
ado 

o MAIS ANTIGO Dl t .RIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente : Altino Flores 

ANO xxv · -f .- Florianópolis - Quarta-feira, 21 de Junho de 1939 N. 7694 

c~n~~!~~svt~c~ern~~n~;~o IDestruido um hidro-aviãoI POBRE CREANÇA, 
meaçoes ou promoçoesI d . 	 I d PORQUE ESTÁSdo funcionário e vmte-e-quatro tone a as 

TÃO MAGRA? 
RI~. 20 - O diretor d? I' LONDr<ES. 20. - "O hidro ' l &em q.ue se pudésse afastar 

ServIço do Pessoal do MI- avião «C('nnemara. IIcou com o navIO. d"Tf:~,::;~e,;,~"nl\~::'~~;h~::"I~, qru~i~ r~~~
nistério da Fazend~ vem de pletamentll destruido em con O incêndio, começado eI!1 I k ' l I 


resolvfr o caso sobre con- st'QlIência do iocêndio produ- seguida, propagou-se ao lu- ?ls~!rl.;'b:I,,~r:llgl:,~.I,~,',~,, ,' ~ilz,',~)I~l,:'e"I:I~J~l•el·~II ,~:~,:,~,II;,: lll'~,'el;I:,d,:'o~~
',.. . ' " tagem do interstício nas no- zido por uma eX[llosão ocor- dro-avião, que ficou completa- . u 

meações ou promoçt1es do Irida ontem em Hythe Sllr 50 - mente destruido pelas chamas. ~:~~) ~~;I\~:~II~II~~~:~:~:~i~ f~:III::;lII~~:cj ~ ~\~:: 
rUDcion~rio. lente. Dos seis me~~ânicoB que se de go:-õlo liio rt'llIIgnunLc tltle provoca. 

SolUCionou o 8Ssunto o Deta.lhes l'ornecidos: à im achavam n borde, um desa- disLurbins ,'SLOfllal!lU!S. hÍi':-Hw qUt~ ltlJ 

