
Contra a invocação à 
DoubiDa de Monroe 

.... 	 BUENOS AIRES, 'l7 (U. P,) - ,La NadoD- , em ..r

~roa ~~ IM~~~~ ;:~e e:~~::'f;~~à~: ~~va.~~o:: ~:~ 
pret.UOe. .. reglO alltirtlua, e diz t.xtualm I1la:o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA ,,'«A lórmula foi lovo a talllbém para juJtIHcar a 
posse' Íláll'llh.. de fla... lto embora alo lenhlo ler ' 

Diretor-gerente : Altino Flores vldo para 1i,U~.r, ;'i~ ocud.., ,1lhalP&l1daadl pela 

GrA. Br~8rr::;~ta~t~ dl'~iÓPóHé;ti:?insi8tl! em que aRe ' 
ANO XXV Florianópolis Sexta feira, 28 de Julho de 1939 N. 7726 pública Argentina ' tem :," dlreIt08 :,mitlor(!i!!" cna ~u!lr~Ua" s;!'~ 

Nova Zelândia 8 no 'AntlYrtlco, ere:iomenda 'que se terlDI 
ne «com a passividade de nO'ssa 'párte,' que nAo" póde nem 

Tropas da india para I Cre.-.dito em. atlcas IMorreu de alegria ao Condenado o ex-coro- deveria conUnuar;, pois a Atge~tlnatem ' dlrêit!, lÍ ' que ,; nAo 
E ·, 	 P ve- r os f 'llhos nel F"~nando Machado póllem deixar de ser reconhecidos». .O gllO LISBOA, 27 (U. P.) - O ".. .. " i;, "'.
- Igoverno autorizou a abertu- ARTANA. ~7 - José ~alle5 Ll",BOA, 21. (U. P.) ""':' O 


Londretl, 27 - O redator ra do crédito extraordinario Iter Bonet , de 19. anos de Idade, Tribunal Militar Especial Jul- I :-______......___....____.....;;._.......,;.;~-_, 
ólplomttlco da .Presa Asso· de noventa e cinco mil pa- morreu de um ataque do cora gou o ex-tenente·coronel I. 
ciaUon. jnlorma que o .go. tacas para ocorrer com ur- ção quand o chegarl!.m a sua ca- ~ernando Dutra Machado, an ." 
vérno da Indla toma medldlUlj gência à s desppsas motiva- 5a tres filh os que ete pensava tlgo ministro das C?lônlas, a- 4.0 S...:...A .,1:,,1 a.<.'.ií ' :", '... ',I:,. ,'.,' ,-,',:,.'>".." .. IA..ft.. 1':;.:10'r.-a para enviar ~ulto em breve das pelos desastres e pre . t~rf:m morr ido durante a guerra CU6~do de partic.lpaç~o no . .I~I..... *:I,i: » 
tropas da índIa ao Egito. juizos quI' os recentes tem . CIVIl. movimento revolucIOnário de. 

Acredlta·se - acrescenta porais causaram Íl. colônia . agosto de 1931. 9 d I A' d" '1939·'0 

o redator - que esse mo · de Timor. Voronoff em Lisboa Deportado para Tlmor,.o e 'gosto e ' .. 

vlmeDto loi decidido de a- Os temporal!' call~aram a LISBOA , 27 - O prol~slor senhor ~utra ~achado havIa 

cGrdo com ~s rp.come.n~a- morte de 250 indigena8 e a Voronolf chegou a esta .capItal a con~egUldo luglr para a Fran- PLANO te SIIIRLEY » 

ções da comissão pretndlda perda de milhares de cabe. borda do paquete cAvlla Star., ça, IOdo depois para a Es· 

noanolpassado porlord :::h.&st- ÇIlS de gado, além oa des- sendo recebido pelo sr. Aimé panha, oD.de lutou ao lado 

tfleld e pre~d~-se à deCIsão tru ição de comunicllçijes te . Leroy, embaixador da Franç~, do~ republtcanos e 101 preso Lo Prêmio - Um relógio pulseira Valor 

de reconshtUlr as r eservas le!ôDicas lavouros e obras de de qu em será hóspede no Pala· a008 a .!omada d~ Ba~celona 2.0 - Uma capa gabardine

militares do Egito. arte cio de Abran tes. pelas lorças naCIOnalistas. O a.· - Um relógio algibeira


Recorda·se que lord Cbast· . 	 general Franco poupou-lhe a 4.0 - Um fino calçado
lield - atualmente ministre. 	 vida, mas entregou·o às au 5.· - Um chapéu
da Coordenação da Delesa 	 toridades portuguesas. Foi a 6.· - Todos os que terminarem
Nacional - presidiu a Co: gora condenado a 4 anos d~ com os 3 últimos algarismos

missão. de Peritos que este- I destêrro, 400 e8cu~os de mUl- corridos do primeiro prêmio 

ve na India no ano pll ssado, ta e perda dos dIreitos poli· terlio brindes em c'garros,

afim de estudar os proble ticos por 10 anos. O !:x-co· nu valor, cada um, de 5$000 

mal da delesa da colônill. ronel Dutra Machado recor· 

em JigllÇãO com o~ da de reu dess/\ Àentença. Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. 

fesa do império bri lânico em NlIo me responsabilizo por perdas.

geral. O brinde premiado será entregue unicamente
GATO HIDRÓFOBOl I ao portador do vale.

Lachambre discursa Barbacena (Minas), 27 (A. Os bri n dc~ premiados e não ri:c1aRlados dentro de 
em Londres N.) - Um gato hidrófobo mor t5 dias após o Sorteio perdem o direito ali mesmo. 

deu a menins Maria Odete, Este Surteio em Brindes esU de conformi
Parlfl, 26 - O ministrn dll com tal violência que, parai dade com a lei 15.524, de 14 dt Junho de 1921. 

ar, sr. LBchllmbre, filiando a n desprender o animal, loi pre 
banquete comemorativo do 110 ciso cortar-lhe o pescoço. Só 

aniver8trio do primeiro v\lo a8sim puderam abrir a boca o Proprietário 

de Blérlot sôbre o canil!, 8 · 

firmou que o volume dA 	 ~~a~:~0~8cu~: d;,?::: e~~a"t::. .-~2~74~--------------::20::::v~,--""!:1:-::O""""..! 
conatruçAo conjunta de avi Dor. No Instituto Pasteur, em ----- ------ - - --- - - _ _ _ 

ões pela Inglaterra e França ~JlIiz de Fóra. onde foi reco · 

já estt «na mesma escala d~ Ihlda, a vitima ~e encontra Absolvidos pelo TribU-1 Fez frio no Rio 

produçAo da nação que tl m : m estado gravisslmo. nal de Se~~rança Rio, 'i7 (A.N.) _ " De ontem _

primeiro logar impôs à hu Irá para Buenos Aires RIO, 27 - ~ JUIZ Pereira para hoje a temperatura des-,manldade o encargo drs ~1I 

O grai. Queipo Braga , do T.rlbunal.de Segu- ceu consideravelmente, ten:comp~tiçAo ruinosa. ; e aert's ,..~ I 1___ ., ranea NaCional. Jul~ol1 O;!;; u têlwuiu~Lro acussão I Iicentou: «Amanhã, se neccssa	 ,,'c,,'v: " ,... '" processo n. 761, de SAo Pau- gráus. . -,
ilü, i..,t" UUlIl! vezes maior> BURGOS~ 27 ru. P.) - ~ lo, em que figuravam como l1i"iiiiiiii;;;;:;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'~iiiii-= Ao mesmo tem IJo, revela-se linha de caminhões no m eir.ado é a linha 
qife a Imperild Ali ways li!' 

general Quelpo de Lla~o conh- acusados o jornalista Hélio lil..::!! -'c. . ;. ''''.;0 I 
International, Caminhões para qualquer nua em seus aposentos, no h~- Vilela Reie, diretor do jor- C I N IE M 'A '~.

slnou acÔrdo com 1\ Alr tel em que eslá hospedado, ". nal .Correio de Barretos», e - " ;
France para inh'D~iflcar () 	 transporte, desenhados e cons truidos es: guardando as ordens do govêr- Júlio Ferreira Cunha e Silva. ~ 
A1ervlço entre Londres a Pu c1usivamente para o serviço de carga, des no, no que diz respeito às suas Os referidos jornalistas 10- CINE ODEON - A'. 19.30
ris. ' de as pequenas unidades de 950 kilos até luturas atividades. ram denunciados por have- hore., .Recelta ela ..ar•. 

. . Ign?ra.se, entretanto, se êle rem publicado dois artigos CINE REX _ A' 193 h ~ 
08 possantes caminhões de seis rodas com Ja teria conferenciado com o ge· intitulados .Sete dias. e «Pe- CI h ' " • . O o_: ,INo Café Rio Branco 	 dois cixos trazciros c dois diffcrenciaes. neralissi mo Franco, depois de troleo para os nOS808 netos>, r••, • nco ero,... ,. '1

offerecem a opportunidade da cscolha do hav~ r deixado o ~omando da considerados Injuriosos ao CINE IMPERIAL -- A '. /19.30 ' 
RegIão da AndalUZIa. chele da Nação e ao minis- hor.., .T_poe ..,eIa'rÍlol"'''\ ' . ..

modelo es:acto para as suas necc8sidades,LEITE PURISSIMO 	 PARIS. 21 (U. P.l - A cU- tr~:~CI~:!:~I:~ acusação, li Uma nova ~'~ra 
'Ordenhado 2 vezes por dia , nited Press. soube, extr8-ofici- procurador Joaquim de Aze· póde explodir Dâ EIS-

de vacas estabuladas. CAMINHÕES INTERNATIONAL almente, que o govêrno da Es- vedo, teDdo prodUZido a de· . ~ha . 
Servido ã freguesia e vendido p~nha decidi.1I solicitar do go- lesa o ar. Medrado Dias. PERPINHÃO, 27. . Péta./.a: itU!

