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Rio \O -AlelZando estdr 50 coração coml-'Idamente ["ra do corpo Na aparência, os 
rend~ c~nstrangimento ilegal órgãos rcstantes Rão normais_ A recem.~ascida alimentou-se 

em sua liberdade de locomo e dormiu tranqüilamente. Ao nascer, pesava 3 quilos e 
Cão, por isso que se encontra IriO gramos_ 
preso li ordem do tenente Ha· Os médicos duvidllffi Sf> viverá Oll n:io, e estudam a 
milton Barreto de Barrus, co possibilidade de colocar o cC>ração em seu devido lugar 
mandante interino da 44 ColO· ml'diante uma operação cirúrgica. Por enquanto, protegeram 
panhia de Frenteins, de Ma - com um va~o de c ristal o diminuto órgão, que descansa 
o Grosso, o sargento AntOnio sôbre o peito da criança. Através de pequeno Ol"Ífício, a 
Pereira de Mt'lo impE:trou por lIórta o une com 11 cavidAde toráxica. O VIISO de cristal 
via telegráfica uma ordem dt~ 
'babeas·eorpus» ao Suprem"
Tribunal Militar. 

Em S:la defl'sa informa o 
uplictlnte que, apüs uw'! sé 

rie de perseguições foi Ilgre· 
dldo pelo seu comllndante . o 
qual IIivrou Sl'm obdecl'r às 
ormalidlldes legais um aUlo 
de prisão em rJugrante, com 
coução das testemunhas. 

O pedido roi dlstribuido ao 
ministro Raul Tavares. que 
80licitou as clJmpetentes in 
formações. 
-::-:::----c:------.- ---
57 médicos inscritos 

no concurso 
para o corpo de saúde 

No concurso efetulidu a 31 
de JulhG p.p.. n<. Rio, para 

:eprr~n~!~::t~t~ !~dli~o~ag~~ 
Corpo de Saúde dll Armüda, faze~ uso. ~e dér an.lstla 
submetHam-se li prova I'eali . .mlhtar~s PariS, 10. . - . A repatriação
zlida, que foi. aliás, elimina O mtnl~tro da üuerr~ de- d~s CIvis [1'1 Virtualmente ter 
tórla 57 médicos inscritos claruu. l'uru fluhl tcHçao no> 1I mwa.la, pxceto um nümero 
com~ candidatos. -Boletim do Exúrcito», que () de ha8CCJs·cRtalães, socialis· 

A se!!unda prova será rea· '2" tenentt' da I: linha ~a :1'. 'I tas. comunit.tss e sindica1is 
li7.ada 15 dias após 8, publi s.ervu Ag:t' nor (romps Rlbelru tRS, que se recus~r8m a re 
cação :la relação dos candi- !len Jl!"u,bidlJ de..fuz"r liSO I gres~ar para a lIspan.!la en 
dlltos que h8jam sido apro· ~ ;)S u:d"rml.'s mlhtlJ~e~. Pro 1quanto. não for aDuDclllda u· 
vadol DS pro\'s já dduadll . lace (\e ~uu eouduto Irr~g'lI I ~a an.18tia ~eral pt.ln general 

A referida prova teve in! lu\". FrancIsco I-fan co. 
~~o 1~1 h~:a~~oras, termin~lIdo 

lHo Café Rio Branco' 

LEITE PURISSI.MO 
Ordenhado 2 vezes por dia, 

de vacas estabuladas. 
Ser\'ido à Ireguesia e vendido 

a 1$000 a !!arrafa. 

·~2~~~--------~J~OV----~2~~,~1 
. Estudantes franceses 

percorrem Portugal, 
viajando a pé 

LISBOA, 10 (U. P.) - Um 
grupo de :12 estudantes uoi · 
vereitArlos franceses, chelia

' dos pelo padre Doncoeur. 
que realizam uma excursão 

ajuda a conservar o calor e evita a infecção. As pulllações 
e 11 respiração srlO norlllai~. 

Afirmllm os médicos que só se recordam de um caso 
parecido. A menillll rui batizada com o nome de Maria 
Corllção, nasel'u num 8uhúl'hio destl\ eid'l.cle e sua mãi tem 
2~ anos. 

N. R. - Kã" há muito tempo, ca80 semelhante se verl· 
ficou também em Floriflnúpoli t<. Um/I parturiente, na -Mater· 
nidade. Ilnexa ao «Asilo Irmão ,Joaquim., dHu Ú luz uma cri· 
ancilJha com o coração expo8to, tendo vivido poucas horas. 
O ESTADO noti<'iou o IMo. 

r Joa-o de ArauJ'o_OLHOS, OUVIDOS,D_ • NARIZ, GARGANTA 
elp.ci.Ii... do C.nlro d. Saúde -- Allill.nl. d. prol. Sanlon 
(onsulldS diõrlas das 4 ás 6 1/2- -Rua V,<IOI Mellelles. 24-Tel. 1447

I 
--------------_-__..-------. 

Oficial proibi~o de iSó se Franco lhes. . 
unlformesI' 
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O pavor aumenta 

De novo cortam os 
eS-Il~5 terrores-- -ds·· 
guerra. Os fios descan
som uns (\ia8, parece 
que fatigados de tanto 
intrigar. Mas de repente 
voltam à toada antiga, 
amedrontando melo muno 
do com as noticias mais 
inveroRsimeis. Nem o 
calor mais asfixiante do 
verão, que está ator, 
mentando a Buropa, faz 
que os espíritos sosse
guem e 81.' acalmem. 
Mesmo sUlindo, êles mo
viOlentam a tropa, re
mexem nos canhões, ati · 
ram centenas de aviões 
pelO ar. 
is:;'a~a ~~~a se~;i~artu~~ 
nervos da humanidade . 
E' a guerra dos nervos, 
como já se classificou. 
E não se póde negar 
que ela não é menos 
grave do que a realida 
de das batalhas. Atllca 
a vida econômica de to· 
dos 08 povos, o mesmo 
é dizAr o pão do povo. 
E nada há mais respei· 
tável que êsse pão, 
tão negro nos dias que 
correm... 

E, assim. continuare
mos nesta tremenda mi
séria sociaL Parece que 
para \'Ia não há remé 
dio, ou o único remé 
dio qUe se /lponta é a 
própria gUtlrra. Se não 
soubesseOllls quanta mi
séria ela desencandea
ria, seria o ca~o de a 
desejar. 

~~..______ _. __ .___ ______ ____ _ _____ ._ 

CR'EGOU 
~ ~. ~~: ,.. l, t~ AVBZ 

])() 

lunDllllfAI~lll 
Que o castigaram com iroa pé, por Portugal, preijta· nias, mas Quási sempre es
sa8 penas valiam menosEitrêla, uma signilicatlva ho·ram, no alto da Serra da TRATEM DE AGIR , Que a dele. menagem a Portugal. • 

