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BERLlMt<'t~ii:~=J2~:Õ5lírCulo$ U$u~mnenlé bem inf8'lftados acredi
tam 	que o ponto culminante da questão germano-poloh.:iaserá atingi

do em futuro próximo, mais cecJo mesmo 'do que se espera. 

ISINTO'M;AS DE CRISE 
I PI{()XIMA. 

Roma, 22. (U. P.) - Os italianos em geral 
experimentam a desagrádavel impressão de queIos acontecimentos se encaminham para outra 

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA crise ns Europa, enquanto tratam de põr em oro 
dem as diferentes peças do complicado cql~eDiretor-gerente : Altino Flores bra-cabeças» político. 

Uma série de acontecimentos recentes con· 
ANO XXV Florianópolis - Set<ta-feira , 23 d;··J~~h~·-de 1939 ----1-.. - N. 7696 venceu os italianos de que a Europa se apro

xima de novo de um periodo de crise. 

A leôa fugiu dalVender meias é «moral»IPastoral do 
jáula e... rendoso (ardeal Segura Sorteio «(ilória»

Burgos, 22. (U.P.)-Secundando a campa
_ Cachoeira, (R. <1: do_ Sul), Inha rniciada, pela imprensa no sentido de queiMas a imprensil dirá só 
2;2 - Dura~te a lunçao dOias mulheres use vistam como espanholas, o F . PLClNO «VYBA,.
•London Clrcus~,. quando a que é cristão" os comerciantes desta cidade ex- o que rilnce qUiser 

~~::~~~a ~~ e~~b~:~a~,er~~~: puse~am em 'suas vitrinas um c~rtaz co~ as SEVILHA, 22 _ O cardeal 1.0 Prêmio - Um córte de casemira 
um casal de leões, fugIU a seguintes frases: • Não calçar melas é antl-es- Segura dirigiu à imprensa para sobretudo Valor 240$000 

de~eOa, pulan~" .po: cima dll !tético". -AS mulheres que entram na igreja sem Icatólica uma pastoral em 2.° - Um córte casemira 
para ternoJáula. ~ 8SsIstencla, tomada i meias cometem um sacrilégio infringindo tam- que lembra os deveres q~e 	 150$000 
- Um colete para inverno 60$000g:~~~~~, ~ro~~:coo~ I~fc~ng~ i bem os bons costumes da Espanha católica." ~~ens~~~~ras~as presentes clr 4° - Um fino calçado 50~000 

diverslls pessoas contundid!ls·1 1 . I O cardeal declara igual- 5.° - Uma bola de futeból 50$000 
A I..ôll IIlliu oersel!uida pe - ~_ .- _.. - o ~ --.," - il" ·ê- 6 ° Todos os que têiiiiinârem 


com os 3 últimos algarismos
I~-policiae pe'l? p·e>ss~al d'(~11 Úr. Arminlo TaV3'BS - nUÜIDOS. NARIZ 6AR&AHIA I;;'bri~~ç'A~: d: ~;~'í~~'''a 'i~~ •
CirCO e saltou sobre tres cn·· 	 • prensa que serve a Deus e corridos do primeiro prêmio 
anças que brincavam 118 rua, Cirurgião-Especialista Asslslenle do prol. Sanson à Patria. 	 ter~o brindes j!m c'garros, 
sem molestá·las, sendo, adi-I Conlult.. eM. 10 i. 12 • d.. 16 í. 1B - Joio Pinto, 97 lob. -T.I. 145 cA nossa imprensa, Bcen- no valor, cada um, de 5$000 50$000 
ante, capturada pelos il'mãns tUIl sua eminencia, não póde 
Robatini, proprietarios do cir- C d . r. negociar com a Verdad~, VALOR TOTAL DOS BRINDES 600$000 

o~tilagrosamente, os inúme·1 « arlas e SUICldlO» ~~!fe.\P~~~~a~~r:ns!ut~~~ Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. 
ros tiros disparados contrll a Budllpeste. 22. - O promO'1 cansado da vida. A vida é póde transigir com o desre· Não me responsabilizo por perdas.

lera não atipg.iram nenhuma tor público da Côrte Crimi- muito. diflcil e eu não quero gramento. A nossa imprcnsa O brinde premiado será entregue unicamente 

pessoa, das aglomeradas nus u>!1 de Budspeste acusou os servir de carga por mais tem- não póde suportar os caci ao portador do vale. 

imediaç<ie~, não alcançando nHzistas hun~al'os de terem po. Eu vou-me suicidar». ques e o caciquismo. A nos Os brindes premiados e não reclaRlados dentro de 

também "Ieôa. "orçado os membros do par- O promotor disse que, caso 5a imprensa é aotes de tudo 15 dias após o Sorteio perdem o direito ao mesmo.


-----JSM' IM--'- tido a escrever e assioar «car· os membros do partido de- católica•. Este Sorteio em Brindes est~ de conformi

·PerFumilriil A taR de Ruicidiu,. nunciaSRem o assunto, as car- U d . d dade com a lei 15.524, de 14 d~ Junho de 1922. 


I O proIllotor público também tas s.t'riam usadas para en; ma a yertencla o 

A _Perfumaria ,Jasmim», da ' aCUROU 25 nllzistas de esta· cob~lr o iato. O che[e dus 2" «E~enlng Star» , 
 o Proprietáriofitma- Guilherme Urban S.A., rem tentaudo violentamente nazIstas que se ach!lm sob . WashlDgton. 22.--0 «Eye

de Joinvillt', acaba de feIa· t'ubvertel' e aniquilar a oro .Iulgamento é ~V!1n Mester, Olng 8tar», comentando a de-I __~:-_____________~_, 

cr 8S fórmulas de s~us dois dem civil e U ortlr.'m do Eg. em~l'egado mumc,lpal do for· c!aração ~o s~. Cordell H~lll 2b2 18v-~ 

magnllicos 8abonetes -Mur· d A ti . neClmento de gas. Outros sobre a sltusça(l de TlentslD, 
got- e .Pe·as> 06 lI~iH atf lIi- ta ~J. ~ car~a~ p ,<le~~e~ld8.S réus 6~U os partidár.ios de escreve: «A advertência mais 
iram assim 'no~lls ual{da- s.erlUm .elldereçad IR i).~ la!lll. 87.l1la8l, o «pequeuo Hitler da clara que se pode fazer !lO A colabora~ão da Polônia com os 
es que fiz;ram del~g dois ::tI~ad~~id~~emnLJ~'()~n~!:~ P:::~~l~ Hun~ri!l., que loi .s~ntenciad.o Japão é ~ue o nosso país 

inestimáveis e indispens9veis st'gl"üdo . ' fi tres anus de 1;)),)8a.o, depOIS não se resigna. ao paplll de 
produtos de toucador e cujll 	 que ~ seu partido loi decla· observador desll~teressado "n- Estados democráticos 
fabricação obedece a~ máxi· O pl'o molor d\'.e ~ar()lI, que ra?o Ilegal dentro da Hun- quanto OS arquI~eteli da «no· 

mo escrúpulo. uma das cartas dIZia: «Estoll '.f.(rla. va ordem na_Asla»exp.loT';Lm . . VARSOVI~,.22. - O Consêlho supremo do Partido 


Para serem vendidos !lO a preocupaçao das potenClas 80Clahsta da Poloma votou uma resoluçl1o em nome dêsse 
preço de 1$500 e 1$000 re~-I oci:lentaitl da Europa. agrupamento, na qual declara: -O Cunsêlho supremo aco
petivamente, os sabl;nete;; Df João de ArauJ·0-OLHOS, OUVIDOS, Vão irradiar um ro- I~e com satisfaçã,? o entendimento coletivo entre a Polô· 
eMargoh e .Pejas> têm gran- • NARIZ, GARGANTA P . ~lla. ~ranç8 e Gr!l.Bret~nba ~o caso de agressão contra fi 
de prucura visto serem fllbri- , grama para o BraSil IDtegrldade das nossas Irontelras. E~pera, outroslm, o alar
cados segu~do os mais mo· E,p.ci.litta do C.ntro d. S.úd. - Aui.t•.nt. d. prol. Santon Nova YOl'k, 22. (U.P.)-Csr- gamento da colaboração da Polônia com os demais Esta
dern08 processos o encerra I Consultas dlarlas das 4 ás 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 mem Miran?a, o «spp.aker lt dos democráticos, visto ql!~ o equilibrio europeu continull 
rem na sua composição prin· , Ce~ar Lad~l~a e o .Band~ d.a a ser abalado pel~ <:.nexaçao da Buêmia e Morávia ao Reiclt, 
ciplos de I· ordem para /I O . . . Lua» partICiparão, na proxl- bem como pelo cerco da Polônia, levado a efeito pela Ale-
higiene da péle. carro ~opular I Falta de rest;>elto ao mil segunda'feira, 2U do cor- msnha. Es~a. solida~iedade internacional das democracias 

Agradecemos a visita que alemao Panama... rent~,. de um programa ~~. com ~ Polonll~ conshtue a base essencial da segurança da 
011 srs. João Hansen e Antô· dlofomco que se~á tral!smltl- PolÔDla no selO das grandes nações livres. Essa solidarie 
nifl Silveira nos fizeram, afim Berlim. 22. - .'\eaba de ser I !'IHia.:22 -- O ministro do dopara o Brasil,.~m onda dade !avoreco. também a possibilidade não só da deter a-
de nos oferecer algumas tel'minado o segl;ndo «carro Panamá em frança, sr, Ar- curt~, e. retran8mltJ~0 pel~ gre.ssoes ulterlOre~ Italo-ger_mfmicas, mas, o que ainda e 
am(lstras daqueles produtos. popular», a preço redllzidis· nulfo Arias, declarou que a RádiO SOCIedade MayrlDk Vel ma!s relevante, c.~lar c0.!ld.lçoes propicias à libertação da 

simo. O dI'. L~y, que prescll · policia espanhola, hà pouco ga, àll 21,30 horas (hora do I.Boemia, Esloy~q.ula. Albam!!: e Memel, ao lado da garantia
f.... Irl.te, IItlIl a.nr , teou o primeiro cano ao tempo, forçou a eutrada da Rio de ,Janeiro). I da Independencla da PolôDla». 
Iw br'lõlle! SI Ires tosse I chancelcr Adol! Hitler, en· Legação em Madrid e dete- C I b .. d f'" - d -,----------.
I' lei de Nono ~eDbllr. viou.o segundo ao mareehal ve dez~sete repu~licanosque O fi oraçao as orças sereiS à Ávidadehoie 

