
Enlrr. J ~< ...._ ~ _ - _----. 
~I ···_-"-- 19_ _Jl":!:~'' 

l }'" -.", ':'\ ~ A \ ~'I . 

Há,. portanto,. um 

recúo 


Paris I - Não se dá nenhuma importância tanto 
em Londres' como em Paris às declarações grandiloqúen
tes sôbre as manobras aéreas italianas no Mediterr9.neo. 
A ameaça germânica contra a Polônia diminuiu à propor
ção que os dirigentes nazistas compreenderam, segundo 
as advertências repetidas dos estadistas ingleses e fran· 
ceses, que qualquer ação violenta cauRllria a guerra geral. 

o MAIS ANTIGO 	DIÀRIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente : 	 Altino Flores No momento o Reich hesita em apresenlar o con
junto de suas reiv'indicações à Polônia. Além d.i8S0:, a 
anexação do .corredor» e a famosa via de comu~ll!laçoesANO XXV Florianópolis - Quarta·feira, 2 de Agosto de 1939 N. 7730 entre o Reich e a Prússia Oriental, que constitUiria um 
.cl)rredor atrlivés do corredor», não serão postas em chp.
que atualmente, ao que parece. , 

A imprensa alemã, por 8ua vez, continua a trat'lrF . . t d m hos A Ele, e I' f endo j Já existem jornais em11 

.o~i~~oer~ain~:n~or do -1 101111 es-:a erv demasia, no Rio da questiio desde que ° cha.:celer Hitler emudeceu, e io
caliza os esforços germânic08 unicamente sôbre Dantzig.«Raio da Morte· 	 Rio, I _ No processo Há, por conseguinte, um recúo. 

. ' . I PA RIS, I --.,\ ~ra. Génevieve Tabouls escreve em que os diretores do Não se diz mais em Berlim, cl)mo se disse no ano 
. Buenos AIres, 1 .- A pcllcla ino . Oeuvre» que /I situaçüo na Abissinifl causa . graves I .Diário dos Estados> so	 que Dantzig será anexadopassado sôbre 08 8udetos, 	 aoInternou no I;losplClo Mercedes Ipre&cupaçües it~ Ilutoridades italianns; e ac rl'scenta. _ licitam a conces8ão de Reicb 'por bem ou pOR mal_, mas, unicamente, que «o o búlgaro Nlcolas I!!. nace, Que , -O d!lq!le de A!)~t !l. tltu'Ilm en't> "!fi . Roma, naol que trata o ar!. 37, le. ~Ch recuperará a ~idade Livre e que ~haverá guerrll~.s~ dIZ Inventer do RaIO da ocultou 8S IlUIIR Hlll'eensiies ao Duce e re<llglll um rela-I tra a, n ." I. do decreto 

Morte-. . tório destinado ao c het'I.' <lo glH' êrno, no (Ju lI l I~e de . o .al.l- lei n." 300, de 2-l de Fe-


A n~)Va l,!lve.nção produz a mento dOR el'etivos militares ita li t!Uos nn nntlgo Imp~rlO vereiro de 1938, afim 
morte a distanCIa, segund'l s~u Ido Np:.!II~. Mllfl () general Pnrinni é contrá rio II medIda. de poderem editar, nes Dr Pedro (al.llllão Clini~a ~éclico' 

e V Clrurglcaauto~ _ Ignace, depOIS de o,erecer ,que viria I'nfraqueeer os c Olltin~ e llte" _metropolltanos.,~ ta capital, o referido 
seu Invento, se?, resultac!n, e S mt'smo general seria lavor/h,,1 u. eflaçao de _ umB poliCIa jOl'Oal, proferiu o minis- das molestias da cabeça e pescoço 
,:r~veu ao pr~~ldente Orll.'.. so- e,oIonilll u.o.s moldes dos ".ú,kariS•.('UOPt'H: ai 1111 de garao· tro da Justiça o seguin- ESPECIALISTA EM 
liCitando aUXIlio p~cunwno .. e j tir a ordem nu interior di) telTitorJO abl'Xllll»... . te despacho: _ «Iodefe- OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
declarando que se esse auxlh.o A jornniista diz ainn.. que o Duce desejarIa enviar rido. O número de jor - Consultorio: Rua Trajano, 18 
nao chegasse .a !empo, prometia I' il Eti6piR o mareehlll ürnziRIli, <~ ()nh eelllo pelo v!gor d~R nais diários, já editados Diariamente das 10 áR 12 e das 4 ás 6 horas 
matá-I~. A. nllSSlva acrescenta~a suas "ecisüe~; mas, ao que COO Sbl , ôsse mlhtll~ nao parece no Rio de ,Janeiro, não R••id.nei.: Phcne 1565 
que a lusllça_co"!um nao pO?la disposto 8 8ceihtr rcsnunsllhilidade li!' tanto peso. aconselha a concessão 43 V- 113 provar Que fora ele o assassIno I . .- - ....:--.. - --- ..-..-- .- - - ..-.--~ de autorização para se 

do presidente da República. , editarem novos. Sejam 


Passado algum t~mpo, o -in-	 D J - dA' OLHOS, OUVIDOS, arquivad08, na conror- Conlra as missões mili
ventor. importunou u preSiden., r. oao e rauJo-NARIZ, GARGANTA midllde déste deRpacbo, 
te da Repilblica. Que resulveu 	 08 requerimentos idên. lares ítalo-alemãs 
entregar o caso a pOlici~, que , E.p.ci.li••• dc C.ntrc d. Saúde _ " ....t.nt. d. prol. Sln.cn ticos a êste já existen
comprovou que I~nace nao se I Consultas dldrldS das 4 ~s 6 1/2--Rud VI<tor Me:relles, 24-Tei. 1447 tes no Ministério e os PERPINHÁO,l (U. P.) _ De acôrdo com noticias não confir
achava em perfeito e~ladfl men I que, de futuro, forem a- madas chegadas a fronteira, diz-se que os generaIs d~ ~eneralis 
tal e resolveu Interna lo em um I --:::- - - ....--.---- -- - - - - - presentados. . s!mo Franco encontram-se em desacôrdo com o ministro do 
manicômio. I C t h pall-a Interior, sr. Serrano Suikr, COm respeilo ao seu piano de insta

- - - -- I1 on ra a omeo 	 lar permanentemente na Espanha missOes mIlitares alemãs e ila 
• " . sã(' tambem Balél trllte, .111 .m6rl lianas,

Voando «pescam» os BUENOS AIRES, 1.,IU. P'I r rl ll ~i :~ (~U~IS unciar prepa- TeDI broDcbltel Sofres tOl18 7 Acrescent~ se .QU~ o general Gambarra, q~e tev" sob seu
'I ' t 1- O D~par18~e~to !'\aclon ~1 pflol 1.1 8_S . ' a;o 'r) I' I I d NOII II.DII comando a legIão Italiana durante a guerra CIvIl, regressou a 
a Imen os de Saude Puhllca I'rfl lblll rlldros dCtise gcn, (. _ . e e o IJIII or, Espanha e se entrevistou com o generalíssimo em Burgos.

Itotslmente 1\ venda de pre ~ arllgl! da resolllçao prol- !õ te salva !l CONTIITOS!.! Depreende se que teriam discutido a !Iova missão Que o 
SPRINGFIELD (lIlin01~), I I parações homeopáticlIs, con'l bi\lva cllz lextllí'lme:te: ~um _ " general Gambarra desempenharia na Espanha, como chefe de 

- Duis jóvens aviadores, os slderando que u seu ~ s o e de F,eus .paráf! ~a ~B nals: '1 "Extase» será eXIbido uma missão Italiana. 
IrmAos Moody vêm m~n,en- I similar ao « cul'lIndelrl~m(J Considera r. p.~ e~peclah- SANTIAGO DO CHILE t De acOrdo com as mesmas informaçOes o generalissimo 
dO-IIe no ar d~sde I,á 19_0 il~ - I e c.hlilll\t!llJi~n.H>;' .. d9de~ 1~~m,eopátlCa ,; e 'c!~ (U. P.) - A tent~tiva 9ue Franco leria chamado todos os seus generais' com o objetivo de 
rll~, a bórdo de um avia0 11 I hbsa prllllnçao seDsH.C' 1O p~pp.' , ra~o~8 , b(lme,Ope~lndll pessoas d~sconl~eclda8 . '!ze ~iscutir seus projetos e acre~ce~ta-se que todos êles se opuser~m
gelro com o qual esper~m 1 n/ll. lllIás ateta ,rudelUe ut" \ ff n~(:~lO~ secre.os de r!lm para ImpedIr a eXlblç~o a designaçllo de instrutores Italianos e alem:les para o exérCIto_ 'I 


superar o recorde de resls· lum ImpGrtaut~ . seclor da prlJllHdu . da pellcula .Extase., cUJo espanhol. 

tência para apare lhos dessa I medicintl 8rgen~JnI\ que pm- 'I 	 I:papel principal é desempe·1 iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili.!categoria, rec6rde que é a - Iticu o Si~tl'(.n >l ao clr . Samu!'l: No Café Rio Branco nllado pela atriz Heddy La-li 

tualmente de 218 hor&s. H..hnpmJtnll. qu e euru me :, marr, foi frustrada com ache 


08 doi8 jóvenri pilotos rea Idi!!nte l't'médlOs QUI' . ao se I lEITf fURISSIMO gada do primeiro rOlo do m· Don. MARIA AUGUSTA FALCAObastecem·se de alimentos e , rem tomaúos por lima pes- me trazido de Buenos Aires 
gaBnlina mediante uma cõr· ' Noa ~ã. produzem nela et~í - \ Ipor avião. LEYRET, E.lecid. em 7 de de Agosto de 
da munida !le um gancho. tos da en[ermidad.! qu,~ estao O j h d 2 dia Quinta-feira passada, à noi- 1937 com o S-cram-ntos d. Igr-,.. .~com a qual «pescam» ali la · rlestinsdns a curar. I r( cn a o ve~es por , te, vArios jovens irromperam .......... < 

"'.. 
t88 . e (;8 vIveres colocados A re"olução . fÍ4 1 n(,~ 'lI'.la. , _ d,.e va.ca,!' esta~ulada5'd'd na sala de projeção do ei . . , ...' " , 

~:~ ::~~~~!Ooq~:~ó~~~n~:~ :r~~~~ ~Ie . d~~I~!fIWÇ:'~blJâ~11 S""'~Ol;OI;~g~e~~arr~f:~n I o ~e~~m·!~~é:!~;eed:~~~:.a~ .M... ,'* ....$'. ·''h$"..... .....,#1.....~......
toda velocidadl:. 	 "bomeup81IcllS' pellls dl'ilgll- ----~---:-..__:_.=-====- empresa comunicou· se ime- . 
---------------- ..----- - --.. - ---- - . - --,- ------ -- diatamenttl com as compa

nbias de cinema de Buenos 
Airf'B e pediu-Ibes que lhe 
em ia ,SI m a parte correspon 
dente ao furto, a qual já 
chegou, sPodo, portanto, a 
película exibida integralmen · 
te. O Doutor Adolphe Leyret convida aos\" A policia não conseguiu parentes e amigos de relações de sua
ainda descobrir 08 autores inesquecivel espõsa Dona MARIA AU-do furto. 

