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O - sempre le~ido . 

fantasma'-" · corporizou-se 

Londres, 2a.-As prlmelra8impresBões silo que o pac

to russo-alemão completou o cêrco da Polônia, sendo cer· 

to I}ue os 80vletes não ajudarão os poloneses emeaçados 

de uma invasl1o; que a continuação das conversões anglo·


O MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA (rancó·soviéticas parece problemática, 8enão imposslvel, e 

que se corporificou o fantasma, sempre temida pela GrA


Diretor·gerente : Altino Flores 	 Bretanba, de uma aliança germano·soviética, com a final!· 
dade de repartirem entre si 08 palse8 do Bàltico e da Eu· 
ropa Central. . . 

ANO XXV Florianópolis - Quinta-feira, 24 de Agosto de 1939 N. 7749 E' posslvel que semelhantes divagaçõe8 resUltem De· 
gativamente, todavia, porém, não pode haver dúvida deI 

--- - -~~	 ...-----==-~----------~~---------~~--- ==-- .., -~==~---=~--------==- que a Grã-Bretanha sofreu u!lla bumilhação até então já· 
mai8 80lrida e de que a diplomacia alemã obteve um de 
seus maiores triunfos.SEMANA DE CAXIASI O maior perigo desde Resta ver·seÍlcomo a «frente contra a agressão. 80· 
breYiverá a essa bo:.nba, espeCialmente tenda ·se em conta 
as relaçõe8 Intimas da Rús81a com a Turquia e a extensão 
da fronteira russo·rumena.CONVITE AO POVO 'I os tempos de 	Napoleão 

Realizaado·se no próximo dia 25 .- DIA DO SOLDA Londres, 23. -Os ingleses sentem que • 	 •DO, a iDauluração de um pavllhio do Quartel do llt." B_ Co, I 	 ••••••••••••••••••••••••• 
o Comaado daquele Corpo convida, por intermédio da, Im· o pacto de não·agressão germano russo foi. • 
preDsa, o povo de Florianópolis e do distrito do Estreito um golpe muito rude, mas é ainda mais • ~ ..I '9'11l1li :. I_'til .... 
para os rasteios que se realizarão no piileo do Quartel, na I rude para os poloneses. Aquí se pensa que ......~:A :::t:-A • 
maahã do referido dia, a partir das 8 horas. possivel os poloneses cedam agora 	 •é que 	 •O Comando e Subordinados sentir-se·io honrados pe
la presença da seus concidadãos naquela «Cnserna», no 
dia em que se comemora o nascimento do PatroDo do excepção dedosninguem ::.derápidamente,nada à serl' .. pressãoda fôrça» aconte-e ::_: .- OE SIFIL1TICOS ••g:«._',n 
Ex6rcilo: .... o DUQUE DE CAXIAS cimentos bruscos que tornaram sua posi. EXISTEM NO MUNDO 

ção insustentável. 
Se isso suceder, a ameaça de uma Morre diàriamente grandeA carne teve alta 

de 
guerra imediata na Europa poderá desa- número de sifilíticos 
parecer, mas o resultado final para a Grã- Para combater 8 sífillR 

por falta trõcol Bretanha e a França será muito mais gra- • é um dever Imperioso • 
ve que antes, uma vez que a Alemanha • 	 8 

Porto Ah. - Uma correspondê ncia de Cará controlará a Polônia e será a potência do- _ 	 usar o'!!re, 2:l. 
zlnho diz que Slibiu o preço da cllroe Yl'rde. Esclarpce 8 ml'nadora na Europa. Os ingleses se verão I~ 111 t~~ I ~:l ~! •corre~pondênci8 que o motivo d8 nlta é a fliltR de trôco 	 e. ~l_ ;~~~.. ._
pOis o~ marchantes alegam que m10 existe mfleda de cem diante àe um perigo que não viam desde _______ .__ ~ _ ___ _ 
réis. os tempos de 	Napoleão. • NO FIM DE VINTE DIAS NOTA·S8 • 

A carne em vendida a 1~500 . Os marchaot!'!', por • :' O sangue limpo de Impurezas e bem estar g)ral. • 
~1~e~:Sgc~ãoar:e~~~t~f1r~l~ ;iit:Çsoé r i~~S~ .1:tiO~ O~i~lotii~~ 1:';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--';;;;;;;;;;;;;;;;0.:1. "'lge~';i~1ti~:~reclmento de manifestações cutüneas de • 
eltll é a falta de moedas d.. ce'll réi", porque nlio passa Dr Joa-o de ArauJ'o OLHOS, OUVIDOS,. S····Desapareclmento completo do REUMATISMO, • 
ram R vender a caroe ver,le o t:!)~OO'.) Arredondariam (\ • 	 -NARIZ, GARGANTA • dores nOI OS809 da cabeça, de fundo sifilítico. • 
preço da mesma fôrma e rariam desllparecer as inconv!' 	 • de tOd~;-·~~~,&~~~:::;:~tode 1::dom~rlll~~~~.çile8 alf!ll!Ica, e • 

nlêncla~ da falta de .moeda di\'isionóriR . .. E,pecialitl. elo Centro de Saúde - Aui.lenl. d. prol. San.on _ XIR p~~'~~:f:::I:Oe.roa:;gOOI~t~~~~!tê~e:~~u~~:: .o EL!· • __ AUMENTE SUAS VENDAS \ (cnSU!!dS ~! dr!dS !ldS LJ ~s 6 Ij2-Rua Victor Melrelles, 24-leI. 1447. E' um depnr!!!!y!! qJ:!!l no••UA ..tealado. dos H08!lltal._ • 
_ de e8'Vi~'R3sd))'JWiôS d~D~r~:la::~~~tram á ven. • 

NO MAIOR MERCADO CONSUMIDOR DO PROS~ECiUIRÃO AS CONVERSAS 1. da contendo o dôbro do liquido e custando me· •BRASIL EM SãO PAULO.) 	 • n08 20% que dol8 vidros pequen08. • 

A maior orgllnizRção jornfllístir.a do BrIl~iI oft' rpcl' 
o seu iucilmrarável aparelbamento, pncarregRndo-se da Mu, agorll, toda a cautela é pouca
propaganda de quaisqu er produtos, sob fOI'mll de soc iednde Suicidou-se o presidenteAceita nt'j(óclos em qunlquer ~~calll . Pllris, 2:; - Segundo se versações tripartlt88. FicouCaixa Postal 2202 - SAO PA ULO. 8nullcia, de fonte hem in[or· resolvido, então, que, em-------------------	 da República da Bolíviamada, jll'ossf'guirão a6 con qualquer hl póte~e, as mls · 

versações mIlit8res anglo sões militares tratariam, 
tranco 8ovléticas. Indlca-8e, doravante, de proc!!der com La Paz, 23. ; Suiéidou se com ' um tiro 'de re· 

IIqul, qu e chegaram Informa maior cautela diante d08 ml· vólver O preSidente da República, cel. Germano 
çõ s ol'ici ll is de Moscou, en · llitarl'S soviéticG~, nlto tratan· Busch. Assumiu provisoriamente o govêrno o 
vi>ln as pelo representante do de desvendar determl· C Q' d 
dipl"mático francês, 8!1gundo nados segredos e Informa· general arlo uintanllla, que, e entrada, de
a8 quais os . clrculos com· 1 ções de importância estra- terminou o fechamento do comércio todos os 
petentell soviétic08 teriam tégica . dias às 18 horas e proibiu a formação de gru· 
neclaf!ldO lI"e li realizaçao ----------- pos nas vias pÚblicas.
do pll CtO de nlio·agressão Dansando com ao pão tornou-se intragavel ger~8no . ~oviétlc.o não se vérba das loterias ~(OUe dll'·a-o os comuo.·s 

Porto Alegre,23 _ Por de • oporIa Il_ contlDuaçlio da.s Porto Alegre, 23 - Dentro ~ 	 -I	 lterminação do govêrno fede- • ~';~rvt!l':sal~~):I~1 g!~~~lt&:ov~J ~:c~~~co~~~~dOse~~ba~~~~~ tas e seus defensores""'. 
ral, v~m sendo ~mpregada As perdas ctm.ge!1l tlCII!l .. . profi~sional de baile, junto ao II 

uma ml8tura de 5 nu de I'8S· dezenas de mllhoes As ultImas Informações de Teatro São Pedro. 

pa de mandioca na fSlrinha Londres, 2:1 (A. N.) . A no· M\J6cou Ilaunciam uma Im· Por decreto de ontem do Nova York, 23 - comentan' lcabem hoje à polltica de opor · 

do pão. De 1°. de setembro Iuclu do projetado puclo de portante reunião nfl emual· Intervt'otor federal rer~ren ' do o pacto cle nao·agressão ger tunismo. Que dirão os comu· 

em <liante, será ela elevada não·llgressiio ge rmano·sovié xuda brililniclI rlaquela ca· dado pelo secretário da E. mano· soviético, o -Times. diz nislas e seus defensores, agora 

para dez pL.r cento, lulundo· tic,) rl' percutiu Illuito desla· pital, na qual partiCiparam ducação foi re80lvldo con. que as nallcias parece terem que Stalin e o fascismo alemao 

se al:da que atingirá. talvez voravt!.lmente na Bôlsll deR · os embaix~dores da logla· ceder. !!~ um auxilio de 10 produzido o efeito de urna bom· se acham de mllos dadas>? 

a 1.5 " com o emprego d~ til caplhll, onde .8e t e ll.l~ qu e terra, da !'rança e da Tur· contos de réis para o referi . ba em toda as capitais. Opina

farlDha de arroz e de ml · a Ingl8terra hHJ Il 8olrrdo a qula, bem como aA delega· do corpo de baile. que a Rússia eslá de um lado 

lho_ maior derrota diplomática de çües militare8 que ali 8e A despeRu correrá pela' alinhando as naçOes européas BI'" III OI' 


De un8 tem.pos a estll parte. sua hlstól'ia. Iencontram, desde há duas verba de Loteria8. umas contra as ?utras e, de ou· 1.1 r I e. .111 Im 
o pAo forneCido à população Os tltulos de empréstimos semanas. Tratou·se da re· tro, tentando eVItar a guerra. leu brole""e' s.rres loae 1 