despacho proferido por aque I prensa informam que loi quan- pareceu. IPIl,tHlll" ,\"'CO)' de OI".. d~, F;~lHlo d" 
le ~Iret<!r no requeri~eDto de do se enchiam 08 h!n9\H~S do O", «ConD~mar~" era um 8· ~!~~~II~~(;:_:Jj~:~::SL4\t~I(~.It:'X~L(~~IIIGIlI~)(J~~:~~I~
Júhe BIca de FreItas. n~- . Connemara". denOmlDtldo o parelho de cer,ca de 24 ':ft d" ~ IUlIlI" ~nnh,," 6 k;!o. em 7 ~,e. 
meado para o lugar de 0[1 - «Queen Mary dos al'es~. pam toneladas, quadrlmotor. com 'o. e '" ";;,, 8111110"tu,.. 2 ou 3 k.tos 
cial administrativo do Tri- um vôo noturno de exoeriêu- c!loacidüde para 24 passagei- "1ll:\0 .Hus. o u;nhdro será restitu;do. 
hunal de Con~as por decre- cia, que se produziu u ' explo- roa e prepara~o para viagens 
to de . 30 de Julllo de_ 1 9~B. são no n~vio-tnnqlle que Rt' noturnus. DeRtlDuva·se ao ser PASTAlHAS 
AnterIOrmente, exercls ele aeh ava ao lll.do do hidro-avião vi\'o do Atlún!ico Norte. 
o cargo de oHcial adminis- ' 	 t McCOY 
~~~~I~U~~. ~~is~é~;g ::er~: ~___________________~~: _______~___ 

~:fa:~~e~~~aa~m :~ue ~:i j~~~O I S. PEDRO ! S. PEDRO I O recinto do anti20 
to em disponibilidade e no 	 Senado transformado 

~::~~ gar:e:ue~:~~~ld~as~~~ MIL CONTOS DA FEDERAL em salão de espera
da classe -H" daquele Minis- Rio. 20.-Por ordem do mi
tério para a c1as~e «I> l~u- nistrn do Justiça. foram ar
perior. portanto) do quadro II EM VIGESSIMOS rancadas todas as bancadas 
do aludido Instituto. Em fuce - do recinto das sessões do 
disso, requer sE'ja determi- SALAO PROCiRESSO antigo Senado, tendo sido ni
nf~o °d interdtício leg!l' pura Rua Felipe Schmidt n. 5 ~:J~dOp~r!e~~~c~\~Ca:ls~~~~~ 
e ~~~s aCi~~: Jl~O~~~I~~to n, F L O R I A N O P O L I S servir como salll. de espera 
~'~io?U~giZ i:~r:t~~io ar:~~~ :;;..t.:l.l__~II5I____________ ' .1....r I ~~"n;;~~~~:te~ do pessoal do~iiivÍl

contado da Ílltima nomea ' l 	 Aventu ras de 

~:~i~.~a!~~~~ã~s~~N~r~c~f~ Matou-o a emoca-o I pàraquedistasMacedo que o eoncl'lto dês- Londres, 20, - Dois pàraque 
8" dispositivo não dá mar , tistas do ~oyal Ai: ~~orce a 

gem a que se interprete di · Bucarest. 20_ Um emocionante incidente ~~~~~m~~~ree I~~i1fnVgl~:~ ,I]~~ferentemente do que <'Iara . _ 

mente dispõe. ocorreu no casmo de Smala. Um comerciante SuHolk. (JO: deles., ~ujo pàra-


E a{!rescenta: -O ft,'ncio natural desta capital fez saltar uma banca de 9uedas nuo abrIl>. morreu 
n'rio de quem ·se tratá [oi jõgo, ganhando vários milhões. de «Iei"_ Ao lhe ~~leudl:J~~en~eIiI: 0:i ~~~~~ q~~ 
onomeado> e () ~e~ d~~~e\() serem entregues os lucros, o Jogador, louco de cou gravemente ferido O pi
~:b!i~~~;st~DJerIl09il~.I~~S· aleg;ria. sofreu um ataque do coração, falecen- lot,) desceu oormalme'nte no 
tas condições, seu interstício do ImedIatamente. __~_ _ ~_______ ca.,:.m.::.:.po..,:.________ 
deverá ser contado dp8sa da- 1 ---- - - - - - 

ta»_ 	 rr.;;;;~~~~~~==:;=====:=~==7=:=====jl 

M.chado & (is. 
Agência e 


Representações 

C.i.. poltal - 37 


Ruo Joio Pinte . 5 


FLORIANOPOLlS 

Sub- .,ente, nOl p,incipoi. 

municipiol do E.tado 


P. 77 e c i nc oEUCALOL, 
m i I h õ e s d e B r a

genuinamente sileiros preferem 
é li 111 P r 0- d u t o 

Artiltu d. ..Comidie .. nacioi1al, 'iabricado 
• 	 c.minho do Rio com materias 

primas do Brasil_ seu LI S o, 
PARIS. 20 - O clenco do .. s e c o n

Teatro Francês deixou esta 

capital, com destino a Bor EfJCP.LOL venceram da sua 


é
déus. onde embarcarA para 	 A B S O L U T A 
o Rio 	de Janeiro. 


A partida dos artistas da 
 Q U A L I D A D E. 
..Comédie Frsnçaise» foi 
presenciada por numerosos 
membros das resp.ectivas la
mlliu e amigos, que levan
taram «vivas» aos quinze
.ocletários que vão 12var à 
capital brasileira a expres
SA0 da mais pura arte dra
m'tica francess_ 

O administrador da Cssa 
de Moliere, Édousrd Bourdet 
exprimiu os melhores votos 
de ,boa-viagem aos represen
mntes do teatro nacional, 

Aiõtiquals declarou esperar
" que trouxessem de volta os 

louro. a que :fazem jús_ 
',,;%'ElDlÍl)liíéda '' ..Comédle 

7FiiD"~!1i!~.;s!~lou; em" breves 
{e f:.!ilogueiltes ])ilá~ral. , o so
ele~ JlIlt.D B6rtaut. o 
qual, ao mluoroae, manlfu=:..-r.rr:t:, d:'a:~: 
".... clIllU pia'"'' do I8,..11 • América do Sul .. 

obra prillla. de, Teatro da 

rraa~· 

o furae,ão devastou-a 

MINNEAPOLIS, 20 - Até agora é de seis mortos e 

cêrca de cem feridos, o número de vítimas do turacão 
que. depois de ter devastado a região de Corcoran, caIu 
violentamente sôbre Anoka, cidade de 5.000 habitantes, 
no Minesotta. causando enormes danos materiais. 

Todss as ambulâncias e médicos de Mlnneapolis 
foram mobilizados. O trafégo de automóveis foi desviado 
para que se pUdesse levar socorros com a máxima ur
gência. A maioria dos leridos apresenta fracturas mais ou 
menos graves, 

MINNEAPOLIS. 20 - O luracão que devastou a 
região durllnte o dia de ante-ontem roi de uma violência 
inaudita. 

Mais de cem propriedades agrlcolas ficaram com 
pletamente destruidas. Todas as plantações estão perdidas.
O número de mortos vai além de dez. 

I D J ã dA· OLHOS, OUVIDOS,
I r. O O e raUJO-NARiZ, GARGANTA 

I, Elpecielilta do Cenlro d. 50úde - A"i.tente de prol. 5on.on 
, Consultas dlarlas das 4 as 6 1/2-Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 

MACHADO Destroços hu_manos, de 
mistura com corposIDE ASSIS I de animais mortos 

Não se pOderá dizer , Hai((a, 20 --O logar onde 
que O r centenário do houve um atentado apresen
nascimento de Machado ta um aspecto terrilicante. 
de Assis tenha passado. Destroços e restos humanos 
entre nós. em branca nu permanecem lado a lado, mis
vem, visto como a Asso turados com cadAveres de 
ciação Cultural Luis Del animais mortos pela explosão.
lino vai esta noile come As casas dos arredores. 
morá-lo com uma sessão sobretudo a estação de poli 
solene_ cia do bairro, ficaram dani

A mocidade que cons ficadas. Vidros e pedaços de 
titue aquele novel sodit madeira atravancam a cal
Iício demonstra o entu çada. Ambulâncias-automovel. 
siasmo que a inspira' e automóveis particulares, ta
a impõe à nossa estima. xis, caminhões, requisitados
Não nos venham dizer pelas autoridades; seguiram 
que. em geral, o entu imediatamente para o logar
siasmo se descompassa da catástrofe. para retirar 
e. em seu eletrizante im a toda pressa os feridos e 
pulso. vai muitas vezes conduzi-los para os hospitais , 
além do marco visado. Ao mesmo tempo. as tropas
Deixemos aos moços a dispersavam a multidão supe
faculdade de saborear as rexcitada. que começava a 
belezas da arte --- que man\[estar-se, jogando pedras.
são também da Vida -- Receia-se nova tensão em 
com a emoção despre toda a Palestina. O incidente 
venida que lhes é pró despertou efervllscência po
pria. «A tecla ferida não pUlar em Jerusalém, onde 1\ 

reflete para dar a no multidão atacou e maltratou 
ta» --- escreveu Joaquim um Arabe acusado de tfans
Nabuco_ A admiração ju portar uma bomba numa ::es
venil é a tecla mágica, ta cheia de legumes . A poli 
que Qão emite ulIla nota cia conseguiu IiVflll' () arabe,
apeniS, mas ;expande não sem djfj.~uldad.·~ . 
toda a escala, lDelas as Assinala-I!e, (inalmt:nt~, um!. 
claves. todas sonori tentatrva de assa6sInio, ant..
dades. e é por si mes rior aos aconteclment09 de 
ma uma completa sinfo HalUa. A vitima é um inspe
nia. capaz de. esponta tor de educação de Jerusa 
neamente. harmonizar o lém, O autor foi preso.

ambiente de uma época_


Quando o cansaço e a Fllál trIste, Ma a./lr ,velhice dos homens se 
Tell broDcblte! Sofres tosse 1~~::~1 ~~c~3:d:e~r:r I' lei de Nosso Salbar, 

uma situação nova. cla Sé te salva !I CONTB1TOSSE !
riRando heróicamente pe
la necessidade de res
surreições ou de gêneses Gravemente e:nferma 
inéditas_ 	 uma princesa

Recebamos da mocida
de florianoPoIltana a li r,ondres, 20. - A princesll
ção que ela nos dá. Matilde. casada com o grilo.
glor1l1cando nesta data duque André Wladimirovltch. 
aquele que na biica de da Rússia, sobrinho do Tzar 
uma de suas psrsona Alexandre 111, está gravemen
gens moribundas colocou te enferma, em Londres. 
a frase louca e ir6nlca: A princesa Matllde. deSde 

--- «Ao vencedor. as a revolução russa, reside em 
batatas!» Londres, 

30 Sorteio «Glória» 
PLANO «VYBA. 

1.0 	 Prêmio - Um córte de casemira 
para sobretudo Valor 240$000 

2.° 	 - Um córte de casemira 

para terno 
 150~OOO 

3.° - Um colete para inverno 61)$000 
4.° - Um fino calçado 50$000 
5.° - Uma bola de futeból 50$000 
6.° - Todos os que terminarem 

com os 3 últimos algarismos 

corridos do primeiro prêmio

terão brindes em c;garros, 

no valor, cada um, de 5~OOO 50$()()() 


VALOR TOTAL DOS 8R!NDES 600$000 


Nao se pagam Vales com emendas ou rasuras. 

Nao me responsabilizo por perdas. 


O brinde premiado será entregue unicamente 

ao portador do vale. 

Os brindes premiados e não reclamados del1tro.. de 
15 dias após o Sorteio perdem .. OdIreltoao;; ihéSmó.<•. S' 

Este Sorteio em Brindescest;\del conform l;' ", ',
dade com a lei 15 ;524,deI4 " a~'''J~nJjô ' aFfs)22. 
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o ESTADO-Quarta feira, 21 dt; Junho de 1939 

IRádio de Londres \ PAR'IS A,~~~~NDE A 
N.. ond.. d. 25 ,29 mil· e 19.761 

mil., • ell.çio Davenlry, d. Lon 
drel, in.di.r...t. noite o .eguinte 

Mocinhas e Mulheres D,EFEMD\ER-SE 
: p,ogromo, ho,áriO,d.• Flo,iono~olil: Peri~. 19.-Dentro dO programa da Semana Nacion1l1 

h congutõu c inllamaçõc. de certo. OrlfGo. interno. i 20,20. Nohelol ..~,h~., • de Segurança, efetuaram·se à noite, das 21 boras e i> mi o 
Nol.. lob,e • Bolt. , .m ,ngle~. nut.;s às 23 horas e meia, exercicios de defesa passiva, na 