U te 11111 !I CflNU'T08&E ! Go:m.og. O. dr. ~,I'y compartL se Itovlam rerugla.do sob a I I h precisa do 

-----------Iceu li reslde~(n8. campestre proteção da bandeaa do Pa- tá ia e da Espen a 

Oelcmb.rg.dores e jui.. do marechal Uwrlllg,em com· namá. ENO = 

,zel contra O imposto ~~~I~~r~~h;o~sJ~lu~O:g:~~'!~:o ro:1~?t~a ~~s:!: ag~i~~on~i~~:' .~ARIS. 22 - O jornal .L'~Euvre» diz numa nota: 

"nda La!foreuts, os quais fornece· Em cOD6equência desse grll.- ..O sT' ~...errano Suner, antes de deixar ~ Itál.l~ ~arll regres·
de r• raIO minuciosos detalhes ao vissimo incidente, o govêrno s~r_u Espanha, estabeleeeu. com o gov~rno Italiano as con- O ã I 

Rio, 22 - O desembarga· marechal GWl'ing sôbre o do Panamá lavrou enérgico dl90es e~ que .po~erá reali~a.r-se na Espanha.8 tarefa da campe O USO 
dor Oldemar PllclJeco, do novo carro. protesto. missão mIlitar Italiana preSIdida. pelo general Gambal'a e de bilhar 
Tribunal d.e Apl'la~ão do Es· O cbefe do govêrno da , encarregad'!' de estl!dar a orgaDlzaçil.o das baseR espanho- Lisboa, 22. (U.P.) - Partiu 
tado do RIO, por IDtermédlo Prússia realizou imediata ALUGA-SE um sa· las ~o servlç? do eiXO, mesmo em tempo de paz. Os ge- par. Liege o campeão pOI'
de seu adjf>gado, professor mente uma excursüo com " . lão no nerald lIlazettt e ~ottai . ~a~tiram já ~ara Barcelona, e';D tuguíis de bilhlir, ar. Alfredo 
.I{ubem ~gll, impetrou ao aquelas personalidades, diri Cae~ Liberdade, eSQ. Saldan~a companhIa d~ várIOS ofICiaIS. A modalidade de uma estrel: Ferraz, afim de defender as 
juiz da 2.' vara dos leItos da gindo o carro popular atra Marinho, e uma sala na dita ta colaboraçao entre a aviação da Itália e da Espanha IOI côres do seu pais no cam· 
Fazenda do Estado do Rio vés da !loresta de Sachorf rua (f.undos do prédio n. 14 também cuidadosamente estudada. Eesa colaboração irá peonato mundial dêsse es
um maoda:lo ..de segurança heide. De regresso, o ma. rua Tiradentes). - T.ratar na até a criação de um comando único». porte. 
para evitar a cobrança e des· rechal GLCring lelicitou calo.•çasa Daura», rua Feitpe Sch- ;;;;.;;;;o;;;;o;;;;o;;;;o___;;;;o~ 
conto de seus vencimentos, rosamente seus hóspedes pe. mlot, 19. 
do . Imposto de renda, por las excelentes qUlllidades do 12 __1_8____, _ ____1_5V_._7 TENENTE JoIo ~

1 	 RA DE RESENDE •jU~:~~~:~~::!~UC~On~l~sem. .carro. popular». A esquadra italiana Vagão-correio Incendiado SENHORA 
bargador fluminense, subscre- nas Baleares 
vendo o seu PORTO ALEGRE, 22 - Foi Ontem, o dr. OctacHio Pe- participam aos seus parentes erequerimento,1.-----------; i 
maia 08 seguintes desembar- M h d C ROll-~A, 22. - Os ~iários noticiado, com detalhês o reira, diretor regional, teve peSSOIS de sua amIzade que
gin~fdeor. ri ae a o & ia. anunCIam que a primeira es· Incêndio ocorrido no vaflão- oportunidade de conferen··Oers.. eZoJ!'tiiczoeIlBda'!.~tans,tãAnbceial 	 sua cunhada e Irma respellva

"" quadra nava.1 Italiana, com correio, que daqui partira clar a respeito com o dr. mente, MARGARIDA MELO, 
Magalhllel, l\Ialr Nogueira, Agência e pósta de dOIS couraçados de ligado ao noturno de domin- Aladino Neves, diretor re- (ontratoo casamento, ~Ia 10 
Itàgib8 .Itabaiana Silveira, A· Representações combate, ~uatro cruzadores go último, mas, fÔra obriga- gional dos Correios e Telé- do corrente, com o sr. ITAMA 
gênor.r Ra.belo, Atalde Parrei· de dez ~II toneladas cada do a permanecer, em Bexl· grafos. FORTKAMP, residente nesI& 
1'1lI, ·SlndenbamRibeiro, To C.ix. posl.1 - 37 um, váriOS cruzadores I~ves, ga, por estar Inutilizado um Sabe-se que daa 207 malas c'Pltal. 
bial{,Dan.w · ·Barreto, Luis Ru. Joio Pinte - 5 «destroyer8» e submarlDos, pàra-choque. embarcadas, domingo, para
Pai!1Í,Bei'nardlno Almeida, ch~gará hoje .a Palma de Para ali seguiu a comis- o interior e Estados de Sal!' I . 

,·Alva~,?/.ºràiil, :,Carlos . Fróes. F LORI A NO POLIS MSlOrca. Em vIagem rumo são .designada pelO diretor ta Catarina e P~a!!~i . aPlí " . ..........••,.~...:::"~_$."'~IMttvJ.·'>""~l.
.I~...•1... • .'. ·· , " 
:AliiÍrbâl ' OJiye!t~}f~lavlo>Fró· 1·, Sub.•.9.. • ..ntcs:......;o.•...... p'lnclpel. à:s Baleares, a esquadra .rea-. geral da Viação Ferrea, para na8 .du8.s toram 8&1~áíi;.· 8.en~ .•. . .. 

és Crus. ;Ale"aiillré . Bra8i1, .'> m"nitipiói Jlo E.t.do Iizou; manobras navais ".00111 o abrir .. inquérito, . afim .de do que qa8 delÍlaiiS;:;fiCaftm 

Qóe\llo Ponte.Ii,Cibtal Melo P77 auxIlio de &~rop/anOl ·de apurar u caUIU ~clo llitJ- 00 pletámente ridulldaa .,..;;::;:-------=-"1...:--.

• Ptnlto Jualnr. ' .:..~.;.;..________· lbomh.rtlf'lo- Iro. 	 alua. ' tl7 8Y'-l 
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o ESTADO Sexta. feira . 23 de Junho de 1930·2 

:Rádio de Londres
i A British Broadcasting COI'· 
i porat.íon tem o pr~ze~ de a· 
nunclar que n" intUIto de 

:corresponde I' a o interêsse 
É v. s_ um dos inuitoSÍ'he~

Casada 
ou 	 :e::an;~~8tr:l~;~8J:~f:a~~~iO.~~~ maticos, condemnadosá Sof

; breves transmissões erectua.' Crer cada ves que se produz 
das desde 1.1 de Março de uma variação no tempo? 
1938, resolveu aumentar con· Muitas vezes os excessos _

isideravelmente a duração alimentação.deficiente, os abu
das mesmas, a partir do pro· sos a que submettemos o 

Solteira 
Quando levar Ulna quéda, um sust.o ou tiver ra.i\·a~. todas as ximo dia a de Julho. nosso organismo, favorecem 

Todo o pr ograma irradiado os ataques do rheumatismo.;c~~:1 ~~~p:~~:a~::::l~ ; r:~;:~:I~e u~~: ~:o:~;~~\irn~;~.i"~~:t ·c~~::~ · '~:i~~:7;.~:1~ I 	 Nosso corpo é invadidoentre as 20.:::5 e 23.20 (hora
aborrecimento, tonlC luna ('ülheT (das d e c há) de Rt.:r.u/llJor Gesteira f brasileira) serã preparado por impurezas e substan

e logo em cima meio copo de agU!l. tendo em 


das toxicas, cuja pre· 
"1 exclusivamente a· sença se manifesta

Faça sempre assinl . que cvitar{t lnuitas doenças perigosas. tenção 08 gOst08 e as opi' a miudo por dóres
niões dos ouvintes da Amé' nas juntas.Use Regl/lador Geateira ricll do Sul. tanto no que se As dôres rhcumatica.

Rrglllador Geateira evita c trata os padcriIllCntos nef\~onos produ7. i refere à pllrle musical como devem ser combatidas ir! 
dos pelas mole;tia5 do utcro, a a -snla nervosa. neso. dOTes e colic-a:.. no a põlestras e programas des· ternamente por meio de -;,.' _,~ :, , ' ," 

um medicamento, capaz de facilitar a ~liminR4ião das ' impurezasventre, as perturbações c doenças da rn('nstr~ação, ancntia. palidez , critivos, a maioria dos quais toxicas e dos crystaes de acido urico. 

aluarelidão c hetnorragias provocadas p(':to~ sofrilllCtltos do utero. fra serão em liogull portuguesa. As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga devem ser expt!ri. 

