
E' desolador o 	 Checoslováqnia 

Rec&ntl~ eorrespondêncill 111(was de artilharia. 501 cu- depósitos de metais. Praga, mandou colocar sô- quantidude limltal1a. Nllo':',. hà -'lO;. orõu po. m. rco. A 'f'er ~ 

particular. procedente de nlHjes anti-aéreos. 1.582 u· Com a anexação do ter- bre IIS mllralha~ da cidade maie tecidos de lã, 'i! .•' issoIdaâeira paridade praticada
Praga, diz: viõl:'s , Os especiali~tas ava- ritório sudeto ao «Reich. imensos cartilzes com os se· Duma terra 'que possuia . 11 eraâe 6 córõas. Aumentando 

«Num dOI! seus recentes liam êsse material bélico em exigiu êle da Checoslová- guintes dizeres em IIngua a · indústria textll talvez mais artificialmente ;, o , ' poder ,de 
discursos Hitler I\nunciou ao 23 billiões. quia a entrtlga de centenas lemã: «Niemand dad Hun- desenvolvida na Europa con" com'pra do .. marco, de ô6 "i., 
mundo Inteil'O a importância A pilh H g' ~ m não se limitou de locomotivas de tipo mais gero» (Ninguem deve passar linental. A loja de venda o cReich» ofereceu '.. ao meio 
da sua p,resa na Checoslo · ao própriu nmttlri 'll , militar. recente. de milbarrs de va- tome). Hoje, nesta terra, on· de sapatos .Bata», de Pra- milhão de soldados alemães, 
váqula. Ele próprio concor 'I OÔ cuvalos, as conservas, Igões de toda espécip. Hoje, de reinava abundância, não ga, está fechada, nada ela aquartelados na Boêmia e na 
dou que ela montavu u ttlrfl) velho depositlldo nos na Boêmia . os trilhos de se encontra mais o lio pa- tem a vender. Na fábrica de Morávla, uma oportunidade 
cifras astronômicas. Mais de arma zens públicos. [,'ram ótim'l qualidade suo arran- ra coser, falta em absoluto Bata, em Zlin (a produção inesperada de encon~rar quá
um billlilo de munições para apretlndidos. Foram arran- cados e troilados pelos da sabão, outra corne que não diária era de mais de 100 se de gr!lça os artlg~ de 
a infantaria. além de 3 mi - cúrias as grfHles !lI' ferro AII':uanha, de má qualidade a de vaca não aparece no mil pares do sapatos), ores. bôa quahda~e que não fie .en 

·-·-- ·~ ..~!;'~2 ~· de· .. ·nl~·u7;€~·~~s.~~--0··-:iüs jn r.H: ·!~~!~ :'~ j arO !Ds! ~! · · · -h·~f..\ ~~ !!te-. -t~~.rH!Qr. . .....-..... {\.._U~. ovos tem de taut'a~h, cooperativo para contr.s:n !Il1.\.\~ nt: Alemanha .~ . merclld.
- .. fuzis, 15B 000 metralhadofóll l públi co;;. As fábr icas rora .., I' O .prote cto r> alemão, lo Iser importades d8 Iugoslávia os operários serve batata I C! IDlmlgo hOJa vai mUlto 

,t e pistolas, 469 tunques. :i.000 obri~adas a pntregar os sedS !{O depois da sua entrada em e custam o dôbro e ainda em 	sêca três vezes por semana maIs longe. Fecha as escol~s 

ao almôsso. Se não há aindalcbe9.U~S; em Kladno, depOIS

10me no Protetorado, reina do lDc.ldente onde per~c~lU 


aqui uma escassez e penú ~;:~~~!!;~i~!e~: r~~~i~:! 
~Ia de víveres. Já se fala na esportivas, as canções nacio
IDtr?dução de cadernetas de dais, aol óperas dos composi· 
rateIO pa.ra a carne e ~ pão. tores cheques. Depois de htr 
A BoêmIa e a Morávla e~ reduzido o pOV:l cheque li. 
tão va~las de generos alt. mist.ria, o "protetor» procura 
mentiClos e de a~tlgos manu· arrancar-Ibe B IIngua, a con. 
~aturados. Mas.) como podia ciência nacional. 
ISSO acontecer : Mas o povo cheque acre-

Da maneira maia Simples dita na justiça inflexivel d/io 	MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA do mundo: O .protetor», logo história e ~abe que chegará 
depois da invasão,lntroduziu o dlã do -ajuste de grande . 

Diretor ·gerente : Altino Flores no Protetorado o marco como vulto. com a raça .pura», /l. " 

l ( moeda legal, conjuntamente juste que tem bons prece-.-- -_. _ ._~------
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J 
Realizada em parte .. unidade dos exércitos 

norte-americano e bruileiro Qualidade e PotenciaEleqante senhora passa: 
24 horas na Delegacia \ 
Rio, (P.C.) - Foram ef;Ia ' l Como I) gUflrd!l insistisse. I RiO, 4 (A. N.) - Em interessante entrevista para Cargas Leves 

belecidas rigorosas medidns I apitando , '1 dluna exasperou · I que concedeu IIOS jornl\listas, nos Estados Uoldos, o 
para a regularidade dI) tr/In- Is\! e resllondeu que não ",rll : general (J ó ~8 Monteiro fez estas interessantes dt'cla· 
sito de Belo Horizonte. Iuutomóvpl. I rllções: .A8 iúrçlls armadas do Brasil desempenham 

Assim, ficou asseütHuo ltUe i Velluo "se dtlsacutud o. o I papel pSRtlnciai Da proteção deste hemisfério. São, 

uma pe~~OI!, morta I'óra lia I Kll!lrdn nAII t.:.ve dúvidas em por aRs im dize r, seus postos avançados. Já existe 

'~ixs, será considerada sui· i prende r li ell'gallte StlnhOrfl, urna l'ool'ernçfLO entre os Estados Unidos e o Brasil, 

clda, 1:'. ao contrório denlro Ique )lHmalleCeu lllgumas hn· 1'''1' meio de mi ssões militared. A unidade dos dois 

da faixa, o cCblluH..urr será ras nu ut<I t' I!lH' io . l'ecelll'llno I exúrcitoR e,tá, em parte, realizada, devido !lO ráto 

processado como homicida, llições eouipletllH sôbrt, de que /I organização do exórcito brasiieiro é muito
I) I 

Em conseqiiêncill dCSRaltrftnsito nHS [HiXU8. sinais 111 · 1 semelhante II do exército norte-americano». 

convcnçã.o, já tlm pleno vi- !mi[l"~os e outruR ml1térias , Depuis, uludindo à solidariedade pan-amel'iea 

gOl', reglstrou-s", em Belo :que não erllm do seu (' o nlll~-l na, o chefe rIo l'stnuo-maior do exército brasileiro 

Horizonte. a primeira pri~iio icilll(·nlo. s:,hre 11 eiênclll :IH ! disse : . A Doutrina de Monroll está sempre viva. O 

por dl'sobedicneia às novas ;limiar nus ruas. I reôultado da conferêneia de Lima no-In mostrou' . 

disposições do trúnsito paru i VEJA o que 05 Inlarnalional lhe ütl~ 
pedestres, i recem na classe de pequena capaci

Uma lIenllol'a , segundn te" i-------------------  dade: Distancias entre eixos e Dimen
Il'grllma dali procedente. cru · , 

sões carroaseriaaZllt! a praça Sele, fóra da !l Dr Joa-o de Arau,·o OLHOS, OUVIDOS, 	
De acusados de para qualquer 

',!ixa, invadindo fi zona proi' l , . • -NARIZ, GARGANTA 	 transporte leve1 
Inda. ,I -----------	 li acusadores Seja qual lor a sua carga, haveráO guarda apitou, mns a fie- li f.p.ciolisla do C.ntro d. S.úd. -- Allislont. d. prol. Sanlon 	 São Paulo, IP,C.) - UlIl filho 
~:;i~~U ~!!~~;~n~~ :r~:S~~ e!i Consu!lds a!d!!dSádS 4 as 6 1/ 2--RIJd VlClor Melrelles , 24-Tel. 1447 	 de dr. Washington de Olivei· sempre um Intemational construido para 

ra, ministro do Supremo Tri adaptar-se exactamente ao trabalho.-	 --=::~:..--------- _._------------ - - -- -  bunal Federal, é delegado de A constIUccão ' "todo caminhão" destaspolida no interior de São 
Pllulo. pequenas unidades e a alta qualidade 

Como tal, teve necessidade International asseguram luncciona
lle dduar a pri8ão de certos menta perfeito e economico duranteelf.mentos, perigosos li ordem 
pública. muitos annos. 

Processados, os presos lo· Peça folheto descriptivo sem compromisso.
graram absolVição. E, então, 

passaram a proceslIllr o de
.,. legado, por IIbu@o de póde

reN. 	 CAMINHÕES INTERNATIONAL 

O delegado foi proouncia· 
do. Recorrendo ao Tribunal Agente~ para o Estado de Santa Calharlna 
de Apelaçlio, este confirmou MEYER & elA.a p~ooúocla. 

Dali e filho do ministro irà, Rua Conselheiro Marra 4.-Caixa postal 18 
agora, bater às portas do Su Bnd. talegr.: "Meyer"-FLORIANOPOLIS 
premo, em recurso de .ha
beas-corpus», instruindo o pe
dido com uma informação da 
Chefia de Pollcill de S. Pau
lo, oa qual epta atesta qut' a Ciuerra (iVil 	 OU ditadfJtà;
prisão dos "ra acusador..s rOra 
autorizada, em virtude do es " Washington, 4. (A••N)-O senador Guggy,tado de emergência. democrata da Pensilvânia, anunciou que preten ,E' êsse um dos casos ori 
ginais que se debatem no rô de fazer-se reeleger para o Senado nopróxi~ 
ro, sendo advogado do dele mo an.:.. ":eclarando que defenderá a reeleição dó 
gado· paciente o dr. Carlos presidente Roosevelt para o 3· período presi
Cirilo Junior, notável causl dencial. O referido senador acrescentou: ..Esta"
dlco, l'x-deputado, e membro lará a guerra civil ou será implantada a ditadudo Departamento de Admlnls
traçll<! do Estado. 	 ra nos Estados Uniábs, caso Roosevelt ; nãó 

seja reeleito". 
Fugindo à angústia 

européa " "..'" 

tri~~o, t,~i~1i;ASif::.t~~ae ~:~ IDf. lrminio TallFI - IUDIBIS. ,Illt~111nn 
greBsou da Europa a bordo 	 . . . cc .•' 
do . Slquelra Campos>, este- Clrurgillo-Especlalillta Assistente do pró!.' ~~SOIt 
ve durante um ano na PolO . C_I... eM. tO" 1! • eM. 16 " 18 - Joio p/.to, 97 _ "1... lU 
nia, cantando no .broadca8. .. , 

