
t" I· \ .' .... A' "") A sentença do juiz
alarmou os herdeiros 

RIO (V' A) _ O . DiArw da m..m. cld.d~: e. alm, à 
c:. NolI., h' multo tam- a(:.&o rel ..lactlcat6rla dOI bea. 
po, em reportagenl que le do monte em poder do ter
sueMem, tratando cI& velb. colrol de lórma Irr.pllr.o 	MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATA11 ~A e dêlJÍltida quutlo da hOrla P.... o 10ro.1 a traaler,, 
çádo:;;comIDd.dpr F.u.lloo ver trecba. de uma notlela

Diretor-gerente : Altino Flores 1 Corrê'â; alia a tratar do C.'ldO jora.1 -D16rlo deJ Comêr· 
so; -E ' nEl8ta ,au& no... repor- cio. , do D~~rtam.ato de 

_ tageIii,ocuplli •• o Vn~tUDo Trelnla y Trn (UNg"láI).~-
ANO XXV 1 _ Florianópolis Segunda ·feira, 7 de Agosto N. 7734 - da recente" '...~t oç. dada, obre a r ,.,Ida horaDça e lI.ma ________~______________________~~--~~~---~ peJo~~~c~á~i cl&~ ~~re~~~~oet~d. 

• dade de Rio ·Gr~n~e::'{dt. Mo- 18ul Qr\lf\lAlo n. cld.de do 
Questõés a discutir reno Lima. ,__ ' \ :: . __ _ :Rlo OraDde, .r. Nlool.. Dalbe-

Funções gratiGeadu nO'1 em Moscou Diz o vespêrtino .!lu.é,} áll. , dea ilqueta joroal, allr· 
Correios e Teligr.fos sentença pOs ' empAnl~o~:h o~ .maodo a ulat~nela da dJ&

PARIS fi --Entre a8 di- herdeir08 da faliuloSà;--liêian, cuUda beraDÇA. 
RIO, li - O.,.pre;id 'llit'l d!, versaR questõe8 militares ar;. çl.l aquI re8IdeD-féij~'quec:lês: ', Por 11m, ,..'Irm•• fepor-

Repliblica a~siDOU uma lel.1 d' t' Ide logo começaramxa, recilr-" ta,em que. f.bulo.. ber.n
criando as funções gr8li- ~~o~r~!~~~õ~~s::sM~8co~8rl~~~ rer àquele jor!.!ãlp~_t8~~~b~r' ça do comondador 010 é .b-

1 -, d't · . do que se trata.-,_".< :_'~ ___ :_ : -lJOllltalll ale uma rleçto. m[icadas aos chefes de ser- I ral?' ao,que se scre I a, li!! se Acrescenta,IIY8'êg~Ir; ~::.Dla:, bOta coo.t1lua ull1a d.. mar.viços econômicos em di , 
versa~ diretorias regionais 	 gu:~t~s . J\ posslbilidadp de rio da Nort~~':qúo à .,aleD· 'ruld~... Q tumultu.rl•• e .. 
dOI Correios e Telégrs[08. se defender a integridade çtl nlio dlz" .r~1rpello ao pro- lraob....lm DL" compl'cada. 

cujas lunções serAo exer dos Ises bálticos com a cesso de .,lIl\'8ottrlo. que n- b.,.ldu 110 IÔro do Dr..U, 

cidas por funcionários da inter!:nçAo exclusiva das tá -'8endo/follo noutro Jul~o Duto I"culo. 

respectiva diretnria, d"sl tôrças aéreas e navais, sem 

gnildo q pelo diretor regiunal 
e cabendo a designação I~~~t~aâ!Oio'~~ta~i:~itóri~ por 

n40 só quaDdo Sll der a i 2' - As missões ' que se 

extinç40 do cargo de chefe riam confiadas às fôrças aé, 

d08 serviços econômicos reas soviética!!, 

na rórma prevista pelas 3' - O papel que desem 

tabelas anexas em lei e Ipenhará a frota soviéti~!l . 

reajustllmento. cr,mo tam , 4' - Em qUI! medida a U

bém no ca~o de impedi. nião Soviética poderia lor
mento temporário do ocu' necer arma8 e munições à 

pante do relerido cargo, 

perceb~ndo a8 gr&tificações ~~I~~aá!uE!~!~o~ e~:m~~~-. 

de que trata o dito decreto· 5' - Dentro de que lapso 

·lei. de tempo se poderia mobi


08 atuai8 ocupantes do~ lizar um mllbão de soldados 

cargos de cbeles do serviço russos, ca<lo o pais 10sse 8 , 
Uni 'lamp~
econômico das Diretorias, tacado da noite para o dia. 

RegioD8i~ não terão o di, 

reito de percepção de grati 

ficação Da função de qll!: 

trata êsse decreto. B.chareis do samba
OSDAM 

BELO HORIZONTE, 6INo Café Rio Branco I 	 - Por iniciativa do sr. 

Jose[ino Firmo Sant08 

vai ser 'undada nesta 

capital a Academia do
lEITE PURISSIMO Samba, a qual conlorme 


Ordenhado 2 vezes por dia, 
 o nome diz. se destina 
de 	 vacas estabuladas. o ..Graf Zoppelin" As fraçõe, de cem reIS a tazer de cada um de Não é de extranhal' que a Kolyno8, 

seus alunos um bachaSer\'ido à freguesia c vendido 	 familia toda usa e aprecia agradavel ê eeonomlco~vôou ao largo da na contabilidade pública I 
a lJ;OIJO a garrafa. cosia escocesa 	 rel na arte dos reque Kolynos. ;o,mhal'es de den Kolynos não somimfe'éiín,

bros. tistas lhe dirão que nenhum serva os dentes limpoi! •A Academia terá 08265 I. 30v-l!I LONDRES, 6. - A noticia RIO, 6 - Em resposta 80 outro dentifricio possue pro brilhantes, como desfi-oe;: ..de que o "Gra! Zeppelin." ol aviso em que o seu cOleg,8 caracterlsticos daI! de
é, priedades _antisepticas..e de perigosos . gel'JllenS: ,e'I\I9.aPedida a retirada do aviatado. no dia b,' quando Id!i Guerra. solicita e8clarô,. mais, isto fornecerá 


cardial Innitzet voava sôbrll u Mar do Norte C1m"lltos sobre a fórma de 
 ao aluno Que concluir o limpar tão Ilotaveis quanto dores da cariil: ' 

110 largo da costa lé~ttl da pagar e receber 'as frações cursv um ant'-! ê um di
ROMA, 6 - Corre nos cir- Escócia não C8USOU nenhuma de $100 e o modo de fazer ploma. Dê NOVO ENCANTOaosllu LEMIRE-SE um cÊNT,. 

culos ilalianos que Hitler pediu Rpreensão DOS clrculos oli. sua escr~tu~ação na contablh _ SORRISO com KOLYNOS MOaÕ" IASTAlfTI 
ao Valicano para remover o ciai" britânicos. dad~ publica, declarou o ,----- - ,--- 
tardial Inníller. de Viena, onde Doil! aviões das Rellis Fôr mlD\stro ~a Fazenda que. A herança do comenda
cstá send'J alvo dos ataques na· ças Aéreas bri1ânicIIs infor. pelas razues expostas no dor Faustino Corrêa 
zi.stas. Os clrculos do Vatica~o marnm que o dirigivel ale. JllireCer da Dlret~rla da . 
dIzem que o Papa nlio agIu mão voura muito além dos Despesa, devem _ser arre , RIO, 6 - Toda a Imprensa 
nelle senlldo. indicando que o limites daI! águsR territoriais dg,nd~dIl8 IlS r~aç(le8 de fi 100 desta capihl divulgou a noticia 
Valicano aUXiliará o cardial e que se dirigia para o nor- I' IS as ,qullntla~ que gll · da decisão do juiz Moreno Lou 

Espera·se que o monsenhor dest.. liparentemente lia di - ram como parcelas das co~ reiro Lima, julgando improceden , 

Cesare Orseniggo, nundo apos- reçã~ da All'mllnha. tas apr~sentllddliS nos prem- te a ação intentada pelos herdei Ruíu a tribuna duran-\Terio d_ ............ .....,e ......u, Nr c.bttólico em Berlim, venha discutir li. ~sse propósito. um fua- ~08 ;,erm08 o decreto n,o ros do comendador Faustino te a tourada -I . 
I situaçllo dos católicos na A- c!oná~io do Ministério do Ar -1.1 a, Corrêa e considerando mesmo _ I II '''' 'I·· _, __ L, ..m " 

lemanha com o Papa, em audi declcrOIl qua Qualquer Ilero- E fantasiosa história ' a fabulosa BOGOTÀ fi _ Durante ai OS a . i ; .•I'!.O me 
ência privada com o Sumo Pon- nave póde vnar sôbre o Mar nlo~queceu quando fortuna deixada pelo referido tourada elr: comemoraçllo ao Rio, fi - O _ : ~r . 0...61rilo 
mice. do Norte, desde que se man- VIaJava. num trem capilalista. uarto centenário de Tun'a, uma Alm.eida, 81'~uDdo delegado 