Certos orgão. internos das mulheres I 20,25 : - . •The . L.!! St.llono. pl'esença das mais altas autoridades responsáveis pela se
congestionam·se e infhnnam·se com . Um. com.d,a. •m ; n?I~! . . :gurança da chpitüL 
muita facilidade. I 2~ . OO-21 . 15- NOlte,.,.'o e.mpor ! Durante a primeira parte da demnnstração foram ü-

Pa ra isto. basta li"I ~ll::;tO, UI11 aba lo o tugue. c Nola. ~.m.no,. lobre o presentad08 os meios de luta contra bombas explosivas. 
forte, Ulna quéda. u ma raiva. uma ~e,co~o dOI D."••dol do ~Igo ' , Em sl'guidll , foram mostrados o material e a8 medidaa em · 
commoção violenta. uma no ticia má dao (Io.m GSO 15,18 Me/I). Ipregada8 conU'a bombas incendiárias. Finalmente, durante 
ou tri ~.tc , m:::Jthar ():-:; pé~. um n:sfria 21 .10 - Um . Recit.1 d. BOlO- Ia illtima.. .parte da..!!-!;lmolll\~raçào, foi cODsagl'ada llma ses

mento ou a lguma ímprudencia. d... po, Frenk Ttll.,lon <teno,) , silo ao estudo dos "remed108 apropriados contra as bom 
~ . A!{ tllolcslias mai~ perigo~as d a::; mulhc:re~ 21-30 - .Wolrd AfI.i,. •. P.- bas tóxicas. 

, / começam sempre assim, lei!'. em inglê•. .. , . ., No perim€.tro de vários quilômetros em tôrno do 
. Justamente os or~ãcs nlais i mport~ntcs são os que 21 .045 - N.OIICI."O .m ,ngles- . terreno de_ experiência a luz dos postes de iluIDinaçlto, 
~ (:Ollg('5tionanl e in fl amam mais depressa, sem que a 22.00 -- B,g B.n. A 8and. muuidos de «abat-jou r~ " especiais, loi enrr~f[u;:!e!rl!\ ..n 

mulher sinta nada no t'()Jneço. dOI Gu.,d•• G.I••el de Sua M.- quanto duraram os exercicios. 
Nada sC'ntindo no \'()m~ço da congestão hlterna ou da inflam.ação, a gell.de. R.gênl., Ten.nle T. S. 

mulher não se trata a tempo de c\'itar que a doença se agrave e vá Ch.ndl.r, Di,oIo, d. MÚlita do __ .,---------- --- 
peiorando cada ' -cz m;t i:;;. R.,imenlo. M.rch. (Ch.ndler). 5.

ê es ta a causa das nlolQstias mais perigosag! leçõo, H.ddon H.II (Sulli••n••"'1
Godlrcy) . Enlt.d. do. Deu,el no 


Regl/lador Ge.teira ..,m demora. V.lh.lI. (O Ouro do Rêno) 

R'g,tlador Gesteira c,'ita c trata os padecimento; ncrvo.os produzi


Para evita r (~ trat a r .,~ congestõl~~ e 35 inflamações interna8. use 

(Wagner. .", Godlrey) . J.,din, Siemens Schuckert s.A.1
campeltr.. (P.,cy G,.inger, .". 

ventre , as pcrtu rhaçt,cs c do('nça~ d a menstruação, anemia, pa lide1., CI.rk). Materiais electricos em geral 
amarelidão e h(, l1\urraRias p rovocadas pelos -sofrinlcntos do utero, fra.6 22.30 - T,.n.mi..õo em GSB: DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 
Queza geral e dt'sanilllo, :.t fraquc1.a do utero, tristezas subil ilS, palpita  NOliciíirio em ISP.nhõl. 
çõe&. opr('~~:io nO peilo ou no coração, sufocação, fa!l a de :\1', tonturas. 

dos pelas molestias do l1tcro, a asma ncrVOSll , peso, dores C colicas no 

Installadora de Florlanopolispeso, calor c don~g d. cabeça , dormencia nas pernas, e njôos, certas 
coceiras . certas t o::s('~ . pontadas c dores no peito, dores nas costas e nas R. Trajano, 11 Phol1e 1674 
cadeir;l;, falta de ani mo para fazer qualquer t:rabalho, eançaços C todas Gercino Gomes e filO v 1 ~ 7 
as perigo:,a::; alt (' rnçôcs da saude causadas pelas.congestões c inflamações senhora
do ut~ro. 


R egr:!w/or Geateira evita e t.rata e,tas congestões e inflamações desde parrlcipam aos seus parenles 

o COJll('ço . e pessoas amigas o nascimen Desesperado por não encontrar emprêqorRrJ.!ulador Gesteira e,'ita (" 1rata tambt~tn as complicaçõe", internas, lo de sua filha MARIUA 
que: são ainda m~is perigosas do que a~ illR::Irn;:t.ções. suicidou-se o jóvem milionário 

Flu,íilflúpolls, 11 ·6-939. Hot Spriogs, EE. üü.. jg pOüCüS ceütíil1€tros da qu e asComece hoje mesmo 
a usar Reg"lad~r Geateiira ~~___ __5v.-5 ~~r::l, -;en~ad~~vàe~Oit~~f~n~~ mEç~ss~~~r::,u'::~moDstrando 

ReFugiados chicos embar' ~r~(~~3 '::~Ç~!~il~~o 6~!àca~: ~:~:&~e e~co~t~m~ cC~:O'\I~ 
cam para a AmericiI que 8eu pai possue ~, [J) Lake II;rma à te8~a e pUXI'U o g ll 

,,_________;;;;;________;;;;;;:;;=:;:;=;-:;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;=-- do Sul ~~:~1t°dn~rd~:etir~b~t:~~~:: ~~~08 ~o 1I{r~81~~z:!a~~~tar 08----I VarsÍJvia , 19.-Mais de 300 ça> .. . As tres moças desmaiaram 
I Viuva Olivía Régis refugiados chécos, che!iados As moças riram, acredi- e os demltis convidados cor

. Prazeres pelo sr. Vojta Benes, irmão tando que o rapaz não estava rerom parlt todos os lados.MEDIDORES DE LUZ do ex-presidente- da ChécoFl· falando a sé rio, pois a re- O pai do rHpaz, um milio-

Precisa V. S, de medidor para sua instal- parli<lpa a seus parentes e ~oevád~;~~ia,d:i1~t:d~ ~oP~S~(~ ~~à!O i~r: t'cs:rev:..;~l'~d~e~ef!~~~ ~~!~Odeu.%:lo,v~~ss~e~~i:~dlt~(; 
IOaçEão? Procure obter na INSTALLAOORA ~~~~,~~~ d~e cass~~en:~ldJ~e\u~ bieRki., que partiu em via- aniversário natalicio, justiri · que seu filho, Ilpesa r de nat11l 

FLORIANOPOLlS O medidor marca filha IRIA com o sr. gem ioaugurol para a Améri - cava um gracêjo. lhe faltar, dada a sua for-
SIEMENS, com absoluta garantia. porque JOÃo FREDERICO HACKER. ca do Sul Earllevllotou-se, sl'guiu até tuuo, andava dellesperado por

é O melhor, 1 O nsvio fará uma esclllal uma ampla loreira, apanhou não encontrar emprêgo. 
R. Tral'ano, 11 Phone ' 1674 especial em Dover. onde de- um fuzil pendurado a uma Ellrl casou-se, há meno.. de 

!KJ9 Florianópolis, 8-6-39. sembarcarão Ben es e outros parede e sentoll-se comoda um anno, e sua espôsa esper!1 
_, o ____ , • V-13:' '" ' __ refugiados, mente em t;ma poltrona ai bebê . ' . -'__._ . 

:~..................._---_.......... ....................:' 


: AVISAMOS : 
i l 
1I 
" MUDANÇA de nossas secções de: 

I' 

I: Pélei-Roupas feitas-Porcelanas 

Joias-Rãdio Crosley-Tapetes-etc. 
para o n. 7 da Rua Trajano 

, .• " A MOCEL.AR" .••Ir ' .í 
Importante: 

No prédiO n. 15 da mesma rua 

serâ instalada dentro de poucos' 


dias a mais bela e completa..: 
•••••' EXPOSiÇÃO [)E : FING,)S !i~À 

"'./- ! MO[)ERNQS1 M0'BIltI~Rtes' 
do Estado 

Preço de causar aensaçAo!!!•••• 
~...................-~======~ 
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o BSTADO=.Qullrta felra l J de Junho Cle l.989 	 8', 
r · ·'9~""'.'·~~~~ "~••~"~.®~~"d1d""11d"11d"""""~;;~~~"""..~;;~......;..............................................~~....~ 

___....____...._IIIiIíIillllil_____1liiiii1iilli1lliliil1illlil!i I••••••••••••.••~••a••••••••••••.-••'•••• 

~ '" '~~ > '---- -~- .:~., J :~N:~ ~>",';;;>.;:::" . •j.- , ," _:
I: AIR F ~,NG:'E :· •• 	

--- -- .•• 
• FECHAMENTOS DAS MALAS: • 

AU1'ORIZADA A FUNCCIOHAR.E t"ISCAUZADA PELO GOVERNO FEDERAL • Para"" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 
SÉDE NO RIO DE JANEIRO • SABADO, ás 11 horas nos Correios. • 

,;apital: 2.000:000$00 H~al. i7,ado: 800:000$000 : Para" URUGUAI, ARGENiINA, CHILE, BoLfvIA, PERU, : 

j Títulos contempl,dos nOf meses de Março, • " cada, TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

I Abril e M!io de 1939 	 I - Brasil-Europa em 2 dias - : 
:-i----------o:----------':"""'""--.----II. A G E N T E S: 	 • 

NOMES LOCALiDADES I r:J'18 IR~~i~m~s: ERNESTO RIGGENBACH & ClA. LTOA. : 
Ll-.- N,-M-u-.-be-,-p.-e-j -I-i1b-O----..:.,-,N-er-op-o""u-e -,,-=G--O[c:'ãs-----.-..:.. ----'.- 1U:000$' • 	 Rua Conselheiro Mafra, 35 ••o é
,'edro Joré de Sousa Fortaleza .. (;ear,í I 5:IJOO$. Telefone: ,. 1626 Florianópolis
,',anclsco da. Cbaga. Vasconcelos Martlnopolls .. Ceará 5:000$ • 209 	 v-15 • 
\ug~!ty:,~vGr~:8:Jr,úlo (Rá.dlo l:lnhe CIlmpo Grande .. Mato Uro.lo li 10:0008 ••••••••••••••••••••••__.4t•••••,. :.....__~ 
b!.~rtr~~~~.!~::c;pa[ de Obldo. ~~tl~: sur~~ASaola Catarloa I 5~ if:~6~~ A mortall"dade 
Sulllo Alme[da OUveira Camoram• .. São Paulo 16 .0:.00S U 

(;nl Valente IR. Barllo do BRllnoll!) ~':~~~~b~ ~~oB:b[~IO I; 1 ~:~3?~ · f °I d 

"zrtfi/t~b'b~j.g~i ~~!~ Caraubal ., !lio GrandcdodOlt[NOortc i 11 111:000$ 10 anti e a e u
'Samuel Marquei (Rua Barllo do mo 

ihw~r:~c~I~:~ ~~r~[::~~';~RC~aÉ~tado 2~ i~:~~ ca~ão das mãis 
LUI·rl;'~~8!~~0 da Silva (Rua Dr. Qui· 1'110 Paulo li ,,:OO'S Não obstante o Irio e 11 má 

Alb~rto Caldlls Vlan8(R. Teol. Ollon[, 134) Dl.trlto Federal H4 6:000$ insolação, a mortalidade in
JO~e:~:~~aa~Garc[a (Rua 1" de No- Silo Pau'o (;1 ti:ooOS IBntH n08 paie(f's do norte da 

Luoa V.,"aoo (Ru~ Buenol Aires, :1~ll Distrito ~-ederal r,s 5:80U$ Europa é minima, compBra

Vluva MarIa C. V. Amoedo !;!lIo Salvador .. 1191a ~ I 10:4uO$ da com a de paises melbor 

Cooperatlva Vltórla,Mlolo Vitória .. ERplr.to Santo ~t 10:400$ prendlld~s, de clima. Qual 8 

Franc[lCo Gomes de ISftntana Naropoli•• Go[6_ 5:000$ razão ') E simples: naqueles 

i;~?~iC~! p.C~;~o (R~~[~ir~R~;' it)de Plrajú ," Silo Paulo 4 10:000$ palses as jovens são educa· 


Abril. 86) i Recife .. Peroambueo 5:000S dlls nas escolas maternais 

Dr, lIoacyr da runba Lln... SAo Paulo 10:"00$ sôbre assuntos de higiene e 


. l'ranclsoo Fogue[ra d, A~6un~ão Iguatú • Cear' H5 10:HII0$ de puericultura, de modo 

~~tu~I-:'-Ô .PF~no:~OIlLacerda ~!~téu~n~l~ .. Bala 2~ 19~~gg~ que, quando se tornam mais 


i Pedro Noguelrll Borges Taubaté -- SAo Paulo 50 5:800$ sabem alimentar, vestir e 

Bp.oeollto Leite Gu[mara..! Taubaté .. Silo Paulo I 50 fi:80U$ criar os mbos nas melbores 

::~~oU:~eó. Carva[bo ~~~nr~~~ ~~ ~:rt:n~:~arina ~~ .~:~~g~ condições de higiene, ao 

Carlo. Mar[a Blns Porto A[egre .. "io Grand .. do Sul 111 10:101).'lj passo que em muitos outros 

lIanoel Ferre[ra Castro Ilaperuna -, Estado do Rio !'ia 5:8011$ países 8S mãis são mais ou 

Antônio> M..cedo Liberdade - Espir[to Santo 4 5:U 0:5 menos ignorantes e rotinei , 

~rvioo Leat Sa[e. Amargo.a .. Bai.. 44 ;;:UOr$ raso No dia em Que a maio· 

