
homem que viu a Deus 

ProFetizando à margem do Danúbio 

BUCAREST, 21 (A. N.I - Em sua cabana á margem
do Danúbio, o «Santo Vivo da RumAnia", paslor que se 	 a
firma ser o único humano que já viu Deus, tez esta pro
fecia: -- cA intranquUidade reinante na Europa não é mais 

O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 	 Ique uma prova do Todo-Poderoso \Jara comover as con
Iciências e restabelecer a crença da Humanidade na Pro

Diretor'gerente : AlUno Flore~ 	 vidência Divina. O Todo-Poderoso, porém, não iiirmilirá 
nova carnificina,.. 

•. 

O «Santo Vivo da Rumãnia", como é chamado. diz 


ANO XXV Florianópolís- Terça-feira, 22 de Agosto de 1939 N. 7747 que Deus lhe apareceu por três vezes no ano de 1935. 
Temape nas 31 anos de idade e só há pouco aprendeu a 
escrever. A sua cabana anuem altas personalidades 	 e-

A Hungria não pertur- clesiásticas e até ministros de Estado. 

~:;~;,::t~~:;;;~~:;;;:i,i ~emªnª_ d__e~!~!va ~J~1~I;iJ~~~i::: ?m.~~~~"~~q:~:~~~~~.~~~~ 

da Federação dos Terrllóri·, 	 cond~ Csaky e IIS. potências e respeito. Sei, pelo que OI! números dizem, que a tua paisa
°v.SorNe·caeCriOanOaiSn'eaxcouçB"laodadadpellitaa Varsóvia, 21. -A Polônia armada mantem do eIxo. Ro~a.Berhf!!, a Im· gem possue pinceladas festivas e que até uos jardins dileresI, 

. 	 . prensa InspIrada salienta que um pouco do resto do nosso Brasil , Há, é bom que o saibas,
gonla por uma potêncitt es se de prontidão ~ara os aconteclm.entos que, a Hungria não deõejl' ~êr dentro de todl)s nós, os brasileiros que te cercam, algo de 
trangelta: _ segundo s~ .acre~lta 	geral~ente aqUI, provoca- pertur?ada~ as suas relaço~s curio~o, invulgar, no pensamento com que te envolvemos, 
~ pre~!dente d~ Federllçllo Irão uma serra crrse europea esta semana. de amIzade. com a ,P?lôDla. desconfiamos. Apresentas traços singulares, de progresso,

~rlr~ou . as !!ulorldadee Rua Aumenta a opinião de que a -pressão» . O Jornal liberal "Estl Ku· ~ uew de ver, Od mais singulares neste nosso Brasil, 
1D0cenCla e ~crescentou qUI' !d . Roma-Berlim será intensificada de ma rIr" d~claroll que .todo o c!leio dos mais exóticos painéis. 
se tratll~8 slmplesm~nte dl'l 0. eiXo, . d 'da às b~m hungaro ?~8erVa com Se não crês, estuda comigo, Sta. Catarina, o surto 
um múVlmento desllDado. a nelr~ s~m precedentes n~ disputa . eVI tristeza es conllltos .entre a.s ée evolução do tuas terras subdivididas, na extinção natu 
obter .a autonoml~ polltlco , eXlgenclas da A~emanha ~obre Dantz!~. duas g~~ndes pôtenclas. a!1l1 ral dos latirílodios; o incremento das coopera.tivíls que, nlve
da re~llIo anMogll.a de ('li i O vespertino daqUI "Czas» allrrna ~m gli~~ ti r\lemllnhli e li P?loDl,:", tHndo cooperalloreR, eleva o nlvel dos contrlbuintell, repre. 
tros hslados argenlJOo!'. '-manchelte" que: "A semana entrante sera a ~cr~scenta : «Esta slt~açalJ séntando a segurança de todos e a defesa de cada um; a 

. - .' ! semana da crise' decidirá a paz ou a guerra". Impoe absoluta neutrahda~e adoção dos modernos processos agrários no ensaio de no-A mlSSo10 argentina I, . de ; ,no~~a. par~e. A . HlIngrl.a VIlS e mais lucrativas lavouras; o desenvolvime:;to da poli 
- ... '______ _______ e a ,Po,umR sao mUIto aI~lI· cultur!l; a distribu[çào lJomolTênea de riquezlls e o conse. 

Buenos Ail'es, 21 - Os -0--- -- gas :e unidll~, e 111 laços ID· qiIente desaparecimento de t'Dendigos; a soJ'uçào ajustada e 
membros da del~gação mili· /I , qu e~rantáYels entre as duas oportuna do problema educacional, onde tu lenB, sem dú
tar, rll.'riada pdo insretor A Aleman~a. cerca a Illtãl triste, mt:D am r naçoes". vida, e com sobeja razão, o primeiro lugar, dentro do psis. 

geral do exército, genel'al ; Polonla ITens broDcblleY Solres tosse f peli entendim~ntu que possues da marcba evolutiva do nos. 

Guilhermo J\o!l'tlr, que irá 1I' , l I E' lei de Nosso Senhor, AGRADECI MENTO so meio, nll compreensão dos pr:lbl('mas que no! sufocr.m. 

Brasil retribuir 11 visita lei I VARS()VIA, 21. - ,"l-'glllldll Só te salva li CONTRnaSSE! Achas·me Iisongeira? Nã te pareço sincera? 

ta pela mls~ão militar brasi os circulos políticos . as me I Pelo presente, venho, pu- Mas os números, estes números que são realidade, 

leira. chl"fiada pelo genernl 1did!lS militlll'es lomadlls peIII" \ blicamente,' agradecer ao E mostram-me isso, Santa Catarina. Tu és original e exquisitl, 

Meira de VRbconcelos, IIssim Alpmanha nll Eslováquia sig I I minente clinico sr. dr..Au- constituindo, em tantos pontos, liÇão permanente, sóllria e dis
como a missão de cadetes nit'icom que a pressüo uft,· C, NEM AS ' ~usto de ,Pllula o carlDho ereta, pMa todo o Brasil. 

que o acompanhará, pl1rtirão i má contra a Polônia l'stã li , _ _ com que íne assistiu, duran Queres vêr como os teus numeros me são familiares? 

no dia :tO do corente pelo I' gora ilUlDentllndo «hora fi hll ' Ile minha en!ermldade, qUtln· COIII 1032.678 habitantes, ocupas o 16' lugar entre os 

couraçado ·Morreno» e RivlI ' fa» e não .dia a dia ». 1\ m ~ s (INE ODEON - A', 19,30. do teve de demonstrar mais Estados da federaç30, não obstante twres iniciado o povoamento 

davia-. , ma Alem/lnh~. qUI; se queixa hor.., •Trel mo,quiloiro, por en : uma vez a Rua alta compe· de teu solo com Antônio Preto, em 1628, quando o bandeirante 


Os militares ar~"ntinos ele· ! amllrgaml-'n:.. lie e8t!lr sendo gano". P"ço: 2$500, 2$000 e lêllcia proHssional, e apro· paulista voltava de Guaíra. 
vt;rll.o cheg,;,r li capital bfllsi·1 «cercoc1~», entre~a se .agnru 1$000. , ' veito o en~ejo . para agrade· Na arrecadação do impo.sto de consumo conseguis.'e o 8' 
lelra no dlU 5 de setembro: a um cerco mIlHar vlsund" ClNE REX - A. 19.30 ho cer tOlll bem as numerosas lugar; na Circulação, o 11°; no Imposto de renda, o 1l; nas 
próximo. ! ti Polünia .JÓv<m no coraçiío>. Proç') 2$500. pe8~oaR que. pOI' essa oca rendas diversas, u 14'; nas rendas patrimoniais, o 13"; nas in-

I 
ClNE IMPERIAL· - A', 19.30 sião, me visitaram. di<striais, o 14°; nas extraordinárias, o 6' ; nas rendas com apli

hora., .No turbilhão pori,ien,e.. Fpoiis.. 2 1· 8 ·9:19. cilçãú tSiJ~cidl, o lO'. 
r I .Preço 1$500. DOMINGOS JOS.. DA SILVA E a tua produção? 114.900, estimativa em 1937, contra'I Df Jo5.o de ArauJ·o-OLHOS, OUVIDOS, 	 94.679 em 19:-12.• 	 a NARIZ, GARGAN TA Dentre os produtos destacam-se o milho, a' lllranja, -a la-

CLíNICA ESPECIALIZADA DA~ MOLÉSTIAS DOS rinha de mandioca, o café, o arroz, etc. . . 
E.p.ei.liste do Cenbo d. S.úd. - ..... i.l.nl. d. prol. San.on ' Hoje, Sta. Catarina, que não tens segredos 'para mim, eu 
(onsullas dlarlas das 4 ás 6 Ij2-- Rud yl(tOl Melrelles, 24-Tei. 1447 ImUlnns _ an"n1''l _l!nRBnuln __IInBI!I'Ig _ nl!l'IInl'lll não quero ler reservas para contigo. _._:_, . ,. - ' ,:. '. . 