l!ma das ques10~s entr~ o ten!)a ffJra dos limites das LISBOA, I) -- (U: P.l - . O Não ,se wnforman~o com. es- das tribunas, superlotad~, ruiu aUXIliar, fOl'lrocurado por
Vallcano e Berhm e se Hitler águas territoriais. sarganto do exérCito Domm· sa deCisão, o barbeIro Hlglno fragorosa mente Quatro pessoas Ium grupo de 'lIloÇH que, a 
per~iti~á aos sacer:lotes do Ti- gos Antônio de Mo~ais en , Honorato Rodrlçues Lima pro- morreram e cê~ca de ao recebe- larmadas, foram ;,pet1lr a pro
rol Itahano 9ue acompanhem os I nt de louqueceu . repentmamente curou o vespertlno.O Globo.' ram ferimentos , teção daquela .8u(0"4.4. pa_ 
leus paroqUIanos que vão pa- nve O •• quando vIIlJava em um trem, e declarou ser realmente herdeI · ra, um lato, que, DO enlaDlo. 
ra I Alemanha, de conlormi . um bra~nlelfo com destino a Bragança, ro direto do comendador Faus ' Ten.-cel. B. Marquesi e8capava p!>r cOID j)I.to. lua 
dade com o acôrdo de repa· RIO, (y, A,) - Um loteres- tendo atirado a sua espô8a tino Corrêa. 	 alçada, razãó pela qu.l. IfÚI.I 
triaç10 dos liroleses alemães. saDte invellto IIc~ba, de ser ao leito da estrada de ferro, Adiantou Que o testamenlo RIO, 7 _ O tenente-coro; tes e !1ElSi.IU_. d. i_d,a._.......',_8•.....·.L._..'•.•..,t"lv.r.... de
--=----------. p~tente~do por Nardmo ~~- A senbora do referido 8ar- foi leito em 11le3, legando todos ronel B08nerges Marques1 le,..rettrar, sem reswtado.
A Inglaterr. e a valentll ~08, reSidente em Pe~róPOI18. gento, Hermloia Itodrigues. os seus bens a uma filha natu· foi transferido do quadro or- v?mo fôram _ \,~Dd.leI.. •• 

- frata-se de um ap"relho, re- recebeu, em consqilência da ral dele. comendador. com uma dinárlo para o suplementar .LoJa8 Amerlcana8>, cio qued JO 'pao gullldo por UID relógio co quéda, graves ferimentos. escrava de nome Marta. geral. eram empregadas, queriam
Londrea, 6 - Cbamberlain mum, . d'estinado a ligar e que a autoridadeioto"le.ao 

acaba de declarar que, diao desligar, 'a bora certa, rádi- no 8entid" de _evitar, la poe_ 
te daa dtriculdadea anglo'ni ' 011, anúnciOIl luminos08 apli- alveJ, o cumprimento ele um. 

~~~:::s~ir~u~:t~:~?:~~: p~:~ ~r~~~~~~ ft;~~n~I~~!.~vlg~e~~, CRECO A .. ~~deeS~ab~~:ci:e~~Ó1be~~~:~_
~!aili~ó~~ o:~e~=~;!~~n~i~~:, ~~t~rc:. ~~~I~~:;OS:~i~~~R~~O I ... ,. .. /<. 'U' ... v·'1'. ~~~~~i!~~t:s~:\q~~t~lie~l: 
te. Cbamberlaln declarou, ain· peciais, ligados ' ao relógló, _ 	 dado prazo de , seis L..d.lae, to-

l. 	 da, que a Inglaterra teria to- êsse aparêlho liga e deslilCo da8 elas, 8e " qu18~~em CODU, 
mado uma atitude multo maia rádi08 à bora que 8e desejar nuar trablUhiúdo,' ti1'&o deD.O 
enérgica com o JapAo, desde e apaga a iluminação de vi-	 cortar 08 cabolo. ' à 1. hOID
o 101clo, lIi uAo fO.se a critica trinas e de anúncios lumi, me». ' 

IIltulçAo europél. neloa em tempo determioado . ::-:-_...,:...-'-==-__...,...__ 


D-r Joio de "ArauJo_OLHOS, OUVIDOS. 
• "". ".""" " NARIZ, GARGANTA 

~ .iIo ·Cntro d. S-W. - A.I.lent. d. prol. S-nllOl'l 
íConsultil di.'" ... lias 6 .1!2-Rú. VI<lor Melrelles, 24-Tel. 1410 	 C'!l\IQrtoa por um obua 

R~MA, 6 - lalormam d.UIIDllllflnlll f F'ºrll que quatro erianÇH rI).
i â!D mortal pela explodo do 

'~'D::~:.:a.:::°~.~~~::a~~ 
de receDte..ellte" r..Uu 
rem e. erelela. ele artilharia. 

O cIr. Sáulo Ramo."JRATEM DE AGIRI dI I IU IO do lHo de J~H!IO. 
rt~brtu o N U eouult6tlo ~ nal
Joio ".10 •. 7_ 

807 . V_ I ~lartllll ."t' d. r as 3 boral. 
~~~------------------------------------------~~I .~ ~V·~ 43'., 	 V-I!!; 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:autoridadeioto"le.ao
http:1ElSi.IU
http:cOIDj)I.to
http:tumultu.rl


._:"'t;, 


au 
2 0, ESTADO~SegtiIlda:felra;\Zc" 4é \Ago8to de 19J9 ., 


, t GNtrns ._.' 

Rádio de Londres 
N•• ond.. d. 3', ,32 mls, • 19,76 

mil" •••tlção Ol.entry, d. lon U \'(111111' 
dr_l, irr.di.fá tst. noite O .cguinte 
programa, hori,io d. Florianópolis: 

20.25 - Anúncio. om portu ' 
9uêl • elplnhol, 

. 	 Tod o mundo l'~tá de ac~ordo qut' OS arrot os acidos lazíót! ~ào 20.30 - Big Btn Noticiírio em 

&lPlnhol ,
~~:~:::"~::'~~~~~~~;:~~=0:~~~II~>:'i!~;, ;::~::;.:::·:'~C~:i:~:: 20,<45 d. MÚlico d.0 Suilo 
A'gu• . A O,qu••tr. Fil.rmônic. 
d; londr.., lob • diloção de Sir 
.-l.milton H."y. 

;; dlRI'S:';",·'. T al ~xc('ss() produ1' tamh:-lIl ;Ininh:;~{ na hocca do es. 21 ,00 ' Big Ben, Noticii.io om 

rvm;;~,\ o.; m;; I·(,$ l:.u" a pós ~s r t' f::i -; j){.s· ', portuguêl, 


~~":,~0~.i;o:f;~;;;;~~'c:~~~~~:0i::;:~:~'!~~;~::~O~~~:i:':~:::'::~~: 
?::r.1 i.:>::iv · 11;:: !J..·f;:t.:.UHilõiv~ - i: i.":UII:.dh.1\ c-i' I) tm.llJ-p,üiititti"'1!t= 21 ,15 - J"hn GrolS 00. Can' 


s:;)oJi,,? . - "Ab:'i()l ut ~un('ntt: n;10. NUIi':~ I I lt"n1n:ll1C'fl. I 'J. P :H:' ('(Im 
to.u d. lonci,.. 
 ,... . 


bah:t :t hYPt'r.hbl hydria s!"mprt" pr:oscrf'vi, fUi fIlUlh;1 c/i nicn , l:Ula 21 ,"'5 _. A Orqu••!r. Imperi.1 

do B, B, (,
:~~~~~~;~;:o,:::~::c,;:~~~:::N;~~,~:~.'~~;~:~;:E.:~i';:;m;:~';: ;!;~"n.~~ - Um de22,30 progrlm. VI 

ri.d.d••. 
22 -45 - P,I••tr. em .'Ponhol 

.ôb.. a Som.no No.al d. Gri 
rs..tanha, 

23,00 - Bis Bon Noticiírio.m 
tlp.nhol ,

Ao Povo Calarinense Queixa-crrme contra 
um jornal italiano Uma go U õl d':tgua, q\!::lnd o reduzi,!.. Q inglrz Slephen son fcz corre r a pri · 

õ:I "apor,occu pa um volume 1.700 locomotiv3. machinatneirn Com OiA Empresa Jéeger & Irmão comunica à sua 
"'~l e:> uH.i,,, c.tut' t m s('" t;. cr.~m!G I:q ui · :'l. ""por, os tr:m:;portcs, torna ram ,sedistinta freguesia que resolveu estender suas TU;'-;IS, 4 - Por interre, 
1.10. D ('ssa propl i,·<.l~de phy:-ica ft". m:. i!li rapidos. seguros (" economicos.rt; ncia óa~ 8 111 ',ridllóes mi . linhas de ônibus de Por to legre 

Iitare~, roi IIpl't'~l'lItada qupi s ult" unw t'noJf n w fon;;:t de- e-X !'l;UHlill), A hum;'niu<ld(' entrou n um ryt h mo 

até esta capital. xa·crlme contra ,) jorual · U· O primeiro homem q ' lt' . ohser\':lndll nuvo. AcoOlpanhand o.o. surgiu li 


ni one», ofgão t ll ~c i8ta ita li !i , um caldeir:to ... o f ()!;Cl, [(·vl.! a idi';"l dtO GdlcttC'. com o mais ra l,ido . '"('guro 


Saída de Flo,ianópoh - 30s. e sábados; no, que ~e puhli " II em Tu :lproveitar t'ssn ~n ('·cin. Coi n frmu' C'Z t" t'coo"~lIiC'n meio de fazer :l bHrb:•. 


» A r•••n9u'; - 408,. sábado e domingos. nis, !1c l1 ~ l\d" d ... infr iogir Il~ Deni s Pnpin . em 1690. D ql()is, ou- ~i~l' {J pr()~rcsl'So ! P:t 5SC a b:lrhc'l •. se 

lftsposiçljl'~ do tll'cretu (lue tros estudaram o aSS'.IIHptO. Em 1}{03 ('01 Cflsa. di:lriamcntc-. com G:llr:-tte, 


Agente em Florianópolis: proíhe a dh'tlll(" \' ,j n tll~ in o a mericano ~ult on con str ULU o pri · ~Vl t arã o perigo de illfccçôc:o no fo~to 

rurm!1 çõt' s l1 e <: ,. r,\ter militllr . meiro barco 8 vapor r'!, pouco a pós, e pltup3rit tempo e dinheiro .

