
noivo fugiu na ho~.a1° 
I 

i 
do casamento 

I São f'aú lo, 29.- ClaudIo Henrique, de 22 
anos de idàde, residenle ;< no b áirro Novo Des
tino, no municipio -,8e -Ma!:,duri, tontratára casa· 

o MAIS ANTIGO DI ~ RIO DE SANTA CATARINA 	 mento com a jóvemMariaNogueira, de 16 anos, 
tendo. entõetantó, o _pedido de casamento sido 

Diretor-gerente: Altino Flores feito por intermédio da noiva. O enlace estava 
_~~-.,~~__...,,_____-.,___________~_.........,..,____-..._':"""~_______ marcado para ánte ·onte"m. 

ANO XXV Florianópolis- Sexta-feira 30 de Junho de 1939 I N. 7702 Foi, porém, grande surpresa para a noiva.
1.. __ padrinhos e convidados que estavam à espera 

do noivo, na igreja, ' quando souberam que 
Vinte milhões de libras I A alimentação dos Cláudio Henrique tinhà pegado um cavalo e 

para a Polônia estudantes fugido para não casar. 
O noivo fugiu com 0$ próprios trajes com 

Glbraltar, 29. (IJ.P.) -As pessoas que che- le;~~ld~~~~e~ge~I~:a!iz~~s~~00~: A partir de 1.0 julho 

Onda de sabotagem 
que se ia casar. 

gam a esta cidade, procedentes de Sevilha, nanceira polonesa e os repre  entrante, todos os colé· 

informam que se propaga. por todo o sul da senta'ltes da Tesouraria, uma gios. que tenham Inter

Espanha, uma onda de sabot3gern . cuja última reunião cujo objetivo loi deter· 
 fllHoa, serão fiscalizados 

semanalmeote p e los 
.J manrfr:stação. segun~o afirmam, foi o incêndio ~nl:~a! d'rã_3ã~~~!;;~I~i;~~~::~~~~ técnicos do Dllpartll- IDr Joio de Araujo_OLHOS, OUVIDOS, 

da alfandeg? da capItal ~ndalu~a:. ceder 'I Polônia para o seu re mento Nllcional de . Edu· . NARIZ, GARGANTA 
O edlflclO aduaneiro fOI incendIado no armamento e equipamento_ cllção, incumbidos de E,pecieli.b do Cenlto d. Saúde - A..illent. d. PIoF. SanlOn 

domingo. ardendo em vários pontos afastados. Nos meios pOliticos liga-se verificar e orientar a I Consullas dlarlas das 4 as 6 1/2-Rua VI<lor Mellelles, 24-Tel. 1447 

. A polícia espanhola. a julgar pelos mes- ccr.ta imporlància a esta reun.là?, alimentação ministrada I
pelos estabelecimentos m~s informantes, já deteve numerosos sus- f;~~aes{;:~~~~eoql~~~~~~~~~ar~a~! de eosino IIOS seus a· 

peItos. 	 créditos que pôde conceder à lunos. 
Polônia. 	 Segundo refere a .Ga

------.. ----~ -. -'- -- .--- - ---.- .---.....------ Ale aqui a cifra máxima pro'· zeta de Noticias», desde 
que foi expedida a por
taria ministerial re!e· . . T " OUUlnOS HRBIZ' SRRS"Hln 1I fe~~it~.. )~r~O~~r;(~;il~~I~~e~e :~~Or. Arm'n'o ava h - u , , H H " ios poloneses reclamavam a prin· rente li. materia , a ali· 
mentação eijcolar me 

Clrllrgii\o- EHpecialistR Assistente do prol. Sanson c lp~n reunião de ontem permi I li o r o u consideravel
COAIulb. cI.. 10 i. 12 e cI.. 16 í, 18 - Joio Pinlo, 97 ,ob. .T.I. 145 i 	tiu delcrminar se aquela cifra mente, ravorecendo as


foi aumentada em consequência ijim o regime higiênico 

de entendimentos da Tesouraria dietético. O referido De
 mafou a domadora 

•..-----~_.. - .-----.-.---- --.--~-.-- ":0111 os membros do govêrno partamento já veriticolI 
para satisfazer os poloneses. que houve aumento lIe Rio. ::!ll - Inlol'mulll de Iobra, mastigando a cabeçll

leite e verduras no con Belo Horizonte:.A tempora- da domadora e reduzindo'llF alar6:o pelo rádio sumo dos colégios. Ida de diverRões da Feira a pasta, com a 8ua extrlior 
para a Inqlaterra O Ministério da Edu· apresentol) um número sen-/' dinária fôrça mandibuiar. 

cação e Saúde tem es sacional: Madame René, ar· 
Londres. 2!l-Anuncia·se que perança de qUIl a me tista argentina, <]ue luta com 

durante a estadia dll navio -es· dida oficial sólJre a mil·~ I!neral fiamelin 	
, 

col~ .La Argentina. em águas 	 ja~arés_ Ela [!lz proez&:B i.n. (HERANÇA DO FILHOtéria começará a pro CfJves com esses aDImal8,
britânicas. dois aspirantes um duzir os reijultados quedisse que o Brasil é a 	 argentino e outro brasileiro-fa 8e desejam, dentro de :~~tr~ededi~~r!~~:.ueÁ n~~~~: f.lecido no Brasil 
larão pelo rádio, por intermédio pouco tempo. tência fica emocionada. ASI . 
da British Broad~asting Corpo Como se sabe, nem senhoras nervosas viram o LISBOA, 29. (U. P.) - O sr.sua segunda pátria ration . A data dessa irradiaçãu todos os elStabeJecimeu· rosto fiara o ladQ. Depois Joaquim Santo A.maro, com 
ainda não está marcada. tos de ensino no Brasil estrujem palmas calorosl:\s. oitentl:\ I:\nOB de Idl:\de. natu-I'AI{IS, :!9 (1.1. 1'.) - A Re Illisse, muito hllVill1Jl contri 	 -----_._--_._-----  eram escrupulosos no Ante-ontem madame René ral do consôlbo de Meda, regundR Rllssão do Congre~so buido pllrll .·~tl·()itlir as I'da 

do .Cumité Fl'ltnee ·Améri - ÇÔIlR amistpslls entre li FrHn tocanle a uma boa e fazia as suas 'exibições como Icebeu comunicação olicial 
saudável alimentação sempre, atraindo numerosos de que seu filbo., falecido re qut'> foi inteiram~lIte lIedi ·! ça t' os plIls~8 dn AmériclI aos Illuoos_ A medida visitantes. Erll domingo e o ()entemente no RIO de Janeiro .cada ao Brasil. ITerminan.lo. di~se que se \'Il em apreço, sugerida parque estava repleto. As 23 lhe deixou uma herança d"Nu salDo encontrnvllm-se Iici\J'\"!l p"r ter tido 11 opor Aqência e pelo sr. Abgar Renault horas, <]uando ela colocou a ~OO contos de réis.muitoR diplomatas e o~ R1His tunidudl' de IIpertllr 11 mão Representações ~ aprovada pelo millis cabeça entre as mandibulasdetllli(~lIdos memhruS dH I Ih~ i1u~tres pcrsoonliclades tl'O Gustavo eapanema, te-I p----------.collllividade hrllsildrH em .10 13r11RiI ~1 de lJlltro~ pníses 	 do jacaré. li assistênciaCli.. poslll - 37 lllm grancie oportunidll. ve. um ~rêmito de horror. O I C I N . I!:-Nl.=J..... ' •PRriS. amel'iellnos.Dada a palavra ao sr _________ RUI Joio Pinte - 5 	 e merece tod08 os a ammal fechou a boca, enfe
pllius08_ zado. cravando os dentes-
Moutarroio. este falou ligl'i 	 FlORIANOPOllS 

ramente sôbre «A coopllra enormes na cabeça da do- CINE ODEON - A'. 19.30 
~l110 entre a FrRnçll e " Su::~~;;~:.nd~ ~:~.c~:ail Desvio,:! fundos da Uni- ~~dO~~r~~~~:at~m!~~~dOac~~ ho..., .AII Blbi • baa boi•• .MachadoBrasil Il suas Hrinidlldes in p 77 versl~a~e de que 	 senhora René. que trabalha CINE REX - A'. 19.10 ho.teletullis>. elogilindo as ati 
vidlldes do sr. Hllnnoteallx. '=~~~~~~~~~__. e diretor a 8eu lado. executando proe- ri•••A Heloina do Tu... .de Assiscomo Il (iguriJ que mais ~e 	 A crianca caiu Hílton Roug~ (Louiaiania), ~~ ~r~~a.c~~~:sep~~~a~e~~~ CINE IMPERIAL -: A'. 19 •
tem destscado nli tarelll 111' da janela 29.-A poIlClli do I~stado man- laram no tanque e sómente iO.lO ho•••••0 menIno. o el.incrementar Il cOllperHçüo As homen8!-(ens <]ue se ÁgUlltlü, Beira, Portul{aL dou numerosos Investigadores a custo foi aberta R bOca do lanle •.intt,lectual entre a Franco l' Ilrp.tlll·" m II mpm6ria de 

