
A Bulgária refórça. as 
defesas d_';' sua fronteira 

BELGRADO, (V ;"A.) - Infórma-se que a Bulgária 
está retorçando as detesas lia fronteira, ~n9u&nto as tro
pas turcas se movimentam ~m suas prOXimidades, nas ma
nobras de verão. 

Adianta-se que uma coluna turca de 40.000 .s~ldao MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA dos aproxima se do território búlgaro, vinda de _Andl'lnopla, 
que edt1 a menos, de 30 qüilômetros da frontelra_ E~ ~oDiretor-gerente : Altino Flores !ia, os meios oriciais abstêm-se de comentar as noticias 
segundo as quais foram tomadas «medidas de precaução». 

Entretanto, sente-s6 considerável Inquietação na
ANO XXV Florianópolis Sexta-feira, 4 de Agosto de N. 7732 capital búlgára. li. atividade búlgara concentra-se na sal

vaguarda da colina de Dervis, que domina a impo~~ante .. .. 

'ta: :~::'an'darlITIo~~~--mentitbsõ 'f~II '.....:--'~~~~:~~~ ~q:~P~~~~::~::::~:!:â~;:c;~~;;:i~~;;::;~;r;:;;;;~~; 
destramento do exército, a 15 de agosto, elevando assim 

e a boa fe- de um IMaior número de cinemas 1\ 25000Q, o número de homens em armas. Anunciou-se re-A imaginação prodigiosa de José Tavares Sobrl .. 
"', ho 

. _ centemenle que duas classes seriam chamadas. 
reporter_ - Casamento com índia e outras coisitas mais... 'PariR. (V. A.)-O jornal 10- As relações entre a Bulgária e a Turquia têm sido 

cal «1,'Ordre" balleado numa tensas, tendo se a Turquia aproximado mais da Grécia e 
Recife, (.'" N.) - O andal'j I do cerimonial. Té té ali e sta va I dos assim um contra ~ outro, eSlatiRtica, revelou ql~e o Bra- Rumân!a, pfot~gidas pelo bl".co an~lo.francê.s, enquanto a• Ibo José TaVllreR Sohl'1nbo, Ipara o sacríflclO e, logo m,lI~, completamente despidos, o sll e: entre as naçoes sul- Bulgár!a se ahou à IugosláVia. evldentemen,e com o be

que aqui cbt'gou, há diüs,' f) andflrllho UDi,los um con· que não deiXOU de enver- amerICanas, a que couta ma· nepláClto fia Alemanba. 
inrormando ter SIdo prblO 'Itra as eRpáduas do outro, e' gonhá-Io ior númrro de ciDem!ls-I . ~50, 1 ~~___;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
nelro da tribo dos IndJOs mnarrl1r!os. npeDlIR !lg!lflrtlH i Jose Tllv.lres fe l. ainda con!orrne levantamento SU8 

urubús», relnloll ~Ufl eSlra vam o Rto das Or>lçÕeR. 'l'rêR ' enrioRa narrativl! sôbre a vida cflptivel de aumento, por ser Dr Joa-o de A~auJ·o-OLHOS, OUVIDOS, 
nba aventura à .Folba da h< 1 ' 8~ durou o Cl'rllllimial P'" 08 costumes dOR indios já de alguns linos • II NARIZ, GARGANTA 
Manhã». IIHI",,11l po!'icilo já ahatia o II.urubÚ ~., que se alimentam . Seguem-se 'lhl', nesse par' 

Diz, por exemplo, que de- ' Ilndltrilho. qUlllldn li «tucháo > «de mucacos de todas RS es- U('ular, OR 8eguintes pllises: Elpaei,li"a do Canlro da S.úda - Allillenla de prol. Senlon 
pois de condenado à morte. I os consideroll marido e mu pécies e cobras de determi- Arg~ntiD8, 1021 ; México, 823: Consultas diarlas das 4 ~s 6 1/2-Rua VI(lor Melrelles. 24-Tel. 1447 

~:::l~ou:~i~~~~f~ -:irtf~~.:ef~ II~~-~~~ _n~!~o~ ~ã~) . I\~~~~a~ _lla~~~ ~lUlllid,~c!es•.. ~ ____ ___C~~, BOJiv~~~hile e Perú. ~ficiais de,sertpres na-I' Os granadeirol 
erla um eVl1dldu da puhcJa I daram ate Glbraltar 
'arioca. ! llibraltar, (V.A.)-Deztlsseis do Rei 
o meio que empregou pal'8l lf desertores espanhóis chega- _ 

hegar até aí não roi dos mllis I ram:\ entrada de GibraJtar, G d d • 
simples. Já marcada a horll. depois de terem leito uma ran es e maIS pa
do seu trucidamento pelos ! \ travessia a nado, vindos da ra as camas francosasb '. ,
Indlgenas, fui o ~lndadlho à I f" SRO I-n rOSo. 7.o~a espanhola. ,- Paris, (V. A.) -- Os 350 presença do -chei.e»,. Irnplo- I ~ntre. os deser~ores I1gura~ membros do corpo de gra
ra~do-Ihe benevulenclil. I L u!D. maJor. e dOIS out~os oh- nadeiros do rei George VI, 

Este induziu o andarilhn Il """--' - . . ?lalS, cUJa pntente 8Jnda se que, procedentes de Londres 
corresponder ao amor de umll , Ignora. chegaram a esta cidade com 
1ndia. Tudo combinado, uma ' ~ U~ dos desertores chegou o fim de participar da com

AI~rl~la ~aroli a1 ~~~r~!Ç~~ ~;:Il'~a ~~I~~:~:sTavares.~r~~ iO:~~~:~f>U~~~~lel'~~IIiLO foi comuni· 11 ' , " ' gentes;:::.~::o:(~g~iS,da poliCla_;!~~:uo:~porto mando do: exército francês. . 
cado aos «indlgenas> p~lo' . pro.curavam rea~lmá,lo por A estlitura dos componen-

O 

'.J, • 
do 

'chere>,. que ao mesmo tem-I . me~o de exerciclOB respIra- tes da guarda do reit<bdtâni-~: 
pc> reu.mu os mais famoso!! I tórJOe. co era tal, que foi necessário 
guerr~Iros da . I.8ba e lh,es Blt*, triste. mou amAr' . mand8r construir camas es
lIouunclOu o nOIvado de 111' bit' r t • peciais para que os mesmos 
VIIres com ·Tt'té., uma indla T~III brole e $0 res 0118 I pudessem descansar cômoda-
de plJUCO mais de 14 lInus de . E lei d8 losso Selbor. mente porquanto as uSIlda8 pe
idade. A. .".. 1Sé te IIIvI !I 00111&108811 lo exército irancês nlio eram 

d.~W:~'!!::t~ fuli~!S:ofu;'~(~ \' .. . WI a1O' fl~$;·, SenS'8 ttiae· ,~m ratratoátsttm~b~fdo~J.I~~:e~l:'~é:t~~~!~:~~!!. que 
pafll eVltlir a morte .bru~cII í .. .& I. " • Marquês de Pombal se lhes serVlrssem grllndes 
e violenta a golpe~ de flechas 'I /. Lisboa, (V, A.) - A Câmara quantidade de ovos e mar-
venenosas e certeiras.. ~ Municipal de Lisboa adquiriu, melada como complemento 

Agora o andarilho cunta ~~ para expOr num3 da- salas das refeições, devendo o res~ 
como se lez a cerimônia: _ de seu ediflcio, pela quantia to dos pratos ser t1picamen

.EDtre a morte e f' Cll8a ~ de 25 contos, e quadro de um te franceses, acrescentados 
mento, não sabia mesmu o \Kl 4 v. 3 pintor alemão representando de lombo, feijão, queijo e vi . 
que decidir; mas se havia de A---F'-RA--NCA --A"-LAR'MAD--A--" da O marquês de Pombal estu- nho .Bordeaux•. morrer fiSICamente, que mOfo Dez milhões ~ dando o plano de reconstruo F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
resse moralmente. VIUVU, há ção de Lisboa apóa o terre- I I 
pouco lempo, não querili man- . distintivos moto de 1755, Esse quadrG No Café Rio Branco 

~!:.r :i;:!O .;;~: s~:;:lh~~: com a baixa nata.lidade A.) - ~~~t;'~~ap~~e:l,~c:~ dge~:~: IlEITE PURISSIMO ,iLONDRES (V. Inú· 
1ndia, com umll desconhecida... ~o~r~gs ~~~w:,~n~~~t~c~: :~. _ _ I 


Mall se tudo tinha de acon- PAIUS (V. A.) - O rápidO I O código contém as se- ceberam distintivos em fór - CUritIba não tera uma 

tecer 88t!im? num..,nt" da popl:laçíio na IguinteR ÓISposII,:ôes: um prli- ma de hotão de côr branca, grande fábrica de teci- Ordenhado 2 vezes por dia, 


Os tambores, que dunles Alt'mllnha alarmou a Frllnç.a Imi.o .t'Dl dinh p.'ro para o com o nome du sr. Winston dos, por lhe faltar de vacas eslabullidas. 

expre~ljavam alegria com o li ponto rl~ tosttl adotur medi, prlr;nelro tiIho. ~(l~!I!1 fia ra· ChurchiII em letras IIzues,l energia elétrica Sen'ido à freguesia e vendido 

anúnCIo da mor~e do branco, dus enérgiCAS nu toeante a Imlltas, sl'm _dlstl!lçi\o . ~e d a la- i C Tb (P C) _ Noticiam a 1:11000 a "arraia. 

agora dllvam a Impressão de nalalidflde. Iclasse e poslçao , tem dlrclto para serem USII os n I !-Irl I ,li, .. _. .. 

luto com o 6acrliicio de IImll Em ,espostll à~ ad vertên- ao prêmio. Prômi08 menores pela.. . . , os Jorn~ls que nao será m:l~ I"-';;-26;:';5;-------:;;:;::--;;:;-!' 

selvagem, Os indios conside· eias de que dentro de nlg~ ' lserã? cunferidos pelos filhos tin~v~:t~I::~r.f~e d~8:::ad~::~ ~rean~~~~ld~~ c~:foo p:~i:apa:a 30v 18 

ram, para ~ mulher que Sto mlls déclldas a jJopulaçno se~\I~ntes . ~8 soldados e . I .. é . . I_I 'I d fã- Um bispo para seis

calla com um branco, li maior fruDcesll poderá ficllr rele ca!;'II~ sem fll hos serilo ODe- mistérIO, por m, JDdubltave esta capita, uma grilo e aI 

infelicidade da sua vidu, e gada a um pla",J secundário fados com uma taxa, afim mente, faz parte da campa- brica de tecidos, .pnrq~e d: milhões de mas 

dai o pranlo, os toques t.ris. n~ Europa, f<'I'IlDl t'lilhor~da8 de 1111 XiIia r ê!l~e rrograma. ~~: r:~~iuoes~. 8é'h~rhc~~r~~ ~O~~a:hl~u~o~;e~~~i~~~anão Lisboa (V.A) - Chegou n 

tes dos tambOl'es em surdlD8. leiS para Hlterar lal situa Será eSlabelecldo o «voto b' t c 'dade ara lorne- esta cidade, em viagem de 