'IU<;7.a gcral e desanimo. " fraque7.a do utero, tristc7.:l.S su!titas. pal pita
 Os programas sul·america· 	 mcntadas nesses casos. Sua ac.ção directa sobre os rins facilitâ 

:ma melbor climinac;ão das referidas impurezas. 
~~es. opressão no peito ou no coração, sufocação, fa1ta. de ar, t onturas, n08 radio dirundir·se·ão em 

As Pilulas De Wítt são sobejamente conhecidas em todo o mundo. 
peso, calor e dores de caueça. dormencia nas perna~ . enjôos, C'crla:-i Merecem toda a sua confiança. pois nio cont6m drog'as nocivas qU í.. 

coceiras, c:.:erta,s tossc~ . poutadas c dores no peito, dores nag costas c lias sejllm an 

duas Irequêncills: GSO 15.11
megaciclos por segundo, ou possam prejudicar o otK'atlismo. 

19.76 melros, com 
cadeiras., falta de ,mimo para fazer qualquer trabalh". cançaços e t odas dirigida para ateDa parte 
as perigosas alterações da saude causadas relas congestões e inflamaç':;"s da América do Sul situada 

do utero. /lO sul do rio Amazonas. e 
 Pilulas DE WITT

Regulador Geateira Cyitll e trata estas cong<>stües c inflamaçôcs desde USC 9.5H megaciclos por se· 
o começo. 	 gundo, ou sejam :n .32 me· PARA OS RINS E A BEXIGA 

Rr.gulildlJi Gesteira p'\"ita c tra.ta. tanlbcm ns cornplica.çüct; internas, tros, com antena dirigida 

que são ainda lnais pcri~osas do que a~ inflamações. 
 para a América Central e a 

parte da América do Sul 
('OTl)(,C~ hoj(~ tn('~rno situada ao norte do rio Ama· 

a m;ar Rrgulaàor Cesteira zonas. 
No dia a de Julho publica· 

remos o programa completo Representante produtos farmacêuticosda transmissão inaugural da 

British Broadcastiog Corpo · Prooura·'e um bem relacionado nO ambIente médlcr. p ora a prcpa·


Quer ser feliz ? ration, que por n08SO inter· gauda médica e venda d'l esperlalldades f"rmacêutlc.· nacIonais e fa· 
Em negoeios. amores. ier sor· ~a~~o aC:~:"~:r:de~~~rt~~~ ~1,;~~e::"~~~~~~lp~'8~~r~~7;:~d~r ~:~~~ilnCl.S comercial. ~ bane. riasLaboratorio de Análises Clinicas te, saúde e realizar tudo que 


deesja? Mande 1$100 em sellos jornais brasileiros a entusia8 ' ro,. ° Côro M••culino d. B. B. 1!------.. 

FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO e escreva ao prol. Ornar Khiva. tics 11 desinteressada coope- c.. Regenle. Le.li. WOOdgll··1 
 -I

Caixa Postal, 407. Rio de Ja· ração que lhe têm prestado Georg. Pilloy (b.rítono) Ao pia' : (asa Electr,"ca
neiro, que lhe indicará o mei<, desde .0 ini~io do seu servi· no: Erne'l Lu.h. IEx·assistenl~ do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio de obter triumpho, prosperida·Curso de especialização com o Prof. Dr. Abdon Lins -- Rio. de. fortuna e saúde. Não hesite . ço radlO(ÕDlC~ !Ug~tO~;:1~!5GS~li~~:;~°M~) I vende medidores ePrática no Laboratorio Cenlral da Marinha-Rio 

m:'o: o:.:;i~o ~:~!~tr~:"d: 1~~7n~ gh~.~ · ~~l.:;r:~or~~i~: lo, Thou·. installa os «q'ladros..Análise de urina. féses, liquido célalo'rachianu, sangue ele. 

I 
Exames de pús, escarro, mucos idades, serosidades, etc. DEL VECCHIO dro., irradior. 0.10 noilo o .osuin!o 21.45 - No!iei.í,io em inglês para os mesmos. 

Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra· o MELHOR VIOLÃO progrom., hor.,io de Flori.nopoli" 32.00 - Big Ben. A Orque,

videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. TO~08 08 Instrumentos 20.20 . Nolleio. o.porli•.,. No- tr. Impori.l d. B B. C. Regênle. Preços modicos. 

Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidaçao :l:! ~=hl~o~~O ~i~:~~~ UI' .ôbro o mereodo e relumo do. Eric Fogg. Sinlonía N.o 96 om Ré 


de diagnóstico. Tlmbre-Vox program.. d. próximo lemano, em (Hoydn). Rua João Pinto 14 

inglit. 22.30 - Tr.n.mi.Ho em GSB: . I 


Rua Felipe Schmidt, 8 .- Fone 1259 Peçam catalogo8 ~rjU, 20.30 -- Big Ben .Pe.cando a NOliciário Im e.p.nhól e Nol.. Serviço garantido .," 
RUA :.!:a~?~~~96 198 !rulo •. Progllm. em inglê.. Somon.i••ôbro ° Mo".do dos _,___......~~-= 

163 30Y ~ ~ SÃO PAULO 2055 - C.nçõe. d. m.rinh.i C.r••i.. 18 v.-lO!:! 

.... ii 	 =--=--~.~ .~.".It.H.i4.......i••••••~.".~ t4•••....~.~....Ii.H.-=~===-=- ._. ~· ~.t4.I-~-=~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=...=4.~....Ii.H.i4....It••••~.~.ii.;t.H.Ii.i........I.
••••••• 

•••••••••••· 
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! AVISAMOS 	 ! 

MUDANÇA de nossas secções de: 

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

para o n. 7 da Rua Trajano 
"A MOOEL.AR" 	 ••I 

Importante : 
No prédio n. 15 da mesma rua 
será instalada dentro de poucos.! 

••••••••••• 	 c:

••••• 
,.

dias a mais bela e completa' 

EXPOSIÇAO DE FINOS E ::·.. 1' . 	

.:•• 
e, MODERNOS MOBILlARIOS 


do Estado 

Preço de causar sensação!!!
~•. 	 = -t. , y 	 '" : .--	 ........., •••
.,...................-===========..........============:::=:.••• • 
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• 	 . 1 UM CARRO VALE TANTO QUANTO AEXPERIÊNCIA DE SEU FABRICANTE: A!NCE : 1 
FORD JA' CONSTRUIU 27.000.000 DE CARROS 


1 

••••• 	
••••• Jf~"tJ7~~~1• FECHAMENTOS DAS MALAS: •• Para.' EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 


• SÁBADO, ás 11 horas nos Correios . • 


• P . URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BoLíVIA, PERU, •
: ara. cada TERCA-FEIR.A, ás 11 horas nos Correios. : 


: - Brasil-Europa em 2 dias - : 
• 	 A G E N T E S: • 
: ERNESTO RIGGENB.ACH & ClA. LTDA. : 
• 	 Rua Conselheiro Mafra, 35 • 
• Telefone: 1626 Florianópolis. 
• 209 	 v-li • 

Os que olham para Colchões 
Colchão para casal :\ ! a illd ú,tr i,l ,\UcoIllobilística, ncnhum out ro fa bri

a 30$000. j \, C.l nt!! .lprcscnta LIma cxperiência do long:t na 
Colchão pa r a soltei r o, CO\1strucão de automóveis, como ford. Vinte c ;ctea América 

desde 18$000. milhões >de carros dão-lhe a liderança desta moderna 

AR preoc upaç iies de c ertns 08 son hos de IUllátieos 
 Travesseiros de paina, 

e 'l " ançacla indústria.
nações estrangeiras com re· Não d llsco nhecemos - di z V.S . encontrará na 

lação il Amé rica do Sul nun o "Corre io (hl Manhã )) ... as Porisso, para possuir um carro expoente, rigorosamentc


CASA BEIRA0 
c a deixaram de existir. Alé m ativ idlld es estraoh UR e os moderno, luxuoso, seguro e cconômico, !!scolha o Forel 

de John Bucha n. na sua «His · in ce nli vos eslrElnh os qu e li R...a Tiradentes, 3 