(P_C.) - [{,'nlizllu·8e a to· às estações, aoa aeroportos jaca·ré. já quaodo a senhora ___________o Brasil. Destacou a prere lvIRCh8dtl de As@is. um 
rência que a juventudll brll  dos vullog maiij glorio. cante procitisão do Senhor Impo~taDte8. assim cllmo aos Renê e&tava <]uAsI sem sen- Tentou suicidar-se par. 
sllelra manifesta pela litcra ROS da litl!rutura br8Ri· dos Entrevados, qU"l era a- cruzamentos das estroda8, tidos. 
tura francesa, especialmente leira, Ilssumiram propor companhada de muitas pe~- com ordem de prender o sr. Acompanhada da multidão; não depôr 

no que diz respeito Il Mn çiies de elevada signifl· SOllS e da filarm:lDica de A- ,rames Monroe, presidente da madame René foi conduzida 

liêre, Corneme e Hflclne. cação. guedll. • Universidade de Loulslanió. o alé ~ porta do parque, oode S. PAULO. 29. _ O lavra 
))llstIlCOU, ainda, aR l'eper· nas·() ccnten:hiu do N~ ~Illão n.obr.. dO:1 Camara quol de8ap!lreceu depois d.e segulll de automovel para ~ dor Hércales Nnnatti, de 67 
cUBsiiell Bôbre a formação cimento do Iwtor d~ tan· Munlcl~lI~ rOI celebrllda mls- ter-se demitido .ontem à nOl- Pronto Socorro, sendo medi' anos de Idade. residente em 
do espírito brlisileiro. da rI' tas obras notá veis e que 5a e m'~lstrlldu, nesso! álo. a te. O desapareCido está .sen· cada. Apresentava numer080S Campinas, deveria depOr on 
voluçao rrancesa. Refllrlndo  tanto enriquell",m o pu· cOlllunhao aOij presos da CR- do acusado de ter deSViado. ferimentos em todo o couro tem no inquerito 8ôbre oca. 
se, em seguida. 80 general trim<lnio cultural do I3I'a  dela. dos fund08 perte~centes à U- cabeludo_ Se não fosse o ~o- 80 da8 apolices fal8as empe. 
GllmeHn, amado pelo exérci si! vllio R10Ntrnr <]ue a As ruas estavam tapetadas nlverslda1e, várlRs centenas corro pronto que teve, o JIl nhadas no -Monte dll Socor. 
to brasileiro, que soube con Nação CIHIIIlÇU a glorifi d~ verdura e das jlinelas pen- de mllbares de dólares. caré leria completado a sua ro- daquela cidade. ))Oi8 ios. 
qulstar pelli fórça de sua car aqllPles <]ue elI' vida dl/Im colgaduras de seda e pectores foram buscA-lo em 
Inteligência e de seu espiri. 80uberam hoorar a SU/1 damasco.. _ Campinas e quando o traziam, 
to. Aludiu aos grandes ges  oaciooHlidal1ll. E iS80 é .N~ ocaSIaO em, que 8 pro- já a meio do caminho. o se .310 Sortel·o «Cilo'ri-a»t08 franceses. como Verduo, dllmonstraçào dll que o Clssao chegava a rua Vasco 	 xagenário atirou se do trem
onde Jorfre soube cobrir de Brasil se levRnta, côns da Gama, .uma cri~nça de!) da Paulista, na altura dR 
glória o esplrito francês e cio de 61 próprio e já anos de Idade. IIlha do sr. .Ponte Preta•. 
relerlu-se 8 Paris como a confiante em ~ua8 l'ôr· AntOnio Riblll~o de Flguelre- A composição parou ime
primeira cldadll do mundo. ÇIlS imortais. Como SE do. caiu da Janela da SUa PL'NO VYBA diatamente, tendo sido Hór· 
que soube assimilllr o espi sabe, um povo que nlto casa 3 rua. te ,. cules socorrido e levado pa
rIto de toda a Fraoça. De  cultiva a memôria dos A pobre crilmça perdeu os ra a Santa Casa de Campi
poi, de e\('l1:iar as atividades seus homens lIu~!res, nu sen!idos, apresentando CDO - L" Prêmio - Um côrle de casemlra nas, onde Be encontra em 
do .Comité France-Amérl  nunca os t~ve, ou é po ~~~~~~o~e!oa~ü~~~' ~~~o ~~: 2.0 • ~raU~b~~~~t~O de casemira Valor 240$000 e-:-s_ta-.d_o_g_f-.a:-v_e.-:---::---._ =-_que> terminou seu discurso vo bl!.rbaro, dll~tinado à 
tecendo grandes elogios à extinção ou a viver e· ti dos vizinhos, veriIicllndo o para lerno 150:iiOOO Artigo de João de Bar 
mulher francesa. ternamente sob jugo médico sr. dr. Antônio Co~ta 3." - Um colete para inverno > 61\$000 ros, sõbre a literatura 

Dada a palavra ao gen~ de outros povos. 
o 

~~g.s~~r o seu estado mehn- ~.: 
lO 

» =~~a 1~~ac~~a1~teból : 	 ~~ggg brasileira ~m Portugal
ral Uamello, dl8se: .Foi para As bomenugeDR Ú me
mim graode honra ser con mÓJlia de Mach'jdo de flté. trllte, mUI alDar , 6.° > - Todos os que terminarem Lisboa, 29.-0 .Primeiro de
vidado para e8ta 8eS8&0 em Assis, segundo a .Gazeta Teu broacllltef SI/Ires '..... 1 com os 3 últimos algarismos Janeiro> publica um artigo
que 81' pre8ta homenagem ao de Notlclaso , apresentam - corridos do primeiro prêmio de JoAo de Barr08 sObre a 
Brull, pais de que guardo alodli um aspecto curio S' lei de NOIso !leatlor, lerao brindes em cõgarros, I literatura brasileira em-Por 
tanlas e tAo gratas recorda· so: não silo apena8 pro· Só le saIu " CO.TRllOU. 1 no valor. cada um, de 5$000 50$000 tugal.

ções. E' um dever para mim movidas e realizadas nos 

prestar ella homenogem 	 Ondularam os cabelos VALOR TOTAL DOS BRINDES -6ÕÕiooo o conheclde escritor. afh':ao clrculos IntelectuaÍs. To	 ma que a maiar, parte .;.dc)
Bra.II, pais hospitaleiro. cor das as classes sociais e os cabelos calram ••• escritores, poetas ti Jóriilll.,
'dlal e amigo. Agradeço as procuraram prestar suas Nao se pagam Vales com emendas ou rasuras. ta8 brasllelroB sil.o boJ. lIIul 
:palavras carinbosal que me homenagens ao grllnde Lisboa, 29. (U.P,) - O Trl- Não me responsabilizo por perdas. to conhecid08 : ÊI .lIdo. elll
Mm. dirigidas nelta 8essão. brasileiro, a MachadO de ~~~~~n:: ~ld:::ele~~ir~°Ái~ O brinde pr~~I~!~ta~~: d~n~:Fe~e unIcamente PortugaliAcr,e~8ce!:!ta que ,••Rêcor4o com enorme prazer Assis, o escritor e cl·

"-as aiiílZàdeií cquê c.fiz no Bra· dadão eminente, que, guel Sobral a tres meses de Os brindes premiados e nllo reclalllados dentro de ::~ ~::ob~lde:. P~:-ça~I.~/ 
alldjjiti que -ciJlisldero mlnba vinde da maior humilda· 
•~glln~i. ,;;. pàti'lá'\; e ... do qual de, chegou "" ao plano a ~f!~~~a o~:üa~a~~me~~Í1s~~ 15 dla~s:~Ó;or~l~o:~iBrr;á~=n!st~ ~!r~I!~I~~m~e!mo.tii_a.. 010 laDto quanto oe~• 
manteÍlhofilempre tg~!It188Ima que se encontra, Cono;· quêncla da quelxaapreeen da de com a lei 15.524, de /4 d. Jübhode 1~2~. iil~r::I1l~1D !.0:1IlJ:1. ahima 
recordaçlo do ~empo ·em tltulndO ·,xemplo do 
que I' ...1..1· . .......... ~ 
 quulb pode lll ÓS esfor ~~rr~~~ t:r~': 8::~~r~:,~~: 	 F O P rop-riet4rio ::=- ~::O:~~~~:'':: C 

O .0.,.1 0...110 elorlou çoe pu.oala, qu'-ndo,08 ,- cáldo ilomÍlletam~ole cf.poll an o ..u PfMtlrlo, qu~, ac•• 
4epo I , OI IrlbalbOl 40 . Co arl'Dta um COIIJlfnto--d~ dé ' os, teteinfelto ondular, a :"'~ft'--------------~-I"_'tu.. I•• d. rnddo IDUUe,m". FranGO AlDer~"DO, que ..lrlud... fi rro, pàr aqtijl .-eab l.rt'tro. 2i12 	 JII1'. 13 _por aoua c:ulpa•• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Sexta relia 30 IIb Junho .1" UJ.s9 

Casada 
ou 

Solteira 
Quando le,,·ar U1l1a qul-da.. U~-=l SiU !=: t O ou ü \'(' t" ra i \'a~, t"ll1a~ as 

Y{"7.e~ q u e lllolhar O~ p é:-:. St",n p rc ql!f~ :-:e sr'n:-ir n(-'1'\, '''a, 1ri~· ~. · , Z:~ n:-;:Hla 
e l Ha.l d ispusta. qua!lt! n f(· ...·e b(.. .. U l ~! a !11):il·ia 111;.t. C',l; : (,'i I U :-;t' tr i:, li'za. (> 

n.borre·d~lle llt o, tnmt! tlu:a co lh l..-r (d as de chéi) d I:! j ,:.'g.'tludlJ r Gegteira 
~ logo t.'111 ciIl1a lneio eopo d e a gua, 


F aça seUlprt: assinl, q ue l' \'itar~'l r:lu:t ;;i S d0(! n ::~\ : : ;) ~'rjg{)~a~, 


r:::;(' R ,'guladm' Gesteira 

Rrg ul,i(!,'1 '" Geatei ra ('v i ~ a (~ t:-a~;1 ".':' : ;~ ' kdi'!;":'l !l h.-: n" n'I)~(Xi pronuzi 
do~ p('lH.~ ])lolc:it i a~ do l11(' IYI , ô1. a!:jli. a. lI(' ,'\'f' ,:,:t, P('~", d ll :'l ' ~; e eolica :-: !l l l 

;,'entr€. a~ !Jcri. UrLaç0c,:;. e d o( ·tJ ':,' a ...; d a r.n ~"mda. palid~z. 
amarclinã·.... e hemu r r.:s.g ia:-; !,r(l\"Clca(1a~: p ,: j 0S (lo Uh';'Il, fra 

f(uc?a g~,a t t! d~..:.aT1itHo, R f r ;1(plC'7.(l. d o tl h' ;-o, tri..:,(·r;:t:-õ :-:1.1b iUts, Jl ~ tlpit :t

\'ÕCS , npre:-::-:ào no J!C"ito l."Il l 110 ("oração, s'tl f()c3.(:<'ifl, f: ~ l t.a d e ,a,:, tOl1ttu'a.s , 


peso, calor e ddres (h caJ"eça , dnl""lnC !l('i a nas l WTJl :1: :" C'llj llO":'. c('rtas 

cuceira.s, certa..." t.O~!"I.~~, pont adas e oore,.; nu peito, d ,,n~s l W:-; Costa~ e na~ 


l·adeira~. falta de animo vara fazer qua lquer rrahalLf/, e t nc1 a~ 


a s pt~rig-o:::_as ah",.'raçôc~ da. !:aud c LJ. u~a ll a.'i l ,ela:; c. lll }~(· .·j t. fll:~ c 

do \itero. 


Regulador Ceateira c ~,'i::l c' t ~'ata ('stas COn~('HÔC~ t~ i lli la.ma.~' lies ,lesdc 
o conlcço. 

