
l:!tl .e-...t 
l'LHit....-- , --o 1' 

li.OE~ o 
O MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente : Altino Flores 

ANO XXV Florianópolis- Quarta-feira. 23 de Agosto de 1939 

O d I I 
.vião ~onduziria IAlta'I.-a ter-Ia ped•- o .... : magem 

bandeiras sWlStikas v Aparecl'd....IBuenos Aires. 2~ - Anun- do gus
ela 8e q~e alguns elementos I regresso Ne São Paulo 21. (A.N.)-O lac 
e8trangelr~8 fracassaram. na i . 8 1 ~lIe da verdadeira Imagem
8ua. t~8tatlva d~ 8 proveltar j Londres. 2~ . - O correspo~d e nt.e do .Da.y S~e!cb» de N. S. Aparecida chegou fÔra revigorado em 1933. De maneira que. não tendo sido êle 

a .vl8lta dy pre~ldente B~ldo- . em Hath telt'/(ra!tl 'l ue a l!(lIDS eml8sárlOS de MussoilDl 8e a esta capital, procedente da nunca denunciado. parece que o "novo" pacto não é. sinão... 

mlr. do Urugua.I, para . ltlze r aviptaram com o Nt'~U9 H!lile Salassié. afim de pedir-lhe bas!lica da Aparecida do Nor ratificação do "antigo". 

~ropagandll. de IdeologIas an- Ique ' regresse 11 Etiópia p!lra restabelecer a ordem. qu~ as te. O" gabinetes inglês e francês estiveram ontem reunidos. o 

tJ.democ~átJca8.. . : tropas italianas. conllnuamente bostilizadtls pelas trIbos Os devotos da padroeira do primeiro pela manhã e o segundo à tarde. 


Um a~lão argenllllo devIa , insu bmissas, nfi o conseguem ma [}te~. . Brasil foram convidad08 a A Inglaterra resolveu pedir a Moscou informações sôbre o 
voar s,lbre porto. no m? I O s r. l\Iussolmi ofereCia ao Negu8 ou ao se,u hlho comparecer meia hora ante8 pacto com a Alemanha. e dignamente declarou que sua atitudeI) 

mento da chegad~ do pre81-, o trono da Etiópia com n condi ção de ser mantIda no à estação do Norte. levando em face dos compromissos com a Polônia será integralmente

dente do L.:ru~ual. e .Iançol" Ipuis uma pequt'na fôrça italiana de ocup~ção e de que vela8 para aCl'der durante a mantida. 

sôbre a .~ultldão mllhl!-res a Itália possa continuo r a desenvolve r 08 recurs08 notu · proclssãú lumln08a da «gare, Na França. o sr. Daladier publicou uma nota oficial com o 

de band~lrmhas argentInas , rll is da Abisslnia. até à praça da Sé. ponto-de-vista francês e. a seguir. teve demorada conferência com 

e urugual.as. !"o mom ento ~m I Sl'guncl o o 'Dúily Sketch". o antigo imper~dor es A imagem dto N. S. Apare- o general Gamelin. chefe das fôrças militares. 

que o aVlllo la levantar von. tuda atualmentlcl as ofertas do Duce e cogita sérlamente cida f(li le"ada por milhares Os jornais de Berlim estão em festas. Dizem que a Ale . 

a policia dt!scobriu que, ao Ide regressar ao seu pais. 
iO\'és de ieva~ b~nddriollfls 
com as côres argentinas n i

e 
un:g:':~!!lS, C ep!!rêH'!Q co • '! I 
nha milh'lres de ~mlJlemas I Dr Joa-o de ArauJ'o-OLHOS, OUVIDOS, 
com a cruz cswaSl1ca» . i • NARIZ. GARGAN TA 

O aviador. \JrCtlO no ato. roi '. 
posto em liberdade ontem, ! Especi.lista cio Centro de S.úde - A ..islenle de prol. S.nlon 
em virtude de ter provado 11. i Consultas diarlas das 4 ás 6 lj2--Rua Victor Meirelles. 24-Tel. 1447 
sua inocência. Acredita - se , 
que o piloto tenha sido \'Ili 
ma dum fornl'cedor mal in A (amp..:!hh 2 ant.' polones. da 
tencionado. '11" ... u 

O saldo é negativo __ __I'mprensa alema-
PARIS. 22 - O jurnalista u 

Pertinax escreve l'm «L'Or
dre. : .Os sr8. Hitler e Mm;· VARS()VIA. n. - «O 110 sôbre a situação da minoria 
sulini podem fozer o bahlD llzontt' p(,lIlI eo escul ec ,>u», polonesa na Alemanha e 
ço da última semana. O sal- / - diZ o 61gào l.I·lci060 «Ou principalmente na Alta Silé
do é negat ivo; nem Londres Izela..1'01: """ nU~1I corres siu onde pesso!\s, .q ue repre
nem Paris modificaram suas. ponoenCl1l ce !3t>rhm. «A pro sen~uv/l '!l papel all.\'o nas c r· 
decisões Denlro l'm pouco ' pagandll alemo contl'u .a Po ganl zuç(J~s cultu.r,lI.s polone
terão de opter, o fu~hrer e 
o Duce, por um dos tt'rmos 
do dilema: ou a aventura 
so~bria. ou a paz. a \'erda 
delra paz>. 

. 
Conslderando.a atitude 

. da Itália 
PariS, 22 - ele Jtlur Echo 

de Paris> escreve: «Tem-se a 
;mpresslio da ferocidade com 
que o sr. Hitler pretende reali

