
OE 	 Q'l,timille FlammarfaW" 
voarã<X;na estratosfera:~*: 

MARIGNANE (França),::I - RQalizóu-se no dia 1 
o ensaio de levantamento de vôo de um avião estratos

o MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA 
férico. O aparêlho levou uma tripulação composta 
comandante 'Lucien Coupet, do piloto Charpentier e 
mecânico Cft.vailles, 

do 
do 

ANO XXV 

Diretor-gerente : Altino Flores 

Florianópolis Terça-feira, 4 de Julho de 1939 N. 7705 

O avião foi baptizado com o nome de .Camille 
Flammarion» é um quadri-motor, cuja potência total lé de 
3.600 cavalos de fôrça, e pesa 20 toneladas. 

O .Camille Flammarion» levantou vôo conseguindo 
atingir a altitude de 495 metros em 22 segundos, impe
lido por um vento nordéste, cuja velocidade era de 35 
quilómetros à hora. . r e ,." 	 I _«T,;:;.;;..rê;;.;s~~d-:is....c~ursos» LpêSI7;._ ;)_~:,i~lt?~~áe~~~~vn:.~ :f!t~~i:~~~ àfa°~ o~ .. fet~'!~ 
bélll de~te mês. 

simples, morlesti~simo ti- Êsse avião é deslinado às tuturas trav'Ílssias
. 'USSI-Ü -'nR · -·"QB6f'-;- a--....p"'" · - o-- .... n -·- iI'O-··	 ·--a-z·~-·.,:-· .1~rê~..~I;~ ;~rn~~.- é 

tulo de bem impressa Itransatlànticas. A primeira dessas tentativaR será realizada 
brochura em que o sr. 

AR Ip,Jo "m.,,,",, Co'oo. ,. AI< F".". 
Ivo d' Aquino, secretário 
do Interior e Justiça e 
i!l1õtre presidente da Acao que ela quer é aproveitar-se 
demo C. de Letras, reuniu 
três [ormosas oraç<ies: 

MOSC<?U, ~ -- o sr. ~Jo_lo'l deve exigir que a formação Ipa!1te d.o ~grande drama q,ue «Uma obra em benellcio 	 Jt!~~~,,!~~~~S -O~LI~I~i~!m 
torr, ~omts6árlO das RelllçuE.'~S, d'l Irente de mlo-flgressão VIU subir a acena, tendo co dos que não sabem pe ICon.ult •• d •• to i. 12. d.. 16 Ó. t8 - Joio Pinto, 97 .ob. -T.l. 145
Exteriores, receheu ao sr. \Vt· ,lhe tra!-(Il reais \'!tnt8gens •. mo personagens os fam.os?s dir-, «A Constituição de 

liam Strang, representante da I . . blocos a que se referIU 10 de Novembro. e -Ora

Inglaterra, que Sê fez acom pOIS que ~i,!scou Irá troear: LOI'd I-1r.lirax no seu último ca·
ção às mllgistrundas
panhar dos embliixadore~ I a sua pOSIÇIlO de ohservlI!ln.! discurso. . .Devemos exigir tliriuenses», reRpectiva

Seeds e Naggiar. Nessa 0·1 ra serena dos Ilcontecimen· 1 bastante,·, acenlllOU o 'Pl'aw· mente, proounciadas em 

casião o SI'. Strllng entre ltos pela alilude de partici. dll» . agosto, novembro e de-
 A bílis gmbbeliana
gou ao ministro soviético I!S 	 - .--.-.--  zembro de 1938, a pri 
novas propostas franco· bri- meira, no ato do lança 


mento da pedra [unda 
 contra a Inglaterra;:~:~i:s à Pf~~~l: m~~~::~ríp~t I 	 mental da Colônia dos 
ce. A conferência, que reini i 3.0 Sorteio «Cilória» Psicopatss, em Maroim, BERLIM, ::I (U. P.) - Num artigo publicado noatou IIS conversações entre i 	 ' 11 segunda à passagem orgão do partido nazista «Volksicht!r Poster-, assinadoas tres potências, prolon· ! 

, ~~d~.o ~~i~:r~ár~o g~i!S~ pelo sr. Joseph Grebbels, ministl'O da Propaganda dogou-se por duas homs. ! 	 I 
Essa noticia foi coibida I 

PLi.\NO 
II pela colação de gráu das 	

Reich" a Inglaterra é novamente acusada de ser res
ponsável pela atual tensão, em vista da sua politican.o!! circul,os politi~os auto- I , o 	 professoras da Escola 

fizadú8, pülS u g-uvcrno !in· I Pd: miü - UII; (tJl k U~ l:a~cmira Vocacional anexa ao Co Ide «~A r~~"iermos sarcásticos, o artigo diz que a açãoValor 240~OOOviéticlI até. ao cair da no i- ._~. ú paraUS.nUbr,.e(.,trUtdeO (j" c',-,seml'r,'\ légio Coração de Jesus, do sr. Hitler, ao denunciar o acôrdo naval com a Grãte não dlstribuira nenhum - -	 de cuja turma roi para  . Bretanha, colocou as relaçõtls anglo-germânicas em seucomunicado oficial a respei- I para tcrno 	 150$000 ninlo.I 	 mais baixo nivel.to. Os meios g()v"I'nllmeut>li~ 3." - Um colete para inverno 60$000 I Relêem·se hoje êsst!s I Relerindo·se ao incidente de TientRin, o !!f. Greb·russos continuam no ('i;- i I 4 ú - Um fino calçado 50$000 discursos com pl'llzel' di bels declara: .Um homem Bem calças nas ruas é sé'mpretrito silêncio observado no I 5.° - Uma bola de fllteból 50$000 verso do com que l'ordDl ridiculo, ainda que êsse bomem seja inglês; e, o que éqlle se refel'e li declarações !I 6.° - Todos os que terminarcm a seu tempo t!scutados, 
em tiirno do 8côrdo. Des , com os 3 últimos ~lgilriSI1l()S I pois que a leitura de I~ai~ ~~~~_~!n.~~ ,a. ?erda d~ suas . CI~~ças revelam que 
sa maneira nada conse!{ui· i c,,,ridos du Drim~iro prêmio I' sobl'emão nos permite 

1....,0 '-' oVI.uCULO UW llUWtjU ~ Dao um logles». 
Berlim continua seguinq.o cuidadosamente a políti

Ii~,jM coiÍlêr sõbl'tl a disf!osi·1 :IC(;ã~a~,r:,tldceaScla ~l~:n, ~~g~~3&i · determo-nos à IDurgem ca britânica Da Palestina e no Extremo Oriente. assim50$000 I, de cada período pam Ibe I como as negociações anglo-soviéticas, sôbre as quais o~~~su cOr~ce~~el1s onovg~~v~;r~{: i 	 l'epoisadamenteadmiraI' 

I
po,~ta~, tr!i7.cndu eOfllpletul VALOR TOTAL DOS 13~INDES 600$000 a !inura do estilo e a ' SI', Gmbbels diz: «Quem não sa.be que a Rússia tem. a lu 

glaterra presa pelo pescoço '?'~ ' . , , _____capitulação da Inghllt'!Ta p" . ! 	 grllça d<ls iml1geus vivi- \rante as Rlla~ ~xigênei;ls. ! Não ~c p(igam Vales com entendas ou ra~tlras . 
re5 poll~abilizo por , 

mos diá~" tem tlpl'e~t'atlld(l 1 ti blinde premiado será entregue unicamenlc que «um belo e.spirito FREI EVARISTO partem para Nova 
violenlos artfgos contra li In i ilO portador do vale. produz com facilidade À memória de Frei Eva· York 
glaterra, limita-se hoje a co· I coisas Clal'1I8, agradáveis risto. Schürmann, em Intima Bres!, 3, - A divisão naval 

O ~PJ'a\Vdl1'. Ifue nos iJjti-l Nào me peru;,s, ':~sss: iGP.W:6{;~~t;~~~~ "iA MEMÓRIA DE '1 Cruzadores frances~ 

Os brindes premiadus e não reclamados dentro d~ 
t5 di~s ap()s (] Sorteio perdem o direito ao mesmo. e lJatul'uis, revefa-us com reu~lão, efetuaram ontem osIcomposta dos cruzadores li"~r~~:: ~a~~Se~~:i~~~11 d~i~~~ I Este S"rteio em Brindes est~ de conformi· toda a clareza e enfei· pl'otessol'es e alunos do Ins, «Georges Leygnes. .Gloire» 

que a Rússia, que durant" I dade com a lei 15.5:!4, de 14 da JUllho de 192~, ta-as :,:,'m todos os ornll tituto de Ed~cação, no mes- «Montcalm. partiu. ·~ob o Cf,
longo tempo se viu alllstadu I mentos que lhe cOllvêm •. O!!) estabeleCImento, "Xí!i'~8'1 mando do contra-almirante 
da política internacional, em I o Proprietário Agradecemos ao sr. Slva home~agem,. . Godlrey, com destino a Nova 
consequência da «completu lvo d'Aquioo a oferta, Na ocaSIão, proferiu rá.ptdo, York, afim de visitar a Ex

que nos fez, dum exem mas substancioso e eloqüente posição Internacional.~~~~I'::;~~i:, daal:;I~!ter~~J:iu~ i :........,2'-:O.'~2---------------"!'I~Hv---. ~15-- Dlar com dedicatória au discurso, o ProL Francisco No dia 14 de Julho baver:i-_ .------------------- iógl'ull1, IBarreiroi; Filho, catedrático grandes festas a bordo do 
I de portuguêB e lit~ratura do 'Georges Leygnes», às quais 

-de tr-a-s- ~n~:msOua e~~~::~~:lIO' m:s~~:: ~:~~:áR~:S~e:[t~ccr o 
Em sessão ordinária, re- p.mpolgou e comoveu o audi· A divisão d('ixará NOVI1 

ROMA, 3. - o custo da vi· ) selemb,'o de l!J:l::i, fl custo da' clIsn de promoverem uma unem-se hoje os membros. \ tório, em cujo seio o ines· York no di!> 18 fará ('scala 
da, na Itálili, continua li ali vinil era 77.47 e, depois, res- 'gllcrra brllnca. con~ru a Itá Academia Catarinense de Le· quecivel lente frei Evaristo nas Bermudas 'e eslarà em 
mentar desde o ano de .19a5. pectivameutl' Im.52 em 19i18, fia, no campo ecooômico. tra!!, ás 19.30 boras, era geralmente estimado, Brest de regresso no dia 5 
quando o primeil'O ministro '11.7~ em Hlb7 e \17 .12 l'lll 1938 Os italianos aCUSllm a au· de agosto. 
Benito Mussolini lançou {I seu e, finalmente, 101 O!l em ubril turquiH, ou auto·suficiência e· - . ' I . • • 
pais na ~strad8 qUl' Il deVI' no an,) corrente, q lIe RUI) de conümica, como responsável Acácio Moreir. e senhor~ 
levar ;'1 conslHuiçilo do gl'l1n qUHndo datam as ú!ttmas es- Ipela evolução dos preços. Qualidade e Potencia participam às pessoas de su~s
de imp(:rio, que êle sonbli, e tati,tlclI~. desde que lDuitO~ produtos 