RcguJ-ador Gesteira (".- iL <i t' irat a 1;11nbt;\nl a~ COIlljlli{':t I;':'l'S interna s. 
que são a i n~la m a is p('ri:':'(Jsa~ d e, qu C' a s intla ulaçúes, 

C Ol Il (· I..'l" hoje llH,::-:nlO 

a u:-;ar R~;"u!rtdor Ceateira 

~===;;;;;;;.;;; I. Condenado por calúnia 

L..bor-torl·o d- An"'IJ·sat CI-Inl'c"s contra o Fuehrer 
..... ~ ... ~ u Slu:Ig8rl, 2H. _ O padre 

católico Eduardo Schmidt [ui 
FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO condenado a Hi meses dt' 

IJrisão pelo tribunal especial. 
EX"assisleme d" Pr81. Df. Erasmü de Lima - Hio ;f;:d~e~acfe~~~~d;e~f7~ii~~O~aCurso de especialização com o Pro!. Dr. Abdon Lins - Rio. 

Prátiéa no laboratorio Central da Marinha-Rio Ira o Estado, tendo propllga 
do alegações caluniosas con · 

Análise de urina, féses, liquido céfalo-rachiane, sangue- elc. Ira li Fuehrer.. 
Exames de pús, escarro, mucosidades, serosidades, etc. 
Reaçlio de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra· 

vidtz). Reaçocs de Wassermann, Kahn, Klei n, Hinton. CASA 
V:tcinas Aulogeras. Todos os exames para elucidação Precisa °se alugar ulI1a casa dede diaAnóstico. 