~:;e t~~~:aO~t~~~~s/:~~~c~~r~·mE~~ B~r~~mc~~~~~s8:ut~~:Sd~.6d1~ Depois. nada maia Z:ri~I~~~lr~ ~~r~!:h~aqUi : Cr18DçaB RaquiUcu. : 
a itália hesllante e o, bloco 
composto pela F~ança •. Grã·Bre 
tanha e a Polônta. cUJa fllmeza 
ê inquebrantável>. 
0,. A aiHüde do gü,ê rno de Rc 
ma é um dos assuntos ljue 05 
jornais comentam CO.IO mais in
le,êsse, porque lonslderam a a
!ilude da Itália como elemento 
decisivo no desenrolar dos acoo· 
tecimentQs, Parece IGra de dú
vida que Roma procura evitar com o maior empenho a irrup

~~~ ~: ~:t~O;!~~~r~~~~ o qual 

IÚIII O, - prus t'gue o jorn a l. sos, foram trll nslt'rldas para 
- emprt'ga pr t' seDt~~eDte! cll mpos de trabalho 
os t r ~ s OI gurnen~os s_egu.lOtes: Por ou~ro lado•. os circu 

11~ A P~ lô~la nao e ~ma 108 .011clUls qu~h[lcam _de 
gra"de jlOtCIICl1I e nunca i) meDt~rosu~ 08 IDrormaçoes 
será; dos Jornais alemiles sObre a 

20 - A ec oDomitl polonesa trocidades comtltld~8 ~or po ~ 
é desustrosu e des " ~' den!ldri; lone~e s contra~a mInOrIa ger

30 
- Os puloneses talvez mâ[}lca~ a8si~ como 8ôbre 

sejam v!!~l' n:e6. IDas o .8.eu de.serçoes de c?mpanhia~ In-

N. 7748 
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Ante·ontem à noite. as radio-difusoras europêas di'lulgaram 
a notícia emanada de Berlim de que ia ser assinado um pacto 
de não agressão. entre a Rússia e a Alemanha. 

Como era natural, a noticia produziu a maior surpresa, 
tanto mais que um dos estribilhos querido. do Reich era a 
campanha anti-soviética. tendo. mesmo. feito com a Itália e o 
Japão o famoso e. iá agora. caricato " pacto anti-komitem". ao 
qual parece tinham sido arrastadas a Hungria e a Espanha... 

Aliás. como ainda ontem informava uma difusora. a Ale
manha assinára com a Rússia um pacto de não agressão em 
1926 (antes de Berlim entrar para a Liga da. Nações) e qué 

de pessoa8 até à igreja de manha sempre foi amiga da Rússia e lembram que. nos tempos 
São Gonçalo, na praça J(,ão do tzar Alexandre. os soldados russos se alinharam ao lado do. 
Mendes, onde permanecerá austríacos e prussianos. . 
até ü próx ~ lliú uiti ?7. EútiíO Os j0rnab d= ?-.1:c:;c::m, todc ':::::', !!~!:' fazl!'!Tl coment~f1os 
os peregrine8 paulistas a le-

t 

ao pacto. mas continuam a atacar os fascistas. Uma folha ainda 
varão para Santos, de onde ontem dizia que: "Uma guerra contra os monstros fascistas seria a 
8erA ccnduzida até o RecUe. mais justa de todas as guerras". 
,>nde se realizará. como 8e Como quer que seia. aguardemos o desenrolar dos acon· 
8abe, o 110 Congresso Euca . tecimentos. . 
rlstico Nllcional. O sr. Von Ribbentrop. ministro do Exterior do Re.ch. 

Um piquete de clarins da ontem vôou de Berlim para Koenigsberg. donde hoje continua-
Fôrça Pública seguiu à frente rá a viagem para Moscou. 
da procissão. Havia até agora 2 polos na diplomacia européa: Londrâ "c 

Berlim. De repente. os dois se eclipsam e surge outro: M()sc()u.fatél trllte, lUla ••." tsse não é um pólo. ê um "ôlho". Olho que vê longe,;. 
Teal broallbllel Selres 10IIII1 •••••••••••'................I' lei de NollO Selllor.l-.ft • .' ,\ • 
Se) te IlIIa !l CO.'IIIIIMB! . ._ . ... • 

• TRAN·S"F" U· S···· ··· ..• Af" O .A «Gestapo» faz pri- • '_. ' . . < ~ • 

sões em Memel • .... . • 
VARSÓVIA 22 __ A im. DO ::; .\NGUE (MARAVILHOSO) • 

prensa polon~sa publica des. • • 
pachos tie Memel segundo (om 2 vidro$ aumellta Opêso 3 quilos • 
08 quais a .Ge8tap~, efl'tuou,••........ 
nos últimos dias, a prisão de. Unlco lortlflclnte no mundo com 8 elemento. tõe6co. . .. 
mais de cem pe8soas. entre • • 
as quais numerosos moços e. Fosforo8, Cálcio, Arseniato, Vanadato, etc. • 
moças d.a8 juventuded hltle... 
risla8. acusados de ter que_o, ·. (Juidado com a .. tup.er._..!ií.!~º~e .. 
rido fundar uma organização .. • '. . 

anti bitlerI8ta. , • Os P~Jid08; De~uP,e~!dÔ8, ' . 


exército o~u Ih~s permlllrl\ te lras do exérCito polones. F.". ~·; :,i. . Elig()~d08, .. .... AIi~I.ôi~08, . 
resistir .multo tempo. Gravemente enferf!l0 'o • . ~,Mãe8 . que : criain;q.Magro8. ... N· 

cu:~o qU~~ltler pronullclsrd havera' que fazer boatos de que o famoso cirur- 3uptrlOl' 00 6fco di I"llrado • 
11 .21 do COI reote será 6eDSU· gilio Sauerbruch. professor da • de 8acolhall. • 
clOnal . ou p:Jrque tra rá umu . . Universidade de MUlllch. teria • Receberlo o cf.tlo d. Ir.... 
respos!!! razo~vt! 1 ao memo P ARIS . 22. - 0 .8 JornaIs a- embarcado de avião para a lt;l . • ruelo do UIl1l1lC e a loom~ • 
f!!.!! dum !,olllll es de 5 de MulO ~r,llU em_ grande 1~lJo~tà~cia lia . aonde foi chamado com. ,ao veral do ora.alamo co. O • 
ou porque romperá tod"s atll ~ reuDlut) mInIsterIal oe DO.' urgência a ficar à cabeceira do • • 
PUOL~8 por trás dele c ievará je D!I Inglllt"rru e 8<;, reditam 
a CrIse atual. ao seu ponto que o. gov êl DO brltunico a-
culminante. (JuRndo 8e co pr<tveJtsl'á a oportunidade 
nhece n p6icologio de .Hitler. para lazer ~me declaraçao
deve ~ e prever que cl~ e~ · ao muodo sobre a atitude da 
coll1 t:' rA (;sta última eveutua· lnglate_l"ra. D<lpui8 ~e881l de!idade.. cla laçllO. nada maIs baverá 

bl~a ~~::~oSs!las I:~~~~::çg~s ~~~i:g!:rd~e:r~oH~t~~:.rdtlr a8 

prlncipe h~ rdeiro da Italia. que • 
estaria gravemente infermo. • . • 

• 

._....;.:::..;:•••::•..: .:=.... . ::....: .=.... . :.:......:: -=...:: ..~ . :.........
.. :..• .=-...: . =-• .=-.: . :..... . ::..•.:.....:=-=:.....•.:.....: -=-~~_
_ .'

IN C R-. B ....· A·.· Alemanha lrepara af' ' .·
O a e 10 ronco 

lEITE PURIS~I;MO~ ,slua,}, publlel ade de 
Ordenhado 2 vezes por dIa. . -- guerrade vacas estabuladas. 
Serl'ido à freguesia e vendido 

a 1$000 a garrafa. Berlim, 22- Elltr. na IJreil.r.tlY~J lIlill~,r.. do=.--____-:::~_::;~ 1terceiro Relch. que pro8eg\lemquâsl. à 1,,,;zjo,,lIle!!dl~D&. . 
- 265 JOv-29 nuncla"se de boa lónteprh'ada' que lorall1 1n8t\tuldal duu 

Assassinado o vigário ~o~~~~~la;&~: gr~~~~~~~aJriu~:, para oexéJ~I~O'1~. tarr. 
de União da Vitória As compacbla8 . são cOlDl'ostas de ' jornali8t~8. ..cri
Na noite de ante-ontem tores e e8tenógrafo8, que devem. em caso.cte!,:,~p~!,iJto, re· 

para ontem. indlvldu08 ma8- dlglr 08 comunlcati08 e notlcla8 do·lront~ afiln,d.e ióluatln· 

~:r~:I~Oa~8:I~ft~~a~ igreja tar o ~o~ak:r'!.!~~:~~f:~ü se um exerCICI()4~,i9~PUhf 
O velho frei vlgArlo da de propaganda do exército do ar••coll1.an~ada' p~l\) /.d'. 0.

paróquia. que ocupava um lovlu8, cbele . dosservlç08 de ) IlI1prensa :~.Í)\~l:IlI.16rlo do 
cômodo ao pé da lIacrlstla, Ar. Na semana passida, a compan.hl" de;;.'i~~.gPllaDd" do 
levantou·se tl correu ao In- exército de terra,éoiliandada}pelo'.dr. Met~g.Il.~' oolabora· 
terlor do templo. onde 101 dor da agência ollclãl alemAi ;efetuou ~1I1i1~ arololo Im 
covardemente abatido a tlroll Potsdum; . . . . . .. ..... . :Co' ..,.:' 
pel08 ladrõe8, que fugiram Os tedatorell .· eil,s~~lto~e.8. llss~!D. mo~_llIzll~?- t6. o 
em 8egulda, pOllto de oficiais. ail811D;,c()!D0 "08;IDtérpretN. 

i~~5ii~i'~i~~ s:·Wr~;ii~~! I " ~?]Y~:· ;~':.'''' 

,e ;;g~!t~ ;:-;lJnl~o ·· c.~l'radõ . aa Washlnglon• •22 .~~!lílte:rrog~~/ LONDRBS. 2! (U, P,) 
pà~semcalnal dll>PIl8Ilf. : .. do.dúrarite;uma~nlÍ"evll'a,: eon"I .Calu um ralo DO punhlo 
,{i~>,;.l~~llcla'::~u~l1~!ta j,«;I !:ie 08 cedida à ;hnpreiii~ 5Gblt H o ,de Valnilitlll, em IUord, ao 