~{F.d:*:a:~r:ri: ~~EI:~:: 
bandeiras da França e de ---- ---.--- ---. - ---.- - ------Portugal. Os estudantes, quan - 307 - 
do 8t1Calaram o planalto, cor
reram em direção a el8s, Primeiro, sermões em português 

~~~~:g~~\US~~i~l~âne~~~Snt:. PORTO ALEGRE. (P. C.) -- sermões, sempre em vernR
outros escala\'am o obelisco. Realizou-se. na rl'lIidêncla du culo, podendo, todavia, ser 
a mais de novl! metros de Arcebispo Metropolitauo, uma repetido depois em Iingua 
altura, atingindo assim dois reunião dos vigários forâneoll. estranlZeira, se o número d e 
mil metro8 de altitude, isto é, allm de deliberarem sôbre a lIéis estrangelr08 fôr Ifrand e 
o ponto máximo da Serra da orientação do IlJero na. cllm· e se julgar conveniente. 
EstréIa. panba de nlJcionalizAçiío. ApÓS a reunião, o Arca· 

O padrE' J.)oncoeur, apro· O Arcebispo D_,João Be- bi8po distribuiu uma nota 8Ô · 

veltando encontrar se no cker fez uma expo~ição ",6 bre as deliberações tomadas. 

ponto mais alto de Portugal, bre os lins da reunIão, flcan· esclar{'cendo Que as medi-

escreveu algumas palllvras do decidido que a igreja ca- das foram combinadas entre 

de saMação ao paltl juso e tóllclI . Integradll na campa· 8S·· ,autorld8des ecles168tlcas 


BERLIM, lO (U. P.)--:- In~ ~lgUIÍl~rim~ poiiíj(~o. Iós-
forma-se autorizadamente se posto ;.. em ; liberdade; . e, 
que o advogado pa:lalentle portanto, devia ser protegido 
dr. Etieone Nouveau apre- contra :si mesmo»; ,. 
sentou novo protesto ao · Segu-ndo , oUlras. oinfÔ!ma
Ministério da Justiça, desta ções é provâv",L que 0 : dr. 
capital, pelO lâto de se con- Sebnla, seja julgado .. _0?Clr
tinuar a manter encarcera- tunamente .por um ._tri~.uBlI 
do, sem dar-lhe a oportu- especial, apesar de -1l11(). .r • . 
nldade de um julgamento ponder, presentemante;> por 

' ·1 regular, ao a·dvogado checo- crime algum. . _ .'.:: 
'I-eslovaco, dr. Ivan Sekania, O dr. Etlenne . . Nouy_U. 
pre80 em Praga, no dia 17 de que representa um grupo deImarço último. prestigiosos deputados. e,: .d-

Acredita-se que o Mini8- vogados franceses não .__:.000 · 
tério da Justiça alemão In- seguiu obter permissão : para 
formou ao dr. Nouveau que se entrevistar com - o dr. 
nenhuma acusação formal Sekania, que, segund~ 'o 
havia sido formulada contra presume, estaria detido .:nes
o seu colega checo· eslovaco ta capital, na séde da OeÂl&· 
e que é muito provável que, po, onde somente sua -esp6aa 
mesmo futuramente, nenhu pôde vlsitâ·lo. . . ' 
ma. acusação lhe seja im- A propósito, recorda ·'" 
putada. que, hâ dois meses, maia ou 

Um luncionário dêsse Mi- men08, o sr. Stephen Murra)', 
nlstério, contudo, declarou representando um grupo d~· 
que é posslvel que as au- deputados britâoicos, .apre· 
toridades continuem detendo sentou um protesto . ·sem 
o sr. Sekania, {'m vista de Ibante ao apresentado . agoNl 
que eêle poderia cometer pelo dr. Nouveau. . , 

Dr. Pedro Catalão Clini~r~~~~ ' 
das molestias da cabeça e pescOço 

ESPECIALISTA EM · .1 . ' ,(, 

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVD>.PS 
Consultorio: Rua Trajano, 18 . " ::.: ' 

Diariamente das 10 âs 12 e d&8 4 â8 6 ·horas 
R..idCllci.: PIoon. 1565 
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Um homem de côr 

FELIZMENTE, no Brasil 
e em Portugal, nllo há 
preconceitos de raça ou de 
côr. Está provado à sacie
dade que o homem branco, 
mais ou menos ariano, não 
é o monopolizador da ciên
cia ou da cultura moral. A 
chama divina que póde a
quecer um COlação ou ilu
minar um cérebro n:io tem 
nada com a côr d~ pele. 

O professor Hemetério, 
que este mês faleceu na 
capital federal, era um ho
mem de cOr, que honrava 
a sua pátria. Cultor da 
IIngua materma, cOmo os 
Que melhor o sllo, formou 
uma individualidade de 
mestre, cujo mérito elevado 
ninguem podia discutir. Es 
tudioso infatigável, tratava 
os assuntos lingulsticos 
com uma pronunciada e 
vasla cultura dássica. Po
diam não concordar sem
pre com êle. Isso era natu
ral: nunca existiram dois 
gramáticos em concordân
cia. Mas, era incontestável 
o seu saber e indubitlivel 
a sua autoridade de pro
fessor. 

Por vezes, Denas houve 

·li... trllte. .....Ir. 
4V - 4 'Lt-'IIIIrt:.III,.IIlt811~S.,llIrtllrlosutlllllt GII.. adear----------1 .... '';>-···-·-·

v~, ilg 

Foi ·. aumentado O 
pre~~ . da luz 

Par dlcn'a~I.1 .. 311. .1 
0.90VIiM astUaaII. ontlm.. .. ' ..-.caba d.liXar u ..vu ,1.11

las para o ·lerudII.... ••\luz I Inlrgia ·Iltbicu ...... 
rian6JOHi. . 

J:.·hti~~~~~ ~...: : 
di · ."'" .••. Gutl, MIO. 
isto i .. fil ......... '150'1.. 


Par.u 1uIaIa~ ..... 
desPríVldu'l ........ M
vlrãu tuu .....tn: ~. 
lAlDpedal ••••••tIs, $1. 
paL,.au~." I .. ~ 
la$8OO .,per:.;.- .... .JIR llaJa 
das .CÚIIIl i"tl \ . ..tIs ... 
2OOw.tlsi\.$J5I ,. ••n-ata 
I, JU" -._..... .e" '1 
200 ••0s;$I58. ter w."-_,

Odlcl'ltit~lli : "1 li 1'1111'1 
a. cilidoa1úàlD.lI 111 ,un
cada. trulndl, .1 .. • 11
auintl ..nota: ;~Es'. cllCnlo-11J1 
fai.prív.di....,,_ .....,. 
la Dlpal'tÜll.l.tl W......
tiva do ;Eit...; I 1lDi1" 
e da corrlnti-. 

" vida de hoje 
preciia ;do 

fiNO:=: 

O'?Qla do 
DON JUANS 
DE AUTOMOVEL 

Tr.DlCnVlIIIIII. c:om lodGl DI 
:::~a:'....~:' ~,....t.:: 
1111' .16 P'I'ICI Itr lido IICI'IID 
.Im_ 011 .p.r.- l'IIriu6IIoIII: 

·ti.Dlc:."..........._·=- ID::..:r."~II. 
dI _~ ' • .:' 
......1, '. '(~ o 

Contióu~m .08 proaparI.Uv", 

re:teP::e8:~~~~~~d~::: 
Os aêmeos tiveram ta Gátarlná, pará';quo o .UI" 

_ do "hauUeur- ' que pau'"
entrada erátis dom(;go;.seja ·~oDdl um",mt" 

Uma das notas curiosas Que comemorado: E '.tildG I",,,. a 
marcou de modo original o lan· crêr que a8slmàc~Dt.ç.. pai. 
çamento de eVlda Roubada-, na o programa, ' ' qult " Iamoa 
tela do cinema carioca'SlIo Luis-, publicando, (·sob!l · .f6rlDa d. 
101 a resoluçllo tomada pela convite, encher6)to·do aqaela 
empresa proprlttária da luxuosa lestlvo ·dia, . ... )!: 
casa de espetáculos, facilitando . Pela' :reeol!1c1o laveru
livre Ingresso a todos os gême- mental. de 9.do,corAllte, ro

ao. povo POrtugUê8. nba, promoverá práticas e ~~E;:~~~~~~(~~d:e~lí~ !:~ .5!ii-à~ã !~::e~~ri:~i~~:~~:~~s~~mp~~ g~:~/~~:~:W: ~=~~::~ 
ESPE· C..... LIZADA· DAS MOLESTlAS DOS VemêrncOomduOmRaiOcôGrdrOancdoemflOa CSUúl. • ••III'OlII-. !'i..·- ii..... O entrêcho dessa obra-prima leur.todotÍ .oln lÍlotorl.... duCLINIC .... " " =='~~ií:=d. ciliematograflaeuropea .gira repartlçõe. · Mtadllal. COIID . .--""'"""'".•......... · -II·· ln.···'I- CIBIPI'- ftl!SCICO Arirae"MreE!.·troPolitaoa de Porto _.:-=_,~II'..i'''' - em .tO,no de um curioso caso de IIMe ..Ileáta oaplla'.. 11 li rli .,. ' cü ;.....·c:a"IIi.lr..r......-· dupla ipersonalldade,que con·' " Deaê.O.f.do com o eODlr., .... . .. ,- a.'.,~... .r~" .. aiste na tróca de exlstênçia de to:'que1,á f:'r..pectlYa Bmpr...Or. ~RMIN'0 TAVARES 70 ovelhas mortas - :r:: ':'===='~i...,:......_:;'ultIl .mulher pela sual.rmllgê ;. !Dant~~t~om aPrefeltar. Mu

- . .. 0/ S· .. ).. peios : I~~õs. ... ... -.. ____.......c,.. ;mea. .. , . . " ? lÍiclpali~~. ODI~Il' du lia".. 

. _ ~ (AssllilentedoPI. anson Lis'Joa, 10. (U.P.I;::,l.!ftíali!ll t --:~~~ \i;:'Adntérprete pnnclpal e EII8a~ ~Clrcul.r • •• ArroGODlfel. • 

ACOMODAÇOES PARADESCANÇO DOS OPERADOS catéladeoito:!ob08 atacou, ... 11.1_ beth'\Beranér, 'eo 'toquede ,lln;trabaJhIo domJlIIO. PO~ID, 
. '. CóftMlt'í ZOSOOO ;:.. Opií;~kl " co..b-fl., . Da .Id~'. d Allllôf.I., dl.- " w.:ê ..'_COr.fUR.dly..,e.l .des__.tlq... ue., ·.__ qlic,' fll. lD.pelorl& ell V"fctulo. 1lI0 

Cóo-SUI!~iló: Ifua.loao Ploto. 7 - Te\. 146t.- Re,lclêocla lü6 ~tlDo..!.etnOdu••rdal_,.DolD,m,.el.ba.!h..~ :::'~- _ di. ê~.epapel.duplo! ' . I.\IIOltca .. Opal a 'Ia. "carro. de 
~ ...-- <IV _ __ ....... 
 :que. 'realmenteuma: bell IIIUr· ptaoa trabalh.1II oaquele dia,_____________________ltaIl40 70 dll... _ _ I. pttte, Ii .... o d..Jar.1L 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:rdal_,.DolD,m,.el.ba
http:Dea�.O.f.do
http:c:a"IIi.lr
http:proaparI.Uv
http:Dlpal't�ll.l.tl
http:fai.pr�v.di
http:cilidoa1��lD.lI
http:Lt-'IIIIrt:.III,.II
http:OUVD>.PS
http:Allill.nl
http:elp.ci.Ii
http:PURISSI.MO
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rRádio de LondreS!I-- FE . . I 
I Não ha RIPA:" qde resistaMocinhas e Mulhere~ mt.~·: o:~:~id: 61~!~t~:"d: 1C~!~ II uso I.0 d. 

Certos orgãos internos das mulheres 
congestionam.sc e intlamam~se com 
muita facilidade. 

Para isto, basta um susto, um abalo 
forte. uma Quéda. Ulna raiva. uma 
commoção violen ta. uma not icia má 
(lU triste, molhar os pés, um resfria 

mento (lU alguma imprndenda. 
/1.5 molest ias mais perigosas das mulheres 

começam sempre assim. 
Jl1!'itaTllCn te os orgãolíi mais inlponan tes são os que 

a 8e c'ongestioI1arn C inflamam mais depressa, senl que a 
mulher sinta nada 1"11,.") C')llkÇO. 

Nada sentindo no come~'() da congestão iAterna ou da inflamação, a 
m,:,lher niio se trata a tempo de evitar que a doença se agrave e vá 
})elorando cada YCZ m<Ji:i. 

e esta a C<lU." das mole.t ias mais perigosas! 
Para <"yitar c trafa r a.s congestões e as inflamações inte rna s, use 

R egulador Gesteira " ' m demora . 
R rgulador Ge~.teira ('vila e trata os padecimentos nervosos produzi 

dos pelas m(.l('su as do tt 1C' r o , a asma nervosa, peso, d ores e colicas no 
ventre,. as pc;·turb,lçt'('5 (" t.loc nc;as da menstruação, anemia, palidez, 
amaTr-hd.l0 (" helllorra~ias Pfo\'ocadas pelos sofrimentos do urero, fra· 
queza gera l e des.lt1 i1ll", a fra'lue7.a do utero, tristezas subi tas , palpita
ções, opressão 11 0 peito ou no coração, sufocação, falr a d e ar, tonturas, 
peso: c.11"r e dores cl~ caheça, dormencia nas pernas, enjôos, certas 
COC~l,ras, certas tosse,":;' poutadas e dores no peito, d ores nas costas e nas 
cadelr:,s. falta do! anil no para fazer qualquer t raba lho. cançaços e todas 
d~':t~~~.~as alteraçõ('" da saude cau&adas pelas congestõcs c inílamações 

Re~"lador Gesteira evi.a c t rata estas conges1ôes e illtlamaçõcs desde 
o começo. 

R ef!t!adlJl' Ges~eira .e\·ira e tra ta tambem as complic.lçõcs internas, 
que sao ;umla mais pf'rtgo~as do que as inflamações, 

COlnccc hoje Incsmo 

a usar R egulador Ceateira 


ESTOCADACasa A MUSICAL EM CHEIO 
Rua João Pinto, 12 Não obstante o long/'· 

pr8z0 quI' o trlltado coGrendio!iJ liquidação Final 
me rcia! entre o Japãn e 

Oevidamrnte autorizado p~lo M M. Sr. Or. Juiz dr li .-I.mériea do N o r te 
O .rito da 1.. V.ra da Comarca da Capital, .erá nnc:lido, com tem ainda dia :; te de si 
o .batimento de 20 a 50 "'"° seu grllnde .stock. de músi p~f8 o seu termo rin81. 
