
lJIBLlO'.l'H.lOOA POBLICA. f 

o [O CASO DO PORTO DO~ado I RIO DE JANEIRO 
' Perduram pesadas dúvidas"" . 

RIO, 22 - Noticia-se que o engenheiro Silvestre Go
mes de Araújo pediu demissão, em canter irrevogável, doIcargo de administrador do porto do Rio de Janeiro, que 

o MAIS ANTIGO DI ;".RIO DE SANTA CATARINA 

Diretor'gerente : Altino Flores exercia há ano e meio. 
. Trata-se de mais um episódio de um caso que há 

longos meses é motivo de debates e protestos atravésANO XXV Florianópolis - Quinta-feira . 22 de Junho de 1939 N. 7695 das colunas dos jornais. Há, como se sabe, um inquériloI 	 I 
~ara apreciar acusações feitas à adminislracão do porto. 

'" I "P~ ." '11~"'""~"~---'~--"""'=:'''II' d~S~i~~\~~r~tOof~~Je::3:;G~~eiit: p~g~o~~:e~á~OS m:~fi~~ 
Machado & 06. ~::~:n~~d~3:,0~oa~~~:~~~1:~v~él::::a.::~S~U~~~I~~i ~u~emi:~ 

chele do gabmete do mlnJstro da Vlaçao.NOVO SU~marinO I~ua ao oenlx• • I Agência e Mas•.nãl! houve meio. ~té agora, de. !!n!o.f que s.e 

Representações ~o:l~a:::~iC!!b~~:~a:~?c~~;!::s~~s n\~ l::~:!:~ir~ue il~ a~~= 
sr. D~:~\~·r. ~Icclaro~ n;,r~~i::~~e q~~ (;(g:~:~I~~~ i:~,~~s~:t~sfi~e:ii~~~~sC~::lq11;~:r~ ~~';:':I'l~ ~1:~~ Cli.. postal - 37 sações? 

• . . . . . . 1 . . . . RUI Joio Pinte . 5 O pedido de demissão do sr. Silvestre Gomes de A
g~1 dd:S~, C:~~~l~ Item a~t~~~;~~~s ~e d\I~~~,p~in~r~d~~ c o r~~~~~~ará ~~~i~a;a~:re~r~~!~t~~~,::S~:ã:or::~enlo°rsu~: ~~~::!~~st~o~ol~I~~~~l~~,~~.la~~~,et:~~i aG F LORI A NO POLI S 

nome ;!1;:~ ~~:~a~e~~~~~çt.~r~~t~a:r.G;;."·I~~\(~;~i~:: 'I ~~I~I,(:~,~i~~n~.c v~I!~~hrr~ll~ç;;u;~:~~ dl~1óJ::l'~~ti:~;i)S~~ Sub· agente, no. p,incipai. ilhado de mmhum esclarecimento sôbre os motivos que o 
municipio. do Estldo determinaram. Estariam êsses motivos nos resultados do

sociando-se. em nome du go\'('rno. as homena-' e dc 'CII' hllw5; ma~ , apt ~ "r tj(' tll!n '1" 0 a en- P 77 I!~mqUvéra)oto.? Essa é a dúvida que se urocura esclarecer. mas 
Rrns prestadas aos marinheiros dn .. Pllu ' nix'~ Ivolv(,lI~ não descuidará um instanh.:. sequer. das '" 

pelo sen~d(Jr Henry Roy. declarou que ;.s de- ne rcss\(lades de sua segurança» . 


.----.--_.--.-- Não irá mais I Só tinta azul-pretil , AI h poderá ser usada nos 
Desvenda-se em NOVei .:~--------------- a eman a I setviços da União 

York um crime Washington, 21. - Os circulos autorizados RIO. 21 - o presidente30 Sortel"o "Cilo'ri-a"" 
,.,. 1# declaram que o general Góes Monteiro. chefe d~. "Da,sp» a~rovou 'I. e~pe 

misterioso do Estado Maior do Exército Brasileiro não iráIcl[l(:açao re[eren!e a tmta 
NOVA YORK (V. A.) - A 1 à A.lemanha, depois de sua visita aos' Estados. dlleSOescd, rOeSvesrearvzl.uçlo-psretp!l\:lbl~laCOras

p.oIlciu acaba de descohrir PL A. NO VYBA 
' . t . ""« ' » Umdos. 	 ICiViS da União.

~:r!l~~lm..':n m~~:J:~~~~ ~~~f' I As honras que serão prestadas ao general No Distrito Federal, as 
revelam perversidade do !leu I 1.0 Prt'mio - I )n; c, ', rte ,Ie casemira brasileiiO ser5.c idênticas às que foram tributa- rep~rtiç?es d~ . ~ervi.ços e os 

aUlosr a~\;o~~J~~::' já identifi. "" ~rli~nOh~~'::'t~O de casemira Vaior 240:;000 das ao ,!11are:;hal Joffre, depois da grande. g~er- ~~~a~s«~~~~~?~~o;:oo~at~~;::i 
caram o c.adaver como .. para terno 150$000 ~a, e Enfod te7] ~dutras precedentes na hlstorla a partir de 1.0 de agosto do 
do subdito armênio Hui![u· 3." _ Um c"lelc par:, invernl' 611S000 OS S a os nl os. corrente ano, só poderão re
zoon Kasarjan. 4 o - Um fin o calçado !íO~O()O J h' B k - t' ... . oober tinta de escrever uzul-

Segundo informaçi,es, de I :l." -- Uma bola de fulcb<'d 50$()00 osep me assls na preta. de acôrdo com a esa er a uma 
Que a imprensa sp [a7. éco. li ." _ Todos os que terminarem pecificação aprovada. 
Kasarjan t(li martirizado e com os 3 Ílltimos al"arismos macumba 
queimado vivo com o 8U I corridos do primdro [lrêmiu
xi!io de uma corrente elê · terão brindes em c;~~rros. 

trlCa. no valor, cada um, dc 5:;;000 50$000 


A vitima tem 72 unos de , Grande noite de mi:'gjf.) n€gra 

idade. Esteve envolvida no 
 VALOR TOTAL DOS BEINOES (jOOSOOO
ca80 do asgas~inio rio arce RIO, 22 - .1osephine Ba 1 
bispo Leon Tourian, primaz ker vai regressar li Europa,


~~:IO Se pnf.:'am Vales com C'ltlcnda<; (lU rasuras.da igreja apost6lica armcnift N;1o me responsabilizo por perdas. depois de .vitoriosa excursão I Atingido por uma A Alemanha espera 
no I:emisfério ocidentul. que 

loi apun!;alado nesta eidlldp 
 {) brindt premiado será entregue unicamente pp:; ~<~U~~: d;a S~~Úe" vai ' faísc~ elét.rica. O oportunidade 
quando se fazia uma procis · org8ni7.IH lima autêntica ma. aVlao calU ao Londres, (V. A.) .- O redaao portador do v~le. 


Os brindes premiados e não reclamados dentro de
são no natal de 193;). E8se cumba. num recanto êrmo solo. tor diplomático do «Man· 
811sassinio teve nll ocasião 15 dias após o Sorteio n ao ' de Honório Gurgf>l. em ho .!-ondre!', 21 - I,m a- chester Gual'diana escreve:perdem direito me~nH'. 

grande repercussão interna mE'nngem à famosu atriz de VJaO ~e combate. typo -.A Alemanha pe.rwanect!Este Surteio em Brinr!es est~ de conturmi· 

dade com a lei 15.524, de 14 da jUllho de 1922.
cional, pois os assassinos lama universal . «~iurflcane>, durante a vigilante, na esperança de 

eram membros ria .Tasbnug". l~ na verdade indis[arçável VIOlenta tc.mpestRde que vêr o «cêrco· mostrar, em 
sociedade armênÍfl que se o Proprietário a curiosidade social em tôr- desabou sobre o conda · um ponto ou outro. sinais de 
opuoha ao «contrôle- suvié· 110 désse acontecimento sin- do de SU8sex, caiu ao fraqueza. O Rcich espera 

guIar, perfeitamente com solo ~m Di.tch.ong, após que haja Jrise interna natico da república I1rmênia. :'-~2"!!'0~2-'--------------~
do qual o arcebispo era par- 1~v . 5 preendido no seu alcance e ter ~I~O allD~ld? por u· França, Que li polltica de ca_ 
tidArio. na sua utilidade de divul· ma lálsca elctnca. paziguamento," resurja na 

Karsarjlln foi testemunhu ----- .------.-. -- --.--- ----. ~ação m8ior, atra\'és da .O piloto ficou carbo- Grã-Bretanha e que a Polônia 
do procesEO, que terminou Divulgou carta r Ih t I I 9 personalidade de uma ar· Dlzado. No 1!I0l!lento em sucumb8 sob o ftudo Hnan3. 
pela condenação à morte dI' S aS r s o, mep amM t tista de tão justo renome, I qu.e 101 alJ~gldo pelo ceiro que lhe é imposto pela. 
dois indivlduos acus8d08 do Tens brol1cblte7 S,·lres tOSG6? d08 ritmos c.ol'af.'lel'lsticos I rlllO, o aparelho voava mobilização permanente ~or-que o sr. Armando 

crime. Sales dirigiu H' lei de Nosso ~'eDb4lr, de nossas melodias, boihldos nu. yclocidade d~ Ü[iO nada necessária em vista daao 
ministro da Guerra 111 te salva " GilNTRUII8SE ! e costumes tipicamente po. qllllomelros hor~rlos. ameaça germànica. 

