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o MAIS ANTIGO DI ~RIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente ; Altino Flores 

ANO XXV . Florianópolis· Seguuda-feira. 3 de Julho de 1939 N. 7704I 

Como quem calca 
num botão elétrico... 

Bérlim! 2 ' (U,"cP-) -:- DI_:l.• e! l~rtaDto,?S ppnto8;;;~isde~- , 
OOS meios bem lOlormados Isa ·fronteira estão sendo (01'
que a Cidade Livre fará par- tiflcados em. ritmo acelerado; 
te do Terceiro Reich 00 mês enquaoto as unidades iotér- ··' 
de setembro ou outubro deste nas da defesa de Dantzig pas
ano. Indica-se, entretanto, que sam por uma reforma e me
'1 tática prevista pelo govêr- lhoramenta geral. 
no só entrará na fase mais Na realidade, tudo na Ale
aguda dentro de seis ou oito manha obedece ao propÓSito 
semanas. Acredita·se tambem de- ~ração. A indústria 
que êsse canchluss» não pro- está organizada de rôrma a 

::~:~~.: :,,;m~;:::: I~A"IS~~~~"~~~~~to~~!,~"",.~~~,~m~ (':ni!:~i~:isOS1 
it ' 2 ~orrelo ~a piomatlcoS lrnnceses procu- mente surgiram nu panora· E ' lI1uilO rr,61 ".,.'iluir r.pidamenle

No e». sou o tl.tulo ",Mais ram ocultllr o rlesgôsto cau ma internllcional. Somos Clt- r"r~a." ",,"lo " S,'II rabo ancmico. 
~~~i~'" raz o segulUte comen- sado aqui (leio ,ú·tigo retlll · PIIZ~S ele a t'irlI!ar que estes I M~I~; :~.'· .. P~:~~lb~: 

cO' ministro da Pazentlll a ~~t°rla~~!~. .I~~~:l~~~Hdor'ls~~ ~~e~~~o~~;P~t~7,:li~~~~p:n~~ ~],~.:'Illl~u~ ~',:~u~~: ~~ 
caba de escla~ec .. r. em ele~ · migo intimo. do Rr. Stlliin. Fasci~m() coutra a pOHtlcal di",. E' lO no'u tIl,,· 
pa.cho, que .a I~eoç.ilo de ell nfligo . ê .•s,., inserto numll IIl1gIo.!rllnce"n. que é a ver . ~:~~",,:~:'~~;:~',c~kd~,,!~: 
reno.s c~n~~dld~.IiS e~prr tias !'dlçií<:'s do órg;10 (lHci!!1 darleira p" lilica de ptlz ». I liio rCI!l'g'''''''''. A, cro
S8S Joroa lfõ; teas Ica ~.u or( 1 ePravrn ». 	 'UI(,,·u..~ lulllUIlI-lllLO;; ('OUJO 

nada ,l~ .regr~s de lei. ~ reR · Comentllodo I\~ con[eri'n- ·- '1 IK" ,I,,,,,. ' anlo no ".
trital/los Jornal~ ou rt':lst~~ de cills unglt).\'r·r.neo ~o\.'iéliells Como a impren'sa ~:'I'm;;::~.~c.~o,h~~v;;::::;;: 
n8tur~za pt)l1tlca, CIentlfica. o autor do artigo ('UD ' irll" ' t t· . It tuthr.o. sohre l.mlo ~í :wu 
literária, art.l~ti~a e esp~rti - rado como IlHam e~te ' i~spi · , a ,ana lnSU a os li Ih" ",Lá magro. Por· 
v~, deles . exclUl~lls publica: ra ,I " . <lcc lllrll que tOl\rUi !l~ outros povos lanlo. ~Iucnii, i· n,,",·.· 
çoes destJn~das ,\ propaglln dúvidM devern svr postllS ::,r:o.,~"!ilt~:n~~~:,,~~~: 
dalllst'JmAtlca ~08 produ~o~ dt' ltU corr"llt<:, tiO n t'gorinl' .8e Itoma. ::! ··0 povo chi - r.,li7. '''li pnr'iciI>ur d,,, 
fl\hr~clls, . b~l~ttns, <las tnlo~. enIO a Fl'Ilnçfl t' a loglntt'r . 1 nês e um povo de ·ferros- di' lrnçües. ,,,,,n .cus 
maçOI'S tndIVldu/lI~. o~ cOletl'l fII . - 1-:' predso duvielllf.se dll velhoS·, ~arregadores, «co- compo"''''; ro" Ad~uir. 
VI18 e ou~rn~ perJodlcoS que sio<: pridtlde dt1s:-:us dU8~ ulies» c «criadores», e5crc ; ~::t:iq~:::~'~'(i.~I,~~n~~~: i!).It:~'~a;~~~~O}~ ~~~ 
visam I'Xc.uslvamente p r0 1la i potünci!l~» tliz ti tif. Schdll vc o .Popolo di Roma», "ml.,l,o. ,.""" nií.. ",,,,"'nle 2 ou 3 kilos 
gsndR de qualqu~r . . natureza ino\\' . , ' ~UC\l~:~i.f(ll violento contra uum 'uez. EXI"'rimonlc imediatumente. 

e b~<;:;OBêS~om~~~~IlI\ o _ I . ~ orgilO semi-ol'icim,o pa · O jornal afirma que é 
e 'd ac o c n 1' rlSIIlIIO, «Le Temps», co- f . . 

cord~u o , presl ente. da R~ : I menta também com pessi . 1 per eltamentc Justo que . . . 
l'~bl1ca, hcan:J0. aBEiro. d~1. Imismo 118 manoor/l" ~oVié- 1 5.700.flOO quilómetros qua- o TERREMOTO 

Ilarll ,.D1tivame~te firmada doutr, tn/l ticll.s de elespistamento. eirados de território, da 
nR. questao 	 e. ela r~prescnl/llllnrmar qu e nas últimas I orla do Pacifico alé Pamir, PorIa Alegra. 	 1. --- Noticias o. J~sto e o razoavel, purque «semanas a Hussia apre~ell- ! sejam dom inados pelo Ja chc;::!=.: das 	 lccalidado: :;1
eqUivale e um golpe deCISI · tav ma b . r " 1 t I pão. para que L>sie se pa- toadas nas margens dos rios 
vo em pasquins, revistecas e t R I no .rfS t e~ ~en t' gue dos insultos dos chi- Taguari e Jacul dizem que o 
jornalecos 	 de toda ord.em, ~= ~~IH~S~I~\~'~~~fh:~n<:'~::' ::~ ! neses e dos russos'. tremor-de-Ierra foi ali sentido 

is B horas e 30 minutos, abrin
hlOdlld~8 por avent~relrl)s pa c to de nã,o·ngressãn desde 1 _ _ _'_ . do lendas, nas regiões ribei
para achacar o co.mé~clo, ex que não lirosse elele grun - Enterrara o nono ? rinhas. de 5 a 6 metros por 10 
~or~u~n"do.lhe anunclOS sob des vantugens p!!ra a sua Hin, 2 - Telegramas pl'C centímetros de largura. 

_mD- !! '- ~' I ', "I' d IW!!!iC!!". Ice tllmtes da capital baiana, S. Paulo. 1. --- Os iornais ain
. eve ~r al.m, prOl.nn.~ /I Prllst'g uinrlo, n jOl'lllll di Z: I' inrormllm que o .Estado da da comeniam as noiicias divul

clrculllç!lO de. plI~hcllf,:oes " Pl'l! cisutnt>lIt.e . no 1II0rll fl nto Baia" noticia o noivado da gadas, anle-ontem e ontem. sO
dessE' genero Já eXistentes • . em qu e a IngJ;ltl! rl' ~l c li «mulher - vampiro ». de nome bra abalos 	 sclsmlcos no Rio 

Grande do Sul. Santa Calarina 
--- --- . Frllnçll Ilpl'Chentalll propos- Franc.elinu Almeida, que já e Paraná.raü. triste, mllo amnr , ta ~ "xcelentl's e rIlzoáveis, enterrou oito m/lridos. Em Sio Paulo, os aparelhOS
Tell broDcblteT St;fres tosse? atendt'ndo u todas !lS exi da Repartição AstronGmlca e 

Geolisica da Secrelarla da Agri!' lei de Nosso ~enbllr, gê ncitls Il,presentadns IHllo Cruzador alemão em cultura nada reglslraram. To
Xá te uiva" CONTR_TUSSE 1 ~r. Moloto!. o ~ I· . S c hd~no_\V Dantzig davia, multu pessoas, também. 

. " • escreve 11m artl!(o no org!!o Varsóvia, 2 - Sabe-se de na manhA de 28, aqui. senti
,,!-- _. . olicilll soviétiÇ,tt, duvidllurio b;\a fonte ter chegado a Dllnt ram IIgel,rOl estremecimentos,

segundo divulga o "Estado daOd· à T . da ~incerir1l1de dns nossas zig o cruzlldnr afemão .Koe S. Paulo», à meama hora em10 UrQUlô inlençües. Nos qupremoB as · nigsberg», cuja vI~ila à Cida que ocorreram. no Sul. os le
segurllr a pllZ, e n RÚ~Bifl ele Livre loi por vária~ ve nOmenos. 

Istambul. 28 - O jornal 80viética deve ddinir-se e ze!' anunciada e era ultima · 
.Yenl Sabah. salienta «o c-a- nüo apresentlll' de momento mente prt'vista para 27 ou E I h I 
rater injurioso dos ataques a lIIomento subterl'úgios, 28 de agosto vindouro, data xp osão em um ospita 
da imprensa italiana», contrl! cuja unica função é peoral' i em que deve realizar-se em da capital paulistl 
os acordos ungln-fraoco-tur- a ten$ão intt'l'Dacionlll, que Dantzig a mnnirestação em 
cos e o _ccafater amiR.toso está clt'.'gllndo 11 um pnn!o lembrança do cru~ador, -Mag· São Paulo, 2, - Verificúu-se 
uas relllçues turco :eglpclas», renlmente IIIsustentável. Se d ebourg.. que aiundou du- no Hospital Santa Ce cilia d I _ 
qualificadas pclos Jornais ~o- Moscou contlDUIl aprlc'sen · rante a Grande Guerra nos roso acidente, do qual re~ut 
maooll de .m!!nObrIl8 ele cer tando ~uas reservas, é o arredores daquele pO,~to , tou sairem gravemente ierl· 
co.. caSo de perguntllrt;D0~ ele que A .chegad.a ~o nl\~lO. . gero das dUlls enfermeiras. 

Depois de ter recusado ilO~ ca.r~ter são couslJlUluas Ilfl i mâlllco~ terlll SIc!O notlflcad/l 'j'r&balhavam com 'um auto 
italiaDos o direito ue dar fi· atiVidades de certos elemen· ao governo polonês. cJave estel'lllz!lodo vários ios. 