cu, .crssórios par. instrumento. de mú.ic8, bicldita, .p.re é incontestável que a 

estocada v i b r a d a de
lho, d" rádio. ,",trumento. de mús ica. di.cos novos e u'lIdo., ' Washington contra Tó 
vitrIna. " .rmárlo" etc. quia foi de mno dI' mes

CARLOS EUGÊNIO FREYESLEBEN tre. Raras vezes se viu 
313 um pllls dur por páus eliquidatário 15 V - 4 por pedr8s. como agora 

o .J8pão. cüm a resolu 
çilo de um outro povo

PA R~ TOS5(S tO de quem éle, agora se 
vê. tanto dependia. 

É evidente que a A
mérica do Norte est6 no 
seu pleno direito I.'m 
proceder como proce· 
ceu, - observa o .Cor
relo Português> . O con 
vênio dava o direito a 
ceda um dos contr8t8n
tes de o denuncl8r com 
o devido pr8zo. 

O Que não StJ com
preende é o arrepio do 
,Jllpilo . D8qul 8 seis me· 
ses o mundo terá dado 
tRnla volta Que é de 
supor que, ou o .JupAo 
l:'~t3 em fr8nC!) hostili 
dade it. Améric8, e de 
nada serviria o cOllvê 
nio; ou o mundo, Incl u · 
sive o .J8pão, e8tará em 
complelll p8Z, e novo 
convênio se firmará, se 
convier ils duus partes 
conlrlitaotes. 

Por agora, de sensa 
cionlil, fiCII, como diz o 
povo, o «estrilo. nipô· 
nlco, qUtJ loi tttrrivel. 

MISS~DE 7· DIA CASA ;~uga~~cra~la ,cas~ 
rua almirante Lamego, 84. 
260 V·21iIDA MAIN'OLDY ORTIGA 


"i,~~, 0rUaa "Puúüai YhaRJtiO 

r:rJr::.!.U=.'r=:~ ~.,.: Or. Remigio
lIllia !a...,••" r..... JJpcM,. r • .w.. Dalcl&l M&lH1Q _._ I\Fl- .. CLlNICA -MEDICA..... J" Ma................ ea... til' • DtUla i Molestia interna! de 


...... fIIeIa • fUMa Senhoras e Crianças emCf_"''' IN JU...... Já

.... ali relaçlnr.: I lIlna •• .,. ... _., Geral. 
CONSUL TORIO : -............ =u: :-:~••I alt .v'.· 


Rua Trajano, I - Sob. 
CONSULTAS:

IDA MAlNOLDY OanGA 9 ás 12 e 14 ~s. 17 noras. 
>- .RESlDENCIA: 

...... relU' U 12.. cernate.Ca..... ...... Áv. HtirCillo Lul. 1&6li , 111 _u. CI.._ .................... . 

- Plton~ 13Ijl 

........ cea.....,. ..... ali .. -- l'IIIIIk 

Att.nde • chamado. 

'f,  '.78 

df••, irr.di4l'. esta noite o ••guint. 
progr.m., Iror.rio d. Flori.nópoli.: CALENOULA (ONeRET A 
'Ju:~·;5••;'nC.iúncio••m po.tu- a melhor ' pomada para ferida8, queimadural e 

20.30 - Big Bcn. Noticiírio.m ulceras antigas 
•• ""nhol. Nftu confundir com 8. poma.da commum de calen;jdla. 

20.45 - Pi.ni.t •• brit.nicoo. Exijam CALENDULA CONCRETA .. m todas 811 
21 .00 - Bi~ Bcn Noticiário em pbarmaclas. 

po;t~~,u;o__ O,gio de T••tro c Oep""ltnrlo nesta capital: PRARM. STO. AGOSTINHO 
c.nto. Rua COBselbtllro Marra-16 

21.15 - A Orqu.stra Imp.ri.1 
da eec. Di.eto" E'ic Fogg. Nor' 
m.n W.lk.. (Baixo). Trecho. d. 

óp.... Orqu •• tr.: Oun,tu,. , Ri.nzl AVISO AO POVO! 

(W.gn.r). No,man W.lker • Or 

qu••tr. : Furinbondo .pi,. il vento! 

(P.rt.nop.) (H••nd.O. O,que.tr.: CUIDADO COM AS TOSSES I! 
Mú.ic. d. b.il.do , MJcb.lh (V.r 

As muddnç.s bru5cds d~ tcmpudturddi). Norm.n W.lk... Orqu •• tra 
~re!ct:"! ccm~jqc um redritldo, que, qUdn

O tu, P.lormo (A. V.opo,.. Sici do IfIdl comb.stido, produz ~ma Tosse 
Ii.n,,) (V.rdi), C.nzoni, PUf, P.II impertinente, o que Cq UiVdlc diur --- Cd~ 

(00 Hugulnole.) (M.y.rbu,) . 0,  minho .sbcrto P d(4 Sf4Vt:S enh!rmidedes, 
tns como: Bronchiles, Cotarfho pul4 

qu••tro: Co,t~gl (MI.d.) (Rimoky  mona r, Dor nas c o stas e no peito , 

Kor..kov) . Depaupe remento t: urn4 fraqueza geral, 


22.30 . Recital de Violino por ficdndo, portdnto, o o rgdnismo prediiposto 

H.rold F.irhunt. P,elúdio Allegro p tHd dos m.!Jlor~s ~um f!4gello5 d humo1 . 
l"Iid rlde : ~ Tuberculose.(K,.i.lcr Pugnani). P,imaver. (Mi 

Ih.ud). C.nção d. berço hcbllica NOlaveis medicos a conselham o 

(J. Achron, arr. Auo,). A Caça 
(Kr.i.l.r Cartier). VINHO CREOSOTADO 

22 4~ - ·S.ri. d. int......? VH!Ol\OCIf;!O JQ NICO DOS PULMÜE$ 
J.1F.CONSílHHN TE I>f. h . O~Df.MP.I••Is. om copanhol. 

PODí 1(050 FOIHlf CANtE
23.00 - Big B.n. Noticia,io .m 

N.Ã.O CONfUNn",~ .•• p.nhol. 
23.15 -- Not.. o.m.n~is , Im "VINHO CREOSOTADO" 

•• p.nhol .ôb,e o mercado do. do Ph ô'moceulico-Chimico JOÃO DA SILVA SILVEIRA 
cer•• i., 

23.20 - Fim d. traRlmi..io. 

Sífilis /Z impureza do sangu/Z '-- nada de injeções .- sõ SPYROISO 

Moderno tratamento por via bucal _. de efeito maraviihoso desde 
o primeiro vidro. A' venda nas drogarias e farmácias ou no 

Instituto Cientifico Omnia Ltda. ..- Rua Maria Borba n. 44 _. São Paulo. 

K;'in !'ui ra ;\ lU" l1ilhaçãú til' tlcsa~r:u l;,.r po r 
h'r llC; la 'liu!-l·;\ rrl':.::ulo~ de Ililltu ra, l:s(" Tan!;l:"e 
'IUl', ('In n'z dl' "l'ohrij-" .l hdt'1.:t l lt:S4.:obrc 41he 
W..' \'O l· :. \,l{·nclof . l'a '~;lIIc.1n · tlli~cirameratc ': fôr 
ti~ rnS;I, H,C \I:i '\:-":IIHIrHJ dlt:J.:.il ate a um c .. rmi· 
nado fuh.., () 1'.111:":('(' "Thl'atril'al" dá otimla 
1I1111l1:tl il: IHili:, ,' i\' ido. E \'tl:' hrilhar{"i~ ~CIUJlrl·. 
l 'lll'all l;..cI, 'rõ,! Pur i !'!Õoo é t.I hatClIl til' mai:i n .'utla 
111 1' E!'ta(lr,~ L·l li clll...... J.à :l~itnita..:õc~ h"rat4t!l Il:io 

... .. CJ, ~ lllnlc !>C'J!uir,t<,.em plena lJUC hum ilh.u;:lo! Ma,; {, noitl'. I"tn ;1I.: t.'dl:te:àfl, Cuid:u!" II;UI intl'u1elll , ·(' lItkf4 
lua tl t' OIe1. jú nhe) pude: lIIai ~ e .Iulio pcd iu'llle d l,!:;l' ul}l!l "j~cntlo: iI ~ ôti\ui ~ Exija T~IIg-c l.". Par:1 Ilcrfl'it:t ha rmu 4 
i= ril ei ·Jhe: "SI.! qu('rc~ que te hl'ije " T eus uns l"biu~ t uo linelos que é uia m·1.' l;l1nlwUI " Rougc..' e PÓ Fac..'ial TallJ.:e~, 

IinlJla l':-;Sl'S la"io~ . ," emn lnl~ um cl'ilHC' "illlal-u~. ,.'\"oru Cl'i t.ís 

~l·tlja! 1\I:\s tlC ~:-;õI Hll'Slllll Iwit.t', l'IlNtnhltlunl . . ... c bl'ijtJu·mc nus 

tlU !.! t rnll~rt}rlllaçÜlJ! AJlrt·~el1t.o u· lahios, (l':u tillhu-os. act'uhtUtlu 

Sl' lIlaj~ lillu,a do que nUlu',,! cum 'rnllgcc, ) 

-----_..--- ---------------------
Carlos Gomes está 

entre êles1\'lolestias dos rins e coração 
o TONICARDlUM tODlco doa rlDs e do cllraçllo limpa a Buenos Aires, 9- Em uma das

bexiga, ea rlaa, a8 Depbdte., areias, collCAs reDal~, augmeola 88 

. utlo .... Tira 811 locoaç1le8 d08 pés e ro.lo, bydropaiaa, 1"lIa de 
 dependências do famoso leat, .. I 
ar, palpltaç6e8, dôrel do coraçllo, aatbma, broncblle 88lhmatlca, Colon, com saida independente 
ArlerllHlclerole. para li rua, será franqueado, bre 

vemenle, ao ptiblico o Museu Ar 
E' o loolco ulero-ovarlo SEDANTOL que reetltue a eaude 

Uemedios das senhoras 
gentino de arte tlrica. que, como 

perdida: pela anemia, pasllldez, mligreZl. IlIallo, lIôres braDo"., o nome indica, será um comple 
regulador da8 visitas. oera daa doençal dO ulero, ovarloH, evita lo documentário da hislória da 
a8 hemorrbagtas, antes e depois do parto; coolra todas IIS onler arte lirica no pais. Sem prelender 
midade. da. 8ellboral de qualquer Idade. conequ iparar·se às instiluiçOes
Le~ões do coração e asthma gêneres da Europa, o Museu Ar 

Use a GACTUSGENOL Elpeclllco do ~r. Klog Pl1lmer, gentin o possue peças de real Vi 
conlra bydropsla8, pé. locbados, lalta de ar. palpitações, batl Ilor, obtidas por doação ou pur 
meolo d ... velaR e arterlae. brooneblte aRlbmlltlc8, aoeurlama, 
Iypbllll e rbeumatlemo, leo1le8, ea08aço, u. lo •• e6088188 e dôrea empréstimo. além do próprio ma· 
DO cor~çlo pootadal nOs rlol e Incbações. lerial do leatro. Assim, por exe:U" 

pio, a coleç~o de outógralosAos fr8co~ e convalescentes reune os de Rossini, Donizetli,
Devem u.ar o STENOllNO, Que lu eogordar, augmeola o Wagner, Carlos Gomes, Straussvigor doa nluoculoa e dOI oenas. Fortalece o saogue Dal pel

loal aOElmlcas . Evita a tuberculose, clcatrll8 oa pulmilea doenle. e outros. A parte dedicada iA 
com pootadas8, 101l8e. dorel DO peito e Dal coslal, perDas IraCISa mÍlsica italiana contemporânea 
UOiuII auJIa.• ura a oeuraalheola, o deaaolmo e a dyapepsla, e a particularmenle variada. 
cODvaleaceDça é raplda. 

8ypbilliH - Pf\ll~ - RheumatisUlo 31 DIAS .'UM HOSPlTII. I
A SPIROCHf.TINA (Elixir de Caroba) do ublo dr. WlIIlam 

Declaro 
que e.tive 
internado,

r.~nr'o.~u::PI~~~8~1::01~:, ::~:::óe:~pr~~da:.r::~::o:~~:~:~: 
r.~:la: :::=~Iamo. UDlco depurativo que limpa o corpo, 1001· durante 3e 

Dopo.ltam,; Iodal ai drogarlu de 810 Paulo e Rio. dia. n'um 
hospital, 
loffrendo 
de uma ui· 
cera na arAS SENHORAS DEVEM USAR ticulaçlo 

em lU" tollelte Inllm8 tÓmeDte ° MeIGYPAN, de dop6, sem 

II'rande poder hYllleDlco. contra molestlaa contl!gio~all ' ..ultado. 
Com o u.o do "ELIXIR DE

e tUlpell8S, Irrltll9õe-t vIIII':oal., corrlmfoto!!, molei· NOGUEIRA", obtive r.pida e 

11&10 ulero-v~Rlnal., melJlte, e todo liorte de doén98s completa tu,., 


locall e grllade preser'flltll'o. Droliotlõ Pacheco, Rio. Pllot.. (R. G. Sul), 201813~. 


(A...) - Joio a. aareollol~;:;-,~i)~,i',,) "f.'(i-;S,:_i _~~-..~~: ~~~: .·.-:..:t ...,ti ' ". 

CASA 
Pllei..-" alll.lr lima casá de 

mo~dLa, ~rl cllal. cüjo alu', 
gucl nlo ult'IPlUC °JQO,fiOO 
meDul.. InlormlçOcl "I rtdac 
çJo 120 -e.lado >. 'I' tiQ ' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:AJlrt�~el1t.ou
http:C'J!uir,t<,.em
http:dlt:J.:.il
http:l'a'~;lIIc.1n
http:O,que.tr
http:amaTr-hd.l0
http:congestionam.sc
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l-.-[STADO esportivo 	 'AUiance A~súrlrGe COIBJIR~f9blAritt~. 

o presidente do Conselho Nacional de Esportes 	 I (Companhia Inglesa de Seguro!?) 

e a nacionalizaçãodo futeból 
Séde Sociel: B~rtholomew Lane, Londres, Inglaterra. 

Um só estrangeiro. - O problema dos técnicos. Seus olhos se reS.Dtem do ec)1l.


Diretorias e Conselhos Deliberativos. Serão tacto com a aqua .alvada? Tor

nam-se irritados. inilammado....


respeItados os atuais contratos. perdem sua belleza natural? 
 BALANÇO EM 31 DE 	 DEZEMBRO DE 1938 
Alqumas gona. d. l.aYolho bas

tarâo para de.congoational-oa.


IiDtrevist~do pelo nosso vi., Cnn_sell!o. treR jOg"ltlort's po· Te.titulndo-Ihes a Umpidez. 


~~Il~~, C~~~~:d: ·~f!C~~~!~~j~~' i1e~~:;,t~a~i.'j~'!VO ~n preside'h PASSIVO i 
ção dús espOl·tes, f) UI'.•José Ile da ReplibliLa e l1ilcionalisar. LAVOLHO i 
Maced() Soare!l presidente do - pc:is dele recebem oS brasi ~ s dP A R A O 5 O'L H O 5 
Conselho Nadou"l de Espur· Iciri.s essa palavra de ordem _. 

te8, assim se munir..stou: 1as Diretorias de clubes. ,ntida Capital re.\l1.ado 1,0:.000 So : IHipoléca8 sObre propriedades 7,442,841 5 :! 


Fundo de Seguro de VMa 	 26.412.945 8 I Empré8tlmo. sôbre Imposto. pl1.A c!llDpanlm pró J1<1CIOIHl · des e C(]I1~diIOS Deliberativo>. Fundo de Seguros contra i ncêndl08 	 1,988,721 12 113,484,500 O OI bUcol 
Fundo rie Seguros contra acidentes IIclos e Reversões 548.353 8 

lização do esp()rte C um 1 vi- u'lHavante se rã" constituidos por 	 Fundo de ~eguros maritlmos 1,136,759 15 5 Emprfl.Umol 16bre Usolrut08 vita· 

