
., 

Ocupadas todas as Icontra os submarinos. quando que, apesar do lato de a Argen· inglês em Berlim. sr. Hender·) Comemoração A Itãlia .mexe-se 

fortificações chegar () mómento. Entre tina se encontrar distante do son, que ontem. com os embai I cancelada Roma, 25. - Foram chama-
Bruxelas. 25. - 'Le Soir> tant~. permanece~ão nos r(>8· Velllo Mundo. não se . poderá ~adores da ~rança, Japao. e Itá- Berlim, 25 _ A comemoraçao das às armas as c~asses de 

publica o seguinte telegrama pectlvos portos, à:s ordenA das d~zer que. dada essa sltuaçao, lia, c.onferenclOu com Hlller. a que ia ser feita. em Tanneberg. reservistas d~ '.903 e 1913, 
do St'U correspondente em autoridades. mnguem possa escapar aos seus convIte dêste, chegará amanha do 20. aniversário da derruta num total de :100 mil homeDs, 
EupeD: Os villjuntes que chegam eleitos. a esta capItal, allm de comuni- dos russos pelo general Hinden C?m esse contiDgente. . o 

cÂ 	 IiDha de rortificações dos países escandinavos anun, Proseguindo em sua palestra car ao sr. Chamberlain o assun· burg foi cancelada por Hiller numero de homeDs mobllIza
alemb Da r o . bIga cÍam que Oi vapores em que com o representante da Uni!ed to tratado na conferência. • _ . dos pela Itália atiDge 1.800.000. 

acaba de se/ On~~~:da. eEm vÍajaram foram eõcnltados no P.ress• . o chanceter argenhno _ . O que disse Hitler Tambem estão mo~i1izadús 

várIas localidades forsm assi , m~r. d~ Norte por -destroyers. dIsse alOda que o seu pais ae- \ BERLIM 25-Na entrevis. 35 batalhões da millcla. 

nalados movimentos de tropa, brltuDlcoS. seja ~ue se poss~ encontrar ~ma I A conyite de Hitler ta que tev~ com 08 embalxa
principalmente de artilharia. SOlUÇa0 para a sltuaç30, po ém. BERLIM. 25. - A pedido Idores da IDglaterrà. FraDça, Camarilha «vermelha» 


Durante n noite importan·. A Argentina ficará no caso .de estatar. uma guerr~, de Hitler. o embaixador in Japão e itália. ter-lhes-Ía Moscou. 25. _ Reuniu-se 
tes efetivos chpgaram ao sec I neutra a Argenhna. ~dotana a neutrah- gil~ '! . HendersoD. teve hoje . Hitler declarado a sua [irme hoje o Supremo Conselho dos 
tor de Petergensfeld. nas Ime., Buenos Aire~ . 25 (U. P. _ d~~e. solldana c.o!\1 os países com êle nOVb conferêncla l resolução de defeDder os 5.- Sovietes para ratificar o re
dlações de Haeren. uude se O chanceler Canlilo declarou ;1 VIZInhos, da Amem3. que durou meia hora e roi !lemães da PolônÍa, acrescen- cente pacto de nllo-agressllo 
observa intenso movim~nto. ,Unitcd Press que se senlia ar.- aSRiRtilla por von Ribhentrop. !t!lndo que -a medida estava firmado entre Rússia e Ale-

Foram reita~ várias reql!i· Igustiosamente pr.eocUP3dO pela Chega hoje a Londres O assunto diRCutido Dão icheia e qualquer incidente manha. 
sIÇ8:sr:saer~~:t~:de artilharia situação europé3. acres~entando Londrrs, 25 - O embaixador transpirou. . poderia fazê-Ia transbordar>. Requisitado o 

aCllobam de ser convocadus. "Almanzora» 
Na Renflnia é grande o mo Londr... 25 (U. P.) - O p.

vImento de tropas. quolo .Alm.nlor••• d. M.I. Ro-Do lado de Saln-Vilh e Man. , 	 . .1 In!I.... que .ind. I. .ncontr. 
derfeld reiDa calma. 

o E 1t d.', oI .LDo lado alemão trabalhll'sl' 	 ~, ; ~: ' , .m igu•• br.,iloi,OI, .c.bo .....r'.0'. 