~:~~o~r~~~:! ~: ~~~~':ao~~~ 	 "i 
illcal, de Varsóvia. Teleqramas retidos ..l Banco N'. C'ó~'rcio 

Disse" artista que aperlel, - Em nome .do .. sr. ~(dt, Nerou 
çoou sua voz com o conhe- Acham-se retidos nos Cor- Ramos, Interventor redlral 
cido astro de. cinema Jt'an reloll e TelegrapolI . Telégrll·no ..('Estado, 0 1 10rnàll.~ J'u 
Klepura. DepO\~, cantou do!s- mas para: Engenheiro > Lou-•.Guedes,se~retário da Inter' 

de o (\11sSI~0 at.e o ., Iolklore», rlv"&1 Menez,e,.,s,', C,e..1,8.,. 0..... 1',.0.UV'." e...... i_...:...... ..,v..""•.e,."btOtla, 'eilnl oDtem n.lazendo suceSBO. Só voltou ra, Jollo Norbértõ . Silv~ira;sucure.1 do Da.co Naclollal 
porque ;) ; coosul , brasileiro Armando da Silva;' a.tlbâldl do Com6rolo, ondo foi .preIem Varsóvla ' a ' aconselhàU a Chico EvangIU,ta, O.waldo i ' nlar lO .eu diallO seNole, 
isso, dize[l:lo (jüe dáqú~:a"Diâhi Hliller,' MaDoeJ Ollnlr. Frall- oel. Ouldo DoU, OI oumpri
doia meaes, talvez,~ Dlo' pu- oá. Clemsliétiau A.maral, Dr. lDelltoe do GoTtrDo do E-cs, 	 de8se"18Ir. SoM, MbrulJ Bellramo, Joio, do, pIla puaaltGIII do lIIall 

t: qUI D. PoloDIa .1 ..pe- lIaur., Joio Mor.lra, I MI- 1I1D Dlvu.'rlo d••q fIlAl
~_______ __________ _ ___ -	 ra I I(uorrl I todo "O.I Dto. Doel ·ba... ctl~O,__...--,-=~~~__ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dor de Cabeça 
Perda de tempo e de dinheiro! 

Quando V.S. tiver dor de cabeça. lembrc-,;e que 'luasi sempre ell" (; 
causada por de~"""drranjos e perturbaçiles do e~tomago. intes tinos, tl~ado 
e baço, e não esqueça nunca q ue ~Olll('n re tratando estes orgão~ (: que 
fil'ará curado. 

Se V.S. dm';ua, pergunte i,l.o a "eu medimo 

,Compra de (a~aS Para evitar interferên
! Devidamente aUll'rizad<l 
,pn r peSnoa qu" di~p()e d,> cias prejudiciais à 

ti.\' ultacjeS rl'I:!liSOS e qu.cl' 
empregu·ltls em imoveis nes

' tli CapiL:>l, a consl'guil' 1'1'1'·1 radio-recepção 
IJiOS lJPgociú\·eis. quem tiv e l', I 

(;u<,il'a-me e~crever m encio.! 
 Decreto do presidente da República
naodn n preç:o, IlIg~ I' onde 

, está siluado (rna e llú.m:~ro).' Pelo pre~idl'nt':' ti.. [{epÍl , irn)lt'çsm nu r l'duzarn ao m!· 
!il'llL de l','rre no, reod.lm~otu blicl1 (oi assinarlo no dia 30: nimq a produç;lo de estltli· 
meus>}I, Freço. e eOJ~"~sao a de junho p. passado unI de· i dos do; IlHiOipulllçãn, chis. 
'l,ne ler~1 r1;'l'ltO. LtIS A~~ creto Ipi, adOtall(lo providên.1pas. conentes induzidas ou 
h.UDA -CA I~,\ ,\ !JH?- Ilua . RUI cia~ 1111r.a evilal' intederên Irui dos qlle p.ossum perturb,u' 

Não adeanta nada toma r pilllb~, p;l~ti1has, tahlettes, comp!"imi(lo~ (lU Barhosa, élS, I·lorl!lnopoils. cills prpjn,lieillis il rádio-re a rádio-recl·peão. devendo 
outra qualraucr droga cnlmolllte da clor . ~( Irqw.: com isto ~e perde tlHli to I 

_t cü:po C dbhciro e não se fnr;-t nu;,;,."~ d:'1 ~:,p-ln.'(·er a ('nUSl dn dor _(lc_ca.h~':!,:iL __"' _ 1' ~4!1 _. ' .- - _ .. __.. ~5~- ·â:~rr:O'd'erl~~r~~~ "~~-~-Óo~~:I:T~~n(:7o:slir;~g";.~~j~Se :m~~:':t~-. 
Enl todas as doenças o mais ill1p( . r ~antc l!. trntar a cau~, e os nlcclic\l "; -r  ~ da rl,,:u dtt publict:çiio dl'SI" lações elétricl1s sel' leitas de 

sabem que a dor de cabeça qu a:-:.i SC' lllpn.:· t: causada por impllre7.a~ . sll lJ~ I . SIi"6t1t\ S~~GIIE! SANGUtl , I~i, as instal!1çü~s qlle p~' () mo~o H !1!i~l> gnr!1r conttlcto 
stallci:ls infectadas c ferJneJlla(:bl"'~ t!\~Üt'as 110 c:'tomago c intesti!1u~; por , '. om~am , transmitam ou ntIll perfeito. 
isto con"Cln Jilnpar e~t~ org5.os lI:--dililo Ventre-Livre S.'1l\ demora. I 


Ventre-Livre tonifica n e~!tll1\al;! -, C intestinos, e 0:-' lintpa das im· i I~ ~ l Üí~ li [ ~ nj ~:~ta~lse~ri~~a~~a~~vpe~!~cl~ ' 

purezas, 5uhstancias illfcctad~:J (' fernH: n la~úe5 toxicas, que causam a (kr 
 \i ~ I' P. ULn U L ções,'ú podendo funcionar Ci:sl,e~ ~1'~er~~~I'a~et..~~~iÜ~~ -
de cabeça . peso, calor c 111;11 (>:-:t:lf 11 :1 Ltb('ça. tonturas, V('nigC'IlS, and:!:o:. quando di8pu~ el'>' Ill de fiI tel mina que a:l infrações des· 
e vontade de yomitar, opn.'!'Õs:l.o 1111 cnLtçf!o. su focae;;ão, )ingua suj3, falta . _ tros, blindug-eill (lU outro. tu lei serilO cumJlllnid~s 

de apetite, mau goHo na hOl"a, qUt'lltur;l na garganta, empachan1C'nto, lFllrmula I!!em~) disJlositiv{l~ iluP imr'~~:am ti muha' de 50$010 a 5 OOO$O( 0, 
peso e dor no c!-'>tomagn. mal (' ~t ar (Jepoi:; d e comer , arrotos, azia, pri~~!{) E' o fmlCO rOrllflcantc no produção de ruidos perlur dobradas r a; reincidêncÍlt~. 
de Y~nrrC", dnr('!'o H~~ anirubçú(·:-:,. indig(:~tfio. dores. colkas c ()utra~ pl.'r rnolldn cc'o; 8 e,emenlOS b:l(!ores de l' tl dio-l'ecepçiío. sendo, ..pô. a terceira rejo 
turb:1çt,~ do v('nlre~ figado c h;(;n, IlIaU haJito, preguiça, somnolencía C tonico~ . Phosphoro, Cc.l~.. assim cnn10, as fn st:~luçõe~ cidên[.~ia. o r!..!nciOD!lm~nto da 
m011eza geral . t:()Ccir:L5. ccrlil~ mn! (>:-: tias da pdr c- dn!i ril1:O= , Ilen'o:~i~mo cio, ~.n;e[)ii:!t(.', VanwdalO. lelegráli eati OU tt'ierillliCllS., il\~i,.It\\,ãO impedido pelo 
c nutras altcraçóês {!. ra,-c::; da ~audt ·. ele. Com {) lIeu uso 110 fim o!:cllli ~ ~ pfll'ticul ~ I'es, tiel'ã0 pr8Z~ mínimo 	 dl~ seis , me· 

de 20 óims, IIOla-se: pr~'~~:..r.e di~po~iliv(\s_~:..,es.Tenha todo o cuidado com ~lTa ~: !lHk. 

Para tratar a dor de cahl'~:a e l·~t l· .~ ~nf:'Íl11C'nt{}s Iwrig:I'~I~ 1I ~(' Ventrc \ . - LevaOlementó aerRI 

Livre. remcdio esplendid(l. qll ~~ :-t" \"( : t~dc hoje no:-; m;li:-: importallte:::. das fôrças e volta Irnmed;a

f,aizes do lIlulldo. ta do sppellle; 


2·-·De5&p!lDIt:c1mcnlo por 

f.emhr(>·5,e ~emprc; compleio dfts ctõre& de Cl· 


beç~, 1051)/'!I111e e nervosle·
Ventre-Livre n:io {. purgante' mo; 
3'--Combatl: fldlcal d. 

1~eprt5são nerVG6' e dCt em·tfenha sempre em casa aJgl111~ 1>lp.;J'fcdmr.nto de RmbcK Oi
vidros de Ventre-Livre 

~CX05; 

4' - AugU1cnto ~e pelo 
>!Ir1sndu de 1 1\ 3 kllos; 

O S&tillIJcnol ~ tlma IFao
de descobrrt. r.c!tntlfice.
0"ln110 do dr. Msnoel S,,~-

IRádio de Londres ...12' ''! d:C " ::~__.. 
Laboratori~ de Análi,e, Clinica! 

I 
Nu ond.. de 25 .29 mls, e 19.76 

ml•.• • e'laçiio D ..enlry. d. Lon I ti (; L E (; T i (; A '1 ;r!:~r~~~i:~~: ~;fi~~~i~h~.~,Ill;~:tocs:c uJ>;!I~;~:n~i~liFCO. MilTON DA COSTA CARVALHO 
:::I~r!'::a~ii,~rá;;'~· d:oi}io~.~:gpU~li:~ , ~~~~.~~: I~~j

Ex·assistenre dn Prol. Dl'. Erasmo . de Lima - Rio 
20.25 Anúncio. .m tod•• BrcuUCurso de especialização com <) Prol. Df. Abdon Lins-·I~io. . - portu o do ~~~~~1~:~d~~i·~,~~~~~~;~~~;~ . ~Ei~,~!:;0:;:~1~::~~:;~ 

II guê. e e.panhol . . oxtranl1olro. livia, ÇOlllO rcanim:1 , rc~.ubclcccndo o bem est:lr"Prálica no Lahoratorio Central da Marinha-Rin. 
20,30 - BiS Ben. Noticiário em :~M~.'!..;IÃ'JlõPlo'A~~~~'~: normal. 


