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I Paris, (V.•Á.rz. Õ~:'Úr~'ii6" IIlemão eos batalbõe.s 
d'l -Frente do Trabalbo> iniciaram a reconstruçllo da l!Diretor·gerente : AlUno ·Flores nba .Siegrried> em vários sectorás da fronteira francesa 
atingidos pelas recérites cheias do Rêno. 

Informações proceôentes de Estrasburgo adiantamN. 7744Florianópolis- Sexta feira, 18 de Agósto que, entre Lauterburgo e Basi\éa,·e8tI!.0 sendo construldas 
outras linbas de ·fortificações, enquanto as bombas . trll.~a-
Ibam, dia e noite. para expulsar as águas do primitivo SIS

COS lQbos devo~aram ! M I·· · :'f·· .~-:d .. I oncurao para a • car- tema de defesa. 
um ancião e uma I USSO Inl teria 50, ".0 reira de guarda-livros As constantes explosões escutadas dão a impressão. I . - aos observadore. do lado francês de que vários fórtes 

cnança d' ..... ., . RIO, (P. C,) ..... O presiden- inundados estilo sendo demolid08. Em outros pontos, grandes 
-) N To' um ataque car laco. te db DASP aprovou as Ina- extensões estilo cobertas com lona para ocultar o trabalboOLlSB A (V. A. - o 81.1 I truções espE'clais que regu- de reconstrução que vem sel!dú executado. 

de Genll (f~ndão). no limite . . Iam o concurao de próvas Engenheiros niilitares franceses dizem 9ue _os ale· 

das fregueSias das Donas ~ . . PariS, (V.A.)-O c~rrespond7~te do «Paris para provlmenlo em cargos mães Ilzeram répidas reparações ~a8 fortiflcaçoes das 

Alcongosta, !oram ~en~~~. Mldllt , em Ro.ma. anuncia que varlos. membros da classe inicial da ca.rr.el~a margens do Rêno; imediatamente apos a~ <:buvas .de maio. 

tr:~~sd:~~ )~~~!:dll~' e ~1'ldO govêrno Italiano receberam, indignados, a d.e ~uarda · llvroB do MIDlste· mas que as fortesquédas de água ~os ultJm08 dias IIze· 

p J d' I n- informação divulgada no exterior segundo a qual rio da Fazend!l' Do mesmo ram com que o nlvel das águas subisse mu!to acima do 

gumas roupas . uma cr a . ...• d ' modo, os candldato~ ~everão que se esperava.{ obrigando o govêrno do Relcb a o~denar 

clnba de tenra. Idade. O~ do O sr. Mussohnl . terJa sof.rldo um ataque car la apreRentar 88 condlçoes de a construção de novas fortificações em terrenos mais ele· 

homem e!!tllo Já em aduw· co e que, por esse motiVO, se hayla ausentado ordem !leral da portaria n. vados. . ' 

tudo ,?Rta~o de putrefação: Idas manobras militares. tt 7. de 25 de fevereiro de . / , ..•. '..<. .... ' . .. .. ', '.' ,,' . 


O JDrel~z deve ler Sido I Os circulos bem informados desta capi 1939, e mais a de ~Ao con- •••••••••••••••••••••••••.. 

' veri:~:~r~~d~:~v~~~~:~o:~ I ~~o n:or;;:a~t~~~ sf~~~~ ~o~~~~~~fods~ da ~ai::~u8~:~!~~ i:~r~!n~:~e~~ ••• GraIlJi~ râ~~scobertã .: .': 
estavam env~lvldOS por . um - - ----- --- -- ramento das inscrições. De-n.•··ara a mulher : 
casaco e mais adiante viam verllo ainda apresentar o di· • ~ •I
se, ensanguentadas, as cal· I D J ã dA' OLHOS, OUVIDOS, ploma de guarda-livros. ou ••. 

ças e . a. r?upa br.anc8 , ar. o o e rauJo- G N A de contador. ou, ainda. o de • fi ,. • 
uma dlstaucla dE' cerca de __ NARIZ, GAR A T perito contador, expedidos na • fi.;' • 
s~l~ metros. . E ' I' C d S.úd .... I I d I S. fôrma da lei vigente e de-. ".".... •.J .Desconfi.a-se .que a crlan- ,p.CI' ••11 "o entro e • - nll.1 en c e pro . nlon vidamente registrados no Mi. ". " . 
cmba teria SIdo devorada. I Consulras dlanas das 4 ~s 6 1/2- Rua Victor Melrelles, 2!i-Tel. 1447 nistérlo da Educação e Saú • ·(O.Rca:.1a(lor V1dn) • 
pois também foram encon· de.. ,.\ mutileI não sofreril dores • 
~:~~~s. ~:"!cr[::tar~seu3: Com um cabo de IFun9onários alemães ALIVIA AS COLlCA$ UTERlNAS EM !2 HORAS. : 

~o
c 

;um velbote que apareceu vassoura atra!essado I del!llocados para o ','* ~te,III.IIe,.~!"I'. 1 ···· mEb~tPer,es:-~F!~~: B:::~::, t~f~.
em Donas, com uma cria0 nos pulmoes campo _ ...H e ~... 1'tII" u. 
cinha ao eólo que êle di · CHAVES. Po,lugll. (V. A) -I - I' leiS ..... l1li111., CéUI Ulerlnas. Mer.ell'Jlé'ia.lIpós o ,. ......... 1 parlo. Hemorragles e Dõré, Doa
zia ler sua neta. A mãl se · Hi di... qUlndo briticlv, num BERLIM, (V. A.) ~ O che· It te III !I ....... O\1arlos. i~; , '. 
ria uma pobre. surda muda mirlnle. nl CI.I d••eu. p.il. Fe,' f~ do distrito de Sarr.., do P ' Ihõ d e' podero:5o calmaDtE OI! Ill/:gu- • 
que fôra recolhida em Do · n.ndo Ce,quei,., de U .nol. c.' Palatmado. sr. Buer.ckel, or· · aVI es ocupa os IlIdôr por excelenclll: . " 
uaa, por caridade. até que lud.nle do 2.° .no d. E.col. In: deoou que cessem imedieta- pelo 320 B. C FLUXO SEDATINA. . pela ~Ull.'· 
ali autoridade8 a mandaram du.bill • Come:ci.l. lilho do lur · mente os trabalhos das r!!l· . d 
para a lIua terra, no lugar tiel Amedeu C.rquli... d. Com partições e dos funcionários O 32' balalhão de caçadores, comprovada êflc6ela, éreceila li • 

das Marianas, de onde tam· plnhie d. S.úde. d••penhou'l. d. d~ Partido no distrito. par!l sedia~o em Blu~enau, que , Ioi ,õrioL~~~e~:g:Tiit~iC::;;onlrll • 
bém vieram o velhote e a .ltur. de ••il mebol. plre um ajudarem a recolber a colhei· organizado no RIO com elemen- • t dI .• 

peg:e:;~~8 do cadáver lo. ::~~ :~e ;ec:b:°d!re:~1e::~ f:~eA q~~~e:!sr~:~~~~0~8t~~~. ~OC~:~I !; tr~:g~~~i1h~!I~t~~ce~~ • ... .. ... ~:e:.oaa plIr e.,..' .' .' .. .. . .' .. _ 
ram encontrados por Lul~ lour., que .trlvel.OU o inl.li•. não se deve encontrar pAS· temente construidos em seu •••••••••:•••~•••••••••••• 
VIIZ da Silva e outro i.ndi. junlo dOI pulmõ.l, O '.pu teve son oalguma nas reparticões quartel. para álojamento do seu L a . " Jf"; Atirador ··· .. ' IlBOBÚSpe
"Iduo, parente da vllima. 1110,1. instlnlãn... e, Sim, nos campos. pessoal. I se VII !m'll1e 
que a reconheceu pelo VIlS , por um ano 
luir10. -I Londre8, (V.k) -'- Os as- RIO, (P. C.) - Pelo co· ' 

trOnomos,'IIe ..wrmin~~.,Al8, maDdo: :.da. l.". Regllo Militar. 
Mo Café Rio Branco ·à·lludo.. s6iSre "~e;'· ~tIIIie- confõrllfé~wOllcltaÇllo do ca

ram que o planeta '. se elti pitllo lnàpetor dí>8 T. G., foi 

~:I~:nd3e d;SO T:~ra, ~f.::I~~~~~:s3; :~tda::doan~: ~~ 
diAriamente, depois que _es- n. 536, o atirador Hélio da 
teve, D,Q. dia 27 de Jul~ últi- Silva, de acOrdo com o n. 15 

iLEITE PURISSIMO Que será~
Ordenhado 2 vezes por dia, ma, no 8eu ponto mais próxi- do art. 17, obaerva!lo o que

de vacas eslabuladas. mo da Terra. • preceitua a hltra cc» do n.
Ser\'ido à fregue~ia e vendido As observações realizadas 1 do 1llÍ't. 50, tudo do R. D. E. 