11 ISOIJO a garrala. Ag~nteli para o EstRdo de Santa Calhari,lIa verno argentino a aprova~ao da Ambos os acusados loram pecioDará 09 campos de i OD- _ 
<. nomeaçllo do general Quelp~ de absolvidos por falta de pro· centração dos répilblleàlÍó. _

MEYER & elA. Llano para o carg~ de embalxa- vas, mas o procurador recor espanhóis, que ficam próxi~<
R1Ia Conselbelro Malra 4.- Calxa postal ;8 dor em Buenos AIres. reu da aentença. mo daquI, esperandíl~ .. qlle;; .
End . telegr.: "Meye r"- FLORlANOPOLIS 

8 milhões de esterlinos Matou a um menor Privado dOR :r:'i!: J~r1:iosr':n:~!j:br: : a::t;:c 
para a Polônia com um pontapé prazeres da scura sltuaçAo pOlltlca lÍac'~' 

Porto Alegre, 27 (A . N.) - bOa men'nbóla. . ...:.!' 
Londrell. 27 - Slr John Foi denunciado Alfredo Dun Por que? Vilrias fontes espanhóIa.Gargalhada geral 	 <;

Slmon declarou na Câmara e e e ke, l'-elador do Clube Excur- e francesas acreditará que .o .2< 
dOI Comuns que o govêrno sionista, que matou cnm um «desaparecimento> d.é Queljlif ' 

::!an~ro:!:ec::a àg~~~eO~r~ pre8ent~!~~~~~~nr::a-n~ J~,!~~~d~O~82~~~!; , ú~~~~ocroe~ ~~~:~t~or~~nJ~~éSa:~os~enor :~:~i~la:~c~o~:~~t! ···.~~~~t~ 
para a soma de oito milbões grande bilaridade, quando apresentou um CUriORO projeto O otornar':o outro encontríl . de IÔrçà"s'i'na 
de IIbru e.terUnas destlna- de lei pllra .Iiquidal' com a COl'rUIJç:ío dos nossos polI· touro etCapou apto & co-politlca éspaohóh, devldo;à 
dOi aos crédltoa de expor· ticos e a declldêncil.l da nossa democracia» . RIO (P. C.). - Quando era merdetado. acentuada hostilidade 'entr e 
taçllo. Segundo 08 termos da moção, luturamente todo o embarcadu Dum navio do Im) . ali lacçõea mõnarquiítàí';'''e 

-No que concerne ao em- :~':: ~~m~~!~~~e:~~ ~~~~~! ~e~~~~~~, p~~aln:~:s~:! 8:1'a ~~7n~e~eor~~~~~so «:~se!i:, . ' fascistas. < " •• 

r:!I~m:Il~lrr~f ;'8II~::isc::~ proibida a votação nos assuntos que tenbam intima co- que participou da ExposlçAo Anulou o trii.dii Ci: ~~~repé~~ha~-~~:-iíZri~~:~ 
I(overnol da França e da nexAo com os seus interesses. . Pecuária, escapullu, ganhan· WASHINGTON, 21 (À. N.). aos seulIsuperioréll .quê.«uma 
GrA-Bretsnha chegar a um Ao pretender fundamentar o seu PN)Jeto, explodiu do a rua. Durante alguns _ O govêrno enviou .um" nova guerra clvll-\"pódeex
aeMo lIôbre as modalidades a hllarldade nll. Câ mara, tendo o presiliente sitio obrigado minutos o centro da cidade nota ao govêrnn japonê8, plodir na.,Espallha. \ ;; ": 
dI! tal empréRtlmo em tem- a solicitar o silêncio 80S deputad08. _______ esteve em pânico. declarando Dulo o tratado CO ,..tU : ,:,:' ,._ ~ _ 
PDOecÍ1elt~J8rlara qpouBleaa sleegrlSlalpÇrlloO. Um bispo que luta 111161 Irlste mil. III'r' Participaria das festas de comércio e amizade, ee- nBa" " .. t~ ~~~ê~ 

-	 E Ih '1"'- b'lt' I t 7 S b 50 lebrado em 19a, eDtre 011 . • "pensam.nto ,.vldaantes do adiamento do pelo vange o ell1lll'Ullc 11 SI fel 0IIII t de de etem ro 2 Estados Unldo' ie o JapAo Senh'ór.'ilé' ldíde nu Ur\llllái 
it!rJa!ii8Dlo" JEREZ DE LA FliqNTERA, I' lei de 10110 Se.bor, cadetes argentinos _ . t1, dá ):onsulhl~ Plrtl",l.art~ 

Teria 'sido fuzilada Lola n. - O bISpo das 11I1all Ca U te 11111 "C11111ITOUI1 RIO, 21 -- Slo esperados em E.te "aO go.tou... . depensaméntõ. vc [,
rollnns, S8ntingo Lopes .de ' IIns do próximo mês de agosto MACEIÓ 27 . (A li ). - .. O·- -.~ . -

Anllada Rego, voltou em visita à sua 250 cadetes da Argentina, que Renunciou' o Cáf1rO' d. p~ ".1. G6•• 
o. ..... patria depois de ter passado 	 vlrllo tomar parte nas festas tO- sidelite e :'membÍ'O cio De. RIo. 71 (A. N.) _. De r . 
Perplablo, 21 .- . Uma mu- vinte anos em .trnbolhos .mis Extremista Itivo mem?rativas de riOSSI iifdepen· paftàínento"AamIDlamtl'l'o cio IlhAO dOI Eatadoa UlÚdoa, •", ,...r'1" auaveBlou a fr.on· slonelros nas IIbR8 Carohnas. I dêncla, a 7 dt Setembro. Estado d,, ~';,'AI..'oal o Ir.••~raelo !loJe n ta ~plt&l 

. telra. ec:lareu .qu,!l,em Bar· Adivinha-se quem foi II?A Ari 2r(F. ~.) 1- A~. 05 cadet~s . argentinos . serlo AllilnO'"Map.lIfaeL 0'....1. Oóe. Moalltro.
"10M, rol fozUa!!a , a ,de.e~ '. .. C1\ es a caplta rece \I abrigados numa das - salas do , 
...... Lola A.il~!â., A, nõ~: , S~~~BUR:GO, 27. - Omo· daa autoridades carlocu ~ quartel do Ce~tro dePfeplra; _____".________________ 
ela do potNf. Nr apuradl. numentoerlgld~ em honra pedidO de detençAo. do . ~~ çlo 'de .0flclals :daRe.e.... va;que· 

Lolo A...... dJlU.pla·l. ,,:g · lmpe~lldor . F ranclRco José dre Manoel N".. a.,sclmento,. !'qul j~ se acha ., em :obrasCSé ',' plntü-I..ír---------------------:, 
... Ollltra~ ele hIlt6rtu 1I1D ,'1908 foi dn truido ~uran- t:esldente; acusa!i0 de atlvl· ,I'. ' , '.' -< Dr. Pedro CI'-llo Cl1al~.~co.c'. , 
pua oriuçu, Patrtota eDtu ta. Delt.. I, dll~es , ~?,Ctr~ml"s.!!!,,~:. O mlnl'Iro di O crra lllalra- W __.._::0.ao.:o~ :rt:ro:'~.::~ . .' .... .." :~~ ll::ldeJ:!r a~lla~Ibe::.IIt=~ daa mol..tlaa da ~ • 1MMOÇO 
catall a petroclDOa .al... Dr 	 Joio de 'atãUJÔ;:;;OLHOS. OUVIDOS, allloridades d ...l.. mllltaru t OUlOS. N~~8m~. ouvmos 
~:.~::~,!:.=:.n:= . NARIZ. GARGANTA ~-:~ ::r.: !"':,II:' ::t:: c-.aJ.tortu: Ru ~ 18 
41 proo....çlu 4a Jt.p6bU- L.acW11Ú H c.... ela Seu. - AaIN..... ...,. s..- nar e parll~~ di todD' u. D&artaa••ta dia 10 M ti. til ~ M 6 MrM 
e_, oe oetalulalu uoarç.. C........ M 4 ia 6 l{t-Rut VIdor ...., 14-Til 1447 '"tu cm 110••11..... .01 CI· 1...-2I"-------;;;·-:::II::.,jt~:..-.".._n~-~. 
radoe. 	 petu I'"IIIIMI. .I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:encontr�l.de
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I Casada 
ou 

Solteira 
Quando levar um a. quéda, um susto ou tiver' ra.i\"a~ , t OI1 ;L:-> a s 

l.'.e?t"s que lnnl ha r os pés. sem pre que ~c ~c ntir ner\'nsa, t ri:,'re . zangad a. 
e Jnal di :; posta, C)t1aTu l l) recebe r unia "noticia :m ,Í,. que C,U:;f: trj ~t t.'7.a C 

!!l'>4)r.n:clnl Cnt O, 1/.m.l.e.. nIna c(JHJer. (das d e ('há) de Rt:gultJclor Ceateira 
e logo enl cima lneio copo de agua . 

Faça sempre as~iln . que evit ará Tll11 it3.~ nocnça::. pc rigo~:as. 

Ri'diÓii~de Londres11--
NaionCla.~. 31. , 35! .b. • '9,76 Ir ·N&o. h" FERIDA quê+féS\sta I",It., a .slaçao Onenltv, d. Lon ' a u 

dru, irr.di... a,t. · noite o H!uint. "~ 
prosra",a, horÁrio d. Flod.nópólis: . ao u.o d. 

I 20.25 - Anúncio••m PO.Iu· 
9uês • espanhol . CALE~IpULp\ ~0NCRElA 

20.30 - Bis B.n. Noticiário e'" li melhor P~::~~c~:;!~~~~::: ' queimaduf81 e 
.spanhol. 

20 45 - Pi.nitlas b,itãnico•. N!o oontundIr 'com ;~j)lomada' commum de CaIendula. 
21 .00 Bi9 Ben. Noticiirio e. Exijam CALENDULA;CONCRETA em todas a. 


português. · pharmaclas. 

21.15 - Trecho. da ó_. côo Depollltarlo nesta êcpltal: ' PRARM. S'1'O. AGOSTINHO.ica .M."ic Ensland. , d. Ed•••d Rua Con8elhelro Mafra-16G.rma". Apr•••ntaçio c'" pootu

9U;~.00 Um pequeno Recl..1 dei ~~~~=~~~!!::~~-::;::===== 
Viclino por O.isv Kenncdv (vio 
lini... aus..ali.na). IUse R~g1l1"dor Geateira 

Re:,dadur G ••teira evit a c trata os padecimentos n~rvo~os proctu 7.i 
22.15 - Pala...a .óbrc • In· 

d os peJas nlol (' ~",t i as do ute ro , a. a :;mil nen'o:=;a , peso, dores c coJi('as no d.pcndenci. do Pcrú. 
v'entre.. a s pertu rbações e docn~·a.s da 111enstruaçã,l. êlnpnl~a ; pal idez, 22.30 - Um pequcno R.ci'" que O resfriado prendess. 
aTllarelidão e hett10rragias p rovocada.."i pelos !:io f rim em..os do 111\.']"0, frn d. Músic. P.ruana por CVIii S",ithI .. marido ao leito 
,!Ue?A gewal e desanimo, a fraqueza do ut ero, tristeza" snbita" palpita I(Pi.",,). Aires V d.nu. indiOllchl 
~ opressão no p('ito (JU no coração, sufocação, falta de ar, tonturas, Pcrú: (1) Canción (d. Co.uo.a) (2) por mUIIlIJ~, IJIICDi 
peoo, calor c dores de cabeça, don ncncia. nas p('rna~, enjôos, ('{'rtas Hond. (dc Urubamba) (3) Me 
coceiras, certas tos~c~ , pontad as e dores no peito , d ores nas co~t.as c nas 'opeva (de HUlr.l) (4) Canción 

(d. Ia M.rc.d) (5) AI,. d••1.",cadeira~ , fa lta de animo para fazer qualquer t ra bal ho, eanS'aços e t.oda$ 
b/a (d. Huanca) (6) HUlino (d.1a s perigosa!'> al tt~raç~jc~ da sattde causadas pelas congestões c inflalnaçôcs Cu.co) (7) Air. VOlnu (de U/U

do u(ero. blmba) (8) Puto,al (de I. P,ovin' 
R egulador Ceateira e" i::l e trata ('~t as cougc:-:;tões e inflatllUçôcs deMe _ da de C.n<l",",,) (9) C.rnoval (d. 

o ('omeço. _ C.«o) (10) Alr. V Danu (dc 

Regu!udor C••teira (' \"ita e t i'.ott n talnbcnl as c01l1plicaç6es in ternas, HUlnc.vo) (11) Huaino (d. Uru


que são a inda lnais l>t.· ri~o:;ai- do que a s inf1 alna<S"lles. b.mb.) 