Análise de urina , !éses. liquido célalo-rachiano, sangue etc . I ..panho\. ~•. In - Cal.. , ••hd. UII· 1110 • Seja precavido: tenha scmpl'C comsigo eafias.. 

Eumes de püs, escarro. mucosidades. serosidades, etc. 
 20,45 Mú.ica d. Don.. Or pirina. 


Rcaçilo 'de Ascheim Zondeck \ di~gn6stico precoce da gra- I qu••tras ingl.... ,-I. 

videz). ReaçOes de Wassermann, Kahn, Klein. Hinton, I 21.00 - [lig Bcn, .Noticiário em il-TENENTE JOÃO FERREI • 


Vacinas Autogcl'as. Todos os exames para elllCid i; ç~(1 ' português e nota. ,emAnais' .ôb'e RA m: RESENDE e J.,••"" tU rll",ft,.imidr,~ ,lI' 

. de lliagnóstin" SENHORA ( -jf/;fH/lh-illd p,-rJ/.'gid" s 


I o mercado do, derivado. do Al

, godão (-um p,'jJf'/ CcLO


Rua Felipe Schmidt, 8 --- Fone 1259 21 .15 -- .0 Rápid" d.s fé pallicipam aos seus p31entes e 
]>UANI:'. 


~ ,i.,. -- 1, Uma viagtm mu~jcal 
P,;S~Úd~ de sua <imizódé que , .travé. d. Europa. com a Orquestra

30v :10 	 sua cunhada e ilmã respeliva de T.otro da B. B, C. Aprw••nla menlp, MARGARIDA MELO,
çio em pOlluguê. contralOl! casam enIo. no dia 10

22.00 - R.cital de Piano, por (jFlJiSPIRI~1Ido corrente, (om o sr. ITAMÁ
Nicolai Orlo 11, FORTKAMP, lesldente nesta; i /J .. 22.30 Programa .m homena· 	 O REMEDIO DE CONFIANÇAcapllal.
gem ao Dil d. Independência d. 
Vennuela.I ~ /l / ,/~ 	 contra DORES E RESFRIADOS 

22.45 • Tópico. do di•• , P. ·/ lI, I .", 	 = 
lestr. em e.p.nhol. ITAMÁ e MARGARIDA 1 

/ I , 23 00 - Bis B.n, Noticiirio em 
aprpsentam· se noivos.I /' e.pan~ol. I VENDE-SE 	 •Sala, .dormitario e sala23,15 - Not•• Slmln.i. em c. 237 8;-·::'6 	 de Jantar, de poucoPlnhol .ôbr. o meleado do. d.,i

I 	 uso, petlo preço de 850$000. Na rua Conse.vedo.' do .Igodão.
/ I 

i Passagens aér.!5 mais ba- Iheiro Matra, 153, das 17 horas em diante. 

li ratas entre Rio e Curitiba 240 6 v. - 6 
, MISSA Funcionll des1e Novembro 

- do ano pRssado a linha aé· 

t Horlência Pinlo e Ii- rell da «Condor», sc'rvida por
lhos convidam as pes- aviiíe~ IPrreslJ'l's. eqtre ti Ca , ~Iolel:\tia8 dos rins e coraçãosoas de suas relações pita I F"deral e Curitiba, viII o rONlCARlilUM tonico dos rIns e do corllçao llmpll 11

I 	 para a missa que man- 5110 Paulo. O movimento de bexiga, os rios. !la u.,phdtea, areias. col1cas ruoals, l1ugmeola lU!
dam rezar, no dia 5 do cor- pass/lgC'iro". hem assim o de urlo .. a. 'rira I1S lucna~õ~. Uo" pés e rosto. pydrop.i:ül. 1~lta dee FI\(IL APANHAI\ UM~ renle. às 1 horas. na Igreja correHpondência e I'Ol'omen· ar. p!ilpltllQÔOS, dôreti do coraçao. abtLmtl, bronchite aBlbmlltlcll. 

arlerlo-sclerobe.dI Slo. Anl6nlo. pelo descanso da6 acrn-.'xpreoslis tem acuoGPJPPE, UM RESfRIADO. OU UMA eterno dI seu irmão e tio. SlIllo constante Ilcréscimo, o Hemeuio8 das oenhoras 
Francisco Pinlo, falecido no que dl,mnnSII'll a importância E' o loolco utero-ovarlo SEDANTOL que réstltue Il saude 
Rio de Janeiro, aos 23 de ju- que a Iinhu Ilérea po~slle perdida: pt,11I anemia, p!iIUUIlZ. magreza, laBtlo. nOres branolla.PNEUMONIA 	 nho p.p, para o intercàmbio ecnnômi regulador d~B Vi6lttls, (lcra das UOtnç~s cio utero. ovarioB. evita 

Il~ hemorrhagla•• antes e depois do p~rlo; coutr .. todas 16 enrerMM TOM"~OC o FAMOr.O , 251 :\ v. 	 co eotl'l' tiS mencionadas ci mldades da" .echo.a. de qualquer idllde. 
dades, Com a intenção de a'l 
nimuI' ;;inilll mais o movimen I Le~ões do coração e asthwaPElTOM. DEANGU;O~EWT_ Uoe a (JA VrUSGENOL Especifico do dr. Klng Palmer.to rle pll~6"gl!iros lia aludida I , NAM Ha QUE TEMtK cootr .. bydrop.las. pés inchados, falia de ar, palpltaçõ".. b.lI
lInhll, () Sindiclltu Condor /l, I mento d". vela. e ..rtOrlaM. b,'onnchlte a8Ibmtlttc/J. Ilneurl.ma. 
callll Ot' haixar o preço dll .yphlUB li rheumatlsmo, le,ões, caoFaço. Url0l18 e.callas e dôreo 
passagem entre Rio p Curi ou corllçlo pOlltadaa DOB rios e iuch.çôcs. 
tiba, oe 640$000 para 600$, Aos fracos e convalescentes 
gozando as passagens de vOI ·1 Devem usar o S'l'Ei\OLlNO. que faz engordar. augmenla o~--------------------------- ta :w (~" de d!'sconto. qUllo vigor doa musculoo e d08 Dervas, Fortalece u sangue na. pel-Tmsta __ "IIl~Mút~a C.t"inens~ de Seguro, 	 do adquiridlls juntamente com ,: 8U". IIncmicllB Evita a luberculooe, cIcatriza 08 pulmOeo doenlee

• () lnelhor fIeclamr p,_ ... 	 com pootadu, toue. doreB no peito e naB C081a8, peroas rr.cuas pasI>ugens de ida.' . de Fogo e de transportes T Imestres e Maritimos preferir JUVENTUDE 	 Unll:WI 8uja, , ura a neuraetheol ... o deeanlmo e Il uy8pep81a, e a 
4LI:XANDJlJt ... n · 	 couvlle""ença é raplda.
lar e embtM.elar _ 0IIbd

fundo iniciaI in legrallzado Rs. 510:(1!l0$0('0 8yphillis - P(-'llt~ -Rheumatismo 
Depósito no Teso uro Nacional Rs. 200:000~OOO :--.'btirdo.~beIi:. A SPlROnn.TINA (Elixir de Caroba) do sablo dr, WllllamDr. Augusto de :1 

Séde em Bll1menal1 	 Green, cura me,lebUaB do BaDgue" 'yphlll., et!zomaB tumor..,mt.J: • .-J~cie. Fu 	 darlhro., eeplnhaa, fiBtula8• . purgacõ,eB, rertdas, cancros. elcro
YOItar , oOT naturil .. Paula 

ft~l-: :::~:~IBmo. UnlcO ,depurallvu que Umpe. o corpo, tonlComerc:lcmtes '- Industriais - Proprietários cabeU/III brucGe. MEDICO 
Depositarias: todl8 a8 drogaria. de 5&0 Paulo e Rio. ,

NI realinçlo dos seus seguros. contra INCENDlO e ~~~~~~:.1: .. -Doeaell de IIIMru

TRANSPORTES prefiram a MUTUA CATARINENSE oontém _ de hrtu 

DE 'SEGUROS, por ser a única que apresenta aos seus prata 0_ 

.egurldos I VI.atagem da participação nos lucros anuais. 

-Oper._ - ASSENHORAS yDEVE~I USAR 

~ kIoI!- CONStJ LTORIO Em Bua tollelte intillla ~ómente o MEIGYPAN, .de 


Mantém Agentes em lodo ° Estado Rua Victor Meirelll!s n 26 grande poder byglenlco. cootra molt'Blla~ . ~~nléglosÍlil 


ás lO I/\~I~~6s 4 horas e 8U8~;eIl8B, IrrllftOÕE's . v~g ; n81s. corrJml t1to8,lJJolel ,_ 
A,.Mêt: ,L;I'It>NIUS " elA. tlall ulero'v"glil~l~i>mehhe~ e todll eo/teda/ aoenou , 

R~·"td","clé: VI,;coodt Ouro . lOcais e grdode ;prêilétvlltivu.DrogdfiIlPllt,lleco,Rlo, · 
pr~,o. 49 _. TI?l. 1M! 
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,., ~ 

'In :r".lldo h r i!hall~ c:. 'r;Ii :;• • -' ..Tb· atri~ ;d' ,., 
:J ir.d:1 um mati r. In;!. '" \"i\" i.~" E ~. :J ~ kin,;i: . :~~ 

'11..' ~:f~~~;~~",.:'~J:::E2E';:;;:!
"f: 5 ~a moça ~f'r.ú multo linda, $r-rá •. 0 rlue torla a mulher intdj~t.e 
rtluitollf ertul1:i:l ,!t(.:I'!'tudoo'",Uol tf'm feito: t!o me-çou a UilQ.I" T,l),nRee 

... r\âo é prl'ciw díur·!\r: qu~ 8..~~~:~~~,rll~J I~J~\ ~i!~~;;~~~~~;~!~~;~~~~ l ~~~ ;;r:~;.i~~~~;:::!;~~:;"t:r~:; i9.,r a lll aram um (!"MS\· " .1 ~· j·;"t\ôra! 
em .:I.rdent. p3.íxão .• ' e dai DOTu flau':'5 qu~ UI la ~ll:~ IJ jnt;l.~t....· :I 

Tt: jlugn::U1l ....' ma t.rilllcni lj toi um b,·év(' rn!·7·0."Estado'" e5porffvo Cl....-------------------- ..__ 
!Abelardo ganhou uma Perigo por toda a parte 'I Ml-nl-ste'rl-O da Agrl-cullu·Há dez anos passadOSI linda ~ravata .8U~~~~, :sviÀ~no~::iõ~~ ;~:~~ : 