Ingreso de menores sem pulares. 	 . Os destroços foram a- «Qualquer desses sinais de 
Hio, 21. - () juiz do Os preparativos para a tJrtldoR li mUItas cente· fraqueza poderia, segundo 

C6S1S de espetáculos T. de S.. sr. Lcmos Bastos Morreu afogado aos realização da macumba. nlls de metros. Os mo- parece, ser sinal de um ata-
Rio, 21 - O sr. Saul de presidirá a audiência na . . num recanto êrmo de Honó lorcs enterraram·s,~ pro- que alemão e. por conseguin-

Gusmão, juiz de m..nores, prc'lxima sexta-feira, dia :3 , OIhos da famllla rio Gurgei, estão sendo ulti . lundamente no solo . te, de um conllito geraI». 
bRixou ontem uma portari8, para julgar o prucesso 714 I Belo Horizonte, 2t -- A ci- mados, com os mais severos _ _ _____ _______________ 
determinando que é vedado : desta capital em que é a · dllde de DivinÍlpolis foi aba· rigores técnicos. A grande 
o ingresso de m~nores de cusado Serzedelo Eugênio lada [lor um!l tragédia, (Iue noite de magia negra raves·;' 18 anos, acompanhados ou Henítz Mendes. Iia t"dos t;1ll0ClOn~u . O .~r. O~- tir-se-á de !lspeytos real · 

Aguas ml-neral-s natura-IS 
nA:>, em e8\Jetáculos c(lnsi O réu foi denunciado pc I valdo Melo. médiCO ali resl- meote sensnclOnals, parti cu
derados .imprÓprios para lo procurador adjunlo l'a dente, quando se b~nhnva nR 18rmente por uma tlbsoluta. d' . d 

menores'; o acesso de me· ria Lobato, por ter divlIl· 	 reprêsll .de eletricidade. em veracidade. Isentas o Imposto e consumo 
nores de 5 anos em snlas de r.ado a carta que o ex go
t>spetAculos; e a08 menores vern"dor do Estado de S. ~~~P8~~~~ltl~: se 

Utld:SP~~~ra~ Ire~el~~je~V~md8a ~:~~~Vaemé . _ RIO, 21. - ~m circular aos chefes .das repar· 
de 14 em e~petáculos depois Paulo, sr. Arm ando de pessoas. afogou-se sÍlbitamen ' polgada pelos exotismos 8in- tlçoes subordinadas, declarou o ministro da 
das \lO hora8. Sales Oliveira, dirigiu ao te. Apesar de todos os es- da conservados'pntre o nos- Fazenda que estão isentas do imposto de con. 

Ainda pela portaria em a· ministro da Guerra . forç~s dus presentes, não loi 80 ~ovo, uma das faces J!l0is sumo as águas minerais naturais, colhidas nas 
preço, dos prQgr8mas em O procurador adjunto Fa' 
que figurarem menol'es, es	 r~8r~~~~t~tis:~~amento daque- ~~:IO~:s~0~~u~~n~~~rb~CI~8s próprias fontes das e:>.tâncias hidro-~inerais,ria Lobato susltntará da 
te8 devem estar devidamente tribuna os termos da de· Sua es~ôs8, na margem do sim ensejo de aprec,iar dire- para consumo dos hotels e da populaçao local. 
autorizados pelo respectivo Illlneia. lsgo, gl'lt8va desesperada- tamente, ao vivo e na SUII I ,:====::====::=:::::::=:::====juizo. 	 mente por socôrro. ao notar realidade expressiva, velba I • 

que seu marido estava irre- tradição religios8, remanes- O A .• T UUUIDOS IARIZ I. 
--- mediavelmente perdido . cente de um Brasil antigo. r. rmm'o avares - f ,BARBARIA I 

Dr Joio de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS, FUNe 1O N A L15 M O Ass~slenle do prol. SansonClrurgllIo-Especlallsta
" NARIZ, GARGANTA 	 Conlulta. cln10 i. 12 • d•• 16 'I 18 - Joeo Pinto, 97 1Gb. -T.I. 145 

Eapeclelitla cio Centro d. Sa6c1e - Alliltente d. prol. San.on A DUA N EI RO
Consullas dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 

Ainda a moção contra Cavalo único! 
Rio. 22. Noticia-se que vãrios funcionários 

das Alfândegas en~i~ram um telegram.a ao che- o Espiritismo m~l~, l! P~:U~o:ô~r~va~~!-
Casou a lamosa guerrilheira fe do go~êrno, soliCitando fosse aSSinado. l!1'!l RIO 91 _ R ' . . desta capital vai ser 'b< 

I decreto-I~I para a regul~men~ação, em deflnlt. tem, S,' S()()lefj!!r!:u~~u ~edfc~-, do um cav~lo, proce~~~t~ 
vo, da Situação do f.unclonahsmo daquele de na e Cirurgia, sob a presi- de uma lazenda mineira, e '(hlnesa .Flôr de Ouro) . partamento fazendáriO, que percebe ordenado dência do prol. Waldemar o qual não tem pêlo, mas 

CHUNG-KING, 21 (U. P,) - A famosa guerrilheira e quotas. Berardinelll e secretariada um couro semelhante ao do '. 
chinesa «FlOr de. Ouro», que comandou centenas de ata- Sabe.se que o «Dasp. está elaborando novo pelo.s s~s. Oscar ~erreira e jlefante e de linda cOr azu
quesàs linhas japonesas no sudéste da China, casou on- sistema geral de classificação de todo o fun- BenJamim Arbaghl. _a_d-:-a,_______~_ 
temcomumjóvem médico que Ih,:!, salvou a, vlda quando. r ' . 	 Do expediente constou um I' _. • . .. 

. .recébtlu 'grav!.slilli.OS ferimentos em um .combate contra ~Iona Ismo que rece~equotas, entre o qual se telegrama do sr. Luis Ver- . nalitutoHistorlc:()!< 
oll .,lnvaBoreji, ( ,,~' ' . ' .'. . .... . .. • .' Inclue o. da~ AI~ân~egas. C.sse t,raba.lho. !~go gara,. secretArio da Presl- . Sl!.ocon!~~a!iostotJos i '" ri. 

.Fh)i·~ê ' Ouro»::-:emchIDêsTsal~ comanda a que e$teJaconcluldo.~erá : submetldo a asslna- .dêncla da República, agra- 8rs:membros'doIntitituto 'Hi~_ 
bripda ele " gueÍ'rilhéiÍ'~s : C?nbeç!~a > ~.elo . .nome de tura .do . chefe ,do} govj' i1oi :, < ,• ..' .•.. . , ' ... •. decendoa moçl!.o que tant08, tó~,1~oe,iG~!'ttrifico ' de" &n
.(}uI,I!U ...,. ~on~~has."1i quaLoperou , com. IDcompará- . .o sr. GetúlioWargas'fr'écebeu ' com sitr!!)ilItiade~tes , vem provocaDdo~o~, t~/ \ ()~~arl!.Il, P.....DI m"'lIte 
yel bra'l'ura naBiprovincia8 i de Cbekiaag e Klangeu;onde /, . .,' ' ê-I" "d'" '~">'f '" .·.. ·i· ... I ' , d I ,., , 0 , . . ' ..' melos!Ded1c?S6 esplrltas ::. tl;naC!lp~t!!!r':re~ ..,.. I"'tlrem I 

o. japonNU IÕÍ''6111 con.lantemente rec,balll8dos c; após '::' aoz:ap O~, os une o n car os a uane roa e mostra- ,~l~e!,~o~qlles. · excla:>J~níoll', iiel!"I!.()()rdlti'rll" que. I'f'a
" pelaeul.r conqullta de Cdtao. .e dispo.to iII atende-lo. cou.lieelíDeDto da m..... lUar' -boJ ,4" 19,30 bora.. 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dispo.to
http:grav!.slilli.OS
http:ata-Sabe.se
http:org8ni7.IH
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o ESTADO-Quinta feira; 22 de Junho de 1939 

Concurso Internacional tI OH. MI&UBL BOABAm 
CLINICA GERALCasada 	 de Cronometragem 
VIAS URINARIAS 

ou PELA SEXTA VEZ OMEGA É CLASSIFI Especialista em molestas 
CADO EM PRIMEmo LUGAR pleuro-puhnon~res (bron 

chites - asthma - tuber-

Solteira Telegrama de Bieone, na Suiça, acaba de a culose, etc.) 
nunciar que, no Concurso Internacional de Cronome Consultorio: Ru. Joio Pin 

Quando Ic \~aT' unla quéoa . um su~to ou tiver rni\·.:\~. t l)das as lo, 13 d.. 14 i. 16 hor••. tros realizado pelo Observat ório de Teddington na Ingla
terra, Ompga foi classificado em primeiro lugar, com 

vezes que n lnlllar ' )$ pé~. SL~!npn' Ql1P. !"( ~ ~ ; ('nl i r llc:rVo. :.).• tri:~ :l'. 7.:1Jl~;~da 	 - Phonc 1595. 
a marcação de 97,7 pontos 2,3 decimos- abaixo da mar

(' p.l a.l di~ pu:::ta. q l1 andu n:<:(: bcr t l1Ua. TlIJiÍvia nt:: . qu~ ('aus(' 1;i :-: 1CY. a. c cação aosolllta jamais atingida, e que, tpl'fi<:'amente, 11 	 Residencia: Ru. Joiio Pino. 
a borrcC'ilncn t u, t ome tl1ll:L colher (das de ch:.í. ) de Ri'.!!,uludor Gcatf'!ira é de 100 pontos. O lato merece regislo, porque é es· ! 	 lo, 1 (50b..}-Phonc 1214 
e logo e 111 cima 'lnc~o copo clt... agua.. ta li sexta vez em que, consecutivl<mtlnte, &quela 


Fa~~a selnprc assilll. que C'yitarú n1t1ita~ oO('i.lça :::; perigosas. marca consegue a alta distinção de classificar-se em 

primeiro lugar, detendo, assim, o titulo de -recordis
Use Rr.~ulildi.lr Gesteira ta mundial de precisão>. A nova vitória conquistada IColchões

