
R.t.êII 'evitar conflito~ 
entre a' .A~ão.e o .Fasdo» 

o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente : Altino Flores 

CIDADE DO VATICANO, 2 - 'Foram expedidas 
novas ordens elIi relação à Açllo Católica, prolbind(l 
que os 8eus membrQ8 usem, em 8uas vestes, inslgola8 que 
nlio sejam as privativas de suas ' funções . 

As regras ora p08tas 'em vigor foram ' delineadas 

~~~e: ~~:~dê~~Óli~: EÔ~ c~~~~doaFas~~~~s te~~~te:::~ 
8ubstituldos 08 diretores eclesiásticos por leigos. 

ANO XXV 1 _ Florianópolis - Quinta feira, 3 de Agosto de 1939 r N. 7731 Daqui por diante o simbolo das 80cleãades será 
uma cruz entre as letras iniciais, nlio podendo êste 

. ·m~.I.88JÍlL-em , uniformes «lQ..._ .... 	 :. . - '-:':"'================:::====:::::::~:.:::== ..llÍlI1l.o.-c.om os __~======::==:===:,;:.~==:	 _ Partido Fli8cista ou da Organização dá Juventude ' 
Fascista.Are. d8 - Br~iliR..f:I!r-ÁrVARO SOUSA

Argentina o que ante·ontem publicamos sôbre a morte de ÁI. ClíNICA ESPECIAlIZADA< DAS~MOI.ÉStIAS 005 
varo Corcoroca de Sousa foi a homenagem sincera de quem 

Buenos Aires, :2 - . Há pou A areia conduzida pelo se habituou a render culto ao verdadeiro talento e aos 
co tempo, chegou a est" Cii .Highland Monafch. vei(, em caracteres sem jaça. IUUIDI-llli ~1 D e -,~.,>' 
pltal o vapor «Higbland Mo· um total de 1.400 saco~. cada As palavras, que da pena nos brotaram, filhas eram 
Darch., trazendo a seu bor um deles com mai~ I.\e 60 da mais profunda emoção. Sentindo a mágua do desapa· Dr. AR~11NI@ TX'V~RE:S ~ 
do, entulluind" seus porões, quilos de pê80. recimento do grande músico catarinense, relembravamos. (Assistente do prol. Sànsoo) 
uma clirga quá~e inédita: gran pungitiva mente, o sombrio semi ~ esquecimento em que sem· 
de quanlidllde de areia. pre viveu; pois. pelos seus culminantes dotes artísticos e ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS 

E&SIi areill, da melhor qUIl pela sua incontrastável competência técnica, poderia ter Con.ult•• 20$000 - Operlções • combl".r
Abafado um movi·lidadl', rinl8~ima e pura. Ini sido um dos máximos expoent es . . ativos e produtivos Consultório: Rua Jolio Pinto, 7-Tel. 1461.-Realdência-; 1456-_ 

importada dd Pernambuco, mento simpático a da cultura musical do nosso meio. 

DO Brasil, e 8e destina à 111 · Queipo dei Llano A viuva do grande Catarinense, que com seus filhos 

brlcação rle 9abiio bruto, nl\s BIARRITZ. 2 (A . N.) fica em ext rema penúria, confiou, ontem, ao sr. des. Hen


-i 81boari88 desta capital e de I - Dizem inlormações rece · rique Fontes o original da esplêndida obra " Comp!nóio ele· 

outra8 partes do pais. bid as nesta localidade que, mentar de música", por êle deixada inédita, e que, pela 


Seguudo informllçõe~ , e~81i em Sevilha e e:1l outras maneira simples e clara como foi talhada, devia, há mui· 
 A mastar'aíla da :morte 
nova modalidade de comêr· 1 cidades anda:lIzas, registra to t empo. estar correndo entre os alunos das nossas 
cio, muito emborll não seja ra m se desordens e demons escolas. LONDRES, 2 - O govêrno Iniciou a ' dlstribuiçAo 
constante, pois também por trações de simpatia:ao ge· Desnecessário é frisar o valor educativo da música , de um e melo milbAo de má8cara8 contra gases .· de 
aqui há areias, pesarA de ' neral Queipo dei Llano, tanto que os grandes países se esforçam por promover e guerra para crianças de CÓlo, delltinadas ao U80 . em 
certa maneira no intercâmbio I quando o general Salique  manter a organização de múltiplos orfeãos, sabido, como é, caso de guerra. Têm elas a fórma de um e8cafandro, 
comercial entre o Brasil e 11 te assumiu o cargo de co · que o canto coral, realizado sob a inspiração do gênio po· ficando a criança completamente encerrada em seu 'In" 

mandante dessa região mi pular, suscita e afervora a cUlnunhão do sentimento pátrio. lerior, entrando o ar por um dispositivo 8ituado ao altot:.g~~Ii::blo°~o~:idJ~:~c;~~ I litar em substituição da Cremos que o mencionado " Compêndio", pela fôrma do aparêlho. 
a areia do mar balido, como qu ele cabo de guerra . admirà velmcnte acessível com que foi composto, aumentaria Ao contrário do que foi propalado, eS8a8 máscaras 
é a de Pernanbuco, orerec~ Acrescentam as noticias fàcilmente o número dos conhecedores da arte musical e não serlio entregues ao público ou aos pais das crianças~ 
multo maior co-eficiente pa que o general Saliquete daria , port anto, ensêjo à organização de conjuntos oro ma8 serllo armazenada8 em depósit08 centrais. Um .tipo : 
ra a composição do seu pro· adotou energicas e rápidas questrais e cora is, entre nós, com a finalidade assinalada. modificado de8sa máscara, provido de filtro Idêntico ' ao 
duto que as simples areills medidas. conseguindo aba As relações epistolares mantidas por Álvaro Sousa dos adultos e destinado ao uso de crianças de 2 a 5 an08, 
lIuvlais, por assim dizer, que lar imediatamente o movi com o grande maestro Francisco Braga servem de relevar será entregue bréve para o seu uso público. 
silo as do Rio da Prata. mento. os méritos do musicis ta catarinense. Lemos três cartas 

dirigidas por aquele eminente compositor ao nosso conter· 
râneo, e nas quais êste·é tratado com enobrecedora consi· 
deração. A respeito do citado " Compêndio elementar de Dr Pedro Catallo Clíni~a ~édico' 
música" , p . ex., Francisco Braga usou, numa delas, datada • cuurglca

Dona MARIA AUGUSTA FALCAO de 12·2 ·1919, das seguintes expressões : "Li, entretanto, e das molesüas da cabeça e pescoço 
com atenção, o seu bem elaborado v abalho, que é bem ESPECIALISTA EM ..LEYRET, falecid. em 1 de Agosto de 
feito, claro, com definições precisas e bem exemplificadas. OLHOS.N~,GARGANTAeOuvtDOS

1937 com os Sacramentos da Igreja. 	 D o u.lhe parabens, e faço vot os pelo ê"it o que, certamente, Conijultorlo: Rua Trajano, 18 
terá , pois trata ·se de uma obra de grande utilidade, e Diariamente da8 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 
escrita por um p rofissiona l"que mostra conhecimentos vaso R.lidenci.: PIla" 1565 
tos de uma matéria tão corrplexa como a Música" . 

Se isso não é uma consagração irrefragável , não sabe
mos então o que seja. 
, De que maneira se poderia publicar o inestimável 

inédito de Álvaro Sousa, contanto que sua desventurada Dia e :l1ôtte soam ôsviuva usufruísse daí algum provento que lhe viesse minorar 
as privações ? Poder-se-ia. porventura , interessar . nesse 
desígnio o poder público, por que se não 'diga que, entre ma;rleloSb8s~' eslaleiros 
nós, o homem de talento morre na pobreza e seus descen Paris, 2 (A.N.) - TõdosôB taletrol ,aal'a3 do 10dentes continuam chumbados à mesma desgraça ?O Doutor Adolphe Leyret convida aos 	 vêrno ou partlculare8 trabalham fllbrflfuente~~.à-' e Dolte 

parentes e amigos de relações de sua .___._ ._ _ _ _ ___. .._._ _ _ __ ____ _ _ afim de concluir toda. as obras em andame'nto, ,'aI6 prlm. 
iilesquecivel espõsa Dona MARIA AU· - clpios de 1942, relorçando e modernizando gral1demente:a 

GUSTA FALCÃO LEYRET para assis Df 'Jolo de Araujo_OLHOS, OUVIDOS, frota deE!u:~~~e!~:~ce~a·impren8a, o ministro da M~rlrib. 
ttrem, na segunda-feira, 7 do corente, à • NARIZ, GARGANTA expôs os esforços do govêroo allm de manter, custe o 
missa que manda celebrar às 7 horas, E,peci.Ii.1a do C.nlro de Se6d. _ A..i.lenl. dc prol. Senton que custar, sua posição de quarta potência naval. 
na Igreja de São Francisco, pelo se Consultas dlarlas das 4 ~s 6 1/2-Rua V,(tor Melrelles, 24-Tel. 1447 
gundo aniversário de seu falecimento e 

repoiso de sua alma. Sob censura boa Instituto Histórico . 
coisa há de sair ••. 

Às 19.:30 horas, em sua séORAI POR ELA! Conspira-se--na Espanha MADRID, 2 - Suner de, na rua Felipe Schmidtó 

organizou novos corpos de Ireunem-ae em sessllo ordi c 

j ar JAEN, 2 - 08 guardss civis prenderam 10 pre· Censura afim de eliminar nárla os membros do Institú ' 
, -, .. ' Illnsos conspiradores num café das cercanias da estaçAo da música e literatura e5·· to Histórico e Geogr4lico de