Daví Silva leilão GillettePl enamente lIulori7.udo s;rá 
venoióo em il'ilão nu dia , CajE. Postal 1797 - Rio d e ja ne-i,o 
,lo co rrente terçf\- I'cira às HI 
horlt~ , 00 piédio da Pruça 
ü-atulio Vnrg!1s n,o 24, I) se, 
~uínte : 

1 mobilia de sala de visita 
I)om 9 p('çss e storada de 1
tecido fino, I cama de casal, 

I guardll·rouplt , t grupo de H- h I'PR~CA~MA
couru, 'I quarto de casal ao a FERIDA que resista
de superior madeira im , 

buia, 1 ~ u a r d a- c o m i d a, .0 uso d. 

:a~~mdá:i~oh~:~ 1~~~~~:~\a~ CALENDULA (ONeRETA 
ra livro R, I e8tante para mú- 11 melhor pomada para feridas Queimadura8 e 
sica, I aspirador e transfor· ulceras antig88 I 
mad or , I aparelho de ginás Nho r, ..nhmdlr com a pomada commum tle Calendula. 

tica, I gra:;dtl Vitrblll Gp.bi · EXij"m Ct\LgNDULA CONCRETA em todas ai 

nele, cama de soltell'o, 1 cal' · pharmaciall. 

rinho de cl'iallca, 1 filtro, 2 

rêdefl do Norte, muilGs livros, I)epflltltarlo Olltlt" capital: PHARM. STO, AGU~TINHU 

1 armário grandeenvillraçado, Rua Conselhe iro Marra-lI! 


o Ir Jeão Burz' Netto, gua'da· 

livros, "ropri"t~,jo d" ". da,.. Ce"


Deleulda.. um resfriado é pert2080. Ao p;uarda-roup~, cristais, louças an t,,,I, . ...Ident" na cldad.. de OU"" 

. primeiro e spirro, use Mistol Mt~..,1 FIDO, Mioa., 8",.t, . ' Iar '.dlcal


.talh. os resfriados no corneso, Miolot "' enle curodo du. athqueo EP/I .F.P


:~::ajs~f::, d~a~~ír~~~u:t~~~~: I!:=======~========:-____ 
ligas de mais de 100 .nos, vidros, 

escarradeiras Luis XV, 5 benga TWOS que I) .~um"tthm. u~ab
,~ ~~~r~:!~·~·a~s::~é~~~~::o::!~~:; las, . mosquiteiros, binoculo, n,a do por.. 1••0 1 {um) .6 vIdro do t,,

contêm microbiM. Conserve sãs as Vi1l9 sup 'I\ve l pr~pararlo I'KOCALII~la de mão, qU:ldros li nos, pane· 
DaISft usando Mistol com reiularidade. 

e aMim evitará muita. JUol~litias con· 
 hs de ~Iuminlo, criado mudo, t tr~I~~~:t~M;~ ·~~pfLÉ~s;rt~n:~

,-' taalo... que têm .ua oritem no nariz e mesa envernizada. uma partida 11m medicum~nto moderno ~ IDO! 
_ .......ta. Á .enda em todas •• phar- de louça anliRa, Iruteira~ de me, [en.ivo, 

1IIIICIaa, .' lal e praia : 3 albllns de músicas 
 •

c1assicas, muitas miudezas, 
4v-) 

Há tiros entre partidáMiltõl Quer ser feliz ? rios de Franco 
Em negocios. amores, ler sor Baiona, 4 _ . Viajante8 che,

te, saúde e realizar tudo Que gados da Espanha declaramdeesja? Mande 1$100 em sellos que em Vila Franca de Orial'Iolestias dos rius e coração e escreva ao prol, Ornar Khiva. (Guipuzcoa), a 40 quilôme. 
o TomCARDlUJ( 'oalco do. rlnl e do oonçlo limpa a Caixa Poslal, 407, Rio de Ja· tros de Sao Sebastlan, houvebexiga, " rloa, .. aepbrllt'l, arein, collClle ream: aUlmeota aa 	 neiro, que lhe indicará o m~i(l 

ê um
de ublcl trillmpho, prosperida
vlo.., Tira aa Inoaaçllee dOI pé. e rOllo, lIydropt.I.I, falta de • T iío rapido, seguro c completo o alJivio que confito, durante ras fes
ar, .palpll8OOel, dOres do coraçlu, a.'bma, broneblle allbmatlca, propol'ciom\ a Cannspirin:1., que ~stc providencial tas de 26 do mê8 fiodo, entrede, lortuMa e s"úde, Nao hesit,arterl0-6clerulle. 	 remcdio d evja estar sempre C~Hl1HO.l> '- V, em qualquer dois grupos militares, um 

occasião, par;\ combater as dôn :s I'hcumaticas, neRemedios das benhoras Tubarão domestic3do 	 composto de requete8e--ou
vralgic õls c dôres de cabeça. Cafiaspirina não só a,l... Iro de falangl.tas,E' O toaloo utero-uvario SEDANTOL qlle ,e.tllue.a lliude Sabia-se ' Qu a os peixes livia, como reanima, rcstabclc\:cndo o bem escarperdida: pt.la aDemla, paJlidez, magreza, fastio, f14res brtlDO"8, 	 ~ãt) dotados de uma. ioteli . Depois de terem sido tro
Dormal.i'etrUJador du villtM, cera das do~oçtUI dO uletO, uvarlOM, evita gêucia que não é, de todo, cados alguns tiroll, verificou

.. belllOrrbagiaa, aalel e depois do p~fto; contra toda~ a8 eDfer- rudimentar, e agora Mr, Mid . • Seja precavido: tenha selnprc comsj,o C.fi... se que u tenente .Joaquim
aldadell d.1 "Imora. de qualqollr Idade, dleton, re~idente em WiI. pirina. Mugal Lopez, da divisA0 de

Lf.,,..õe~ do coração., asthlUa " miugton , Austrália, conse-	 Saguarda Iioha sido morto e 
U.e 	 a CACTUSGENOL Elpt!clflco do dr. Klng Palmer, guiu pruvar estR supo~ição, • que um 8ub olicial , estava 

gra.vemente ferido, Este fa ::r.: :!:r~!:::-é ~~::~~~~~n~~ d:.::m~!~I,ta~~~~rl~':'~~ 	 domesticando um pt'queuo Pt'f/f o, ,'n",/n'j",;,I" , de •C.{iulj,j ,-;,W /i N~/.!;:;.II), leceu no dill segulote, 
ao oor.çao poatada ao. rlao e Incb.çliel, mexe na água êstp auimlll "."" Os requete8· pertenciam ao 
.,pldl.. e rbeumatl.mo, le'i!el, caD.aço, urln... eo08__ e dllrea 	 tubarão, Quando seu dono 

rowl CELO..
I'HARE.

A os fracos e con vatescentes 	 acóde rapidHmente e rellliz~ ~~~6e~c~~se;c!~ ~i1:litF;::' , 
. . Devem ..ar o STENOUNO, Que lu engordar,augmeata o as evoluções que lhe são a ca de Ori8. 

;:'Y\ÍOr !IH ..uac:uloe .e do. Derva•. Fortalece u 5ao1(lle Dal pel· indicada8, atravessando um FIJISPIRI~•
1O..'.alcas; Evita a tuberculole, ctcattlu 08 jlutmllel doeotel 	 arco submer80 no tRoque lO , . .... ; ft 
:;t;~I,·*t:-:~::=::Dr.:I': ~e:.-:;:'o~la .f;!:::':~~C:: ~o':,~~en:~"S~ar:mde e~~Ji~~~ ' : '.' .; , :; ; . " . 


- . ~~~ ra .., a, I 'Rh . Se o SlOU proprietário sub, O IlEMEDIO DE CONFIAN"A Or. .R.ml'~..· O'·.·"',"~,,-,
. . .Pid I .•,·.-,:.'.SYpJJI~:É'riNf(~L?d: carobi&~!!P.!'!tci~~~~m ~~gea~~:~I~a~s~o, eo ;~~~~o,_1t~~ .,. D.~!E!~ , , J,~j~J.l,IÂD.~S CllNICA~ME~CÁ) ' 't 
~01Il'~::'~~:Di!:, ==Ii~:~pr~~a~:=~u~=: 	 tranquilamente a cabeça Da L,,,,;,;,;,..!!~- ~ ~~, _"~ ,_~ ,_~:,,: ,,-~_,~~ Molestla ' Internls '. de :'.:'::-~... ! ~ <,~ _,,!~_~ ~~,~:_~ ,~=::~~~~~~ 
=-:=:'~~j~ yDlco depur',tlvo que: Umpa o corpo, toDI· :::o~:~~a, per~anece.ndo , e~~ 	 • Senhoras t . Crlança,~re.m ,j 

A8=Y~i~;~~~·~;:R.•td~:~;t~~~F.i·~~~ ~i~~{~~~~~!i9r~~~~~1 ;9~~C!~I~~;,;tf,:~
. 

e. ... Iolktle ........6..... o Me10YPAN; di.. ; 
!

~n.c!,apara obt:r~sre,!~ltã~ DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: ::;:: ;" R~IDENClA: 


r:::;..r::.rh~.:~~:o.=::t:.-::=-:,::~Iê:~: ~; 	 ::~!:C;:~~~t~r:na~~~ Instellldor. de Florlanopolls "".:..~.!o Ji;l,~86
d•••..,...,.!lfD.......rMN • 104. N!'te d. dMoou 	 np6Gl... DI,Doa ob dl.ate. 