;~:;;i~~~~~1;I~i~1!{:i~11 

1I 	

~ l . u~ \_, .. .: ;~~~:;;;:R~~;;':;; 
I'd I . t toridade8 determinaram a re

t tUI as pe 08 ~servls as. I O DIA' RIO SANTA CATARINA tirada imediata de todos osD j 
Rumores que circulam O MAIS ANTIG ~ italianos aqui residentes 

em Paris sobre a Itália Diretor·gerente : ~tino Flores 
Paris. 25. - Os jornais la· 

zroellmo~se b~~~~~·.vo:I::: ~~r~~l'!~- ' -- ANO X-X -" " --- I. 	 N. 7750--- -- -'- --V
008 meios pOiíticus sem, eo-	 Florianópolis - Sábado, 26 de Agosto de 1939 INo Café Rio Branco 

tretanto. atrlbuir·lhes muita lé. 	 ETE ~URI8SIMO
b OO -Pet1t Journal» chllma a H R" H·U - h' á R 	 t li ,. "o .ateDção dos Reus leitores ungria e umanra I I er nao C e' gar I' enun~lou o qa me e "., . _. 

para o lato significativo de Budapest, 9f>. - Não St' coa Iugoslavo 

q ~e cno momento em o.ue os rirmou o boat') de qu e Hun· f'.1 ", P I"". Belgrllrlo, 25, - O gabinete O' " ti 2 Y ' Z ' S p - ! dI;! 

preparativos bélicos da Ale- gria e RumâDia haviam a~si . aCI mente 'a oODlalapresentou sua reDúncia ao rU~!\I~ac~s es~abuladas. '11
manba se acentuam. a Itália. nado um tratado de nao- prlncepe Páulo. sob a alega Servido à freguesia e vendidô ..:' 
ao meD08 apareDtemente, não ag:essuo. . VARSOVIA. 25 - -Nilo é fàcilmente que Hitler ~ão de qu,:, tendo sido rea- a 1$000 a garrafa. I 
parece agitada por qualquer Um porta.voz do governu virá à Pulônla» _ tal é a frase corrente que se ouve dia hzad.o feltzmente o acôrdo 
concentração ou movimento de~lu~ou . porém, que talvp~ e noite Dali rUEls dll capital e caracteriza perfeitamPDte sé~vlo· croata. problema ês8el'-.".26""5,.------:::30~v---:2~9:-
de tropas-o seja .lIrmado em futur'l mUI o sentimento gemI que reina eotre a populaçilo varso. cUJa soluç~.o fÔra espe?i~l- _ _________ 

cLe Jouros!». num tele- próxllno. viana que vive na espectativa de séri08 acontecimentos. mente conilada ao dito mlDlS Condecorado pelo 
grama datado de Roma, diz • O «homem da rua» conta em geral com um tério, sua at!vldade se aclll~. govêrno polonês 
que D. cspital itllliana volta· Jornais perniciosos conl1itn armado e aceita essa idéa com a convição inaba va automatIcamente terml- RIO. 25 - O jornalista 
se a falar num novo projeto Paris, 25. - O govêrno Iran· lável de que 6 derrota está 'do lado da Alemanha. nada.. Cleveland Maciel, atualmen
do cODde Ciano. de convocar cês determinou o fechamento Reina, à noite. extraordinária animação nas ruas .V~I s.er organizado no\:o te desempeDhaDdo as fun. 
08 embaixadores da Fraaça. do jornal .Ce-Soir», que re , da cidade. Colunas de reservistas em civil enquadra~as mIDlstérlo sôhre boses mais ÇÕe!! de oficiai de gabinete 
Ur4-Bretanba e Polônlll, para f1ete a opinhio dos comunis· por sub-oficiais _e oficiais circulam; incessantemente , em amplas. ", do ~ranclsco Camp08,-mi
comunicar-lhes um plano do tas franceses, A mesmlfsorte todas as artérias da capital. dirigindo-se para as esta· O REGRES-SO DO REI nsel8rtraolvdoa dJeU6utmIÇaa'alataCabdaistl~nP..
Ir. MUS80Uni para a soluçãu teve o diário "L'Humanlté». ções e para as caserDas. Todos trazem a tiracolo o saco 
do problema de Danlzig. E' quase certo que a séde v-arde. A expressão daqueles que partem reflete a calma AteDas, 25. - S. M: o rei da ção por parte do govêrDo da 