DAo é o me~mo de tt'mpos da guerra uuixRram, IIssim, percussilo sôbre as conver · I ~ O jornal diz ainda que a as· I' lei de NU.I selUI 

pa68ad08 no que se relere à como muitos outros valores. sações do acôrdo germano· C I NEM A • sinatura do pacto significará S. le 1111. li cO.luiossll 
qualidade, havendo por toda a As perdas ~ão celcul adas em ·sovlético. Discutiu S'<l 8e era _ um completo reajustamento da 1_____'______ 

cidade queixas contra o pto 3J.950.000 libras esterlinas. p08slvel continuar a8 con· Europa. O jornal a seguir inter· p

duto. CINE OOEON - A'. 17, 19 roga: «Qual será a atitude da avoroso 


Oa panificadores alegam. a • 2045 hor." .A ving.nç. d. Itália, Hungria e dos palses 

propósito, que IS80 é prove· T.run •. P"rçol: 2$000 • 1$000 balcânicos.? O «Herald Tribu naufra'lP·oI 

nlente da matéria prima em CL1NICA ESPECIALIZADA DAS MOLÊSTlAS DOS CtNE REX - A', 17, 19 • ne' diz que a principal preocu· 

pregadll, que nlio é a mesma U 20.30 ho,••, .A c.deir. n.O 13 • . paÇao dos Estados Unidos ago 

de outros tempos. OUIDOS - IIA81'1 - BA80nHJn CRBI!PA - neSCOPD Preço: 2$000. ra deve ser estudar camo man-


A farinha misturada com n W H H- UU l' U CtNE IMPERIAL·- A'. 19,30 ter a sua polltlca di neutralida· Rio. 23. - Dizem da Baia 

a raspa de mandioca é tam· O ARMINIQ TAVARES ho,.., .Bol••0 c.,lo., ou .Só de se irromper uma guerra, O que. quando da capital . do 

bém emllrl'g>lda no fabrico {. pile mulh.,•••. Pr.ço: 1$100. jornal «Sun» diz que «os triunlos Estado viatava para Huaré 

::.bl~~~~:it~f~:,c'ir~ e f::rt (Assistente do prol. Sanson), :e~~~ea: :~,o: :I~c~i 

cante des8es produtos, bA ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS O. ,.., correDteza (oultOS dizem por 

poucos dias, con8tatou a pés· Con.ult., JO$OUO Operações • combinl' tima representarao ter batido DO casco de. ama 

slma qual1dade da materla Consultório: Rua João Pinto, 7-Te!. 1461.-Resldência 1456 ~ draga lulImersa). alIriu Apa . 
prima empngada. Seu8 arU- A maior oraanlzação jornallstlca do Brasil procura e virou, flCaDdo emborca.e. 
goi ..Iram fabrlcad08 de ma· [Irma ou pessoa para tomar conta de sua filial nesta praça. CODseguiram salvar-se &O peso. 
Delra a chamar a atençAo Além dE! atividade e ótimas relações, exige-se aarantia IOU. eDtre pllaDeiníe tri
relativamente à m1 apre8en· O nu'oleo do "pacto" real de õ:OOO$OOO, a quanto póde !1lontar o movimento puJaDteS. Selle~ta falteeram. 
taçAo e Babor. mensal. Lucro liquido, mais ou menos, I:OOO$()()O por mês. poli I maiON eltava DOS 


CQmo é natural o que se Prop08tas para: JORNAIS camarotel. 

verifica eatá provo~and(j quei. Romll, 23 - Cm InformaD' a outrn. Caixa P08tal 2977 - S. PAULO Os cadAveres das vitimas 

x.s nl10 só entre panlficado- te digno de fé declarou que I 2.° - Em caso de uma du O t é dU' titio daDdo • prall.
rei como entre os próprios o pacto de nllo'agressão, partes ser vllima de ataque IRe o um ar 
c08sumldores. que será firmado entre 8 de terceiro potênCia, a outra 	 • N Café Ri D~ . 

A respeito, circulam duas Rússia e a Alemanha, con· permanecerá neutra. L NDRES, 23 - - O «Evenlng Standard., em largo o .,-_c~': li ..O~
veRões: ou Be trata de uma terá uma cláu8ula em que 3: - Caso uma da8 par· editorial, sugAre que «Moscou, com seu pacto de nAo·a · lEITE PURISS"11-.- " 
.abotagem no emprêgo de qualquer das partes poderá tes ataque uma terceira ço · gresslio com a Alemanha, está tentando lançar Berlim . . . O"I 'i;,:~-
raspa de mandioca na fari· denunciar a outm em C8S0 têncla, () acÔrdo poderá ser contra Londres e Paris». Acrescenta que «entretanto a · " ' " ' . ! IP\:. ' 

oba de trigo, ou. então, nlio de agressão contra uma ter- denunciado pela outra parte. Inglaterra continuará a construir o seu poderio com a . .;. /;.;. ' 
se . adota no fllbrlco a devido celra potenclll. Em alguns circulo! pro · França e a sua amizade com os Estados Unidos.. Ordenhad>ô :,2>-~éiel por dI., 
técnica. Há quem diga que O Informante diz que o soviéticos tal acOrdo é Inter· O «Star>, em editorial, comenta a posllbilldade de de VICas ' eatabu.lada.. 
na- mistura 8e está empre· pacto conterá tres pontQ8 pretado como nAo sendo ne· o pacto nAo ser mais o: do que um ardU para pOr a In- Servido à negõesla e vendido 
gaodo quslquer espéCie de principais: cessárlamente Incompatlvel glaterra e a França dentro da .llnha.. . a 1$OOO..i-..".I.,. g.,arrar.. 
fécula, em condições multo \." - A garantia de que com a aliança entre a Rússia, O cEvemnll New•• considera o pacto coiDo '' .cuma I."~__~"'....;.;..~~~~ 
aquém :do estabelecido, uma das partes não atacaria França e IDllaterra, arande de~rotadlplo*'tlo.para a Ia,late"... _ "' '''>''' ' '30v= 28 ,< ~,«,-. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O!ESTADO-Quintafeira, 24 de Agoslode 1.939 

Rádio de Londres 
Casada N.. ond.. d. 31.32 mls. e 19,76 

mt •. , a o:toçjjo D.vontrv, d. Lon· 
Iou dfel, irradiará ':5t. noite o saguinte]1 
programl, ho,á,io de Florianópoli" 

20.25 - Anúncio. em po,lu' 
9uê•• upanho!.Solteira 20.30 -- Bis Ben Noticiá,io.m 
.,olnhol. 

Quando 1c\·ar uma quéda. um ~u~tn 0\' ti\-er r:\ i ' -as. j"d t' ''; as '20.45 - R!cil.1 d" mú,ico I 


doi. piano. po, Rawicz e Lln 
~c~~~ ~~iJ,~:!~a~:'~nr,'l'~<'T~~'~~::~C :;::~ :,:;~:(; ~i J~,'I~~.;~;:~"(,~,~:::," '~;Yi~:;~:;:I :: Idaue,. Polpoulli de val.u vianon' 

aoorrCCi jl1e nt l ), tome u !na colher (elas de chá) de R{~gl!I(/ c1t)r Cesteira .e.: H.,ein,pazi.,1 (Zieh,e,); 
 Die 

e logo Ctn cinta 111cio copo de :l~l.: a. 
 FI.d"mouI (Johor.n SI,.UII); D.

núbioFa.;a scn'lpre assill1, q"ue c\·it~r;'l lnttit n.", <1l1rnç~I!-: i ..-:-ig:osa...;. AlUI (Joh,nn Straun). Ou' 
ve,lu,., O,pheu. in Ih. Und.,wo,ld 

V'sc R~'::!ulador Gesteira (Ollenb.ch). S'a" and Stripu (Sou .. 
Rf'guliu/cn" Gesteira (' \ -i \:\. e 1ra: rt o::; pat.kcimf' lllÔ):; n~;\"(\SO~: lwnduzi ..) 

dos p<,las l'i1r.1cstins tio tltcro, a. a:-:11l~ 11(>["0;-;:1, P(',;;fl. nllr('~ c (' . ~I;í'< LS !lO PO~~~O"~,~ ~í;!~.n;e~~~;:ii:,i~õb~
YcntrC' . a~ p(>rtt1rb[l~'ü(, ;::,:, C" cJ()('nça~ da. 111f'n~1 rll:VJ:Il, <1 !1C'111i:1 , j:. :l ifl('z, o me,c.do do .çucar. 
an\urcl io Afl (" hC"lnorragias PTo\"ocn.d as pf'los ~1){ri:~w nt{l:-; du 1ltrTt) , f!'a 2215 -- • Tópico. do di ••. P. · 
queza. ~C'ral e de~nnhno. a fraqueza do ulcro, tristezas suLJitL::, palpita em pOllu~uê, .I••tra 

ções, 0P:-(':-o:::"tO no p!.'iv~ ('q..1 !l0 ('nTn.~·ão, ~ttf()('ac.;:in . falta c1C" ar, t ontura..... 
 11.30 - R.cilal de mú.ico • 

doi. piono. por Rawicz • Lln ' ~~~~ir'~:I~,:: n'~:l~:~~:p:~ll~;~~J~~ :~:,:nl~~"1 ~;::) .I;~;;~:' ;J:~~'~~.,~;; .C~I;~:~: d.u., (con!). S.leçoo, BrancI d. 
Nove. o••• t. .nô•• (Churchill)


~:(:~;i~~:~~I~~!:~~a~Z~~'~~'~~:~,;:~:~;:d~t~~;~:'~~~~~(~~(~~','~1;' ; ;~'~:~,~~.:~~: Rap.ó.!i. n o 2 (Li..,) O tear (RI' 

do utero. 
 win) 

21 .45 - - Mú.ica d. dln••.
Rrg:dedflf Gesteira P':it:L (' trfl..t~ (':-:!a~ ('l)ng(>"tA,..." .. iJ1fi;l1n~lç'i)('~ c1t"~rlp. 

2230 A Orqut .t,. W..t 
o (·unl('~·'I. minsfer. 

RC~illt1ânr Ccsteira· (,\, ita (' trata tmnhC'lll :1 ... (·()1l)111i~·:tI:(lc:-; internas, 23 .00 - Bis Ben. Noticiário em 

que são a;lld; ! :. ::i i.... p(~ 1·i~f}S:b di ) rttl~ ;t-; lnHanla ""'"le:-; , .,plnhol 


23.15 - Not...emenai., em 
e,plnhol. sób,o o merc.do do

Ct1ln('('(' hoje T1,(' Sl"r,n 

a ll~~r R'!K ul.ador Cesteira 
lçucar. 