GUSTA FALCÃO LEVRET para assis
tirem, na segunda-feira, 7 do corente, à. 

o ex-Contestado missa que manda celebrar às 7 horas, 
em Roma na Igreja de Silo Francisco, pelo se . 

Roma, J - A policlll gund o aniversário de seu falecimento e 
Interditou o funciona repoiso de sua alma. . 
mento de uma seita de 
fanáticos situada em um 
dos bairros mais elegan ORAI POR ELA! 

" -,1 	 tes desta capital. 
Sens membros realiza

vam reuniões de • puri
ficação·, d u r a n t e as Próxima viagem Máquina de escreverquais Imploravam à di· 
vindade por meio de presidencial a Mato Compra-se uma, desde que 
castigos corporais, Grosso e Goiás esteja em bom estlido. In

Todos os fanáticos fo RIO, 1 - O «Correio formaçõe8 na gerência dêllte 
ram presos e entregues 	 da ManhA> diz-se segu jornal.I 
á justiça. 	 ramente Informado de \192 5v-4 

que o preSidente da Re
pública visitará os Es O que ontem e\'CI 
tados de Mato Grosso e branco não póde hoje

De.coberto GoyAs, o que constitue Ber preto
de longa data um dos

f.buloso tesouro 8eus mlliores desejos. A PR~GA. 1. - Tendo a imo 
Londres, 1 _. O «Daily viagem será lelta, ainda prensa germánica acusado 