, , I r\lJelnr"lo Gomes, o exce-J nllndo cada vez mais com· F' ,. - d C _ . d F ."
Há prE'cisamente dez anos·ll{ipPl'r. al'rnvelt'~~.\ose ",' ll'nt e dillnteir~ do Figueiren· plicada. ,Já não se pôde mais Serviço de Isca lZaçao o omerclO e an" 

isto é, em 19~9, um quadr.o i um pas,e lh'l. ]\'lsclmpnl " .! SI', ganhou uma linda grava· Iander despreocudamente nas " 
inglês - o Chel~"a .•. eXI-\empatoll apal'tlda., .,.,ila de, se,da. orerecida pelodr. rU,as. Por toda a purtp há o, AO~ PRODUTORES DE FARINHAS DE MILHO 
biu-se dun~ vezes na Capital' .\~) (Jomtn,l{" H","l"n~i' , .", I'!. \'\' rre:ra Bastos digno di perigo por exemplo, dos 11\1 ; DIGERMINADO E ARROZ 
d~ Rerubltca, m_edwdo ,lÍ e Ju.uh" .. allllla "" c:.m lH' retor do Departamento das \tomoveiS. Mesmo em cima, 
lorças com li seleçao ca· i Iln [' lnmIOl'lI SC, IlllHIlUO () It'rpr t· i!urBS. ao jogador do nus calçadas não se está 1i. 1 De 8côrdo com o § iO art. I" do decreto nU 2.307. 
rioc8. .. . " . I'ill,'HI,r, , .',~)~I'l",\a (~"m , n " lIlP,;' camlH'ão de 1937 que abriss~ ,ore de atropelamentos . Este Icie levereiro de 1938. todos ns' produto~e8 de IlIrinb~s aei · 

A prnl!elra yarlld, a 101 dI8', 1Il:, ~" ',I:"ld" ,,:.II ' ..1: ',!J(:'.~:HlTI' .. c<lnt:l~('~ da tard~ esportl- eslado permanente de preo· ma citlldas, deverão rem, Poter à InspetorIa deste. SerViço, em
11

putada ~ nOIte, 110. campo I' lho (.' ,,1.:: ..1 ~ , " . ,,- ,. ' ,' H1S.O IVil de domlUgo proxlmo. . cupação yert,urbll os ner~os Florianópolis, os seguintes dRdos: Nome. da fIrma, .produ·

do FlumlO(,lI~e. qUe IDJiu.gu· de . ~',"I; li \CI1 ' tll,nh \ "I J.'I, das pessoas fraca!\, e lambem, ção diário., e~toques em depósito, capacIdade máxlmll de 

rava _ as sua.s ~ovns lOS· !lrb.d";, ':'~ ~' ..:. " l " ".' : , I",' .' : , - de algumas. f?rt~5, Que nao ,se produção, custo da produção e amostra do produto.

talaçoes pa1'a Jogo~ nl,turnos vems u ,lk,". I• .,,,zo.u.se . . . cuidam 11Igle",camenl~, ;>\a~ 


registrando'8e um I.'"?pate novo "ll,-,:onl!'I', q 'l'~ termtnOI] IndiSCiplina grandes metropóles o progres- Florianópolis, I Je .Julho de 1939. 

de I a 1. Os Quadw8 J"ga- com :, Y1lúria llos ... anocas so está sempre ao lado da 251 5v.2 

ram const~tuitlos : CAR!O::;AS ror 2 f. 1. te ntns ,;" Nilo, No embate das turmas se· complicação. Nestas condições, 

- Joel; Espanhol e Hllde · Fprgussllll e 'rel/rilo. cUlld:l.rías dos clubes Figuei' nem todos os seus habitantes 

gardo; Nascimento, F,'raando 'l\' ofilo e~tll\'1I em ímpe· {r~~u8~e ~~'ar~t~~~a;:à ~~~i:i podem se alimentar e repousar 


~U!:.o~~~ /'~~~%'o. Lt1~f.;\~' ~~~~n(\~, \~~.~.?~.o m:~:r:(~Ol:lll~ chamllml'S a atenção dos di· ~~~of~:râ~~ 'C ~~1~~~m~~~~c~t~:~ I! 

SEA - Wílington; Smith e determinou u maio\" pllrle l'i~ellte~ da Lig». Floriunopo · indispensaveis ao sistema ner. 

Law; Russer. 'rrownon to. dns el·Hit'l\s II atud':'-;O 11., lHana de Futebúl. voso. Essa a razão do suces
Hi~bop; Cradfort, Nilson, 1-:111, sr. Momo de Clistro, qlll' Um j.J!.("dor do grêmio ruo so do Tonofosfan entre os e, i 

MUer e ,Jackson. , , cr'l na época juiz nÚlflt'l'o bro d:,~rerill !orruidavel bo· got3dns das grandes cidade". 


Desembarcando sextU· t~lrb \Im ,1"8 CllmpllS Cil l iUl'Il<. [','tarla no múdio', cbquerdo do Ao fll11 de duas Ires inje
J)lt 

28. de jUII,llO. os iOJ!le~l's se )/ .. ,['1 ~t'glHlila t'xibi<;'in . hundo '''''i negro, sob as vis· ções sentem .se renovados, co. 

gUlram dl~etamente pura (, "8 ingleses 1l~i' , !dlil'IHU pj" . til' do árbitro. F e ltzOJt'nte, o mo se tivessem gozado algu

campo. deIxando al!{o fi de· namente, emhora os C 'lrioe~ " amador figueirense H've tem mas semanas de férias 

fiej/ir a exibição, .. . levas~".llI _mnnlle~la . Vldllli · pu (!to u,·,;viar-f.e d," tão íosÓ· clima de montanha. 


No primeiro tempo, Cftlrl - , g-pm. SfI nau vpuel· IIU\..I . .'."Ii lao .íilunhecaç o,~ .. 

fort marcou o teutu d" g"rlln,le Ilif" f"u<,:>\ . 1"'1' 1~lta Ap~~II!' (Ia I1titude indisci· 


Chelsea, e no IJ<,riodo fioul, de «cllllnee ». ~)~i~~~: od,i;Ji~e R~~~ti8~tl» p~~~~',L-----------:

• Figueirense F. C. i I'"i ell'it l.l e em ;)I)",,!)'lo Jlrt" limitRndo se a daI' a8 .pao· 
IBi':"nt,· d" , I., (;1111,,' " Rr. (!r . cadiniltlS dt' estilo. n080m 

DII secrelaria !lo F'i!!uei IC(~~nl' S"IÍr>l, na v/q!;.. oeorr:· uro,., do -valil,llle ,, ! .. 

rense recebemo~ a seguinte ,11\ (',<Im li fl'nlloein 1\" sr. ,lá que n árbitro não tev{' 

comunicaçil.o: _Tenho li hon Ieupitii.o ll'l]Pule Frankiín J{n. fOl'çn mOfll1 [I!ll'/l t'xpnlsflr do 

rn de comunÍl'ar 8 v, S. que. I Chll, <1111:' se/!uiu para o Hill grlllUlloo o nucivlI el<'mento, 

em lIe8são de assembléa ge 'd\' .l'in,.ir", (/m! .. fixou rl'si e preciso que a Liga o puna 

ral realizada a 26 de junho, uencill», . __. _._._. __.. _.__ . ._ .~g"1'O~~~.~~~:..._ .. _._... _,. _ 

(asa Eledrica 
vende medidores e 
installa os «quadros» 
para os mesmos. 

I
! 1~ (JIII

Preços modicos. 

RUI João Pinto, 14 
Serviço garantido TERCA-FEIRA 

1~~t8~--~-------v-.-~ll~5"1 

Realiza-se mais umRejuvenescimento 
Morreu há pouco, no Cana 

dá, um homem de nome Ma
dinos Tatoian, a quem 08 sorteio daregistros paroquiais atribu
iam, sem contestação possi 
vel, a respeitavel idade de 
110 anos. . 

, Os casos de longevidade 
são frequentes e este.. não 
mereceria relerência espe· Cré~ito Mútuo Pre~ial
cial, se não fôsse acompa· 
nhado de um curioBo fenô 
meno. A medida :tue os a 
nos corriam, Madlnos Ta- I 

tolan, em vez de envelhecer, com um premio em
rejuvenescia. 

Com efeito, em 1935 come· 

çou a sentir terriveis dOres mercadorl-as nonas gengivas. Consultou um , 
dentista, que verificou :com 

pasmo que O ' homem tinha valor dedois novos dentes em vias 
de nascimento. Um mês de
pois. a sua cabeça, calva 
como uma bóia de bilhar, 

~~1~~*;;~~~:~::~~ 6:QQQI():Upl
f;'~i~~~:U:::!:' ::~r:~T~~ MOltos:,·Rtemils;~.Ien~~es . 'I
ras esperanças, e com ,. elaá 
a rica e pre~io.a ...idlotia·, . •"'i!!i--_....-----------------:"'--...; 
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o ES'Í'ADO Quar .8 feira, õJ dI.' JuIbo d.e 1939 

~ ~;~ 

rliqos de inverno para homens, senhoras '~ .êriQ):l~«fj~-".-'~~c"malor e mais 
===-.===:=-.-:::=.==-::=-= variado sortimento, na CASA '''A C:AP.J1:~E~' ================ 

Matriz - Rua Conselheiro MGFra n. 8 	 FIliai ---'- Ruafiajano n. v ·6\! 

.~••••••••••••••••••! ..............e;, LLOYD BRASILEIRO 
~.' . · i- · ··_ · ··· _ · -:-:-~· ~· ' ~·R~··_··- -~MI A.--::-~~-;If; · ,··· ~ -- ..-... . 2."'-'·' -- NACIOI\LA-L,'-··,/ -'" .	 «PATP.-IM-9*!:) 

" ~ P-. J -4.. ~ A I> "' "'" LINHA .ARACAJD;POHTO· ALEGRE (Pati! o---;,orit' .. 
AconselhamoB o afamôdt' LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- ~ no súbudo. e pltrll o Sul na quu~ta feira): .COMTE. AL· 

e [fiento Barata, professor de Parultologia da Facu1dade de Me- ~ CIOIO-, .COtvITE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO• . 
~ flicina de Porto Alegre. E' J!lIaUlveJ na expu18!o de vermes, a LINHA PE:-IEDO/ LAGUNA: «MURTINHO. e -MIRANDA• 

\ . tal como lombrigas ox1urus, ancyloltomus, etc. 30 anD08 de ~ LINHA !iIOl~U~O~~;~';L(;~i~WSI~~~tASCIMENTO" . 
.. UIIO têm demonstrado a .ua emcacta, lO) F R E T E S O E C A R G U E I R ·O S
J • VAPORES A SAIR: 

1 [) t: P O 5 I 1 A R I O '\': • PARA O SUL: 