Especial obséquio ICré~ito UlUU.'.,j,IIU~ Preu~;lalAnt('njo J)'Acampora, enlêr· 
mo, pede en,arecidamcnte a 
seus bons amigos e fr egueses 
o especiat obséquio de 1I1~llda 
rem pargar-Ihc os seus peque 

1:-------------- 
n(.s débilt's à Farm ácia, 
de peder, também, satisfaze r 
os seus, e por cujo favor mui · 

NUM ANEL Ao Povo Calarinense afim Rua Visconde de Ouro Preto, 13 

A Empresa Jaeger & Irmão comunica à sua to agradece. DE ACO A maior e mais vantajosa por
distinta freguesía que resolveu estender suas Florian r'l poli s. iti de agosi o 

de t9:19. 

Paris, 23 - sÕbr: as re· j capital. ANT():-iIO D',\CAMPORA 


linhas de ônibus de Porto I egre que distiibue um prêmio de
'até estaIlIções germllno-búngaro.ila· 322 flV·ij

linDas a opinião dos jornais 
Ftl divide e inúmeras hipóle S.ída de Flo'ianópoli, - 3as e sábados: 
ses são formuladas. » A,mnguá - 4as-, sábado e domingos. o Elixir de Nogueira«L'Oeuvre. julga pouer 

EI conhecido h. 69: .nnos como.de a 6:000$000('onfirmur que, fsto, Agente em Florianópolis: verd.d.lro ••pecifico da
Hungl'la tem de enfrentaI' 

~érias exigências da Alemll SYPHILl51 

1II1a e que o conde CShki Ferld••, espinh." m."ch.., ulcer.t;
Daví Silva 

,h.um.lilmo muitos prêmios de 30$000, 20$000, 105000 
e muitas isenções

"iJartiu para Roma IIrim dI! 

!':'U~~u~;~~::~~ e proteção ao 1"=================================-=I 56 Elixir de Nogueira 

-Le Jour. penFa, ao coo- ~~~~~~~~~~ 
tl'ário. que «as duas capitai8 Povo de Flori cnçpolii, Flliai-vo~ na 
di) eixo se monlém em ('on· 
l/tclo permanente, por inter 
médio do sr. Altollco e Que 
( · S resultodos das COnVer8/1· Crédito Mútuo Predial 
çiles do sr, CS8ki causaram 
excelente impressão em Ber, Ap~mnia
Iim-, 

Quanto à existência de um • P,ra c) voua Feliciddde
l 

,ão apenas
plano alem!1o t>ôl.Jre a Hun· 
gria, a itnllrensa e816 inteiru· simples 1 $000 para cada sorteiop.lente de ocôrdo e alguns 
j-ll'Dais aVRnçllm, mesmo, o 
Que julgdm ser as linhas ~r!VID!-~~
mestras dêsse plano. 

O -Excelsiof> diz: «Em 
Berchtesg/lJl'n cumo em Ro I)ISPOSTO VARS6vIA, 23 - No do ME.U ~MiúO, PRR~ TOS&(S tU 
ma, o sr. Csukl t.,ve de en · mlnio econômico o govêrno 
frentar um verdlldeiru ultl polonês tomou importuntl'sPARA 50' ACONSEl.HO UM I\lM(Dio, 
matum: a HungT!/l deve pi'r· medidas lia previsão de um 
rnitir!l passagem das tropss VIAJAR eventual conllito. De alguns 
clemiís. CIlSO a Iugoslávia 88· meSP8 a esta parte, todas a~ 

i i é um prazer, Sim, ó um prazer~uma atitude hoslll ao eixo. indúHtrias que trllbalham
quando $8 viaio com ~o\JdeNesse caso, os tropas Italia· Entrotanto não ho moior sair para a defesa oacionul re·forturo que

DIlS Invadirão li lugll~lávia, olguem dos. seus comadas G fozer uma ceberam OI'dem de manter 
«stock- as matérius · 

O Reich e a Itália promet~m mlls necessárias à cr,nti 
restituir à Hungria toda a Todo o organi!.mo sofre os consequoncim nuação da produção durante 
Croácia, I'nquiinto que a 0111 v6rla8 semamls, afim de que 

,'elas rronteirns da Albânia. ~~01:'do;Ur~~s~O. por exemplo, está alo, em pri

do moi e o espirito sente,se aniquilado 
Evite tal suplicio. trazendo o seu opore,mácia seria anex'lda à ItHlla. nüo necessitem de nuda.lho renol limpo e desinfetado com HEl,De qualquer fórma a rugas _[0_ Com êsse objetivo, créditosMITOL de Bay.,. E. quando viajor. trote

18via fie, 'la (' c l'c!lda por um y" de levar conligo um lubo de HElMITOl foram coneetlldos 11 essas 
MIei de /Iço •. poro corrtbaler o tempo quolquer indis· empresas.Q1 posição dos rins. De outro btrln , a adminls 

HElMrTOl asseguro o bem ,eslar presenl. traçilo Ile cerllis grandes
51:=vrl6~n c umn velhice sad;~ < li... d.ochoque. empresas pública" deram 1\ 

aeUR empregados adillnta· 
mentos em dinheiro, lil'im 
de Que os mesmos pOS8am(j ,"ELMITOL GY 

• 
acumular gêneros alimenli· 
cios. E,;SII mrdida parece 
que será m&ls ampliada de'14M···'''''''-'·'·!'·''''''; acOrdo com o principio de EXCELENTE TONICO DO~ PULMOE~' I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;;;; I~:;e'~~:paôr,fad~~~~ ~01~1~1~~~ 

B - A F de uma !{uerra, de «stocks·Dr. lase . araco de alimentos para várias se 
Médico·chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de ::e~!~: ' a~S8::Vé~lgudo:,as [a~~r Casa A MUSICAL· 

Sa::eA~~I~~~::n~"~:~~aE~~i~~)~~~, fl~~r~~n~U:.9o, adiantamentos em dinheiro, Rua João Pinto, 12 
interno de Clfnlca médica e Ginecologia. rornecem gêneros de prl · 

melra necessidade e os Grandiou liquidação Finei 
distribuem entre seus colaCLrNICA E CIRURGIA Devld.mente .utoriudo pelo M. M. Sr. o,. Juiz de 

J

boradores, 


Em certos sllrviços públi· 
 Direito d. 1" Vare d. Comarca da Capital, será nndido, com 

--- Sífilis -- 

I 

cos, como correios e traDS· o .batlmento de 20 a 50 % o .eu grande «stock. de ",ih!· 
portes, cogita-se Igualmente Clt, .ceuórlo, par. In.trumento. de música, blclelêt., .p.re

Co........ dlarla••nh d •• 16 ai 19 hor.. de contratar mulheres e de lho, de rádio, Instrumentos de música, discos novos e uladeil,
IINI Felipe Schmldt, 116 - Fone 1648 convocar runclonários a vltrin.s e armlÍrlo., etc.'Florianópolis posentados para substituir 08 CARLOS EUG~NIO FREYESLE8ENa.:::'I::___"'___ ' ':......._-----~---------~:""""~ funcionários chamadolll As fi· ~n Linllirbt:5Jrin 1t;\7 i. 
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o ESTADO QÚin!a-felra, . N dI; Agú8tÔ ~4~ "'1~ •. 

Feche a Porta 
ao Resfriado 

ao primeiro espirrol 
Algumas gotas evitam que tr~aro~i~~~~~~;}~~:ri:: , ~,~ji,.:' r:~ 
O resfriado se desenvolva 

~ll:~ iC~~i:;:~lil::~ n~~~ . (~~~lPC:~;';~;~~d~
QU.UIJü .cümc~ar ;. h:n&:l f, C~: ;.!~~: 

espirro lhe :ld \'erü r que esta pam 
 livres de rcsfriado~ ri mill~ct:s de 
se resfriar- dcrres.. ..a!-pingw: OJ lgll  l'onsumidorcs Clll 71 paizc$, 
mas gotas de \'il'k \ 'iH nl-nol L'11l Descongestione a tilDeça ende
cadõt nn rinol ! 

A scns.'Iç50 de emupilllulto, a 
vontade de csp irri.l l'. dcs..lpparC!C4:m ! ;:,~;:~~~~~;'~;~~:~~ ~llr~~iA~ 
A rcspim;õ1c torna-i !! fresca c :.gról' Vick \ '.1-1 ro,olll d c-sprcndc r<1pida 
d avcl! V .S. .~' Il ~: o ViI-tra-no) men te o mu(O, I..'orll rac :..&s mcm

hr :.l ll:l :-' i l\fl a i11 I " ~:l cJ as . ,Ij;'ld a ~ 
~:&~~~O a·:H~"~:~~·:~~I I ~1 :;;~~~~t~ ~~~~~~r=~u~v ~.i~,~~;~~r~n;,;,t~ 
fei~dc!iis~a~~,~~~ i~;~r;;~i .~I;;; 

A VenusISandalias dos naboslde liras Em abril de 1935, um la· 

para verão vrador francês, o sr. Gronon , 


das vrl1xim idades de Sainl

Etienne, quando preparava
CALÇADOS tll rreno para uma cultura de 


de todas as nabos, topou com uma estA

qualidades tua mutilada, de mármore, 


pes8udo cerca d\~ 84 quilos. 

TAMANCOS MEXI- Logo sapientes pessoas da · 


CANOS para ~~8 !C~~i~~~ ade aa;r(:c ra~tio 
PRAIAS DE BANHOS Ilclll..do, e, depois de pesqul. 

Cinto, - Chinelos - 80- ::~:~ ~~O~~~d~I:~~ror~:, c~~-
c1uirnm que deve ria tratar-senés - Luves, etc. 
de um~ c h:,~ prime. d!! fI.nt ! 