Náv. Fo-ri.I~Z:1 yoedor. Máquina de escrever de Lil\ares. As autoridades declaram que dois consplra panhola5 as obras e com Santa Catarina. . 

Compra-se uma, desdEl que dores conles8aram 08 seus intentos. A conspiração era poslçoes que, em qualquer
Nova York 2. - Uma Dova esteja .em bom esl&do. In- discutida em reuniões clandestinas. 08 conspiradore8 de mlnimo detalhe, forem con

.fortaleza voadora", de 22 to' formaçoe8 na gerência dêste clinaram de dizer os detalhes do «complot_. sideradas ir.imlgas dos in · 
nelada., pertencente ao exér· JO~~~I. Três outros homen8 foram presos em Andujar, sob teresses da Espanha. O Dia do 5610 
cito, delceu em Floyd Ben- •. 5v-5 a acusaçllo de terem cometido a8sa8slnlos. CeJ:su~:t:PiS~~r::o~~~~~za~ A América comemorou, ànte · 
te_ elcala. desde BurbBllk, da por Suner, n:lo entran. ontem, o Dia do Sêlo, datá es·DeU, depois de vJr em vOo ,----------1
na Call1órnla, em 9 horal, 14 do nem saindo da Espa- peclalmente brasileira .. pot ter 
minuto. e 30 legundos. O gl· _ nha uma só carta que n:lo sido em nosso pais,que; '" peí.~ 
gantelco aparêlho quadri-mo· "W" seja lida pelos milhares de I" vez no continente," foi posta 
tor cruzou o continente com censores. em clrculaç:lo unia dtamiÍlhia 

As livrarias est:lo sendo federal postal para franqtlla de 
cexpurKadas" de todas as correspondênC:la.
obras consideradas nocl· Assim, a América CO llftCUU o 
vas, principalmente as mar· afaniado .Olhc-de-bol. , u. dOI=;:~:~~~~·h.:~~~:'· A8 8 OmbrO8 O! ~X_ls_ta,....S-:-. ..,---__....",--:-:-::,--_ S:IOS ~d.e,Fi~I~ . Orlgl~~ COD~p. 

840 o. sêgUlntes OI tele· =::~II:rsf=liIII't ~~r~c~;~~~!r~~P~g~u:u::o r:tt~ 
irram.. retldol nOI Correlol r 1iI,.1ii 1.... leUIr !IItrt 1161, a Ibta 1110 panou 
., T~légrafos desta capital: 

~orotAvlo Alves, Florlnda da .,{Ii ..... '" CllTUftml :lIaS::j~b~;:,:I~: t~I:~~u~ 

Silva, Carlos Speraaça, Tas· 

:'iiõ 9uenelro, Y~liln,!ia Silva, 	 Mitoü Cfoi .b.oIvido o,.I:: =: ::r:C:cc':::r~~I; 
)ioll~rpó l; Córrêaâi Sllva. 1II••tllco, all" o ,. que auta 
HefIDililo 'Eleoténo ' ê Custó  ,:. Bélo .HorIZoDt•• ' .- 0 Trl · caplt.1 Jt tlttuou.
d!à d,~Méllo. ::'~;,L bUDal de !Crt .beolveu o r6u Adt lia do rtl,r'do h lllo,Alerlo, larola~a' 

RiI!DIIDdo Corr6a da snn, proporclonaQ 101 prucatca IUD~

Centro Ac.d.,,,(t,o~ que bt telllpos, por olumu, bora dt I lIlalca, tm que IC fel 


IlUID do. arr. balel.. ct.qu.la ouvi, o u:11D10 vkIkHIllta, ...._
XI de Fevereiro caplt.'. ......llIou • pUDba · catro Romn' Sllv., que. com 
lada .ua .x-&lIIaDte ~arla 11m ClcolbMlo PIOIf' " de Ire S. ylrtad. do . ' u &alDeu&o 	 AIl16DIa Oe16.110. o •• xa,.· c:bol eUllleoa. arr... t IlM!.

do .01.,..100 Nu.. 
ntaiot? sensação!

V.rela. D' rlo .\Dt6010 Bot.lbo Re'" jlllcol ' pIa.'OI d, uallttac6a. 
. , .Uyo do 6f11o 


r.,.....D&atll'O d'oe aea4eJDl 

,.,....eDt. 	 BaH JClrt . tralu rruacte a A dlretoril oltfceu 101 p".LI) 	 taDO'" popular. prhtclp. .... .. ItII'" 11.. .-IDOk,. t flaoa bll 
coe d. Dlrel&o, ...u..lu • 	 t. por c.ca. 110 dOI d•.,.,", collol .
praeldbcla o aOldAallGO A· dlU'lllte OI qllall o proaolOr !lIA de ,.,.btol. AIIOd••

.' bel. rdo ela SII... Goma. , p.rl .:00 , y , % ,MIII • ,... d. ,.. u" pe. Çlo PlI. ...k . etc S..,. CatarhNl
• • Iro 1'Ic.·pr..t<t.ole. -----------------------------.....;;..;.;.: Ira li acueado. pel. rACW"cl IIli1lladl , r• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ct.qu.la
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--

o ESTADO Quinta,teir8 ~ 3 de Agosto ,1 ~ Un9 

A~iA areia e a 
CONVALES.CIENÇAMocinhas e Mulheres guerra É Ult' RESTO . o mUI~ mO ll es to dos ele' 


I mentos ulilil': lldos nti guerfA D DO~~ÇA
AI c:ongutõ.,. e inflamaçÕH de c:ertO$ orgão$ internoll !l" Hem dúvida . a !Irei". !'lia 
! ~\tem jumui8 lh e re conheceu 

Certos orgão:": i n terno~ das mulhf'r('~ "muito me nos exa ltou os 
congest iona m-se e intlanl:lIll-SC com 
mui ta facilidade. 

Para isto, ba5ta n nl Sl1~tn, Uln abalo 

· ·f, ~ rtf1'. uma uéda . u m:-t raiva , uma 
 I;:~::i~:i::~:::::',::=:_" 

·qu e Il-iíreíli em ARCOS 'irülir-l" - '" ~~~~ ~~mtri~f:'o;~l~:~t~~ ;~~~ ::I~)lti~~~f:~l~ I{e os so ldados fi a s trio c ht>i · 

.& . _._ _ !llt:-.t'.!l).':uLalg11.1])aimp-1:UJ:l(~:o.!' i ;l-.-_.• .._ ___.._ • .. _ . : . .I r~j)-~_- ~ ·. r:.· .e·l'.r~(~~.. ~d~.J}~in~: ..:..ptt~. ...:.. . ': 

~:: -- --.' o ' As 'ulóléstlãs 'tn~lg -'pcrigo~;S' 'J;;'" m~llhcre~ c idades. Ainda na guerra d e 


. conlcçanl ~nlpre a5S101. 1914 ês,e material Singelo e 

I' .Tu~ta Il1 CnI C os orgão$ m ais i tl1pl)ítaT1 I (>~ são os qUí' ohscuro tevll uma função re· 


se cOT lge~t iona Jn c infl a maul m ais u~pressa . sem que a levantlss ima. e todos OR pai 

mulhr r sin ta nae!:t ",) "<'l11l·ÇO. ~eR . empelJh»rl os na cODttm· 


Nada ~entindo no n Hneço da con~esl ão interna ot ! d~l itl tlama~'ãot a da. dele se \·/d e r/IOl , utllizan· 

mulher nàQ se trata a tem po de evitar que a doença se agra\'c c ,-ti do rnilhiieR d e sacos Jl fl ~ di 

peiorando cada '-ez mai~. r.. rt' nt f'S fre ntes de batalha. 


t esta a ca.u ~.a das m(l!(.·~t ins mais perigosa5 ! Um I.e le gramu recpnte a · 

Pa ra evitar c tr.lta r a5 ('on~e$tõc~ C :lS inf1amaçÕ(~s jntern ;:\~t use nunciou que o Ministé rio da 


R egl/lador Gesteira 5em demora . Gue l·rfl. britá nico eneomen· 

Regulador Gesteira {'vira e trata O~ padccim'," tos ,wn 'Osos produzi. d nu ~IlO . OOU snCM d e nre in 

dos pelas molC'st ias do l1 tet"o, a asma nervosa , peso, d{lres e colicas no 11 um a firnllt Il e Clll c ut á, Da 
"entn.~. ;lS p ;:r t lJrhnçi1t>s c (IOE'nças d a nlcn,struação, a nemia , pa lidez. In (1: :1. O inglês é precI\vido. 
amarelidão e h(~morra gias pro\'oradas ))('105 sofrinlcntos do lI te ro. h~l~ N:io quer spr r. p:lIJhRdo d .. 
queza geral e d",.~nimo, a fraqueza do utero, tristezas subitas, palpit.a. improv i ~ o . De um monH'nl" N a convôllescpnç:t da~ t:::nfemlidcades, qUólIodo o 
ções, opn'~!==ão no pC"ito o u no çoração, surocaç'üo, fa lta de ar, 1:0nturas, p lHII oulro. jlóde p ~ l l1 l l1 r li organismo se sente ainda debilitado pela doença 
peso. ca lor r. cior<:-~ d~ ca !l(:'ça, dormencia nas perna s , (,Iljôo~. certa!-' e pelo rc~ime di~telico , o TONICO BAYER éguerrA. e n:in s ~ rá à últimll 
coceiras, certas t05SC"S. pon tadas C dores no peito , dores Ha~ costas e nas provi.denclal.ho r a q u ~ a Jngl>dt:' rra c nhlll ' 
cadeiras. falta de animo para fazer qualquer traba lho. (· 'l!l~·,I <;05 c todas Levando 30 sangu~ no\'os elementos vitais. enri·rá de Ilbp.8tece r ·8e d e areia. 
as Jlf"rig(.s~~ a!tt ·ra ç(;t.~~ da saude causada:; pf'la~ COn !;{'~lÕt · :=; {~ inflamações queccndo.o de glob\!los vermelh.... o TONICOO r~ urio Fo Íl q ue n RF p:·tído ut,' n,. BAYER apressa a convalescença e fornece: ao

prhs nruiu s dn EuroplI, in · urganismo vigor e asenergia, evir..ndo recaídas. 
c l u~ive na~ "lia s . "qu.... l e p»!sR"~fll<Jdor Gestej,'a ,>vi ta ~ t raIa esta~ ('ongcstões" in Ham"çõcs desde 

o começo. Jloclp.ril1 ape tr ..e h tl r·~e cI/ m 
R Cf.1t ladnr Gesteira ed ta (' t ral a ta mbcnl a~ ('ompl i c:H~'(Jc:; internas, n~ , 00 uno FS COS; ent retanto. 

que são a inda mais perigosas rio que as j tlflanlaçõe~ . l'(l i bl1 ~cá 108 na Ir;dill ... 

Comece hoje mesmo 


a usar R egulador GNteira 


._---_..•.._...._._.._ -_.._--- - _.---------1 BANCO NACIONAL DO COMERCIO 
Dr. Remigio A V I S O 

A Sucursal do Ban eC1 Nacional do Goru ér cio. dp.sta 

CLlNICA ·MEDlCA Capital, 1i"i~1t a quem intere~~/oIr possa que, em sua ~é,le, 


COMPANlflA )\0 POVO Calarinense •Sc~~~~:!iac i~t~~~aç~sd~m I!e I ~C:I~in~~~;;8d: .~~SoC~i;f~Onll:~~~e~ ~r~C ~~;~I:iZ~~e~- ~~~nJ: INTERNACIONAL 

Ger~1. ladmiti: nov lI s auxilillrt's . A Empresa Jreger & Irmão comunica à
ICONSULTORIO : DE sua 

CAPITALIZAÇÃO distinta freguesia que resolveu estender suas 
linhas de ônibus de Poria Alegre

Rua Traia flo. I - SI·b. A GERÊNCIA 