~~A~0;~:r:§!arí·}'3~ra d3:~~~~·~ôe,~~rii~i~~~~~fs. Ii~~ ;::r:.~~D:r:c.::r:~=~ 
Ollarapua..a. t:~;o, . . . breol:ytnslslenl~~:LboIIOI upa- ih fe,Id.u,.. quab IORCO 

Ibados"'ililllila tnl", .""ndo os 'bolpIIaU...daa. 
qual. qllltro submarino. alrm'· Trlllt& peNOu. que •• 
H rs"'rla. IlIYq:lndo nl dlre. aaba.,am 1111 um poDto pt'Ó
çJo de Mar1lnlu. o Illb 5«11 xllIlo ao Im qUI cata a 

Alu,a·" 11 con'ortutl CUI "rio de e,'ado, .r. Summer !auoa Il6trioa, r.tu.laram· 
I:om jardim c pollllr no tenlro Wtllel, rcapondcu que nenbu- ... DO P...llhlo. Toou "0
rta cidade. Cllne... rUI Mi re· I coDllrllllçlO dn.. nolld. tfJ'IJD lortl Imoçlo I al,ll 
çlll' QIIII rrmt, I~. foi recebida 116 Iforl por I q\tt- ... oaIRm. JUDlam.A'1 001ll 
317 6V-t I. dl pllrl. ..nlo. OI aOHOI I Ilrlll•. 

CASA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Met~g.Il
http:terra,�oiliandada}pelo'.dr
http:compan.hl
http:Selllor.l-.ft
http:urugual.as


o ESTADO-Quarta feira., 23 de Agosto de t939 

o "CONTRATOSSE' 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

Nes lass_ rebeldes e traiçoeiras. na. b.otICIoI... ch... 
.es _ .Imple.. grlp........."ada......qulcl6e•• t__ c•• 

escarro. sangulneos, dor.. no palt•• na. ce.t.... Insom..... 

: ::~::::log:~~~I~:!~ ':':ft..:t
:::!:~'t;.::,:'O:'J~:c~~= 

•• ' ...e dos tuberculosos to...IHI._ coftv..te.htmflllt.. • 
CONTRATOSSE jáI .....be.. m.l.... :<4000 .lt...'ado. " •• 
......Iro..~ranh.... e.dd.do! N•• _ ........ -a••••. "cc'" 
......6 • CONTRATOSSE. que. Itar.t.. .... I......_. 
........M·...' • T................. _ -.... 


Cré~ito Mútuo Pre~ial 

Rua Visconde de Ouro Preto. 13 

A maior e mais vantajosa por
que distribue um prêmio de 

6:000$000 

muitos prêmios de 30$000, 2OSOOO, 10$000 

e muitas isenções. 

Povo de Florianopoli" Filiai-vos na 

Crédito Mútuo Predial 
p.,ra cl voua Felicidade, são apenas 

simples 1$000 para cada sorteio 

"Receava 
que o resfriado prendesse 

marido ao leito 
por muitos dias·' ~ 

,J 

1~~~~J~rFu~~IEAGORA, GRA~AS AO MISTOt 
I~ NUNCA NOS 

RESfRIAMO~/ 

Deacuidar um resrrlado é perigoso. Ao 

primeiro espirro. u.e !\listai. Mlstol 

attih. os resfriados no comeso. Mlstol 

limpa e a\llvla as vi•• nasac. e a gargan

ta. e remoye .a matérias mucosas que 

contêm microbiol. Consel'Yc sãl as via. 

na_ .-ndo Mlstol com reAularld.de, 


. e ...im evitará muita. mole.tias coo
tajw..s que t;m sua orillem no naTiz • 

na ....lIIlnta. A venda em toda. a. phar

lIUICiu. 


11 ~;:~~':~U'~.~.~~d~1

,~~i~~;··~r:;~:~a~~ j,·~~.r~:i~e o Fi:-l 
rilnopoli" 

20.25 - Anúncio. em portu
guês • e.panhol. 

20.30 - Big Ben. Noticiário em 
..panhol. 

20.45 - Músicl incident.1. 
21.00 - Big Bon. Notciirio enr 

português e notai lem.n.is sôbre 
o me,cldo dos d.rivados do 11
sodio. 

21.15 - .Uma vilgem pell 
G.; Br.tanha. Jornldl musical 
d••c.it. por H. V. Mcrton com 
Ernes' Butch.r. John Toinsh. W.t-' 
cyn Wltcyn., Harold Willllms, e 
I Orque.tr. de T •• tro d. B. B. C., 
Regêncil de G.. ln Williams lO 

Georg. L.,trlng•. 
2200 - Recital de violenc.lo 

por Emil T elmanyi. 
22 30 - Sólo d. Hxolõnl. 
22.45 - • Tópico! do dil" PI

l.sI,a em e.p.nhol. 
2300 - Big Bon. Noticiário Im 

e'Plnhol. 
23.15 .- Not.. slmlnlis, em 

"plnhol, sôbr. o m.,cldo do. 
derivldos do Ilgodão. 

OH. RICAROO 
GOTTSMAN

Ex-chefe de clJ
nicado 

Hospital dü 
Nuernberg 

lProl~. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

E.'-ipecialisla em 
(irurgia Om (/1 

A.lta cirurgIa, gyne 
cologla (doenças de 
senboras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plasttca. 
Consultorlo 6 rUII T,nln
no. 18 (dll~ tO 68 12, e 
dll~ Ib ás 16,30) Tele· 

phone - 1,286 
Resldencla â rua Es· 
teves Junior, 20. _.
Telepbone -- 1.1.>1 

Automobilista 
suspeito 

Londres. 2i -Um «puiiccm·~n 
flrendeu, quando se encontrava 
estacionado, em atitude estranha 
numa doS alamedas que levam 
à entrada principal da rtsidên
cia de Sir Hobert Vansittart, 
principal conselheiro do Fortign 
Oflice. um automobilista desco 
nhecido e de acentuado sotaque 
estrangeiro. 

Interpelado inesperadamente 
pelo policial, o estranho indiví 
duo tentou lugir. atirando o caro 
ro a toda fôrça do motor contra 
o portão, com o intuito eviden· 
te de colher o policial e esma· 
gá·lo. 

O auto ficou danificado e o 
guarda ficou ferido por um es· 
tilhaço do vidro do auto. 

Acredita-~e que oulros indi 
víduos cumplice do detido esta· 
vam escondidos nas proximída 
des do local. 

Verdadeiros 

Venenos! 
Uma verd.de que todos o. medicos conhecem e confirmam: 
Dentro do estomago c intestinos ha sempre impurezas e substancias 

infectadas, muitas vezes das mais perigosas, verdadeiros venenos, 
produzidos pelas fermentações toxicas internas, que pouco a pouco 
invadem o sangue e estragam 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 mucosa 
do estomago, inflamação intestinal. persistentes e dolorosos soírimentos 
do figado e rins, inchaçio do baço, falta d. energia para o trabalho, 
nervostsmo, certas molestias da pele, falta de ar. sufocações, palpitações, 
congestões na cabeça. tonturas, vertigens. ancias e vontade de vomitar, 
biliosi<1ade, arrotos, mau gosto na boca, indigestão. muita sêde e 
quentura na garganta, azia, gazes, falta de apetite. cmpachamentos, 
lingua suja. mau halito, prisão de ventre, coceiras, mal estar depois de 
comer, tosse gastrica. preguiça, profundo esgotamento, somnolcncia e 
molleza geral, opressão no peito e no coração, arterio-csclerose e nluitas 
doenças prolongadas e mortaes. quando não se toma cuidado. 

Para evitar e tratar a dor de cabeça e todos estes mn.les, use Ventre. 
Livre, remedio serio e de inteira confin.nçn.. 

Ventre·Livre tonifica. fortifica o estomago e intestinos. e os limpa 
das impurezas, substancias infectadas e fermentações toxicas, e assim 
evita e trata tão perigosas uuenças. 

Use Ventre-Livre 

Lembre.se sempre: 

Ventre.Livre não é purgante 


Tenha sempre em casa 

alguns yidros de Ventre-Livre 


BronQuite? Tosse rebelde? Tosse CREOPHOSPHOL 
Não é xarope - produto rigorosamente científico - efeito imediato. 


A venda nas farmácias e drogarias ou «Instituto Cientifico 

Omnia Ltda,". Rua Maria Borba n.44 São Paulo. 


SEN'TENÇAS 
HUMORISTICAS 

I 

Convencidos talvl'z de que 
a8 pequenas penalidades 
cumpridas nas prisões não 
corrigem, alguns juizes li· 
mericanos resolveram lipli 
car sanções originais, em 
que há, por vezes, muito 
humorismo. Eis algumas de
las. Certo jngador de lute· 
hól stropeJou um transeunte 
e. a pretexto de que o de· 
linqu-ente precisa de ser 
cuidadoso e atencioso, o juiz 
o «condenou- 8, no jôgo dn 
dia seguinte fllzer doi!! 
<'gollis_, sob pens áe purgar 
cadela por uma semana. 
Acusad.J& de ter profanado 
sl'pulturas, afim de obterem 
material anatômico, 5 elltu
dantes de medicilla de Ca·Já festejaram as bodas de prata, e entre rollna do Sul foram conde· 

tanto mantêm.se fortes, alegres, bem Dados. individualmente, " 
dispostos. A velhice ainda não os atingiu passar oinco noites conse

cutivas no cemitério. Certoporque ambos têm o sangue rico, limpo 
estudante de Nova York. que

e forte, em circulação normal e perfeita. havia maltratado um paren· 
tI', te'\te, como pena ficar n$Essa riqueza do sangue-manancial de 
cama três diaslleguldo8,