Artigos par a sapatei- ~~~d:: em ll í~: á~~í~~no: IIJ~~~o 
ros e selleiros gund o séc ulo /lntes da ben · 

Cortume e Fábrica ~~fd8tJ: e:?e ~~:e~~m~sC~~~) ,
de Calçados três anos depois, o go vêrno 

franc ês d e cr l'ta~8e oqueh' 
dedtriln cat!u resto de u'u ma
ravilha escultórlca como 
monumento naclilDal, o lavra 
dor, dono do campo, tratou ·a 
como sua e P!lS S,)ti a co brar 
bilbetes de entrnda em BUli 

.. BARREIROS. 

casa 80S curiosos que a iam 
admira r_ 

Depóllto: RUI C M.III, 39 ist~i~eQ~~,s~~ , c~~~(~ d:~ ~u~: 
página de « I'artariu', pm 

114 gargalhadas, e a ~ellqula da 
e ~talllá ria classl ca passou Il 

A.l~eureuxI 
_____________ Stor chams(!a -en rigoulade» 

- s Venus dos nubo.! 
Foi o CilSO que um jovem

VENDE SE esculter iI/lliado, de nome 
- Cremonl'se, demonstrou ~er o 

!lutor d8 esltlluu , que mutilá 
Por motivo de viagem, ven- r8 depois, prupusitlld8mente, 

de-se confortavel cusa, no jojtsodo-a no l' Hmpo do tol 
largo Benjllmlo Constoot, n. lavrador, 1'8ra conseguir 

t 1'- Tratar oa me~ma _ propagaoda sôbre a 6U8 lia· 
b2t IUv. 2 bilidade arllstica 

~o ~npan~._i8_c_AJ_laO_r.,8_~a_8ai ~1. 
Fundada em 1870 Séde: BAIA 


Sequr08 Terrestres e Maritimoa 


Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 
Capilal e Reservas 50_058:377$952 
Re!ponsabilidades em 19.;8 ;~ . 188.652 :899$714 
Receita em 1938 22.786-183$148 
Ativo em 31 de dezembro de 1939 , 71 .478:79 :$813 
Sinistros pagos 5.094:715$170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17.18B: 248$949 

Diretores: 

Francisco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. PAnlilo dOUtra 


Frelte de Carvalho e Epifânlo JOSé de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 
da América, Europa e Africa. 

HEIRO 

porque, em qUAlquer époCA, um 

AI ! 
* Motores de 8 cilin

dros em V, de 60 
e 85 cavalos 

* A tradicional qua
lidade ford 

* Possantes freios 
hidráulicos 

* Conforto tri-básico 

* Chassis mai. resis
tente 

* Lideran~a .....s-
Devido aos seus inúmeros aperfeiçoamentos, à tllo 
sua tradicional qualidade e extraordinária resis
tência, o depreciação que sofre um Ford, no de
correr dos onos, é muitos vezes inferior a de 
qualquer outro carro. 

Para receber, em troco de seu dinheiro, os mais 
altos valores do automobilismo, escolha um 
Ford v-a que, pela elegância e beleza de suos 
linhas, continuo sendo o mais moderno de to

dos os corras modernoli. 
 fordV·8 

Bronquite? Tosse reb~lde? Tosse CREOPHOSPHOL Antenor Morais
Não é xarope - produto rigorosamente científico - efeito imediato, 


A venda nas farmácias e drogarias ou "Instituto Cientifico Cirurgiio-dentista 

Omnia Ltda.», Rua Maria Borba n.44 São Paulo. Trabalhoa modernissl


mos_ Pontes e dentaduras 
anatomicas, em tOd08 osEmpresa Vla~ão -Sol Nasce» 	 materiais adoptados.Salões de HORARIO: 


Das 8 As 11 e dlls 11\ 

á8 18 hora8_ 


de 	 baUe sôbreBernardino Jo!é dos Panos 
RUI P. Miguclinho,6Viagens semanais de

FLORIANÓPOLIS ao CRUZEIRO trilhos 
Passalldo por: Ganham consideravel popula_I '_ I _______ V_-_l"I_5_ 

RANCHO QUEIMADO. TAQUARAS, BARRACAO, BOM ridade na França os «trens ra 
RETIRe" LAGES, CAMPOS NOVOS, CURITIBANOS, diotelcfonicos., chamados tam

HERVAL e CRUZEIRO. bem .salOes de baile SÔbre tri o Móveis 
Viagens dpídas, com onibus ,completamente novo, dirigido lhos', cujo programa se acha 

por volanles profissionais. ~onstltuido por pedaç(Js de mil - I Por motivo de vIagem. veD
slca, entrevistas, dialogos, etc. dem-se todos 08 móveis daSaidas de Florian6polis. às 3os. feiras Todos os domingos pela ma- casa aita ao largo BenjaminSaídas de Cruzeiro, às 6as. feiras nhã um desses trens deixa a Coostant, n. 11. ~ Informações tom: estação de Auslerlilz com rumo 325 5v.- ~ 

Mário Moura a Turenne, a região dos caslelos. AGRADECIMENTO
Com a complacência unânime 

Praça 15 de Novembro no" 24 
SERVIÇO GARANTIDO ~ft~ ~~a~~n~f:'tradno;l~r~:~.~~, ~~ Pelo presente, venho, pu-

Inauguração a 5 de Setembro em salão de baile, outro em blicamente, agradecer ao e
-bar'. mlnente clfnlco sr. dr. Au326 	 tOv - 2 Os turistas pódem descer on- gusto de Paula o carinbo 
de lhes díl na veneta. A noite com que me asslatlu, duraD
dispOem do mesmo Irem para ~~ ~i::ad:n~~r:~::~r~rq~~~~Benco de Crédito Popular e o regresso. 	 uma vez a sua alia compe

Cada compartimento 101 d(lla · têncla profissional, e apro- 'Aglicola de Santa Catarina do de um alto falante! que pre velto O ensejo para agrade-
DISTRIBUiÇÃO DE DIVIDENDOS ~~~~~a ~!sr~:I~~~~~co~a:m:;tl- cer também às numerosas 

O Banco dI Crédito Popular I Agricola di Sanla elas do dia , O vag~o translor pessoaa que. por essa oca
Catarina. avlla a IIUI acionlllal quI lllA "r.ando, Im mado em sallio de baile é 5ull. 81110, me visitaram. 
lua 16dl, A rua Tralano D." 15. EVu3Iv1dIDdOI rI ativol ao cientemente grande para que ~I~~8=i 
1....mlllrl dI 1938 (21.' DIVJO " possam evoluclonar nele uma de- 323 _ ,:,,:: 3v-3 

Florla.ópoUI, 22 dI AIOIto dI 1939, zena de paree. E ainda quando 

O CONSELHO DIRETOR o trem desenvolve a máxima ve

327 3v-2 	 locld3de, sua estabilidade não 

se alter3. 


Agente. em florlan6polia 

CAMPOS LOBO & Ciclo 
RUA PELlPE SCHMIDT N. 31) 
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CASA 

Artigos de inverno para ~omens, senhoras e"crianças, em maior e mais 

.====---= variado sorhmenlo, na CASA A CAPITAL" ================ 
146 Motriz - Rua Conselheiro MôFra n. 8 Filial - Rua Trajano n. 1 v.S2 

Af?THRITISMO·GOTA·RHEUMATISMO 
S.ISUE! SftIGUE! SAIGIIt.~: GONORRHEA (HRONICA

Nilo desllolIÍle I A sciencta progrediu e há UDUl OH. RICARDO •
NOVIDADE que resolverá o seu caso. 

Maxtmo 81gillo, Carta para: SA N GU[N Ol GOTTSMAICAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
(Flr.1I11 Ile.i) Ex-chefe de cll

E' o unlco fo rtificélnte no nica do 
mUlldc com 8 elemell!o:l Hospital detODlcos: Pbosphoro, CiSlAfetado de graves e cio, ArsellliSlo, Vanadalo, Nuernberg
elc. Com o sru liSO 00 Itm 
de 20 di"II, IIO!d-se: (Prols. L. Burkhardt(Iônicas enfermidades t - Lev.utemento 1I ~ 'a! e E. Kreuter) 
di! fôrças e volta 11lImedia
ta do IppeUte; o QCONTRATO E' I·.:specialistu em 

2'--Des8pp~r~clmenlC porsífiliticas! completo dll dÔlel de C.  E' DE EFFEITO SENSACIONAL Un'''gia GCl ai 
beÇl, Inlo..ol. e nervo,I,· .......... r.bel.... e .r~..lr•••••• IN-wtoo ....... 


.... _ simpie., grlpp......,.1..._ .............'-_
o t r . João L~ll Mon11Í'p, concdtuJdo comer mo; _ca.......nguin•••• cio... _ pelle ..... c ....... Iaac= Alta cirurgia, gyne 

ciiSnte:'6 ciddde 00 Rio Grend>, finde li multo 3'-Comblte rldlcal dI coJogla (doenças de : :~=::I.:'~.~~II::!~ .!:':I:,':.IJ~:.e !::r~:.~~~....ccnhecido, Tflaclonsdo c bJ,t-. n!e es ,lmGdo iSs.lm depresslo nervos. e do em

mSirectnlento de .mbol Oi •• ...... do. l .. b.,c.Io••• lom.lICIo-. _,,~..It'" • senhoras) e parto8 . 
DCS e~cr~veu: CONTRATOSSE I•••cebeu mala IM 24000 ........... _
lexos; Cirurgia do systema"Dlcl!iro em nome da verdade (/ em ben<!lcio ....lro....T••h... c..Id....! N.... ~_ ......r. aoooa. 

dOIl que ~ofrelT. à Qu~m a leilu'o da prt>Mnte pod~rá 4' - AlIllmelllo de pes ' nervoso e operações 


e vlrlando de 1 a ij 11.110$ :-.....::.; W::':'AT~=-=,.-=-=--=...... de plastlca,IIprov.lt>ir. qu ·, há n.ui ti, d !·a.iõ' de gr < v~~ e ' Ônl

C8S e enf:tmldold <l ~ .Ifilit!cd~. d ' P t· j-, de t l' m~r inu CODsullorlo li rUII Trllla-
O SADlIgenoi! uma iran 

mer,· s Jerrédios. H.'fTl prc 'e'!o I<bs( lutGmUI!e algum, LLOYD BRASILEIRO 00, 18 (doa 10 ás 12, e 
de de!cobcrtl ~cienU!!ca. 

Oplnlio do dr. lii.noe l So:depol:l d .· : ass .'r el! m~inr~s di <~aho ' es e deeepçôlS do~ Ir> á~ 16,30) Tele
por conselho de LnJ bom" Ilin,e õ o IImigo. f z o uso pbone - 1,28&
. ~, àeCos !. «PATRIMON!O NACIONAL» 

LINHA ARACAJU/!,ORl'O ALEGHE (Pnrfl n Ntlrtt' ,dl l"gun' vid'N' 'l o mdrc"l!bo~", do m,l<grrso. po.!l~O Resldencta é. rua Es
diz,>,. "GALENOGAL., fórn.. l!la d e D'. f ,ecerlco W . no SAbadu, e para li Sul na quarta feira): .CUMTE. AL- I teves Junior, 20. -
Rom~ o, IkdOdo c ( , mpl~t am.nte [)( .O1 e ' t'~ i<; b,· iedJu CIDIO-, . COMTE. CArELA», e cANIBAL BENÉVOLO- . 