ISI 30 - 27 de Luxo para '939, indiscutl velmentc o melhor Ford 

~~~ror~~ lIWze~~~" r~~~I~~., ~:'~ I~1~~e~~ d ~I~S ~~~Sr t ~ ~~~~~~~n teJl~1 até hoje const ruido ! 

sóbre dete rmina dos p la n os o rdem po lí tica no nosso paí s. 

tendentes a resolve r MS dil'i· N:io a s descon!J ece lll o utros ml~:~~eJ~d':,';;.o 

culdades do Vel bo Continen· povos a m e rican os, q ue ~~, caracter. ecze
tI;' à custa de pedaç os do nos · vIra m n'pe lltinnme llte Rg i· mas••spinhas. 

60. 	 t" d()S pl' los ug ent l>s !ll' duu ::'II~. hJ.g~.s':.~ FORD V·8 

E' bem v<l rdllde que. c o m tr inas ~xúli el\s incl\ ll"zc's cl t' nhoru (conlre 
o corre r dos tE' mpos , com " aduptu r·se n o nns~o Clllllll. corrlmenlos.flo. 

rápido dE'senvolviments doe E, pela pl imei rll vez, o nos r.a brancas. 


~:~~:6 ,:::i8 ':~:~~U~OSC(l~st:~ ~/:l eg~~~t~I~~re 1I~1I~;7~~ \il~:!I'~ :~1 	 GytcJ; A IIBTITUTO DE DUGNÓSTICO 
cre sce nte ma.,; hoje já fiI'DH. !'li llt i"" (,o l/tra 11 intromi;;siln é sanlo remadlo CLíNICO 
e s pirito de .sulid/uicdad e e l!· d e !1 1i ,'n ige nlls nos lIe(( lÍeioH mõb l~tM~O:•. ~ do , MEDIDORES DE LUZ
tre a~ nllç ües IIme rj(,a n a~. 11" da »ol iti e ll in tl' rn ll dos r,)~ - !.[IO CORREIO 8$000 Dr. D;alma Moellmann i 
possibilidlld !!s de ex itl) d tO pee ti \'os PllisI·ô. Fo rm./do pela Unl\'ersldude ti ., I Precisa V. S . de medidor para sua instal 
qUfilquel' aventurfl ul trllm 'lri Ain da ugom, (J~ pllr li (' ip : I ~- ~_--..:......_-_. G""cll :a lSuje') I 
Da visando estes lados d o No- te:>: da elJ lO l~ oin Sl»).lllfl1 ti s !H ~~......_...r... __ ..v ____~__ C~Ul p ~€l tlml HmJ bfSpl ln!':\ europeu~ ti 

la.ção? Procure obter na INSTAlLADORA 
DE FLORIANOPOLlS o medidor marca vo !\lundo pussarurn u se r i'e lia. PatngóiiÍit esi.fih lavãUd o D l~ C I'rl(t: ~lJ~;:~l i~~ ~1'~lt;.l~~a!!·c~!~~!~~l'l a , 


duzidlssimlls . 11 ~llfl ro upa sujlJ. E é d l' . r, Ke migio Assistcnte Técni co absolu. garantia, porque
SIEMENS , com ta 
é o melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674~~~~ZIl;E~:}l~~;~;~~::; ~::~ l ~~;~r o~~~~~ ::;~~~~·:1:~ ·~11ErT ~\~, :~\;;~i;/~~~~~C:e E"P;~~fl~~~~~I~Lo~;~~~:;e~;.oÚ; I C 509 V-139 
tod88 a s cautôlas e em pl! . lI flUtieo. v:io a pa l'l·cendo. não Scn l! orHs c Cri2nças em \l io de J"n~ir(l. • 
quenlls dóse s p /Im não ulur· e(lm 'J vesl íg ios <1 " 11111 ~o lllw Gcral. Ga bine le de Ibio X I 
maT , pfoseguiu e vai pro~e 'l ue ~IJ de,;[<:;:, m,, ~ com o in · 1 CONSULTO ln O: Ap.,rêlho modero I ~ [ ': MENS par"
guindo. apesar do seu r t!s ul di eins til) u ma t ei m o~u espe 

I, I ({ua T r;tjano , 1 __ Scy b. ~~r~~~~~iCO;lI~~~e~I,O F~~:i~U:~l~\~y~~: ~r..;:z.1II_.!!81m1________________1I111I!. 
tlldo c oml;'çar fl fi g urar e nt r t' ran ç.u q ue perd ura . COi'iSULT AS : ebtômugos, ~tc 

. I ') ' 4 I!J I Iludi< graiiaa ó••ca·· e rndl~grJ!i," ' 
c > 

o 

;oras.as ~ ;/s denU ria. I s. PEDRO I S. PEDRO IE 
9 

:.d d F 	 I I~ESIDENCIA Electroca rd iogra fi a clinicaOportunl a e. otc- ~t :st u ~ t ·~ s J\ v~ \~~:I~I~I~~ , 1~~~,~78 (lJ iuguóslico jlreClSO d ,. moléstias 

Grande novidflde t'm rot0I! '·'.!'Í':s s(, i"'e ma( l e ira ~ . I'l'e· "urdi.coH I Jgré tri~~~.~" Ir!lçados 
 MIL CONTOS DA FEDERAL 

gi~~n;,°::..f:;;Á\g~~~r~"l~~~A.tr~') 1~: lIt iI\I: .~li~·IIf1~·~\r,a n!;~es (l i:::;~« ::) Attende a chamados (1Ieler.t1~~~~~ Ii,~:odl~g~~I~R d.. 
RIO Dl~ .J/\ NEIH O. :..;P;,;,.7;.;5;...__.""""____oIl gIÍl ,	..lula5 ~() 6ccrpçilo lute ru,,) EM VIGESSIMOS 

Sondagem Duodenal-_._.._---- _ .._-_._ ..._-- (Exame qulmieo e mi r.rQticbpico do SALÃO PROGRESSO 
. nco duodenal e da blli,). 
Gabinete de fisi oterapia Rua Felipe Schmidt n . 5 

Oodu. curtos. raios ultra·violet s FLORIANOPOLISral08 Inlra·vermelhu e elctricld:Jde 2:13 	 ~v. 4Labora llílÍo ~~dt~~ c ro scoPia e li_________.._IEII_________.:: 

análi se c1 inica 
Ex meM do eaogue para diagnóstle1d.. , mlls. dl"gnó8tico do Iml'ulu,iI' - I_____________________ 
010, dos/. gcm tUi uréu no B:1ogue, 
etc. ExaHlfj ele urina, (rcoçao de 

. ( 

Aschd n Z'lodcck, para diugnó . Uco l\iolestias dos rius e 'coraçfw 
prccoce de gro\' i.lez ). Exume d~ o 'fONICAHD\ UlIl lonico dos rius e do cl)raç60 limpa a puz. escarros. Uljuldo raquilino e b~xigtt., 08 rJil6 1 U8 n~ph ·lt Etc . a.r~ia 81 collclt.H rODtl16, H.ugmenl. ae qualquer pesquizll pu r" eJucldnçlill ur10H8. '1'IlU a" locOlII'Õe.. aos pés e I'OS\O, bydrop';. ". f~lta d~ 

de dlulC"oHUeo. IIr. putpitaçiles. dúre. do coração, aslbws. Ilwnoblte astbmatlca,
Rua Fernaodo Mu" ~ado , H artcrlo·sc:er08e.Telelouc 1.195 

FLORIAN Ó POLIS H.emedios das ~enhoras 
E' o tonico utero·ovario SEDAN'l'OL que resmue 11. ,audo 

perdIda: pela anemia. paU/doz. IIIl1l1rcza. lastlo, nOres brancas. 
regul ador d~s vi.ltaa, ccrll das doenças do utero, ovario~, evita 
as bemorrb8glus. antes e depois do p~rto; coolra lodRa a" eoler· 
ulldades da••er.how. de qualquer Idade.PRECISANDO 

DEPURAR o SANGUE LB1:\Õ S S do coração e a.sthma 
T ......6. Use a CACTUSGENOL Espacilloo do dr. Ktug Palmer, 

contra hydropsla". pés Inchados. lalta de ar. plllpltaçCles, b<lU, 
menta duo velas o arlerla•• bl'ounchlto a.tbmatlca, aueurlsma,IlIltr {lllllIln syphIHs li rheumatleffio, le.iles. cansaço, art.na6 eSOfl11lB8 e dÔreaCllat.... P1!IUDAs. no eoraçao poutadas U08 rins Il lnchaQões.

IIP~~~IIUIIA-!.;;===---=---=---===;;;;;;_._._-----_.-..::.::.:::::_---	 Aos li'ucolS e convalescentes 
Devem usar o STENOUNO, Que fu engordar. augmenta o 

vIgor dos musculos a doa nervas. FOltalece (I saugue n.. pas·Mútua Catarinense d~ Segu7o ~ ESSES OLHOS 	 80a8 anemlca8 EvIta a tuberculose, cicatriza 08 putmOe. doentea 
com poutadas, t08ee. dores 00 petto e nu costal, pernas 1'lIcalpedem protecçõol 

couvalesceuÇ8 é raptda. 


Fundo inicial integralizado Rs. 510:000$000 


de Fogo e de transportes Terrestres e Maritimos 	 Ungua 8ujtl. I.. ura a neuratitheola , o del!8nlmo a a uyapeplla, a" 

OH, N'&UeL BOABAIO Syphillis - Pelle - Rheumatismo 
Depósito no Tesouro Nacional Rs. 200:000$000 A SPIROCHETINA (Elixir de Caroba) do aablo dr. WIIlIaIDCLINICA GERAL 

VIAS URINARJ.a.S dartbroB, esptnbas, flltulas, XUrgaçi!B8, larldal, 08nor08, eaero· 
Comerciantes Industriais Proprietários K~~18: :::g:'J:~lamo. Unloo epuraUvo que Umpa o corpo, tonl-

Séde em Blumenau 	 Green, cura m~le8tt88 do sangue. sypbl1ll. eczema. tumorel; 

Especialista em molestas 
pleuro· pulmonares (bron, Dep06ltarlas: toda8 88 drogBrl81 de sao Paulo e Rio.Na realizaçlio dos seus seguros . contra INCENDIO e _ 


TRANSPORTES prefiram a MUTUA CATAR1NENS E chites - aslhma ... tuber-

DE SEGUROS, por ser a única que apresenta aos 5eus A )uminoGi:iado culose, ele.)
uxcossha irrUa 
segurados a vantagem da pa rticipação nos lucros anua is. o. olhos d oa roc:tn\ · naBc:l ào• • 	 AS SENHORAS DEVEM US.AR cConsultorio: Rua Joio Pin° L':vc' ho bonelichI • clarala. lta· 

• • ndo allivio em cada goltca.. lo, 13 de. 14 •• 16 hor... Bm 8UII tolle/te InUma Sómente OMBIGYP1\Ií1, de
Mantém Agentes em todo o Estado grande poder hf8'leDlco, oontra moleí"'8~ oóDwg'o,u 

e luapell81. IrrltllOÕE'B vailDals; córllm~ntõlÍ. 11101• • · 
Agente,: LlVONIUS & (IA, Pr,ça 15 n' 1 Residencia: Rue Joio Pin tlafl · utero·vaghíálil; me'rlteihe toda lO••• d~ 11 roça 

. lo, 1 (SObr.)-I'IIon. 1114 locall! l' gr"uM' ~'~~(,rT:itjTD. Dro n:ol r .4, "", 1(.41 

- Pholle 1595. 

30v. - ll- 
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Artiaos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 
- -----:::=:-=---~--- --- variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" 

141i Matriz - Rua Conselheiro Mafrll n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 1 v.5! 

•••~~@e••••••••••••••••••••••••~.a®.~_ LLOYD BRASILEIRO 
• 	 lVl A- lf~ ~ ., Oro BulcãD Vianna "PATRIMONIO NACIONAL».\..' S 	 e 
: Aconseiamos ~ ataiIia~ -LOMBiUCOID~INDIÁNO de Sar- : n á Rua no Sáb~á~~~ ~:~C~Js~P~~~~ar~~!~:r :~'i,;:~-7E . N~t-0

• mento Barata. professor de Parasitologia da Facu1dadc de Me- ~_ ",onsultorlo CIDIO-, «COM'rE. CAPELA., e «ANIBAL BENi.;vOLO•. 
.o. dicina de Porto A!eg. re. E' l!lfall1veJ Da expulsão de vermes, "'" João Plntü n. 18 (ao- I LINHA PENEDO/LAGUNA: . MURTlNHO» e «MIRANDA. 
-	 30 d '<g brado). Consultas da LINIIA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO •.
• tai como lomill'igas oxhaus, ancylo8tomu", etc. · SDDOS e ~ 1 As 3 horas da tar- F R E TUTOIA.iFLORíANOroLlS 
O \JF!O têm demoDlItrado a SUB. eff1cacta. éi; dó. Aos pobres _ T E S D E C A R G U E I R O S 
• . -	 . : CoDtlUltas DO Hospl- PARA O SUL: VAPORES A SAIR: 
• , 	 D t; P O ;) I 7 A R lOS: . , t8! de Ca.ridade. ás COMTE !\.LCIDIO d' "o R' G:liF,CAHLOS 	HOEPCKE S/A-fl.orianopolis : i" norlll'l fiA. e Porto'Ale~r~. . ~ pura I'ande,mAohll 	 Ia 10 Pelotlls

*••:$t~)~.~\Jte;••o1P:, ••G.!I!Ift_•••••(6.'3~Qi)ó?!>@l,,,., ~lj,,,•••::-_________.PARA O NORTE: 
- - - - - - ---- ---,---- - ------------ ----"-----:-~~----- I' f\ A t d 11· A:'o;IBAL BENEVOLO: dia 24 para Paranagur..-	 Santos.r.-- . 	 ·-!lr. ugus o e , RIO de .laneir~). Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. ~ntvn!lor, A-