~~rsC(~:c~~lr~r~i~:;g~Sq~/I:~ trumentos, quando o mesmo 
causa dêsse Í1dio refide na d~::~~~i~', arremessando-as à 
verificação de que a \I ~ iã(J São elas Espéria Ramos, 

anglo . rranco . ~urc_a é ~sl · :ta solteira, de 23 aoos de idade 

e que aS re Rçoes entre a e enfermeira chere do hos: 

Turquia e o Egito são IlS pito I, e Deollnda NaRcimonto 

melhores posslveis". acres· Agllpito, casada, de 28 anos 


~ion!~~?~osqu:e;~~ a~~r~~~~: de idade. 

culo, amanhã, ao perigo ita A primeira sofreu queima · 

liano, e larão com que passe duras em todo o corpo, feri 
a (ebre l'xpansiollista dos mento contuso do frontal, dea· 

clrculos de Roma>. 	 â~laem~~t~tn:ãoo c~uar~o~~:e~~ 
Adeio Moreira e senhor. 	 reita . H1 poucas esperanças

de que se salve, A segunda , 	 participam ás pessoas de 5:J.~S recebeu graves queimaduras. 
relaçOes que transfeliram a ',slla Com a explosão, velu abai 
residencia, temporàriamente, pa xo o této da sala em que se 
ra o -Glória 1I" tel», apartamen encootrava instaladC' o auto
to 212, "TEIA o que os lnlemational lhe offa clave e as paredes ficaram 

245 5v-4 	 daoificadas,V recem na classe de pequena capaci-
Um jornal italiano in· dade: Distancias entre eixos e Dimen


sulta a parlamentares 
 QUANTO CUSTA
sões de carrosserias para qualquor UM BOATO ••.argentinos transp<?rte 	 leve 1 

S. Paulo, 2. --- Um iarnll do 
MILÃO 2, - O diretor ge Seja qual for a sua carga, haverá Rio. h. dia.. apr ...nlou uma 

ral do Fa8cio argentino Ali ' sempre um lnternalional construido para conta da 30 conloa • lutervlo
lorla di Sio Pllllo. a prllPÕli10

Estero r''''''1stou contra a adaptar-se 	exactamente ao lrabalho. di Dotfclu PUbllcldl. IObre 
.promulgf 	 .J de uma lei an 1111 Bltldo. O tlovlrnuaallatl 
ti ItaHaDI'-~elo parlameoto de A conslIUcção "todo caminhão" deslas Il\IIIulll1ou o pllllmenlo.

Dai. o 10I'I1II Invantar II1II o. BueDos Alrel' e adotou a se  pequenas unidades e a alia qualidade tlllllrll Lilc1a Eltevlllrli1lUbI
guinte resolução: -Interpre· t1tulr a tIr. Adl1IW de 1IIrroI...Internalional asseguram funccionatando 011 st'ntiment08 d08 ca Mu I _ri c:arIoc:l nia 
mIsas negras da Argentina, o mento perleito e economico durante . IID1tau di brlDcldllrL • o lor
diretório sente·se unidO com .n1i 101 I\IIIIIDIO IIOr 11tI1\IISmuitos annos. 	 dIII. 
a coletividade italiana da Ar
gentina em um enérgico pro Peça folheto descriplivo sem compromisso. 
testo contra a ináudita pro Agentes de loteria 
vocação .pela canalha inter lançados ex-officio 
nacional estabelecida no par CAMINHÕES INTERNA~IONAL 

vocará uma guerra européa. produzir rapidamente e em 
A possibilidade de que a graodes quantidades. O go

anexação de Daotzif~ não vêrno armazenou enormes 
determine uma conflagração «stocks. de viveres, os quàis 
não quer dizer que o Reich são conservados para enfren, 
descuide de se:lS preparati- tar as eventualidades do fu
vos bélicos. Consta que tudo turo_ As perspectivas da safra 
está disposto por tal fôrma de cereais são bastante favo
que bastará apertar um bo- ráveia. Assim, se começarem 
!l10 el é trico para coordenar as hostilidatlc3, 11 Alemanha 
o formidável mecanismo de poderá dispôt' de abundantes 

guerra em seus minimos de- reservas. 

talhes com o l'im de atllcllr A situação parece ser idên

à Polônia ou a qualquer ou - tica à do ano pass!ldo. Todl\ 

tra potê ncia. Ia duvida reside na evenlUíii 


AtuaJmt>ote niio há con<~en· atitude da França e da Ingl/l
traçt1es de tropas oa frontei- terra, que, spgundo opinam' 
Ta oriental. porque essas rôr os nazis tas, não tem interes· 
ças sô ti e rão necessárias na ses particulares na Europlt 
fase final da campanha. En- Oriental. 

I 
! 

3.0 Sorteio «Cilória» 
PL4\NO 

1.0 	 Prêmio ..,., Um córte de casemira 

para Souretudo Valor 24OWQO 

- Um cúrte de casemira 

para lemo 150~OOO 


3.U - Um colete para inverno 61)$000 

4° - Um fino calçado flOSOOO 

!i.o - Uma bola de futeból 50$000 

6.° _ . Todos os que terminarem 


com os 3 últimos. algarismos 
corridos do primeiro prêmio 
terão brindes ~m cõgarros. 
no valor, cada um, de 5$000 50rooo 

VALOR TOTAL DOS BRINDES GOOSOOO 

Não se pagam Vales com clnendas ou rasuras. 

Não me responsabilizo por perdas. 


O brinde premiado será entregue unicamente 

ao portador do vale, 


Os brindes premiados e não reclamados denlro dt 

15 dias após o SOltei@ perdem o direito ao mesmo, 


Este Surteio em Brindes esl~ de conformi
dade com a lei 15.524, de 14 da Junho de 1922. 


o Proprietário 
:...~~______________~~ 


21>2 18v--,4-
Agrava-se o estado de ' 


DEMITIU-SE O saúde do ex-chanceler

DIRETOR DOD c;: T 

Rio, 1. _ O caPitão'I;'&~ Schuschnigg 

ria Lemos enviou ao mi
nistro da Viação um8 
 Vienll, 2. - Segundo iu[or
carta em que pede de- mações de ronte particular, () 
missão do cargo de dire estado de saúde~do ex-chan

celer Schuschnigg' :lrixa mui· 
tor geral do Departamen to a desejar. 
to dos Correios e . 'l'elé- O mal c81'diaco, de que so 
grvoSgenel'al Mcndonça fre há algum tempo, teria comI 	

. 

efeito agravado o seu péslliLima teria levado ao pre mo sistema nervoso.sideote da Republica o 

pedido de exoneração do 

capitão Faria Lemos. 


A Argentina vai ofereRio, 2. - Embora sem 
confirmação, o u v i mos cer ao Brasil dois a
apenas falar que o novo viões construidos em 
diretor geral dos Cor· Córdoba 
reios e Telégruf08 será 
o major Manoel Louzada, Buenos Aires, 2 (U_ P.) 
atual diretor do Colégio O comando das fÔrças /lére
Universitário da Univer as do Jo:xército Argentioo de

sidade do Brasil. cidiu retribuir a atenção bra 


sileira com a oferta a êssu 

Vai mesmo, ou não? pais de dois aviões de (abri


cação oacional, entregando 

Berlim, 2 (U. P.) - O cbao- às_fôrças aéreas. do Brasil 


celer Hitler mflrcou sua vi- dOIS aparelhos tipo Fock

Slt8 a Dantzig para o dia 23 W~lI, dos atualmente <:on8
do corrente, viajando a hór- trl!ldo~_ na fábrica naCIOnal 

do de um cruzador alemii.o. de ravloes de Córdoba. 


As caracterisl\cas dos a · 
Varsóvia, 2-Em aljluns cir- viões oferecidos pelo Brasil, 


culos diz-se que a noticia re- segundo informações recebi 

lativa à viagem do Fuehrer das do Rio de Janeiro, des

a Dantzig póde muito bem pertaram grande interêsse 

ser ume 800clagem para ob- nos circulos aerooáutlcoí. 10
servar a reação polonesa. cais. 


i D J •. d A J OLHOS, OUVID.C)~· II r. O 	 O e . rau O-NARIZ, GÂRGÃNTA 

I 
ElpeeilUlta do Cenlro d. Se6d. - Aillitlnte ·d. ·, jilof::;s..... 

, ...1...... d~'h.' Il'-.R~ ""'::""'"",,'~~''' 

lamento de Buenos Alrel. A Porto Alegre, 2. - Segundo 
promUlgação dessa lei tem o estamos informados, a SecçãoAgente@ para o Estado de Santa Calharina
objetivo claro de solapar l', do Impo8to 8ôbre a Rendá ini
81 pOlillvel, romper os laços MEYER & ClA. ciará o lançamento ex·oUicio 
que ·unem os pOVOI argentl · Rua Conselheiro Marra 4.-Calxa postal .8 f:r~~r~e~,!I~~t!~:~tl'S de 10no e ItâUailO•. End. telegr.: "Meyer"-FLORIANOPOLIS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:duvielllf.se
http:nt'gorinl'.8e
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o ESTADO-Segunda f'eira3de Julho 11' t939 , r 
Rádio de Londre51 «PessegueUos em flô~)j 

N•• ond.. de 25.29 mh o 19.76 
mil., • e,l<oçõo D.venlry. d. Lon· Numa geleiJ'a oode se passllva [do e rume ,dres, in_di.r. cst. noite o seguinte aportaram benfazejas fadas, que condoidl!.8 de tnntop,og,ama. ho,.,io d. F!o,i.nopoli.: I infortúnio, fizeram caÍr sObre o 8ól0 nevado abuodaD20·25 - Anuncio. om portu 

tl\S lágrimas. Essa~ lágrimlis fcr til izll l'ail\ a plolOlc i egue••••panhol. gellldR, começando R brotar centenas de plantas, cu· Ex-chefe de cil
20.30 -- Bis Sen. Nolici'nio .m jos ramos se cobriam de nÔres. Desapareceu a.,p.nhol. 	 nica do 

paiságem espelheota de neve, para dar logar n um20 45 Billy M.ye.l. .0 pi.no mixto colorido de rosa. 	 H08pita.l de 
em um pequeno pro,!,,"'. d. cem Foi assim que nasceu a rIor de pessêgueil'o. . . NuernbergpOliçõel de lU' lutoria. Extrava As nossas queridas patricias vão renov/Ir n
gânci•. A h.,p. do v.nlo. Urze milagre. V,10 fazer surgir milgares d(~ rJores, para (Prola. L. Burkhardtbranca. Cravina embelezul' a F ..sta em Benefício do Pr!'vcntÔl'io, para

21.00 - &is Bcn. Noticii.io .m 	 e E. Kreuler)os filhos sã(l~ dos Lázaros.