moradia, para casal, cujo alu 
guel não ultrapasse 100$. 00Rua Felipe Schmidt, 8 -- Fone 1259 
~~~~S~E;~!~~~~ções 113 re~~l~5 ·--':!:2':'::19:----------~---~3Ov::. -~15~---' Cere.i•. 

-' .. .. _--- ~ 

••••••••••••••••••••••.~_ .._.__.... _ •••••••••• --_ .-.. _ ..._-_. _ _ ' _ "0 ••••••••••••••••••••• 

: Rdnbuindo, numa demonstreção de sincero e desvanecido agradecimento A PREFERÊNCIA g~ner05a : 

: 

! 
•• 

constituirá a
•• 

I:···································::AIR FRANCE :
I: ... f",:ZQ7fPX( .. ''''> ';f.ki!:;:: 
I! ConeJO aéreo~.~.... ~m@~iA@l~Q SÔl~rlança ~l:fi 
: FECHAME~tos ~~ã;;;MxtJ{á': . ."': 1
• Par.:...' AFRICA, 'EUROPA, ASIA, 'OCEANIA, cada.
• u SABADO, ás 11 horas nos Correios •.• ' 

: Para' URUGUAI, ARGENTINA, CHILE. SOL/VIA. PERU, : ' _ . cada .TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos. Correios. .. H;~ 

I: -BrasIl-Europa em 2 dIas -:r': 
I • A G E N T E S: .• ',.);I: ERNESTO RIGGENBACH & CIA. LTDA. .: ": 
i. Ru. Conselheiro M.Fra, 35 ;'. 

• Telefone: 1626 Florianópolis. 
• 209 . v-:,., 3.::. 

de Londr~sClube' Doze de Agosto Rádio 
N•• ond•• de 25.29 mia. e 19.76 


mil., • e.t.çio D.venby, d. · lÓri ·
Convite. d,e., irr.diará e.ta noite o' .e!Minte 

Convidam-fie os senhore8 8ócios e exmas. famllia8 8 IIIO!rlml, horário de Flori.Ílopoli.: 


assisti rem a SOIlÜ:E DANSANTE que este Clube levará a 20.20 Nolíei....!>O'liv••: No· 

deito nll noite de 1.0 de julho próximo luturo, com início to. IÔbre o Mereldo e re.umó do. 

ás 22 horas. p'o" ..... d. próxima ••mlno, om 


Pela Diretoria OSCAR ABRAHAM 1." Secretário in!lê•. 

24a 4V-:l 2030 - .Meu ovó, o Imp.
IF===-;;;;;;;;====-;;;;;;;;;;;;;;;;=~==;;--~~ r.dor-, Oram. em inglês, d. Tom 

IRamn.ll.
I Mútua Cetarinense de Set:lU10S l~g~~~O?~:~!5G~Ôli~~;~~ eM~l.). 

de Fogo e de transportes Terrestres e M.ritimo5 

fundo inicial integralizado Rs. 510:0:IU$(ji () 
Depósito no Tesouro Nacional Rs. 200:000$000 

Séde em Hlumenau 


Comerciantes Industriais Proprietários 


Na realização dos seus seguros contra INCEN010 e 

TRANSPORTES prefiram a MÚTUA CATARINENS E 

DE SEGUROS, por ser a única que apresenta aos seus 

se~ur il dos a vanlagem da parlicipação nos lucros anuais. 


Manlém Al:entes em lodo o listado 

Agentes: LlVONIUS & elA. Praça 15 n' 1 

21 05 -- Ph!IIi. Seott o JohnROf~e em (InçOtl • Du.lol, COIII 

Phylli. Scolt 00 piano. 
21.30 - .A. trln.mi"õe. d. 

Dovenlry • . PII••tr. em inglê. pe 

::p~::~~"-' da. Irr.diaçõe. po'. ° 
21.45 - Noticiário e.. in!lê•. 
22.00 - Big Ben. A Orqua.

!lrllmperill da B. B. c.. 101> • 
I,egência d. CUlton H.lllwell com 
~:,in(~:';:)('T,:;h:: d/~;:;~ R.~ 
Noi.a Vendido., do' SlIIlIlanl. 

22.30 - r.on_i.,io om GSS: 
Nolieiá.io em o.ponhol e Nol.. 
Semln.i••ôbre o Mercado do. 

~ gentil do distinto Freguesio dtJ CAPlTAL e do INTERIOR :••
A M OD 8 X. A a o MEs DE JULHO i

••: o Mês dos Móveis. O mês dedicado à nossa freguesia. Servimo-Ia SEM LUCRO ALGUM :••: Mobiliários 
UM M~S DE GRANDIOSAS BONIFICAÇOES 

ao alcance 

- O maior brinde j.m.i, ofert.do 

Reais e leais bonificações 

••pelo custo exato : 
AOS FREGUESES . Mês de mobiliários fino! e estilos c.prichosos'0 ' 

de todos e pira todos 

por qualquer est.belecimento comerei. I do E.t.do _.

--- Estupenda e rara oportunidade 
Uma. inovação que JlUll'c'ará époea, na qual sú {, visado 

conRI~~SPONDJU:t A' GENEROSA 1,~ QUA~l UNÂNIl\II~ PHE.~'ERI~NCIA DO PÚBLICO 
llF~NEFICIANDO-O COM O NOSSO J.,jucno DURANTE UM M]~~S 

Pegemos uma divida de gratidão pera com quem sempre nos distinguiu 

=== Bonificações === 
35 °10 de descontol por. .s vendas à viste 
25 010 » pagamentos em 5 metes 
15 010 » » »10 meses 

••••••••••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ofert.do
http:Noliei�.io


• • 

Quânto mai PESADO O servi§o,INão ha FERIDA que resista II 
10 u,o d. mais 'NiE~ESSÁRIO um caminhão 

CALENDULA (ONeRETA 
....Jhor pomada parll feridas queimadura8 to 


ulceras antigas 
 FORO V --8N&o confundir com a pomada commum lle Calendula. 

&IJam CALi':NDIJLA CONCRETA t'UI todas I&S 


pbarmaci&!I. 


Depollltarlo DlIsta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO 

Rua Coosell.oeiro Ma/ra-l ll 


Rouba~ im.ágens da I 

Igreja 
 SAlGUE! S'.GUEI S'.GUl! 

RIO tp. C.)-As autoridades i 

,la Bub ·seção da D. G. I., DI' I 


:aeJ'r~r'J~:ée~~~~: v1~á~f~ ~~ I 	 SANGU[NOl 
Igreja de São Benedito dos I 

Pobres, no largo dos Pilares, 
 YOS CAMINHÕES FO RD V·I 
de que o seu templo fÔrn as 

saltado, e qUII os larápios le · - Opção entre vários
E' o unlco /ortiflcllnte no 

varam várias imAgens. 
 ·mundo com 8 elementos motore. V-S 


loolcos: PbOllphoro, CIII - Novo. 'relo. hidráu

Boa digestão e boa cio, ArsenllllO, VaodddlO, lico. 


disposição elc. Com o seu uso no /Im - Anéis de pl.tão, .m Aperfeiçoados om desenho e conatruçã'ó, ~ai8 r••i.tent•• e pc»_ 
de 20 dlIlS, nOIIl-se: novo tipo, para .ante•• o. novos caminhões Ford V- 8 para 1939. foram con.truldo. 

maior economia de para trabalhos pesados de falol
Não é exagêro aFirmar que 	 l' - Levantamento leral óleo 

o 	homem revela. por suas a· di! lôrcas e volta Immed!l - Eixo traseiro intei P roporcionand o a vantajosa opção entre vários molore. V-8. Ford 

ta do appeUIe; rament. flutuante
tltudes. a maneira pela qUld 	 oferece ainda, mediante pequeno acréscimo no preço. o moderno 

I '--Dcllpppiec!mcote por~.. processa li sua digestíio. e ixo de dua. voJ" cidad e •. qu~ dobra a utilidade d •••u. !amoeDa 

Quando digere bem. apresen · caminhõos. Peca uma domonstracão 1
completo dll d6rcI de ca


beça, 1010..01. e nc,volla
ta-se, via de regra. senhor 	
.._ - ------------------------ 

de si, calmo, renetldo e bem mo; _ - 
disposto. ,JA quando digere 3'-Combate radicai di 

mal. não dorme bem de noite liepressio nervoll e do em· Prefere respirar mal 
 II . :l 

Dlllllreclmenlo de ambos OI 


pORto, mal humoralio, irritA tribo africana tem I 

IOrna.RP. duraote o dia indls 

.exos; Cada SandallaS 
~ . - AUKmenlO de pelo 


trabalhos que requerem pa a goverul1dl1 pelo rei Aboglia  de tiras
vel e sem tenacidnde parll OI! 	 suas tradições e costumes. e 
urlando de 1 I li IlIes; 


ciêneia e pl'rS6Verançll. gbú oão constitue exceção
O SlnllwellOI! amlarlll 

:1e descoberta sc1cnItHca.
 para verãoAlim de corrigir as mAs 	 h regra. Multo pelo contrá · 
O~lutl <:' do dI . Manoel SaldigeBteles. recomenda·se cu' 	 rio. SUB8 práticas 8e cara· 
'e, dcC,)II~;mer de\'agar, ma6tigar bem cterizam por estranha cruel · CALÇADOS


os alimentos, ter horas cer
 de todas as 
qualidades itu para as rereições. MII:tas ~~--=-:~. da~:. aldeia onde habita a 

vezes os individuos ranzln · Aluga·se dita tribo exl8~em ainda a.s 

z~s. que lIofrem das vills a caRil de rulnllB d~ palaclO em que VI 
 TAMANCOS MEXI- iCA5Agastro·intestinais, só melho· morddia, li via o plll "do ~tual chefe. 

e 	 CANOS pararam com dietas rigoroslls rlln Almirant e Lam eg <J , 84 . Com o 11m ue dllr mais 90 	 l
l'om o uan dOIl comprimido!' 	 PRAIAS DE BAN HOS 
de Eldorórmio da Casa Hayer 	 244 5v .. 2 ~~~:~.a ~8~nt~~i~~tr~~~~ra~~ 
Que protl'gem a mucosa in ul10 encontou material me Cintos - Chinelos - Bo

tl/ltlnal I' evitam as irritações Ihor. para juntar il argamas 

provocadas pt'la~ fermenta  6a, que o sangue dos prisio nés - LUVlS, etc. 

ções, responsáveis pela irri · nelros de guerra que mau 

tllçl1(l do sistemll nervoso . dou d... golar. Por sua parte ..,I Artigos para sapatei

o rei Abogliagbú demonstra ros e selleiros
Quer ser feliz ? continuamente a08 8eU9 sub 

Em negocios, amores, ler soro ditos O orgulho que sente pe Cortume e Fábrica 
~~e:j~~d~:n~~a';ií()() t~~o se~~~ ;~o~!?::~~n;o .~~e ~:~~~~c:~ i de Calçados É inutil insistir_A inapctcncia resiste a todas 
e escreva ao prol. Oll1ar Khiva. !perlor, usa, cada vez que se • BARREIROS. ns atrações dos acepipes e a toda insistencia
Caixa Post~l, 407, Rio de ja · 	 . encontra em uma reunião do carinho e <Ia amizade.
neire, que lhe indicará o meio 	 pública, cápsullls de prata 

Se não se trata de um doente do ligado,
de obter Irlumpho, prosperida-	 no nariz, para não respirar I' Al~ I do estomago ou dos intestin"", eoea falta de 

apetite que tanto enfraquece o organi.mo, 
de. fortuna e saúde. NlIo hesite . 	 o meslDo ar que éles U I 

encontra corretivo imediato com:•••••-.••••.-••-•••••••••••-..........--;; . DUre x 

o liSO de TONICO BAYER. 

TONICO BAYER, 