. a 1$000 a garrafa. vem reforçar a opinião anti
ga de que há vegetaçllo em266 3Ov-27 Marte. PARALISIA INFANTIL 

O ast.rônomo Spencer Jo- _ ,.Na Alemanha fabri  nes aSSeverou: ~A questão PRAGA. 17. Um ,limei_.
ca'se açúcar de de S8ber se , há vld~ animai rio da Saúdl ' ilDwit:i8ltcjilo )

madeira em Marte. e, rt;.latJ.vamente, rãdlo qui . sldKlli'..._~12'1' 
Certo!! Palses da Europa 

lutam com a falta de açu· ~:r~deano:O~m~~s~~:~::' cf:r~~ CasOI dll~~I~*'M !ifiilllÍ ' ilO 
c!!r, e fóra da cana sacarina de 9ue ~á vegetação. Entre=t~O~~I;.:·§:r.=·:g:=IoI,Illfl!
üuscam outros frutos de a Vida aOlmal e vegetal há 
prOduçllo para o precioso apenas pequena diferença, a.l. 
produto. A FraDça desde menor que" ponte entre ne- --------- 
multo que e8tá extraindo :\21 4V 1açucar da beterraba. e a -----______________________!!III____ nhuma vida e vida vegetal> . Boateiros .punidos 
Alemanha de dilerentes ve· 

getals e, agora, da madeira. Reabriu-se a aqên- Sofia, (V.A.)-A policia fez
Consider.-se de má qUI- ROOSEVELT E O ' «PAI 

internar 25 pessoas acusadasFrPe':r~~I'f:~~g:~~':ãO.:. 0p~:~ lid.deo vinho de ci~o~'l.U;,?te~!(~ de veicularem boat08alarman ' 
tes sObre a situaçao reinant~=~rI~:d! d:mq~!~i~a-;;s~:~~ baixo preço DIVINO)) ~~s~e:m~!!~e~tu~nit~: na fronteira turco-búlgaro.

açúcar de serradura e de· PORTO ALEGRE, (P. C.) - Nova Vork, 17 - O preSidente Roosevelt seus escritórios nesta E8sas pt.88oas serllo devida·
tritol de madeira. Um vesperllno, em reporta· deu sua aprovação ao .Pai Divino», o profeta a · capital, depois de have- mente processadas pelos tr i

Os doces são feitos com gem, anuncia que o vinho fricano de Harlem, que solicitãraautorizaçAo rem estado fecbados duo bunais búlgarc,s. 
• çucar extraldá das ramas barato, que se vende em r::'0r. adqu' i a . dade do extinto s Van fante 6 dias pelas auto-
das irvore~ : IIS camponeses to AIE'gr~. é de má quahda· para . . Ir r proprle . r..- rldade8. O único homem que
dllo ao gado racões prove· de, fálo e8~e comprovsdo em derbllt, Situada perto da propriedade do presl- O fechamento tempo. sabe B~ há guerra'nlentes do aproveitamento d!ligências !eit8~ pelOS se~· dente Roosevelt, em Hyde Park. sôbre o rio ;rário. com .. expulsllo 
da lerradura. e muitos auto V!ÇOS de Flscahzll.~ão e HI · Hudson. Em carta com que respondeu ao -Pai tlo chefe da Agência, sr. Roterdllo, (V. A.)-Apostan
móvel8 e motores industri· f~~r~~or~~ E~t::~~ ~ãOqU~em~~ Di~ino», O P!el>idente Roosevelt m~nifestou que H. R. Eklns, deveu-se a do 5 contra I que nllo have: 
:~I!'!.~~':~ ~~:~~t:e~traJ:~ rem o rigO~ das multas ou teria preferido que essa prc;>prtedade f~sse versões publicadas no rá guerra neste .no, o publi· 

irvores. • ou~~a~I~::I~~~::a~e:a?I~Cà. ~:nr~~~~ha:c~rn~~iie~~q~:~~:~:erP~i1a~A~n~: t~~:~W~:'~J~veas :~ ~~. E~:nJ:!~~~0~~i~;~~08!:~
O ióvem la perdendo IIzaçllo dos generos I\hmen· adquirir a propriedade que deseje. guerra deflagarA, e . qua~d(), 

a vida ticlos apreendeu alguma quan- é Hitler•. Disse.j qlle ,a i lngla-

A s~:~~~~ I~~la ~~~:~) A-;' ~::t~6 ~~IOvln:~m:~:rdo'va~!_ B · d 61'· Nenhuma explicação pou· :~r:e~~.r.~;~;~~I'8~. guer
naldo Rataelll, de lH anos lista. e considerado de ~á rin e .'io..rI .. de ler d.d. pelo vigirio .·' .... . ' ~M· .. ... ...... .. .. .•.... i'·s .. a VI ' / ··i: ' 
deidade, de emigrar clan· qualidade. . . " <"'. var a ·' OIeoU '" 
deltlnamente para a Argen A' ã b d MACEiÓ (V. A.) - Chegou 'lnaultar O R.lch 
t1ná, quisl lhe la custaDd~ ,egaç O a sur a No slortelo realizado ~ 9 do corrente, coube o 10 aqul,vlr.do de Camaragibe, O. 


a "Ida. O adolescente se Ao eDiario de Noticias>, do prêmio ao sr. José Pacheco, aUaiate: um finlsslmc, relógio vlgirlo daquela . cltlader . pádre :. Leimeritz, .7. - O j6,.,m 

e.condeu no cODlpartlmento Ri". queixou se uma leitora de pulseira; AntÔnio de Barros, que dei:lãroti unlverallt rlo aadete Dobro

daícíôr"ntes da Ancora do que, tendo ido à Agência dos 2' prêmio ao IIr. José Araujo. sócio da firma de aos jornais nlo saber explicai' vek, d. Ut allM, 101 oolldl 
Dá!l() oéTere... , qUe tle des· Correios da Praça Onze, allm torrefaçllo de Calé ~Otto»: uma capa gabardine; o fenÔmeno que se . .'.!P•.. !!~o pelo trtbu.DaJ loul • ~ 

tlD!"~ "" a Bilenóe Alrell. de registrar seu aparêlho de prêmloao ,sr. Jo.lié Dutra; auxillar delpachante : 1 Imallem dó Sên~o .., .~, '.II1~!lN d. pril&o por lIltraçlo
30 

.. .. ~scent~u 1 2.. 1111.. reprim. CNJQ~do ..a Ancoi'à loilus' rádio, deu ao funcionário uma um fintsslmo relógio :dealglbelra; ' , ' Ac,r .~ ...9...uei'di.d· . ...da 1,1 '1. I altra
pejjü )<êl 13 ficou :L~iJibaraçado' prata de 5JOOO. A praia eslava 4° prêmio aó ,sr. ArmaMoSant'Anoa: um belo cal- dó cQrrente, .em virtude d••f1~. ijU ao Blltado • ao Partido 
Da: eorr~nte' <.9.UiiDdóloràm perféitamente bôa e o próprio çado; .' •........ .;. ên'cUade povó • lerej. de N. S. NacloDaI-SoclaUeta. 
ouyldõí ;<,osseuÍl };grltOl,j f~~ ~gente o reconheceu. Entretanto 5° prêmio ao ~r. Altalr 'Rosa;~funcIonái'lo~ da Pre.; dlyCotlcclçlo do PUlO, dCICfIllI- Dobronk,. ao r..,....r 
Urdo 'do ' cóÍDpal'thn~rd~~~~bouve nadà que ° fizesse feitura: umllndo c,chap~u: / .•.... \ ;.c,,; .-;; ,"" 11,°11 o f«hamento da Irrel• . O w.a ••olU'dO . Zllia, 'naD
quAaA ufiX'"õ ·· I!,i:l.'!~!!,,~º; ·~ellá-.I~, \:~.o~iõl: alegaçao de que Ah~m;é~éÍl~s-"8i;.!I~ !r!"m.lO.ptêiDló!~II!~:!?Jg~i':~; •. '· IIV __! ~ I~ t_0\'jQ'Ta ...~ : ' qPP'IOa,.~rt"Ia'~ltoe·'I~I,~"nCOtlDlIlIlt.IlDlld\lo ~I ablO.all... a ~QoD-
para '.rra lIum bIi! éo ;· auto. podtrü confuodHa com uma Indlscut1v.I3,IJ!I.ea.~ei·.o GLóRIA i\ um "Ioabro, .... , w..... .. _rioa l _ 
..6....1. . moeda d. 400 rtís. 320 b-2 o telllplo lberto di. I nolle. oou 1 
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Sífilis e impureza do s"ngue .. - nlda · de injeções - só SPYROISO 
Moderno tratamento por via bucal - de efeito maraviihoso desde 

o primeiro vidrd'. A' venda nas drogarias e farmácias ou no Verdade.iros 
Instituto Cientifico Omnia Ltda. -- Rua Maria Borba n. 44-São Paulo. 

Venenos! 

Uma verdade que todos os medicos conhecem e confirmam: 
Dentro do estomago c intc5tinos ha sempre itnpurezas e substancias 

infectadas, muitas vezes das nlais perigosa~. yereb.deiros venenos, 

Abnega~ão 
produzidos pelas fennentações toxicas intcrna$, quc pouco a pouco 
invadenl o sangue e eMragam todo~ os orgãos, causando dor de cabeça, 
peso, calor e mal estar na cabeça , dores no corpo e nas articulações, 
colicas e graves desarranjos repentinos do ventre, inflamação da muccsa 

de um 
operador 

do estornago, inflamação im.cstinal, pcrsü;tentes e dolorosos sofrimentos 

Num hospital <ie Belgrado do figado e rins, inchação do baço, falta de energia para o trabalho, 


deu-se há dias um caso uni nervosismo, certas mole:;tias da pele . falta de ar, ~ufocações , palpitações, 

co na his!óriR ria C'irÍlrgia. congeitães !la cabeça I tontura5! vertigens. ancias e vontade de vomitar.O dr. O[lurisc eslava [1\ 

biliosidade, arrotos, mau gosto na boca. indigestão, mu ita sêde ezendo uma melindrosa (lpe· 
rli~fio ouma mulh~r, quando quentura na garganta, azia, gazes, falta de apetite. cnlpi1.chaulCntos, 

!lotou que o cora~ão <leslll língua suja, mA,U halito, pri:ião de ventre , coceiras, 11la1 c~tar depois de 
eníraqueci!\ e que um aci comer, tosse gastrica, preguiça, profundo esgot:-mnenlo, somnolt:ncia. e 
cantl' latul podia sobrevir de molleza geral, opressão no peito e no coração, ancrio-esc1erose e muitas 
um momento para outro. doenças prolongadas e mortaes. quando não .c tom"- cuidado. 

Impunha·se, sem demorli , Para evitar e tratar a dor de cabeça e todos e.tes 111ales. use Ventreuma transfusão de ~angue e 
Livre, remedio serio e de inteira confiança. 