22.45 - .~eria d. int...... ?

C'ornecc hnjt' nlcsmo Palestr. em .spanhol. 
a usar R eg ulador Geateira 23.00 - Bis Ben. Noticierio .'" 

e.panhol . 

I 
23.15 - Not.. I.",anais, c• 

••pan.hol, sóbr. o mcrcado dOi 
cer••ls. 

--~-----

Descuidar um re~rrJlldo é pr-rllloso. Ao 
primeiro e,pirro . u se M is tot. M istn! 
atalha OI rearriad()~ no começo• .,.ti~tol 
limpa e .Uivia a :t ",'ias n&sales e a ~araan
ta, • remove IUI ma te.rias mucosas que 

CLlNICA DE CRIANÇAS 
DO contlm microbius . ' CO"IlHne sãs as vias 

n.... a_nele MI.tol c::om ·regularidade,
MEDIDORES DE LUZ 


lO a..lm nlt1ll'i mulw ; iriOl...tlaa eoo

For_do e com o Cura0 de ."perle!çoamento em Ul,lene Infantil e 


Dr. M. S. CAVALCANTI Precisa V. S. de medidor para sua instal
....aloa. que t!im aúá oIiaem}lo nsriz e 


PNllatrla pel. Faf'uldade dfo Medicina do Rio de ""relro. 
 lação? Procure obter na INSTALLADORA 

Chefe dn S ·tYk;o oe Higiene Infantil do Ceotro de Sadde - Ex· DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
 ::::.::-nra. A .....'~ .t~a.'a.. ph~" CJfI~t1~~~1\, 

Autlteote doa ~nalórl08 .ln!aDliI d" Nogueir. , e 

-Bela VI,I.. (Corrê8l1 
 SIEMENS, com absoluta garantia. porque 

é o melhor.DOENCAS DE CRIANÇAS - REGIME" ALIMENTARES 
TUBERCl'LOSF. INFANTIL _. PNEUMOTORA X A. Trajano, 11 Phone Ü574 


Consultório: Rua Vitor Meireles. 28. das 14 às 18. f,09 V-164 

RES. AVENIDA HERCiLIO LUZ. 1!'í5 


o GRAL. I:R.-:HI)·A·E' 
Contra o alcoolismo UMA POLlTICA AMPLA , E 6L~RAo~totque éisto ' DE 

LISBOA, 26 - O general I com o generalíssimo. a quem- presidenteSANTIAGO DO CHILE, 26 (U. P.) O 	 ru. Ires fiquroll ao lado representam: Aranda chele da Missão Iperguntei qual a atitude qutt,
da República formulou uma declaração no sentido de ~~~II~~ u:.:, ~~c:...,,";C:°O;i~a::tr;u~a':o MilHar' Espanhola, que foi .Ievl' rill adotar em n08sa via-moderar o commmo do IIlcoollllmu no pais. solicitando a 

na inlestino d.. um opilado; e, em baixo. a recentemente ao .Reicb•• ICem. O gtlueral 'Franco rescolaboraçllo geral para o inicio de um" «enérRica cam· bocca do mesmo venne mosllando DO deD- concedeu uma entrevista ao pondeu-'IIe: . Sõtrre . o planopanha destinada a moderar () consumo de álcool. de fór  le' . llormeiodosQuaesseagalTa á mucosa correspondente do «Diário de de amizade, preferencia nas 
ma a que seja p088ivel evitar a embriaRuez, que o trab&.· do inl""tiDO. 	 Li8boa», em Valência. rtllaçõe8,.comerciai~; mal', sô lbo nacional nAo lIt"ja Interrompido em dia8 úteis. e que se Graco. ao grande augmenlo que o mi- -Sou partidário _ .decla· br.. polltlC8. nadá'.que pOlia
evitem as consequêocl88 morais que o vicio traz consigo. croocopio permille. pód.·oe apreci~" ~ ma- rou _ das relações amigá- Impedir' a IIberdààe de açl\o
('m prejuízo da saúde e dos lare! modesto.. . . d:~I:-: =~a~ :::::;~ ~~·a p~~::'e~:ad: veis com aUra-Bretanha. espanhól&. no quadró d&.. rt!O chefe da Nação &.centuou que podl'rla Impôr o 

veDlooa. chupa um pedacinho d e mucooa A E8p&.nh&. manteve sempre I&.ções intern&.cion&i.8" .,estabeleciml'nto de zonas 8êca8 8 lançar mao de medidas que enche a .ua cavida de e nesse poda· excelente8 relações comer· SOhre" 'polltlca espilnhólacoercitivas. mal! preferiria lazer um apêl(\ ao «e8plrlto de CiDho •••nlerram o. denle. Dlinu!ICulo. que elai8 com a Imglaterra, 	 a8- em relação à Itália. o entre-
I!ooperaçao do· povo e ao afeto qu.e o mesmo dedica ao o ultima lil/ura moslra. sim como com a Franç&.. a vistado declarou: «Não hágovêrno». A..im, fica o verme , olidamenle inslal· Suiça e a Bélgica. Ora. al~m nece88idl!:de de citar DOIDt'S 

~1ad;~~~":~:~~,ea~~~~~;;~~ffi~~~; da amizade que nos liga para eaher que no : . go.vêrno 
orilido aberto pelo\denles. ao metlmo le~. !l08 palee8 totalitário8. nao ~8panból há partidá~108 a".1tt 
poque lança no .angue um ve n. no propno. devemos deixar de m&.nter lI&.nça com 08 dol8palllel doDr. Bias8 A. Faraco 

Eua oi a obra de um verme ~.u. lmagin.. rel&.ções .cordiala com outros eixo. . . >

Medico·chele do Dispensário de Slfilis do Centro de .... OI/ora, " mal que la zemo. milhar•• d. palses. A Espanh&. nece8- oA'pu llr dl8S0 ceIaP~~r ' dtl
Saúde de FlorianópLtis. Ex· inlerno. por concurso. 	 sita. ante8 de mais nada. noy"rmeo que uma mesma pell500 pOde .lrazer tudo o que a . lmpren~ .. .:, l'1I

da Assitência Pública de Porto Alev,re. Ex no inlestino e Ie,·....á ideia da g,cvlda~. momento, de uma polltic&. traD~elra afirma• .' e,~tou ':on.;
interno de C!lnica médica e Ginec·ologla. desla doenca que lanlo alaca a pollulucao ampla, porque a Indepen- vencido .de qu6 _a-'cyIIlU. do 

do Brasil. 	 déncla do pal8 e816 intima· conde ' elano. mlnllltro d. EiI" 
CLfNICA E CIRURGIA 	 co::=~~~·;laO~::~~~o::baJ~~ mt'nte ligada à sua 11 berd&.· trllugelr08. da ItéIlIl·; DlI.o lIer· 

IÓ dooe de Nlfo-Necalorina ba>la, ao ma'" de de movimento no campo viu de baile a um ', tratado 
dOI v. .... para malar t~OI 05 verme. da econOmlco-. que determine a poàlçAo 110--- Sífilis --- Opílação, ümpando complelameDI" o lA- Relerlndo.se à 8ua visita govêrno e8pauh61 é'lil face dô 
lesliDo do doente. ao «Reich. o general afir- eixo». . 

C-u.... di..i...... da. !6 ã. 19 hora. . mou' Ao abordar a atlfude ellpa-
R'" Fell~ Sc:hmldl, 46 - FCln~161l8 I' ~1I'I11 O\\i'I8íll S'h"'\t'~ . . , t dizer nhola em face de conflito In-

Florlaoópolis 	 ..' "'~" . .. ' '. ._ .... .' ...., r:.I.~. _Devo prlmelramen e ternaclonlll. o geDér~I '' .. '1:9 I'J - F.I .	 Aran-L..-:=______________~~~,..... II-' _ . 

I. 
' == que•. nl\8 vésperas de miaha da 'dlslle:cOseapanlfóis ' ilo" 

íiii.i2i76i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii.i~o~v~·iii-i9iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilPaiiir.1I.d.a'iiiiitliiiveiiiilo.nig~aiiiiiiiieniiit.rA.v.llliiit;a frerl&m multo Da guerra," A ~~ 	 - - .--- - - - polltica da Espanha• ...t,~ '. ca~l sc de ~onnagraçllB européil. ' 
6 A d JU' LH'" dedeverá8er umã ) 9Uticâ ..·.·..·.,fti&éDura= .O mes · 8 . ',' ',. : ;'i,(J: 	 oeutr&.lId&.de: . E"ieJ.a r~ «: que ... 

' 	 nai>' deixaremos " de :favor,, ' 

;' l a·n'êle e' tótat " I\ill!llI:ilcJ:~sio cj't: ',,!!.c1:~o sto:clc dag!:o~~;~ii~~o~ ~J{L>: 

',' <:-CA(,~sa !1A:@~!!lil l~~~§'f~
b, 6 __ TRAJANO 	- 6 :::r:lco~~,:nr.-oa =:~ 

------------------~~~--~~--~~---II~~~m~!~.~I::po~t,:: 

BREVEMENTE: Novas Instala<6es à RUA TRAJANO, 8 ~~f.:~f~;'~;~~ 
-------------------------I I ,all. Ora, Ilo... mlriaha ••. 