porlugUfl 

21.15 _.. Cerimônia d. in.u,u	 lJelezu ~a~n~17}::~Ç ~~ao!f~I::;;::~~t.~~e~~r ~:~~'s t~~~~ Fspeciolista em 
ração do novo •••viço de prog.a alim entnr os pequeninos ÍlJ'fãos do mal de Banseo. 
ma. para • Amóriea' Lalin. . A	 Cirnr!/ia OeH1I-.«I'es~<,gueir06 em Fior" ~i01bolizam a caJ'ida'
núncio em e.panhol. Alocução de, amo)' ~lS ci'iuIlCiull'l!'. que não pOdem ficai' absDdo
pelo Dit.lor Geral d. Brili.h Bro.d· 	 F<:m Alta cirurgia, gynefitidlli;, carinllll.rfuide~~ ,e••ling Corpor.lion. Anúncio em 	 hem, itle os -Pesseguei. E~pirit!l s arei los ao \ '': 1' cologta (doenças de 
porluguês Tr.duçi.. em porluguê. ros n"rid os.! 	 senhoras) e partos.di alocução do Dirator Gual í Id", Jlnra fiefir II\~cioados, co mo nllm [::.Iem,

21 .30 - Concéllo pel. OrquI. ! .ú.Ma COY;O"aJ1ll- I pellls b.. I:IR flores l Cirurgia do systema 
Ira Imp.rial da B. B. C Dir.lor, i udquirir apenas Bor. para nervoso e operaçõesIde uma recordar 
Eric Foss. S"li.I..: Noel E.di. I com eillnção e sliudades êsse recanto flurido, onde se de plastlca.

! A SAlIDE DA M'ULBER. (.opr.no), Edilh Coate. (conballo), COD~ullorlo li rUl! TMla
H.ddle N..h (Ieno,) .. Arnold rnrquias, todas !'S l'eJigii.es, num ~"I id ell l: fl «C" RI · no, 18 (da~ tO li" tI!, ~ 

I 	 eodllndelll, sob n colorido das flort'H, tôdlls 6S bie
L.Mlu." (btixo·bt,ílono). Orque. 	 DA))E»! dali tD lis t6,1\O) Tdt~============_JIra: OUVI,lu,• . A Noin V.ndi · 	 plto"e - 1,285ARIELd. (Sm.lln.). Edith Coale• ., Oro Rcsldencla é. rua Es

que.tra: H.ban.,.. C.,men (Biul) . FREI EVARISTO -	 teves Juntor, 20. --
H.ddle N.,h e O,que.tr. : Ceiu' Telepbo!lé - U:HI. Aid•. Alda (V.,di). O,quu' As Damas de Caridade, efe (v)(U ~M\GO, PRR~ TOS&(!) tUIra: Inle,m.uo, Clvllari. RU'liean. 

(MlScagni) N"el Eadie • Orqu••- 50' ~COC'.JS(\.HO UM I\tM~oio,
tivas e honorárias, convidam as 

Ire: Uno voe. poco F• . O B..b.. i 
 pessoas ami!Jas do bom e ínes

quecível Frei Evaristo Schürmann,'o de Seviih. (RolSln;). Arnold para 'assistirem a missa que noMllte" " O'qurstre: Corligilnni dia It. as 7.30 horas, mandarãovil fina dannol., R'gol.tlo IVer ' L e i lã orezar no altar de SanfAna, nadi), Noel E.die, EdilÍl Coat•• . catedral. por alma duquele que,H.ddl. N..h, Arnold M.u... e por varias anos, foi o seu pie-I
O!~!!~!!,! : O~!!I~~t,,: 8~1I8 figli.. i1üSG diretor, e desde jà aiji'adecam aos que comilaracaram'l 	 I No dia 4. te~a . lt!Íra, ;IS 19 
dell'.mor., Rigol.llo (V.rdi). Or :.! .Iti il \' - ;1 huras, nfl préjio da rua I'elipe 
qu••t..: Pr.lúdio do íto 111, Lo Schmidt tOS, serão vendid <ti 
heng,in (W.gner). em leilão os seguintes móveis, 

22.15 - Mú.ica de Oan.., po, I 	 I1 mobilia de sala com 8 peças 
Jo. 	Lo.. ., IUI Orqu.,h com capas de linho branco, :! 

23 00 - Bit Bcn. ,t'lrticií.io em Hão ha guarda-roupas, 2 guarda-ioll'FERIDA que resista I1 	 ças,:: :1guarda com idas, ca· 
camas de casal . 2 camas de . au uso di '1 solteiro, com eslrado de arame, ....,,~~ VECCHlO II 	 I 

• I 	 c;lIr.a âe criança. i t!spêihu 
~rande, 1 étagére, :1 colunas, ti~' ;~~,~~f:~;t:f52~Sn~~!~~ I lavatório, 1 mohilia antip,a pa,,,O MELHOR VIOLÃO 'l!eernS aotlgl\~ 	 sala de visita, li cadeiras, I 

1 
Todos 08 IDF'rumentos 

Del Vecebio 110 fabrica· '::: 'l . 3 metrosNii' " . !Ll i!' ~'()!! ! !J pO!1JI1da · éomml.lm d/' Cl!.lef\(~UIIi 	 mesa grande com pa
dos pelo novo alllema ;- ;':;]1Wl C!\LI';NlJULA CONCI{):~TA <)tI1 !IHII\S aN ra sala d e jantar, porta-bibc

Tlmbre·Vo". .. ph8.rlIlaci8R. 101s, mesa de cozinl13, ~ cria 
dos mudos, 1 solá, 2 cadeiras 

I 
PeçaDl catfilogo8 grAt!. Dep",,11arln nesta clipltai: i'IlA!tM. :,1'0 . A!;O~TINHl.I para varanda, praldeiras, 1 S3RUA AURORA, IIjij·lll8 -	 EXCELENTE TONICO DOJ PULMO[~RU8" Gonse!tlt'iru llhilrl\· IH

' Foae: 4-0:146 	 la de jantar de imbuia com 
SÃO PAULO 	 vidros de crislal, ele., etc, 

.I••••••••••••••••••• =~-=-.:::-.::_::::: :-:=·:- ..·_·· 	 •••••••••••••••••••1• 

Retnbuindo, nume demonstração de sincero e desvanecido agradecimento A PREFERÊNCIA 
e gentil da distinta Freguesia d" CAPiTAL e do INTERIOR 

•••••••• 

•••••••••••~ constituirá a 	 o MÊS DE JULHO 

o Mês dos Móveis. O mês dedicado à nossa freguesia. Servimo-Ia SEM LUCRO ALGUM 

Mobiliários pelo custo. exato 
II 	 i IUM M~S DE GRANDIOSAS BONIFICAÇÕES AOS FREGUESES -- Mês de mobiliários fin,", e estilos caprichosos 

ac alcance de todos e pM8 todo':J 

- o mlior brinde jamais ofertado por qualquer estilbelecimento comercial do Estado 

IReais e leais bonificações --- Estupenda e rara oportunidade 
I 

Uma ino vaçã,o q ne llHU'UHá t'~ poea, na fi na1 Sú (~ visado •
COHHE~PO;NI)F.R A' GENEHORA E QUA~I UNÃNIMf~ PHKl!'EUl~NCL\ DO PL:BLI.CO •• 

BI~.NEFICIANDO-O COJl O NOSSO LUCRO DURANTE UM ~Il~~~ 

P"gamos uma divida de gratidão para com quem sempre nos distinguiu 

-.... -....-.. Bonificações === •••• 
de descontos para ", venda~ à vi~ta 
• • pagamentos em 5 meses 

,".. • 10 meses 

••••• .......'.••...•.... ''..•• 
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a~~~Ii ' 
COWtCtR·t ·O 
através dos tempos 

IL I V R O S 
VERDADEIRAMENTE 	 IN O V O s 


I TÚXICO, - Sax ltohmer. 

- lmprc'ssionllllte romaoce 
policial onde é deHcrito com li 1I111!JIIl/ll1'1 
ubundúncia de detalhes o 

SURPREHENDIDO I 
o lIIuslrado Dr. Tulio de S~b()i" Chaves, dls· trálko de entol'pecl'ntes em 


IIDelo e acatado méjico de LIvramento. Riu O tmdl Londres .•Tóxico» (Dope), de
\da su[, oDde li muno qutrldo pela SUl! DUmerO!a clien Sax Rollmer, é um livro que 

tel,', 8sIIlm DOS escreveu: deve 8er lido sem demol'a 


«Tenho o m~lor prllzer em reconhecer o seu por todos os amlintes de It'i- d~dC'ir;) rnarav ilhEl dn Olecant("[J . o su, 


lUraR fortes. t ••• I),.\' ....I. ~n(,IITtIUlào as dhtmwi:Js. deu
mllgofflco dlPuTdllvo ",OALENOOAL,., como um w- I 	 I I"~!.7~1IlN\:~:~,:lll~~~::n: ·.rfi;:: 1 I::::~ 
110:>0 auxllldr da m~diclDII, "O ~ - , em dlvuso:! C".08 de Estu nova obrll do conhe

d:-:tlltt, du dUql;t ' d r C hoisr uJ í) pr:nH·j· :1 ,:I·Ti,lt"IH <:on lt'l r.pOr!l:lt'O um:l w ),;:'io 
Slfilll", e:n quz o empregu - r. vblo n!io SH pnsivel ddo autor de «A MfLO de 

to "UIl)!Tl:.}\'d. E:--:I UI~ l n :' tü(:!Jo :. \,' :,  I'IlH'a do que :,C'j"l r~l pid(;.1. lA cuníorto. 
outro rfo'ilmenl r , em vlrlud~ do~ deentes mOlar"m nd Fu-Mauchú. loi traduzida 

;IIJr. p l'.::-;..~lo t' lel~ td. de ;I:;r.~ct <l h il.arro_ campaoha, ~m todo8 elles fiqu;,i ve d Id~ I r ,\m~nre ~ur para o vernáculo por ,Juve- ; 	 E:-~(" nov o rylhlllo ~tcC'c1er~Hln (h· vida 

preh 'odld" , p ~ !O! rl!pljos elfe.tos colhidos com es~ e nu I Jacinto, o que constitue I oi="i(·c. u ul" s~k tO I ~{) ,,:.tentt' ,.:io :;.e r LI ç x :~:u ;1 CfC';U::I'" d t' Gi l:~tt .. o O hoIESPLENDIDO prepo'cd ,~ Dacio ,, ~i». IllHi s UUl/!. recomendação para ', :'I",ur n ml·j" d.~ prollloI1 !,.I Q :-.u("qui.ldv IIH'tn lLIo, il!"ílH) 11 :10 jJodia l, ,"~tiIlU;Uo 


Dr. TlIlio de Saboia Ou. rêS :lI ' ilnlolllu':d. A ..... im.•, H:idntiva de n :1 d rop("lHk t;c::'1 " 0:; .lntig(\!I l' nHJrO ' 


(Firma reco ·, h "cidél perú nilt3,io Carlos lilpi fi :'Y'~x\~i~~rÓ' o i4.o volume I 
,",os prc)('(::o.:::,!; 0(' h:lrbr'~.r, Em Gi liet \,... 