~~~~.~i. B'::;~~~il~r t~~~~i1~~gr~a.?IRi~·"ó~~g~'" tio Sul 1 I g:ng~~ ria da8 m[lis brasileiras ti-
Cr[,anto Zullanl Fr8nca .. ~Ao Paulo :Ir> 5:41]0$ ver conhecimento destas 

~rl::~ ~~o~~~~aFJ:O~~randa Ir.~;:~ ~~~:~~~~ .. ~::~: ~ ~:::~ ~~~ft~~, ~o~~rtap~~a~:rn~~,
Amélla Nune. de Araújo Soota Cruz .. Ri~' Grllnde do Norte 2" ,1):800$
Valér[o Balar Santa C,uz .. Rio Grandl' do Sul ,~, 10:8'J(I$ se,á reduzidissima, em con 
Lul. Ferol!odeo Goe. 'rei .. Jlrnnca..Rlo Grande do Norte 7 ~,:OOO$ dições melhores, talvez, do Oportunidade. Foto-Estatuetas 
Pedro Sanlos Pereira ' "m.rgoea .. Bal. 4 5:000$ que no norte europeu. As . Grande novidade em fQtogra!ies sôbre madeiras. Pre, 

S~'éte"'Vat::,~éu PereIra da Silva 1r:~~:~IlF~d~!:lli ~~ ~~~~gg~ nossas crianças são muito CISAmos de Agentes em todo o Brasil. Grandes lucros 

Joio Pereira Lin. Silo Paulo .. Capil.1 fi7 6:000$ sujeitas a distúrbios intesti · COMPANHIA ARTISTICA. - Rua Araguary, 92 (Ramos) 

Marlns Slqu.[,. Campo. DIslrlto Federa[ 5 5:000:1 nais por falta de regimes a- RIO Dh JANEIRO. 