~~~iaC:I~e ~"~ri!;;~~i~LI, d~,i~ãb I::;;ls!l:'~~;~)I~z~(~O~~aSileir()S l1alO\ Sandalias e Fondo de Seguros dtversos 1,357,325 O O Emprbtlmos ,Obre arrendamenlos 219,790 7 

Fundo geral 7~7 ,51B 4 I Empréstimos 8ôbre Obrlgaçõe., ".
brilhllnte e plltricílil'1l illicill-	 Se assim p~nsa intransigente· Fundo de Amortlzaclio e Fundo de ções e outr08 tltulos 41 ,51810 5de tirastiva. Nãll se penl'ri'\ !\(Irnirir mente quanlo aus Llirigentes e Resgate e capital 2,554,075 :1 4 Emprésttmos sõbre Apollces de vi· 


quI' o esporte deixasse de pLltic3nles U" cspo rte , já con' para verão Fundo de Re.erva I,8~0.OOO O O da da Companhia 1,4{).j.599 

ler na<'ional ,z ·ldo . descende () Conselho no Ql1t 	 Conta de Jncros e pe'~a8 1,206.967 10 10 Valores do Govêrno Brilfmlco 8928,347 


Lucros, Seguros de Vida (tonta8 Títulol municIpaIs e dos condados 
É devertls lamemavel que se rdere aus técnicos. Destes. do. Aclonlsta8) 269,468 4 O do Reino Unido 1,263498 
o campeonato de (utebtil se· sim. precisa ",,,,; mas sI> virão CALÇADOS ------1 Valores da lodla e da8 ColOnlas

' ja disputado por quadro~ desde que o rderidll ór!(ão (Ipi de todas as U:'~::;;
40,029/)5~1COmpl'8tos de elementos de Il e lavo ra"tlmente. qualidades 	 9 ó~~i~:~õ:~t:~:~:~: e açOes 12.360,239 

Arrendamento •. ReDdu e Prédios 	 3,005,795 9 5lóra do p~:is. vestindo a8 cu· 	 Os ahlJis conlratos de joga· 
Reclamações de Se	 uourrut08 vltallcl08 • R"versões 82.258 12 lO

" misas de nossos gremios. Fe · dores serão respeitados ate a TAMANCOS M EXI	 Saldos d(\vldos pelas Agências 567364 16 8guros de vida 
CANOS para a pagar 22fi 2HG 10 U Dlvers08 devednrc8 196.091 16 11~~~~~t~~rá ê~.!e pe:I:~t~OfiD~~ ~~~~:C~";!~~ ~!~;~a~~~. a lei não Idem de Spguros Pr~mlo8 a receber 33,692, 10 :! 

Sómente um e~traJlgeir{) po- Dentro de pouco tempo, por PRAIAS DE BANHOS 	 contra incêndios Jur08, Dividendos e Rendu a re
a p8gar 4~0 304 I:! 11 ceber T/.OZl 3 6

derá plir!idpllr de cllda qua certo, o presidente da República Idem de Seguroa di- Juro~. Dlvldeodos e Rondas a veD
dr(:; e l'xce~lciontllm .. ute. a tumará decreto · lei o projeto da Cinto~ - Chinelos - Bo verlos .. pagar 9 cor 377,4!l4 O619.745 U 

pós ex~me e acquiescência do Rcgulamentação dos Esportes». Dividendos nlo re-
 Dinheiro em depósito n08 Banco •. 

clamados 260 16nés - Luvas, etc. em caixa e em coota correote 537.8t I lO 4 
Qllsntllls devidas 625,823 \O 

Artigos para sapatei 1,952,420 l R 9 

ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
~ 41,981,980 4 tide Calçados 	 ...:0:' .. 98_I,_98_0_4_Ü 1...4 1._

.. BARREIROS» 
R. O' N. ADDISON NABUCO DUARTE SILVA 

Agente Sub-agente - Rua Trajano, 2b 
São Francisco do Sul Florianópolis 

296 	 2v-lA.lheureuxI 
oito, 

Depósito: Rua C M.Ir., 39 

21 

Coisa absurda 
Aí est3 uma .colsa !:'m 

que nfio u c r " di t li m (j S 
nem à mão de Deus 
Plldrl': a Espanhll pen
~Ilr na recollquista de 
UibrHltllT. E não acre
ditamos ppl!l r/lzão de 
que li ousadia, mesm o 
com o auxilio ::Ie amigos 

N<! con\l~I~el1';:l da;'!; enfermidades4 quando o da última hora, lhe Be· 

organismo se sente ainda debilitado pela doença rili extraordioàrÍlHnentll 

., pelo regime dietetico, o TONICO BAYER é perigos/l . Aqueles ro 

providencial. cbedo~, corno lhes cha· 


Levando ao sangou-C novos elementos vitais i enri- mam, não l'ol'llm tom!l· JoIo BATISTA VILAIM 
dos pela Inglutel'l'Il pa Dr. Biase A. Faraco aáAYE:'~~r~:.t~b~~':v~k~~:,"!~~5'eoZr?:;~C;:' ra que t'5tl!. lJosfuisse 	 ANGELINA GOMES VlLAlMMédico·chefe do Dispensário de Sililis do Centro de organismo vigor e energia, evjtando ai rrcaído!l. maio um pedaço de ter· Saúde de Florianópt.lis. Ex·inlerno, por concurso, 
ra, encruvudll na Pe	 participam a seus parentes eda Assitência Pública de Porto Alegre. Ex
nlnsula IbériclI. Ap!'o 	 pessoas de sua amizade queinCerno de Cllnica médica e Ginecologia. 
veitou-se de trlltudos pll' SUd filha NILZA (onlralou 
ra 1.\ sua posse, Jlorque casamento com o sr.CLlNICA E CIRURGIA
Gibrallar lhe . é extre· JACIRIO BATISTA. 
mamente neceAs1rio. 

J
I

A noticia veio de u· --- Sífilis -- 
ma fonte desautorizada. 
Vinha... da Itália. E aqui Conlultal diorilmente d .. 16 às 19 hor•• 
temos de nos couvencer Rua Felipe Schmldt. 46 - Fonp. 1648 
que, a esta, sim, a con  Florianópolis 
ljuista iuteressaria. Sim
plesmente êla quer ti 
rar a sardinha do logo 
com a mão do gato. Mas 
só se o gato lor tolo, 
diz o «Correio Portu  Servi~o garantido
guê8" 

GibraItal' Suez Consertos de máqui
os pontos essenciais do nas de escrever e 
dominlo no Medlterrâ· 

.' Ao Povo Calarinense e são As crianças gostam 
A Empresa Jaeger & Irmão comunica à sua 	 deste relDedlo externo contabilidade 

neo. O resto nuda vale.
distinta freguesia que resolveu estender suas E essa a razão por que AUGUSTO KLOSZ 

linhas de ônibus de Por 10 legre a Inglaterra se opõe li 
para resfriados 

até esta capital. fazer concessões na ad	 Pensão 0110 
ministração do cRnal, e, Nada que engulir; Rua José Jacques -12 
quanto a GibraItar, vai 10.-10S.íd. de Flori.nõpolis - 3as. e sábados: 	 nada que lhes perturbelortificando·o. ,. """"guá - 4os., sábado e domingos. MaF, Franco está tendo o delicado estomago 

tanta sarna para S8 co·
Agente em Florianópolis: çar, que Gibraltar não 	 AntenoriMbraisAlllvia o M3rtyrio em Saluida: No
lhe pa8sará pela cachi nlomenlo que a senhora friccionar 
mônia. 	 Cihli9iiõ~clihtiít.Daví Silva 	 X~c~lYfifhl,~~~, ~=~~~l;l~~~ c;ltarrho, allivia a irritaçiio e a to5SC. Trabalhós" iióClefíííâ81~ 

\.:inaes do unguento, os qunes são 	 fucil a respiração. A criança cae Jogo mos.pontêiê dentadühs 
num somno reparador, em.QlIanto 

picndc os podero5O.Cl vapores medi· 	 iljuda a acabar C'0111 a congestão, torna 

anatómlêas;" em tOdós os 
Em nego cios, amores, ler sor- ;~;~i~~fa~~~rrt~d~<lCn:!~~j~~o~:.:~ VapoRub contioun. agindo durante 

Quer ser feliz ?- I:!xncto onde o resfriado est6. Ao mes· 1 	 mat~~~~~&~dó8. 
:.=';;~~==;~~5~2~~~=~r=1 te, saúde e realizar tudo que 

1110 tempo, êl crhmça scnte-se quente ~r~~d~ jrri,~=~hi1, o ~~r ~----,_ra· 
deesja? Mande 1.$100 em sellos ~ confortnvcl, pois O VapoRub tam· DU8 " i " fi • do :i~ 

. e escreva ao prol. Omar Khiva, b':!m combate o resfriado directamentc 
atmvés da pelle, como uma cata· 	 la 18 bolU.. 