UU uU "" UH 110 li UH UU l'UIIIIUUU Cresce, menina brasileira, com o vi'l0r: de "tetC '.á'Ílgiíc 
moço, fruto de cruzamentos vários, e com a; 'exuberâncla' lIUe aOr, ARMINIO TAVARES mestiçagem traz. Til serás, dentro do Brasil, uma 'bandeira. O- f - d r s ) amarelo dos teus cabelos fui vos, o velde das tuas campinas

(Assistente o pIO. ansOI, cultivadas e, no ar, no céu nos rios e nos teus olhos, tu tens,Impae se O sangue rio-	 - ACOMODAÇÜES PAR.-\ DESCANÇO DOS OPERADOS moça, o azut tu.quela que completa a ba::dei~;: do meu pais,, opm-I-a-o francesa I Consulta. LO$OllO . Operações a combinar Sla. Catarina que eu nunca vi .a	 ConsultÍlrio: Hua João Pinto, 7 Tel. l461.-Residência 1456 CHIOUINHA RODRIGUESI (Ua -Socltd.de Lula !'enlr. hrnIa»' 

PARIS, 21 - eLe Tempsul 1-----------------
comenta a SitUIlÇll.O interna· 	 O h - B d I 
clonal no seu ·.Boletim doi A itália não deseja a 50n O do « un )) ••••••••••••~••••••••••••
llia.: eLooge de diminuir •• 
diz o jornl1l a tensão ell.l guerra WASIIIl'WrO:-l, 21. - A nho de reconqllist.ar tudo. Grande descoberta • 
ropé~ continúll. . Sàbiamente \. Pal'is, 2t - In!ormaçües jovem que d,'püs pcrante o ~\mlant~ub~~~~~~. - ~~8p~~S êJ: • . Ih • 

• maDtJdll por um sistema com· náo oliciuis procedentes !Ie Comité Dies !'t'z importantes Dantzl'g e o Corredor Polo- • para a Inu er •
btnado de violências tia im'j Roma dào clllrllmenle a per. revelacões a rt'sreito do Buod . 
prensa, -balões de _ ens.aiu" ceber que o Itália n:i.) desej!l Germano-Americano. nês t.. rem sido retomados,:os • • 
relativo!! a negoclaçoes Ima a guerm nt'm cunsidera ne, A sl' uhorita rele/l Vooros, nazis se voltarão ~ara a Di. [~II~(.'5~ ...J.~ ?I !!...~ • 
glnárla8, essos idos e vindas ces6árill ir à lut!l por callsa de 1') anos (l de ascoendêncial nllmarca ~, a s('gUlr, 1?ara os • _!! _ 11...'_ ~.! ~ __!! _! !.j_,! • 
sensaclonliis entre a& capi,' de um prolJlt'mu eO!ll() nlllt alt mã loi chefe dl-' um gru. ohtros pOlses escondlDovos • • 
tais do Eixo podem :;empre! zig. Nt·s~c particulal', li rcn, po de' jnv(~ ng no campo de Os. ~stados U~idos serílll o • (O Rtillladcr \lleln) • 
agravar-se. Mais que nUDca, i Rumento itllliono co'incide com l'ériuR do Bund (o e lmpo obJetiVO poslerwr.. • \ ' lIli/hel não 'Sofrera dores • 
impõe·se o sangue'frio à o os dos pOVOR \'rllncês e in · «Siegirield»). ~ te8tem~~ba .rEvelou, nde
plnlAo francesa, que, . aliás, glês, com 11 diferença de que _ " mBIS, quP a IlDaltdade do Bund. ALIVIA 11.\ (nUCAS UTfRíNAS EM !I NORAS • 
correspoodendo ao apelo dos /lO caso de a Polônia pegar Deelarou qUI", por, o~lI~tãll Germano Americano d e v i a • Emprel<'~-!'e «.", vnntagem para • 
poderl's públicos e dos ami· em armas para dt'!ender os do re~resso de uma vl8g~m ser: «abrir c!lm.l~os de férias, • cembaler (J~ FloNS Brilnc~lI. (ó'i- • 
gr,s do n08SO pais no mundo seus direitos, êstes dois po- de tU~IS.nl' à Ale~llnha, reI ta promover reUDloes, co:::prar • CIl'-' Uterinas, Menstrua!l após o • 
Inteiro, dá provas de uma vos irão em 8eu auxilio e a flor cerca de 30 ,I r. vens nor· propriedades e estabecer co Pil"O, I"lemorrcglds e Dô-e. nos 
calma e resistên(lia moral a · poiarão a guerra conduzidli le americanos, membros do lônias alemãs, Quando a Ale- • Ovarios. • 
cima de tod~ o elogio.. por seus g.;vel'nos, certos de Bllnd , um certo sr. Axeman, mallh.a estive8se pronta a nos • E' Doce'oso íillmi!nle e Regu- • 

«NAo le diga que tal. mo· que qualquer tl'iunfo nazista pertencente ao Serviço Ale, Iluxlllar - dentr~ .de 15 ou • I~dor por exc21"rocia. • 
deraçl10 póde ser consldera- a léste tornaria n pvder to· mão de Propaganda, fez·lhe 20 anos,. - nós dtrlamos .que • FLUXO SEDATINA, pela sua • 
da como ~to de rraqueza ou tllElário tãu grande, que tI)· um .li~curRo, revelando os conslit\lllDOS aqui uma mmo· • comprf.'vacla eflcáclII, é recel'ilda • 
de! exceFSlva prudênclll, co' da a Europti estaria Ilráticll. objetivos do Alemanha. ria germânica e desejamos por mais de 10.000 médlcol'. 
mo uma espécie de recuo mente em SUtiS mãos. -A Alemanba está a cami· ser linexados ao Reicb.. • FLUXO SEDATINA ~DCOnlli! • 
moral diante do combate. • !e em toda 11 parte. • 
Uma nação que, como a nos-	 •• 

~in~e:::s s::;v~~rç:i~n~e dd~ 	 ••••••••••••" •••••••••••• 
700 mil alem&el e 300.000 

italianol mobilizados, demons· QueIra uma coragem tranqüila 
que póde dispensar conse A Inglaterrá apressarA
lhol dOI outrol e nAo re 

ceia a lua censura". 


-Que nAo le objete, igual· 

será'? a sua mobUlzação 

:1~:ehAq:!~It: ~':~~::ilato~~ LONDRES, 21 (U. P.) _ Diante de uma sltuaçAo 
a compoatur. e que é pre· Internacional que se parece encaminhar decldamente 
cllo relponder·lhe no mes· para um deslêcho bélico, espera-se que o govêrno da 

mentolmo tom;dOI nOllOIOIadversá-atrevi 	 GrA-Bretanha,tram na reunlAovenhados tomar se eporque 	 ' ministrosa que Im1111 , InIfI , na capital, amanhA, novas encon
rlol devem, pelo contrário, ' . . portantes medida de carater militar e delenslvo. 

~n~ti~~!~r.~ :~~:n::: ..'. ' ... .......... .,.....•.,......... •........'.". ':".. ::;!;i;~~:h~~;~;~~~E§:;~~:Jl~~t€~:l~;:y::::ff
!,. .'. ..• . .. . 

que, le por elgraçs as e 	 •. . , : . para serem somados aos doze mil homens.J4 con"o: 
mocraclss têm de mostrar· 	 oados em julho, bemoomo a neceasldadede todas as . ,ba
aemail . pacIentel que as 	 terias anti·aéreas manterem-eeconetantemEÍnte' alerta. 
ditaduras, sabem, em todo o 	 Alrota metropoUtaóa eltAmoblllzallàdesde . 1.o :êde f;; " 

t;:,t:~:'I:n~:!~:;:: :feal:1 di~~~~ .3ii2~1"________________"IJI!Í!~~"'..,; ' ; ". ; "} &f1~::(l:~C:~U!~;::'?Uê .haja· cêr:~ :~ de . aolda~~~:\~,~!II(.:.,.!íii,iJi!;ii~IÍÍÍIÍÍI>..!4V!h!:~ .~ 600,000 ,· 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:homens.J4
http:tU~IS.nl
http:reconqllist.ar
http:Socltd.de


« 

HêliipMarin~! ê 

Verdadeiros cef(:temB:@l.,r 


Venenos! i Horizonte 

Uma verdade que todos Os medicos conhecem e con6rmam : B~t~ H~~i~~~t~,ele=~~a~) , 8~: 
Dentro do estomago e inte~tino$ ha senlpre inlpuTczas e substancias guinte: 

infectadas, muitas vezes das mais perigosas, verdadeiros venenos, -De todas as homenagens 
produzidos pelas fermentações toxicas internas, que pouco a pOI1CO prestadas pm 8elo Hori;t;onte 

invadenl o sangue e e!ft ragalll tOtl0~ os orgãos, cau~al1do dor de cabeça, a Hé lio Marin cek, aquelll que 

peso, calor e mal estar na cu bco;a . dores no corpo e nas articulações, mais comovidamente tOCtU 

colicas e gra" es desa rranjos repen t lno::; d e ·;entrc, in flanl ::tção d~ m'\\f'()sa u seu coração e o de seu 

do estomago. inflamação intestinal. persistentes e dolorosos sofrimentos 
 pai foi a do 100 R. I. A., dis· 

do figado e rins, inchação do baça, falta d. energia para o trabalho, 
 c iplinada unidade militar do 

Exército recebeu o Ilaroto nervosismo, certas molest ias da pelc. iaita de ar, suiocações. palpitaç0es. com entu8ias lIJo. O cõronei 
congestões na cabeça, t onturas, vertigl"ns. ancias e vontade d i! von1:t :u , Anlenor d" MesquitH. co
biliosidade, arrotos, mau gosto na boca. indigestão, mui ta sêde e mandante do 10' H. I, abra 

quentur(\ na gflfEanta , a l.ia . ga zes, falt a de a pctitC' , clnpachanlcntos. Çou o jóvem piloto, (,xaltan· 

lingua suja. mau halito, prisão d(> ventrE'. cOl'ci ra" , mal ('sta r depois de do o spu !t'ito. 

comer, tosse gastrka, preguiça, profundo csgotoatne nto, sOlnnolencia e Reuniu nn gubinete do co· 

molleza geral. opressão no peito e no cOTação, artcrio-e:,dcro~e c 111uitas mllndo toda a ('ficialidade. 

doenças prolo!lgadas c:: n l.ortó.:lf5, quando nio se tODl3. euid a(lo. apre6t:'ntando-lhe o 
 me nino, 

ao ml'smo tempo que leve
Para e\'itar e tratar a dor de cabeça e todos estes males, "'CVentre p"lavras c llrinhosas p a r a

Livre, remedio ,crio e de intl";ra ('on fiança. 	 com representante da bra l\lolt'htiHs dos rius o cUl'açã,,) "i:;~'j~o 
Ventre-Livre tonifica, fort ifica o estonlago e intestinos, e os limpa vura bandeirantt:'. Em sfgui· o TONICARDlUM 'oolco dOI rl08 e do coroçlo Ilmpa a 

das impurezas. substancias inie('tada:::: e i t:::rnlentaçàes tux.ica::i, e a ssinl dn o ~omand'l nte Antenor de hl'x'g I . 08 rln., 118 Dcpb ilu, areils, coltCfl8 renal., 8ugmeDI~ ". 
Mesquita determioou que urio.... '1'lr8 as 10coa~õeA do! pés e rOblo. bydrop· i ,s, 1"lIa dOI

evita e trata tão perigosas doenças. ar, pHipltações, dõrea do cor8ç!o, 8slbma, b'onrblle aAlbmallca 
Use Ventre-Livre lôsse dado o toque de reu- I arterlo-Fic!eI08e. • 

nir, e desceu para o páteo, Hplllellio~ das senhornslevando o pilotu. 
O garoto !oi apresentad o à . E' o loolco utero-ovarlo SEDANTOL que re.I,lue a .aude

Lembr,,-se s('mpre: 	 perdida: pt 111 anemia, pallidez, mllgreza. lastio, 116res braDo". 
Ventre-Livre não é purgante 	 t!'op~ rnr tt,.t$; mHjores co ..gullldor dll8 visitas, cera das dOt'oça8 do ulerQ, ovarl"., evlla 

mandante do L" e 2.0 ba ta 8s bemorrhagtaa. antes e depois do parto; cunirA lotitl. tU! enier
lhões. Notava·se um enlu aMades das hel.borali de qualquer Idade. 