!\faU» anuncia que depois de este mês, de aviA0, le- várla8 vezes 08 checos ,de 
um aBo de excavaçõeB os vando o ch"le do go- resl8tência paaalva, o .jor~ 
arqueólogos de8cobrlram no vêrno em sua compa- nal «Poledo! Llstyo publlcli: 
antigo túmulo de um rei an- nhia pequena comitiva. um artigo que qualifica como : 
gloe-axão, nas proximidades O ojetivo deB8a viagem «a prova do desejo d08che~ 
de Ipswich, fabuloso telouro do er. Getúlio Varga. ê ques de colaborar com os 
em ouro, prata e pedras conbecer pes!loalmente alemAes». . .. .' : 
preciosas, cujo valor se cal- o d6senvolvlmento ,da- ° jornal propõe-se .a ;' , to_ 
cuia, «grosso modo-, em um quelaa duas unldade8 da mar por bllse da8 .' reláções 
milhão de libras esterlinas. FederaçAo, sendo certo entre a8 duas D8cionallda':; 

~~~~~~~~l":'- ' O tesouro, que compreen- que aproveitarA a opor· dea . os projétos 6as;i r ê!vlil:i 
~ 	 de um elmo de our" maR- tunldade para realizar dicaçõeB do .partido .: aleDiAó' 

8iço :lncrustado ·.i. de .pedrlis algumas caçadas, dos_sudetés. ;: ..Oque j jêntAn 
,preóios8B;úína ,bacI8de pra: , erabranoo nlo 'se , ~d. hoje 
t8 9fuasslêàide ~. trIÍltll. .i PDlega: O '..I.. Sául R ~ornar negro , -:-" d~z ~o lorDal. 
!ilãhdll tdlAmetro, é ,' Ílumer.o- .. ~; ... . .o amos - ,Os alem~.!',a proteataram 
10. aDeIa • pul••lru de ru: ide; . regre~80 do Rio. de Janeiro, contra r a Lcliequizacllo. N6. 
bl. . • ....rald... al'm ,de reàbriu Joleuconsultórlo à'tila protelm-os coai,. a Ir.rm•. 
iDumel'Oll oulro. obJ.t" pr. Jólo"'Plato ' bi 7. · , .. "" , aiaçao; &I coJ... bu d•• 
cl_., 101 tralltportado ,.r. Dla.rllmc"lt da I '1 l horll. I6br. a 1'lo'6Dol. do p 

,;..;.---..-:----~~------- -- - --:---=-:---~~ o BrllI.h;3fa•••• d. Luci,.., 293 OV.' d... IIr dvh.I._, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:n(,~'lI'.la
http:secre.os
http:E.p.ci.li


2 o ESTADO-Quarta. feir 

Verdadeiros 

Venenos! 
Uma verdade que todo< os medicos conhecem e confirmam: 
Dentro do estomago e intestinos ha sempre impurezas e ::iubsiancias 

infectadas, muit as vezes das ln 3.is perigosas, verdadeiros Y':!:lcnos, 
produzidos pelas fernlCutaçêies toxic:ls interna" que pouco a pouco 
invadem o sa.tlgue e est raganl todo~ os orgãos, c3.u~q,ndo dor de cabeça. 
peso, calor c ma.l estar n a cã~t. dore:; no corpo e nas articulações , 
colicas e graves desarranjos repentinos do ventre, inflamaç"o .la mucosa 
do estomal:o, inflamação intestinal. pcrsisten tes e dolorosos sofrimcntos 
do figado e rins, inchação d o bu<;o, falta de energia para o t rabalho, 
nervosismo, certas 1ll01estias da pele. falta de ar , sufocações. palpit ações, 
congestões na cabeça, t onturas, yertigens, ancias e von taue de YOlnit ar. 
biliosidade, arrotos, m au gosto na boca. indigestão, m il it a sMe e 
quentura na garganta, azia...~~ , "',oioJta de apetite, cl'.1pachalucntm;, 
lingua suja, matt halit.o. prisfiL ~ . : ntrc, coC'I"'iras. 1113 1 estar depois de 
comer, tosse gastrica, preguiça, ia , ~i... tf10 esg:otamento. sOll1nolencia e 
molleza geral, opres-::;HD no peito ~ ~~J}ação~ a rterio-csc1erose c nluÍtas 
doenças prolongadas e mortaes, q uando não se t oma ctlida.lo. 

Para evitar e tratar a dor de c:\heça e todo< est.es malcs, use Ventre
Livre, remedio Rerio e de ;nteira C'on f1 ança.. 

Ventre-Livre tonifica. fortifica o e,tolllago e intest inos, e os limpa 
das inlpurezas, su bstanci:ls in ft' l,.": t.:1das e fermentações t oxicas, e assim 
evita e trata tão perigosas docnças. 

Use Ventre-Livre 

I..embr~-se sempre : 

Ventre-Livre não é purgante 


Tenha sempre em casa 
alguns vidros de Ventre-Livre 

IR 

CLfNICA DE CRIANÇAS 
DO 

Dr. M. S. CAVALCANTI 
ForlllAdo e com o CUl'fO de Aperfeiçoamento em HI~lene Infantil e 


PediatrIa Jlf'la Fa~uldade dI' Medicina do Rio de J"~eiro. 

()b.te do S••vI.,.. ele Hil!l~n.. Infantil do Ceotro de Saúde .. Ex


M,"tellte dOIl Ranatórloa _Iol"nlll de Nogueira. e 

-Bela Vida' (Corrêae) 


DOENCAS IIE CRIANI;AS-ltEGlME!I ALIMENTARES 
TUBERCULOSE INFANTfL - PNfUMOTORAX 

Consultório: Rua Vitor Meireles, 28, das 14 às 18. 
RES. A VENlDA HERCILlO LU7.. l'i5<>S,. 	 V-~ jantar, uma de visitas e outra:t.=.I'______________.........___{ de quarto, 1 guarda· roupa com 


... 	 espêlho, I armário de livros e 
1 congoleum, tudo em perfeito 
estado. Vêr e tratar á Praça 
Getulio Vargas, 24. 
1 l3 5V·5ISiemens Schuckert S.A. I----- 

Materiais electricos em geral 
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: Or. Remigio 

CLlNICA -MEDICA Installadora de Florlanopolls Molestia internas ,de 
R. Trajano, 11 Phol'1e 1674 Senhoras e Crianças em 

510 v 142 Geral. 
CONSUL TORIO : 


Rua Trajano. 1 - Sob, 

CONSULTAS: 


9 ás 12 e 14 ás 19 horas. 

RESIDENCIA: 


Av. Hercilio Luz. 178
Dre Blose Ae Faraco - Phon~: 1392 
Médico·chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de 

Saúde de florianóp"lis. Ex·interno, por concur~(O , Attende a chamados 
da Assitência Pública de Pnrlo Alegre, Ex P.75 

interno de Cllnica médica e Ginecologia. 

Quer ser feliz ?CLfNICA E CIRURGIA 

Em negocios. amores, ter sor--- SíFilis --- te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellosCo",.I... di.,i_ente d.. 16 à. 19 hor•• • escreva ao prot. Omar Khiva, Rua FeI'pe S<hmldl, 46 - Fon~ 16118 Caixa Postal, 407, Rio de Ja-Florianópolis nelro, que lhe indicar~ o meio 
de obter triumpho, Jfrosperid.

O ELIXIR 
, DE NOGUEIRA 

ê conhecido hd 63 sonos 
r.;.~ Como o ve:rdddeiro 1- e:~ pe:c jfi co dd I'ª r",~::~L~I:';h",

\ ' "I",,,. """""00 
~ _ _ S6 Elixir de ~' ogueira 

l
VENDE-SE ~e ~~I~í~: 


OBSERVAÇOES 

SÓBRE OS RAIOS 
Quando o relâmpago suica 

o firmaDJt'uLo e o trovão e8· 
trl\nda. é comum ouvir-sOl 

. dizer: caíu um raio. Presu· 
,; me·se ou acredita·se, assim, 

, 

Quer saber o meu segredD? 
1:.11 vou dizê-lo sem medo. 
Pôde espalfjar. si qulzér: 

Sou assim bela e elegante 
Graças ao uso constante 
Da "/I Saúde da Mulljer" 

CLUBE DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

CiviS DE SANTA CATARINA 


De ordem do sr. Presi dent~, comunico aos srs. as 
sociados, que, em sessão ordInária, realizada no dia 29 de 
jullIo úl1imo, o Conselho Dirt'to r do Clube dos Funcioná 
rios resolveu : 

t · - Di~pen8ar o pagamento da jóia aos funcio· 
nários qU I' , a té 30 de setemhro do corrente ano, se ins
crevert' m no quadro social deste Clube; 

2' - Convidar, pelo presente, OR associados qUI! 
[oram aumenlados em seus vencimentos, a regulllfizarem 
as sua8 mensalidades, de acôrdo C Gm os vencim Ol utos a
tUlli ~; 

3' - Convidar os associados a prestarl'm de cla
ração de famflla até 31 do corrente, para ereito da or 
ganização do cadastro dos associados. 

O associado que até :H do correote não tiver pres 
lado a declaração acima, ricará com assistência extensiva. 
apena!;, à s pessoas da ramUla cujo8 oomes constem da 
licha existente no Clube. 

OH interessados ficam convidados a proc urar a Né 
de do Clube, afim de qUe! lhes sejam prelltados os esc la· 
recimentos necessários. 

Secretaria do Conselho Diretor do Clul;e dos FUIl · 
cionários, em I' d,' agflsto dt' . 1939. 

ANTONIO DE PADlJA PEr~ElH.A 

Secretário 
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FACI L ADa NHAI\ UMAE

J 

f\ r (\ 
rDlpPE, UM RE~FDIADO. ou UMA.
UI\I .J " 
PNEUMONIA 

MflS 'TOM~NDO b rAMO&O 

DrIT I\.,AI I AU""ill DEptl:r tH "JV'L nJnll '-" n ~ 
NA H8 Q'UE ':EM~ 

que a cada de..carga atmos 

rerica corresponde uma 'ais

ca. uma úoica, isolada. 


I Ora, o dr. John S. Albri. 

ght, 'professor de Flsica nu 

,R~colll ..tIe . Cii\ncillS Ap\icad8~ 

' de Clevtllaod, E~{ados Unidos, 
é um homem com suficiente . . 
hutoridade para dize"-noll 

que estamos errados, Com 

efeito concebeu êle uma ex · 

traordinaria mAquioa parn 

registrar fotográfica mente 
 I) 

curso ,Jos raios e já coilSe 

guiu numerosss chapas que 

revelam apenas isto: um dii .. · 

ses meteoros nunca é um só. 

Cada descarga elé trica é, 