Carlos H~p(ke_ S.A. I, Antenor Morais Paula lJ'ag~~E~I~~:~~ ~EAUpSOJ~JE~S~tÕygABNR~~tfJ~~~~REN-i.!". 

~. Cirurgião-dentista MEDICO I 	 I ITruballlros modernissi- Doença d b 	 ~ mos. Pontes e dentlldurlls Sp e se:l oras - Agêncla-Rt'a loão Pinto. Armazem - CálS Badaró,Matriz: FLORIANOPOLlS ilDlltomicas. em tlOdos os artos 9 - Phone 1007 12 - Pt:one t:l38
Fillai!' em: Bluroc!lt:.u, CrUZeif i) do bul, Lage1i. 

Ln.gun::1lc' S. Frflnc i ;'co- -- Mo,,;tru~,rio em l'UlJarão muteriai~ udoptudns. .1, -- OperaCÕ!lS
"',1 - 

Das kH~!/~~,'~:l'°~HH 1f> v,i~~:rS~~~e~~~5 n 2611 H. C. DA COSTA=A-;;:-- Rua 

Rua p{~8 t:1j~I~~ii~ho, 6 ás 10 1/~[~I~a:4~~s 4 horas I 
I I ~e"':!:-ti:.<:IIl : Vl.~ccoê~ ÜU-" I l"ansa01 0 01e 9a-sta r-v-\lU ' '·>9,n . .12 	 T~i~ 

dinheiro com reme
dios sem efi(a(ia I 

!lmo. Sr. Depositt!rio do .GALENOOAl", 
N~~ta Cldad•. 

O ab ,iXO aS8lnado, condUlor di! Lfllht IIndo #CONT~=tATOSSE' p, wer, residente á AV\.'D ' ~" 20 de Set.mb 0, nesta
E' DE EFFEITO SENSACIONAL cldode, v~m, c(',rn il mlll:. JUSI" _grl" e proflinda 

N•• tos.... reberde... Ir"lçoelra.., Das broaclút_ ....... grlilldã() dec),'Tar que dl'poh de ~uiellrlr, duranle um 
4Ik:•• ou simples, gripp.... , ..sl'lados, rouquld6e.. ___ co. ano, !lua Hlblohô DELMA - com cJ dDOS de Idildl', 11
••carro. sanguineos, dores no peite) e nas ce..... laso....... 
 penosc,!I t,8'bmenlo, deVido a Umi! cO l'F. ltnle rurllaçllo 
•• remedio absoluto, hero!co. que,," t.lha. Efliç.cI..... Ile clh - 8, o"r'z e rerid"" ,~plllh;:dM em ttda il ca

Vendas em pr€staçõe~-. Garantia de 4 annos •• to••e dos tuberculosos tomando-o conw........une.t••• beçd, sem ~Icfloçur re~u\l~do algum clln,ado de gas

CONTRATOSSE •• recebeu mais de 24000 .U..tado. ,,_ 

",".I,os. 'Tenham cuidado! Mãe .. d..... -0.....- ACCM

• traque". ge'.I, t.lt. d.. "ppom.... f..bre.. CONTRATOS_ 

DOIS modelos (de 90 e lU 120 litros) tar dlnht:llro com remedIos 8~m eflcád", r"soivf>U fa. 
ambos de uma tc';,Domla 3U, p,~beDdeDI"', .,oi~, em 24 tem.ó. CONTRATOSSE. quo .......... a ... te. IM. zê ·h tomar o seu mll"II"oso dellur,'livo «GALEI':O·•• ..,.......Ia.a-. T......._ ...... __ 


b'-'rll ,~ CG030mern menos tn..:rg:c cieclrlco do qUI: IHlI OAl- Com" m, ior .. tI,tação e R' ande sutpr~s", ml

ferro dt e.DIl"mmcr ,~UJ 2 ho'.~1õ :Je ~ervlço. nhd filhInha ficou rddlclIlmcnle curada com 11 vidros 


--_._-_.__._------------------ apeDas. Em p'ova de que afirmo. olHeço lhe o retra· 

Mantemos em depósito todas as peças sobre- to del~, com 08 sinceros IIgradecimeotos meus e de 


saJentes e mesmo mecanismos completos. 	 minba sl· nhcr~".IMPOSTO DE RENDA Pelo!a~, Rio O-,·n i ,! do Sul. 

Em C.:t:lOS de dellllrroolofl 03 pwprletllfloa serolo allen. 
 Waldomiro Cardoso 
:HdG3 Immedi /!!!:r!:tD!e, 1I;~m necer~Jd8d'G de tJguardarem EDITAL (FIrma recoohzctda pelo norárIo Demrcrito R. 
fi "1!l<i:J di: pcças ou devoI""rem o. rdrlll'erlldor~8 parll da SilviJ).Para ciência dos srs. contri ,- Os procuradores e repre·s""m C('lJ~erl"d(1:!< tm Sã" Paulo (lU no RIO d~ jl:Delro, buintes d() Imposto de Renda, sentlll1tes fie residentes rllm 

transcrevcmos abaixo, por meio do País. responderão pelt, Ali; eslá maIs uma !1Dpre~810oant€ prf,VIi dn 

do presente edital, alguns dis- . pag!lm!, nto do imposto por 1 r~pilÍez dos erello~ e da eflcac/il g~ranlid8. do llrende 

POS,ilivoS dos _Decret,os 21.f,54 e ' 1l8tes (I~vido, flua~do it [ont.. e podero~o Hoti·silil,tlco e tonlco «GAlENOGAL., de 
1.168, respectivamente de . . [de J'eDllImeotos nao couher cv)" b~néfica l çiio e po~iliv08 reBulrcdo8, só .,ito 11

ECZEMAS, COCEIRAS, FRIEIRAS proveilam. IiqueI~R que, p -·r um" .rr/ld~ oril'Dt_çiio,20; 6/ 1932 e 22/3/19a\1. a dedtlção do tributo. 

e outros aHecções da pelle Artigo 78. (Decreto 2\ 55·1) - Artigo 20. - (Decreto I Hi8) 
 perd('m o lempo, proJongf ndo e agraVro ,lo a molestia 

Tod~s as pessoas físicas ou - O imposto de renda inei- I gd~t,ndo dinheiro ioutilrr.cnt", 8 f.:zen m ure iê"cI8~ 

nca. appliquc logo Alivcne. l!: .juridicas que por si ou como de s6bre os juro~ de apÓli "SI sentir qualquer allecção CUIa-I com oulros medicamenlos qUf.' em geroI frilc88Bem . 
\Im p:'Irr,siticiua energico. a base de representantes de terceiros, pa· ces dn divida púhlica qual de81Iudlndc o enfermo, ~st r3 g,"dr-lhe i! resi,rê cI/J riu 

garem ordenados, gratificações, q~ler que seja li rlata da emis· org~nlsmc encamloh~ndo·o I!~Blm tr.als rapid8men'e 
bonificações. interesses, cnonis' SilO, salva expl'essa conces· 

!l 
para 11 Morte! 

Usn', sem vadIar, com absoluta confiança osões, percentagens. iuros. di silo, por lei, da imunillade 
videndos, lucrlOs . alugueis e lu riscal.

~·'W;~~E~;~ 	i .GALENOGAL•. 
vas, prcstarão informações;i A~tigo ~o . -;;-. (Decreto 1.1IiB) 

Labora/orios Mouro Brasil Secção do Imposto de HCl1da - S~rá de 4.-0 u taxa pro· Encontra-se em todas as Fllrmaeial- ' 
anéxa à Delegacia Fiscal. porclOnaI re!erente /lOS tilu · do Brasil e Republ1c/I.!':i Sul Americanas 

- _._ --_..__ .. _ Artigo 86. (Decreto 2Ui54) - 108 ao portador e de ~Oi...a N tiO Ap. L D. N. S P. - N. 96,)

As infraçiles do artigo 78 se' concernente aos nomll:lull 


.~--------

rão punidos com a multa 	 de vos. II~;;;;;;;;~::;;;;;;;;;;;~~;;;~~~~;:;;;;:;~Dr. Joaquim 	 Madeira Neves 500$000 a 5:000$O()l). Artigo 27-(Decrcto t.t68) - I , 
Artigo 88. - (Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto de 

.. Até (;~() trints. d p, .Junho rend~ todos quantos recebami\1edíco - Oculista 	 PRECISANDO DEPURAR OSAN6UEpodem ser feitas as dcclllra- vencimentos dos cofres púhlicos.
formado pda FacuIdede 	 dt M~dlcIna da Unlver:lllllldt 

do Rio dz lilo21ro I ções de rendimentos, inde- federais, estaduais <'u municipais, Nlo taça experienciallpente de multas . inclusive os membros da Ma, 
Tralllmen;o clínico e clru'll co de todas ai molcsllllll Artigo 6.0 - (Decreto 1.168) glstralura da Umão. dos Esta· 

' dos olho!! I - As pessôas [lsicas não são dos, do Distrilo Federal e do 
CurI!o de DperfelçOllmtlllo oa e~pecllllIdade, com o dr. obrigadas a apresentar .de- Terri.lóri? d~ ~cre e. bem assi":1' 
Pilulo Filho. DO Sli:rvlço do Prol. Dllvid SlIO!lOO, De Hos clarllções. qUllnrlo n totahdn- os lunclonal1os de estabelecl 

pilal da FUDd~çlio Goffrév.-Gu·ole do Rto de J~nelw de de seus rendimentos não mentos autõnomos. DI Phum, Chim. - /o{Jo ~a litro I/mim ' 
Comp!dll IIl)P8r~ll:tall'em p~r8 I:Xllme~ de ~ua e~pec!lIt1d~dp. excedl'r de dôze contos de Artigc, 30-(Decreto 1.168)- Comblt. I SYPHllIS • o RIIEUlIATISMOréis (12:000$000). As declarações de rendimento 

Artigo 13. - (Decreto 1.168) Já apr.esentada~, relativas ~o e 
EILcll'lcidade Médlcn. Cllolcél GerI! I 

~JI TODOS OS SEUS PERIODOS ICoo"ull<1~ dl"rl!)m~nre dbS 16 .;" 18 _ Os (laSOS de declaração do· xerC1ClO de 19.39, serão revlslas,
CONSULTORIO Rua loão PiDlo 7 sob. Telepb. 1456 losa, devidamente compro · para o efeito da aplicação !las 


RE8IDENClA: Rua Teneote Sn'Je\ra ft1 'l'ELEPH. 1821 
 vada, quanto ao pagampnlo flU normas deste decreto · leI . 60 ANHOS DE TRIUMPHOSI 
receblrneuto de juros comis - Sõbrc OS dispositivos aqui UM o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO 
sões e outros rendimento:;, transcritos e quanto aos demais 
serão punidos com 11 multa das Leis em vi;tor para o Im· S h k SA de e1:00(1$000 a 5:000$000, ti posto de Renda, esta Secção, 

1Slemens 	 ( u( ert · · I i~:~~~t~~~o~i~~i~~ ~~4i~~~~ ~~sd~:~~~;~;t~~~:i~~i~~=::~~\~~~~ 1 advoga~O > " 

:O·d_~t_;_i~_;_~_I~_p·_r_rl.:_;_~Ie;_~ ' :9_"""I~~~~1~ii~ ::~~:~~,:~~~~;;'~i~:.I:..o.io~"?Íio~.;:...... ......:.;~~&.__~_t_
O 

. ._) · ' _ d_~_lr_~~_.J1_....:~~::..S_!_:_~_;_~_~_:_~_~_~_~__ __ :..~:.._	 t!_;:t ~ i_~_~_:._F_.;~_;r_;_!_;_~_~_l._:_~·O_ ~_r._o._r...... 
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, 

j 

r· .. 

C) l~stado 
Uwn u Vesperti.o 

Rtlt.lacç1l.o e Omclnal' I' ;:::,
rua .Jo~o Pinto u. 13 

T,,1. H)2~-Cx. (:oatal ISO I' 

:\QjJO .0$00(1 
o;,.·'meatre !2$000 
rrlme.:tre 12$000 
*t'~ '$!XXi 
~': ! ! !nero a.ull:O ItoO 

No Intalo' 
Annu IMOOO 
Semestre 25$000 
l'rlmfllMlr4:t lliSOOO ' 

AaUUDt'.toa mediante conlracto 

o. orlt!{lo!1ht. Jl.l~~mo nlo pubHca 
{!f,H. DAo foIC;-! O rtel'olvtd,")'L 

'I. dlr~cçAo uAo '10 .eofonoab!lfl' 
pelua conceitos 8olltt!dol noa 

.rtl~o. ","@f~,.,do. 

_..__._ ---- 

o CONDE DE PARIS 
QUER ALISTAR-SE NO 

EXÉRCITO FRANCES 

Paris, 22 (U.P.) - O conde 
de Paris. filho do pretenden
te de Orléans, duque de 

~~IlS~'r:~~~~~~ gose~o~~~\~.~ 
de Ministros d8 Franca. sr. 
Edouard Daladier, para ler 
permissão de servir no Exér 

r;\:.,'.. 

lIí~\~tIot' 

Correio Passageiros - Encomenda 

Modernissimos lIviiit>s ,j(l :;2 ligam eom li mnx[ma 
segufilnçll e pontualidade: 

BRASIL _ 1!l,UaUAI - ARGENTINA .- CHILE -
BOLl\'! ,\ .- PERU· 

Svnrlicdo Condor Ltd!; . 
Agen't~s: CARLOS HCEPCKE SIA. 

RUA CONSELHEIRO ~l ,\Ff{A, 34 - Florianopoli"l 
TELEFONE N. 1.500 