Tenha sempre em casa siasmo contagiante . Todtl8 Lt~ l'Õe8 do COI açflo H asthm<l 
alguns vidros de Ventre-Livre os soldados perfilados admi  Use a CA' TUSGENOL Especifico do dr. Klog P"lmer, 

ravam aquele meniDo, o no· contra bydropslap, pés 10cbAdos, 1.lla de ar, palpllaçile8. b,tI
tável rerresentante da atual mrn'o d•• veia" e brlerlR~, b,'onncblle aalbmat!c8, IIneurlsma, 
geração brasileira. sypbl1i8 e , htumatl.mo, le· i1es, cauo.Ç<', u 10bS eEca...s e dõree 

no cur.çllo poulada. cos rins e Incbsç<)u.
Ouviram·se .hurrabs» ao 

seu nome e ao Brasil. Hélio Ao~ I'rl1l'OS e cull\'alescelJtes 
Marincek, espontaneamente, Devom u' ,,- , STE"OUNO, Que faz engordar, eugmenla o. 
resqondeu com viva vigor doa n·uscuh.. e dos nervos. Forlalece u SaDI{Ue DaR pesum ao 

0 
80ao anemlcfl8 Evita a tuberculosa, cicatriza os pulmile. doenlee e ao R. I. 

À~ 16.:-10 horlls, Hélio Ma· Iongu.. 8UJ~.. ura a npuraslbenla , o desao mo e Il dyapepsla, e IÍ 
Rádio de Londres I 	 Brasil 10. com poolHd8s, 1088e. doree DO peito e n!ls. COSIIl~, p.ro8s Incaf

Ao Povo Caiarinense convalescença é rapida.rincl'k. dirigiu· se para o IN.lOnde. de 31 ,32 IIItI. e 19,76! campo da Pampulha em t:;yphillis - Pdlt~ - RheumatiHIIIO.,,!t., e 	 seu pai,••t.çio D....nlly. d. Lon ' ; re
dre" inedi.,á este noite o ..guinl. A Empresa Jaeger & Irmão comunica â sua coml'anbia de A sPlRonr TI:"A (Erxlr de Caroblll do Bbbio dt. Wi!llam 

p,og'.",., ho"rio de Flo,i.n6poli.. distinta freguesia que resolveu estender suas presentf!. nteli, do -Estado de Green, cur.. w, le>.Uae dI) s9vgue.•ypbill-, et z-ma8 lum3r", 
Minas» e de um co rtejo de dflrlbros, esplnbhs, 1'8tuI8~, pu·gações. rerldo p, c8norop, e.cro

20.25 - Anúnciol e'" po,tu' linhas de ônibus de Por to legre 30 aUIO'Ilóveis. Encontrava·se f1~~la: :::~:'.l:"8mo. Unlco depurlilivo que limpa o corp", lonl
'Juês e elPlnhol. 0 

20.30 - Bis Ben. Noticiá,io e'" 
até esta capital. IlH o comandante do 10. R. DepOSitarias. todae 8S drogarias de 8110 Poulo e Rio. 

I. coronel Antenor de Mese,penhal. 
Saída d. Flori.nõpolis - 30s. e sábados: 	 quita, que se tornara

20.45 - ReciteI de violino por 	
um 

grande admirador do garoto.
Antô"io BrOte. Job (FI11•••". Ko' » Arlllnguá - 4as., sábado e domingos. 	 ASSFNBOUAS DEVEA'I USAHPreparado o aparêlbo, Hélio,
dNln.lciJ. Ro",.nll Ancl.luu (S. 	 sozinho, realizou várias de· Em eu ' t" II. le inti,"a I Ó enl, o MEIGYPAN, dI! 
r.iate). D.""e ritu.II. du leu (F.I Agente em Florianópolis: 	 monstrações que empolgaram graode p; der hygipnlco. ccotra moi s ia. c· nl, g ma,. ..., 

21.00 - Srg Sen. Nolicii,io I'" 	 t1Hb utero·v~ glnIl18, ",eUle I e todd 110 te de doenças 
I• . • n. Koch.n,lci.). 	 a multidão que ali se encon e ~u~pe Ib8, ilrlt, ÇÕP8 Vali' nal~. corrlm ·~nlo ', mole, 

trava. O menino subiu e des-Daví Silvapo,tuguê•. Iv cais li grdo1e pr< ~ erVd\lV ,' Dr ·g r", Pd' h c',, RIOcéu tres vezes, demonstrando
21.15 -- Notai II",anai,. I'" 	 li sua té cnica impecável e a 

po,tuguêl, ,ôbre o ",erc.d. do .1- 1'-""':::==_:..:.. ::_.::_.-====-=-=-=_=========;;;== sua perlcia de aviador». 
godio. I 	 ~ 21.20 - ReciteI de YÍollno por /. 
Antônio &rOle (cont.). Sollltlt,. tY ' . 
(P.g.nlni, .If· de Prlhocl.). D.ns• 
..tlV. n.o 1 e." Sol ••nor (Dlvo- ~C d. 
,ik, In· Krei.ler) A.. prclélic. u..i r . Cf 
(Schu••"n, .". Au.,) . ... ..... 

21 .30 - O Quinteto de G.. 
•ho", p.,lcington e Olive G,ovel 
(soprano). com.22.15 - Recitei de piano por 
Ch.rl.. Lynch. 

2245 - .Ponto. de viste •. Con ' 
vell. e'" ..penho!. 

23.00 - Bi! Ben. Noticiário.", 
e.p.nhol. 

23.15 - Notei .e",.n.I., em 
IIPInhol, tôbre o merc.clo do 
.I,odio. omislério 

de Luis XVDQuer ser feliz ? P~ITOKAl O[ 
o filho de Maria Antonie· ~ fae il aconselhor : faço exercidos I E tilEm nrgociO"s, amores, ler 50r	 negar, bem conselho, pOl~ta, êss~ trágico prlncipe mór não ho um ~ 

te, saúde e realizar ludo que 	 ex.releio fi sico traz imensos vantagens áANGI[O P[ LOT~Nü[ tirlsado na prisão do Temdeesja? Mande 1$100 em sellos 	 saude, Mas como ho de dodicar-se a toispio pelo sapateiro Simão, teme escreva ao prol. Olllar Khlva, 	 exercidos quem tem os riM funcionando
sIdo alvo d" lendas e verCaixa Postat, 407, Rio de Ja (: o RI;U[()IO INOI[ADO mal. com formações de a reies e calculos ~ 


neiro. que lhe indicará o meio sões fantásticas . E' preciso, antes de tudo e com a moxima 

Oilo-se que a mulhe r do sa urgencio, tratar da limpe:o:c e desinfecçào
de obler triumpho, prosperida

pateiro teria contado, Dum dOs rins, faz endo uso do providencialde. forluna t salÍde. NlIo hesltp. HEtMITOl de Boyerhospital, ..8 irmãs de S. Vi 
HELMITOL é o segurança do, rins perfei· 
tosj o que proporciona o bem estar pre

cente de Paula. que, vinte 
aoos aotes, déra fuga 110 

I 

sente e garante uma velhice alegre e li.


principe, 8ubslituiodo-o 00 vre de ~<hoqu.,. 

• 
cárcere por uma oulra crian 
ça. Dessa confissão provém 
grande parte dos Delphlns 
que correram mundo. Apa
recem, agora, uos americanos 
revelando oumer08a8 coinci
dências que se descobriram 
entre a biografia de Audu
boni naturalista da LouisiaNão péMle haver saúde com um sanlue im- riia, e Luis XVII. 	 .'. . ". . 
. Audubon foi um notável ob CLlNICA ' DE CRIANÇAS........ correr pela. vel••. O ELIXIR DE NO servador .da vida dasavel, 	 DO , .:. 


GUSIIlA, d. phal"llUlceutlco chlmlco .João da 	 ~:re~:;;~r~~~!r~ ~ID!~~õé~:! Dr.M. S. .C~Y:Al..G~Nl'lli 
q~ll ,apr."ndeua amâ 'Ias .no For"~::t.et.1:mpeYaCI~~I::d!PJ':r~::':::t~~;,\o~r~~~!rr~;'llf!

S8........... é • maior depurativo do' sall-	 :'l'elDplo ;'~quaDd()? SIJIlão / ilhé Chefe ". dAo .t~odQO.e !f ''ot.e,l!e · n!.acn .a: dnoll· , d~t.;rNoo.d. ....Salr.ll.dee·
•.'IS.t'!o" . ,ole ...ltnl!l .· ICe . ,:u . ...:.. : 1Ix· deu' i. póf?11:;únicll;<2companbili, . ' ~ ...a' U r Q ._ 

allual pl....ro. tD,aloláaoi, .> "... _.y cBelaVI.t•• ;. (Córrt••k ;/"·, ·.: ' . .... - O EUXIIl DE N OGUZJa. é mais 'Ia. gll::..~I. apellal. <\ vêÍ'dâ~:0; .1lO'~JIf8\SRrJt8~:triF~N1'J~~,.g!~:;ffiM~~~~.& 
~~'P~~~Q~:ld!oC:: ~f:U:~~ Ccmlllllórlo: Ria' VUO( Mtirclu, 28, d.. I. h IS. .......ome, , ... STM.OLO! 
~':~I) I::~ama _ mal. alo r.. St RBS. AVENlDA ElERCI,UO LUZ. 1fr6 V ·! õ! 	 ~ 
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o ESTADO Terça..J('lra, 'I! de Agwto ae 1989 

RecitOi! 
original! 

Disputa-se entre os estu, ' 
dantes das universidades nor-' 
te-americanas um campeo· 
nato de novo gênero: o prê, 
mio é conferido àquele que 
engulir maior número de 
peixes de aquário, vivos. 