100aU • 'h.de prnWY....Q , J)~ert. p~ JUo. oo.pullelr.. do Illbarb; R, Trajano, 11 Pho"••874 Attlltnde a chamados 

!-________________~--------~~------~.la••UOdo Iqu,no. ~_I~O____________________ V_J_~_6__~r.. '~ ~L.__ 	 ,_______ '.................. 
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o ESTADO~Segiind&- fetra, - .7 de :Agolto~..Cle. U~t ,,_-' 

1_[STtUO esportivo 
A Semana de Cowes 

No aoo de 1815, quarenta Inhões oa I"orlaleza servem 

e dois dos mais entusi8stllsl hoje para dar o sinal de 

cyachtamen> Ilue com fre· partida das regatas e para 

quência I'ulcavam em suas IlnunciBr a chegada dos ven

embarcaç,ies 08 mares do cedores. 

sul da lnglllterra. reuniram· 1 Cowes é desde há muitu 

se em Thatched HlIuse. po. tI-'mpo logar t·llvorito dos so· 
 ••• ESTAMPADO EM "MA 08RA 
pular taherna de Saint .Jame~ bt!ranos britânicos. A Rainha PRft:!OSA ERA 

- :-~::'-;:-:: .' :-·St-reet;· ···--e-#iwrJliTu-ln··f1-I .. li:f [.· ~· #~~ 'i1t" h( Jia~irõu muito de 8eUf; tlM EM8LEMA DE QUALIDADE 
Yal'ht Sqlladron. hoj" em flins r. \"eio s falecer em 
dia um oos clubes mais O"horne HOUl;e. rl'sidência 
elegantes rio lIIundo. cujo rI'al RilllSdu a ésle de Co : 
comodoro é sempre" RI-'i da WIlS, 'lue IItlJalml?nte 1I1{,m 
lnglaterr!l . d l' sal1atório para oficiais 

Nus principios do Récul:-!, (, f:nvalo.'scentcs, é um verda 
passado, flS primeiro~ «yn- deirn museu de recnrdllções 
chts-, ao tempo e!'paçosas e da encantadora soberana. 
comnd8s naves dE' recreio . Foi elurunte uma das tem 
costumllvam ellcontrar · ~e poradn!! que a Rainha Vilú 
com rrequê ncia no alto mar ria passou ",m Osburn e nou 
e organizar corridas entré se. :IU" o Pricipe dt~ Galles , 
duas, ou mais embarcações. wais tarde Eduardo VII, 11' 
Com o propósito de fomen - vou um soco, que lhe dei· 
tar e regulamentar estes en - xou lHO olho negro. de um 
contros se formou o R.Y_S. pescador que Dão achou gr3 

Cowes foi escolhida pa:a Çll alguma qlle o jóvp.m prin· 
centro !;()cial do Club, pela cipe. awigo de brinclldeira~ 
tranqüilidade do Solenl. bra· e cballlças. lhe voltasse um 
ço de mar que separa a Ilha balde onde êle tinba a pesca 

~:nt:gb~a::rav~?:ta~u~el~l~ ~op~!~~~~c~~~~g:u ~n;:s, re~ 
prevalecem. e pela beleza compensa d(~ ~serviços pres· 

natural da ilha. O Club ins· tados)' uma cnsa que agora é 

talou se no Castelo ele Cow"s (amosa a ~hell Hüüse (CI.IS8 

antij1;a f?rtalez~ construidll dlls Conchas) , cujas paredes 

por HenrIque \- III púfa de "ao t i hlmente ' ·obertils de 

fenner a entrada de South 'lm- <; " -" "8 de I'arucóis;c conclUIS. Em p roduetos pa ra o !Wlt au.lomovel 

pton. Conservando-se lielmen- E um dos pontos mais visita

te o estilo original. fizerum dos pelos turistas que aos 

se ali ampliaçõea e modifica- milhares visitam a região (~~ é O c]ublc111a de 

ções necessárias para o con· durante a época própria. il~Gl(;';( . A cnrol ina d~ 


:".t;.. :..; potcat:i~ ~ k i lo:n~ · qu~ pr cporC' lOOII 'l'UlXlmalorto dos sócios e eficiência '-=~ tr:.to:;em . E<:onomjll de tem · P'"otec~o c n.inimo cantil· 
t\(" e .I~dos serviços. 08 antigos ca· ((ontinúa na próxima edição) QUALIDADE E ECONOMIA <Unheiro. mo: dupli'l economia ~ 

o Flamengo convidado IO govêrno gaúcho e o T ... :·;:iii:,:o, tl2 \.:na obra pnma . os vendem Essoh.be t o oleo que 

para inaugurar o está- esporte 
 ar : iJ ices d3 pr[\~aria 2p.tiga gr3- proporcíorul maxima p:-otecção 

dio municipal de P. ALERE. 6. - Encontra · 

Fortaleza 81' em vias de organizaçã(l o 
 vav~:m $ohrc o se u trabalho o e minimo conS'.lmo: E~soh:ne . 

FORTALEZA, 6 - Reali - Conselho ,S~oerio r do·,Depar. ':n~L!.'i!ja que o di gtinguia como a gazolina de ma ior k~lometra · 


zar.(le-á no dill 13 do Ct;r- [amp.nto (Jllucho de Despor gem; as Essokurn t que
IJma p eçR preciosa. Para o QU  graxas
rente a cerimônia do lan · tos, que rlcurá dependendo 

çamento da pedrll fundamen- da Secretária de Educação. 
 l;)rr.rJhii i,~a moderno tem signi · garantem lubrificação perfeita, 


tal do Estádio Municipal, que fiC9.do idl!ntico o emhlema ova· r outros productos e accesSQ· 


será construido pelo govêr· o remo gaúcho serj Indo Essa. Elle indica os pro rios para o seu aUlomovel ou 

no cearense em colaborução representado em Vi· 

com o Federal. 
 du ct(ls de uma organlzaçao um· caminha0. Qualquer delles é otória 

A inauguração de~8a obra P. ALEGRE. 6. -' O remo versal , que mantém a primaZia melhor que pode obter c pc\o 

está marcada para a gllúcho será repreFt>ntado nll em S2 nações, em preshgJO, ex mais baixo preço que pcrmitte
este 

no ainda, em prlnclpi08 ou grande regata que o clube

meiados de dezembro. periencia c recursos technicos. sua alta qll~lidade . O oval IATEIIIAS ATLas . Super pn. IERJtÇO - Alua ~ ar ...._.
Saldanha da Gama realizará. tentn,proporcionampan ciO&amcnt~ . &rvi~f'e8\..Para eS8a oC8sião estilo dill Z7 do corrente, na ellpi . Sob as côre. do oval Essa -  Esso é sua garantia. Reabas  dUT.açAo. Dotada~ d~ rAdo ~C'OC"tu . P~lCOlD.d~


sl'ndo. Igualmente, projeta placa. extra , of"ferecem ca· pcteGt~ . Enlraxamento em
tal caIJichaba . azul, branco e vermelho - ,e teça·se onde o vir. paeid.d ~ de reser.a. muitOll poIta..dOIl grandes festejos come 

mOlat~~08providéocias nesse Postal Telegráfico E. C. 

sentido estão sendo lOmadas Da ~met~ria valoroso 5 T A N D A R D O I L C O M P A N Y O F B R A Z I L 
do 

g:~J~~~~ ~~8~~ ~s~~~::~h:~~~k~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~r·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~ ' 

~?~~os~~t~ ~~~:C~:Çã~reg~~: ~':~~o~:~~nad() ~u:\eiç~~()lIdeas:~~ Dr. Biase A. Faraco MEDIDORES DE LU[l· 
portlva Cearense para coo· constituída: presidente de hon 
seguir que um clube cariu· ra . dr. Paulo Dalle Afflalo; pre Médico·chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de 
ca aceda em visitar esta CH sidenle. Agenor Povoas; lU e 2' Saúde de Florianópt'(is. Ex·interno, por concurso, 
pital, fazendo o jõgo ioau - secrelários. Arnald o Dutra e Jai . da Assitência Pública de Porto Alegre. Ex- Precisa V. S. de medidor para sua instaI
llur81 do estádio. me Carreirão; l n e.' tesoureiros , interno de Cllnica médica e Ginecologia. laçA0? Procure obter na INSTALLADORA 

o primeiro convite foi di IIdefonso Linlllres e Amaro I DE FLORIANOPOLIS O medidor marcaJ
rlgldo ao Flamen!lo, que te- Coelho; orador, JOSé Veiga, re CLlNICA E CIRURGIA SIEMENS, com absoluta larantia. porque 
ria recebido com slml.alia a presentante junto a L. A. F, é o melhor. 
proposta, IIcando, porém pa· Eduardo Vitor Cabral, e procu- ___ Si f i I i s --- R. Trajano, 11 Phone 1674 

ra deliberar mais tarde. rador, Jaime Nascimento. ~::.u~t:l~p~illllm.nt. d.. 16 à. 19 hl06~~B' :1. :.....;;509_~~~~~~~~~~~~~~~V:.;--.:.1.:.;70::.....! 
~U~~i~~!!:ía a~~ea~:- Servi~o garantido Schmldl, 46 - Fone ., Conselhos 'obra 8 Syphl"ll'."

BAiA. 6 _ A Liga Baiana Consertos de máqui- Florianópolis i G • 
Indeferiu o pedido do E. C. nas de escrever e 276 õOY-li (DAS PUBllCAÇOES OffICIAES) 
Bala para fazer uma excur· contabilidade t) - A Iypbilil' u..a doença g,avil.l..a, ..oito ..~ 
.ao ao CI-'8rfl, tendo aiDda AUGUSTO KLOSZ BANCO NACIONAL DO O foR 10 para apropria pelloa, para a familla I pua.,....
rompido relaçõe8 com 8 en-' C Me C I' - A "ypbilio têm prete,enai. peloa V"OI (ao....... 
tldade ct'!lrense. acusando·a Pensão 0110 •Iyoll•• 01"010), pa..lyoi.. e Io.cora. 