.ude e vitalidade-é mantida pelo UIG para acalmar 08 nervos. Em 
diario do TONICO BAYER, composto Brooklyn, uma mulher lin
cientificodecola,ferro.anenico,calcio.etc. guaruda, tendo. semeado " 

discórdia n,!m quaJ:teirAo In
teiro, foi condenada a nAoSang..e pobre, ItIIIIk fraca 
abrira bÔca duas horas e

Ton;co Bar"" enriq..eu o ,angru. meia. 

GlllOSIDADES 

...~ .._---
:::-t.-"_._-Dr. BioS8 A. Faraco .... _ --

Médlco·chefe do Dtspensárlo de S1Iilla do CHIlro de .. --I:iiS~i~i~~:~:~~;:~~ft~~~I~~':s~~v~~~~t~i~~e~s~~: llli~~~~~~~~ II 	 ---Sa:~eA~~lr~~~::n1fúlo~:~~aE~~Ii!~~~~' iJ~~r~~nE~r~o, --~-de Porto I egre 	 .~-interno de Cllnlca mtdlca e Ginecologia. ~~ esta capital. 
CLfNICA E CIRURGIA 

Selei. ck Florl,....'I. - 30.. e .6bado.: 
• • A,..... - b.. aóbado e . domingos. 5 i E i II J 

Agente em Flortcm61)OUa: 	 c...hH ~..t••• 16 ~. 19 ..... 
11.. ScMIdl. '" - F lta.r.,.,. ... 

Florlaaópoll.lD.vi Silv. 	 • 
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Prova de I 

'.' " boaDadezl

" Ás 9 H.RAS~ 

Desde há seis uno~, ~j8Sr 	 DA M_4'NHÃ' 

Louise ' Omwabe, proressora 

de ' psicolc·gla !1o'Colégio Cên' 

lenary de 'HackellBtown, Nil ' Nórmal 

va Jersey, vem ' procurando

averiguar o gráo de honra

de'z das pessoas em geral. 
 Somno! 

PrEparou um questionário 
e e entregou,o a 198 ' alunlls 
do· seu colégio. 

Mim de fomentar a since 
ridade, deixou que o respon
denssem, de fórma anÔnima. 

O resultado da «enquete» 
levou·a a declarar que «a 
honra'dez parece estar rela· 

~l;~.ataulac~~~ paeln~o~~~~~~: i 
~1~~a~o~a~~~r~)~,r a~mme~~:~ I 
e"tudl\ntl'~ pareciam às ve 
zes honestas e outras vezes 
não. Eis aqui alguns dos re
sultados: 84 por cenlo delas 

:----------------------•• 1 disseram que roubariam pão
para dar de comer a uma Oorganismo cnfraqueci gias, acaba com o eansal:o, criança esfomeada, se esli , 1\'lull·~tia8 dos riIJ8 e coraQãil 	 do tira-lhe a disposi fortal ece os JllUse ulos e nervessem st'guras de n:10 sero TONICARDIUM tOD!CO dos rlna e do eorbç&u I!mpa 8 	 ção para o estudo, Pesa "OS e toma a mcmoria agi!.pre~as.belflgd., 08 rln8, a8 ncpb -llf 8, ar6iaB. 001lClt8 rOlltlh", bu~o:aeQttL ti8 

urlo.... Tlr.. as Incnaçõee doa pés e rooto, byolr0p I .H, I,,!ta d~ 8S por c~nto afirmaram Ih", a caheça. Falta-Ibe a 

ar; pelpllaçõe., uÔfe. do eoraçAo, n.tbma, b ,onl'hllo a8lhmatlca. que, SI! encontrassem 500 dó mCl1loria. Domina-o o MEDICOS ILLUSTRES 
.rtt·rlo--...c:ero8e. larf's na rua, procurariam o som no. E' uecessario for O RECOMMENDAM:

Hf'me..Iio~ das eenhura8 dono. lificar-Ihe u physico. O 1)." P~:,::1 i.;on !. ·l::~ Büiú~~v
.,' o t~Dleo utero-ovario SEDANTOL que re,.Uue 11 IlIud. 19 por cento sentir·st'-iam HiotoJlico Fontoura, re di;r, : .. . .. "" (1 t('nho I ido sobejos

perdida: pt 11. Jluf!ml:.a, p~!!! ·.:!e~. !:!!!grrz~ . !~ éUr't ;iüfc:s UfI.UClLd leuiaóas li roubar ICO.OO" molh'o!oõ d(~ sAti8 r"c~ão com o
ngutador d•• vi.ltRo . .. era das 00. nçil8 du utero, ovarlo., evlla dólares s~ pudessem fazê-lo cOJllmeJldado pela medici "mpregn, jil In\ :-; tnnl~ ,"denso. 

ao bemorrbllglas, aDte. e depois do p.rto; contra tod81 as ~Drer
 ~em Ir para o xadrez. na brasileira, desperta () do 1'.xl:c lh~ lIl t· p rqlM:rAdu
mt~.de. dll8 .el hOlai de qualquer Idade. 	 BinlllUi,'o Fnnluurn.Somente 28 por cento di appetite, restaura ai enerLe/"õol'l do eOlaçfto O astlllua :rrom a verdade se ao fazê· 

Use a CA ' TUSGE"OL Espccillco do dr, KIDg Palmo., lo ofendessem os sentimen 
coutra bydropsla., pé. locb , !lOB, [~lta de ar. pslpltaçõelt, b .tI

menlO du. velas e 8rterla., u:ooncblte ablbmat1ca, aneurisma. 
 t08 de alguem. 
eyphtlls e I hl·umatl.mo, le, õ ... C80EOÇ", U' IDGS e,calO88 e dôre. 54 por cento acreditavam 

no cor~ç&o pontada8 008 rln. e i~ch.çõp• . que os primeiros mártires 


A OI'! ('rli co ... e cu II \ . alescolJ te:; 'crl8tllos fRzlam' bem não que· 

'rendo mentir pura salvar aDenm u'ar o STEr\O: [NO, Que faz eogordar, r.llgmeDta o 


vigor doe musculOA e do. Dervos. Fort81~ce " S80lllle Das pe~
 vida. 

ao•• aoemlcae . Evita 8 tuberculo.e_ clcahlZ/l 08 pulmõe< doentes A maÍ(.r tendência 11 falta 

com pootadas, to••e. dure. DO peito e nas cesta_, p.' rolls Irtc,. 
 de honradez entre ai estu
IIDEua suli.. ura a opuraslheDla, o de8ao mo e ~ tly spepsltl, e a 

cooUlesceoça é raplda , 
 dantes rt'fArla·se ao seu pró· 

prio trabalho e8colar. Delas,
lSyphilli~ - Pdln - Rhollmatit'lillO 

A SI'1Il0rH .TlNA (EI xlr de Carob81 do sbblo dr. \vim"fi ~~ ~~~ti~j~~'\n~:i8::J:~a ~~~ Quer I.r feliz ? 

Gief'n, cura ID' IEftlli8 d" flUrgue. fyphlll"", ('c Z " m88 luru 'Jf"P. 

dllrthroe, esploh,., Ilotula8, pu .gacõ 'S, ' ..rld.", cancro., eocro
 ganar em um exame se lhes . I 

ft~llI: :::~:d:llsmo. Un!co de\IUrhtlvo que limpll o corpo, tonl· por negociol, amores, ter sordesse bom resultado; õO Em 

ceoto seotiriam a mesma te, saúde e realizar tudo que Companhia c Aliança ~a Baía-Depositaria!. tod~. I\S dr~garla '- de l'Ao PaUlo e Rio. 	 teodência se li maioria das deesja? Mande 1$100 em seitas 

suaR c,!mpaaheira8 o flze8se; e escreva ao prot. Orue Khiva, 

e 79 por cento haviam en- Caixa Postal; 407,. Rio de- la


AS SENHOHAS DEVE~1.. U~AR gaBado, com efeito, durante neiro, que lhe Indicar' o melo Fundada em 1870 Side: BAIA 
em su~ tC'lIe.te iotim8 .ó;r,ente o MEIGYPAN, de os ·l'Xamp.8, pelo menos uma de obter trlumpho, prosperida


vez. de, lortuna r saúde. N20 hesite. Segura. T.rr.tr... Maritimoa
vrallde pllder bygleolco, c.'otra moh'slias c' ntlOg lo~a6 

t 'Iuspeltal, Irrltllçõl'1 v'-g oal ." , corrimento'; molel' 

ti.. utero,vdgln81l, melolte. e toda SOl te de doença. 


, local.· t grande preservativo DNg~ rio P4l' b~co, Rio , Capital Realizado Rs. 9.000:0001000 
Capital e Reservas 5O.058:377$91:i2 ' 

, Responsabilidades em 1938 ~.188.652:899$714 
Receita em 1938 22.786'183$148 
Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:791$813 
Sinistros pagos • ) .004:715$170 } 
Bens de raiz. (prédios e terrenos) 17.186:248$949 

Diretores: 
Francisco José Roddgues Pédrelra, Dr. Pânlilo d'Utra 

Freire de Carvalho e EplfAnio JOSé de Sousa 

Reguladores de avarias nls principais cidades 
di América, Europa e Afrlea, 

Ag.nt..·.• m f1orlanópolla I• Até a. "reanças sabem que Cafi••pirina é o cal. 
mante por excelJencia para .. dôres de ouvido, d. 
dentes. de cabeça., nevralgia, . enxaquecas e outrol CAMPOS LOBO& Ci•.
male. semelhantes, Cafiaspirina não somente dá .1. 
Jivio rapido e completo, como- reanima, restabele RUA PElIPE SCHMIDT N. 39
cendo o bem estar normal. Cafia.piriaa tem a ••
raneia da Crm: Bayer. Cal.Ka postal I{}- Teüplro",'083-Etut. 1tl .•ALL/ANCA
• Seja precavido: teM,. sempre á mão Caiupiri.aa. 

Escritórloe ' .m; Italal. Laguna _ 
Quer aaber o meu segredo? 

Blum.nau. Sub-AOent.;.m LaQeeEu"vou dJ:l!-lo sem medo. -	 12-PI'~r. *u (>tH"~rJ,,,Jlt" ti.

Póde"·espaJl)ar. s,;quJ:ér: Cnfiar/llri". ~rfJt~x;"t" 


ro". /la",1 CELO..

Sou,asslm bela e elegante PIIANE.. 


Gra(:as ao uso constante 

Da '••.tI. .Saddei da HuJl)er" 


(jFIJli~IIfA

TORNO PARA MECÂNICA FINA 

O REMEDIO DI. CON~I~lIÇA .125x!10e · diretamente da J fábrica européa, 

ofeNcé.se a '. preço de custo. R; C., Caixa Poso contrai, Dl0RES Él RESFRí:.",OI 

tal, - 42'(55:: ~ P'àulo: 