R t!g ula.dQr Gesteira c\"i~a. c t rata. CI ~i p :.J.tkl:iT11CTltOs !1en~osos produz i pela aoti{.(8 .e conhecida fábrica suiça é das mais ex
dos p C'l3.$ lnolc:-;t ic:,:\ d o 111crn, a. a Sl na llCf','u::a, p(>$n. d ore:.; e co1i('as no pressivas, pois o concurso que o Observatório de Colchão para casal 
,"ent re. as p~rt\1r1::1çüc~ c dOt'n~'as da mer, ~a !'1:açfio. a.ncnli:\ . paJidcz, Teddington reali za anualmente e em que se inscrevem a 30$000. 
&luarelidão c helllorragias pro\·ocad:.s pelos sv lrimcntos <Tu \l tC'fO , fra as mais famosas marcas do mundo é feito sob rigo Colchão para solteiro, 
qucza geral c d e:::aniIno, a fraqueza do u tcro, t r: :-:; tcz:\.!; subit a~. pa.lpita roso contrôle técnico afim de que suas conclusões desde 18$000.pOilBllm ser dignas de inteiro crédito, orientando a 


navegação maritimll e aérea, as observações meteo Travesseiros de paina, 
çõcs, opfe~são no peito ou no coração, su[o('ac;tLD, faha <1e ar, tOIltura~, 
peso, calor c dores de cabeça, dünnencia 11 as pernas , enjôos, c('rtas rolúgicas, os meios de transporte em geral e thntas 	 V,S. encontrará na 
ceceiras, certas t \.lgses, pontada....") c dt)T(>~ no peitn, d ores 11a:, cosla~ e nas outntS IItividades. em que 11 precisão cronometrica é 
cadeira...:;, falta de anilno pa ra fal..~ r qualquer t ralJél lho, l':lnçn~'os C todas flltol' de grande importância. I:; justo reconhec<lr, aliás, c A S A B E I RÃ O 
3$ perigosas al terações d :.J. saudc ca\lsadas pela::; (;l)J)gC~t ôc,-; c infiutnaçôu:;.; qUi' sucessivas vitórias da tradic ional fábrica I. Rua Tiradentes, 3tiS sui
do ut ero. (\a são devidas a os processos de absoluta precisão no IHI 30-2H 

R egulador Geateira t'Ylta {' t rata e~tas congestões e innama~~~jcs d esde fahrico dos rel ógios que traZ<lm sua marca, processos 
o 	cOlncço . êsses innexivc lm ente observados, apesar da produção Rádio de Londres 

R eg ulutlor Gesteira l'"ita (' t raia tanl bC'nl as clImplieações inte rnas, em larga escal a e a que se devem outras honrosas 
distinções , cumo a de haver sido Omega a marca N.. ond•• de 25 .29 mb. e 19.76 

escolhida para cronometra r IIS X e XI OIimpladas, mtJ., I cstlção Daventry, de Lon · 


Conlcc(' hoje mc':;nlO realizlldlls em 1\l32 e em 19:16, respectivamente, em Los dr.s, irr.diar. c.t. noite o ••guánt« 

a U$ar Reg ulador Geateira 	 Angeles e em Berlim, tendo nesta última funcionado programo, horário de Florilnopolis: 

com inteira satisfação os 185 cronômetros Omega ne

que são ai a cla. lUais p(' ri ~o~a~ do <l H(" a:, i n fia l naçôc~. 

20.20 .. Notíci•• espodi... •la utilizados. Noto, .ôbre • 801.., em inglês. 

I:-";";';"';;;- ;;;;;;;;--;; -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ jl .E~?~!~ P~in~~ ~,~~~~::i!:i ~n~' ;;;;--;;;;-;;-;;
glê•.o veneno «curare-	 21.00-21.15- Noliciário em porLeboratorio de Análises Clinicas luguê. e Nol.. Sem.n.i. .ôbre oDr. Joaquim Madeira Neves Paris. 20. - Durante a ses Merc.do do Açuc.r(.ó em GSO 

são da Academia de Ci ências, o FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 15,18 Mci.).Medico - Oculista sr. Caulley apresentou uma me	 21.30 - .(..d. ou lhe T.ble •. 
formado pela Poculdode de Medlcloo do Unlvf"sldllde m<Í ria do sr. Véllard sôbre o Ex-assistente do Pro!. Dr. Erasmo de Lima - Rio P.le.!r. em inglês.

110 Rio d~ Jooelro · curare;!lo. Curso de especialização com o Pro!. Dr. Abdon Lins - Rio. 21 .45 - Noliciário em inglê•. 
TralllmeOJO cllolco e clrupg!co de lodoo a. molrsll/!Is Prática no Laboratorio Centrat da Marinha-Rio 22.00 Big Ben. O Trio Poug ·-

dOIl olbos I O sr. Véllard prossegue em nct-Morri.on·Pini: Je.n Pougnll 
SlláS pesquizas no Mexico e é Análise de urina, féses, liquido céfal o-rachiano, sangue etc.Curllo de IIperrelçoemeolo 011 especllllldéldt, com o dI'. 	 (yiolino), Anlhony Pini (yioloncc ' 
de opinião que o .curare» é Exames de püs, escarro, mucosidades, scrosidades. etc.Paulo Filho. 00 ~ervlço do Prol. Dllvld ~lIoaoa, ao Hos	 lo) e Angu. Morrisson (pi.nol . 

Reação de Ascheim Zondeck \ diagnóstico precuce da grapllal dll Puadoçlio O/!lffrfe-Ou1oJe do Rio de Jooelro composição muito simples c que 	 Mollo Allegro ed &gil.lo (Trio 
um veneno videz). Reações de Wassernwnn, Kahn , Klein , Hinton. 	 (MenComp!elll IIpparelbogem ptlra exame/l de lIua especllllldllde se trata de vegetal, 	 em Ré menor. Op. 49)

Vacinas Autoger.as. os exames 	 emEltc!rlc1.1l1de MédlclI, CltalclI Oerlll extraído das raizes de rim ar Todos para elucidação d.lssohn). And.nle (T,io Si 
de diagnóstico.busto que nasce em solo ~re	 bemol, Op. 99) (Schuberl). Fin.

Coaaullllll dlllrlllmtolt d/!lll 16 IÍs 18 moso. Entretanto, certas tribos le: Allegro con brio (Trio em Mi 
indianas adicionam ao «curare- bemol, Op. 40) (8r.hm.).CONSULT01210 Rua Joio Piato 7 /lobo Ttllrpb 14&6 Rua Felipe Schmidt, 8- Fone 1259 

REBlDENCIA: Rua Tenellte 8Ih·elr. ~7 TELBPB. 18%1 Tr.n.miuio GSB:~e~~~al várias substânc ias ani - ·-~1~63::---------------::3õV 26 22.30 - em 
Noliciirio em e,p.nhól. 

e!••-.-.-.-•••e••e.eee.ee . ~-===--==----- .e•••••••• -----,______._••••••••••••••--.1•••••••• 

••••••••••••• 

I AVISAMOS 	 I 
MUDANÇA de nossas secções de:I 
Péles-Roupas feitas-Porcelanas 

I 
Joias-Rãdio Crosley-Tapetes-etc. 

, I 

I para o n. 7 da Rua TraianoI 

! "A MOOEL.AR" 	 : 

· I 

•••• 	
Importante: ' . : 

•••• 
• 	 No prédio n. 15 da mesma rua ,. 

• 	 se~rasin~ta~~: ~:I~tr~ ~~m~r~t~OS ;;,~I
I 	 EXPOSI~AODEFIN~:$.:r ,. • 

MODERN~,~! M@~IL.'~RI0S :.I.' 

'do Estàdo ' 
• Preço . de causar sen~açao!!r • 

•., 
••...................~==========..........============••••••••••••••••••••••• 
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Od~STADO~QuiDla fet~&.. l % ele Junho G& 1939 ; , 
~.• ss;§. "" R 

OH. D1RLMB aOOLLMRl1R-"Estado" esportivol 
Com prdllcil no! hO:lp llOle 

europeu~ 

CLINICA MEDICA EM',\0 esporte do Brasil a' Izer no momento que tiver. ai OERAL, bola nas mãos , e, se assim 
Consultes das 10 ás 12 e 


J A da! 16 ás 18 hora!
:m/, erce de uma orga ~~~~~~::{~n~~md)~~r~~!~~~di::~ . INSTITUTO DB ELETROCAR-

DIOGRAPHlA CLINICA 


Cura0 de aperfeiçoamento em 

- de vitórIa do seu bando. Por 

doença. do coraç.1lo (dlagno....D.·zaça-o mafiosa' I:~~' q~l~og~~~~ir ~~ace:~~f~ tlco precl80 das molfoatlaa caro. • per.Iei.ta, apta a eng~mlrar ~ . dllles. por traçadO. electrlcol)
Euclides Ralder fez novas declarações laSSlmllar com rap~de7. , os · CLIN~~~A~EDg~~~~00

tiO, 21 - Proseguindo gadores, anun ciando a ruga ~ao~;e:n~I~~ro~olo~~rao ~e.us ; NERVOSO 
I suas revelações 80 . Diú de players, etc., visando pri n. vant~josa sôbre os P~~~:ro UABINETE DE ELF.OTRO· 


dll NOIh", o sr. E;;cli· clpalmente impedir que <lI sa ri, s 
 TERAPIA 

. R~hler declarou que Brasil compureça em lutu · , '. 
 Ondal curta., nalos altra·Vlo

Icob.rlU a quadrilha quan. os torn eios :muolhais. . EXistem as «cb.aves» orga· 
 leta., Ralos Inlra·vermelho. e 

Eloclrlcldade médica,viaJava num bonde. Co. - ~lIzadus pelos tre madores, cu· 

Icedor da língua alemã C t b'1 JO [Im é surpreender o qua· Laboratorlos de Ilcrosco
'lu a conversa entre doi~ es O O dro Op08tO com jogadas es· !lia" Análwses Clinicas 

dlll' 
gooB!lcO da Iypbllie (reacçlleat08, :jue discutiam as oro peláculares que tOfDdm de Exames de llIlogue pura 

s qUe haviam reCEbido Comentarios oportunos dilicil marcação o .lJve. que do WaRoermaon de Hecbt 
car.ta . Acrescentou quc O ba9quet deve Sl' r joga. as anótll . ~stá prov~do, en· , 'fio, Kabn e Saah, Zorge) 

,maha. que controla o do mais com r; cérebro qUe tretanto , que a manelrl~ maIs Diagnoslloo do impaludismo, ~ ~ ALEGRIA e a boa disposição
\lrt.e é scdlad/l. em B IH~' com as mãos; á prilheira lI .co~lse~hável de se opor re· ~~sal;:med~eu~~:(r:=':; S das criancas resultam da saude , Aires e Montevidéo. C?JIl vistll parece \Im parlldoxl', sls tencla aos c qUlldros que de "'.chelo Zondeck , par.. dbt· 

r,esenta.ntes e,m Berlim,Imas nã? , é; a SUII movi. p~ssuem plldrao, é a marca, &~I: ~~oo,:: d:~:;!~eil: • geral do s~u organismo, o que só 

pa e RIO de <lunelro. A Dlentaçl10 e tão rápi,la , qu e ~ao .da hom~m por homem, um sangue rico e forte lhes pro
quldo rachl~ano e qualquer~tou que os representa0 ' obrigll o jogador 11 um tra Isto e. cada . Jogador marca peequllll para elaotcfaçlo do porciona.\no Rio conhecem·se por halho menta l e norme. Mes. um adversárIO, acompanh~do dlognoatlool. 

lero, como espiões, e re ' mo antes de rece ber \lDl por. toda pnr.te do campo, ai Fem. Machado,6 e Tonico Bayer fortifica as crian· 

em 0t:dens clrr~das. . Pus, pus~e do seu companheiro, entao o prého torna· se . em· TeletdJooi! 1.195 
 ças debeis, paiidas e franzinas, . . o!}\tllo 8 agir c rlRndo JA deve estll r preparando ~olga~le em ~uel~s de lOte· F'LORIANOi'OUS 
eno' entre os clubes e lo . 1mentalmente o que deve [li , lIgénClII e aglhdaoe. tornando·as saudaveis, vivas e ale· 

gres e defendendo-as das doenças , •••••••••••••••••••••••••••••••••••1~===========~ I 
proprias da idade infantil. 