Tudo iS80 observllva o anda· ção. E~sas leiR, reunidas em de famllio ». Por este si~tema gas~~~~~'e ue foram enco- cee~ acalnae: ill n~cessária 80 repouso, o bispo de Macáu, 

rlI.ho. Os prl'pa~lItivos ~rllm ?ódi~o, serão ,efetivadas o pai, além ~e . seu próprio mendados qd~z milbões dos movimentog do seu maquinlÍ . monsenhor José Costa Nu-

feitos com a maJOr rapidez. Imediatamente IIp08 a sua voto, terá dIreito de votar i'd d' f r' lies, o qual exerce a jurisdi-

Chegara, finalmente, a borll aprovação formal. r~~: Õ:aSU~l~iro~e ese~!sa~~ re erl os IS ID IVOS. rIo. â!O 6,~.~~s~en1i~~a:~oc:~: 


Sl'Ul filhos terão, assim me· MacAu, Tlmor,:---------------------iIcompreende
•.....................1. nos int1uência nos negócios Estados Malllios, Singapura e 

do pais. As medidas prevêm, a Malaca.4O S t Cilo' -a 
lambem, puni Cão para os • or elo « ri» Na sua passagem pela ci-Don. MARIA AUGUSTA FALCAO O\bortos, r""trição da natali· dade de Roma, sua reveren-

LEYRET, falecida em 7 de Agosto de dade e IlArli a disseminação d A d 9 dissima foi recebido por Sua 
da literatura pornográfica. 9 e gosto e 193 Santidade o Papa Pio XII, . 1937 com OI Sacramentos da Igrej., Sera proibida a venda e exi· com quem teve oportuoidade 
bição de publicações obsce: 'PLANO SHIRLEY de discutir os problemas re
nas, sendo tambem aplicadas « »I1gI0Bos, especialmente os que 
penalidades severas ao trá· lifetam a ação dos missioné.
fico de narcóticos. 1.0 Prêmio - Um relógio pulseira Valor 1605000 rios. 

'" 
Calcula·se que o financia· 2.Q • _ Uma capa gabardine • 150$000 As ser entrevistado pelos 

mento de tal programa cus- 3.° • _ Um relógio algibeira • 1005000 joroalistas, monsenhor Costa :' 
tará 750 milhões de . francos 4.0 • _ Um fino calçado > 60$000 Nunes d.eclarou que a situa~ ·, k 
anualmente. Espera-se arre- 5.0 " _ Um chapéu • 60$000 çl10 na China é muito deli- :"C 
r~~g:rç;~Od~~h6~i~~i~~~OeC~~: 6.° > c~J~:~s~~i~~: t:[~~~:~e~ ~~:as:f~U\:r~~~~::t~n:~ i 

MIS$A 
". i O Doutor Adolphe Leyret convida aos

f:parentes _e . amig~s de relações de sua 
- Inesqueclvel esposa Dona MARIA AU

G USTAFALCÃO LEYRET para assís
Urérii, .. na .segunda-feira, 7 .docorente, à 
missa-que '.' manda . celebr~r às · 7 horas, 
nã\~IIi'eja}- deSAo •.' Fr~nc,sco,'pelo se 
ií.fndõi-aniversário . <d~ ;_!~u_-,fal!.clmento e 

- r.polao de lua alma. 

ORA I POR ELA ! 


sais sem filhos. corridos do primeiro prêmio 

Antes ouvir piano que ~e~a~a~r:,ndce:dae:mi.~~g~_~ 
canhão 

Berlim, (V, A.l -· O alto cc. Não se pagam Vales com emendas pu rasuras, 
mando das fôrçll8 armadas NAo me responsabilizo por perdas. 
da Alemanha ordenou a com · I O brinde premiado será entregue unicamente 

~~~i~~er~~sdis~;llb:. ::~:~el~: Os brindes pre~~d~~rt:d~~~Or:c~~e~adOS dentro de 
clubes recreativos :los diver- 15 diaEssatePÓSSurtOeloSoermteiOBrPlnedrdesemes't~ ddeir.eciotonfoaromml_esmo, 
sos corpos do exército. 

Informa-se ' que essamedi-I dade com a lei 15.524, de 14 d, Junho de •.1922. " 
g:dJ:~!aPO~anr::àli~~~~~~rd: .... 

'~I.ÍlDOB . e aamentaf, a cultura -.,< " C;' ...•..•, ',.; ) . • .• '.;-'~":'~"~'_[iil!' \ 

;W~i~~_~,l êntf,gl;\O~ ~?ldados do ......o::i27;O:1~~ ;,~'~· ··_··.~ ·;-··....._,.. · ..<-;, _ j(.Jy\lÍi t:I..,..jI
. - !...- -:·. ~~~'. ,;~, ..,.- .......iíiooo; '"; ·· _ ..........~~,_iii!,liP


efeitos da luta. 

Consultas partiCular.. 
de pensamen.to

Senhor de Idadei rua "Urugllal, 
17, dá .consultas .: parli<:ulares 
de .pensamento. - ' . ' ,_,<N.~~ 

MAETERLINGK ,"<;;:, 
. . .. ' EctV,ORONOBF

: Ltlboa :!.(Y.A.) :':'-"01."0... 
íl;n.~I~.O••-:*'.:=: 
toriI. 0114. puurt IIID p.rto
40 K CNI .....Da.. em com-
I:-,:.:,:: ~~!~~_ o ••, ., 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pensamen.to


'> 

o ESTADO Sêxta-felra, de Agosto ,; e 1939 

DEPRESSA ESTA DOR' TERMINÁ 


SE TOMAR CAFIASPI RINA!... 
 (~~~~~~:i;:1
1110 p. p. pllrtill de Berlim. 
às 6.28 horas (hora local) o 	 Verdadeiros 
avião quadrilll"tor Foeke · 

WlIJr 2011 _Al'ullIani. de ma 

tr·leula D-A~;nl\. "om destino 

ttO Rio de .)'Ioeil'o. Tr.. ta -~e Venenos! 

do se<?und.. lI\'illo dêste tipo 

que.. ;; 8\: 1vi\,o da Condor, Uma verdade·que t odos os medicos conllecem e confinnam: 

será in eorporad ;; it frota l1é Dentro do estomago e int""tinos ha sempre impUTcz~ · e substancias 
relJ.Jl0mer,:íal h,."siltlirll. ao, infectadas•..E1_~~~_~~s mais pe:ig,~ad(',rcJ;': v;~nos .lado ãõ ," IJ8ltllrit> . du--miiiã.......- - ·--
 produzidos pelas fenllcntações toxicas internas. quc- pOuco a · puüêl) 
Rio-Bueno" Ail'l~ ~ . in\"adcm o sangue e estragam todos os orgãos, causanuo dor de cabeça.O quadrinwtor «Arumani. 
nflo tentou hater . reeórde~ peso, calor e mal estar na cabeça, d ores no corpo e nas articulações. • 
algum. 	 ohscrvlllldo etapas colicas e graves desarranjos repentinos do ventre, inflanlação da mucosa 

• Não. é tnGt ivo para V. J~>~ ~ pf'r ,.11· -se . porque 	 diárias ao longo da linha do estomago. inAanHlção int~~tinal, persistentes e dolQro:;o~ sofrimentos 
'UIDa dor de c3!>eça ou um :,: cnX~Hplcca. sl! bita postal t r a n s o c e à n i c a da do figado e rins, inchação tio baço, falta de energia para o traba lho, 

mente a 4ltacou. Tome Ca l:aspirin3; , 'e r:.i com Esta6
«Deutsche Lullllunsl\· . nervosismo, certas molestias da pele. falta de ar, sufocar,-ões. palpitaçõcs, 
que rapidc.z eIla n.io somen t e lhe allivia a dor, 	 etapas (oram fixadas da se congestões na cabeça, t onturas, vertigens, ancias e vontade d e " omitar,como lhe reltitue a bôa di.spo~ição de corpo e d. guillte maneira: Berlim Sevi · 

lha; dill '27: Sevilhll-Dakáreopirito, 	 biliosidade, arrotos, mau gosto na boca, indigestão. muila sêde e 
quentura na garganta, azia, gazes, falta de apetite. cmpa<:hamclltos,e Seja pcecavida, toenha .empre :í mio c..1i... (Africa 	 Ocidental): dia 2R: 

pil-iRa. 	 lingua suja. mau halito. prisão de ventre. coceiras. mal estar dcpoj, deDakár Nlltal : dia 29: :-iatal
Rio de Jllndro. comer, to~ gastrica, preguiça, profundo esgotalnent'o, sOlunolencia. e 

molle2<l geral, opressão no peito e no coração. artcrio-esclero:,e e muitas 
Wulf «Arumllni. esta va com doenças prolongadas e mortae". quando não se toma cuidado. 

• 	 A trlpuhtção do Fockl" 
Prr••• n_tr-i..iJtJJ J~ \\~..''''.': 

c",;·ktiri... ,,..t~IC;J·J ,r.-,--,...._--,_.-' post/i de c inco homens. 8 Para evitar e tratar a dor de cabeça e todos estes males. use Ventre

;::~.Nt;" CELO- \ .I~~~ •• I s/iber: piloto-cu mandante von Livre, remedio serio e de inteira confiança.

Clllusbru ch, 2' piloto Gruetr
rin!!, radi u-o pt' rIHlor Stein . 

~_~~w~~~~__~ ~.ntre-Livre tonifica, fortifica o estomago e inteslino". e os limpa 

meciLnicos Rosin,ky Nuel das impurezas, substancias infectadas e fermentações toxicas, c a~$im 
le. O piloto- comandonte von evita e trata tão perigosas doenças_ 
Clausbruch c o mecâ nico Use Ventre-Livro(jFIIISPIRIRII 

e 	

•
Nuelle slio do quadro de tri 

pulantes da Condor e -mi


O ItEMEDIO DE CONFIANÇA liunários do ar». portanto. Lembre-se sempre : 

halitpnte Ilcredilauüs parti o Ventre-Livre não é purgante
c.afr. DORES E RESFRIADOS vôo em que~1I10. Ambos [o 


_~~~~~~~~~~~~~~~~~~__Irllm pela Condor enviados, 
 Tenha sempre'em casajá há me~e6. para 11 l\lem!l
nba. /lfim de ali se [umilia alguns vidros de Ventre-Livre 


CLUBE DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS rizsrem com o novo tipo . 

:juer durantp a construçãu
CiviS DE SANTA CATARINA na própria fAbri ca. quer em 

De ordem do sr. Presid~ nt(' , comunico aos sra. a8. 	 vôos de ensuio. que se ex 
tn~~d. eram por \'áriss serna· Ra'dto de Londreseoeial!ol', que, em lIellsilo ordinárl/i, rel\lizBds no dia 29 de ..~ 

julho último. o Conllelbo Diretor dn Clube dos FuncionA Quanto à origem do nome BANCO NACIONAL DO COMERCIO I 
rios resolveu: <Arum/iui•. soubemos que o N•• ond.. de 31,3i ...... 19.16 

l ' - Dispensar o pa~lIm~nto da jiJia 808 íuncio- Silldica~o Condor o escolheu A V I S O "'" •• e.teçio O..,enlry. de lon
néri08 que, até 30 de setembro do corrente ano. 111' ins- para lembrar (,Ulra ~ralld" dr.... i".di••á ~.te noite ~ ".pinte 
creverem no quadro social dellte Clube; fll{ura da nos~a nomellcla · A Sucursal do Banco NllcioOlll do Gomércio, desta prog'."'o, hor',,~ d~ FIOI••nopoh" 

2' - Convidar. pelo presente, 0'1 all6ociado~ quO! turll. indlgl'ns, pois Arumani Capital, IIvis /i a quem interesAar pos~a que, (.m sua séde. ftU~.0-:5••-ponhAonl.uncI0l e'" _"' 
foram aumentados em lIeus vencimentos, 11 regularizarem Ioi .o chefe dI' IImll trib~ se acha Ilhe ' ta a Jn~('rlção para o concurso que, durante ,. ~ 
HS suas mensalldades. de a côrdo cr,m 08 vencimentos a- tUpI, contemporflneo .d~ Abal- a I" quinzenn de Agosto entrante. rar ~ realizar e /irin! de 2030 - Bi, Ben. Noticiário em 
tuai~; . -tarA, ~endo ambos vI"Vldo tJat admitl~ novos lIuxHillr~s . _ upenhol. '-éi' • J 

3' - Convidar os Ilssociado8 a: prestarem : docla: época em que o general 20.45 - - Pionist•• Britãnicol. .1 
ração de famUia até 31 do eorrent~, para efeito da or Rondou pmpreeodeu a sua A GERI~NCIA 2100 - Bi9 Ben. NoticiÁlio la 
g8nizaçAo de cad8~tr(l dos as!<o\!Íadotl. memoréve l expedição alra- portuguê•. 

tado a ~e:I~~r~~:~Oa~j'::8,a~tc2:A ~o~o,::s~!ré~~:~ t~:~~:~:: . :!~t~,~8b~::A~~~o~~hÚS llitIlS do 297 a v IIlt-2 Ro!t~~~ Cso~~n~·:i::,'~i~e~:.n 

Ilpeoas, às pessoas dn famllla cuj.)S nomes constem da rUI (H.rpe). 

ficha exi~teote no Clubp. 11.45 - Ua R.citel de MM. 


Os interessados fi cam convidados a procurar 8 sé Plr. doi. vi"linOt. pOI EcIa KIIHy 
de do Clubp. I\fim de qUe Ihl'lI sejllm prelltlldo8 os esela Or. 8ulft11t Vl'lnna • B..ttlx M.". 
reclmentos necessá.rios. "'" 2!!.CO - Orque"'. de Te.o_ 

Secretaria do Conselho Diretor do Cluhe dos Fun- -0- 2!! 4'5 - .Seri. d. I..I...... ? 
cilJnArlos. em l' d" agost., de 19:~9 . Coullltorlo A Rua Polelr......penhol. 

ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA Joio Pinto n. 18 (so- 1300 - Bi, 80". NoticiÁlio_ 

298 Secretário 2V-alt.2 brado). Consultas da ••~~~;I._ Notai •__...11, .M 
1 As 3 boras da tar- ••Penhol, IÔbre o Metado do. 

de. A08 pobres - c....l... . . _. 

Consultas no HOl!!pl

tal de caridade. 'I 

R horal da magbf. 	 PRO CALMA 

com. Velocid'Bid,e __-_~~-~-o 

Nuoca se deu tanto valor ~ 
a08 segundos ou às suas fra
ções, como /itualmcnte. Até Mio' ha 

IleS80!>!' de8ocupII.das e que • 

perdem hora!! e horae em 10 U.O di 