CO .up.CARLOS HOEPCI<E SíA--florianopc!is : Pel()t~~::'GA~~~lt~O lf(~;r-~I. l'ir()) : S para Grande, [;--.j'l'ERNACIONALrli/\ Rio 
.-\NIBf\L BENEVOLO -- dia 26 para Rio Granele, Pe DE , ••••••••••••~•••••••••••~••••~~ lota!; e Porto AI(>~rp. . CAPITALIZACÃOPARA O NORTE: 
ASPlHANTE :-.JASCIMENTO: dill 6 de jllího para lta· Amortização de Jub 1 

jllí, S. Frtlnci~CH, ~lInt(; S, Angril dos Reis e H.ill ele JlIlJeiro. No ~ rl,io r(,8 1i"a10 em :1;; drVERDADEIRAMENTE Or. Bulc86 Vianns COMTE. ALCIDIO: !lia Ile S julho para ParsDlIguá. Junho de HI:i<J, In' am .orlpllda. 
-0- Santos, Rio de J llIJeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Sal· 81:1 " seJ.tujDl~ :i C' mbim çõ'-' : 

1Consu.ltorl0 á Rua vudor, Araca.iú e RecHe. ' i 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFERENJ oâo Pinto n. ltí t8()

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.SURPREHENDIDO I 	 B P M

bra.do), COnt;u!t8.8 da. 
1 ás 3 horl:l.~ da. tar

o iIIu~lréldo Or. Tullo de S.1boid Chaves, dls  de. Aos púbn~s -- ,I Agpncia-Rt!a loão Pinto. IArmazem - CáíS. Badarõ, II CWE 
Ilnelo e "cat~do médico de Lv,omeoto. Rio O and" CODSUlta.1! fi... Üi;l'.P\ I 9-p~ ___1_2_=-'::~:~~do Sul, OOj2 é mU'fo Querido p~. I.J SU1 numerosa cli~!I ttt! de CarIdade, é,f-! QNYtelll, assim DOS escr~Vli'U : r; horl'l." rb ';l ..nhtl H. c. DA COSTA -- Ag~nte-TeDho o m " or 1} , IlZ"r 'm reconhecer o seu 

mllinHico d~p'lr tl llvo «GALENOGAL», como um va

li,,~o <luxlll", dI! me;j;cln". Doi-, em dlvtnos CIISOll de 
 NOX 
Sililli · , e ' ,) QlI~ tl ,"mll '-' gu ·,i. VÍ'>1Il nlio SH po~stvei Prisioneiraoutro Ir" '"mtllll '·· , ~m vir!uJ? d(.~ o(' entrs mo: arem na 

cdmp~lJh~. ~m tud " s ellzs Ilqud v~ dlde'fam20!tl ~ur
 WBO 
preb 'ndid n , nelo, rap"'os ~!fo!,tIl3 coibidos com ell~e Ide um urso
ESPLENOIDO ,, '· ~p.,,(llb n~dO"d!". OVVDl. Tulio de Saboia Cll.ares 

(fircrHI rec.o nh ' cUa pelo ootariu Carlos Tupide~~\~~~h~I'IJ:~~c~a~7:~~:~~í~I.;;,;::;:;;;;,,;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;;;;;;;;,;,;,.;.;;..;;;;....______ 

nambd Caramurli da Cunha). 
 dos . Dardanelos, moc-reu há P Y V 

dias p·m conseqll/\ncill cln Dr. Biase A. ForacoO "a.\LENOG -\L", p ,dereso elepurll;lor-tonico choque sofrido numu hem 
siDgulllr aventura. Na oC6~iíiildo "'lIngu.., forrnu d do em Uellle p.~peclalbfll em Sy	 Méd ico chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de Saú  TWFpbtllh, O '. Frdlle rho W. Rom··uo. é (J mdi:. elf:cilz 	 em que trabalhava no campo de de Florianópolis. Ex-inlerno. por conClIrSO, da Assis' 


um ura" aproximou·se dela Os pnrtlldol'CS dI' litulos ,' m
dlsr.-u ·dor d.!l SYPBIL!S, RHEUMATISMO. M"lestlas tôncia Pública de PClrlo Alegre. Ex·interno de 

e, agarranclo·a pela saia, I e
da pelJe e d.) :!/lllgue, tlM i.~!!IO é o mdi~ re .. eilado Clínica médica c Ginecolugia . lIgôr contemplados silo ('00' 


por to'los os r~Dul"do~ médicos quI.' têm nell~ db~oiu reeebcr o reem·
\' idudo~ a vou ·a consigo paru a sua 0,;180 garantido. na s~d" dafll conf,.,oQ~ E.m' hol", p<.rh~ lam..nle provado que o CUNICA E CIRURGIA 

"GALENQGAL- ~Ub8Il i U~. com po~itl"ó~ v"nkg.ns, aA Durante três dias a mlllhel' nu com os Agentel'1 Oerlll's: 

perllro~1l11 e c,HI,~ mfS Illiecçõf'I!, já oond~mnllu1l8 até 


cavernll na l1oresta. 	 Com(JUnhiu, 

esteve prisioneira da ré l'Il , --- Sífilis -- pdo gr/lnde ~/1b1.() br,,~ilelfo Dr Mrguel COUIO. 	 LI'VONl:US & CIA..que não lhe [pz, no entanto.
O «OALENUGAlo. não tem ~nb8titulo8, NÃO qUlllquer ma!. Sempre que 

(onlult•• di.rilmente di, 16 ás 19 horo. UI.UMENAU 


CONTEM "LCOOL, nii ,i t'x'If?, diela, u.m . Impóe Slthl em busca de alimentos, ;';;;'0 intcf"fomlrJII \) J}Ht;H 

Rua Felipe Schmidt, 46 Fone 1648 

Florianópolisrugullrdo. Seu ~lfe , to é promp! •• , elfícal: e rad ico\. 	 o entrada mf.üto fl'gular tlüs meosl:llhhlurso tapava a da 
deB dos seU8 t1tlllll6.cavt>rnR com um enorme pe-I·--"'!2~O"'''-------- 3Ov-:ig

Encontra-"'tl em todl!.H li li FllfoH:l.clar; Em caso de Interrupçlo. re· 

do Brasil e RepubUcas 8ul Americ»nas habilitem Immedlatamente o, 


8eU8 tIIulo". E' 8uflclente paN 23 Ap. L. O. N. S P. - N. 96·\ !(llrUMA M~;NSAI IDADE para::f~;;'!~.~;~;:t;~;;:::t~;;~ IS,·emens Schuckert SA I revlg·'rar o me'mo e evitar a
do pelos gntos da desgra· perda do direito .Obre () aor· 
çllda. • • te-io fi! Fa1vtlr &8 lua'4 I 

econumiaf.I Consf-guirlllll libertA la e Materiais electricos em geral
i levuram·na para cass; m IIS DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:~ morreu quatro dias depois 

~~ c;O~~~(~~êDCil1 da como· Installadora de FlorianopolisSela a sua 1iDR"MiBUeL B~RBRIO 511l R. Trajano, 11 Pho'le 167~ 120 . \1~o\lY\a i 
GERAL 

VIAS URINARIAS 
··.el\~efme\fa Cl,INICA 

11 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
Especíalisla em molestas Medico - Oculista DEL VEC'CIDO 
pleuro-pulmonares (bron Formlldo pela Ftlculdade de Medicina da Unlv~lllhl.ade O MELHOR VIÓL.~O 
chi~cs _. asthma tuber· do Rio dll Janeiro 'rodos. 08 ID.trumentosculose, etc.) Del VeCL'b1o 610 fabrlcIl

dos pelo. DOVO sl,temaTratameDfo cllolco e olruYg-lco de fodas .1 molullall 
Consultorio: RUI Joio Pin° 	 dOIl olbol! Tlmhre-VQx
lo, 13 d•• 1" •• 16 hor... CUflO de op~rfelçoameoto 011 cspecllllldade, com o dr. 

- Phon. 1595. .- Pllolo Filho, 110 Serviço do Prof. Ollvld SIIOIIOO, 00 HOII pe6·~m c"talogo8 RrAIIs 

pltal da Fuodllçlio Gaflr~e-Gulolc do Rio de jl!oclro PUA .tUROR.4, 196 l!)/i. 

CompldD allparelhagem para exames dc IIUII especialidadeResidencia: RUI Joio Pin	 ./ Fone: 4·0~.61;' SÃO PAULOlo, 1 (Sobr.>-Phon. 121 .. Elelllrlclddde MédlclI, ClIolclI Gtfal 
Coollullllll dlarillm~Dle das 16 iÍs 18 

Quer ser feliz? 
~duJtnak 	 E fJ L EC:: T I c:: A 

CONSULTORtO RUI! Joiio Plo'o 7 lIob. Telrpb. 1466 ; ASSIGNATURAS d. 
Em RESIDBNCIA: RUI Teueate 8UYeIra 17 TELBPB. lW .. ma.. • r ....I.ta..negocios, amores, ter 50r-	 lo~Aiea. coIfXrCOf7t, I 	 , O,tierec:.moa btlDd..

' te, saúde e realizar tudo que I~=====================::.:::======== t. ut.r. • d....alor ao.jIdeesja? Mande 1$100 em sllIos . , ao••o. au1qn=t... 
I1 e escreva ao prol. Omar Khiva, <I .. se. "'.e.'7 - ''''0..... 1-0371 •

'-&CH ... PAULO. A..D1c1a li..I alUDI DA MULHER Caixa Postal, 407, ltio de Ja . 	 ...... I" • CaIx.'MI4L UIII. RIO 
n&iro, que lhe indicará o melo 

__;;;...;;..;;.__________!'-__~ ! ~:, ~~~~~nt~i~~~~~'e. ~~~~Phe:!~~~ 

'Dr. Remigio
Mio ha FERIDA que resista CLlNICA -MEDICAAntenor Morais ,.:;:-: ":.:,:".,",.:,''':" ... :..: ..,:.'..' ...•.: .......... ··:·,····,··....····-·······,·.·:·.i.,·::.·.·:·::·,···:··....".<...':. '.. '::. ").\",':.,,:'.,, 
 Molestia internas de 

/ Seit"l~ras e Crianças em 

~N$%~~ORIO:CALENoUL.ÃiÓNCRETA 	 mi!~;::~;~i:r~:~" M~.PORESil lfLuz 
Ru. Trajánb.l- Sob.

• melhor pomadJc~n!! !:~:::' queimadurll8 e anatomicas, em todos os Precisã::"V. 'S. de medidor para sua Instal- CONSULTAS: 

NAo aenfàDdlr ceIil a poDláda commum de Calendula. m8te~~~:~~b~ado,. lação? ';PJ:.~eure obter na. INSTAL:íLLADORA 9 ~, 12 el<lás i l9 horas. 