CONSULTAS: I ..' Imorli1.ação de Julbo 

9 ás 12 e 14 âs 19 horas . 1297 a valt·2 . até esta capital, 

I 
No sorteio r~aliza!lo em 31 deRESIDENCIA: :'· Julbo de 1939, lo,sm 8orte8da8

Av. Hercilio Luz. 178 a8 S~lluiDtC8 c' mblobçõe· S.íd. de Florianópolis - 30s e sábados: 
- Phone: IJ9:! 

» Arallnguá - 4as., sábado e domingos. 
Attende a chamados I HTA 

: 

P.75 _ Agente em Florianópolis: 

Q I 5 Daví SilvaEnc~endo o ventre de 

D.ntzig I . I AAK 
VARSÓVIA, 2 - Segundo Sleemens Schuckert'S.A.informações procedentes de WC Z

:~:n;:~~Ii~I:C: :r~~s tO~~:8~~~ Materiais electricos em geral ME.U AM\60, PRR~ TOS~($ lU 

neladlls de óleo fOfdm de· DISTRIBUIDOR NESTA PHAÇA: 
 •FYH SO ACONSE\.HO UM I\E.Muio, 
~I~~b:~~a:::rda~~~ ~~~te~~~~ Installadora de Florianopolis 
~i~~~a8s e!bal~;~~wehr com R. Trajano, 11 Phol1e 1674 J Z C 
cS~O~k~~ ~ee 8~!~b~~I~Vc~6Sr~~ líl0 ___Ao V 142 
zem parte do material militar ·:.1IóI'.'lIIilU~.____·~"lIII_IIiII:iI..... lI'!...,.:;é_;;;e;c-··6 - ·-·- ._.• , R E F 
que nAo cepsa de r.begar à 

Cidtlde Livre. onde se nota 
 CLfNICA DE CRIANÇAS GOFcODslderAvel aumt'nto do nú DO 
mero dOI comlnbÔ\'s mili Dr. M. S. CAVALCANTI Os portadores de tlIulo8 em 
tores. 

Eotre êstes últimos 8e re· Formlldo e com o Curoo de ApeTfelç'~Rmento em Higiene InfanUI e :IS2~o~oD!e~:~:~~ -:~e(':'::: 

conbecem, seguodo ~e afiro Mia0 gllrllntido, nll 8éde da
Pedllltrla pela Fa~uld8de dt- Medicina do Rio d" J M'elro. 


Chete do SorYlç" de Htglene Infantil do Centro do) Sadde ... Ex· 
 Companhia,
DIII, muitos velculos perteo' A.~l&tento do. Hllostórloo c1nfanlll dA Nognelr•• e ou com 08 Ageote. Gera••: 
c:t;ntes 110 antigo exército eBcla Vlet.. (Corrêu, 

checoslovllco. DOENCAS DE CRIANCAS - REOU\IE~ AUMENTARES LIVONTUS &:: CI.A. . 


TUBERCULOSP. INFANTIL - l'NEUMOTORAX BLUMENAU 
.·A·SA Aluga·se a . casa Consultório: Rua Vitor Meireles. 28. da!; 14 às 18. 
 NUo Inll'rromp,. m o paga·C..' . de moradia. à RES. AVENIDA HERCILIO LUZ, 155 m. nto regular dbS menulldu· rua' almirante Lamego, 84. t51i v-8 doe d<l8 seuo IIluloo. 

~~_._ V· IS -___ A.llf.~-:~,~"9tl""$.~ 


Em CABO dI) I nl~rrupçao, re· 
habilitem ImmedlathlUNlte 08 
seus titulo•. E' 8ullcl..nle IN'
gor UMA MgN~A11Di\UE para 
r"vlg.,rar n me. mo e evlt~r a 
perda "" di: alto IlÔbre o __ 

telo e . ah><lr K8 lUa~ 
econNniaf. 

.. . . . ,~,... .' .. 
_ ''''_''' '.M' ~ ___ . ' _ _ '''-- '_' _ __ --..~. ·:< Iiil···0; ~1 lf ;r'<" ,~·.~~f · t-:'. :t :.. . · ,r. ;', Dr. ·· Biase Â. ,~lttir&bo 

MédlCo·chefe do Dispensáriodé' SIfIÚli" do êêrii~o 'deNão péMle ha•• saúde iiin 'um: S~rilbe" !~~,' Saúde 'de FlorlatlópLlis. ' Ex·interno. : por concurso;. 
da . Assitêncla Pública de Porlo' Alegre. ·.Ex.- . ...... a correI' pelas veias. O ~~~~~, ~E iM~ ; Interno de CUnlcamédl.cae .Ginecologia. : ..•. 


8UE1RA, do phannaceutico cblmlcói:l.,ã o' da; Quer. ser..feliz •. ? . 


Etu lJtfoclol, Imo,", Ie.I 'Sóri'. CLI.~UC; j .~í·(;~:~f:A :'J;/;. ......Jt · 50.. aO.eil'-' é. maior depurativo do n1l I~, Nl4di e tu llur hldo qvt 
d~'la? M.~ l atoo CID IdlOl .... _ O ELIX" DS NOGUBIRA é mais filie e tlCn"l 10 pro'. O ., KlIl"a. Ce-"n ....... 4M 16 ~ I' \.•• 

Caixa Po.l~l, faI. !tio de Ja· Ft ~. 46 - F 1648 

..... IIOme, i ... SYMBOLO! nto, qUI I I Indicar' o mtlo F1orl&llópoUI 
di obttl ItlulDpho. plo.~"Ib· 
di. lottun. t ..lide. Nlo ,",.IIt :ml 
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..P. ESTA:DP=Q)iillla feIra, 3 Ge Agolto ae IY8II 

o "Estaâó'" eSJi>ort~~c>il 
Ouando 	 se muda l~e~~O!O da torCI/la parisien I 


- ' -a-o 
 II 1: aniversário dode opmI .._ Prainha S. C. 
Passou a 1.D do 	 corrente 

E' muito engraçado. mesmo, o jornal e sóbre o redator es· i o 1.0 aniversário do Prainha 
técnico de !utebol que, pelas portivo dêste vespertinc - ' S. C. Reuniram·se em sua 
colunas de ·A Gazela. de onlem. conceitos nauseabundotl. ISéde todos seus associados 
~u~pm~m d~~dM~~ En~q~futiam~ ~tto em H~h 6~eD~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- ...._~~... (3uhnária contra o julgamento 'mais lisoogeiro posse da nova diretoria , que "1 
redator esportivo dêsle jornal. do «disciplin!!.do es portista. !!! fic,HI assim organizada: 

_ ..._Há ~j~l.. .~m uroar.ne§ª .. _~ t) . .. _ . .. _ _. _. . __._..f'IUS I Presidente de. Honra , . Ar· , 

. -- -;:;~~ah·i;::~~;~~~it~:~~~)I:- l~~; · .O; bai;~:S' ;~~ga~-~;-r~!~~:Lr:e;;r;~~:~~~;~ê~~~:~~~·- 1 
vivem da pena. Chegüu. lll e5lllO. com os cearenses I él Frederico: L ° secretário./--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;.. 

a al~rmar que .0 seu clube não RIO, (V. A.) _ Sp gundo te-I Valdemar Dut~1l (reeleito); . 
precl.sava do Jornal, tampouco l~gr8ma!l de Fortaleza. periga se~uQ~o, Leontlno G?nçalves I 

dos lornahstas , aos quaIs em· a realização da temporadal(reeJelt~): l.0 :,~~oure lro, Or 

pre~tou, bf).ndosame~le: uma bem 110 E. C. Haia nsquehl capi. lando Lln~lIlr~S, .segundo., Os · 

varrada ~~ne de a~Jetlv (ls PlJ U" tal, porque a Liga BalaDa, ,:aldo Ve l gll ~ , dIre tor , e~por~ 

CO'D~udlve:s~ mas ue s~m bem em sinnl de Pl'otesto contra UVO. Newton !'10ngllll~.ot ,. 

ort"mzl qu~ndo ditos pur certas , li trllu~[erêncin de tre~ joga . guarda·es porte, O"rnar Ba",o ~ 

pessoas em que.m sentam b.em dores blilanos pa ra club!ls capo 1.~ quadro, Osmar Mon · 

como caraclerlstrco das de 1100 CtlareD.,e~ Sl'm o rcsDI' ('tivo gUllh ot, capo 2.0 quadro. Beu
trat~. .. "passe», ~Atá a.meaçando ne- to Lop.e8._ .. • . 

aorian~~~a~O;::~~1 àa~istiU~a e gur a mpectivR Iicell\·Il . os~:rlS~T~le!~er~I,Dd~::~~r~ 

)oquência dos argumentos . ex.· Chegaram ao Rio dois ~ong.uilhot e Durval Linbll!'es. 

PO&t05 pelo homem que assln~u mestres japoneses de Cromsta esporti vo, ~sDlldo 


: ~~~~a::nbJ~cav~~i~,:I~~~, d:e!~: jiu-jitsu . SOE,za~s~~br:d~rir~t~r~~o . que II_'::==~==~=:'.JI 

produçao faz no mundo inleiro. RIO, (V, .A .) - A borrlo do deverá presidir os destinos 


O nosso herói, porém, vol· . Buelllls AIres. c tJ eglirllm Aá· do clube duruntc o cu rrente I 

tando à c!lolma. ou porque blldo a es.~a ~apital dois mes' ano. V d com pou(O uso 

(()s8e f!screver. Jembr/lndo·se. tre!! d.e <JI1l .llts~,., o e sporte Terminada 1\ sessão, foi en e-se uma motoei 

assim, do velho adágio, me jBp(,nCS mundialmente CII ofer o? cida aos associados do clela D K W de 9 H P e um 

dlu as suas expressiies e . .. nh€ci~ o. São eles Smijuki P.S.C. uma me ~a de doces.Iaparêlho de rádio Phil iops de 5 

:emo8. então, a mudan ça ){olum e Chugo SaIo, l' asp"· Por e RSR oCf\ ~ião, falou o sr. válvulas, ondas curlas e lon~as . 

completa: o diaho virou 1'ra · l~V"!D ente ~"I~},ad () s pela Manoél Predt"rico, em nome Tratar na rua Almirante Lame 

de. I' a cuIdade de. Cl enclas e Le do presid ente. .- O. S . go, n. I. 


O c8balizsdo túcnico. r~ tras de TóklO e Escpla de 
coobece o papel preponde ' gducaç <1o Flsica .K"klõshi· 
raote da imnrensa. Já é mUI k8n •. 
ta coisa. Nesta tnarchinhll Os dfois esportiRtlls aqui 
vamos longe e nã o admirl; farão v8.~iaíl exi ~içü ..s ~"b 
que o sijlnatário 01\ ClIl'ta til' n~ Ruspll!IOS ri a Llgli de Es 
ontem ache, amanhã. quali /lo~tes da M~rl1t.hll e da e lll 
dsdes excepcionais to, /ll é, balxllda dú ,J "pa" . . 

1 ~~~~:~:=e d~~~1lcr~~:~i:~. ~e;.; «Não há preço para o 
I chi'gue 110 extrem." dto. que · passe de Jaguaré" 

rer canooizá·los. El..s podem lUO, (V A.) Encontra 
eslranhar, como o santo que. ~ e dl' plls8agem po\' est!!. Clt · 
quando vê muita esmola, pita o .iogador francês, ,José 
desconfia. Pt' rez, cltmp<,ão ti", .Copa 

Mas, e8peremo~, porque, pa· França> . Ouvido pelo~ jorna· 
rect', tert'm08 ainda muitlls listall sôbrA ti ~itu/J ~~ ãf) do 
novidades, Il julgllr prla sti· nos~o putricio JlIgu!lré. de· 
tude tomada pl'lo ctéf'nic(J" clllrou : -I<;' um grande ar· 
quanto aos conceitos emiti · qll eiru; mi o bá pr~ço para 1'1 

dos 8ôbre a importância do seu pu.se. Jagu81'é tornou se 

FERIDA 	que resista I 
50 USO da I 