",' ...DllIlII.ole 8111 ooDI
Iru.o" .V.ncI.. eI. liquiel~io ••cluliv_mente _ dinh.iro I AI termlur. o totre.', ta. 
doi mulr.IIOU-" ooatra a f 

~~:J~....................................................................................~................ lu~,qul• . 
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O ES7ADO-~(lxtl!. feira 28 dt' Julho Cle 19SA 	 s 

Santa Ca~I'Íla, tira do m.81hor ~afé do Brasl 

Os 'paulistas' pretendem visitar os 	 catarinen,ses 

>: {i:.>-~>' 

Os exportadores de café IRngério de Camargo, quP jA injustificado querer emprego der guardar um sald:; no 1118 permitem allseg\1r~r qit~' comparado ao melhor produzido 

do n0880 Estado estão l'artos dirigiu durante alguns an08 tar ao nosso caboclo grandes (undo do baú para tu . s Osom .. f.er..Íl ........e.,.....-........ ... r .... u•. no .. mundo, não e' prepa... .radOfu. .. ra . . breamento. O .....".·.c ·.. •g· ....a .. . .de saber o que a maioria o Serviço Técnicfl do Café, intuições de cafeicultor; an- eventualidades. des vantagens aO eJayrador, convenientemente e dá bebida 
dOR barriga verdes ignora: emjlreendeu bA pouco uma IteR, devemos acreditar que A proDóslto, teve o rabis· nAo 8Ó pelo barateamento :de intolerável". (*) . 

que p. 11088/l terra vrOdU7' II.ongll. viagem pelos paises" providência do sombrea· cador. destas linhRs oporhiÍli .preço do custo. dÕ..•. ...•.•.••...•.p......r.....O..•d.... uto,. fala depois o·sr.' '"R'ogerío deum 1I0s melhores cafés do cafêeiros dR América, afim mento origi[)ou·se do perigo dade. um dia, de perguntar como pela melhoria da . sua Camargo: 
Brasil. Antigamenle. quando de conhecer os processos a- das gelldas e, talvez, também a um dos lavadores de café cotação, dadas as qualidades E s'd R .. 
nAo havia qua~", torrdaç(le~ grlcolas e indu~triRi8 dos da lei do mlnimo esfôrço, SIl- por que é que êle. possuln· sup.eriorell ·que _ pó~de.m ser decC:ma~:~1 s~ O. sr. idoger~o 
em no~so Estadll o clité nOS505 cnnClJrrente~ '" lI@sim bido, como é . que os cafe· do IllOdl\ alg\1ma terra lncul- obtldas. O 80mbreamento é; '5 :l genu a a e 
catarinense er,l 'exportado d..svPlldar " segredo dos me sais debaixo de Arvores es·1 tr. DO seu sitio, não Ilstendia pols,u.m poderoso :·.auJtiliar um~'stC~mi 5 o d~ lavradorf~s 
todo para os mercados do Ihorpa cafés do -mundo. O sr. tão sujeito~ a mellor traba· mais os seus cafesRis, para para obtenção de c-àfés "/des- "ai~ ·SOamb,,:r'd con e'Sr ~s c~ I! 
Rio da Prata. onde gozava. Camargo condensou num Ii- lho de Iimpl'za do terreno. assim aumentar as 8Ul\8 ren. polpados . em zonas ·preduto ~a. ;. a tOSdde an a a· 
como café da Ilha. a repu vro intitultllJIl ~ Rincões dos onde R vegetllção é abafada das. O bom homem, em rep , ras de qUalidade -Rio». NAo ;,n!!&, la ~a~ a~ Sbq.ueh o sr. 
tação de 11m produto de Andes» o r.>llilÍlrio de sua não só pela sombra das Ar- posta, declarou logo as con- dispõe ainda o S. T. C. (Ser- alar os e~l. o rln o asse · 
primeira qUlllidlldl'. O ca!(\ excursão. concluilldo que o vores de proteçAo. como tas do seu orçamento domés- viço Técnico do Café) de g~:ouS UCIll taU.Xlllo de 10. contos 
-õe la Isltlo. assim clamario ~.'grêdo d(lS cafés molps, também pelos próprios ca- !ico - receita, despesa e sal. elementos que permitam a r a I: r~ arla da Agnc.ultura, 
por ser vendido peloR ex til., bpm pngos nOR mercados (eeiro~, plantados a pequena do - e rematou: conselhar aquela providência, m~o~. cCla. essa que ser) pos
portadores dl' Flori8n6poli~. consumidore", resido no som· distância um do outro. - Para que mais, se jâ nem tAo pouco indicar esta ~a ai ISP~S~Çã~ dt Rur~\. I?e,:; 
obtinha no Pratll IlS melhores breanlenlo. Em todos os plil ' Seja como rôr. a verdadll não sei o que fazer das so- ou aquela árvore para o som. e ugo, ~I.~ er a a ;nscnçao 
cotações, sempre acimll do ses por ê le Vi8itlldos. diz o inc!'nteslAvel é que o café bras?.. hreamento. Por Isso, flu; um pa~a a ~e en. a excurs O". 
mais fino tipo de Siill Paulo ilustre jornalista Rubens do catarinense tem antiga (ama Os l'conomistas conaidera. apêlo a .todos os lavradores pro; emo ~~s, port~nto, ~a
ou Rio. Hoje. a exportação Amaral, que fI·z umu apre no estrangeiro. mas somellte rão essa reSp08ta talvez uma no sentido de que, colabo- ra rec~ er con. Ignamen e os a
eetA reduzida li l.a75 sacas cill\'ão do tnlbalho do sr. ligora os brlisileiros come- heresia, mas quem sabe se rando com o Ser~iço Técni- ~en~f~ros ~auh~tas, para m~~
(salda no ano puss,tdo). por· Camargo,.o sombreamento Cllm 11 dar·lhe importância. não reside nessa displicência co do Café, realIzem expe. r~r es n o sti?S nossos ca c· 
que a maioria é consumida é a regra geral, se n ão ab- Pelo que lêmos em jornais til!;sófica do nossO caboclo riência8 em suas lavouras, o ~tS comlo tam r~~ a~ n~ssas 
pel08 torradures dl~ulro do so/uta. Mas aqui ou ali, em de S. Paulo, prctl'ndllm os fatalista o sêgredo da sua que põJrmltirA num futuro o~es<;nl es cO.~nla~ ~ b ~~Ie 
próprio Estado. se encontrando um ou outro paulistas, os lideres do café Felicidade. .. próximo fixar diretrizes se. ~ 1 o . u, naSCI as o ra a () 

Se apelllls os nl'gocillnles cafeeiro eXDosto à p/enitu- no mundo, ao menos na quan. Resumamos, porém, o que ",ura8 para a solução do pro. In e~slvo em zonas onde não se 
de café para exportllçiio co· de dos rlfios solares, a obser- lidllrje. faz er uma excursão 11 respeito da reunião da blema. Dentre outras vanta- CO!! de~ senão a Pequena Pro
nheciaru êstp. fRto, poucos vação não falha: o café é de /lO n08. 0 Estado, p'lrt\ vêr de Sociedade Rural Brasileira, gens do sombreamento, es. pne a e. 
mesmo en!r" êsttls sflheriam p éssimo gôs to e de cheiro perto os cafésllis catarinenses relllizada a 12 de Julho, no- tio: evitar li erosão, suavizar. . 
a que atribuir a excelente repugnante_ , Os grandes fazendeiros dll liciou 11 -Folha da Manhã. 08 efeitos das chuva!! de pe·. HaJa!' Julho de 1939. 
qualidade do café de Santll Quem conheCe os nossos terra do café , donos da maior de S. Paulo, sôbre a questão dras, dos ventos, etc., per
Catarina. Foi preciso que clirt'~ai ~ de Camboriú. o mai- floresta clll'eeira do munào, do sombreamento dos cafe mitindo, ainda, manter-àe o CONDOR 
agora 08 paulista!'. prt)(lCU- or produtor. de !tapema. no vão naturalmente ficar pas sais. Fal!l o sr. Joaquim de humus da terra. 
pados em melhorar os seus municipin de Porto-Belo•. e mados diante das exlguas á- Barros Alcântara: Em seguida, o sr. Barros AI· 
tipos para cont:orrer com 08 o~ da Armação e Graváta, reas dos nOS60S ca(esais, to· c •.. Não dispondo o la· cAntara renovou seu apêlo para 
café8 da América Central. no munielpio de Jt~jlli, para dos formados em reduzidos vrador de meios que lbe poso que todo~ os lavradores cola- (") NIo podemo. cODoordar, .e
descobrissem que o ~upt'rill silmente falar nas phtntações sltios da nossa Ptquena Pro. sibilitem à colheita e prepa borem com li S. T. C. e, antes ~::.e:, ,:rtes=.e"~"a°=~E -i;]';
rldade do nosso produto pro- que temos visto. deverá t~, r priedade. ro do café com os cuidados de concluir sua exposição. Que ...erdade que o ,preper:cd: . DÓ..~ /: 
vlnba da Cil'CUOSlâo~ill de s,· ubservado que O!! caféeif(ls Mas. que querem? Nem to- indispensáveis á melhoria ioi baslante apreciada, apresen:I calf deixa mulloa.deaell.l',dàdO o '.;l;~i 
protegerem 08 cafeeiros por t'~tão quase todos sombrea- do~ O~ lavradores pfJ8SIlem 8 dos tipos. acredita o 8r. Bar tou amostras de cafés colh,- apvelllamenló.prlmIU...ll erotluelro,,,, ",:", 
meio de á,,'ores de som dos yo\' g\'II nd.es ár~ol'es, es- ambição de ficar milionArio!l. ros Alcâlltara que - o som· dos em Santa Catarina e U'o ~~~~~~J!c:rd:.. ~:~::rpe~:,·. \f? 
bra. JlllcHllmeote IrIgazelros. Os senão em dinheiro. l'm mi breamento proporcionarA os bons quanto os melhores do aa poldem ao 'colltaotod..'t~. 'e·.,··;."·'. 

Como sempre acontecI' - cRfe<nis Ile~Hhrilllldos eslão Ihi'es de pés de café' o plan meios para alcan~ar tal ob· mundo . Esse produto é colhido ali l19Cam ao .1I01.e . àebllVII;-·:kiniã' ';;,i', 
unto :le casa não faz mi!a quase s..mllrt' nas encostas tador de café do nO;80 Iito. jetivII. Com efeito, continuou, em cafésais sombreados, em ler· dalcoDclulr-aeqDe .êledll;,1uDlbé_ 

(' 	 gres . - foi no estrsnj!eiro dos m?rros, onde o sol não rui contente-se em colhe r o fez experiências em sua pro ra .arenosa, proxima à praia, à :d~Il::!O~~!!:~t!muu:.a':!~~~l!.u_e ;. 
qu~ 'Izémos ti descoberta uos 08 ...~8~tISZ8 tanto. " i ta!!tn p~!' t! n. ::: :"! ::~~o ~çiiv d,ç I pricdadê ã.grl~ülâ ew CÕ~G-I aititu\lç . .jç u.·.. liicl,,). No ~nian-lbeb8_1e até 1i"~""-~~-Ii;~_,·"Y;: " 
catefalS sombreados. U sr.' S.'rlll talv!'z um bairrismo sua numerosa fumllia e po· pav8. experiências essall que to, reafirmou, embora possa ser ...r.dotu~~'~,,~!,~!~.te:-, (l'i;;d,OA.) 