Jollo Peter L[cbtentbe[ I"Ao Paulo ,- Capital 12 5:000$ limentares adequados. Muitas 

JobaDD lIab[lQllon IFortaleza - Ceará 15 2ti:0()(1$ não prosperam pOlque são sub ,

Car[oa Prates Lague M[0~~A~~OI;; 1I10S Ratos,-H[o Grllo- 7 5:nOO$ alimentadas e outras porque :-_____________ 
Putor U1rlcb Scbllemaon F[orlan6polls .. S8 0ta Catar[nll :I:7~ I 111:80(;$ são alimenladas incorretamente. 
Joio A[ves de Mesquila Pedra Branca .- CearA 5:0!!1I$ Outras, ainda, porque lhes per Loboratorio de Análises Clinicéls 
~~,~:~~~~~:~~~bO 11~~;ttil~:~~'~~~:~áPaUI0 . ~~. :~:~~~ ~~~~~, o dU;~es,ab~~\~~, dO~1 b~~ 
Ern! Osev[m Lang Porto Alegre .. R[o Grande do Sul 6 I 10:000$ frutas em más condições. A FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 
Joaé Sllva Miraccrna . E.lado do Rio &:1100$ higiene e a puericultura indicam 
Armando Azevedo Cantals[o .. Estado do R[o I &:000$ as regras para a racionalização Ex-assisteme do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio 

Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins · Rio,"TOT~-m;u.-iõ$ ~~r~[~~~i~nt:~~~~tu~~ ns~sma ca~~~ Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio 
de alimentação artificial dos 

Na" esqueçam (f pagamenlo das lIIensalidades! Em caso de interrupção. reha «bebés». As mães devem, pois, Análise de urina, féses, liquido célalo-rachiano, sangue etc. 
hilitem imediatamenle os seus Ii lulM. E' suficiente pagar UMA procurar conhecer livros exis · Exames de pÍls, escarro, mucos idades, serosidades, etc. 

MENSALIDADE para revigorar (I mesmo, e evitar a perda tenles sôbre estes assuntos, Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico põecoce da gra
do direito sflhre o sorteio e salvar sua economi.as. bem como Irequentar os depar, videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. 

tamentos de higiene infantil pa Vacina s Autoger.as. Todos os exames para elucidação 
receber as instruções de diagnóstico.Nos sorteios de março a maio de 19:19, loram contemplados 65 portadores que deixaram ra neces· 

de receber os respeclivos prem ies, por não estarem com seus 	 pa ~:amelltos em ordem. sárias. Assim procedendo, di , 
minllem as possibilidade5 de Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 
êrro e concorrem para a cria-o próximo sorteio realizar-se-á em ao de .J unho de 1938 