~:I:!~e::li~~8::8 Fee::rs:;:~ Rua José Jacques _ 12 A v I S o I) - :~:.~~~g=t~C:;:=~~~~y~~:t~:r':.~=-= 
Brasileira. lOV-6 A Sucursal do Banco Nacional do Gomércio, desta 

Capital, Ilvisll a quem interessar possa que, em sua série, Not."els medlcos aCOD!eu..... 

Uma Ch3rada.• 8e acha aba-ta a In8crição para o concurso que, durante 

Um telegrama de Buenos a l' quInzena de Agosto entrante, rar~ realizar e afim de 
 IIIELlXIR DE N06UEtRA"Or. Bulell VIIOnaAires dizia que, doravaole, admitir novos auxiliares. . o. PII.-CIr. JOGO do SII,a Sihllroà arbitragem loclll será por A GERf:NCIA I 00110 UM BOM ESPECI FICO DA SYPBILIa 

ccolaboraçll.o reciproca>, oU con8uii"o"rio, Rua , G..ade Premio. - 5 Hld.lb.. de Ouro 

~:à': l~~s: ?~~8~~:S c~,:;; Joio PInto o. 18 (so- 297 3 valt-3 M~IO S~CULO DE Tk.IUMPIiOS III 

que se trata de dois juizes brado). Consultas da 

numa melma partida. Quer 1 ia 8 horas da tar

dizer que de agora em dlao· de. Ao. pobres _ 

~tiso:p::::~~oado~: I~;:~tr~~ Con8ultas no Boapl
em cada prélio. Ioteres8aote tal de Caridade. ,. 

serA quando um árbitro des· , .....8_b.;,o..ra..";...,;d.a;...,;m..".u.b;;A•. _.: I 

gostar o clube vencedor no I ' 
1.0 tempo e o outro de8gos · 

tar o clube vencido na 2.' 

fase; No final do prélio, cada Sífilis e impurezl do sangue 

clube terá uma . vitima .. . 

Apoltamoll, também, em co 

mo, DO Rio, um mês depois, 

ler' dmportada_ eSI~ recen

~e loovaçll.o portenha. 
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o FSrADO Segunda:relr•• i df Agolto do 1998 

Q lA. $ ,?A 4 ·~4 C .. ~,,. 41.~~' 

Artigos de inVê~~~:pQrQ homéns. s~nhorQs e cri<mÇQs. em mcã. 'é,'fi'iais 

====--==- -===--=-~=.== variado sorlimento fiQ " 'CASA,(:~'A CAPITAL"-=
~, '_ I -- - " ,-: ,,, -:,.- >:;; ~:-; 

146 Matriz - Rua Conselheiro Mafra n. 8 " ' ••' FiliaI - Rua Trajano n., 1 v,82 

..--.1 ._. 
-Dí~iS·,~~,heumati(as c'd ~nâªÍia~

',de ><liltls 
É v. s.um dos muitos rbcu

ooaticos, condemnados ,á ' j iOf para vérão 
frer cada ves qUe se prOduz 
uma vadação no tempo? ;" CALÇADOS

Muitas vezes os excess'os1a de todas asalimentação deficiente, OSilbU~ 
qualidades~~~soa o~:ni:~~~e:!~~r~~~~ 

os ataques do rheumatismó. TAMANCOS MEXI
Nosso corpo é invadido ' CANOS parapor impurezas··'e 
das toxicas, cuja PRAIAS DE BANHOS 
sença se manifesta 
a miudo por dôres Cinto~ - Chinelos - Bo
nas juntas. 

nis -luvas, etc.As dôres f'heuma ticaa 
de.em ser combatidas in_ 
ternamente meio .":-' para sapatei
~~::d~C~~=D:~;~::ded:ci~:i~;r::.a _ '!n(11in~o 4&1 _. ~~

COlllp,anhia C Alianca da Raiá» OH. RICARDO por de -. Artigos 
ros e selleiros 

As Pilutas De Witt para os Rins e a Bexiga de.em .c esperi
mentadas nesses casos. Sua acçào directa sobre os rins facilita CortumeFundada em 1870 S~de: BAIA GITTSMAN e Fábrica ·~ma melhor eliminação das referidas impurezas. 

f:x~chefe de cll As PiluJas De Witt são sobejamente conhecidas eru todo o _lUIdo. de Calçados 
Sequros Terrestres e Maritimos Merecem tC?da. a sua confi~nça. pois nlo conl~m drOCU noci.as quenica do possam prejudicar o or&amstno. .. BARREIROS.HOf'pital df~ 

Capital Realizado Hs, 9,OOU:OOOSOOO NU(jrnherg

Capital e Reservas 5t I.058:377$952 

Responsabilidades e n 19,; 1'> ;(.188.652:699$714 (Proft,. L. Burkhardt 

Receita em 1938 e E. Kreuter) PARA OS RINS E A BEXIGA22.786' 183$148 

Alivo em al de dezembro de 193~ • 71 ,478:791 $813 
 A.lheulrtXI 
Sinistros pagos 5.094:715$170 ~:.a:-lf:1~~~Ud:tiB~:j;'Ci:~c:~~r:.r. ~~~ur:.;,~=
Bens de raiz. (prcdios e terrenos) • 17.186:248$949 E:-pedalilita em produzidas por excesso de ncido urico. Depõsito: Rua C M.f,a, 39 

U1'tI:r.qül Oel ai 
91JDiretores: Alta cLrurgta, gyne

Fr~ncisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pânlilo d'Ulra 

frcile de Carvalho e Epifânio José dt· Sousa 
 cologla (doenças de 

JOSÉ CATHCART,senhoras) e partos. LL~!!?MO!~~~!~~RO I
Cirurgia do system8 •

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortf MARIA CATHCART 
Reguladores de avarias nas principais cidaues nervoso e ow'raçÕt\!l no Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL·

da América, Europa e Africa. participam a seus parentes ede plsstlc&.. CIDIO., .COMTE. CAPELA., e «ANIBAL BENEVOLO• .

I 
Con~ullotio ' U,\ pessoas de suas leiações o (on·
<Í fr.;I <i  LINHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINlIO. e •.MIRANDA. Itraio de mamen!o de sua filhfDO, 18 (das 10 iÍ., 12, t LJNHA RIO/LAGUNA: «ÀSPIRANTE NASCIMENTO • . ,DAlCEMA (om o SI.Agentes em Florianópolis d~~ 1b á~ 16,110) T <It- TUTOIA!}t'WRIANÚPOLlS 
HAROLDO BElTRAMI.plwne - 1,285 FRETES DE CARGUEIROS 

Retlldencla á ru·'jo EtiCA M P O S LO BO & Cia. PARA O SUL: VAPORES A SAIR: "--~------.....~ 
teVfJI<i JUDior, 20 --


RUA FELIPE SCHMIDT N. ~ 
 Tt~!(~phmw --- 1. 1.)1 COMTE. ALClDIO: dia 9 do corrente para Rio Grande, HAR~LDO 
~e~)::Â eOpo~O~TgÉ~ ' DALCEMACalJca postal /9- Telephon, /083,- Elld. Tel . • ALLlANÇA' ----------------

ANIBAL.BE~EVOLO: dia 12 do corrente para Para, apresentam-se noivos 
Escritórios em Itajaí. Laquna e naguá, Santos e Rio de Janeiro. Fpolls., 30 7-39 ,1_______ 5v ~ 

COMTE. ALClDIO: dia 19 do c01'l'ente para Parana- 302

Blumenau. Sub-Agente em Laqes guá, Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, IIhéu8, 


t2-P) SlIlvador, Arllcajú e Recife. 


(asa Eledrica 
vende medidores e 

DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN·installa os «quadros.. C/A AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
para os mesmos. 

dt" f:, ~;,~,-",,.: :I,....'Preços modicos. -~ ~.....rc.II'· '_1Agência-R!.!a loão Pinto. zem -P Cáis )B ~ •Arm.a adaró. , , 1 

9 - Phone 1007 2 338 
Rua Joio Pinto, 14 I _. hone f.tr.-h'.t~'lõ~': I 

-=~===~=I==U.=~=='=_==_=.U.~--=MO~Sofria, há mais de um H. C. DA COS1A Agltnte 

CASAano, de reumatismo Precisa-se alugar uma casa de 
moradia, ()ara casal, cujo alu 

... o Soro Rogelio A. guei não ultrapasse 100$000Yolp., de P.ysandli. Uruguay. mensais. InformaçOes fla redac·articular, agúdo I cer t iri c a ção do «Estado.. v-56 
que sofrio 
duranteD!z J 'nu/lrla Garcia, rt!llrleott à Aveolda 
m u c h oBenlo OODçalvell, em PeiotclI, Rio G'lIod~ do Sul: detiempo 

é«Solri", há millll de um aoo, de um rellmalf~ SAlGUE! SUE SIRI 
ENFERMI . 

mo f\rtlcul~r. ~IIÚJO. com d6ru éltrcltell por tódo o DADES VE· 

corpo, fll1~clatmeote oos rorDczdos, Joelhos t braç08, NEREAS, 

e8t.~ lê! bSOIIID:e lo, h~do·. que me Impfl8eJbllllavam Con solo 

de trlllnlh-r nlS mlllhll prcflllaáo de CI zlllhelr~_ Tomei 6 'rascos 


SAN'GtUiEI ol 
muitos reméIJlos iDdlc"do, pllrl! eua mollOI1I8, porém doi ·'ELlXIR DE NOGUEI. 

101 ludo .om resulladD. Finalmente, aCI'D8.lhllda por RA". deaaparecio por completo 
 lf...... •...]mlnha .ex-palr6a, que me eta multo dedicada. rewlvl ••ta enrermidad. 