O inventor da -prova. é 
Lothrop Withington, de Har· 
vard. Há um mês, os seus 
camaradas apostaram dez dó
lares em como êle não seria 
capaz de comer um dos p~. 
qUflninos peixes vermelhos 
que nadavam no reCipiente 
de vidro colocado na mesa 

Dr."Biase A.FdrtlGQ 

Médico·chefe do Dispensário de Sililis doCerit ro 'de 


Saúde de FlorianópLlis. Ex,interno, por concurso, 

da Assit(~ncia Pública de Porlo Ale~re . Ex


interno de Clinica médica e Ginecologia. 


CLíNICA E CIRURGIA 

--- Sífilis -- 
Con.ult.. di••iam.nt. d.. !6 às t9 hora. 

RUd Felipe Schmldt, 46 - Fonp. 1648 


Florianópolis 


276 

I OR. RICARDO 
11 SOTTSMAM 
!! E x-ohof. do cll~, 

n/cs do \, l.;i
Hospitat ,.d'e ··' 
Nuernberg .' 

(Pr0r.. J...~f1iardF 
1;,' eE. ' ~euter) 

Espêêfálista em 
.Ul:i"'gia ' Oé1'ol 

de refeições. 
Withington aceitou a apos

ta e ganhou,a. 
Três st'manas depoi~, Po 

Pt', estudante de outra uni · 
versidade. Ijui~ fazer li mes 
mo. EOj!uliu três e procla· 
mou-se o campeão dos co 
medores de peixes verme 
ihos. Mas o iitulo {oi pas
sando sucesilivamente a Ir
viog Clarke, de Harvard, que 
comeu vinte e quatro pei
xinhos, chupando uma laran · 
ja no intervalo de cada um; 
Cilberto HOllandsky, da Uni· 
versid<ld€ .de Pensilvünia. 
que enguliu vinte e ci nco; 
Júlio AisnE.'r, da Univer· 
sidade de Michigsn, vinte 
e oito; Donaia MuicDay, li .. 
Colégio de Boston, vinte (' 
nove; Mike Sonner, «CSPi! 
tain- da equipe de futebó 
do Albright College, trinta. " 
oito; Jack Smookler, tia Uni· 
versidade Northeastern, trin 
ta e nove; Alberto Hays, do 
Colégio M. I. 1., quarenta 
to dois. 

A sociedade protetora dos 
animais prote@tou e IIm!'aça 
mandar prender os elltudün 
tE.'S se os professores não 
prOibirem um novo concurso 
já anunciado. Vários médi 
cos, manifestaram a opiniiiu 
de que" competição pode, 
ria ter resultados perigosos 

~- -não apenas para os peixes 
mas pelo fáto de stes serem 
portadores de vermes. 

Apesar diss", os estudlln
tcs americanos continuam 11 
disputar o originltl cnmp~o 
nato, que é detido atualmen· 
te Dor José Deliberalt., dR 
Cleak UniversilY, que engu 
\iu oitenta e nove. 

O mt'lhor processo é mo, 
Ihá-Ios em leite ou pas~á · los 
E.'m mtlnteiga ptlra disfarçar 
o gosto e 'pegar no animal 

io e ~üt(ülil·ü ra~idamente. 
Convenhamos que, Co IDO 

eport, não pôde haver cniss 
mais graciosa... 

Em plena luz nota - se a dil.ren~a 

Tangcc i: o h'lto" que !'jC gradua" 
,gnsto ; pJ.s!óilnJo·o suavemenle Já 
um tom côr de ro5<1. Rcpil~~andu·Q 
intrnsi6ca·o ale: um 'drminaJo \'h·o. 
Se quizcr uma ton:tlidadc mai5 in
tensa. pc(a Tanger "Thcíltrlcal". E 
deixa os seus Jabios linJos, frcsI:us. 
vin)s e mais atrólt"nles. Nunca fICam 
embaciados ou ressecas - poi$ 
Tans.. ~ de classe .spccial. Us. 

.. Tartaee• 

CI$!I\ 


É inutil insistir. A inapctencia resiste a todas 
as atracões dos acepiocs e a toda insistencia 
do cari;,ho e da amiz~de. 

Se não se trata de um doente do ligado, 
do estomago ou dos intestinos, essa falta de 
apetite que tanto enfraquece o organismo, 
encontra corretivo inlediato conl 
o uso de TONICO BAYER, 


TONICO BAYER, 

tomado antes das refei

çõ..s, é o melhor dos 

aperitivos, facilitando 

tambem a digestão. 


TONICO 
BAYER 
BOM PARA TODOS 

pela cauda, coloca·lo sôbre --------------------------------------
Il IIDgua durante um momen-I.----------------------II 

Afetado de graves e 
(rônicas enfermidades 

sífiliticas I 
o ~r. Jolio Lo.!!, M)OI.lro, cODc" ltl1~do CODler

cillnte :,Ij cldcde do Rio Grandt, onde é muito 
conhecido, relacionado e b/lst~nte eSllm~do. lISsim 
DOS etcr"veu: 

..Dlclaro em nome da verdade e em bendlcio 
dos que sOlreo:, 11 quem li leflurll da presfntl poderiÍ 
cproveltur, qu', há mUllo, el~liÍdc de gr~ves e clônl
cas e lI!ofumldlldes EIOlltiCds, d~pob de tomar lou· 
meros remédios. ~em prc\'elto abS(.lutllmrDlII! algum, 
depoltl do? rals'r OI molores dbsalloles e decepçôts 
por cooselho de um bom li! slocero Ilmlgo, f z o UIO 
d. dguo, vld,os do mllr~,,\lboso, do mlli grrao, pono 
dizer, «OALENOGAL-, fÓlrncl1l do Or . Frederico W. 
Rom! o, Ifcdndo compfelllmeote bom e restabelecido 
e reslôbeleddo de todos os males aue me atormeota
V4m e que me loroevsm um enle '110 lor!'l z, a ponlo 
d~ mulras vezes d~sel4r a morte. E, por ser tIIla a 
fiei exprulão dtl verdade, com grande prllur e gratl 
dlo 11 comuaico, podendo tdzer desta o uso que 
fnleod~",. 

Rio Orande, Rio Or.!Dde do Sul. 
JOÃO LUIs MONTEIRO 

(Firma recoohecldll pelo 0016rlo Abrilfoo da 
Silva MODcorvo, 

A primeira rlqun:o é a sft:lde ma~, para ler 
boa seude é oeces'6rlo que St teDha o sangue puro. 
lato tÓ se ob!em, u-alldo, de qUllndo em vez, alguns 
vldro~ do poderoeo dep"Tallvo vegetal, SEM 
AlCOOl, o al.:m do «GALENOOAl., que h6 50 alloa 
dla.iomeol', vem alcançando resultodoll lurpreeodr.n
tes, oomo ,,'ove o atestado aclm~. 

UNICO premiado C(lm - DIPLOMA DE HON, 
RA - e clilscllloado - PREPARADO CIENTIFICO. 

Preeisa." àlugiir. uma casa de Encontra-Stl em todas as Farmé,êias 
moradia; pari ca.sãli", cujo alt,, do Brsllile RepubJlcsiJ Sul·Améric8pas!t'j 

, gu~I, .; n~() . u ltIapass~ . , IOO".I~ N 52 'Ai>. L. O, N. S P. - N/ '963 ./r::
mensai~, (~lhforl11~ç/le5 na redac ',,,,-;> " ;, çAo do , ~~r'ãdo~.: v:ô21 :.Ií_______ . j_ii,;~li:._____..............o....ii............ ' 

I 
I 

Cr:éitl 
Rua Visconde de Ouro Preto, 13 

A maior e mais vantajo~a por
que distribue um prêlhiode 

6:000$0(10 

muitos prêmios de 30$000, 20$000, 10$000 

e muitas isenções. 

Povo de Florienopol••, filiai-vos na 

Crédito Mútuo Pred;ial 
Para d VOSSI felicidade, são apenes 

simples 1$000 para cada sorteio 

vias respiratorias 
Seu filhinho não tem que engulir reme· 
jio algum ; não ha nenhum perigo de 
perturbar ;1 delicada digestão-quando 
a senhora lhe combate o resfriado por 
este methodo mode11lo-fricdonando
lhe o pesco~o c o peito com Vick 
VopoRub. 

Adl'la de 2 m.nelr•• 
ElIe começa immediatamente a sentir-se 
melhor, assim que VapoRub principia n 
atacar o resfriado de duas maneiras ao 
mesmo tempo: (1) directamente através 

da pelle, como uma cataplasma, • (2) 
com vapores medicina.. que si<> aspi· 
~=~:~n;,~~~;'d~·.ias respiratoriasirri-

Conforto toda a nolt. 

Casa A MUiSICA'L 

Rua João Pinto, 12 


Grandiosa liquidl~io fin.l · 

Devidamente autorludo p,lo ~. M. Sr. ,Dr,., JUI~ , 

! Direito da 1. V.ra da Comarca da CapItal, .erivenc:lldo,comllrl."!~ , 8~ba, , ~~.o d~ .. l,!fa
!o .b.tim,nto de 20 a 50 % o seu srand, «stock-:; 'de , níúii~ !l1la, .~ol 'lui~.!!s•• e de i.toda .a 
ca., .cell_órlo. p.,alnltrumentol ,de mú.lca, bIClêlit., , ~~.r,.;i %~~~i:~ ft~~~~~~~~e!dê8Sá!Í 
lhos d_ redlo, In,trumentó. de mu.lc., dlKoI !lOVOI _ ~,~.d~!, l)e8~íi,âs . é" ;;híd{iip~Díe.'!eIV:6 ,;-' 
vltr!na. e armirlo" etc•., '. ~ , . ; .,i " , < '·>~ repousõ;. dealguiitu !ÍEllDãn~à.s 

';,. CARCOS .El:JpatonO FREYESLEBEN ;ê,m IUiar de bom cUm.li· dê 
15V-11 ::Vl~a Iral1quUa. Tara cOlZlba· 

, ~~p:''':l:t::r~~t:. ~:~~~ren~tu da perda d, fo.ratoa 
da fitara acoDIIlha·.. o u.o 
do TODOfo.raD da Cua Bayor, 
que ••m "Ddo laraamorJl 
alllpreaado com o. melhor•• 
r• •uteado. .m adultltl • cri.. 
'D~'. 

313 +~;./> l.Zl iq\iiilJatário 
' c" , .... ."" "" "., .' ' . 