~~~oCi~~~c~~:~~~II~ed~e~~~. I-----------------
ro de todos os membros va· 
rões da famllir. do preten
dente. 

·0 conde de Paris eSCrE'Vl'll 
ao sr. DaJadier nestes ter· 
mos: 

«Os preconceitos de nasci
mento não devem servir de 
Impecilbo ao sentimento de 
fraternidade de todos os 
membros da família francêsa. 

.Uma JI'i de 68 anol' me 
impede de regressar à Fran
ça para fazer o serviço mi' 
Jitar como os demais cida
dãos fra8ceses. 

.Um regime deve consi
derar-se débil se fe vê ror~'a
do a desterrar um bomem, 
para proteger-se, quando tem 
uma policia eficÍ!:nte e ou
tros meios de fiscalizar a 
apinlAo pública... 

Excelente aviador, o con
de quer ingressar como vo · 
luntério na aviação francesa 
teodo prometido abster-se de 
toda atividade polltica en 
quanto estiver Das fileirlls. 

SlalSllESUGlR1 39& (ia. 

SAIGUEI OL I Caixa postal/9- Telepl!oTlf 1083-· End. Tel.•ALLlANÇA· 

I Escritórios em Itajaí, Laguna e 

(f..........) Blumenau. Sub-Agente em Laqes
E' o ualc:o forlinclIDle DO 12- P) 

COinpanhia da Baía» -----_..--_.... 

Fundada em 1870 Séde: BAíA 
Seguros Terrestres e Maritimos 

Capital Heali7.ado Rs. ~J.OOO:OOO$OOO 
Capital e Reservas 50.058:377$952 
Hesponsa bilidades em 19.;S ;;. 188.652:899$iI4 
Rcceita em 1938 22.786:183$148 
AtivQ em :-I: de dezembro de 1939 » 71 .478:791 S813 
Sinistros pa!(os 5.OH4:715$170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) » 17.18G:2411$949 

~ireiores: 
Francisco losé llodril-:ues Pedreira . Dr. PflOfilo d'Utra 

!'reire de Carvalho e Epifflnio JOSé de Sousa 

f~e!: lI ladores de avarias n ~s principais cidades 
da América, Europa e Afri ca. 

Agentes em Florianópolis 

I (A ~u: ~I~ S~H~TB? 

mUlldo com 11 elemeDtos II~::::::=:::::::::=======::::::==-:-:-:-:~~'toaIc:oe: Pboapboro, Cal- ----------- 
cio• . '\rMDIIIIO, VIIDlldlllo, 
elC. Com o HU uso DO fim 
de 20 dllla, Dolll-se: 

l- - Lnaollllleato reral 
. ·fOrçal e yollll_cdll 
11 do appetlle; 

2·-·DetlPp.redmeDlo por 
completo dai d6res de a
beca. IDIOIIIllII e nervoIII
reo; 

3'-Comba\e rldla! d• 
•Ieprallo !lelYO'1 e de em

~to de ambolol 

eeioI; 

, .c. - "..mento de peeo

w..rtaodo de 1 I 3 11:1101: 

'.... O SIDPcIIoI ~ ama rrlo
de dcicÕbtrll scIeollfk:a.
QiIkiIIo do dr. Manoel Soa· 
. lei cliColt., 

C:A.S2\. 
Prm" -K al"lu ií~fua casa de 

l~•••••••••••••••••••••••••••••" ••••:

i 
o 

Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpc~e" I 
• 

• Transporte rapido de passageir05 e cargas com os vapores "Carl • 

• Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max"_ • 

~ . 
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

e.• 

" 
• 
: 

~ 
;: 

fi 
:& 

: • 
_, 
,-,",i 

, '2'l 
d.e emba. rques até (j)rd~ns de embarqlles até • 

• 12 horas das vesperas da~ ás 12 horas . I. as 12 das vesperas 
• saídas. das saídas. • · --~.. .. . ... .- - _.. .. .•i) Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em- •• 
• SerVêçOeS: presa, mediante apresentação de attestado de vaccina. • 
.~ E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. .. 
.. -Rita M'!'~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pila trapiche sito • 

ii!) Para maiS Informações, na séde da • 
• EmlJresa Nacional de Navegação Hoepcke •i Iá rt' a CO!1selheiro Ma!ra n.' 30. 