Como é difícil a vida na Itália 1 -Ac~~mia -L~-	 presi~ 

relações que transferiram a sua 
para o quê in.tituiu li nulal'· O «Duce» apoota COIDI: \ qUl' U Itália está msoufuturan para Cargas Leves 	 residência, temooràriamente, oa

ra o -Glória Hotel., apartameíí'... ~Ui~II~~~!~mi~~D1Ii~:~):~:çe(j~ ~:~~~~:i~~~S ~~~Hr~O~!i~!':)l:l~ê~' ~~:s I~~rsmr:~~z;~~~d():o~ 1;1i~. to 212, . 
massa, cius democráticu~ , a qU1l1ll a· 6es estrangeiros. 245 5v-5 

Os algaridmos oficiais mOI! 
Juraram fidelidade BO~~a~eq3~ ~~ r:~~s~r~u~~~~~Ia Período "crítico" lOS padres alemães su 

vida em s~tembr{} de 19;r., Berlim. 3. (li.!>.) -- Nos .cír jeitos ao serviço Fuehrer 
quando os lllillanóJs se lança culo~ bem Ill}.Jrmudos !lInda militar . Var;;óvla, 3. - A imp~ensl! 
ram na conquista da Etiópia, prevale{'e a iml'ressiio de _ polonesa anuncia que os guar
e o mês de abril do corrente que 'l qlleptão de Dantzig Berlim, 3. _ O ministro dOR das aduaneiros de Dantzig 
ano. _ . entrará em sua phase aguda ICultos resolveu, de acôrdo prestaram juramento de fide

De acord~. com..? Inslttuto dentro :1;: 3 Oll 4 Hemanl1S. com o seu colegl! ~rcrin~, Partido elidade ao Nazista 
Cf!ntral de !"tlltislt ...a, toman- O plllo!lo entre .25 de Ju que os padres catollcos fi. seu Fuehrer. Além disso OH 
d~,se o inll!ct! 100 par" a mé- lho e 5 de Ago,lI~o e lIlp.nCIO quem sujeitos ao serviço obri homens da «se"çllo de assai· 
dia de h12.{, temos que, em n'l:lo como «Ct'ltlcO·. gatório, com tod.;s os oUlros VEJA o que os lnternational lhe offe	 to,. e das «secções. espeêiais' 

ocuparam o Hotel Edem, fronrecem na classe de pequena capaci;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;.;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;,;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;~ If!~~:e:'o~~!lg~e~~nio da pro-	 teiro á estação da Cidade Li · 
dade: Distancias entre eixos e Dimen vre, .l:,lo de AraUJO O_OLHOS, OUVIDOS, Esta decisão foi tomada pa- sões de carrosserias para qualquer

']i ' "li!. NARIZ, GARGANTA ~~I?Ce;~~~in:~ ade~~~~~S!~b~: transporte leve I ALUGA-SE~: s:~IDr 
E..lell... do C.nlro d. S.úd. - A..i.tent. d. prol, S.n.on este serviço obrigatórIo. Seja qual lor a sua carga, haverá Cáes Liberdade, esq. SaldanhaI (onsullilS dlarlilS das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-TeI, 1447 Marinho, e uma sala na dita"atAI triste. mtD IlIIr" , sempre um lntemational construido para rua (furidos do prédio n. 14

TeDa broDcbltef SI/Ires tosse 1 adaptar-se exactamente ao trabalho, rua Tiradentes). - Tratar lia 

S' lei de NOIIO ~eDbol. 	 «Casa Oaura», rua Felipe SchA construcção "todo caminhão" destas midt, 19,Sé le salva !l UONTUTUSSII 1Será advertência aHitler pequenas unidades e a alta qualidade 218 t5V-tl 
Aviões de turismo International asseguram funcciona A .Iua-de-mel» 

Londres, 3.-Noticia-se que Chamberlain franceses mento perfeito e economico durante de Annabehl 
eltá considerando, novamente, a volta de Chur- P~r!s. 3, (U.P.)-O govérno 	 Nova York,3, (U;P.)zÀnmuitoa dJlnoa. 
(:hill . e Eden ao gabinete, ,afim de reforçar as ~:~t~~ e':nm~;~~~~e~s~al~b~~ Peça folheto descriptivo sem compromisso. nabela e Tyrone)'ów " J.l 
adv.ertências ,da I~glaterra a Alemanha, sôbre a aviões de turismo, destina vã~. rulDoàIt~llai;IÍe10 -Ru •• 

em·)'iâgeüf dõ ' «Iu.:do ·mel• . ~.queltAo de Dan!Z!g. • _ dos a fler adquiridos por par-	 ; Milhârel de ."'IIa. N U1'e,;.. ' A . recomp~,slção do governo, segundo va ticulare8, CAMiNHões INTERNATlONAL ram preaenl...0 embarque. 
~ rios ,.çômentad()tes políticos, será realizada mui Trata-se de mouopianoli bi· 11.& ado tlDWtlltU par. obter 
tê? '~i!' b~~,,-e, , ~~im de convencer . a Hitler de r~~c::, 7J~~'11~~~p" ~~m~~ ..ut61tf1>0I cIoe ..,trot~, Ta

101 • arlom.raça... quo __
'I~~,,\;:~!,Q~,I!!~,r.r~, l?()ráe.ll1. açã() , t?d(),s os seus rilio de açllo de 350 milhas .ora perdeu" .&IlUdOI, fi melos/<no Jsentld.o de resI6tlra . quaICJ~,er agres- e uma velocidade de \OO .,ml: C.dO .ul.. oUlr .. lUoh",
110, ..ja qual f6r a 1~:~ \,f()rrTíá,; ':'.• L~.,)l lhas horáriaB. 	 c.fI • 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Terça feira 4 \1':', Julho i;' 1939 

.Rádio de Londres A Câmara Alemã de Comércio 
critíca o Japão e elogia a China 

i N.. ondas _de 31,32 mb, e 19,76 BERLlNI. :J _. _.'\ invasão japonesa marcou "m pOD
, mio , ~ c.~oç,oo Dovenlrv, de Lon to morto na ~ã evolução dll China», E a6sim que começaDor de Cabeça '~l 
i dr... ",odr.r. c.lo noitc o ••guinl. o relatório anual da Càmllra Alemã de Comércio, de Shau 

l

programo horário de Florionópoli.: ghai, publicado pela revista «Nova Chin!l».
Perda de tempo e de dinheiro! ~0.25 - Anúncio. em porlu- Essa publicação é a primeira que se faz na Ale· 
que. e .,plnhol. manha e constitue severa critir::a da ativiflllde nipônica Dl\ 

Quando Y.S. tiver dor de cabe,a, lemhre-,e qlle qllas; sempre dia é J 20.30 Big Ben . Noticiá,io em China, 
cansada por de;;3rranjo:; e pertur~açües do e::. tomag{J, jntcstin {J~ 1 fi ~adl) ..ponhol. Lê-se nesse relatório sobretudo: «Poucos resulta-

e baço. e nfic l eSQucSa nUll ca que somen·te tratando es tes orgãos <: q ue I 20.45 -:- M~r~h.s de Elg." 0,- dos fOI'am obtidos economicamente, j \ penetração .iapone~>1 


\ /: ficará curado. quesl," Frlo,monlco de Londre., é nuJa. Não se póde mais aludir a um runciODlunento nor~j Se Y.S. du\'ida, perg unte j ~ l o a seu IHt.'{lico. "Ob o di,cção de Si, London Ro mal da economia. Os planos de reconstrução EÓ existem 

nold. Marcho do Co,ooção. Op. no papel. Os japoneses não con6eguiram obter a colabo-


I í Não adeanta nada tumar pil"ia". p,,,,tilha5. t ahlettes, comprimidos ou 
outra quat'ln~[-d~~a calg1:illte tia dor, porque com isto se perde muito 65 . Or.q~e.~. Sinlôn..i..eo do. B.B C. " ~aç..ão d. a..8 pf:rso.n.al.idad.es .chinesas competentes. Durllnte 


I ~ .ob ! _~~~.o de 5"_~!:,,:~,d. EI - es~,:. ~~mp~__o~_e~il;H~ses, cujo espirito de re~iSlêncil!. estfl
I
! tf'~po cdinheil1) e não ~e fará Ill1n, "a ucsa p:.1fcct'r a c..1.usa da dor "de cal)(,: ça . g.r. t'ompo • CrreuM!dnell, N." 4, !Dlaefo, flrosegueDi niis"·ituvldadeM com as "vT,wil c G' here-
EUl todas aRdoenças o mais importa nte l· tratar a ca usa, c os nledico:i em Sol. . ditérias da sua raça: paciêDcil1 e engenho6idade».

sabem que a dor de l:abcça qU<1~i Slmlprc é (' al1~ada por impureza:", s ub 21.00 - Big Ben. NOliciínio em Abordando I!m seguida a questão das novas viasI
po,luguê,. de eomunicação construidas pelo governo nacional chinê~,~:::~~:\:;~7~~~~:~. ~!;;::~~t~:;;:~,:~~~,~~~~:~~;;~L:~~~()~~r:ln~~~~~~.; por 21 .25 - Nol.. ..monoi. em O relatório àeciara que «êsse rlesloC8.mento genial das 
Ventre-Livre tonifica o c~ t oma~() c intestinos, e {)s limpa da~ im· po,tugu';s .ôbre o more.do do oi , via~ úe tran~portes ê uma das manirestaçõ l~ s de'ssa [ôl'ça 

purezas, substan cia~ inf("c t ~1(b :-: c fenncnt3~·j)CS toxicas, que cal1~am a dor godic. oculta e anônima que repousa no potencÍld não empreg,, 
de cabeça, peso , calor e m ;l l e :-.: tar na e~bcça, tontura~, " crtig-ens, all eias 21 .'i0 - Wynford Reynold. e do da produçflO chinesa •. 
e vontade de YOnlÍtar. opre~S:-lo 110 C{ lr:'lçJ.o, s ufocaçrtO, 1ingua suja, falta .UI O,quo,tr• . Chegoram os mú.i- ---=--.....:...--..:....:..::.:.:..----------- 
de apetite, mau go:.::to n:!. boca . (p;{)ntura na garganta, empacha mento, co. (Grolhe). Coekllil de Ilegtio 
peso e d or no estomajro .. ma1 ('~tar rlC'pois de comer. arrotos. azià , prisão (Wynford Reynold•. •" Hortlav). 115 crianças gostamde ventre. doreg na~ art;cuJaçô('::. i ndig{~st5.o . dores, colicas e outras per. Noile ,amanHe. (Hugh Ro.bu'n) 

turbaçtJcs do v(>l1 tre, fig: ;ido c ba!;n, n~a ll ha lito. prt:'guiça, sOlnnolencia e Rilmo do Relógio CHunt .nd K.