BDjriiD CALENDULA .CONCRETA em todall 81 Dlts 8 ás 11 t' das 15 'IDE FL.QRI·~NOPOLLIS O medidor marca 
 Av .. ~~~~,~~~Jt:178, pbaraac.... 	 ás 18 boras. , SIEME~$, ' c~om atiloruta larant!a. porque 
- Phont: 1392 

' iSTO.AGOSTlNHO Rue P. Miguclinho,Ó - -: 6 o melhor. , 
~18 "I; R. Tralano, 11 Phone '674 Attende a chamados 

<_ ·,,·.__~..... ·.·~7P.-..... ......... - ; 	 V-14;
t...___~~.,;i,o~_.....iIíoii..---"';;O_·~.,;Ii. ---' v...-~!~G-i'7~ . -1lOO · " ," 	 ' .75 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:v"nkg.ns
http:Araca.i�


5 

-I'" 

~ . 

• 

t, 

i 

\ iC Ê~P;;;;··N;~~·~;·ii;;~~;H~p~~;:·1 
·• • 	 . • 

• 
• Transporte rapido dI'! passageiros e cargas com os vapores «Carl ~) 
• Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max". e 

1022- (;1:. poatBI IS9 

._- . . 
• S AlDAS ME NSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS • 

N" C"p/t/!/: I. 	 •
..........0 &0$(1011 
Sementre !!2SO()!'.' i Iie• Li nh a Fpulis .-Rio (\ ~. J a n~irt, ,-j Li nha Fpol is. -Ri o de lan!,!!:o Linh ª_ EI.Qri anopolili... 	 i!l_
~~!I!HU.. . 12$OW .. escala llalahy-::'. f ra nclscu j 	 LagUna;I. Nilmero a Vllllo . _. ':~ i 

• Tran s p or~es S;;lg~~SSagdros I Escal a São Francisco .. 
N o Int~,'o, '. : e cargas. I Transporte de ca rgas I Trans porle de c~rga s , : 

AlIA0 'MlkJ(l
&mNue ~ 
Trlme.lre If>SOtlC , l- P~que ~ .Ca rl HO! pckc' d ia 1 I Paque lc - Max' -I'· Paquelc -Ma x· ! 

• I) uA n naa • 8 	 ~ 

"unuucl" . m"_~ltnle "",,, ,a,,, ... 	 o, • ' Cal Ii lCPCkr . " 16 dias 7 e ::2 di ils ~ c 17 t) 
.. • -Anlla. ~ 23 $ 

o. urlgmw• . m caruu n!u publica-I 
O UII, 011.0 "t\r: ,l f! V Ui'r.- Uj I11 

I 
I 1. Saida;i I ho ra dR madrugada ,I I t',

Sa idas á t hura d ~ 

•
~, 

~ dlr. cçlo 010 8e re,pou8llblllu o rus a te ás 22 huras das ves
11"1". ooDoellol emtllldnl DOI O p~ras da5 s<fidas.

artIgoo ....Igüadol ti 

e I:' l11 bar",I1C d o S rs . passagei· Sai d,," ,is IH 1' 0"" p . 111 ' 1 madrug;; da . 

.c. O rácns dc cmbarqucs até áS. , O rd (' II $ de em barqucs al e O rLl ens dc cmha rques ale 
Jli:'~ IS' 12 Il0 ras das vespcras das ás I:! IlOras. , as 12 das vesperas 

• sa idas. 	 das saidas. €1

As grandes : ,_._-------_..,-~.,---

Ob,ervações: ~~C~I~s~~~~~ t~e~pore~~~~~ ~~~' d~o a~i~~:~~<;;i~e d:acc~I~~: :velocidades 	
~

O 
; 

Pasaageiros En com endas Correio E' expressalll enle pr uhibida a acquis içau de pas sagens a bo rdo dos vapores , e 
tres a Mode rniss iw (1S l1\'i ,-"'~ · 1r ,,2 lign Ol e,lnl !l III l1xi mu 	 pd U •Dentro de doi" ou 	 -Rita M'~r~~~. o mo vimc nlo de passageiros e ca rgas c h!.to Irapiche silO 

no~, no máximo cinco. a ve S PU;UI'IIIl\'1l p po ntualid a de: 

locidad e de I ono quilóm e ll'lls BH ASIL - 1' 1 \~i(i l .! A I ,\I\l i l-;\; IN ,\ .• CIi I Ll': - P ara mai5 inlo rm açOcs . na sédc da ~ 

por hora estará atingida. g ' llU L i\'L\ -- l ' l':RU' 
 Emoresa Nacional de Navegação Heépcke O 
esta o vaticinio dos maiores C' , . . r I I, j ú rll ll Cun:s t:iiU:l ru ivi aíril n. ~ 30 . ..
técnicos de a viaçào. .:lynolc :" to \..onoo i L.ta~. 

Quois serão os rell ç<ie s do Agentes : CARLO~ HCEPCKE SIA. 
organismo humano a essa HlIA CONSELlI EIIW ~L\FHA , 34 - F I() rill n" Jl()li ~ '. :t" ·, -:..,,,." i!. -. ,:_:?::~~.._?~~~ ,~,~.: 
velocidade '.' O IIviador Ille TEL EFO:\E 1'; . 1.51)0
mAo Hans Dieterlé, Que 11 3 
algum tempo voou a 746 qui 
lómetros por hora. desc reve --------------------1 Iem um jornal fran cês fiS s en-	 UH. RiCARDO 
8ações que expl"rim enla um r. -!.. • 1\ 1 J R' "RTT~ftI t ~lr:it!~e ~\~s::~~l~:	 .. - -~-1~ · ·- - · ..Aal~IA» I UU I IOlllfdls1~iI1,~~:t~f ~F,uOnnd~a~dP~'ôH~ti;'.·-·m 8J-71~O!~:;J e-a - -B "	 II ,ue~:
viol l' n!aml"llte pUX!ldo pal'ti , . _ f. x - chefe de cll
trál! e como 'l U" IJrt'gado 11 0 nica do
ell.cõ ~to do as ~enlO A , 46 

H o~pit.al d.e~~uri:~~~~~~~ a~~:ll~I;~t>!l i~~~n~~ Seg u ros Terre5tres e Maritímos 
Nuürllbergreuções nerVOSRR mllntl>m ·6e 


sem Itlleraçil.o. Em c ll mpe n· 

8~aO a vista pe rd e mu ito d8 Ca pi t:.d B t.'i.di /íH.1" \( S. '1.00(1:000$000 (Prol,;. L. Burkhurdt 

sua acuidade e o piloto po u· 
 Caril" 1 c lüs (' I'\';!~ :'1l.lJ5tl:377i59ã2 e E. KX'e lli er) 
co póde confiar nela pura Hc~ pu nsab lliJ ",ks em i 9 .i ~ . '. 1 1:l8 , ()5~;l-;99$714 

I'onduzir o apafl·lI.o. E.~pedalist /,Hecc it " em 1\IJ:-' :1:!.7tlb:183ii 148 


O mais curioso e qu e ti efl · 
 At ive l: ll1 :~ ! tI\: tkztl1lbro tle 19]'i » 7 1.47H:79 I S813 

mum 11 todos os " i lu tos d I' Sin i :;trús Oll~OS 	 ~ OD~:71 5S 170 

Bt: l1 s de r~ d;. (pf\"di l,lS l' kr rl'll ns) J) 17 . 1 8 1i :24ll$~ I 'i 9altas velccidlldes é uma Rt'll 

sação epidérmica indelinível, Alta cirurgia, gyne 
que se experimellta /I p8l'ti!' cologta (doençar; de 
de 400 quilômetros por horll Diretores: ~gp~el~I!!:!I~p~red~~~~~~senhoras) e partos.e que 08 aviadores conlle Francisco José H" d r ig ll cs l 'edrc irR, Dr , P[lIll ilo d 'Ut ra 	 NOVIDADE que resolverá. ° seu caso.lCirurgia do systeml.l.cem p'310 pitoresco nOllle d.. F re i re de ('",v~ l h " e l:plf;inio Jose de S (} lIsa 	 MRxlm;!} slgillo. Carta para: 
.péle de papel". nervoso e operações

de plast1ca, CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
Heg ula d"fl's de ~va r ii\s nas prinLÍpais cidades CODsultorlo li rUII Trala-CASA 

Precisa-se alugar uma casa de da Amé rica , Eur o pa e Africa . ~~'~ l~~d:: l2,õg) {';í~~ ------~,-----------
moradia, para casal, cujo alu o -----	 phone - 1,286 

~e~sai~~oln::::~~;~:: ~~~:d~~~ Agentes em Florianópolis Residencla â rua Es- Carlos Hmpcke S.A.a d E t d '~ 	 teves Junior, 20. --P
ç ;"';1;";; ;~. DIA6NOST;~~ IC A M P O S L O 8 O & Cía. 11;:;:T:;:e,:;:e::h;:on::El::--:::l'1::3::1~ 

I 	
Matriz: FLORIANOPOLlSCLttllOO RUA f ELlPE SCIlM IUT N, 3\1 

do 	 Fmais em: Blurnenau, Ci'uzeiro do Sul. Lages. 
T,aguna e S. Francjsco-Mostru~ rio em TubarAoDr. Dj.lm. MCllllmann CaIxa postal/O TC/Cp/IOM I UIi3-· Efld. lei.• ALLlANÇA. 	 ,'s d 1 

Form.ldo pel" Uolversldade de 	 II an a iasGeo..b' a ISulç . l Escritórios em ltajaí, Laguna e REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Com p'IiUca IIn8 b, .pilal. eUrt' pe\l8 
 ! de 11-ras 
CIIDà~,!o~::I~: :1~ll.~~"~C~~~!~lr"" Blumenau. Sub-Agente em Lae. 9S 


Dr~s~~~I~ V~~~ores I~__ __ __ ._ .~- __ __~ __- ___ .. ..... para verão
r:.::;..=-..:,..:»):.. ...... - -... __....... -.~~..... ___~~-._--...:q I 

&peellUzsdo em billls oe e saúde 	 :...~ CALÇADOS
pública pol" Uolverofdllde do 


Ga~~oel~e ~:D~~~~ X de todas as 

A,.rêlb" mnd_rn. SI~. MENS par; qualidades 

~:~~~~.iC';II~ I: ~ ~~,I) ' ~~:,s;u:~tP~;~l~:~ T Arv1ANCOS MEXI

O, IÕI\l HgOS, ele CANOS para 

Radlograllao :;~já"ria~ radl, gr> li-Is PRAIAS DE BANHOS 


Electrocardiogralia c1inica 


(I.l~~~~~~~~op~~e~~~~o dd~ t:,!~~éd~~~~ · Cinto:. - Chinelos - 80
Mela~~I\~~'~ ~basal nés - Luvas, etc: 


(~i~~~,~:~o .~~:eç~~ú~:i~~D:i" Artigos para sapatei
. (EX8m~o~~~~:,e ~rC~~:Cn6~ICO do ros e selleiros 


·Oe:bt:~t~e~~ lisi~~er:~~l' Cortume e Fábrica "endas em prestações..-Garantia de 4 annos 

r~J!~.iD~':.~:rm:~: ~1t~i~~~~1~~~e de Calçados DOIS mOdelos (de 90 e de 120 litros)