ME-U AMlúO, PAR~ TO~&~5 tU Frei Evaristo Schuermann 

SO AC.ON~(\.HO UM ~E.MEDio, o Banco de Cr-édito Po- #.4 álcel.
I pular e Agrícola de Santa 

Catarina convida aos seusIY 	 SAUDE 
I 

acionistas e clientes para a 
missa que manda rezar no dia 29 (sábado), 
às 8 horas, na igreja d, e Santo Antônio. por 
~Ima do saudoso e inesquecível Pe. FREI 
EVARISTO SCHUERMANN, e desde já a
gradece aos que comparecerem ao piedo 
50 áto. 

286 4.,. - 4 

( 	 Missa de 7.0 dia 
EMíLIO DA SILVA SIMAS 

Já festejaram as bodas de prata, e entre
tanto mantêm·se fortes, alegres, bem[XtELENT[ TONICO DO~ PULMOE~ dispostos. A velhice ainda não os atingiu 
porque ambos têm o sangue rico, limpo 
e forte, em circulação nonnal e perfeita..CASA Essa riqueza do sangue-manancial de 
aaude e vitalidade-é mantida pdo 'uSo 
diario do TONICOBAYER, composto 
cientificodecola,ferro.aneuico.caldo.etc•AS CHUVASI 


. 	 . 
S...gllt pobrti 'S4oui~ frilt;' 

_ AS MUDANÇAS BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM TMlicoliii)'i'i 'ri~·'f~.. , 
SIGO UM RESFRIADO. QUE. QUANDO MAL COMBATIDO. 
PRODUZ UMA 'rOS<;E IMPERTINENTE. o QUE EQUIVALE 
DIZER - CAMINHO ABERTO P,\RA GRAVES ENFERMIDA
DES. TAES COMO: BRONCHITES, CATARRHO PULMONAR 
UÓR NAS GOSTAS E NO PEITO. DEPAUPERAMENTO E UMA 
FRAQUEZA GERAL, PICANDO. PORTANTO. O ORGANISMO 
PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES . FLAGELLOS DA 

HUMÁNIDADE A TUBERCULOSE 

USAE O GRANDE TONICO ,;pOS,'P·ÜU'[õl'; 

CUNICA .MEDICA·'·;' 

Sm~::-. ~~~~d,~tn 
Oeral. 


CONSULTORIO : 

Rua T,.l l"o. I - Seb, 
 $Iemens S<huckelt s.A.1CONSULTAS: 

, " 12 . 1-4 '119 bo,... 	 Material. electricoa em .era' fRESIDI! tfCJA: Dl8TlUBUIDOR N'BBTA PRAÇA:. 

Ao.,. "'feillo Lu" 175 


- heM: 1»2  1IstIIIIdor. di FIoII••poIJ
Attenda a chamadol 	 A. Tr"ano, 11 ~ '874 
'.75 	 MO V t~ 
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~exla relra. zS dt Julho de 1_ 

C4,.ITAX- t, 

Arliqos de inVe~Q:" para !ll~~~nsl senhoras e crianças, em maior e mais 

====::=====--===--= variado sórfiménlQ nQ,../CASA lIA CAPITAL" ==========~== 
Matriz - Rua Con'tlh~iro Mafr " .~n.28 , ... . .... .... y ~. :;< Fíli.1- Ru. 

-~ ._~-"" ,-,"~-.,... . -""" "'- . '-,..

lIo1estiss dos rins e coração rSandlzli~sl 	 • o TOHICA&D1UII tODieo dOI rlal e do coraçlo limpa a 

be><ICa, ai riu, .. aephrlte., ..ei.., colloao rea'I'; augmoala .. 

lIrÍlUle. Tira &li iacaaçclea ClOO pé. e rOllo, bydrop.lsti, (alta do 
 de tiras i:r:::!!e,=::'.à6res do coraçAo, ""llIma, broncllile aathmatlca, 


para verão u ú<,a w rpré-za a.o Ul5&r Taag~c: pela prímei r:i r:" " 

Remetiio~ das senhoras "fi E klgÚ aduü r.:u.;io. V ..rá flUC J*SMltdu.oit 


E' o toaloo utero-ovarlo SEDANTOL que reiUtue li .aude cnra-meuk i: côr t~ , rOl.ll . , Repas.saudo~.
CALÇAD()Sperdida: JM'1a aaemla, pallldez, magreu. lalUo, II0rel braDoas. ciw-tt-;a' ai ': a unl caru)in~ brMhi'~O T:u:c~.. 

rec-lador d... vieltaa, éera daa do~aÇ48 dO utero, ovarlol, evita de todas as -r-,:.i-t riC:l t" d" :l inda 1m) ~,,!,'" Ti.idu.. 

.. lIemorrlaaglu, aDtu e depois do p"rto; coolra toda. a. eDler· E y{)§ brilhan:lS ~Uli're entali!JldÕÍ-a! P or ~~.

IIIldades du eeollora. cle qualquer Idade. 

( háton de n.i.. ~ 

qualidades 

â .,C'ftdIl:-DQI t:nidM.. 
Lee.üeK do coração t1 asthwa TAMANCOS MEXI ,..i._ .." i r r. i t :l.Ç~ har.ui s aQO i t~ KC.~t C;·~ 

u~ a CACTUSOBNOL Elpeclllco do IIr. Klng Palmer, C'Jid..do não intentem -.~el... ..... _ E lI:i;_
CANOS para .CIODtr. lIydrop.la., pé. IDcbado., lalta de ar. palpltaç/lel, bllU, _ mas n.to pôde. P crrdeJ t~do o ~~e t____ .... ~ • ios ~-~:;- ~~r;"::i!:ta tiar~ ..~~ 


meD", d... vela. e arterla•. b,'oancllite &tItbmatlca, BDourl.ma, PRAIAS DE BANHOS l.' tlt .. ~ i:l !"mo a o notaros la bio! d('la

lyphlUI o rbeum.tlsmo, le.iles. c.ouça, urlo... e. eu... e dôre8 
 ;1~~~~:~u~et)~eutl~!O:a tn n .!;~~!~~.... ~ 

clIl· r l'gado)( (!(' pin t ur n ... Ele fi couDO coraçlo pootaclaa DOS rio. e loch.çilee. 	 Illa~ Illll' lli ren' nfi:t! Com (t b3 t on -~ í~;JlEiJl.I8~II!IIII1"d l· :-: J:" uSl uso l' ela nlort irlcllda. mns de : HI~C'~ , H'lIS labio~ v iam-fõe co (into~ - Chinelos - Bo hcrtos POI- u mR t~nmnda g ros:<ieira. 
COl'l Ta ngec, ficõlm u.ví vado~. br i

11â o ' ·cn C' ida No dia sCf:uinteAos fracot'l e CuD \'slesceutes 
DeYem Daar o STENOLlNO, Que (az eogordar, augmeDta o nis - Luvas, · etc, ele qui:L be ijll l-a 1U1IS ela não lhe 


vllor dOI mu.colOI e doa oervas. Fortalece .. sangue DU pes· r ll ~rl1li tiu ~. 1I0 p rinci pio lo 
 !:i~ !l ~CS . ~)~~l~oS~~b~~~~e:C~~~t~;j; 
aoa. aaemlcae Evlla a tOberculoe", clcatrlZll o. pDlmõe. doente. Artigos para sapatei	 • 
oom pootada., to_o dore. 00 peito e DaS colla., perou Ir/lcal
''''U8 IUJ&. ura a o~urS8thenla , o de.o 'mo OI a aY8l1cpsill, e a ros e selleiros 

ooDvaleaeença é raplda. 

lSyphillifi' - P.,llo - Rh~umati::HllO Cortume e Fábrica 
A SPIROCHETlNA (Elixir de C..robal do ...bl" dr. Wflllalll de Calçados LLOYD . BRASILSlIt~ i ' 

üreen, cura md811uae do IIIDgue. oypbIU. , " ('z_mai tumurd', 
darlbrol, 88p1Dh.., filtulaR, purgaçú.s. ferida., caDcro., 9acro	 "PATRIMONIO NACIONAL,,' I .~'!~Dçãol,,:!.•: ::::~:1I111l0. Unlco depurativo qlle Umpa n corpo, toni· ,. BARREIROS» LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortf' I Dis pondo de ptqnllll ofi· 

DO Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL· cina, porém, adtquzdll, (omDep\lAltarlaa: toda. a. drogllrlao de Slo PMulo e Rio. 
CIDIO~, .cCOMTE. CAPELA>, e _ .ANIBAL BENÉVOLO> . , aparelhamento de pl~'blo 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e «MIR:\1\DA. absoluta e um ploneto, 
I, INUA itlOíLAGUNA: cASPIRANTE NASCIMP.NTO> . de lâmtudn.ASSENBORASDEVEMUSAR 	 TUTOIA.l FLORIANÚPOLlS NOEL MENOOZA

Em 8U" lolle/te iDtima ~ómeOIi" o MEIGYPAN, dr A.l~eUfeux FRETES DE CARGUEIROS acha se à disposlçlo. lo In
Irraude poder bYlIlpDlco. C<l otrll mulf's 'ia" C', Oltlglo~a" 	 VAPORES A SAIR: Pa~re Mi!:uelinbo n.. '7,
e .u~pe· IIHlI, I rrll~çf)('8 vog:081. , corrjmtnlo~, mole! PARA O SUL: 	 alé o dia 20 dt udll mk,
lia.. U1C ro,vdglnals, . met;lle5' e todll ~o ' te de doeoça!! .'\NIBJ\L BENEVOLO- dia 31 para Rio Grsode, Pe para consêrtõ de '«111'0 ' locais e gr"ntle Pf;!!'c,y"tiYü' DrolloriDPa, beco, Rio 97 lotas e Porto Alegre . 	 res de r"ádio ,. mod,hutllH21 .... ---___ PARA O NORTE: 	 técnicas. dc. I=-_______1 MURTINHO: dia 1<0 vindoul'o para ItlljS\i, S. Francis 

~~..;;;..";,,o_ --,,-_-! 	 •· co, SSDt08. Rio rt e .,Jil Dl:'i ro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. 221 2lYlIl._ : 5 
'l ", H !"'·'·I ~l~l , . " ..... ~ J (asa EIeetfica Salvador, ArncI, jú " Perlt'!lo . 