Caixa Postal, 407, Rio de Ja pla!ma. VICK 
neiro, . que lhe indicará o . . melo; RUI P. Mltuelinho,6

gf~~t~~~~~~=--~ VAPoRuB-:,S ~~/I~~~~nt~i~~~U~é:<~~d~~e:!?ttJ 	 •· :,,",ORllbd"'mênderiil'I~• 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:podero5O.Cl


o ESTADO Sex:a feira, 11 de Agosto det939 . 

CASA 

Arligos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 


variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" 

146 Motri1 - Rua Conselheiro Mt~k1 n. 8 Fili~1 --Rua Trajano n. 1 V.84 


-·-LLOYD BRASILEIRO ECLECTICA 
"PATRIMONIO NACIONAL" ... m. ANNUNCIOS Do_j_ 

no ~áb~~~~L;. '~::I~~IC;,\~~~'r~~{~;~~"l't~I;~;I::)~; !~~·'~\';)E. N~{~f~ 11:::-: B;:!~:a: =: iIt 
CIDlO•.• <'O i,' TE. CAPELA», e «ANIHAL HENj~VOLO.. bn a... ".,.~'t,~'!.~.;....,.. 

LI~~~flf~I';;/i~~i; :~('i0WftA<;~~lp~~'I~~n?:,,~~·(~{\II~Z~I~t,.~ :;~~:I~!ê'..~:~~:as"t!t~:ô 
TUTOIA /FLORIANÚJ>OLlS 

FRETES DE CARGUEIROS 
VAPOHE~ A SAlIt: SalGUE! SANGUE! sal,ut:

PARA O SUL: 
<;0,\\'1'1.:. ALeIDIO: di.l I n do "nrn'nl,' pam B!n Ur'lIndt', 

ppl()ta~ p Pqr(n AI I· g'n·. 
J\i'iIHAL HgNE\·Ol.ü : 30 ,10 1'4m','nte lHo p.lra Uran,je. SA NGUEN O l 

Pelot./1@ e Porto Alp!.!r". 
PARA O NORTE: (fer_lIl. alemã) ;:.I=-----~----':I ANlHAL BE:\E\'OLO: dia 1~ tio ""rrt'ule p/ira Pam 

E' c UDico fonificanle DO'. OH. H·< !'i t ... ' · IJflgllÚ, Santos .. Rio li .. ,IIlDl'iro. mundo 8·r: fI:·\H~í·~IJi!i	 com elemlwlo~" , uçA: dia 14 do l:"rr<eute fll1.rR I'urannguá. Anl,'nina.I	 looicos: Pbosphoro, Cal- : ...Santos. Rio 11 .. ,Janeirn, S. SlllvaJnr. Iteeif.. , Cubf'deln, Mu-Companhia c Aliança ~a 8aí~» 	 elo, Arllenialc, Võll"dato, 
I, 	 cãu. Areia Branc'1, ,IrBcatí, Fo!'tal!'7.II, Cllmncim e Tutnva. elc. Com o ~E'U U!l,~ 00 I!m ..GOTTSMAH 

DE.FENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO I'REFEREN: I de 20 dillS, DOia-lU!:elA AOS VAPORES DO LLOYO BRASILEIRO, 
1 - Lev.Rlam~oto i~rl: 

das fôrças e volta Imm.:dl .. 
Fundada em 1870 Séde: BAIA 

Ex-chefe de cllt. do IIppctUe;IAg(>nci~ - Rt!a 'oãu Pinto,l IArmalem -- C:iS Badar;-ISequros Terrestres e Maritimos nica do 9 - l'llOne 1007 12 - PllOne 1331-> 2' ..Dts"PP~'l!ctm~n1c· po, 
complelo das dôreg d~ r.HOi<.pit;:;.l ,.lI' beça, IO~onlfll. e m:rVo· I.· 

Capital Healilado Hs. <1.00U:000:5000 Nlwrnherg H. C. DA (OST p., -_.- A13~nte 1110; 
Capilal e Re~rn'"s 51 '.(158:3775952 3'-Cumbate :.dic:ti d. 

(Prof~. L. Burkhllrdl 

11=-------- ------- 
Responsabilidades ::111 lY.;;-' ;'.188.652:H99$714 depreulo nervo.. e do ent
Heceila em 1935 22.786'183$148 IIIIIIreclmellto . de .00bol OIe E. Kreuter)Ativ(l em :11 de dezclllhro de 1!13~ • 71.478:79 15813 sexos; 

Sinistros pagos ;.094:7155170 4' - "Dim~oto de \lea,

Bens de raiz.lprédios e terrenos) » 17.186:248$9,'9 f.'speôolü:I(I ('IH v.riaado de 1 I 3 kilos. 

O SlIo.venol ~ ama ir.1I1!J'ury1a U('I ai 
de descoberla 3denlilica.· 

Diretores: O"'nlA,., do ar. M~noe' s.
Alta cirurgia, gyot' 	 e, d~C[HfJ' .Fr"nl'i~" , JII'C Hodriglle~ Pedreira, Ur. Pânfilo d', itra 

Frei", de ('"n'alho ~ Er,l~l1io J()S~ de Suusa coJogia (doença!' d,' 
~eflhoras) e partos, 

Cirurgia do sy!,tem;, 
fÚ'c,uladofts õe nvanas nas principHis ddadl's nervoso e Op'Ta.çõe· 


(Ia América, Ell/Opa e Alrie .. 
 de p1811,tiCIi, 

COD~ulforlo li rlir) [,;,1,·· 


Ui), 18 (d"3 10 tI'- H, (

Aqentes em .Florianópolis ::l " ~ lI) d' i6.bO) ldi" 


phone - 1,285 
 DISPOSTO 
R{'sidendu fi ru ';· EI .CAMPOS L O 8 O 	& (ia. 
teve.. JUD!O;, ~() --  O PRA"lIR1 

~UA FELIPE SO!MIDl ;o; 3\1 1 . Te:flphoDf> .-- U .•1 

Cai"" 	 postal /9- Telet1hofIfI08-3- EflJ lEi.• AlIIAI\'('/I' I ~Ur~nl~~ I:~~~~, ~~nvi;=í~, tJ;~ b:M:' 
uma festa desportivo e ouvimos como ...,.. 


Escritórios em ltajaí, Laguna e posto: . Não. Nõo me sinto disposto. 

A indispos~âo p1?ra divertir-se ê um sinal 
evidente de soude precaria. E moitas V6

(asa EledriCê! 
Blumenau. Sub-Agente em .Laqe_sI zes o mau funcionamento dos rms e da

I?-P' vende medidores e bexiga ê o causo principal deste desequi
installa os «quadros» librio orgcnico. O aporeiho renal prooto 

sofrer pfuiodicamenfe limpeza e desin torna-se possivel 
para 	os m~smos. fecção com HElf,,~ITOl de Soyer. 	 prepara r doces ea· 

ph:ndid o s bem
Evito-se, ossim, o formação de areias •Preços modicas. 	 como uma g. and 
calculos que nôo só incomodam no ~ varied"de de pu>
senta como são a ameaça da uma Ye dins,~ . ortas. crt·~ro Ihice doentia e cheio de adoaques. RLla João Pinto,14 SI os Rins vÃO BEM ::~ . ~~oossc :~fli~ I 

ASAUDlÉIÔA losl0 50s Sofria, há mais de um Serviço gafuntir!(, 	 e 8cmpn .# 
8aboreados com 
prazer. A MAIZE 
NA DURYEA é ~ 
um producto puro, 
&arantido e ql.u:, facilita " di
aestão de qualquer 1I!.1imcnto.

ano, de reumatismo 	 (j flELMITOL EB 
•••@ig····'ii@'i'···..'Mh 

GRATIS! - Mediant... 1 
reme.sslI do coupon .blt;xo~ 
tlntlflll'-lllc-emos um •••a}..

ClÍNICA DE CRIANÇAS pIar do nosso 110VO liFro 

articular, agúdo' 	 • 

O.z J·.Qu!lrill Garcia, le~;de!lt~ ;, AVl'nld8 	 DO .. Receita. de Co.inh.~/. 
Beolo 	Gonç'dvell. em Pel(Jlc,8, Rio Orand~ do Su': COnl .'t conhecid. Mai••n. 


.Sofrla, há m~l~ d~ um 8UO. de um r~um8';~
 Duryea.Dr. M. S. CAV"'\,LCANTI
mo> lIrlicul~r. "I!ú'lo. com dôri!8 dr6zefl pür ,odo o Formado e com o Curso de AperleiçoBm,ntn em Higiene Inl8ntll r 

cor!> ... olll'eclalml'lote nOI4 tOlnl;z..)l'~, loelh,,~ e braços. r.dtat.la oel8 Faeuldade d.. Medicina do Rio d .. JAneiro, .4.
~1AIZt:N nnASIL S. A. 

C.ia. '·.,.'al 2Cf':I: - S&o P.... 
e-r.· .. já h8~rCloI" in, h~do·. QU" lI.e iml"'ljslbilit8vdnl Chele do Sdrvlço de HlKlpne lolllotll do Centro de Saúde - Ex
dl'l trllba 'h-, nll miDh" pr()fi~~ão de c' zlnhtlra, Tomei Aulotente dos liaostó.ioa .Iofantll de Nogueira. e cmetta-LDIt QRATlS D leU Uft'O. 

.Bela Viela. (Corrêa8)
mui 'os 1emé.,loft iodie·,d•.h parll e.38 m"I,,~IiIl, porém 	 40 

flGlfl_ ____ _
DOENCAS DE CRIANÇAS - REGIME!': ALIMENTARES101 tudo lI.m resulladC', FlD8lmente, ac<,pa.lhodll por DtDlI[ÇO____ __ 1TUBERCULOSE INFANTIL - f'NEIlMOTORAXmioha ex-palrôa, que me e's muito dedic~dll . rewlvl 

O ar João Burz'; Ne'lo, guarda Consultório: Rua Vítor Meireles. 28, das 14 às 18, CIDADE._ _____
tomllr o def.'ur"rIVo "OALE!NOGAL» li, om ,Ao boa livros, proprietlltio d" P ,darl .. Cer.- RES. AVENIDA HERCILIO LUZ, 155 IS'ADO ....___ ____
bora o fiz, ou~, hoje, P"s~o "'"mar que m~ ach" r~	

~ 

~1~~,"Mi~'::'.~t:t~e~t~ld~~~ard~.d~~:~ ;:.8'l..._____________......__.V-.13
dlclIlrncnr.. boa com elez vidros cê,~e mar"vl lho~o 	

'Ft PROCURE O NOME" DURn A' rnente curano flue abtques _ 	 •• •remédIo. O referIdo é a expro.lj~ã() da verd~de, t~nto 	 O AOMP,MfHIOf I~~ID1'11;08 que o ocolOeltl"m,as!tm qU., por Wrlltldl1o. çfereço·lhe o m(U relróto e do para 1••0 1 (uml .ó Vidro do 	 EM el O. ~ ACO TE 
ea,a declaração, para o U'O Que entende"•. sup"ravel preparado f'I(OCAI.MA 

Pdolll~, Rio O linde dr< Sul. PRODAI.MA "88' gura " exilo DO Conselhos sobre a Syphilis:
d.. EPILEPSIA, seodo
jANUARIA GARCIA ~~."~"." 'uw moderno e loo! (DAS PUE,UCAÇÓES OFF.ICIAES) 
Como te:temuoha~: Br~nno da Silva Tavares AlençãôJ;~:

Dr. Aristidts Rtgo MQgalhilts I) - A .ypbilio é uma doença grovl ••ltnft, muito ptrl,o•• 
para a pt'opria pCI!I8U., para e f.miUa 8 para a ra,a. Dispondo de peql·enaóli·>~. 