DO ROSÀRIO E S. BENEDITO curar um doadol'. Dentro clll Ventre-Livre tonifica . fortifica o estomago e intestinos. e os limpa 

661a de opernçiles, só o mê da~ ilupurcí': a::., $t1bstancia ·~ infectadas e fcnnentaçõt!5 t oxicu,.:; , e assim 


FESTA DE SÃO BENEDITO 


IRMANDADE BENEFICENTE DE N. S. não havia tempo de ir pro 

dico possuia o mesmo tipo evita e trata tão peri~osas doenças. 
~angujn(,o da doente . O dI'. Use Ventre-Livre

De findem do Irmão Juil. de São Beoedi!o, Aottinio Gpurisc ord~'nou então no 
Agenor I'.. reirll. convido IIOS no~sos Irmãos e demais fiéis . seu ajudaote que fizesse li 

pllrll as"islir~m Ú' festas em louvor de São Bt!nediio, que transfusãrl. E, enquaoto do Lembre·se sempre: 
se realizRriio !lI! I~rej 'l ti .. l'. :,;. do Rosário, e que cons braço esquerdo lhe eI'Il reti· Ventre-Livre não é purgante
tarão dn ~1'!!lIi!lte: rado o sangue, eom o direi· 

Dia \8 e 19 .- noveoas às 19 hora~ : to continuava 11 operar. Qunn 
Dia ~O. il s t) h(lrll~. - ruis,;a ~olene. e no mesmo do terminou, o mé<:lico caiu Tenha sempre em casa 

dill, às 19 hora~ !lO\"' IH\ f!e pnCl'rt'UIDE:nto. sem sentidos. M!l S a doeme alguns vidros de Ventre-Livre 
O Irm;lo Juiz (' estie jú Ilgr ,lI!ecl' its pessoas que salvou·se. 

l'omparpcerl'm 11 êssl:'~ Illfl~ de nossll Religiüo. 
Consistório em FI(lri ~ nÓI)(,lis, 15 de ngosto de 1939. 

João C. Cardoso OH. 116UEL BOABalO 
St>crelário 


318 5V-4 CLINICA GERAL 

VIAS URINARIAS Casa A MUSICAL SandaliasRua João Pinto, 12 

pleuro-put!11onares (bron
Especialista em molestas 

Grllndiosa liquidação final de tiras
chites _. as Ihma tuber· 

culose, ele.) para verãoDevldomente lutoriudo pelo M M. Sr. Dr. Juix de 
Direito d. 1. '1/ar. d. Com.rc. d. Capital, .erá vendido, com 

Consultorio: Ru. Joio Pin· o ..batimento de 2,0 li 50 n/n o 1Jeu gr.nde «stock» de mús i CALÇADOSto. 13 d .. 14 i. 16 hor••. 
cas, .c:es.,Órios para instrumentos de mú.ic4, biclclêto&~ ap.rlZ as 
lhos de rõdio~ Instrumentos de mÚSIca, discos novos e usados. 

- Phon. 1595. - de todas 
qualidadesResidencia : Rue Joio Pin

vltr ~ n.s e .rmeÍrfos, etc~to, 1 (Sobr.)-Phone 1214. CARLOS EUGÊNIO FREYESLEBEN TAMANCOS MEXI
313 Liquidatário 15V-1() CANOS para 

PRAIAS DE BANHOS-------------------1otelefone Cinto$ - Chinelos - Bo
nés - Luv.s, etc.chinês 

Toda a gente snbe que 11 Artigos para sapatei
civiiizK<,:iio chinesa precedeu ros e selleiros 
de muitn~ séculos tiS do Oci· 
dente . Quondo as europeus Cortume e Fábrica 
/linda se vC6tiam de peles de de Calçados
llnim8is. os habitantes do 

Cele~te Império _. pejo me· 

nos !IR elas6es privileginclaR .. BARREIROS,. 

- conheciam já a ~Cdll, 0& 


bunhos quentes e () Hqucei· 

mento I'entl'al. Pltrll não til· 

lar da ftlbricllção d/l porce · 

laoa II da iovl:'llçfio da Im· 

preosa, que já exisliam D/I 

China muitos súeulos antes 
 I~:.~.~.~~rM~~!Ida era christã. • Não é motivo para v~ dCSC5per:'lr-se, porque 

Mlls o que poucos 8Rbem ama dor' de cabcç.\ ou uma cnX:lq llcca, subita.. 
mellte a atacou. Tome C.lfiaspirina; verá com~==========:;;;;:===:;;:::=========~ l~a!~ê:~~h:~~:I~~e.p~s~ur~~ que rapidez. eJla n~o somente lhe "I1ivia 3. dor, 21 1O!-I 

de :vJ"uralha, construída há <:0Il1O lhe restitue a bôa disposição de corpo e de~Iolestias dos rius e coração permitia à voz _pirito~dois mil aoos,o 'fONICARDlUM tonico dOI rins e do coraçlo Hmp.. a á mão CafiuhumBoa ser ouvida a 1.500 • Seja precayida: tenha sempre
bexll8. oe rios, us oepbdlu, areiae, COUCII8 reDals, augmeula 11.8 

urio"• . 1'Ira a. locoaçôes clO@ pés e rOlto. bydrop.I••, 111.1111. de 
 mptl'os de disláncia, Por efei. priaa. CASA 
ar, palpltaçiiel, llôre. do coraçllo, aetbma, broncbite aalbmatloa, to de que renomeno acusti earterio·.t..c:erOBti. co, nfie se tlabe ao certo. Aluga ·se uma confortavel casa 

Remedio~ das r;enhoras porque os construtores da com jardim e pomar no cenlro
hf4 ... c.",~riMiJOI de 


E' o t~nleo utero·ovarlo SEDANTOL que restitue a eaude para · C.~.I/I;rill4l "ro'el,;Jol
época levllrllm a sepul da cidade. Chaves à rua Mare· 
perdida: p~la anemia, psllldez. magreza. laltlo, II0rel braDO.... tura o seu segrêdo. O quI' ,.•• CELOchal Guilherme. 15.~.~çl 

regulador dae vislt,.8. cera da. clo.nç.... do utero,ovarlol, evita 8e sabe é que a8 ordeus "fi, 'IIANE.. 317 5V·;J 
as bemorrbaglaa, ante. e depol8 do p~rto; cootra todal as enler· cillis tl'ansmitidRs de Pequimmidade. d68 .ecboraa de qualquer Idade. 

eram gritadas de 1.500 em
Lp"Õf>:i do eOl'açào e as,t,hma 1.500 metros e cbegavam as

Use a CAI 'fUSGENOL E8peclllco do dr. Klog Palmer, lim ao Tibete 24 horas mais 
contra bydropeia., pés Incbad08, falta de ar, palpltaç6es, bst! tarde. ..aFIASPIIIIM JUVENTUDE·mento d". veia" e arteria., b"onncblte altbmaUc., aneurlam., Vinte séculos .lecor·er8m 

no coraçllo pootadas nOI rlol e Incb8.ções. j!l. s~)hre a construção da . o .EMEDIO DE CONFIANÇA 


Grande Muralha, B pllra traos· 


aypbll\& 10 rbeumaU.mo, le'iies, ollo.aço. u,lo". eScal&.8 e dOrel 

A08 rraco~ e convale~wente8 co.fr. DORES E ' RESFRIADOS ALEX~NDgE' 
mitir hoje uma ordem deDevem uaar o STENOLlNO, oue laz engordar, augmeDta o 


vigor do. mnscul08 e doe nerV8S, Fortalece o saolloe na. pel
 Ir::;;;;;~:::::=:::::::~:~:~ ~ ·.u•••nemICll8. Evita a tuberculose, cicatriza oe pulmiiel doentea ~~~~i~u~:rad~i~i~ei:e~~.~ pre · ~··'~'··'··~;;~.;::UI 
com POlItadas, toue. dores no peito e naa coataa, pernas Iraeaa 
UnItUB aula.• .ura a neuru.tbeola, o dellBolmo e a dyapapal., e a 

conY8leecença " rllplda. 


8yphilli~ - Pelle - Rheumatismo Dr. R~migio
A SPIROCHE.TINA (Elixir de Caroba) do ublo dr. WJ\llam 

Greeo, cura mole.tlaa do BaDgue, .ypblll•• etzemaa tomorel, CLlNICA -MEDICA A Empresa Jae,er & Irmão cómunicaà" sÍJa 
duthrol, 4leplnbu, flstula., purgaciies, feridas. canoroa, ~. Molestia Internas de 

.G!.~~~llmo. Uolco depurativo que limpa o corpo, tonl· distinta fregue•...i.a .q.,u.....e r •.. .•....O.IV•..•.... u..... est.ndltr,;s~~à. •
Senhoras e Crianças em linha.d.ônibus dep'orto I.'ré· 

.DetNltarl..: toda. as drogarlaa de 810 Paulo e Rio. Geral, até esta capital; 
cc 


CONSULTORIO : 

Rua Trajano, I - Sob" 
 i{S.íd. de FI~II.~ópoli.- ••~II. : ./.!~_â08:' 
A.S~fJ~~~J.l,AêDE-Y;EM ;~SAR 9 ás &~~~Uir1rhOfas. ;3 ' » Ar.r~iI,9uá -4âài~'{~~db • domingos.
>;e~·)f.íi~.:tó!l~~ IDtI'IU(sÓcHDk O MI!lOYPAN, :~é RESIOENCIA: .

graaile;4ptJder/liYlrlenlco; ·· cooua _INJI.. oo.kilo'àI! Aqente em Florlcm6polla:I. pellaI. II"I.~O" .qlD&Ja, çor .......toa. .01 . Ai::~e;~~I!? ;'~g~i.2~~i' 

U•••lero-nliDall, lIIetdlel • toda .o,. d. 40Kqu
looall I rraolk prUlnaUTO. Drot.r" .-.obrOO. Rto. Att.nde a chamadol Davi Silva • 

1.78 
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o EoSTADO-Sexta feira, 16 de .'\golto ele 1988 

Dr. Biase A. Fa,rac;-j 

Médico·chefe do Dispensário de Sífilis do Centro de 


Saúct.e de Florianóp"lis. Ex-interno, por concurso, 

da Assitência Pública de Porto Alegre. Ex


interno de Cl1nica médica e Ginecologia. 