E.S~.f: · Il~, M~WS:j"C A ,L, Ol;Jf.I·fM 'Be :CRIANÇAS 
, RUa' Jóào!{pinto; i2 DO 
Gf,~ntli'o:j,.ttli~uid'9io .. fin.1 

O~I..ilniil~c.ulcirit.dõ pBlo tvH M; Sr. Dr. Juiz · d., 
[ircltO d, 10 Vir. ~,ComlléíFd. C'pll,l, .eró v," dido, com 
OI ••*,__0 IM tO ·~ , ~O~/oo.• • éuS'~c1. cllock. d. mú5i
' '', ,",,,,10' plf' InllrÜ~tnt~., de ' .. ~ÍI.ICt, b.lclclil.; , 'pa,e
.... IM .U/O, In,I,_nIO, ~c'T'ú~lc;,~dil'c:o,n?vo. ,e uI.do.,
yll"... • .,~rlo., .te.. ' -.. - l~ •• ,' 

CARLOS EUOt 10 fREYESLEBEN S, 	 V :lI ..---------....-til Llquidatâdo UV - 1!! ·__________________1 
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ArtiqQs ' cié!l.nvemo para hQmens, senhoras e crianças, em maior e mais 
- - ------------------ variado 8()rtimenlo, na CASA "A CAPITAL" 

Matriz Rua Conselheiro M~ f,tI 	 n. 8 

[J Sl16Ut 

, S A N,G,U[N O l 
I . (F.r~ul~ 11••1)" " 
I E' o UDico !orrifi ca iúe DO 

mUDdo com 8 erenieill~ 
IÓDlcos: Phosphôro, Cal · 

I 

I . cio, ~r~enidlo, VdDltdalÔi 
.etc. Com o s~u uso no fim 

o:' de 20 dias, nota-se: 
1 - Levantamenlo aerl' 

j dn fôrça! e volta Immedll 
la do appetlte; . 

2 .. 0esapperecimelllo por 
completo das ,!õres de c" 

! ~e~, Insotllol, e nervoII,·Afeta_~ct ~B'~8Mes 	e I 
3'-Combate rldlcal d, 

:.!e~!e!!~o "~rvo•• e do em
maareclmeolo de Imbol o. 
sexos; 

4' - Aaimeolo de "elo 
varlsndo de 1 • 3 11.1105; 

(rônicas enfermidades 
sífiliticas I O SlnlDeool ~ amalran

de de!coberl. sdentlllca. 
Oplnlln do dI , M8noef SOl o ~r. J'Jc1 . L JI l 1\1 'o:, 1'(>, conctltn~do comer 'eo deC a i' .

ciante :.& cidade dO Rio Gnndt, onde i multo 

conhecido, relacionado" bj~toote eSllmado. o861m 

nos e~crpveu: 


«Dtcltlro em nome d& vertlllde I! em ben t!lcio 

d"s que l!ofren:, a qu~m 11 leHuro da presinte poderá 
 PROGALMA 
aproveilllr. qu >, há mul'o, élf c! ádc de grave~ e crôni

cas e eof"mldade~ ~Ifilitlc ,l ~ , d ' poL de tomdr lou· 

mer s remédios, ~em pn\ellO bbstlutil menle algum, . 

depois d .. (aSS.'r os m "iolea di ;~ahOles e deeepçOts 

por conselho de um bom e 8\n.eI0 IImlgo, f Z o U80 

d , ~ lguD ' vid",,,, do mll revllhosl), do ml ligrr8o, POIIPO 

dizer. -OALENOGAL., IÓ' IIi!!!a do O' . P,ecerlco W. 

Rom , o. flcondo complctdmfnte bClm e lt>stHbt·lecl .lo 

e lestobelejeo de todos os ma les Que me atormenla

Volm I! Q\1e me to rn~vt\m um enle 'Ao In'~l z, a pon'o 

d~ muit8!1 vele, d~~~j Ir a tn f·rle. E, por IIU e~la li 

fiel exp 'e!são dtl Vlrd8 ~ e, ct' m grl1nde p'"za e grall 

dllo iI comun co, po:len jo r<z Jr de8t/! o U§I) que ANTONIO DO CARMO, pa

• ntend.r... 	 deiro , residente na cidade de 

Rio Orande, Rio O l .md~ do Sul. OURO FINO, Minas , há 'mais 
JOÃO LUIs MONTEIIW de dois anos,que se rncontra 

(Flrm/l reconhectdll pelo nolá~lo Abrillno da radicalmente (urado dos a ta· 
Sllvl! Moncorvo. ques epiléticos que o haviam 

acometido, usando, para isso,
A prlmeir/! riqueza é a !Ilude. mil· , para ler apenas do is l21 vidros do ma · 

boa ~eude é neces·lido que S2 hnh!l o sdnllul pur". ravilhoso preparado PROCAL
Isto fÓ se oblem, u'alldo, de qUllndo fi}> vez, all1un8 MA. 

PROCALMA assrgura o êxi~~é~o~oo Ilc::ed~e ~GttE~~~~L.,v:~pelh~' 50 ~~~ to no tratamenlo da EPILEP· 
dlóriament(>. vem i'I1c8nçeodo resu\lc1dos 8urpreend~n SIA, sendo um medicamento 
tes, 00"'0 ",ova o IItellllldo adm/'. m.:>derno e inofensivo. 

UNICO premiado com - DIPLOMA DE HCN
RA - e elllscltlolldo - PREPARADO CieNTIFICO. 

Encontra-stl em todas as Farmácias Dr. Remigio 

do BrasIl e RepubJlcas Sul · Americanlls. 


CUNrCA · MEDICAN 51! Ap. L. D. N. S P. - N. 96~ Moleslia internas de 

Senhoras e Crianças em 


Geral. 

CONSUL TORIO : 


Rua Trajano, I - Sob. 

CONSULTAS: 


9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESlDENCIA: 


Av. Hercilio Luz, 186 

- Phone: 1392 -

Athmdeá chamados 
P.79 

o EI;xir de Nogueira 
E' conhecido h.. 62 .nnos como D 

verdadeiro especilico d. 

SYPHILlS! 
Feridllt, cspin!,l1s, mlncha~, ulcerls, 

rheumolismo 

. S6 Elixir de Nogueira~f,,,~e: 
~ _---~ ~._.. .._

I . brelud~ ~i~d~::n~~a~~:~~;n~ ~~:~~I~~J:' 
incapaz de produzÍl o que se espera delle 
e que eUe, de resto, póde dór - não e a Pre· 


quica-Vicio; é peor : e a Preguica - Doenca, a caracteris
 (asa Electrica 
tica da "Opllação", da qual é um dos symptomas mais 
expressivos, vende medidores e 


POfa combater essa PT~iÇ(l doentia, basta toma, installa os «quadros .. 

a "Neo , Necotorino". que restilue ao enlermo a saude e 
 para os mesmos. 
a dispOsição para o trabalho. 


Á Nei> " Necatori,,« .. um vennilugo poderoso. acon Preços modicos. 

diCionado em . capo;ulas rcseas contendo ,telJachloreto de 

carb'ollo em soluto IOlido ·. oprimamenle . lõlerado pelo 

organismohumono. ,,--, . ~'"'-.~~ .... 


NE O· ~EC ATORINA 

...._-

f. A '. r'1\ ~ c. uro r.. 00 (I\R~ ll 

:-%"-)" ~PI~O_~~NJ~ 
I 

,GONORRHEA (HROHICA 
Não dUMolme I Ao eeleoela progrediu o h6 UDlIJI 


NOVlDADB que resolverA o seu cuo. 

" Maxlmo atemo, Car la para: 


C"IXA POSTAL 1849 . S. PAULO 
Proibição do 
beijo emtR.HEUMATISMO público'Oí"Dll turbiol R.na•• 

são CIi ~üG CAUS.Á 
.AAsim o reso1vcrnlÍ{as IIU

Juntas rigi.daa e inchadas, com '-tOrtura toridades j!lpOne88s; ê li í'Oij · 
. istente do rheumatismo. A d6r fu: com que 
os dias pareçam mais longos, mas a9 noites lura visa em t'speeial os I'S ' 
d~o a impressão de íntermina.eis e nlo propor • . traogeiros. A ologuem - ex

Clonam ao seu corpo solIredor o descanCjo ' plicitameote se consigna 

tranqnilloquencce5sita. Deverá comprehender 

que os seus rins n10 estio trabalhando como 
 I«é permitidO beijar qualquer 
deviam e nlo terá V. S. allivio emq 113nto mulher em público, duranttl 
elles estiverem .ffectados. . () dia- . As penas silo pesa

Milharca de homens e mulheres existem das e os rei!lcidl'ntes pódem
padecendo horrores, embora. pudc!Jsem eritar 
de vez: esse !offrimento. Mgnindo o simples "tê chegar a 8e~ expulsos 
conselho que aqui damos. . 	 do pulso 

É neccssario repõr os .eus rins em condi Felizmente a r e striçiio tem 
çOes lIormaes de fUDccionamento e não ha um limite.
pl ra isto recurso melhor, mais rapido nem. 
mais seguro do que começar a fazer uso das Marc'l o êsse delicioso 
PUnias De Witt, ainda hoje I comple mento üircunstaDc:,,1 

É c1an.. q1U~ ás Piladas De Witt nio se ir' de teU'p l'; «durante o dia•. 
attribl1lr a propriedade riclicula de curar todas 
as doenças renaes. Ella s são feitas para o Depois do Sol posto já nilo 
fim especial de acabar com o rbeumatismo, as há Denhum inconveniente. I~ 

dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelo. .... até, com fraoqueza, bA mui

turbiol dos rins. As P ilutas De W itt nl0 s6 o libertarão dOI ltUA 

padecimentos, como restaurarão o seu . igor e a sua vitalidade, de.ido 
 ta8 v8nt8geDs nessa lIoda 
á lua magnifica acçio tonica. A .enda em todas as pharmaciu, 	 t1 p m onstrllção de amOr, por 

que , a.iGIJI de coota~, no J~
pão ou no ·Tombuctú, o bei
jo de noite, à luz diaS estrê
las, redobra de encaoto.Pilulas DE_I" ...~ 

PARA OS RINS E A BEXIGA 
'ndicadas PAU. Rbeumatistrlo, Sd aHca, Dôres na Ciatura, Di.turbios Rua.., 

Molettias da Bexhrõl e, ~m !lera l, pllra enr~rmi4ad•• produzida. por ••c.... 


de acido l1rico. 


CLINICA GERAI. 
VIAS URINARIASLLOYD ·· BRA]SItSlRO 

Especialista em molestas