~ 
ECLECTIC.~AIR' FRANCE : t ASSIGNA'fURAS d. 

lorna.. e revista.. 

~~!:·:d~o:j:.n~:•
O 
nOU08 asalgnantea. 

.\lC aa. "Dlo. 61 • Pbon••• 1..oS7.:J • 
1.1'01 • a. PAULO. Annlda RIo"«a••.117 • C:dx. Po_ta.L 1S91 . RIOiCorrelO aéreo ~--.~ América du Sul-frança •••EFECHAMENTOS DAS MALAS: : 

Par!li.. EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada e. (.:Isa EI4(tr'"C8 li' ". . Iv SABADO, ás 11 horas nos Correios, 'UI'" 
Para. URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BOUVIA, PERU, : vende medidores e Siemens Schuckert SA

1 
_ ·BrcaadaSl.Tl~REcAu-FrEoIRpAa· áS lmhoras ndos.acSorre_íos. : inp~~aooss~~:~r:s~» Materiais electricos em geral· • 

e 2 1 • P . DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:I 
CRNESTO RIGAGEGNEBNATCEHS :& (IA. LTDA. : reços modlcos. Installadora de Florlanopolls
'I; e Rua João Pinto,14 R. Trajano, 11 Phone 1674 

Rua Conselheiro Mafra, 35 • Serviço garantido filO V 1 ~8 
Telefone: 1626 Florianópolis. w-

l09 v-lI) • \·.-lUtl 

~:h;·;:P::;!::~~~··_·~~:~~· 
I ao Resfriado ~ispond~ de pcql'ena ofi· 
I Cllla, porem. adeq uada, com 
i ao primeiro espirro I aparclhamenlo de precisão

• abso luta e um provador 

umas gotas evitam que t..It: pcril-lo" lm mui: . ofld~ os rcs- , de lâm padas,

\ 

fri3dO se desenvolva !í:~1~~s i~~lr~~~~~~~. cc~;~~~.~:Ul~~: NOEl:- ~E~DO~A 

começar a fungar, ou um s.ua cl1kólcia. ,I.:. tel11 c~ns~ r\':tdo I acha se a. d'S~OS l ÇãO, a rua 


·0.lhc advert ir que cst{t para livres ~c rcsfrmd.?!Õ a ,'llllhocs de Padre Mlgue llOho n.O 17, 

fJJ~~;~:Pvi::t'l!v.r.!~:~:~oi' J~~; (:O~~U~~l~~C;;::t~:.~~ ~~~~~a eedp.. II até o dia ~O de cada mês, 


arina! fluxada. Embora a s:m cal'Cç.. j~ ptlra conserto de receplo 
sensação ,de entupimento,:t eSteja congestionada por dtcito de res de rádio. mudificações 


PRECISANDOi DBPURAR O SI\NGUEiª!~~~ ~r~~~~f~fJ~S I 22' "",m,::.." llllTrTelii,ilrl0."'" • Pt!IUDA8,
1SP~::<Th. ':,BUIIA. 

i ~~~: IISd:~~~~S 
1;:~.:t.-n-'o. para verão 

SalGUEI SAlGUE! SUGIJf! 
r4 .----.-.~ ~ -._-_..__........_...~.---_.~_.- CALÇA~DOS 


de todas as 

Oportunid.de, Foto-Estatuetas qualidades \SANGUENll 

)lnde novidade em fotogrlifies sôbl'E! madeiras. Pre· TAMANCOS MEXI
~de Agente,,' .m "do o "",li. 0 ..0'" ,.".. CANOS para (f.r••11 Ilomi)
\'HIA ARTlS~~'bhJ~~f;lIt~~guar.y , 92 (Hamos) MEDIDORêS DE LUZPRAIAS DE BANHOS E' O uolco lorllflcollole no 

muodo com 8 elemeotos 
--'. .__.. _-._... . _------_.._._-- Precisa v. S. de medidor para sua instalCintos - Chinelos - Bo loolcos: Pbospboro, CoIII

I 

~~ 

cio, Arsen(ato, Valllldlllo, laçA0? Procure obter na INSTALLADORA 
nés - LUVIS, etc. ele. Com o seu uso no fim DE FLORIANOPOLIS o medidor marcaJútUI C.terinen.ede Seguros de 20 dias, OOloll-H: SIEMENS, com, absol4ta garantia, porqueArtigos para sapatei- ~90 e de tr.n.porte. Terre.tre. e M.ritimos l' - LevantameDto lel'll e o melhor.r- ros e selleiros das ,fôrças e voltrllmmedl... R. Trajano, 11 Phone 1674 

l Fundo inicial integralizado Rs. 510:ÜOO$000 til do ~ppeUte; 509 V-138:z:;. pepóslto no Tesouro Nacional Rs. 200:000$000 Cortume e Fábrica 3'--Des.ppflreclmenlo por

i Séde em Blumenau de Calçados completo das d6rea de CI' 


beça, IDSOl!lol, e oervolrl' 
 BCZIiM.S, C~CIiIR.I, ralEIRaS ,ter~iant.. Industriais - Proprietários mo; -= •BARREIROS. 3'-Combate radicaI d, , e ,outras a';'c~lí.s da pe!'.CID ir j!ealizaç:lO dos seus sfguros contra INCENDIO e IleprcIs!o nervoSl e dG elll' 
ISPORTES prefiram a MÚTUA CATAR1NENSE ; mll&recllllcDto de amboa OI~.. _,.J. , GIJROS, por ser a única que apresenta aos seus , $eIl:OS; 


, os f vantagem da parlicipaçllo nos lucros anuais. , ,4' - Allimcnto de pelO

' ·,.rtsDdo de 1 • 11 Ir.llos: ..
Aí l~811l1.1~1Mantém Agentes em todo o Estado g Slqllcnol f ama Ir.n·' 


Praça 15 n' 1 Depóllto: RUI c. }vÜfi~~ ~9:: ~p~~:~~~~. ~:~~"ti;~' 

..,~-..iíOiiioíõ~..............----~~io..~._riíiJl'I."::;';----.-_~......' ;;;I''. e, ' clICo..... .. 
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Artigos de inver-no para homéns, sen*c):ra~ê,;ç:~~~~,nças, em mai~r 
----.--- -----.------ variadCl> sortimento, na CASA A CAPITAL" =====.:======::.~ 

146 Matriz - Rua Conselheiro Milfr8 n. 8 Fíliel~ Rua Trlj.,:rio . n. 1 V.5; l 
i;.-~< _~~. 

'_ -I..••....•••••••••••.................... 
 LLÕ~lb ,jl\lfSIr:ElltG ·· 	 - Or. Bulcau Vianna ,éPA1RIMONIO NACIONAL» ' ·: AI S M A E S :1 
-.' 

-0- UNHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nr 
• i\conselhamos o afii.in&:!o WMBRICOIDE INDIANO de Sar- • ! CODsultorl0 á Rua DO Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. ' . 

CIOIO-, .COMTE. CAPELA_. e «ANIBAL BENEVOIS• mento Barata, professor de Panudtologta da Faculdade de Me- • I ,Ioão Pinto D. 18 (so
• dicfna de Porto A.legre. E' l!!falUvel Da expulsA0 de vermes, e I bra.do). Consultas da LINtt~lrl~~8/?!J:t8il::A~À~~~ÃW.pEON~S~~::fJ
• tal como lombrigas - oI1UlUs, ancylostomu8, ôtc. 30 annos dp e 1 ál'i 3 horas da. tar- TUTOlA./FLORIAN()POLlS
• 	 uso têm demonstrado a IlIa erDeaei.. ;l ãe. Aos pobres _ FRETES DE CARGUEIRO 

VAPORES A SAIR:• 	 • Consultas no Hospi- PARA O SUL:• 	 D t; P O 5 J 1 A R J OS: • t...i ~t' Caridade. ás 
COMTE. ALCIDIO. dia :!8 para Rio Grande. Pel:l1P.CARLOS HOEPCKE S/A-florianopolis :1__ , !''''_''_<i,,_m_''~.~h_Ili-''': ee _ho_ Porto Alegre. 

PARA O NORTE:•••••••a.e;ii1••••e.~••••••!!III •••&fI$~~~:!~~1:------ ANIBAL BENEVOLO: dia 24 para Pllrdonaguá. Sal 
IUo de Janeiro. Vitória, Caravelas , Ilhéus, S. Salvadoi 

I
racajú e Reci!e. iDr. Augusto de 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFERéAnteno Morais Paula CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.Carlos Hmpcke S.A. Ci rurgião-dentista MEDICO ..----..-,.-TraballlOS moderoissi  -- Doeoças de senhoras 
mos. Pontes e dentaduras 	 Agência-Rt!a loão Pinto. Armazem - Cáis Ba!!!Matriz: FLORIANOPOLlS 
allatomicas. em todos os Partos 9 - Phone 1007 12 - Phonc 1338.' 