~~~~~r~~s r!~1~:' ad:II

O s~~t~:: CALENDULA CONCRETA 

rio!'... quando se acham den- a melhor pomada para feridas qu!!lmaduraa e 'íly~ J~..~'~~ 

~~nt~':o~s~, i~~tt~'!~::,lq!:~:~ ulceras auügu ' ~~,~~~itf.t;t~:"..,.~ 


-~_~~_-_-____ 	 têm de dar pa88agem a ou- NAo r.oofundlr com a pomada commum de Cal8odula. ' T"'(éi'.ot8s . '040. aa ... .. _lJI!!:__ : P~ITOHAL O[ 	 'TCUqrU"deO _' _ ~ UO _ 
tro carro ou quando slio for Exijam CALENDU;:a~~~A em lodu ai ,dO}-"'~!)~iI:Il tua) ..-;;... ~,aa:: 
çados a atender a um 810al eupo,.yoL' prepar'" 1'll000tIf'!\, 
luminosos. Querem· correr, Oep""ltarlo n..sla call1lal: PHARM. 81'0 . ,\008TINH() 2 PROCALMA_ail8f' ftu.a 0",10 tin -ÁNGrCO P[LOT[Nü~ ~~~~io ~~SP!~IO~~~~!~ U:~ • UI" Conl:ll'lhelro Malra- II! ~.:ti:::i:'l::Ut:~:::=" ~~ • 

" feDlI.,o.o R(M[DIO INDI[ADO ~~a~:~r~:e:~!~~:: :: ~:~I~_I~=~===~=======::~~=~~~~~~==::""'---""'''' -----'"'-~,.,....", 
rio. Incapazes de «controlar. 
os Impetos, querem estar 

;;=~~=~~~~~~~::=====::: 8empre Da difinteira . mesmo• 	 -- à CUMtll da própria vida e, o 
que é pior. da vida dos · ou 
tros. No geral 88 pessoas que 

_T_,,~Ao 	'0'-0 :Calarinense 8e tmtreliam à .mllola da 
velOCidade. silo vitimR8 de -. Il""" ........ v""_ ....... 


1 ... . '01&."-.....! A EmPF._.a::"~&er & Irmão _comunica à sua um destlQuillbrio hUlUoral. 	 .......... _ .. OT_ 

que · 08 torna Bofregos. pre

..,.,....~~ ....-_...... ..-.dl.tinta fr.,u••la q... ,u..,e>tesol,Veu...-... e.st.. ~n~!,r suas cipitados e perlg0608. QuaD .: ..... .....,.,._.........1 .....
linha d. 6nibus d. Porto A'leer:e . o mal decorre da . ralta .de .... ..... _'_'_Uaika" !.i~a capital.,: '; 	 fo.roro e se ilcompaÍlh". ;d~; ,.lo •• ~,,-,- • ..&o_~
perda de memoria, de .. lolO~ c.ii606o ..... ........ ....... ·I~. 
.s.u. • f~· 3aa. ••óbado., ,ola, . d~ ;. nervoslsm ili dé,\ laca- T~. ,.. • P4d.ita -'_ 
. fc8Ci:lIlllé !para eslófçõ~ pro· 6 Pó I' I T ...
• 	 »A,~ - ..... .6bado • dolDiâ:(lOtI; 


Ageate _ F10daD6p0u.: .::"at~iC.d~ 6u:,ed~::r:~~ 

lau da C... o.y.,. Toolrlca 

Da.i Sil•• o:íJ::~~: :.:.a;e~~Dt,:-~ 
epa"IlMtOta • a Irrltablllel&

L..:..____ d' .----------rl.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iAllianceÂssufance·· 'Ôompany, 'timife~: ·· ,I 

(Companhia Inglesa de Seguros) 
Séde Social: Bartholomew Lane, Londres, Inglaterra 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1938 

·-'-·1 ..-----..p-l'~sc:..AV-o - - - - ____J - - - .-.~--_. __. 
2U: ao a com I ! \ s di 8 d

asCOCeif:fJJ~ , EB I('apitai realizado 1,000,000 O Hlpotécll8 .ôbre propriedades 7,442,84\ b 2 
, ,, ~ OI ~ ...b<.Je "'~"" .,.,.~( I.., .. ' , ,_._______ 	 26412945 Empréstlm08 8ôbre ImDOsto8 pllbllcoe 1,988,nl 12 11IF'uod08 de Seguros de Vida 1 

Fundo. de Seguros contrll incêndios 3,484,50U o O Empré8timo8 8ôbre Usufrulos vltali· 
.. . ,- ---- ------ -- ~'uodos de !legurol marltlmo. 1.136,759 15 5 elos e Reversõe8 5~6,35~ ~ 

Uma a11: p'l raça-o Fuodos de Seguros contra acidentes Empréstimo. 6ôbre Arrendamento. 21~,i90 7 
.) e Fundos de 8egOlroe diversos 1,357.325 O o Empréstimos .ôbre Obrigações, Ações

}lolt'~tia8 dos rins e coraçfw 	 Fundo iteraI 757,5:8 4 1 e outr08 tllol08 41 ;,18 10
I1o TONICARDlUAt lonlco dos rins e do cotnçlu limpa a tão antiga quanto Fun~Oe8dgeat:,!:0~~~r~~o e Fundo de 2.55~ 1175 3 4 EmPJ:8g:~:a~~~e ApóUcee de vida 1,404,599 O 

llekll", '118 rla8, ... nepb,ile., Maia., (lOUCa8 ronal., lIugmeola as Fuados de Reserva 1,850000 U O Valores do Govêrno Brllir.n!co H,92!<,347 Oario.... Tira &8 IIlcnaçõe8 008 pée e rooto, bydrop.ia., !..Ita de 
ar.JI&lpitaQiies, dórea do coraçAo, aBtbma, broncbtte a81bmatlca, I.~. Pl'O'prla mulher Conta d.. luoros e perd8. I,!06,Y6710 lO Tilulos munlclpal@edoscondados. 