~~~~~~~~~!52~S~~!n~ 
ulceras antigas 

NAo ,"onfundir eu. m a pomada co.mmum de calenf~Ulll'
Exijam CALENDULA CONCRETA fllll tuda" 811 

pbarml!.clolií 

DepOIIltarlo neBta capital: PIlARM. 8'['0. I\Oot'TINtlU 
Rua Conselheiro Mafra-16 

-

Cabeca 
. 

Endefluxada? 
Acae ... illlfante com O mart,rio dos 

reslriHt. e do cata. cltronico 
Pin8ue algumas gotas de Vick Va·tr~nol em cada narin. 
e num il\Jtanre V.S. toma a respirar com facilidade IO cat'Trllo 
que entupia as vias respiratorias. de:iprende-se; as membral1:1~ 
nasaes ínflammad.. contraem·se ao seu estado norma\. G 
nariz irritado '" entupido fica alliviado e desobstruido. 

lVITA IIUITOS IlESnIADOS. Mas por que espera.' até que 
o rmriado crie raizes? Use Vick Va.tr~nollogo que começar 
• fungar ou a espirrar. Então, este maravilhoso liquido estio 

lIXIIa u defesas da Natureza a combater o resfriado ameaçador, 

'" ajudá V.S. a repelül..., por completo, 

logo no romeço. 


,==============~==~==~==~1298 
MoleMtias dos riuf:) ü eoração 
o TONICARDIUM lonlco dos rl08 e do ct>r.ç4o limpa a "Receava 

bexiga, 61 ria!'!, 8(01 nepb 'lte., areiRtI. oo!lc8' rCDaJ6. llugmenta U 

urlo.... Tlr. '18 inco/lçõee doe r,é8 e rooto, bydrop·I·... r..lta de 

ar"palpltaçGe., IJ.ôr". do coração. 11.t(,m~, b,oncblle 88lbmaUca. 

arterlo-.olerole. 

H(;met1io8 das l'IenhorH8 

E' ° tooloo utero·ovarlo SEDANTOL que re,t.lue a ~aud. 


perdida: pela anemIa, palild8r., w"greza. 1..8!l.... !lôrt'S brano.... 

regulador da. vielta., cera da. 00. nç•• dO utero. oVllrl,,~. evlla 

a. bemorrbaglas, Intel e depois do p..rto; contra todas n. enler· ~ midade. dai oenboraa de qu. lquer ld"d~. 

Lesões do 	 euraçflo t.1 asthrua 
Use a CACTUSGESOL EspecUi'lil do dr. KI~g P"lmer, 


contra b:rdrop.lap; pé. Incbados. falta de ar. pulpIl8ÇÕ. ", b .11· 

mento dai velaa e arterla., bronncblte 88Ibm..Uoa, aneurisma. 

IJ'pbllla e rbeumatlemo. le.iles. CBosaçO. U· ID" . e.oa811l18 e dôres 

no coraçllo ponladas nos rlne e tllcbnçõee. 

Aos fracos e con valesccutes 
Devem Dlar °STENOLlNO, Que faz engordar, augm.nla o 


.Ilor do. musculos e dos ne"as. Fortalece lO SIIDRue 081 pe•• 

loas anemlcas. Evita a tuberoulo.e, clcalrlz1L 08 pulmile. d(\enlea 


~~:o:~r.~a,lu~~8~eD~::::t::nr.:l~ ~e:~{~O:~S~ Y;~::::8:~~~a: 
eonnlelC8Dça ê rBplda. 

Syphillis - Pene - RheuwatlrHUO 
A SPIROCHETlNA (Elixir de Caroba) do Ablo dr. Wllllam 

CLUBE DOS FUNCIONARIOSPÚ 

CivIS DE SANTA CATARINA 


De ordem do sr. Presidente, comunico aos sr8. as.' 
&ocint!os, que, em sessão ordinária, realizada no dia 29 'de 
julho último, o Conselho Diretor do Clube dos Funcioná : 
rios resolveu: 

l' - Didpensar o pagamento da jóia a08 funcio~ 
nárlos que. até 30 de setembro do corrente ano. se inse 
creverem no quadro social deste Clube; 

2' - Convidar, pelo presente, OI! associados quP. 
foram aumentados em seus vencimentos. a regularizarem 
as 8uas mensalidades. de acôrdo cem 08 vencimentos a
tuais; 

3' - Convidar 08 associados a prestarem declac ,.: 
ração de famllia até 31 do corrente, para efeito da orc· 
ganlzação d0 cadastro dos associados. 

O associado que até 31 do corrente não tiver preso 
tado a declaração acima, ficarA com assistência extensiva,: 
npenal!. às l)e~soas da (amilia cujos nomes constem da :.;.i 
ficha existentfl no Clube. . 

Os interessados ficam convidados a procurar a sé ' 
de do Cluhe, afim de quo! Ibes sejam prestados os escla- . ' 
recimentos necessários. 

Secretaria do Conselho Diretor do Clube dos Fun

cionários, em1~4óJlbs6E ~Ã~Jl PEREIRA 
Secretário 

2V-alU · :. 

:::'~%.::U::PI~~~~Ir.!;UI:~. ~~::~e:~pre~\~a:'t::~::o~':!:~:!
C:la: :::~:~18IIlO. Unlco depurativo que Hmpa o corPO. 1001· 

Deposltarm.: todas ai drogaria. de 810 Paulo e Rio. 'I MEDIDÓRE$(DE LUZ'I 
-sua ~n!:'- I ---------------------------~Precl.. v. S. de medi,d()rpara AS S..~NHORÂSDEVEM .,uSAn 

'açao? Procure obt.r '."......à....·•......,NS!AL.LA~ORA Em 8Ud toUelté) ntimafÓlTleOle oMEI0'Y~N~>c1c"' ... ..... .. . . ..DE FLOAIA.NOPOLIS :o / m".didor marca rraDde•.·pnder.:bygleDlooi;oootrll .moll'.8Ii8s ' llê ll.l"glo~all ..
SIEMENS, com absolutli{(iàraritia, porque e .lIu.peI'8I1, >lrrl.t89ôe• •~V~Ir .nBb. ::c~rrl1\:' ,aIP, mói....

6 o melhor. 
R. Trajano, 11 Phone 1674 ~, . ~~al~~:r'kr~"ngJt.8Jt~~~1J~i~~: ~~~B~~M-j'·pac.~~·D,t: 

1109 .{.:.v ó"- 167 
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o ESTADO QuInta feIra, :J 4f Ago.t 4e 1939 

A$A 	 C.I-,,.AX." 