11 

AltaóírlÍrgla;gyne 

; cologls, ,(doençssde" 

.' aenb.õ~a~hepart~s,,' 

j Cl~.ü~gt8 .· do .sy!,tems , 

üetvo,~ô ..e()pt'rações ." 

'. .... dei plaaUcs: .' '. 


': Conllullorfo( 'ã •rulÍ ' Trala
, no. 18 (dllslO·. 615>12, .e 
dilslbes 16,30)Tele

" Resl~~~~la__6.t'·~a E8. 
teye8J~or,20_ -
Telepbóne:-- ', 1 :1.>1 

Ad6rmãiá-- ,. 
.h.ld. , .--%i.. 
iutem.. aw..... 
da COID _,'- :zt....,..0.._ 
queauppriJii_ 

a pr...40 e 

attritodo c:a1oe

dO.N =- ........ 


:':!:mO:-~t: 
do.~48 __ t..- .. 
manhos pcQI c.A1LOIl. c:...\,W 
LOSlDADES C ~ 

o ViR. --.... .. ... 
Uline-".. .,.... .. .. 

Z ino-pads 
DIScho// 
/,..~ \ • ~ :CI":'-·'::~ 

>{'A.. necesSidade 
flil~logiCa .das 
fé,iasi" anvais 

Desde há alguns anos foi 
sabiamente estabelecido no 
pais o sistema de férias anu 
ais para 08 que lllQUrejam no 
comercio, na industria e em 
vari09 outros sectores da ati 
vidade. atendendo à necessi· 
dade fisiológica de dar des
canso ao organismo e do 
proporcIonar oportunidade pa. 

~~8aam~~~:ç~s~:m~~m~~~r:~ 
longa data era praticado nos 
palses europeus. milbares e 
milhares de pessoas têm con
seguido mellIorar o estado 
da 8aude e aumentar reser
VIlS de energia para 'prosse
guir, valentemente, na luta 
pela vida. Há, infelizmente, 
muitas pessoas que não po
dem gozar dessa vantagem e 
outras que se obstinam em· 
não dar folga ao corpo e ao 
espirito, de modo que, ao fim 
de algun8 anos, tornam-se 
fracas, nervosas, Impertinen
tes e mesmo incapazes ,para 
desempenbar, de modosatis 
latórlo, 08 cargos que ocu·
paÍll.:I8to i~aC()ntece " s()bretudo 

, ~!d~j~:::~i~~tit:áà:~õ::feCi~ 
~~ ' :()rg~~18m~.~il.lnd~J ID.I B/:se .de 

',.(.·:" ô 
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o ESTADO-Terça feIra, Z1 d. Agosto ele 19S9 

CASA 

Artigos de inve~o para homens, senhoras e crianças. em maior e mais 

- ---- variadQ c,ª~rtimento. na CASA liA CAPITAL" 
146 Metriz Rua Conselheiro M ef'lI n. 8 	 F,li.1 - RUI Trajano n. l ' v.sd 

SalGUE! salGUEI SIR! GONORRHEA 
N&o d6lUlonlrue I A sclencla progrediu e bi umaAVISO AO POVO! 

NOVIDAOB que resolver'- o seu QUo. 
Maxlmo slgtIJo. Carta para: SANGU E N O ~lCUIDADO COM AS TOSSES!! .C:AIXAPO,S;TAL 1849 - S. PAUU® 

A$ mudanç as brusc~u d", tc:mpef dl urc (fer.ull 11••i1 
tr.u:m comsigo um resfri ado, que, quan	 ._ - -------- ----
do ma ! combdt:do, produz .,m. Tosse E' o UDico for!iflcclDle no 

imp.: rtHl c;""tc: , o que cq :.l:'1~l e d; ::!~r _.. Co'! mundo com 8 eJemenfoa 

min ho li b '- rlo p lSr, grdvr.s c: n"er míd.tdc) , lonlcos: Phosphoro, Cill
t d CS ,,,:no: Bronchiles, Celerrho put  cio, .\, seniaro, Vanildafo, 

Depauperamento c: um" f raqueza ger&f, erc. Com o s~u uso no fim 

monar, Dor nas costu e no peito. Dôris' Rlheumaticas 
'ic"ndo, poru nto, o or9~nis:no pr edI sposto de 20 dias, DOlil-se: 

Pdl " llm dos m1icr es 1101 9(1105 cid hl.:!Od· É v. S. um dos muitos rheú. Trabalhol mcntaa 

l'Iid.tdc : 41 	 1 LeVlntem maticos, condemnados a sof· e phy.icoaTuberculose. - ~Dlo aerl! m uito rxhau.tivOl 

NOI.veis med icos ecomelham o e voltllmmedll frer cada ves que se produ1i um ,rendr d i.pend io cs.di! fôrças 

la do appe!lle; ~nCTlias. Essaa cnCT&ias pre·
uma variação no tempo?
2'-· DCSBppsreclmento por 	 cisam .cr renovada. aempre,

Muitas vezes os excessos,'.VINHO CREOSOTADO para que elles possam VeGCel' 

Vi:Ril"DEliO TO r-JICO CO$ PlIl MOF:; alimentação deficiente, 05 abu. todo. OI obst aculol d'ceea
complelo das il6res de: Ci · 
beça. Inlo,"ol. e nervosl. · RE CONSTITUIN TE DE 1.." OIlOF t.., 50S a que submettemos Xo phasc da v ida . Inclua dia· 

PODHOSO FO~Tlr CI\NTE mo; nosso organismo, favoreceln riamentr nas su.. rrfei,Clea
3'-Combste radicai d.NA.O CONFUNDlt -- PEC".lv\ SÓ os ataques do rheumatismo. oe ..bo,.OS03 ulgadOtl, crfma. 


depreuilo nervosa e: do em N osso corpo I! invadido doce., t ort••, etc., prcpar.so.

" ViNHO CREOSOTÀD0:J" mlllrecimenlo de ambos DI por Impurezas e substan com a MAIZENA DURYU 


do Pharmeceu.ico-Chimico JOÃO DA SILVA SILVEIRA sexos; cias toxicas, cuja pre' - o prnducto m ail nutri,i" 

Vendem-s i!: em todas ... Ph"~M > ci dS d " Ar'\C' r!( d • 4' - "DiCmento de pel" sença se manifesta que se conhece, um yucla· 


variando de 1 a 3 Itllos; a miudo por dõres deiro acndor de eael'li... 

O Slnioenol ~ aml "r.n nas juntas. 
de descoberta ,cleotlllca.  As dôres rhcumntic .. • 

dcyem ser combatidas in. G!tATJS I - En.ie-noe _ 
coupon Bbai~o • ~.bê,•Oplollo du dI. Manoel Soa ternamente por meio de __ 

.~, deCo,~ lI 	 um medicamento, capa.z de facilitar A 
tozicas e dos crystaes de acido urico. um ezcmplar do no'" no

ro livro " Rec.i- . -. 
As Pilulas De W itt para os Rins e a Bexiga devem ser experi . tlUI de Co.inhau • 

mentadas nesses casos. S ua acção directa sobre o, rins facilit .. 
ilna melhor eliminação das referidas impurezas. COllpanhia C Aliança ~8 Baía» As P ilulas De W~tt sào sobejamente conhecidas em todo o mundo. PROCALMA Merecem toda a sua confiança. poil nio cont~m dro&'U noci,... que 
possam prejudicar o orianismo. 

Fundada e:m 1870 Side: BAIA 
SeqW08 Terreatres e Marítimos 

. PARA OS RINS E A BEXIGA ••L-------------L · 
_11tl_________ :1' 

Capital Realizado Hs. 9.000:()()(1J>OOO 

Capital e Reservas 50.058:377$952 
 ~=~:--lt~l~~~u~:tià~~i;:~~c::nDô::r~~a ~~!ur:~~::n~r= 
Responsabilidades em 19.•8 ;~ .188.652:899$714 	 prodn%idas por~XCCslO de acido ll riCO. ·----------1 
Receila em t938 22.786'183'148 	 li -, ••_I \oi 

Ativo em 31 de dezembro de 193~ 	 • 71.478:79 1$813 • ." 101" ..
Sinistros pagos 5.094:715$170 ANTONIO DO CARMO, pa 

Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 17 . 18(l :241!$9 ~9 
 deiro, re ~id en t e na cidade de LLOYD BRASILEIRO

OURO FINO. Minas. há ma is 
de dois anos,que se encontra "PATRIMONIO NACIONAL" 

Direlores: radicalmente curado dos ata· LINHA AHACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortt· 
I'.ineilicü Jü_€ Hodrigues Pedreira, Dr. Pânlito d'Utra ques epiléticos que o haviam nn Sábad(l, (l para o Sul oa quarta feira) : cCOMTE. AL· 08 "11111 

Freire de Carvalho e Epilânio José de Sousa acometido, usando. para isso. CIDIO. , .COMTE. CAPELA., e .ANIBAL BENEVOLO• . CLINICA GERAl;
apenas dois (21 vidros do ma· LINHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. VIAS URINARÍASravilhoso preparado PROCAL- LINHA '!lIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO • . 

Reguladores de avarias nas principais cidades M~ROCALMA asspgura o êxi- TUTOIA./FLORIANÚPOLlS Especialista em .molest~li ·' 
d;: ,'\médca, E!.!!opa ~ A!dcf!. pleuro-pulmonares (bron- ' to no lia lamerdo da EPILEP- F R E T E S O E C A R G U E I R O S 

chites - !!sthma tuher-SIA, sendo um medicamento VAPORES A SAltt: culose, elc.lm.:;derno e Inofen sivo. PARA O SUL: 
Agentes em f"lorianópolia ~;;.;;.;;.;;..;;..;;;;;;;;;:;;;;:===;;;;:.iI Al'õIBAI. BENEVOLO: 30 do corrente Rio para Oraodt', Consultorio: R .. Joio PiII' 

Pelotatl e Porto Alegre. to, 13 ct.. 104 •• 16 hot.._ 
PARA O NORTE: - PItoa. 1595. - 'CAMPOS L O B O & Cia. Or. Remigio COMTE. ALClDIO: dia 96 do corrente para paraoagué, 
Saotos, Rio de Janeiro, Vitórill, CIlravela8, Ilhéus, S. Sal · Residencla: RlHI Joio Pi..