~11 , Lucros, S~guros de Vide (Conta dos do ReIDO Uoido 1,263,4!J8 O Oarlerlo-aelero8e. Acionistas) . 26!J,4flH 4 O Valoree d~ Indla e das Colônla8 l,69U,Olti O O
Remedio8 	das senhoras i Níi" é sem razão que se 	 Ó~~I~:~õ:~r~:r::~:se açÕ >8 I~,~:~ g gE' o tanlco utero-oynrio SEDANTOL que re.tlLue a saude 

afirmll ler a beleza na~dd () 40,029. 5~1!I 5 9 Arrendamentos, Rendas e PrMl08 :1,005,795 9 5 
rqulador da8 vieU8@. cera da8 C104: nçâ8 do ute~(t, ' ivn.riüti, evita ' com o halo sexo e que na Reclamaçõe8 de ~:I~~~t~:v~~~~i~~~: ::::~:8 ~'~:~ I~
perdida: pela anemIa, palUc1ez, magreza, la8110, 1I0r.,. brnnclIs, 

aa beBlorrbagill8, anle. e dl'pols 110 parlo; cu..lr/l loda8 a" ~nrer ! 
mlt!ades da• ...,nborao do qll/llqu~r i1lac1". Ilutll pel" eonljufs tll dêste imo SrgUrOM de 226,281; 10 O ~:~:::-I~.s ad::~::!~S I~}~~:& ~ 

L(~~Õe8 do coração; l asthm:L i portanle 8triout.. !t>miRino, lde~::~e~~~~~ Juros, Dividendo- e Renda. a receber Z1,027 3 Õ 
I carta mulher (\ UI!l ~oldarto conlra I;,cêo- Juroo, Dlvldeodos e Rendas a vencer 377,484 O 2

U.e a CACTUSGENOI. E6peclJIco do dr. KIi'g Paimer, : em arma8. dios a p~gRr 480,iI04 12 11 Dlnbelro em depósito n08 B.ncoo;conlra bydrop81"., ph Incbbdo6, falta de OIr, pe-Ipllllç6eR, b"l : Fui Eva, prova\'~lmpnte, a Idem deS.goros 	 em caixa e em conlir corrente 537.811 lOmenlo db. vela. E' arteri"•. b"oonclll'" a8'hmuticll, aneurl_mg, a 

no coração pontadll8 n08 tln. e locbgções. lar·se na ca.mpanha em pr?l Dlvldeodo8 Dia 


tlcS$a causa, Quando, ao ver reclamado" 260 16' 


.,.pblll8 e rbeumatlsD1o, le.ões, c8n6aç", u'ln,," e.C',"6a8 e dôre. 	 prinwlra v(1 lunHiri,L 11 alis- ~~~e;:o. 1;19.745 B O 

Aos frHco~ e cOllval(>8centes s sua im81!pm rl'lletida nos QuanUI. devidas G25,Il23 10
Devem uear <' STENOUNO, Que IdZ engordar, Bugmenlu o 


Yilor do. IIIU~CllrO. e dos nenas. Forlalece o sal1J(ue nas pe.
 c ristRlinos 11lg(lS do Eden, --- 
.oaa anemlca8. Evita a tubercul<'8p, cl~8tri1.a O" I'ullllõe. dr.entcB pe rcebeu <lue os seus longos 1,952,420 I~ 9 

com pontadas, to••e. dores no peito c n,," C081a8, peroas !r~ca8 c/lb., lo8 poderiam ser I' uro
U.iua Buja. , urll a neur".lbe,,18, o desanimo e a ayspcpsl&, e 11 lados tle mnll e irll graciosa e 
eoDvaleaoon~ é raplda. 	 !í 41,981,980 4 ti !i. 41981 .980 4 6bonit/l, e se pôs fi aceitá-los 

8yphilli~ - Pdle - Rhem:natiKillO a vaidllsn c( 'mptluht>ira de 


A SPIROCHf.TINA (Elixir de Caroba) do sabio dr. WlIliam . ,\dü l) dt'u iuj e io à luta pm

G;een, cura mdeslla8 do ••nj:ue, .ypblll., Ol"Z"ma" tumores, I husca d» be!t>zll _.. luta que,
darlbrH, espinhas, li8tulsfI', P\1 ,- g.1cões, rortdo.~ . CUDCr«.'~t e~cro· 

I=la: ::::~:~Ismo. Un;co dcpur"Uv(l que Um!,,, n carpo, lonl· 'CItI'.ucteriZHIltlU 1\ eo nstâuciu R. O· N., Agente NABUCO DUARTE SILVA, 
e Cl1pri"hu femininus, conti· Sub.agente


Deposltarla8; lod". a8 drog"rla" .le sao P.. ulo Rio. ~écu!os até S. Francisco do
e nuou atruvés dos Sul FlOrianópolis

Iosrv~~~~s:::H~r:<l~aBÍ>i ~\l prema I F:;;29;;;6;;;;;;:;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ _____-::--__2_'·_.-_2 
AS8~NHonAS DJ'~V .KM USAB "i\fIl ulcançllr a hel ",,-', Iisicll, li I (obsAlhos aos 

Em 8U4 toUelte intin1(i ~ó· (·nt~ " ~'IEIGYPAN, tl~ IJIl~ lll"i~ uh' is Ih ,,:, tem sido Dr. Bl-aSe A. Faraco " 
Il auxilio dos hofllens qUI'.grallde poder hygienlllD, c · n!N r!lo lt' s :ilb " , [)t, · g' ,, ·a~ 

e &Ul'pe1188, irrltt,çõt>s V aS.! O" " . ,:orr im ,' n1.0", "Hl!e' · c pm t'S progre;;soR da ciên 	 motoristas
(, ia, criltr»m a modt>rna artl' Médico·chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de 

lIah ule 'o·vdgi u·.\ iR, rne!,lte · t' t. , '- la ,." lI> (je ";(I~ nçH" lia cosmútica: sub.tituindo, S~Í1de de FlorianõpLliS, Ex ·interno, por concurso, I Muitos automnbili8tas, par
locaia e gr::o·.!e rr"'~t, rV"I · v . , O, '~.- r ~ 1',,, h C,,, R"J a~SiiIl , 08 antiquados usos de da Assiténcia Ptiblic~ de Porto Aler,re. Ex- tlcularmente durante 110 tem. 

que dispunha o 8f XO lemini- i interno de Clinica médica c Ginec~logla . porada de turismo. quando·:==================;==---1 nu, ! Jpor métodos c.íentificGs 1 eLfNICA E CIRURGIA ~mpreendem excursões mais
I 	 flue Vil'l'lUn pôr' li disposição ou 'llen08 longas, têm o pés 


dll mulher ml:dt!rnu uma eimo hábito de -descansar» 

u:rllnd e 8tÍ1' ie ti.. fiDiSSimOS --- Sí f i I i s ___ sôbre o pedal de embreH
.,rodutos Ile belezll, corno, gem, isto e, dirigir com o pé 

ilor exemplo, bS clt, marca (onlulta. dia,iamente di, !6 iis 19 hOl.. esquerdo apoiadO ligeiramen-
Uessy que proporciooam á Rua Felipe S<hmldt, 46 _ Fon~ 1648 te DO pedal, No entant\l, ês-I
~ncantHdora Eva de nossl. Florianópolis se báblto é um dos falores 
dilJ~, lorlos os requi~itos ne I que ocaslunam desgllste pre
cllssár ills à consll rvaçiio de 276 	 3(lv-15 'SrmoOe, · IHdur~er81atemmulmcaantul qiDuUe ' . eto
~eu encanlo e fascinação. 	 a 

ASSOe. FILATELlCA DE STA. CATARINA 	 m~\!~r~~~~c:atI::~~a::rD':_. 
plic8da lentamnnte. Se o ml' 
canismo está bem ajustado,I JOSÉ CATHCART 	 CONVITE t'ngrena gradualmente, sem 
enguiçar, nem patinar. Se 88MARIA CATHCART De ordam do Sr. Presldenle, tBnho a prazer de convidar as prezados lá defeituoso, fácilmente 8e 

cons6clos e umlS, l!ml!lu para assistirem oi aassio comemorlUn do I' nota e o motorista 8e aperparticipam a seus pa rentes eI 
8 

=:~:~~::. ~~~I~~iI~: ::rS:: da Don diretoria, iI nlll:&ar-se na prti-	 cebl'rá dell' sem dificuldade. pe~soa ' de !Ue~ leleções o con
IralO de (a~amento de SUa !i lha AbrllhlDlilr' I' solenidade. Dm cODiunto ol'llu.slrll sob a reglDela Não obstantt', convém ex

. DAL(EMA cem O sr. do maeslro 	Herm/nlo Jaques. perimentá· lo urna vezou ou-
Florlauópolls, 2 de AgOSIO de 1939 Ira. Para isso, ponha o mo-HAROLDO 	 BEL TRAMI. 

tor a funcionar, aplique oI ERRARI IORR DA SILYA fI'elo de mão, ponha a alaiMe-': 3 V. _ 2 va.nca em primeira, e em
l' SC(H"et6rio 

HAROLDO 302 
8 	 -----------1breie. O parará imemotor 

diatameote, Se contiouar fun DALCEMA cionando, apesar de que o 
apresentam-se nOIYOS automóv"l esta treiado, fi 


Fpolls., lO·7-39 GRIPPE porque a embreagem patinn. 

302 5V'2 A embreagem nessas con


TOSSE? BROMIL 
catbarrOR, 	 COl'stipnçtj(,,8, PSCH l'rOS dições -	 nll.o 8C esqueça! 
guineps (' fraql1ezas em ~('ral são inrlicios ê urna [ontll de 	 desperdlcioCÃSA--'-' 
gravis!imoli. O menor d~sc\1ido p{,r1e constante, de potência e com
occfteionar doenças perigo.as, até mesmo busUvel, ao me~mo tempom:r~~ci~,a:.eraal~~::I, u~~j~as~I~~ i 
1\ 1IIberculo.e. Seja prl1<lrnle. Aos pri, que força o molor, desneces

guel nâu ultrap~sse IOO$t:C)O 	 8àrlament~, Assim que noOleiros sympt.omll8 dn to••• ou resfriados
mens~is, InformaçO~s na redac 	 tar, pois, qualquér defeito na 

tome op~!~IP~~e~~, ~~ ,~.~~al-I çAo do «Estndo.. v-56 embreagem, faça-o corrigir 
laçA0? Procure obter na INSTALLADORA VINHO CREOSOTADO quanto antes, 
DE FLORIANOPOLIS o medidor marca Do Ph. - Ch. João d" ~i\VIl Silveirll Casas á venda 
SIEMENS, com absoluta garantia, porque Vendem se as casas de mora

é o melhor, 	 Atravel doe tempbs e depoi. de apparecer centenas dia, ambas com óttmos terrenos ·":. 
R. Trajano, 11 Phone 1.674 	 da outros, o VINHO CREOSOTADO ainda é o á rua Conselheiro Malra n. 110 .:" 

V--16i1 	 grande fortificante. VINHO CREOSOTADO - tra, e ·á rua Felipe Schmidt n. 55 -<:::
Dr. Rem;gio tlieion" I c poderOdO tonico reconltituiate. I;:tar .na primeira delas . .10v-9;}: 

CLlNICA -MEDICA 

DO . 