Filialll em: Blumeo!lu, Cruzeiro do .sul. Lages. materiais adaptados. - OpB,acõlll - !!.----_JLaguna l' S. Frnnclsco-Mostrut!rlo em Tubarão HORAHlO: CONStlLTORIO H. C. DA COSTA - Agtlnte IDas 8 ás 11 e das 15 RUB Victor Meirelles D 26 - --- -_.._-- --_.__._-----_ . .. 
ás 18 horas. as 10 1/2 e das 2 ~ 4 horas 

Rua P. Míguelinho,6 T e!. 1405 
~~3:ú~'J\: IIJ : VlllCIl:l(;~ Ou,,, 

::J r vi tl . 4.9' "- T ,-,1. í ').:o!:j5 
71 v-98 

As tres liguras 00 lado Iepreser: 
ao alto. um microscopio : ao cen1:o. 
beca de um verme da Opilacão grUf 
no intestino de um apitado; e. em boi 
bocca do mesmo verme mo~tlondo o:
teso POI meio dos quaei se agarra Ó m 
do intestino. 

Gracas 00 grande augmenlo qut· 
c roscopio (lEIrmilte. pôde·sl~ npT':'cior 
neira p€!la qual o vetme ';oe pa~iu<~ 
doente: o bocca. 6endo uma e::ipel 
ventoso. chupa um pedadnho de ffiE' DE EFFEITO SENSACIONAL Que enche suo a.~sse 

O#CONTRA 
a cavidade e 

H•• tos••• r.belde•• tr.~oelra..... Ior-wt_ cIoreo cinho se enterram os dcn:p.~ Ol;J4.lscul --L 
••• ou .Impl••, grippes, ...Irl.dos, r.~.. __c.- a ultima ti9UJ':l mostra. _c.n.•••ngulneo., do.... 110 peito. na. co•••s, ...0...... A ssim . fico o verme ooli<.!m:Hmle;
• tr..._za geral, la..a d. appellle. febr... CONTllATosa lado. sugando. dia c noi'e. ;.'Vq\~enaSi•• ,....dlo ab.olulo, heroleo, que ... I."'.. i!fIJc8c1aa108o tidades de sangue-. ot:aves o iusigni 
CONTRATOSSE I" recebeu mal••• 24000 atl..,.do..._ 

Vendas em prestações .-. Garantia de 4 annos •• I•••• do. lub.reuloso. tom.ndo-. co..._ ........... . 

orilicio aberto pelc3 de:"lt~s. 'JO mes"fDOIS modelos (de 90 e de 120 litros) ".'ros. ·T.nh•• culd.do! Nu ......._ -O..... AC08I-	 po que lança no sangue um vc:n~no~ 


IImbas de umll f.coDomla SII ' pt;:he!l:l~Dlc, !,oi!'>, em 24 "m.ó. CONTRATOSSE, que' MIo........... _.__
•• ..,.............. T....._ ...... __ Esse ô a oh10 cC' 11 m ven:le !""~ . 1. 

borlls cooaomcm meDoa eDl/:rg lc p.ieClrlc,", do qll~ um se. agora, o mal (iU(.o fazem O~ m ilh 


ferro de eD1!'ommar em I! bore. de ~ervlço . 	 yermes que uma mesma pe:=50~: p6" 
no intesbno e ter-se--á ideia da gt( 
desta doença que tanta a:aco Ct POlIMantemos em depósito todas as peças tiOOre-
do Bra .i!. .

ssJentes e mesmo mecani8mos completol'l. Feli1:mente a OpilacCiv é c:o~IMPOSTO DE RENDA com eUicacia pela Neo-NecQtorin~
Em cosos de dellllrrcDlo. C~ IIroprlef.crlol atriío cllen eó dose de Neo-NQC<1torinq: bost\-: . 
dldtis hnmed!cli'!Tlenlt, I("m DlI!ccu!lldad. dp. IIguardlm!m 	 das vezes, pena matar lodos os ve:EDITAL n v:odll de peçll3 ou dl!volvl'rcm o. ,,,!rlger~dort!\ pml! 
1I""'in c"o~e·l.!ldo~ em 5ôo P(,u lo ou no R!o dr kuot!ro. Para ciência dos srs. cootri 1·- Os procuradores e repre

buintes do Imposto de Renda, senlanles de residentes f6ra 
transcrevemos abaixo. por meio do Pais, responderão peIto 
do presente edital. alguns dis · pagam ento do imposto por Nec:;{~;i'~ 
positivos dos Decrelos 21.f·54 e estes devido. quando à fonte 
1.168, respeclivamenle de . . [de rendimentos não couber 
20/6/ 1932 e 22/ 31 19:-19. a dedução do tributo. 

Artigo 78. (Drcreto 2t.55~) - Artigo 26. - (Decreto llfi8)1..;::=;==================$:i 
Todas as pessoas flsicas ou - O Impolôto de renda inci· 
juridicas que por si ou como de Rôbre os juros de ap61i 
representanles de lerceiros. pa- ces dn dívidtl pública qual

Para sífilis... Não ha 
nenhum igual! garem ordenados. gratificações. quer que s~jtl 11 clata da emis· CDOIpan~ia C Aliança ~a · Da;

bonificações. inleresses, comis ' são, salva expressa conces
sões. penentagens. juros. di· são, por lei. da imunidndeo sr. MuriUo Rodr; gue~. ar'ista gráfico, mullO videlldos. tucros. alugueis e tu · fiscal.cr.nsld erlldo em D. Pldrllo, Rio G,.~nde do 5ul, 	 Fundada em 1870 Side: a-,Ajns, prestarão inlormações ~ Artigo ;!o. - (Decreto 1.16B)\:SCleve: Secçao do Imposto de Renda - Será de 4"/u a taxa pro.Cumpro um s~g'c d() d. ve r de g rotldão lor anéxa à Delegacia Fiscal. porcional referente a08 tltu- Seguros Terrestres e Maritim,nando públiCO qu.. , se hole g, zo excelentlt s..úde, Arligo 86. (Decreto 21.554) - los ao portador e de 3"1" adevo ao mÜlIgrllllO "OALENOGAL», o qual me IlUml	 ,As infrações do artigo 78 se concernente aos nomioati uou li Sifills que m~ ilrrulnilvil, bcs b051l10le lempo. 

Capital Realizado Rs. 9.000:01JolllO tamblm nl!cel!6ario decl/lrllr DUI/, de lodos Os ;~/0rn;d~s5:00~$~.multa de v01'rtigO 2t-(Dccreto 1.168) Capital e ReservasmedlcJmvolos que tomei, o .GALENOGAL- roi () unl. Artigo 88.- (Decreto 21.554) Eslão sujeitos ao imposto de Responsabilidades em 19JR ;u ~;:~~~~~1;
Cf' que c perou de fórmll r..d,e , I. p ;>r bs(', dumo qUt - Até (80) trinta d" Junbo renda todos quantos recebam Receita em 1938 22.786:lfNA j HA NENHUM IGUAL... podem ser feitas as declara- vencimenlos dos cofres públicos. Alivo em :I: de dezembro de 1939 • 71.478:7"(Flrmll reconh~cld8) ções de rendimentos, inde· federais , estaduais ou municipais, Sinistros pagos 5.094:7; 

pente de multas. incJusiv~ os membros da Ma- Bens de raiz. (prédios e terrenos) i7.186:jO sr. FlorenliDo Aguiar, real dente em Plratfny. Artigo 6.0 - (Decreto 1.168) gistratura da Uniao. dos Esta
Rio Orr'lIde do 5ul. diz:  - As pessôas físicas não são dos, do Distrito Federal e do

50frl". de~de muitos onos, de um corrlmelllo obrigadas a apresentar de- Território do Acre e. bem assim, I

do nariz (OZENA) e i.:í dv.slIoim'.ldo de me curar de clarações, quandO a totalida- os funcionálios de estabeleci Diretores: \ 

tAo importuoll mOle~l i " , I(,mel o .GALENOGAL. do seus rendimentos não mentosde de 	 autônomos. Franc~r~~r~oJ~ C~~:::~~eSe ~~~~~~i~ fo~é ;:n~~ulDr. Frederico W. Rt m"Do. 11 coonlho do meu eXCI.der de dÔze contos de Artigo 30-(Decrelo 1.168)- ___ I· portlcular amigo sr. cdplrãO Jo, é M8ria d'Avlla réis (12:000$000). As declarações de rendimento 

GlIrda, I! com 3 IraIlC ()O~ apenc>s fiquei radlclll· ArUgo 13.- (Decreto 1.168) já apresentadas. relativas ao e· . . . i . I
menle bem e prolund~meot~ gralo á esse , eXlraordl - Os casos de declaração do- xercicio de 1989, serao revistas. R~gllladores de avanas nas pnnclpa 5 ."cldalf 

aarlo remcdlc". losa. devidamente compro· para o eleito da aplicação das da América, Europa e Alrlca. i 


\FIrma rrconh,clda) vada, quanto ao pagamento ou normas deste decreto· lei. 

receblmeoto de juros comis · Sôbre os dispositivos aqui ----- ~, 


Hoje que se Jula de~e!perl!d~mcote contra a sões e outros rendimentos, transcritos e quanto aos demais Agentes em f1orian6po~ ! ''I-'
tarrlvel SlfIU5, qUI! PfJlICO a pOIlCO Vai anlqu,18ndo serão punidos com a muIta das Leis em vigor para o Im
ti Humcnldlldll, de~cob, lu-6e, IdlzlDenle. a Glma mills de 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, secçao'lesta 
aurp,reeeadeale e podel'osa P,Jrj! deltruf-Ia que é o equiparados. para o eleito em rado do oficio, está habi- CAMPOS LOBO aL· 
' i:&Ddt; .,I!, abençoado d~purjllivo eGALENOOAL.. A 
colifJ...~o poalUva dessa verdade allti! nos deis I:~e!~:t~aO n~i~~~I~~ a~~el~~ ~~sd~e~mf~.r~I~~e;e~di:t:r~~~\~~~~ RUA FELIPE SCHMIOT N. 'i9 ' 
.lea~"ilo. 'acIDla. ~:I~~olldaçlio das Leis Pe· ~~~ns:~t~o~!t~ f::~~o~ontribuin- I Caiu postallf}- TeupholZl 1083- E.nd. Tel. •~LI ~ 

. ED~óntra-8e em, todas a8 ,Farmaclas 
A..rugo 20.-(Decre. t.. o.. . 1..1..68.. ) Florianópolis. 1.. de Junho de I Eacrit6rios . em It"';aí, J:.a ' ~ J- Será de 3 % a taxa pro· 1939. ..., 9llDCI 


N ÕO Ap. · L D. N. 8. P. - N. ~ ~:~~~~:~to:od~c~~~~~~:gtl~l~~ · CAR~~~le~~~~;çla~AO ,Blumenau. ,.S~ÂÕ.liti em La 

do ~Me =-Republ1ca8 SuFAmert,caÍl88. 