com eftlito, constituída po r 

uma centelha maior e por 

diversa!! menores. 


As ohservacões do dr. Ai· 

hriglJ\ vão mais longe. Acre 

dita êle poder provar, graças 

ao seu invento aperreiçoa

díssimo, que o raio maior 

parte da nuvem pua a terra, 

Ilnde se acha a carga ' nega 

liva, ao passo que .os raios 

menores sobem da tara para 

/1 nuvem, que tem a carga 

posilivlI. 


IMPUREZAS 00 S••CUE I 
Attesto. sob a fé do meu 


,ráo, que tendo empregado o 

"fLIJII If 

..SUfl..··, 

nos casos 
de hema · 
topa t h ias 
s yphilit i. 
caS,encon· 
Irei. nalle. 
um medi· 
ca men to 
he roico .. 
demasiado 


:: ff ic!1: rl3S i mpu r e : 3s d o 

liangue. 
 •

Ip,U3 lu - - Estado do Ce ari 


As~. - Or, Baptis ta d. Ol iveir. 


A loteria da gralha 

CurioslI , não? Pc,ia existe. 

Em ~lgt;m88 regiões dos Ea· 

tados Unidos, as gralhas cons

tituem o terror dos c'ultivado

res. Ocasionam prejuízos ter · 

ri"eis à s seme nteiras de prí · 

ma"éra e de outonr). A CIIÇS 

a êst\l'! animal nAo havia pro 

duzido até então resultados 

apreciáveis. 


Afim de estimular ·os g:an 

des atiradores do pai!', 0811l 

vradores adotaram um prQ 

cesso engenhoso t"aflcllz. 

Quando capturam ' vivos os 

pássaros canlllhos, colocam- ' 

llIes na pata eSlluerda um" 
 • 
anel e põe-nos em liberdadl': 

Cada anel tem um númertl , 

direrente. Aquele que abale 

uma gralha com anel recebe 

lIma recompensa de acOrdo 

com o respectivo número. 


De modo que a csçs"dellse
animal pass(,u a cODlltituir 
uma verdadeira h'terla. a lo
teria da gralha, 8 qual de
pende ao mesmo tempo da 

~:;~~~dade do capador e da 


O resultado não se .' teDl 

reito esperar dimlnue:villivel: 

mente o número ' de ta1ípave~ 

nerastas às aéJiieÍltelraã;'Côm
preende.8e: lif1o " íDórtai~a tiro 

tanto as que têm"anelf cÓÍJio 


:!i.i2i7i6___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiijjjl-iOiVjjj-·jjj'i3iiiiiiliidiiiie·iiii'oirliuinaiiitiSia(ildiejjjNiiiiaoiihieSjjjlt.~' ·íi·••••••-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-iiii •••••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiíilla, que nAo o;,::~,;?~%iL~, ~ , 
,,. .' ." ,,-,,",., ''', ,,' "",,, ,,: ' 

Durante o mês de JULHO: PRO"(:ALMAcisia11iiciãoiii 
' (A casCl. Ci!lec:.pa is baralo vendel " 

6 -- >TRAJANO - 6 

Venct. eI. liquicl.çio exclusiv.ente • clinheiro 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:preende.8e
http:ctlida.lo


o ESTAOO Quarta relra. 2 t . ACOIto ..._ 

Dôres Rheumaticas 

:,-,Coisas do .f~ti~91... 

Qu.ndo os clubes ' ptejudic~dos . gritim e"'. FiE. 
, . . . ,r . 

mexe ,.os p.usinhos. • . 
Eet! resolvida a Idá do pois disso. uma explicação 

combioado . Vasco Flamengolaoll mentort's do tu. t..e.bóI 8-r· 
a Buenos ·Aires. escreve -A Itentloo. Expôs a ·C.,·H, D. a 
Trlbunao, de Sant08. O con sua sltuaçAo, chamóu' o Vas-
Juoto de jogadores brasilei· co a falas e. assiní•.resolyeu· 

'1:01 disputará três partida!'. 8e eotrar em cont~cto mais 
uma dali quais em Santa Fé. dtreto com a entidáde de 

{' ._. . .I!. prlmetr:4....1dsta. quaodo !le" Bueoó~ Aires. ._Çonélusão: o 
. 	 aouociou a excursão. teve-se F~rro Carril Oeste, ilO qual 

a Impressão de que CODSU· pertenCiam os jogadores GRO
tula um 'fAto comum oas re· dulla. Emeal e Dacunto, re
lações esportivas. Outr08 po solveu <veoder» OR jogado
rêm, silo os motivos que le · res Dt!seja uns 160 COOt08 
vam o referido combinado à pelo.s tres. E quantos cootos 
capital argt'ntioa. Trata-se terA despendido o Vasco com 
de -acert.r» a8 contas com viagens, emissAriotl, teJegra 
OI 008S08 vizinhos. devido mll~. mllodllõo de segurauça , rem parte n08 JOgOR de se

::~~ d:r~~!~~I:e~:~alao: ~~~r(A::~u~:e advogados'? ~~j~d~m~U~~~~as~~sã~o po~~~l 
Dlicootll jogadores que o É . . . . 'rão jogllr. Desse aoo. em 
clube d~ 811.0 Jaouárlo arre norm~6o~~~P:S~~ I~~~ , t~r~aspa~a oulros camp~onatos. 
batou «f6ra da lei». Houve legalizar a situaçao dêsses jo
-demarcbes., propostas, con · gadores. que se ideali1.... u ~gora 
tra-propostas, e o clube oa· essa excurs30, lelt~ como se vê. 
c~ooal ficou naturalmente. na para que o onus nflo fique por 
e pectatlva de QIJt'. com o demais pesado. 
tempo, tudo s~.!'lquecesse. Para a companhia do Vasco 
Acabariam os Jogadores ~m entrou tambem o Flamengo. ou
questll.o como de slIa Intelfa tro clube brasileiro a acertar 
propriedade. contas com os argentinos, e, as· 

Desta vez, porém. enga- sim. os dois realizarão a anuo 
Dou-se_ 08 argentinos cla!!!1l cilda viagem. prejudicando em 
ram contra o abu8o ' e não conseqiJêocia alguns clubes ile

tardarllm a levar o fát.. 110 divis30. r.o campeonalo carioca. 

conhecimento da FlfA. Hou· e lambem o Santos, pois al' Que 

ve em seguida a ameaç/J ao se adeanta. o Flamengo teria que 

luteMI brasileiro. A entidade jogar, durante o periodo da ex 

mtxlma do (uteból ' mundial cursào. em Vila Belmiro. afim

deu prazQ para a ~oiuçll.o de pagar outro passe, o de Ar· 

do caiO, motive:ido uma ex · tigas. 

pllcaçAo da C_ B. D., que oli.. De tudo se conclue, pois. que 


::d~ ~~~~r~~ :~s~~:' :8e;~ . ~:o;:rlí':n~o~~~~ . ~I~~nec~rs~a~: 
teboll.ta. a disputar o caOJ · certos jogadores ainda é coisa 

~~E::::::::::~::i :~~:~:~:~::~::~:;;-

Botafogo dores. tacl's nem bolas.f ,. 

:;:~~~~~~~~!rfi;~~~t;e~ Novo mercado para 

«bondes» argentinos... 
. Procurando «cracks

para os grêmiOS na~~c~~~n~~ ;;Ia~s ~~~bee;h~J~~ 
italianos ~m verdadeira corrida na impor-

RIO, 31 - Encontra-~e taçao de jogadores. Agora. mais 
De@&a ,capital um empresáriO oulra encomenda acaba de ve 

\0 ar~~~nl~é~:~~ái : de 
Rio.:n - Miúlilicàdo.. que

foi. ~ o ar!.O 12 da ' lei ·· de 
/tranSferêocia da Fedetàçllo 
Brasileira de Futeból. esta· 
beJeceu-Ae co.nfuSllo q.uanto 
à sua interpretação, isso 
porque' nAo ficara~ ~em ex' 
pllcadas 08 condlçoes em 
qu~ o tutebóJlsta póde tran8· 
ferir-se de uÍlia". para outra 
entidade. jogando na8 duas 
no mes~o ano. O caso,. PU",
rém_ é 8lmples: - os Jo~a 
dores que ~gu~arem em JO ' 
gos do pr1melr~ turno do I 
campeonato carIOca poderão 
j0l:ar no segundo dos tor' 
nelos de outros Estados. 
Aqueles. porém: Que toma· 

O I b ' h 
S cu es gauc os 

ameaçados de perder 
numerosos jogadores 
P . Alegre, 31. - Anuncia

se que o comando geral da 
Brigada Militar prOIbiu tp.r
mioantemente que roA lnfe - .._...._..._._-- _
riores e praças daquela mlli
cio participem de jogos es- !,II---_~~-......................------
portlvos por quaisquer clubes ' 
e~tranhos à Fôrça.

Essa medida. inesperada e 

as s u 8 ta d ora. movimeotou 

grandemente os meios fute 
bollstic08.
:=;=========:;'\ 


II 

I~~==~=~~~;:~I 
t E c::: L E f;T I c::: A. I 
,....._ ..........d ..... ,_ . 

&i;'i~:~~ I 
=~::-~";.!: 
:ã~~"~~L~~:": 

É V. s. um cio. muito. rtaeu
lIIatlcoa, CODcIflDDados a ._ 
ffeZ' eacla 't'ft que _ Pf'OdlD 

. \lIDa ..uiaçIo DO tempo) 
Muitu ..cns o. _c:e-., a 


allmentaçJo de6clente, ~ abu

sos a que lubmette_ o 

DOA0 Ot'(B11lamo, faYWKt!III 

os . ataqua do rtz':\II~ tismo. 

NoSso corpo ~ ia....clí40 

por.impiiruu e sutntaD

das toXicu, cu.. pre

sença .Se IlYaifnb 

a miu'do por d6r6 

nas junt 11. 


As d6rcs . rh 

de'ftD1.et'com....... . 

temameDte por ..... ... 

um lliedità:menlo, ...... .. t • 

toxic:.ue ·~ "",,_ .. ....w. .... 


As Pilulas':'bc WIIt ~ .. lUa •• 110_ .. _ ~ 
=':.~tbJ~... ..,.~ ta ........ 


M~':~~~~"'~ -~.~ -,........
~ 
~Ri1ulas DE WI rT 


PAU 05 !tINS I A .1}lIOA 

=-~~S::i:::'ti.c:;.,~~':"~:-:.~ 
~ produzidaS pOr:_exceno êle acido lIriCO. 

._---'-'----------- 

.	 .>. • . .MEDIDORES ·a~··E LUZ
\ 	 : ~ , .: ;.; ' .' 

. 
Precisa' V. 'S. dé''';'lfIedidor para s'u a Inst 1_ 
lação? Procure ', obler na INSTALlf.A D O RA 
DE F LO'. RIANOP'OI )IS O medl'dor marca

'"' 
SIEMENS, com absoluta garantia•. porque

é O melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674 
609 V.....:..16õ 

Mã:ha fEIIDA que reslsta' lll'~~ 

.0 UIO d. 