Artiqôs -'d~ii1.vemo para homens, senhoras e crianças, em maior e mâis 

variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" 

146 Matriz - Rue Conlelhe iro M afrfl . n. 8 

NIc> toH;'~ um 5upplicio o fazer O barba. Todo . 
podem evitar o soffrimento ao barbear·se, U$on· 
do Creme Dagelle paro 6arbear. Este creme 
maravilhoso omacio a barba mais dura e suavi%o 
o pelle mais delicado. O cold creom contido no 
Creme Dagelle para Barbear torna ISSO possivel. 
Compre um tubo, hoje mesmo, e a barba de amo
nhã será a melhor que até hoje V. S. c;onseguiu. 

------.------ . 

Companhia. c Allanca 
Fundada em 1870 Séde: BALA. 

Seguros Terrestres e 

Capit~ 1 Realizado Hs. 
Capilal e I{eservas 
Responsabilidades em 19.;); 
Receita em 1935 
Ativo em aI de dezembro de 1935 • 
Sinislros pagos 
Bens de raiz, (prédios e lerrenos) • 

Diretores: 

Maritimo8 

9.000:000$000 
50.058:377$952 

;! .188.652:899$714 
22.786'183$148 
71.478:791$813 

S.094:715$170 
17.186:248$949 

FranclH o José Hodrigues Pedreira, Dr. Pílnlilo d'Utra 

Freire de Carvalhu e Epifãnio José de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 

dn I\mérica , Europa e Alrlca . 


_

Sandalias 
de tiras 

para verão 

(ALÇADC)S 
de todas as 

qualidades 

TAMANCOS MEX!

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cinto~ - Chin~los - Bo
nés - Luvas; etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fóbrica 
de Calçados 

•BARREIROS.. 
Agentes em Florianópolis 

CAMPOS L O B O & (ia. I l.lneureuxI 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

CaIXa postal 19 - TeúplwfUJ083- End. TtI.•ALLlANÇA. 

Escritórios em Ita;aí, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laaes 
12-- 1'1 

\ 

,... ~~1~.•_dod. o '"'.~ =~ 
. 	 b"tudo a indolencio q ue torna o trabalhador 

ineapoz de plcdll1.ir o que se espero delle 
e q ue e B!i. de testo. póde dar - não é a Ple~ 

quica-Vicio ; é peOI : é c P,egulca-Doença, a calaete ri.· 
tica da "Opilacão", da qual é um do! symptomas mais 

: expressivos. 
Para combater essa pr.qui~ doentia, basta tomar 

a "Hoo" Necatorina" . que l~stitue ao enfermo a saude f! 

fi disposicão pata o trac" lho. 
A Neo ; Necatorir.= ,; um vermifugo podeloso, acon

dicionado em capsuias rcseos contenào te trc chlore to de 
carbo"o em saluto Bolido .. ci>limamente lolerado pelo 

; organismo hurila !1o. 

[ N E O N E (; A . TO R I .N Aa 

ESS.. EM'.' ..S .'.~!t,.c'.E "NA'tE .... ..··· lA .RIAS. PlUMAS 
•.h' "	 TMicO; .VIDROS. ' 

ltaona, CÓf'a.oktl . p~i~-J'brlé81 !le; perlütIi;iria8 e saooarias. 
&ptdallJadtl qilltiilêl. >'e · larmacêuUai8 ·pala laboratórios 

F. GUEO :ES 
IMPORTADOR 

VeJtd.. I4mcnlt 101 ' abricaal•• 
-Ibaa Gri~.c, 190 - TeltlolM: 3-1810 

iIo Pl ulo - (Btat") 

F.liãl - RU I Trajano 

. L1...QYD BRASIl EIR@ 
"PATRIMGNIO·<~~f,fAI.r";~,·-· . 

LINHA ARACAJUIPORTO ALEGRE-J.Perll o Nor\(' ![l O Sábado, e para o Sul na 'quarTã-felra): :COMTE. AI,. 
CIOIO., . COMTE. CAPELA., e «ANIBAL BENEVOLO. 

, LINHA PENEDO/ LAGUNA: «MURTINHO. e «MIRANDA_ . 
LINHA {tiO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO• . 

TUTOIA/I"[,ORIANÚrOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPOHES A SAlft: 
PARA O SUL: 

COMTE. ALCIDIO: dia 9 do corrente para Rio Grande 
PeJola~ e Porto Alegre. ' 
PARA O NORTE: 

A:SP. NASCIMENTO: dia 6 do corrente para URjO! , S. 
Fran CiSCO. SliotOll. Angra d"R Re i. e Ri o de .lllneiro . 

ANlBAL-BE;'I/EVULO: dia \2 UO c~rr"u t" para PlSra 
naguá, Santo!! e Rio de .Janeiro. 

COMTE. ALCIDIO: dia 19 do corrente para ParaDll
guá, Santos, Rio de ,Janeiro, Vitória, Cara\'eI88, Ilhéus. 
Salvador, Aracajú e Recife. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN
elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

Ag!'ncia- Rua 10110 .Pinto. Armazem - Cáis Badar::l 
9 - Phone 1007 12 .- I'hone 1338I 

H. C. DA COSTA 

Depósito: RUI C M&fll, 39 

21 9H

I(asa Ele(tri(a 
e 

,~ ~tvende medidores '.rr11/I.:.#fJ'lf,,,/I ' ~ 'I ' I> V 

installa os «quadros.. 

para os mesmos. 


Preços 	modicos. 

Ru. João Pinto, 14 -------------------------..I 

. I 

ri~ 1 v.80 
JlJ" 

Trabalho. mcntea 
e phy, icos mu;to e:..hauativoe 

- u m I rBt'ld e di.p ~ndio de 

encrcia3. E Sla. enerKias pre· 

cisam .cf" renovada. temprc. 

para que el1e. ~Iam. veacu 

todos oe obstaeulO1l d ·aea 

pb••c da v ida . Inclua dia

riamente nas suas refeieõca 

oe saborosos salgadow. aemn. 

docc" torta., elC., prcparadw 

com o MAIZENA DURYEA 

- o producto rn.il nutritiyo 

que te conhece, um yude. 

deiro Il!radot de I!ncfl.i••• 


• 
GRATIS! - Enoia· no. O 


C"oupon a b tt i::ro e rec.MI' 