RUA FELIPE SCHMIDT N. 3{l CLlNICA -MEDICA vador, Aracajú e Recife. to, 1 {Sobt.)-Pho.e 1114. 
Molestia Internas de DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· .. -.('àúa postal /() - Te~phoMI083- End. Tel.•ALLlANÇA. em 

Geral. 
CONSUL TORIO : 

Senhoras e Crianças CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. pecial obséquio 
Escritório. em Itajai, Laquno e _------- Antônio D'Acampora, enfêr

. ' ~ mo. pede encarecida'mente a 
Blumenau. Sub-Agente em LaQes Rua Trajano, I - Sob. Agllncra- Rl!a lollo PlOlo. Armazem - Cáis Badaró, seus bons amigos e fregueses

CONSULTAS: 9 - Phone 1007 	 12 - Phone 1338 o especial obséquio de manda"12-P) 9 ás 12 e 14 ás 17 noras . 	 L-________ rem pargar-Ihe os seus ~peQue

RESIDENCIA: 
Av . Hercilio Luz, 186 H. C. DA COSTA Ag.entc ~~s ~~~~~s t:m~::,ác~:iiSf~f;~ 

- Phone: 1392  os seus, e por cujo favor mui
to agradece.Att~nde a chamados Florianópolis, t ti àe agosio P.79 de 1939. 
ANTÚ~ro ~ACAMPORA 

322 foV t 

o Hxir de Nogueira 
E' conhec id o ha 6 2 armos como O 

verdad«iro espec ifico da 

Aluga se uma conforlâvêt casaSYPHILl5! 
e ' no ". c:eillro 

rheum.ti smo da cidade. Chavé$ à rua Mare
chal Guilherme, 15. 

Felid ,u, espin; u , m.nchai , ulc~ ras, 	
com jardim ·pomar 

56 Elix:, de Nogueira m.....- ~V t 

Atençãol 
Di.pondo df j)eqrflta oH.I 'IS'I c1ea, porlm. adtqaacSa, com Ele(<t,icí 
Iplldballttlllo IM prtclaJo 
IblOluta t lua provado,vende medidor., e ' 

f< ituítalla'o, «qua~rJ~s. Noet l:';s;tÓ'OZA 
: , para ,os ~.ç~mo•• aclll se AI dll~lçaQ, AI fila 