nall1lJ~ CaTamurtÍ da Cunf;aJ. d '\ lUII.lOsa CO.le CflO Amarela , [ r",s d o sC'ct:lo P:lS!t;!I{O, q tw ndo !<iurgiu dle .:Ilcontro u t) m ois $\II:p1':-5 e pra·

da Livraria do (ilrbo. 

, l11olu!" d (O c.:xplllsho , pntr'utc ,. k,-'c, til'o ;I Jlpardh,., de fa:':t:f iI barba. 
O «OALENOG 1\L,., p"deroso depurodor-!ollicO {)rsl!(" ("l!t iaO, :1 illdustria :Httol11obilis- Siga o pro~r~':.:;..,! B:lr bcl!t·sC' em


do slIDgue, formu 'd do e m·ot!u!e espeC ! ali~rd em Sy-


I A I"'TELIG I~NC I.'\ DE MIt. ! : " :, j illn :l is ces~CJu d(' I'ro~r('d ir . Ver - t::l:>:t, t.!i<lri~:mC'llHo. cum G : lIt't~:: _ 


:~~iri!~:d~r ·d~Or~te;~I~!r:· :~7EÚ~~;IS~O~Oi~ ,~ ~;\~:! REEDEH. -:. E?ga:r \~ralla;fe ' l 

-- «A lntellgenclU, Ut! 1"'.

da pe\le e dO) "dOgU". por ieso é o lIlals re .elllldo 
por todos os repul~ao~ médicos qu e têm nell~ élb,,,, :u Rceder'" (The Mind of Mr. -li 

He eder) é um mllgnitíco li · I ettelI! confll>nç" ESlá hoie, p.,!e·!om" Dre prOVado que o vro pol:ciliisde contos de
"GALENOGAL,. !!!!b~!I!\Ie. com pos;ri""" v<nlc)g~os. aH obra con- .~Edgur Wallace. A. 	 ' J 
per:gOlU\1 e cllri,s'm -s lDjecçõe~. já c(.nd.mnélallll atÉ tê m oito (;"Ot08 o$eim ioti- Cn, p 1~1 1797 - R;o d.· j " ',e ;ro

pflo g,ilode ~lIblo brnsilel'n ::>r Miguel COU!o. . 


O "OALENOGAL., não tem ~ubsllturOIl, NÃO 
CONTEM ALCOOL. nã ') ;'X'IP, die lll, nem Impõe _=_=-=-~~~::.~~;;~~_~_~~-._._ . _o~ --~ ' ;j:"._.;; . . 	 .~~I,,~d;J~: C;soC~~a 1'~~Ci'~es~~: =_ . - _~~.~~~.s .~ '-~ " . ~=~~~~~:;;;;:=:::=~~~~~~~~---~~ii'

creta".•A Cüm punhia", t,A ;. - . 
I re~gullrdo . Seu ~iie ' io é v,cmi'! ·. ', ~f(. c az e rad iCaI. 

Encontra-se em todlltl as FlI.rm8.ci8.~ ,~~(~:~y~rr~ tPRO'GA:LMIi~f;
I

~:'~.~~«r~~fs~:;~rF ~- 0-(
,10 Br8.sll e Hepublicas Sul Americanss "OH AcionisÍllS». 


" iN 23 .l.~. L. D. N. S P . - N. 96,~ ;\lugnilic/lmentt' traduzido 

para o vernáculos por Gilber 4-------------------- to Mirand:i e oSlf' nhtndo lima 
~lIg e:;tiva e belu cllpa de ,Jofio 
Fahriotl, «A Inteligência de 
;\lr. Reetler» ugradllrá por 
certo 1\ todos OH apreciado
reI; dll boa literatura poli cial. 

A obra raz parte da Uolp
ryão Amarela.• TERCA.FEIRA 

MAsc A RA BRANCA. - Ed· 	 o or. Jeio Burzt Netto. guarda" 
gur Wallac!'. - "Mascara livres, proprietârlo d .. Padarra' Cen
Hraoca" (White Fuce) ê um !rlil. re.ldeote oa cidade de Our')

Fino, Mioa., atte.\a e.lá" riidlcal ' 
.los melhores r'"manclls pO· menle turado doa ataquei EPILEP; 
IiciaiR de Edg'lT Wlllluce Nas TICOS que o acomettlaDl, Ii~an~ 
::20 vAginas ,l I! que S~ cum do para 1••0 I (um) llÓ "Idro do·< ln-·', 
pilo.< () livro. nem uma só vez 

Realiza-se mais um 
.uppravel preparado PROCALMA «sorteio da PllOGAI.MA ~.I'gura O exl&o <. oll ' 

1\ n~:fI!J (Jerde ~e int~n~idade . tratamento dll EPILEPSIA, leodo 
I'~ uma "br'/I que se lê com um medicamento modera0 e tDor~ 
inlerêsse 11 Il grado. !enolvo. 

gste novo romance de Ed
gar Walluce . que l'oz pllrte 
d/l Coleçü(, AnlUrl'la . onde CASA 
tomou o UÚml"'{) i I . foi tl'a Cré~ito Mútuo Pre~ial Precisa-se alugar uma casa d,, " !luzido brilhantemente pura 

moradia, para casal, cujo alif, ' o vernáculo pettl senhorita 
guel nao ultrapasse lOOJOOO' Sllviu Guaspari. 
mensais. [nformaçOes I1a redác · 
ção do -Estado.. vel. ;(om um premiO em

Descuidar um rC!'i(riado é perigoso. Ao A[uga-If" 
primeiro espirro. use Mi s tol. Misto1 • I!. c&s&' dt'OLHOS CONGESTIONADOS CASAatalha os resfriados nu t:OfllCSO. Mlsto1 	 morlldJa, :\ Para irrllaçõ.. con;unclivao.limpa e alli"ha a~ \'ias na:-oaes e a ~argan rua AlmirRDte Lamego, 84.t., e remove as nlaréria~ mucosas <tue 	 coa,.cuU"'OI ao fumo. á .lfiJl· mercadorias no 

244 ~v - • 
naeaes u••ndo .Mistol com reAularidade, plltina • d. mar, li lumino.l 
e aalm evitari muitas molesUaa con... dade exc•••l't'a ou deficIente. 
t ••losas que tjlm 8ua origem no nariz e 

contt:m mlcrobios. ConSCf\'e ~ã!l as \'Ias 	 110. 6, ....av.n•• aoe bcr:tllha. d. 

ao .ento • 6 poeira. UI. dla valor deaa.araanta. A yenda em todas as phar riam.ate alguma. ooHal el. I(asa Electrlco)_Ia•. 
Lcn'olbo. 

I vende medidor.. e 
installa os «quadros.Mistõl para os mesmos.6:000$000 Preços moé:Hcos.------_ ._-------_._--...... .. 


, 00 •Muitos Premios menores 	 RUI João Pinto, 1-4 
Serviço garsctldo D,. Biase A. Foraco 	 I 

Médico chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de Si1fí "'.-1de de Florianópolis. Ex-interno, por concurso, da Assis

tência Pliblica de Porto Alegre. Ex·interno de 


Clinica médica e Ginecologia. 
 'EDITALDr. Augusto deCUNICA E CIRURGIA De ofdem ,do Ir. Diretor d. 
Divisa0 do "'FÍlÍUfnl'l da Pro. 

--- Sif' ilis --- Paula dução Vegetal do Mlnlstt,1o da 
Con••lt.. di.ri.",ant. dtl 16 i. 19 hortl ,MEDICO , Agricultura, chlmo • Iteoçao 
Rua Felipe S(hmldt, 46 - Fone 1648 ---heQlI de IeI.U ', in teressaao, pua o ,dlt•• 

Florlanópoli8 , dt çOlKurrênc~ .dmtnll:,.1I'11 Putlll para flltcuç.lo das w.tlulIÇ:(k. 
't04 . 30v - :;7 -0Jer1CiU - .. dn E5tlÇGcl E:C:ptrllUtntall de 

(ot&!LTORlO . TJI o, publk:&du 1\0 DlARIO;'VE<~ . ';' ·D ;"~~E. Sala, ,dormitario e saia Rua Victor Meire[lel . D· 26 . 	 OFICIAL da Rcpublkl Ctn. N .· -~ ' 	 di 
~...." _de Jantar, de pouco as 10 1/2 • dII 2 .as li hOris ' 	 II de 16 de lunl\o. 

Tel. Ia 	 AFONSO M. C. DA 'lEIGAuso, Pltlo preço de 8 50SGOO' --,Na"rua Conse 
~uldellCta: Vlacoade 01110 	 ÁI16no o PO_lllO "a'IcCI'"Ihelro Ma.ra, 163. da. 17 hora. em diante. PrelO. ft - Til. IMS 	 J. rtlpocltndo ptLo ElIp

240 6..,. 5 	 3',~ 
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~-k Q ,&,'TADO Segunda feira, ) dt' JuJbo de 19aU 

CA$4 

Arligos de inverno par,Q homens, sexi~h9:rqs~ ~ ~'~ti~llças~t:em maior e -mais 

====-===~:::-::---=:=::= variado sottimento, na CASA "A GAPlTAl.'·' ------- ----,----- 

Matriz - Rua Con.elheiro MeFfa n. 8 	 Fílial ' -,- Ru,, "" tâjano n. 1 v.58

..................•••..............~~
 \ 	
- Feiréttife e ladrão · 	 - . Dr. Remigio RIO, (P. C,) - O procura Xame periciul, ficou consta .: ~\·S ~lAES ~ : dor-llIJjuoto sr. .Joaquim dl> tado :}ue um dos pesos, " 

CLlNICA -MEDICA 1AzevedO denunciou, 110 minis que repre!lentava 1.000 grll·
Molc ,:tia inlernas de nistro Barros Barreto, presi mos. pesava relilml'nte 7ti2

• ,AcOueDiã'iiOI O afíiiiiadt' LOMBRlCOIDB INDIANO de Sar- • 
• meaCb Barata, professor de PàrUJtôlogla da Faculdade de Me· • SentlOn,s e Crianças em dente do Tribunal do> Segu gromos e o que ~epresentll'
41) d...... de Porto Alegre. E' l!lfaIUw:el na expolllAo de vermes, • Geral. raoça. (I feirsnte Puulo Cae, Vil 500 gramuB, pc~uvn 3R2 
• tal como lombrIgas OxlurU8, ancYlostomuA. etc. 30 &nDOS de • CON~ULTORIO : tano de Faria, acusudo d.. gramos. 