CLlNICA E CIRURGIA 

--- Sífilis ---
Conlult.. diariamente dai !6 à. 19 hora. 

Rua Felipe Schmldt, 46 - Fone 1648 


Florianópolis 


27fl 	 3Ov-2'l 

~PeDsei nunca mais poder 
livrar-me do 

resfriado /,. . 

Descuidar um resfriado é peril!oso. Ao 
primeiro espirro. use Mistol. Mistot 
atalha os resfriados no come~o. Misto' 
limpa e .IU"i. as ,'ias nasaes e a gargnn
ta, • remu..e as matérias mucosas que 
eontêm microbios. Conserve sãs as lojas 
___ usando Mistol com rejlularidadet

• -'In e9itará muitas moJestias con

:.-a::~:~.~ ~::::: :::g:.!.:~:~r:!r~
_as. 

CLfNICA DE CRIANÇAS 
DO 

Or. M. S. CAVALCANTI 
For.ado a com o Cura0 de Aperfeiçoamento em HIgiene Infantil e 

I'ecllalrla pela Fapuldade dI' Medicina do RIo de J~relro. 
CIIe~fl do Senlço Oe Higiene Infllntlldo Centro de Saúde . Ex

. A.18tenle dOI RlloatórlOI _Infantil de Nogueira. e 
-Bela VI.t'!. (Co-rê8s) 

DOENCAS DE CRIANÇAS - REGIMES ALIMF:NTARES 
TUBERCULOSE INFANTIL - PNEUMOTORAX 

Consultório: Rua Vitor Meirele~, 28, das 14 às 18. 
RES. AVENIDA HERCILIO LUZ, 155 

v J9 

A estetka moderna quer a mulher delgada. M .... 
liaha elegante e uaoupIe" é cOda muito divel"sa da 
magreza doentia, c:om 00 0'000 da face c do colo em 
..wencia. Esoa magreza, ac:ompanhada de olheir .... 
palidez. falta de apetite, resulta da fraqueza do langue. 
Cumpre fortific:a.lo com TONICO DA YER, defen
dendo o org""ÍImo c:ontra a5 doençao e mantendo a 
perfeita harmonia das linh ... que é O elemento p"
domuw.te ela beleza. 

Nova encar-o denaça.. .. 

M.o..w..g.11

. 
Se aqueleR que leram o 1I

vrú Kipling supõem que 
Mowgh, o meDino pupilo do I 
€ 'lelante, era pura fantasia, 
d€'sengaDflm se. Existe um 
Mowgli. f; um pretinho, que 

::*:g;::j~~::~~~:d;~g!~~
!:f;:~:~~~~~:~::~~r~t~eo~~~ 
va com as mãos no chão, .. 
por V€'f anoar os outros. 

AIJanharam- DO, puseram· lhe 
o nome de Lucas e entrl'ga
ram -no aos cuidados de uma 
tribo a!rieIlDa. 

E ni8~0 é que fizeram mal, 
porque não deram valor ao 
seu achado. 

Perdeu·st'. des~a maneira, 
tempo muito precioso par/l 
estudar aqu€'le phenomeno. 
Contudo, conhecido, agora o 
fato, alguns sábios vão ba· 
(er êSS8 região da Arrica, 
em busca dE' Lucas, filho da 
selva (sem nenhuma SE'me· 
lhança com Tarzau), filho a
cJotivo dE'- macacos, encarna· 
ção de Mowgti, heróe de Ki· 
pling_._______ 

EIfERIIIOIOES VEIIEREAS! 
... o Snr. Rogelio A. 

'01,., d. Pay••ndú, Uruguay. 
certifica 
que Bofrio 
du ra n te 
m u c h e 
tiempo de 
ENFERMI· 
DADES VE· 
NEREAI. 

Con 1010 

e frasco. 

doi "ELIXIR DE NOGUEI. 

RA", d ..aparecio por completo 

e.ta enf.rmidld. 


A.I, - RO.ielio A Volp•. 

Bruxaria 
feminina 

Em 1770, o Parlamento 
francês aprovava um edito 
concebido nos seguintes t~r 
mos: 

cToda a mulher que ,traia 
aos laços do matrimônio 
qualquer súbdlto de Sua MllS. 
gestade, servindo-pe pa~~ 
isso de pinturas, perrum~s; 
essências, dentes artificiais 
ou outros postiços, será PII ' 
nida por bruxaria e o. ca
samento consIderado nulo e 
de nenhum efeIto», 

Numa época em que. ,. 
mulheres se pintall1sób o 
olhar complacente dosf bo. 
menl!l mais severos, a.8"0
caçllo dêsse .pactohlstór llWl 
parece·nos delicioss. ..-.~._-_._-'""-....._~"•.;.~..;..----

EIS O TRABALHADOR 
que jlÍ sell1lorças e.,nuitot,;iste 

volta do trabalho! 
SEC inl('sl.illo. I'lle Iliio Vf., (. um inferno, 

estit clH~j(J de Yf:rnies. e pür isso tf~fn (1 

pelle alllarellada. sellte canseira. palpilal;:ões, 
queimação na hocca do estomal!o. Elle passa
r(\ seu Illal Ú sua familia e aos seus visi
nhos se ~Ião IIw ensiuarem qUt~ soffre dI' 
amarelJiio ou opila(:i'io, molestia prompta
/l1('1I1" ('urav,,1 C01ll 

ANKILOSTOMINA 
FONTOUtRA 

REMEDJO CONSAGRADO PELOS MEDICOS 

Clube Náutico Riachuelo ESSES OLHOS 
Convocação de Remadores pedem prot.c~o I 

o Diretor de Regatas têm o prazer de convocar os Srs. 
remadores, para lomparecerem na séde do Clube, domingo, dia 
20 do mps correnle, ás nove horas da manhã. afim de se or 
i:anizar e iniciar o treinamento das guarr.ições que dever~o par
llcip3r nas regatas de ncvembro 

!'Ionanópolis, em 17 de agosto de 19:'9. 

ORLANDO CUNHA 
Diretôr de Regatas 

il21 3V-2 A IwninCleidCid ••Jêê.....â .,..... 
o. olho. do.r.cem.:'DClllcl4e&. 
La.olho···.·.. b.ii.UCià<i.dCí,...•.-0-=-----------------------· Bes11.!I4! -----
LAVOLHO 
COr<jfOIlTA O~ OlHO ~da saaCriaiDI'a 

I não eslá 
Está ~ no e510lllago Sra.. EULAw. SANTOS 

PARA COMBATER ·UM RESFRIADO
} NÃO aqui :~:~~!~e~I~~-;;I~}I!~fri~~~~~:k1..-=-____--1 VapoRub no pesc~o c no peito. Nada que 


engulir, nada que possa perturbar. de maneira alguma o estomago. 

As crianças até gostam! 


ALLlVIA O MARTYRIO EM SEGUIDA: No momento que a 
senhora friccionar Vick VapoRub no pescoço e no peito do seu filhinho, ASCIIOIIIIA • ALFREDO 
o calor do corpo desprende os poderosos vapores medicinaes do unguento, 

05 quaes são aspirados directamente ás vias respiratorias irritadas ~ 

obstruidas-o lugar exacto onde o resfriado está. Ao mesmo tempo, • -- ..... -
criança sente-se quente e confortavel, pois o VapoRub tambem combate 

o resfriado directamente através da peUe, como uma cataplasma. 

~o RV~::~~'!~i!~~~~da~~n~eO!Ti~ri~~~o~ :es~r~~~~'~U~ta"nce, 
acalma il tosse, faz ceder a congestão. Respi· 

rando com facilidade, a criança cae logo num 

:romno reparador, emquanto VapoRub continua 

ngindo durante horas. Pela manhã, o peior do 

resfriado já passou. 


Hão ha 
lO USO di 

CALENDULA CONCREJiTA 
li melhor pomada para feridas, queimadura. e 


ulceras aJltigas 

Nilo confundir com a pomada commum de Calendula. 


Exijam CALENDULA CONCRETA em toda... 

pharmaclas. 

Tangce i: o b:ltún qu~ se gradül a 
Depn81tario nesta capital: PHARM. STO.AOOSTINBO 

Rua COBselhelfo VafrIÍ-18 	 ~~~t~~llt~~:Jj~':.ó:a~u;~.;~~~~~j~~ 
intensifica-o até um c.Hiniri.úlo ..HYo~ 

;~~~i~~;I~:n~Oe~a.I,~~~~tH:;r·~i 
deixa os seus labios lin\I~).( fréstru." ' 
vivos e mais atraentes. Nunca ficam: 
co ""tol60. "' .tt'.\.«OI_~' 
T .. f .. di>M C1f«OOL \IM 
T • 

CASA 
Prcct ...·.~ Ihrpr um.~ ca... di 

lIIor.dla, para c:apl, çUlo alu
IIKI nlo ulttlpus. 100S00Q 

1l14li1.. lolot..ço" na "ellC
çlo do ..filado» . v-62 

• _ .,. lIOSPIla, 

_..... 
~'.~I•._ .........
... 