tomado antes das refeiu- · v. :I Depósito:: A. " - 8q.~. . . ~ . !:) ,rit ~t.tl' • I\-,,--_____ RUI C. M.f,l,__=:~39• ..... I ( . 1 côcs. é o melhor dos 


. ' , ,, '. "~ '" '-', . \- ~ . \ • 21 78 ~pe~itivos, facilitando 

tambem a digeatão.•• Socied.d~ 8:.sileira d~ S2gur~)S d~ Vide •• L e i I ã o 

: 	 Fundada em 1896 : TO'NICO• 	 • No dia 4. terça· feira, às t9 
,J .. Sua produção C ' mparada em 3 anos • horas, no prédio da rua I'elipe 

': . • • ~~h':'eW~o ~~8'segsuei~t~s v~g~~fs~ BAYE·;jR 
• 86,304:367$800 131.793:4205000 170.015:5405000 • 1 mobilia de sala com 8 peças 

BOM PARA TODOS• . 1936 1937 1938 • ~~~rd~~~~~P~~, 1i~10 g~lr:r~~~iou~ 
• 	 • ças, 2 guarda 'comidas, ::I ca

camas de casal, 2 camas de••• A EQUITATIVA EM 1938 ••• solteiro, com estrado de arame, 
I cama de criança, 1 espêlho 


• • grande, 1 étagere, 3 colunas, I 

• 	 Consolidando os resultados anteriores. alcancou lo lmidavel aumcnl(,1 la\'3lório, 1 mobilia antiga para 


de prnduçao. Sua carteira de contratos em vigor aumentou em dois an05 50%. Essa e. sala de visita, 11 cadeiras, I 

• percentagem, raramente atingida em tão curto tempo, c! a melhor mesa grande com 3 metros pa
• 	 demonstraç30 do seu progresso. • ra sala de iantar, porta-bibe· 

.: PAGAMENTOS EFETUADOS AOS SEGURADOS ATÉ • ~~~':ue::s,d1 ~~~~~h~, ;ad~r::~ 

'. - 31 DE DEZEMBRO DE 1938 ._. 166.687:305$640 ' : para varanda, prateleiras, 1 sa 


la de iantar de imbuia com 

: RESERVAS - 52.243:251$960 : I:;Y;;;;ld;;;;rO;;;;s;;;;d;;;;e;;;;c;;;;ris;;;;ta;;;;I,;;;;e;;;;tc;;;
., ;;;;C;;;;\C;;;;.=,1 
• Para outros seguros : 	 • TENENTE JOiO FIRRIJ"1::Eq.uitativa Terrestfe~, Acidentes i IA Ds\llllDlI 


e T anspo te S A participam aos 
 seus parentes e.,. 	 •• . r · . . r s .. •• suaptssoIl de .mlzad, _que 

• 	 • :-ent~nhM~:G~R~Aes~~I(~:
• .' Solicitem informações, sem compromissos, aos contratou c.sanlénto;no ·dla ,IO. 

• nossos aientes locais !. ceio (orrente, com n/..ITAMA . ·P~;ITOHAL O(

!~y M A OPJ A 1)0 & 'O I A. 'li 
.e

,- F~TK~;P~~~it::i , ~t·,.. l . ~liGIffi P[lOT[Nü[ 
: Rua Joio 	Pinto, 6 - Cai~à , postal, 37 : IITAMA' MAl<iAll>A'1• 	.c F L o R I A N o P o L J S ~... tA . .,.~.u 1IOIfOI. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I~n~7--------~h.-~~1 
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o ESTADO , Sexta feira. 30 dll JUllh()d~' ~i939 

\ 
Artigos de inverno para homens. senhoras e crianças" em maiorf. ---.------ _.. _.- - ._-- variado sortimento. na CASA liA CAPITAL" 

14ft Mótríz - Rua Con,elheiro MaFra n. 8 	 Filial - Rua Traj~no n. 

•••C\iI••••••••••••••••••••••••••••••••I----- 
i Perigoso (andida-\i l: 1~' S ~1 Á E S 	 Dr. Rf!migio I to ao suiddio I OR. HIG~RDOt" 

$ Aconselhamos o afamõdt> . WMBRICOIDE INDIANO de .sar- • CLlNICA -MEDICA 
• mento Bara.~ professor de Parasttologla da Faculdade de Me- • Se~ho~~;~iae ictrei~~:ç~asd:m 

I 
A noticia veio da Suil,:a 

• 

• dicina de Porto A.legre. E' , 1!llalUveJ na expulsllo de vermes,. (jeraL - a calma e pacéfiCIi Suil,:li GOTTSMAN 
e 

i leiteiras. Um sujeito, que es- Ex-chefe decll• tal como lombrigas oxlUl'Us, ancylostomo8, etc. 30 annos df' $ CONSUL TOR!O : I. das neves eternli vaclls 

@ uso têm dem<Dnstrado a titia eHicacla. 	 _ ft Rua ~g~~Üi.l!AS: Sob. colhera OR pitorescos arre· nica do 
dores de Weidberg para os! D t: P () .~ I 1 A R 10 .\" : •• 9 ás 12 c 14 ás 19 horas. 	 Hospital deseus oasseios. tiniu.! o lamen.., HOEP UE '''/A f~ 	 RESIDENCIA: lável: o iocômodo costume NuernbergO,~.•..._,llP.CARLOS Cfi., S .- "Iorianopolis e. Av. Hercilio Luz, 178 de des!echnr as suas pistolas... -	 - Pholle: 139:! 

••••* 	 -- duas. oada menos - sôo (Prors. L. Burkbardt~•••O •••~••••••••••••••••••~••~~ 
-'~ - .._ . _---- --_. ....._._. __. __._- Attende a chamados bre os tranquilos e honestos e E. Kreuter) . 

P.75 _ \'1~:~)~~(~S~aturlil, uma briga. 
Especialista emFraqueza Attinge 08. MI6UBL B~nBRm I,..-----------;·1~~ mCóllv~~~.liE p~~ialil~'ô~~~ 
(irltl'giu Ge1 (1/'\

CLINICA GlmAL 	 . !hora, que loi encontrar (I

Pessoas de Mais 	 Antenor Morais ' descoohcrido escondido IltrásVIAS LJlU:>1AIUAS de I:ma árvore e .. _ dispa. Alta cirurgia, gyne 
Especialista em moleSlas Ci rurgido-dentista rando tiros cologia (doenças de

de plcuro-pulmonar"s (blo!!, Trabalhos modernissi· TraYou · ~e leye Iwtalha senhoras) e parlos.
chilcs .- aSlhl1l~ luber· mos. Pontes e dentaduras i cllmpRI, que terminou com Cirurgia do systems ' lculose. etc. I allstomicas, elll todiJS os fl. retirau:.! e~tr8tégica Ot) lt 

I II materiais adootados. I tiradu)' man iaco. QUIl. Il ul!lu  n~n080 e operações 
Constlitorro: Ru. Joio "in 	 de piasticll.HORAHI{): I ma distúnciH, eslu'telou-se -no 
lo, 13 do. 14 0' 16 hor•• 	 C()n~uhurlo <i ,ue 1rol"Dl\s ii ás 11 e !Ias I;"l chão (' foi iw editltuml'llte 111 

- Phon. 1595. ás 18 hOfllH. gembdo pelos agPtlles. no, 18 (dali 10 6" 12, e11 

I 	
O chefe da policia llll Zu d,,~ Ii>." 16.30) Tele

(~esidencia: Rua Joio Pin- Rua P. Mi9uelinho,6 phonc - 1.~ 
.__.....~.. I veridica e eR):lInhsa IJi ., tórill Residencla á rua Es

As Portu !'~cç6~5 da Bexiga .ao perigosas to, 1 (Sob,.) - Phon. 1214 	 rich - onde se P''''''' ll esta 
DJ;~·S ;! qn(' o orgall;<;Il:n l11uda 	 ~~$:.c. fraqueza qllf' (» aborn:or. 

...·f)mp!ct:\!1ICnlt" de !t:;t.~ tOm sr"!c 	 t: In'ira, é rc~;llt.. j;t( dtl~ ~mb 
71 v-- 1G3 - interrogou o hllmt'n~inho teves Junior, 20. 

~t3,I:Ctas lOX1C"~S 110 saIlf:IiC, qm' e com o eNpanto que udivinha
 Telephonc - 1.131~:;:~:~~~' t!o~~ :~;~:\:~ ~o:'U~~:; !!l'I~:~di~ 	 aC!.lla1U como irrilal!leS ~obr(' O· mos, ouviu esta declaração:
fica e em mll ité!. s PC:·, 50.:!.S de. nF1.i s nervo:, e ,ali r.l{"mbratla~ :\1:11 ' 

dt ' 40 ;)IHt~ .., rOIl1.:c:õ.m " appuft'· sori<1t's E pcu i·....o (p.e mc~n\l , 
 - De~gostos Íntimos levll
t.:er d15!~!ftn l')s. 1~H1 :~,lS VC.:r.S di' sr!l: I!·.· ('essid:llh~ .;J';:::mla, ;l bt:xi . l'am-me a tumllr uma decisào 

l :utUT"CZ;1 !';:::-:a, E ntro::- ~stt's o g:.. t- "'on~ta lltl'lnellle dlal11<loa ;, 


DEL VECCHlOIMPOSTO DE RENDA extrema. ReMolvi suicidar-me. 
I,r in • .:if!:ll é o rljO:;!II.! i) IO (.~ :;'~xi .g:l. l1\l1l"c:ol:ar o MELHOR VIOLÃO 
mll:1 Ira. q:ôcol C:1J" ~ '?'x : ~~nCla.t>. EDITAL Comprei uma pistol>i. dispos  Todos o. to.trumeotos 
4 ~llO se m:ln if ~"t;l m o:·: I1Ci!l:tI::tent(' sU;:~:l:~L;t~~\lc.~a~l~:~~i c~;;~~;~ Para ciência dos srs. con tri !'- Os !ll'ocuradoreg e repre to a acabar. Mu~, compreen li; n bl \ . ecebio 6&0 f~btlc"· 
3.noitl". quandos: c~; .í. ,)(;:n qUtlltl' de ficar curado. Nào ha mel;, 	 de com() seria aborrecido pa· dOR pelo DOTO al.tem" 
1101. C" Ifiil. ~i<.t !I\ .:j ~" i':-ll,lllic:. 	 mais rapitiu c (:(fic,L ,;/,' c\Jn bllintcs do IllIpos tr, de Heml", sentuntl'S de r"~identeR "óra~-.I", um 	 Tfmbre·Vox ~ 
resultado d~ (h ~t u~bios rCllacs e lima St'ri\~ <ia~ a i, .. mar.as Pi\;tl: não ter morrido instllntanu

si for desp~t"7.::;.!;a. :!oc!c ,.;l tornar  DcWittpo1ra OS R ilt!>oca E\ : >:il~ 


Essa. d~bll itlad e da bcy.:gól é 1101 	 guir ('s~c rcsuha(io elC) Cjw' tOI11 :!' transcrevemos abaixo. por mcio :do Pais, responderão pel~, rti mim d(·~rl'(,har tiro e 
dn presente ed ilal, alguns dis-' p8gümpntn tio imposto por 

se pt::-i~o~a. trrll!~iornmndo-s(' conhecidA!'; t'm todo o unIndo. positivos dos Decretos 21J,54 e esteR devido. Quando" fonte mente. Comprei outr!.\ pisto· R~'!\'8.!"U['Ó~A~O~::~!~~< 
lu e vi que o problema, em .·oDe: 4-0M45 


flammaç.io r.hrollica da bexiga]. macias. Compre as !(!l;ltlllla ' 20!6! 19:~2 e :12i 3/19a\1. a dedul,:ão do tributo. vez de ~e resolve r, compli· SÃO PAULO 


Arligo 78. (Dccrclo 21 55·1) - Artigo 26. - (Denreto I l(ili) 


e:m caJcllios, pedras QI! cy~tite (in A venda em todas aos. ptp 1.168, respectivamente de . . [de rendimentos não couber 	 ~ 
cava· se_ Decidi, então, como 

Todas as pessoas lísicas ou. - O impo~t() de renda inci último recurso, treinar me sôPilulas DE WITT bre alvos vivos. El'!i o que 
11 

estavlI fazendo, qUilnoo os
juridicas qlle por si UlI COJ1l0 de sr.bre y~ ,iuro,R t!e üpóli

PARA OS RINS E A BEXIGA representanles de terceiros. pa- ces dn (]l\'lda pUblica qual

iUdicadas para Rhcmna.tisUlo, Sciatica, Dôrcs na Cintura. Dis tnrÍliu garem ordenados. gratificaçôes, quer que "<'j'! li cluta da emi~ senlj()res me 
 interromperam. 
Renaes, Mokstias ~a Bl'xiga e, em geral. todas cnf r.rnlüladt:~ bonificaçôes. interesses, comi~ ' são. salvn expt'essa conces· Será escu~lIdo dizer que 