"". .... $. !~~:!.~~~ I$)~AI••a ••",.ofI;•.tm••aCIIUUJ.4'II1U1&.Q •• 

I 


Linha Fpolis.-Rie de Jan ~ir" ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopulis- -.l - • 
E~ca l a ltajahy-S. !'rancisco Laguna. 

c Santos. Escala São Francisco • 
Transportes de passsageiro~ •Ie cargas. Transporte de cargas Transporte de targ3s. :. 
Paqu»ete '~~~~U!Pcke' d:ai Paqude -Max' Paqllete -Max. • 

-Cal HU!pcke. J(j dias 7 e ::2 dias 2 e 17 •lO 

-Anna." 23 • 
Saida zí I hora da madrugada. .. 
Embarque do Srs. passagei-I Saidas ás 18 horas p. m'l Saidas á 1 hora l1a • 
ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 

peras das saídas. • 
Ordens de embarques até ás IOrdens 

Dr. Biase A. ForacoSandalias 
de tiras 

Médico·chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de Saú
de de Florianópolis. Ex-interno, por concurso, da Assis

tência Pública de Porto Alegre. Ex-interno de 
para verão Clínica médica e Ginecologia. 

CUNICA E CIRURGIACALÇADOS 
de todas as --- SíFilis -- 

quaJidades (onlultal di.ri.ment. dll 16 •• 19 hor•• 
Rua Felipe Schmldl, 46 - Fone 1648TAMANCOS MEXI Florianópolis

CANOS para 
PRAIAS DE BANHOS 204 

Cintos - Chinelos - Bo GONORRHEA CHRONICAnis - LUVIS, ek. 
Nâo desanime I A sclencia progrediu e há uma 

Artigos para sapatei NOVIDADE que resolver' o seu caso. 
ros e selleiros Maximo sigmo. Carta para: 

Cortume e Fábrica CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
de Calçados 

(A BARREIROS» 

A. L~eureuxI 

Depóllto: RUI C. M.frl, 39 

75 

OR. RICARDO 

GITTSMAM 
Ex-chefe de cll


nlca do 

Hospital de 

Nuernberg 


(Prol!!_ L. Burkbardt 

e E. Kreuter) 


Especialista em 

UnU'gia Gm ah 


Alta cirurgia, gyoe 
coloRia (doenças de 
senfíoraa) e parlOS• 

Clr11l'g1a do systema
nervolo e operações

de pla8tlca. 
CODsulrorlo li rUII Trala


DO, 18 (dna 10 IÍs 12, e 

dLlI'l ló ás 16,110) Tele

.. ... .' pbone - . 1.286 
Rê8tdeilcla , rua Ee· 

.. 

~, P[ITORAL [)[ 
1NGI[D P~LOT[Nü~ 

[ o Rt;Mt;[HO IN OI[ADO 

FERIDA que resista 
lO uso di 

(ALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para feridú; quêbDadura. e 

uJceraBaotlgaa, . 
NAo confundir COIll a póma:clâ<coiDmúlD1iae. CaleltlhlJa. 

Exijam CALENDULA ,CONCRBTASe'â"to'dU'!U ".· 
Jlh~~clu, ' . 

moradia. ~r. cUa1'!0cujo .alu: ~y~JWüor, 20••.~ ; Depolltarlo oeBta oaPlI8i: .;iPIIARII. sro. AOO8'nNHOpd !tio ullr1PUI~ ' I00s000 
__1111. Inlollllaç4f:i~RiÍ'eiSK~ TélüphoDO - 1.181 . " Roa Co~~elro Karra-ll 
ç. o do -f .taao. . y·ltl 
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6 o ESTADO. 23 de Junho de 1939 

LONDRES, 22. --:- Enlre aclamaç9"~~~~:.·:<t~.pnfais, regressi;lram, hoje, ....... ~e . stiil~:~ 

memorável viagem ao Canêldª' :;~ ':~$lados UOiidos, ó-.cei Geo<rgeVI 


e a ràinH:aElizabelh. 


U!~::rt~o;al~AGUAR~DEMPÃRA J~W~LHO 
~:~l~t;'.:q~~~:~! b~::E~~;:1 

~~~[:::d~:~~~:":>:';':~; ::;1
~:~r~~:i~~S s~~~eé~~~~;~~te~:;:; i 
CI~b~'enúnCill e fundada em I 
fatos concrt'!os Que demons
tram o inlerêsse de Vict'nt.. 

nas apostas. e comprovam

~:r3:n~~~~::~d:~~ !~:u::~J~ 
Esporte Clube do Recife. 
to Efn~~~:i~,~u:nct1c!~~:b~~i 
suspenso. até sua conclus:io. 
~i S~~a~uJP:l~i~~:~~e ri;o~re~~ I . 

~~~~ ~1~p;I~~i~:~o.S?s~~u~:·11 D- ~IDe~ mIl f~brlcas..~o~ E~'II V~ d ~ . 1 II VIDA REUCiIOS'l<·i 
so entregue a~"IICla. lversoes UnIdos sao mobdlzavels I 

RIO. 22 - A "L. C. B•. I_ I 
rpsolvt'U ~usr~en.der , Iillli~ Em condições de iniciar. a qualquer momento. 
uma vez. os direitos do C. TEATRO -- O G,upc portitu-I f t d t" 1 b T 
H. Botafogo. por estar olor .Ratraio Dramitito., que ne.- a manu a ura e ma erla e lCO 
mesmo. pm déhito com u. te· t. C.pil.1 vêm 'Iu.ndo tom êxilo, , ' _ .T • 

SOllrtifla. Para poder JIJ!!f1r em p,ol d. elevação do I..t,o. NO\ A ~ O~H~ , n. - LOUl8 .Johnson. s,;cretárlO as-
com o América F . C.. o C. nacional , levará à ton., am .ra 
H. Botulogo terá de satisfa· 
zer o seu débito. 

RIO. 22 - (Jahllrdo.•crack. 
paranÍlense. recentemente 
eheglldo da Itália, tostá seno 
do cobiçado por vários clu
hes da Argentina. 

Acredita-se que seja pos 
sivel o ingresso de Gabardo 
num dos grandes cluhes da 
:]uele pais. gorando. assim, 
o seu retôrno ú Itália. 

Rio, 22.- Brito, mcrlio do ru
::~~-~~~r~é~:;:"Cp~r~1 ~~I~~~~ 
,\ires. 

Ainda aqui, Brito recebeu 
li pri.mei~a parte das luvas; N.cion.1 de Educação, à rUI Sal 
I... to e, mil pesos . d.nh. Marinho, 26 A

O total das I~vas p~ra jo: TIII.ndo .e de um e.petítulo de 
gar para o Inoependlente e t ...t.r beneFitonle, o Juizado de 
de 2.500'pes.os. . Menore. nio exercerá li.tllização 

O primeiro cumpromlsso .ôb,. o m••mo_ 
do médio (laulistc. será co~- O. menore. pas.rão 1SOOO, n. 
tru o HUfacaD, IIctual pontel' t.legori. de a.ludonte•. 
1'0 do campeonato argentino, 

CfNE ODEON - A'. 19.30 
Ri(l, 22- Leônidas. Brito e ho..., .Novo. Horizont... . 