CLlNICA DE CRIANÇAS 
Moleslia internas de 

Seohoras e Crianças em I 	 IOr. M.S. CAVALCANTI . 
Formado e com o CnPlO de AperreiçORm~nto em Higiene lolaatll e 

PedlaMa pela Faculdade d~ "'p.dlclna do Rio de Jorelro, 	 f<U~C~~1~~~19R~ ~('b, Siemens S(h.u.. (ke. rt S.A...... 
Chefe do Sem90 de HIgiene Inl8ntli do Centro de Saúde . Ex CONSULTAS: 	

< : 

A••Jatente dOI Sanatório. .lnfBntll de Nogoelra. e 9 ás 12 e 14 ás 17 110ras, Materiais electricos em leral . .. >'Bela Viola. (Co,rê.81 RESIDENCIA: DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: ' 
DOENCAS DE CRIANCAS-REOlMEQ ALIMENTARES Av. Hercllio Luz, 186 	 ,. .. ' 

TUBERCULOSE INFANTIL - I'Nf.UMOTORAX. 
Consultório: Rua Vitor Melreles, 28, das '.4 às 18. Phone: 1392 Installador. ·. de, Flo<rl~$ 

RES. AVENIDA HERCILIO LUZ, 155 AttRnde a chamados R. Trajano; 11 Phol1.167~ ·\\ v-P I _________• __ ~_1_0______________ ____•___ :'.V. · ::'.~ ______________~~_P'_~ ""II,-__ - .. .. '1_~.~" ~'~.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Co,r�.81
http:perigo.as
http:DJ'~V.KM
http:bydrop.ia
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o PSI'ACO - Sexfa fe!ra. <{ !!fI Ago!t& de 1988 

a IA. $ .~· I ~'}ê' /jC Ao "r , T AI." 

Arliqos de invê~~;~~ara l1~~~D~; ~~l'lhoras e crianças. em maior 
====-=---=~-===-~===:== VariCIQO sortimento. n(i's CASA ··A CAPITAL·' ============== 

146 Matriz - Rua Conselheiro Metrft n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 1 

LLO~D< ...'~SILEJRO
FALTA-LHE O APPETITE? "PATRIMONIO NACIONAL-

LINHA AltACAJU/POltTO ALEGRE (Pâra ?o NorltCuidado! Você está se intoxicando! •no Sábado, e para o Sul na quarta feira): cCOMTE. AI..
Esta falta de oppefife é devido ao desarranjo das funcções : CIDIO•.•COMTE. CAPELA.. e cANIBAL BENEVOLO• . 
digestivos que resulto da occumu'o~ão de fox;cos no orgo· ; LINHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA 
nismo. Elimine esse perigo tomando diariament. o "501 de LINHA I{lO/LM,UNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

Frudo" Eno --- de sobor agradov.el e d••Heifo reYÍgo· TUTOIAIFLORIANÚPOLlS ,,, 
rante . Eno limpa o sy.s:tema inles'inol, purifica o songuel FRETES DE CARGUEIROS~~~ 
.eyita a somnolencia e o Fo'to de appefíte. Mos .. VAPOHES A SAIR: )nôo acceife substitutos' 

PARA O SUL: 
COMTE. ALCIDIO: dia 9 do corrente para i{io Grllnde, .. .CO\tPANHlA•SALDEFRUCTA' 	 ••PelotaR l' Purto All'gre. 	 ÍNTERN~C.IONAL 

PARA O NORTE: DE;!.;« - .. ; 
ASP. NASCIMENTO: dia fi do corrente parll [tlljO!, S. CAPITALIZAÇÃOOs animais na batalha Francisco. S<lutOR. Angra ""s Rl'i~ e Rio de .Janeiro. 
ANIBAL.DE:-IEVULO: dia 12 do c:lrrenLe p/Jrll Para· '.orliía(:lO de Julho 

Por um curioso rrlato de cer D8gll~, SaDtos e Rio de .Janeiro. No w" rt~lo r ....IIZII'I~ em 31d~to oficial da mari nha de guerra COMTE. ALCIDIO: dia 19 do corrente para ParaDa Julho de r~39. lo'am .orl....das
britânica que tomou parle na guá, Santos. Rio de .Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus. ..••~gui"te. c' mbtn,. çõ~ : 
balalha de jUllândia durante a SlIlvador, Ar8cajú Il RecUe. I

CO!ftpanhia C Aliança ~a Baía» 
conflagaçao mundial, sabe-se co- DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
Fundada em 1870 Side: BAIA 1110 se comportaram a bôrdo do CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. MTA· 

couraçado a que pertencia o di

to olici~1 três animais que êlelr----------_
Sequroa Terreatres e Maritimos linha .no seu camarc,le: um ·fox  Ag~ncia-R(!a loao Pinto. Armazem - C~~ Q I ,Sf 
tcrrier" e um casal de canàrios 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 '1Quando começou u trovejar

Capital Heallzado Ib. 9.000:000$000 dos canhões e o navio era vio 11.._______,_...1 	 AA;:;;:I :;
Capital e Reservas 50.058:377$952 lentamente sacudido pelas defla H. C. DA COSTAResponsabilidades em 19_>1; :: .188.652:899$714 grações. o lã!) Iremia de medo e 
Receita em 1938 	 22_786-183S148 foi esconder-se debaixo de um Wê z
Ativo em 31 de dezembro de 1935 • 71.478:791$813 sofá, enquanto o ca~ário se con-
Sinistros pagos 	 HJ94:715J\170 servava perfeitamente sereno e F y,};I;I .Bens de raiz, (prédios e terrenus) • 17.186:241:l$949 a canária... acabava de chocar 

seus ovos. Os canarinhos come
çaram a nascer em pleno fragor 	 J % ;( '.' 

Diretores: do célebre combate. Eram seis 

Frallcis~o JOSé Rodrigues Pedreira, Ik Pânfiio d'Utra e foram logo admitidos como 


Freire de Carvalho e Epifãnio J(lsé de Sousa ·mascotles' da equipagem . ate 

que, chegado o couraçado ao 
 R E F·" 
porlo de uma cidade inglesa on 


Ikgul~(lres de avarias nas principais cldadts 
 de se realizava uma venda de 
da América, Europa e Africa_ "

caridade, o olicial, depois de G O F' 
narrar o curioso episódio, fez 
presente dos filhotes à comissao Os porll1dorelÍ de' t1túlos êiD' 

disturbios da vida 

I
da venda, que os pôs em leilão :1~~o~°u.!C~f~:~~ 's:ó~~,:::" Agentes em Florianópolis ser.do disputadhsimos. Cada um fem inina, desde a bôlso garantido, na séde da 
foi adquirido por dez libra5 es puberdade .; eda Companhia, 

ou com o. Ag~nI8. Gera••:ter1inas.CAMPOS L O BO & Cie. de 	 critic:a, encon~Do relato do l'lidal se verlfi LIVON"IUS &; eIA_ 
ca que a cOn5c1enda do perigo Iram n'A S.ude BLUYENAU 
no cão é muito mais viva do d. Mulher O Ira-
que no 	 . Nlo inlerrompotm o pellacanário. mento regular dlts men8&lJda'. 

j de. doa IÍBUI maro.. .. " 

t~lWQuer ser feliz ? 
A IAUDI DA lfUIaIIIBEm negocios, anwres, ter sor


te. saúde e reatizar tudo que

Dispondo de deesja? Mande 11100 em sellos 


Atenção! 
peq"ena oli


eina, porém. adcquzda, com 
 e escreva ao prof. Omar Khlva.
aparelhamento de precislio Caixa Postal , 407. Rio de Ja-l~iIl"------;~rn..:II;_-:_-_-_-.-.-_-_-.-_-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-_-.-.-.-_--.-.-:::-.-_-._absoluta e um provador neiro. que lhe indicará o meio I 1/\ v.-13t

de lâmpadas. de obte. triumpho, prosperida

NOEL MENDOZA de. '"rIu na e t'aíute. NAo hesite 


acha se fi disposição. à rua 
Padre MI!!uelinho n.O t7, ~a~)~a ~ 1~~~~&~Leilãoaté o dia 20 de cada mês, 

para consêrto de receplo

res de rádio, modificaçOes 
 81&,1800 PlenameDte lIulori1.ado seráOH. 	 !~U~ ~~~)~~VI!Dàido em leilão no dia I-técnicas, etc. 

221 25vall. 17 	 o "r. Ouolre Rala, rHfdfnte à rua Mon-GOTTSMlN t~~~~:r~i:~~~~l~~f~rpas~~ 
duca Rod Igucs, em Peiotdll. R.o Grollde do Sul, 


EIfUIIIIIIDlS ftllfRflS! Ex-c',.'. d. 01/- gU;D~~bllia de 8ala de visita 
 diz:: 
_Com reridas que le elaltrovom pelO corpo., SAIGU[lll... o~ Snr. Rogelio A. ri1c. do ~:C~do9 n::.ç~Bca:!0~~d~8s:~ rodo, ",aelndo dores horrlvd, que me atormeDI.vam:,~ 

\'0", de Payundú. UruguaI'. 
, -~ cerfific. Ho~pit81 dt~ 1 guarda-roupa, 1 grupo de dia e 0011., n,;o me deixaudo Irabalh,tr nem dcnmlr, _. 

que eofrio assIm eetlve dura te multo lempo_ Já ealava ~ern (I..... lInIIJN uernberg ~:U~~~pelrio~ua~~de~~a caj:~ eM"lu", aem lorças, qUllodo me receitaram o ..OA;dur. n t. 	 f' o VDlco 10(1I.I1c:.... 110LBNOOAL»_ Pinalmt"nte, depol. do UIO de alido! 

'-,1iempo de lo". L. ' Bura. , 1 armário para remédios, 1 depurlllivo


m u c h o I.bard bula, 1 g u a r d 8- C o m i d 8, 	 ..vedo ccqr • demuro.Pr 	I vidros dêtoe m~rayUhoao ,edolmeHDe, 
e E. Kreuterl taxo de cobre, I armário pa crIei forçoa, 6quel eDllm radlccrlrntDte bom, 'foltaodóa IOIII~ Pboa"'oro, c..

l:NFERMI. 	 do, NMol.,o, V.Hd.... 
ii_SVE- . 	 r8 livros, 1 estante para mú treb~lhar ÕNOFR~VRÕSA (Plrrna recoohecld,,) Ú(.. Coan o Mil Il1O ao n.
NEREAS _ Especialista .em Ilca. 1 aspirador e .tranaror de 10 di.......--M;
Co'n '010 mador. 1 aparelho· de glnb·. 
li ?f_coa Ci.1·Urgia Get ui tlca. 1 gra:;de Vltróla Oabi As feridas mail rebelcltà ulcera. caaõcro'iilí; , - LcnoI&_kI I C1. 