ASP. NASCIMENTO: dia fi para ltu j!l l, S. Francisco, 


~ende medidores e SlIot(~N,~~Er~r.~~h~to~ d~~O 7d~a~:ntl;:~aD8guá, Saot06~Vlr~~~~~ic~rNlr= Installa os «quadros.. Rio de Jaoeiro ~itória, Caravel118, Ilhéus, S. Salvador, A. 
para os mesmos. racajú e Rec He.- ..- ~=..~.:r.~.~= - DEFENDA OS SEUS · INTERESSES, DANDO PREFEREN, CoDAltorlo - , Rua. 
Preços modicos. elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. . ,<;, JoI.o PInto D, 18 (~ 

brado). OoDnhu da 
RUI João Pinto,14 Agl' ncla-R!!à loão Pinto. I Armazem - CáiS. Bá.da.. ..ró, -I 1 " S boru da eu9 - Phone 1007" 12 - Phooe 1338 ,. de. AOI pot.re. ~a ~1~ 11 ....--iHu,~C;:' ·-94t-h";' BMpICotllp8n~ia C Aliança' 11!"'!l!'!!l\~s~e:rv~i:ço:..;~:Il:ra:[l~t:::~_~o'!'!1~!'l"! · ,rD\A;--;C~OSTAL.-_--A- : t~:~~ Coallllt.. DO 

tal de Cuidade, " 
A hora. da lIUUlbA 

Fundad. em 1870 Séde: BAIA 

Sequroa Terrestre. e Maritimo8 UH. RI6ARDO Sou'tio 'IIQ_df:fIJ'IÔIIYilhoso I~!.:~~k ~:;:,*.~; 


Rs . 	 GOTTSMAN rernediD, nmatornei .rànde 11.
260 

I •Capital Realizado 	 ...;;===..V9.000 :000~OOO 
Capital c Reservas 50.058:377J952 

Responsabilidades em 19.ik :~ . 188.652:899$714 Ex-chef. de cll

Receita em 1938 22.786·183~t48 nlca doAtivo em 3 : de dl'zembro de 1935 • 71.478:79 1 ~813 	 prott'Ul,pdisla . dà Ju,~ eficacia I 
Sinistros pagos 	 ~ .O!l4 :715J170 HO!'lpital ti.. o abaixo all..ioodo, mais conheê:lilo pc, MITABens de raiz, (prédios e terrenos) 17 . 186:248$9~9 Nllornberg PEREIRA, rlllldenle em S. João de ' Cõmaqua,., 111':' 


to cI'ohecldo e reldclonlldo .em lodo a :·,c.,mpLnb.. " .. 

(Prora. L, Burkbardt Rio Oraode do .sul I Irootêlra .;<du UiogllC I e A'


Diretores: e E, Kreuter) genUoo, vr m e,poo 'an~omflnle; ",c~c~u\ ·!'. IIIllor ••. 

Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pllnlilo d ' I /lra \lsfdção, .razer 00 çODhec lmeolo ·de:,V , ·s' o tC ' IlHa 


Freire de Carvalho e EplUlnio JOSé de Sousa 	 d~ au~ curll, dlluado pelo depuratiyo ..OALeNOGAL-. 1Espedulista. tW' c.sorrla, h6 mulloll anOl, de' moleeU.. 4.. ori

gem allilollclI.I~ndo-oie ..~uleiladõ .a vá .•lo. Iralom,a· 


Reguladores de avarias nas principai s cidades tos com muitol! depurlltlvoa qUt y f' aouDclado., ... 

da América , Europa e Alrlca . coolrgulr m:elhoro~ .0 mau .esl· d " de ~ a04•• Por (a1. 


Un,,.gia Gel uI 

Alta cirurgia, gyne limo teodo·me apar,cldo' erUP\ õ ..", né" fie QII. ae
cologla (doenças de CCU5i1Um ot,6zel 8OfrlmeDtoa " . ballr8ol.. .00".01· 
lenhoras) e partos, mealo .", resolvI lomar o :póderoao i dAI:le NQOAL- , •Agentes em flOrianópolis 

Cirurgia do systéma 	 em 110 bOI/'-ho,o o Ib;, Que oo " "m ~do 4," VIdro ulava 
radlcillmeole curado, fÓtte; iDalCo tiCm dJapoaln COIDOnervoso e operaÇões i SAIGUElllDUlloa t8tlv,,; Sou tãonconhecldo ac 1II',.vl'ho80 r,. 

midlo, q!lt . me torÍldg~â~de ~ PlOPAl40dl... d. 1.,


RUA FELIPE SCHMIDTN. cflcacla e, pOllSoollrmllr:n'l. que, por co.acJho. tIIl, 


LOBO & Ci". de pJutlca, 	 • 
CoDauJlorlo 6 rua ·Tralo

DO, 18 (dDa 10 6a 12; t S : ~lIlta Ire.a.t' pÔr t •• , collolnbl .hh 'a.. çolb do OI
dOR I" li!! 16,lSo) T~lr- . 

l!1~~Ii~o'f:~d~~!":~~ :i:~~~~~~~:~od:'~: lI:!. 
Càt.w post"lill()- TekphOf" 1083'- End. TeI. • ALI.lANCA J 

Re~lS~C;;Jt8-i':. ~••~t~ri~ · ;.m ItcijCil, ' LGCiim-a e 	 todo qOI ,."rlml "111111' '''.1''' • 'Itrd.de, o'C'Co.lhe o 
teve8 'Juntor,,;'20 - .UI ,a.,.IO, pedpodo V. ~, 'u.r d. IIID • d. ou.ro O


BlumeDa\l. Sub-AQente em Laa.. TelepboDe - "1.181 11 ° qDI '1l'''lIde... 

. t~;::-e)	 +",.2... _, , ...~.....~ _ 	 -=: S. J~~N~c~uNs~oO0pê~el:: ~al. ..................................... COalO ...t.....o. : VICTOR SlOU IRA 

AOOLI"O ABReU TORR~ 
(D•• ' ........)I A' S ~r Ã ~ s : 

(Todll .. 111m.. "co.!MoId" pilo 80'''10 
: AOO.........oe ~ afamado WÔmOOm-jJll\1>JAMO de Sar. I DI.60",0 Ro.ort..... d. ~lIy.).
• • .&0 ~ ,",eMor de ParuI&olopa da Faca.ldade de Me- • N'o • pred.o dl.u, ...11 o ao.. ,Ó-br. o vdor 
• ~ .. PanO AJecre. 8' tlJlalllYeI DA expal.do de T_-' • dt D. m"'lçea,.to. 
• &aI .... ~ oJduu, uoJ'ao.to. a.. elo. 30 &lIDeM cIf> • o, cOALeNOOAl- , j)alco t . 1e4l0 o a " .11• ao .... ...,.INd. a ... ellloaola. 	 • ~p~~a:~~id).rI de coe,....... co_ 
: D ~POS J7 ÃRJO.§. : : BaOODIn.... HI toei.. •• Fu maclu: up CARLOS HOEPCKE S/A- r-Iorianopolis I do 8r.... e R8pabHeu 111 AmertoaDU 	 • 

N 61 Ao, l. D. N. I P. - N_ 9U 

.......... .. ••••••..........••••.••• · ,---------------------------~I 
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o BSTADQ-8exta feira, 28 ele Jalbo cI. 1938 

o Estado 
Dlario V.!spertl.o 

Radaoo&o e OUlolna... 
r•• JOI\(I Plnto o. 13 

•ai IC~2-(;:x . po.tal 189 

N. C.Dlta/: 
AIa~u 4oaootISem..... !21000 

. [ IZSOOO 

I·Ê~;;;;;··N;~·~;·N·;;~~;Ü;;;~k;:·1 

• Transporte rapldo de passqeiloa e c rias com os .,apores -Car' • 
• Hatpck.- e .Ann..; unicamente de carlas com o vapor _Max-. •'i. 
• 

"'" 
• 
~ ,," i;'> •, ·.,e . SAlDAS MENSAIS DO PORTO 08 PLOR1ANOPOldS • 

' . > ... • " ;" _ "C ._...,__,.. 	 •
'I Linha Fpolis.-Rio de janeir!l ILinha Fpolls.-Rio deJãne'ir~' l.i nha Flori'anopolis- : 

M&I 41000 
H......o nu.... laO 	 . ' Escala ":ja~~~~~s .FranciSCo Escal a..S:lo Francisco Laguná, • 

• Transportes de passui:el ros 	 •No Inle,Io, : • e cari:3s. - Transporte de cargas Transporle de cargM. • 
A..:1DU

"""'.""" • 	 •T"'IIl~ot,... e Paquete . Carl Hrepcke' dia 1 Paquele -Max' Paquete -Max. e. 
-Anna. • 8 

~nguuclo. m~tUantt" cOII(racto e. 'Cal Hrepcke' » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e .17 I 
-Anna. » 23 

• Saida á I hora da madrugada . • 

•	

I• Embarque do Srs. passagei· Saidas ás l I:! huras p. DI Saidas á 1 hura di • 
, dlr..:cç!.:.t 010 ~ re!lpOD_bllls.. 	 ros madrugada.•• até ás 22 horas das ves. 	 •.,.,1"0 00II081'" emlllldoe _ 

&o'tl([oo • ..rpadOl peras das saldas. • 
Ordens de embarques alé ás IOrdens de embarques alé Ord~ns de embarques I tt 

• 12 horas das vesperas das ás 12 horas. 12 das vesperas .1 as 
• saídas. 	 das saídas. • 

1\~TITUT8 DE IIAGNOSTltO 	 :• Ob - - As passagens serão vendidas, no escriptorlo da Em-
IIcuia 	 • u~rVaçoe5: presa, mediante apresentação de alteslado de va~:<l.OA .do Passageiros - Encomendas Correio 


Modernis8imo8 aviões J U 52 ligam com /I illsxima 
 • E' exprcssamenle prohibida a acquisiçllo de passagens a bordo dos vapores. " •Or. Oj.11II41 Mocllm.nn segurança e pontualidade: ,e -Rita M~~~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito p4!IO trapiche sito • 

Form.ado pela UolnrAldsde de BRASIL - URUGUAI - ARGENHNA - CHILE 
Go~br. {Sulç.) BOLIVIA - PERU' 
 : ~ara mais ~~;= N~~~~':xI deN~.qéi~~ Hotpck. ICo.. p rlU... 11M bospilall europeUl

Cllalcll mMlea em ge,al. pedl8irlll , Syndicato Condor Ltde. : 	 á. rua Con M~lra .' lO,~~lbelro I
doeuça. 40 .lalelTa oervoso. 


Asslslente Técnico 7
Agentes: .. CARLOS HCEPCKE SIA. 
Dr. Paulo Tavares nUA CONSELHEIRO MAFRA , 34 - Florisoopolis •• ,~ ~.~.~~~-~_•••••••_~!~~............~.. 