I) - A .yphili. lêm prefer.ncin peloo nao. (anonllm•• dna. porém. adequada, com .: (Todea as Ilrm;o,s r~conh~cld,1! pelo noliirlo • "y,,1811l. nerYOfilo), para.yai•• e loucura. aparelhamento de precisão :;Ormocrtlo Rl)drlgue~ d~ SlIv,) ') - A .ypbills é lIluitoconhgiolft; I.nb. 00 objeo..... absoluta e um provadorO RBUMATJ.5MO, molésll/l d%rou defor- aeu pruprio UIO aepara40s: e.ite beijar ai ,..... 

maDt~• .,111 ele crôBlco ou rec2nt9 , frtí(ular 'I1U ' cuJor, amigaa, 


. cer~r.1 ou 1I'010SO. ,.Rlado pelo grande depurll.llvO 
 NOEt l~E~ô'oiA,:{~' 
Notaveis m..dlcos ..con,elb.m o101lleo do SIIBpe .OALENOOAL», deaaPlltece IHIrll acha se à dispOSição, âiiiá ", 

sempre com ' pODCOS fruco•• Ahl ealiÍ • prova, Padre Mlguelinho n.O ' 17, .,. 
até o dia 20 de cada mês. ~< ,. 
para consêrto de recepto' .:~: do D~. . ,o.ntr8~8e a8Fai'mácJas 	 ~ "EL~~!~Ch~'~O ~ 2/~ ~'~~QR A"... . . ,e· em todas 


-.. Republleas ....SUl-ADíerlóâÍl88, . . 1I ' .' COIIO UIII BOM ESI'ECI ~'lCO DA SYPHILIIJ 
 , _}es de 1:~~:~;s~oe~~.I~~ç.~~~~ 
: . N 6' Ap. L~ 'D.N;S:' P. ::: N.'·<~ .';!];]~iil ,>lW······ .<. , ~._ . f ~1~7ér;~;~Z:;·f-~/ ;~.;;~~;)f~O~7! II I I 
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• • 
• • 

• • 

: ••••••••• ~i!'•••.•••••~••••~;•••••••• : o Estadol 
Diana Vespert/.o . i [mpresa<Nac.~eNáV. "Hmpcte" i 

Redacç!\o e CtrIelo .. a 
raa J\I!O Plnl!' u. t~ • Transporte rapido de p~ssageiros e cargas com os vapores «earl • 

• Hoepcke» e «Anna ..; unicamente de cargas com o v~ipor .Max... •' .. I t!J2:1 - Cx p08'a; ISO 

.. 5~IONAl Ull"~ • 	 e• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
Na Ceolt.l : 

• QU(l "U&KJO 
' ·.)mt:letre .,·,Stnl 
;'rlme8tre i2$OOO 	 I Linha ....polis.-Rio de Janeirtl ILinha FPOIiS~RiO de Janeiro linha Florianopolis· ! ._._ .._.. . 
~ê. (soro 
'omt'ro .... ulM) 1100 	 • Escala lt:ja~~~~~s.Francisco Escala São Francisco Laguna • 

• Trans portes de p3sssageiro ~ • 
• e c~rgas. Transporte de cargas Transpurte ue cargas. •I 

A.100 

~;.:~~e 

j	 
••. Paquete -Carl Hrepcke' dia 1 Paquele cMax' Paquete cMax> .0 

»«Anna- • 8
AUDllne'oa mediante CODtrl&ct'l 

• -Cal Hrepcke. ,. 16 dias 7 e :!2 dias 2 e 17 •I, o. urll{lntlts. meMIDO olu publJct 	 • -Anna." 23 • 

I 
dON, nAo tt~rln Itevoh ido. • Saida á I hora da mildrugada. .. 

' • Embarque do Srs. passagei- Saldas ás Ui huras p. m' l Saidas á 1 hora da f.íj 
, dlr,·cç&o 0&0 8" re.poD'ltbllt.~ 	 I 

~...I". conoelto. emllUdo. no. 	 i • ros at~e~~ s2~a~o~::d~:~ ves- madrugada. • 
artIgo_ a~.tpedo. 
 I·. Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques alé Ordens de embarques alo' •


i . 12 horas das vesperas das ás 12 tlOras. ás 12 das vesperas •
i. saidas. 	 das sai das. • rComo se deve p3gar o !I . ..... .. .._ ..... . .. 	 I

I. Imposto _de Renda ' 

(Com o último decreto-:!" edição) • Ob -. As passage.ns serão vendidas. no escriptorio da Em· • 

~ .. venda o livro do ImpoRt(' Passageiros - Encomendas -. Correio ' . servaçoes. presa. medIante apresentação de atlestado de vaccina. •
- E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •
de ReDda de aulorla do "spechl1. Modernissimos aviiies JU 52 ligam com a mllxima 

t. !Ir. Ifoart da Gama. Todas as segurança e 	 " Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pwlO trapiche silopontualidade:pe_s - Comerclant"s. Caplta- BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE 11.... Propriettrloe, Baoquelr08, 	 I: cRita M~~::'mais inlormaçOes, na séde da : 
.'azeadelros, Induslrlal., advogados. BOLIVIA - PERU' 
coatabillstaa e fllDclooirlos - lo	 • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 
doe preclAro adquirir o novo livro Syndicato Condor Ltde : . ' á rua Conselheiro Malra n.' 30. I
do IiDpoeto de Renda. 

O maJor e mal. completo traba· Agentes: ·· CARLOS HCEPCKE SIA. 
1110 do DOtinl autor. RUA CONSELHEIRO MAFRA . 34 - Florianopolis •• i< ·~0I.~18 •••••••®••••••O~••••••"'.~.... 

Coat!m o 11111180 deer.. to .ôbre TELE;FONE N. 1.500e"'&IIIelro.. funcionários. JuroR. 
.póllce. dai DiYldao e dUlls outras 
pal'tea nOVaB. Dr. Augusto de 
da'='::~v.~=oa:~:'P8~:~~~1.-----
paRI' m.b. 	 Paula

Untou lI"ro que contém cC)dlflca·
da... leia a.Ugal e modernas Dr. Joaquim Madeira Neves MEDICO 

O reaulameoto com todo. as re· 
fo.... dl'cretadae e a mal. receo· lIedwo - Oculista -- DoelçaS de 18ollorll
\e letllalaçlo. Publica muitos pon	 Partos
""'que eram .té aqui ff>gredo. Formedo pelo Faculdllde de Medlcloa da Uolvoersldtde 

"Admlr'"",1 obra pela lelçAo Im· do Rio de laDelro -8per1Cliel 
compari"el d08 enslnamentoM úlel~ : CONSLlLTOIOO 
com 500 piglo.. .6 de prAtlC8•. Trillllmeolo clinico e clrurg!co de lodo:! /li molesllos 
F 'ClII e aeguro. dos olhos Rna Victor Meirellts Q . 26 


Poualr o livro é ter sempre em as 10 1/2 e das 2 as 4 hofas
Curllo de 	 t.perf?lçocmtDlo nll especlolldadr, COID o dr.
'(\&" um .d"o,&do barato e .Ueo· 	 Tel. J40ã 
",1080 pronlO & defender a pelsoa Daulo Pilho. no S~rylço do Prot. Dllyld SlIoson, DO Hos Resldcllclll: Vloconcle Opro
cootr.. a••orptesaa do floc(,. pilaI do Fuod...çlío Gilffrie-Gu'ole do Rio de lODelro 

s.. todaa a. Uwrarlaa ou p"dld08 Completa IIPpatdh~:.r~m p!lra ,"xames de sua ellpeclillidllde
li Uwarl& Editora Frelt... 8 ·.too. 	 pr~IO·."C~i. = c~.:~~ ~1~~-1Elo clrlcldllde MédlcéI, CllolclI Geral 
Il1o de .J.nelro. (Preço dnlco) 3OSOOO CODsullDS dll.lrlomeule dos 16 iÍl! 18 

CONSULTClUO RUI! Joiio PIUIO 7 sob. Telepb . 1466 

Ru. Betencourl Silva o 21. DO 

JUVENTUO(CLUBE 12DE AGOSTO 
RESIDENCIA: Roa TeoBot" SilYBlr. li7 TELBPB. 1121 

COHYm 

CtnIMIl-......_ sócios e 
 AlEXANODE GQNORRHEA CHRONICA 

.-...- a aaiIIInm..&RAI	 - - ----1 

.. IAILI .. AlllVllllSARlO. em CII- Não desfln1rue I A sclencla progrediu e bá uma 

_ ........... • 6'1' aDlver-I.----------------------:.1 NOVIDADE que resolverá o seu caso. 
:r-.........~D':-.:-...II:.:: 	 Maximo sigmo. Carta para: 

....... dia 12. CDm búc:lo is 22 
hlras. CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO1IIIdIa-. a lIIIna d, os lIIahoraS 

~.:-.::r-=-.::r.I. 
Pela diretoria 


Osclr Allrlham 

t· lacret'rlo _ 5v.-5 Carlos Hcepcke S.A.11 ~! I~o~to 

I"TITUIO DI IIIGMOSTI':O Matriz: FLORIANOPOLIS 
CUllOO 	 Filtal8 em: Blumena.u, Cruzeiro do Sul, Lages, 

do SEXTA.FEIRA 	 Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em Tubarão Or.Oj.lm. Mcellm.nn 
Formado pelo. UDlyenldade de 

. , _.. Genebra lSulça) 	 REFRIGERADORES ELECTRlCOS 
to. prAtica Doe boepltala europeus 

ClfaIo& médica em ,eral. pediatria, 
 Realiza-se mais um 

doeDÇlU1 do a18telll. nerv08D. 

Assislente Técnico 


Di'. Paulo ·Tavares 
Eapectallzado em b1gleoe e saúde sorteio da OH, IIBDBL alama 

plibUcaarol~eU3!~=ade do CUNICA GERAI. 

Gabinele de Raio X 
 VIAS URINARIAS

A~ moderno S1B1fEN8 par.

dii1lJl6dlcol das do,nc.. Interlllll: Especialista em 
 molestas 
~, .pull11llew. "ealoula biliar, 


" . , NtIlmagoe, etc 
 pleuro-pulmonares (bron 
RHkipafIaa 	6_.... e radlo"aUII chites - asthma tuber

dentária. culose. etc.) 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 

" EfeClrocatdiogralia ellniea ..............~.............. 