~~~~~E~~~(S2.~Ç!~uTt! 
ulceras antigas 


NAo confundir com a pomada commum de Caleodula. 

Exijam CALENDU;~:ino~~~~Aem todas.. 

Depol!ttarlo nesta oapltal: PHARM. STO. AGOSTINHO 

Rua Conselheiro Mafra-16 


de ruteból. Chama-se Aldo rllicar.se. Trata-,e do jOgadorl.;:-==II7:-:~=:':"""=:-=-IIO=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;~~::=========PaladiDi e, entrevistado por Souza, reserva de Sastre. O 
1lIIl .·paUUlta, adiantou =lue 
pretendlll contrlltar para clu · 
hei da 1t611a Oli jogadores
OODulez, Valido. Or81. Vila,
Gaodula, Emeal e Dacunto. 
.r6ra outros.-es:ss, blasilel
to., mal cujol Domes omitiu. 

De Porto Alegre para 
o Rio 

SANTOS, 31. - De P. ~Ie ' 
gre telegrcram afirmaodf) que 
Braodllo, ' jogador multo po
pular no esporte gaúcho, l'1I 
t6 de malal! pronta8 para 
embarcar rumo ao Rio, onde 

'Ofr~-::~! ::c:~:~01e30s~~n_ 
l.o. de ' luva., lendo 3 para
MU clube, o loteroacional. 

Nem tacos nem bolas 
de &olf. .. 

LONDRES, 31 - Apenas se
te jogadOres prolissio!la.is de 
.~o(f. espanllóls. sobreVIveram 
lOuerra CivU e apelam 'agora 

. para os -golfe~s. ingleses afim 
de revlverem ésse esporte na EI-
p.nha. . 

.Na carla que eS'\eferam, és
léS espanhól. dlzeDt que todos 
ô. campos de -golf' ~stllo. inu· 

-bonde- argentino vem contraIa 
do pelu 'Santa Cruz que há pou
cos dia' fechou contr~to com 
Raul F~;nandez, tambem arger.
lino 

. 
O combinádo Vasco-

Flamengo jogará em 

Buenos Aires 

Bueno~ Aires, 26 Desperta 
gra!1de espectaliva a próxima 
vinda do combinado Vasco Fla 
mengo, que deverá jogar duas 
partidas 'com o combinado ar
gentino, nos dias 13 e 15 de 
agosto do corrente ano. 

Anuncia se que os brasileiros 

~~~~~m~O~;i~uaee~~;. mas nllo se 
O selecionado argenlino de 

verá entrar em campo, poss!
velmenle com ' a seguinte consli· 
tuiçllo: Belo. Vassinl, Coleta' 
Sastre. Minela, Santamaria, 
Pancele, De La Mata, ~rico. 
Moreno e Pedcrnera. 

Na segunda partida serllo Ira
cados os zagueiros. colocando
se, em 5ubstituiçl!o de Colela e 
Vauini, - Lecra e Cuelo. 

l\'loleotiaz:s dos rins e coração 
o TONICARDlUM tODlco do. rlD. e do coraçlo limpa a 

belllCa, e. rlol, aI nepb ' lIea, areia., oollCllll reaat.; augmeDt. a. 
urlnu. Tira 81 IDCDaçOel !l01 pés e rOlto, bYdrOpilu, rlàlta de 
ar..palpltaçllel, dOres do coraçlo, altbma, broneblle utbmaclca, 
arterlo-Iclerole. 

Remedios das senhoras 
E' o tODlco ulero-ovarlo SEDANTOL que re.tltue a lauda 

perdida: pe la aDemta, pallldez, magreZl. faltlo, lJllrea brancal. 
regulador dai villtae. CDra da. doeDÇU do ulero, o...arlo., evita 
a. bemorrblài\8I, IDtel e dapola do parto; cODtra toda. ai eDfer
midade. dai lenbora. de qualqller Idade. 

Lez;ões do coração e astbUla 
Uee a CACTUSOENOL Elpeclfloo do dr. KIDg Palmer. 

coDtra bydrop.la., pé. IDChado., ralta de ar. palpltaçOe., bati
mento du vem _ arlerla~. broDnclillte a.tbmatlca, aneurlama, 
.,PblU. ti rbelllDatllmo, le.Oe8. ClDlaço, urlDu eoca_1 e dllrea 
DO oorlçlo pootadu DO. rlD' e loahaÇÕM. 

A08 fracos e convalescentes 
Devem uear o STENOLINO. Que ru eogordar, augmeDta o 

::,~~r a~~~ic~:=u~~~ :~b~~~~~i!,°~~:18uoa~~,~~e:~e~: 
:ra~ufo:u~a~a\·ú~~eD:~:::;::t&.I~ :e::,=~á f;!=-~~C:: 
con....lesCeD\la 6 raplda. 

Syphilli8 - Pelle - RbeumatisUlo 
A SPIROCHE.TINA (Elixir d. Caroba) do ..blo dr. WUltam 

~~~iO.~U::Pl~~~~·~::UI:~, ::::~e~;ypr~~~:C:!:OI~~~=:r.=ta: :::g::~IIDIO. UniDO depuraUvo qoe limpa o corpo, tODI-

Depolltarla.: toda. .. drogaria. de 810 Paulo e RIo. 