jlroduzldas por e:-;CC.s.5Q d e acido urieQ esse prevenido cav61heil'll roi 
sões, pCrle'ltagens. juros, di "üo, por lei, tia imuniúade 
vidcndos, lucros, alugueis e lu fiscal. recolhido ao 1D1Inicômio mtlis 

próximo .vas, prestar:lo informações á Artigo :!o. - (Decreto 1.168) 

Secção do Imposto de Renda - 8erá de 4"/U a taxa pro

anéxa à Delegacia Fiscal. porcional referente ao~ titu· Sala•.dormitario e sala 


-
VENDE-SE 

de Jantar, de pouco
:à'Iole8tias dos rius e eoraçãu As infrações do arligo 78 se concernente 1108 nomitlRti uso, p~lo preço de 850$000 Na rua Conse

Artigo 86. (Decreto 2\};l)4) - 10M !lO portador e de :1'1/0 a 

o TONlCARDtuM IImico úos tina e do coraçlo limpa " rão punidos com à mlllta de vos. lheiro Mafra, 153, das 17 horas em djante.

bexig&, OI rIus, tlR Dt:'ph ·ih:., areias, COltCli8 r .u UtU". allgmeolu ait 50()$OOO a 5:000$001). Artigo 27-(Decrcto 1.168) 240 	 6v. 4 urlo.., 'l".a lU! locD.~õe6 ooe pés e tootu. hyctrop,i68. lallli de Artigo 88. - (Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto deIIr. palpitações, dõres do eotaçao, 1i61bDU', 0, "ncblle a8tumattCli. .- Até PIO) triota d- .Junho renGa todos quantos recebam 

podem ser leitlls 118 dt'c!Ur!l' vencimenlos dos colres públicos. LLOYD BRASILEIROarte.lo-.cleroae. 
Rellledio8 das 	benhoras ções de n'ndirncnloR, inde- federais, estaduais ou municipais,

E' o IClDico utero-ovlIrio SEDANTOL que resttlue 11 .aulle pente de multas. inclusive os membros da Ma- "PATRIMONIO NACIONAL.. 
perdida: ptla aoomia, pailloez, n.ugreza. la8ti,\ Il()res uraDcu. LINHA ARACAJU/pOHTO ALEGRE (Para" NortE! 
regal.dor d!U:l Vi8Ittt.~. cera das dO~DÇtU' do uteto, ovario." evita no pllra o Sul na .COMTE.Artigo 6.° - <Decreto I.H)H) gistr.tura da União. dos Esta
u llemurrhllgia8. aDle8 e depot8 00 .purto; conlra lod&8 118 en!er - As J)e~8ÔaN I'iSic88 não são d;Js, do Distrito federal e do Sábado, e quarta feirli): AI.

CIDIO·, .COMTE. cANIBALmldadea da. >eLho.ai de qualquer I~ade. nbl'igadas li IIpresentar de · Território do I-Icre e. bem assim. CAPELA., e I:!ENÊVOLO•. 
LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e -MIRANDA.Let'!OtH; do coração e asthum clnrllçiies. qUlindo a tOlalidll- os [uncionálÍoti de estabeleci · LINIlA KIO;LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO._

Use a CACTUSGENOL E6pccl!lco do dr. K1Dg Palmer, de de seus rendimentos não mentos autônomos. 	 TU'l'OIAIFLORIANOPOLlS } . 
oODtrll bydropsla" péo IDCbudoB. ralta de ar , JllIIJlllllçõe.. b~lI exc!'der de dôze coutos de Artigo 30-(Decreto 1.168) . 
meDIO d..8 velll" ~ IIrlcrta~. bwoncblle a~lbmllllc&, aDeurl.ma, réis (12:000$000). As declarações de rendimento FRETES DE CARGUEIROS 

.ypblUs e rheumlltlsmo, Je"õe8, C8DSSÇÜ, UdDttS el:~••B8 e dôrelll VAPORES A SAIR: 

DO oorvÇao ponllldao D08 rlD8 e IDcb.çõeB. _ ~~t~~o~a'de(~:~r:~t~çl~19~~ ~áer~r;i~se;~a~~~9, r~~~~~ar:v~~ta~-, PARA O SUL: 


A 08 fracot; e COll \' ale8ceutes Josa, devidamente compro· para o efeito da aplicação das VOMTE. ALVlDIO: dia :10 pllr!l Rio Grnnde, Pclotlis 
Devem uear o STEi\OUNO, Que r<lZ eognrdar,ougmeDta o vada, qUllnto ao pagamento ou normas deste decreto· lei. e Porto All'gre.

vigor doa mu.culo. e do. nerv .... Fl)rtaleCtl u sangue Dal pe•. recebimento de juros comis· Sôbre os dispositivos aqui JANGADEIRO (cargueiro): dia 8 julho para mo Grlln
lOa, aoemlca. Evita a tuberculoee, elcatrlza 08 pulmões doenle8 Isões rendimento~, transcritos e quanto aos de. Porto Alegre.com pootada., to..... dores DO peito e nas cOBla., p.rolls lrtic~8 e oulros 	 demais Pelotas e 
UDiU" sult!.• Uta a Deura81benla, o de.ao imo " li ay8pep81a, e a . . serão punidos com a mlllt!.\ das Leis em vigor para o Im· PARA O NORTE: 

collvalescença é raplda. Ide 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda. esta Secção, ASPIRANTE NASCIMENTO: dia 6 da julho paru lta

equiparados, para o eleito em razão do oficio, est<i habi- jui, S . Francisco, S8ntos, Angr'a dos Reis e lHo de .lttOl'iro . . 
A SP1ROCH~T1NA (Elixir de Caroba) do 8bblo dr. WllllofD 

~yphilli8 - .Pf'IlH -llheumatisllJo Ida 8anção criminal, ao delito litada a fornecer a interpretaç30 COMTE. ALC1D1o : dia 10 de julho para Parauaguú:~ 
Green, cura m. le.tllI8 do .aDgue. syphl1l., e,·zema. tumore., : previsto no artigo 248 da dos mesmo.alendendo a qualquer Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Sal
darlbros, 8ep{ohaB, fl8tuJae, purgaçôes, ter'd8f', C8DcrOll, el!lero· : Consolidação das Leis Pe- consulta feita pelos contribuin- vador, Aracajú e Recife. 
R:la: :::~~:~iBmo. UDlco depurativo que limpa o corpo. tool· nals. Ites de todo o Estado DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN-

Deposttartu: todae 81 drogarlu de Slo Paulo e Rio. 1___AS~~áo :~'3~~e;ret~xal~~~! 19~~~rianópolis, 1.' de Junho de elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

porclonal concernente a08 CAHLOS CONCEIÇÃO I --I 
. rendimentos da 5.· categoria., Chefe da Secção Agêncla-R!!a 10:10 Pinto. Armazem - Cáis Badaró. j ASSENHOUAS DEVEl\'I USAR I Artigo 21. - (Decreto 1.168) 2~7 15v-13 9 - Phone 1007 12 - Pllone 1338 ,',. ' 

Em IIUa toilelte intima ~órnente o MEIGYPAN, de i - - ~.~~ 
\Jraade poder hyglenlco, oootrll mole8!la, OfJntdgto~al 
e ,u8pellal, IrrltllçõeB v~g nab, corrimentos, molej!· H. C. DA COSTA - i,i~9~ttt. 
ti... utero·vaglnals, mehite" e todlS so ,te de doençall Dr. Joaquim Madelrl Neves 
looala e gr"ode preservotivo. Dro\Jllrill Pa( ,heco, Rio , Medico - Oculista Dr. Biase ,. A. ForacoFormado pela f'ocaldade de Medlcloo do Unlvtrllldnd~ 

do Rio de' Jaoelro Médico chefe do Dispensário de Slfilis do unllo d~ s..ü
de de Florianópolis. Ex-interno, por COnClIf$O, da Anta· 

Trl!tllmenlo cllolco e olrurflco de lodos ali molcstllls têncla Pública de Porlo Alegre, Ex· ln erno de _ 
doa olbos Cllnica médica e Ginecologia. 

Curllo de aperfeiçoamento ne ;.especlelldodl!, com o dr.. 
P.,ulo f"Ubo. DO ~ervlço do fo>,ol. David ~!!!aon, 00 HOII- ' 


M.t.,I~ls *.ele,ct~,i~ºã ' emíeral 

cSi'''-'f' .~~~lt"$S.A. f 

pilaI da f"uodaç60 Ooffrái-O.~'o)e . doRlô,i:~e:J.,oelro , CLf~icA ,'. E~ ~'~M~~'A 
DlSTRIBUlDOR\<NESTA PRAQA: ", . Complda III'Ílarel~o\Jell1pir."dblU de -eâll t.iPWeJld4d~ ---- Si F(i:~c . ---' 

Elei;ifl~ldode M.... Cf}lIlçO Oflal c_.... tLrl_..ll dll 16" 19 1.00.,Instlllldora de FlorllnopôUs ' " .. ";,iCó.'Úl",, dlllri••••M dN 16 4, 1I 	 ScMtcII, - FOIIt 1646R-. FeIpt ~ êôN3utTORlO Rua 1010 PlalO 7 ..,b, T".pb 146 Plor! D1'Ip<'ll'R. Trejano, li PhOfl. 1874 	 "'-r- ...... &7.......A; ... ~ 1111
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o ESTADO-Sexta feira 30 de JunhC\ di'. 193~ 5 

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

IEmpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
li<!dscQAu e Olfiolnu , 
ru Joi\o I'loto n. 1:1 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ..Carl 4BI·• . • 

• Hoepcke» e .Anna"; unicamente de cargas eom o vapor ..Max". •
-rOlI 1022- CX. I,oatai iSlI 

•
• 

•
O• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLI& • 

'UHi) 
-;~tnell're 
I'rlme.trt" : Linha Fpolis.- Rio de Jan~ir.. '@1 '''''''FP''''::-'''d''''''''\'''''''''.''''''.'''':>Ih • Escala lt~ja~~-n~~s.FranciSC(l Escala São fraiicisco Laguna. • 

• Transportes de passsageiros • 
'i1l1"lerO ll"fulao 

iNo InltrlO' • e cargas. Transporle de cargas Transporle de carpi. • 
.'1Im. I()!OtA) 

Sem".lle :!6SIltJO 

"·T"'me..tre 1:.siI'~ 

t · I .: Paquete -.<t~~~(l!PCke' d:a J Paquete -Max' Paquete ;Max> : 
"anunolo. lD6dl.nt~ coulraclll 

• -Cal Ha:pcke. " 16 dias 7 e ::!2 dias 2 e 17 • 
• -Anna.» 23 • 
• Saida á I hora da madrugada . • _ Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 11:) horas p. m., Saídas ;i 1 hora lia ~ 

" dlrl"OÇAo 010 ... r...llOn....blll• . , &iI ros até ás 22 horas das ves- madrugada. e.· 
~Io. coDceltos ewlttldo. no. peras das saldas. I&artiao, ....liDado. 

• Ordens de embarques até ás IOrden s de embarques alé Ordens dc embarqllcs ale ~ , 
\ : 12 horasd:~íd~~~~eras das ás I~ _horas. ... t a~ I~a:a:a!~~~~er.a& : 

o raciocínio • •: Observações: ~:eta~S~~!;i~Snt:e~~e~~~r~~:~' d~O a~~~~:~~<;:i~e d:m~:"-. :Passageiros - Encomendas Correio 
• E' expressamenle prohíbida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. fi)Modernissimos tlviües ,lU [.2 1i~lIrn eOIll li III/1X!rn'1dos animais 

segurança e ponlulilidade: • .Rita M';r~~~. o movimenlo de passageiros e cargas é leito pilO trapiche sit. á " 