<'Imbos de um" eC('Domla eu' pN,heod!Dle. pol:t. ~m 24 
Laboratório d~dt~~icroscoPla e 	 .. BARREIROS. ~ m«noa ~n"rg,h eleClrlC" umb()HJ C(\lIscm ~m do que 

análise clln ica "" "J <le C: !l,~omm/lt em 2 II<I '/:I; .:te IIcrvtço. 
lli"mee de laDeue para di8gnÓ8t1e~
da .mll., dllSDllttlca do Impaludl,  '~~ij( OU LUTE VITRH1t10S0 	 Mantemos em depóe1to todas as P'e9as 'sobrem", doe.sem da uréa DO 8<LgUA, 
elO, Exame de urina, ~e.çllo de' a) . ' 	 8aiente8 e mesmo mooanl8m08 completos.U,T ~~~ A.L~eureux:::= Zd:d:~:Ti.r:zi. ixS:~Óeetl~ ". '- .-'., ;I!':-.., ~ f' em ClI!loa de d~"lIrrIlDlo. 1;3 pro~.~ lelarlo. aerSo ' IItt~;~• . .j puz, ..tCarrOI, liquido raquh&llo e " , ' . • , 1- f1 . .' 1 ( , ~ dldos Imm~d tolllmeDle. nm necellOldade de CIJlllltda,em 
qualquer P::'I:I::nE~f:o ,elucldaçIO . ' lo' , '-Q,A.~ ':. ~ , I ~:. • Depó.ito: RUI C. M.f.-i, 39. e v!ndll de peças ou devolvtrem o. reJiI.rlld~,ra:p,,,,..Irl I" ..., . . 'f .. _. 

ROI FI.naD10 ;Macbado, H' • • < Iff~m cOD.!\errodot'l ,em Mo J>a~l_o .ou no,i;~~. ,de I"Dtlr'O . 
. Telefone 1,195 

:,fLO R I A NÓ P .o LI ~;. 
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• 	 N .:te 

Durante o mês de JULHO: 	 IVIda soc:a1l 
Grande e total liquidação de todo o stoek da 
P_,' -\A B :1IJ;rr-\A\ ~B- -' r' ' ' ~\ r: ~-, -' r ~\ 	 - -Ui G' ,; Ir .& ~i r- \, .lSo :1YS2S~) , , , ~~~_

' .... _ .! "-- '._ , ...... ."""-~·'---0 . ~..........-"../-...!., _ _..~ _'"- " .... -, .) _ ..•__ 4, 


(A casa que mais baralo vende) 
6 	 -- TRAJANO ---- 6 .. i 

. ------ - -- - --- ----- -------- --- ------	 -------------------- ----------~--------"-----

· 	 d· h · 
Vendas de Iiquidação excIuSlvamente a In elrom 	 24v-l 

FAZEM ANOS HOIE: 
a sra. d. Beatriz Viana Gallolli , 

espõsa do sr. capo Aquiles Galloll', 
diretor do Hospital Militar. e • quol 
terá ~~:;ejo. nesta dara, de receber 
de suas Inúmeras amizades as mais 
cordiais dp.monsrraçôes da estima em 
que ê IId~ no selo da nossa alia 
SOciedade; 

a sra. d. Araci Vaz Calado, es 
pósa do 5r. Jairo Calado, diretor da 

- ~.G.~~ª~. ~ . e.~ !Hl'!a.dJ~;i~r· " :l~ gS 
õ:tas qualidõdes merals; 

I o sr. Narbal Vilela. funcionaria 
' das Obras Públicas; 

o sr. Celso de Almejda; 
.I ii jóvehl espor llsla Vali"r Mo."•. 

SeDborlls, exila que seu no!v" 

IIse ::;,:::::~:. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::=:I Numeroso foi acompanhamenlo que

-:::""-	 - - - . __ou -- . - -- ---- - ----- - - -  leve, onlem, à tar-:le, o entêrro do 

(orno a Laguna sentl·UII Hi.gie~bana . 


O tremOr-de-terra 
O tremor-de -terra, ve~ifica - , soas qu e. a o verem balao · 

In a 21{ de junbo p- p-- aiodl\ : çsntes as psredell das casas 
·t;tá daodo que r~18r. Ei~ a- 'I em qllr. se e ncontravam , [u 
lui o que retere o nosso co g irHm para a rua. 
ega . 0 Albur ., que se publi - I-Iouv t' , m~5mo, casos dt' 
' n oa Ltlguna: Ialu l~i n Hç iin mom ellt it nea. 

.«Eram. pre cisalUente. l:rtO '\\ 11 8 . 1udo, como se Vê. , 
loras e trinta e cinco dli 01 '1- nfro passou de mêro s usto. 

nhil. quando .. fenfimeo " ~i~ I :, ''' '" (' id,;.!t> , o fe n:im c fl " 
mic'o se ver ifiellu . Blindo. !l o: nã.. te rá causado o lltro~ pre- I 
começo, a impress!lo de que !juizos muteriais , aiém da. 
li terra estremecia em CNI - i r nptura de pliretlps de al 
seqüência da Jla~s8g-em de I gumlls CtlSas particulares, da 
um grande caminhA0, nas ;Col cloria Estadual e da I-
proximidades, dentro de rá . grejli Mlitriz. Provocnu, to 
pidos momentos se conve nci -I davia. um cllmêço de alar-

e cn/lC~.-IO °dse quoeua .senutei,flunl ..1l1OI~_,.inhcl".al1\ i, rmla _'rPtulrllaoç _ {O·'lllqll~ _ _e!!'-e. · - - . nl\nvP~ · ,'~. _ ...~ _t..,l-, 
~ n ~ 'l: r. l' , ", ...-,-" -

invulg8r: trlltsva-se rle um 1em generalizado pâ nico. se 
tremor de te rrl\ . I H vibrH ção dll te rru , Rcom-

Detalhe curll'Eo (: que, em I panhado de ruido caracte 
bora jamais tivesst'm 1\"~isti- l ri StiCO ' Ae tivesse proloo,ga 
do a idêotico acolltecimentll, dI! por mais nlgllns scgull 

~\~!~ed:o~~gt~~'~~~tu~;ã~:~ dos> . 
r E'alidade. 

O tremor-dl\ tI'rra durou ' 
aproximadameote. oito se I 
gundos, tempo, suficiente,I 
porém, para quI'. tnmadas 
de. susto. pe8~ó8s tivessem 
crises de nervos e IJlgu~as I 
praticassem fitos de5litiil'i-1 
dos, atos que, por felicidade 
n :l0 tiveram conse1jiiências 
ti lamentar, . 

Ao que DOS JOformam, 
um operllrio esteve a pont(. 
de saltar de uma das jaoelltR 
du s<!brado dli Prefeitura 
MuniCipal , o mesmo a cun 
tp{~eodo com um seohnr 
viajante, que. em pijlime, se 
l>tnçaria da amarqulse . do 
~Gr8nde Hotel Moderno·, Ile 

Teria sido nomeado 
O Conselho Admi· 

nistrativo do
R G d S 1 

A RicHo "Far~up~a.. no 
seu notlclirlo das 22.30 hs.. de 
onltm. divulgou lerem I' sido 
nomeados pelo .r. presidente da 
:&!bIIcA'.J~~~:~{:: ~~ c;~ 
Grand.doSuL porém. as lon
t.s 11 que ncorrlra em busca 
de malon. Inlarmações, nega
ram-se a dtcllJ'ar os nomes 
~:sef:~ontntltS do nferldo 

---___ _____________ _ ___ 
Mate ao interventor 

lHO, 4 ( .-\ . N.) -- O inte r 
p p.ssõas Dão o th' t!ssem ventor paranit'~nne sr. Ma-
contido, com grito~ de que noel UibaR. prt'Reotemeote 
tudo havill ps8sadl!. Um fun ne~ta eü!Jital. vh;itou o los
ciooário da Coletoria Esta- tilutO Nllcional do Mate . on 
dusl, preseotlndo o perig/l , dt' flli r ecebido pelo ,atutll 
saltou de uma das janelas president.. , sr. Cllrlos Uomes 
do prédio oode está ill8lala· de Oliveira, que lhe ilfere
da essa repartição ceu uma cháveoa cle chê 

Numerosas fora~ as pt'~-~_ ______ 
-

3.° Sorteio •Cilória» 
PL'NO .'YBA,. 

1.0 Prl'J11in 

2.° 

3." 
4 .° 
5.° 
6 .° 

- Um córte de casemira 
para sobretudo Valor 24010000 
- Um córte de casemira 
para terno 15"$000 
- Um colele para Invernl' 611$000 
- Um fino calçado 50$000 
- Uma bola de fuleból 50$000 
- Todos os que terminarem 
com os 3 últimos algarismos 
corridos do primeiro prêmio 
terão brindes em cõgarros, 
no valor, cada um, de 5$000 5OSOOO 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 

NAo se pagam Vales com emendas ou rasuras . 

NlIo me responSabilizo por perdlsS, 


O brinde premiado será enlregue unicamente 

ao pnrtador do vale. 


_ 

Florianópolis, graças às ateDções da administração muni
clpal, lá se vai nivelando as 
prkn;.:f:J:li~~~: ::ur.a~erru_ 
bando-se ali, edificando-se mais
além. aos poucos, a nossa ci
~:~ó eco:':st~:~e,se a~r;:~I~ill~: 
melhor harmonia em suas 11_ 
nhas. 

Entretanto. cumpre-nos notar, 
a beleza urbana de Florlanó
polís não deve constituir omáximo problema alua!. Antece
de-o. a nosso vêr. a higiene. 
Be~!mell!e. é !a!!!!!!!ilve! ~ 

estado em que, a despeito dos
~!f~~~o~ÍI:8ca~e~:~::'~n~:m~~ 
necer vários trechos do centro 
da cidade. JIl oão nos referi
m~OI~~~d~~~r~lo~iiiar para a 
rua Jolnvllle, por exemplo, é 
Inadmissível o que lá e dado 
Ob~e:.v~or·lado de um deD6silo 

lIõII

~err~:!erlc~mdp~e~:~~~~;ãÓáb~~~ 
dooado (com promessas de lu
tura ligação com a rua Jerõ
~~:aló~r::~~:~Í1:~r:in!:n:: ~;= 
crupulosos moradores daquelas 

iml~I~~~~~qUências disso pode
rio ser facUmenle deduzidas, 
~~:anvo~Zs8qU~óos'i~:I~u;e~eD::~ 
mente, uma cala de moradia. 