... -IL()(M ~ NoGUEI- . . .' nete, clima de lolteiro, 1 car- cllcroJuh:o, pDllula., · fócoa , d4t!lIpu.~ç~o t '4í'--•• du ~, C YOIIa b-edle 

rioho de criaDca, . mo"aIID.• ."aLÍ.!idli"",I~fàJpurez,, .' dO iilÍ.~OiU" c1ut.rl .. do ~IIV; 


001011- (d06DÇU de rêdel do Norte, muit08l1vros; " zo\m r<lPlda" · .'lÍurllD1..,k~ i,cnm <o .: irIlD~ti e podll'UO r··~m-ntlllpor 


AM -~ de I) l -armArlo graode eDvidraOalli>:' 


""'-.-..-.. ..- Alta OlrW1t&. (.)'De 1 filtro,:? 
-~ i-'de pur<ltlvo ,, --lonlco, c(lALeNO(JALa;;, do • ."I..II..t. ~ da. 46tn ele o


~ or.. e parlO'; ibat joul'll de pé, coluolllI,me ' aY6dlcõinllb. Dr~f'reél~Mo W. , Roília:no. E' rflou -. hu ala , OU"" 

.o;dêslle6., prllD,lro. cl6ála;,tNlo"preàcrey8 

Se"""O Bef,ntido narpa elo .,..tema '~eI6stlca,cadelrall;~tl!g~t~ , 	 di f'., ... 
~-Co,..,.,- ,1dlcaI •ti"x',lié .r.-'v"ard«o, -.., ...., DenoM e operaçôel ilu~~III"r~upa. cristai~ i)louç~s~~ 	 . 

kprelllo 1ItfY00I t do _ 
~_ G ele pJutlca. t!gãsde .!"aisde.100anos;,vlll t'1l ,

CoueItN - m qu.l- C-.altorto . tU T'.... ~~~ãrrad~i~asLuísXV,\5 ;::~énli~- O .GAIZNOÓÃl1~i ~ ; o*\~~igO ,.a."U'.dO' ~to dr u.bo. OI 

..~~-: • ... 11 (Me 10 .. tI, • l~s;>m~s(Juilélr~s"bIÍlo'cul()i !fÍilâ clu,IBc.do cumo - - rlReiJI\It\OO' CleNnr'ICO - IUOI; 

~CdJIIIdCId; Me .... 16,10) ret.· I. ele 1D'o.quâdiõl;: f1nillf ·Pá~ili peita u .. dl.ti"ao IIIDhll1l .1..lIlr. boi. uM.".. ."t;,::~(l.Io"d{:
AUGUSTO KLOSZ ...::.- ,'-:'. s.. ~:':f':~:~~~d.~'~·: ~~~Ícs! EocoDlra-Ie em toclu ·u f'arm'ctu O s.a..tOCN t _ vr

ds dncoberll -dt-nuec..--Pclllio ono te .I.... 10. .. louÇI 11111,., IMd,.. dt , . do 8ra.U li Republlou Sal-AaaerlcaDU 0pInM0 do di. WatKCt SoeI 
N 	 61 Ap. L. D. N. 8 P. - No 91&JRua J08I6 .Jacqu•• - 12 ~ .! 1.1.;. ~~.~I::~·~~II~I:vn:V::I~:·kI. 	 'H cltCO"_lO\' - 4 ·JI________~ <4v-l ------ ................ 


• 
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• • 

() EStAJ10 

Diana Vespertil.o 

ItedeoVBu e OHlolDaI i 

r•• Julio Pinto n. UI 


Tt;1 1022 - ex. postal 139 


6:'1:'110NA , uaas 


.'\Jtu~ 
SftmNJlrerrimeetri- 
Mil 

5

'::•.•.:.................................. 

f1~lmpresa thC. ~8 Nav. "HIBPck,~i~1 

: Transporte rapido de passàgeiroSi ~ 2~;ias c()mô~v~poret~Ga~1 : 
• HCllpcke" e «Anna-; unicamente de cargas com o vapor «Max-. • 

•• 	 •e• --.5.~ MENSAIS DO PORTO ~<e-POLIS " · .-	 . 

•• . LinhaFpolis.-Rio de JaneirO' ~I,""'" '''n' "-Rl" do;oo" 'ol """_L1n"'L"'''''''' ''''''''"- .Escala" ltalã"hY-"S: Francisco ... -- '-' . ... .. _. .. . Laguna. 

NUlIlern ."·uiao • \ e Santos. Escala 5:10 Francisco • 
• Tr" n ~ r () rtes de passsal:eiros •No 11I("to' 
• e carl:;.as. Transporte de cargas Transporte de cargas. •

• 
I 	

•• Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 Paq. uete -Max' Paquete -Max. • 
AODUDClul mediante CUD(r.t~t( ~ 	 • cAnna- • S • 

,. cCal Hcepcke. " 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 11 •
f! cAnna>. 23 • 

_haA. n'o flerl6 rft· ..olvidoa 
o. '.)J"l\:loala. mo!wu olu Pllbllc. · 

• Saida á 1 hora da madrugada. • 
• Embarque do 5rs. passagei- Saídas ás 18 horas p. 01 ' 1 Saídas á 1 hora da • 

'I. dlr~cç4o DI..... ",,"pooaabilla 

.,..101 00_1101 emlUldol O"• • ros at~e~~s2~a~0~::d~:~ ves- madrugada. • 


..tlIIO> ....tcnacIo. 
•• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques ate Ord~ns de embarques ate •• 


12 horas das vesperas das ás 12 horas. as 12 das vesperas 

• saidas. das saldas. • 
· 	 .- - . .. "".. " .

IUTITUTI DE III&NOSTICO 
CUllCO • Ob -. As passage.ns serllo vendidas, no escriptorio da Em· . ' 

do Passageiros - Encomendas Correio • terVaçoes. presa, mediante apresentação de alteslado de vaccina. • 
Modernissimos aviões JU 52 ligam com a mllxima • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •Or. Oj.lma Moellm.nn 

seguraDça e pontualidade: • cRita M~r~~~. o movi~ento de passageiros e cargas é feito pilo trapiche silo á • 


Form.~o pel.. Universidade de 
 BR.'\SIL - URUGUAI - ARGENTlN :\ - CHILE 
G_bra (Sulçal BOLIVIA .- PERU' 
 • Para mais informaçOes, na séde da • 

Copl priUea Doa hV8pltale europeus • Emuresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
Cllalca m6cIlca elll geral. pedl..lria. Syndicato Condor Ltda. = - á rua Conselheiro Mafra n.· 30. I

doepçaa do .Iaterr·a nervoso. 
Assistente Técnico Agentes: ·· CARLOS HCEPCKE SIA. 


Or. Paulo Tavares 
 RUA CONSELHEIRO MAFRA , 34 - Fiorianopolis •• i~O••• fit ~.O....... &A•••••& .... 

Eapeclalízado em higiene e 8.t1de TELEFONE N. 1.500 

pública pol. UnlveNlldade do 
Rio de .raneiro. 


Gabinete de Raio X 
 08. NI611BL IIIIRIU 
Apllr61hn modem·' SI~:MENS par"I.-----------------------.

dJaCllÓ,Uco8 das doroca. inl".ual: CLlNICA GERAL 

eO'açao. pulm6~, ~e.i"ul~ biliar. 


e.lômago8, ele VIAS URINARIAS 
R..dirg....nu 6osea ' e radl' g••II.s 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
dentária. 	 Especialista em molestasMedico - OcuHsta

Electrocardiografia clini;:a 	 pleuro-pulmonares (bron 
(nialla6l11lco preClIlO d.. mlllésU... Formado pelo Faculdade de Mtdlcloll da Unlveraldllde chites - aslhma - tuber · 

,,.,dlacu por meio de Ir..c.dos do Rio de looclro culose, etc.)
elétrIcos.) , 

Trolemeolo cUn.ij:() e .._l'lrl!!íl'feo de lodas ai molulllIl.. Metabotismo basal Consullorio: Rua Joio Pin
(lletennlnaçlo dOI dtlúrbl08 da. doa olboa lo, 13 da. 14 il 16 hOI•••
[l:iã'ldulh de ••creçao Interoa) Cur.o de IIperfelçollmrolo 011 esp~cllllldllde. com o dr, - Phon. t 595. -

Panlo rUhe>. 00 Serviço do Prol. DlIvld SIlD300, 00 Hos(Exa"~=~=e~~~~::6a~ICO do pital da Fundllç60 Gllffrif-Gu1nle do Rio de JaneIro Residencia: Rua Joio Pln
HCO duodenal e da bili-). Compltta opparo:lbllgcm pnra exomca de sua cspeclalldadc lo, 1 (Sobr.)-Pho... 12t4.
Gabinete de fisioterapia 

Ocdaa curtaa, ralOI ult...-vio'el ' . EI~clrlcldade MédIca, ÇUoic<l Geral 
ralol IDlra-nrmelho e eletrlcldad~ Cooaullas dlarlllmeDle dllll 16 ós 111

médica 

Laborató.io de microscopia e 
 CONSULTORIO Ruo João Plnlo 7 sob. Teleph 1466 Solução racional para , _~~~~~=~~~~~=~~~~~== 

B88IDBNCIA: Rua TeoeDte 81l1'8tra 117 TKLBPB. 11!1 os serviços deanálise cllnica transpor.te
~: =.~=-u;':~od::.~t:~~:I:..----------.----·-----. G810RRHEA (HRONICÂa", ...pm ~. u:éa 110 • ·Lgue. 	 QuaDdo Ford introduziu o 
..te. Exa_ de urina, (reaçlo de motor V-S em seus famosos Nilo deI!lRollUoJ,..,~ ,,8Clenela progrediu o b' ~a'~' 
~= ~~Ir:i ~:e.II~:L---------------------~lcRminhões. o transporte mo- NOVIDADE;;que. resolvel'it. .,. 0 ' 8ElU . Caso 
pua, e~rroe. liquido r.qulaoo e tor deu, com isso, um grande Maxti:fio. slgUlo.(?a'rta par...:. : .... . 

Roa F_o,io "aebado. 11 	 . uma unidade de baixo preço CAIXA POSTAl.. 18~9 •.S~'P~tah:O 
qualq.... ~1q::::.c:.~.ei llCl/laçlo ~ ~ll· .:i dotada de primeiraumt I I,'	 f:,~~.:: , Pelapasso. vez,Telefona 1.195 101 poderoso 


F L O R I A N Ó P O L I S motor de H cilindros em V, 

com a velocidade e poder de 


j 8celeração, com a lODga du o 

rabilidade e fUDcionamento 

perleito que o caracterizam. 
 ~aflos".f"&pê_),;;;Ja:~. 

Desde então, milhões de 
caminhões Ford, através do 
universo inteiro, provaram a Matt iz:, í7110Ili~~()p()L.IS .. .. . 