«PATRIMONIO NACIONAL.. pleuro·pulmonares (bron·

LINHA ARACAJUtpORTO ALEGRE (Para o Norh· chites - as thma tuber
no SábadQ, e para o Sul Da quarta feira): • CO,'Io\TE. AL· 
 culose, etc.) 
CIOIO., .COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO • . 


LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA. Cunsultórlo: RUI Joio Pi" 

LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO • . lo, 13 da. 14 i. 16 hor.. 


TUTOIA/FLORIANÚPOLIS - Plton. 1595. 
FRETES DE CARGUEIROS Residencia: R... Joio Pin- .. 

VAPORES A SAIR: lo, 1 (Sobd-Plton. 1214 
PARA O SUL: 

J\NIBAL BENEVOLO: 30 do corrente para Rio Graode. p-,=,---::-;--'";"'-:-",!-"~~

Pelota~ e Porto Alegre. Especial obséqUio 


COMTE. CAPELA: dia 13 do mês vindouro para Rio Antonio D'Acampora, rnfér
Gr8nde, Pelotas e Porto AIl'gre . mo. pede encarecidamenle a 


seus bons amigos c fregueStS 

o especial obséquio de mandaPARA O NORTE: rem pargar· lhe os seus peque . 

COMTE. ALC1DlO: dia 21l do corrente para Paran8guá, nos débitos it farmácia , alim
S8ntos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Sal de peder, também, satis fazer 
yador, Aracsjú e Recire. os seus, e por cujo favor mui · 'T

ASP. NASCIMENTO: di8 5 do mes vindouro para ltaja\, to agradece. 
S. Francisco, Santos, Aogra L10s Ht' ls e Rio de Janeiro. Florianópolis, 16 de agosto

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN de 1939. 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

ANTÚSIO ~ACAMPORA 
322 6V·2 

Ag{lncia- Rl!a lollo Pinto. Armazem  c::-;:;:;1 
9 - I'hone 1007 12 - Phone 1338 '1 CASA 

H. 	 c. DA (OST A - AS4ente A1~ga · :e uma confortavel casa ~. , . 
com JardIm e pomar no centro ' . 
da cidade. Chaves à rua Mate- . 
chal Guilherme, 15. 
317 ,., 5Y;3 GRIPPE 

catharr08, constipações, escarros san
guineos e fmque1.as em geral são indicios At.~Déab%'I 3 
gTnyi88imos. O menor descuido póde 

Dispondo dê ~q,·tna 011
occaeionar <loen~'.5 perigo. as, até mesmo clna. porém, .df'q~d.a. COIII 
a tuberculose. Hei" prudente. Aos pri apa,relhamenlo 4t prtct.lo 
meiros sympt()ma~ de to...e ou ",!IIriados absoluJ: .,~â': .1;~~arJor

t.ome o NOEL :.MêND,O~AVINHO CREOSOTADO acha seà dllPOllçlo• • rua 
Dô Ph. - Ch. JORO dn. S ilva SilveirA P~dre MigUfllnho n.- 17, 

I
até o dla2g de ~.da m6s. 

Atravu .dOI tempbs e depois de apparecer centenas para consêrto de rttc"to. 
de outtos, o VINHO CREOSOTADO ainda é o r~s detá?ió, modlllc.çOuo;' 

:, ' · técnlclI. ttC'.grande fortificante.' VINHO CREOSOTADO - tra
, dkiOD~l , e..,E~!~~O tonico reconstituinte. 
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.'.....:..............................: 
o Estado 
Diario Vespertl"o j ':6mptesa Mae. de.. Mav. "Hmpeke".1

Redaov!lu e 0121010... 
r.. Jollo Ploto u. 13 : Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Car! • 

• Hoepcke» e «Anna ..; unicamente de cargas com o vapor ..Max". •Tel. 1022- Cx. pOlltal ISO 

4SSIONA1 URAS ~· • 	 •• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS • 
N. Qplt.l: 

lIaoo, '0$000 
~mNtro !25000 
i'rImeatre !2$000 	 ·•• Lin ha Fpolis.-Rio de Janeiro ',Linha t'pclis.--Rio de Janeiro Linha Florianopolis- .: 
..te 'SOOO I 	 Escala Itajahy-S. Francisco Laguna, •
'1umero nulao llOO • e Santos. Escala SlIo Francisco 	 • 

• T ranspor tes de passsajieiros I 	 :: e carlias. Transporte de cargas Transporle do: ca rgas. 

e Paquere -Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete <Max' -.' 
Aouuoolue DlfldlaDte cuolracto • cAnna. • 8 

• -Cal Hcepcke. • 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 ! 
• -Anna.. 23 • 
• Salda á 1 hora da madrugada. ..' e Embarque do Srs. passagei- madrugada. •Saidas ás 18 horas p. m' l Saidas á 1 hora da 

" dtre.o "o ae reepon8Abll, SII
pel... _oelloe omlUldOI DOI • ros at~e~!s2~a~0~::d~:.s ves- •arttpl ...tpadOl 


• Ordens de embarques até ás Ior.dens de embarques alé Ordens de embarques até •
e.. 12 horas das vesperas das ás 12 horas . ás 12 das vesperas • 
saidas. das saidas. 

IUTITUTO II IIIGNOSTICO : 	 I e O" - As passagens serllo vendidas, no escriptorio da f rn- •CL11100 	 - _servcçces: presa, medianle apresentação de attestado de vaccina. li 
ü" Passagei ros - Encornenàas .., Correio 

• E' expressamente prohibida a acquisiçllo de passagens a bordo dos vapores. •Modernissimos a viões JU 52 ligam com a maximaor. Dj.lm., Mczllmann 	 e. Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pilO trapiche sito e 
Formoldo pela Universidade de BRi\.SIL _ U~t~ÚS:lç~e ~o~~:~i~f~!: - CHILE _ «Rita Maria». 	 IOBn"bra (Sulca) 


Com p, 'Uca nOI b~lpltals europeU6 BOLIVIA - PERU' 
 • Para mais inlormaçOes, na séde da • 
Cllalca médica em geral. pediatrIa, • Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke

doeaÇ&8 do Ilatema nervoso. Syndicato Condor Ltd•. • á rua Conselheiro Malra n." 30. I 
Assistente Técnico Agentes: .- CARLOS HCEPCKE SIA. Dr. Paulo Tavares RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florlauopolis : ••••••5 .............................


Eapeclallzado eoi biglene e saúde 
TELEFONE N. 1.500p4bllcaRt'l UJ~~~:o~ade do 	 , I I ' .' , / ; / ~ ) : . Gabinete de Raio X 

de 	 Dr. Augusto deAparelho moderno SlBIlENS para I / / " dlalD6t tl_ da& dOfocas Interoal: 

Co,açlo. pulmii8l', vesl~ul.. biliar, I /',' j


"\6mag08, etc 
 Dr. Joaquim Madeira Neves Paula 
Radl, gralia. ó._- e .adie grallas 	 MEDICO / I I 

dentária. Medico - Oculista. 	 /-- DoellÇBS de Illllloraa	 I 
Electrocardiogralia clinica Pormado pela Paculdade de Medicina dll UniversIdade(DlagoólUco pr~CI80 d ,& moléstias Plrloa 


cardidcal por meio de troçados 
 do Rio de JaDeiro 
elétricos, ) -Op'lcGea /-

TratameDto CIlDlco e olrurll'lco de todlls a. molestlaa 	 $Metabolismo basal 	 CONSúLTORIOdos olbol(1lI'lermlo8ç10 dOI dllúrb:oB d~s 	 Rua Victor Meirellts O 26 
gli,dul•• de .~creçao Inlerna) CurlO de aperfelçoamenlo Oil espeCialidade, com o dr. 	 I" /as la 1/2 e das 2 as 4 horasPlluro Filho, no 3 ervlço do Pror. Dilvld 3aosoo, DO HOI	 ISonda~em Duodenal Tel. 14(1)pitlll da Fund~çiio Galfrée-Gu'ole do Rio de Janeiro~ , (rxa.~!,q3::d':'o8~ ,:lcJ~6~~N~)~ do 	 Ruideoclll: Vlscoodt Our JCompIfla oppartlbagem pnra ullmes de SUII especllllldade 

PrelO. 42 - Td. 1665Gabinete de li:>ioterapia Elrclrlc:ldade Médico, Cllolca Geral ODdal curtal, ralo. ultra-vlo:et ••. 
ralol Inlra-.. ennelbo e eletricidade Consullas dlarlomeDle das 16 és 111 


mlJdlC'.l CONSULTORIO Rua Jollo P iolo 7 sob. Telepb , 14&6 I
o tipo da mulher Laboratólio de microscopia e RK8IDBNCIA: Roa Teneate Silveira ~7 TBLBI'B. 1m 	 E' FACIL APANHAP-. UMAanálise clln ica Ex ' me. de 180lue para dI8gn6stico l'-____•________________ encantctdora 
da .mlll. dlagDII.UCO do ImpaluJl6-	 Na América do Norte, um Ju
m", dO\!Hgem da u '~t\ 09 @' r-gue. 	 r'f formado médicos, 

G~PPEI UM RE5FRIADO, OU UMA 
de pinto

res, escultores e outros artistas
pie. Exa..e de urina. (.eaçao de 

:::::: ~:~!~I1::i. ~-:::'.Ii~ 	 determina, todos os anos. qual PNEUMON'A 
puz, _ . rroe, liquido raquluno e o ti po da -mulher deslumbra r! MAS "'Ol")~~OO O rt\MO&O 

q.....r "='= c:.~:o.elucldaçllo te ou encantadora». 


Rua ~-e.n.n lo lIacbado," O tipo 1939 é o sel:uinte: 

Telelone 1. ,95 -I melro e 63 centimetros de 
 PaIO&\IPf"!!..FLORIANOPOLIS 	 altura. Nao pesar ma is de 5i 