I 
ção de filhos lortes e belos. As t63 307~ 

A Companhia Internacional de Capitalização é a única que tem I~~reSexeb~;lo, o~~:t~~~Sa s~~b;I~~ ~O=----=R:-e-:-ic-:h:---P-o-s-s-;ú-e--------.:..:......:.:....-
SORTEIOS PROGRE~SIV():S, lIumentando'se cada ano diarréia infantil ou mesmo de 86.000.000 de I - Io 	 ve.lor do reembôlso. adulto, a primeira m~dida a habitantes C EI

~~~i\~rp;ime~~!~ hd~~!~, hl·i~~~~~ BERLIM, ~9. _ O recen . asa ectrica 
Agentes Gerais: Uvonius & Cia-Blumenau mente com os comprimidos de sea.me~tl? elehvado a 17 de 

Eldofnrmi... da Casa Bayer, que ma.1O ultimo acus.a para o vende medidores e 
~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~ combatem as dejeçOes li· RelCb a populaç!l0 de .. installaos«quadrosn- D. I · quidas, ao mesmo tempo que 79.000.000, aos quais se devem para os mesmos.

emissão co etlva protejem a l11uco~a intestinal. ~~t'::::d~S d~8og'~iadO e pr~~ Preços modicos. I 
-----------1 Morávia, o que dá para a 

SANTOS, 19 - Demitiram'ldiato 1i0 da indtnhlçiio dll6 Alemanha o total aproxima

::o~~~e~::m:~!: °junfsosmp~~ ~~::::~o-;, eOSe:;:S~!d~~~~~~1 Colcho-es do de 86.000.000 habitantes. Rua João Pinto, 14 
ConclliaçAo e Julgament08, se reunem por falta de 10- rei~:g:n::d:;ãOa~~!açt~~~itó~ Serviço garantido 
'dellta cidade. cal; nlio trabalham por falta C los a ad a opu) ã ----..."-!~.: 

No oltclo que êles dirigi dos mais rudimentares uten- olchão para casal ~Ermã~i~a ~rimentgu dea:. ~ 18 v.-lOi 
giram ao dr. Xavier Sobri, 81110s. a 30$000. 2.0JO.IJO:J, ou, seja, quatro 
nho, iDspetor do MinIstério Ora, sem 10c~1 apropriildo Colchão para solteiro, por cento desde o recensea
do Trabalho em São Pa~)o, e 8t:m mlllerial de trabalho, desde 18$000. mento de 15 de junho de 
mencionam-se várias razoes Impos81vel se torna qualquer Travesseiros de paina, 1939. I
ponderolal, entre e88a8, . a tentativa de atividade" . 	 V.S. encontrará na Há na Alemanha atualmente 8~'LIIINI~!AI!LG~D!~nLIOde ounca terem podld~ a- A demissão dos membros A 3~ 000 000 e 40800000 mu .. li 111 

F , cllar I.ocal para se! reUDlrem. das juntas é 1>lenamente jus- C A SA BEI R O Ih~re~. A densidade' passo~
.(3., E dIzem: tIIicada, - diz cA Tribuna». esboroaram-se. Suas espe, Rua Tiradentes, 3 Ide 13l habitantes por :}ui

eLevado o lato ao conhe- O acúmulo de proces- ranças desapareceram Jus 181 30_25lómetro quadradro, para VIAS URINARIAS 
cimento de v. I., pessoal, sos que aguardam julgamen. tlllca-se. 136. A população do Relch, Especialista em moiesias I
mente, por vários membrol to, dia a dia mal8 8e acen- Aceito o pedIdo de de· 	 quando da fundação do pri- pleuro-pulmonares (bron

~rod:;~a:iloa:uJr::.'::tdê:~~~ ~~~c:me~~epr:;~~~~~~~:dO~!~ :Jr;:~qU~~~!Ote~;o ::~:r::~ DEL VECClDO :eel~~.:o~~tfJ\~~ita!~~;;':: chites - asthma - tuber
quér eleito.. 9ue têm 8uas causa8 em rem nomeado8 08 outros O MI!f.!"OR VIOLÃO 1910 era de 64.900.000; em culose, etc.) 

<' ePor .. ~utro lado, às JuntaSIJôgo. ' ' . membros. empossados e pos: ~ nilo~~~bt~I~~uf~~ri:~ 19[4 d~ 67.800.000. Consultorio: Ru. Joio PlII-1 
.nAo foL" fornecido o mate A atitude B8sumlda era a tas em atividade as junta8! , dos pelo oovo .[stema O prImeiro recenseamento lo, 13 eM, 14 " 16 · lIor... 
rlalóe'êelÍêário 1l0' bom an- unica compatlvel com a Si-I E' de se lameolBr 0 , que , ,~E Y Tlmbre-Vox. feito depois da guerra acu- - PhOfla 1595. - ' 
diuienfodó8 " trabalhos que tuaçAo. Não: podla ser outra. está ocorrendo. As pilh'a8 de c ' , sou 62.400.000. Essa , popula; , 
lbei /ajo (lôfíflado8. A sl~tla: , Os < ~~ganiHJIl08 ~iodlcals de processos )ogo' I!tI!lglrllo".. ~ : ,rJ,,~~gOhr.~~' ÇâO aumentado 'anuaE !~SI:eê~.)!.pid:CI , :;r . ':'1'8:ÇSfu , , " tem 	 , ...
çJo per ::n.'lM('e h('lj.. (' mil Sioto••1.&0 pl'()runtfamen le telo d.. 111.. do Departa- Foae: 4-08.. ' mente, cl:egando ·ao total ' 8'·' 

...p,..&II"\'" DO dIa Im.· Idearo.toao.. ~"'U Jorç.lHI Jll nto . . . sÃO PAU[.O , ~lma. >. 11IíiI1}0 :~;;;_ ..__ ____~
_'··,cíiilo" , 

MUTILADO 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Autoger.as
http:economi.as
http:ERplr.to
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ICiCASA 	 ~'TA~~~'~ 


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

Matriz - Rua Conselheiro M8Fra n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 11~6 

••••o•••••••••a ..................~e~. 
 LLOYD BRASILEIR . · : A' S ~I A - J{~ S .: : Df. SUlCa0 Vianna "PATRIMONIO NACIONAL» 1 
I• Aconselhamo8 o alliiiiÃdo LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- 4& cOfisuit':rlo á Rua ! DO Sáb~~~~~ ~~!C~Js~/t~!~~~ar~~~~~~~ :~~~~E. ' 

.. mento Barata, professor de Parasltologia da Faculdade de Me- • 	 !CID10-, .COMTE. CAPELA», e «ANIBAL i3ENI':VO . 
• dicina de Porto Alegre. E' l'!lfalllveJ na expulsão de vermes, • João PInto n. UI (80- 'I liNHA PENEDOíLAGüNA: " MüRTlNHO. e «MIHANDA 

brado). Consultlls da LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENT~" tal como lombrigas 0x1W'U8, ancylo8tomus, etc. 30 anDOS d p 1 As 3 horas da lar- TUTOIA/FLORIANÚPOLlS I
• Ilf;O têm demonstrado .. sua efllc&cla. 	 .. _ F E T O E A R G I R Ode. Aos pobres R E S C U E 

Consultas no HoapJ- I VAPORES A SAIR: \ 
: D é P () 5 I 7 A .R , O'~ : : tal de Cf.l.ctdade. ã!l IPARA O SUL: 

R hor:t.~ dH mHrthll COMTK ALCLDIO. dia :;8 para Rio Granl"', Peli:l1P.CARLOS HOEP(]{f. S/f.\·-florianoDoHs : ....--------..... ! P:R~ ~l'gNORTE: 	 • 
_ ••••••••••••••••$ ••&••••~•••0 ••$ •••• 

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

-d-- i ANIBAL BENEVOLO: dia 24 pal':l Pl1rl1lla~u,\, Sari~ 
Dr Augusto e ;Rio d~ .Jflueir.~ , Vitúrill, Caravelas, Ilhéus, S. S"lvador~ 
•. - , l'I1caJlI e Recue . , "(

Anteno Morais i DefENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PlmFE[~Ej\Paula CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.ICarlos Hmp<ke S.A. Ci rurgião-dentista 
Trabalhos modernissi 

mos, Pontes e dentaduras 
anatomicas, em todos os 

Matriz: FLORIANOPOLlS 
FtUals em: Blumeol.l.u, Cruzeiro do ~úl, Lages, materiais adoptados.
Laguoa p S. Fr!l.oel.sco-Mostrlwrio em Tutlarão HORARIO:


I Das 8 ás i 1 e das ló 

REFRIGERADORES ELECTRICOS I ás 18 horns.
I Kut!l P. Migueiinho, Ó 
 Dr. Joaquim Madeira Neves 

11 \0-97 

Formado pd~ F,,, ~~"~~~ ~: ~~~i~~ni) da Uuiver!llded, 

Tro111meDlo c1lo 'cll ~ clru ' Ii"co de 10d.:J~ 811 mole!!lllas\ 

dns olho~ 


CurllO de ~perfelçoi\meIllO Ud ~~peclllllda:l~. cem o dr. 

Paulo f!lho . no S erviço dI' P,.' f. Dllvid S'Ii1~on, no Hal!' 


p'tel da Fund"ção Gdffré,-GIl'nle do R/o de kne1ro 
Compl~10 dl>P8rdbdl?em plUl.I ~xarne. de !!IUIl ~~peclnlldndf . 

EJ<olrlctdDde Mé.11cII, CHule" Gernl 
CQn3llhe~ d'<lr;/:l11enie dDS 16 li.. 18 .) 

CONSULTORIO Rue Joiio PIOIO 7 !!Iob. Tel~pb 14b6 ' ~ ... 
RESIDENClA.: Roa Tenente 811\'8t.. 67 TELBI'H. 1821 , 

N•• lo.se. rebeldes e Iralço.iras. n•• '"'-"11........ l 
.te•• ou simples, grippes, r.slrlado•• ,.ouquld6ea. t_c'" 
••c." ••••ngulneos, dores no peito. n •• c ••,." ....0 ...... 
• Ir.queza ge...I, la lia do appelito e fobre., o CONTRATOSR 
•• r.medlo absoluto, hero'co, que a.o f.lhL Enac..els......
Vendas em prestações-.Garantia de 4 annos ... loss .. dos fuberculosos tom.ndo-o con...n4e.., ....ent.. . 

CONTRATOSSE lã recebeu mal. eI. 24000 .Ito.'.do..... q~~~~~!:![~~'.dl~~~~~~1DOIs mOdeto5 (de 90 e de 120 ii1ros) "'dolro&. 'Tenha... cuid.do! Não •• del__" ..... "cc'" 

:m r v, ·,! ben(l~u'e, ......... T-a..-	 NOVIDAUE re olverA I
"mbo3 de uno" economia rol~. em 24 "m.6 o CONTRATOSSE,~ qu.....r........ _ 1•• _ ...... que ~ o seu ca~o. 
b'H l~S lúO~f.:m?nI m5,!no~ clh:ts( ' ;? ela.H.:!rl.:o do qu~ um Ml1x'lmo sig1llo. \ .:l1fttl para: 

{riiu de ~n:f!O:I:nlót <"m 2 heH rIa ..'e ~6!rv : ço. CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULG 
Mllntemotl em depÓa1to todas aI! peç/l.!l sotlre


tllllentes e metlmo mecanismos complelo!', 
 IMPOSTO DE RENDA 
Em CO:lO! d~ a"stlr7t1nlulS O~. pruprltlarl')!I 3eriío I.H,eO

ald (J~ tmm~dl"l"n;'lIlI~, .,01 necl:/l"ldad. <:!e egul.\rna,~m ME.U
EDITAL" v'o:l~ d.· P~ÇO!!l ou d~vnlVtrem o~ ,r.lrlg~.ot.lor~" pllrn 

8 !l't"':n ...·f.n....(tll ,··r]oe em 5 ·:; t'1 P r: uln uu nu n lo di l i, Ot · !r~. e
Para ciência dos srs. conlri 1- Os procuradores repre so

buintes do Imposto de Renda, sent8ntes de residentes fóra 

=====;::;~;;;:;~;,;;;~:;::;;;;:;;=:::=====~Itranscrevemos abaixo, por meio do Pais, responderão pel!• 

.: 	 do presente edital, alguns dis · pagami'nto do imposto por 


positivos dos Decretos 2t.r,54 e estes devido, Quando à font~' 

1.168, respectivamente de . 'Ide rendimentos não coaber 

20/6/1932 e 22/3/1939. a dedução do tributo. 


Artigo 78, (Decrelo 21 554) - Artigo 26. - (Decreto l.Hi~) 
Todas as pessoas físicas uu '- O imposto de renda IDCI ' 
iuridicas que por si uu como de sôbre ns juros de apóli. 
representantes de terceiros, pa· ces da divida pública Qual

Para sífilis... Não ha 
nenhum igual I garem ordenados, gratificações, quer que s<!jll 11 data da emis· 

bonificações, interesses, comis ' silo, salva expressa conces 
sOes, pertentagens, juros, di- são, por lei, da imunidadeo sr. Murilio Rodr i gu~F, arlis'a gráfico, multo videndos, lucros, alugueis e lu fiscal.cOD~1di~rado em D. p~drllo. RIo Gr41ldt do Sul, vas, prestarão informações á Artigo ;!o. - (Decreto 1.168)escleve: Secção do Imposto de Renda - Será de 4"-'0 a taxa pro·t , .Cumpro um S il gr~do d,ver de gretldão lor· anéxa à D.elegacia Fiscal. porcionai referente aOM tilu·Dando público qut', se hoie !t(;zo eJ:C~lenllt saúde, Artigo 86. (Decreto 21.554) - los ao portador e de :1" /0 adevo ao mllegro"o ..OAlENOGAL". o qusl me ellml As infrações do artigo 78 se CODceflleote aos ncmiallti 

~ou a SlIiIla que m~ arrulnova. bd baelclOre lempo. rão punidos com a multa de vos.Julgo lambem Dec"!ISarlo declllrar QU~, de lod08 O~ 500$000 a 5:000$000. Artigo 27-(Decreto 1.168) 
medic~m . nus que tomei, o «G"lENOGAl> foi o unl Artigo 88. ~ (Decreto 21.554) Estilo sujeitos ao imposl0 de 
CP que. pemo de fórms rlld lcd. por I~,,', afirmo qu~ - Até (BOftrillta d ~ Junho rem~a todos quantos recebam
NÃ ',J HA NENHUM IGUAL.., podem ser reitas as declara- vencimenlos ;los cofres públicos.(Filma reconhecida) ções de rendimentos, inde- federais , estaduais ou municipais, 

. peDte de multas. inclusive os membros da Ma· EXCELEN1E Tº,~J(P qo~ PULMO[~
O ar. FIMenlino Aguilr, rt~ldente em PiratlDY, Artigo 6.° , (Decreto 1.168) gistratura da União, dos Esta· 

Rio Orsodt do Sul. dIZ:  - As pessôas (lsicas não são dns, do Distrito Federal e do 
SO(II~, d,,,de muitos buoe, de um corrimfBlo obrigadas Il apresentar de , Terrilório do Acre e; bem assim,I~..:;~;;;;;;;;::====~=~~;;;===::===do Dsrlz (OZENA) !l i'; dr.,~uiIll6do de me cu'ar de . clarações, Quando a totalida- os funcionários de estabeleci·

tAo IIDPorluna mole.,h, Inmd o «GAlENOGAL» !lo de de seus rendimentos não mentos autônomos. 
Df, Predfl '''o W, R,m'Do. 11 conselho do meu exceder de dôze contos de Artigo 30-(Decreto 1.168)- Mútua Cahrintn.e ' de Segu,os,,"rticular amigo Itr. clipllãO Jo , é Maria d'Avl1" réis (12:000$000). As declaraçOes de rendimento 

Artigo 13.- (Decreto 1.168) lá apresentadas, relativas ao e de Fogo e de trinsportes 1er~cstl.t c M.,itimo.~:~~~a'bo~c:o:,r:fuD~~:~~:: 1r::::!D~S er~~~~, ~ x~~:!~~t - Os casos de declaração do· xucicio de 19:J9, serao revistas,
Dario remedlc». losa, devldamentc compro· para o efeito da aplicaçlio das Fundo Inicial integralizado Rs. 51~ 

liIiiíiitII IFlrma recoohacida) valia, quanto ao pagamento ou normas deste decreto· lei. Depósito no Tesouro Nacional R.. 2<JO;()OOSOOO 

{Ó:~ receuiweulu ue jUrUM comit! · :;ôbre os dispositivos aqui Séde em Blümenau 
Hoje que se luta de~e~pulldGmeDte cODtre!! a sões e outros rendimentos, transcritos e quanto aos demais 

terrlvel SlrIUS, que pt>uco ,. pouco vel IIniqu'lando serão pUDldos com a multa ·das leis em vigor para o Im Comerciantes Ind~striais - ProprletárlOll 
li Humcnldl!d". de~cob,íu-8e, fdizmeole, . 8 arma mei" de 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esta Secçao,
aurpreeelidenle e poderosa pllre!! dellrul·la que é ° equiplll'ados, para o efeito em razao do oficio, está habi Na realização dos seussrguros ,con tra INCEND10 ; 

TRANSPORTES prefiram", a ,; MUTUA CATARINENSE··graode e abellj;oado depurallvO «GAlENOGAllt. A da sanção crlmioal, ao delito li1ada a fornecer a interpretação DE SEGUROS, por ser a , ~nica.., ,que Iplr"ntl lO tulcODflrma~ positiva dessa verdade e~tá DOll deis 	 previsto no artigo 248 da dos mesmo,atendendo a qualquer•1:::1: 	 segurados a vantagem- dá"participação no lu~ro$ anuis.alelliadoai/lclma. 	 Consolidação dss Leis Pe- consu1!a feita pelos contribuin· 

Dais. , tes de todo o Estado. 
 Mlltim Altnttt tm lodo O EaUidoC=", " EnC()lltra-se .•em todas ., as ,Farmaci&s , Artigo 20,-(Decreto . 1.168) FtorianópollS, 1.'-de Junho de 

.:aô .Bt&tU t! RepubUCU SuFA·merlçan&s. . c- Serã de 3 "/" a taxa firo. 1~. Agente,: lIVONIUS & (IA. Pr.çe lS n' 1'porcloDal ?' coneeralate aoa CARI.os CONCEIÇ.J.ON ao Ap. L D. N, g, P. - N. 966 · , renlllméb tós '11" ~.. t.etrort.. eMIr di Stcçto 
ArUIO 2\. -lDecreto .. 1GB) 'H7 16v-). 
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1=0••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
1') ;.-;.~ c-,:-~~ (' 1[ )-' '1; ~ 
'- ... . _ ... ..:~ "", . ... 't.... ----_._--

U'CI.,· V.oJJ ,.'rtiJ4o 	 i 

I 
 jc-j'e-~ II [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 

:{" ·.!S '; -:: ,~., t~ () tf!ctn!l~ li 
t"~a . 1 r ) ~() PjG~t) n. l~ ft Transporte rapido de passageiro$ e cargas com os vapores "Carl •• 

.. H<epcke» e «Anna»; unicament~ de cargas com o vapor .Max". • 

: 	 . 
: SAlDAS MENSA~ Do...:~.:n_o DE FLOR~A~~~~I~__ _. .,_ _ !

IV:- Ceott.z/ : 
:\u ...o .USUltIJ 
':;O'm;.~ .::! tr~ t2Sr.{J{! 

C;-l:Jlê~"n' tl8l.'~Kl • Linha Fpolis.·Rio de Janeiro . Linha Fpolis.-Rio, de Janeiro Linha Florianopolis· • 
Mt'. •..mo • Escalil itajahy·S. Francisco Laguna,. 
NHHU:""U tlvu!l.:n '~U:J e e Santos. Escala São Francisco 

• Transportes de passsageiros J e.

1'\,'0 Ifl.:~,tv' 
· 

: e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. e 
Anuo i~.lIil~1tl i' 
Seru~8tre 2ó~foUO 
JT1me8tr~ tóSOUI) "'''\o \'~.' '.. . !.. Paquete .Carl llccpcke' dia 1» <cAnna- • 8 I Paquete cMax' 

I 
Paquete cMax· ••' 

'" ti! »-Cal HCEpcke. " 16 dias 7 e ~2 dias ~l e 17 • 
~;, • • -Anna. .. 23 •o. orIginal". me"mo nl'J publ lrs 

d('I!. nACo ~e!'.!.n fh.lvol ... t!!~·· f. ,;, Saida á 1 ;lora da lii6idrugada. • 

. Embarque do Srs. passagel'l Saidas ás IH horas p. m Saidas á 1 hora da • 
.to. dlnoçAo nAo IIe !"e...pont'H.hllls~ ';-' q)' roS ate ás 22 horas das ves. madrugada. • 
~In. ""DoeiI.,. omlltldol no• 

..-tlgo. a••ttfll"do. 	 G..,:o,. A ~ peras das saidas. . O d d b ''AN"\~ '''' 	 • 
. • Ordens de embarques até as, r e.ns. C em arques ate 0rdens de embarques até • 

A França vai publicar um "'./Á·'.~"",,,'~A. :12 horas d:!id~~~peras das . aS.J2 horas._ ,I ás IJa~a:ai~~~~eras :v_. ~ 	

18 

«dossier· sôbre a con- WV'- • • 
ferincia de Munich ~. Observaçõe!l: ~:eia~s~;~!~~t~e~;re~:~~~~:~' d:

Oa~~~~:~~~i~e d:acc~:a~ -.Correio Passageiros -- Encomenda
Paris, 19. - O govêrno h·an· i\!oclt>rnissinHlS uvi,i ~ s ,lU :l2 ligllm l'flm 11 mllxima • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 

~:: ~dUob;!~:;: r~~(~~~~'tmC~~e ~.'gurl'n\~a e ]JOntlwlidllcl(!: • cHita M'~r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pdO trapiche sito • 