HR.'\SII, - UKUGUAI - ARGEN fI NA - CHILE -MorrI'''' em Rrol1wi"h , 11)  - Para mais inlormações, na séde da tilI:lULIVIA - PEIW'glaterra, um cidadão que i Emoresa Nacional de Navegação Heepcke .8 

pa880U a 8er notável, depois Syndicõto Condor Ltds. • á rua Conselheíro Malra n.' 30.
de haver exalado o último 
suspiro. Trate ·se de sir Fre Agentes: CARLOS HCEPCKE SIA. 

nUA CONSELHEIHO MAFHA, 34 - Florianopnlis ••••••••••,tH~••••••~••• I1~ .." i!i-.1.~0.,. ~ .., .~ct••derick Bobday, veterinário · . .
TELEFONE N. 1.5110 


última qualidade lhe dava 

ôas csvalariçll8 rt:ais. Esta 11811TUTO DB 1118NOSTl00 
grande Importância. Ma8 a CLINICO 

teoria que n08 últim.,s ano~ do 

poude sustentar bem dem('n~ · 
 Or. Ojillmll Mc:ellmann 
tra que êle nii.o passou pela Co 'n~an~ia fi Al ian~a ~a Haía» 

Formado pela Universidade de 
Vida sem viver. . . ._------ Genebra (Sulca) 


O professor agora morto Com pré.tlca nos hospitais europeu. 

descobriu, nada mlli5 Ilada CllolclL médlc .. em geral, pedlatrh., 
Fundada em 1870 Séde: BAIA doeoças do alstema nervoso. me!108, (IUe 08 animais racio· 

Assístente Técnico 
'\ ~!~~:ais.~. ~,IS;~r:tde~I:I:~: Seguros Terrestres e Maritimos Dr. Paulo Tavares 

Especializado em higiene e ••lide( trar que tl8 1:8v8106, mais d" publica pola Universidade do 
que os outr09, têm tal rRcul Rio de Janeiro. 

dade, recordou que um dês· Capital H e~ l ilado I{s. !I.OO():OOO~OOO Gabinele de Raio X 
 TERCA-FEIRA 
lei! quadrúpedes a ~ell cargo Capilal e Re servas 50.058:317~952 Aparêlbo moderno SIEMENS para 
tinha a habilidade de traçar nespnns"bilill"j~s em 19.i~ ;'.188.652:1)99$714 dlagoõ.U<:oa das doencas Internas: 

Coraçao, pulmões, veaioula blllar,letras na areia e lazer con Heceita em 19 3i'i 22.786:183$148 estômago.. etc 

tas de samar, não 8endo Pi' U Ativo em :1: de dezembro de J93~ » 71.470:79i$813 Radiograllas 68sea .• e radtogral;'l. 

caa 88 oC88iõe,; em que o~ Sinistros pagos :>.U94:715$110 dentárIa" Realiza-se m'ais um 
hlchos chegaram a trocar idé Bens de raiz. (predios c terrenos) » t7.186:24t!$949 Electrocardiogralia clínica 
118 com êle. (Diagoóstico preciso dss moléstllls 

cardiacas por meio de traçados Else veterinário que a 10  elétrioos.) sorteio da
gIlIterra perdl'u é bem um Diretores: Metabolismo basal 
conpatrlclo de Swirt, - diz (DetermlnaçAo dOI dltúrblo8 dai!'r;inciscn Jo;;0 Hodrigues Pedreira, Or. Pânfil o d'l.Ttra 
o -Corrt'io da Manhã>. c Epiftiniu de glâodutas de a.arelJAo lnteroll)Ape heire de Carvalho JOSé Sousanai, Swft precI8')u de man Sondagem Duodenal 
dar Gulliver ao pai:! dos I (ExaUle quílrileo e mlor08c6plco do 

8UCO duodenal e da bUi.).Huybums, arim de demons· 
Reguladores de avarias nas principdis cidades Gabinete de fisioterapia lrar a superioridnde dos Cré~ito Mü~uo Predial

quadrúpedea ho da Al1l~rica, Europa e Afrka. Ondas curtas, raioa ultra-vjolet~ s
sôbre os ralol lnfra-vermelbo e eletrioldade 


mens que têm feito a grlln  médios 

deza e a infelicidade do Laboralólio de microscopia e 

mundo por etapas em que Agentes em Florianópolis análíse cllnica 
S8 de regre8são moral são Ex.mes de sangue para diagnóstico

da ~1I111., dIagnóstico do lmpaludla, com um p~emio emmais acentuadas. Sir . Frede mo, dORagem da urés no sangue. 
rlck não mandou nlDgut'm. CAMPOS L O B O & Cia. ote. Exame de urina, (reaçlo de 
Foi um dOI! per80nágens da RUA fElIPl: SCHMJl)T N. 3H ~:.;::;~~ ~Oend:;:~i.r:)~_ ~:::'~8t1:lua "tira. Começou com 08 mer(adi1Jrias nopuz, escarros, liquido raqulano c 

.' lIe~s rocinante8. E q~antas I I CaIxa iJ051a1/9 - Telep/wM 101:J3-End. Tel. • ALLlANÇA. tlUalquer pesquiza para elueldaçlo 


..... déu co.m êlel! não teria troca. , de diagnósllco . 

Roa ~'ernando Macbado, G. :gb::b:: ~:~;~~!~õ:~ro&~I~' Escritórios em Itaiaí, Laguna e Telelone 1.195 Vêfltlr d'e

FLORIANÓPOLIS 

bre certos IIvanços e certos 12-.P) 

tical! do Velho Muodo, 86- Blumenau. Sub-Agente em Laqes 

~e~!~~08I1Ô:~:e~:raêo!~ori~: ~==~=================~,:"......-~--":I Dr. Augusto de. seul! InterlocutQres baverlam 
de ler mordaze8 para com I 6:80(}'DO~O Ialgunl ·raclonais·! Pallla 

·Mas a morte extinguiu o 

descobridor em melo às suas 
 MEDICO 
experiêncilis. Não lhe deu ---_çal lIe sellNlrll tAultos Preíl!iõs ,menores 
tempo a que fOsse além. E 'utOl
auim o mundo perdeu uma -' - OperlClhl oportunidade de experimen
tar a dlreçAo 8uprema d08 

. Huyh,uml, jA que 08 raclocl· RUI Vi~~J!~~s o 26 GGNORRHEA CHROHICA ' 
nadorel atuais começam a as 101/2 e das 2 as" horiS Nlodesantme'l A ICleDola progrediu e bA uma 
é!liílludl ,lo. 

~~< • RtaldeD~:\!::Udt Ouro NOVU}ADB que resol'reri o _eu CalO.• 

Pr~IO. 42 - ,_Tel. 11565 . '; MiXlmo ItglUO. Carta para: 
I~~~~='ICAIXA ~STAL 18.49 - S. PAULO 

(ISI Eleclrlcl 
'ende medidor.. e 
Inltalla o••quadrol. 
para OI me'mo• • 
Preço. modlcol. 

Rue Joio Pinto, 1" 
Senlço , .raalldo 

Y.-ll:l 

Dr. Bull:ll li 
CouullOrio- 'Rua 

Joio PlDto D. 18 (ao
brado). Coumltu da 
1 b S boraa da tar
de. AOI pobre. -
CoDIllItal DO Boapf.. 
ta! ele eut..... AI 
li boru ela lIWlU. 

MEDIDORES DE LUZ 

Precl.a V. S, de medidor para lua In,'al
laça0 1 Procure obter na INST ALLAOORA 
DE FLORIANOPOLIS o medidor marca 
SIEMENS, com ab.oluta laranU .. porque 

, o melhor. 
R, Trajano, 11 Phen 1457" 

... V-I'" 
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6 o e.~TADO, 30 de Junho de 1939 

A la, metralhadora I OSVALDO if CA'BRAL i Ação de déspeJõ con
i tra o próprio 'filhoDr. Pedro (at.::al;,o Clin aUrm C'daicO' Ii<:lr g'le brasileira publicará:

\l' a I liio, 30 (A,_N ,) - A 16 dI' \ Ic ! Rio , 2[1 - Informam de
das molestias da cabeça e pescoço ' ~ ()r~c~~'bee~ir~:'rl~(:JG'UT~IIII~J'I,·(e,.n\t(u/l":_;'~I , L A 11 U,ê'N A 'Campos, Estado -oo Rio, que

ESPECIALl~TA gM '" , , a senhora 1I'lItlilde Alves GoOLHOS NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS mensg"'''' ria oficialidade da 1 ImeR, proprietá.ria duma clláca 
• Con~ultorio: Rua Trajano, IR ~:~~~~I~:á ~r;~li';n e~ ~J: ~l~~r~_ i ra situada nae strada do Fun

Diariamente elas 10 ás I~ ... das ,I ás fi horas Ih8,Iora eonsu'lIicla no BrHsil. i e outros ensaios dão, l'fi Guarulbos, acaba deI!---.--.____~R!!.'~id~.!!!nc:!!i.~:~P::.!h~o!!!n.~15:!!6~5_..;...""ü"_::;n-·1 I Um livro com 3 história dos bandeirantes que promover umn açllo de dell ' 
pejo contra o seu próprio43 .Y- , ~~~ __ fundaram a Laguna e conquistaram o'I Iilho, Timóteo Btlrbosa deRio Grande ,lesus, alegando que o mes

mo os alugue · 

res e, há vários anos, nt'm 

sequer Iher dá qualquer , as


A sistência moral ou materiAl. 

A iot\ditll ação judicial tem 


R e am os escoleiros 'Aparecerá a Ir, de Julho em todas as Livrarias. não lhe paga 

,Ance ~"··I· 1"~:.~~,;~~~~~:'~~~::: ~~~~,~~~:;~,~,\~~~'::,',;,;:: forml·~a :vet "" ,n,' , lot.· provocado vivos comentários uenses loma"am parte 1\0 de multidão que 08 roi espl!
li" 

uos circulo!! jurldicos e sogrande «fJju,;' intH.pslacluul. l'tll' traduziu eom s<'us aJllau ciais da cidllde,reolizado u" lHo ue [,.n,'iro, ~o~ 11 ale ... ria ela eidade em 
Termioudu. el» . rt'grE'ssaralll r ilvl'r Otl pl'qllenos catarinen alarmou a cl-dade da
110 uosso Estado nu paquete ses, 

'I' o dr, Saulo Ramos,
"Pará», do Lluyu Brllsil .. iro, - ,- - - - -- 1 ' 

esp~c!"lm e nte colO~lld() .\dis · I ; I Laguna ausentando Ae por qlliA)\t'! 
dtfls desta Capital, des·Ult' tireo:!~,~f. deles pelo governo ~ pede 8e dos seus "miIma ora espor Iva IPurte d"sl'muareou um 5, POI' volta das 24 horas de ontem, i~r()mOl'll giganteA . gos e clientes, e agra

Fraucisco, rUnlando para ,di ~o. ill eê~ din ntL c!dade da Lnguna, cuju C/lusa airHllI não dece iLs pessCJas que ()
versos peDlos do Interwr : lo, J'o"slvel averJguar. no decorrervisitaram
outra parte (eompostll. do,; ______ O fólo é qUe as primeiru~ casas (IUI! as chamas vioI de sua enrermidade ,
-lobinhos- de f'loriauópo!i3, ientlls devoraram "uram o (·~tflbeleciml'nto cnmerciul do 247 :!V-l
IllljlJi e B;ueque), deAembar· sr , eirl Rih~iro e o dos ~rs , P"III" MeJHlonc;:n '" Cia, um ·I feOIl nestu capital, ontt'm, Ú~ _ 110s pllredes -me i a~, na rua GU<tIlVu Richard, - ---- - ---- - - 
\lUO horas, nn trapiehe d i' O torneiO a eano acon- NIi sua raioa avas8alndora, o fogo se comunicou ao Lauro Müller 
Cllpitaniu dos POl'to8, r prédi" assohl'adado que ficlI uos (undos daqueles doi~, l' Passa hoj~ mais um 8111· 