um ezemplar do no.., po


,.0 livro ••Recei

~'::e~en~:~::~~ ,I 
propu.r pral.,. 4 
delicioso!J com., .. 

~~~~~:.Mai.~n. ::P.: 

MAIZENA BRASIL S.A. 
CaIu "1'_1.1 29.2 _ S. ..... 

a,..tttl·1IM QRATIS D ........ 


-
40 

.atP'_______ 

..... , .. 1' c: 

I"" ••• Iof 	 .... '" " 

I" . , 

Atençãol 
Dispondo de ~rr"l O 
cína, porém. adequzda, com 

aparelhamento de precísllo 

absoluta e um provador . 


de lâmpadas, 

NOEL MENOOZA 

acha se à disposiçllo. à ruaPadre Miguelinho n." 17, 
até o dia 20 de cada mês, 
para consêrto de recepto
res de rádio , modificaçlles • 

técnicas, etc. , . 

221 25vall. ;7 

t il servl..·ç_o_g_llr_a... ..' 1!'::3~O": hl-t-ç.JJ_l:(_:~ -~--'-~-.-~-:)-~--9--~---f--~-~--~-i-.-a--~--1 C::~!lJ!~~~~aJiJ:~ 

OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cll

nlca do 
HOl1pital dp 
NUArnherg 

(Prole. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
Ci1·,.u·gia GeJ ui 

Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 
sen6oras) e partos. 

Cirurgia do systema . 
nervo.o e opE>rações 

de plutlcll. 
Coo!lultorlo 6 rlld TrDla

DO, 18 (des 10 6" 12, é 
dG8 p~~~ ~6'f.'JMTel~~ 

ae.tdeocl. .. rua 88
tevea JUDlor, 20. -
TelepbOD& - 1.1.,1 

!~~~ ~a1i)~~ 

o ar. Onofre Resa, r.. f..lf',.t~ à rua Mélo
dUCIl Rod ' lgu(!, em PelolGs, Rio GrDt.de do Sul. 
diz: 

.Com feridas que se elllstrovGm pelo corpo 
lodo, !!Irn',ndo dores horriv,' j, que me atormentavam 
dlD e nolrt>, não me deixando rrabéllh,.r nem dcrmlr, 
aa~lm e8UVe dUTII te multo Il'mpo. Já eMIIVG ~em 
CH"lltm, lem forças, qUllodo me ncellarlfm o ..OA
LENOGAL-. Ploelm~nltj, depois do uso de 111J1l0, 
vidros dê.~e m5rav\lhos<J depurativo re~nlm.1 me, 
criei forç~l. Dquel enfim radlcclmtnte bom, 'foltaodo a 
tr(b~lhar com coragem». 

ONOFRE ROSA (Plrmll flconheclda) 

As ferlda~ mlll!! rebe/deR ulceras calloero!!!.. 
ucrorul~ft, puatul..., fócol de ~upur.ç60 e toda. lia 
moléstlGs ~auI"I/l1\ oelG Impurezc'I do 8~0Ilue, élcGIII
ZGm rdplda r. 8' gllrGmeole, com o grande e poderc80 
depurnllvo - loolco ' ..OALENOOAL» do r.mlnebh 
n,édlco loglh Dr, Predetlco W. Romano. E' eítOt l 
desde 61 polmtlrGs éÓlts. Nilo prelcreve dlétG, Deo: 
tX Ire re~glurd<, . 

O eGALENQOAl» é o UNICO detlurlldÓr 
cllllslftclldo como - . PREPARADO',CIENTlfICÔ 
poh eoSIl d .ltlnçlio neohumaimllar ill'é bole . ~~five. 

Eocolllra-.e em tod.. u Fumf.clu 
do BrulJ e RepubUcu Sul· Am lca..... 
N 61 AIJ, L D_ N. 8.. P. - N. 986 

17, dá consultas parllculàrÍ!!t ,

de pensamento. ~" ' V·_4 

',..._---
'(JtmIII I11III) 


".,yE~j O ualco lórltlJclllllt iDO

"muado cOÍII Ik ,eiêmãlióe 
hNilco.: ~> (ÃJ. 
elo. '\'"01010. v......to. 
de. Com o M\I \IM) DO 11m 
d. 20 dia.. 00'_ 
1- ...... mto .tt. 

d.. fOfca. C ..alia .,.rIIC!IIl' 
" do~ 

1"•• D~.._lOpoI 
completo dtt d6en de c.be(;I, la__ t _~. 

~-c.r.t.k ladlcal d, 
dtpr~. ... atIVO" C dei r. 

...rechRoto dt w.bot OI 

!filO': 

4' - A.._IO .w PftO 
-lMdo de I • 3 klkte;Os.a.HOOI' _.,_ 
Ite descOberta odrnbtb. 

Olllollo do d,. Maoocl So, 

'r . claCoII~ , 
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o ESTADO-QuintoAéira, 3 ele ·Agosto·••.de1.939 5~-____IBOII:"'âWiet""'ítâ'l;_lIIIaRoJ-MIiilI_______________ ._IiI..i___ ·· iíl__ioOIQ_._-_a::._"'_IÍIII_"'_'ft_Ililli"'__Ílil'i;;TI_~·"'iIó·"· · · _· ....88t~...,Grf.,:.~. :1MíID

I • ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
I" '" 

Diario V,· ·.ut:rW'i-a li [mpresa Nac.~e Nav. "HlBpc~e" i
:it\daC9 A:) e OEiolDll1 A 

r ' la .1(" 1D PlrU(lo. 12 : Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl ._ 
• Hmpcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max-. ~ 

•• .__ SAID.A~_ .MJ<;N.S.1\l.'L!)n fl@...Ifl---Of~,ORIANOPOIJS " •• 
~UOlJ I=':!I -- "" ----. -- --- - : 
'~cru",~;re

-"f"!{Qt-;Hti-;-- - '" • Linha Fpolis.· Rio de Janeim : Linha Fpolis.-Rio de Janeiro I Linha Florianopolis- • 
li"" • Escala ltajahy ' S, Francisco I Laguna.
'Im:te-to ft.vul.o • e Santos. Escala São Francisco • 

• Transportes de passsageiros 
: t carg.as. I Transporte de carg:...L Transporte de cargas. :

.A..~ ~~\ ! 


·~~I :: l·:(~!' 1" 


!'f"hu(·.tr~ 

• Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete -Max' Paquete «Max. e. 
• -Anna. • 8 • 
Q- -Cal Hrepcké. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 

o. urhltntll- , l!J ~ ~HW nAu pnbHc" • ~Mb.n • 

t!'nll , n ,'t) ""Porto .t,,"vn h -h1:\t \, Saida á 1 hora da madrugada. •
IS . Saidas ás 18 hora s p . m Saidas á 1 hora da ... 

~ \11:-.'t.";&o ~ 
~ Embarque do r5 . passagel- madrugada. W!'

1,fi.O tJl re6p.Jnfi,lÜi!i;.~ 


~to~ WDc~i COtl emlttldul GOl 
 • ros até ás 22 horas das ves- • 
srUgoo a~.I;rnad... peras das saldas. •

• 

: ?;dl~~:a~ed~~~:~~~~:~~té d!~IOrdens á~e 12en~~~~~ucs alé Ord::s '!:i~a~~~~~::a:te : 


_.. __.. --_.__._---- - 
: ____ I ,,--u - . - _,__ = 

lUTllUTO DE DIAGNOSTICO 

CLINICO : Observações: ~:eia~s~:~i~~lt:e~~re~:~?~~:~· d~O a~~~;:~~~i~e d:acc~:"~ :
do Passageiros - Encomendas Corre.io 

Or. Ojalma Maellmann Modernissimos I1viül'S JlI 52 ligam com fi • E' expre~~~n~e~tem~~~!~~~; adeaC~~i:~~~~ir~~ P:s~~~~:~ ~ re~~~o P~I~s ~:~r:~:' sito •IDnX!Wa 

segurança e pontualidade: 


• «Rita Maria. . •BRASIL - URUGUAI - ARGENrINA - CHILE -Form..;j" ppl. Universidade de _ Para mais inlormaçOes, na séde da ' .••
G"D.brs tSulcal BOLlVIA -- PERU' 

Com p'6t1ca 000 b,'.pllais eur"pen" • Em:cresa Nacional de Navegação Hoepcke

Clloic8 médica em geraL pedi"trl". Syndicato Condor Ltda. • á rua Conselheiro Malra n.' 30. • 


d·.e~ç,.. do .Istema ccrvo_o. 
Assistente Técnico Agentes: - CARL05 HCEPCKE SIA. , 


Or. Paulo Tavares 
 RUA CONSELHEIRO MAFRA. 34 - Flnril\nopolis :. ~'';i:; 19:~~ ·~_~.:!5!!.~~':\i•••••••a~=-~-@~:~~_'!~~~.... 
Eepee;aliza,io em biglene e s.úde TELEFONE N. 1.500 


pública poh. UDlve ..ldade do 

Rio de JaDeir<>. 
 88 MI6UBL BDRBRIOAP.rê~,~b:~~rn~e S~~a\~~N~ parlll.------.------------·-----I 


d!aClIÓ.UC08 dgs dOFDC.. int~roe8: M d N CLINICA GERAL 

Co<.çlo. e'!'tl~~~~8.\'~~~UI~ biliar. Dr. Joaquim a eira eves VIAS URINARIAS 


aadlrgr.lia. ;:~á~ia~ radl· grali". :\I~cl;cu _ Ocuh,ta Especialista em molestas 

pleuro-pulmonares (bron


Electrocardiografia clínica f'orm6do pelo F'lIcu!d"de de Medlcloll d!, Unlv~rsl.hlde chitcs - asthma hlber· tll:f~f:.:!~~.!~ec;!Yo dd: t~~~I~·~!as do Rio dz JIIDelro OICOculose. elc.) 

Meta~~~~:~\asal Trlltllmenlo clln'co e olrurglco de lodl!:!I 611 moleallll8 Consultoria: RUI Joio Pin ° E' DE EFFEITO 

(IMermlnaçlo do. dltúrb!oe ds. dos olbol lo. 13 d .. 14 i. 16 hOII•. 

N•• lo........betdea. 

glá~du""..re ·«creçio . MerlUl) Curllo de lIp~rl~:çollm.oto 011 ellp2cllllld",d,. COm. o dr. 
 .c.s ou Un>P".,griPIHIs. ,-'_ 

- Phonl 1595. : 
Sondagem Duodenal PlIulo r!lb~. DO S\!rvlço do Prol. David Sêloaon, DO Hos :-:;~"::z:·::r":~..f'!,~i:-~;~~ t::~-:;=

(Exame qufmleo e mlcrnlcóplco do pitei dI! Fundação GlIffrée-GulDle do ~Io de JIIDelro Residencia: RUI Joio Pin ........dl..........., ....,./co............... ' se' , 

.uco dooden ..1 " da blllo). Compktll IIPPB .'~lbaíl'em I'lIrl\ eXlImes de SUII el!l'eCllllldllde to. 1 (SobrJ-Phone 1214 ••••••• do. lubeocul...a ,........... _ ............n... . 


CONTRATOSSE .. NC.....U m" .. 24000 ........... _ ••
Ou~a~!~~t:. '!:1!~S~~::!~!aet s Elcctd c!d"de MédiCI!, ClinIco Gerl!l ........L'r••ha_ c.....dol H_ .. -..- ...__ &....a
ralOa IDlra ..ermelbo e eletricidade C(ln3uItQ~ dtcrl<:lmeOle dlls 16 IÍs 18 • d .... só • CONTIIATOSSE, 'I"•••r........... -.__ 