A Prefeitura Municipal. bem 
como ao Departamento deSaú
~:AI~Ú:!iCs~ntr:!X~r:~Se ~c~ts:~ 
de vez, com abusos de tal na
tureza, a fim de se juntar hl
giene 11 beleza de nossa capital 

A'I I Id dpO ice Iqu ti éS 

Há poucos dias, a Cia. Sul 
.-\mi~ ri ca realizou 11 liquida 
ção de uma a pólice de s e 
guro que ne la mantinha (J 

s r. ,Iosé Augu,to rte Ftlria . 
cODceihll\rlo Ill'oprielário riu 
[' armácia Sllnto Agnstinho . 

I U:'I · ~ 	 · Ima ora espor,Ivat 	 t 

Acentua-se o inte'êue pela abertura da 

d d 
tempora a ama ori,ta 

P t t't . t ' I d I 

I 
rome e cons I ulr um aspe acu o e ga a 

a "premier.:"•. do .ca,m. peonato lafeano, 
no eSlaoro «Acotfo Konder" 

_ 
CtIJ'CR-Se de palpitante io- ti\'idade, reapare cr' rlio vá- hoje foi Inhumada no cemitériO , pü 

terêsse o torneio que abrirá, rios jogadores qU l' lI il a lguns blôco. 
domingo próximo sob os aUtl /lOOS foram os «tais> no di ~:-------=:-:------
pic i()~ da IA g.1 cI~ Amodore~ tl nil manejo ' cl ll e"rer~ d~ Ministro Ciro 

'I 	 de Futeból, It lemporada ama - couro, tendo dado árduo tra-/ " de Freitas Vale 
dorista de 1939. llalho a muita g.mte llõa. r\ hOfa em qUE' encerramos 

I 'resouro, H(cpcke, Depar· No momento recordamo esta edição, está seodo el;'It üm untG d a Obr~G públicn~ . nos da Arüôldo Dütra. ,Jüe; pe fadü tjill lIUS~tl capiiai n 
SegUl'ançli,« -\ Gazeta>, Im Süuza, Eduardo Cllbral, Bru sr. Ciro de Freitas Vale, 
Jll'ensa Oficial , Meyllr , Depar 110 Selv8, Emidio Cardo~o Jor ., recem nomeado n0880 miois
tamento de S>lúde, Postal Te' Blda, l\lvaro Godinho, Flávio tro e m Berlim, e que chega
legráfico, Cbevrolel, . A Capi I"errari, João Marçal. ,João rá pe lo avião da .Panair-. 
tal> , Crll tumútuo, Peoitenciá- Carvlllbo, que agora voltam . 

~\~IJ~tJr~~I?,ni~~u~at~~in;.:~~ I~aat.Vi~.dt'F~."bqU~ ~:~~:I~: Desligado d,ã. 5•~ã SI'na,.'c I 
peão do Torneio Inicio, num Iverdadeiros esportistas, com ~ r1~ 
desfile que reunirá nada me· uma concepçãr. mais ampla RIO, 4. (A . N.) - O jovem 
nos de 154 amadores. do esporte como deve ser Carlos Alberto Paes foi _d~..I 

O colol'ido do certame tor - pr8ticado. ligado, em virtud e de ioqué 
na a sua disputa alvo do Estamos seguros de que ao rito disciplinar, I1s 5_" séric 
mais viva curiosidade, ao campo da rua Bocaiuva a - do Liceu Pilluiense. Teod.,. 
me8mo tempo que cons tituirá correrá elevado número de depois, nf'gada a ~\Ia matri
uma apl'esentsção de COI'- velhos aficionados, que irão cuia, em conseqüência dll 
diülidade esportivs e uma pro · I rever, oos aotigos jogüdores quple inquérito. ooutro estll 
va de eficiê neia técnica dos que agora retoroam ao tape . 
concorrentes ao campeuoato. te verde, um pouco do en-

A pararIa inaugural consti tusiÍlstico e animadl~simo fu
tuirá uma autêntica ,cpre-I teból dos aoos idos. 
wic re » da temporada amüdo 
rista que promete deHeol'o
Inr-se num IIwbieute de gran
de mu"imentar;i\o e entusi
a smo. 

O equillbl'io de possiblli 
dadell entre os conCllrrl!ntes 
constitue um flltor de êxito, 

li quftl liindrl possue outraH préviamcnte aSdegurado, além 
apólices UIi mes lDa Compa- dos valores iodividuais de 
nhia. inúmeros ctl6e~. da pelota, 

A Iiquidnção fo i reita 00 que iotegram os conjuotos 
mesmo dia em que termi- lareanos. 
~ap~~c~ , ~=~~obdeOnd~aa ~~~:~: Divulgamos sáblldo último 

o regulamento oficial do cer
~:qr;l~o~~~~rt:oré~sP:ot~~~~ tame, que determloa a dura-
a quantia de :1:735$000, c or r;ào de quatorze minutos pOI'a 

cada prova, sendo a vitória 
respondeote aos lucros /lCU decidida pl)r tento ou escan· 
mulados. teill . 

A presteza com que a Cill_ f~ facultada a substituição 
Sul América efetuou o pagu - de um .i ogador em cada par
mento causou ótima impres · lida. 

A 	homenagem lafeana 
ao sr. Interventor 

Saudará o sr. Interventor 
{"ederal, em Dome da L, A. F. 
no grandioso destile dos atlé
ta~ lafllanos, o c oobecido {' 
destacado esportista francis 
queose sr. f~ogério Vieira, di · 
retor do Montepio dos Fuo
cionários Públicos do Estado. 

Tres «ases» do passa
do atuarão domingo 

F~~i~~ ~~~:r~:~árí~a~~ct~Ta~~·car~I~~~~ 
na», estabelecimenlo modelar de que 

êle havia dotado a nossa <dpltal .
Seus ilmigos, acompanhando·o are 

sua morada derradeira, qUiseram de
Imonslrar, piedosamente, quanlo es
lim3vam àquele que sabia ser le.1 
e bom. • 

- Faleceu ontem, na reSidência 

de seus pais, no Eslrelto. o jOvem 

Alei, filho de sr. Jo~é Silveira O 

seu enlerramenlo efetuou-se. heje, 

às 10 hori:s, na cem , l~rlo dos Co 

quelros. 


- Em sua residência, ã rua Fe-
I! lle S,hmid!, lJ!e:eu, cnlem, ~ sre_

Hllarina Caelana de Jesus . A's 11 de 

belecimellto d" eosino seculI 
rlário do Ceará. o referidOIl 
luno impetrou um mllndlldu 
de se!{urança, que lhe foi in 
deferido Pl'lo juiz competen
te_ Niio se eooformaodo, r.' 
(IOrreU r.o Supremo Trlbunrd 
Federal, que confirmou a d,, 
cisão da primeira iostí!nl'ill, 
d\.' acõrdo c pm o parecer alo 
relator, ministro Barros Bar-
reto. 

Fotógrafo de polícia 
técnica 

Por decreto-lei 0.0 357, de 
ontem, o sr. Interveotor fe
deral suprimiu o cargo de 
auxiliar de rotó~rafo do Ins 
tituto de Idendificação e 

O antigp e famoso I\rque!- Médico lf'gf\l , e criou o de 
ro Bruno Selva reaparecerá, fotógrafo de policia técnica, 
domingo, iotegraodo o «on,ze. no mesmo Instituto. 
do Postal Telegráfieo Espor 
te Clube. Está para breve 

PARIS, 4 (A. N.). - Os 
O arco da Associação A circulos fraoceses mais -m,,

são Desta caJlltal. Em csso de empate o jôgo t1ética Te80uro do Estado se· recedores de crédito silo de 
- ------------ será imedil1tllmente pro rogado rá coo(ialio li guarda do ve- parecer que a nova respos~a 
tau,. trIste, mllll am(lr , CODl trócs de Illdol!, ao fim de teraoo goleiro João C&rvalbo, StoOVmiél.tlil.Ctaarétrfl.llpVaOrtrláteV,elemao Ptaaoc-

UI cada eioco mioutos, até o que já defeodeu, com graode
Te.1 broDcblte' Sdres-t05R8' primeiro ponto ou el!canteio. eficlêocla, 11 cidadela do Fi- t08 P o o tos que é im- ,
B' leI de N08S0 ~eDbllr, gueireose. possivel que o acÔrdo nllo 
S6 te aalva !l VONTRATOSSH 1 No torneio da L, A. F, se venha a concluir. Além 

reaparecerão vários Arnaldo Dutra, o fogoso do mais, oploam que, caso 

Associação Cultural jogadores do passado :::r~~:'~~~:ser::, ::~t~e:~ ~~~!r!:eD~':IZi;~~ts~!. qU~~ : 

Luís Delfino o esperado toroeio que a FigueJreose, atuará domingo quer outra parte, () tllo de-


Liga de Am!1dores de Fute- no esquadrllo do Correio t< sejado acOrdo seria assinado 

Conforme haviamos noti ból proporClooará li cidade, Telégrafo. lostaotaoeameote. 


I ciado, reuniram ·se, sábado 00 próximo domlogo, 00 es 
último, os membros da Asso. tádio «Adolfo Kooder-, é o 
ciaçllo Cultural Luis Delflno, assunto obrigatório em qua
para a eleição da sua nova se todos os clrculos esporo 
Diretoria, cujo result8do ho · tivos. . . Clube Doze de Agosto
je damos: Presideote, Valmor Para mUitO!!, o festIval la
Wendhausen; vice dito, An , reano terá o coodão de re 
tõnio Nuoes Vllrela: 1° sacre· viver o futeból de anos a · Convitetário, Alberto Ribeiro; 2° dito, trés, quaodo em 00880S g~a. 

Os brlnde~ premiados e não reclamados dentro d~ losmar da Luz e Silva; 10 te · mado~, verdadeiros esgrlmu! Convidam se os Srs. Sócios . e Exmas. 
'~dlll _após o Sorteia perdem o direito ao mesmo. sourl'lro. Zenon Bandeira ; ;!o tas da pelota faziám as dp. 

Este Sorteio em Brindes está de conformi dito, Edioo Fernandes; \0 o licias da torcida , entusiasta Famllias a assistirem à «Soirée DansantelO -que 
dade com a lei 15.524, de 14 d. Junho de 1922. rador, Altamiro Dlap: 2" dito, e apaixonsdll daqueles tem - será levada a efeito _ na pr_oxima 'Cjuinta-feira. 

~::éal~~e:::8;~~:!~lg~~~~~~o~ pO~'os jogos de domingo vio- dia 6 , com inicio àS ,2Ihóras. ,. i"o Proprietário de Siodicâocia: Percival Fio- douro, defeodeodo a8 CÔres t:»e~a Di ~~toÍ'la: OSCAR A8R~.fIAMJ 
rei, Almlro Caldeira de Ao- dOIl estabelec!íDentol .-o. onde SecretárIO, 

!i.o.;o...SPiI";.iíi;::-,;;------------.~ Jtl'8~v~ir dr.da e atualmente t'mpreia~ >,8U;I\..,~:>25~ 2 v, _ " ' ~íii ,;Íii	 ,_." Aires Gonçalves . 
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