11lollcza g:cra t cl)ceira$? cer ta:" mok>~tia,:; da pc1::! C d os f-in:-:. nervosismo ne). C.revon. (Ellington Ind Tisol. deste remedio exterDO 

e outras al t cr.ac;(les graVl'~ d a S<Hlde. O". Krein). V.rde. prodo. (H."v 


Tenha todo o cuidado com "lia >a ltde . S. Peppo,) Ded... veloz.. (Con para resfriadosfrev) Chá p'rá doi. (Youm.ns.•rr 
Wvnlo,d Ron.ld.).

Para tra tar a dor de cah('~'a (' ('~ l e5 :-:; () rrimen lt.)..~ pcrig-Clsn~ Il ~C Ventre
Livre~ rcmedjo esplenoido. f]lIt.· ~e n :lHlc hoje nos mai s illlp(lrtant~ 
paize!! do mundo. 21 45 - - R~cifal • doi. pi.no. Nada que enguiir; 

por E.lher Fi.her e Cv,il 5eoll nada que lhes perturbtAndonle em Fá. Coneê,lo pl'.
l_enlbr(' -:.;e :-:.cmpre: Orgão em Dó (B.ch. .". Cvril o delicada estomago 


Ventre-Livre n;io (. purgante 5cOII). Don•• loldorie. no,le-.me 

. ricone (.rr. P.rev G,oinge,). A hlli.i. o M.rtyriQ em Seguida: No
,I floresta Danla dos eletantu, Oan· lll:,>f:1:mto qtlt' a ~;:llhO rLl :riçcio,,;;, 

Te~!~r::~r~::;=_~i:~euns S:ot~ Y3 e Do",o Negro (Cv,i! r~:~~t"~~i~;:~i.':~:f!~~1~lri.:~~:~~~(: 
22.~ 5 A O,qu'5t~a ligeira ~. ~1~1,~t.~,~:~~(t.:: :~~~~:~~~\IC\~!:~ {:~ \l,~~~C~,.~!;~I.(~, I IWeltmintttr , 'tI'ri.!s irri t. ,..i:tsc obsr ruid,:$-O JUg:;rr 

; . I sé,~.2.~; -c~::e~~o~o ~: :~.!:~i.oymo ,:';~~~,~~~eaod;~~~~~.;l~,~,:~~~:~~~:~';~ 

F-r:;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;=;;;;;;;;;--;;';;;;;;;;;;;--;;;;;;;;--;;;;:;;;:~~ ,. 23.00 - Big Ben, Noticiário em :~l>~:~:~~.~~·o~~~:,;;;):·~'~~~:~~~~~~~~lt~ 


. VI7Ct< . 

-VAPO~-9B' ;Ina'O-ha FERIDA que · resista I Dr.A;:~!to de 11;;~~:;I"b,.N:·:::~~_·d_:_e_.i ~~;~~~;;~;; 

lO uso II I CASA I -- d. 

CALENDULA CONCRETA I' ---DoeD~:~I;~eras \ Precisa-se alugar uma casa dt SI-emens S(hu(keft s.·A.1
Bmelhor pomada para feridas . queimaduras.. . Putos - 1gn~Oe~adi~ã:a~It~:;=!'se cU\OO$~~~O. 

uleeras aDtiga~ : -- üpe,a!lÕel --
NAo confundir ('· a pomada commuDI de (J!llelH~jll1 (""'t-,rlTORJó mensais. Informações !la redac Mateiiais electriccs em gera! Iom ' 

E'j C ' DU O 
I 

V""" çãÍl do «Estado» _ v-l,1; DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:
Xl am AI.EN LA C NCRETA tlm todas as I Rua Victor Meirelles n 26 1'--- Aluga.se 

phlUftll\cias. I 3s 101/2 e das 2 ás 4 horas CASA Installadora de Florianopolis
Depollltarlu nesta capital: PIIARM. 81'0. AGOSTINHO Tel, 1405 i ~~:::ia~l 

Uua CODflelbeiro Marra-IH Re~ldf:nc(j:i: Vll!c(Jod~ OU' I) I rua Almirnnte Lawego, 84. R. Trajano, 11 Pho'le 1674 
?reIO. 42 ._. T",i. 1355 ' 244 5v _ !) 5111 V 125 

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


: Retribuindo, nume demonstração de sincero e desvanecido agradecimento A PREFERÊNCIA genero,a : 

: ~ gentil . da distinta Freguesia da CAPlTAL e do INTERIOR : 

! constituirá a .IA. M lO 3) 8 t. A a o M~S DE JULHO i 
:- o Mês dos Móveis. O mês dedicado à nossa freguesia. Servimo-Ia SEM LUCRO ALGUM : 

: Mobiliários pelo custo exato : 
UM MES DE GRANDIOSAS BONIFICAÇOES AOS FREGUESES - Mês de mobiliários finos e estilos caprichosos 

10 alcance de todos e para todos 

- o maior brinde jamais ofertado por qualquer e!tilbelecimento comerei.I do E~t.do --

Reais e leais bonificações --- Estupenda e rara oportunidade 
quo mareaI'á úpoea., na qual sú é visado 

COnRJ~8PON()F.. H A' GENERORA J<~ QUASI UNÂNIMJ~~ Pll.KE.,ERJ~NCl.\ 00 PÚBLICO ,.:.• BENJ:!;FICIANOO-O COM O NOSSO LUCRO DURANTE U;\l ~I1~8 

P~g.mo. uma divida de grltidão para com quem sempre n05 distinguiu 
•• 

_.__ .. -- ' Bonificações === ;tI
.

35 °10 de descontos pa~. ,s vendes à vista 

::, !/: 25 010 » pagamentos em 5 meses
:

••••••••••••. 
»15 010 » » • 10 meses ,• 

» » 

.: . >.:: , •:. 
· 

••••••'i:i..il.: .::::::::==::::.::,·=·::: .. -- - ..•••.....--- --- .................. 

•••••• 
.
....~ .-. :.::- _ ~
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'Celulose de 
algodão i 

; A 2 de junlJo p. p ., o .Cor- _ 
: reio da Munlui» pUblicou um , 
LÓpico em que Cllmentuva o I Call ' " :;ur, m-r.l ao Il sar l·~tugct.: Jlda lrrnl1l:ir:1 
resultad .' das p t- ~quizaB do: '\:l' Z. E lú~o :uhllir:LC;-:O. \ \:l'it If'I1C ll;l':'S;lI1 (!<HI 

professor tir. Frllnk Cameron. Ji ,-: (·jr:l:llcnl t" ~. cúr d(' TO:';!. RClJassatJd(l~u . 

d1l'l-:":l al l~ :1 um carmillau" hrilhall lc. () T ; llIg(.!e 

I ~~~~e\t~[~\I~U J~i'~~Ci~~~~rg~g~ "Tht:atri('aJ" d;\ aind;, UI11 m:uil. mais vividu. 

de Carulina elo Norte, no~ E \'ú:. h:-i lharcis ~cmpT(.. cm:;tnl;uJora! Por i.... su 
é o h::loll (k mili ... vcmb nos E S1;u lo$ l!nidu.'l. 
1.:"1.., ... imita,~õ..::i Imral"~ l1ão tem :u:citaç:io. 

Estudo!' Unillo~, com o apro 
veitamento de toda a plantaTERCA-FEIRA Cúid;:1<lo 11:1\) illt clltt:m \'cndcl-as ;uJui ! Exijado algodão, menos as raizes , 

, ma:;; Pe r deu 	 TangeI.:, P ari! pcrícita h;trmonia , use tambem 
00 rAbrico ele ctllulose para Il :i" pôde, t odu o 

t'I1 U!"' la ~,: ! \I ' ao nO l a r ",·In.!,;n::ó.: la 	 o pó F:{c: :l1 Tangce, 
o 	 ~ ruyou', ou s\!dll ve g etal. ~~~:~~:,:,~::i:;;,~~~~~:~:: ns:,~;l~!~:;l~ 

Esses r esullad u&-I&l"~·';:lr 
C'IHrl-):atlu~ <1(' Ilj!l,~~~t:::!':I (' li"'\ll ~: ~:I~ , :\~ " ,::r::q...~· •.· (. ... ~ ~~ o b :! t :H: 
, h' ~;:-O ,; t lO:-t' " cl;.J. IJlUl"li ik:td.... 111m. Ih - ::nll'S. ~;:' IJ ~ Inhj,)s \· i am-~I.> C(~


ijr"...rrd-"D t e~ , ubrindo urna uo lI:U) n :nc l '!" Xo di~1 "'~'c ulll te J,"fl"" i'.. r lima (·amadaj:!'rosr.('i r~. 

( ' HIII T;Il~:'::.! I.· , Ih':I ' : 1 ;:v iv:LClu :" i:o n


ReaUza..se mais um 
vu era para os palses produ ,' Il' flUIZ hl'ij:t1-u Illa~ t'la I1ÚI) lhe I h;:ln l t · ~. 1:::1 :': :':'.' /11.,:-(' f rt·sco~. j',I7- I-
Lore , dll malvácea, corno os Il<'l'Iuit:u '. a·jlJrinc ipil')' I.:vmu ('~; homens gO~;~ :, Tf;'! 