O- • _ .. ,,\.0('" DE 
NOOUlIItA- , •--,.....(Jt. o.t>4~ 

~-~.- ~ 
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o ESTAOO-Sexta lelra, 18 .. Agolto de 1039 

Arliqos de in.,teJ.!po patCl!1~~ensl sella~Jas e crianças, em~alor e mais 
::.:.~:::=:::::=:::..-.. -._~._- vêltfêÍdo sortimento na CA.SA lIA CAPITAL" ' ==============~ ---.--.--.---.. -.--- - '. ' . • 	 . i . 

l46 Matriz - Rua Conselheiro Mefra n. 8 . 	 Filiai - Rua Trajano n. 1 v.so 

Como se deve pagar o
ACÇÃO DYNAMISMO GONORRHEA. GHRONIGÂ Imposto de Renda 

(Com o último dccreto-2a edição) 
EstA a venda o livro do Impoiito 

Garanta-o para vencer na vida Não dei;nulruc IA 'scÜmcia progrediu e há. uma 
No~ tempo, que corre". o vidorio é do, que agem com NOVIDAOE que re~olvera o seu caso de Renda de lIulorla do "P8CI.U.· 
inlelligencia e segurança. Para isso o fodor saúde • in· M,t xtmn tllglllo. I ;arta para: ta dr. Mozart da Gama. ToeIa. as 
di.pen,o".'. ENO controla o Jydemcr ;nl.,I;noll combate peaaoas - ComercIantes, CapllA

a pr;.óo d. y.,.f,. dondo bom humor e garantindo ' CAIXJI', POSTAL 1849·· S. PAULO lIatu. Prop,ietirioa, BauquelrOl'. 
a saúd• . Co",ece já porque ~'8Zendetro•. industri.I•• advoga~o•• 
A VIDA DE HOJE PRECISA DO conlAbillstae e luneloDArloa - to· 

dOI preclaam IIdqulrlr o novo livro 
do Impoato de Renda. 

O maior e mal. complelo Iraba · 
lbo do nolAvel aulor. 

Conlem o últlmo decreto .Obre 
eatrangelroB. funcionárIo.. luroo. 
apólice. da. DivIdaM e dual oulraa 
panes novai.AS CHUVASr 
I Inédita divulgação do dr. Moz~rl 
da Gama: - 'pogue 1I••lm pera Llo 

' PII" mal>S••GUE! SANGUE! S"GlJr! AS MUDANÇAS BRUSCAS DE T EMPERATURA TRAZEM COM Unlco I,vro que contém codifica· 
SIGO UM RESFRIADO, QUE, QUANDO MAL COl\llBATIDO, dliti lia lei. antiga. e DUhlernllô . 
PRODUZ UMA 'rOS .~E rlIIlPERTINENTE, O QUE EQUIVALE

Companhia « Aliança ~8 Baía» 
O regulamento com todu aa ...I. lorm ... d~cretadaa e a mal. receD

DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA I to. legl.laçlo. Publica multo. pou-SANGUENOl DI!:S. T."ES COMO: 8RONCHlTES. (:ATARRHO PULMONAR 	 101 que eram alé aqui ,.gredu.Fundada em 1870 Side: BAIA DOR NAS COSTAS E NO PEn'o, DEi'AUPER.-\MEN1.'O J: UIIA AdmlrBvel00r8 p611l I.,iç!o Im · 

comparAvel dOI enslnamento"lllel, ; 
(f_lia 11.lti) cum 500 piglnas .ó de prAllca • . 


FRAQUEZA. GERAL, F'ICANDO. PORTANTO. O ORGANISMO 
PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOB DASeguros Terrestres e Marítimos 	 F·.cH e seguro.E' o uolco forlilicdole DO 

HUMANIDADE A TUBERCULOSE P08snlr o I ~ vro é ler .empr~ em
muodo com 8 elemeolos Clla3 um advogado barato e olleD
toolcos: Pbosphoro, Cal	 clo.o pronto a defender a pollOa

Capital Realizado H~ . 9.000:000$000 	 USA E O GRANDE TONICO DOS PULMôE' couUe. a••u'presai do !loco. eto, .\rseoilllo, Véloõddto, 
Capilal e Reservas 50.058:377$9:>2 	 Em toda. "M Unarl.. ou pedIdo.elc. Com o !I\'U uso DO fim à Llnarla Edilora Frellaa Blato.·

dt 20 dias, nOla-se: Rua Iletenci'urt Silva n 21, DO
Responsabilidades em i9.iS ;; .188.652:899Si 14 
Receita em 1938 	 22.786'183$148 \!o di! Janeiro \Pr~ço único) 3OSOOOI - lev.ntlm~nto aleral 

das rôrça. e volt. Immedla 
Ativo em al de dCllmbro de 1935 • 71.478:79 ' $813 
Sinistros pagos 	 5.094: 7 I 5$170 

la do appetlte;Bens de rail. (prédios t terrenGs) • 17 , 186:248$9~9 
2 ' -·DeSlpp.reclm~nlo por 

complele dlls dôret de CI
beça, IOSiI..rd. e nerVO.la· Do Ph . Ch. JOÃO DA SILVA SILVEIRA 

Diretores: mo;
Francisco Jo;;~ Hodrigues Pedreira, Dr. Píinlilo d'Utra 3'--Combalc ..<1le.r d» QUE FORTE E ROBUSTOFICAREIS

Freire de Carvalho e Epilânio JOSé tle Sousa 	 deprel~io oervosa e do em

mllrecfmento de Imbos o. 
 RECONSTITUH,TE DE L" ORDEM 
selloa; PODEROSO FORTIFICANTE 

Neguladores de avanas nas principais cidades .. ' - Aaa:meolo de pelO 

da América, Europa e Alrica. v.rlando de 1 • 11 kll(lS; 'VENDE-SE E!II TODA A PARTI: 


O Sanlnnol ~ amlaral1
de descoberla &cfeoIlIICl. ··.. 


A t FI - . r Oploílo do ctr, Mllnuel So"
I 
C A M ~n;;m L~~o~ 18& (ia. , ,O~«t·~~~~1 LLOYD BRASILEIRO1~~l't~d~l'C~

«PATRIMONIO NACIONAL., 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 311 	 LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o NorhI 

DO Sábado, e para o Sul Da quarta feira): «COMTE. AL 
Cai.ta PDirai /1} --Teie"hofllW83-Elld. Td, . ALLJANÇA' CIOIO., .COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO. 

L.INHA PBNEDOiLAGUNA: .ivIURTINHO. e -MIRANDA> 
Escritórios em ltajaí, Laquno_eI LINHA "!tIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

TUTOIA/FLORIANÓPOLlS
Blumenau. Sub-Aqente em LaQ8S FRETES DE CARGUEIROS Zino-pads

12-Pl VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: OI Seholl 

ANIBAL BENEVOLO: 30 do corrente Rio para Grllnde, 
Pelotal' e Porto Alegre. 
PARA O NORTE:Afetado de graves e I 	 ASP. NASCIMENTO: dia 21 do correote. para ltajal. c}!:sA ::ug~~ra~ia.cãS: 
S. Francisco. 8aot08. Aogra 1108 RE'i8 e RIo de Jllnelro. rua almiranle Lamego, 84. Quer ser feliz ? COMTE. ALClDlO: dia il6 do correote para Paranagull, 

sor	 260 V·j]Em negocios, amores. ter Saotos, Rio de Jaoeiro. Vitória, Caravela8, I1héU8, S. Sal(Iônicas enferm,idades 	 • 
te, saúde e realizar ludo que vador, Aracajú e Recife, IMPURUlS DO SUGUE!deesja? Mande 1$100 em sellos DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
e escreva ao CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASilEIRO.prol. Ofllar Khiva, 	 Atleato. sob. f' do meu' 

,r'.. que tendo empregado oCaixa Postal, 407, Rio de Jasífiliticas! "ILlIII.E 
neiro, que lhe indicará o meio -~ •••111..... 
de obter triumph<i, prosperida- Agência-Rua 10:10 Pinto. Armazem - Cáis Badarõ, nos casos 

O sr, Joao Luis MOOldro, cODceltlllldo comer e d. hema" 


dilate lJa cldllde dO Rio Grllodt, oode I multo 
 Iidr,:,.,.;;,fo:.r;;tu;;;n;;;3;;;e;;;S;;;3;;;Úd;;;e;;;.=N=a=o=h=e=5i=t~i	 12 Phone 1338 topathi ••" l L_~9:...-...:P~h:on:e:..::l00=7_.J 
s yphiliti .oODhecido, relacionado e b4alilnle elllmodo lIa~lm c••••ncon· 

Doa eac.rf'veu: 	 H. C. DA COSTA A.g~nte trei. nell., 
_Declaro em Dome da verdade e em beoi!lclo um medi. 


d"a que aolrelr., 11 quem 11 lellura da presente plJderá OR. RICARDO 
 camanto 
h.roico •IIpro"dttlr, qu", hei n,uI18, IIf~lád(! de II'r/lVU e crÔnl dem..i.d., 


caa e eafumldades 11111111101111, drpola de tomllr lou· .tr i car: nas impureJ •• do 

mtna remédloa. ~em prcvello absc.lutamenlll alllum, ..nlue. 

depois dI I ali"r OI mololes dha.ho,es e decepçõea Iluatü - E.tado do C.." 


por tODlelbo de 11m bom e alD~ero omllo. 'IZ o UIO Ex-chefe de cllAtI. - DI'. aaot i,ta de Otiwatra 


de I!llfun. vlft« '1I do marllvilbosf), do mu'vrpIO, pOSSO 


GOITSlll 
nlclI dodIzer, .OALENOOAL-. fórDlcl1l do Dr. Frederico W, 


Rolás o. flc<Uldo completameote bom e rulltbt'lecldo Hospital de 

e réttllbelecldo de todol os mllles Que me alormeDta
 Nuernberg 	 •
""DI e que me lorOltvsm um enle 'Ao lolel z, a PODlO 
de mullal vezes 4eeeJar a morle. E, por Str ula a (Prols. L. BW'kbardt'flel expree.lo da verda!!e, com .rande "rezu e II't.lI
dlo 11 comualco, podeodo fn:tlr dUla o UIO quz e E. Kreuter) 

loleoder•• 


Rio Qrllade, Rio orllnd.. tio Sul• . Especialista em 

JOÃO Lufs MONTEIRO 


(!"irmll lecollbec:lda pelo nolórlo Abrlllao d. U1'I11'gia Gm ai 

~lIva IIÓDoo"O. 