E' c liaicofórUllt8í1/C .atomllr o depurallvo ..OALENOGAL» li, .m lao boa Ali. - Roaalio A. Volp8. 
muodo . com · aelemêâlôáhora o fiz, ou~, hole. POSSO <11f1mar que mt IIcho r~
loalcos: Phosphôro;;:~;GâI· dlca/mcDI" boa com dez vIdros c!ê;ae marilv./hoso 


remidlo. O referIdo i a expr911N!o diS verdade, /11010 
 ~:~: C~!e~I:~':; ~~t~::m~ 
lIalllm qur,por IITatlctAo. eferrço·lhe o meu relt'dto e de 20 dilUI, ' Dôtii~H:'" ' elSa drclarsçlo, pllrll o u'o que eDteade.». 


Prlotlls, Rlo ,O'aode dn Sul. 1 - Levãii~m~iitÓ ; rbiJ
'f~i1~ n~dod•• o ,;,,= 00 ,.jANUARIA OARCIA .~ld~ôr:;~~II:~/tiiltllri.ÍI:dlii' 
bretudo a indolencia que torna o trabalhad o.Como te!temllohse: Bnlfno dtJ Silva Ta~a'es 
incapaz de prodolzir o que se espero delle - 2'~'D~pp.rédmtDlôl)Qr 
e que e ll~ , de resto, pôde dar - não ti a Pre· cOfDpleto da !IOtn de CIo 

ÇlUiça-Vicio i é peor : é a Ple9u1ca-Doenca. a corocteris" 

or. ArlstUús RtNoMallaJlu2ts 

(TódÍl~ ,11,11 Ifr~es rrcio,ohreldal! pelo outdrlo bêçl, hlto1dll • DCfVV...• 
tica da "Opilação". da qual ti um dos symptomas mais moiDe.OC:r'lI~~:RôdrIIiIIe8 ,d"Sllv~) expressivos. ", ~___ Co"'tc rldkll cbO ReU~~Ti~..O, ••·· 1ii9í'st.4 , doloro~.a " delor· Para combater essa preguiça doentia. basta tomar 
a "Neo - Necatorina", que restitue ao enfermo a saude e 

_ ta, .,1. 1I~J,~16ilcooú : recI!Dtê,Hllculaf ';'usculor, 0; d~pre,!iIo 11_011 c do cs· 
C6ebral 011 1fOIÕêO: ~.dô ,dó Ir'.de c1.""'III"'1> :,;~rDIO de ..-0101\ a disposicão para o {rab(';]ho
,"&ao ........ «OAIZNOOA~. c1eupartee "r. 
 A Neo - Netntori,~~ {. um ve,mifugo pt:lderoso, a con -4 ' - A~(o de pne...,.. ~ poiKOe fruro.. AId ." • prova. dicionado em capsuias roseus contend o t"'lra c hlolelo de qrtlDdo de I I " llIoa;

carbono em scl uto solicio e optimameole tolerado pelo O s..o..eool t .ma rtlo8Dcolltta..e em lodu .. Farm6clu organismo h UUlOtlO. drde~ .~~cio BruO e Republlou 8Ul.Amerioa..... ()ptllllo tk dr. Yaoc.el Soe· 
N 6t AI', L. D. N. I . P. - N, MI .,. deCai'" , 
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O DSTAO 'g';08f~<.4~/1~39 I)' O-Serlundafetrs.' 7de;,-.A: . : ;!
~-..n*~W~~"- ~&~I~~~~HU~AM~~~"~~A&~~~~~~~~e:.... - - - ""~..a.~....................",,~,,~""'~
~ ' - ____~.....~~".- -..:~......~.......~ i-......~...".~.i~.....~..:~
() Estado iEmpr:esaNac. ~e: Naf "lmpuke" i 

!t<Hll<cQ!u e ()ll!clna•• 
rllll .loAQ Pinto o. 1!' • Transporte rapido de passageiros e cargás com os vapores ceCarl • 

• Hoepcke» e cAnna»; unicamente de cargas com o va~or ceMax», • 
I ..L 1:.122 - ~ :x, pOI'al ,SQ 

• e• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
Na C.vlta/ : 

•'\nlJll 4US 'UO 
~m"Ue !~ •• . Lin-~;-fPOIiS .. RiO de Jancir" ILi..", fP'"I.~RI' d, J,",I"I Li..", " ..",,,,,11.- . l'rlDle.tre 12..<;0110 Escala ltajahy-S. francisço Laguna.11811 4"30l"Xl 
'iumeru 8"'ulao I!OO • e Santos. _ Escala São Francisco • 

• Transportes de passsa~eiros ~ • 

'. 

No Inle,/o, ' • . e cargas. Transporte de cargas Transporte !le cargas. • 
AlI""8emeetre 
TrlDleet... • 

I 
•

• Paquele .Carl Hrepcke' dia 1 Paquele -Max' Paquete -Max' • 
• »cAnna. • 8 • 
• ·C,jI1 Hrepcke. » 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 • 
• -Anna.» 23 • 

doe. nl,. 8er~o It~..olvido. • Saida á I hora da madrugada. • 
• Embarque do Srs. passagei- Saidas ás U! horas p . m' l Saidas á 1 hora !Ia • 

" dlr"cçAo nio oe re.I'ooeabIH., • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 

o. o.ll(ln,lIo. ms.ruo nlo publico · 

~Io. 00_1I0Il emlUldo. no. 
artta:o. a""",nadM • peras das slfÍdas. • 

Ordens de embarques até ás IO. rdens de embarques alé Ord:ns de embarques até :i'<. 
• 12 horas das vesperas das ás 12 horas . as 12 das vesperas "'" 

---- - -- • saidas. das saídas. •--_._ - · .- . . ' 

JUVENTUQ, •: Observações: ~:eia~s~egJi~~t~e~~~e~~~~1g:~, d~O a~~;~:~~~i~e ~aacc~:~ •= Passageiros - Encomendas Correio • E' expressamente ~rohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores . ..Modernissimol' aviões ,l U fl2 ligam com a mllxima 
• • Rira MJr~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito p@IO Irapíche sito •segurança e pontualidade:
AlEX~NDDE BHJ\SIL - l1 RUGUAI - AIWEN rINA - CHILE  • Para mais inlormaçOes, na séde da •BOLIVIA -" PERU' • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 

Syndicato Condor Ltda . • . á rua Conselheiro Marra n.· 30. • 

Agentes: - C'-'RLOS HCEPCKE SIA. 

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Fl()ril\llnpoli~ 
 •..$••• I!)Q••••••••••••••4b..< ~••• ,~..........• 


TELEFONE N. 1.500 

OR. II&UIL BOIIIO 
CLINICA GERAL 

VIAS URINARIASDr• .Joaquim Madeira Neves 
Especialista em moleslasMedico - Oculista pleuro-pulmonares (bron· 

formado pela faculdade de MedlclDiI da Unlversldllde chites - as thma tuber· 
do Rio de JaDelro culose, etc.) 

Trll:/lmeOlo clloico e clrurglco d~ todlls 81 moleslla8 Consullorio: RUI Joio Pin' 
dos olhos lo, 13 dOi 104 ., 16 ho.... 

Curl!o de cptrlelçollmeOlo Da espeCIalidade, com o dr. - Phon. 1595. -
Paulo Fllbo. no Serviço do Prol. Dilvid SaDSoo, DO HOII


plllll da Fuoddçi.io Gaffrée-Gu1nle do RI!) de JaDelro 
 Residencia: R. Joio P.in

ComDldil a{)Dar~lhilgem pi'rll. eXllmes de sua e~peclalldllde lo, 1 (Sob•.}-Phon. 121-4 


El . on!clJode Médico, Clinico Gerlll 

m,TlTUTI I. DlA6NO~TmO Cooslillall dlarlilaltole das 16 ás 18 


CONSULTORIO RUI! Jolio Plnro 7 sob. Tel~pb. 14ã6
GLII'CO 
do RESIDENClA: Roa TeD8nle Sl\nlra 57 TBLBPH. 11121 

Or. Oj.lm.. Mcellm.nn G0NGD'RIRlEiA (HRONICÂForm~do pela UnlYt'rsldada da 

Geaebra lSulça) 
 Não deRlI.ulrue I A sctenciá progrediu e· há umaCo. pritlcla nO. boIIpltals europeu. 


CllaIea médica em geral. pediatria. NOVIDADE que resolverá o seu caso. 

d~ do .Iatema nen080. Maxlmo slglllo. Carta para:

Assistente Técnico 
Dr. Paulo Tavares CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

EepeclaUzado em blgler.e e s~úde 

pcibllea pora Ullive...ldad" do 


\' -Rio de ,faoeiro. 