ESfudos Unid os e o Brasil. 
Pois bem. Vecorrido quási 

um mCA, !lCU h/i de '' '; ;;';;;;;' 

sorteio d~ 
11 parece r I~;;;;;;::;::;;;;:;;;==;;;;;;:;;;;;;:=;;;;;;:;;;;;;:;;;';;;;~;;;;;;:;;:;;;;;-:;:;;;;;;:=;;';;--;;-;;-;;;;;;;;;;-;-;:=;;;;;;;==;;';' --;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;--''-~

uma publicação em destaque. 
ooti c illndo que um jóven qul  TENENTE JOÃO FERREI
mico ela inelústria Matarazzo Laboretorio de AnáliH~' Clinicas RA DE RESENDE e
"fizt'ra. ullla «dt'8cob(,rta». SENHORA 
c01ls eguilldo oh te r celuloseCrMito Mútuo Preoial FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 
dll ca~clI do caruço de ulg-o· participam acs seus parentes e 
dão . Ex-~ssistenle do Prol . Dr. Erasmo de Lima - Rio pesso3s de sua amizadE que

Não se portanto, di Curso de cspccialização com o Prol. Df. Ahdon Lins - Rio. sua cunhada e irmã respellva quis, 
zer :jue fo i cc nlírmlldo aqui Prática no Laboratorio Central da ",arinha-Rio menle, MARGARIDA MELO. 
<) trabulho pr01essor contlatot! casamenlo, no dia 10do a (om um premio em m ericltno . ERte é ignorado Análise d~ urina. léses. liquido céfato· r2chiane , sangue etc. do correnle. com o sr_ ITAMÁ 

- et pour cause" .. . Diz-se, po  Exames de pús, escarro, mucosidadcs, serosidades, etc. FORTKAMP, lesid!nte nesld 

:'ém , que 1\ refe rida indústria Reação de Ascheim Zondeck (d iagnóst ico precoce d~ gra- {apilal. 

jíl e ~tá !:'m pr l:'[1ll1·ativo!< PIl vid~ 7.) . Re~ções de Wass~rmann, Kahn, Klein, Hinton.
mercadorias no 	 I Itoú:'s os 
do mundo patente de inVen 
ru obtf'r em palses .Vacinas Autogcr.as. T. odos os exames para elucidação 

/" de diagnóstico. 	 ITAMÁ e MARGARIDA 
ção do no vo pl'o ct'sso. Já évalor de andar be m depressa para e  I Rua Felipe Schmidt 8 -- Fone 1259 apresentam-se noivos_ 
vitar que professor Ca
me ron t enha tempo de se 163 3ÕY~ 1--::2~37;-------;8~Y.':'--';:5

I rle!ender! 
E' prec iso, poré m , não es-

Ilquecer que 08 «descobrido·6·0~ "	 ·i\$'\OO l'e~' de cá não s.' interes 
9lim muito pelo privilégio 

• ,,'-, U Alenção!
ulliversal. O que visam é um Dispondo de peq\' cna oli 
oovo monopó lio da celulose cfna, flor~m , acl e<J " ? el~ , com ' Muitos Premi'os menores 110 Brasíi , para o domini() I 	 aparelhamento de precisão
~ôbre o mereudo de \Im pro absoluta e um provador .------ 1~:~ou~: (; Zã~.lrr~e~~I~~tr~~~~r 	 de lâmpadas, 

r~OEL iYiEt~DOZA
LO , tem !icudo. 

acha se à disposi çl!o, à ruaO qu imic o Ilol'te -ameriell 
Padre Miguelinho 11.° 17 ,

lIO fl>:f. aR suas ill \'e~tigtiçües 
até o dia 20 de cada mês,como denU.t'l. Aqui ellls 10' para consêrto de recepto ELIXI DE fum plagiadu s COOl outras fi  res de rádio; modificaçõesIItll idaGes. 

técnicas, etc.O mundo, sem dúvida, é 
do~ mais espertos e dos que 
menos sonham, observa o 221 25v.alt _. li 
.Correio da Mliuhã· . 

" GUElRA 
MISS.A EDITAL 

1 
Hortência PInto e Ii De ordem do sr. Diretor da 

I '~ lhos convidam as pes Divisão do Fomento da Pro.r soas de suas relações dução Vegetal do Ministério da 
; para a missa Que man Agricultura, çhamo a atenção 

dam rezar, no dia 5 do cor dos interessados para" edit~1 
rente, às 1 horas. na Igreia de concurrência administrativa 
de Sto. Antônio. pelo descanso para execução das construções 
eterno rie seu irmão e tio. das EstaçOes Experimentais doe 
Francisco Pinto, falecido no Trigo, publicadas no DlARIO 
Rio de Janeiro. aos 23 de ju OFICIAL da República em da
nho p,p. ta de 16 de junho. 
251 a v. 2 AFONSO M. C. DA VEIUA 

Agrônomo Fomento Agricol~ 
classe J, respodendo pelo Ex 1' 
250 aV.3 

vende medidores e 
installa os «quadros» 
para os mesmos.

Mútua CõtelÍn:2nse d ·;?; Segu ~ o:; 
Preços modicos.de Fogo e de transportes Terrestres li!; Maritimos 

fundo inicial i r, tegr~li1.ad o Rs. 510:"''lO$(JrO 

Dtpúsito no Tesouro Naciona l Rs . 200:0"'0:;000 


Sede em Blurnenau 


Comerciantes Industriais Proprietários 
Na reatização dos seus seguros . contra lNCENDIO e Quer ser feliz ? 

TRANSPORTES prefiram a MUTUA CATARINENSE Em -negocias, amores, ter sor
DE SEGUROS, por ser a ," nira que apresenta a{)~ ~eus te, saúde e realizar tudo que 
segurados a vantagem da pôrticipisÇ1!u nus lucros anuais . deesja? Mande 1$100 em Sitias 

e escreva ao prof, amar Khiva,
Mantém Agentes em todo o Estado 	 407, Rio deCaixa Poslal, ja

MIro, que lhe Indicará o meio
Agente,: LlVONIUS & (IA. Praça 15 n' 1 	 de obter trlumpho, prosperida

de, fortuna e saúde. Nao hesite . 
. .. --_.- ... ~--._--

3Ov. - HS 

MEDIDORES DE LUZ 
Precisa V. S. de medidor para sua instal

laçA0? Procure obter na INSTALLADORA 

DE FLORIANOPOLIS o medidor marca 

SIEMENS, com absoluta garantia, porque 


é o melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674 


, r;og _ ;~_ V--14ü 
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Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, ~m maior e mais 
======.~.:::-=---=-=::.:.:::_--- variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" 

146 Matriz --- Rua Conselheiro Mafrfj n. 8 Filial - Ru~ Traj.,no n. 1 v .5!l 

r-·~~-·~:;~~·;;··-;;~;'i';·~~:·:"](~. DJ,_Rmj!li~.I : _~_~~~~!!l'i~ação:.~~ . 
• Aconselham08 o afiiiüado . LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- ; I CLlNICA-MEDICA li Mlrte 
• mento Barata. professor de Pilrasitologia da Faculdade de Me- • ' Molcst,a mle.rnas de ' 

" dicÍDa de Porto A.legre. E' l!lfaUl..-el na expulsA0 de vermes, ~ I Senhor"s (~e ~;,ança s em I Di'; o «Cor:eio rI~ M.llnhà ' l como rliz{-~I aqueles sabios, 

• tal como IOmbrlg. OIi11i'U8, anCYlostomus, . etc. 30 &onos df\ #. CONS.UL TORIO : I ~u~ a 27}es mes a ~rna rllstaD~ia igulil li ItlWas . 	 . te Mf1rte I1 n
• ;:JBO têm demonstrado a sua aIOcaol.. 	 ....; Rua Trajano, 1 _ _ Sob. Ó af:r('Xlmar.s~ bastante de vaI de. Nova York a Sl1" 

'" CONSUL1',\S: n s. ',sse aproxImar-se bas, FruncISCO. 
• 	 _ ~ • 9" 12 14 . 19 h tanl~ e. entretanto, um pouco An!"s rio dia marcarlo. j'i
• 	 D t; P () .) / / A R / O Y.. • ,as R;SlDEa~CIA' ora s. de torça dt> .expressão, por-los cientistas comeCllram Il

• CARLOS HOEIJt"'UJ:;: SlA- f-:'o!'"t·anl"\nl"'.'~~ • i,v H~-rClhn Lllz" 17R ~~e, n_a .:e.~I:~r:d:',_êJ~' _r~?an: fala~ a .respeito ôêsse ele
.11P • • \.. CU... I . . 11\. ',-,\,111.<.. • __ Ptwne: 139:! __ Iuv meu~':. JVJ~;';"~ "~IJ:"\ ,,_n'?~<11 Ui.,lH<, ao nosso si.stema SO.' 

. . a uns .il mllhoes ae ljulio Ilar. desc re veudo o que ~ôbr" 
.ft•••~!'.••~••~••~••••~_'!t•••~•••_~".:!••~.1I Attende a chamados mptr08 ria Te.rrll: . ê l." se coohece t' o q. lle '''' 

P.75 	 Mas é da tecn~cl\ rlnel' se pode vir 11 conh t; cp~. Rept' 1:....;.;.;.----- qu e o Jllnnl'!a verme lho se tem se 3S rele rCnl'lIls aos 
~H MmUBL BOASAm lap!'oximará , E • . Jlorque isttl canl1i s . aos «o!lsiR », às ZOUIl~ 

,vaI aconte cer. Já ns "I'trono . , árirlas, iÍs re~iões polan's.VERDADEIRAMENTE CLII"ICA (lERA), Antenor Moral's I~os. se preparam nllm de Mlls admite ·se que. a partir
ViAS lJlll :-i AI{(AS blsbllbotar ° que por lá se de a~OrJ1. com os mais mo-

SURpREHENDIOOI Especia tis ta em moles las II Ci rurgíão-dentist" PII;~~~ tauto, está preparada I~~~~~~ ag~~~~~o~~ t~ve:J{!S~:'
plcuro-pulmollil H:S (bron Trablllhos modernissi· uma equato~ial poderosa. que Irem. cirlades e Ctinl. pos. eom 

chites - as llwl:l luber· mos. Pontes e dentaduras o ,trará teol'lcamente li 3.000 os hnhitantes rlnque las e os 
O iliu31rildo Dr. Tulln de Saboill Cheve~, dls- culos~ , etc.) allatomicas, em todos os mllll!lS do nORSO mundo ou, rebanho!! destps ... 

tinclo e GClItlldo médico de Llvrameoto, Rio G and~ ' ~ materiais adoptllrl08. 
. Consulto rio: Rua Joio Pin· II HOR Rdo Sul, o'lde é mu 'li qlluldo pd J sua numerr.5f1 dieo-	 AIO:li 

tel", a~~ím no~ escnvtll : 	 lo, 1~ ~i.so~.4 1·;9~~ ~r... Das 8 ás 11 e rias 15 VE... ·:r....... T"I__ T"I Sala, dorml' tort' o e sala 

«Tenho o lJl oio r I' I: z~r "nI reconhecer o Meu I' 	 AI' tR horas . .'- • 1... .... ... . 

I 
tl 

malfDllico d ~pur"lIvo ..GALENOGALlt, como um vo- IResidcncia: Ru. Joio Pin-III Rua P. Miguelinho 6 .L, ...........-u..... de Jantar. de pouco 
IIoso IIl1xlll<lr da medicina, POi', em diversos Cél~OS de lo, 1 (SobrJ-Phonc 1214 	 I us~, pelo preço_,~~ 850$000 Na rua Conse 
Slfilli-, e 'n que o empr.gud. vi!IO Dão 5H Possível !, 71 v-1Cti 21h4eOlro Mafra, lo.:., das 17 horas em diante, v. 
outro IralamelJf(', ~"' vir:ude dc~ doentes Dlorarem na 5 

~~::!~~~~, ~:I~~ci~:pí~i:: ::~~t~8 :~I~::~~ã~~~6 :~~; II IMPOS~q ,~~. R'EN-D--A I 	
6 

ESPLENDIlJO pr~p~ 'il d (, n~c1or."J" . 