I 

ArUro 21. - (Dtdretô 1.168) 227 ~. _." 16v__ ...~P~)_ ";;.,~;"..~~~- '".~. :...._12_-~ .....~. ~:.:_ ">j.;.________' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1083-E.nd


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

~1 :~ S ~~~,_~~ \. 1:~&····~····························:1,-·e tn 
U/ai ; ~ !/," r;, rlu,>i.' li 

i 
,,'''J e ef. \ i Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i

ttt"1~ct)ao e O~nc!U&S' I 

rus ,ll)~o Pinto n. I :' ,11 Transporte rapido de passageiros e ca(gas com os vapores "Carl •
i. Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 
~ . 
I: SAlDAS MEi'I"SAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS : 

N .• Cap!tgl: 
\.111111 jU:!iUu... 

:oE<"OIt!l!Ilrli ~2~ffil 
rrlU1CI,(r~ 

1 

=. :;ha FPOlis.-R. ~ U"" F,,];.~RI' d. '",',,I U,h, FI,.;"",];,·iO de Janeiro .l =. 
\dt.. 1 Escala Itaia hy-S. Francisco I Laguna. 
~ :: ::a:r:\ li ;'· ill ~ 1I :l~lll)t~~~1 ',:: e Santos. .~ Escala São Francisco •• 

.. Transporles de passsageiros j 

'11' e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. • 
Ail1l0 , .'SIXm "I 

S6WCli1re 

l'rhoe NlTf' t?~~1 I•!l. Paquete .Carl Hoepcke' dia 1 . Paquete -Max' P M !• 

'fi' «Anna. • 8 aquele - ax' .... 
Annunr.lo8 rOt\c1!ttntt' ("O!l["I1C~r: 

I• -Cal Hoepcke. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 • 
1} 'Anna. li 23 •o. urlJilluali!!. m C8DhJ nAo puhl\('M

.tOH. nlo "'l1r&o tlp'1Iuh-l rl oa ! • Saída á I hora da madrugada. ~ 
0 Embarque do Srs. passagci-I Saidas ás tH horas p. m Saidas á 1 hora da tlI

, cttr!' cçlo 010 p.e r~tspont1ftbfl ! & 
Pttlfl" eODooltos emlttldo. Doa W; ' ros al~e~~s2~a~o~:~d~:~ ves· madrugada. • 

.rtl~o" &frrilltgns(.oa ~ Ordens de embM'1ues até ás . Ord ens de ':mbarqucs ale 0rd~ns de embarques ate : 
1lif 12 horas das. vesperas das, ás 12 11OraS . .... 1 as 12 das vespcras •e saldas. das saidas.Apropósito : -_.,-' '- '---......-----. ... . -_...... :

' .... Ob!ervaÇÕ~:l: Ap;eia~s~~;J~a~t~e~ãpOre~~::t~dç;~' dne
Oa~Stec~:~dtooriUd e dvaacc~n~-. r,.'.;

Correio Passageircs - Encomenda ~do (anCer illod erni8simo~ a\'íú<'s ,J( ' ;;2 lignm com a maxima e E' eXP,cT~~~e~t~I1~~~~II~~:rOa ~eac~l~i;~~!~i~~ p:s~~~:~~ ~ ~c~;~o O~I~s ~r~~~~~!' ~jtn ~ 
o C8ocer. também conhe· BRA81L _ t ; 1~~,f~JU~{)tt;i~~ ~~;~l~~r~i~r~~: _ CHILE _ • «Rita Maria». ... . - ... e 

cido como cancro ou tumor BOLi\' IA __ l'ERU' • Para mais informações, na séde da e 
maligno, é um dos grandes S d "~j L d • Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke .. 
flagelos da humanidade. Sua yn ic a to l.onuo1 t ;3;. e á rua Conselheiro Malra n.' 30. • 
tendência é expandir se e Agentes: CARLOS HCEPCKE SIA.. .' . . ' • 
ulcerar, provocando sofri RUA CO ~SE LlIEIIW MA FilA, 34 ._ Floriannpo!i8 'i!<i~••~~~~~t1\'!~' ~o); ~, 3;~~!_~"'(~~.G" ";f<~' 1'.~:oC__· ê"' ·l!í'!"-l),.tl, ·~ 'z,~~(r •• 
:~~:Z8d:8 ai~~:~os~empre a TELEFONE N. \.500 _ ._....__ _____ ~_---;~;;;;;;;;--;;;;--;;;;--------;;;;;-;;;;;;;::;;; 

Tais particularidatles d~· L---------------------;I D R ( Dr. Bl-ase A. Foraco 
ram nascimento il crença r. emigío ~ 

de ser o csncer doença in· (irU'S:dCJ Dl.':nti5t:} tv\OENNICH ' Médicochele do Dispensário de Sifilis do Centro de Sati11 

curável. Este conceito é . er- CLlNICA -MEDICA de de Florianópolis. Ex-interno, por concurso, da Assis
rõneo: a enfermidade. co- FLORIANOPOLlS Edi!iclo Amelia Netlo Molestia internas de I tência Pública de Porto Alegre. Ex-interno de 

rneçando geralmente por lima Rua Fellppe S(hm:dl SOBRADO, SALA N." 1 Senhoras e Crianças em \ Clínica médica e Ginecologia. 

lesão local , é passivel de cu · Geral. 
 I1 

! ra, se descoberta a tempo Cltnica· cirurgia e prothese da bocca CONSULTORIO : CUNICA E CIRURGIA 
e tratllda cilnvenientemente. Rua Trajano, 1 - Sebo 


Nessas condições, (lois . a App.,ol~am.nto reconlomon!. adquirido, com Iodos os CONSULTA0: I 

suposta incurabilidade do apd.içoamonlo, da lochnica modorna. 9 á~ 12 C 14 ás 19 horas. I 
--- Sífilis -- 

(onlull., di.riamente d., 16 •• 19 hor••~:~,c:~t~:,P:~~~~O~I,~~~~! d~~~ DIATll hHMJ,\ - ALTA FHEQliENCIA Av. ~~;~~i~NE~~: 178 Rua Felipe Schmldl, 46 - - Fone 1648 

tes fatos e da falta de trata · THATAN\ENTO cEM DUIt - Phone: 1392 _ Florianópolis 


:r~::e~)t~e~~C:~adO m~?gn~~~- p, nte. do ~I;:. :;;;~,::~. ~\~ ~)í~~,~, ~I:' Imil,,? os Attende a chamados ·-..'""!'20'!!"4--------
de. d c nll'S IIHttl ruj· . IJl, •• t;tI1;1J>íI5 .\ u "t, · nli(~ll~. s y t'lt C1l11J. alemão que P75 ---- 