Gabinete de Raio X 


Aparêlho .odernR SIF.IIENS para 

d.a,n6dleo. das do<ocas ioleroa.: 

eoraçao. paJmil8l'. 'teslcul.. biliar, 
 Carlos. Helpcke S.A.est6mago., ele 
Radlogralla. 6._- e radiografias

deotúlu 
Electrocardiografia clinica Em plena luz nota - se a dileren~a Matriz: FLORIANOPOLIS 

(DlagD6Mlco preeieo d.. moJésllu Fillals em: Blumeo8u, Cruzeiro do Su~ Lages
cardlacu por ..eio de traçadu. Ta n!-)cc i: u hilton que ~c gr,IJl1il a 

elMrIC08.) SEXTA.FEIRA 
f: 0SlO; p:I\Sa ndfjO", :.HHl\'C01Wtc di Laguna e S. Franclsco-Mostrullr·jo em Tubarão 

Metabolismo basal um rum evr de rO~;l, R·.: rassiuldo-Q 
(Det«mlnaçlo do. dltúrbloe daa int<:nsifiC:l'O alé um Cill'IlÚIl.1J\lVÍ\'o. REFRIGERADORES ELECTRlCOS) tl&lUIalu de lCOI'eçao lulern.) Se quizcr uma tonaJitl;lJc mais in

, ~ Son~em Duodenal t<:n.;a, pc(a T3ngec ·'Theatn c"I". ERealiza-se mais um tlcixa os seus labios Ji n<l"lIs, frescos,l~qd-:'u'l ~~N~ do \'jvlls Cmais atraentes, Nunc3, ficam 

Oablnete de fisioterapia embaciadus ou rc:ssecQS - pois


O.. curta., ralOl allra-Yloleth., T.n~cc é d. c1..,••,,,ceia!. Uoesorteio danIoI iIIfra-Yermelllo e eletricidade T.ns~.
médica 


Laboratório de microscopia e 

análise cllniea 


&.1Ieir dto MOllue pen diag.wsllco

da .\II1II, dlagDlltUeo do Impaludll
_, ....'em da uréa 110 • .,Dgue, 


. i'q~~~~lIdoa, ~:='ltl~ 
 Créllito Mútuo Premal
"preeOce _".dé gtaYIJ::. Exame d.. ____..__..__m.~__ ..- .... 
'".pus, MCIâítGe, liquido raquleDO e 

.' ~q--"'::'l::'A:~:o.elocldllçAo CASA ~~uga~~era~ia,cas: 
, lha PérDaDdo Jlacbado, fi 

,TeIeIOllfl 1•• 95 rua almirante Lamego, 84. 

F'LORIANOPOLIS 
 260 V-21lcomum premio em 

merGaderias no 
AlteRor Morlis~f 'lêdi8,r ;GJ:e 

Cinq&lo-dtnt!tU MEDICO - ....... ..-....
1'rabalbcM .octenaJMI, ....~ PODtee e deataduru Mantemo. em clel)6atto \odu u pec)U IObr~ ....to.leu. e. todo. OI - ........ - ..teDt. e ID8GDO meoaDllmoe oompleto..
• atertala. adaptado.. COI&ILJOIIOHORARlO: .6:600$000 RUI VIdor "'.... D !li e. e_ d. dCMITaII)oI OI protrlltartoe .rlo Mle.Ou 8 " 11 ~ da. 16 ~ 10 I,!. _ ....... ..... l1li..,.....1_..... _ .-...Id.... Ih ..-o ...UI 18 bo..... Tel.l_ ...... Ih ~ 011 ...._ OI .......,..t- ..... __ .~........ _ ale P.... 011 _ Jlk, de ,...,..
Rui P. Mi",clinho,6 Muitos P,emios menores Ilulducla: VlIIlOMI o.. 
PRto. 41 - TeL 1111 
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6 o ESTAOO. 7 de Alosto de 1939 

SEm AmíGA"SÚltima hora esporti~1 
na "ôr 

Uma contagem justa para um da idade! 
prélio igual: - 2 a 2 

o 	Avai colocà-se com vantagem de 2 a 1, mas 
cede o empate ao seu valoroso adversàrio. 

o Figueirellse 


No cs·tádj[) .Adolfo Konder", !to 1-;<>\\1110, hutefam-se 08 \'a , 


I i> ,: CÚRIA METROPOLITANA Matou 35 solda
IG~NVITE :::!"..":S'r1:"'=I'd~IS'!! dos alem3es, sui
i Excelênciib Ra:vetjiícUnlJál.. o ...bor Arcabllpe Mltropoll- • d 
::~o'à~a~fJ~~~íi\:~~r.flf:lSS~~ ~I~r::'~,~.: l~= ..'~Idan?,-~~~:':em1 
~~::sO 8n~~Tr~~fI:::':U~l,ICf::1~ d~C:~.f~~~:~l:J~ ...........•......•...... s~gui~â, ,· 

terá lagar o TE DEUMr · oraça. tratalal6m I Bln!;io do Varsovia, 6 - O ' .lIus(rowa- ,I 
SS. sacram8nt~ori'lIÓ~oÍll, . i d8 ' l iiísto" di 1939 :~l ~~~g:~ ;uo~~~:o~':;•. ~~~>~; 

I

I 3t1 M....n'll:',~'!."J IA'" IÉ~~1{f!.~~fJ~:i~~r·".1 

pel'ante regular assistência, Ilen.tes e disciplinados esqua-I 	 -. exer.... . Os soldados faziamAvai e Figueirense defronta· drõlls dos grêmios laleanos 
ram-se ootem. amistosamente. Segurança F. C. e Associa-	 Sort'ello '(jI""I-a cicios, sob a dirpção deins· . 
Jõ~o pouco Inovimentado. ção Atlética do Tesouro do 	 I 4.0 . fi · \ti:.: '. » trutores checos. que Ibes t'x; 

plicavam o luncionameato de 
um determinado lipo de DleC,

falho de técnicll. 1'lInto um Estado.' 
como outro baudo apresen · 	 A vitória sorriu á rapazia· 9 de Agosto de 1939 tralbadoras. Surgiu ~úbita · ..taram-se com [alhas not!'iveis da do Segurança pela eleva  mente uma discussão. entre" em seus conjuntos, impres- da tlontagem de ~ a O. um sub·oficilll checo e umsionando mlll 60 pUblico que 	 Num gesto dt' cavalbeiris PLANO cSHIRLEY» soldado 8lemão. O soldadilacorreu fi praça de esportes mo e..portivo e de justa com· upresentou queixa 110 co ,da I'UI1 Bocaiúvll. preensuo dlls nobres flnali · 1.0 Pn'mio '- Um relógio pulseira Valor 160$000 mandante IIlemão . qUe mÍlil~' Dois a dois [oi () resultado dlldes do esporte. o clube 

2.° - Uma c~pa gahardine If.O$OOO dou chamar o sub oricial,cli :do "clássico» [Jorianopolitanl'. vencedor ofereceu ao «onze' :.1." - Um relógio algih~ira ~OO$OOO boleh'lIodo·o em público: OContagem justa para umll vencido um dos premios 
4.° - Um fino calçado 61)$000 sub-oficial checo, tendo dodf,pelêja em que ambos os e8 I que conquistâra no terreno 
5.° - Um chapéu . fiO$OOO uma respostn brusca à ofensllquadrões atullram àquém de da lealdllde e da disciplina. 
6.° - Todos os que lermin ~ re m foi imediatamente IIlv<'jado.buas reais possibilidades. Ia taça «Ivens de Araujo» . com os 3 últimos algarism osO primeiro tempo desenvol· Atitud e como essas. infe corridos do primeiro prêmio ~r~e~~~~~~i~'i~lt to~~~~~eD?:~ veu-se superior ao periudo lizmente tão ral'as no nosso 

fiual. Houve equillbrio de Iesporte, conforta aos que lerão brindes em c;garros. da metralhador8 e lê·la ruo•• 
lições, embora ti Avaí SP- vêm propugnando, I'elo pro no valor, cad~ um. de 5$000 cionar contro os alemãell, . 
apresentlllõse com mais «ehlin greliso do esporte llllrriga. m8tando 35 ~old"dos e ."sUI · f 

Nâo se pagam Vales com emendas ou rasuras. cidando·se em 8Pgui<1a. ciimce' para a obtenção de P->lI · verde. Não me responsabilizo pl'r perdãs. 
O brinde premiad" se,á entregue unicamentetos. Findou com 11 contagem de Ao grêmio pre,idido pelo um tiro de revólver. '''.'' . 


2 a 1 favorâ"e1 ao clube de ~rallde esportista capitão 
 ao portador do vale. CLUBE 12 DE AGOSTOValter Lange. O àrbitro anuo J,ara Riha~. os nossos cum· Os brinde~ premiados e não reclamados dentro delou dois tentos ctJuqu i~tad !) s primcnto6. t5 dias após o Sorteio perdem o direilo ao mesmo.pelos azues. 	 I CODYiUID.!~~t:~rts<":'-.Ambos furam 
diz o cirurgião dc ntistl1 Este Sorteio em Brindes est~ de con fo rmi IIUIII. tamllllS a ISlislirem . 1 GaANinvalidados denlro das regl'as 

Gol... P. .. olivtiri dade com a lei 15524. de 14 di Junho de 1922. Ido .association-, não se juo' De fóra 	 I ~~':~~oD:=:.:r::i-:::'tilicando a hostilidude dos Fra Flú E PORQUE COLGATE ELIMINAadeptos do grêmio «azul • .cun 	 O Proprielárto ::'1:::d.:u:d:=~~:!.i~':::O IIIAU HAUTO 
tra o juiz úa plirthla. Este, 	 RIO, 6 - Perante lormidavel 

"A t:spuma de Colgate contem ~--=':":"'---------------:;:;;::-:-;-~ .se (altllls cometeu durante o l õsistência. calculada em 50.000 	 . Ig:,i:I:: :i·I~~tà~J~t: 
o n o vo ingrediente que penedecorrei' do L ' tempo. uS8i pessôas, r~a\iwu-se ontem, à 274 	 2Ov. . 1S s6c:ios nio levarem crluÇu. ,.
tra flt~ âs fenda~ escond ida s


nálaram-se ela~ por sua pou · noite. no es!ádio S. Januário. o entre os dentes ~, ~ q URes TriJe: RI,or ou 'bri\Dc:G. . 


ca energia em fllce do jôgo esperado embate entre o Fia os d entifri cios cOl1lmuns niio 


brusco pruticlldo por elemen· mengo e o Fluminense. podem limpar .. Ji vra-a:'> dos Pelôs~~:tA~tibi. 

residuos de a li mC'ntos e ti", 	 r SecrlltiIGLOS dos dois qUlldros comba-	 Atuando com invulgare. energia qut' stio :l m a io rbact~rias 	 308 5v. ·1tentes. Nos mloutos linais do entilsiasmo e técnica, o Flamcn· causa do mau halito. do~ den