Df. Tlllio de Saboia Chú\'(!s LLoyn BRASILF.IRO(fi"ma rer:o ;, h ~ clJa pelo noidrio earios Tupi- 1 t:. U I i /'\ L 
nambtf Caramurú da Cunha). Para ciê nc ia dos srs . contri 1- Os procuradores c repre · "PATRIMONIO NACIONAL» 

O «Gt\LENOG-\L», po dero~o depurlldor-loDico buinles rio Imposto de Renda. s e ntantes de r",s identes r6ra LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Plira o Norlt· 
do "/lngo'''' , formu 'éI do em Oe D!1l t'sp?c 'albM em Sy- Ilranscrevem os abaixo, por meio . rio Pais. responderão pele, no Sá bado, e para o 8ul na qUllrta feira): .COMTE. AL

CIDlO., . COMTE, CAPELA». e cANIBAL HENj~VOLO• . 
phlllb, De. Fr 'Jderl , o W . ~om ' no. é O Rloill ~ ! f'cdz Idp~S i~r:~~n~eo:rI~:~; e ~~~u;tr.5dd s~ ~:fe~mrri~!fdr.~lq)u~l~g~S~) [o~~~ LINHA PENEDOíLAGüNA: ...MUR,!'INHOz. € ~~,HRANDA»delll ' uldor tb .'WPI:lILlS, RHEU'dA T1SMO , M;.' lestill~ I
d 'l pelle e d" 8/11'gUl', por bso é o mõil\ re :eiladll 1.168, . re specIiV~ l1lente de . . de renrlimentos não couher LINIlA RIO/LAGUNA: «ASPlHANTE NASCIMENTO-• . 

por t0108 03 re'put~tlo~ J1,,~dt.:08 qUI} têm nellt db",i u- 20/6/ 19:1:! e 22,!3/19H0, 11 rledução do trihuto. TUTOIA/FLOíUANÚPOLIS 

la cnnf" Dç~ E~ ,á hol". pale, t"m l' nlo p' ov"do que o Artigo 78. (DeCrelO 21554) .- Artigo 2{). - (Decreto I HiH) FRETES DE CARGUEIROS 

«OALENOGAL» sublll ;;ue. com pORili\lo~. v : nlog<o8. as Todas as pessoas li s icas ('li - O imposto de renda inci- VAPORES A SAIR: 

per : g,l~"s e carí,~ m . " ir.jecçÕel>, já cnnd\mlJiHils até juridicas que por si ou co mo de sóbl'e os juros de apóli- PARA O SUL: 

pdo grililde nbl" br ~" ij~l ' o ::lI' M'~llel Cou;o. represenlantes de terceiros. pa · ces da dívida pública qual- JANGADEIllO (cargueiro): dia 8 julho I)ara Rio Gran-


O «GA LENUOAL>, oã" tem ~ ut)sllIuIOtl. NÃO ~~:lei~c~~g~;a~;~~e~~~~I,ili~aoç~~:, ~~lr~.1' s(~~~a~~~~p~e(~~~ rI~o~~~~~ rle, Pelot!is e Porto Ah'gl'e, . 
CONTEM .-\LCOOL. né! !1 ~x g'. ,li~IR, "'OI Impõe sues. perlelltagens. jU' fJ s. di ~1i(1, por lei. da imuni[lade PARA O NORTE: 
re6gudtCO. S<u elfe'lo é p ·ompl ..., errlCaz e rad'cal. vidcndos. luc ros. alugucis c lu . n~caL ASPIRANTE NASCIMENTU: di'l ti dll juiho para lta

vas, prestarão informaçOes á Artigo :!". - (Decreto t.168) jai, S . Francisco, i5antos, Angl"l:1 dos Heis é Hio de .Janei .." . 
Encontra-se em tOdS8 aI; Farmtl.ciar< Secção do Impos to de Renda - Será de 4% Il taxa pro- COMTE, ALClOIO: dia !fI rle julho para Paran8gufl 

do BraHU e Repub1tP.fU:~ Sul Americana>! anéx~ à Delegacia Fiscal. porcional referente IiOM t\(u- Sant08, Rio de J a neiro, Vit6ria, Caravelas, Ilhéus, S. Sal: 
N 23 Ap. l. D. N. S D. - N_ Qfli) Artigo 86. (Decrelo 2UiM) - los ao portador e de 3% a vador, AI'acajú e RecHe. 

As infraçücs do arti go 78 se concernente aos oomitlati DEFENDA OS SEUS INTERESSES. UANUO PREFEREN
-~~============_=====-=-=-=.-;-~_;=-~~ rão punid os com a multa de vo~. 	 C1A AOS VAPORES DO nOVD BRASILEIRO. 

- 500$000 a 5:(1)()$OQl), Artigo 27-(Decrelo 1.168)- _ 
/1.:4 Artigo 88. ··· (DecT<·to 21.554) Estão sujeitos ao imposto de I · 'j I i.,/- lb'l!f·' .- Até (30) trinta d ,' .Junho renda todos quantos re.cebam Ag"nc,~- Rt!a loiio Pinto. Armazem - Cais Badaró, 

..- .';' . podem ser feitas RS declara · vencimentos dos cofres públicos. 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338"'\ I de inde· ---.ções rendimentos, federai s, estaduais (lU municipais, 	 '

C u.i.ct.Ct-cL.cr . ~	 pe.~~~i:~ ~u~atÚer.r eto 1.1OS) ~;~:~':ti~~a O~/Ü~~~osdo~iI E~t~~ H. C. DA COSTA - Ag~nte 
- A>I pessõfls Ifsicl\R não 6110 [1:".s, do Distrito Federal e do 
obrigadas li apI'pse ntar de Território do 1\cre e, bem assim, 
cluruções, qUllnn o 11 totalidn- os !uncionádos de estabeleci· com. 	 de de seus r endimentos não l11entas autônomos. 
excpdl~ r de dôze contos de Artigo 30-(Decreto t.lfi8)  J\'loleHtias dos rius e coraçãoréis (12:000$000). As declarações de rendimenlo o TONICARDIUM tODlco dos rlDs e do coraçlo limpa aArtigo la, (Dr, cre!o I.H(8) Já apresentadas. relativas ao e· bexllla, oe rlno, as nephrltec, areias, coUcas reDlII~. augmeDtll .. 
- Os casos de declllfaçã o do- x~rcici(l de 19:39, serão revistoS, urlonl. '1'lra a8 Incoações do@ pés e roeto, hydrop.il1s, falta de 
losll., devidnmente compro para o eteito da aplic8ção d?s ar, palpitações, dõres do ooraç&o, 8ethmll, bronohlle IUIthmaClca, 
vada, qUllnto a o pdgamelllO ou normas deste decreto-lei. arterto-sclorose. 
recebimento de juros comis Sôbre os dispositivos aqlJi Hemetlios das benhoras 
sôes e outroR rendimento~, Iranscritos e quanto aos demais E' o loolco ulero'ovarlo SEDANTOL que reetltue a .aude 
serão punidos com a multa das Leis em vigor para o Im perdida: ptla aoemta, paUidez. IDsllrezII. fastio. flo)res brancas, 
de 1:000$000 a 5:000$000, tl poslo de Renda, esta Secção, regulador das visllllH. ccra das C10~DÇIl8 do utero, ovarloo, evita 

as bemorrbllglas, aDtes e depois do Pi\fto; coolru toda. as eol"requiparados. para o efe ito em razão do oficio, está habi mldadee daH .er.boraa de qualquer Idade. 
ria sanção c riminal, ao delito litad a a fornecer a interpretação P~ITO~AL [)[ previsto artigo da 	 Lel:SÕeH dono 248 dos mesmo.atendendo a qualquer coração e asthma 
Con~olirlaçào das I,eis Pe- wnsulta feita pelos contribuin- UBe a CAC'fUSGENOL Especifico do dr. Klog Palmer, 
nais. tes de todo o Eslado, cootra lIydropsta~, pé8 locb.dos. lalta de ar. palpltaçõe8, ball

meoto dll. vela. e artertaA. bl'oonchtte aotbmllUClI, aneurisma,-ANGI[O P[ LOT~Nü[ 	 1.168) 'Artigo 20.-(Decreto Florian6polis, 1: de Junho de aypbUla e rb~umatl!mo, le>õe8. caDsaçll, urloB8 elcuo. e dõres 
- Será de a% \l tbxa pro- 19:19. no ooraçllo pootadas nos rtoa e locb8~e•• 
porclonal l,oncernente aos CARLOS CONCEIÇÃO 
rendimentos da 5'.· categúria. Chefe da Secção [ o Rl;M tl)!() IN DI [AOO 	 .Aos fraco~ e convalescente8 

Devem usar o STEI\OLlNO, Que faz eogordar, augm.Dta o
Artigo 21. -- [Decreto 1.168) 227 lr.v-1ã vlllor dOI musculos e doa Dervas_ Fortaleoe u sangue oal pel

aoa. aDemlcas . Evlla a tuberculose, cicatriza Da pulmões doent811 
oom pautada., to ... e. dores 00 peito e oaa coatas, peroaa fracaa 
IIniua auja. '. ura a neuraatbeola, o desanimo e a oyapeplla, e a 
cOllvataaJeDça é raplda.Dr. Joaquim Madeira Neves 

I Syphilli8 - Pelle - Rheumati~lDo~ledico - OculistaDl. Biase A. Foraco Formado pelo Faculdade de Medlcloa da Unlvershlade Green~ ;!~O~~;~~~: ~~It~~o::e?8:~=lu:~ :::~:. t:'~~~~: 
Mtdico·cnefe do Dispen~ário de S!filis do Centro de Saú	 dartbro" e8plobu, flstulae, purgacões, lerlda., caDoroa, elOlDdo Rio de jllDelro
.de de 1'lorianópolls. Ex-interno. por concurso, da ASSis I K~la: :::~::~Iamo. Unloo depurátlvo que limpa o corpo, 1001

Tratamento clinico e clrurglco de lodos a. molesllastência Pública de Porto Alegre. Ex-interno de 	 I . Depolltarla.: todae ae drogarlaa de 810 Paulo e R;o. dos olboll 

Curllo de /lperfelçoamtnto na lSpeelolldode, com o dr. 


Cllnlca médica e Ginecologia. 