Alta cirurgia, gyne 
.~ /.', A primeIra rlljueu ~ 11 IIcude mllP. plra Itr cololda (doenças de · 

boe ...... ~ aee,:"óuo queae, Itaha ° NDvue puro. 
 sen1ioras) e part08.lIto a6 la o,".., u,"do, ~",.qulI!,do tm vea:, .llI'uns 

YI4rOe do po~~r:oc~ .dePllrllrtv,o veRet.I, SEM 
 Cti'Urgia do systepa&. , 

ALCOOL, O ."iílt,Cl~ i'!2~~~~,Q!3Ab. ~ae b4i 50 aaol 
 nerV080 e operaç~s
eIt.,........ v...1C!~~~~~'~.altldo. lurprecodeo- de plullca. -;- ' c
.... oo.o~. O l lUllao adIu. .- , 

• l»3~Z!altãílO COIII - OIPLOM" De HON- C':;'~lIfNi~:s~o~:~lhI;m:~ 

RA - I ...~~J!!PARAOO CieNTIFICO. db .frráll í6;30) :Telt'; '_ 


I'bo ... - I. 

BDcoatfa..H .. to4u .. FumA0... Reâleac&a , rua & .. 


do BruU e Repabllo&l Sal-Am.tcaDu. ten. JUDlor, 20. 
,.. ~t A9, Lo D. N. 8. P. - N. ,. Telepboae - 1.1.,1 	 • 
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o Estado ':~·4t·····~~·~~:..;~~·..·····!······4t~;,~··..i
I ~mplesa · Rae: ~e Nau. '~HlBpcle"i 

i("dIlC~1L1l e Ofllolnaa * 
r.a Jüllo Pinto n . UI 	 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ..Carl • 

• Hoopcke» e «Anna..; unicamente de cargas com o vapor ..Max». •
lei tlllJ-Cx. poatal 1311 e 	 e e 	 • 

.._- +S- SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS •
le 	 e 

ülllU 
~em~Blte 

''rlmtltllre : Linha Fpolis.-Rio de Janeiro ILinha FPOli:RiO de Janeiro Linha Florianopolis- : 
160 
'1nmero a 't'u1ao 	 • Escala lt:i a~~~~~/ranciSCo Escala São Francisco Laguna • 

e Transpo rtes de passsa~eifOs • 
No Inlr,/o, : • e carga s . Transporte de cargas Transporte de cargas. • 

.\JIn<J j~SOln 


:Jemelfre 2fiSOOO 

l'rImeot.., J5SQOO . 
 • I 	 •

• Paquete .Carl Ha:pckc' dia 1 Paquete -Max> Paquete -Max> e. 
• » -Anna- .. 8 

!lonuoclo. OJ"~ltot., cootr.cto I 
• ·Cal Ha:pcke. l> 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 e 
• -Anna.» 23 • o. :,~!~~:1,~'M~:'a8:~~~~~vf:!~ .IC•. • Saida á I hora da madrugada . • 
• Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 18 hor~s p. "l. 1 Saidas á 1 hora da • 

, dlrtioç&o 010 oe re.poo....blllu • ros até ás 22 horas das ves-	 madrugada. •
pelol OOIIcelloa omlltldol Doa 

artlgOI a."psdol 	 • peras das sifidas. • 
• Ordens de embarques até as IOrdens de embarques até Ord~ns de embarques ate . ! "h"" '::Id::~P"" ,.. j, 12 """. .1 "I~.:':'I~'::"" 5 

mTjTUTO DI DIAGNOSTICO 
CU.lliO : Observações: ~~eta~S~!;i~~t!e~~e~:~~~~:;':C° a~~~~:~à~i~e dvaacc7:~ : 

do Passageiros - Encomendas -- Correio 
• E' expressamente prohibida a acquis ição de passagens a bordo dos vapores . •Modernissimos a v iões JU 52 ligam com a mHximaOr. Ojelma Moellmenn 	 • -Rita M~r~~? o movimento de passageiros e cargas é feito plllO trapiche sito •s egurança e pontualidade:Formado pela Universidade de 


Glluebra ISule') • na séde da
BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE  Para mais informações, 	 ,Com prAtica nos hospital. europeus BOLIVIA - P ERU' 
CUnlca médica em geral. .,.,diatria. 	 • Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke 

doeD"", do 8Iste.,.a nerV080. Syndicato Condor Ltda. I á rua Conselheiro Malra n.' 30.,
Assistente Técnico Agentes: - CARLOS H<EPCKE SIA.Dr. Paulo Tavares RUA CONSELHEllW MAFRA. 34 - Florill nopolis •• iI- $ •••••••••••••••_•••~-••••• t)........ 

Eepeelalizado em biglene e . aúde 

plibllCll pola Univeroldade do 
 TELEFONE N. 1.500 ./ 


Rio de Janeiro. 
 ME.O AM\~O. PAR.~ TOS&t:5 (,0
Gabinete de Raio X Dr. Augusto de 

Aparêlbo moderno SlBIlENS 	 ~O ACON5llHO UM I\lC")~oio,
dlaCoortlcoe das dD' Dcas 
Coraçao. pulmõee. 	 Paula 

""l6mag08. etc 
Radlografiaa 6,eea- e .adllogr'alias 11 Dr. Joaquim Madeira Neves MEDICO 

dentária, -DoeIÇl'HlllllIoruEleclrocardiogralia clínica Medico - Oculista. 
(Diagn6ltico preaeo da. moléstis. 	 PUtOIPor01l1do peln FlIculdade de Medlcinll do Ulll v,,'sldode 

·t e!ét!!e!)s.~ !lo (:lia dz J (! !!~l l'l) -lgerl- 
Metabolismo basal (ONStJlTORto 

(lletenDlnaç&o dOI dltúrulo8 du cllolco e doe ali Rua Viclor Meirellls o. 26 

cardlacu por meio de traçad". 

TrtHameolo clrurll'Ico lodas molesrllls 

gl~odutu de aecreçlo luterns) 
 dos olhos 


Curllo de llp~r r~iço llm( OIO n/I esp~clalldade, com o dr. as 1º l/'Ttl~~kas 4 horas

(Exam~o:~~!:e ~~~~:~~ICO do Pou!o Filho. DO S~rvlço tio Prol. DlIvld SIIDSOD, 00 Hos
 R(sldeoclll: Vlscoode Ouroaoco dllOdeaal e da bili~). pital da Pund"çiio GlIffré~-GuIDle do Rio de JlIDelro PrelO. 42 - Te!. 1M'Gabinete de fi3ioterapia CompM/I Gppardbogem pllrll exarne:. d~ SUil e~peclalldllde
Oudaa eu...... ralo. ultra-viOlelos. EI,cl!'lclilllde MédicI.'!. Clinico Gerlll 

médica Coosulllls dlcrJom~nie dlls 16 ál! 18 

Laboratól io de microscopia e 


nkM loira-vermelho e eletricidade 

CONSULTORIO RU3 Jolio PIDIO 1 sob. Telepb . 1456 
anãlise clínica 


Exlm"" de unlue para d íagnósl!co 
 RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira r.7 TBLBI:'B. leu 

:'-o..:r':·~~'!"t~é:Oa~mpaludl·-I'-________________________ 1 
As solteiras 
etc. Exame de uri.... do Sião ~~end~~IJ::. Exame No Sião. toda a mulher que
~ _roa. liquido raqulano e 

continúa solteira até chegar aos
qua!qaer ~:::UE~~:o.elueldaçao 30 anos. Ip. m o direito de pedir EXCELENTE TONICO DO~ PUlMOE~,Rua Fernando Macbado. ti 	 um marido ao govê rno. E êsle 

Telefone l.t95 

FLORIANOPOLIS 
 deve proporcionar -lho de acOrdol =::::;;;~:~~:;;;~;;~~~~=::::~~ 

com a lei . L• Há. todavia. abundância de 
candidatos masculinos ao casa
mento sempre. porque tod'l de · 
linquente solteiro póde ser obri11 ~e Il~o~loAtençãoJ 	 gado a entrar na bendita con 

Dispondo de peql'ena oli	 Iraria dos casados. como um 
cina. porém. adequada. com 	 ,astigo suplemenlar para a sua Matriz: FLORIANOpbLI~ 
aparelhamento de precisão 	 F1l1als em: Blum,enau, Cruzeiro do Sul,;Lages.falta. sem serem levadas em 

absoluta e um provador conta as suas opiniOes sObre a
SEXTA-FEIRA 	 Laguna e S. Fr8nclsco-Mostruario em Tubarlomatéria. Si o delito que cometeu 

NOEdt I:';Ea~D'OZA não é grave. pode escolher sua 


espOsa entre as solicitantes. As
acha se à disposição. à rua 
Padre Miguelinho n.O 11. auloridades siamesas acreditamRealiza-se mais um que sómente uma espôsa póde 

para consêrto de recepto

até o dia 20 de cada mês. 

reformar um homem. 
res de rádio. modificaçOes 


técnicas, etc. 
 sorteio da 

I 
221 Ore Bulell. lilRna 

O ELIXIR -o
, DE NOGUEIRA ConsuJtono A Rua 


i conhecido ht 63 .nnot Joio PlDto n. 18 (10Cré~ito Mútuo Pre~ial
: • .... . , i' como o verd.deiro ............ ............... brado). Uonswtà8 da 


~ ;: • especifico d. 1 .. S bom tar
i , $ SYPHILlS! de. AOI 

:.:.•... ' ..' ..,. ·,... •.•....'......r•..,Id.., ..P,....., ..nch..,;""M ' .'.~, fj;' ·~··ii;" com um premio em 

mercadorias no 


Venda. em pr••taç6e.-Garantla d. 4 annos 
Dou motUlos ((Ú 90 I (Ú 120 /iJros)valor-de 	 ,o'" &111aIIlIIoe ti, 1IlI'I' ICOIICNIIJa Mll'prUe04u-, t ..1CI,,,,gjIo-dutilta 

Trabaltaoa modarDiul boraat.:,-::::wo= :a"t.bo~::r~:o~,~'" • 
mOll. Pont... d..1adur.. 
a.tomtca.. em tocIOII oe Mantemo. um depólUo todu.. peou aobro

materl. edoptadoe. ..lente. e III8UlO mecaaSlmo. oomJ)letoa.
HORÁRIO:6:600$OO() D•• 8 .. 11 • d.. 1& em ~ d, deu"aD!CM oa proprt........rto 0"_ 

.. 18 tlora.La Joio Pinto, '1. 	 R... P. MI.....nho,6 :s:."':=~:J~='=:d~de :-.:: 

Ikr.lço ~r.atldo Muitos Premios menores 	 ..... 00""'0__ 310 Pa"o OD 110 z: d. leDc'lfO. 