-
e .tlsiGb';eJ ,:o <ie l"Úllft "" mO ' ''3 (lU" w< alormenta LINHA PE~:EDU/LAUUNA : . Ml.THTí::HO. e .MiRANDA. Te!epbone 1.1 .! 1 

V.1m e qlle me ll. tilov ,1m um eOle do lor ... Z, o po n'o 
 LINHA KIO,LAGUNA: - ASPIRANTE NASCIMENTO • . 

d~ muita" veze~ d'~ e l Ir 8 m'· f !e . E, por I\H e,18 a 
 TUTOIAlFLORIANÚPOLlS 
fiel exp-e~aão dti "l,d!i,~e. cr m g Ilode P'ZZ?r e graU FRETES DE CARGUEIROS 

dAo ;, comun co. DO 'ieo 10 r Z·lr des la o uso QU~ VAPORES A SAIR: 

,ol~nd~r • . PARA O SUL: 
 Contas dramàticIsRio 0'/l01e, Ri" o.' nd ·' ln Su'. 1\1'i1I3AL BENEVOLO: 30 do c orre nte para Rio (j fll nde. 


JOAO LuIs MONTEIRO Pelo(a~ e Porto Al egre. 
 • 
(firmo leC(Dh€cidil 11("0 notário AbliliflO da COMl'E. CAPELA : dia 13 do mês vindouro para Rio e não dramaticIs 


5livII MODcorvo. Grande. Pelota s e Porto Alegre . 


Ainda há bem pouco tem-A p, irneira rlqu"lõ é li !I~udf\ mll~, pJra ler PARA O NORTE: po foi publicado um livroboa ~eude é oeCiW á ';0 Que !lI! h nh!i o !Iongul puro. COMT E. ALctDIO: dia , Ii do corrente para PllrflDsguá. curioslssimo sôbrl' as CClnIsto fÓ ae ob'em, U ·S!ldo, de Qu~n,jo tm vez. alguno ANTONIO DO CARMO. pa · Santos. Rio de .Janeiro. Vitó rill. Caravela s. Ilhéus, S. Sal tas dramáticas. de Balzac, 
v idro~ do podem.o dpPlr" ' I\'u vel/el/d. SEM deiro, re~idente na cidade de vl1dor , Aracaj(f e Reei!"e. um livro assombroso de mi o ALCOOL, <) IIr m d } «GALENOOAL.. , que há 50 anü8 OURO fi NO, Minas. há mais ASP. NASCIMENTO: dia 5 do mes vindouro para ltaja!. núeia e de escrúpulo em
di~rI~me:J:41, v'~m ~lcllnç~ndo re5ullddos 8Urpfi1410deo  de dois anos ,que se ~ncontra S. Francisco. Santos. Angra L10s Rt'is e Rio de J.meiro. que se reveja o hlmulto "d
tes, comO '''ovo o ate~lildo aclm ·-. radicalmente (tirado dos ata· DEfENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN· minislralivo daquela exi,, 

UNICO premla~o com - DIPLOM l\, DE HON ques epiléticos que o haviam CIA AOS VAPORES 00 LLOYD BRASILEIRO. lêocia prodigiosa. E e.m dias
RA - e CliSscUlcado - PREiJAI?ADO CIENTIFICO. 


:~~~:;i~~\sut21n~7dro~a~~ i~~.' I;-----.----_ ,....-------- ~:es~~~~' à a~i:êmi:u~l~ ::~~ 

EncODir8-!i~ em lodl\l' 11IóI Farrr ácia~ ravilhoso preparado PROCAL· Agllncia-Rea loão Pinto. Armazem - Cáis Badaró'l lusão, continúa a ser regra


do Bra'lil e Republit'a!>l Sul Ameri~Mn88 MA . 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 geral a penúria do homem 

N 52 Ao>. L D. N. S D N. 96.\ PROCALMA ass~gura o êxi- de letras que sofre apen." 


to no tratamento da EPILEP- H C DA (OST.... A --- as l'xcepções multo l'xc~
.. . .. . ___ . _ _ .___.__~~~~.-__---,IISIA, sendo um medicamento ' • 1\ -- gil!nte pcionais. isto na velhll Eu · 

m.lderno e inofensivo. ropa. porque, no que tocs à 
América do Norte, a8 COlll1l8CllAII(AS AIIEMKA$.lYMPHA11CAS ElACII1II:II passam·se de modo senslvel 
mente diverso. 

Nos Estados Unidos, par"i~UGLANDINO Dr. Remigio so dos escritores. é comum 
,f,p,np-f"<:0 XAROlJl I' 'fl() i 1"',. • um autor receber por um 

~r"-··":.",,1O -· ClINICA -MEDICA tiimples conto a baKIltela dI! 


Molestia internas de 1000 ou i.500 dólares. qUI1I · 

Senhoras e Crianças em quer coisa como 20 ou 30 


Geral. --------_.--- ----------------------------
CONSUL TORIO : TORNO PARA MECÂNICA FINA CO~~8grande romance vale

Molestias dos rius e coração Rua Trajano, t - Sob. 125x700 diretamente da fábrica européa, 100.000 dolares, Isto é: 2 mil 
o T01iICARDlUII tOIJlco do. rln, e do conÇlo limpa a CONSULTAS: 

bexl,~, el rllll, &li aepb-l&e., arei ••, oollcu r.nall; augmeoca ai 9 ás 12 e 14 ás 17 horas. oferece-se a preço de custo. R, C., Caixa Pos ~~:to~'0~~8~~~~0~;uemS:8 !~~~ 

urlo .. ". Tira .. IIIcoaçllel do. pé. e r08to. bydropdaa, lalta de 
 RESIDENCIA: ar. patpltaçllel, dOrel do ooraÇlo, aetbm., b,OIlCb1te aalbmattea, t,a=I=,-;;;;;;;4::2::6::5;;;;;;;;S;;:;:.;:p;:a;:u;:l;:o;:.====;;:===;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;.1 ~~~8:a!~~:r:ri~~:~18:::e~~Av . Hercilio Luz. 186 

- !'hone: 1392 - ( tas, não deixam de ser ani· 
.rterto-acleroe. 

Remediod das senhoras madoras. O preço normal de 
E' o tnolco utero-ovarloJ SEDANTOL que re8titue a .suda Athmde a chamados uma novela curta. publicadaperdida: ptl••oemta. pallldell, malreza. fatiUo, flGre. br~o<lll'. 


rf,uI.dor ds.e villla•• ccr. dai doençu do vlero, ovarl,,". evita 
 P.79 em qualquer revista, oscilaAS CHUVASI
.. bemonb8111l8. aote. e depoll do p~tto: contra cod.... • Dler entre 2:>0 e 500 dolares. Con
mld.dee dae .e[.bora de qualqller tdade. sulte·se a tabela de cAmbio 

Ler--ões do coração ~ asthlllll e verificar· se-' que u!1o é
Ali MUDANÇAS BRUSCAS DE 'I1lMPERATURA TRAZEM COM positivamente miser'vel. 

contra bydrop..... pé. Inchado•• f8\1. de ar. p&lpttaçOe•. b ,t!

meoto da. vel.. e arlerl.~. b~oDnchlte a81bmalloa, aoeurloma, 


Use a CACTUSGBNOL E.pecllloo do dr. Klog Polmer, o Elixir de Nogueira SIOO UM RESFRIADO. QUE. QUANDO MAL COMBATIDO. 

E' conhecido h. 62 i:l I"nos como ~ PRODUZ UMA TOS"E IMPER'l·INENTE. O QUE EQUIVALE 


IYPb11ta 8 rheumatlimo, le, l!ca, C.bNlÇ(', u·ln&a eaca..a8 e <16,es 
 v~ld.deiro especifico d. DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA
00 _8910 pootada DOI rlDI e locb~çOeI. SYPHILl5! DES. TAES COMO: HRONCHITES, CATARRHO PULMONAR CASA :.:uga~~ra~la.cas: 

DOR NAS COSTAS E NO PEITO. DEPAUPERAMENTO I: UMAAos fracos e COllvalesceute:; Fe ridu , espinMlI, mancha" ulceras, rua alm.lrante Lamego, 64. 
FRAQUEZA GERAL, FICANDO • . PORTANTO. o ORGANISMODeve...ar o STEKOUNO, aoe faz eOlordar, augmenla n rh.umatismo 260 V-3B 

vigor doa lIlaSCulOI e dOI oenaL Fortalece <1 AOllue na, pel PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA 

."aa __IC!a'. Evita a tuberculoe, cicatriza OI pulmllel doenlea 56 Elixir de Nogueirl 
 ~D~E A TUBERCULOSE 
ít':':':.~-:'Ú~:~eD:::::t::Dt=:I~ ~e:::I:;'O::-~ K;~~.:~~C:: USAE O GRANDE TONICO nos PULMOEClOa.v~.oa • raplda.