JUVENTUDe 
economia e eficiência doAlEX~NogE 	 F1l1als em: Bi~~eria.'í.> ê~~e,il'O idOS~I;· . Lagell. ' 
motor V-S.SEXTA-FEIRA 	 Laguna e S.FrllíJêl!ÍcO-;-.ftCO'8Ü'uarloem\'riib"à~o,:;,Mas Ford não desc8oçou 
ai, no seu esfôrço em pról,..... ....... 

.............J!.. 	 REFRIG~RÊ8};ÊioÉ~GOS ' 
de um serviço de transporte .... J....rnD. cada 'vez mais apropriado e 	 -> - - , ,~:?7''o ','"' 
~........-. Ifall,i,la-se mais um 


ecoDômlco. ApreseDtando, es........... ..w. 
 te ano, o motor V-S de 95...... .......... 	 C. V., que d6 aos seul fa
~ mosos caminhões uma amo... , .................... sorteio da 
pia margem de fôrça adicio...... ..-. 	 nai, Io'ord vem aumentar ain· 
da mais a economia e efi


~1: ciência que se póde conse

guir nos serviços de trans
--_ ......Ia._ porte. Com este novo moto.r 

, V·S de 95 C. V. o caminhão~..
~ 	 Fórd trabalha 10lgadaDlenw' 


é com extrao~dlnAria , .eg\! 