(lJIiPdeIIoo.preoIlD du mol6N1u Consultorio: Ru. Joio Pi..• 


. _~jpol' melo de traçado. lo, 13 ele. 14 á. 16 hor.a. 

- PhoM 1595. "';:M~~\asal comum premio em·(~·~~doo : dltdr.bloll dai 	 Residencia: RUI Joio Pin•..•. ,.....1li!I ·.cIe 'ac«eóIO , Iater ..) to, 1 ($obr.)-PhoH 1214. 


;',ilii~?=::e~=~ do mercadorias no
·•. ;· ..cci.:dMdetW ; •. ' da bUla). 
: :",;OâbitiêteYde ffliolerapia 

0IiiIM'õir*i1nioe Dltrã-vtolelà.i
' ,... .......metllo e' eletrklldade valor ·de'1MdIaa'..-?;-,···

LabcNII6rIo ele microícopla e 

aDillN clhíici'i~; (;c < < •. _ 


~..~.~t:....................... 

- · a.- ....... =d= 6:600$()Ulf I
...e:= ... '.:z..z:: ZU_ 11. 

r ....... I*iI... ~·
. .. .........
~ 
.. M8eWo,' Muitos Premios menores 

) ' .......... 1.115 
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6 --	 -11 Pagamento de mais 

esp~rliV~ i semp:~IOI~~:rC:itel'iO~1I 
--__...I! ~~: ~l~~:~~I~~~~~I~~S J:g~~~s

· P , sõas que lhe dão 8 merecidaSanIa Ca tannax arana preft'rêllcia. /I . Sul Améri ca., 
sel!undo inl'ol'Ulllção que re-


A entidade maxima da fulebol barriga-vente vem cebemils do seu digno agente 

tomando uma série de providências para a escolha defini-I nosso Hmi!!" Arnaldo Mara

Uva da seleção catarinense, que deverá ementar, a 25 de nbüo, p/l/!,,: I lIO dill oito do 

setembro próximo, O POderoso combinado paranaense. corrente ;', exnla . D. Augustll 


Ainda esle mês, o combinado do Norte medirá f6rças FI\ri8 (l peeúli ll que em SI'!II 

nesta capital. com a seleção do Sul. ' favol' instituim " SeU I'aleei-


A F. C. D. designou o sr. Roberlo Poria, antiga arbitro do e~põso Alcides Mario Fa

oficiai da Liga Carioca e aluaI diretor da Escala de Juizes l-rHl .- -... --... -------- .-.. _... . 0 . ;' 

da Associação Catartnense de Desrrtos, para, com elemen- Ess8 rápida Jjtluida\!iio. que I 

tos das cidades d. Joinville, . Francisco, Marra, Tres I'oi feita por int"rméoio doS I 


Barras e Canotnhas, organizar o combinado do Norte. ,hlinqllt'i rnR lia Companhiu,nl'!s- ! 


----- -----.------ ~~;~p~~~ ~fl~i!\\,~~%:~:I;~R - 1 
,(ol·sas do nosso futebo"l focall·zadas dificar o grILod ' cunc~ito {IU~ I.. 	 desfrutll em 1I08S11 f.,stado li I 

.Sui Amérieu», que, 6"m ne .:t.trave"s d ·nteressante ml I nbum lavo!'. é a lIIaior Com! u e I ss va p80bill Ite seguros lIe vidll I 


Figura Whrc8nte nos nus· Ido sempre 9. desordem DOS Da América do 8uL I 

60S meios e~Jlortiv"s, que ~e trabalho8 de Meleç.l0 dos .iO-I --·---- I 

esconde (;l·b o p~eudonimu gadnres em cnndiçO!l8 IIsi COMENTARIOS I 

de MARTE. envillll-1I0E; upor- C8" ... técni~lls plll'll Hrcarem 	 I 
!~:8e~~gl~:;:.~;~(lCt7~1: 'ln:~;::~ I~~~~nd~r:es~~nsac:i~i~,I~~: :se u~: ~~~ ~:uc~~i~::~, qs.:!I

S
: 


entr8v8r8m li constituição-de Itranha~, n rUll'!hól bltrrig8 I não tecem comenlários desal
um combinado que re!,r!" ,verde. rasos em IOrno de um desastre 

. I dd' I I' A' ti de6nlbus.
"eo lIf:se "t'r 8 elramente, a " neceSSal'lO '1ue se en la\ Oueremo-nos relerir 10 que

r?rçll máxim!l do I"uteból bar- Iem metlte a lição 00 último ocorreu com um çan:o d~ liDha 

rlga-vi>rdl ·. ; cumpeolJitttl hrlisileiro, qUiln- Port.!' Alegre-Florlanopolis, dos 


Ei ·18: jdn elem.t'ntos. st':m ~enhuma ~::sd~:~r':áras:I~:pr.~la9::: 	 • 
eSnr.. Redlllor: I credt'Ill'lal teclII~a intervI e cha, ao chegar ii 'nzea 6rln
DepOIS dll plll>l.nil tia prOl ' Ir8m nll esclllllçao 110111 da de, o enlbus, por uma dessas 

6idllDte da F. C. D. sObl'" os 1 nossa selt' .,:iio .' () ri7.eram l",tall~ades de .que ninguém se 

próxi!."os t:otejos . entrl' aI' I IT'OVidO;; apenas pelOS 6:UI; r::~d:t~:ru~v':ÍT::~aP~~r~ 

seleçoes dI' rutebol delSle .. IlIt"l'e~ses de clubes e slm- !linal licando de rodas para

tio vizinbu Eslado o" 1I0rt.. , i118tins p .. ssoai~, 8r..stando do o ar: 

o ambieote eSl'urlivo loenl lllulltlr,, ' j l'gadorell ne real e Nenhumpassa!lelrol~imoles: 

teve mutl"tltI. ins~"nl'l'H!i1. i I"cctlnlu'eido v8Io~. Jllira nele ~1i~B :~:;':Çi:':::'C~~~~:ÍlI: 

~e~te, a ;,UII pressatl utmos- i IlIcl:ul'l!lU vCl'dadl!lrtls «H bH- reslsl.nc1a ficou plenamente de
lerlca. icaxls . . . • monslrada. Se se tnlilUe lIe 


Em todas 8S rndas já se i O sr. pressfdente da F,C,D. um veiculo de IrágU estrulura, 

I'ala com insistênci8 no I'lItll . !deve pen~al' muduramenl~ ~~:e~: ':::l:~.t:::. lamentar 


~~ io~:\~~~Oennat~~ O(~t~t~~lOr::lt' ! 3~ ~~~~I~hllco~bi~rd~f.ar~~~~ em~~ó 0:0 ~~'l:J~~~~o ~~: 
bém que 8 mal~inf\dll IJaixão :não investir de t8manba res mfrlm tom que desabonlsse a 

~!ub!sticlI e regional já ini iponsllbilid~de pessõa s~m as :~~~'~~:9::alr~~r;s da Em- Famoso I.·vro hu'ngaro 1 ~ 
Cln~ I) s.ell trtlblllll!nho . . , ; e8r!l~lerl"tlea8 ne~e"sárlas.. Multo elogiada 101, também, 	 "\ r -, da ~oelal ..

I, pl'eCl~O, sr. redator, que IdepOIS de escolhe lo deverá a prelleZI com que o agenle \.( _ 

os responsáveis pela \.rgani-I dar-lhe toda a autoridad., daquela linha, nesla praça, sr. .0, nazistas não podem ganha, 11 guerra» 

zação do nos8~ combiuado Ip8r~ bem . desempenh!lr 11 ~~:Io~\~~aéar~~:!~~,~:~::::. 

afll8tem do cumlOllI) os ele · IeSlJlnh0811 missão. tomando os pusIgelroa em ca- LONDRES,1O, - Apareceu \ riam à oiRposição du Grã ANNIVERSARIOS 

mt'ntos incapazes, técnica e I Esperumos não se repit'lm minha e levando·os ao leU des- eijta ~emaut! a versão ingle- Bretlluha e di' lo'rança sell~ 

moralmen'e, com pre:eIl8,je~ los insucessos da nossa par IIno. 8a do livro intitulado: "OS inesgotáveis recursos mecã OI J. J. CABRAL. . Transcorre. 

de opina~em sôbre a formação IticipnçAo no últimu Campeo n8zistas não podem ganhar I nicos e econômicos. ~~j~iu~r:nl:::~:::~'aJ!~~O :. :;,. 

~~a;~~;:;' :mqU;r:f~~~i~le~~ i nato Brasileiro de FutebóL cursionar a . S. Salvadol', on- ~ún~~~~rr;ün- L~ljorE~::s~~I_----------IIOSé de S=USã Cabral. 

momentos como êste, lançan- I MARTE de diHputará quatro partidlls. br8 [oi pro"ibida ;jll Hungria, ~lii! ver~!~:~~s ~,b~~~ ~dSã~r:~; ~lIh~~'' ;ii!iiiliili!!!!-I\1 
- -- .---------.--- ---- -.- , pouco dep()i~ dl\ sua nptlri I ie --;: f d fA. ._.I. 

Crise no futeból ção. ~- --e tU :~po~~~ra(som: a;~~~~do"'~iIY:'':''~~~
F-· I . joinvilIense Seguodo o autor, li .-\Ie · Boa dU • ~ol lerloso, em Quem se pód" de~!!'i!-lquelrense e ris em 1'elegrllm8s de Joinville in- manba súmentt' tem po;,;sibi II \ orllan\smo • loda 3 (onflança. 

rormam qU'J o Const'lho Di- lidlldtl de conseguir uma vi !lS Jornal,sla de IncontesláYels lI'erlsensaciona1 cole)-O retor dll AHsociação Cnt81'Í tória pel1l8 armlls ~edlante I PILULAS DE lOS, s. s. redat,'riou a exllnu 'Pollfli» 
nense de Desp/lrtos, presidi- uma .g u e r r a re!amplIgo· T1TER e. não há multo, o «O!.trlo da TaI

Anunci8-se atraente o co turno. Todavis, deve se !iguar 'Ia pelo dedil'lIrtn l~srortistll (-Blitzkrieg»), mas estia pers· REu de», revelando sempre uma alu 
tejo de abertura do rt/tur/w. dtlr com reservlis:/l pronuncla- Edgard SdlDeider, demitu-se pectiva se viu rltduzidll de I el!- d,g~ldade prollssional. 
que reunirá domingo pró- mento do placa1d_ A VItória coleti.vamellle. Jlois de Muuich pelos armll I a8sellurarod\tcll. Juntalll(ls as nossas fellcllacOe~ às 
ximn, ti Figueir...nsc e 'llri@, poderá surgir, com Il1:u"lme SIII1I1ário com a IIlitud .. mentos d,,(ensivos das potên , t~o raplda e multas oulras que s. s. hoje ret:ebel:lI 
na cllncha du ~ua Bllclliava reÔimeottl, a qualquer dos 88sumlda pela Dlrl'lOl'I" da cias ocidentais. . ~\ mI~'~ 

A turma all'l nejZfa mar- quadfo~ . entidllde lIirig,'ute d', [utebói Acrt!scenta Ivall LIIJos qut' ._i:~~ Sellborll.., laça com que "til UOi' 

('118 em :1.0 logar oa tabela, As últimas exibictil's dos joinvillenRI', (I uns!.o compll- tambem eU! 1!114 O~ . IIle~ães 'RurndO UI<: ch..~u R"IIIENZONI... 
cem. um, ponto 8pf"naS, doIrutro-oegrlJ6 constituem flUll nheiro de trab8lbo, ~r. Nl'd. 8onhava!" com a .Bhtzkrleg~, ___ ___ 
A\'al ': 1ama_od~ré, surglDdo m~lhor credenci81 para ti son Maia M8chadu, solicitou de t81 !o~mu que !'g g"neruls FAZEM ANOS HOJE: 
"S88 clrcun.lanCla como ele conlrontn d'! domingol, demis~ão tllls (unções de rI" dy ex-klllStH bllvlam prom~ · União dos Chauffeurs sra.: Cordélia Morelr. Pessoa; 
men~1) de IDterê8s~. pa ra o Em valores intiividuais to preS~ntBnle dRIIUeltl AR60cia tido que a lu.tll termIDRrl8 de Santa Catarina slila.: Florlana Medeiros; 
de~lecho. d8 p&'Udu• . ~m em conjllotu. eAlá ti Irl8 ca . ção Junto à !"ederllçào Ca- em 6 semanas,. em uma p8· sr.: Vasco Gondln, repre!enlanle 
relação as SUIlS con~equen · p clt d p" ra de nvolver ór larmense de Desportos. lavra, que seria uma guerra CONVITE comerciai e fls(al do gomno juntlJ 
cilts no quadro numériCO do a a O ~~ , I «freSC8 e alegre', tal camo iJ C/a. Telelllnlca. 
certame, . . . . ~a s~~Ir.ÇJl~~Ín~~~lin~:~ó~~81:.; O S. Lorenzo convida ~ bRvillm já declarad\o enll'l O.vendo ,••lia.,·,., no di. 13 jOvem: Sldney, filho do nosso es

Entende se, 8", Il pOSSlhl!l- campeon!jto. dado para jogar tlcamen~e. em mentes llomens OI f.ll.jol do .01. do Ch.~ffeul. limado (onlerraneo sr. Roberto Me
dade de um triunfo do IflS, I Enqu!lnto I/lso os pupilofl E do Impel'lO Alemão. • DI,.to,ie convld•• tudol OI .1 dIZ. alio 'uncionàrlo do O. E. 
suscetível de dellloc!,r um Ide Ces8r Seafu' e~pl'rRm 0- na ~ropa Cita cilras, que ~iz colhi- ,oei.clo, • comp..ecerem à,9 ho- Seoborlta, l'xlla que .eu notyo 
1108 cODcorren~es ao IItulo de pôr. fi ~atl~ratóriam nte a BU ' das em fontes 81emus, segun- ,as d. m.nhi, .fim cle lom..em ose cR·bó.SllépQEDRESAIlENZONI. y
cumpeAo da Cidade. . ~ e o ENOS AiRES, 9 .- O tiO 8.. qUllis a cnnquista da perl. n. mi_ quo ,.,i re..d. 

Contra essa eVI'ntullhdade elllllflas~o d(,srubrot~egrOdR, 8r. DI FraDco. represeutante Checoslováquia só acarr~tou em eomtmoraçio à d... ' Estao hospedadas nG GIOrI.-H~lel 
acautelou se o. Flg.ut;.lrenSe,\re"u tan.o a e.spt'cta lva e dR ~eder8çã,! italiana . nlf8~a 700 aviões capazes de com- A', 15 holO' I.,i Iug.·, alll no, as seguIntes pessoas: AnlOn!o Muro, 
prevendo as dlsposlçoes do u~a. bnOlta disputa para M capital, propos 8 reahZ8çao bater, e que, ao contrário, 8 li .ida ,oci.1 o ito de Inauguro Salvador Lapes Mansll., Ectu.do 
Meu adversário e Ilegul'o de ~IICtIOnK~o8, tO lance de a- de uma tompGrada na Euro- Uoiao Soviética poder!a pro- çio do. ,et..I.., do, ..mOI. '" Ferreira. Emlllo Samuel Cohen. (url ' 
que ratificarâ SU8 vitória do er ura o re urno. pa ao S, Loreozo . de Alma duzir 8 mil aviiies por aoo , drt, G.lúlio Vllg... Noriu R.- Valdemar Freyesleben. (<<los langei,' 

gro. logo que termlOe o C8m· e que as fôrças hére8s oa- mo" .10 ê... pilO o qUI' tio eon luis Alberto Lang, Wtlner AntOnio 
peonato argentino. zlstss serillm inferiores às Yidldo. toclo, o, IIloei.do. • K.cchl, Antónl(l RequlX" Pech Go 

Palpites
u I laz?i~ ra~~ol:I~~~oe~s~M~:i~nh~~ soviéticas. .11.' 'XIII.'. famílias, P'", di..e mes de Melo e sra.. GenuIIlO $il• 

Ainda sôbre a organisação do ro, Rosalvo e P. Lemos; Fogui- ~ çr~ndioso cert~me Faz comparações 8ôbre a modo, homenoge.rmol e ..... be- va Fellelra e Roberto FraM"'zZI. 
combinado caArinense, recebe- nho, Nizeta, Abreu, Cilo e SaLÍl clcllstl~O de domingo vulnel'abil.ldade alemã aos n.mé,Uos goye,nenl... ENfERMOS - .. 
mos ontem oS seguintes palpites: De ·X. P. T. O.> - Joel; Promov,~() pelo valoroso bombard~J08 8éreos e ~ ~n ' P,.y.nlmo" .inde, que AI 17 Acha-se em flanc. conYilesce/l(i 

De ligo Fernandes - Vadico; Dante e Bida; Navegante, Borba .F8mllIa E~p.orte Clube» r~8- vulner8~llIdade na RUSRI8, holO' do melmo dle, .,e dlr' • da enfermidade qUI o rele'" ao ,' 
Rubens e Vé,/é; Sabino, He,sal · e Bicud'; Belelé, Brill', Caden · IIza-8e domlQ~1J próximo 10- gr8ç8s a 81~a imensa exten po_ d. novo Di,"torl'•• que, feito por alguns dias o nosso lIfe" : 
vo e P. Lemos; Foguillho, Ené, cia, Mandlco e Trilha. teressp.nte corrida de bici- 8ão territorial, e esforça-se àl 21 holO', I' ...Iill" um b.il., zado conlerr'" sr GuStlVO di (OS"" 
<lio. Abreu, Cilo ou Fred e Ca clet8, que vem ~endo 8guar· em lazer aparEcer como de- com que I' .nc.".,i. o. I..tejo, la Pereira . 
lico, Sabino reaparecerá no dada com vivo interésse pe lei'uos08 os qU8dro8 de oli- do . eDI. do Ch..fI.u,.. I jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii=-iiiliiiiiii!í 

De Dico Luz - Francalazzi; esquadrão do In ~lIndo esportivo florlaoo- cillis do estad,,-malor ~Iemão, Fie. deter.ln.do qu., per. Ot .... 11..:!.: .' ~3..... ,....,...,..;,..I? .~.,.... ,
Rubens e Véyé; Sabino, Choco· 	 pohteno. com relação aoa eletlv08 e .ncel.clo., Rio hn.ri eonvll.. e.- C • N 11: M A". :" 
lale e P. Lemos; Foguinho. Ni- Flgueirense Numerosos e exímios ci- oficialidade d8 Fr80ça e ou- pecl.I....ndo que o ..lio do mil . ,. . )." ..,< .......',., 


zela, Ivo. Orlando e Calico. 	 CU8tas toma~Ao parte na gran- tra8 potência8. de '90110 der. dlr.lto I inStenc' l . ", ...,'..',:...."'..'.'.
De Flávio Ferrari - Franca- Rubens S8bino regre"lIou di08a competição, Afirm8 que o Relch care- IUSTAOUIO DOI SANTOS CINE ODEON -A~' '-' 19.1O 

tazzi; LicQ e Rubens; Chocolate, ante-~ntem, ,de sl1a vl8~em Aos vencedores da espeta ce, para uma guerra. de 4 Pre.ident.. ho.... .VIII.. P.cedot".:·'.;'."-:, 

Procópio e Diamantino; FORUi- E8t t a~_ cular provae serão olertados milvago88.)ocomotlvasalém de te! suportar100 mil .305 IY-71 . 1101.1RE . . -" · ...'lIrptINI~,•• ' ..9....3.........:::;o;;,.o..
à capâta.!:88Im,~ItUCbr'p ename: e 	 e CINE . X "do. A ...::.•.1... • ...,.0 .•..: h ..•nho, Nizeta. Ivo. Orlando e Ca· lIndos artlstlcol troféus. 	 .....0 
IIco. ( segura a a presença o ex·, .Caridoso> allômlno olere. a esca8sez de materia/l prl 	 ClHE IMPERIAL -"'" 'A'í"'. 19.30 

De Nazareno Simas - Vadio cele~te médio do grêmio dos ce uma «majestosa> torta. mal e de artilharia penda. O. . , • hofel••0 ho.'. do;: ....cIi-chUi 
co' Rubens e Véye; Chocolate, calçoes prllt08 p8~a o gran destinada ' ao último coloca- . Arescenta Iva~ Laj08 que IZla-Se capltaO . y". ,.".;:-;' ',. ; i<: ... 
Pr~cópio e Diamantino; Fogui- de cotejo de ~omlDgo. do na corrida de domingo, a Turquia cODslderou quase ,de escotelr~s ------:~~~~_'_;___. 

oho Couceira Nlzela Anlbat e ' . . como «prêmio de coosolação" sem valor olsubmarlo08 ad- Aracllju, (V. A.) - A poliCia ~jll )
.;·;)S~~
CaUto. ., O Cuntlbaexcurslonará O simpáttco grêmio .. lafeÍl- ~uirido8, na Alemanha,"e.que, acaba de prender José .Edmar ~:n ft. 

De .VoIanle X- ~ franealaz' . ,:; • ~.Ia . no .Postàl Telegr.állcoEs; pelo contrArIo, a f'rança pó· Gondin, aliAs Ottúnl Aze"edo, Preelsa-seJ~MI'ar u a call dr ~ 
o!:i; Rubens e Yé#; Sabino, Pro : :,,08 ;jorl1&.ll ~!:{ capital o pa- porle Club• ., .rBr~8e·: á.:,fell~e':' dl'cc ab1l8t~cer : ~emaI8, )ácl1. que hA dias andRvanesta ci : moradia, plra \.ca~al. ajo 'In . 


. ~Ó ioe Dlimii·ittilÍo;: 'Foguinbo; ra!Jhâ!. aDUBclam : que o tentar na corrIda . com" utlla mente d.e~ a~.mas.,e : p,~~xer< 8 dade - ~ra,jando . unl~ormemlll: guel nao~ l'!,llr,apane 100S<"4J 

: Co':iCêlr'ir ; " Nlíetà;c: Orlaniloe '; 8i~ p.1!r.l~~, poDMlro do CAIII· tur... OODIÜtulda d. cll100 .eu. aliados,",o.8endo ,,; certo tar : e ~ dlz~ndo; lIe ' capltã() :~,~ .m~nul~. :\!IIJ~~m.ç(ln n. nd.... 

" 1)1... ' " . ,.,...... ,-,o_to qllllUbaAo, ,.,.1 ox- 6tla1o. epW.llata... qu OI btado. UIlI4Q. po-- "c.ote.!.roB. ··-: ":·,... J>:-".',; ,,cao ;do«Eallldo'-, Y ot 
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