• uso têm demonltrado a .na etllOaela. 	 • Rua Tr;ljann, I - Sob, ter usado, nu leil'a-livre de De dentro da parte õea 

CONSULTAS: São Cristóvão, I!êso que con do pêso de :)00 gramos, rui 
9 ás 12 e 14 ás 19 horas. linha na parte oca IIniagem retirada (larte do chumbo: 	 DtPO,'iJ7ARJOS': : RESIDENCIA : em vez .d,o chumbo ofidal-I que o taraVIl e subslituidl\ 


:up.CARLOS HOEPCI<E S/A-rlorianopolis : Av. Herc ilio Luz, 178 mente utilizado. por pedaç/)s de aniagém; e. 

- Phone: 139:! - .~ denúlwia está a!lsim re no pêso de 1.000 gramos, pM


••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Attende a chamados dlglda: ~a~ti~~~!b~e cr::l~t~!d~ueOr~~~-	 ·-~~~~~~~~II P.75 	 "o f'ro('urHd or adjunto, sig ai mente para a tara. 
- - - natário d"sta , exercl:'ndo li Trata SIl, IlOis, de uma frau-O~ . .I~~EL BODBAIO Ilr-----------:ltribuiçpes QUI:' lue confere 11 de que constitue em lesar la 

• lei e com fundamento no au- economia popular com oDisturbios Renaes CUNICA GERAL to de prisão de flagrante uso de peFos que, além d. ' 
TRATE-SE A TEMPO I VIAS URINARIAS Antenor MoraiS junto, denuncia Paulo Clle-I nãu estarem de~idamente li 

Ci rurgiio-dentist. 'tano de Faria, qualifICado aI feridos, acusam fllltss n!1~
Os rin!! desempenham Uli! papel 	 Especialista em rnolcs las 

Trabalhos modernissi- [[s. 4, pelo rato delituoso que Irespectivas qUllntidlldes.de importancia primordial. O 	 pleuro-pulmonares (brun seu 	 relata a seguir: em o diu 18 Ne~sas condições, perpe·
liláo funcci0na!nento rcp~!·~!.l~C in chites - as thma tuber
tensameI\!:e su ~}:e a saéJe. Si es tão culose, etc.) ~no:to~~~~es~ ~!e~~~~~r~: ~~~~~~1~1ià~a~a~~r~~~II~~~'. g~oe~anuo :een~~;i~.dl:; :r~:;;~


I 	
. ~ 

'Jbstruid:.'s e não cumprem materiais adoptad08. da de xarqlle. de proprieda dl'linido no 11ft. 39 n . V dnConsultorio: Rua Joio Pin° 

{: ! l:lli.üar as ii)iptifézd~ ~ ~uu~ to, 13 d.. 1'" í. 16 horas. 

c~m?ktam <: nte a sua missão ~c 

HORAR!O: 1de da acusado, na feira II IDecreto-iei n. 86Y. de IH de 
stancia s tox icas que estão con - Phona 1595, Da8 8 Ila I t e das 15 vre de S. Cristóvào. foram a · novembro de 19;18 e, p8f1l 
stantemente se no ás 18 horllR. preendidos dois jl{'sos de que se lhe inflijam as penasformando 
organismo, não é raro que sobre Resiue~ci:y' RUI Joio Pin Rua P. Míguelinho,6 melai ftmarelo para ba lança do artigo citado, é oferecidll 
v~nham dores na cinturz,irrcgulari  to, 1)~.)-Phona 121'" comercial, adult... ra ' I,,~ para,li presente, requerendo esta 
:fades urinarias, dóres nas juntas, ./ --~~ men08 do que de\'t.!l'lllcn cum , 1I Pruêüradúria ~e pf'Jsigli ü"$71 

As P i!ulas D~ W itt P~~A "5 Ril15 C it ae~j,l:: ,j\ , v-1C5 portar. dl'mais formalidade8 proces
,fe,'ido as ~l1as ptoptiedade li di nrt'~in\s e Procedid G Q necessário e · sUllis •.i.....tinmlantes. constituem um ntcd: r:amc:nlo 

.ldeau",do n=l ~. ta:s caso!Ç,. NOm!31 :7.3nl O 

f;1r.c~ioni\n;l'!nto dos rin!l, proporciona:t1 mou 

melhor ,.tim;asçào de impure7. a.~ c ext'r{;a.m • 
 ! IMPOSTO DE RENDA 
. : :~ ::::Y;:.! ;"-~~:~::";:;:..:~;;, :: ~ ":ii' ''' :I~;: .?- IIJ i m.iu o 

'Yltem... no na.río 


I,f E O I T A L 	 PRECISANDO DEPURAR OSAN6U5,.. 
Nlo h~site em ~mpre~:ar um remc<lio I Para ciência dos ~rs. contri- Os procuradores e rp.pre · 

.me tem :nerecidl] .& ('onfiallca de diversas huinles do Imposto de Renda, sentantes de rl.'sidenttos róra Não faça experienciaal,/Í
~era«;:bes em todas as "3ru.'S {lO n111ndo·· As , , transcrevem(ls abaixo. por meio do País, reNponderão pel!' 
~il\1las De W itt nio conté:n droga!': ntlCi\"as : du presente edital, al guns ois- pagamt>nto do imposto por
q,ue possam prejUdicar o f)Tlitan rsmo. 

: pnsi tivos dos Decretos 21.:;54 e estes devido , quando à funtl.' lime sa: fLIXIB If ID&lfll,1
i1.168, re6pectiv~l1lente de . . [de rendimentos não couber 

120/6j 19il2 e 22/3/19:\9. a dedução do trihuto. t De Phlrm, Chim. - 10110 ~a IlIra JllrdIO .. ' 
I Artigo 78, (Decreto 2t 554) - Artigo 26, - (Decreto I lfi.~)
Pilulas DE WITT ITodas as pessoas flsicas ou - O imposto de renda Inc~' Combati I SYPHlllS I o RMfUMATlSMO ,h 

i juridic,ls que p!lf si 0 11 C0l110 dl~ sõbl'(! IIR Juros de npól!
PARA OS RINS E A 8EXIGA 	 EM TODOS 05 SEU~ PERIODOS IIrepresenlal1tes de terceiros , pa; CI~~ ria (!!vi rl'l públit~a qual· 

indicada. pAra Rheumatismo. Sóatica. Dôres na Cintuc&, OiIturmu', : garcm ",denados . gratilicaç,)es. quer quI' t:l<,>,Í 11 'I <latfl da I'mis
Reuaes. MoIestiu da B!'xig-A. e. tl1'l geral. para as ettferrnidadt'!:. íbonificaçOes. inler~sses, cOl11is são, salva expre8~u conces · 50 ANHOS DE TRIUMPHOSI 

produ.zida... pnr ,.~('~!!O de ~drlo ~:rko. 

IsOes, perlel1ta~el1s, juros, di ~flO , [lo r lei , da imunl<lade rUI o SEU ATTESTADO NA VOZ no POVO 

_ _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~__ videndos, lucros. alugueis e lu fiscal. 


I


I
vas, preslarao informações á Artigo J". - (Decreto 1.168) 

SecçãO do Imposto de Renda - Será de 4"'0 ft taxa pro·


-S-I.-e-me---n-S--S-C-h-U-C-k-e-I-t-S--.-A--.-II an;:r~g~ ~~.lefô~~~eioi S~~~~~4) - roo:~I~O~lo:t~~;~n~e ~~83~io!U~ LLOYD BRASILEIRO 
As infrações do artigo 78 se concernentll nos nomitlati .. PATRIMONIO NACIONAL
rllo punidus com a multa de vos , LINHA ARACAJU/pOHTO ALEGRE (Para o Norü' ' 500$000" 5:000$001), Artigo 27 --(Decrcto I.t68} no Sábado, e pafa o Sul Da qusrta feira): .COMTE. AI. Materiais electricos em geral Artil1:o !i8. - (DecretIJ 21.554) ESl an sujeitos . 0 imposto de CIOIO., -COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO• .

DlSTRlBUIDOI{ NESTA PRAÇA. : - Até (:lO) trilJtu d ,' .Junhu ren da todos quantos recebam LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e -MIRANDA.
podem ser leitl\S as declara , vencimentos dos cofres púhlicos, LINflA RIOíLAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO• .ções de rendimentos, inde- federais , eSladuais ou municipais, TUTOIA/FLORIANÚPOLIS •Installadora de Florlanopolis pentE' de mullall. inclusive Os membros da Ma  FRETES DE CARGUEIROSR. Trajano, 11 Phofle 1674 Artigo 6.0 - íDecreto 1.1 fioS) gistr.tura da União, dos Esta 

VAPOI{ES A SAIR:
,,10 V 1::!4 	 - As pessOas nsles!! não são (bs, do Distrilo Federal e do 

obriglldrll'l a apresentar de Território do Acre e. bem assim, PARA O SUL: 
clllrllções, Quando a totalidll- os luncionálÍo6 de estabeleci , JANGADEIRO (cargueiro): dill 8 julho ,para Rio GrllrJ ' 
de de seus rendimeotos não mentos autÔnomos. de , Pelotas e Porto AII'~re. ' 
excpder de dôze contos de Artigo 30-(Decreto 1.168) - PARA O NORTE: 
réis (12:000$000). As declarações de rendimenlo ASPIRANTE NASCIMENTO: dill 6 dI! julho para lt:\

Artigo 13. (Decreto 1.1(8) lá apresentadas, relativas ao e- Jal, S . Frsnciscn, ~ltntos, Antlra dos Rei8 e l!io de ,llloeirn . 
- Os casos de declaraç,lo do- x~rcicio de .t9:l!l, serao revislas, COMTE ALCIDIO: dia 'O de julho para Paran8gmí, 

-=::;":: . 	 108a, devida mente compro· para o efeito da aplicação das Saot08, Rio de Janeirll , Vitó rill, Caravelas, Ilhéus, S. ~ttl-
vl\da, qUllnto ao pdgamento ou normas deste decreto, lei. vador, Aracajú e Recite, 
recebimento de juros comig o SObre os dispositivos aqui DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
sõell e outros rendimentos, transcritos e quanto aos demais CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
8erAo punidos com 11 mulll1 rias Leis em vigor para o 1m 
de I:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esla Secçao, I I
equiparados, para o deit/) eiO razao do alicio, está habi- Ag(\ncla-Rt!a loão Pinto. Armazem ~ Cáis Badaró, 
da ij80ção criminal, ao delito litada a fornecer a interpretação 9 - Phone 1007 12 - Pl:one 133R 

g~en~I~:fctaç~~ ~~!goLe~!8 P~~ ~(~~S~I~:mf~if~en~:I~~o :o~;~~~~~~~ ----H-.-C·.-O-A--·C..OSTA __ Ag"nt~ -. 
nais. tes de lodo o Estado. ... ~ 

Ar.tlgo 20. - (Decreto 1.168) Ftorianópolis, 1.. de junho de 
Será de 3 0 10 a taxa pro- 1939. 	 ESSENCIAS E MATERIAS PRIMAS, 

, -- -, porcional concernente 808 CARLOS CONCEIÇAO TALCO, VIDROS. 
rendimento8 dft 5." categllria. Chefe da Secção kaolin, córantes p;,ra fábricas de perlllmari~ s e sabuari"s. 