Padrt MltuttlnlMl 1) ,- 17,~>JPr~çós n:t Ód'icOI. - \ 	 II~ o di, 'to dI clda mês,
~~~ , para co .6rto dI .«tplo.li',,'. j~i~'i Pinto, 14 	 rta de "dia. modiJk'.~OH 

tfrnk., tlC.S~UDE DR mULHERS.r,.l~ aaraaUdo 

.,-111 	 721 ~valt. f& 

\~ ~. 

• 
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I() f~stfl(lO 


HedaeQt!.u e Ollloloae • 
r.a Julio Pinto o , 1S 


' el :OI2-Cx, I'0Ilal ISII 


N, C.oU,1: 
\UUO IOIOUO 
~n1t!.'r., t2SOOO 
rrlme.tr~ 12$000 
>Ih 
~ttUler .. &yule\.l 

l1OOO 
I!OO 

No (nU,loI 

0\000 
3em...lr~ 
r·lmp..tr. 

, dlreoçlo Dia se ,elpoDoabll ... 
palOll _lIoe emJUldol DOlO 

arttcoo ulllpadOll 

n~TJTUT8 la DII6NOSTI~O 
ilLiiiiOO 

do 
Or. Oj.lm... Mccllmlnn 
Form~do pela Uolveraldade de 


Geotb.. (Sutça) 

Com p.iUca 008 b(·apltats europeus

CII.lce médica em geral. pedlalri•• 


doetlçaa do al81ema oervoso. 

Assistente Técnico 


Dr. Paulo Tavares 
FApec1allzado em biglene e saúde 


JMlbllcaaral~eU.i!~,:~ade do 


Gabinete de Raio X 

:~~~~:~o~~!E~~e~::L 

eoraçlo. pulmõeoo. .-eo'oul. bllbr, 

e.16magoa. e te 


Radl<gralla. ÓE_' e radl. grali~8 

dentárias 


Electrocardiogralia clínica 
(1JlagnóMlco p.OOlSO d.a mol~sti... 

cardlacaa por lIIelo de trbçsdus 
el~lrlco. ,l 

Metabolismo basal 
(()(Otermlnaçlo d08 dltúrbioa da. 
glA'MIulu de a~ert'çlo Inlerns) 

Sondagem Duodena I 

(fxa.~q=~:,IUI~ ~':l'~~R!)~ do 
Gabinete de lisioterapia


Oudaa carlaa, raioa uttra·vlo~et" s. 

ralo. lolra-vermelb~ e eletricidade 


m6d1ca 

Laboratório de microscopia e 


análise clinica 

Ex ,mea de MD&ue pua diagnóstico
da .lhl... dlagoOltlco do Impalu,U.-. L ____________________________________ 
111<'. doeMaem da u:éa 00 • ,vgue.
ele. Exame de urina. (.eaçao cle=:: ~end::Ylc:. t-:!t~stld:: 
p!lI, r~qul.Do e_'I'0Il. liquido 
quatqUflr ":e1Q:::~g:t~~o.e 'ucldaçio 

Rua FernaD lo "acbado, fi AS CHUVASr 
Telefone 1-'95 

FLORIANOPOLIS 
AS MUDANÇAS BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM
SIOO UM RESFRIADO. QUE, QUANDO MAL COMBATIDO. 
PRODUZ UMA TOS!;E IMPERTINENTE. o QUE EQUIVALECASA :!uga~s;ra~ia.cas: 	 DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA
DES. TAES COMO: BRONCHITES. CATARRHO PULMONAR 

IUiI almirante Lamego, 54. DOR NAS COSTAS E NO PEITO. DEP,\UPERA~IENTO E UMA260 V-3'i FIIAQUEZA GERAL, FICANDO. PORTANTO. O OROANISMO 
PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA 

HUMANIDADE A 'rUBERCULOSE 

USAE O GRANDE TONICO 	 DOS PULMôE'ISandalias 
de tiras 

para verlo VINHO CR[OSOlAI~
CALÇADOS 

de todas as Do Ph . Ch, JOÃO DA SILVA SILVEIRA 
qualidades 

TAMANCOS MEXI- QUE PICAREI~ FORTE E ROBUSTO 
CANOS . para RECONSTITUL ['fi DE L" ORDEM 

PRAIAS DE BANHOS PODEROSO FORTIFICANTE 
VENDE·SE 	 EM TODA A PARTE 

Cinto. - Chinelo. - 80
M' - Lu"." etc. 


~~rlca" J~Io ha FERIDA Que resista 
BARREIR9S 	 U.O d.I 

'. 
10 

a l~ " ~ ~. ~~~}~P.~~~rS2,~~~~u!~ 
ulceras anUgu 

, NAo Iloniündlr com a pom, adá commum de c. ale.Jid~". 
ExIJamCALENDULA CONCRETA em' todas Ul	 BUrlOII 	 phjl"maclas.: 

~Ol R.. C. MJ." 19 : i: o.p'..-II.rlO D ~:\!::Jtf/~~~f:.~rf~~e AGOSTINHO 

r···································: 
J: 11l1prBsa Nac. ~BNav. "HIBPC~B" i
'. 	 .
';",

'. Transporte rapido de pàssàgeiro$ é 'éãrg:âs com6§ vapore,s <cCarl • 
• Hoepcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max» ; • 

• 	 I ,
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLI.S, '. " "' ". ,. . •• '· -
• Linha Fpolis.·Rio de Jan~irCl lu"" ',,';,.-Ri, d, 1"'i"l 
• Escala ltajahy·S. Francisco 
• e Sanlos, 	 Escala Sao Francisco 
• Transportes de passsageiros 
• e cargas. 	 Transporte de cargasI 
•• Paquerc .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete -Max' 

Passageiros - Encomendas __ o Correio 

Modernissimos aviões JU 52 ligam com a maxima 


BRt\SIL _ U~~~Úa;lç~e ~o~bU:~i~~~Ã: - CHILE _ 

BOLIVIA - PERU' 


Syndicato Condor Ltde. 
Agentes: ,- CARLOS HCEPCKE SIA. 


RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Floril\DOpolis 

TELEFONE N. 1.500 


___________ ,______________·_________________• 

Dr. Joaquim Madeira Neyes 
Uedico - Oculista 

Formlldo pelll Faculdllde de MedlclDII d.!! Unlvu8hlcde 

do Ilio dt Jaoelro 


Trll illmeDro cllolco ~ clru' glco de 10dll~ ai mole811all 

dos olboll 


Cura0 de epi.'lf~lçollnunlo nl1 e~pl clalldadt, com o dr. 

Paulo Ftlh:l, no 3nvlço do Prol. DdVld 3é10!OD, DO Has


pilal da Fund'ção Gllflrée-Gu'nle do I?lo de J"nelro 

Compl.tél l pparelbagem para exames de SUlI eapeclalldélde 


E1.Cldc\dode MéJlclI, ClIolcll Gerlll 

Coosulllls dlllrlllmeOle daI! 16 6:0 18 


CONSULTORIO Ilu.!! João Pioro 7 sob. Telepb 141)6 

RESIDENCIA: Roa Tenente SII.etra ~7 TELBPB. 1621 


• -Anna. • 8 
• cCal Hrepcke. " !6 dias 7 e ~2e cAnna_. 23 e Saida á I hora da madrugada. 
• Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 
• 	 ros até ás, 22 horas das ves

peras das sa'idas. 
• Ordens de embarques alé ás IOrdens de 
• ! 2 horas das vesperas das ás 
• saldas.

•• 

I~ horas p, 

embarques 
12 horas. 

m, I 

..' 

Uoh. FI"i,"'",,;.- • 
Laguna. 

• 

Transporle de cargas. : 

•Paqucte -Max. • 

dias 2 e 17 ' 
• 
• 


Saidas á 1 hura da 

madrugada. •• 


• Observações: 	;;efa~S~!:i:~t~e~~~e~:~r~~:~· d~O a~~~~:~~~ri~e d:acc~~~ • 
.. E' expressamente prohibida a acquisíçlio de passagens a bordo dos vapores. •e Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche ' sito •• I-Rita Maria>. 
• Para mais inlormaçOes, na séde da 
• Em1)resa Nacional de Navegação HoepckeI : ','11á rua Conselheiro Malra n.' 30. 

• •••••&6 ................~U·H_•••••••O ••'~ 


M(U AMiúO, PAR.~ TOS5(5 tUDr. Augusto de SO ACON~(lHO UM i\lt')(Oio,
Peula 
MEDICO 


..-DoeRÇlS de sel~orll

Plrtol 


- Ope'IC6el 
CONS"'LTORIO 

Rua Victor Meirellts D 26 

as 10 1/2 e das 2 tis 4 hOldS 


Tel. 1406 

Rf~ldeocill: Vtsconde Ou,., 


~·tel0. 42 - Te!. 13!)5 


EXCELEN1[ TONI(O DO~ PULMÕ(~ 
~-""" ~>•.~~",~-"-."" - - - -~ 

Matr.iz: ... FL9RI~~bp,OL.I.~tK:: ..i . 
Filiais em: Blumenau, Crll~eiro'do ;!Sul;.>JJIlge8. 
Laguoa e S. Frsoctsco-Mostru8Í'1o em~b,arAo 

REFRlGER.M>0ItÊS ELECTRICÕS':· 

Dr. BuICl. Vianna 
CODsuit:rio A Rua 


Joio Pinto ll. 18 (so
brado). Coosultas da 

1 A8 S hora8 da lar-

de. Aos .pobre8 _ ', 

Coosult&soo. B08pl- . 

tal de Caridade. .. U 

até Ordens de embarques alé ~ 
as 12 das vesperas • 

das saídas. •

•• 

Venda. em pre••aç&e.-Garantla de 4 anoo.Anténor Morais DoIS mOCUkJs (lU 90 , lU 120 ütl'O$)_boe" um. eco_li .wprdleod..lc, " ... c. tAbor•• coe___OI IDUflI deçtr'c, do q.. lUa . CirursJio-c:lantJ.te 
1.,'0 d. .aro.l:I., CID t bor.. 41. evvtço..:::!=~~~~ "uiemo. t2JlI dep6etlo tod.. ai peçu IObre

mallfrlala adoptadoL ..leDte. e IDeaDO mecam.mOl oomple&oe. 
,BORARlO! 

Dal g ti 11 • da. 16 e.. ÇMOI d. d..."aaIOl OI propn.'er'OI ..rio anUl
.. 18 boru. Illdoa 1h1hc4''''__I~_ -.c.elclacle de :::a..tOlIOl 

Ru. P. Mllucllnho,6 :'~::_':r0l011.. ;:::. :"1: 4c0rw.:.,::,~ 
.,-1 

Arti~:: ::"I:I~~:tei- --::;,;,;;;-;;;;;;;;	 .. .. ~~:.~cl.lj!..~!.•••!~I."~~l:(A~~·!~m--;;;;;;;;;~::::~::=:========,lt'~8~~ . . !i ·•.Jl~o~t,.. .
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o último pensamento de Caxias. grande Cabo' de Guerra, foi para o 

Exército: pediu que o seu esquife fôsse conduzido por seis soldados 


rasos de ótimo comportamento. 


Última horo espo.rtiva li~~!~~f~:,(F;~~~~t~ri:,t~:,~ler~I~! AQ.:_~.~IMEIRQ SINAL_11 Vlda SocIal I
Arbltros estrangeiros Varsovlél, 21. (A. N.)-O «Homem de Fer 

----~I RIo. :!:!. -- U,'Cl>P(IOllfiõ ',;1 (O » da Polônia, marechal Rydz Smigly. conte· -- - U d R . ~ com IIS I1tlll\(; iie~ I"lhas d()~ renclou com altos chefes do exército e tomou ;\NSIVERS,4.RI-:JS

A F d_ e era~ao ruguala e emo Ja árhitros . d" Atudl ~Iuartl'o ri>! Iprovidências para pôr a máquina de guerra De(orre, hOje. o nalalído do nosso 
. ' d t d I' - d ~';;r:S~~:81:~I: II(::~~t~,~u~~lo~I:I,~t polonesa em rnovi':flento, ao prirl'elro aviso. Os dl~t!nlo contel rã~e() sr. dr. Edmundo

deSlgnou (1 a a a rea Iza~ao o co. ao Con8plilO i'lIpel'iol' du me'!lbros do governo perma!'ecem em ~eus ~~;!;l~·. advog~do n, comarca de 
-entidade carioclI. um I>r(ljéto gabinetes, estudando as medidas para por o

CampeonatOU.. meneano !,flrll .qu~ . .nHQuele qua.dro, Se· paí.s em pé-~~-guerra, se acontecimentos pos Passa hOje mais um an!versãl:o 

, Jam IIlCIUlllos tl' '' S .Juizes In . , tenores o eXigirem d3 interessante menina Lourdes'Ma-


A Federp.~,ão Uruguaia de CaRil lIaçiio poderá com- !~lese~, que pllrti êsse rim ---..---.--- ------.. - - ria, fIlha da sr. Antõnl" Novais. 


~eeg~?nt~ir~~iu e~t~dla~~ni~I~;;i~ I [;:~~~e:m ,~~nJ:n~~ov~~~ . 11m i~eriio contrntl~(>~ . SABA'"O fAZEM ANOS HOIE: 

S I A 

leiru ch!le~a e perullna: Durante o congresso. que II A . liga Atlética . .Cata- ' Sras.: Dora<i Ccsla de OI veira eRUSSO
"O proxlmo (••nt/lme !'ul será efetuado simultauea . nnense pediu filiação Silva, I,t" GJmes UlisseJ. Silvia d",

- am~rlCallo de remo será ml'nte com o campeool\to à C. B. D. IIncoult ÁVila e v.uva Bened.laD.miani. 
realizado 110 rlUl 1I de no I . I I . Sntas.: NJrmêlia da Silva FJnse
vembro de 19:)9. O )~O ru:I eontlllenta (.1' I't·m~. 11 I'ntl I{io ~ 21. - A Ligll At.lé ti ca ca e SIyã~la Duarle. 
ma é cnmposto de 7 ~ro;/ls. Idade urllgual~ V&I renovar Cntarmense! controladOla d." LiUlJlll a pé le. ue modu pl'rleitn. Uigieu i;.;a, e produz
sendo as mesmHS que a I esforços. a~m de Sl'f [u~da! t' 8p~rte báSICO e du ~e8t~lJol Senboril•. exila que ."1( nnl"" 
.Pifu' adóhl parti 09 seus 1dH umd entlllade 'lue diriJa o I no ~,st~d.o _ue Stll. Ctltllllt~" o I!~pl' c to da mocidade. USllr SABAO RUSSO ...c chapéu RAME~ZO:\1. ) 

ll~rt.am~s ofi e iai.~',., . todos n~ I~~I~o t'm tlldu 11 Amériea do ! k~~~~I~:~~Ç~~' ;b;~;~~~oe:.a~~~ (sólidn o liquido) uma vei:, é lI~áln ~em[lrp. H ,\BILIT;\('ilES 
du;tanCla de ~.c,GO metros. !uva".,óna,,6 no tl"""'''''"'n o ... " No Carório do Registro C'vil, es - • 