..... d ." .... ____ -.. 

- médlCll CONSUJ.TORIO RÚIl Jo",o Proro "I sob. Telli'pb. \456 Casas aven a 
T~ 

;' Laboratólio de microscopia e Vendem se as casas de mora-
análise clinica RESIDENCIA: Rua Tellente SIl'felra 57 TRLEPB. l8%l dia, ambas com óllmC's terrenos 

Ez ·' mea d .. "ngue par. dlagnóstic·'IL__________.____._____ á rua Conselheiro Malra n. 110 
d••lOlIa. dl.gM.tico do Impalu,II,- e á rua Felipe Schmidt n. 55 G'ONORRHEA CHRONICA:::: ~~,:n d~au':í::' ~:ea~~g':l:; Tratar na primeira delas. NAo deli!8.olme I A sciencia progrediu e bA uma:=~~~ICi ~,::s~811~~L---_-----~----_----_-_:.1278 IOv·9 NOVIDADE resolver'que o seu caso. 

Mllximo sigillo. Caf18. para: 

R'IS ~'ernlD lo Macbado, 6 Precisa-se alugar uma casa dt::~::;~~~::~~~:;~~ld~~A~ ~ ~!. 1.~, .t, . moradia , para casal. 
CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULC)o~ O -CASATelefoD" 1.195 cujo alu 


F L O R I A N Ó P O L I S guel não ultrapasse 100$Uoo 
.----- 
mensais. InformaçOes na redac · 
çllo do «Estado'. v-55 Carlos Hmpcke S~A. 

Or. Bul. VilROI Matriz: FLORIANOPOLIS 
-0- Fillals em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,SEXTA.FEIRA Conaoltorio 'Rua Laguna e S. FrIlDctsco-Mostru8r10 em TubarAo 

Joio PInto n, -18 (so

brado). Consultas da REFRIGERADORES ELECTRlCOS 

1 é.8 3 horas da tar
Realiza-se mais um de. Aos pobres 
Consultas no Hospi
tal de Caridade, é.8sorteio da 8 bol'lUl da manbll. 

DEL VECCHIO 

1 
o MELHOR VIOL"O 

Toõus 08 'o"trumentos 
Jl~1 \"eceblo 610 fabrica
d08 pelo DOVO sl,tema 

CFé~ito Mútuo Pre~ial ...................... Tlmbre·Vox
--~ 
Peçam or. t&log·' ~ I!Ir.tls 

RUA AURORA, 11111-198 
FaDe: 4-0348
SÃO PAULO.(omum premiO em 

:mercadorias no 
Antenor Moreis <~valor deCJnq&Io-dcndtta 
TraM'boe 1II04.".lul· 


aOL Postei e 4 ••&aduru 

auto_leu, ... lodoe 04 
..te"" .cIo~. 6:6'OOSOOÔ <'1HORARlO: 

D.. 8 Ú 11 ~ .. 16 
U t8 bo .... 

RuI P. Mi,ucllnho, 6 Muitos Premios menores 
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6 	 i:· O ES1AD,O;,)[3j,:de,;Âg9!ito ,d • .',H~39 

I # ---2·~i· 

Alliance·Assuranôe~~ômpanY, cUmi1~~~lf··~"lda soc:a11Ultima ~ora esportiva 
(Companhia Inglesa dê Seg'uros) .D~~~::-~~"- Transcorre 

hOle o nlta!Jclo do nosso lIusIle 
conterraneo sr. cIr. Olhon d'Eça, pro
cUliIdor da Fazenda Federal junlo ãNós · e o <décnico))... I Séde Social: Bartholomew Lane, Londres, Inglaterra Delegacia Fiscal e lIuslre membro 

o sr. Emílio Rilbáo. «téc I O direito de opinião é livre. (fundador) da Academia Callrlnense 
nic~.. . r', do ex Invl'ncivel Tant.. o e. qut o .!~e.IJ.l1~~ot'\ • • de Lelr.,. 
pon.PIW__d.1) campeonllto 10- 1l1J",~ lIl e <~ ..:II:-j,',afe. entendeu d ~ I B~ÇO ~M 31 DE DE~EMBRO ~~!_. __.- __ .-. P!!.I!JlC!..ndo_!.Jer~(aode que f3' 

cal. assinou. lIli edição de Imenosprezar a imprensa local. I e __.!la!!!! lf.rrelros fUllo, Laérclo '
ontem d' -Ao Gazeta~. uma dias passad ,, ~; e ontem saiu-se I ..------ (aldelra, Ivo d'Aqurno AlbeJlo 83r- ..
carlli na qual pretendeu com aquela notável peça... , 

«tungar» o nOliSO cronista ('S ' A carta termina com um ra , PASSIVO I ATIVO ~:S~.~otl~:"fhp'F~:,~;~e~:!~'seC:5 s~; 

portívo. papé à impcensa (o homem prc- sol' i 8 nomes de alguns mortos (Iocelyn


A referioll cllrta. Que 1'0- cism, da dita lIIais ~edo dt, 	 Vlega.~, Haroldo CaIJdo...), foi dos 
meça por umll inverdade. que se (·sperava). com liradas Cllpltal realizado 1,000.000 O Hlpo"CIUl ,ôbrll proprtedade. . 7,442,841 r. ~ que mais aliO ergutllm o presligio 
é bem o retrato do seu causlici'nlCS aos que. «selll um Fuado. de Seguro! de Vida 26.412945 I Ilmprêltlmol e3bre ImlJO.lo. pilbllcol 1,Il88,7Zl j! 11 das !Missas lellas, jã pela sua mre
t;lg~alál io. àtolllo de imparcialidade. procu· ~~~~~: :: ~::~:g: ~;:!~Wm':~êlldI08 ~:~~~:i~ Ig g EmP:~a:I:,n'k~.,::~!.U.ulrut08 .,Itali· 546,358 8 hgêncI. , alerla e ousada. Ia pela sua 

Na sua misli-ivlI. o ctl><~ni· r3m deprec'ar um dube que pos FundaI de Segur,," conlra acidentes RmprfBtlmo. e3bre Arre8dame8tol 21;',190 li leflnada sensibilidade de poeta. 
co» derramou 6ôbre nós todl1 sue 11 111 a direl'Tia legalmenle or e Fundos de t'egUrC8 dlve'8c,s 1.:1~7.32~ O O Rmprhllmo ..&bre ObrlgAçue8, Ações Atê hole no! deu dois IIvro ~: 
a sua bílis. mistur>lndo cobrlls ganizada. onde pontilicam pes o PnMo Ileral 7~7.5:8 4 1 e outrol tltulol 41.518 10 5 «Cinza e Bruma., que aqui originou 
com lagartf's. soas d e autoridade moral à Fu.odo de Amortlz.ção e Fundo de Empré8tlmo. e&bre Apólice. de vida I estrondo$~s polêmicas, e ' . . , aos 

Há nela IIlgun" ponlo" a prova <!e qualquer confronto • . Fun~::~~leR:.~~:~I~1 ~.~~&j; ~ ~ valo~~ICd:f::v~:no BritânIco k~:~ O EspanhÓis conflnónl!!s», cheiO de 
quc "sm08 f(·FJ1(\nder. A carapuça "ar) nos serve. Conta d~ lucros e Ilerdas 1,!06 967 10 10 Tltul". mu.8lelpall e do. oondado. ·verve·. com algur'l'il ~gt"dS das 

Pretendeu o «técnico . re E' a velha hislória: pimenla Lucr08, $~Iurn. d~ Vld. (Gonlll dOA do Reino Uol,lo . 1.263,498 O mais coloridas que ilrnda se escre
viver uw incidente havido nos " lhos <!os outros não arde ... Aclonl.ta.) __21_iH_,4_"S_~_O_I~::~~:: ~~t~!::el~0~a8 Col68ta. l'~~ g veram entre ~ós, p. ex . a da «pi
ht!. anos enlrl' o nOIlSU cru ObrlllHçõea. \',,)<.res e 11<;6 ", 12.360.239 O (3da. õlravés di floresla. verdadel
lIisIn e um ex dh'etor dn No setor lafeano 40,0, 115:'9 ó \I Arrendameuto •• Renda... Pr6dlo8 3.005,795 9 5 ramen!e digna de uma anl logla. 
seu dube. para justiflclH () u.urrulos .,lIalic,o. e Rever~e. 82.258 12 10 Ao eminenl!! ~nleleclual. os nossosPostal Telegrafico E. C. Reclamsçõcs dequI' ê le nos imputa com'o Orientado Ilor um pugilo SeguroB de 	 ~~~~~:r.~ed~~~llIcrr~a Age8Cla. ~:~:: ~ parabens.
.o>,\{e. iza Ilelas côres trit~o 

flt~ defliclld!ls l'~portiHta. fl vida!, pagar 	 Prêmlc. " receber 33.692 10 3I(lre s>, (não s>lbl?mos o 'lU" Juroa, DlvldeDdo. e Re8da. a receber ZI,OZl 3 6' ":~::~:'R~~g/iZ'S'~1. eeu unlou~o:tul Telelrra!ieu l~ C. IItra ld~:~~ri~~~~~~~ão «côres tricolores»), t"S· 	 Juro., Dlvlde8dos e ReDda. a "encer 377.484 () 2
H~~sa uma fase 111' gr.1ndt" dlos a pOIRr 4bI1,'I04 1~ 11quecendo, qUI', dt'pni'" ua· Dlnbelro 11m dep611to 801 BI8COI; 

quele r8to, nad/\ hODr;)SO IIr ' gres~o. Idem de Seguros 	 em caixa. em conta cortllDte 537.811 10 FAZEM ANOS HOJE: 
Tüdll no 6ein li .. simpátic(l dlverso8 a 	 sra, 10lêl,na La PorIa, vluYl dopara o seu Ilutor. SE'mpre 

I' discl[l!in'ldo «benjllmim» OI ~~ga~ a 	 SI. Angelo La POlIa;distiu!!uimol'. atú 1111 pouco. IlIf"alw expn'sslI IlnImnção vre~I:;.:d~R o 	 sra. Noêmla Silva, !!Iha do sr.o clUbe quI:' Ii..j.. ,·nã" prt"· 	 260 16 
e ... nl (:~ia~mo, pOFlluindo o (J.lnll.a devidas 6~~,82:1 10 	 Davi Silva;ci"a da imprensa". As nnSS>l1' grê mi .. dos calçfies -grena!> 	 menina Beablz, filha do sr. Juyecolunas sempre es!i"f'ram um dos iD .. lhores esquadrõe' 	 nal Ramos;abertas ao seu grêmi ... c omo 	 1,9f>2.~20 l k 9 

é fácil pro \'11 !': e não há (111 .. dispulllm o ca~pellnat" 	 ______ 1Pe!:I~:." Darci, ftlho d:. sr. tuclldes 
oJ'icidl d>l L. A. F.muito tempo, procurado~ por li 41,981 ,980 4 6 !( 4r \IH ! \lRO 4 6 

t1iretorl'l' seus, IIspir/\lIte L. A. F. Senhoril... Ilça com que... na· 
moradO ue. cb.péll R.\IIENZONI.~~~sá~O~~.;;avaegp~~~~~·lnr.~"n~ A!lt"sar de I'orle c~~panha 

realizar um seu concurso movlI:a por .seus IDlmlgo~ CLUBES 
lI/ira a eleição da rainha dos gralUltos. li J,I~a d~ Amado R.O'N., Agente NABUCO DUARTE SILVA, Sob O patrocíniO da Fab!ka Anda