No inicio o caDceraparentll r8eJ~!::~I'~~\~\"i\'~I:;:::I:;;;';~':~; ~I~ 'nl~'la_!!\,,:,:~,,~~,;'r~~sll ~::~r.~~. á ~::~ . ..... - -.-.. -~ GONORRHEA CHROHICA 
~~~~d~: p~~~enopemq~~ns:~ef.:~u (C A\,,,·I\rul'l' inoxí,",vd. -- Ext'acçáo l ~m()L()K do nervo, 

sem uCrlcnlorlH:..\o I:a cú .. do denf.c. -- Ur~ úqucumento uos den~ Nâo desanime I A 8ciencia progrediu e há umaque não sara, uma verruga teso __ Mo 'CSti ,tH dli bí:CCH .-- ,Dnsco!oTllÇão spcu.,dfirla}. --- Re- CASA que se ulcera; um pequeno t-!ccÇÜCij de rhiz. -- lkiuq l ~ ntcl(: t1 ' , e Im plullt h ~ (i () _. Tbclul'il.. da NOVIDADE que re~;olverá o seu catio. 

botão indolor; uma hemorra· Pn'M!cnl". e (r~'"rl Ma). ... l1i,urgia r"dlCul "' !(undo Precisa-se alugar uma casa de Ml!ximo Blgllio. Carta para:

gia uterina sem importància: o I'rol NOJUlaoo, llerllm. moradia, para casal, cujo alu· 

uma afta que persiste na lin guel não ultrapassc 100$UOO CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

gua ou na boca e distu!,bios Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas mensais. Informações oa redac· ----------_._--------- 
gástricos prolongados. Esses 
 ção do «Estado>. v-lo! 

As le'ças e ,extas-fe;ra" consultas nodurna' da, 8 ás 9.30sinais comumente sem gra
vidade nos moços, niio devem Aos s,bh.. lI lJ5 de larllc n[lo h;i com,uHa, Q f I' ? 

ser desprezados nas pessõas I uer ser e IZ 
de mais de 40 anos, sohre· HGRAS ,"IAltCADAS. Em negocior., amores, ler soro 


!~d~u~r~~ii~1~:~~~ ~ô:o~~~:: '-___________________~I ~~e:j~~d~:n~~a~iloo t~~o se~~~ 

doura. ----.--------- - .- ..- --- .. .. --------..-- --- -. - e escreva ao prol. Ornar Khiva, 


Começando, assim, tão Insl- Caixa Poslal, 407, Rio de Ja
diossmente, o caDcer precisa neiro, que lhe indicará o meio 

mer descoberto quanto antes de obter lriumpho, prosperida 
e tratado como convém SEm de, fortuna e saúde. Não hesite. 

perda de tempo, e niio com 

remédios paliativos, preco 
 - .._--.--._----- - 
nlzados por leigos e charla 

tiles. 


Devem todos convencer-se 

dellde já da absoluta neces· OR. RICARDO 
sldade de consultar' o mMico 

da famllia, ou os d<lrviços de 

medicina coletiva em fun · 
 G01ISMAN
clonamento - tais como os 

Centros de Saúde, estadueis. Ex-chefe de cll

e 08 de Assistência Médica, 

municipais, - li simples des
 nica do 
confiança de cancer. afim de HOH pital de ~: 

{> tratarem li tempo, quando 

ainda é curável, na ralilo de NUI:'rnberg 

35 a 85%, conlórme sua lo · 

callzaçAo e esptcie, pErcen· (Prol.', L. Burkbardt 
 TOSSE? BRO'MIL 
tagem bastante animadora. e E, Kreuter) 

Quem desejar maiores in · 

(armações sôbre ést", ou qual Especialista em 

quer outro aBsúnto sanitário, 

poderá facilmente obtê-las, Ch·,.u·gia (JeJ ui ~ 

baltando àir1iir-se ao Depar
iamento de Saúde Pública,
1que, por luas secções técni· 
cas Allpeclallzadas, as aten· 
derá sempre com o maior 
.e'mpe~h o 8 satlsfaçAo. 

Alta cirurgia, gyne 
cologia (doença8 de 
senhoras) e parto8, 

Cirurgia do systema 
nervOlo e operações

de plaetlca. 
Consultorlo li ruo Trlllo. 
00,18 (dlra 10 : 68 11!, e 

. dos ~~~a!.6,\r?i8lp.I,e~. 

FERI'DAque resista 
.0 Ulod. 

cALENeULA ;G~N(RE,]A 
a melhor pó ..ta para r.rldu, qUttmadu...,. 

u10tru andg.. 

NilO, , ~:::.d~~L:.DUt:C~~C=u:-.~~~::d1a1a. 
pharmacl...Re.ldencia , rlia'E8:' 


te"ea JUDior, 20. - Dtpot.l&uto U". CNll'ltaI: P!ARM. 81'0. AOOSTJNB8 

T~I&pbone - 1.181 RfIa CoDMIbtbo Waar.-II 
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6 - o ESTADO, 22 de Junho de 1939 

Machado de Assisti 
A moeTd t1dt.- da ".~\s~n,·iU\~ '-lO nhn tplt' n intelig t? nte bacha 

Cultural Luis Dt.!'lfin(\ n, por rt.'i CI! it rense t.~ ntra~se no côrn Última ~ora esport~1~e~Oe~~,r:.:~~ '1 O~~:~;'~"it t;~;~~~: I ~~~:~,~~~~~olJ(l~;~ ~~~~a~~z~~ 
a passa!-:em dn 1." "entpnú- ~[JIirllls rios IDOÇOS dll .Asso- I 
!'io de tlJachlldo de ,\s,i~. d ll.::lo Luis Oplnno ' , eis que I 

Várias Sl'<l~ , e sritas. se 00- ,·i .. ~e <lesmandt\ nu muiH crua _ . ' , , 
ttlvam em mt:itl ú sdt>t.: IIssi~ " impic tlosa eatilinárill contra O fute~ol nos Estados I 0_ caso ~J'l?(~o ~t ~)m 1\" i~dls 
tcnela, tendll ·se 115selHano it 1\ a. rt,' rio r\lmnneistll ('('Ie· A ruC..' 11.1 li , 2 1. :~ 0. PUlll~sta-1 ;Ipllna .1, ,u,~uelro In"les e. 
mesa q:ll~ prt!'sidill ti soleni - brado.. . no VellCt'U HO SH)ll l'trlJ Cum ~t m: prO~U?(lO e do « le~mlJ 
tlade: \l sr. .Jáu ti lIe ,lt-'s, re- O "riador de .11 11inca~ Bor pu. J1I11' 1 11 ll . que . e hat l u com o F la-

r:~:~!~ltaD~()~I~ S{~' ,}I~~~,I;,"~\~!~~ ~a:, 1:1~'~~u :' t~~~~':' ol,'~a~~~ CI::l~l:;;~~rr'~~I;1I " ~~n:~~~)r~~~ . m~~;~';I.i~ de acalo.l'ado~ de 
dhaus~~, pre,identedll «As~() - "xtl'l'lHll fillura e ineontrus- pe la contal(,'m lit· ~ 11 I. 1!J:tte",hc(lu r('~C)I\'IrllI o ~e'l 
tiiaçüo', o~ sr~. dl'6. 1\'0 d'A- táveJ ol'iginlllidlHl e foi It'vado \Jaeei'-'.:! !... () Interna : I(llInll:'. . 
quino, l':~n~ d'ArHuin I:' ti SI' , fitl Ilplnjr'lnho da crítica nHli~ i c:iOllHI ahat(lll ~10 Cruz l'i ru P ( JlOi ~t) quanto ct~ql .IogRd.~r d,lo. 
capitão dos POI'tM,' t'lIp. de I\C,.~tl/l e mllis in j usta _ por- I!} /I 4.. . .~II'~ ' Ru~pell . c n por li laS, 

venc!Cllrveth Luto; c. K. Soares que pl'pcont'ehiaa e unil"l''-I 131'1 .0 ,iI'I'II," llt, ' ,:!L - O _\ Icom t p~mll totR.I, . .~e t
Dias. . rtlL Nüo () dizemos por nós. meri(·fl. ve!1,('\'II . ao j" lllpstl"n ; mcn Ot; .: t> •• ,PI O:lH ~.;~O f.!:- ml . 

Um mIcrofone ap"sto a l;ma lie,·"llInll's apenas a impres · pe la ~1!-:nl1il' III ,' :1 co utllgelll l nunte (h 11 ' q1l l 1l1 li. I:. ~éde 
das janellls da S(olÍl:' l1a A. C. SI1,) deixada pelo orador no de :1 li li . I ~ I ~:ml~~~ . (\~~ell rtellC IRR Ildn Quer saber o Dleu segredo? 
L, onde se reulizou. o ~erü" espirito de todas as pessoas . -... . t ti l:t: e"a I ar as I OlU as Eu vou dizê-lo seDl Dle do. 
hlerárw, I'elr"nsffiltlll os ,hs · 11It'idll~ t:' l'liut'lt/hls qllf> e,tI- Os jogos de domingo Illu:erllrmenl "'j /}pllcaJas ~o 

cursos iidos pe los di\'ersos veram naquela r" s ta IIm{lv~I , A tllhe!'1 elu I i!-:u Cal'iot' .. Ir~' ('ri/ " dJ/g", I'" e qU~ d . PÓde espalljar; si quizér: 

orad()r~s, que rOl'aOl os HS.: onde 11 iw!)~U<lt;n"i" do tlr. mllre" PH'I·a /I pr':,~imo o"min ~ l~l~r;~ O,"';'I'::,I:'~d ;(~all~e ~n~i~ Sou assiDl bela e elegante 

JO~H..: liuedt:1i PInlo e Hehu Muntpr~t'~rn plOg.:lI lU.l'l l.U; t\ g(? os l:H.->.~Il .IrI~es .Io~o~ : .vasco mrt.h , li Jutrú-Ias t tl0 oe f'es Graças ao uso constante

H:~l." .•~~mur()s d~ ({A~S\!CH1- con'(}SiYU~ ~ola~. de YI~f· lUI(). ;<., S. Cnsto\'ilu : I·lt~nllnen~w , tin h)r nÜ~H~- I.) CUfllprinientt') 

çao Cllltural LUIS Oelflllo ,. Deu ·nos ele n Impressao rl e >' Bnms ut' "s"p' .. I· Iltmen!!/'l, . . t Da "./I Saúde da Mulljer" 

ÚI'. Auelarúo \Ionttlneg-ro, t'OU · um individuo que é convi- ',~ Madureirlt . 'la ""nll Impns.6 . . 

vidado /I . !0',llar pã."te uas dado para ul.n hauquett' .~~ , . " - m:~c~u~~t~l'[IIII~ f~'~teP=~f(~ro - -- --- --- - --- ---- I------------- \{ 

eomemora\'''t:~ do dia, Altli - sem ter hebldn 1111.0<1 e es- Brtto embarcou F[ I 
mim Dias, Mlldor du referido IllUdo ~m ' seu jui7.0 pel'reito - HIO . :!1. - Emb "'{'ou hnj e .•c~I~~~g/~~or~~" (~U~n~~~Il~ 

I 
C I N E iIVI A S 

II 
'<'v.'" < d f* ~ 1I 


s~)d~hC_1ll ~,por ~,m,. ti SI'. ~au com~ça lIIe~p('ra tl :l ~e~;e. ,ai Ite lI\'iüo. JI 'lr!l 11llefl ' \~ AlI'es , espnlhados. DO~eIlI' uma cu - - ,a ~oc a 

<-:.ucdt's, qU e encenolla 8e8- partir. com um pr~Z"1 l1~glCO l ll médIO Hriln . qu e RRSiuou m is,11 0 [ormadu pelos 81'S .: CINE OOEON _ A '. 17. 19 1 

sao. ~'',. ~'.~mr r~1~:~:e (~eP~:-~.el)1I1aS <[U" \ ~2.ntraln ellm " Intlependien . ,J,osé Me,rlei,r(l~ de Carv1l!ho,. 20.30 hOl.', .Novo. HOlixon- --- 

As palma~ 11l'lJe is, int'ertas , Diz-sI:' que sr. :\Iontene· Carl(l~ lon,ela e e I\Dlh~1 t.... . FAZEM ANOS HOjE:(I 

de pura cOl' tesia (I:io h(ID ' gro l' CIIIHlidllto 11 qualqul'r FOI operado ontem ~~Ilst~s, yara. ~furar e~ r,l CINE REX _ A', 17, 19 e as sras. . OrblO~ SImões! . eSPÓla 