Syrbillis - Pelle - Rheumatis\llo Atenção)
SPIROCHéTINA (Elixir de CaroN) do aablo dr. WUllarn Dispondo de peql'ena ofi

Green, _a 81< leatial do lell8ue. .,plllII"1 erll~m•• tumo.eI. (asa Electricl cina, porém, adequada, com 

re:~ :::on:r.~IRlO. Uoloo epuratlvo qne limpa o oorpo, tonl· 

darlbr.,., e.allaa, II.tUlal, XIl..açl!8I. lerloeo, OloorOl, eacro

aparelhamento de preclslo 
vende medidores e absoluta e um provadoTVINHO CRfOSOIADO 

DepolltarJaa; todaa .. dl'Ollrl..·de 810 Ptiulo e Rio. installa os «quadros. NOEt 1AA'~~jj'OZApara os mesmos. Do Ph . Ch . JOÃO DA SII.VA SILVEIRA acha Se à disposição, à rua 
Preços modicos. Padre Mlguelinho n.O ... 17,

QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO até o dia 20 de cada··mês, 
para consêrto de . recepto

RUI Joio Pinto, 14 res de rádio, modilicaçOes . 
RECONSTITUL l'E DE 1.- ORDEM 

PODEROSO }<'ORTU'lCANTE técnicas, etc. .. to 
.-. • ~-.:'> 
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o ESTADO-Quinta feira, 24 de Agosto di? HJ39

:0••••••••••••••••••••••••••••••••••:o Estadol 

Diario V,' S!h'rti~o I i [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcte"i
Radacçlto e Of!l!!!n!ll .. 

ran Jo!o Pinto n. 18 
 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ..Carl • 


T61. 1022-(;x. pOlltal 189 • Hoepcke» e «Anna": unicamente de cargas com o vapor ..Max-. • 


45~IONATUII":! : 	 & 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS :

N. C~II.I : 
.uno 40;51/00

Som""t.e %2$000

Trlmeelrp t 2$000 •• U,h, f,o", .-o;o d' J'" ' ;" IL;,h, f'OU' :O;' d, J,",;mlu'" flori,"o",II.- ••
1111 1$000 Escala lIajahy-S. Francisco I 	 Laguna . .Numero uul.o '%00 • e Santos. Escala São Francisco 

• Transportes de passsa~e iros • 
: e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. :I

.\000 

Semestre 

Tr'm(lil.lr~ 

- Paq uete .Carl Hce pcke' dia 1 Paql1ele -M ax' Paquete -Max. ••I
• »-Anna. • 8 

: :~~In~.ce pcke. : ~~ <l ias 7 e ~ 2 dias 2 e 17 
AnDli ocln. medlouLt> cou trrl(" l .: = 

O. 	orhtlmd i. mn~D10 nAu puhl!c!I " 

\10 1 , u~o lIf' rio dfl vol \·1110 .. 
 i Saída á I hora da mild rugada. • 

~ Embarq ue do Srs. passagei - Saídas ás IS horas p. m' l Saldas á 1 hora da •
" dlrt eçA', oao se re8poll.a bll :a, • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 

arllgo. ....I(lD.do. • peras das saldas. • 
Ofd.cns de emhMqlles " I.é As IOrden, de embarqlles a té Ordens de embarques até "'" 

peloo coocelto. emlUldo. no' 

12 ho ras tias vcsperas das ás 12 110ras. I ás 12 das vesperas .... 
• saídas. das saídas. 

. _. . .. 

quenunea 
Uma Rainha : 

• 

: 
: Observações: ~:eta~S~!:í~~t~e~~~e~:~~1~~· d~O a~~~~:~~,::i~e dvaacc~~~ IPassageiros - Encomendas Correio 
i} E' cxpressamenie prohibida a acqll isição de passagens a bordo dos vapores. ti; 

seguran ça e pontualidade: • -Ril ~ MJr~~~. o movimento de passageíros e ca rgas é feito PQIO trapiche sito • 
Moderuissimo!' aviões JU 52 ligam com ti lllux imaexistiu! BRASIL - [ IH.UGUAI - ARGEN TI NA - CH ILE  li Para maIs InformaçOes, na séde da Io explorador norte·ameri  BOLIVIA - PERU' 

cano 1'. Macdonl!!d !l is8e. co· 	 • Emnresa Nacional de Navegação Hoepcke 
mo há algum tempo pUblicá· Syndicato Condor Ltda. te á rua Conselheiro Malra n.' 30. I 
mos. ter descoberto. no Trans Agentes: .- CARLOS HCEPCKE SIA. •• 


- ....:i:~~.~.. ~r,Il$ {.f' ~	 ....v8sl. uma tribo indlge na I{O RUA CONSELHEIRO MAFRA . 34 Florianopolis 	 ~.& ;í9'.v. ......a ••4 
vernada por mulhert's. Cha- TELEFONE N. 1.500 

mllva·se lã Rllinha Modjad zi I Dr. Au".....usto dee linha o pode r extraordiná- !'I 

rio de dirigir a~ !!!..!'.7ene e ~. 


chuva . Falou com a l'oinha. I.-------- -----------·-----, Paula AVISO AO POVO! 

proeza de que êle ~e gabou D J M d ~ 

e com razão. visto qu e a (a- r. oaquim a eira neves MEDICO 
mosa Modjadzi. al iás l\fUjRjU. 	 . 1 --0080"111 de l8abaral- CUIDADO COM AS TOSSES!!
:ó~c:~~na8 existencia mito- Medico - OCU ista I ""Plrtol 

... Pormado pela Paculdade de Medicina da Unlverstdede . ..a... As mudd nça s b ruscds dd t~mp~r .tur4 

O cllçador õe el .. rllntes. do Rio dI!: Janeiro I1 -- 008rl_. -- trazem comsigo um resfr iado, que, qUdn

Diocleciano Ferollnd es das (ONSllLTORIO do meti combdtido, prc:..duz ;.I ma Tosse 
i"'pertinenlc, o q ue c qui .... dlc dizer - U 4

Neves. num livro de sua au- Tra:ameDlo clinico e clru ~lflco de lodM ali moleslllIII Rua VIctor MeIrellts Q . 26Ilj minho ol bcrto p ctrd sr ~""l 5 (. nfcrmidódu,
toria. publicado há 60 an08. dos 01bOI! as 10 1/2 e ~as 2 as 4 horas tdC! como : BronchHes, estarrho pul 
fala j~ dela como fi g ura de Curllo de eperleiçoemenlo na especlelldodt, com o dr. Tel. 140& monar, Dor nas costas e no peito, 
lenda ... negra. Pllulo Pilho. no S ervIço do Prol. David SODSOD. DO Hos- Resldenclo: Visconde Ouro De paupera me nto c cmd Fraqueza gereI. 


Nilo governou nunca pre tos pilei do Pund,'ção GlIrrrie-Gn'Dle do Rio de JIIDelro T 116 
 ficdndo, portdntor o orgdni!mo predisposto 
p c1r d um dos mdio res fI" scllos d d hum".por nllo ler Jâmais e~istido. Completll ePP8telball'em plITa exames de SUII especllllldllde . Prelo. 42 - el. 1 5 nid dde : ti Tuberculose: 

Dá-se até o contrário: a Eltcldcldade MédlclI, Cllnicll Gerlll I Notaveis med icos aconselhem o
existência de negl'os que ~e Cousullas dlllrlllmenre dllll 16 6s 18 Na própria prisão
~overn8m à custa dela. ven · CONSULTOU10 RUI! lobo Plnlo 7 sob. Tell!pb 1466 falsificava dinheiro VINHO CREOSOTADO
::~d~ :~~v~nv~~:~~~~ altas. RE8ID&NCIA: Roa Teneote Snyelra fi7 TRLBPH. 10%1 . re~~:~~n~'e 2lo t~jbu~~:UP:e VERD...... DEIRO TONICa DOS PULM OES 

RECONSTiTUINTE DE 10. ORDEM
Será o sr. T. Macdonnld ; New PQrt. O!I. ilha de Wrigbt, t'CO[,~OSO rOR'! ~f c,·,!'m: 

um grande explorador. Ma,; o prisiont'iro Horace Edward NA O CONFUNDIR - PEÇ"M sO
da narrativa que lez da 8ua -- - - --.----- Slone••moedeiro lalso». a · 
audiência com uma Rainha cusado de haver tentado fal "VINHO CREOSOTADO" 
preta e lendâria deixa nos a sificar bilhetes de bRn co no de Ph .1rm~ce1Jlieo ·Chim ico JOÃO DA SILVA SilVEIRA 
impressão de que lhe faliam interior de uma célula da V~ndcm- ,~ em tod rn . ~ Pht1rm Jci o! 'i da Amer ic. 

qualldlldc@ para ex plorar !! prisão de Parkhurst. onde Gil 
credulidade dos brancos. achava recolhido. cumprindo 

Que outro motivo nl10 hou· pena. no mê s passado. 
"ellse, êste chegaria pllra ser T endo conse guido, não se 
conlliderado. mesmo uni ver· 	 sabe como, o material quase ------------------------------
8almente. um explorador ... 	 completo para tal lim. Stone 

precisava, porém. de uma Carlos Hcepcke S.A.mAquina fotográfica para re· 

prOduzir certo número de 


..STITUTO DE DI16NOSTICO «clichés» de cédulas de dez 
 Matriz: FLORIANOPOLIS<lshillings» e de uma libra.CU.IVO Essll má quiua, segundo ficou F1I1::t.ls em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,
do 

apurado. êle a conseguiu do Laguna e S. Fra.nclaco-Mostrusrlo em TubarAoOr. D;.lme MClCllm.nn guarda Frederick Charles 
Form.tdo palIA Universidade de 	 Uhaplln. Interrogado, o guar REFRIGERADORES ELECTRlCOSGenebra tSulça) da explicou que fornecêra a 

Clhllea médica em ger.r. p-.dlalrla. máquino, de bôa lé. pois o 
Com prAtica nOI b,·spilal. europeus 

doençaa do ,Isleala ncrvoso. preso lhe dissera que, sendo 

Assistente Técníco apaixonado pela arte folo 


Dr. Paulo Tavares gráfica , queria ter uma dis· 

Eepec!lIll2ado em higIene e sodde 	 tração.

pl1bllcd pol.. Unlvenldade do O guarda loi condenado àRio do Janeiro. multa de cinco libras esler· Gabínele de Raio X lina8. jlor haver infringido o 
dlap6.lIcoH das do,ocas Internae: f t' gul umento da prisão. 
Ap..rêlho ",od~1 no SIEMENS parll 

CoraçAo. pulmõe-. Te. leuJ. biliar. 
tlo16m"lIos. etc. 	 Quer ser feliz ? 

R.dl"grana. ó.aea. e radlc'lIrali"",
dentária. 

Electrocardiografia clinica Em negoclos, amores. ter. sor
(U1e106111100 proo.8Q d•• moléstias le. saúde e realizar tudo que 

eardlaCB8 ':fét':i~o•.~e trsçad, s deesja? Mande 1$100 em sellos 
Metabolismo basal 	 e escreva ao prol. Ornr Khlva, 

(DetermlDaçAo do. dlttlrblol dai Caixa Postal. 407, Rio de Ja
IIl&tldalel de aecreçlo IDternl) :=================~ neiro, que lhe indicará o melo5 d g m D d aI de obter trlumpho, prosperlda· 

(Exameo:u~l:O. m1~~O~PICO do 1-- de. lortuna e saúde. N30 hesite. 
auco daodeDal • dI! blll.). I
Oablnete * lIaloterapla Na h FERIDA I t 	 Vendas em pr.st.ç&e.~G.rantl. de 4 annos : 

~,~~ai.c.~:r:i~!!'t~~~~TA~~e o a que res S I Ore BulCII 'illll D013 motUlos (de 90 e de 120 litros).: 
ambos dI uma .coaoml••urprebeadule, ' poli, em 2". 