Esportes. res de .Futebol trlUnf~ em 	 luza, do Rio. vai le.llzar-st no diaSub·ageDte

Se isso é ogeriza, de8co t~da a 1~lJhll n.o lutebol fio · S. Francisco do Sul FlOrianópolis 5, no Clube Recr. 6 de janeiro. 110 
nhecemos enlão o sigllificlldo rmnopohlano. Impondo·se co · 296 Estreito. um animado «Chocolate din· 
110 vocábulo. . mil enttdade IIder do amado- .__________ 	 ' ante Andaluz.... par. o qual reee 

bemos am.\vel conVile.O sr. Bilbt!.o, lã u poderof'n rismo !la melrópole barrigl\ · E II (arro fúnebre 	 " 
no seio da SUJl grei. que jll v .. rde . C I NEM A. I " 
lhe mudou as cÔrc. par.. auri - Demon5traDdo se!1 . franco _ I F.4.LLEClMBNT08 

Fdlectu fm ~ua l!!sldetKi. 110 llf · 
....tava naluralmente l,om" rara. DO próximo n:es. liua (INE OOEON - A, 17, 19· sa runert!.ria .Ortigll>. ctle '10 13 de 'IIalo, a ~ra. d. EuUlla 
branco da sua bandeira. fere. novu e ('onft'rtável sédl'. e 20.<45 horll. .Avenlura. mar;' gou um moderno carro lu

verde-grenat, a!l(!rrf>cjdu quI' pro!"reliso. li L: :\. I" I_Daugu- " I Encomendadn pe la empre-

Carrelrao Bernardls. O seu ,nlell' 
lia sua carta. com tal insis lim... . nerário, pala a condução menlo e'elUal Sê a. às 14 ho:as. no 
lência, a técla disciplinar. qut' O Segurança e o Mey ClNE REX - A', 17, . 19 e dt' . férl!tros. i <emllérlo da Trindade. 
tI os lembrllmQs de pass!tl' uma er firmes com a L. A. F. 20.30 horu, cRu., d. CIdade. E um CIHIO marcl! .Che
\'illla d'olhOri 111'1118 n(ltas o{j· r"I crlDtrári() O" que se (INE IMPERIAL - A', 19.30 vrolet. e de liDhas que tem· 
ciais Ihi I•. F. F. Nehls en· pr('plllava nOA arrt!.iais esporo hOll', .0 demônio d. AIgeria • . bram as das -limousines» . VIDA RELIGIOSA 
contrámos eoiMlIs inl ... res~lln tivos IlmarloristaR. o ~eguran. 21.00 - Bis Ben. Noliciário em Um popular que. ontem. () Reune·se hoje às 17 boras ~ 
ICI!. que recom'!odllmod à lei ca f. C. e o Meyel' 11: . C. portu9uê,. viu qUlindo era rl!colbh!o àl o Apo~tollldo dll matriz do 
IUI'a do «Iécnico». continuam lil'mes no selo da tuem nos reIl!ridoll clubes até garage da Agência Chevro · Puri8~lmo Coração de Marll\. 

O Inefável uÍI'etor lécnl- L. F ., a prestigiar em to . let, na praca Quinze, teve - Haverá h()j~ catequesefi 

co (?J tricolôr queimou-se da a linba 8. vltoriósa, pujan o Iim da atulil temporada. esla frlise : 1)0 bal~ro de Jo~é Mendes. 
porque ellJgiámos o rt;broR do te e modelar entidade dli rua Cor.fórme anteclpam08, a· - Dt!. gôsto ser a gente Escola SIa. Catarina. capt'IIl 
Tamandal'é pe la SU'l vitória, C()o!'clheiro Malra, visto re . quele comanco 118viu deter- levada pllrll o cemitério DUW de S. SebastiAc' e ml\rro d" 
d>lndo allsim pública demons· conhe(:erem ns me!'ma a minado que inferiores e prli- carro dôsses! . . . Mocolõ. 
traçilo da SUII gr>lnde irrita única entidade que discipli çus dli Brigada Militar não 
t;ão por haver perdido e tiS UOl1. cOlIg~egllu- e e ngrllnde Integrassem os qualJros dos 
'1uecendo que nestn secção ceu e ao l!;pOrh! ml!1I0r, da clubes porto IIlegren8~8, por· Gr.1. Góes Monteiro ASSOC. FILATELICA DE STA. CATARINA 
ml1ndamos nóS. Aqui. elo· capital. que chegára ao seu conhe- De ntlnIIO rIoIlllllIIaI UaI
"iamos quem bem entender. cimento que os me~m{)8 per· d•• cbttar6 UIIIIItI •• RIo 

Não é verdadeiro o .técolc('. Celso Silveira ceblam vantligen8 pecuDit!.. de J..... o lIlIItn ......11 CONVITE 

quando diz que, murdl'nd() -nns Assumiu 1\ pre~ldêDcirl do rias. ~os grêmi08 parfl os =:,rrl~~" u ....do-

de de~peito, silel1ciá!D0a vá "alorll80 lmpr~n!lü Oncial qUlIlS Jogllvlim . S.1. nelbea aaqueIe p.1I u ---'-0111. ordI, .....
a!!_~ Sr":"~II, ~...!.!".~:_c:ar..:- ~.1' 
rioR di8S sóbre a vitoria tri o E. C., rnmpeão do «Trlfneio Afastando os militares ralll a1t•• pnvu ri, c.II- ,,_. _ _... _..... _ 191 .. 
culór no prélÍ<) com o Figuei- R~làmI'JjIl'" dll L. A. F, o do profissionalismo ::r'::t~. "::J.:a:-oli: ~~:: ::f.'COn'== U 11011 rllntarll. I redIIr-ll ...... 
re~~~. não 811be lêr ou é c~go, ~~~~~~~~ii~lI~sporlist>l sr. Cel RIO, 2. - Foi pedida, on· br.vo lldrcIto. do ~UJ.="IIIII.dtI •• _oto .........aa .... I l'IItadI 
porquanto no dia Imedlllto tem, a .transf~r:r::ci& do jO'[ ;::;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;=:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;~ I l'IIIrIIIMIteII 2 111 ' ....0 de 1131 

~~::!: r~i!:!~. ceom"o° d~u~~:: yaldir Gris~rd t~~~~I~:,n:~top. J1.~e:~:.s~Il~~ 	 IINUlIORH DA SlLfA .r ' · 
lume, apreciações e comeDtá- DemitiU-se. d08 cargrys de o Flameogo, destll capltliI. JOSÉ CATBCART l' SecretArIo 

rios a respeito. secret:lrlo·g"ral da L, A. F. ~ SOU91i vêm treinando mui • 312 I Y. -I 


Diz ainda o -técnico. qut', prl!"ldl!ntc do lmllrt:ns.a or,l to bem na posição de médln MARIA CATllCART 
quando saiu, a nOS8a crôuicll ela1 E C. o tlr. Valdir Orl- direito e deverá revezar se 
sóbre o j6go d08 seus com 8IIr~, n0880 prezlldo colega com Jocellno, o titular do plflldpam a seus parentes e 
OI aIvi-negros estava cheia de Imprensa e frgura .delta quadro rubro negro. pessoas de suas rel,çOes o con
dll parclalidade-vergonbosa, c!lda no esporte nAutlco bar· traio de casamenlo de sua filha 4.0 Sorteio cCilória~ 
reflexo talvez do incldeote rlga·verde. Snr. Edgard Eifler DALCEMA com o sr. 


m~~!°:Sa~~im mesmo. O ero. O Flameng~ solicita o __ 9 de Agosto de 1939
gr:~~~~~~~~:. :: n~~~!O c~~_I",",""!!,,,H_A_R_O_LDO B_EL_T_R_A_M_I'~~11 
nisla, nesse parlicular, iguala-se passe de Sousa 1111, o IIr. Edgard Elfler, de-

ao juiz de futeból: é bom enquan· P. ALEGRE, 2. - O co- dlcado vice· presidente da PLANO «SHIRLEY.
HAROLDO 
to nao desagrada a êsle ou iI mandante dli Brigada Militar, Liga Náutica Riograndense e • ,.
quele. atendendo 88 poudllraçõea rlgura d~ real prestigio no DALCEMA 

1.° Prêmio - Um relógio pulseira Valor
Revela islo falta de educação dos clube!! locall e de aellr· eaporte gaÍlcho. apresenlam-se noivos 2.° - Uma capa gabardine 

It5portíva e mesmo social e 5e do com o· Interventor. resol- . Ao destacado esportista, FpoIls., 30· 7-]9 3.· - Um relógio algibeira 

~:~t'~:::o:.ara apreciar os acon- :e~r!:~e:aJ8:~:laoa ~~7~I~r:~ :~~~:":t~8bô~:~r:~::.ntoll e 302~~~~~~~~~..:5:,:"<1 
 4.· - Um fino calçado 

5.e - Um chapéuNegociando a 6.° - Todos os que terminarem 
com os 3 últimos algarismos 
corridos do primeiro prêmio 
ttrllo brindes em cigarros, 
no valor, cada um, de 5~ 

Nilo se pagam Vales com em'endas ou rasüra·s. 
Nlo me responsabilizo ·por perdAS; \,'I [lf <d~ 1I11 ;~~i~;,r~I~iii:j~ O brinde premiado lerá entregue unle.mimle

ao portador do vale. ' ,<;' 
Os .brlndes premIados . e : nlo ;,: reclalllados}d~ntro .. d. ' ,.. .rv'll:'"Paa DE UM QUD.O 	 InMtiilar ,;oflc"nu,. n.. < p~Dlten:EM ~ ...ftQlcléi'la' • {IDUDClôu .que :i rédu: 15 dlaupól o . SOrteIo ' perdem " o .dlreltoao :meStTiil. 

ProcIuIo ..pedal - Embalavem fbúu1ma alrla .a ••ntfollçaa d. tõ'dós ;, EI,te : Stirleloem Brlrides ' est~ ' de 'coitfi)fml · 
. dld, com 'a Itl 1'.~24.· de 14 dl Jlililio 'de Im1.· h cI L 	 o. pr.aloaelroa, de .c6'n1õ= A r.ln. .1 IOVrem••as = ~':a~aD~:.~~ ~d:l:o.\aa· 	 o Proprletárto.Acha .. ~ 'NDIIa .. to*- _ boa. c:..a. do ramo .1111. cada 41a el. trabalbo n· , 

10.-1 ri contado 40bl'&do, para I)I "'-~:---------------~~T:"--.I
JOO:.....__---------------------------- oumprlm.nto da "lIt(lIlÇl . 4 Y, I' 
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