Paulo FUho. DO ~ervlço do Prof. David ~1I030D, DO Hos,CLlNICA E CIRURGIA Ipilal di! Fuod?>ç60 G"ffr4!e-Gu'nle do RI!! de JaDetro AS SENHORAS DEVEM USAR 
Compl.'1I lIl't'ar ..1ball'em pllf6 exames de SUl! especlalldllde Em lU" tollelte Intima tiómente o MEIOYPAN, de--- SiFilis --  EI~otrlc1dade Médica, Cnnle" Geral grande poder hygieolco. cootra moles'lall oonl'c g,iollaa 

COIlIUIte. di.riMa.lI" clt. 16 á. 19 hor .. Con~uhll~ dlllrlnmeme dns 16 6s 18 e BUlpell81, hrJt89õPI Vdg oals, corrHneDt()~, /IJj ~le. ;IRu. Felipe Sdlnlklt, 116 - FOIIe 16118 	 tiall utero·ngloalli, met.ltes e to.da álilte, déiloeiíollSCON~ULTOIUO Rua Jolio Plnlo 7 sob. Teltpb. 14116F1orlanópoJlI locaill e gr4Dde .prtservatlvo, Drogertli" Pai,litcio. ·Rlo. 
RBIIIDBNCIA: alia TaDeDta SlJnlra D7 TKLBPB. tUlJ 	 j

So.-i8 
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-

• 


o EStél Clol i:···········..·········.·..·········@ 

R",l/icç&u e 0111010al • 

1 ai 

li ~~~~t~~!o ~~~~s~e~! e~!!·co:'~~p~,~s~~:,~ Ir.a .J,,!o 1'1010 o . IS 
\_ Hoepcke» e cAnna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». :; 

I: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORlANOPOLIS : 
N. C~pltlJl: 

'\ t.: QO (lJiSIX)l 

5elOtNllreo ! 2$OOO . 
-"':;:'~~:'~~--"'I"\ ;-:.•- -_·_~~:;~v:.. _ ..- .
~!!-e 4$000 i! ~~~~/i~rl!~i~]~s?(J~~i~~~-i'. ~";,;:;""::R;:~:~~r' :··üilrra~~~~p~;;~ s .. i-
""'Dlern aVlIluo 1:'00 
 e 1 ransportes de passsagei ros I • 


N" Intalol : e cargas. I Transporte de cargas I Transparte de cargas. : 
\JI!J(I ,r.s;UIIO 
~"Dle..tre 

Tdnte..tftl 


• P.lqucle .Carl Hcepcke' d ia 1I Paquete . Max ' ~ 
• n «Anna. • 8 Paquete - Max· •
~Duuuclo. medlaote cuotr"d" I
=1 ~ : :~~ln~.U!Pcke': ~~ dias 7 c :::2 dias 2 e 17 • 

o. o r1jtl!!!\ t". I,H:::JIn nAu lJt1hl1 C:-.8 . 1 

·h ,• . nlu I !• Salda á I ho ra da m;iíliugada I :. 8er~ d,\volvl d"l\ 
_ Embarque do Srs. passage l Saldas ás ll-i húras p. m. : Saidas ã I h i) r~ da g; 


" dlrt-cç&o u&o 6" rt"tcpt)fi88.hHls '! • ros até ás 22 horas das ves· madrugada. .
I
peloo oonool\os emlttldol DOI ~ pems das saídas. 4&}artigo. a••I~adol ~rdens de embarq ues ale áS ' Ordells dc embarques ~ Ié Ordens de embarques até •

Compra de casas I_ 12 horas d~~id~~~pe ras das ás 12 IJuras. I ás 12 das vesperas ~,:. 
Dcvidamente 8utori7.!!do oI I:

• 

..___.... .. ..___....._..._.___...._...........__ das saidas. ; 

por pessoa que dis põe de ..
avultados recursos e quer Passageiros En.~o mendas Correl'o:' Ob~efVdçÕes: pA~iaassagdens .serão ventdidas. 110 escri ptorio da Em · t~ 
empregll-Ios em imoveis uc~- - 'oJ' . , . . '. . . . ~ mc la n,e apresen ação de atlestado de vaccina. f': 
ta Capital. a conseguir pr(" Mudernissimos IlviC, ..s ,)l i ;12 lignll.l CiIlll 1\ mllxima ~ E ~xpr~~samentc pr?hlblda a acq ulslçao. de passagens a bordo dos vapores. _.,1; 

dios negociáveis. quem tiver. segurança e pontualidude: • -Rita M!r~~~. o · mOVllllento de passageiros e cargas é feito pelO trapiche sito á G. 
qu('ir8 .me escrever Dlt'uci(1. BR.\SIL - U,lJliUAI - AIWEN !\Ni\ - CHILE 
nandn o preço, lugar onde BOL]\'!c\ - PERU ' • Para mais informações. na séde da g 
está situado (rua e oúme ro). Syndicôto CondOi Ltd.. _ I! Emoresa Na.cional de . Navegação Hcepcke . • 

!~:y.(~lt,~s~~~í~~~ I:- H_~l_~_e_~_b~_'l_~_~_L_~_A_tL«I_{~.~.;_~_'~___[n!_._:__r_o_p f_ · ~'~: I '.,:,: ~I' ~· _ .. I_~_r~_'~:\I~f:;'·~ li!~~ T;T~M~~io~~~~~~~"::~~i:'~;~;~;~~'~~~~JFÇJ. · O l 
(E<JC ~!:C!~I!>~ r~1 Cn ;fin~nhi~ a . il da nf\. " ." .. lê lU \ ,~ti - .:;:: i::!~:a: .~: I _ .. '..r..•..·.... .."'Ul f._""__-_-__M_..,. U I hll IUl ~Io - 

."IraD\J.l:te.. !=-~:--=~~~i..!~" 

._ ... · Pk_....·Dm. Fundada ~m 1870 S;'d",·, BAIA Ex-chefe de cll- O Me_,• . IT ' "n~.IITbATOSSE' 
:;::a..-I"!t~i.;,!'u-;t~:ó .... "- nica do ~11" " 

Ho~pital de E' DE EFFErrO SENSACIONAL..
Seguros Terrestres G Maritimos N•• tc~so. retw!df!.s e tr.lç.elr.~ _ ....~ c-.... 

N bJ.: Ui)rn erg .Ic... ou ..impl':".grippcs.rcstri.do.. ro............. '-_
Leilão Prote.. L. Burkhardt :.;;:~:~..:a;~i~~ef~~l:o;:':~;;,8'ffi~~ i:~~~~-m= 
No dia 4. terça· feira. ;IS 19 Ca pita l Rrali l .ldu Hs. 9.00U:OOO~OOO ( • o rttmed&o absoluto, herol(i.0r que ........ EJUc~ 


horas. no préJio da ru a h li pc Capilal c Re ~cl ""5 5(J.U58:377S952 e E. Kreuter) ~~~o.;R~:OSJEbi~c~~~::~ut~":.i::.2~~..::~ 

Schmidl lOS. serão "cndidos Respons<!bilida.lcs em 19.;:-; ;;.188.652:899$714 ...d ..lro .... ' ,unham clllda<lo! H•• _ dela_ -._ AcoeI
em leilão os seguintes m"'veis Heceita em 1931-; 22.786:183$148 


Aliv ll tm a: de daembro tle 193~ ), 71.47!i:79i$813 Especialista em !'".m.:~.d.~~~~=;':'~::~.:::-~ ....... 

1 rncbllia d~ sala com 8 peçás 

com (capas de linho hranco: ~ Sinist ros pagos S.094: 715S170 tintryia Ocr H.L~ 1-::=-=-:---:---::-______________ 

guarda-roupas, 2 guarda-lou 
 Bens d~ raiz. (prétlins c krrcnos) " 17.186:248$949 
ças.:: guarda comidas. a ca · 
camas de casal. 2 camas de 
solteiro, com estrado de arame, Diretores: i I'~}J~~~:~~:~a~~o~~ qge~~~~!:!I~!ed~~~~~~A
I ca.r.a de criança. 1 espêl ho Frallci~cn Jo.,,' Hudrigucs Ped reira, UI. Pànli lo d'Utra Cirurgia do systema NOVlDAOE que resolverá o seu caso.grande. 1 étagere. 3 colunas, 1- Frelle de Carvalhu e Epilàniu Jose de Sousa 
lavatório, 1 mobilia anti~a para Ij nervoso e operaçõeA Maxlm~ slgUlo, Carta parl1: 

sala de visita, 11 cadeiras, I 

mesa grande com 3 melros pa Regulado res d~ avarias nas principais cidades cQOS~I~orr;a~tl~u'!. Trala- CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 


da América, Europa e Alriça.ra sala de jantar, porta-bibe· 110.18 (d!ls 10 6s 12, e ----.----.---- ----- 
10ts. mesa de cozinha, ::: cria· 
 da~ Ib 6~ 16,30) Tele
dos mudos. 1 solá. 2 cadeiras pbone - 1.2M 
para varanda, prattleiras. 1 sa Residencla á rua Esla de jantar de imbuia com Agentes em Florianópolis 

v,dros de cristal. etc.• 
 etc. teves Junior I 20. -- Carlos Hmpcke S.A.

CAMPOS L O BO & Cia. I~~~-- 1.1BlI,'TITO" Di DI16NOSTI~O , 

CLINICO RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 
 Matriz: FLORIANOPOLlS 

do FtUalR em: ~Iur.uenau) Cruzeiro do Sul, Lages.
Or. Oj.lm. Mcellm.nn I Caixa pvslal/9 - Telephol/f 1083·- El/d. Tel.•ALLlANÇA, Laguna e S. Fnmc1sco-Moatruario em Tubarão 
Form~do pel.. Unlvereldade de I ISandalias 

Com pr'tI~n:::ab~~:llt';j! europeus Escritórios em Itajaí, Laguna e REFRIGERADORES ELECTRICOS 

CIID~~~:~:I~ :::tl!~a~·crv~!~lria. Blumenau. Sub-Agente em Laqes de liras .... 


para verãoDr~s~~~{~ 1f~~~~es 1~~1=2=-~P=)==~==~~~~~====~==~======~~ 
EepeelaUzado em biglene e oalide 


plibllca pola Universidade do 
 CALÇADOS 
Rio de Janeiro. de todas as 

Gabinete de Raio X 

A,uêlb~ modero. S(~:MENS par.. 
 qualidades 
dlagD6dlco8 d ,s doroc.. loterna.: 

Co,açlo, pulruõ,,·, ~esl ·;ub hill.r, TAMANCOS MEXI


ettôfllsgos, etc 
 CANOS paraRadlcgraliao ó••ea- e radl· grali.,
dentária. PRAIAS DE BANHOS 


Electrocardiografia clinica 

(Dlagn6etlco pre~lll!O d•• moléoUao 


cardlac:UI por meio de truçad'J$ 
 Cinto. - Chinelos - Bo
elélrlC<>8.1 nés - LuYes, dc.Metabolismo basal 


(D.termlnaçlo dOR dltlirblo. dai 

gll.dulu de I.ereçlo loterna) Artigos para sapatei

ros e seJleiros(EXam~o:~~~::e ~~:::t~ICO do 
IUCO duodenal e da btll-). 