AS SENHORAS DEVEM USAR 
Em IIUa toJhute lotlma iómente o MEIGYPAN, de 

COMPANlDA 
INTERNACIONAL•

DE ICAPITAUZACAo 
•..aiJKII .. J"'. 
~~~~·f_a=:!.:: 

lO M ce..w.a94e-. 

HTA 

Q I 5 
AAK 

WC Z 

FYH 

J Z C 

R E F 

GOF 

L:L'V0\tfr~A~ O:uto. . 

, 
tm!~ tlDl-r.:;-c.-.:aru::: 

'l!eroa ,do 4lrtlllo ..... o __ 

~Io - ~&l u .... 

.\.i'il!iÔtn- 'd,,~,~ 'co. pouco uso 
c:t~ D ' ~ W"dt ;'H ~I~ 
a.ífàrêlho de rádib PbUlpps Ik S 
,~lvulas, ondas curlu c""""'".:r A i .......

i~~,at:_r~. rua Im fante Lamc-

I 

I 


AS MUDANÇAS BRUSCAS DE TEMPERATtmA TRAZEM CÓ~-' 
SIGO UM RESFRIADO. QUE. QUANDO MAL COMBAnOO. 
PRODUZ UMA TOS8E IMPERTINENTE. O QUE EQUIVALE 
DIZER '- CAMINHO ABERTO PARA ORAVES ENFERMIDA- ', 
DES. TAES COMO: BRONCHITES, CATARRHO PULMONAle ", 
Mil. NAS COSTAS E NO PEITO. DEPAUPERAMENTO J: iJIU.'. , 
FRAQUEZA GERAL, FICANDO. PORTANTO. O ORGANIsMo 
PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA 

HUMANIDADE A TUBERCULOSE 

USAE O GRANDE TONICO D?S PULMõE~: 

I V'INI,OGlllSOlADO 

Do Ph . Ch . .JOÃO DA SILVA. SILVEIRiA 

QUE FICAREIS FORTE E RQJlUSTO 

RECONSTIT!W ;TE DE 1." ORbE~' 


PODEROSO , FORTIFICANTE , 

VENDE: SE J:~ITODA/A pARTí: ~' 

1I'rallde poder bygieDloo. o"ntra mole.llas CODtll,lo~al 
e fuspe 'I8I, Irrltaçõe. v~g 'oall, corrimento., molea
lia.. utero'va,IDtIlI",' metrltes e toda 80,te de doeoça 
looall e grande preaeryatlvu. Droillrla Pa(.beoo, Rio. 

. iA Empresa "~aer . & . Irmlo c,omuilica à sua 
..distinta frei!:!t,à i..a ',que . reíól~~u . estender suas 

IInhiià<'dtH6nlbus de Porto Aleire . Coc.iras· Sarna .. Inf!cça,•• 'ar,asitarla. 
a t.i . ii~a capi,tal, ' • da '.11•• ~~~M!!E" '~ ...m.dio · 

••9111'0 ". certo' '. 
Selei. d. Jlof'.......i.;:; b '·".c.ó~~.~..: 


• 	 • A........ • 4aI.• aâbadô· . jiêié)~ingos- , A~!~diat~~::::~~::;~:...: 

,..~ ·,.....,_ .... . .w_ ............._
.....-lflo..... . ....,., __ . .... 

AO.u" .mo F1orlan6poUl: ~: 

Davi Silva 

ESSENCIA'g 'E ' MATElUAS PRIMAS. 
T:A\t€0 , VIDROS. 

kaolln, córanlet para lAbrlcal de pcriu arla. ~ ..boa"as. 
EspeclallJãdel quI Irll e lar .c:tu!lCII paI' laborat6rlo•. 

F. G U E O E S 
IMPORTADOR 


Vtod.1 a6 ente ~I rlbrleulta 

RII Grleote, 790 - Tetdou: 3·t670 


510 Palllo - (8'"11) 


... •• • ... ~.' ~ I.... (.' 

~ ;\L1. ·•..4't.,TI~~ ..' ,-""e
• , • 11 ~.. • :•• 

- -::....- --..,.--. . - I - - ~ • -- 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:bydrop.la
http:prolissio!la.is
http:rllicar.se
http:toxic:.ue
http:teboll.ta
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( o ESTADO-Qwrta fetra, : 'Ih A,0sto de 1839 

. ~

Artiqos :ele 'in-v:erno para homens. senhoras e ·crianças. em maior e .mals 
====--===.==--====-=~ V;ariado sClrlimf!nto. lla C~SA liA CAPITAL·' 


Me'triz - 'Iua Con5el~lito' ;Mf~f,',e ~n ; 8 . ',' ',,- F.lial - R UI Trajanon. 1 v.79 

.~~__~ ______~~__________ . .."_._l._.M. ",, 	 ~__~__.. 	 ......-::::::::::::::_:__ ~ __ ______~~~~,,____________,,~~~~____~:~:_::::.~~ 

para COnSétlo. de' t.««pio· 
res de rádio. modiflClçon j(Prorjj. L. 'Burkbardt 

eB. Kreuter) 	 técnlc_a~~ . :tc. ' I' 
C A ~q~D~;m~~~ó;;lia& Ci.. I 	 ~~tp~9 ~ :'~i~iia~ II E!lpedaUsla em 


RUA FELIPE SCHMIDT N. ]{I ti1~urgia Gm ai !~u~ ~'a1l1~G 

C~Q posttll 19- TelephofUI083-·End. Te/. • ALUANCA. Alta clr.urgta, gyne ' s.E~SIaJ


O ar. Onofre Rela, ,,,!-de .. te à rua Mal..
Escritórios em ItaJai, '. LaQUDO • cologla (doenças de , duol Rodrigues, em PeloIas. Rio GrAode do :Sul.
senhoras) e partos. diz:

BlumeDau.Sub-AqeDte em Lacres Cirurgia do syetema «Com ferlda8 qUt '81: ·1I1.,.trllvom pelo !oorpo , SAIGUEI8l 
· ... __......... 111 'oervoso e operações 


de plast1ca. 

1..~t2~-~p~I~ __...... ________~________ 	 lodo, 'srollndo ·dore• .borriYt'h que me atormeolav,am 

dia e Dolle, nllome delxaDdo :lrablllbDroem deir.'r. 
all!lm estlvedurll ,.te múlto tempo. Já nlava !,aemCon8ullorto é rua 'Trala

no. 18 (dllIlIO éa ti, e rN!\lI'fm,lem forçall, Quando .me -rtceUaram o .~t!:g~~ •daIS Ib és 16,60) TelE' .~~~~~:t:·e ~~!:~I~':~ode~~:U':!liv:lIO re~:I':'\~;~ 
'pbOllt - 1;28ó , '1 crieI fO'.çu, fiquei enfim .adlcalmente bom. 'foltando :.IRetIldenela ·A:ruaBe· . treb,lhar ;com ,colalrem-.

' teves .Juntor, 20.  QNOFRB ROSA (Firm. reoonhecldA)
TelepboDb -- 1.1.Jl 	 . 

•.:====::::::::::::~:=:;~II As feridas ma'" tebeldt!\ ··· uloera• .o••cuo..... __________ ---_____-;..-,-_ - . . " .. ..clcroflllcts, IpUSlul.... 16001 de .npuraQÍo .&ttodu 
........................,.. _...................-.~., mOlúllaa eaUI~dlJa .pela Impurell! do ,iínlue, cleal,t· 

. 	 . Z$m replda Il II Irurameate, com .,Otlfr.aade .fi ,pockruo• A' ~ M,uêe"..~ .~~ .~ • 	Oepurollvõ -toDlcó ,.OALBNOQAL.' .do , ,,,la.1I 
~., 	 , .•-, . • .6dloo . lnlll~ .Dr, Prederlco ·W. RôlII.~Do. ,t ' tlLGu 

hiiiOl qut.éisto . 
As nes tiqurna ao lado 18preMntam: 

no alto. um microecopio ; ·ao cenh'o. a ca
beça de um .."na da ·Opila.ção grudado 
no intestino de um opitado; e, em baizo. Q 

bocco do mesmo verme m~fando os dM~ 
tesopoJ Dle10 dos Qua es·se 0.90l t O Ó muco.a 
do intntino. 

G racas 0 0 qrond~ Quqmento que o mi· 
CI05Copio petmiltp.. põde-se apteciar o ·ma'" 
nei ra pelq q ual o ", erule voe pteh.1dieOT o 
doente: o ' bo-.::ca, sendo uma ..pede ·o
ventosa. chupa um pedacinho d e mucoea. 
que enche a suo ca vida de e ne sse J)@oo 
d nbo.e .aterram os denles tninusculos q\fle 
a ultima tiliiuoo m ostIa. 

Assim. fic~ a veIme solidamente iostal· 
lado, augando. dia e noite . peql.!eonas quan· 
tidades de sangue, (11;av~ o in5iQ' nificante 
oriticio aberto pelos dentes. a ó mesmo tem
po que lança no sangue u m veneno proprio. 

F..sse e a obra d e um venne $Ó. Imagine-
se, agora. o mal qu e- !azem os milhares de oi 

y.rm.a Que uma mesma pessoa p óde treal 
DO intestino e ler-se-ó ideia da gIavidade 
data doenca que lonlo a taca (1 popula ção 
do Brasil. 

Ff!w.Ul&nte o O p iIac\lv é combc.1ic:!~ 
com ~lliccr.:i .:l -pela Neo ·Necatorint'L Uma: 
SÓ dose de Neo-Necatorina basla , t\~ ruc..:i. 
das vezes. para ma1at toda os vermes da 

. ". Opilação, limpando comp1elam.nle o In· 

__.rlna 
. 

COilpanhia .c ~Aliança ~a Baía» 
Fund.da ·e'm 1870 ~·de: BAIA 

'Sequroa Terreatres e Maritimos 

Capital Realizado I{s . 9.000:000$000 
Capital e Rcserva~ ~O.O~8:377$952 
Responsabilidades em 19.iS ;'. 188.652:899$714 
Receita em 1938 22.786' I83S148 
Ativo em 31 de .dezembro de 19J~ • 71 .478:7~h'613 
Sinistro! pagos :;,094:7.15.170 
Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 11 ,186:·~949 

Diretores: 
Pranciscu loae Rodrigues Pedreira, .DL Pânlilo d'Utra 

Freire de Carvalho e 'Epifânio ~lo!é de 'S0It69 

Reguladores de avarias nas principais cidades 
da América. Europa e ·Afrlca. 

:1Scmd,Qlia~! 
·de tiras i 

para verão 1 

CALÇA.DOS I 
de todas as 


qualidades I 

TAMANCOS MEXI- " 


CANOS \para 

PRAIAS DE ,BANHOS 


Cinto. - Chinelos - Bo

né. - Luns, etc. 


Artigos para sapatei

ros e selleiros 


Cortume e Fábrica 

de Calçados 


•SARRÊrROS.. 

A.lbeureUl1 

Depõ'ito: Rua C M.I.a, 39 
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LLOYD BItAStlaElfRO 
..PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nor(t, 
no Sábadtl , e ptua o Sul na quarta 'Ieira): .COMTE. AL· 

Iy~::.a m~~~:!:!~a. 
installa os «quadros.. CIDIO», cCOMTE. CAPELA», e cANIBAL BENEVOLO». 
para os mesmos. LINHA PENEDO/LAGUNA: dlfURTINHO» e .MIRANDA. 

LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO• .Preços modjcos. TUTOIAlFLORIANÚPOLIS .--
FRETES DE CARGUEIROS 

RUI João Pinto, 14 VAPORES A SAIR: 

Serviço 1{lIrantido PARA O NORTE: 


-rn--------V-.-~1~2S~1 SaDto~~PA~~~Cá~8E~Jt~: edi~iI~ Pd~~a~~t~~' S. Francisco. 

I 
II ;::;;::;;::;;::;;:;:::;:::;:::;::=~IRio d~NJ:!'ir:F~l:lr~~%a~~~e~8:.a~~é!~rS~8:~~'ad~:,Dt~. 

racajú e Recife. 
Dt::FENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN, 

elA AOS VAPORES DO LLOYDBRASllEIRO.UH. -RICARDO 
AK~ncla-R~a loao Pinto. Armazem - Cáls Badaró, 

9 - Phone 1007 12 - -Phone 1338GOlfSMA'1 
Ex-che/. de cll

H C. DA COSTA - Agltnten/clI do " 

Hospital dü 


. Nuornberg 

T rabalboll DleDtaea 

c pbYliCOI muito cm.u.;tiw" 
- um lundc di.pm.dío -:. de 
~crlli••_ E.... eaefaia, pc., 
aaaro aer rcnovad.. _msw.. 
.,.... que cl1n poe_m y~ 
toeSo. OI obtteculOl ' d·.... 
.,uM da vida. Inclua dia, 
I"MYneDtc n.. SV.. r'cf.,. 
_ ..boc_ oaIpdoo, à-.' 
"'a. ton••• etc., Pce~' 
com a ......'ZENA DURDA 
- o producto maia • • triiiii. 
caue _ ccllhecc. lMD ...... 

deiTe cuador •••aeriitie. 

e 

IIAIZEN.... BRASIl. I. A. 
c.a..- P..... '~.n .. \-. ~ 
a...:...... ORATIa • _ ...... 
~--~--------I-

CAS"· ·~:~Ulll.;.~~,dl,.cu~ 
rua almirante Làmego. t'4. 
260 . V· I 

.A'eR~ctro1' 
Dispondo de:,péq"·fll.a 01