L° tempo, a plHlida c>lracte- go abateu seu tradicional adver te~ emb::.çmlos c amarellos. Nem para cachorro 
, I'izou-se por um~ .seqirênda 'ido por ~ a I, tentos de servia ••.

das gengiv:u llloll cs c das C2

fi el'> doloro!><t!'. P nr isso ê quet.Ie filHas pn'p->SltôlS, que [ () . Leônidas e Gonzale7. . Homcll C o)l:tate Jim pü .ca!mente Limpa a péle, de modo perfeito. Higieniza e produz LONDRES, 6 - O «motim" 
I'am marcadaH pelo árbitro, assinalou o iI~ico tento dos Iri os clen t e !J . embcllezR, con veriticado num vapor :; dá' 
C) que não evitou para que o colores . serva as 2engivas firmes e o IIspecto da mocidade. Uijar SABAO RUSSO Blue Star, o cNapier,.;,S..,. 

jõgo pl'osseguisse em meio de Renda: 156:000$000! I
$adias e o ha lito perfumado", 

(súiit.lo e liquido) uma vez, é usá· lo sempre.um ambiente brusco. 	 I ~~~~~~ ~ri~~:8:r~~ ~a;~:~~í : _
No periodo Iinal, o Figuei· No R!o 	 ros para a prisão, por ...r. 

rense atacou mais, igul1lando União dos Chauffeurs 66 mais 19 e mais 4 seman8S. Os promo~or a 
11 contagem. Nessa fllse o juiz 	 Vasco O .- Madllreira O. de Santa Catarina 	 revolta pela comida d In
agiu com bastante e louvá S. Cristóvão :I -Bomsucesso 2 LOr-;DRES, 6 - Chegou a causado um atra~o de bOI.

"el energia, reprimindo o jô 
 Portsmoutb o novo cruzador e ml'ia na partida do . tt.· 

Em S. Paulo «Belf8sh, que há pouco en· pier., tempo em que ••.• a t,l go violento. Expulsou ao CONVITE 

gramado os jogadores Décio 
 trou em serviço e vai ser pulilção -esteve dona d,\ 
e Periquito. 	 Palestra 5 - S. P. H. I. Devendo realizar' s., no dia 13 8/lregado à segunda esqull- navio como garantía~ .16 


Espanha 2 - S. Paulo L o. I.".jo. do .Di. do (h.ulfeu,. dra de cruz8dores. que lhe loi feita a ". prom~• . 

O 1.0 (ento da t!Hdt: foi Comercial I - Ipiranga O. • Dir.tori. convido • todol OI "' Com ê~se navio o número ~a de ovos e toucinh?: 


ubtido pelo pontll esquerdll loci.dol I com~r.c•••m ã.9 ho- de cruzadores em atividade. O capitão declarnu •.i q lltl a 

"IH;I, com um chute de mes Em Santos r•• d. m.nhi. .Iim d. 10m110m na Marinha britânica, elevll conserva lhe . 6ahi"~. , i;;:-:mu!0 

tre, IItirando o baliio ao can pllle nl mi..l, que •••í rez.d•. se a 60. bem, mal! que os ID'lIrloh ltu_ 

to oposto'ao em que Eurico se Portuguesa de Esporles 4 - lin comemoroçio à d.ll. Atualmente estão em cons. afírmar8m que ela <u8.6·4 I""". 

encontrava. Culicn, cobrando Santos a. A'. 15 halO. t.r.lugll em no. trução outro!.' 19. e em bre tllva nem parll ,Iénté ," d' Cr. 

uma penalidade méxima, el! •••éde .0ci.1 o .10 do In'''!lvIO ve serão postos n08 estlllei· chorro». O lâto ocorreu;. "Dl 

labeleceu o empate Em P. Alegre ção do. r.tlOtol dOI umo•. 111 ros mais 4. que f/lzem partl" Porto Elizubeth, na ~r.~Je. dt' 


Saúl, o .mignon. e impe	 d... Getúlio VIIS" e N.,iu R.- do programa n8val de 1939. SUI. . .. · ,,,,,Americano 4 - FÔrça e Lu7. 2.tuoso dianteiro, desempatou para a mos, .'0 i ..e porl o q".1 tio con' 

110 escorar oportuno centro 


Partiu 
Em Curitiba Rússia a missãotle Periquito.•",zevedo regia 	 :~~:d:;m.~~di:mlh:•. I::,:i,.dd~..: !fIJ-------------..-----~ 

Irou novo empate, depois de 	 Britânia :l - Atlético L anglo - francesa modo, homenlgearmo••..i.,e, · b.· 
Londres. r. (U. P.) umll escaladll isolada. O ve	 nemérlto. gove,n.nt... IJuventus 3 - Savoia 2. 

loz extrema direita . escapou 	 As missões mililares an Prevenimo., lind.. que à. 17 I 
perijZos&mente e, depois de ----______ glo.[rancesllstomaram o hora. do ma.mo dil. .e dor. '1 

venêer os zagueir, s contrA trolm na estação de SI. po,.. dI novo Di,elori•. e que. A .viuva; .a LNII I .. ar.a.. 

rios, .. tirou ao caóto eSQuer· Pancras, hoje, às 14.50 à. 21 horal, •• re.lill•• um b.lle, .~~ dl i1;Tn'Ii~'lI ce....... AU 


do. quando Vilaim, em ulti horas, com destino a TiI com que .e ence".ri. OI I••t_jo. 

mo recurso, abandonára o 	 bul'y, onde embarcaram .Di. do (h.ufte"r •. '...... 'mil...1'" III .... I ....n a-do 	 V. " .' ....114.............. .. li..1 I". n ..... n ...... 11
IIrco arim de deter a IIvan	 no vapor .Cily 01" Exe Fiel d.termin.do qu• • ~,. OI .... IIrOfl 1rmII,,u. aulaUn•• 
çada do .artilbeiro~ gaucho 	 t~r», especialmentll fre · ...oci.do.. nio h.ve'. convite. el missa doiS.o iDlsifQu.~lirl. nIU .......3a.·IeIr•. 


tado, rumo a Leningra· peci.i., undo q". o tllio do mil às 'I horas, 1la:>.igrtlà"il!1S. Frucllce.. ltr••1CUlA1 

Ivo, numa forte carga de 	 do. de 'SOltO dor. direito I ingre.so. desde .já aosque jcompln cenm I ba A'I •• ~· 

Pretendem 08 inte	 glão I caridad.: ' sua IinliR. chocou-se com EUSTAoUIO DOS SANTOS 

doll! adversários, deIxando o 
 grantPs das missões per

gramado. para não mais vol· 
 manecer em Moscou pe P,,"idente. 8v-3 ....--------------IIIIII!!III!!!..._,

lo menos durante todo otar, e sendo substituido por 
mês de setembro; 305 NOVOS SELOS ., ...... ".).) ·.·-.:.\:-.:.;fG- R- I-P P - -:..:......EEvaD. 

Devem as missões che

teve
Leléco Cllmpos uma 	 gar a Leningrado na Rio, 6 .. A-Casa de MO'~- IC:N E ,.,.' A}II~:;;; I : 

IIrbltragem bonesta e crite· quarta-feil'a à tarde, li da vai emItir novos selos em ~ -----:--1 ~sw=.~~~ 

riosa. A ilOlca restrição que à meia-noite tomarão um 
 ~~~:r%~f:;ãdoo ':t°ec~:.n~~!s~~ 	 ClNE REX : A ', 17, 19.20.30I mente. rncclortlndo .. ~IIO . ..lhe fazemos ê nêa ter re 	 trem expresso pal'a Mos
primido, como merecia, o jõ· cou, onde cheg8rAo nh valor de 400 réis emissão horll, .TI,.. Boulbo.. .... V~~rb."'~~~ 

j!o violento verificado no 1.0 quinta-feira, às 11· horas em carmim e com'preenderA CINEIMPERIAL .-- A'. 19.30 facilita. ....~..,..",. . _. 

tempo. 
 da manhA. , . uGm ..... :• •:'..... :~ I ; t=~mllh:O .. d~ .• ~;;~.?i~~~;t\.

Cotaçlo 
AVAl -' ·Ernani 7, Vilain 7, J 	 ,: OIGl_CJ~Q ,.do Wi.I,... · i . ,

Diamantino 8. Ciro 5, Per· ' 

marca 
CLlNJCA ESPECiALIZADA DAS MOltsnAS DOS 

..r~:~...".Z::.e~•..~:.'·.~..E.:~.~.. ~:. .F~::~....; :II I [
Décio 6, Dãoílanl "6, Háróld:o; 	 PEIXE ••-.-.lrl-~lla-_ 
6, '1)1004, ,!ncu~~ \~,Ev.~n .5, 

.u.vedo'!lIVÔ .' 5, 0.a. II......"... 0 .. .5...., EM CAIXETAS DE UM QUILO DI'. ARMINIO TAVARES

Mer! ~ • alHU~. .; '" • ....•• Produto ..pedal - Embalaoem fmiulma 	 ("'* do prol. SMSOII) 

A preUmlnu ACOWODo\COES PARA DESCAN';O DOS OPERADOS 
BIII dlIpula de duu ariU· = A r.inh. das soltreme••s = Co~'11 101000 - Op...~6... c0"'&/".' 
,~~ ofeNctcl.u peIDe Acha .. à ..eDda em toclem cu boa. CQ8aa do ramo CODlullórlo. Rua Joio Pinto. 1 - Tel. 1~1.-R.l ldeaala 1." 

!'ti. 880Nllirto da S~uruqa 300 10.,-)

,pCbUoa • DI,.:or elo 'r_...v«I ----------- d 
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