GabInete de fisioterapia 
 Cortume e Fábrica 

Oodl. curta.. ralo. ultra-vloleln de Calçados Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
raJoI Inlra-vermelho e eletrloldlde DOIS mOdelos (de 90 e de 120 litros)

médloa IImbo~ de umll economia sUl'prebelldente, pol:lJ em 24 
Laborató.io de microscopia e •BARREIROS» b(ltll~ coo~om;em meDOS eaerglll elúcrrlco do que um 

análise clinlca ferro de eogommat em 2 horal de servIço.Ex.m.. de N11lue para diagnóstlcD
da 1111118. dtagnóltleo do Impaludl.
MP. dougem da uréa no I.~gue, M.antemos em depósito todas a8 peças 8obre
etc. Exame de urina. (relçlo de ~8.lentes e mellmo mecan18mo8 completos,:= ~O:d~:VtJ'::J~ ~~atl~~ A.L~eureux' Bm casca de dellllrrcolol 0:1 pwprlelllflol !lerão alteu

dldoa Immf.dlat"meole, IJem oecell~ ld.c.le de agUlndar~m 
puz. elcarro., liqUido raquh.no e 
qualquer ,,:~~:::n~:o.eIUcldaçlo Depósito: RUI C. Mlftl, 39 1\ vlDda de peças ou devôlw-:em Clt re'rllterll.d()rra pc'" 

Rua Fernando llaobado. 6 aerem cODeerledoa em. M.0' Pllalo ou DO RIo d~J~o!!t(lTelefone 1.\95 . 
FLORIANÓPOLIS 
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I Última ~ora esp-º!_ti~ ll·r.Ãs~·c~~~~B~ql":;~i~~g·u~~~~i	 '11 :!~!~~~~~ 
'i)C"rj,'''. o "podr«em. O. CU" ilSeh.... 

O «TORNEIO RELÂMPAGO DA L A F I _ 	 f 'd 1896 • "(""111~ Sol "lI!v .~ .n • ,",i~o d....1. "_lre. 

U ',.. 	 ti naa a em. ~:,: ~r:"::'~;':n~~;;::'~' : ':'~I:." :::,'':::;'-: 
Os grêmios laleanos em !1randes preparativos para a -.

jornada esportiva do próximo domingo 
O I b 1"1' J ' (. 

rioS! ~i~acs (h~ I ~~~~Io'~e~i~;)~ i ri~uobr~:f~UI!.~~~.'( ,r~il:)aJ3~llt~~~.. • 

Fute. b. ()~ . __ .l!~tfi _("_ ' __ _,e_I!......J.!ra~~ I.jU!lJl'.. ....!lli.\LA!!H'.!L!l"r,~. ct!> •
preparutlyos_..pur!! o 10\"fnt 11 · I tr ..~ hnl'll~ _ 
vel torneio l'uteblllistico, Cllle. 
será levadou eft!il" f!nmingo A g'uapll rRpuziada da Im ·I próximo. no ~!'liirli.l «AcI .df.. prenSH Oficial F.C. promoveu , • 

I K~~~~;a IIi[eana proml'te re 	 d~fI(~~pdle~Sn'l~tJu~liJ:C~I~á'~I,tJ. ea~oeli,;.(lcut.:~e;~d~a~ I:
vestir-se de grandt' b rilhan · , ~ .1 lismo e deslIsado E'ntusills · Assn,r inçãl> Atl é tica 'I'eSO!lr'o.. 

f',1 IDO. 	 !in 1",t ·ul0 . 

Sua p "',o .duf~a-o C ' mparada em 3 anos. 
y 

86.304:367$800 131.793:420$000 170.015:540$000 
".'1' 9~6.. ..~..1O.. 19-~·l. 10~on-----

., ~ ,., 

A EQUITATIVA EM 1938 
Consolidando os resu llados anleriuréS, alcançou formidavel aHmcnto 


de produção. Sua cartei ra de contralos em vigor aumentou em dois anos 50%. Essa 

percentagem , raramente atingida em tão curto tempo, é a melhor 


._1 ",u~:: " ':~:;~',,:,·,;,~~,:,~:of.~':~,":
~~,',:T ' : :~;','~::''':;T~;··~~;~::;~'::::~:.1 d. Ioai" • ,""" .......... di.....'o".... , ..... 


• ~,:;o n~:::,:~~~=n:.:,:,~.,;;":" ':,:",,,:,00;:: 
••~, ,:~}~~~D~~B:~I::;:~:.;:~~ P!~t. C~!:~._.... 
. 1 -, 

• ; 
- ...----.--- 

: I--,.-T,-,,-T-------.--'""""!!I
\ 'a. " OC'<._1 .. I Q. ~;) _"ai 

.\S 1I hor:u; da IlIRnhã os Abateu ela os pupil,)s do dr. • 	 demonstração do seu progresso. • -- 
atlétas da !'ntidade IIm"do-	 Iluben Rumos pela contagem • . • FAZEM ANOS HOJE: 
riiitii. d-:"filr1!'i11~ fleitl!' ruas ! de 3 a t e .I' mpatou de 1 ai_ PAGAMENTOS EFETUADOS AOS SEGU RADOSS ATE • Srõs.: EmílIa Araci de Braga e Pe
prtncr"al~ <1/i (·Ilialle. ,-In hO' I<,om li grl'lIIlO cios l"llções • 31 DE DEZEMBRO DE 1938- 166687 :305 640 • pita Cámdra; 

F:~:r;~m 1111 H . Intern'lltll l'j prelOS. _ _ RESERVAS __ 52.243:251$960 • Srllas.: professora Juremõ Teixeira, 
Nada m!'rWl; de HlO .il'~tl- I O departllmento de Obras _ • prcfessora' Isabel Flores e Julie:a Mo 

dort's !0108r:10 parte na iné PírhliclIs derrotou.A Capittil. • Para outros se!:u fos: • fel~rs~eO~c~~I~~nassis e O;car V,eira; 
dita par;tUIl esportiv'I . qut" pda cOlltagem de 2 a O. • • Men ino: En;o Silva. 
será IIIJrilhunltldll peh18 ban- • E -t t" T t e Ac',dentes
lI1)all."cudee md\0J'i'1~4l nJaB~tOIl il· · ~ 	 QUI a Iva s, • nos · · ; . - hÇ~oP(UI Os quallrns do DI, partame n . . 	 erres r . Transcúrre hoie o natãlício do 

a u a ,to de Sl1úde e do Cretumútuo so prezado conterrãneo sr. lolé To 
Caçadores. genlilmenle l~edi tllmhôm treinaram, domingo. e Tr·,:;:;,. n~_ por'les 5 A - lentmo de Sousa , aliO funcion~lIo 
das pelos seus respectivo$ pe lu munh:l . . 	 t .' ~ -. • D. R. C. T. 

-I comandalltef. _ 1 O llflvel .o~e » do Postul • •• SeDhorlt~. raça com que 8CI) "It
Preparilnd,, -~e parll a jor. ,Te ll'grát'ico F . C. realizou - Solicitem informações, sem compromissos, aos morado 1180 chapéu RAYEN7.0i'\L 

~a~:!l)r~r~1) PÍi~~~~~~ d~o~~n,~~~ 1:~~}i~(! S;I~ f) njl~;t~J,~' rigoroso : 	 nossos agentes locais : IHB!I,!'nçõEs ' 

• 1\r "" (""I TJ \ 1')o & ('1 I I\. • No (a;tório du Registro Civil. es
. .4... i ..( .\.. ) L-:1. r~ __ / ...t-l.... • '.lo se habil.tando para casa. o sõ. 

• 	 loao José Alêas e a srita_ Julieta 
: Rua João Pinto, 5 -- Caixa postal, 37 : Laura, flh3 do SI. Tomãs Napoleào.s. Paulo premiaráos cam
• F L O R I A N O P O L I S • UB~e~:~~~, R:;"l.~~~Z~~'L _ell Dolvllpeões sul-americanas 
• ~ 	 h~~ • (',\SAlIEX'J'OS 

_Si~~ P:aU L~isltl1- d;,~or6tll~~:~ 1~á~o,~ ._-- -.---------._ - ---_ -" _. ._-- --~- - .. _ -- .._ -- hoie, dI 16 ho'as. 
paulistas que particip>lrllm ' com., leito dos nossos !to Púnie 'O,clel-vl_'el-rPae"reira e \I--=--'N =- M A ~ r» P(~~.u /l~t~nt1: seco~,fifz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••----._ -- •.. _._ - _ 	 Realiza se. o 

eoiace !l1atllmonl~i do 51. Osmar Ri 
.10 Campeonato de Lima. !lO tletas, co rr..ôpondendo inte· ..... ...... gueira, com a senhodnha Maria de 
inrerventor Ad\:'m'ir de Bar gralmente!lo Ilpôio que o Coma a horas certas Lourdes Lima. Pdran,nllrão o alo. 
ros, no Palflcio dos C!lmpo~ govê rno ~ruprestll u. todas hS O Gflvêrllo do I:slfl.do ent r O! , E, uzando as que le'á lugill à rua AMa G.rlbol· 
Eli5eo~ , [oi li intervento r manif~~tar;'-,e ;; ef,p~l'tivlls. Di~ g lU, domingo, ao Irãngi ' o pú CINE ,C?DEO~ - A· 19.30 di n.n 59. por pcrte da noiva, o·PILULAS DEjJl1ulistu saudttdo oeln M . SI! que é prel'iso nao rt!pousar blico a n 'lVI1 )l nnl e c onstruida hOl." .Sehmo ceu • . Ir. Marcol:no lo~ê de lima e esoo-
Ilabriel Peloai. presidente 'do à sornbm (109 laure ls colhi s~) hre o riolt IlpOdl llO mesmo ClNE REX - A', 19.30 ho- S3. por partp. do no ;yo, o : r. Ma 
,;onsdlw Nllcionlll de Atle dos , e sim COllsllgrar-se de - Iflc/II em que foi le vantllcJn , lU, "ConquilhdofU do .r •. REUTER noel Ar lslides Rlgue'ra e espô 'L 
tismõ, e tenente Pddilha, em V!; lad.!lmente rlO eSpl) rt ;', ge- M muitos fll1 (l~. a antiga pon a horas certas IUnl' 

[o',\J.I.F.CI)IEN'l·OSnome dos atlelaS. 	 nerahz 'l~ rl? os bl!nefiflls da te «Coronel Per'eira e Oli · hOlC.I,N. E.JluMI,.PkE.R• .IAL - A', 19_30 clollaráoseu 
c ultu ra IISle l! . eom o c ortt'jo vl1irll >1. ennservunrfo· lhe. n 1 apparetho tntestlnal O nosse esl mldo palliclO sr. ·Ar: 