~~~~n~!lsr:~e~~~~~e;g~;!!~n~ BRi~SIL - U~U(1~i,lr\~A '\:"Wi~~~~0~'\ - CHILI~ - I Para môis ~~~;~~~ N~~i~~~ de Navegação Hcepcke : 
comissão senatoriel dos Ne· Syndic :>.to Condúr Ltd.~.. á rua Conselheiro Mafra n.' 30. I 
gó~os Estrangeiros. ... Agentes: CARLOS H<EPCKE SIA. • . ~ . 
SUb~:ti:~c~~:n~ej!~:~~e l(~: nUA CO;o.;SELHEIRO I\IAF1{A, 34 _ I'loriunopolig ._••••• '~~•• $;Q~1i..~1i!:'4'I3~A ~. ·~~~ó('.~~!a~~<.1!I~~~.n.~•• 
comissão. TELEFONE N. 1.51l0 O E d f h I

O sr. Berengel"! presidente h---...;..;;..;;.;,;.,;;~~--...;..---_ ··_-- ·· - qua or ec a suas·..- - - --_-..-_·-'.,_.-_-_-; I 
da comissão, ao concluir a portas à imigração 
exposição que fez sôbre !l. Ci1u'gião D f t MOENN1CH Quito, 19. - O govêrno re- Não ha FERIDA que resista 
situação, declarou que _a si· ?: fi l!, 1:1 	 solveu elimioar a , imigração ' 
tuação internacional reclamll FLORtANOPOLlS Edllldo Amelia Nello estrangeira. Os cônsules rO'I' .0 uso d. 
em toda a parte 11 muior \'i RUd felippe Schmldr SOBRADO, SALA N." 1 ram cientificados de que não 
gilância _ e um armamento devem mais visar passaportes CALENDULA CONCRETA 

illcesslinte, mas uuo póde SUB Chnica-cirurgia e prothese da bocca de estrangeiros que preten· a melhor pomada para feridas, queimaduras e

citar pessimismo algum, des dllm radicar .se no país. 
 ulceras antigas 

r 	 de que li. França e li lngla· Appa,eihamento '.centement. adquirido. com todo. OI O Ministério do Interior N!\o conlundir com a pomada commum de Cale.duIa. 
terrli permaneçalD Ilb~olutl1' .pe,f. iço.mento. da technic. modern.. exerce severa fiscalização sô, Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as 
mente unidas e forles>. bre os imigt·antes. Um alto pharmacias. 