rança. E .ainda mais: ti6 :,·inê· 

nor .dellgBst? d.Bs .. p'!çlill'" vllãi. 

~~~maiOreé?DODllardé "' iJíaDU-com um premii, i ~\m 
l,j~ç~~L;], .~..;Úi,L' . 

mercadorias"grg Dr. Â....to ele 

Altenor Morais 
 valo, de;, 	 !=-co

OIWflilo.........•
Tnbll'UiOl ••ml...· -............
... P_•• 4...&ldlllU 
uMoIilcu. •• toclOl o• Mantemo. em 4epólllo toduu pefU tObre.:::. 
..terIaIa adoDlados. • 	 -- -- ..'eDte. e lDeulliO lDeoa"'. OOlDpJelol.

HORAJUO: 

ou 8" U ~ de. 16 
 6.600$000 II Rua ~J: • • e. CMM de ttu.w_toe OI PlOprtetMtoa -..o ...... 

.. 18 boru. 	 f .. 101/1 ... I .. 4 Mi. dWo. laIIIaI"~ ........... ::::._ 

r. RUI P. Mi'-'''''o,6 Muitos PreRlios _enores __ ..."_.0..__ __oo_~_~_...-__a.._= a:_="_I_:_.._'_:.._~_r~·_Jo.~"'dl_IIIII_~_~_·"':_~_ ._:..._vtMa __ __ , 

_ PNIO. a - TIL 1111 _
'f-:f2 
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6 de Agosto de í939 

Clube 12 de Agosto l Dois cães foram I 

-	 envenenados 
ASSEMBlEIA GERAL ORDINÁRIA o sr. Tom Wiidi. arquiléto, 

De conformidade com a letra «<1>" do artigo resid.ente na , I't:a PreMident~ 
ANNIVF.RSARIOS56. dos Estatutos em vigor. são convidados os Coutl~ho n. S4, quelxou·se a 

Defluiu, anle ontem. o nat:licio da 
senhores sócios. em pleno gôzo de seus direitos, ::'~I~~ I::I(?r~o~,u~'l;i~"~~~~ ~~e~l~a prendida ~rita. Mar!a de Lourdes 
a tomar parte na ASSEMBLEIA GERAL ORDI- propriedade. aos !undos de Horn Calvalho, ftlha do saudoso con
NA RIA. a realizar-se domingo próximo, dia 6, às sua chácarH. Proeul'ando I1V" . le;ráneo HoráCIO de Carvalho, que 
10 horas da manhã, na séde dêste Clube. afim ri~uar. 8 ("U88 da mort" dos fez parle do grupo literário de Cruz 
de elegerem a Diretoria que deve presidir os aDImals, eJl~tlntr " lI pPI·tO de· e Sousa, Vlrglllo VArzea, OSCiI Ro 

sas, Araújo Flguerêdo, ele.destinos desta Sociedada no período social de Iles alguns fragmt'ntlJS de bon i 
1939 194 '" ~.. . bous llçUCanllJos. Outrfls hon'l Multo ésllmada. a anlversarlãnte 

a . O. Caso n",o h~!a numer.o I~gal pa 1.IOlll'. in.teir08. (<lram achados recebeu Inümeras felicitações. 

ra ser realizada a Asser"blela, em primeira con Junto a. ahel'tllr'fi ('xi Atente 


Senbolll•. '"ça com que seu n8vocação, ser-á · feita segunda convocação meia' lJumn cêrc/\ qUtl limita a pl'(l. - :. _c::.:.:.:.: ::.. :_ m2~;!.Q.·~""' C!l"~_~!,MF.NZONI. 

hora após, funcionando esta com qualquer nú- prledac1e do .1'. r.aJ'llls Ley~n I'\' ';.", ;~;:,~:::';::;,:'~,~,"~::;': 

mero, conforme estatue o art.39, dos referidos ~:(';~~' i~~~:;fll:ei~~t~~~:;~~.'d()! ,i" ",..<1,.",.1. .n,,, ~r"n. I.· FAZEM ANOS HOJE: 

Estatutos. AcreFcentoll o ~l'.I'() m Wil • ~:n:I::;",::.'~··,:;~~:~:;,I:",:;~:;;: e ~:~~;a dd/~!~~doMVf~I~:; Freilas 


OSCAR ABRAHAM di que. qUAndo rt'hlizava tlssa~ I <1",<'1 ...1:"""'"-11,..,, ""·.ma ~rllas.: Dlamanllna Alves e Mer
" SECRETARIO pesquiZR~, 6CU~ filhos . qu~ f;f:I ~:~I:·:~ii~,~O Il\,;~ ~ ~:;i.')~~~lo~~,I:f~'~ <êdes SilveIra;


304 2v.1 'achavam p~rt.. da cêl'ca. \'i· , .'1,.. n,,- J...". e".•"s. C",- Record tAundi~1 srs.: dr. Lauro Severiano Rupp. 
ram surgi r um critldo do sr t" "pC'"'' ~~;;$""" de P r e c i s ã c advogado em C.mpos Novos; JJ~êI - Leyendecker·. que 1111'S disl''': Pereira Rodrlgufs e Silvlno Balelho; 

IÚltima ~ora esportiva I ~~t.:~~~f~;iii:[:e~:I:ei;rlll; r;btt;~os -d-e--t-r-a-b-a-I-h-o-'d~;~~;;';~~ 
------	 Ontem. ús 11 horas da i ttli de cidadão. tornando·se o ('J,l'RF.S 
-----~ I	dOI< hombnns p"ln I<r. :\<lilton manhã. li bllnda musi cal da! um modêlo para os seus co 

Carvalho. o qual vprHic('u Fôrça públic!I. nllmll marcha \ legas. O a<ontecimenlo de vuUo. qUI! ·t 
que continham um lúxÍ\:!' c!lde nciada (~ um ondular Concluindo, puis, ao anos movimentara a Vida sC!clal de Floria-Os tradicionais rivais violento. ritmado. tomando a rlil'ecão dtl serviç!) püblictl. bem (> nÕpol!s. n~sles dias. será, sem dú - ~ 

As autoridnde;; vão mnn· da rua .ll'ão Pinto, !pz ,.Uo qll~ se 1he !lIça .iu~tiça . ~~~' qJue9r~nd\~!1!(~d~~~ C1:be Flo:,~~Avaí e Figueirense ~~rr f~(~~'l~;\~~ ~s r~:;:il'~ a =(~lr~~e~l~e I~~':Il~~~'.~iO do TI' ,JOVITA LISBOA de Agosto Vil comemorar mais um

jogarão domingo --união dos"'C-tiatifTe-ü~s t é ~'~Il~o~('~;~~:, P~':fi;,~~~m~~~lo anl~~rs:~il~e~e :!q~~~:r~~sa sociedade 
de Santa Catarina nidas, nguardavam a chega CO N V ITE da rua João Pinlo apresentarão. no 


Prosej!uindn (>m "lia ('~m In:1/l pÍl ·i~ 8er pr" vistn nllmó da de um Ilu8u'c seuhor, De ordem do sr. Presidente ~:~~~m~r:~~eln~~/:slumbranle e Ilar .

par.JIB financ"ira pró p<tRrli" \ ri(' Amen!p, ",tá snj.. ito a 11.1· CONVITE para d homenageti.-lo, ioau tenh.) a honra de convidar os lIes e ab~egadaSa d'am~sq~~ a~rev~~~«I\doll'o Konrlpr., li pntidllde tprlHtlivr.~ I\{'e~as para umll 
presidida nelo dimimico t, i (lpci,,10. gurao o-lhe o n ,tmto. sêll!J"res associados do Club IÓriO estão dando o concurso da sua 

Devendo realizor .e, no dio 13 Foi um ato festivo. um Naulico -Ald u Ll" ' . p;"" assis apUla~a sensIbilidade. Um !ardim dededicado I'sportista Lico ~!o ' O entu.iasmn e a «CIHlnCtl» 	 presente simbólico, tirem a flores. onde as doo. le.teio, do .Dia do Chaulleu,. ofel'tado à sessllo s(.lene re"lizar. (ôles arco fris
ritz farlÍ rC:lliznr, na tarde 1 SNã.. fnlores pl'eciows pnrn 
de domill~o próximo, o I'l'n o ."I"l'l1ro». :~.~;~~~::nii~~:i::r~t~~!:~:~ ~!F~~f~l~~~:~~r\\~:l~!l~lE.e~ ~ ;lês:~~xilr~o ~~~a~ ~~ ~:~~~ ~;:~~:~~?Ii.~~~1~;~}:0~~~f~:~~~~/~~~r::~!0~~ar:~Ái~'a~~tF;l!11~1r;~- !ta~!J~~rd~I~Ó~~t~~~ o cf::;:s porte no mi.... que .er. rezado. trabalbo, O ponto culminante DILERMANDO SCHMIDT <re~liva de F1orianOpolis . 

seCom'l tudn indit's, terl' !~Ba;:ig~u~~~~~s da metrópol,' em com.moraçio à dot.. da sua c'lrreira dtl servidor Pelo I" se.:retário A orqueslra do <lube vem. diária-
A'. 15 horo. ter. lugar em no' do E~tad() . ;,06 2v·l menle, reõlizando ensalo~, sob a d, 

m'·" 8 ree(jjçiio dos esp!'tá· I ...éde .ocial ° áto da in.u~uro O ato não prendeu li aten· reção de feslejado mae5tro. 
cuIos 8{.IDSHeinonis qtH.:! 8t"m~ 1 Prelimin8nt~meDte jogarão ção do. retraio. do. umo,. 'IS ção sÍlmente dos sub'lrdioa· De 5 a 5 t r e Per seu IUrUJ, a d,relorla do aris
ore relllizaram, pela l'i\'ali· !os adestrados conjuntos 111' dos do homeoageado. 	 tocraUco cenlro. •d,•. Getúlio V.,gn e Nerêu R.-	 em reun'ões suce, . 
dadtl e pelo eQuilibrio, alvi · 1feano~: TesoGro do Estad(l 
Jlt'gros e «uzurr8S). sempre I ~ S~J!ul·8uçn. ~d:'d!:o ~~'d;:"·o: ~~:~:i:do~on., ex~?:p:r:r~~l~.'. :'i'~~~I~tt~~O~' C sr. Arnoldo S.rbino, casado sIm, vtm determ'nando pt'ovdêncl4s 
dispostos a triunl'ar e nunca I Esse encontro promete rI' .uo' exm... 10míU... p.r., dê,•• interventor ferternl no Estodo. empregado da firma Hoepcke :f~ ~~er:VI:~~ ~~'":=~:~~:Oa~~~V~~ 
c(:nformados com n derrf)t,.: v ..slir·se de grande c,.mbllt!- modo, homenog.armo. e ine. bc' drs . Altamiro Guimarães, 1\'0 S. A., quando, montando sua 

O Fla-Flú florianopolitllDo Ivirlade e multo t'ntt1SiA~IDO. nemérito, go••rnantu de Aquino, {veos de Araujo. môlociclêla. chegava ao cruza· maxlm~,br~~~~lsmo'd h 01. 

PraHnlmol, ainda, que às 17 Celso Fausto dp. Souza, se- menlo das ruas FelIpe Schmidt -" 5 . ,(lfilS e a.man,.1. o 'l: . 
hor.o do mesmo di•. oe dará. cretários do Estado, Máuro e D~oduro, deu vlolenla esbar. · l!!'I0ense Esporte Clube,. abrirá S~IlS , . 

palie d. novo Oirttori., ., que. Ramos. prdeito muniCipal. rada no menor Jono Cabral que saloes para um baile que, diz-se, 
às 31 horo., •• rulizarí um bail. além de Ilut.ras autorid'ldes pelo mesmo local passava. ~on· vai estar anlmadf~mo.Sugestivo o cartaz da com que se encenaria o. I••t~jo, civis e milÍlar~@ . lando uma biciclêta. I HóSPEDES 
do .Oi. do Chaulieur». O soro Otávio de Oliveira . O menor foi. atirado i~ ~istãn- Eslão hospedadas n~ GIÓrid.HMel 

Fie. dotermin.do que p.,.o.m iniciou a ~ua vida no comér· cla o sr. Sablno preCipitou-se asguinles pesso.s: Edgard Elfler. Wal- •L. F. A. para domingo ...oeiado., Rio h.ve,í convite. eo' cio; em HJ09 iogre~sou n8 de encon~ro á porta da casa rer Ravache. Geraldo Masl Merela 
peci.i•• ,"ndo que o talio do mê. Fazenda E~tadual, com exer .A MundIal>. sofrendo grande Antonina Taranlo. Justo AUIlUSlo Dan. 

O esporte menor estará, no Iturmas rcpresentatins dos c1u d. ago.to d.r. dir.ito • ingresso cicio no Ttlsouro do Estario cho.que e recebendo lesões que te, Mario At~ide Corrêa. Waller E
proximo domingo. em gran:le bes Impren53 Oficiai E. C. e EUSTÁQUIO DOS SANTOS Desempenhou, em Brusque, o fIzeram ~ecolher-se ao Hospl' verardo Ba(kheuser. José Mleslu No. 
movimentaçllo em seus sectores, Departamento de Saúde. em P,.sident.. as funçiies de coletor e . ai, tal de CarIdade. voa, Nestor WOllmõnn. Luis Sdalcllm a realizaçllo de dois inleres· renhidíssima partida. clljas pers· 30S 8v-1 já se bavendo demonstrado O menor J_oã~ Cabra~, empre mIz. JoaD Zdr~ley! k' e sr'.~ Marlln 

santes coteio~, que I~rllo prose- pectivas técnicas vêm desper ----------- um colaborador de m~reci gado da ge.r!lncta do ES~ADO . Wlener, Artur leltch Nela. Orlando 

guir o campeonato olicial da tando a curiosidade da torcid;, en recebeu. dIversas exconaçOes, Mezzena Annegrel-lan!l MáriO F
RELI I':.IOSA menlo, Gustavo Silveha, 	 _
Liga de Amadores de FutebóL para os 1;.nCfS movimentados VIDA \I tão diretor d o Tesouro, chll' lén~o SIdo levadl>sem sentidos. nandez ~ José A. L. de Mel er

As 8 horas da manhã jogarão que imprimirãos os dois bandos ml'l! .o para seu lIuxili · r. para uma farmáCia . o. • 

os esquadrões do Hnepcke E. contendores. O cllrater tradicional do Deixou, com ' sIÚ1(lades, a ENFERMOS 

C. e Telefônica F. C. Essa par· festa do Sr. Bom Jesus. da cidade de Brusque. e. mais. O sr. Teodorero Ávila foi ~ubme-
tida vem desperlando grande in -----.----- Palhoça, consegue sempre um grande número de ami- lido a uma operaçao clrulgica, no 

ierêsse e certamente lorrespon ,\tralr àquela cidade. anual zades. tantEl que, t>mbora já Hospllal de Caridade. 

dcrá plenamenle às "spectativas. O dr. Sáulo Ra..os mente, inúmeros e fiéis 1'0· passados vinte e Illguno8 a· 

uma vez que colocará como ad · .. ml'fl'os. oos. ainda. hoje, lá. no meio Leilão

"ersjrios dois quadros mais ou Ide rC,l::resso do 1~lo de Ja~etro, E' o que, certameote, a · social , no comércio, êle é 	 Noulra página. publicamos a 
menos equilibrados e dis~~stos Ireabrru. o seu cOllsulló,1O a rua contecerá no próximo do útil 	 re!ação dos objetos quecitado como um cidadãn 	 serllo 

uma Pinto11 realizar luta de elrcle:Jcla João n. 7. mingn, poi!!. ali, inovam ente. à Pátria. útil à Fllmília e 	 leIloados. no dia 8, no predio n. e técnica. Diariamenle da I as 3 h~ras. 
As 9 horas. baler· se ã? as 293 nV·4 ~~:lr!:r. festividllde se vai Í1t~ã~ ~~~~e:a~:i8. safr IDals 	 il4 da Praça Getúlio Vargas. 

Às 10 horas, 81'1'/\ cple em comissão: fazia [alta a Mais 180 navios! 
hrada missa ~<llene. Aq 15. 8U~ presêllça à ttlstn de as· Londres. 3 (A. N.) _ O sr. ..-Clube 	Náutico Riachuelo ffir ·se ·á o imponente ben· 8untos de mllior monttl. __..__ . .. ._ _____ Shakespeare anunciou na Cã
zimento da nOVA. imagem de O cumprimento do dovel', ~ mara dos Comuns que a · In
san.. to Antônio. As_ 16. sairá ~ trabalho ~m '1I.yor da cole- I C. NEM A S glaterra acresceDta~á ISO os·CONVITE a grande proC\8sao com a tlvldade, o mteresse pe~o Es-~ vios, na 8ua maioria, de pe-

Tenho o prszer de convidllr oos no.~sos vai~ros()8 imligem do Bom Jesus. tndo não lhe foram Orienta· - queno tamaoho, ao programa 

remadoreR, que partiCiparam Da nglltn o[wlal de abrIl des A _banda musical do. Ri· dOR .por particulares. . _ CINE ODEON _ A'. 19.30 de constru.çllo naval. 

te ano ia compllrtlceram na eMe do Club... 15 de Outubro, b~lrao tocará em todos esses Tmba" em ca8~. seu Irmao. hor••, .C...inho do Plour., Nesse numero toslão Inclul
eõábado: diK " do corrtlnte, às 19 horas, ali!B de. receberem piedosos atos. um mes.re de peso, um ho· .Amol•• m.1 p.rodo... dOB 1117. para o serviço dp. 

8S medtilbs8 cunquistadas !laqueia cOIDpeuç.âo. 


São 1)6 seguintes os remadorl!,s premlllllos:. . Condenado o comte. :fe~~~i~Oe~r~!:pa~ed~al~~!1~ CINE REX . A'. 20 hOlo" con ~!:g:.-mmas e contra 6ubma- • 

Adolfo ~hierighinl. WnItcr ,Schleger! JIlRqulm Oh: Perry de Almeida quer sacrilicio em lavor de junto rUllO .Z,poroi.t•• alll Con' 

velra, Otavio Aguili~. Orlandf! Cunh~. Jlllro Vltz. OSDI um ideal: - Abllio de Oli · cêrlo da múslc••• caro, rU.lo... QUEM PERDEU? 

I{uf(s, Décio Moritz. Sldney M(Jr~tz. Océl:o de la Vega, Ar· RIO, a (A. N) -. Foi .iul vei!II:'. . CINE IMPERIAL -- A', 19.30 Na 8ntiga e conceituada 

tur Móellmann. ~oão Ml1tos. Jose de Carv81~0 Ri\mo~, Ha gadO em conselho de guer· FOl com esse catarmens~ horH, .Nuc. um. c,tril... Sapataria Busch & Ci8:, ~ roi 

roIdo Beltrlimi, Erlco Esplndola, Itamar ~iIll. Rodolfo Dlem. ra e coodenado a i meses impoluto (deputado p.or di·. ontem esquecida . sôbre . fi 

Henrique Moritz Junior, Osvaldo ~ongUIlhot. José Leonel de prIsão o capitão de versas vezes, secretáriO Pllr ' l MáqUina de escrever balcllo, uma blusa' de «tricot. 

da Paula, Jaima Iadrovitz e Vitor Burja. fragata Perry de Almeida, ticular do azrande Lauro Mül Compra-se uma, desde que com fêcho .Jorrediço -. ·e :· ._ qul~' 
 ç..., 

que comandava o navio-es· ler, qnriDdo Ministro .da Via- esteja em bom estado. Iu- por aquela firma · ~cabad;; 
ViTOR FERREIRA DA SILVA cola «Almirante Saldlloha», çllo, que falece.u, prematura- formações na gerência dêste ser depositada ~a , gerência"·.....· 

1° Secretario por oC8sião do seu encalhe mente), que o sr. Otl\vio de jornal. do ESTADO, para entrégÍlr- :," 
301 2v-t na enseada de Porto Rico. Cllveira formou ~o seu cará, 1'92 5v-5 mos a quem a procur~r~-;: ,,) ..; 

Lavando-se com o s~.,ão 

"'lBaBIII· ~III,~~J;~,,~·'1
de - WETZgL& ·.GIA~-jÔH~~~I,[UzE: .- . (Milrca regislrada) 

,'~e~;hG)ífii~za-se tempo edinhelr~ · ... .,{"'~=~ • 
li, 
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