E6pec'aUzado em blglere e s. úde TELEFONE N. 1.500 
pública poh, UolYer.tdade do 

.Rlo de J.oelro. 

Gabinele de Raio X 
 DI. •I~IL :'1811111 

:~:J~Ic.:a::~odU,S~~~,~E~1~roa:: CLlNICA GERAI. 

VIAS URINARIAS
k::::r:'~~:?.:~~~::I: g:::ti~~ Dr. Joaquim Madeira Neves 

Especialista eTn molestas
" " dpntári.. 	 Medico - Ocuhsta pleuro·pulmonares (bron
i'o..~~~~~~a;~':ta~~.CI~~I~~ttKS Pormodo po:lo Pllculdllde de Medlclnél dll Uolvmldllde chites - as Ihma . tuber· 


: ~ ,~caIdj_ ':~I~i~~~~e t'Hçadu' . do Rio de IODelro culose. ele.) 

. Metabolismo basal Trlllomenro clinico e olrurll'lco de lodos ai molealhul 
 Consultorio: R... Joio Pin° 
([".termlDaçlo doo dllúrblol da. doa olbol! to, 13 di, 14 ., 16 horu 


· I",d.... de ~erpÇlo loleroa) Cura0 de IIpelltlçOllmll:Dto 011 especialidade, com o dr. 
 - Phon. 1595. -
Sondlgem Duodenal Pllulo Fllb'J, 00 ~rvlço do Prot. Dcvld 5110soo, 00 Hoa

([x....l4I1b1co·e IIlicroaeópleo dto pilcl da f'uDdDçllo Oll"r~-Oulole do Rio de Jlloelro 'Resldencia: R... Joio Pin- ' 1

• ~uco dU<ldeoal .. da blli ·). Comp!.,1/J IIpparelbllQ'em pllra exames de soa especialidade lo, 1 (Sobr.}-Phon. 1114. 
• Gabinete de fisioterapia EI, clrlcldode Médico, Cllolcl> Ocrlll 
~.::~~: :"~i~~~r~~de Conlluhll~ dlorlllmoeDle doa 16 lis til 


m6d1ca CONSULTORIO Rua Joiso Plolo 7 sob. Telepb. 14116 Casas á venda

Labo,aló,io de microscopia e 	 Vendem se as casas de mora 

an4lise cllnica RE8IDBNClA: Rua TelHlDIf> Slll'elr. 117 TBLBPB. 1m d' tl ' t I s 
=~'=.~=~:dod:~~::'~:~~.:I~__________•____'_____ á la;u:mC:~se~~~r~ r;~I~ae~~enO 'O',· "ONORRHEA CHROHI" j. 

.._, ....pm 01. ar. DO hDgue. e á rua Felipe Schmidt n. 56 - ~ 
ele. , Exa... de urt.... (re.çIo de Tratar na primeira delas. Nlo deuo1me I A aolaDola progrediu bá uma\:r=~J:i ~~"1~~1._____________________~_1278 lOv·6 N6VllJADB que resolve" o seu C&8O. 


,",e.c.rro.. UquldonqulllDO e A Alemanha nao pre- . ,Max1mo .lgUlo. Carla para: 


,'. ~7ffii~:~" i 	 t~~~~~~;.~~~~o C_A_~_Xa_A_,_~PO_o_s_ST~~;:~~s.;:~o
.
JUVENTUDí -p;p-- ., 	 de ago8to próximo, na i· 

greja da Vlln. Ordem Terc. 
de S. Franci8co da Pe· Matriz: FLORIANOPOLISAlEXANDDE 	 nitência. a le8tividade do FWal8 ,em: Blwoeoau, Cruzeiro do Sul. Lage .rSElTA.':II'R:A Senhor Bom Jesus; terão Laguna e 8. Francl.co-Moltruario em 1'\1lHlrlo 
Inicio as novenas sábado,

"... .....  29 do correote às 18,30 REf1UGERAOOBES ELECTRlCOS
ti o r as , respectivamente:..~~ru 

~........... ReaIiJa-se ' ma,is H;m preparação à
em essa _........ ..... 
 festa tradicional, que ter
minará domingo, dia 6, do.......  mês vindouro: bavendo.......... 	 SGlle:io 'd'a
~....... r.. 	 missa de Comuohão às
...... , ....... 
 7,1/4"da manhã e a sole·.... ---. ne, às 9 horas: terminao· 
do à noite o encerrameo:-::::=.~ to da mesma. - Cum autorização lio sr. 

«Ministro da Ordem., con


-t-~ vida aOd Irmao8 e fiéi8 

II!'."... .-_ Cré~ito Predil 

para à 
08 átos referidos. 

Florlaoópolls, 25-7-19~9. 
PEDRO EVARISTO DIAS 

--o ............~............... a&sistlrcm todos 


IrmAo procurador ' j. 

2~9"< , . ",,~y~} 
com uílt preBl1iJ' e;1ft 

mercadorias 1:1 e DIo Âl9ISlO de V.nd.. Im preataç6..- 0arantla d. 4 anno.Allelor Morais 	 ,.... Do" mIHl,kJa (t:ú 9() , cU 120 Ull'O$),valor deí 
.. ) 

a"-" ... .CO...... ~..." POIaI _ t4o,............. 	 MEDICO 

'l'nbalboe IMCknINI· 	 -..........-... borA,:::::= ::1.bo~:rr::.~I;"" 
... P..... , ..C.daru ....
uatoetl'U. ... Iodoe o. MaDtemo. em depóetto todu u p89U IObre· 
....rtaaa MoDCadoa. -..- ........ - ..&8Dle. e meemo IlUM........OII oumpleto..

RORARl(): 	 (ONkILTCIItIO6:000$000 IOu 8 6a 11 , 4u Ir. 	 RUI VIctor M*tIII • • e. caaoe .. ....,...oe OI pro........ IC* ..... 

6a 18 boru. 	 61101/1 .... 61.". 

T.L 1_ :-=..~~..:-:" IM :::::.;:::LlP. Mi.....nt.o,6 RuI4...v-....O" __ 00Menad0e _ SIo P'" 011 :'W: Oc I."'ro. 
PrM•• -TIl.'" 
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o ESTADO, 28 de Julho de 1939 

o HORROR AO' •
DICIONÀiho 

," A questiúncula litf!rária, 
(nem mesmo chega bem a 
""r isso .. .l. que há dia. 
vínhamo! mantendo com 
os da GAZETA. serviu. afi
nal, para revelar a impo· 
lidez dos nossos adversá·Coisas do fuleból ... 
rios. 


CONFUSÃO DE ..PASSES... ,. 
 E' inacreditável que. do 

terreno das idéas ou dos 


O [uleból apresenta casos Agora rl':;(resBou e trouxe conceitos abstratos, embora 

curiosos. Eis um. que tem êsse documento. coisa per· modestos. possa alguem 
 ... ...-.. '..,~ 
como teatro, atualmente. o feitamente dispensável no baixar a alusões pessoais 

Rio de Janeiro. E' sabiJIJ que caso. pois que."o-"I::I dúvida. . inteiramente injustificá

todo o j(lgador que se trans- !linda ~e acha IIre80 80 ch;be veis, aliás, por iS90 que 

I~re precisll de p9sse. Sem de Leõnidas. E, querendo .10- incidem num fato decor

êle DI10 pôde jogar. I~to é ({ar pBra outro clube, nl10 rente de causas alheias à 

r~gra geral e não nOR,:parece I pódl."_ (,om pRsse e tudo, uma vontade do indivíduo. e que 

nenhuma novidude. E, justn- vez que o documento passado deixou de existir tão pronto 

mente como a confirwar a pelo .Vitória., da Bda. nada se lhe restauraram as con

regra. bá uma exceção. i~to vale' . diçães físicas. Mesmo que 

é. um jogador que não púde Mozllrt. chegado ao RIO isso fôra uma tara congê

jogar. lá no Rio, exatamente - assim se co~ta - ~a~<:ou o nita ou uma lesão nerVosa 

porque tem «passe.! Icondutor da J.lght. dlrlglndo- irremissível ..- ainda assim 


O ne~ócio pare{:e a prin 6e li Liga Carioca. (e por isto mesmo!) .e mos

cipio um tanto embrulhadu, - Aceita ..p!\s~e. <) traria mesquinhamente vil 

mas verá .0 le. itor como, n:l0 I Esta, sem dúvida. respon quem em
delas troçasse 

é. Mozart jog/lva no Hio. em deu como quslquer mal bu- público... 

1937, pelo «Flameogo.. Foi morado passageIro dos bt.n  A Deus graças. de tudo 

para a Baia e jogou pelo des cariocas: isso nos achamos livre. e 

.Vitória., sem levar o passe. - Não intEressll . . . pouco se nos dá qualquer 


g :lIH'ia , ('...: 1.1' Jlon, TH(Jdelo Omegadesconsêrto fisiológico.. . O 
Ih~ rlur:. inleir<t satisrarf;ão. Alf.rnEntrega de prêmios na I o -onze- do paquete italiano que forcejamos por evitar 


liga Náutica I «Principessa Maria~. 
 é uma falha moral. Quan	 dt, t.',niln, d ... llrcri~ã() Onwga. 
do todo o Evangelho não moder1lo, pl'lWllre <:ool1('('(of 11 IIO\'U fl :\ lf~ lIIagnifku JIludelu f: \"cndifl.Sábado próximo, realizar- I 	 O embate terminou com •nos estivesse a ensinar ase-á na sédl' da Liga Nállticalllm empate de O a O. 	 modelo 'I I ~qa;;. Con~lrtlido t'UI a 11111 IJr(~I.~ {J v('rdadt~iramenle
tolerância e a benevolên 

aço âlluxycla\"f'.I. ~Ta ,.(,pllhAr,,...1I1 cumde Santa Clltarina 8es~iio do ,. - I 	 num rei. 10 - ('nluparac:ãu
cia para com CJ próximo,Consêlho St:pericr daquela Med-,c~s de S. P, aulo X cio~o, de linhas Silllph~:o' , IIU" n !". lIa alta cla~sp. ~ qualidade :aí teriamos o amável Marentidade. Illlrll a entrega das Medlcos de Santos co-Aurélio a ditar-nos a má. Lraduzem bom g..slo c el, '- ('lIs la "pena. 2IJO$()I)O_

medalhas /lOS vE>;;cedores das Em principio!; d~ óietem· xima profunda : "Si nãoprõvas dli í:llIma reg"ta 	 bro. "11 mér!iCOR dR UUllrda for honesto. não o .faças;As medalllots. d.. «vermeil •. Civil de S. Pllulo eDfrpnta si não for verdade, nào oprata e bronze. - já ~e a· 	 rilo na cidade de Santos, os digas" ; ou, então: .. A mecham nesta capital, vindas facultativos locais, em be lhor maneira de nos vinpor um dos i1ltimos aviõeB 	 nelicio do Hospital S. José. garmos do nosso inimi OMEGAda Pansir e serão entregues 
go é não ser:.~s como êle' Ijuntamente com diversos di Do Vasco para • 


vloma8 Il que fizeram jús os O Flamengo Até aí o aspecto moral RECORDISTA MUNDIAL DE PRECISÃO 

filiados da Liga_ NáuticII. d~ Pascul Raimundo, conhe da ' questão. 
tJlo::!a~ que estao sendo Ultl ' cido E: destacado reinador ao intelectual .. .Quanto 