Laboratório de microscopIa e lO U.O d. -o- borlls r:on.omem muo. eaervtll ,eleclrlco ·· do que um :..' , 
anjlile clinica CALENDULA (ONCRETA COD8ultorlo • Rua ferro de eOlommat em 2 borlll de serviço. 

=:·fTr:':Wclla-;:f.~::n;rodl~~~~:'Jf:' a melhor pomada para ferldall , quelmadural e JoAo Pinto n. 18 (.o- Mantemos em depósito todas as .peqa' ·19bte::mo, d_lI"m da urea DO uDllue, ulceras antiga8 

elo. Exame de urina, ~ea910 de NAo confundir com a pomada commum de Calendula. brado). ConsultaI da saleotes e mesmo mecaolamol completol. ,.;


1 A8 8 boraada ta,.; 	 . .' . , . . ... ,~~end;.kyl.r= J:::.óe·tI~~ ExIjam CALENDULA CONCRETA em toda8 ai de. A08wbtee _ BmcllsOs de dt.llrrll_DIOI ' osprOprltIal'IO' i..;IO~ ~~~I!:i.;,PU!! ....r1O.. liquIdo .raquleno e 	 pharmaclae. CODsult&s, li'o ''' Bójpl~ .dldol Immedllll.mule; . ,.~ ; MC~lclad. ~de';1I1fÚtílll~ 
qu qa.r ~~:~:mg:.:O.•luoIdaç&o Depollitarlo nesta capital: PilARMo STO. AGOSTINHO ' >tal ·dêYcãitW.... 1; 1,/.' . ;,VIM clt peça oad.YoI~r. oat ' JI'rI~r~~~...'1 

Rua F~~:f::. r.~:ado, fi Rnll Conselheiro Malra-IO 8 boru da lD.UIbL ' IIIftIÍl ooaa.rladoa_s~ol,~ª'aló~õu 'lIO + , 10"" ' ""0. 
f L O RI A N 'O P O L I S 
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6 o ESTADO,24de Agosto de 1939 

o croepúsculo da civiliza~ão européa 

Séculos de Irabalho serão sacrificados pelos modernos hunos 


Bruxela8. 23. - Ü rl'i Leo - I se amanhã às 14.45 horas. ca80 de guprra, ao lado da I 1 - entre!('\ do «corr~do~"; ter a chidra russa" . Ninguem mintern,," 
poldo, dn !3(·llriclI. pm nnme esperando·se sensacional dis - França e d; Grii·Bretanha. 2 ·· - entreg 'l da Alta.Sllés!a; pórle Cllmpreender como ai Certos órgãos da imprensa 
das nações do «GI·U pO de curso do ministro do t>xte - I :1 - - IInex',ção de Dantzlg; chllmada .amlga da Espanha~ I embora rendendo homena: 
Oslo., fez comovente al!"lo rior. lord Halifax. Pl\ri~. n . - f\ R C lovt-rS!l 4 - colocação da yolônia che~~~8.e a firmar pactos com /g~m à pessoa de Hitler, di -
ti paz, no. s,·ntidrl de eVItar I. --: _çü~s ml!itare_ _~ IInglo -fl·anco · sob prott>torndo a!ell!uo, na8 a «mlmlga da Espanha». zem claramente que o pacto 
a clltastroficu ameaça que Glbrllltar . 2.1. - . Estao ru~sas, !'I:! Mnsclill, estão con<lIçi\es da BoemIa e Mo· - de nilo-agressão violou o 
paira ;;ôbre a EI.ro pa e. chegando nqui novas uoi- suspenRas (a!!uurdando os re rávin. LONDRES, 2~1 }\ Ingla- pacto uDli ·Kominte rn . 
quiçÁ, sóhre todo o Mundo_ dada!! das marinhas inglesa! sultados d ·s conversllçi)Ps dn - terra resolveu suspender a _ 

- e francesa. Isr. von Ribhentrnp): mus não Londres. 23.- Ll oyu George exportaçüo de certas maté· LONDRES 23 A 
Moscou. 23. - - O sr. Von I A!I mulheres e c rianças esUlo rôlas . _ declarou que a derrota di plo- rias primas, entre elas, alu· ridades de def ;- s ··b~uto-

Hibbentrop, D1ini~tro do Ex seriio retiradas de Gibraltar - máli~a ,I" In~ l" t errll foi de- minio, cobre, aço, rerro, 11 os r e8 prOl lram 
terior do HE'ieb, chl'gou 110- Iainda e"ta semana. I Roma, 2:; - Ü eillh '\ixa\lor vldtl ;1 rlllla de vi~ão d ,. ga chumbo, fllgodiio em rama, ~ ;Iat tele o~es em dtoda a 
je a efta capital, arim de ! - _francês em Rum:I, H. FrRn lJinet." c ujos erros a própr~a j borrachll, erc. 1· ;ai8 :rra ReJ"?1 US8 os ,por 
"oncluir ° fulildo pac_lo dI' I La Villetta. 2a - Todos os I' çois Pon cet, t.'VI' eom o co n imprensa norte -amerlcuna já - liga 'il e 3 minutos em clidu 
nfio IIgre~8ao rUBso-gl'rmil ponto8 de desembarque na de Ciano lima entr!'vi~lll '11l ... I"ri,;oll. LONDRES, 2:1 .-- O embai- ç o . 
nieo. ilhll d., Malta estão barrados durou ;)(4 de hnra. ~·s _ ~s. O sr. Chamberlain nrLO deu \XadOr in!{lês elll Berlim foi 

O chanceler foi recebi do por teias de arame farpadll manifestarum qual a "titude it I{ússia 11 utençiio (110 me- portador de 11mB nota do MOSCOU, 2:! - E' pos,i 
110 aeroportll, náo. p~rém. e eletrificado. . . de ~eus respectiv,,~ Ir0vern:>. nos. ci.r('um~tllnciul) qUtl ela Reu govêrno. dlJ·igi~IB a? sr: veI que. apó~ a. assinatufIi 
por qualquer personalidade A~ baterIas anti aéreas 10- em fuce lIu -.ttlaça;;. I merecI>'; nl'lndl\ra pU1'lurnen Hitler, de lôrma Idêntica a do pacto de nàO · 8~reR~ilo 
soviética de primeira piana. ralD experi mentadas ontem - Ilar 11 ~1 "scou um s imples fun - I qu e ontem ("i publicllda após e.ntre 1\ ..\ lemallh/\ e a Rús-
Se ali se achava um dele - e hoj!' , com exeelente re- Paris, 2:1. - Em rilzãn da cionário do Forei~n Office, a r"união do gabinete. ~Ia, 61'.1'1 a6sllla.do. outro. .i
gado da embaixadl\ italiana. sultado. situaçílo t'uropéll o govêroo _quando ê le proprio, Cham- Ü e ncontro do e mbaixa- g:ulIl, entre u RUSSl!l e a lIa 
uão havia, pelo contrár iú. resol veu convocar certo nú -\ herlllin, fôra pessftltlm en t,· dOI· H"DlJl'r~l)n cnm o Fiihrer, 1111 . 
nenhum representante j 'l Sucarest. 23 - E· quási mero de reservistas , com - I por 3 vezes cl)nt· ~renciul' com em Bl'ste r Fgaden, fui rápi- 
ponês. certo que a Rumá nia não Dlt'bmdo. assim. OR efl't ivos _Hitler, a quem aindll conti - do, tendo o Führer de Clara-I PARIS, 23 . Todos 08 pro-

Recebido no «Kr emlin " socorrerá a Polônia. ~e esta ne cesR1 ri08 p::ra [t1zer t·;;ce !nuava a enviar mensagens. do que a utitude da Ingln prii!tári08 de veiculos da 
flo r Stalin e Moloton, iniciou fôr atacada pe la A!t>manhR . n quaisquer circun8Iância~. l1 - terra não impedirá que 8 A- França foram notificados pe
~ua8 conversllçõe8, que se A Rumânia tem um tratado I -- _ Ma /lr id. 23. - O povo rece - . Iemanha r esolva como e lo go,·êrno dE'! que devl'DI 
interromperam para " ui - com a Polônill, mas êste só Londrell, 23. - - A, tax>ls beu com s urpresa u notic ia Iquando quiser os problemas tê-Ius prontos pura serem • 
môsso e li tarde recomeça· valeria pUI·a o C11;;(' de ala 111' seguros m~1 itirnos tcnn- cio pa cto de nilo-agressilo que interessam i1 sua pollU- requisitados. logo que fôr 
1'am, sem Il!! havNem con- que por parte da Hússia . tra riscos d E gu,! rru) 1"0rRm rlls,o-germânlco. Os leitores ca. necessário. 
cluido. aumentadRs dll 4 vezes para dos jorn!ti~. comentando Og 

Ao jantar r t>uliza!lo na I'ruga . 2a. - IIs mulh e res o mar Báltico e j vezes pn· noticiários do dill, lormam TÓQ11IO, 23 -. Nas rodas BERLIM, 23 - Anuncia 
embaixada 1l1emã, esta noite, da Posnània foram hoje obri ra o Medlterr:ineo. grupos nus ruas, calé~, re8 representativas japonesas, é 8e que o pacto de não /l. 
lambem não compareceu (l gadlls u auxiliar o trahalho - tuurantes, e tc ., estranhando geral o senlimento de amar- gressão. assinado IlI>jl' entre 
representante .iapunêi'. dos h. 'mens. cavando trin Berlim. 2:1. - E" pnssível a atitude da Alemanhll, '1I1e ga (recepção causado pela a Alemanba e a Rússia tal. 

cheiras. que aR exigências qlle 1.1 dizia ter mll~dado os seus I reviruvoltll operada nll poli- VI"Z encerra uma IImplitude 
Londres, 23. - A -C&maru - IFührer IlpreRe ntará à Polônia soldados e aVladoreR paru li tica ulemã. depOis de haver maior, assumindo o val"r de 

dos Comuns. !'xtraordina Paris. 23. - A Turquia de contenham, além de outros, os Penlnsula, no tempo da guerra durante seis ano~, e .. mbati / um vasto plano politico e e
riamente con"ocada. reune- clarou que se colocará, em seguintes pontos principaiS: civil, com o 11m de «comba do impllicavelml'lIle o . Ko-I conômlco.