eina; porêm. adequzdll. com 

aparelhamento <de ; prtclsto 

absoluta e ~· um prondor 
 •NOE'L.1AA'&~O·OZA 

.acha se à dlsposiçao, ~a 

Padre ' Miguelinho ... .• 17. 

até o dia 20 de cadl tubo 


•• .00........0. ~ atAm&do COID }INDI!NO ,de 8ar- • 	 deide lia pdlÍl.lrai d6",.N60 preacreve'CIII... ... 

• ~ ....... pro!flMOr ·de P......olopa da ·1';ac)J.lêlãile de Me- • 	 cx;ve' l'eeV'llIrdo. _ .... _ '. 


• dIcáa .. Porto AJecre. E' 1'!lIaIU••• DA àlptil8Aodevérm~ . . "0 ' cG)\ÍleNÓO~l!.Eo " UNICO 'd.DDr~Dr 
• tal 0Ht0 lombriga. ou..,.., uorloetomu; etc. .-30 '"ennOl 'rdf> • ale.iiGêllilo .. êumo ' - PPBPARADO CII!NT1fICO 
• MO te. __~o • _ ...... • 	 ptilã-,hll dlaUorlo .tnbu.. 1i 111r .1. bOI. ol:ltn, 

••e S ..I~KsE'7 SI'"'RA'.!!..ll.to:r"~:nous ! 	do B=~"R::Ub::::~A:eri:'-:::'C'"r A ' 	 · 
\..n ,,1ftA.A"'""'- r .IUILQ,., n N 61 Ap. L'D, N. 8 P. - N. .. 

eUP •.......................-.............'--------------- ..._-----
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Iir 	 . 

(O) ESt.FlCIol li,t·~4t1t~:~~il~;:~~i;··N······H·····~·::!t 
Dlal lO Vespcrtliiloo !Lm,r,ftt..!... It-t .,ue. av... ~.:;. mpll,lt~~i· 	 .HllílaoQ&u e Utrlclnu • 	 ., ....•. 

rlla Jnito Pinto n. UI • Transporte rapido de passageiros e cargas com osvapotes ~éarl • 
l ei IOJ lJ-Çx, pOltaIIM, • Hoepcke" e «Anna": unicamente de cargas com o vapor .Max-. • 

'!\~. IUtl • • UIC ..:I · • 	

' 

•~ • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS O 
N. CIWIt:t/: 

Ultw 
iemUIlte 	 : . . .-" - ' _. .. ~ ..':=.,.;;:;: ;-, - -._-. - ..-I..,.,...· ·=-· ~· .'o 
rrlmetltr~ 	 • Linha FpoJis.·Rio de Janeiro I' Linha Fpolis.-Rio de Janeiro linha Florianopolls. • 
11"
'IlJtDero • Tulao 	 • Escala lI!ia~~~~~s.FranciSCo Escala Sao Francisco laguna • 

• Transportes de passsageiros • 
• e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. •I 

.\ono , (,$ (AlO 
~~dmt:: !' ; rf' l5SOOO 
!'T11II\\.lr~ If>$OIlO •

: Paqu.,ete .!t~~~cepcke' doia i Paquete -Ma x' Paquete -Max. 
•
: 

AOQUDClue ~u"o.l"ut.. cont..aChl 

: :~~In~,cepcke, : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 : 

• Saida á I hora da madrugada. 	 • 

~ <I1r..uç&o 010 ... res\lOoaabUts · • ~~~baat~q~~ ~~ ;~:~sp~~~a;!!~ Saidas ás 18 horas p. m' l Said~a:r;ga~~~a da e 
peloo oc:noeltoe emlCtldoo DO' 

arllgo.......lJlIldoe : peras das slfidas_ : 
ordens. d.C. e...m barques até ás I embarques até Ord~ns de embarques até~ Ordens de ., • 12 horas das vesperas das ás 12 110ras. as 12 das vesperas ..
I saidas. .. .. . . .. ...~. . .1 da~ saidas. I 


"'''ITUTI .~ DIAGNOSTICO 
 e. Obs"rv."o-as., As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em- •••'CUMUlO ~ ...... ~ presa, mediante apresentação de altestado de vaccina. 
ao E' expressamente probibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores_. do Passageiros - Encomendas Correio 

Moderníssimos liviões JU 52 ligam com a mllximaOr. Oj.lma Mc:zllm.nn segurança e pontualidade: • -Rita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pvlO trapiche sito • 
Forma10 pela Universidade de BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE  • Para mais inlormaçOes, na séde da 	 •Genebra ISulea) 	 BOLIVIA - PERU' 

Com prAtica noa btlspilaiA eurC'peu.
ClIalca médica em geral. lH'dlalrla, Syndicato Condo.. Ltda  : Emnresa Naá~~ang!ns~~eir~a:at?'!~ã~. Hcepcke :/::L;J, .{::

dnenç... du 618te,~a DenOI!O. 
Assistente Técnico . .... . y( •

Agentes : . CARLOS HCEPCKE SIA. 
• 

Or. Paulo Tavares UUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis. •• ~•••~.J!~~~~~~.~~~~!~,~~~~~• • ~.r.~... 
lrapec1allzado em bigleoe e saúde TELEFONE N. \.500 

ptlbllca pola Unlver.ldade do 
Rio de Janeiro. 

, Gabinete de Raio X ~~, MI6U6L BDRIIID 

t&;n~~Üco-:~:!ndO~~:,~Er.;i,,!:'-:; CLINICA GERAL 

Cor~çIo, polllJ6e., ve8i"ul~ biliar, Dr Joaqul-m Madeira Neves VIAS URINARIAS

~hgran:~Iô:!~~~. e('t~adl. grafias 

Especialista em molestas .' dentária. 	 lledíco - OCl1h~ta pleuro-putmonares (bron
'.' (b~~~~~~~~~a~~~~,~~af~~8c~:~I~~tl1I8 rormado pela rl!culdade de MedlclDa da Uutvusldade chites - asthma - tuber· 


cardl..ca~ por meio de trl!ç, d,). do RIo d~ JaDelro culose, etc.) 

Mela:~~~I;::';" basal Trall1meDlO clinico e olrurglco de lodl.ll! 81 molealllll Consultorio: Rua Joio Pin° 

" {, (o.terml_çao doo dltúrbloll dIU doa olbolS lo, 13 d.. 14 il 16 h011l-? . ,Il<1Cl.... lIe eecreçlo loleroa) CurlO de IlperfelçollmtDIO Da eapecllllldade, com o dr, - Phone 1595. 
. . SondàRem Duodenal Paulo Pilho. DO Serviço do Prol. David SaGaOD, DO Hoa

(ElÍame qulmlco e mlcrol!Cóplco do pllal da Puudoç60 Gaffrée-GD1ule do Rio de J/lDelro Residencia: Rua Joio Pln

. ~uco dllOdellal e da blli.). Cclmp!elll /lpparelbllgem pllra exame!! deaulI especlalld/lde lo; 1 (Sobr.)-Phon. ..12104, · 

o~~:~' C::~!S~::!~~~el s. EI~cll'lcldllde MédlclI, Cllolcol Geral 


ralo. IDlra-yermelbo e elelricldad.: COD&ultlls dlllrlllDlliDl1i dll& 16 IÍ!! 18 

:édlca CON,sULTORIO Rua Jolio PlnlO 7 sob. Tel~pb. 14&6 Casas á venda 


~ Laborató,io de microscopia e RH8IDKNCIA: Roa Tenente Snyelra Cí7 TBLBPB. UI!1 Vendem se as casas de mora
. análise clinica dia, ambas com óllmos terrenos 

:·f'l'';.~'::~:=':odll~g':;'~:J~~'JI..---- ,-----------------_1 á rua Conselheiro Malra n. 110 

IDO, d_gem .tla ur6a no 8 ' ~gue. .._ _ ......___. e á rua Felipe Schmidt n. 55 GONDRRHEA (HROMICÂ 
~:~~urI~ ~=~I~ I;~tar na primeira delas . IOv-8 NAo déRRoiiiae I A acleDola progrediu e lIA uma 
pI'eetICe de ,,.Yldez). Exame d"I.-----------------------1 . NOVIDADE :que ;'. resolveI'A o seu ·'cásn.' '. 
)lUZ, eeearrotl. liquIdo .aquilino e Maxtm.o ·'.slgillo.ca.rta. para; .. ,
41"'- ~::::..cí:o.eiucldaçAO 	 CASA 

au. Fe'IIIII10 lIacllado. 11 Precisil-se alugar uma Caia de CAIXA POSt~L.18.49- S~ 'iR~llJUO 
ti Telefcme 1.195 morad ia, para casal, cujo alu· 

F LO:R,I'Ã JIlÓPOL I S 	 guel não ultrapasse 100$000 

mensais. InformaçOes na redac· 

ç:io do «Estado>. v·li' 


JUVENTUDí 
Ore Bulll Vil. Matriz: .'FI.;,'(jRI.I\"'O~OI:iISAlEX~NOUE 	 Fill&18 em: Bl,iIi#~n!i:ü: Crllzeiro d~ 'S,UIt·c~áges.5iEXTA.FEIRA CODlwtOrlO 6 Rua Laguna e S. Fra~ci8co::,-Mostrulirloem TUbàrAo 

Joio Pinto D. 18 (10,........-	 -0

brado). Couwta8 da REf'RIc~B#SçÊLÊêTíUc(Ss:w,~.4,.'f,," :>118'ltla-se mais um 1 6a 	S horas .: da tar
UD.......... R . 
 de. AOlpqbrel....-...- ....... 
 Con81lltaa lio: Bolpl..... .......... sorteio da
~ tal de Carlliàde. 6a 


8.·h()~ Jla.;!Il:!Dh1L
........ ra.
...... , .......
..... ..-. 
DEL VEéClUO:=~...... _. o MELHOR VIOL..O,.,.y •.... Todos os ID.trumeolol 

~-- 

i~ ~~~~~ 
(om íll~fI >~~>~ilJilfi~1 Im .1) ·;:l~~:pft'}'~~ · , i 

. ,):.'<•• '....."..,.'_·,:::."'iS,, 

merc'aêl'otialRi, .Dr. Âl9ISto de 11: V.ndu em pr••taç6e.-Garantle de 4 enno. 
DoIS nUHUku (de 90 , de 120 liJ1'Os)'Itiaor Morais valor de 	 PIIIa __ d. ulaa __I, ...,,,eJaealfq,.. polS) lia t.4 

MEDICO.o,..,..-cI.""n. 	 bor••::c-::v:::: :''''bo~::r~:a~;!.'" /liaTrabaDloe .ocIena1Mt-	 -............,...... P..... 'eac.d1llU a4&aútmOl em c1epól1lo lOdu u P89U IObr.......ou. •• &odoe oe - ........ - aa1entel • 10_0 mecaDllmot oomJ)le&oe.

COI&JLToao,.. ~RA-=-doL 6:000$000 RUI VIàof M.6NIII • 111 e. c_ d, "eorreDJol 0& JIIO,,..............11· 

U 18 boru. .. '0',..Tel....._16141 ... dIdo, 1.1II"I.t...l~~ Ih QMHI_
Ou a ia f1 .. ela 16 

Rue P. MifUCllrtlto,6 Muitos Prellios menores ReldeKlc v...... 0-0 :.:.....!.!:.o:.. Me=c:. ~I:-::'í:.:::. 
PNlo... - TIL ,.. 

I . 
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8 o ESTADO, 2 d. Alo.to de 1939 

Folheio 
fasUdioso 	 'ISa,bãO Russo 

Iel~gant~S~. ~éOi/J:~~Ii~ITi~~s:i~e~~~ :~~~I~~~~~od~~m~:i~ Paris. 1 - Os alemães pa- A ' b Os0 -" 
~rrl~ç~::~pe'::~ecer qualquer mancha, espinha da pélleK~~;h'!.~~ ~l':r~ ~'::~~~~(J ~e~~ SSO·m. .:......~.p . ..... <. ' .~!iChdespertlldo invejas ao 	 ~ Toda pe~!,olJ de bom gôsto deve ter pm Sua casa 
o afamado SABAO RUSSO - solido e lIquido O arande«Le ~Iatin » pUblica o se· 	 protector da pélle. · •. .. 

guinte: cVá~ios habitantes da II 	t' t d ,
f'-.'	 ~ . a.-- ~- r.~~tr~~~~~~~~r--- - :iB ,:; c'"'·1-; Iam 8uB . 'I- Íi.i~" espôrtí,81-:-' 

A .plaquette~ não pas~S 	 _ ._ :- ~.. ' . _ 1-· 
de uma fastidiosa compihlção __ 

de artigos publicados na im

~·E,~~~;::~~:'::,;:~:: A ntaiav seft's8"C?ãa! «~~~~~E!E.~~~dal ~.~,~~~~~~~~?:. 
eLe Matin. declara que os ~ «tex~co. e «dls~lplinado» es- está com a memória IlIlÍ tanto 

artigos foram colecionado. e POrtlsta . ~besPlDbou . se com perturbada, efeito, talvez,' da .a-
reunidos nt'sse folheto por 0_ . croDls.a cá de caaa e. proximaçllO do planeta Marie. 
um individuo que se assina _ a"lumado com a retumbante Esqueceu-se, iamentavelmente 