quilos. 84 .:entimelros de buslo, 

65 de cintura e 87 de quadris. 

Nariz de narinas bem largas e
CASA ~!uga~S:ra~ia,cas: 	 pontinha (se possivel) um pou · 

co alrebitada. Morena (as more
 Carlos H_polce S.A.

Lamego, 84. rua almirante 	 nas voltam a estar na moda).260 V-37 Olhos verdes. Pintura sob ria 
(graças aos céus). Sobrancelhas Matriz: FLORIANOPOLIS 
bem carregadas. As pestanas FUlals em: BJumeD&U, Cruzeiro di) Sul, Lages, 

TRONCOS FORTES lalsas continuam a ser permiti· Laguna e S_ FraDclsco-Mostruerlo em Tubarão 
das. Cabelos em cachos CUltOS 
e bem ligados a cabeça. SapaI: Scmdalias o NUTRION e para o faro que os. home-m SI!!' 	 BEFBIGERADQBEsELECTRICOStos n. 35. Andar desembaraçado 

seivo ê paro as arVOT C'S. lornb""'lTl com eUl.:'s o nal:1 e decidido - nunca aos puli
c orpo humano o que a tornem ViQO IOS05. lIllondl'\ de liras 0$ "!roncos !Clte,;" tanto reza é m~Lltlicil:'l1lt~. (,) rt;.° nhos e passinhos curtos •. 
na vida veqelal como na curso Co selllelhante' ; "ctdu pata verlo 	 E aqui têm o que está d~cre
vida humano são os mais bom -se os seu:. IIlw::;culor;'. 

a provei toveis: na p rimeiro dã-se·lhes N UTRION 
 lado na América do Norte. 
elles no!) dão as made:ra~ O NUTRION to o vmda 
d e lei com que se fazem as deico -ad ubo ch im ico do 

variadas e"nslruccOes. Il ~' olCJonismo": o le rlo. o pho!.
de todas as cessor ias 00 1:'0010110 da phOl0 e o arsenico cOllt idCJ~ 


CALÇADOS 
e xislencio ; na s~gundo em sua fórmula vóo le'/CI 
eUes consti tuem o hUllIo- o '1igol q ue· lalta aos mu~· 
nidade uh) que lIobalha e culQ5 debilitado:... uo ~ar l -0TAMANCOS MEXI- Que produz. gue empobwcido. oo~ Htt'I 

qualidades 	 Or. BulClu 'ianna 
POJ O que as arv OIes se· vos abalados. (1 feclamo 	 Consultorio A Rua 

€; 'CANOS para Joio Pinto D. 18 (soPRÀIAS DE BANHOS ~~: I~~:s. b~~~~,d~e~OJ~~~~~ ~e;;ill~~~:' ~~~d~~r~~~l~~::l~~: 
p'o "osiu.bo'·. ao equiliblio do olQonismo. 	 brado). Consultas da 

1 As S boraa da tu.:(into. - Chinelo. - 80 de. Aos })obre8 ,~
ita - ,LuVII, etc. CODsultaS}, DO .,:B08pl~ 

tal de >~dlié,' ;.


Artieo* ,pa,a sapatei , 8"Q~" tW,gLÇli~~~ ros e selleiros 

CortiuD. • 'Fabrica Vend•• em pre.taç6e.- Garantla de 4 annoa d. GalçaclOe 001S mtHUkJI (cU 90 e tU 120 1i11N)
••Me .. _a ~ _"abeotlule, poa., _ ...•BARREIRêi)S.~( lO u.o di bor.. co.-08__ 1ftI'WI. ctKtJ1Q do q. _ 

turo d...ro••• _ t boru .. Hn1~C~~EN~ULA CONeRETA 
a "ineihó'f ",pomada para ferldu, quelmadurall t! MaDtemOI em depóllto lOdu.. peou IObr.

(, .:' ':. ';'" i.;.~ ". ulceru antlgu oo~NAÓ' r.óhfuhdff ' colil a "pomada( colilmum de Cáleil_dula. ....atee e 111_0 meoam.aaoe 
EiIJiDiCALENDULA CONCRETA em todai .. ';' , e. caaoa d.4kMrTAloe oa PIO".....rtoe..ao ....A,Lheureux "pbarma-claa. GtIoa I_"I"~~.............ID 

~I R... C. Mal,., J9 O .. P'J&Itarto Oelt.il 'uPltal;'; PUARM.. STQ. AOOSTINHO 
Rua Cone Ih lro Marra- UI :.::"~o:. Me7.:. :. ~l:-:'-...:': 
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Empresa Via~ão «Sol Nasce»o sr. Mussolini hesita' \ 
de: 	 e fantasmas 

PARIS, 22 -- ADalisando a situação atual. o iornal «L'Oeuvr.· \ 
diz que ·0 governo Iilscista teria sollcltildo iIO Relch que fizesse um último I Belnilidino Jo!é dos PôS!OS tPÁRlS, 22. Tod. IJ\:iDiiiiitt~a 0 c6Dlenlil asillla~1o
esl6rço para a solução pacifica do problema de nIDtzlg». presente, mal . t. retll J'lfnal,!~ réillme < asslm ' a opinllo

O lornal cODclue afirmalldo que as helltlçàes do sellhor Mllllo-I Viagens semanais de
ÜIIi sio devidas 11 atmosfera de IlItIldetaçio que reina em todl I ltiUa. 	 geral: ,~Est.~D' ~DI pie.., . !DisJénlí. ;i'Háo' mis!é~lo de Salz
"O pais receia a guerrl, que considera como uma calamidade. Uma OpU FLORIAN()POLIS ao CRUZEIRO 	 burlD" ,Ode ., !)!~r.~~~uburloiJ.D'do Palácio Chlgl, .0 das en
slção surda se faz sentir, mesmo nos meios fascistas, e I policia aClba Passando por: 	 treVistas Cianll"fHiU~r,:Ribbentrop, ,0 ",dos entendlDienlos Csa
de descobrir a exiltencla àe associaçiiel secretas de ollclãis, com a RANCHO BARRACÃO, BOM 	 kv:ClaDo!L'IiI- ' QUE!MADO, TAQUARAS. 	 -~us~~liDIJ';:t:.I~e~t!t, lá DOS estamos ·habituandolidade de combater I inatraçio germAnlcl 111 116Ua". HETlHG, LAGES, CAMPOS NOVOS. CURlTlBAN01:i, Ia esses mlsterlOS e as hlslorlas de fantasmas». 

HERVAL e CRUZEIRO. 

Viagens ,:\pidas, com onibus icom~let.amente novo, dirigido 


por volantes profiSSionaiS .
IÚltima ho;a esportiva I 
Saídas de Florianópolis, às Sas. feiras Dr Pedro Catalio Clínic:a ~édico 

Saídas de Cruzeiro, às 60S, feiras· clfurglca _.FLORIANOPOLlTANOS X SULINOS I 	 das mole8ti~~E~~AL~~~Ç~ eInformações com: 	 pescoço 

I 	 OLHOS. NAmZ,GARGANTAeOUVIDOSMário Moura 
E' o CARTAZ SENSACIONAL DA TARDE I Consultoria: Hua Trajano, 18 

ESPORTIVA DE SEXTA-FEIRA SIE)r~RçVaII de GN°AvRenAlbrN°T"I'D
204 Diariamente da8 \O ás 12 e da8 4 ás 6 boras 

R••id.nci.: Plton. 1565O n()~so lll1lDlio esportivo terá oportunidade de II Inauguração a 5 de Setembro 43 V-I~6 
presenciar, sexta-feira pl óximll, um grande prélio inter- 39 - IOv-l I :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ • ___---;;-~-=~-
. municipal. Conforme já é do dominio pÚblICO, a Fede • -o :: I 
ração Catarinense de Desportos fará realizar, naquela 

ç50	

I Inque'rl-to 
data. o sensacional embate entre as seleções desta capital --	 V d ('- ~ 1 ' 
e do Sul. d~l Estado,. afim de slIleci0!lar elementos rara IJI à P s a - !'/llmeiras 6 e Semana de : a -.;,OC1& I anulado a constitUIção defInitiva do combInado barriga verde F) o eslo 
que enfrentará, em Curitiba, ao poderoso st'lt'ciooado ,spolte . _ ---- _ O SI'. seeretário da Fazen

paranàeC~06neq' \Ianlo A pol.l·cl·a control,ará os CaXl-as ANNI\'ERSARIO!! da e Agricnltul''l anulou o intodos reconheçam no «onze' sulino 	 qué ito ab t C d 
um adversário de reslleilo, deVl"mos adiantar que êle terá Jogos na Bara. COlltl'lluam os festl'J'OS De(one, hl je, o ndtalic!o da , I . er o no. empo e r 	 da uma. m. professora Olga Nunes Cerea~s e Legu~llInOSll8 .dl)
pelll frentl' um qU/ldro de grunde valor e que tudo fará S. SlIlvador, 22, - ~m vista Semaua de Caxias. ',breu, conSOrle do nosso (onfrdde Tubarllo, por nao ter Sido 

para bem represl'ntar o valor e o prest!JZio do futeból rle os presidentt's dos clubes A banda do 14.0 B. C., . facultada amplll defesa 80 

llorianopolitano. O combinado da Ligll Florianopolitanll nomearem uma ~omi88ão r~rll ontem à noite realizou no ~. Cá~'O t L~z Ab,eudantIgo rr acuSlldo, cuja notifiC/lçiio nRO 

ti" Ful"iJúi reuuirli jogHdores de classe e que poderão dirigir os destlOoS da Liga j llrdim' Oliveir'a Belo a re . at~r 0« sta .0>. A gna e .a- declllra o lugllr, dill e 110m 

fazer frente, com sucesso, ao mais valoroso adversãrio . Baiana e em .virtu<le das treta qu\', devido ao máu bouosa e.duc~(IOnlsta será, hOJe. do inicio do inquér-ilo, bem 


Ai está puis, em IinhaR gerai!!, o que será a espeta · ~meaços que vllllnm 6.endo tempo, não se pudera t'fe mUllo fe/lcltadv. _ como por lhe nãt. terem per
culllr 'parlidll do dia 25. do ccorreute, q.uando o nJl~nd" leltas, o de le~a~11l dos Jogos tua r ante ·vntem. Passa ho'e o aniversário do nosso mitido assistir ao depoimen . 