\lI ATf11}1·~I,~':I·~AL~ ' .. Rr:D·QOlJRENC1A funcionário declarou à Agên·IE--N.l~oLTsAEIM 
\ 'J> -	 cia Havas: «O pais não está Deposltarlo nesta capital: PI:IARM. STO. AGOSTINB~ 

Rua Conselheiro Marra-16I. 1111 .lmaLlRBI E .~,,, P EC 1A LoI O A C';: E: preparado para receber imi· 

grantes. Os que vieram dU ' 1'.::::;;;~~~~~~~~~;;;;:;;;~~~::====~de~t!l~(>,~a:I~,~ruro. (~~ '~t~,~~~:~~'\ ~,~;IIl;;~a~:';;~I~~~: ~f~~;o o~ue rante os govêrnos ditatoriais, I. 
Fermiu, ohkr a imil"ç;;o :lu""! uta da de"t"~ura OAI~rul. - Den· não dispõem de meios de 
t<dl1' HS SE\! ~\b,.J ,a"1\ PalótiU.". -, t:c"t,,(~urus lilll'l:Hs, á bu.e vidu, uunca foram industriais 
de "~,, · Iü "PP lIH1xid"v'"1. -- Ext, ucção I ~nOLI)R do nervo, nem agricultores e agora Dr. Biase 	A. Faraco 
~~~ _~c~~;(~.i~;~j::~{) dO," u{;i~;,,:I"..~h"I'~~·~C:,IO~l:~r(~IU~~~I"~~~r;~)OS..d~:: toda a sorte de dificuldades Médico·chefe do Dispensário de Sifitis do Centro de Sait· 
ticcçi'c. dI' n,iz, .. Hl'ÍIUII.nl.ecii , e Im"l"nt"~iio .. Thcrap;a da existem para fazê-los aban- de de Florianópolis. Ex·interno, por concurso, da Assis 

""ru<leut,'.e (I'yorthénj...· cirurgia "u,hcal Blgundo donar o país. De agora em tência Pública de Poria Alegre. Ex-interno de 
o Prcl NCJmano, Ilcrlilll. diante, só poderão desembar· Clínica médica e Ginecologia. 

car os turistas, de acôrdoConsultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas com 08 regulamentos em vi CUNICA E CIRURGIA 
gor».___.. _..__..._.__ _ ._.,_As te'ças e sextas.. feiras, consultas nocturnas das 8 ás 9.30 

--- Sífilis -- 
Aos sabbados de tarde não há consultas Quer ser feliz ? Con.ulta. di.riamente dlS 16 i. 19 hor.. 

HGRAS MARCADAS. Em negocias, amores, ter sor Rua Felipe Schmldl, 46 - Fone 1648 
te, saúde e realizar tudo que Florianópolis 

'-:_=-:.- =. =_:::-=-=_::-=-=.::._===::_:_=_:_=....::::..:==:=::==~I	~e:~~~v~aa~d~r~tl~m:~ i~:~~~ 1·--"'20~4--------- 3Ov-19 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja· 
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperida
de, lortuna e saúde. Não hesite. CDmpan~ia .Atliança ~a Ba~ia. 

Fundld. em 1870 Side: BAHIAOH. RICARDO 
Seguros Terrestres e Maritimos 

GOTTSMAN 
C~pl1ol Rcol!zildo RII. 9.000:000$000 

Ex-chefe de cllCapItal t Re~ervaa R~. 57.000:000$000 
BeDs dt raiz (predloa e lerr2n(l~) RII. '6.0b4:l!OO$749nica do Sfguroll effec!uildo, em 1937 RII , S.I 69.677:1Ó4$8ã4 

fi08pital de Reeello/l em 11137 Rs. 22.1\35:211 $090 
Stnl~tro~ PIlIl'O~ em 1037 R3. 3,197:3801OõOCASA 	 Nuernberg

Precisa-se alugar uma casa dt 

moradia, para casal, cujo alu (Prora. L. Burkbardt 

gueI · nlo ultrapasse I()()JOOO e E. Kreuter) 
 Opera com as maIs modicas taxas em 
·mensals; InformaçOes lia redac todo o terr'itorio nacional 
çi~ ' ~ocEstado.. v-l>o Especialista elll 

Ut·u7·gia Gel uh Succurllol no Urugua-y-;-Rr-g-Ul-II;O: de aVllrlllS e ~epre' 
sen!l\nle~ DlIl prloclpnls ddarll!s dI! Amerlctl, 

Europa e Atrlc,~. 


CLn~ICA -MEDICA cologla "doenças de I -----

Moleitia .'. internas de senhorasJ e partos. 


Alta cirurgia, gyne 

Agentes em florianopoliasérihórase Crianças .em Cirurgia do systema.

Geral. 
 ";;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;........==~~;;;;;;;;;;;;.;;;:;;;=;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;' ' Dérvo,~o . e'roperações


CONSlJEIO.RIO : de,;,p~tlca_ CAMPOS 

R... Traltil~'1",!;>-; .SOb. 


' i...... •. .... iL,;; ; badvoga~o . ... .. ., .. ~J~f~i~t:i'~: ~o~~ I;~':· i RUA FELlpPE ·. SéHMJôT N. ·i 
Ú 	 ft~ l~~~T~: · tióru. 

I 
t1 Ib ,. 16,lIO) T~t-o 

I
IResIDÊNCIA: f:b5é;!Acaa.c!O; Soar~·s :M:OJ::~.ira 

pboec - 1.J86 CIIu.a }'ÍJbstãH9...; TIk,.,., 1063-&4. Til. •AWAN]CAi 
Av. Detcmo Luz., 178 (a1Zl;DQUrCO doa co& ' c11cr;l~e de"I"' . clip' lah~ · cfo IDteriOf 


- Pltane: l)gl - cio blMO qUI coatjóD~f;t.íHúC6r 101 profllllo p faat. a &c:riptodo. em Italahy, l.a9WMI e
Realdencia • rua Ba
levee Juntor, 20. C!tdf' fi .. l\ppellaçioAttende a chamados . TelephoDo - 1.181 Blume.au, Sub-Aqellte Dl LaQA4 

lJ-P)'.75 
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BREVEMENTE: Novas instala~ões â RUA TRAJANO 8" 

Vendas de liquidação exclusivamente a dinheiro 


22~ !5v-1 

Transcorre h,'je o aniversário do I 
jóvem AI~isio Léon da Luz S,lv!, 
aluno do GináSIO (atarlnense e fr· 

. 
va funcionário cposenl.do. t s às r laçõesentre jogador II Clrul'glão-hspeclah~ta . AssIstente do prol. Sanson 
lho do sr. JaAo M Ferrella da SiI· 

li-

'I 
. 

· ~ ti Iri[lJ~~o~~~:~~:~~J]~~:I'::::~ II nr.. A~l11in,!o ~na ; es - DUUIDOS, NARIZ. &BRBDIJA 
fedelal. 

c~ube ~u ent~dade . esta~ão:' I Con.uh•• d.. 10 i. 12 e d•• 16 i. 18· Joio Pinto, 97 IOb. -T.I. 145 
Senhorlttt. I -i ça com que pcn os- Utlma ora espor Iva que se adIanta, mclUldos __101&'10 u". ch.péu RAMEf>ZONl . II 

ao 

--------------.--.---- ~:ol~inc~~~~!~i~:I:Ç:~ «I~~~?~ Cargos n~ D. S P. Assassinado um oficial
FAZEM ANOS HOJE: 


sra. Alda d~ lima Viana; dentro do er;portl'. O «Diario Oficial do Esta- aviador inglês 

sr. Antenar Crdade, funcionário 


m disponib'lidade do extinto T. E; Prosseguem as ali-vI-da se~d~rg~oc~~~WI~;'ldua~~~~:~ ~~~ V;~r~~~Ii~~n~~ ~?!~~i~ Londn's, :20~ Anuncia.se 
~r. Juliano Cdrlos de S~U;d, comer - I de Desportos, qUl' terá auto- contar das datHs de 14 e lí que o JHpitão Nicolas Com
clanle no mun;clplo de iOlnv;iie. • A" ,ridade abSOIU~ para punir. do corrente, sôbre aberturH per I'oi encontrado agonisall 

de ínscriçües pUl'U Ot; CurSOs te eill uma iua de Huthcr, n;}
Senhorita. (lxilfi qu~ H'U noivo des da L r- - - Muito bem! de Visitadoras Alendentes I-' l:ondlldo ,Ie Kenl. 

Acaba de Sl'r negado o de Guardas S'lOitfJrios do O sr. Kent declarou que o 
H.\BILI1'.\("õJcS 

,e cbllpéu RUI~;I'ZONL 

Prose(.(uem animadüramen-I·seus I'iliados, enverganrlo os «visto» no passaporte do DCIJartamento de SIlÍlde PÚ- capitão Com per estivera em 
te as atividades da Li(.(a de seus vistosus 1I11i1·ormes, uma barão Gottfried von Cramm, hiica do Estado, pflra o quais .UR casa, donde saiu no sá.

No carlório do Regislro Civil, es 
tão-se hab;h!ando pard ca~àr o sr. A~~~~~~~ode ~'~~eb~~iS de I :~~~ri~~~ . demonstração de ~'::~ d~e~eun~~a a~e~!O~nê~~~: ~~~~~saa~~:. a ateu\'üu lIos in- ~~~~s. '~a.?e~:n~~ d~S e;~!I!
Osvaldo HcI!se: e a srila. Edellrudes uma dUZÍt1 de grêmios t:ilia- Estamos certos que o de- nos Estados Unidos, oude lente humor, declarando (jueAmaral. dos. 8 entidade amadorista bute da Liga de Amadores pretendia disputar o campeo Não há casamentos ia lazer um passeio. Dez mio 

-- trabalha ativamente para constituirá um espetáculo nato nacional. civis nutos depois vários transeun-
HóSPEOlo;S (Ilzer a sua apresentação inédito do [utebúl ilhéu e Como se s~be, o barã.o Porto Alegre, 20. -. Comu- tes encontrllram·no agonizan-

Estão t.ospedadas no GIÓria·Hotel oficial com o maior brilhan- que ele será coroado com von Cramm fOi posto!-!m h· nicam de Restinga Sica, no te e transportaram-no para o 

s seguinles pessoas: loAn Albino lismo. os mais calorosos aplausoB berdade pelas autorIdades municipio da Cachoeira, que hotel. , 

Uva. FlanClSco Roméro, Frltz Be:g, Na data marc9c!lda para dOA .,fllns», em sinal de es- nazistas ainda I~á pOlleo de· os casamentos, ali, são leilos Faltam detalhes sóbre o 

r. Lucho Schumacher, RudoU De- o seu tOI·neio inicio, que tlmulo aos que tomaram a SI pois de ter SIdo preso e apenas no religioso. rórma por que o capitã,l 

muth, Albano Belg e Alb 'no Pedro s.erA uma justa homenagem o espinhoso encargo de co processado por torpezas mo I I h . C I Comper teri'l sido agredidu.
Ellwanger. ao sr. Interventor Federal, ~ ordenar e orientar as ulivi rais. nsta a-se oJe o on· Lond.·es, 20 _ Samuel Re

- L. A. F. levará a efeito uma dades dos pequenos clubes gresso das Academias veds, de 32 I\no~ de idadl' 
F,\U.ECI~IE~T08 grnndiosa parada com 11 de funcionários públicos e Foi .despachado».,. Rio, 21. -O Congressl) das residente em Huther, no con-

Faleceu, hoje, em sua residêncIa participação de todos (18 comerciárIOS. Rio, 20 - O Vasco de~is Academias de Letras e t1e dado de Kent, compareceu 
aven'da TlOmpow·ki n· 60. a sra. tirá do eoncurso do jogador Intelectuais ins'ulfl-se hoje, ao; perante o tribunal dUQuel 

u la de Magelhães Maciel O seu Vão ser pagas as me- Os esportes do Brasil italiano Fi!!liola. Essa reso- 9 horas da noite, no Silogeu Ilocalidade, acusado de 8S811S . 

nterramenlo eletuar-se·á, hcje, às dalhas da L. N. S. C. à mercê de uma oro lução du cluhe cruzmaltino Brasileiro, realizando uma ainnto do eapitão Nicollls 

7 horas, 110 cemitério PúbliCO. ganização mafiosa? se prende a motivos de 01'- s08são solenne em homena· Comper, conhecido piloto e 


- Estamos seguramente in dem t'inanceira. gem il Machado de Assis. !engenheiro. 
Em Sã' Jos~. laleceu, hOje, a formad.<>8 que está _ quase RIO, 20 -- O «Diario dll _ i A vitima contava J 1 !lO . ~ 


ra. Margarida HolO Rosar. O fêre· conclUlda a confecçao das Noitt>" publiea sensacional ALUGA SE um sa I f' d - . U. 

ro salra de sua residência. as 15 medlllhas encomendlldas pe · denúncia de Euclides I{aldpr, Não interessa.,. - 1- . ie OI encontra 11 agonizante 

oras, p3ra o cemItérIo da Pólhoça. Ia L N. S. C e desti?fi.das fundadol· da Liga Petropoli. Rio, 20 - Vasco e Pales- Cáes Liberdade, eSQ. S3f~an~~ ~~n~~,tee~ep~:~:d~I~8r~o~o; 


aos vencedores da ultIma tana do Prore~80r e secre ~~a ~o~t(~~~uf,,~a~~e d~~~r~~ Marinho, e uma sal? na dIta crânio fraturado. Transporta-

competição levada a deito tário da Cruzada Nacional b d I d rua (fundos do predlo n. 14 do para o hospital, veio 1\ 
pela entidade máxima do de Educação, dizendo que que Bca fi e c legar a rua llradentes). - T.ratar na falecer em seguida.Figuras de f( Dom remA.?8Icm8,ta~ienn~~~e. de IlOUCOS (B)Sraisnl.tleercs'Stã~oes ccoellsspormliVa_(0)8 ddoe ~~~.ipa;)f~~l~e J~:(frng:rante a «~asa Daura », rua Felipe Seh- i A audiência durou apen!l 

~ s Illlot, t9. ·5 minuto!; lenflo sido adiadadias lIerão pagas as meda· lima quadrilha internacional Uabardo, entretanto, ma~ 21& 15V-5, para o p"Óximo sábado.Casmurro» 
lI:sl' da regllta de 3D de a com aéde em vários países tem·se rllSIJOsto a returnar a I 

- bril último, num lotai de 77, As ordens são trallBlUitidllS Há.lta,. onde .- seg~lIdo suas Sangue ilustre derrama- - Instituto Histórico 
Hoje, it~ 19 horas, inician- entre vermeil, prata e bron por várias maneiras. Sempre pro~rl~s declaraçoes - o do na Espanha Reunir.se-IÍ, um8nhã, I 

do 118 comemf1re~,iies do cen· ze. que o Brasil se prepara pa- profiSSIOnal goza. de van,ta- - Instituto Histórico e Geográ 
t"nário de lIIachlldc de Assis, - ra participar de uma dispu- ge,ns qu~ o BraSIl não pode Perpinhão, 20.--Confirmll-se ' fico de Santa Catarina.
,;el'IÍ irradiado pela ARsocin A. S. R. uXX de Selem ta internacional, elementos proporclOnar._ '\i~. a mOI'te, em Barcelona, do 

\'âo Cultural Lui@ D~lfino, lIi · bro_ oferecerá uma d~ qlul!(:rilli~ procuramd, pr~n Em Porto Alegre . le~cccr~t.orCocn~~ar:~}ee?gl·~ar!~~~ CONVI~.' · ':".~E 
retamente, pnrll a parte prin· taça à L. A. F. ~:~aem:nt~O:f~~~~ aent/:co~s Americano. 7 _ Universl. t~ li prisãl) do; escritores " ~.~.•.'•. .• r
~i~~1~11~ rUdlie ~~~~~a~c~:r~~~~ S~beml)R que a 'p1'elltigiosa clubes». t:irlO 1. Frederico Pujola y Val/es, A. , 

E~~~~,d~o\i;~mo~~~ e~cart !:!~:;~»7r~~~~S~m«~~A~; ~!-:~!~~o~~t:~~:ul=I:~~~~: '\I;~~e I - Porto ~~~:~~Il.Lasans Franci8C0 .........'rtd.ea.lt;~~~: ~;:.
Fôrça e •t M:ct~:!~......~ .. 
A versão microrôniclI, tra mando Cunea, oferecerá a L~. cluindo, proDll'teu para ama Em Belo-Horizonte ~ ~ :~:fm~~'::.~:~:.r: '~ 

ballIo do jovem Almiro Cal· ga de. Amadores de Fute~ol nl.ã outras revelações. Amerlca a e Siderúrgica O C I NEM A S mà eHà <LUIU DI 
deira de Andrade promete o uma linda taça para 8~r. dls- - S· . d f ·t _ 1 MASAI.HlES, MAClII" 
I'erecer aos ouvintes. através putada pelos cl~bes Ilhados Não haverá mais re- ubstttum o. o. pre elo, e convidamatDdÍlíu~,Jâr..I'1 
de interessante diálogo, o áquela novel entl~ade. de Jomvllle CINE ODEON - A. 17, 19 e amigos paratomjariéenllll 
conhecimento de figuras de O gesto do aistmto c~Dt~r. curso ao Judiciário !-'elo .sr. intervent·lr federa~, • 20.30 hor••, .Mulher de gen9'- ao seu sepultamentõ;-thile. ls 
maior relêvo daquele livro raneu teve larga .repercl·s ·ilo RiO, 20. - Noticia·se que fOI de.slgnado Raul Cruz LI- ler.. 1'l horas, no Cemitério PUbli 
machade8no. no seio da famlha lafeana. o projéto de regulamentação ma, dIretor da Fazenda Mu- CINE REX _ A'. 1930 ho- co. 

- do espnrte encara o recurtlo nlcipal de Joinvllle, para res 'li .Medemoi••II. F,ou-frou., 235 1vCrédito Mútuo Departamento de Obras ao judic.iário. ponder pelo expedlente da • 
O prêmio maior do sorteio • , . ,... O proJéto resolv!-! o a~sun- Prefeitura, na ausência do CINE IMPERIAL - A'. 19 • 

de ante-ontem do Crédito Publtcas X Penitenciaria to, tmpedlndo termmantemen- respectivo Prefeito. 20.30 hor••, .Mulher•• lui.n.... 
Mútuo Predial coube à ca- As turmas acima bateram· te que um jogador ou clube ._ Adiou a opcr.ção
derneta n. 4.603, pertencen se domingo último em parti se utilize .de uma medida ex · • , • 
te ao sr. Ernesto G. Mendler, da amistosa, saindo vencedor Ira· esportiva. Dr Pedro (atal"'o CliniCO medico · São Paulo, 20.-· O interven 
residente em Joinville no o D~partamento de Obras O jogado:" que processa~ _ . UI ~ Q cirurgica tor Ademar de Barras adiou 
valor de seis contos de réis. Públtcas, pela elevf.da Ctnta- um cl~be ou ent~dude, sera das molestias da cabeça e pescoço para o mês de julho a ()pi:r.açãn .' 

Ao sr. Tomás de Pierre gem de 6 a 1. 8umarlamente ellmt!lado, e ,!m ESPECIALISTA EM cirúrgica a que precisa Úbnu 
coube um de 200$000 lendo - clube que consegUIr o regls- OLHOS NARIZ GARGANTA e OUVIDOS ter· se. Contudo, o chek " ~~·'·."~ll_ ...• •. 

dlstribuid08 diversos' outros Continua no Botafogo tro de um jogador po~ I.Deio • Con8u\to~lo. Rua Tra ano 18 vêrno pautista tomará a. i{ ... 

com que foram beneficiadas RIO, 20. - O Botafogo a· de um recurso ao Judlclârlo Diariamente das lÓ ás lI! e d!s 4'ás 6 horas rias, por um periodo de-' ~I 

pessoas residentes nesta ca- caba de reformar o contrato sofrerá a pena de desliga· R.d I. Ph 1565 dias, seguindo aman"~ nC"'n 

pital e nl' Interior do Esta· do zagueiro Bibl, dando·lhe mento. •.. enc.· on. V n. , pus de Jordã~: ••~~~~".)""'_ 
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