-----.- -.-. . .- .. .. .. . I~i;;;i~~~~iim" " d~"I~~;,~I-;;~ ;;) Novo fracasso (verde)) ~~I:r~a~~a~~~!~~~~is.P~:Ci~t~d~ ;xi;: 
Leônidas o principe dos ;:d~,~:I~~tl:';'i:O Espéria QJ it,tegr;;li.,tas de Porto Alegre IJ, :~,~s,:):::,,::~: losina Camp~s. 

__ goleadores Rio. 21. - A Fed e l'lIção p"u Porlo Ai ~gre (P. C.) - 'APe' I"O mOll1cnlo. o dr . PHni" A 12 do cor;ente. consorciou se, 
li , ta de Atletislll'1 perlill Ú sar dc,s !requentes fracas so s. Brasil Milano e o insn~cl o r chc na itália. com a srild. Teresa Lamar · 

UM TENTO QUE VALEU POR TR~S ~n~;lt~' S~IV\~Il~~~~[i1I';lcill(n~:~ ns intrgralist .. s conse,vam.• in, le jo"" Teodó~ io esl~ o organi (a, o sr. Blagio D' Alasclo. que du
., da, certas esperanç :,s. contill ll zand " volumoso plOn ss I ares 'anle illgun; anal relldlU entre nõs, 

Leônidas nilo reali7.f>u em ' clti-" se pudesse di;.;er de Leo· ~rléet~C~~tr~'~~m\~~~I~;~~ ~~~:: anti ') a dar trahalho à Dekg:.<: .a peito das úllim as al ividades dos lendo. tdmbem. trab31hldo com In

~:~I~II~!riaA;r~~to t~:~ler~lrun~~ ~:~:~oIII~So~ ;:~nq~~~:t;:~f~ capital) pam o Espéria de de Oroiem Política e Social, que ex~~mf~sl~~S d~err~~~lIso s monetá :~lg:Ê~\~dO~. dedicação na redaçaa 
d'çô s fi -icn~ nnrmni ' \ ' Illeu tanto ou mais '1ue os S. Paulo. freqúenlemente realiza pris 'ies e I . . g r

~(~~ ~bs~ante.~ .C·titica>, u~ tres conquistados pelos nos- apreensõ~ ~, deixando 0$ parti lá , rI"t· ~'S f,nte r3 'slas tinham re \'J ,\.JANTES 
dos maior~8 diários da ca(li 80~ «nses". _ conclue a crõ- Convidada para um rios do chefe Plínio Salgado I~~ v~a~id~z~r . ((ma ~o~et·d /ntre Do Rio de Imelro. chegôu anfe
tlll argentina, inseriu a se- uica de . Crltic,}.). grande torneio atlético b "s tanle decepcionados. nada imp~r~ã~~:i~u~l~ odi~~;~rl~- ·ont~m o 51. dr. Carlos Gomes de 
guinte apreciação 8ôhrc o a' Hio. 21. - O River Pla{e, Conhecid o " novo pl ,l no dos que eslá em poder da pnlicia : OI vella diretor do Insfilufo Nacio 
eonsagrado -Diamante Ne · Solicitaram filiação um dos maiores clubes /Ir. ;ntcgrillisl~S e sua intenção, u De,s I monei r•. arranjaram êles na! d0 Mate. tm sua c?mpanh'a 
gro.: Liga Atlética Ige/Jllnos, reHllzluá nos dHls dr . Plinio Br"s il Mit~no desig- llluiloS cl',nlrihllintes. residentes vi~jd O seu coléga de direç~o da 

"Até que afinal. Leõnirlus. Catarinese 8, 12 e 15 de outubro um nou vários in spcctores. que ti- em ponl os diferentes da cidade InsUMO. sr. ,!.gaci Mã1er. 
o decantado -Diamante 1\1' . _ . grande torneio de l1t1étismo nham a ; ncllmbên~ia de lellnir a Para bzer a c"branca. de ma~ o' Vindo de lolnv,I.le, está enlre 
gro. do BrH!!il. fez SU'I arre d AD'\ssoc:a?a~ ~11~l\rll~tme Idenominado «Cid'lele de l3up. turma dos partidários do sr. neira que ningllem eStópasse ao ~:nd~ Yõ :os~ d~ DIO'I. d.retor re· 
sentaçilo oficial em grllma· e S e~por O". e. Olnv. e, I:' In08 An·es. Ontem a C. 1:1 D Plínio Salgado. para uma coo «cumpmnento do deve!». loram 9 . . . 
d,s nacionais. HA certamente r, o~ledad~ Recreattva e lui conVidada Plllo grêmio ler t! l1 r ia (,lieial. na RepartiçflO nomeados cobradores, que li HóSPEDES 
IIOJ~ justificativa para o ner· ~S:;;III\'~ê:gl~nga, d~e 1'~lu argentino para I'nvillr urna Central de Policia . nllam 5ua zona _de_ação. _ Eltao hospedadas nc. GlÓrla.Hotel 
voslsmo singular qu!: se a . ' Il • pc Ir I a turma de IiLlétas brasllelJ'os 
"nderou do público localiza- çllo Il: novel Llgu Allé!lclI O programa da eomlletição Cr-Imalnoso deSVia0 de as segulnteç pe~soas: Teóf.lo de 
,I() nas tribunas do Stadium ICatarmense. (aslro e lamil ia. 0 lC31 Rüdlger F,I!Jo. 
,to San Lorenzo de Almagro. _ compreende provas de tres ltalo Carlos Marinone. (alks MÜIíp.r, 

AÊ-te motivo. não resta dÍl- América F. C. C/lt~gorills de IItlétas. corresponde • postal ~~r ~:~~\~~.e d,~~~ ~~:~::.~. d~r I::~ 

vida. Dir se 1/1 evld-:ntemen- A nova diretoria do vde O América pretende nela Mwd~. Geraldo Gleich. Miguel Ru'z 

te. que alê a própria can - rano América. de Joinville, Dedão PORTO A1.EGHE, (P. C.)· 'd á e AI/ledo paulo Kraemmer. 

dia do velbo .Cidron dt· está assim constit\llda: pre Belo HOl'lzllnh' , 21. _ Inlor Assume Ilroporções ver- ~~~s~ ~~S:i~~~e~e~eS'vIOad:sl.Í1cmrel· 

Boedo" tremia ante .a ar.ro ~I~ente, .tt'nente Ublrajára ma uw matutino de5ta capi dlldeiram ..nte alarmantes e minosamente por tun~cioná . VAI APOSENTAR SE 

xlmação do malabarismo de Alre~ ; vlce-p~esldente: .dr. ttil que o AmériclI, do Hio, escllndalos8.s o caso dos rio8 deshonestos. Para efeito de aposenta· 

10m dos mais !amos'ls .cra- ~.~áClrto OIl~plO de Ollvel~/I ; prettlnde obter o c'Jncurso do dpsvlos de correspondência As cartas estão com seus dorla, foi mandada submf'

('k~~ da América, a quem os I12 

0 
~~tCreJá~o'dAlv~ro M~118: famoso médw Dedão, perten da Rppartiçil.o dos Correios enderêços totalmente apaga. ter·se a inRpeção de saude a 


Cf':!!(!()S eur'Jpeu~, pnr oca· 1 ' . o. o o a . ruz > i ceDte eo Sl'U !1l)mônimn locsl .. Telp.grufoll nestll capital. dos 011 destruidos. não se ~rltll . professora Maria da 

~JaO ~~ .Copa do Mundo." v,e ......II; .1.0 te~our~lro , I edro o~er(;c c ndo a êste a qUtlnti!l Muitas outras carlas vêm I d d d ' f á I r Glória Silva.

CI~.61[jc6raf!1 como o mais I'a..as, e 2. dito, Ruben~ de 15 contos pelo passe e de sllr encontradas na via g~dea~ ~llrr-a~1 ~o'n~:Dd~'{iSft~t~' 

hrllhante dlret<lr de at~que, Bllrntot. àquele jog<ldor 16 contos de pública. aumentando, IIsslm, grafias, <:lompletameute ras 


~:::!~i~~:~I~~r:s~dO os Jnsu - Esgrima femínina luvas. gadas. Bssos cartas, cowo A pororoca afundou o 

Infelizmente, não ~e (lou ' Encontra.se exposto lia vi Ficará vago o cargo ~!d~~O~oafo~~~?:~ ~~:mca~~~~ Rio, 2f~~~~~~ de~,
~~:Dl~~~~:~t~ ::~r~~:~!ná~~ trina. du -Casa ~errolle» o Riu. 21. - U pre~idente do Coma a h!aS certas I tfortes dos Correios e sub· Luis do Maranhão que nau. 
Jl!ena mngoilicencia de ~ua ~:!~e:~~~ ~I:'a er5;~mJe ~o~~ Fluminense resolveu, como E,lIzando 8S raidas por ocasião da dls rragou no rio Mearim o rll

forma . i\lé~ ~e contundido, dores de Futeból para f) de. ~~~ci:~;:t~, q~~ s:r~X(~~r~~~ PIL ULAS DE :~~~~i~ãJe ~:v~:~~~o~; C~e%:' ~~~:~~~ên~~:nt~aM~~~;iu:S~

~II~J~I ~~~~~~: s~C~'!ie r:;1 partamenio Ipminino de es do cargo de diretor de lute REUTER Como se vê. o lAto vai. dade da pororocll. 

t ~ I:;imento de- uma inter- grima, recem·crelluo pl'la no ból, não designar, por en ai os poucos. rll\'elanuo deta· A. embarcaçl10 80çobrou em 

:- neção cirúorica Ainda 88' vel e já vitoriosa entidade quanto, nenhum substituto a hora8 certas lune. hes sensacionais que vêm pouco tempo, sendo [elizmen

.e ",. . I . amadorista. . d r d esclarecer uma das mal's t ISl~, o compHnhelro ce Do · Dentro de breves dia8 sc para o antigo e ensor a elonará oseu e sa vos 08 pll8811gelr08 e trio 

mmgos constltu~u uma ex· 1'110 Iniciadas IiS aulas du. camisa tricolf>r. apparelho Intestinal graves irregularidades já o pulantes. 


jJ~essllo t'xce~c\Onal do mo quele departamento 18(eallo, Formídável reação ~@3 ~~~rl~~~r:i~:,r~~ap~frrtiçàO m~~~oU~sa~~n~earl~~r~:~=~ 
~~,!!e~:::~oSeq~~~rt:UPt'~i~:ãO~ sob a ()rientaçllo do sr. te H'f 21 N" o UrgI', pai,;. imediata provi. va 200:173$000 pertencentes 


. . n~nte Rui S. de Sousa. eCI e, . - o Jogo n dêncill "ara que se ponba' à
A Semana 
t 

ÉTICO na peleja 103ugural, e turno disputado entre o Náu ,. ..Cotonerie- e segurada nll 

118 razões jà citadas para o tico e o América, venceu o rim 11 uwa atividade criml Aliança da Bala. 

decrescimo de lõuas «perfor. A Inglaterra segue o primeiro, por 5 a 4. nOSl1 e cumprometedora da Seguiu para o local do si 
mances- estão dl!\'idamente exemplo do Estado ,'lo primeiro !emlJo, o Náu bôa replItução do funciona nlstro o r.gent!) da Aliançade Cax.-as 
esclureclda~. :\18S, pllea to de S. Paulo... tlco Vencia por 5 a O. mas, Da ,lIsmo postal brasileiro, ver da B'Iia, afim <le ver se con· 

davla, quem não viu néle um S. Paulo. :! I. - Os jornais fa8e finlll, o América rellgiu No cumprimento do' pro- dadelro colllborador do nos segue sl1h'ar o cofre, onde 

artista do \lalllo. Aquele pon · estrangeiros deixam antever de maneira notável e conse O li d 110 prOltrBSSO e servidor in- estava encerrada aquela 

to imprevisto, felino, assina· a possibilidade da criação de gulu 4 tentos. . '~::::Da cd~~~:f:sH~o ar a~ fatigável do público. quantia. 

lado a uma velocidsde dtl um ministério de E~(lortes, no I Dizado pelo 1"." B. C" foi Ko- ;-------------------- 
ralo, é o argumento mais po- gabinete Inglês, com o obje As novas leis de Futebó le às B horas hasteado à D P d ( I Clíni édi 

deroso para a retllicaçllo tivo de coordenllr a atividade Rio, 21. - A Fila ~nviou à frente do seu quartel, pela r e ro ata lo ~a ~ ' CO 

désse honr080 lItulo de «prln· esportl\'a de todas as fede- C. B. D. as novas regras de 1." Companhia, o pavDhio • ClfUrqlca 

cipe dos goleadores., com raçõt;s e de todos os agru· jôgo de futeból, que serão tra nacional. tlndo sido entoado, das molestias da cabeça e pescoço 

que o brindou um cronista pllmentos do paIs. duzidas pRra IImplu divulga no momenlo, o hino da ESPECIALISTA EM 

francês, em um gesto de O meis curioso é qut' se ção em todo o pais. As dis· Dátria. OLHOS. NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS 

gratidão eterna pelo espetá Indiglta para cbefiar o minis pOSições contidas no folheto As 19 horal, pilo micrO-I Consultorio: Rua Trajlino, 18 . 

culo observado n08 campos tério o atual secretário da r.ecebido pela entidade cebe- fone da eltaçio PYJ. tirá Diariamente das 10 Ai! 12 e das 4 As 6 horas 

do Velho Mundo. Talvez, se Federação Inglesa de Fute- dense vlgorarl1o durante 11 inicio a hora radiofllldca. a • R•.,d.ncl.: Phon. 1565 . 

não fosse aquele ponto pouca bóI, sr, Ranll, antigo árbitro, temporada de 19:iO - 1940. cargo do sr. tate. Jaldir. '-.......4';"3-----.-:==:.;..:.::::::::...:.::;~--V.._-....1:?,..5--1 
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