Artigo 21. -- (Decreto 1.168) 227 16v-IiI EspecialiJades qulmicas e farmacêuticas pala l"boratlÍrios;~... d ••:ietl e F. G U E O E S 
., ~l§" ~ IMPORTADOR 


Vendas sómente lOS Iabricantes
'. A falia de vivacidade. a uiste.a 011 lIO- Dr. Joaquim Madeira Neves 
Rua Griellle, 790 - Telelone: :\-1670

' f;~~u;;,~ ~~n~r~lJ~~iraoq~~:o::a..:p:r~~~~~d~~ Medico - Oculista Silo Pa\tl~~ (Brasil)_ _ ,_, ___..._ 
+- e que aile. de reslo, póde dar - não e a Pr.... f"ormado pela f"aculdade de Medfclaa da Ualvcrahlllde •.:::::;:::::::::::~:;;;;;;;;;;;;;;~::::::::::==_ . 
quica-Vicio ; é peor: é a Preguica -Doenca, a ccnaclelis do Rio de JaDelro 

: tiCa da, "OpiIação". da qual é um doe symplomas mais 
Tralamealo cllalco e olrurlilco de lOdea ai moleallaa: .;iprêMl-r.... 

doa olbol" . Pata combater essa preguiça do...lia. bo.ta tomor M·EIIIIJORES DE LUZCurlO de optrfelçoamealo lia taPlclallllade, com o dr. · ,·a~·1f.o-N.c:atorina". que restitue ao ~ntenno a saude e 
: -á díSpo.jcão para o trabalho, Poalo f"llbo, ao ~ervl,o do Prol. David ~1IS()íI, DO HOI- Precis.• V. S, .de medidor para aua Inatal-

Á '&80 - Necatorlna é um ...nnilugo podelo,o. acon pllol do f"IÍDdllÇlo Clilffr...Oiliilé do Rt0, deJàDeltb .. ,.r.,o,.. c: U obterlaç.I... O..? ..,P,. .. . ,._J~ na INSTALLA.DORA
Completa opparclbo(lem pllra ex.mll de lua 'tlpeclalldodr I -., .....,dicionado em ' capsula. rosecu contendo lelZachlorelo de BI I Idd M6i11 CU I O t' I D~>FbOflU'ANCi).POLJS O medidor marca 

carbono em scluto solicio • op!imalliéiltlt lelitrallló pitIo 
tClt' c a t ca, D Cil te _ .......••_•'..,.., III:, . SIEMEN'S , com abaoluta larantia, porque

o rganismo humano. ~ ~,_""';~ t...~""'_:" _ .- Coa.úllils -dlàrlliilíeaté 'doà 16 ;lIsl1 .. • o melhor, 
CON~ULTORlORlli. "-Jõao , Plato 7101)~telrpb. -i~ . R. Trajano, 11 Phone 1674• I'{ ~a"CTeHi" .8t1,"" 17 ,. 'Í'IÍJíÍ'IL 1111 ' 	 609 V--141 ,~!~~~~.~~~~~~~~ --------------------------------~ 
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o ESTADO-Segundll-feira '1 de JulhQ d~ 1939 
~~ ,",s""--;TiIllii""· ___ .. " ';jú'"' i!l:>""___ ___ IJ .l:4."; - · IiiO;,..Íói/"a;.·.. ·-< ;~::ftiítlIiill~ - mllJlIIlII.III11 .. nlii,;"" .. · ~".",.íiW90 

só É LEGITIf~10 CONGOLEUM SE TIVER EST~ 
Diana Vespertin.' 'I 

,-	

1/iCtJ• 
" 

~"dlu; :)ihJ e Oi:lc!nlls • 
rlla Jo~o Plnl(\ n. 13 

' li: :i)l~ ·- ex. ! O~tIlJ ISQ 

o. ort~ lnlll". mc·.mo nAu publ lClt· 

1\;:~;::~~~;'~~ 	 iri;p;;;;··N;;~·~;·N;;~~;H;p~~;:·1 

'~ por pt!8S0a que tii~püt! dto' 	 i '~ Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 

avultlldos rt!curSO$ e quer Passageiros Encomendas Correio : e: Hoopcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 
emprej.(>l·lús em imov t! is nes- Motlerni~siml)s U\' i r,es ,JL :;2 ligam com n mllximll ' .. • 
ta Capitlll. a consto'guir pró :;'~gU ~ I\llÇ, H e po[\tuulidude : .... .' 
dios n..gociàvt:'is. fluem tiver. HI\:\S!L __ L I;'UliUAl - .\ ltGEN IIN A -- C!lILE 
qUt'irnme esc ro'ver m.. ncio· HOL1\·I ; . __ l'ERU' ! SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
nllDdn o prt!ço, IUl!lIr onde I... • 
está situado (rua e nÍlmt!ro), Syndiê f) l:Ü Condor L.tch.· " - .j
aria de ' terreno. rendimenlo Agentes: CARLOS HCEPCKE SJA. • Linha Fpolis.·Rio de Janei", ,iLinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha f'lerianellelis - 'I' 
meDsul. preço e cnmissão fi RUA CONSELIIE1IW l\l,\ FRA, 34 _ Flo rianopulis : Escala 1t:ja~~~~~s.Francisc" I Escala São Francisco Laguna.
~üD~erC1RV~\t~O.L~~~ "~~i ____ _ _. . TELEFONE N. 1.500 f Transportes de passsageims ~ • 
BarboslI, 35, FlorillDopolis . 	 c C<l rgas. .Transporte de cargas 'ra!!sperte de car!:as . _.'i49 5. 11:-_____________~___ 'l';1li-l!"	 I( 	 n h' ~ I rt'" R' $i Paquele .Carl Hrepcke· dia ti Paquete «Max' I Paquete «Max. '.II I.nif<Mn I!Ã 11 uWHH~!l jI ~I~ » li . «Anna. • 8 

UUJ!~ijmIlU - ml (,.\ U ·;au IoIU ""UU "';' • :~~In~~u:pdi.e.:;~ dias 7 ç ::2 I <. C " IUh., 

em 1870 S;;da.. BA-IA il Saida á I hora da madrugada. horas p. Saidas à I hora di, •Fund.... 
... d 

<> 
.. 

... '" • Embarque do Srs. passagei- Saidas ás I!) m' l 	 • 
ros a t ~ ~s 22 horas das ves· 	 madrugada, I 

",,,, peras tias sifÍdas,Seguros Terrestres e Maritimos 
" Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até IOrdens de embarqlles até 

.• 12 horas das vesperas das ás 12 beras. ás 12 das vesperas 
Capital RCilli zado IIs. !1.000:000$OOO • saldas . 	 das saldas.I~t .~ Capital e Reservas SU.OS8:377$952 
Responsabiliclndes em 19.;:-; ;' .188.652:899$714 • -----.. ----... 	 I 
Heceita em 1935 22.786:183f148 

Ati ve: e l11 :1: llr dezembro L1e 1 93~ » 71.47/):79 1$813 
 '! Ob!lerveções: ~;eia~s~eg~i~~t!e~ã;e~:~?~~:~' ;eo a~f~;:~~<;:i~e dvaacc~:: I 
Sini~ l ruS pélgüS 	 :>,O!)4:715H70 E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •M i s s a 
Bens de raiz. (prédi os e k rrenos) » 17.186: 248$9<19 ij Todo o movimenro de passageiros e ~argas ~ feito pilO liapiche sit* ." 

Viuva e filhos de WEN , . .Rita Maria». 

CESLÁU FREYESLE 
 , • Para mais m(ormaçOes, na séde da 

Díretores:BEN convidam todos 	 • Emoresa Nacional de Navegac;:ão Hcepcke 
os parentes e pessoas 	 ; ~ á rua Conselheiro Malra n: 30. Irrancisco José I\ odrigues I'ed reira, Dr. l' ànf ilo d'U tra
amigas para assistirem' Freire de Carv alho e Epifânio JOSé de Suusat 	 I 
;t missa do 6" mês, que I:~ f~ ~!" .I~~ $. ~'!:. ~."" ::J;;~':~••O •••·~.·a. <i.\t,: ~ • .o.....~...... 

mandam celebrar para descan · 	 : --.. ..- -r;;;;,;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;,;;;;;;;;~~õiiiiiiiiii;;;;=~~~---..... 
so da alma do querido morto. I\:Cgl!1 ,;HhHl'S de ,H' cHlas nas prill cipili s citJ a ucsna próxima terça-feira, dia 4 Lia América, Europa e Afri ca. .. 	do entrante, as 7_30 horas. na Mútua Catatinense de Seguros 
Catedral, agr~decendo desde já ISandalias 

de: Fogo e: de: transporte:s Te:rre:stre:s e: Marítimosa todos que comparecerem a 
êSle áto de fé, 	 Agentes em Florianópolis de tiras Fundo inicial integralizado Rs. 510:000$000 

Depósito no Tesouro Nacional Rs . 200:000SOOO
3v.-3 

-'-'-'T-I-'-U'-O-D-E-D-I-16NOSmO CAMPOS LOBO & Cia. Séde em Blumenau 


cLlriltO 
 I: C;~ç~~~S
do 

RUA r ElIPE SCHMIDl N. 3\l 	 Comerciantes Industriais - Proprietários
de todas as 

Dr. Dj.lm. Moellmann I Caixa ' JOsta//9 - Teil'plLOfU /083-- End. Tel.•ALLlANÇA' Na realização dos seus seguros, contra INCENDlO e Iqualidades 
TRANSPORTES prefiram a MUTUA CATARINENSE 

Geoebra lSulç~1 Escritórios em ltajaí, Laguna e TAMANCOS MEXI DE SEGUROS, por ser a única que apresenta aos seus 
seguradus a vantagem da participação nos anUJa

to'ormado pela Uolverstdade de I 
lu~ros -s.i;, ~e~~~O~!O:~~~i,S;eUJ~~~I~~ Blumenau. Sub-Agente em Laqes CANOS para

doeaçaa do slslema nervoso. PRAIAS DE BANHOS Mantém Agentes em todo o Estado 
Assistente Técnico ~.;,;12:.-.;.,P.:.)......~~~==~~~=====~==~=~ 

Dr. Paulo Tavares - -- - -- - ----
Eapeelalízado em higiene e saúde 

--I: Cinto~ - Chinelos - Bo- I Agentes: L1VONIUS & elA. Praça 15 n' 1 
públicaafol~eUj~~cl:~~ade do nés - Luvas, etc.