esportl\'o da nossa metropole terá oportulJlda<le de pre~en e C~)s.tumes leliolveu que a Hoje, às li horas, a 3: estimado cdntellâneo sr. Alao Fer- to das testemunhas, n"m 
ciar, depuis. de longll espera, a um Inter-municipal de Poh<:la con,trolfl~á todlls as Complwhia do retorido bata · leu da Cunha empregado da hrma con8tllr, por terno, terem si
grande movlment~çii(l. pelejas de !uteho\. Ihão, diante do .quartel, . has Hrepcke S. A,' em cujo selo é de do estas inquiridas à sua re

tllOU o b>tndeJra nacIonal. véras eltimado, pela W3 (ompetén velia. 

. O Baía sem sorte no entoando, hO mesmo tempo . (Ia e <,pelos Idade. Pllra quI." essas formalida-


A OLIMPíADA UNIVERSITÁRIA DE MONACO Ceará o bino da Pátria. dessejl\m prepochidas, vai-

Forlalez~, 22. _ . O terceiro A srguir, os allétas do Faz anos hoje a exm~. sra. Irl se proceder a novo inqué-


OS BRASILEIROS VENCERAM A LETONIA encontro da temporada b:\ia- batalhão desfilaram gllrho- (ema Zomer Garcia, e ~ô J do sr. I'ito. 

118 . entre o Haia e o Peiillrnl, sllmente pelo distrito do Es- Pedro "Garcla, 'nsperor da Fdzenda 1--------.,...-----Mônaco 22. - Durllnte o Iturmll brasileira, (iel'ui .. Ou 

jôgo de bola ao CI'Sto, entre jôgo, satis(eitissima com a terminou pmpatado por la I. tl'pilo, l!avllndo umli compe- eSldduai. VE""N-D. E-Si: 
A renda atingiu 16:300$000. lição esportiva e um ~cross 	 Iiirletões e brtlsileiros, os joga- vitória, percorreu as ruas de 

dores sul-americanos deDlons- Mônaco I."m grandes demons Quinla-fllira realiza. -se 04." country» das praças da mes - u~~e~::~~:'Rl~I:,.z~~1. seu noivo 
encontro da temporada, de- ma unidade militar. Por motivo de viagem, ven

traram grandes qU/llidadt's de trações de alegria, ~lintando vendo o Baia enfrentar o --------- 	 de-se confortavel casa, no 
velocidade e iniciativa. No 1.0 cançõl's de sua pátria . 	 FAZEM ANOS HOJE:

Ceará, atual lídt'r da tabela 	 largo Benj'lmin ConRtant, n. 
trmpo o Brasil ganhava por 	 sras.: Cehna Vieira Brandão e Ní

do campeonato do cidade. 	 11. Tratar na mesma.
17 a 7. Os letões reagiram, Mônaco, 22. - No RIIgundo 	 sla Lopes Furlado; .)21 IOv. - 1Cônego Nicoláu 
mas mesmo assim, o jôgo jôgo, a Estônia derrotou a srllas. : Dilma Bom e Ema Bs'lke; 
ternilnou com a vitória dos França por 22 a 21. A im Gentilezas do América (i I srs.: capo Mo Benlclo Cabral e Academia de Letras
br8slleiros por 24 a 12. pres~ão geral é que os Iran · Rio, 22.- Teve agradável ess ng Artur Rosa Filho, funclonariO da Se 


A exibição dos unlversitá ceses deveriam ganhar laci! repercu~são o ge_to do .es· De ordem da mesa Admi- cretario da Segurança Pública. Sob a presidência do sr. Ivo
t 
rios do Brasil que não eram mente; o que, entretanto, nã/l porlividade dos dirigentes e nlslrativl da Irmlndlde d'Aquino. reuniu·se ontelTl a 

considerados lortl's adver8á· se verificou, por terem pr r 
 jogadores do América par/!. Denelicante de N. S. do Ro- Senborlttl, faça com que seu na· Academia Calarinense de Letras 

rios, faz d08 sul-americanos dido inúmeras ocasiões de com osjogadores do Flnmen- ~~~~ eo.st~m".:e:It,:élsco:~~ morado tlae cbapéu RAMIlNZONI. tendo sido aprovados e assina
08 favoritos do torneio. A aumentar a cont'lgem. go após o jôgo de ante on I I r 11m d VIA,JANTES dos pelos presentes os novos 


te.iJ, cercandc) os venced~res ~~:: alr'::.~a ro:i:oo NICotAtl' De sua viagem a~ Rio de hnelro Estatutos 4ue, a.inda esta. se-

do embatl', de gentileza,;. A GESSING, manda rezar qUlnta- onde foi a serv'ço do governo es- mana, serão envlad(.s a re~lstlo 


Treina hoje a seleção locasião da conquist~ do úl crônica esportiva já notou ~J~à ':rfJ:: a. 7.30 hores, em ladual, regressou o no,so) Ilus!re con. ~vido cartório. 

da c.apital tlmo tento do AmérIca, pOIS que fi direção dos rubros, Conllstórlo da Irmandlde ae- tenaneo sr. Carlos da Costa Pereira. 


. r na êsse ponto foi marcado e8- atualmente. tem uma noção n!lIcente de N. S. do Rosirlo I diretor da Bb\!otê<d Pública e !ecre. 

A seleção 1I0flllnopo IlIl tando t'm ação um jl 'gador Iexata do ca valheirismo. SIO Belled.ltO. em FlorIanópoUs, t~rlo do Insl. H,sl e GeográfICO. I A vida d. hOI·.


treina blOjl', às 15 lIoras, no já t'xpu/so de campo e que _ 22 de I ..oslo di 1939. 

estadlo «Adolfo Konder., v~Wou fI<l gramado st'.m o ár Tunga e o Flu minense I J1~c:;;tf~dOlO HóSPEDES pr.cisa do 


O combmado bl~~'Ils~ af:6~c~~~~o d~~SoO' in vo~iOpa~~' S .O :~~~in~n~~~r~ 328
/ I v. --1 as ~~:~In~~:~::!a:, : n~r~:~~~Hp~' ENO~:'1 

.Santiago~ envia-n08 a se- fluiu no resultado, porque a T I av'a 8 ' ád IUsçlnl, Hugo Herz, José FranclscJ I 

guin!e proposta para Il for- contagem foi de 4 a 2, ti pe u~n~:~tr~~~ d! ~xp:'r~~ci: Professores de ,. Galv30, Anage Aclole, Noel Vascon 

IIIllçaO do combinado da cs· l .. je. não 8erá aDulad& Chegando à capital pllulista, educação ftslca celos e Alfredo Rodrigues. 

pita!: VadicI'; fred e CI'UZ; , - Tungll fugiu do hotel onde se Pelo decl'fllo-lei n. 367 lol Preso um temível 

Diamantino, Procópio e Lé,,; O Futeból nos Estados hospedaram os trlcotores, dei, o govêrno estadual autorlza- facinora _ 

Sa~i~o, Miro, Ni7.eta, Callco Recife - Esporte 3 ,~ Tr·am · xando um bilhete, dizendo do a criar cargos dll proles Mo'V.-IS PORrO ALEGRE, 22. (\. 

e 1:iau!. W8Y8 a. B81a - GaiicÍ1\ 3 e que nllo vollava ao Rio, por ' 80res de educação flsic8 nos N) - Foi traz ido para es:a 


. . . Boillfogo 1. Curitiba - CUl'i· que não se aclimllra nesta estabelecimentos de ensino. capital mais um tllmlvel [.• _ 
Esgflma ~em!n~na tib" 2 Il Britllnia 1: Ferro· capital. Assim, o Fluminense com os vencimentos iguais Por motivo de viagem. ven · cluora, que ultimamelJte \ I 

Solicitaram JD~c.rr~ao ao viál'Ío 3 e Palestra 1. Forta foi .tuogado., com diz a 80S dos professores de gru dem-se todos os móveis dI! n!la impl8ntado o terror (.m 

departamento femlDIDo de leza - Bala 1 e Peil'lrcl I . giria . . . pos escolare@. C88a sita ao largo Benjamin certa parte do Estaào, nll z"
esgrima da vitoriosa Liga de Constant, n . 11. na froutl!/ra com a ArgenU-

Amadores de Futeból, &S 325 5v.-l n8. 

gentis senhoritas Edt Olivei- ~ Trata-se de Napoleiio Bllr
ra, fill!a do sr. dr. Remig~o de N • rOF, acusado de vários cll ~I 11: lVI_A 

Oliveira, e Zila Ribas, irmã mes de morte. A prisão ('fll-
Q 	 '2 
do sr. capiUio Lura Ribas, j tuou ·se no municlpio de Silo 

dedicado prt'sidente do Se- CINE OOEON - A'. 17. 19 Borja.
U e s e r a.
gurança }<'. C" 	 • 2045 Ioorl., .Dlnh.l,o d. mil,. Napoleão BarroR agia como 


P $100 $ 00 verdadeiro «gangstera da co· 

Flamengo X Santos ,eçof: 1 .' . xii lIa, pois, além de bandido, 

SANTOS, 23 ..-- Realiza-se CINE IMPERIAL - A', 19 • adotava êle o sistema de exi

hoje à noite, o embaie entre 20.30 hor.., .Bol••o c••to • . •Só glr dinheiro, fazendo amea. 

o Flamengo, do Rio, e o per. 1II.lh.r••- P,.,o. 1$100. ças. 

Santol!l, desta cidade. 


O jógo terminou com 

sete jogadores de cada 
 .. 

lado I 
RIO, 22. - O jOgo de ama · 


dores entre o América e o 

FlameDgo teve um transcur

so acidenhldo, registrando ·se 

8 expultiAo de campo de 8 

jogadores, 4 de cada clube, 

termInando o jOgo cI'm 14 


'~VIB8B. ESPEOIALIDADEI' 

DE W~TZ~L 4 CIA .-.JOINVILLE (Marca registrada) 

O IDSAL PARA COSINHA, LAVANDERlA E LAVADEJRA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