'1'.
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6 o ESTADO, 18 de Acoito de 1939 

d· E~t'Cúd FQ.MA.O,,::O {i'MUNlO·d~: . 
UTILIDADIo "Estado" eSJ;:>ortivór ,rOE MAE CARR 

(Copyright União Jornallstica Brasileira p~rll O ESTADO) 
Procedente de Buenos Aires e com destino ao Rio de Janeiro, pas 


sou ontem por esta capItal a ..embaixada fantasma» 
 Engenheiros Na Hu~gria, enquanto o regente cuida dos S8U8 a
Medicos mor~s c(;m Hitler, um engenheiro e lavrador descobriu 


um Jeitinho de fazer sMa, substituindo o bicho ct8 !lêda 

Ligeira palestra com o vice-presidente do FI.mengo, dt, Rlul Dias Gon Esportistas , p~ls aranba. E o produto, ao que informam as revistas 


Clt'ntlrlca8 da Europa, é d08 melhores: mais bonito mais

çalves e com os ..se,. Domingo" J.ú, Florindo e Volante con8istente, mais durável do :)ue o primitivo. E também 


mais caro. Porque nem toda8 as aranbas 8110 domestlcá-

A terceira partida da «Copa Roca" será disputada, em Dezembro, no I vela. Apenas alJtumas espécie8 concordaram em ser Indus


trialmente exploradas. Rio. - O Bocca Junior excursionará ao Brasil . 
Procedente da capital ar- deverão fixar os meios parai da pelo mundo esportivo de Foi iniciado a conreiêil~ do ' filme de Carlit08 -O 


genHoo, PossoU ,ontem, à tarde ' que a8 entidades filiadas nl10 Buenos Aires aos 008 808 .io- IDitador., ,em que o famoso bumorista Inglês representa 

por esta capital. o po~;;ante Iviolem o pacto, punindo os gadores, dis~e : I idois papél8: o clássico bomem da cartollnha e o d6 um 

avião «Abaitar">, cooduzindo SEUS grgmios que transgredi - .A contagem não tradu z ; Idos «chefes> da atualidade. Figura como -estré iA» do fil 
li famosa -embaixada (antaS- I rem o convênio». íielmente o transcurso dos jogOS . I' Imil a e!lfl08a 0(\ r.~arle8 ~h8plln, Pau!plte Goddard, qU6 

ma>, que regressa de ~ua - I Reagindo contra a falta de lalguns dlz :!m que Já lIe dIvorCiou de seu descobridor ci -

malfadada excursão 80 p/lis Em dezembro a tercei. «chance. que nos persiguiu em I loematográflco.. 

v!z~nho, depoiR de sofrer uma ra disputa da .Copa . ambas as part idas, a vanguard a 

serte de e8tonteante~ derrotss Roca.. brasileira atacou bastante, pondo I O homem que mais ·solre na atualidade é o .ho
e.mo!{:!:~~~l:8.p~~~~~e~~i8Sou Respond end? a uma. per · :~v~~~~::.nt~eg ~;~(!:~, a c~~d5~~~\a mem. do pulmilo da aço·. Anda metido num complicado 

no campo da Base de Avia· gunta nossa sobre a dIsputa se em verdadei ro es pantil lho ao a~~r.elho, ~em poder mexer-se, à espera de <lue a ciêncÍlt 

<;lio Nav al às 14,45, era aguar· da «C?l!a Roca>. nalto pare· arco confiado 1 guarda de Beijo , O Imedlc.a Cfle barbas. l'os!lue um" legião de médicos eu-

dado por elevado número de. dr,! rI.bro·negro, disse o se · «Diamante Negro. io~ou ma,ca . fermeITo!" criados, etc. É milionário e gasla sua riirtuna 

espurtistas e .faos» dn popu- gumte. " . dissimo, sempre vigiado por nessa luta desanimadora contra a morte. 

lar esporte brelão. . -/\ entldlld" argentlOa dois ou Jres elemenlos da dele- Pllr'l"" --,- a [;'''' d, · I ' Um pobre diabo, sem recursos, teria morrido hA 


U primeiro .ás> a apare · ~s~~no~ cBmO o repr(' ~entan S3 local. Assim mes mo, () á~ il Jl...~; i so e d llra",~ 1. "". ~U!to tempo se I~sse atacado de moléstia igual. Teria 
cer, logo apús à ati!rrisagem, e. a : . . I!m compro· centro· ava nte conqni stC\ lI um m il l od"s "' 0"'''1''''' !!ldO, por oerto, mUIto menos infeliz. 
foi o atlético arqueiro Valter, mlsso ~ôbre a .~opa Roca_, lento de ' mes tre", é um relogio lalllhe", 
que ocupou o arCII do «des- pro~etend,:, enviar em 1e-1 Leônidas não vi ~ jo ll no .A- prali..o, m",I"I'IlII, ,Ie I .. Numa cidad e. do in;er~or paulista', um h~mem d,e 
combinado> FlllmeDg() -Va~CO, z,:m ro ~roxlmo a ~.ua se e- h ~ iatara> ten do embarcado, on- lillhas (· Ia,.kas .. . 1,.- 16.1 anos cas~u · 8~, ba POUCO!! dias, com uma jóvem de 16. 
nos dois jogos relllizad08 em çao ~o RIO, ~nde .1 ogrsrá a tem. pela ma nhã. a bordo do gu nte, . Con,ln.ido em IAo safr da IgreJIl, todo pimpAo, tom(,u tremenda ,vaia da " 
Huc!nos Aires. terceira p,lrttda e'~ dtspu I paquete "Almanzora>, devendo açll ..."pcial ill llxY'"'- Ipopulação e foi -batizado_ COlO tomat6s maduros e ovos 
Dirigindo-~e li multidão, que ~a daquele troféu. Em. caso che~a r amanh ã. ao Rio de Janei )'el . .. "'lItI" !!r;; rule sabe Deus em quI'! estudo ... 


cercava o avião, Valter foi .~ empate ha~erA mlll~ .um ro , 'afim de integrar o seu clube JI"nl.,iro "NllI'íi l. p~l e - O .homem é, de fato, muito máu ... Não seria o Cll. 

logo indagando: - Tem café'! Jogo. na cSP.llal ~rastle lra. na pelej a contra' o América. no\'o Omt'ga \1",1. 80 de -mtmosllar. a moça, e não o velho ? 


:Satisfazendo à pel'gunta d" Nesse ~"nvêDJO a C. B . . D. ,\11 :!HH.; S. C .I ...n um I 

guardião do cumbin"d" bra· se compromet., a realtzar O .A baiatara' levantoll vô" preço populari ssimo: * • 

IIlleiro à «Copa do Mt;ndn >. em 19411, em . B!ll'nos Aires, ás 1r.. IO, tend o chegado iI capi c lI~la arena~ :12.1$1100. .De Porlultftl: (1I1t'ceu unI macrôbio; (oi iDalJgurado 

um popular, ~xclam(lu . a8 ll.artlda8 rlDats da . Copa tal da Republica. ás 18 horas, o "er.vlço de transmisFüel! radio(ônicllS entre Lisboa e Mo. 


- Tem café e cIrangos. , Rocll. >. de onlem. camblqu~; houve em , i"reixo d'Espada à Cinta um desu 

taõb:~~p~ guardJI.-Vala. com- O Boca Junior convida- I.J{d :(cf;.J ~:iud:;;:b~~~:::~~ l~~d~ ';;)~~:~~'Rt'~~~U::ol~~~~:d~ ~~c~:::: 
preeodendo à alusão do irre- do a excursionar .11 •• _._ prensll . . . 

verente .ran>, à ao Brasil Agradecimento .' .
recolheu-se RocordMundialdoProci.ao 

pll8sante naVtl, não mais apa- Dirigi um convite ao De OOS&O terra ' n ' d C 

I't~ (~endo. .. ~rande clube argentino Boca Todos os iornais deltl capi. ~ si no (inzinho. . . . as I orlDas a eotral já estilo quá

'- . Junior para disputar vários 111. reOeIlDdo a opiDlio di Im. ~ 
Fala o preSidente do jogo!' no Rio, ainda este ano preDlI CltlriD_, leceram OI ~ T d S 'I.· 