dosa é nOs~1l gentt-' ___ ). e bem pl'olll ,,(ul'ia d,' Santa C:!t:!l'<lHl"1 IU \ I LI O rui'diu ü.... ...I)f(;~(). IIlq.l~er~ o o _q.~e ,!:.e 2030 hOl••.•M.d.mc X (A Ré do Sl_ "EIII'O Stmoes e lIbanta Gou
dlterenles das que tcst(·j .-tl·a lll o..sejl,~(' de "x.' rcel· (I mil/is- .' 1 " I 'FI . n ~p foi ( . ~tl rl aue ~ .•~'" d li ,~,pe"v'l Mi.terioso). . lõii, espê,~ de ~r. R!cardo Go~I~!t; 
os outros oral1ores. oito !'tl- t('r io da j usli<,:/l . Será lIrri s Zlm lO, '" , 1It1l llle, ) ~s~ comJss~/I .. ev~ r r~u,' I' a~ sllla5.: Mdlia do R05~ ' lo Du
l'am baSluntes pllra Sigllil'll'/l1' t'lIdo ,.rirmar que cousigll ser perudo onll m~ nlr ·se um~lI,h,~ ,I.S ~ . b?l.tlS, CINE IMPERIA_ :- A. 19.30 lia Peleila, Olindina Pdul 'na dos Pas
11 con81l!-:raçll0 ,1". «II'ahulll!P' .iu~lo para com os vivos quem I para dllr tn,CIU ,lO tnqueflto_ hOl•••• M~lhere. I....n.,. . sos e Fernandina Madella Cosia. 
do dI' . AI.H:~llll'do :\lonleue mio tJ soube ser pal'8 eom Uma lembrança da os m. Callos Bonel!!, PJul:nc. José 
gro. um murto que nohililoU Ht'i «Copa Roca) - - ----------------- - - - --- da Silva e João B.iUsta Dutra. 

(Juando todo o mundo supu - Letras pátrill8. RIO. 21. - O VIlSCO ofere- =~~ 
ceu il Liga ClIricca U01a ["- Senhorlt•. r'ÇIl com que PCI) na

-----------.---. -.---- .-.---. ------ - --.- -.--. -.-.-- -.-- tograria do est:ldio S . ,lanuÍ! · S PEDRO I S PEDRO I m'lrsrto u.c ch.péu RAMEN7.0NI. 

j~~'o~oJa ~~~S~~0 R~~a~,~ dos • ". " Decolleu. ontem, o nalalício do nos-Dr Pedro Catõlão Clinic:a ~édico' so jóvem palliClo sr. Osvaldo HiI! ;er. 
• clfurqlca Inglês foi suspenso DA FEDERAL :~~~~O~á~~~IC~a e ~;~,e~~!a m~l~ ~~~~:MIL CONTOSdas molestias da cabeça e pescoço RIO, 21 E~(e v e reunida los membros dó «Assec ação Cul!uralESPECIALISTA EM ontem, ú noil(', a diretori" EM VIGESSIMOS Luis Delfmon . '.OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS tio l3onsucesso. F. Clllhe. En --- Faz ,!nos hoje o SI. Arlur GJ· ) ".CODsultllrio: Rua Trajano, 18 tro OH assuntos impcJI tnnl/'s [etli, e5C"V~O de ÕIIàos e aUlor dos .SALÃO PROGRESSODiariamente das lO ás lI! e das 4 ás 6 horas que roram tl'>llllllo3, l'iguravrl ensaios filosófiCOS «lucubrações- eResid.nci.: Phanc 1565 Rua Felipe Schmid! n . 5 . Seála do Pensaiilenlo'>. 

43 F L O R I A N O P O L I S - Passa hoje, o nata[icio do sr. 
I~_niil__..IIIIiI____________slII·v•. • :l_.I~~çoj~:;n~l~ea B~!f:;la . chele do Ser-

SegundO nos inlormam. vaiA máquina arran- Despo;ado~das roupas obtendo a mais gentil acolhida Srnhorlts, {,xl!a que seu nolwoa idéa de se recelte!'em os es _______ 1usc cbapéu RAMENZONI.
coleiros da capital. com cari

TIENTilIN, 21. (I ;. 1')(OU Ihp. O bratoj nhosa lostinha, à sua volla do Ação de inden ização- .. 1 Fui IIgora revelado que cinco Rio de Janelra. onde. com ou HúSPRDES 
uma tia de Fredrapazes inglêses, entre os Iras meninos do Brasil, partici contra 

Estão hospedadas no G[ÓIia,Holel 
S. r.-\I ;LO, 21. - Cm <lci- i qu»is Denis O'Haru .1' Wil  param do grande ..aiurj». die Bartholomew Atenção! 

dS seguIntes pessoas; AllUr VaUs, ANosso povo nunca recuso:J a,
ôente d" consequências ta- \ IIar!1 I-IllImurray, n 'l se:~~s nl\ na medida de suas possibilida Dispondo de peql'ena oli· madeu l. Malsonndve e srd., VII&I 

tdis ocorreU de madrugada ChIOS: [oram pratu,/i.Il.ente des. apoiar Iniciativas que re Hollywood, 21 (U.P.l - Os cina, porém,~dequz da, com G.- Agullle. Elfr!ede T. Karrer, Carl 

nas o[icinlls de Ti!celagem despoJsrl?S de suas roupas presenlem os seus senllmentos pais do meniuo freddie Bar aparelhamenlo de precisão Helnz L~nge . dI. Magalhães Gomes 

do Moinho Santista, no Parque 01\. blllTelra da .r UII "Y1l?dro\\' aItru/slicos_ Esta nesse caso a tholomew, conhecirlo artista absolut? e um provador e 51a.. Gené;lo lins e lamllia e Te
homenagem aos escolelros da,iauaquar!l. L;m hcmem. apa- \ Wllsou, no dOffitrJgo ultimo, e I c:nematográl'ieo, moveram u - de l;impadas,capilal. tanto mais que êsses leza G:;bbl. 
Ilhado por uma rllIS máquinl1~ , e~p.ll~ra~lns com páus pelos meninos, pela organização de ma açiio de indenização, no NOEL MEN DOZA 

teve o braço direito /irra Dca- o!.clals Japoneses. que lazem parte, se ncltam ln va[or de I.UOO.UOO d e dólares, acha se á dispos ição, à rua ENFEI<,ll()S 

do do tronco. vindo !I [l:J(!eer legrados na correnle renovadora contra uma till do me8m", 11 Padre Miguelinho 11. 0 17, Enfermou, cn'em, novamente, o
destinada a dar ao Brasil uma cusando-lI ( até o dia 20 de cada mês, ~osso prezado conlerrãneo sr, AI!~ I e «c()lIspiração e,Iuntes meslDo de receuer qual mais sólida e herOlca unidade, 
Ijller ~ocorro da Assistêucia digna do luluro que o espora. tráude> para ohtcr 11 SU1i1 para consêrlo de receplo- Tolenllno de SOUSd. a(,hando-se. po· 

•\ vitima chama-se Amtri  Oxala êsses pequenos caiari tutelll. res de r;idio, motlilicações I~m, hoje, sem maiores IncõmodGs. 
nenses. quando regressarem da co Póvca, portul!uês. de 4ii Re,;;:e-s~ntõ-u-SheriCCk I lécnicas. ele, I - Acha-se enfermo o dlligenle 


I:IOOS de idadl', casado. cidade verde e 1I0rida. inllama Holmes 140 vezes ~~~~~-=::::::==~~ comissãro de pOI~~ SI. FúlVIO Slva. 

capilal do pais, enc9nlrem a 

da de iúbilo... júbilo que lhes 
diga sinceramenle quanto é FAI.I.ECI)IENTOS

Londrtls, 21 (l!.P.l - Fallebom o coracão de sua gente I Faleceu, ontem, em sua resldêl' . ' c~u IInte-ontem, nesta cidad\', 
cid, à lua Silva Jardim, a sra. Ma,>-:ALUGA-SE It~~ s:~ :> ~\ 
'Ia Santos. enOr~- a «prof;;~ão;J ~OSA~!Is~fn~:b~I~.yi,d l~~I~ gu:!~~ ! in, 10·1 Domingas dos Seu 

Cães Liberdade, eSQ. Saldanha ':~j)' f]/' ferramento efetuou-se, hoje, às 10 
uma na VAftSOVIA, 21. te sua carf('irll l'tl Marinhu, e sala dita As - ;\ polí artistica ~ 

I!IUt.u... \ 1 :I' _"'~~ ...oeIQAD[ horas, no cemitério públiCO,cia de Daulzig prendeu um pre~e ntou 140 vezes o papel 
moloris[a polonês de nome de Sherlock Holme8_ 

rua (iundos do prédio n_ 14 
HtI IOB conol o Sabóo Ruallo.rua Tiradentes) . - Tralar na PILULAS DE BRISTOl lolldo ou liqu ido. 00 maill 


-Casa Daura " , rua Sch
 pC!rl~lIo • drlir"odo p rodu(' loFelipe Embaixador em Berlim '~ ;~J~I~u!~~g~~:·~~u~:J\e~~;;~!~ --Éspírito e Matér~.-.-.- ::~hn::'..~y~!~nb~l!nl!m~ \I ~I~~miat, 19, lomb.m . • ~plnho • . pafmo~ 


21B 15V·6 ra Udynia, derrubou um poste RIO, 21. - 03 métlico8 es · crOVOII. rVIlOI , coml  RIO; 21. .. O sr. presider:i: ,
IIllrdol. 
chõol!i.luorOllotido.. I'rot.Ja

oDde e8tavli hRsteada Il ban o IIlrlta~ vão responder ao rtlp a .\10 moddode com le da República aRslnou de· 
delra gamada. Por isso, r) p.cu- to que lhes I'oi lançado pe-, ereto nomeando para embài- . 
sado de «profanação 110. ban- los seus colegas da Socieda· xador em Berlim o sr. Silvio: 

Apreendido pel. polícia , deira alemã e de provocação•. de de Mediciua e Cirurgia. de Freitas Vale. , ,:"" . 

um filme de propaglndl 
do nudismo 

S_ PÂULO,21. - O dele 

gado de Costumes, senhor 
 AGUARDEM PARA JULHO 
.João Cataldl Junior. atenden

do a uma denúncia de mora

dores do bairro do IplraDga, 

nesta capital . mandou apre

ender um filme de esrRter 
 A. primeira e real LlQUlDAÇÃP
realista, cuja exibição estava 

sendo anunciada para breve 

no Chine Pedro I, localizado 

naquele bairro. 


Trata-se de um filme de 
na CASA MACBBelf_A

propaganda nudista, de con
fecção ·alemã, intitulado «EU (A casa que ,mais baralo .vende) · .. " 
sla» ou «O Vale do Nudismo>, 

.~. ;..':..\,,::,_t-.i-_já exibido há tempos. . ' ... 1.·------------------------:..-'- 
, A ,pellctila aioda D.ão tinha . . ., . .. . . .... . 

~~i;~~~~:'p~o~~ BREVE TE: , 'H;ôv;ai ;irlstala~õe·sci' ;RUA TRAJANO 8 
O ....J:o.D.....lf J••I§'-'la " V d d la ad I · d·!b.;"~o·l :1~;:a~~.O;r::~ en as e Iqul ação exc us.vamente a Inheiro 

lar 4 cllrs06M,'••doaldo I · :r... -' 
~~ mahado•• ~, I~..........................~........................................................................ 
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