I I .... ~I?- _ -	 -17__ 3Ov. 
A,arêlbo modero" SIr:MENS para Artigos para sapateiGabinete de Raio X 

IdlalllÓdleoB dos dO"Dcas interna0: 	 ros e selleirosCoraçlo, pulruõe-. ve81~ol" biliar, GONORRHEA (HROHICAelbtômago8, etc 
Radlograliae :~:r~ja: radlografios Cortume e Fábrica Não desanime I A sciencla progredlu e há uma 


Electrocardiografia clínica 
de Calc;:ados NOVIDADE que resolverá o seu caso. 


(DIagnóstico preculO da. moléstl81 	 MaXlmfJ sigmo, Carta para:
cardlaclI por meio de traçados 	 BARREIROS 

Metab~~~~:')basal 	 I · "I CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO 
(Determloaçlo do. dllúrblol das 	 I 
glbdolu de aecreçlo ioterna). 


Sondagem Duodenal 

(Exa.r:oq::::à':., ~1':!':'b18!)~ do 	 A. L~eureux ! laboratorio de Anili.e~~~~i~:: 

Gabinete de fisioterapia
Oadae cartal, r.lo. ultra·vloletas, 	 Depõ'lto: RUI C. M.Ir., 39 Ii FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 

ralol lofra-l'ermelbo e eletricidade 
médica Ex·assistente do Prol, Dr. Erasmo de Lima - Rio 

Laboratório de microscopia « Curso de especiallzaçao com o Prol. Dr, Abdon Lins - ,Rio,21 80arnillse clinica 	 Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio 

,=':r&j.~g:~:rl=r:od::.~~~r.~ 	 , Quer ser feliz ? Análise de urina, léses, liquido céfalo-rachiane, sangue elc. 
mo dONpm da uréa 0.0 I'Dgue, Exames de püs, escarro, mucosidades, serosidades, elc,·	 'itlC:EX"'" de urina, ~eaçlo de Em negocios , amores, ler sor- . 

te, saúde e realizar tudo que Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra'f:"c!!: ,~nd;:YIJ':4 ix-g~ltl~~ deesja? M'l.nde 1$100 em sellos i videz). ReaçOe8 de Wassermann, Kaltn, Klein, ' Hlnton. 
:JI!Iz, elcarro•• ·· liquido raqulno e e escreva ao prol, Olllar Khlva, I Vacinas Auloger.as. Todos os exames para elucidação 
qúalquêr' ':~:1::or.J:o,eluCldaçlO de diagnóstico. 

'..R!liFernliudo '. lIacbado, fi 	 ~:~~~ :~:tt~'e i~O~~;:~oodem!~~ I 
Telefoile' l,1115 	 de obtertriumpho, pro.perida- ! Rua Felipe .Sdunidt, 8 - Fone J 25ê;;"de, fortuna e sadde. Nao hesite.: __..._-_ ____________--.... 

FLORI .AN :6pOLI 
- -.~". 
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6 o ESTADO. 3 do Julho do 1939 

~ ~Blírl'Oml'III'm··nn,/m. ~I nJllH,19Ir·· l'~l~,. '~?_Uiti--:-~~_a·----:"'"":'.'h__ôrla~;>--=.es-l'___'ll~rt---:ilr I~~;;,~~N~;~~.:~~;
11 11 U ~ tlli U

••• 
1111 	 I REX - 17.. ,r (IN' N. , •• 

. . .R!",.; -- Pelo inquérito, feito pelo Departamento de EstatlNtica e Puh1icidade 1"-----_ _____..:'1 20."0 hor.,.•S.c.ilício d. irmã., 
do .MIOIS!l'rlO do TrI\IJRlho. paT!l a\'t'rigual' I\S condições de vida e recolher os tipo!' e ° início do lilm. em .éri...... 
maIs balx.os de remllr.\'raç.ã~' no el'etivu populllcion!!l de Santa Catadna, ficou IIpurlldo Um empate de um a um foi o resultado do prilio inv••io do. Péle. V..m.lh... . 
Ilue o mB:lOr grupo de sa.'arlOs a "éco, ahrangendo a agricultuf8, indústria, comércio e Figueirense X T amandari CINE IMPERIAL - A', 19.30 
outras atrvldades. esta AItuudo. n!! eapitRI. nos limites de 50S e 1511$000 mensuis; o maior "o.n, .Julik••. 
g,rupo de salál'ios cllm bonil'lcavlin no~ lim;tes Oe n a IOOs,OOO: o ffilünr I!rupo des sahí · Panorama do encontro Como se conduziram os dois 

~;~~ ~~i~:~ ~~ f~~~ell~~~d~~sa~il~ti~e~s~l: S\\U~d~?O~'Seli~i~:!~leq~~$' Ilmr~~$O~)~)UI:~en~a~s~alá' quadros Arbitragem de Leléco Campos 
- - '- --' -- ..-.-----..- -- -... -.------- .- _o. ------------ A~ carateristic/ls que en Ise destacou. A linha central

-'-m-A-O· ·-R---·-u·ssr· V·dá"- "·F·oc~ir 1!~~~g~;::;~e~~;~i~eC~~:í~tl~i~~; :f~j1r~~~~~, M I S.S A , -. 
• ,,-' ' / credenciavam Figueirense e treou nasua nova posição,lI.' Horlência Pinto a fi , '", , 

.. 1_ __I T~lDaindaré a desvill.r para o gradando em ?heio. Full.JO.u t lhos convidam as pes: 
i • _. _ Iesárt.,? .Adollo K".I1~er' as li!". pOli co nos 20 m'nutoS!D1 soas de suas relaçiies 

L' ' .-\l'il'iI':ERSARJ(~S IItençf)~S dos ulIclOnados. <:lal8, .flrmando-se, por~m. na para a missa que man- . 

Impa a péle. de modo perfeito. lii/Zienizii e Ilroduz Pc5s~hole, o natallClo da .exma., .Po~ 18S0 mesmo. as depen o fase fIDal. O ataque 80 apre· dam rezar, no dia 5 do cor
o 	 1l8pectll dll mocidade. r:sllr SABÃO RUSSO sra. OHha Carvalho Bon, espoij do ' dencllI.R d 'l praça de e'porte~ sen.tou Abelard ... como a sua rente, ás 'l horas, na Igreja 


plofessor Mário 8011. diretor da Es- da .L.• F. F . I1p 'II~IH!.ram uma mllHlr !I.gura. Ivo e Azeve<lo da Slo. Antônio, pelo descanso 

(sólidO e liquido) uma vez. é lI~á lo Sl'mpre. (01a de (oméJC :o. aQSlstencla relatIvamente nu- pouco fizeram . IVlln e Calico eterno de seu irmão e tio 


. . ~er.o.sll, que Ill!,!arrlava com no m~smo plano. Francisco Pinto falecido nó

E' um plodígio em' Crédito Mútuo Decorre .. hrle, o anIversárIo da JIl~tlflcndo Interesse 0_ cho O Taman~aré impressio· Rio de Janeiro, 'aos 23 de ju. . I Mflis um sorteio realizará sra. d. (Iella (õld:lra. vlu~a do nos- Que ~ntre.o cllmpeao do nO\l pela . solld{'z de seu Cri· nho p.p. 


matematJ.ciI am 'lOhii às 15 horas o Crê so saudoso conlerraneo Joao (aldel- TorneIO loiclO e o valoroso angulo flDal. V!!dico. como 251 ' \ v , 

ditll Mútuo Predial. r= de Andrada. esquadrão <lo grêmio alvi- sempre, apareceu com des • , 


FORT.-\LEZ ..\, (V. A.) - 1\0 _ _ _ _ _ __ ___ . ____.___ _ . . -. . negro. taque. tendo pruduzhlo de·IIIIII~~~~~!..~~~~1IIII 
,,!tio Gihoill. Ilerto Ill's\a ei·1 Festelõ, hele. maIs um anlvers~flo 	 Figueirense e Tamflndaré fesas espetaculares. A zaga 

j senh~nnha Olga Barbosa. dedicada se apresentavam realmente agiu com firmeza. Fred, por . .., •
ga~~~,;I'J~d" i~:de~l'~:l~~a~~ I fun~lond;ra do Depa;tdmento de Edu em condições de proporcio· exemplo, exibiu-se otimameo. MOVimento tecnlco _. ) 
Teodnriefl. que. !lpl'sar de (açao nar aos · faüs> uma luta IDo-I tli. Os médios tra!)slhllram to TEMPO «Figueirens~. -- , 
nunca ter frequentado ..sco 	 :-::"nborit., .XII; qu~ .~u noivo v!~~ntada e. mesmo de, com p~ecis!lo, sob a orien'l ~t'resas. S, l~ped:mento!l, 5. 
111. sabe quatro opernçtie!' 	 "q~ cbapéu RAMF.l\:t,O~1. dlIlCll prognostico. 1 tação Inteligente de Choco- LscantelOs I. ~oque~ 2, FI1I·fiS 

fundamentui!' dll _ Os prognósticos feitos de IIat6, que dia a dia se impõe tAS 4 e Bola fora (linha d(~ 
Teodorico [IlZ de caheeR Faz ano" hoje. sua excia. !pvma. modo gerlll em tôroo da pe.! como Ulll dos melhores cell I'undo) S. .Tamandaré. - 
qualquer ('lÍklllo. . . D. Jdíme de Barros Câ'llara , bispo de le.ia confirmaram ·se, entre· I tro·médios da cidllde. O «ciD- ~e[esas. 7, Impedimentos .t, 

O pai desse pro MOSSOlÓ, tant<:". plena~~nte. Muitos I' co» .dlan~ei~o conduziu ' ~e IEscanteIOs. 2, 1:oques. 3, Fal 

aritm('licll. 