DebfilRrHm CIO R"guida ate _ I · - d eujo andar superior "ra ocupado pela rtllidéncia d.; sr. versário do lalecim"ottl 'd•• 
o palácio do gllV(ol'Dti, onde leclmen Omaxlmo O ~u~fi Militar! e~tllndo i~stal'l~los no an,dar térrt'o OR, es~ri inolvidável catarilleose dr . 
entraram OR seus respeell\'os 1(IfIOS da ageucla da Cla. AhlloÇcl da 1~lIi8 e dn Cla, Caro Lauro Miiller . 
chefes para cumprimentlll' os A hon[!era de Arllranguú, . , _ , :d - lho 
srt!. i:"tel'\'l'n~tJr !eeleraL . se~ I mes e JU \ Es:;es dois escritórioR, acredita·Se, puder~".l s~lvar to · Acaclo Moreira e senhor. 

â~e~r~o~. ~.~ !;,~l;:~l' I~'l:~,~f:~:,~ ~~.R ~1~rr?'~~;t8t~d~~e~~0~~sdi~:év~~~~ ~la~~~~~~I~~ WIi~Sda(; ;:I~'~~~saJ~u~,slr~~~~;r~~a~e as~~: 
blica, I Será realizado em 9 de julho próximo o iü:5RolJ,~ ..dado, perdeu !l.lrln qlHmto nêle havia, residt'ncia, tcrnporàriamenle,~p~-
m~dets~isdi~~~~~n~~~I~i:;: e::~l~- "Torneio Relâmpago" da L. A, F, ating~~~ ~a~o~~,~,ê~!lc:~~r~:~?,f s~~i~\~~~(~s acI~~:.ascRt~ftl~~~ ' :~ ~1;,GI"'ri~ Boiei ., aparlamen· 

t~lros ao '(afê S l'ee lreu, nu l m alraent(' espetáculo eR' l oes no tornl'i() IlIre'l!lo, que reme~sa de um esq adrão de b'J mbelr 'li dI! {>' , P., que , \lO ' 2-15 5v-2 

rua Felipe S;:\Jwldt, onde lhes poruvll pl'esenelará (J nosso ('000 tanto Jnt",/' ê~se vem seu r t m, não ~ouõe sE'guJr, " , 

1111 olereclda, por udmlradu· púhheo na tarde de 9 de ,lu do nguardad() p..108 IImautes A mUlt~ custo, as chamas [OI:am domJllad "" 1ll1\5, as.n ALUG A-SE um ~. 

res do escotismo, uma mesa lho próximo do l'sporle-rei hora8 de hOJe, com o sudoeste riJO que SOpl'SV8, o brasel lao n 

abund~nte de doces e g ,~~o;as . '!'nllll ~e ,Ia Illspulll do . Tor _ ro se J'eavivou e, D~lVas I~baredas se eSlUvnm erguendo e ~~~~n~~~e~d~~~~ c;~la ~~1a~~~ 

nh dlscurs8ndl' o oJ , tnt" nelO R{'lamp'/go. d<l. prest! I am('lIçando os predlOf; adJacentes , ('

,Jaldir Faustino dll Silva, clle L!J(lo/i LIga de ,\madores de O sOl'tew, <los Jogos ~erá Ambos os esblbelt'cimentos comerciais destruidos DU rlla fundoS do pre~lo n. 1-4 

fe gual dns Esc(Jt~lr()s tln Flltt!hól. certnmé do qutll par feito, hOJe , a nOite,. na ~ e de rua Gustavo Richard achavam se DO st'guro, sendo que o rll a Tiradentes), - 1 !alar na 

Estado e o sr. I~odo\[() Bosco, ticlpar:l0 lodo~ os c lub \J8 fi· Id? SmdIClllu dos ComerCia· do sr Cid RIbeiro, Da Cla «EqUltativiI" pelu valor de 50 .Casa Dama., rua Fehpe Sch· 

<'flele. Ao fim do lanche, rOl ha,los li ~aher Te~ollro [lo riOS , com a (Jrl'~\Jnç ,L dOR re contos de réis. ~Iat, '9 

c~ntlLdo o hmo ~8cionRI EstlLd~ 1I(('p(~ke, Meyer, Cr.!. ~r~se lll,lIotes dll~ clube~ 11, -- -- -- ------ - - 218 15V·l tl 


Da" os, e~cotelr-ns se reco tllmútuo, "el-:urunt; ,~, gstlLlH! lJ8do~ a L. A, I', 
Iherllm a tlua eaSel'OlI, n.. tic.\ Penitenciária, T~le!ôni · FREI A vida de hojeEscola de Arlilictl~,. debau· ('a, CIIt~ vrLJlet. '" Guzetli ,' , O de,fillE' dos F.tlétns Inlea · 
dando pouco d<:I"!IF,. e!l.d... ,'\ Cllpital ", DeparttLmento de nos em bomenagem tiO sr, pretiso do 

'Iual para sua ,~e8Idellc'H. Ohra6 Pi:lIlic>iH, Im[Jl'tlnsa "r.i Intervllntnr Fedel'Il1 será Il' As Damas de Caridade, efe

.. . ('ial e Denartamento de Sn Il vado li efeitl.!, (lg 1(1 homs da tivas e honoràrlas, convidam às E NO ~:. 

Os escotei;:.;~ til'. ltlljal e de PÍlblie~1. manhã de domingo, (J de Ju pessoas amigas do bom e Ines

JlJ'usque . partiram a~ .14 110· Será por certo do" mn is lho, quecível Frei Evaristo Schürmann, ' 

ras, .em oOlbus eS(ll!cllllS, ten brilhllules o de~fiIe d0 8 15 ,1 A inlereslillnte p/lr/lflll ~crft 

do SIdo rec,ebulos _ enIO eart IlmA,Jores incllmhidos tle de IUhrilhlintllnu P" " dUlls balld .. , 
 xr:\ai~st~~:r :o:~sam:::ar~~ Compra de (asas 
nhosas maOl[e~lac;:oes nn~ su~, fende/' tiS cures de Sl'tlS clu el e músi cH, rezar no aliar de Sant'Ana, na Devidómente nutorlUld. 

re6pectiV!ls ehlllde~ . catedral: por alma daquele ql;le, por pess, a que dispõe dOI 


por varias anos, foi o seu ple- avultlld(\s rec ursos 'e ,qUrf 

.\s m.5o 11 /> li sr Egidio O Tam 1ndaré 5urgl como um dificil IdOSO diretor, e desde jà agradecem aos que compa~ec!r!..m, empreg!l,108 em imnveis n •• 


Cuelllo, proprietário do Ites· 24~ ,I \ , I ta Capital, a cODst'guir PI ' 
tauraDte S. Pedru, ofereeeu obstáculo pua o Figueiren5e dios negociáveis, quem ti"er,
/lOS n08S08 «lobinhos. u tlpico ---- -----------------  qUE'ira ·me escrever menelo
prato da _batata com mellldo >, Sugere atraentes aspectos o prélio de O d d P' , ~----------:.1 nando o preço, lugltr "" óad
reinando muita alegria entre _ domingo próximo - - I con e e ar.s está situado (rua e número), 

aria de terreno, reildim'eDtoIIs0r8~~~~~. do Restllurante . Re~eslindo se ~Ie grunrle te)o dj[jcil e ns " palpite~, RIO, :!9-0 prlncipe Henrl 'Rádios? mensal, preço e comissl n alif}resenlava .se Mlllldo, lfIteresse, a yt:leJII em qUtl j nao escondem, !I reHerVa~!I d'Orléllns, I'ilho do duque que terei direito. LUIS !,AIt..'" ~e empenl~aruo FJguelrense ,eIfa uma der~Olçiio numeTlea de Guise e herdeiro [JJ'esun Ruidos de molares? Seu I-tUDA CARVALHO- Rua ; lldlDevemos tamhem meneio r!lmnndar,e, na tard~ do pro <l~e ~ORSIl corre~pander aos tivo da coroa de FraDça, aparêlho nao separa bem 

\lar que 37 mocinhas .11ILo, Xlmo domingo, CODslllue mlllS IDleresse,; em choque, chegou, ontem, ao Rio, cêr. as transmissões '! Mande Barbosa, 38, Florlanopolil. 


z4!1 ·'i!l \'· 1
deirliOtes., do gl'Upo «Anita um excelente cllrl~z para o~ I ca das 16 horas pelo avião modificar o seu transfor-
Gurlbaldi', so\) as (lrden~ dli fdn~ do espt'rft-"reL - ".Curupira-, pr~cedente do mador variável (estabiliza- De Berlim ao Rio.' em 
srn. d. Mim! Bosco Ualliani, Dl~ desfücho problemático Bebeu soda caustlca Reci!e, onde desembarcou dor). Peça demonslr.ção, menos de 41 ,horae 
juutamellte eoru fiA rllplize~ em face da Igualdade de re , Em seguida a uma rusga, do trunsatlflntico belga 'CO'I Informações na A Firma Carlos H~pcJ(a 
do .Uocaiuvu S, C,, , lodo. cursos, o encontro anuucia, por ciumes, cum ~eu marido, plicabllna., que o lrllzia da CASA ELÉ f RICA S/A" Agentes do "Slaotlcato 

~::ls~f~~nteao U~~~!~~~lIr~~ls~ ~(J~r!~~~~r~~ ~~~~;:ri~~ic~i~~~ ~ s~:' r~~n~e~~~~êaD:~:,idi~- E~oP~~nde de Paris, que Rua João Pinto - 34 ~~::~rdoL!~~di~~~~~: C~n~:; t 
~~:!il:~~~t:~~o: ;ra~~~ul:~~~ ~a~~lO;:Scid'!J: , do camperl ~~~~~i;:.r~~~f;,Ç:; d:f>g~f1:' ~:~J~ad~, ~tl~~rn~~~~ t: Õr~ W- ;l()v, - .\ ~t::~'m~(~ .~i~iã~ «F!:~:t;.,~" 

pr?m~r~~~')O!, ~~,~rl~i~'r ~ ~!~~~t~:~~~:~~~:~~~i~~~Oetr:r ~!~~J~:~~~L~~~~~~:~ ~~ ~:: ~Pi~::i~N;:I~f::1!{;~t ~;~ -In-s-t-jt-ut-o ~?!~Vc~t~~~o~~r~J~~::i~-- Histórico 
projéto de se dar l't'stiva re se, p~fI1 ratificar sua Inven- Dona Santa é casada com afim de encontrar·se com " ceu o oceano, eritre',;BetbU,.t 
cepçAo aos n08S s escoteiros cibilld~de DO presE'nte cert!l- o tipõgraf<:J Valdemar Cor· sua espôso, a princesa bra- A, sessão do Instituto H,lst, e Natal, no tempô ;{rleorct de 
e, tambem, a aplaudi-lo com me, terá que empregar,se e- rêa, de 22 1I00S de idade, e sllelra da Casa de Orléans e e ('6ogr. de. Santa Catarina, horas e 4i minutos;tchelCudo 
entusiasmo , De maneira que nerglcamente. que trabalha nas oficinas do BragaDça, DODa Isabel, mll !1 para ontem marcad!l, nllo se hoje às 11,2-1"110 al."l'Optlrto 

n~o.s..sie.n.tiim.o~A~alieig~rei6~p~e~la~.'~rria~tR~se~,.;P~0~iS~,~d~e.u~m~e.o•.~«.D.I.8.e..N.o.it.e.',............d.0.Pir.in.c~i~pe~D.'iPie~dr~o~·ii.....re.a.ll.z.oU.'''''''''''''''=1~:~~se~~:~8~~a~0~~.~~ 

ções de Dumer.osu peNOU 
presentes, àutorldad.. li po 
vo. VôoBerllíDcRlo l(\1 ....Ilu.· 
do am lempo recor4 40 horas a 
50 mlouto-. com "cal.. S. I. 
lha B.tbur.t • Natal. Triplllan·
te. "h..mente r.u ltadol bri 
lhante (,!to ...tp"olalllleate , 
l ' comandaot, H ate f' plln. f 

AGUARDEM PARA JU'LHO 
to·c~mandallt. Schu.t lo ,A primeira e reaJ btOUIDA(ÃO 

CASA MACBB9HEA Mt y!,.~,~~ wa"
CESlÁU fRI:VE8l ,

(A casa que mais baraio vende) ~Npltt~t~:~ pt !~... . 
_____________________111 I' plrl a ."lIrt lll 

. i miau do 6,· ma qllC 
I di ctlebr,1If para (SUCln

10 da lIma do 4uer~do f"OfIQ,BREVEMENTE: Novas instala<ões â RUA TRAJANO 8 n. pfoxi terça.lelr. , di. .. 
do tIllrlnlf, ti 7.30 110,.., nl 
Calcelfal. I,"!tecendo du4e I" 
.. Iodo que ,omp."Cf'Int • 

.... - I eu, 'to 41 It, 
Venci.. d. liquHJ~io exclusivamente • dinheiro 

'tv - , 
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