O~vllldo, trê~ :jogad~res do CINE REX - A'. 1930 horas. 
Flamengo, que Inmaram par · .M.d.ma X (A-Ré Mi.teriosa) • . 

~~~(~~~~~t~or:;so i~~~:3~t'~o~~ CINE IMPERIAL :- A'. 1930 
pareceram perante a Liga h~ .Mulher•• I.vlln.... 
Carioca, paru rt'.ponderem 
110 inqllérito illstaurudo lIelu 
Vomissão UI' .Justiça. 

Santos. 22 - Bal'filote vol 
tou a treinar na PortUgUefa. 
jogando de modo ~atisréitó· 
rio. Ao Que somo!! inforOlft
dos. tem êle extraordInário 
interêsse em jogar contra o 
Palestra no prlÍximo domino 
go. O Plllestrll foi o último 
clube onde jogou... 

Dois astros batem na 
parede..• 

Hollywc.od, 22.- Errol Flyn 
sofreu ligeIro abltlo e excor
riações generalizadas, hem 
como sua espõsa Lily Dami
ta, quando seu automovel 
chocou-se com uma parede, 
ao tentar desviar-se de dois 
transeúntes. 

A pr im e ir a e r ea l,u,OlD.O 
na C.& fi1!.& M.& puaa-EA\ 

~lAg~~-",.:-~~'~M.tg~11~'J~ 
(A casa que mais baralo vende) 

B" V ENT '. ".;
RE EM E: Novas instala~ões â RUA TRAJANO I~~ 
V d d I- -d I - d- h en as e _quI ação exc USivamente a In elro 

22h 

.....- .~«S7<ii:ralS_~_.~ _._.- ~!a .__ - _._.-_-_~WiS&NR__. ,~/;-_._._~~I~_A+"'_iliii "~ _._.~~im_;~ ~_ :_._-_=_. > zum 

pri..... p.ç• .de Viri.to Corrê. 
.Zu.ú •• que t.nlo .sr.dou no 
la.tiv.1 de 11 do torr.nl., .m 
tom.mo.. io d. Bltalho do Rio
thu.lo. ç . 

til...p.lítulo rcoli..r s.-í no 
T I AI d C Ih 
a~ '.0' v~,oF'- 2;'d' o•• n. 
~:~x~~;~uh~:~s .·'~·s..i a':.. tb~~: : 
Fítio d. C.ixo do. E.coleiro. do 
MdC d N' I d 
Et e _. rSu • C I ,~,on. c o lÕ·ç

• am .an
• a .".nl. 

m.,o~e:r;~$O~~~ ~:d:i~~:nt;so~~-, 
elluda~lcs 1$000 e g.,oi._ 1$000 

O. rn,9re~.os .e a~ha":l a vanda. 
~:.r °L~:~~~~o. C:nl~~lr..~. ~~~~;~ mente l'ealizHdo, os Estados Unidos estarão melhor prepara 
Schuldt, e n••Rd. d. Cruud. 

~ ]i'
I 

Boa dlge8.t:o~
organlSIDO 

Na fronteira 

~Ist~nt~ do Mlo~sterHl da ~uerra. _ declarou Que as 10.000 
Industrtp:s dos Estlid~s ~lntd()8. est~n p~nntas para começar 
a manufHtura de ma.erllil heltco lmedllllamente . . 

Decla.r~u tRmhe~ que o DePl.lrtamento de .Gue.rra. 
~m um rd~tor\(). anunciara gue mms dp; . 20.000 fábrIC8s 
I/I ra",1 consld~l:adRs necess~l'Ias para faCIlitar •to~as as ne · 
cessld~des nlllttares do pais.•Como c?nseQuenCla de t~1 
I'elatól'lo, escolhemos 10.000 dessas fábricas, para as quais 
já selecionámos a conlecção dos produtos. Se o dia de 
Ilma~hã. !ór .o da mobilização, essas fábricas estão prontas 
u 1lf.!'lr I\l~edlllt~mente». . _ . 

Disse alDda que -com a experwnclll resultante das 
ordens educacionais que já foram dadas , e que serão muI
tiplicadas no curso do próximo ano>, o Departamento de 
Gu~rra !'stá con.fiante em Que as i~dústrias am~ricanas ,P~
~~~~(~~~rnr~~e:l~p~sd~S d~: ~~C:~~1~~:~ã~~S f~~:~~~n~~m~ 
relatório do Departamento que, se o piaDO [ôr completa

dos do Que nunca. 

Estão sendo presos 
os lançadores de 

boatos 
s. pAULO, 22. - A po· 

IIcia dest'l capital vem 
movendo intensa campa
nhu contra o «boato•. Fo
ram presos vários -boa· 
teiros», destacando se 
dentre êles os luncioná 
rios públicos: Manoel Ma
glioli, Antônio José da 
Silva, .João Batislll da 
Silva A7.eved 'l . Oscal' 
Barreto e ,José Guizer. 

Fiqueirense F. C. 

ASSEMI3LI~E GERAL 
De ordem do Snr. Vice· 

Presidente em exercicio. con 
voco os Snr. Associados pa
ra li Sessão de ASSEMBLI~I .~ 
GERAL, 11 realizar·se na se 
de social deste club, na pró 
xima segunda-feira, dia 26 
do corrente, ás 19 horas. a 
Um de ser feita a eleição 

paN~/rl~~~~d~e . numerol le 
germano-polonesa gal de Associados na hora 

. Berlim. 22. (U.P.) -Segundo 
IDformações colhidas em cír. 
culos merecedores de crê 
dito. proseguem febrilmente 
os trabalhos de fortificação 
ao longo da fronteira orien· 
tal do Releh, em frente ao 
território pJlonês. 

o 8.'io 

marcada !ar-se·á 2" convoca· 
ção, meia hora depOis, pro
cedendo·se em seguida à elei 
çil.o, com qualquer número. 

FhJrlanõpolls. 2i! de Junho 
de 19311. 

NEOMf~SIO MAFRA 
Secretário 

238 av·J 

" " 

.. a wocta i RAIl1izll-Re . no diAtrito r"I" 
___ _ __l iSaco dos Limões, piedosa 

.:fE'sta do Sagrado Coraçào de 
FAZEM ANOS HOJE. Jesus, constando, amanhã, de 

as sras. I.delalde Camermo da SII-
I' 

uoven.a, e quermesse; e domin
va e Diva de A'burqtl ~!que Corrêa. go:. m~ssa solene às 10 horas 

a srlla. Sarlla GUlmaraes Costa, e. as .) horas d~ . tard~ pro. 
o sr. Manoel da Silva Morais, O-I clssão: sendo o IttnerárlO ate 

pervso representante comelClal nesta o J?se Mendes Este ato será 
praça e uma das maiS Inteligentes [lihrllhantadO,. pe!a .ba~dll de 
e esforçadas figuras do nossos meios m~s\ca ~u Forç_a Publ~cll. 
esportivos; ., A nOite semo 9.~e.lmlido~ 

o sr. Artur Luz. fiscal do Impos- hn,jos fogos de urllllclO. 

ArriOU o saco e fugiu! trazer !uas despedidas, visto l~r de

I , . - . partir, amanh~, para a capital ,ede-


Estava hOJe, mUito ?~do. o ral, onde reside. Por essa oca:l~o. dêra, também. aos antigos 
guarda da ponle Hercllto L~7. ainda nos agradeceu ela ~s refe.en
em seu posto, Quando. VIU

Iaproximar-se .um pardlDl!() 
com um saco as costas, meIO 
ressll hiado. 

_ Que levas ai, f.!'llrôto'! 

-- pel'guntou-Ille o policial. 
_ E:t? Nada. .. 

Mns aquele «nada» , de I'e 
pe~te! co,,!:!ç0l! u ~acare.ia~. 

(Jal!nha~ . Sim. hram gal! 
nhas que Ja~ no saco. Ven
do·se d.enuncl!lIl.o pelas 1\ ves, 
(I pardlDho a r rlO.u ? saco e 
deitou a correr. ligeiro como 
um veado. 

O policial apanhou o vo
lume, eXtlminOIl-o e telefonou 
para a Delpgacia de Policia. 
Esta mflDdou recolher as aves. 
que, pouco depois, foram en

to de consumo e que, no momento. 
se encontra nesta capital; 

o sr. Anlõnlo Pralls, funcionario 
da Delega'J" do Imposto sõbre a 
Renda!. . 

o lovem Moacl Schmldt. 

Senhorita, raça com .qu~ ~cu n8
moradO UHe ch.péu R"MENZONL 

VISt'l',\!! 

E' (Gm especial agrado que regis
tamos a visita de despedida que, 
em companhia de s. exma. .genlIO~a, 
nos lez. ontem, a genU srHa. p,a 
nlsta Alêlda Ferrarl, afim de nos 

trsgues ao SI'. grnesto Vieira, moradia, j}ara casal, cujo 
residente no Estreito. 11 de Iguel não ultrapasse 100$,.:00 
Quem haviam sido furtadas. mensais. Informações I1a ,edac 

Do garoto - nem sombra! çllo do «Estado.. v-31 

CI~S, slnceramenle feitas a sua es
1r~la. (o~o concerllsta, recen:emenle, 
nesla _(a~ lal e com um .prog ama em 
que pos a prova os seus I~ ap!eclávels 
recursos lécnlc~s ~ Inlerprelallvos. 

Senhorita, pxlh' que RCII noivo 
use chapéU RAMENZONI. 

V1.4..ll\NTES 
O oosse prezado conterrâneo sr. 

dr. engenheiro B;áulIO Guedes. con
celtuado Induslrial1sta no Eslado de S 
Paulo, acha-se nesta capi:al, a pa~
seio. em companhia s. exma. laml
lia. S. s. acha-se hospedado no Gló· 
ria Hotel onde tem sido muilo vi
sllado.. 
--"-------- CASA 

Precisa-se alugar uma casa dt 
alu· 

_____________________.IPartiu par. a 

sr. PlínioDr Pedro Catallo Clínic;:a It!édico 
• clrurqlca RIO. 22. 

das molestias da cabeça e pescoço do paquete
ESPECIALISTA EM A .

OLHOS, NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS rtrgas.., seglAiu\)~ hojo 

Consultorio: Rua Trajano, 18 para a EutOP~ iO sr. 


Diariamente das \O ás 12 e das 4 ás 6 horas Plínio ~Igado,·· em 

._--:~__-_.....;.R_••-ld-e;;;nc_i.;;.:...;.;Ph-o-n......1.;;56-5;....-~~_:;_-.1 companhiade lua e.· 


43 v-õ6 pôsa e SlJ.~-;-!.i!ha. 

'~VlBa•• EII.\pIAL,I.~'B" 
lJe WETZEL & eI'A"-JO\I~'Vf)j~E . , < > . ~iã~ca regisi~ada 

Tôimf{;;;A ~Õtii·t~3i;" dRANQuíSSIl\fÁ ,. 

O - Z' • 
reI oqu morara 
em Versalhes 

VERSALHES. 22 (li. P.) 
O ex rt;i da Albânia, Zogú, 

e a rainlia GeraldiDa, tel e· 

grafaram aos proprietários 

do castelo de la Mnye, situa
do nesta cida~e_. para inlor

~:Iin~up~aP;r!~atlOM::ael~~ns~ 
dessa cidade para Versalhes. 

O rei Zogú ohteve permi~ . 
são para residir na Inglater
ru, se em al"'uma ocasião o 
desejar. .. 

O govêrno francês conce

reis da Albània Iicl'lIça para 
morarem em território dfl 
França, porém. com a condi
ção de não mais cuidarem 
de polltica. 

010ma 

--------. 

Europa o 
S.lgado 

-- A bordo 
«General 
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