Não podem.s estar a gasmados Das olicioali grálica!! do Vasco da Gama do Rio. I Cu.r.m-se _.nte-ontem 'Servi~o garantido

da Livraria Moderna assinou 8ua traDferÍincia para tar palavras com "jorna-


Por DOSSO intermédio, o sr. o Flamengo. 
 Vfda SocIal 27 (A. N,) -	 •RIO, Realizou-se 

presidente da entit!ade m~· 


1istas" que ainda se acham • ontem, na Igrel~ do, (Jléglo Sanlo Consertos de máqul
alarmantemente aferrados ____ Inácl~, o casamenlo (la srlla. Alzi:. nas de escrever e .. ..I 	 I

xima do remo calarinen,e Voleiból feminino ao conceito plebeíssimo ---	 Varga~, com o comle. Amaral Pel contabilidade ' solicita o comr.areClmeo~o, Em Bueno! Aires, realizou de que dicionárioo é AN NtVRltSARiOS XO!o. A celimônla <"111 tf,Hüüu-se c1; I AUG' 'STO K· O-à .. l\}, 30 horas,. daq';!ele dia. se, domingo último, o prlmei j6amansa burros". Passa nes:. daI. o nalaliclo do 13 horas. no paláCio Guan3bara, em U '...,;~ ~L ~ 
tI~tI, 8~US companh<'lr08 . de ro jôgo internHolonal femlni Tinhamos ' dito: « .. .cre g,'ollnho Luis (alias, filho do nosso culos salOes foram exposloS os ricos Pensão ONO
.hrt'tOrJa e d08sr8... represen-	 no de voleiból. mos cstar csçrevendo par~ prezado colê;a hsé Ferreira de Sou- presenles. em número super!!)r a 200 	 . ,',__',',' ,' ' !unte8 d08 clubes I1lad08_ A primeira partida loi ga. um público suficientemente sa, re51dlnle na capital federal. A's 17 horas, o casal embarcou IRua José Jacques 12 ~;i 
Imprensa Oficial F. C. nlta pelas representantes da culto...~ ; e os da GAZETA. - para os Eslados Unidos. a bordo do lOV-:! 

Argentina, e a segunda, pP por odiarem de morte o Senborlta. pxll". quo Reli noivo vapor -BI3sl\» da «Frola da BOa 	 .lIO valoroso cllmpeão di' las uruguái!\~. dicionário, julgam que sem uoe chapéu RAIIRfIOZONI Vlzlnhança-. ' 	 ... 
-Torneio Relâmpago, laIeano pre aquele crêr significaItl:aba de adquirir um jôgo 	 FAZEM ANOS HOJE: . d I 
de camislis p!lrll o seu .OD O Santos jogará no Rio ter dúvidas . Si não desa Sras: Iracema de Sousa Ferreira. MáqUina e escrever 

ze' priDcipal. Notícia-se do Rio que o ~an massem tanto o léxico. ve Auta Gomes da (osta e Edite S 1- Compra-se um/l. desde que B~nch:" 


O esquadrão tos F. C. enfrentará o Fla riam tambem como êlc en velra de SOUI' Gondln. esteja _em bom esta.do_ .10- I "V , ••
rubro-anil 
estreará seu novo unilorme mengo ne pt>rlodo de 15 ,,24 sina a escrever espocar Srllas.: Maria da GlõHa (orrêa ~ormacoe8 na gerênCIa deste,' Friccione me podor!r.... unauetlto'no 

111' pelêja contra o aguerrirto de 8j!osto e que medirá tQr (não: e.poucar)... Aurea Pedroso, lerusa Botteux e lIl! Jo~a21. - -1 pescoço e peito. Al:t6a ,CoiiiO-_:uma 
ca8 com (l CriRtóvilo o Ma. ...- falar-lhe. em di	 ~ cataplasma. e ao mtsmo ~ fiesquadro do Departamento de S. e 	 ~~~~ = . I 

prmde vapores inedicina.s" qúêV.s.
S!l.úde. em disputa do cam	 Fluminense. depoiR do.. re · cionário é tocar em balda Srs.: (elso PereIra Melo, Eduirdo Oez mil cães no Rio i respira durante hoIwa Solta o àW- >certa.peonato ofici .. l da L. A. l"_ 	 oiultlldoll dOi! jôgas com I) 

No entanto, Vitor Hugo. VItor (a~al e . Justo TIm61~ Alves RIO, 27 (A. N.) - JEÍ f"ram ! rho, aJlivia .!.oo;:s'!",.,;.~h:~
grêmio rubro·negro. Menina. ("lira Pereira, fIIhmhd do matriculados na Prefeitura 4808 'I
que se vangloriava de co o Universitário, de P. Entendll·8e: se veUCl"r. . . 	 51 . Mario de Melo Pereira. no~so cachorros, que deram aos c~fresnhecer profundamente a correspondente no Rio Natal. 	 municipais arenda de 28;884~OOO IAlegre, excursionará Muito valet a amizade! lua língua, não se' cansava 
• de acon.elhar: ".- Li.ezao nosso Estado O Valicu, do Rio. of~reoeu 	 m~:gr!~ ~b~~C:~A~~ZONla- ;i~t~~a 'tS~ ~~le ~:::~ capital e· 

le6 dictionnaires!P. Alegre, 2;.-0 S. C. Ame- ao seu homônimo de SftOtos 
ricano-Univer,;itário recebeu um ' out rigl.ler a 4, casco 11 · HóSPEDES 

'JOtem um 'eh.-grama dos es· so. que já disputou um páreo O artigo «12.. . Estao h09pedadas nc. Glória-Hotel 

Jlortistas catarinenses pedin- internacional. RIO 27 (A_ N.) - Na reuni- as seguintes pessoas: dr. Jorge Mai LEIL10 " FILAT~lI(O 
dtO doqumee'semdebaargqouce,mo. anflo'mddi~I:=========~=~==========.lsonnelle. Ollvlo Marcondes, Gunther em comerfloraçlo . ao -Dia do S610. ,I ~ v I. 	 Wolff, Rubi Pónho Teixeira. (frios 
travarem o primeiru prélio DO Remor e Pedro Sales dos Sanlos_ às 17,30. hora. de 

~~:e~~'oD! ~~~:~p' dapa~~:u~:s Leite de Côco "Concentrado Tudór" 


festividades oliciais que, Des· Especial para doreH. bolo8, balas, manjar, 
 1- D:E AGOSTO 
se dia. serão prestadas. na sorvetes, etc., não recomendado para prato8 salgados. lIo do Conselho de Justiça da Organizado pela ÁssociaçQo Filátélica 
reIerida cidade, ao ioterveD-	 Federaçllo Brasileira de Futeból, de Santa · Catarina.' .tor sr_ Nereu Ramos. 	 aprovou se a nova redaçao pa· RUA TIRADENTES. 8 (1' andár):
ml~0~IU~:8:::d~~sllfr;:v:rc::et Leite de Côco "Ao Natural Tudor" ~:rê~c~~~~~u~2 f1~(J~ei a;~i~ra~~~ 271 : J5'-i:i 

~:~~~ a~e::;t:~db~ ee.it::~~~: E!lpecial para pratos salgados e também para r ~~~~::iO.·~i~d~a~oU~e !:~~!~I,d~ - _______, . ...... ..._.".." ___________ 


~!I~eI!~r~~~. os seus titulares qUIJlquer ell~~::~:'::~8, bololl, ele. ~~K:~~~:~~v6.°~:~á~r n~ilr~es~~ Associl~ao Fiji,;tifl'~ .,~e- Stl. .Çltlrl~1 
g~!~~~ Ú!le~r~~é~ro nj~g~:á Farinha de Côco "Tudor» f::e~:~:aár:er~: ~~~~:~e ac~~; 1.O Léilatf ,:Fi'l.tilico '~J; 
~j~n:;~ii:neg~:~8rv~~::ieF!~ Substitue o cOco fruto com vantagem, ~~e ~~~~: ~~~~~Ia~c;;,a~e~dep~~: . ~ON,V'I~Ê . j,,: 


Curitiba e Ponta GrOllsa. evitando o trabalbo de ralar, etc. em qualquer jOgo do último lur- Reallzando ' le a l. d~. agosto vindouro oh··, L~ilii(, 

no». Filaté!lco, em comemoraça.o:II~·. cDla ·. <!o S~lo., a ANoeia-


J o.ao enl. re marítimos Cada .,.cotl 1II1ÚV~' a doll elCOI. Por essa modilicaçao, poderao çlo Filatélica dt:: SlInta Ca~.rln~ te~a ' b?nra de coo't'ldar 

• d 	 atual ainda este ano nos Esta. aOI Irl. sóclol e pelaoas ' hl.t~re~ladal!,a cOIDperecer a ..

':' Aproveitando a esta I" do dOI, alguns jO"ldo'res, como: te grandloao certame" .que. lar.é. ~r,eI!Llz~r em aaa, 16d. 1(' 
- ·Cap AtéODa,. no · porto . de 	 • clal à rua Tlr6dentell 8 f I and ) • 1930 b

SantO&. o qülidto .,de luteMI PIOIIII'I'IIIIJUIAIITIDIII _ A VlllDA IAI PRDICIPAII~. Caximbo, Poroto e Eslanialáu.' ... .D. , . . a r , s . oru. 

dOI IrtpulaíÍte'l :dáq1J~le va- que atuaram apenas em jogos Flori.Dóp~~8, . ~6 de julho d, 1939 

pOr ~pro...itoiz ?>(),: ~DI!~jthPa: I'_"""'~~___"""__________~~~""~ldo primeiro lurno deste ano no _ . A DIRETORIA 

~. dYputar \lIDa :~~!!ijJ.!>';i>~2~_--. 70 ... ,_: J2 ' ca lll.l>eon·ato , c,.árlóc8: _ , a ". ;<i.. 	 ~•• 

~~VIB8E. ESPEOIALIDADE" 
de W ETZEL & Ci \ .--JOINVILLE Mire:. rqtariodo 

recommenda-se tanto para roopa fina como para roupa commam. • 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