menill" I 
digi() falando;i rt>portfll!pm.1 a.Jmltlam 1\ 1.11 pot~se de o Ta- bem, Isto c. a altura ele ~uas Itas 4 e Bola fora (linha. de 

De(o!'~, hni~, Q n~lalí(;n do sr mandll.ré igulIlarse ao Fi- I possibilidades. (undo) 4. 2: TEMPO .Figueiexplicou l~tllDO St'U liiho 'I 

cOllieguiu êsse ndmiráv O:' I Regéuo V.e'ra, direlor do Monlep 'o gueirense, dentro do grama- I .. . Ir~nse» - ueresas S. impe· 
progresso mt'ntal. oe e!tt· dos fun( ,on.jrlos públl(os. 	 do, si bem que. para tal, 01 A hlstorla dos tentos ,hmentos 2. E~cllotei<'s t, '1'0

«onze» rubro tivesse Ilue SI! Aos 12. minutos r,,,ristra 'Iues 2. Faltas 2 e Bola Iórarando: I Faz anos. hr je, o SI. Duarte Fer· empregar a funJo. se um ataque dll vllu'';:u'uda (linha de fundo) 9. «TlI.mlln· 
nandes, funcloMrio do Diretoria de Foi justamente v que se rubra. Sldnt>y llllha e "'Bráu d?ré. - Defesas 12. Impe

«Chl'guei mesmo fi temer 
que fi illt-niüii fjc.aí'E'p mô- I 

luco. Plls~lIva 11.9 m:ites Iwn-I Eltrddas de Rodõgem. poude observar, principalmen lHo centr.a bem. Há c.. onfusão Id:me::tos 2, Escanteios G. To· 
~ando e lnlnlll10 sozinho. te no 1.0 tempo. O gremios Ina árpa rigueirense. Curécll.. q~leR 2, Faltas 5 e Bola lúrd 
Enquanto outros oormium m~::~hoor~~~. ~;'~~'é~:'TIAl~'~;ZONrlt- dos calçües pretos estp.ve 411 numa entrada oportuna, abr~ (ltnha de fundo) 4. 
êle percnrrill 11 !!oloeR de. 

lIóSPEDE8 ~l.~~t~su~ia~~~ ?:~e U~e~d~~~~ i a ~o~~~~~odU~i:~ l.l mi o O . 'p~é1io da~ turmas se·t!,lIllcidudt' fl caIJiinilO de 
aprenuizado.. . Dur/lnte o dia. Eltão hospedadas n~ GIÓli3-Holel guas e que se conduziu com nutos para o término do j6 cunoarlH.s termlOnu empalll 
arrumava l' contava cllroçcrs as seguintes pesso ,l~ : Alfredo Tei. grande energia, deixando o gra- go, O árbitro pune uma falta L!n por 3 a 3. 
de feijão. PessnRs conheci xeira Rodrigues . MáriO Dias de AI. marJo com a vantagem de I a O nos proximidado>s da área ,
das propunham lhe pequenos melda. (elso (alvalhal e família e Sobre o seu Valoroso adversário . perigosa do Tarnandal'é. l3eck A renda 
problema!> qüe êl~ ~e di~pu· Theodor Wanke. No 2." tempo. os alvi-negros, !late cum inteligênchl, diri- A renda dn jÔj!1I atingiu a 
nha Il resolve/'. E (le l(jto, lutando com invulgar libra e gindo a pelota para /l direi HOllHl de l:(l40$OOO. 
depois da vigilia noturna. muito entusiasmo. loram, pouco ta. Vadico abandona o arco 

P ola Negri aciona um a pouco, dominando o seu ca e Ivan chuta rapido. Abelar· o 
Teodl/rico levava n solução 	 DIRETORES DA LA.F
ús pessoa~. em trócll dl' 	 semanário tegorizado contendor. até encur- do intervém no lance. en· RECEBIDOS PELOPARIS, 2. - Pola Negri. 1\ ralá-lo na sua area. O bombar· trando com n pelotll no ar·moedas e bolachus. Há dois SRo INTERVENl'ÓRfOl'm"sa artista dos tempos deio ao arco confiado à pericia co confiado à guarda <to A · 

duzia. Cum apl'nas Ires anos do cinema silencioso. que do atlético guardião Vadieo foi tlético guardião. No Palacio do Govêrnn 

de idade. meu t'ilho começou 

IInos que 11 aritmé tica o se · 

vl,in da RiviErll com (l fim incessante, env(oIvcndo todos os onde lorom recebidos pel.: 

a eüfileriif nlimei'o8... " 

Q

de mover uma açã n. na quul flancos da defesa rubra. À se A arbitragem ~r . dr. Neren Ram{.s, e8tivI>. 

t'xige a soml! de 1 milhão de gura e eficiente ação de Vadio O sr. Leieco ClI.mpos uãu Ir!iffi sexta.!eira última (lg rl1'8. 

dólares por danos e prl'jui co. Chocolate e Fred e à má foi feliz na sua arbitrage m. Nelson Malll. Mach>!.do e. Eril.i

ZOS, contra o semanário ci- pontaria dos 'artitheiros- atvi· Anulou um tento legitimo, d)() . ClI.rdoso Jor_, prpstdeníe


UE desiliusão, nematográHco p a r i s i e n s e negros deve o Tamandaré o conquistado por Abelardo. i e vtce· presidente da Liga de 


quando uma boc «Pour vous». declarou DO seB- emp~te de 1 ai, pois o franco Amadores d~ Futeból, que 
~ão do 12' tribunal currecio- domínio exercido pelo bando do Os quadros foram comuntear S. excill.a 

ca encantadora deixa nll.l que não odiava a nin Figueirense vaticinava a sua der Durante o jôgo os dois a resolução daquela nov.. l 

escapar mau halito! guem no mundo, porém, qne rota por alta significativa con· quadros estiveum as~im or· entidade, de hOlllenageá I .. 
HS snas IImiz!l!le~ sü" e",c l) - tagem . ganizados: - FIGUEIRENSE - primeira apresentana sua 

Evite-o, usando cons- Ihida;; e que o chllnceler EJ.- O duelo da vanguarda alvi Eurico, Haroldo (depois Dé ção ao público esportivo dn 

tantemente o Creme lemão, o sr. Hitler, não se negra contra a defesa dos ver cio), D<lmiani, SabiDO, Beck , capital, o que se verificará 
encontrava entrll elas melhos olereceu momentos de Siduey, Evan, AZl:!vedll, Ivo no rróximo domingo.

Dental Colgate. Sua O advogado da ex-atriz de- seosaçi!o. Vadico era constante (depois Abelardo), Abelardu Agradecendo a homenageru 

espuma benefica pe- claron ao tribunlll que a re mente chamadG a intervir, o que (depois Iv.o) e Calico .- T ...,· que lhe será pre~!ada, o sr 
visto elT' questão bavi~ i.nsi· fez com absoluta segurança, me MANDARE Vadico, Fred, Interventor Federal mantev~ 

netra entre os dentes, nuado que PollI Negrl, lun· recendo .. s aplausos da torcida Guarita, ACildêmico (depois prolongnda palestra com (li, 
remove os residuos de tamente co~ Leni melen~- 2Ivi·rubra. Hyuve, também, óti· AquinoJ, Chocolate. Calado paredros lllfeanos, abor.dandu 

thlll e a prmcesll. Stephame mas oportUnidades perdidas pe (depois Carlos), Bráulio, Sa diversos e importantes II~_ 
alimentos, que cau Hons~los . ~illingrur6t, numa los avantes do Figueirense. Coj· po, Damata, Caréca e PÓVOll.s. suntos referentes ao esporte 

sam o mau halito e as notiCIa Inlttulll.da «Mulheres sa~ do futebol. _. E, assim, ler em Santa Catarina, l\luv"o.iu 
mysterioSlls do JIl Reich ", se minou empatada a grandiosa Cotação o movimento destes itlllmos 

caries. Colgate realça meses.rivalizavam no favor do chan- pelêia. 	 FIGUEIRENSE - Eurico 10, 
o brilho natural dos cele~n!ig!l estréia de Holly A exibição dos dois ?a:al~~~ ~, ~!~io 8\~~rp~d~ No Rio \ , 
dentes, fortifica as wood declarGu ao correspon· quadros Evan 5, Azevell0, 5, Ivu 5, S. CristÓvão :1 X Botalugo 3.o presidente Getúlio gengivas. deixa na dente da United Press: .E' Não se póde taxar de má Abelardo.H e Calico 5 - TA· Fluminense:J X BlI.ngít O. 

Vargas desapontou possivel que se acredite que 8. exibição do Figueirense MANDARE - Vadico lO, Fred América 3 X Madureirll. I. 
Hitler e Mussolini eu exerça qualquer in!luên- porque não venceu. O.. alvi· 8, Guarita 7, Acadêmico 7, Abocca uma deliciosa 

sensação de frescor I eia sôbre o sr. Hitler? A pre- negros esforçarum·se para a quino 6, Chocolate 9, Carlos Em S. Paulo 
f;an Francj"co, 2. ' Um edi · ten~a amizade custou me conquista de um triunfo con 6. Calado 7, Bráulio 6, Sapo Palestra 2 X S. Paulo I. 

torial do -San FranclscQ \"hro· dinheiro. Nãv odeio a ning ,. em vicente. mas encontraram 7, Caréca 7, D~mata 8 e Pó Santos 1 X Cum~rcilll I. 
nicle» diz que li missão de mas desejo proteger-me e uma série de entraves às V('a8 6. Espanha 1; X S. P. R. 1. 
Góes ,\íontelr" ero visita OOR por isso solicitei ao tribunal suas pretensõ,~s. E, al6m di8 
Estados llniflu~ é a de con· que me rehHbilite». so, a falta de «chance. dos 
fe!'enciar sôhre a defesa OIlS A ex-atriz projecta visitar seus dianteil'Os inutilizou nu 
três Américas contra qual. sua pátria, a Polônia, onde. merosas oportunidades de 
quer llgressliú européa. no outono, realizará uma pe· marcar tentos! O trio final te· Dr. Pedro Catallo Clini~a ~édico· 

O editorial trllz o seguinte 	 IIcula de caráter patriótico ve em Eurico a sua maior • ClrUrglca , 
título: .0 Brasil pretende ser 	 para o govêrno . figura. defesas de das moleshas da cabeça e pescoçoPrftticou 
bl'Usileiro». Hà pouco tempo Pola Negrl não demon8 classe ne periodo inicial, po · ESPECIALISTA EM 
o presidente Getulio Vargas trou intenções de voltar a rêm, no:2.0 tempo, teve pouco OLHOS. NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS 
depapontou Hitler e Mussoli Hollywood. onde obteve os trabalho. Damlani e D~cio . Consultorio: Rua Trajano, t8 . 
Di declarando que o «Brasil GIGANTE 5tooO - ",IDIO 1$500 seus mais retumbantes êXi-,S.alram se ótimamente na za DIariamente das 10 ás lI! e das 4 As 6 horas 
pertence unicamente a08 bra· 	 tos, na época do cinema mu- ga. Haroldo, que jogou BO R••id.nci.: Phon. 1565IsUeiros»_ 	 do. 'mente na L" fS8e, tambê m 43 V"-95 . 

o sabão 

~~VIBaB. ESPBOI&LI·BA••" 
de WETZEL & C1 ~ .--JOINVILI.JE M' rca regIstrada 

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum. 
~,,-,;," I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:l\luv"o.iu
http:Inlttulll.da
http:Mach>!.do
http:mandll.r�



