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1REPETE.SE o CASO 
I da injeção mi~teriosa 

RIO, 11 - Estamos em IFernando, pela rua General 
plena moda das injeções Camara, aquela senhora, ao 
mlsteriusas. E' grande o nú- cruzar com uma dama toda° MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA II mero de pessoas. geralmen· vestida de preto, sentiu uma 

: te senhoras, que se dizem Dicada no braço esquerdo. 
Diretor'gerente : Altino Flores ; atacadas nas ruas de maior . Momentos depois, como 

. movimento por algum ma- sentisse manifesto mal estar, 
-~--..,.,.,._.-----:--------~------------__--__-=-.....,...",~~~~_ niaco que lhes injeta, im- d. Raimunda dirigiu-se ao 

piedosaml'nte, o liquido mis- Posto de Assistência, ondeANO XXV Florianópol is . Sábado, 12 de Agosto de 1939 N. 7739 terioso. lhe disseram ter sido picada 
Malogradamente, no en- com uma agulha de injeção. 

Desenvolve-se a cam- , A' - d- I- h 5- f - d ~!,:!~~:a~~ ~~~g~~o r::::!~~~~ ~~~!:1~i~S C~~~~~~O~~OBpOS~~
panha nazista na I ,-s-agUa&-J.DlI8 lIam a In a lei ile nallsmo, têm ~erma~ecido qu~ a referida Benhor~ _se 

Hungria e Eslováquia I 	 no campo do lDexphcavel. retirou para a sua reslden
_ I. 	 . . _ . . 011' deVido à precariedade cia. O caso, que se verificou 

PARIS 1: _ A IIti\"ldade Pans, H (U.P.) O ·ExcelslOr» Informa que o Reno subiU conSI- , de provas e fátos que os 00 dia 8 do corrente, só 00· 
dlt prop11/Zltodlt lIazistli oa !derável e rápidamente, nos últimos dias, Inundando mais uma vez a Isustentem. Ol! ainda pe!a tem foi levado. ao conhl!~i 
Hungria e o trabalho prn ilinha Siegfried . em frente a Estrasburgo, assim como no norte, perto extrema e dehrante fantaSia m~nto. d~ pol~C\a do 8.0 dlS' 
/Zre""lvn dl' germanlz'lçilo dRI de Drusenneul" e Lauterburgo. O jornal acrescenta que. em a!guns ~~~. geralmente 08 envol· ~~~1fiJ~~I~di~:~ra~':0 qa~:nt~~ 
~8~OI:~~I~~~iei~:';II~I~~n~ê~~: ! pontos, a~ águas atingiram as PC?slçoes da segunda linha. . A senhora Raimunda Fer. do. A autoridade que rece· 
Rector. rl'modelllção talvez I Paris. 11. (U.P. - A proPoslto da nova Inundação do sistema reira, êapôsa do sr. Carlos beu a queixa procurará, 8
próxima. !fortificado alemão denominado linha Siegfried. o .Excelsior" acrescen- Ferreira , residente li rua gora esclareceI" a história 
E~ ~rimeiro I<-!!ar serism !ta que as águas do Rêno atingiram em certos pontos as novas linhas ~:nS~~"~i~r.:~IOde 2~~ a~t~~~ ~:a. todos os seus pormeno · 

8uprlml~os os re~aoescen · à prova de inundação, fazendo com que os operários, empregados tado semelhante, revestido, Foram iniciadas diligên.1I 

les da mdepeodêncla eslova na construção das mes.mas as abandonassom apressadamente aliás. de clrcunstllncias sin- eias no sentido de identill . 
H~n~r~: se~~:un:t~aí~~ga~3fr . - • gular(ssimas. cação da mulher vestida de 
uilivamenl" pnra 8 órbi:a do 1------ -.. ---... .--	 Quando passava em com- preto. sem dClvids a autOl"1l·----- -- ------- -----------
Relch. 	 panhia de seu filho, ,José da picada misteriosa. 

quenos Estados da Europa MOLECAGEM
C~ntral U1~S. c.ontra os. (J~tr~)8'
~~;~:~~:~fi~~~i~~~~ o:~~~~~iDENTBO DE 'POUCOS DIAS

. I
ahm de dmgl·los mais hlCl1 
mente , 

Doilõ reVISlOllIsmos estão 
em presença : o húngaro. que 
reivindica parte, senão a to 
talidade da Eslováquia. l' o 
re"isiunismo eslovaco, que
pede a retificação de '·ron· 
teiraa em detrimento dl\ Hlln 

A t'xtrema complicnção dR8 
gria.minorias étnicas explica quI' 
os dois revisionismoR, c:un 
quanto diametralmente opos·
t08, p088am ambos encontrar 
argumentos com :Jlle se justi 
licam. 

A Alemanha, cujasintençüé'
visam ter uma Húngl'ia iotei 
ramente submissa aos Reue 
desejos - isto é, qu " Ih t·' 
aS8t'gurl' livre passageDl ~'t)m i 
destino :i rolônia e fi 1~lImli l 

nla em toda e qUl1lquer eir f''Ú5~ 
~U:~~~C:~Vi~io~lf~:[J~~106vat~ 
como, ao meamo temno, en
coraj!l o mov~mento - ~azista 
~~i~~:!~:;;:~e~~et~~!!:t 
veia ao gOl'êrno de Buda
peste, que reaiste com de 
cisio à!J tentativas de hege · 
monia do Terceiro Reich. 

P. C. de 	Avicultura 
Amanhã, às 10 horas. reu

nem·se os membro!! da So· 
cledade Calarinuse de A
vicultura. no prédio n. 41 B 
da rua Conselheiro Marra. 

De 	2 mil para 
5 mil aviões 

Washington. 11 .-0 Depar· 
tameoto;d!l Guerra 68sinou vá
rios contratos para a cons
trução de aviões militares 
cujo custo ascenderá a cer 
ca d" 100.000.000 de dóla· 
res. Trata·se da maior en 
comenda, até hoje feita, de 
uma só vez, "m todo o mun
do. 

Aquela importância será 
uma das mllis vultosas a ser 
retirada da verba de . . . . 
170. 1100 • 000 de dólares vo 
tada para a realização do 
programa de expansão aero 
::~":a5 .~06u:lt:t:reJ! a::: 
piaDOS de guerra que o exér 

Todos OI dias. ao entardecer. 
::r::'~~~:~:;:J:srD:sllpil~~
des da -CI'. Rio Bruco-. lia 
dllacerldoIPorVlrotasdem6us 

.A G U ~ ri Z A DA Imlnlos. 
~ r/li: i Do~~t~UD~m~~':td=J:V:~ 

mais trusllada das rDU di 
cidade e IObn DlDI calçadlr 	 onde h6 IIlDDn Vl'IIJICII em 

dDell do local. as larotas im-ESTABABADIANTE DI:-iuzer: alroDludo I de~=:.'~~a:~t= C:mm=~ 
l'IIIularidlde V81bk:1, PI'1IVIII
do. IlSlm. que lU nio h6 ÜlO-
IutamentenenhumDOUcllllHlDlo. -- ::~:5::'::::~~: 

COl'Kla"l.s,..l~am-------.- - - -- . 

Expulsos 	poloneses de ~~;';;n~:::::~::m_... .._.... dutos d. compro-

Viena v- 'I "',/..,..",.... ...da qualõdad •. 

VIENNA. II - A expulsão HI~IIHE • UASlI(IDADE • RlSISIÍIi(IAMAS OOMO? 	
Cf 

dos cidadãos poloneses residen 
. 

" L--_ . 

' . . 

. NotiCIOU que q}r. 


M ussolini esta v•. 
enFermo 

HOMA. 11. - O se
nhur Ekin~ . corrE'SpOD 
dente da .Uniled PreR8' 
l'm HOiOlI. roi t'xpulso 
da Ilália por ordem pe~ 
soaI do sr. Mus~olini. O 
!Ór. Ekins levl' o prRzo
da atgumlls hurllq pa ra 
deixa~ (I terrihirio ilR · 
Iiano. Os e8critórios da 
. United 1'1'1'88. fOI'lIm ftl . 
cllados e e8RIl ngêncill 
norte americana ~Ó po
d~rá reiniciar u ~lIa Rti · 
vidade DO ca RO tle lima 
autorização t'specillt lhe 
ser concedida pelo go· 
vêrno itUJiIl 11 u. 

A decis,jo tomllda em 
relaçãu à , Ullild PI·t'~8' 
seria mutivadu pelo !Ato 
de que essa fi g é n c i R 

conseguiu transmitir pa
·rll o exterior a informa· 
ção de que o ~r . \'.Ius
solini estllva gr&veruen
te enrermo. 

I ·=--c-o-n-d-:-e A=-nd-:-réa-·...,.,M~-O - - --
tarazzo nomeado se

cito americano possuirá até nado1:' do reino e imo 
de julho de 1941. pério na Italia 
A rlirça aérea do exército Roma, 11 _ O conde An

dOI Estado. Unidos é inle- drell Matarazzo, g/'llDde In. 
grada presentemente por .. duatrial ('~tabelecido no Bra
t. .000 aviões. sil, há cêrca de cincoenta 

Vitima de uma quéda :~::d::a~~ ~:i~~r eno~:~~~ 
O J)intor Daldr pérlo. 

Parreiras 

Rio. 11 -	 Quando ontem 

~e:'~duee pr::u=::l!Oe~r: ~': CLlNICA ESPECIALIZADA 

tes em Viena continua. - 
, _ ..' :'\"'1_"'.,'. ,~ ." : .. O 3.n tigO oficiaI ,d.o Exérdlo........	 EVANGELISMO
"' _ .._._ _	 _ .._ _ 

II
i'\r. Joa-O de ArauJ·0-°N' ALHRIOZS,G' AORUGV,AIDNOTSA' 


I 
V 

E.peciali,la do Cenlro de Saúde - A,"itlente d. prol. Slnson 

(onsulras d:~rl~ s doS li ~s 6 1/2- Rud Vi(lor Melrelles. 24- Tel , 1447 


I__-=_____.................___~::~~::~~~~~~~~.I
I 

-
A Esquadra vai entrar I 
em novo período de VARREDURAS 

manobras 
Riu. 11 _ So h o comand O Os mOl"adores e comerciilntes 

do Illrnil'llntt! Mário de Oli ~:lte~:S M~~~e eSC~~~I.~~~ 
" ei ra Cunha. R" \tlliré. no diu I queixam-se le com inleira ril
2-!. pAra a IIhR GrAode, a no- daI) de a varredurl du cl
va Esquadrtl de Guel·rll. Se· 1 ladls vias DúbUCl1 quU8Sem
rá I'enlizllda ma i~ uma rase 
de mll ll(llJrll~ ~)1If8 treinamen, 
to das gllllruições dOR vasos 
de guel·ra que pllrticiparão 
das aludldllR mnnobrHs e qUê 
~fL<l o ~ncourllçad(l -São Pau· 
10». OR cruzadores «Rin Grnn· 

tBIIII1 "d'delhd l}dSUI» 	 te " .a rio· 
ti n e con rIl · orp<:! elro~_ e 
outms unidHdes menores. Es
~es exercicios obedecerão 11 

um. prdogramn elspeC:ial, par.a
CtlJo esempen 10 aao preCl
808 15 dia. . 

A esquadrilha que 
foi ao Paraguai

Rio, 11 - Hoje. às 9 horas 
da Dlanhii, plil'tirà do Cllmpo 
dos Alonsosll esquadrilha de 
Ael"onáutica do exército que
vai ao Paraguai abrilhantar 
11. solenidade dR po.~e do no· 

:t~e~ze~: D:rt~:~~e =D8~: 
que I JHl8lra. Ibundlnle Igora
pela fillla dechavu. se IeVlnla. 
em nuveM. e lhes Invade IS 

~:r::ÍI~o:~~~r~~~:r~lIe~: 
las. No correr do dia. tIJDb'm. 
as varredores relOrDlml elSl 

~":J~ aecl=nln~o'::3~ d: 
qulc~. eslragll&J

A Prefeitara dlspunbl. alé 
JIOUco leD1po. de ama ClrrClÇil 

::'o~~::c:t1:m..:::. ~~T:J~ 
o levanlamlnlo do pó.

Onde eslar6 a velado? SI 
ainda exllle {dllem-DOI qui
slmll convenlenll IIrll lIUt li 
PUIUII em leia. 

Novas comportas no 
canal de Panamá 
NOVA YOltK, li. - O 

.New York 	 Times- publica 
uma informação d~ Cristo. 

vo pre~idente da República. ba.l, segundO a qual o sr. 
Essa esqulI.drillIa, que obe- Woodrig, secrt:iário do De. 

dece ao comando do majol" partameoto da Guerra, de
Alberto Barc~los, pernoitará, clarou, ao chegar naquela cio 
hoje, em Campo Grande, ai· dade. que a construção de 
cançando, amllnhã, o Para· novaa comportas no canal 
guai. de Paraná e na zona militar 

do rio Haia será iniciada i· 
mediatamente. 

Essas comportas terão ca-

DAS MOLÉSTIAS DOS ~:~~~ur:8!rj~~~I:I~' segundo 

poloDes Adam KlelC7. recebel1 . 

ordem de abandonar o pais den· 


~:ssôdae ~~iroO~~~heá~~ta;~e Vi~: Entre as fraRes biblica8, 

na onde residia há longos anos que menor número de pala~

c era grande proprietário. vra8 enct'rram, fignra esta. 


Um monge pr:>lonês da. Aba «Deus é amou. . 
dia de São Gabriel tambem re- Nenhuma outra, porem, lhe 
cebeu ordem de expulsão. Inú- é mai!! em verdad,;, nem pro
meros proprietários estão dando 
ordem de mudança aos inquili 
nos poloneses. 

° coração e o 
..Pulmão de aço» 

CHICAGO. I i - O 
casamento de Fred Solte e 
de Teresa Larkio foi cele
brado ontem pela manh:!, 
pelo abade J. V. Morrison, 
que se dirigiu à residência 
do ·Pulmão cle Aço. , onde 
este estava alojado (,m seu 
aparêlho. 

ten~!m ~e~ep~;~~~:~~~/a e~!-
-

gem de núpcias em um 
veiculo especial, perlencen

~es a aSp~i;:ih~;e n~~~~~~~r~: 
ao funcionamento do seu 
pulmao arlilical. 

Snite, recentemente. fez 
lima peregrinaçao a Lour
des, na esperança de que 
um milagre lhe restituisse 
a saúde. Ainda vive deita
do dentro do famoso ·Pul· 
mão de aço', que pesa 
300 quilos e tem sido o 
seu lar. desde que a para
lisia inlantil o acometeu, 
na China, há 3 anos. 

Após a ' cerimônia religi
osa .o "Pulmllo de açolO 
101 levado para o terraço 

'de sua residência onde. 
08 .recem-casados se bei
jaram pelante fotógrafos, 
jornalistas e cinematollra· 
listas. 

~rctona à ~umanldade mo
ttvo para m&IOre8 es~eranças. 
para m~lhores alegrlap,

«Amai·vos un8 aos outros», 
é reco~endação parl\ a vida 
diária. A falta de amor en · 
trl/ 0(1 cri8tãos 111' conta a 
~e:;J~r,i~ad~diOo, 0~esCP1u~~oe's, a"' 

-
maledicência e tudo quanto 
é Omáu e pecaminoso. 

amor verdadeiro, COBS 
trói sempre. O reino de Deu8 
será promovidO na terra pe
II\SPrbática do Amor. 

o o «Amor» versará li 
lição a ser estudada, ama

~~aie!Op~~n~~, 1:~ei~O p~::~r
I ' , d - 
erlana 'u eveudente, :í. rua 

João Pinto, 37. 

re~i:o e~~~d~oJ:r:llr:ss.~ 
' r .." , 

que se e etuar.., ..8 19 horas, 
é franca. 

INo Café Rio Branco I 

IlEm PURISS/MO 
Ordenhado 2 vezes por dia, 

de vacas estabuladas. 
Sen'ido à Ireguesia e vendido 

a 1$000 a garrafa. 

265 3Ov-23 

A. C. Luis Delfino 

Na 8éde da A. C. I., reunem

ae às 19.30 horas de hoje. a 

Assoclaçl1o Cultural Luis Del

fino. 

r::!ro~rn:~,: t~:~8:ar~:lr~! OUIIOOS -IABlZ -- 6AR6DIIA - CIBB~A - PBS~DCII de~t~n~~~~ 1:!~lrarpr~g:is~:' FD==p=iiiiid;;;;;;;;;;;=(=iiiiit;;;;;;;;;II=;;;;;;;;;Ciiiiiuiiiiiiiiõ_I=--iiiii.r.iiiiiiiiii....lIiiiiiii;;~ 
re81deDte á rua Tiradentes' O AR I O 	 ma de defesa da zona doca· r~ . e ro I' O ""'~.r~=CO.•. .... . .::,.
43, caiu rraturaDdo o perÔDeo I. M NI TAVARES nal compreellde melhoria no \õK'" v·"'6 
doirrleaitço"ee8 naoPrtee8rllçnotll_mndédoIOel'Xn (Asslslute d~ prol. Sanson) aeródromo de France-fleld e das mol..Uaa da ca~ ' . ~· 3>1:i 

u t ã d ESPECIALISTA EM ' · : ,. '. . ~.. 

ferloi' direito. ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS ~~n~:u:vi~Çã~ ~~tr~ov:,c:~ OIJfOS. N~~GAB~A:NTAe~Q~'~ 


Trail.pórtado para o Pronto . . Conlulta••0$000 - Operaçõel a combinar oceanos. · Uma eatrada,,, que . Consu1torlo:,':~ua:' TráJUO, 18 ' 

~:~::::riJ:~t~:tl~~u_~:r~.~:~: Colisultóilll: Rua Joilo Pinto, 7- ·Tel.1461.-Résldência 1456 ~gUlrá o curso do ~ rlo : Hata DlarJameDte~~11 e du ~ U 6 baru 


.. liuaJe.~ld80ci~i ,cc~ ~: ~: '.C;-'.:',:2.;0" ~~~;~~~t(~ I:"'-~ ' '":.. ...... __ __ Ili~...J
;'C" 	 e~~te:~~ó!;~~~ , ..n"'~--""~...... ;;r;;iIO;;;r;I:'".:;:=-.:.itS6S= yRl, .~ 
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QfESTADO- SAba.do, 1Z de Ag08tO 4e lQ3? 

Rádio de 'Londr~s 

Certos orgãos internos das mulheres 
........._....,• .• ~~~:.s~~iiid:.:. e inflamam-se com 


Para isto, basta um susto, um abalo 
forte, uma quéda, uma raiva, uma 
commoção violenta , tlma noticia mã 
ou triste, molhar os PP_, um resfria 

;'.' mento ou alguma imprudencia. 
.,:,;,?~ As molestias mais periirosas da,; mulheres 

,/ começa m sempre assim. 
Jus tan lente os orgãO$ ma is imp() rta nte~ são os que 

se congestionaOl e inflamanl mais dc-prcssa, sem que a 
mulher sin ta nada no comcç(). 

Nada sctl lindu 110 começo da con~estão interna ou da inflamação, a 
mulher não se tra ta a te nl(>O de eVltar que a d Ot:uça se agra.ve e vã. 
peiorando cada v(.7.. mais. 

1:: e~ta a causa das mole~ti;:ls mais perigosas! 
Para evitar e tratar as congcstões e as inflamações internas, use 

Regulado r Gesteira .em demora. 
Regulador Geoteira evi ta c trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas 1Il0lcstias do utero, ;:I asma nervosa, peso, dores e colicas no 
ventre, as perturbações c 'doenças da menstruação, anemia, palidez. 
amarelidão e hem()rra~ i"s provocadas pelos sofrimentos do utero, fra 
queza g(,~r:l l e dt:<;~' ll i l1ln , a fraq ueza do utero. tris te7.as subitas, palpita
ções, oprcss,w no peilo ou 110 coração, !ufo~ação, falta de a r. tonturas. 
peso, calor c don's d~ cabeça , dormencia nas pernu$, enjôos, certas 
coceiraSi, r.ert3s tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas 
cadeira., fal ta d E' animo para fa zer qualquer trabalho, ca nçaços c todas 
as perigosas aiteraçõE's da saude causadas pelas congestões c inAamações 
do utcro. 

R egulador Gesteira evi ta e t rata estas congestões c inflamações desde 
o começo. . 

Regulador Cesteira evita c t rata t ambem as complicações internas, 
que são ainda mai~ perigos.as do que as inflamações. 

Contece hoje mesmo 
a usar Regulador C..teira 

-IAs fortificlções di ilha
Dr. Biase A . Faraco Plntelóric1 
Médico-chefe do Dispensário de Sifills do Centro de PARIS, 10. - O -F.xcel -

Railde de Florianópvlis. Ex-interno, por concurso, sior- publica informaçõeR 
da Ass ilência Pública de Porto Alep're. Ex- recofhidas pelo jornallsl/l 

Interno de Cllnica médica e Ginecologia. inglês Antltooy .Jenkisou no 
curso de sua vi,,~em à ilha 

CLlNICA E CIRURGIA Pantelária, cujas fortifica 
ções visitou. 

-'--- SíE i I i s --- aRS~~~~~r~8~~~S j~;~~~:~. 
na ilha não silo 8S que Ro-

Consult.. dl.riamente d.. !6 à, 19 hor.. ma (ez supor. A ilha, que, 
Rua Felipe Schmldt, 46 - Fonp 16118 segundo se di8se, era umll 

Florianópolis forte base nflvltl, nllo é, nllJ=-~2~76~- --------------o;lk~ov:":"_-~~'2 	 ~~~~d::~~o.S~il~:lhlu:a po:~~ 
profunda e 80mente poderá----.--------------------------------	 acolher barcos de pequeno 
calado. 

Acrescenta o citado jor. 
(> 	 oalistfl : -Os submarln08 niio 

poderillm achar asilo nltR 
costas da i1ba. Mas, doAS CHUVAS1 ponto-de-vista aéreo, e~bl 
constitue uma posição ex
tremamente importante. !'"i • 

AI! Wt1DANÇAS BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM instalado em PonteIAria um 
SIao UM R!:SFRIADO, QUE. QUANDO MAL COMBATIDO, "eródromo,excelente e li 
PRODUZ UMA TOS8.: IMPERTINENTE, O QUE EQUIVALE situação geográfica da ilh" 
DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA permite aOR IiviõP!I de hom 
DES, TAES COMO : BRONCHITES, CATARRHO PULMONAR bardt>io ame Iça em a co.ta da 
DOa NAS COSTAS E NO PEITO, DEl'AUl'ERAMEI\'TO I: lIMA Tunl~ia . Nu que 8e refere " 
FRAQUEZA GERAL, FICANDO. PORTANTO, O ORGANISMO fortificações. ainda que
PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA ão importante8, e81ilo muilO 

HUMANIDADE A TUBERCULOSE 
~
longe de poderem comparar-
se às de Bizerta ou às de 

USAE O GRANDF; 'fONICO DOS PULMôE' Malta>, 
O sr. .Jeokin8uu termina. 

dizendo: .Os canhões da ilha 
podem impedir um , desem
barque, mas em ca80 ne· 
nhum poderiam entravllr aVINHO CR[OS014DO navegação britânica ou fran
ce8a 00 Mediterrâneo. Pao· 
telAria não é o «novo OiDo Ph . Ch. JOÃO DA SILVA SILVEIRA braltar- que 8e havia anun· 
olado, ma!', IRlmplesml'nte,

QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO uma base liêrell cootra a 
Tunis».RECONSTITU J. l'E DE 1,- ORDEM 


PODEROSO I?ORTIFJCANTE 

CASA :~ug%~era~ia,casaVENDE-SE I:M 'rODA A PAR'I'E 

'-------- -------------'1200 almirante Lamego, 84. V.2S 

._---- -- --------------------

Or. RemisioFER:IDAque resisti CLlNICA -MEDICA 
Mofestla Internas de 

lO UIO ell Senhoras e Crianças em 
Oeral. 

CONSULTORIO : 
a melhor pomada para ferldu, queimaduraa I! RUÍl, Trajano: t ~, Sob. 

. ulcerae antlgaa CONSUIJTAS: -
NAo confundir com a pomada commum de Calendula. ; , 9 ás }::S}~~~1J~hOiíS . ~ 

Exijam CALENDULA CONCRETA em toou .. 

CALENDULA CONCRETA 

pbarJliaclll. ' ·Âv.Hrri:illo Luz, 186 
- Phollc;; ll9l 

Oe)JllllltÂrlo nesta capl~I:PHARM. , STO. AOOSTINHO 
Rua Cóulllelro W~III Att.nde a chamado. 

' ,78 

Jií festejaram as bodas de prata, e entre

tanto mantêm-se fortt's, alegres, beDl 
dispostos. A velhice ainda não os atingiu 
porque ambos têm o sangue rico, limpo 

e forte, em circula<:ão normal e perfeita. 

Essa riqueza do sangue-manancial de 
saudc e vitalidadc-é mantida pelo UlK) 

diario do TONICO BAYER, composto 
cienti6codecola,(erro.anenico.cakio.etc. 

Sa"gut poJ,.., Jil.Jt fraca 
Ton;cn Bayer NtT;q..~ce o !>Ongu~, 

Ao Povo Calarinense 
A Empresa Jéeger & Irmão comunica à sua 

distinta freguesia que resolveu estender suas 


linhas de ônibus de Por to legre 

até esta capital. 


Saída de Flo,õanõpol.. - 3as e sábados: 
» A,mn9Ud - 4a8., sábado e domingos. 

Agente pm Florianópolis: 

Daví Silva 

N.. ond.. de 31 ,32 mlt.• 19,76 
mil., e .staçio Davenhy, de Lon · 
dr.'t irr.di.t. esta noite o seguint. 
plogroml, ho,.,lo d. Flolilnópoli.: 

20.25 - Anúncio. Im porlu ' 
'lui•••splnhol. 

20.30 - . Big Ben NOliciírio.m 
"plnhol. 

20.45 - Mú.ie. ligoir. 
21 .00 - Big Be" NOliciírio em 

português. 
21 .15 - .Soril de inlere...7

P.losl.. om português. 
21.30 - Músico lig.ir• . 
22.00 - Um R.cilll Chopin 

pel. p:"n-i-s~s-.l~e."....5r.}.,.nltr. 
22.30 -- Mich..lolf • SUl Or

qUIs!,. d. Son.,.bio com os Con 
to,.s d. Moldá,i•. 

23.00 - Bis Ben. t~olici.,io om 
"plnhol. 

23.15 - Notas temln,)is. em 
",plnhol, .ábro O mercado da cllne 

JOÃO BATISTA VILAIM 
e 

ANGELINA GOMES VILAlM 

participam a seus parentes e 
p€ ssoas de ~U <! i.m:zade que 

sua filha NllZA cor. tratou 
casam""t" CGm o sr. 

JACIRIO BA !1STA. 

NILZA 
.8 

JACIRIO 
ajustaram rú pcias 
Fpolls ., S 8-391______________15v 5 

FUGINDO 
COM O CORPO 

O geneml Aranda con
cedeu uma entrevista ao 
.Diário de LIR boa», em 
que êle, naturalmente, 
lez afirmações qu e re 
Iletiam a situnção agita
do da E~panha nnciona
lista, em que os g'''nerais 
andam arranhando· se 
mútuamente. Entre a 
concessüo de entrevista 
e a sua publicaçi\() , Jl.1l
cedeu as coisas embru- ' 
lhal'em·se mais em Bur
gos. E vai daí, o gene
ral Arunda tomou o ex , 
pediente de desmentir a 
entrevistl1 publicllda.. . 

Este é um processo 
cJmodo, mflR muito gas 
to, de fugir às reBjJon· 
sabilidade, - comenta o 
«Diário Português> . Em 
todas as partes do muno 
do sucedem estes casos 
onde um figuriio diz que 
nlio disse o que dlNsc. 
E' uma falta de probi 
dade, - mas o jornalis
ta que se (omente. 

H1 um único processo 
de Ilcabar com essa )Jou 
ca vergonhll. E', lima 
vez concedida a entre 
vlflta e lida esta 1.10 en 
trevistado. (orçá· lo 088 
sinar, reconheeendo - se, 
em seguida, a 118Sinlttll 
rll . Em gerlll, os eutre
vi ti tlldoi:i procuram 1\8 
coluna R do,> jornllis 1)1\ 

ra ~e dar!'!;n valor. Por 
vezes, arrtlpcodem - se , 
por IDud.lre m as situn
ç f.es. E o joroallsta é 
quem paga o pato. 

Casa A MUSICAL 
Rua João Pinto, 12 


Grandiosa liquidação finei 

.O'vlcleiH.... .utorludo paio M. M. Sr. Dr. Juiz de 

Dlrelto. c!. .... V.r. d. Comarca d. C.pit.I, ter. vendido, com 
o ..,........0 de 'O • 50 % ° seu ,rande .stock. d. músl
':11, aclt.íórlO.• plr.l~ríililClÍtO. de . ní6.ICI,blclclêt., .par.~, 
",o. di fWlCi, f"ttiúiMnioi de múilé•• éllfcOI ,novol é .uilCló.~ 
.itrlnat . ; ....ínci.í2. tc. , .. ),": 'o" 

. C'~RtÔ'S -tUGlNIO ;REYESLEBEN 
Jy;, ';Úlquldat6,lo 15 V- 6 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:�nci.�2.tc
http:perigos.as
http:triste7.as
http:QfESTADO-SAba.do


o ESTADO:::'-:Sábado. 12 4. Agosto 48 1939 

Arliqos de inverno para homens, senhoras e crianças. em maior e mais 
=====:-==-:-:==--:-===::~::----= variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" ______-==-==== 

Matriz - Rua Conselheiro M ,) fra n. 8 Flhe.! - Rue Trajano n. 1 v.85

-------A-B-A-T-'O-O-?-.------~,-"'".,.... ,.,"' ,~~"", ..~".........- ..."'.". -". ..----. ' ....~ ,~--- . , ,'- " ",....__ .... 
Cuidado! Você está se intoxicando I ISandalia; 

EJle abptimenlo q uo você sente de quando em quando, é 

devido Ó accumulação de toxico( rici sev orgr'lO ismo. Elirr';f1~ 
 de tiras 
esse perigo tomondo diariamente o " Sol de Frudo " Eno 

de sabor DgracJovel e de eFfeito revigoronle. Eno limpa para verão 
~oSrt~ed: ~~~~t!nd~ ~~~~~~~ d~~~~~sã:.e;:l~~ .:.üfn~~~~ 
no Eno porque só o Eno pôde C,4\LÇl\DOS 

de todas as 
qualidadesp:sAí.;;;'iuêi=A' ElO 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS
I--------------------------------.!'~------------~ 
Cinto~ - Chinelos - Bo

• Ati- as Cl'c:rnç"':" sabem que C36aspirina é o cal

mante por cxccllcncia para as dôres de ouvido de 

dCrMes, de cabeç.. , ncvral g ia, enxaquecas t: ou~ros 

ma.lcs scmclh:lntcs . C:lfiaspi rina n ;\o somente dá al Artigos para sapatei


Companhia c AliaRes ~a Baía» OH. RICARDO nés - Luves, etc. 

livío rapido c completo, como reanima, restabele
cendo o bem est;,ir normal. Cafiaspirina tem a gaE x-chefe de cll rantia da Cruz Bayer. 

Fundada em 1870 Side: BAIA GOTTSMAN ros e selleiros 

Cortume e FábricaSeguros Terrestres e Marítimos nica do • Seja precavido: tenha sempre á mão Cafiaspirina. de Calçados 
Ho~pitHl d{J 

Capital H<" li zadu Il , N t1prn h i) rg- • .BARREIROS,.~l.OOO:0005000 

Capit<l l " r~eScrva~ :;1I.()5~:377595:! 
P 'Ctl/H ôfH""ri",jrln ",J~


Re5ponsa bl li daje~ em 1~\ ; ~ ;'. 1118.tiS2:S99S714 (Pr()r~. L. Hurkhardt Cd/jtl "~f,ü"i"u " ro/,;:iJo6 

Receita em 1935 22.786 ' 183:;'148 ' """, /14/ul CE LOe E. KJ'cuter) I'JlANF:.Ativo em :I: de dezem bm de 193~ • 71 .47H:79 ;$8t3 
Sinistros pagos '>.OH.!: 7155 170 
Bens de rai z. (predios e terrel1"s ) • 17 . 18fi: 24~$9.i9 f.\p(,,,iltli.'i/o mil A.l~eUfeUXI · 

(II -/(rqw r;(, ,~tl 
o"põs'to: Rue C M.I'8, 39 

Diretores: (8FIIISPIRIHJI
Alta cirurgia, gyne

fran cis l: o J. 'So! 1{ (J (jrig ll c~ Pedreira. D, . 1';l nlil o d'l 'Ir.l 

Fre ire de Carvalho e Epifànio Jose de SllU8~ 
 cologla (doença8 de O REMEDIO DE CONFIANÇA 21 1114 

senhoras) e partos. contra DORES E RESFRIADOS
Cirurgia do tlystema ELIXIR,·O 

H~!:!L1 lüd{;h~S de avafl flS naS principais ," idadc~, Der "if ('~o e op('rações ,\: DE NOGUEIRA 
.. da América. Europa e Africa. de plllstlcli. ê cOl"ht cido h d 63 dnnOl 

CC;D:;ullo:lo !Í ru~ TroJ" ~ como o verdadeiro 
\lO , 18 (d~~ 10 IÍI' 12, t rI.!: e,p«iI;co d. 
d~~ 1ÍAgentes em Florianópolis 111 ~ 16,30) hle- LLOYD BRASILEIRO 

phone - 1,281'> 'r . f.-,,:,Y~~L~I~n!h","PATRIMONIO NACIONAL» ulc-:us.Re8idenels A rm. El'!' _ ,hI!:Ul'ld!ismoLOBO & Cia. LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortf'CAMPOS -- Só Elilir de N..aeiraIteve8 JunIor, 20. 0 0 SábadCl, e para o Sul oa quarta feira): .COMTE. AL
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 T,,-~l,,'~boDe -- 1.1,)1 CIDIO. , .COMTE. CArELA-, e «ANIBAL BENiWOLO• . 


LINHA PENEDO/ LAGUNA : .MURTINHO. e .MIRANDA

Caixa IIostal 19 - Tele"llOn~1083- - End. Tel. • ALLlANCA' LINHA HIO 'LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO•. Quer ser-iê~ 

TUTOIA./FLORIANÓPOLlS Em ncgocios, amores, ter sor
Escritórios em Itajaí, Laguna e PRO CALMA te, saúde e realizar tudo queFRETES DE CARGUEIROS 

deesja? Mande 1.$100 em seliosVAPORES A SAIR:Blumenau. Sub-Aqente em Laqes e escreva ao prol. Omar Khiva,PARA O SUL:12-P) Caixa Postal , 407, Rio de Ja
COMTE. ALCIDIO: dia 16 do corre ote para Kio Grande,.- neiro , que lhe indicará o meio

Pelota!' e Porto AIl'gre. de obter trillmpho, prosperida 
J\!liIBAL BENEVOLO: 30 do eo rrente Rio Jlara Uraode, de. fortuna e saúde. NlIo hesite,

Pelota~ e Porto !\Iegre. 
PARA O NORTE:Afet,1:do die graves e ANIBAL BENEVOLO: dia 12 do e (lrrente para Para 
oaguá. ~alltos e I~ io rfe .Jane iro. Resfriado 

UÇA: dia 14 do corl'ente para Paraoaguà, Aotoninll, 
Sllnto8. Rio de Janeiro, S_ Slllvador, RecHe, Cabedelo, Ma· 
cAu , Areia Branc a. Aracatl, Fortaleza, Camocim e Tutoya. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

(rônica·senfermidades do 'eito 
Friccione este poderoso unguento no 
pcsc~o e pei to. Actúa como umao Ar Jeiio BUlz'\ :-'-clto. gUllrda, CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. cataplasma. e ao mesmo tempo dessífiliti(as I I lvr~ s. "roprieUrlo da P.dnrla Cen  prende v•• ~()res mcdicinaes, que setrai. reMldente na cldRd" de Ouro respiram. Corta a maioria dos resfria· 

Fino. Mouuo. all."11I c,tar ""hC81'1 
me~te curado dos Btaques EPII EP- Ag~ncta- Rua loão PInto. Armazem 

-
- C;';::;:~ ~~dOS da noite para ~ _ :.

o er. João L:Jis Moot. f·o, conceituado comer n r,os qu ~ " .comettlRm, ""BD- 9 - Phone 1007 12 Phone 1338 '1 . . "" . ~~~. •..•.........claote:.a cid"de do Rio Gr~odf' , onde é multo fio p"rn 18.0 1 (um) ,6 vidro do In ,(
prepBrB~o. up rll,el P/{OCALMA 1=-________ ~.: lff:.;

conhecldo, rdaoionlldo e bJ:!Ildnle eSlimJdo, iIII:!Ilm 
0011 esc,..veu: tr!~~~~~,'OM(~/~·pr~Éps~.:XI~Oen~~ H. C. DA COSTA --- Ag4tnt~ !I';'" ·,;i=~ 

«Decllifo em nome da verdade e em bendlcio um medicum~D to moderno ~ loof
dos Que lIofrerr, " QUlltll 11 lelturll da presente poder6 leo'lvo. 

aprovdtRr, QU.·, héi mullo~ alll6ct" de greves e crÔni

cas e enhrmldades fi Iftli Itcal', d,pob de tom~r lou Sal611fJ S.IGIEI smut! 

mu<'s remédios. HJm pn\lello IIbsloluli:menle algum, 
 .. 
depoh d! ,a58.r 011 maiores dhllabores e decepções 

por cona~lhn de IJm bom e Rlo cero Dmlgo. f z o U80 

dz ~I(I'uo. vid ' " '' do martlvllbo.o, dn mIl , (l'rp80, pOi!l~O 
 SANSUEI O:U 
dizer••OALENOGAL-. fórml!la do 0 '_ Frederico W. 

Rom, O, rlc~ndo completamente bom e reBl~bplecldo 

e relllllbeJecldo de todoll 011 males Que m~ ato·rrr-enta
 (f_." 11..1] 
Vdm e Que me- IOrOIlV<ft.IIl um ente ·ão inle l z, a PODlO E' O uoico fortiflcélote DO '.' 
d! multa!! veze",· deeel~r. a morle, E, por ser e.la 11 muodo com 8 elemeatoa ' 
fiei expre8siio da verds"e, com g,"nde "raZIr e (l'rall toalcoa: Pbospboro, Cel
dllo a comunicO, podendO I.z-er. desfa o U80 que cio, Araeolato, VlInad4to, 
eotender». etc. Com o seu \IlKI ao ftm . 

Rio Oraode, Rio Or~octA do Sul. de 20 dias, Dota-se: 
JOÃO LuIs MONTEIRO t - LevlnllllleDfo rerl! ' 

(Firma recollbecldp pelo notário AbrlllDo da dI! fôrçal e volta Immedla- . 
Silva Moocorvo. t. do appellte; ...~Atenção 1 2'-. Dealppereclmeol0 por

A prlineirll' rlqul~1I , a Iteude ma~, parll ter Dispondo de peql'ena ofi completo da. d6rel de c.
boa sauck , Ílecea~á1'lo Que se teoha o sangue puro. etna, porém, adequada, com beça, 1010..nl, e oervollI·' 
11110 86 se oblem, u,alldo, de Quaodo em vez, algun'" aparelhamento de precisão 1110' .:>."
vldroll do poderoe'O depl,rlltlvo vegetal. SEM absoluta e um provador 3'-Combllfe radlc:al-' ~ 
ALCOOL, o alllm~do · cOAIZNOOAL», qUI há 50 aooll de lâmpadas, tleprelslo Gervo.. e do em·P[ITO~AL f)[dtarlameDle, vem etcaoçllDdo relultado! lIurprundr.n' NOEL MENDOZA D!IIjIrecllllento de ...boa -ol 
tu como IIro".- o · atealado aclme.. . /(;:- ~acha se à disposição, à rua leXOI; 

, IJ!IK:O: premlinlo com - DIPLOMA DE HON Padre Mlguelinho n.O ·17, ". - AIKmealo de peaõ" 
RA - 8)' CllilRlltoado - PREPARADO CIENTIFICO. ~.NGI[O P[LOT[Nü~até o dia 20 de cada mês, 

para consêrto de recepto vaga=I~;D~1 ~ !~I:~ ! 
JIjeoatfa,.s'" ea todaII a8 Farmácias res de rádio, modificações de dcscoberllr sclenunca;:;;.,i[ O '~ (;M[I)lO INDI[ADOdo Bruif ecBepubllcilll' SaI-Americanas. técnicas, etc. Oplállo dÓ.dr. MaQocrsõi'. 

N 52 Ap. Ii;, o; N. ar: P. - N. 98& re. deColt", 

25valt. " 20 
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Molestias dos rins e coração 
o TONICARDIUM loolco dos rl08 e do corRçlo limpa a 

bextaa, •• rlD', ". oepbrlle., arei••, collcas raoal•. augment6 ae 
orlo.... TI!a as locoações <l08 pés e rooto, bydrop, I... !~Ita de 
ar..palpltaçõea, dórea do coraçl1o, Il.tbma, bôoncblte Ilsthmalica, 
art~rlo-.cler08e . 

Remedios das ~enh()ra8 
E' o loolco utero-ovariu SEDANTOL que re.taue a eaude 

perdida: pelll aoemla, pa~li!lez, magreza. !a8110. flOres branClls. 
regulador daa visitas. cera das 1l0l"Oç". <lo uleto, OV11r108. evita 
as bemorrbagia8, aotei! e depois do parto: cOlllra todas aa eo!er
mldadee daa .e~bora. de qualquer lunde. 

Le~õe8 do coração l~ asthm<l 
Ui18 a CAGT1.!SGENOL Eepeclflco do dr. Klng Palmer, 

. 	 coolra bydropalas, pé. locb.dos, lalta de ar, palpllUçõe., bitl
maDto dlil vela, e arterias, b~'onncbite Il~thmuti(;~ . aneuri8IDa, 
.ypbili. e rbeumaUsmo, le,õês. ca08aç", u,'lua8 etiCalbaS e dôre8 
00 cor.çlo poDtadae 00_ rios o iucb.ç3ea. 

Aos fraco~ e convalescentes 
Devem usar o STEl\OUNO, oue faz engordar, augmeola o 

vigor doa n'usculo. e doa oervas. F"rtal"ce o saogue oaa pe.
ao.. aoemlcas. Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes 
com poolada8, lOlse. dores 00 peito e nao costap, p~rDas Iracas 
'lAcu. luJa. \ ura a oeur6stbcnia, o desanimo e a nyspepsla, e a 
coDvaleecença é raplda.

8yphillis - Pplle - Rheumatismo 
A SPIROCHE.TINA (Elixir de Caroba) do 8abla dr. Wllllaw 

Uieen. cura mdestia8 do sangue. syphlll•• eczema. tumore.; 
dartbros. eaplobos, Ilstula., purgações, lerlda8, cancros, escro
pbulae rbeumatlsmo. Unlco depurativo que limpa o corpo, tool
lica e engorda. 

Depuallarla•. todas as drogaria. de Slo Pllulo " Rio. 

AS SENHORAS DEVE~1 USAi{, 
Em SUtI tolleite intimll ~ómeDte o MEIGYPAN, ue 

irande p 'Jder bygiPDlco, ccoolrll Il,cles:ia:! C(' DI"gio~aE 
e ~u~pelll's, IrrllHçÕ1"8 veg D!lis, corrim~nto~, mole~· 
t18b u,ero-vtlglualll. melrite~ e todo ~ o,te de doençlls 
locai. e grande pre~erv/ltivo . Drüg" ritl Pal hlco, RIO . 

(omo seria possível imoginar '.1111 iU! :,Hj;; 

de cbox'. Ou, de modo gero l. um profis. . 
slonal ou amador de q ualquer desporto. 
sem uma soudc: solido e perfeito i 
Imagine-se um homem sofrendo dos rim! 
Qualquer esforço fisico um pouco alem 
do normal ocarreto·lhe dore, vlol.nro., 
cansaço, prostração. 
Se quer ser uporlmom, defendo, ant. 
de tudo, o seu aparelho renol. 

Trogo·o sempre limpo e desinlelado com 

HElMITOl d. Boyer, o providenciol me· 

dicamento que oueguro o bem · e"or do 

presente e, no fuluro. umo velhice alegre, 

sadio • sem ochaqufl. 


SI OS l1\li$_101

Qito 

AWIDf.~. 

Jj tlELMITOL ~ 
.iNrj····'HWi+'··"i.ji:..;a 

CLlNICA DE CRIANÇAS 
DO 

ar. M. S. CAVALCANTI 
:PciiÍl&40 e óóm o Cura0 d. Aperrelçoameoto em Hlgleoe Inlaotll e 
.. P8dlàtrla :pelaraculdade dt lIedleloa do, Rio dI> J""elro. 
. C»,. do .Sen\ocHle ,Hllleoe lofaotll do Ceotro de Sallde . Ex

. A....ola 4oa' San.t6rI08 .Iorantll de Nogueira. e 

.. " " eBelaVlela' (Corrêu) 


Í)ÓÊNCÁs~bE .'êRIÀNc'ÁS '- REGIME!! ALIMENTARES 
'Mi8UCULOSBINFANTIL - Pl"WJfOTOIUX 

Con,ulfórlo: Rií~YIté:i, MeireJu. 28. du 14 •• 18_ 

A melhor recommendoção poro uma barba bem feito é 

usar Creme Dagelle poro Barbear. Este maravilhoso creme 

contém cold creem, que suaviza a peite emquanto espu. 

mo. O Creme Oog.,lIe poro Barbear amacia a barba 

mais dura, tornando possível fazeJ·Q facilmente, sem irritar 

o pelle. Ao terminar a borba, refresque o rosto Com 
Aguo Dogolle e. cama loque final. use Tole? Dogelle. 

----------~------------~ Trabalho. mea.tan 
e pb7eicOll muito czbauetiv.. 
- WD crande diapendio de 
CDa'1(Í... Es•• cnulC,i•• ,..• • 
a... .cr renovad.. Hmprc•AsSIWanCB Company, limíted. .... que citei po...... YItIICIC' 

todo. OI ob.tac:uloa d'CMa 
pIIt..Mc: d. vicia. Inclua ciIa· 
riameatc ua. lUU refciçe..(Companhia Inqlesa de Sequros) De ..bor0501 .at,ada., cdcll-, 
lliOCft, torta., etc., pnpatad_ 
com a MJ\IZENA DURnA 
- o pcodUClO maia QuuitiyoSéde Social: Bartholomew Lane, Londres, Inglaterra. que ae conhece. WD vCZ'''· 
licire &u ador de ca.er.i... 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1938 
GRATlSI - En.ie--.. 
coupon .baiEo • rege....' 
um ezempl.T fio noe.o ...... 
ro Jjvro · ' RtICei.PASSIVO 	 AlIVO 

• '=t.deC"'inha". .ue en:J;na como 
prepar.r swata.s d 	 s d 
deliciO«H wm,. 
celebro Ma;.....Capital realizado I,OOO.OOU o o Hlpolécas sObre propriedade. 7,442.841 5 ~ Dury••.Fundo de Seguro ~c Vida 2~:!m~ ~ ~ Emp~~~~:;1IOB sôbre Impostos pll-Fundo de Seguros eontra incêodlos 1,988,721 12 11 


Fundo de ~egur08 maritlmo8 1,1 36,759 15 5 Empré8tlmo. sôbre Uau!ruto. vila MAIZENA BRASIL S_.l. 

Fuodo de Seguros cootra acldeotes \fCI08 e Reversõea 546.353 8 B1S _
Caba r.taI ........ 

e Fundo dc Seguros diversos 1,357,325 O OIEmpréstlmos .Obre arreodameDtos 219,790 7 .~... QRATIS • ..... 

Fundo geral 757,518 4 I Emp:::!Ir::O:u~~::~it~r:~l!açõe.. A- 1 

_ 

Fuodo de Amorllzaçlo e Fuodo de 41 ,518 10 
Re.gate e capItal 2,554.075 3 4 Empréstimo8 sôhre Apollces de vl

ruodo de Re.ervlI I,S.~O.OOO O O da da Compaobla 1,404.59'J ~I------------I
Coota do lucros e peYdas 1,206.967 10 10 Valores do Govêroo Britâolco 8.928,347 
Lucros, Segur08 de Vida (Cootas Titulos muoiclpals e dos eoodad08 

dos Acloolstas) 2ti9,468 4 O do Reioo Uoldo 1.263498 -
______ 1 Valores da Iodla e das CoIOol.. 1,690,016 -'.-' ,~, [lUR\[~1,268 530 

40,029.55!1 5 9 ó~~Y~:~õ:~I.'~~~~~: e ações 12.360.2.Q9 2 • ! ~H "'1 Ir(' .. 

Arreodameoto•• Reodaa e Prédloa 3,005,795 9 5 ... ~ ~ .. I t 

Reclllmaçõe9 de Se U.ulrutos vll611cl08 • Reversões 82.258 12 10 

guro. de vIda 
 Saldo. devido. pellls Agêoclas 567.364 16 8 
a pagsr ~2ti 286 lO (I Diversos devedores 196.091 16 8 Saúde rija

Idem de S~guros Prêmios a r~ceber 33,692, 10 3 

cootra Incêndios 
 Juros, Dividendos e Rendas a re
apagar 4803041211 ceber 'E.OZl 3 6 PEARL BUCK, autora da 'Ter. 

Juros, Dlvldeodos e Rendas a 'eoIdem de 8cguroB di- 2 ra dos deuses- ao receber o 
veraos li pagar ti 1~,745 () () cef 	 :177.484 O Prêmio Nobel das mãos do reiDinheiro em depósito 00. Blloco•.Dividendos 010 re

em oaiXR e em coota correote 537.811 10 4 Gustavo, da Suécia, perguntouclamAdos 260 16 
QUROtlll. devidas 625,823 10 lhe que regime seltuia para usu


1,952.420 1R 9 lru!r, em tao avançada idade, 

saude tao excelente_ E diz que 

o rei lhe respondeu:------1 - Bebo, em cada ..refeiçao, 


!í 41,981,980 4 6 !í 41,981,980 4 fi dois copos de vinho brànco_ 

Durmo cinco horas_ Fumo cin


_ ..........__• I coenta cigarros e trabalho nove 

1 	 a dez horas por dia. Tomo quan

to café tenho na vontade_ Vou 
ao teatro e ao cinema. E, todas 

------~--------

R. O' N. ADDISON I NABUCO DUARTE SILVA as manhãs, quando acordo e 
Agente Sub-agente - Rua Trajano. 2~ me lembro que tenho oitenta a

São Francisco do Sul • Florianópolis nos, dou graças a Deus por 
2f1ti 	 2v-2 mais um dia de vida.I 

Quanto andamos I 
por diaj Uúkldt 

Um msdur.) norte-ameri .. 
cano deu-se 110 trabalbo de CORrO.TO
calcular a8 distâncias que 

os indivldu08 percorrem nos I através dos 

~ e.u8 servIços quotidianos. E 

('.hegou a conelusões multo tempoa 

curloslIs. 


Qualqlier individuo - 8e

gundo êsse cidadão - mes

mo que Dão seja um grande 

Imdarilho ou passeante, mar

cha, em média, dez a doze 

quilômetros por dia. A meni

nada das escolas, por sua 

vez, anda, a caminho das 
 IWleta 
aullls, em· pa8selo8 D08 cor

redores e nas brlncadeira8 

do recreio, cêrca de 18 qui

lômetros; os mais endiabra 

dos chegam a lazer 25 qui 

lômetros diários. Um lavra

dor, trabalhando com o ara

do, leva-lhes a palma - 32 

quilômetros. Os médicos de 

serviço nos hospitais e 

IIS enfermeiras, mais ainda 

- 35 qullômetros_ E os car Conta.sc que a luneta (oi deecoberta poc uma Ctiança. IKI 


teiros, upa! - 40 quilôme collocar dUal lentel ia eztremidadel de um tubo c YWi' 


tros. fiCflr Que. olhando por elle. OI objectoe te .pprozUuvam. 

Mas quem a todos veDce 


nael caminhadas é a mulh'.r o certo, parim, é que a primeira luneta acientif'icameatc 

trabalbadeira, a mulher qne - construida, foi obra de Galileu e xrYiú de ponto de 

~eja boa dona de casa e que, partida para o teleKopio e o mit'fOlCOpio moderDOl'.
desde manhã cêdo até a noi

te, .em pôr o pé Dá rua, só 
 !\.fuito ~cve :lO micro5copio o Cio admiravel da. IamJ.aa.de unll cômodos para o. ou

GilIette Azul. Jt atravis deUe. por meio d. micro-pboto.tro., anda... 45 quilómelroB 

por dla_ 
 graphia a 3.000 diamelroe de ampliação, que babei. 8CieQt:iI~ 

Os homens que têm 	 tu constatam a purr•• ablolut. do aço ncUu ",til~ado. 

lheres de.sa., como le vê, 

não sabem o que .pos.uem· 


mu

It. n:cel1enci. d.. lamin.. GiUctte Aaul nIo • obra 
do acalo. Ê o resultado de anDOl de iDYelti&eçlo 

Kientifica, par. Rroduair o mllhor I 

·~~I.O · iA~,~~ '' ·Il.. - \~,i;.~ID~ 
c.r... 1'..,.. , "" - ltJ. ... 1__ 

RES. AYENIDA HERCILIO LUZ I~ 
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IEmp~êsaNlc. ~e Nav. "Htepcke" i 
" (',ÚIiCÇ!O e Omelou , 
rlllll .JoAo Plnlo o. lS • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ccCarl • 

• Hoepcke» e «Anna..; unicamente de cargas com o vapor ..Max». •
si !G:tl- ex. l'Olt:1! ISD 

..:>~II]NA ·I UII.l~ . • 	 . e ·• 	 .•• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS .. 

---'--- " '-- - - _ . 
"t"!lof'tre ~2$000 ~ 

,rHlll'"tr~ 12SOIJII 


lO$(J()O 

Linha Fpolis.-Rio de Janeirc? \ LiJlh~F?olis .-Rio de Janeiro Unha Florian~polis- • 

;f'" '$000 Escala Itajahy-S. Francisco I Laguna.
• 
" H~ieru Ilvul.O .!OU 	 • e Santos_ . , Escala São Francisco • 


• Transportes de passsa~elros •

No IntrllO' • e carg<ls. Transporte de cargas Transpurte de cargas. • 

\11110 
~t:we.tre 
-r.lm".tre • 

I 	 •
• Paquele .Carl Hrepcke' dIa 1 Paquete -Max' Paquete «Max. •• 
• _Anna. • 8 

AnQunolol mediante clIntrl!llC!O 
• ·Cal Hrepcke. ,. \6 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 • 
• ·Anna. ,. 23 • 
• 	 Saída á I hora da madrugada . " 

- Saidas ás IH horas p. OI Saídas á 1 hora da ...I• Embarque do Srs. passagel-	 madrugada. ,. 
• 	 ros até ás 22 horas das ves- • 

peras das saldas. •
• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques ate Ord~ns de embarques até ... 
• 12 horas das vesperas das ás 12 hOras . as \2 das vesperas 
• saídas. das saidas. •Como se deve p3gar o 

Imposto de Renda I 	 I 
(Com o último decreto-:!" ed ição) 	 • Ob!JeJveçõe!J: ~:eta~S~;Ji~~t:e~~e~!~~g:~· d~oa~~~;:~~~rí~e dvaacc~:~ ,

Eet' it venda o livro do Imposto PasGageiros - Encomendas _. Corre.io 
• E' expressamente prohibida a acquisição. de passagens a bordo dos vap?res. .	 '.de Reooa de aulorla cio e8peclall.· ~1nderois!limo~ avi"es JU fi2 ligam com a IIlIlXlma Todo de e cargas fcitO trapiche á! • o movimento passageIros é paIo silo •ta dr. lIozarl da Gama. Todas as 8egurllnça e pontualidade:pel.oas -	 Come'clantes. Cllptta • -RIta Maria-. ,	 .

lIetu, Prop.let6rloa, BanquelrOf. BRASIL - t:IWüUAI - AIWEN IINA - CHILE - , • Para mais informações, na séde da 	 Ic::. 
Fazendeiros. lndu.lrial~, advugado>, BOLIVlA - PERU' 
cootablllstae e funcloo6rloB - Io	 ,• Emnresa Nacional de Navegação H<:epcke .... ( 
dO. prectaam adquirir o novo livro Syndicato Condor Ltda. : : 	 á rua Conselheiro Malra r.." 30. . . •" .", .do Impu.to de Renda. 

O maior e mata completo trnull Agentes: . CARLOS H<EPCKE SIA. 
lbo do n0t6vet autor. nUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florinnopo!is I•• '. '" (f1,~ "l\ <i>, •••••• ~~.........êll~dUa&.~.a.~..,!~ 

COntêm o último deCrp.lo .õbre TELEFONE N. 1.500HI?aIIIelro.. funclon"108. juroR. 
apóUce. du DIYlda. e duao outras Dr. Augusto de
~:~~o~r:ü\gaçao do dr. 1I0zarl ------------------------1da Gama: - _pague a••lm J)8ra ,Ao .- Paulapat?nfo~I\:ro que conlém codlflca
du ai telo anll&a. e modernas . Dr. Joaquim Madeira Neves MEDICO 

O rflplamento com tod~. a8 re ..- Doenças de lfloHrll fOl'Dla. decretadas e a mais recen à'Iedlco - Oculu~tzt. 
te Ieglalaçlo. Publica muitos pon-	 Partoa 
101 que eram até aqui .egredo•. Pormado pelo Paculdade de Medicina di! Unlversldllde 

Admtr6vpl obra pela f"lçAo Im do Rio dt Janeiro - OD8'aç6ea 
compar6vel doa enslnament... Iltets; 	 CONSuLTORIO 
C~m 500 p6g1nas tiÓ de pr6l1ca8. Tra:lImeoto clin ico e clrurllico de todlls 81 moleatla8 Rua Viclor Meirc:lles O 26F .011 e eeguro. 	 dos olbot!l as 10 1/2 e das 2 as 4 horasPouulr o livro é ter 8cmpre em Curllo de 	 aperfeiçoamento nél especIalidade, com o dr.
OS8& um advogado barato e allen Tel. 140õ 
dOlO proDIO a defeDder 11 peiBoa ~e~ ! f,I"(lC l ll: Vlllcot;rl" Our"P!!ulo Fllbo no S~rvlço do Pro!. David Sansoo. DO Hos
contra. _,.nrprellU do floco. - pital da -Pundilção Gaflrl!e-Gulnle do Rio de Janeiro PrelO. 42- T~I lõÕ5Bai tndU .. lIwrartaw ou JI'ldldoa Comple\1I IIP~'8rtlbllgem pnra exames de sua especialidade
à LlYl'Ula Editora Frettas 8'8108. 
RIl8 8etenooDH Silva D 21, no EI, ct. 'cidade MédIca. CllnlclI Gerlll 
Rio d. Janeiro ,Preço 4nlco} 3OSOOO Coosultas dlorlllmeo le dlll! 16 6s 18 Servi~o garantido

CONSULTORIO RUI! Joiio Plnlo 7 sob. TeJepb 14ã6 Consertos de máquio 

RBSIDENCiA: Rua T"n.mte SlIv&lr. 1i7 TELBl'B, lGZl - nas de escrever e 
,

I (asl Electrica 	 contabilidade GONORRHEA CHRONICl-
AUGUSTO KLOSZ Nilo desanime I A solenela progrediu e blL umavende medidores e 

NOVIDADE resolverâinstalla os «quadros.. 	 Pensão OlTO que o seu caso. 
Maxtmo stgiUo. Carta para:para os mesmos. Rua José Jacques - 12 

Preços modicos. CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO10.-10 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;==;I 

RUI Joio Pinto, 14 Antenor Morais 
Serviço ~arantido 


Cirurgião-dentist. 
 Carlos Hcep(ke S.A.
18 v.-1J5 Trabalhos modernis8i


mos. Pontea e dentadura8 

J'ITI,uro Da DI16NOSTlOO anatomicas, em todos 08 
 Matriz: FLORIANOPOLISmateriais adoptado8.cLl.llCO 	 F1l1a1s em: BJumen8u, Cruzeiro do Sul, Lages.HORARIO:do SEXTA.FEIRA 0118 8 As 11 E' das lI> Laguna e S. Franctsco-Mostruarlo em TUbarlloOr. Dillm. Mc:ellmlnn 	 ás 18 horas. 
FormAdo pela Universidade ds 

Genebrli ,Sulça) Rua P. Miguelinho/ 6 

CoaI pr6t1ca noa bosplta\ll europeu.

Cllnlca médica em geral. pedilltrla, 
 Realiza-se mais um 

dueoç•• do alotema nervoso. 

Assistente Técnico 


Dr. Paulo Tavares 
BepeclaUzado em b1glene e ..!lde '.sorteio da 08. IIBUBL 8111mO 

pública poJ. Unlv8nldade do 
Rio de Janeiro, CLlNICA GERAI. 


Gabinete de Raio X 

Ap.rêlbu moderno 8lBIIENS para 
 VIAS URINARIAS 

d,aan6.lIco8 d"8 do-nc.a Interna.: 
 Especialista em molestasCo,açlo, pullllõe.. vfl&'~ul.. bIliar. 

e.tõmdgoa, etc 	 pleuro-pulmonares (bron
.Radlografial 	o..... e radlegr"n•• chites ._. asthma tuber

dentária. culose. etc.) 

Cré~ito Mútuo Pre~i81............ ..............
Electrocardiogralia clinica 	 ~ 

tl>ialtIÓ.tico preoalO doe molésthi6 	 Consultorio: Ru. Joio Pla 
cardlaoaa por aleio de traçadu. 	 to, 13 d.. 14 i. 16 horl•.

e16trlcnl - PhOllI 1595. Metabolismo basal 

(Deternllnaçlo dOM d1túrblo. das 
 com um premio em ResldencJa: RUI Joio PIII
,tlrldu'" de aeueçio Interna) to. 1 CSobr.)-PhOll. 1114. 


IExam~o:~,:,~~e ~~~~~iCO do 
 mercadorias no.uco duodeaal e da blll.). 
Oablnete de fisioterapia


O..... CNrtaa, .raloa ·lIItra·vlolet••• 

'. raln lnIra·vermelllo e e1etrloldade 

m6dlGa valor de Or.II. ,.
Labnrató,io de :microscopia e 


: . lilállse ~ . cllnita

BxÚiIM de lU,ae para diagllóstlco 	 Couultorlo • aO 
da"IIIIIlI; dtapOitlco ,do Impaludl6, 	 Joio PlDto D. 18 (10
lDo,d_pm : da) ur6À.. no : I.Dllue. 
elO. :,:BXlme .. de ••uri!l'ii ,;= ,.de 	 brado). OoDlaltu da.... 26:S00$OtJO 

-o

1 la ~ bora. da ~!=?:.D~~JExime~l:,: 
,.., -'ree. dqnIO raqulaDo.;e. 	 de. AGI pobree 
....._ l'M'uIM.- ,.,. eliloldaçiO 

~ 	
Coonltu DO BMpI....... 

Ra ,~O ata.....o•• Muitos Premios menores tal de c..wade. .. 
T.tel_I.I" 8 horu 

r LORIANOrOllS 
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o ESTADO. 12 de Agosto de 19396 

Úllima~ra es.porli~11 V:da Social II 
·· I · I FAZEM ANOS HOJE: Ii Sras.: Nazi JOlge Morais, espõsa,PIguelrense e ris O, I' do SI. Manoel Morais; Alcides Ma· '
' I- d nh- (lei da Cunha. espõsa do SI. Pedro I
grande pre 10 e ama a A. C. Cunh3. dlr2lol-gerente do «Olá· I 

. Irio da Tarde»; '.mélid Vieira COldel i 
O principal acontecimentr' de. - -No Figueirense nunca ~el ro Srd2~~~ ~~;?s~~d:eM~~~~h~:; e Ma.1 

amanhã. será a re~li7.ação da p<,- l conhece desânimo. A n~ssa cor! Iilla Alylm de Melo. .\ 
leja F~gueirense X Iris. em ~on· ijá cur.stitue ulll . Incentivo per· I Srs.: Hélio Sarme~lo Sales. bas 
!!n:laçao ali camreo::atn da clda· 'm anente c, ror ISSO mesmo. lu- !ketballer dó 'Famlha F. c."; José 
de. Esse cotejo vem despertandn I tamos com libra e dispostos a I da Costa Vazo AUléllo Gonzaga de 
gran.de inter~sse nos mei r,s (s . \ triunfu. QU31lto ao jogo _com ICastro e João Ferreira Madel/a'l! 
pOltlvOS. pUlS todos sabem que o l"s. o valoroso esquadrao do I lõvem: Vcilter Cerqueira lima. . 
ná" apreciar a lima parrirta , enlllSiasl1lo. todos nós sabemos I _ 

~~~~:~~~~~: e repleta de lances I~:~~ráOC';I~n~~;iOr~b;~rnt~~~osp~;:~~ U9~e~~~~~~ ' R~~:~~NZ~~I~L ."U onlVc> i 

Ontem. durante " dia. , a re· i Entretanto, va~os jogar para n,l'IlES I 
portagem ~ê ~O ESTADO. pas- i ganhar., Bem Orientados pelo,~os C:m leIa heje 77 de exislência II 
sou pelo Cale Bubl e ali .te':e I~o dedicado presidente. (.~~ar o conc~rtuado Clube 19. de Agoslo. ' 
oportUnidade de conversar Irgel- ISear~. a quem I11l1ltO estimamos. Que é. sem dÚVida alguma. a m~l , I 
ramente com alguns dos j0f.:a- !estamos prepar"do~ para a pe slorlosa trad çáo da no-sa V'di socl.l.! 
dorcs. do Fi~ueirel1se. Lá eSla - i leIa .. aptos a fazer uma !:rande Por seus ampJ,:,s s~lões passalam i 
vam juntos, c"mo sempre. fazen IeXlbl,çãO, Cunhamos nas nossas ai urril; era ões m, ças. banhadas de f 
do comentáriuS sôbre o cotejO II POSSlhllldades. mas necessl.tarnos al~gr"l e

g d~ elegânCia. a!ravés de 
de amanhã, ') 5 «ases> Ivo. Aze ,da cshmulo d_a l.ossa "r, rClda» e uma senSibilidade que yelO da I'mi , 
vedo. Eu.rico. Calicc.e Sabino' por esta razao. esp~ramos cm dez da a~liga famiha dest~rreme 
Fizemos Indagações sobre o jOgo : campo tod?s OS ahcI"nados d,' alI' ao~ refinamentos da VIda mo , 
e a resposta não tardllu: ' n<l5S0 quertdo cluhr·. dern~, cheia de fd:,cinantes dlleba 

Eurico. u; -;ê;i~ --~~'t~-;;--às pre- ::rr:f~::~:gar~~·eã~ome:ns ge~!çt~ I c I NEM AS li Maj, 4 navio! 
Iras e figu'as da ."hau:e ~Qmme».tenso-es da linha dianteira do Iris 9',saram·, e cõmponhas epoltlicds 

Quando um ataeltnte rom'llI linh a .Iiantpirll do Iris , fDr 
pe as linhas de (/t>ft'sa do mlllla por jnglldllf(' s qUE' 
ngueirense. slIrgl'·ll1e 1\(>18 alúllDl ('om grunde dóse de 
frente um oh~tácul.. difícil : entusia,mo. Con~"l!uirão M 
de se trnnFpôr: EUI·il'o. 'lut'; rubro. n~gros romrwr n har 
está sempt.. \'il!ilantt~: í' reir!t fjgl/t,iren~t' '.' 
relllment!' um gran Je Ilr· ,\gullrllemos mais um .lia 
Queiro. Haja vistll /lS sur.s t' vcremos Quem levará a 
lituaçõ'?s , ~empre brilhantes melhor 110 duélo que será 
no .on:t~» IIlvi,nel!r<,. Ama· tl'l1vado entre o SE'!!uro guar· 
IIhil, o simpático IIrCjueiro dr, dião e o cineo «dianteiro" 
FiglJeirense terá pela [ren!!! do Iris. 

o domingo esportivo i~:~i;~,.SaaSest~eg~~~~~~i~s lcar~.~ 
Em Florianopolis ICO~binadO mineiro. que dispu · 

Figueirense >< Iris ta~a partidas com os clubes lo 
Meyer ;( Chevr<>l ..t caiS, .. 

lrnprensli Olicial ;< Tesouro. Pela pr'melra vez. um con 
!UlltU de futeb61 de Minas Ge-

Em Joinvile I, ~1;~nd~ir~oeSJul~xcUrsão ao j{j r. 
A[onso P,,1I6 >;: Grêillio ! 

Em Mafra No Rio 
1"luminense X Kutafo"oPeri :,< Hiograud!'nse "i i\meri('1t X S, Crislovl1.) 

Em Tres Barras I Hllngí: X ;\I!Hlur!'irn 
Tres Burras X Amérit.:1I I Em S. Paulo 

' X P 
Em, . Ca~o,in.~as ~;'~~~:I~~II Sde 'E!~ortes X terial esportivo. alvitrando 

AUetlco X CaXIas \ PorlU!!UeSa S!t:;tistll.I ',' 
O quadro do !:Igueiren- I Em Santos 

se para o jogo de I Sanl"H:oi. C()rintiau~
amanhã I 

O «onze- do figoe ile!lse pa-I A Diretoria de Espor 
ra o jogo de amanhã obedecera 
à seguinte cr\nstituição: Eurico; 
Hamiani e Décio; Sabino. Bicll ' 
do e Sidney; Evan. Mincli , Fa 
rias. Calico e Nrri. Reservas -. 
Haroldo e Sila. 

Campeonato lafeano 
O campeonato da L. A. F 

nnuncil!, parll IImanhã.•os I!e
!-(uilltes jogo~: IDlprensa Oli 
eilil X Ttl~ODrO e 1Iiayer x 
Cbevrolet. 

Brasil x Argentina 
Realiza se awanhii, pm 

Buenos AIres, o embate en 
tre OI! combinados VIISCO -
Flameng~ X River Plate -
Jndependlente. 
Projetos populares do 

«Combinado» 
Cantnrito Nunes diz-nos, 

em carta que o -seu- com
binado seri" assim e s6 as· 
sim: fraocalazzi' Rubens e 
lêlê' P. Lemos ChocoJatp. e 
SabiDO' Heito; Sá Anibal. 
LoJó, ~breu e fOgulnbo. 

TrocadilhaDdo. diz éle que 

na séde da Asaociaçlo Catari 

ree:s:e dt~J~p~~n~~~b~~ pr~~:::~; 

à L. A. F. 


Um cómbinádo minelr-o 
, lfirá ' ao&ul . 
j>orto Alrire, 12, - Estaol~, l 

tes do Estado de 
S. Paulo 

São Il~ 8elluintes as IItri 
buiçües da Dire!oria de E~ 
portts do Estado de S. PIIU. 
lo, receDl ,cl'iadll por decreto 
dll Int.. rventoria Federal : 

Orientar /I práticll eM por· 
tiva em todas 118 atlremia
çües dp esportes: promover 
a propllj'!andll e a mais 11m 
plll vlIll!arizltção dos espoJ'
te~ ; fiSCHlizllr a práticll es
portiva. eSfJ\!ci/llmente /lS 

ti õ torn 'os ou re 

plõneldram·se rnlC 'dil vas de ordem 
hum.niMrld. tudo marcado pelo es 
pililO amável e generoso do homem 
e da mulher cdldflnenses. , 

Oe modo QI'2. fal , ~ na vldd ~o· 
cll'l do - Clube 12 ». e dludlf a Vida 
'T1esma da cdpl.lal. no que ela pos 
sue de ,mais dlstrnto e teplesenlat!vo. 

Por ISSO. a data de. .hqe Me é 
de lestas para seus 50elOS, apenas . 

~(~~~r~~~teto~~rS~ ~~ Cfi::i~:';;~f,'la~~~ 
que têm no glollo~o Clube um mo· 
"vo de orgulho legilimo. 

O baile que nos seu salões esta 
nolle vai re~lizar·se marcar~ mais Jm 
triunfo retumbanle e esplêndido 

Senhorlt", hça com Que """ na· 
mur.lllo "8~ chap(,u HAMENZONI. 

\'ISI"'.."1 

O SI. Marcolno José de lima. !e
s~ureiro da DelegaCia F.scal. esteve 
em nOS!d redaçdo, para ~gradecer a 

r I d Ob ' r no /( a. que emos s re o anrve -I 
sállo de ~eu Irlho sr. dr . Am.ldo 
Uma . 

te~; u~tllllar as possibilidades 
da produção naciGnal do mil· 

medidas que lavoreçam o seu desenvolvimenio e di!u 

;:~;Ispr~:~~~~~d::g~tr~rg~~ 
nlzações esporlivas do Esta · 
do; estudar e acompanhar o 
desenvolvimento esportivo do 
EstRdo, sugurindo medidas 
que bendiciem os esportes 
ou favoreçllm a implantação 
de outros. julgados úteis; es

- - I Rio. 11. _" V!i<l ser Innça , 
CINE ODEO~ - A', 17. 19 i dos Ih' muro em setembro. 

e 20.45 ho.o,.•Alma podero•••. 1.,... l'stnlt>ir'o8 da i1111\ das 
"a continu.çãe do filme em .é-I C(lhra~ e do Arsenal de Ma. 
lie .8.ndoleiro. do V.I. do Fo' rinba, mllis li" qutltro navios
90' , Imin"ir<,s - o ., Cllmocim- o 

E . ' h -Carll\'!'lItS>. o «C'lmnquám,
~INE R X .- A. 19. or....0 e o «CII~delo., 

g,l. d. noh. e .Coml.' de on ' ..\s altlls alltorj,iaoll" nnvllis 
te ••r... . ..SIão preparando JlHr'1 11 da.: plp.na flutuaçã\', com a vaDtl-

CINE IMPERIAL - 1\'. 17.19 ta do hlnCltment{\ , qUt' e,.tá Igem de deixar os estaleiros 
e 2030 ho..., .5,.11. 0.11... I dependE'lll10 do mt'1I1<1r perio \'agos pltrli outras futurlls 

mii r.de_~~r~~____ .___ 

Negada a autori 
zação para a pu
blicação de dois 

jornais 

RIO, 11. O ministro 
da Justiça indeferiu os 
requerimentos em que 
Leandro Ribeiro Gonçal
ves de Melo e José de 
Sousa MarClues solicita 
ram autorização para publl·"ar. respe"tivamente. 
os "jornais «U"nia"o Fede

ral» e «Éra Nova». nes
la capital. 

Farmácia de plantão meia horas do dia 16 do corrente (quarta-Jeiral. i . 
Estará amanhã de' plantão antecipam seus agradecimentos. 

aruaF8TrrmIlJ~aCnioa. Rauliveira, Da .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
União dos Chauffeurs 


de Santa Catarina 


CONVITE 
Devendo r.lli"'·I., no dil 13. 

OI f.,I.jo. do .Di. do Ch.ull.ur. 
• Diretori. convida I lodo. OI .. 

tudar e promover 11 previ- socildo. I ' comp..ece••m ~. 9 ho
dência contra acidentes es- 111 d. m.nhã••fim de 10mOlem I 
portivo8. pllle nl mi.... que ••r. re..d•. 

O novo departamento de.m comlmollçio à dltl. 
esportes tem o seguinte p('~- A'. 15 ho... lelí lugor .m no. 
80111: dirt'tor. secretário. mê· " .id. 10ci.1 o íto d. inougure , I 

«Couceira. na meia.direital---=-------- .--___________________ 

~~~~: ~mes'que ~~ cobre~ lIistentes técnico 8Ó poderão modo. hom.nage.rmo. lê.... be 
ingressos ou quaisquer ou- ser preenchidos por elemen neméritol govern.ntel. 

trlls tllxas Il participantes ou tos diplomados por escolas Prev.nimo.. lindl. que à, 17 

assi8tent.. ~; promover o es- de educuçiio flsica reco hOI.. do m.,mo .die..•e dlrí • 

tudo técnico dos dilereote~ nhecida pelos goverDos le- pou. d. novl D...to"l.• qu., 

esportes. divulgaodo as suas derlll ou do Estado. à. 21 hor.., .e r••lizllí um blile. 

conclusões por todos os meios E' () seguinte a tabela de com que le encerrllio o. lell.;o, 

encllze~, t!lis como a publi. vencimento!' do peARoai dll do .Di. do Chlulllu." 

cllçllo de livros. confeeçiio Oirl'torill: diretor! 2:500$: mé- Fic." dller'!!ln.do qu., P'I~ OI m · 
de !ilme~ etc.; orgllnizar e dico, I :60Il$: aMslstente téc· ,,,ocl.do•. ""O hlv.,. convll., .,. 
patroelna; provaI!. competi- DICO, 1:200$: secretá rio . . . ' pecili....ndo que o 1.lio.do nlh 
ÇÕl'S e exibiçõeR ellportivll~; l:OOO$; dll~enbist8 . 800S; 40. d. Igollo dllí dir.ilo ••ns....o. 
estabelecer a9 condições téc l'scrlturário, 51.10$; motorista, BUSTÁOUlO DOS SANTOS 
nica" para construções de 450$; continuo. 
estádios e campos de esporo vente, 312$500. 

400$ e ser
305 

PI••id.nle. 
8v-B 

<lico. 2 assistentes técnicos. çio do. relllto. do. umo•. '"~ 
desenhista. 4 quartos escri· drs. G.lúlio VIIS" • Nlrêu R'-I 
tUl'árioll, motorlsts, t.:ontinuo e mo., ilo iue porl o qUII tio co
2 serventes. vidldOl todos O. 1II0clldol e 

OS cargos de diretor e as- .UI. uml'. F.míli••, p.II. dê'.e, 

. EM CAIXETAS DE UM QUILO 
Produto .. especial - Embalagem finíssima 

.' .. ' ..' ... .•. ~" r.i!llill . da~ : s~~~~r,~~e$aS= 
Â:.:éliêi'.~ ' à ,~Ji:dá , ~m tod~àas :l:)~?~: ; , IO"V-'7" . : ... . c~8a8 dO . ramo300 ., . '. 

, 

- ,-,->~'.'-

par~ F1 esquadra 
l'special dI' ~o~te a comemo. 
rar condignamente o aconte
cimento. 

Com os dois nllvios que já 
estão incorporados à esquB
dra. que ~ão o .Carioca> e 
I) «Cananéll. lieará a nos~1i

! Armadll eom a sua 1I0tilbli 
de n:n'ios deFsa classe em 

do das marés. 11m p~ construçiles.I 
Agradecimento e (onvite 

Vluva Teo
dureto AvUa. li-
lhos. irmão. ir
mãs. cunhados e 
dse8nmtiUid·sl'SS,aunnos~oeml. 

.. 
a morte de seu 

inesque!:ivel TEODURETO, vêm, de coração. agradecerf . t 
a todos que os acompanharam nos so nmen os I 
enviaram. 1I0ras. cartões e telegramas. IConvidam ao mesmo tempo para assistir à 
missa que será celebrada. no altar de N. S. de 
Lourdes, na Catedral Melropolitana. às slte e 

• 

wm f!p'llpIlllaS 

OSDAM 


Este é o elemento esseDeial ao toucador da mulher 
elegante. E' de grande efficacia no amaciam!!nto da cútis 

rr:i~:çg::~~~~~ecer qualquer mancba, espinha da pélle 

' o Brama~~dsl:Ã8aRt'S~om-g(~citd~e"eel~~~id~NI 
,protcctor da p _ C . 

:;g~~~;;,:~;:: JA[B(&·IIU ;~1~i~ Sabã~' Russo 
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