Agradecendn. o H. Ade dos St' US ben é ficos I'feit"s primitivo nome. 1 ~ (ides Mrir'o Farias, propriel3rio da 
mllr de Barros improvisou r;ôhre fi cnltura mural. A construção obedece 1\0 .- .----------------- ~ conheCida e modelor «Tabacarli Baio
l'apidas palavras, dizt!ollo que O gu\,[,ruo de 8. Paulo - tipo IIdntHlo ne la D. E. R. e Para a entraga de Chamados a' s armas na _, faleceu onlem. à~ 20.30 ;/Jora~, 

!l hQm~u~gem lhe locuva acentuou -- ludo I'.. rá para. mf!de 81 ,6c! rj ~ ,:,omp!'i mp.n tll 

l.articulurmtlnte o coração, o liJlrimoramenw físicu da total, dividido em qll;,tro v:los crianças alemas nos I 34 mil recrutas ~~Ias~a . r~~:ê~~\n~: s~~~ ~1~P~~ 

plll' partir d~ moços \al oro ~ua mocidad e. tt'nrln ~m vis- livres. igu ,\i8, de 11-\ m•• trn~ Estados Unidos 16 horas o f~lelro oald ser inhuma 

IWS que bavlam J~vantado ta lü., nob!'e~ ulrjetivoH. Ter· A superestrutnra é toda ai' W:,\S!UNGTON . . 3 -=- A LONDRES,:l. (\1 . P) - O do no CemitériO Público, A noticia 

Ih!m alto o nome do Brasil Iminou SIIUdlllldo Il todo~ os mada de mlld e ira de lei . do comlssao de lmlgraçao. do Mini~t6rio do TralHilho comu· do faleclmenl0 do ccncelluado co

110 Exterior. Lembrou que, Iltletas que Com lll'tirllID em tipo trapf:'zoidlll e cobe rta Seu!il!o aprovou. um proJelo nicou a 340no dos 2~O , OOO jó merclanle !aI geralmenle lamenlada. 

quando 08 l1t1etas paulistas Lima. os de S. Paulo e Ih com (olhax de zincfI . Custuu rle le~ que pcrm.lle a entrada vens de 20 an08 de idade, os 

fll ram despedir-loe do tieu gO-1 dos delllait\ EstadlJ", .{ilhos a constl'ução em apr eço 11 nus Estlldl's (Ju!dos de 20.000 quais rece ntemente furam de- I- --------
\ e rnudo,', vaticin!!l'u-Ibes I.>ôa da grande patriB a que soube- soma rle 9s:(J;J9i!l400. c rlllnçus re!uglada.s. alemãs c larados aptos para o serviço 
 CASA 
Horte ne6tati palaVfllb: «.\ té raIO qu~rel' e ltonral' na (la· Da nntiga ponte. a D. E. R. dUl'unte os dura proxlmos a · militar, que deverão Ilpresen 
bl'eve, clIwpeões sul-ameri · pital do ('erú,. aprov~itou . apenas, parte <los nlls. 	 tar se a 15 de jnlho, para um Precisa-se alugar urna casa de 

'nd,'cato dos J' oga \ Badú irá para Buenos ~~~,~~~~sdl~i~~~~IOS nll8 dua6 rã:;S~t~: ~~i~IJ~~s I~ã~no~eve- ~=r~o~e~es instrução militar moradia. para casal. cujo alll' t 
O SI	 guel não ultrapasse IIlIlJ 011A comi~são II!?I'IJVOII igllal. Serão Ó~ses os primeiros


dores profissionais Aires mente dlH!; p('().1eto~ de lei conRcriloR a figurar na histo 
 mensais. InformaçOes I1a reda,, · 
Çao do «Eslado.. v· ,',SRIO, :~ . - Hl:'lllizuu se 1\11 HIO. 3 - Bl1dÍl, () ziguei R ' d' ? apresentado por um i!enado.r ria moderna da Ing,lll.terra 


te· ontem, à la rde. \lma reu'l ru ' ~ 8qll~rdo do Améf'ica, es tá- a lOS. d. moerallt de Nurth Carolr 

niiio dij Comissüo executiv!t ·se pr~parl4ndo par!! in!(r'l!s 	 n~, o IJrimeirtl prpvendo a em tempa de pllZ. 
riu Sindicl1to dos joglirlures sar no H!leing Clnhe , de Bue Huidos de motores '? Seu suspensão de Qnalqu.:r imi· QUEM PERDEU ? 
PI'ufiss ionai... A comis~f\O e · n(J~ Ai~e~, qu e nesse >eo tido aparêlh'l não separa hem grll.ção parll os Estados U Fará frente à fôrça 

Um freguês, que ontem r.,zxecutiva e fOl'mllda pel(l!, jo . vui se dirigir ao g rêmio ru as transmissões'? Mande nidos pelo eSpll ço de 5 anos diversas compras nll concei· glldore~ Vulter, Yustrich,Lpô- hro, lO qual está dispí)Nto u modificar o seu Iransfor- - essa medida nüo será a - LONDRES. 3 (U.P.)-- ·Em tunda Casa .Daura ", na rualÍid!!s Vila, Hé rcules e J~dil 	 negociar () seu 'paS5tp. mador variável (estabiliza- plicada em rela ção a essas carta endereçada ao sr. [?elippe Schmidt, eRqueceu
I"f~C~I:IJ1!\naCromo~SSãef!, trHet~u~Otol~e~uCOna · Morreu assisttndo ao dor). Peça demonstr~ção. ~o mil criançl1s que forllm E. P. Whitehouse. candi dois e mbrnlhflt! sôbre li 

, D n ~ u, 	 Info rma ções na tlhjeto de uma autorização dato conservador pelo hulcão referidoI do eslahe
côrdo eom a lei ~iDdil'H I e . "match' C SA ELÉ RICA especial - e o sE'gundo dls· North Cornwall às elei- leci mento os quais o srSl'm ferir os rl'gulllmentos da BAI.'\. . 2. -- O S. C. Santa A f pondo que sejam tirlldas Ilt; Daura mflndou depo~itar nliLiga de FlltebóL Antl',olltem, Cruz •. do ~ec!r", loi derrotado Rua João Pinto - 34 impressõ~s digitais de todOR iÕe~llr:~~:~~:r~~in~c~:~ redacção do ESTADO, arimnenhum jogador do Ve.sco e no primeiro Jôgo de SU8 tem ___"""",,~IIIII!!I" os estrangeirorl residentes no le do gabinete. declarou de serem entregues a quemdo Botafog<J havia ainda ade 	 porlldfl nesta c8 pitlll pt'lo S. 24r- :-lOv, território da Unfão. os procurar.rido ao Siudicato. C. Ipírallg'l por li x 2. ---- =i~:~ae~V: a:t~~~~:~ . 


da ca enfrentar a 16rça
tid~u~id~c~~~~~~()a ~:s:ú~7[~ OSV i~LDO R. \. ABRALNaon por Caxambú 	 com a f6rça lt• • A vida de hoie 
incômodo . falecendo no H08· publicará:lUO, 3. - Os jornais noti  precisa do 


\!iam com visos de sensacio· 
 pilal de Pronto Socvrro, o co 

Dalismo a proposta dO Gína· 
 merciante Albt:rto B8l1alai. LAGUNA O pAO MIXTO ENO ~:. " 81a e E~gr m u, de Buenos-Ai- L. A. F. A Inspetoria de Fil'caliza· 
r::::v~::~cN~O~ ~~~~,e ~~~d~~ Com a presença dos re · e outros ensal'os cã<> do Comércio e Farinha D d E 

presentantes de todos os 	 recebeu o segLlinte telegr8- ep. e statisticaCaxambú. E acrescentam qne 
o 	Flamengo está de acôrdo. club~~ riliado~, reunIu-se on Um livro com a histÓria dos bandeirantes que ma:.O Ministró da Agricul ' Acabamos de receber os 

t"m, à noite, na sé<l e do f L . tura determinou sE'ja inlcill ' ns. 16 e ti (conjuntos) dn 
Siodlcato dos ComercIários, undaram a aguna e conqUistaram o da, de 1.0 de Agosto próximo, boletim mimeograrado doArtigas também a dir4ltoria da Liga de Ama Rio Grande Em diante, & obrigatoriedade Departamento de EststistiCtl

SANTOS, a. - Outro jOg8 dores de Fute hól. Aparecerá a t5 de JUH10 em todas as Livrarias. do pilo mlxto da 8E'guinte do Estado e OR comunicado~dor que está sendo cobiçado Foram desÍI!'Dadas as co-	 5v-IlIt.-2 fórma: 5% de rarlnha de ras- Impressos ns. 23, 24 e 25, re
por um clube argentino, é missões de recepção, de po· ••• e pa de mandióca, 5'/. de fari- centemente diRtribuido8, t8mArtlga8, o médio do SBnlo~. 
que o prett'ndeu IIciamenlo, os cronometristas MmlstérlO da Agricultura nha de m!lho dlgermlnadn, e bém, pela . mesma repartiçãl•.Flamengo e sorteados (J~ juizes para a8 	 3'/. de qutrera de arroz. ' G1'6t08.
contr8tar, 


;ef:~:!~i[eli~!r~:~~)Ii~O d~ró~~: Serviço de Fisc.lização do Comércio de Farinhas 

O Vasco quér Eucli- mo domingo. AOS PRODUTORES DE FAlUNHAS DE MILHO 


des DIGERMINADO E ARROZ , 
 O, Pedro Cet,lão Clinic:Cl ~é;~iê:o· 
• . . . clf\lrg'l'eaRIO, 3. - O ex· centro-a O advogado Adcio De 8cfJrdo com o § 70 • al't, 1° do decreto n" 2.307. das molestias da qabeça e · pescoçovaDie do Banp e do Bom- M de Iev~rf;Jiru rle 1938, todos os produtores de flll'illha8 aci &.r;;PECIAlíISTA EM . .•.. , c.;-;, . sucesso, que hoje estA atuan- oreir. ma citadas. deverão I'emetel' à Inspetoria deste Serviço. em 

do pelo S. Paulo. está "endo comunica aus seus amigos e Florianópolis, os seguiutt's d lldo l' : Nome da firma produ · OLHOS, NAIUZ,GARGAlflÃ,éG)UVIDÓS 
Assediado por um emiss'rlo clientes que mudou o seu escri- Çao diári8, estoques em depósito, capaCidade mé.xlm8 de Con6ül!oriõ: -' Rúa TraJano;'; 18 


.dO 'Vã,co, que quér traz,ê-to tório para a Praça \1'; de No- produç/lo, custo da produção e amostra do produto. 
 DiarIamente dáil ;,10 ás t~ e ,das '4 ,·ás .6 boru 1i 
novalIíénte' pata 08 .t'!Imp08 vembro, 11. - fone, 1.;),77. Florianópolis, 1 de Julho de 1939. R.tIi,liClt· . P\ooa. '$65 ''
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