KualorldH~n.."CIF1·eur~hdtl(,e IIS88ervol'çotíS ,,"f\ 'IY' 	 d~rrota que o .Dllr~> InlJl das felicitações que transmili.i i );.~t c ~ .' .r.U;J 4 v. 1 glU ao «esquadrão Invencl · ao nosso cronista pelos comen
de Im d ~ nado de -7--;-""":"-:-T-:--""7.::==========~Qn.:::=:-:-:::--===::':"::-:- nl». no prélio r~aliz8do do !ários publicados quar.do o' seu" 
Dantzi~~.~n68 o •.e Academia de Letras 1I ~. uerem-s~ i!"corpora~ mingo último. deItou !alaçAo clube venceu ao Aval. Exultan- ")'j-

Os destinatários se IIpres V;d r:- ; 1 no exercito frances pelas colu~a8 da «A Gaze~a", do de contentamento pela vitória " 
snram em entregar os follre- Realizou se. ontem, con- • a eJOC ia Par 's I F ... . br d InfluenCiado pelas «tlra- dos seus pupilos. o insuperável ' ..~ 
tos recebidos ao comissaria forme anunciárllmos. uma _ um dles'pach-o dOei CVa,llallsC•~eo das> acaclanas do inelAvel <coach- teve expressõés cari
do do b I ã da Acad mia catai c professor russo da pellcula nhosas e adocicâdas para com 

li rro 8~SS o e - gundo o qual 742, oficiais e «Do . mundo nada se leva-. o diretor desta seçllo esportiva. 
r~~~~s: ~:,J;~~as. d~:raE8~: ' ANNIVERSARIOS . sub-oflcle.ia d4:0 Exército. che perfJl.hou I.be a «sublime- Pudéra! O esquadrão do clu 

João Carlos 6a.nzo tutos e;~se estudo foi ter Decone !loje. o aOlversállo natall co, refugl8<JOS na Polô!lla!ln frase. -Simplesmente nau· be X havia derrotado ao cam
Fel1lAndes e Senhora minado e redigid!' um ante· (10 dd sr~. d. (élla Wendhausen tes da Invasão germãDlca, to 8eFabraunnc~aom· e!"n' te I. Tal frase é pello de Florianópolis! 

I 
-pr(ljet~ de refórma, que Steen. espOsa do sr. , Ernesto Vdn :108 aviadores, pediram Incor 

participam aos part'ntes altera levemente a8 linhas Steell, engenheiro elelr.Clsta. poração no . exércl~o francês . digna de tão conhecido e DE FORA 
e p ~ oa de as rt'la I .. - Ontem dOIS oavloP chega- cavalheiresco I sportista ! 

- e s" .8U ti' mt'Atras da antlg~ orgaDl Faz anos h~je a sra. d. Angela ram a Boulllgne trazendo 8 Convêm frequentar assl 
çoes o s::E[~:~oen o I e zlIção da A~a~emla. dando O. RI'm3nowskl. representanle co- bordo êsses militareI!. duamente 08 cinemas. Apren 

CARLOS ALBERTO, lhes menos rigidez. . . mercia!. A maior parte é comp'lsta derá outras palavrllR enri. Curitiba 
- Conso~nte se nollclou, de jovens de menos de tinta d' 

ocorrido no dia 15. será recebIdo em sessAo II.SeecDbha()~D8 ' ReA~~IEa..zquNel .8eu Dolv eo an08 r ~~r~~~ ~ea~gl:t~e:::~n/oca. Curitiba 3 - :Fllrrovi6rio li
solene, a 17 deste mês, o "" .. ,- :0 . 


Fpolis. 31 de Julho de 939 novo acadêmico. sr. Iven6 
 S. Salvador
d' Araujo. que será 8auda· FAZEM ANOS HOJE: 

:::_~====~=====~~==Ido pelo sr. Henrlqne Fon sras. Ana Cordeiro (orreia e Eloa Ipiranga 2 - GaJicia 2 
Rupp Gonzaga; Renda : 19:391 $000Ideal amarelo••• l_ ____ _ srUas. Herond1 Pamplona Mentalmente enfermoe8. na e (a· 
cllda Ol;veira; BelémNão se póde guardar 5r&. Nelclno de Aqulno e Domin o carrasco 	 Robert ElllotA domin.ção do mundo comida, "O Reich gos Jo~e da Silva; Nacional 6 - .Julio Cesar O .. 

BERLIM, 1 - Mais uma jOvem Valdir (arrelrao; Nova York, 1 (U. r .) - Está gravemente enfermo 
PEIPING. 1 (U. P.) - Du· vez 88 autoridades nazlsla6 menino Narbal Cássio, filho do sr. o conhecido carrasco Robert ElIiot, executor dI! Bruno Fortaleza 

rante uma demon~traçilo lançam-se à luta ooutra 	 li Anaslêclo Jose cassio. Haupt&mann e dos irmãos Diamond. 
anU· brilânica. o coronel Sa- acumulaçAo de re~erY.8 	 R· E, do Mar 3 - Ferroviário 2Considera·se imp08slvel que Ellio! pOSSIl dirigir a 
kurai. que teve destacada Iimentares por partt' de par· dupla electrocução .1e quarta·feira em Massachusetts, a RendI! : 10:3501000 
atenção nas negociações de ticulare, . S o 0d creditando-se que êle nunca mais trabalbará.ervl'o garanti o 	

~ 

paz de LUkouchillO, declarou O sr. Rcemer, relator .iunto O conhecido carrasco, que sempre foi contrário it. Maceió 
ljue a Inglaterrll e a Rússia, à Coml88Ao de Preços, bai 1 pena capital, tt've uma das semanas mais ativas de sua 
IIssim como a imprensa Que XOII novas instruções para Consertos de .máqui.. vida em janeiro de 1936, quando exeCUlou quatro conde  Brasil 1 - Alsgoano O 

apoia essas dus!' naçõei'. a repartição de alimentos nas de escrever e nados em uma noite e três em outra. 

~ão obstáculos para a paz raros entre 08 consumidores. contabilidade Na maioria das prisões em que trabalhou. inclu8ive Recife 

do mundo e. por conpe· Preconiza-se favorecer em AUGUSTO KLOSZ na de Sing-Sing, Elllol executou 196 pes60as, recebendo,

guinte. mister se fazia anu todos os caso!' os clienteR por cada <!xecuçllo. 150 dólares, . Náutieo 4 - Eõporte 

No' momento, naquelas prisões. não existe aindalá-~~uronel Tllkai8shna de. ~~~i~~!~'les e:en~~t:~~e:~~ Pensão 0110 pessoal devidamente babilitado para manobrar com perlcl&. Gratificando..• . 
(:Iarou lambem que si 08 ja· são por aeu turna fregueaes Rua José Jacques . 12 a complicada Instalaçll.o da cadeira elétrica. 

poneses e os cbineses cbe- de oulras casas e vêm aos lOV-r, A sra. ElJlot declarou que a moléstia de seu espô O América. do Rio, gratili . 

gassem a formar uma só en · novos negociantes afim rle so é principalmente mental . cou oa 8eU8 jOlfadorés com 

iidade, a sua influência po poder acumular. 4001000. pela vitória lIôbte o 

rieria tornar-se extensiva Como é diHcil distinguir ..~:,.alll '~,: v__ · ____~~~L~___L.
aa_c_o_ /:·' 
uté li lodo-China e. pro\'8- essa prállclI de venda aos ~_~~_!!i!!!l!!li!~!!.Il=IIl!~H=II!!!I!J!!!!I!=~r 
velmente. amboa os povos «parea. punida com seve 
dominariam o mundo. ras penas, o sr·. Rcemer re _Diário da Tarde- TOSSES

O mesmo orador acres· liolveu ao mPflmo tempo vl  Mais um aniversArIo assi 

centou qne dentro de um glar os negociantes que fa nalou, DO Oltimn, o
dia 29 4.0 Sorteio 	 "n:octurn•• 
futuro muito próximo a Chi- cilltam eS8as tran8ações. que nosso brilhante con'rade eDlá· AtáI'-~kfriol<oo. 
na e o Japão, unidos, doml visam ~levad08 lucros, e pu rio da Tarde>, de p~oprleda· nando o pa<09> • o pdIo ... _ 
nariam a Inglaterra. nl· los Igulllmente. de do sr. dr. Adolfo Konder 9 de Agosto de 1939 .!.~ ~o Y~'"agr.d

Uma~.VapaAub , ....e redaloriado pelo sr, Osval  de drlW • ."IIa. q\UI.I ....."•• 18ft
do Melo, membro da dcade · PLANO «SHIRLEY,. ac:cnao___. 
mia Catarinen8e de Letras,

Leite de Côco "Concentrado Tudor" que. nestes quatro anos de 
vida se te!!! mostrado Inde 1.0 Prêmio - Um relógio pulseira Valor 160$000 

Especial JIIIra doeell, bolos. balas. manjar. fellso paladino dos Interesses 2.° - Uma capa gabardine 150$000 
80rveles, etc., não recomendado parll pratos salgados. 	 do nosso povo. tudo fazendo 3." - Um relógio algibeira 100$000 

para que a situação do mes 4.° - Um finu calçado 60$000 CoDãultC18 partlcu1ar.a
!!lO se lIuavize e sua cultura 5.° - Um chapéu 1'10$000 . "de penaamento

Leite de Côco -Ao Natural Tudor" glória do n08SO Estado. com os 3 últimos algarismos Serihor de Idade. li•• Ur)lCUi.,buba de nlvel, para maior 6.° - Todos os que lerminartm 
t7. d~l (OMullu IU'fUclltaru

Ao confrade ilustre, no!· corridos do primeiro prêmioE~pecÍld para pratos lIalgl\dos e também JIIIra 	 de . penSam,a!;). V·4terllo brindes ~m c;garros,qUlllquer espécIe de doce8, bolos, etc, 	 teado com digna ser6'nldade, 
envlamo8 alnceras felicita  no valor, cada um. de 51000 LÀóR'óes VeSTIDOS 
çOes. 

Não s~aga~~ ~:~e:n~~;::IiZ~m~~~a5p~:d::~uras. DE .~ULHeRESFarinha de Côco -Tudor
O brinde premiado será entregue unicamente Balá,! '-,- Curtoeo baodo de 


Sublt\tue o cOco fruto com vantag6m, ao portador do vale. ,Iadrõu illrNIa (t batno d. 

evItando o trabalho de ralar, etc. Os brindes premiados e não reclalllados dentro de Oar.~I.. D.tlla oapbal. o. ..... 


(INE ODEON -'- A', 19 • t5 dias após o Sorteio perdem o direito ao mesmo. l'ilnt.., p'i.ra paaur dMperoe.

CUa ,.c:ett ..... • doll ckol. 20.45 .Amor.. mal par.do.. . Este Sorteio em Brindes esU de conforml- , tiUlo.. aodam dlllarçadoe com 


(INE REX _ A', 19.30 ho I dade com a lei J5.524. de 14 d. Junho de 192!. 1i'ájes,femIDIDOI.. 
. A pOlréla to.ou.. proYI.

li', .00 mundo n.d. ,. I..... 	 O P 'tá . dêDola. a.c."',I•• para ._ ...... .~ -- 1. YlllDA lU PlIIIICIPAJI WAI. 

(INE IMPERIAL -- A ',19 !' ropne rio i "Ilar • re,.UOIo de rc.ubn. 

L~~~~~~~oioIioi~-""'----,"',,>,~, J~c . . r.:::-:'ili'44--1 :~;~.~ .Iaor....0 d.1II6ni. ~ AI- ·--::2:;'74:----------....----"::2OY~ -Tl'-"" 1 :::. popaloao--~iii	 ,~:'.~ .,.I.rro da cl· 

o sabão 

"VlRSE. ESPEOIALIDADE" 
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Mer:a rqt.'rectll) 

.......... talt................ t 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:sub-oflcle.ia
http:besPlDbou.se



