11. 1. Caxambú tiglo do BrasH Futuro, partlmento. Dai a pouco er'a coll10 U!!sllll ae. 

om 8S0 a enlJ a e orga· taça de posse tr9nsitória à (2), Sá (2) e Gonsalez, mar que na seiva borbulban- cadaver. .. 
nizador~ d~ eSPfitac~lar p~o tur~a do clube ela8sific~do caram os tentos dos rubros te das novas gerações Sem demora, o dito irmão "Pl1.&"\J~§ 1)~ • 

;\I~ta, P:or~su~:to t~:~ a ~~~!: e~ I.~ luglir e medalhas aos negros. Renda: 28:406$400, deposita suas mais sa- do suicida foi comunicar o L'D,:~... ..~.,.... t.;o "" ;I~;",.~:R~. ~:__~ ' ' 'E :~,:I]OCclO"rE :-
de recorda os brilhantes êxi- primeiros colocados. O Botafogo foi derro- ~~~:::. e rótllas espe- (ato à Delegacia de Policia. ~Ji;i'V .~ 
tos alcançados, exilos que O ESTADO não vacila O pr~prio delegado, sr. tnte. 
tiveram repercussão em todo Entrega dos prêmios tado em Nova Iguassú em aplaudir a idéa de Timóteo Moreira, acompa · 
o Estado. 	 ao vencedor do tor neio RIO. 19 - O quadro de S8 receber com todo o nhou a ambulância policial. 

A cCorrida da Fogueira», de cestoból 8rel.osn20rvua~ndteOmB,°ataN(Oogvoa e)xg·cuuasr. carinho os escoteiros da que recolheu o cadáver e o 
dado o ioterêsse dos atlétas 	 capital. para que Iles conduziu para o necrotério 
que vêm treinando d!arla- Foi (estiva a entrega dos sú, sendo abatido pelo clube sintam o júbilo do nosso da sua repartição, donde, . 

mente, e tambem pelo per· prêmios que o efive. do Fa· local, por 2 a 1. pOVO pelo s.u feliz re- bojt>, cedo, depois da certi- O .Oukê ' êWYâ~k _ .«,~ 


~~~~~o,as~~~I:~~eaan~~~q~~! ::!~~oc~~q~~~~~o.~~st~~rnelo Campeonato paulista gresso. ~~:l~~ ::vocCfeU::dOmo~t!~~ Ilnçado '!~~:!' «m 

tem sido nos aDterlores: a Nesse áto, realizado do· Corlntliians 4, Espanha, O; _ sua residência. a6m de Ibe Setembro; 

II.tração máxima do atletismo mingo último, na quadra do Portuguesa õ, Comercial 2; I ~ ser promovido .0 enterra- Londres, 19.:..:?Oriilmlra"tedo 

110rlaDopolitl\DO! Lira, na qual se acbavam PortuguE'sa Santista 4, Ipi C I NEM A. mento. resolveu confiar íí.óÍl i{esl.I~I. 


presentes os dlretoru da Li· ranga a. ---------- ros Jobn BroW'n&c CõmpaD)'. 
O percurso, que é apenas ga .Atlética Catarlnense, toro - - O último morreu de Clyde Bank,aconil ruç.&<> 

de 7 quilômetros, compreende cedores du grêmio cazurra», Jeannette Champbell CINE OOEON - A', 19.30 	 de um porta 'aviões de 23.000 
o seguinte trajéto: senhoritas e reprellentantes VALPARAISO. 19. - A Da hOlll, «P,.cíll-•• d. 3 matldo,.. 	 tonelada ··' · ····· 

SAlDA: Praça 15 de No· da imprensa, fez uso da pala dadora argentina Jeanette , RIO, 19. _ Faleceu na ida- tsses ~Jtal!1'i'6ilillDt&f'o ao 

vembro (em frente á Casa v.ra o sr. Man<-:el Morais, pre· Campbell, campeli sul-amerl- CINE REX .- A. 1930 ho- de de 94 anos o Ira!. refor· . .........bf ..o~
mar·,em Setem . . 1ém pr...r:.-
Mrelmann), rua Visconde de sldt'Dte da entidade máxima caDa por várias vezes, con- lU, .M.d.mol.ell. F,ou F,ou.. mado Tobias Xavier, último d b "", 
Ouro Preto, praça Getúlio do atletismo barriga· verde, tlnua Internada no Hosp tal CINE IMPERIAL _ A'. 19.30 sobrevivente da famosa Ré- ~~Ura~!dOsod:ra3~rÕôo °to:~~ 

Vªl'gll,,- .{c~Dtrôle) , .. rua Almi· que élli expressivli~ palavras Alemão, atacada de tifo. hora., .Cominho do .mor.. tirada da Laguna: . das cDuk~ or Yorb. 


LAVANDO-SE COM O SABAO 

~,CjIBaB. ISPBOI.&í.ID.&I.P'~.,' 

de WETZEL & CIA.- ]oinville (Morca ~.'rodll) 

POUPA-SE TEMPO, DINllEIRO E ABORRECIMI!:r.1 ~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