' -- -11fra , parll a seleção do Norte:-ma hora t- IAbreu, Tonicu, Borges e PeUl11 espor lVa _dro Urbano.IVIda soc:a11'1 BANCO DO BRASIL I O campeonato de 

Carteira de Crédito Agrícola e Industrial ..r. I ' t· I · · · . E - I cestobólfAZEM ANOS HO';:--- i I L ouv",ve e u I, InIClattVa sporte SOCial Reiniciando suas alividadl'9 

SriS.: Olilia Santana e D.lcema I O BANCO DO BRASIL 9."isa a08 inlere~sados da A. C. D. I Faz .anos hoje o valoroso cestoholísticas, a Liga AUé . 


GJnçalves. A prestigiosa Associaçilo , esportista O~nl Gonçalves, tica Catarlnense f>lrá realiz" f que se acha em pleno funcionamento a Carteira de ISlltas.: Callollnha Simões e Mer · Catarinense de De8porto~, centro avante do Aval e do a 12 de setembro próximo oCrédito Agrícola e Indust ri al , 8cbando-se SII/I Agência ,(edes de Ol iveira Cun~a . entidade dirigente de. esporte I· Postal Telegráfico . tOI'neio inicio do c~mpeonatonesta capital, perfeitamente habilitada a real izar tod08SI.: Páulo José do livramento. joinvillense, acaba de criar - oficial de bola ao cesto.os linan c lamentos previstos no Ilrgulamento da Car

t e ira . 


Jóvem: AntOnio Almeida, g !na~lano . o Departamento Médico, pa ra I Regras de Futeból As inscrições para o inte-

Scnborih. rxlJa QUP ,pu noIvo Os Inter!'ssados, quer desta capital. quer dos 
 contrôle das condições risi Encontra ·se à \'l'nda na ' ressllnte certame ence'ar

li_e chapéu RAMt;l>ZO:-.1. municípios vizinhos p da z"lIa sul rio E~tnrlo obterllo, 
 caB dos ~eus anulIJorl's. Agência Progrt'sso a edição se-ão a 31 do corrente. 
na Sé,le da Agência. à rUIi Trllj~no, n. Õ. co m a Pllrtl (Iirigir 11 im[l<Irtante ' popular dllR ·Regras de Fute· : 
maiur prestt'z'I, tOllos os informes de que possam CIIA elemérlde de h9je a,s,nala o dep<irtamentu foi convidsdnIból, tradução, transcrição e I CompetIção atlética 

õniver!ario da sellllOnt,. Onelda de recer com referência a tais operaçõl1 Q , bem como (> ahalizado clínico dr. David adataçilo de 'Olimpicus>, o A Ligll Atlét ica Catarlnen. 
quanto aos empréftimos em letras hipotécarlas regu ·f ;9uelrédo (iiébe), f,illõ dü SI. OS Ernesto de Oliveira, figura conhecido diretor da secçílo se detiignou a data de 24 de 

lllmentad(ls pela decreto lei n . 1.230 de 29 de abril
m Ccura de Figuellédo, saJgenlo 

Ide marcante prestlgio na esportiva do -Correio Pau- setembro próxim'l para 8 

de t939.da Guarda-MOlia. A anlversarl.nte classe médica da progressistallist8no e autor de várias obras realização do campeonato de 

oferece esta Wde um (ha às suas cidade de Jolnvllle. esportivas. juniors. 

amiguinhas. 	 exemplar ape- 

331 
----------r.-.--:--=j - Cada custa 

6v. - 1 O técnico da. L. F. F. l nas 800 réis. O Curitiba levantou o 
Festeja hole seu segundo anlvel 

, pediU demissão.. I -:- campeonato curitibano 
sário a inteles5anle !TIenina lia Te-	 FEDERALLoteria Federal \ LOTERIA 
lesinha, f lha do sr. Celso Capela, 500 t Estamos seguramente lolor I Palpite. . • CURITIBA, 2:l - V"ncendo 
(hele da Sub-Contadolla SeccIonal da con OS mados de qu~ .o sr. Armando Des tacado esportista envia o ~ritíinla por 2 a I, o Cu. 

F0!1seca S.ObCltOU, ontem, à nos o seguiote 'palplte> sô· rltlba é o cllmpeíiQ de 1919,
Repúbllu lunl~ à Allandega de Flo- Comunica-nos o • S,\LÃO I Sábado próximo _ dia 26! noile, de mIssão do cargo de bre a coostiluiçilo do sele· mesmo sem terminar o calll

lIap~~O~~se mollvo olere(era ela à, :;'~~~R~~S~n'te~~~' '~te~f~ Salão Progresso diretor-técnico dI! Liga 10'10· cionado da capital: Vadico 
 peonato. 

amlgul~has u'a mesa de do(es e Federül, loi o bilhete 25.87 Rua F_ Schmidl n_ 5_ 
 riunopolit8na de Futeból. ; Fred, Diamantino, Sabino, Pro ~ Reina grande entusiasD10 

.. .• cópio, Chocolate, Bráulio,Miro, nesta capital, em lace da no-bombons. _ conte!Dplado com a ~ORTEI 312 Bv.-l FOI adiado o Jogo das Ivo, Forneroli e Saúl. !fcia da próxima vinda do

Senborll~. f"Ç/1 enm que oell n8· ~i~:N~~'l~n~~:Tnl;,7i/~~~- ---- - -.------::==:--- seleções da capital Em sua missiva dirigida a Botafogo, do Rio, para toml\r 


morado U~< ch.péu R"MENZONI. lado . Ao vida de hoje e do Sul esta ~edação, o conhecido p~rte ~o.s festejos do 300 fi 

DABILITAÇ6ES - - -- .---- • d Consta que a pelêja entre es~ortlsta apresflnta as se· DlversarlO do Curitiba F. C. 

No Caltõrlo do Regl$lrO CIVil. es- PECÚLIO PAGO precisa o 	 os 8elt~cionadllll da capital e gUlntes razões por que e8~a · 


do Sul, ununcilida para ama_ l lou a vanguarda da seIeça«?, 600 contos em depósito
IAo-se htbllllando para (am O sr. ENO -::::.:.~ 

Domingos C~rdoso, Ilho do !r Emi · O Ct>utro Social de Apo. 
 nhil, foi traD8rerida para o ror !Dada pelos j!lgad~res aCI· lHO, 23 - Até agora a Li. 


próximo domingo. ma. .Se ndo a ofenSiva o X ga de Futeból tem em depó 

r~~ ~~d~,!.oEr~e~gN~~!sN:nl~~'lde~ sentados acaba de pngar à do .comblnado, pois com um sito no Banco do Brasil " 


tremo upenas é imposslvel IIS tmporhlncia de 600 conto".te em Bgumú. ~~~~:, rir~l~rêi~~v~~o r~~t~n~ar~ CASA ~~:~iS~~= ~~~~ Telefônica F. C, ele!Dentos entenderem-s~, (or- f:sse dinheiro será distribui
FALLECIMENT08 4 do corrente, o pecúlio de ! para resid ência no centro da A gualla e entusiásticll ra· mel li IIla direita . Bráuho-MI do, no final do 2· turno em 

Fot hole sepultadO no (emilérlo ~i~a~O~IOm!~;J~u~:odft:lc~o~~U iX~~~~ia ~~e~. tT~aj:;o ~~nf; paziadll da Cia . Telerônica rlnbo, que se IIJu&ta muito quotas iguais aos novl!' clu

Ilúbllco, às 9 heras. o sr. FrancIsco dade. I 329 ' Bv-l . 
 Catarinllnse acnba de orga- . bem;. quanto à ala canhota, bes da entlda<le carIoca. 

Jose Laundes, que faleceu em sua 
 nizal' a secção feminina de constItulda por ForneroIl e 

n oresld!IKla no largo 13 de Maio 	 bola ao cesto, destinada à prá- Sa~l, é indlscullv~lment,: a Pediu transferência 
tica de tão salutar esporte, m.als treinada e qt:e ~alOr Rio, 22. - O médio argen
atualmente bastante difundido numero de tentos conqUIstou tino Mala,zzo pedIu transle

95. 
Instituto Histórico 

A', 19_30 huras, reunem-se hoje, Df Pedro Cat,l"o Clíni~a ~édico· em todo o território nacIonal. ~r~ ~~u:~r~a:~eo~~~~a~o c:~r ~~~~rn::s~~iver Plate para o • 

em sessao ordlnarll, os membros - Q clrurglca 
 Ivo, elemento de grandesPostal Telegráfico F. C.do Inslllulo HISIOri(O e Geograf'co das molestios da cabeça e pescoço 	 recursos técnicos».O simpático e disciplinadode SanJa Cat.Ilna. 	 ESPECIALIST A EM CASAgrêmio dos funclonárius dosReassumira hole ° (I[go de L° OLHOS. NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS Correios e Telégrafos insti Foram requisitados para Precisa-se alugar uma casa de 
seuetlrlo sr. C..IM da Cosia Pe· Conl\ultorio: Rua Trajano, 18 
 tuiu o departamento feminino O combinado do Norte moradia, ])ara casal, cujo aluretra, que -rtgreuou esta semana do Diariamente das lO ás 12 e das 4 ás 6 horas 
Rio de JwllO. e que estiver. sen· dtl bola ao cesto, que jã con Jl'lnvll1e, 23. - O sr. Rober- guel n1l0 ultrapasse IOOSuOO 

do substllUldo pele sr. Eliezer dos I"-_'l':"______Re..l.ld;.;;en;;;c;;;ia;;.:..:P:.;:h_on;;;.:...;.15:.;6;;:5;..-_-.~~~ ta com a colaboraçao de loú to Porto requisitou OI! seguln- mensais. Informaçoes na redac

Sandos Saraiva. 4~ V-.126 meras senhoritas. tes jogadores do Peri. de Ma- tio do -Estado»., .v-õ2 


Exijam o Sabão 

~~YIBaB. ESPECIALIDADEII 
D~ WETZEL ct CIA~--JOINVILLE (Marca registrada) 

o IDEAL PARA COSINHA. LAVANDERIA E LAVADEIRA 
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