Flamengo A minha proposta foi aceita mlls belol 8109los ao mlestra V. I a. O C ,a A ItáliA ~estringiu mais um pOllqulnho a alimenta-
Itompendo 11 enorme mu!- pelo FllmoRo grêmio porte· ::lfil'8~f:~lr ocallio do çíllil .pl';lular. Ne!!essidade Imperiosa' de economizar Dara 


lidão que fazia questill' de nho. . Alplllvruconlortldoruque fabrl(Jar navios, aviões e canhiies. Os paises totalltArioil 

vêr de perto os cases_ bra· DOI proporclonllflDl, allldu às no~ dílo mais um eX6wplo da extra"rdinária ingenuidade 


~~~i~~~i:C:,r~~~!~:~i!OO:u:~: Des~~ebr~e O~mj~~~s:ões =r.:=.~!:g,:l: Le~~~f::~~~o~tt~br:f!~ e ~~~~~:. :0n:~e~~~d!~:I~:e~i~t~~ec~n~~~\~à ~0:O~~iZ!:;~a~:o:::~: 
bir ao ..Abaitara.. na Argentina que alada ellltem bODllu que, na Mendonça; .Á 

Abordado pela n~s!l reJor. Satisfeitos com as .; Infor- :: ~~~ ~~d:r:~~e..=Ir~~ srltas.: Irad Almeida Farias e Rute [1--------------------.;.
tllgem, o. dr. Ra~1 ias ' !In· mações> do alto diretor fia liDIIulr o valor dlqull.. l1li8 de Oliveira Gomes; 1I 

c,:atves, vlce:pre~ldente do Fla~ menguista, abordamo~ a 8e procuram nl ARTE mliJ do srs .: prol. Anacleto Damlanl, Josê D P d 

mengo~ .asslm se e~pre8sou. guir o Jl:ronde Domingos, Q que um IiIllJlleI glnhl-pio. licinlo Gonzaga e Mar(os de Flguel- r e ro Catalão Clini~a ~édico. 


- .~I?~tou verdadeiramente insuperável zagueiro número 'I ~~ Iao 'lfl:cer con· do Rocha; o CllUrqJCa ' 

tienslblhzado com as provas um da América d() Sul: p~t.r :S1:'~a:UIJDigo:.lIl CI-" menlno: qWashlnglon luis, filho das molestias da cabeça e pescoço 

dtl cari~ho . que recebemos Você, Domingos, que FamUla ALVARO SOUSA do sr. H,pólllO Pereira, guarda· livros. ESPECIALISTA EM
, -,o. 

do bospltalelro povo. argen- achou das partidas realiza- OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

IIno. E~ todas as partidas que das em Bueno! Airel? Senborlta, exija ~e 8eu noivo Consultorio: Rua Trajano, 18 ' 

disputamos em gramados por- _ Flzémos muita fôrça Um 6 d f A ole obapéu RAMENZ NJ. Dlarlamenteda8 10 ás 12 e das 4 .I1s 6 boras 

t .,ollos, não se regislrou o mas Infelizmente a sorte ni\~ rec r e rances HABILITAÇÕES R..lde..ci.: Phone 1565 

menor incid~~:~haa?t~:m~le~:: l nos ajudou. A d~fe88 brasi- PARIS, 17..- O coman- No C~rtórlo do Reglslro CIvil, es 1"--743;-----..::::::.:==..~=~~~-.",V..--1_9.-..-...! 

em~~nar o leira lutou com brllvufa e dante Rossi bateu ontem o .ao·se habilitando pari (asar o sr. U 


pelejas. . eoergla para conter ftIi car- recôrde mundial de velo - Francls(o Dualle Silva (fllh~ do sr ---------------- -----
Não fomo8 mUitos feI~zee regadas da, valorosa ofensl · cidade 8ôbre uma distâ ncia Nabuco Duarle S;lva) e • srlta. 1116 R 

oas lut.ls que travámas con va argentina. Florinf1o, meu de :0.000 quilômetros no Borges (ftlha do sr. Romão Júllo_Bar eerguimento dum 
Ir .. lor~es .e a~e6t~ad08 «onze- bravo companheiro d6 zaga, circuito Istres _ Bordéus _ ges). Sindicato IC:NB:MA_' ·.c.:
lia repubhca Irma. Os ten~os dleputou dual! ólimas parti· Toloea _ Istres _ Llão- ~ _. 
que o~ nOSS08 adver~àrlOs das, arrane.mdo aplausl's en Nimes, com uma velocidadl' m~~~:~r!~ !b'f:péc~~At~NzONI~a. O Sindlca.o dos Operarias da fã · 
~~n'luldstaramb logOd' apos d o t0816sllcos da _muchachada» 1J0rárla de :111 quilómetroli e b,lc. de Rendas e Bordados, desti CIHE ODEON - A', 19.30 

IDlCIO os em !lta" ISpUI& 08 porten.ha» . 621 ml'tros, e utiliza0do um CI,UBES capllal, que havia decaldo, cessando hor....Alcelru• . 

em Bu-,nos .'\lIes, abateram Jaú, o zagueiro «cohred. bi.motor de 1920 cavalos A's 20 horas de ~manha (saba sua IUvldade socl.1 por Ciusa varliS, CIHE REX - A', 19.30 1.0 
o ã~imo dos n~~sO:n~:P8r:8~ do grêmio .vas.caIDo. decla- O recôrde " superior per. d~) hama animado baile no LI: am.nha. is 19 h!Hu, se vai re-Ins · r." .P..nliê.... _ 

Somen~e IDa Ir . rou o !legulDte. teuela desde 1.0 do corrente moense Espone Clube lal.r, solenemente, voll4~do, ass!m,


Olt . braslle ros consegulr!-,m- _ -Juj(amos em Ro~{trio e à aviação Italiana, a qual . • . • (orresponder ef,(lentemente à SUi CIHE IMPERIAL -- A', 19.30 

tie fIrmar, ameaçando perl~o · La Plata, com energia e en havia utilizado um aparêlho SUICIdou-se por haver IInalldade. hor." .Qu..o __ido•. 

samente a meta adversária. tusiasmo. Nascimento, o gua· trl-motor P. 2:i, de 3.000 perdido o ordenado no O alo, por ob tqulo, s! real,za- ---------~ 


.- po arqueiro do meu clube, cavalos. '. r3 lIt1 sêde do Sindicato dos Ope Revista proib'd
O pacto sobre transfe- fez defesas e,spetaculares, Na mesma data uma Jogo rarlos em (onstruç.1o (Ivil, na IUI . t a rrência atlsom.brll:ndo à numerosa equipe alemã tripUlando um BAiA, (P. C.) _ Em virtude (ons. Mafra ~ iS. . . PARIS, 17 - Por ordem do

"A C. B. D. firmou, com a !'8sletencla. Quanto li:s pele· avia0 quadrl-motor Helnckel ,de ter perdido todo o seu orde. Para convldd! nos a aSS!SII! a so- ministro do Interior, foi proIbi

Associação Argentina, um Jas travada8 na capI~al ar tentou melhorar s perfo , nado do mês, no iô~o, lUIicldou - lenldade, vieram a sra. Lldla Goo· 
da a venda e circulaCllo da pu 
convênio -eôbre transferên- gentins. posso garanttr que mance, mas ,sómente conse · se o sr. AntOnio Bispo de Sousa, de!, sua presldenle, EdlMe Cardoso, blicaçllo alemã 'Cahirrs franco. 
cial de jogadores, 00 qual trell bomeo8 se. destacaram gulu a média de 216 qullóme- Iuncionário da Secçllo do Algo I. secret&rla, e Ce~sa Machado, allemands' . A medida se deve a 
ficou estabelecido o st'guln- merecendo eloglOs da Im- troR por hora. dao da Secretaria de Agricultura oradora. A(ompanhou·.s uma comls' certos artigos tendenciosos pu
ttl: nenhum joglldor amlldor preosa portenba: D"mlng08, do Estado. 5<10 de membros do S O. C ( . , blicados pela citada revista. 
e profillslo:illl com contrato Florindo e Leônldas, o gran · Estação Rádio da 
IOl'crito naquelas entidades de .Dlllmante Negro», que • , Ghandl vai fazer 70 

PoderA atuilr em clubes bra- cembasbacou» os, européus_ B d d Fôrça Publica 
 anos
8ileiros e argentinos, sem o Volante, «As-, argentino do oicóte e remi ios A Est~Çllo de Rádio de nossa •• 
indilpeDliável atestado lIbe nOlso fnteból. acrescentou: VARSÚVIA, (V. A.) - Os FOrça Publica, a titulo de ex· BOMBAIM (V. A.),- ~ven-
ratórl'o. Todo jogador pro· -: "Fomos abatldo~, mas o médicos per!encen.tes aos qUI ' periên~ia, ~stá irradiando, há do tran~correr brevemente 0 - se
fisslonal "e amador, ao flrmar- povo de mluba pátria, sabe dros da aSSistênCia soci~1 polo- )á váriOS dIas. em ~ndas curtas p!uageslmo aniversário de Ohln. 
se o convênio, lerá conslde· .multo bem que nlo vence- nesa resolveram nao maIs usar de 31.5 c!,m o preftxo P R y. di, os seus partidários InlcilrlRl 

_rado inscrito Da entidade em rllm à fôrça 'máxlma do fule- remédios alemlles e nesse sen- 2, das 7 as 8 horas di noite. uma campanha Intensa 
UI." a~e . salvo os jogadores ból brasileiro", ' tido liz~ram apêlo , a todos os A 12 do corrente, foi lida ao çllo doméstica, 

~ue se' elÍcoutram jogaudo em Florindo, o simpático «cra· facultativos poloneses allm de seu microfone a nota social que ser' vendido) :e;m~C;~I~~~~~.~~:~~ 
ater de ' 'emptéstl'mo ck» mineiro, depois de lIe que os mesmos boicotem com· O ESTADO publlcára sObre o associados, p. 

car , . determliiadotl. A referir com eotulia8Wo à ph:tamente os medicamentos de aniv!rsllrlo do prestigioso .Clu Kathanwar, 
. , ' carin acolhida dispensa· ongem germllnlca. be 1.. de Agosto>. . ' vem 

Exjja~ O Stibã{) . :: . . '.' 

-~r~~YIB8B11 EIPEOIALmADB~' 
(Marca re,lstrada)•• lYlTZBL A CI1.-loiarill. 
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