Nlnguem dá muito crédito do Partidu cClwunis!;l será e decisão que caracterizam a atitude de toda a popu- Grécia deu por termIDadas as PolôDia Tendo em apreço 
a elllaa sugestões. que nada t&mbém fechadll . lação desde o inicio da crise. Os transeuntes param lériall -;m cujo gôzo se acha- 08 serviços prestado por ê8
cODfirmam- acrescenta o le · - para assistir lhes ao dt>sfile e não se ..lUvem senão exorta· va na Ilha de Corfú e regres- se nOS80 colega no sentido 
legrama - mas à persistência Mussolini cala-se ções calorosa8 e gritos de simpátia. sou a esta capital. das Mas relações eDtre o 
dêslles boatos vem acresce0' Ruma. 25, - Mussolini apa· Frequentemente esses rcservistas se cruzam. no Brasil e a PolôDia, o go\'êr
tar -lie .a certeza de todos os receu hoJtl à sacada de seu caminho. com camaradas que jA revestiram o uniforme Assistência mútua no dRste último pais acaba 
(tallanos de que o Duce pre· palácio. para receber aEfac\a- de campanh!! e desfilam em· ordem digna de soldados de Londres, 25.- Foi hoje assl · de cODdecorá-lo com a co
para uma Intervenção de úl- mações de milhares de peso dsrreira, Vêem·se igualmente numerosos cavalos e auto Dado, Desta capital. ,por lord menda da ordem da 'Polôola 
tlma hora>. soas. Ao contrArio :lo ql;e se m6vei~ particulares requisitados. Halifax e o embaixador po I Re~titutli'. tllulo ií que OM 

esperava , o "duce. não pro· A multidão, de ordinário t!lo reservada , torna,sR laca, o pacto de aSSlstêllCia poloneses sempre ligaram 
feriu se'l"er uma palavra. comunicativa e todos comentam os acontecimentos dos mÍltua entre Grã·Bretanha e uma significação especial-

O triunfo das últimos dias e demoDstram a sua decisão de não se Polônia. mente cara e que também 
democracias deixar despojar do território polonês como também de - rôra, na mesma ocasião. COD ' 

Buenoll Aires, 25. - O go· E' simples farsa I não mostrar nenhuma fraqueza na fase aguda da crise de A Bélgica alerta lcedido ao geDeral FraDclsco 
vêrno. o parlamento e a mlüt> Berlim. 25 _ Nos circulos nervos que o paíS atravessa atualmente. BRUXELAS, 25--0 gablDe J~sé Pinto. chefe ~a casa 
rlllo de opinião pública espe· jllponll~es de Berlim, onde a te reuniu-se e tomou todas mIlitar da presidênCia da Re-Tra ·I~a-O sovlae#tl·caram que 88 democracias lrl · surpresa provocada pela no· 	 as providências 'para colo· pública.
unfem dOI métodos de vlo· Ilcin do pacto ·de não·agres· « » car o pais em pé de defesa. O ato. que teve csraler de 

lêncla. em favor de uma so são gel'mano soviético [oi Além das 600 mil másca· intimidade. realizou·se ontem 

Iução pacifica. total Indica se que o em · Lisboa, 25 _ O jornal oficioso «Diário da Manhb. ras contra gases. vil;o ser na !léde da Embaixada da 


O jornai -EI Mundo,. pu baix~dor Oshlma tEoV!l lima comentando 1\ !lssignatllra do pacto de não · tlg~esslio entre adquiridas mais 200 mIl. Polonla. 
blica. com o titulo -FIrmeza entrevista com o sr. Von a RÍlssla e a Alemllnha. diz que o mesmo causou a nalural 
;lontra firmeza-, um artlg.o Ribbentrop, a quem teria surpresa. tanto n8 Europa quanto na América. constituindo •••••••••••••••••••••••I.~.,:, 
em que diz: .0 mUDdo adml falado «como soldado, sem um mixtt.. de desilusão e surpresa.. ",,-- . ' 
rou ootem a atitude da Grll· mastigar as:palavras.. Mais adiante, o referido órgão acrescenta que "a. U Df TRISJflA -. 
-Bretanha-. Os clrculoB alemães com, traição soviética" está deDtro da história. da doutrina e : UMA Ni..V[M _:,' ,..:.... :, ',' :', ,..'.;••..

peteDtes continuam a afirmar da polltlclI soviética, tudo In'licllndo simultaneamente ser 
Ficará neutra a que os compromissos ale· mais fácil levar 110 Rússia a um entendimento com a Ale· ','

Ea nh mães para com os Sovietes manha, sObre a pos8ivel partilha da influêDcia e domlnlo. PAIRA SOBRE OCDRIClO DO POVO.BRASIlÊIR., . • 
~ _ao cDally não aretam aquele pacto, polfticos na região do Báltico. que Ipvá ·la a bater se pela. d~vldo' estatística pavorosa da monalldade oca!llo- • 

Sk~::~~~forma que o minis· ~uJ:t~U~d~O~Óe~~oO.sN~: c~~~~: ~~~~I~~~ade da PoIÔDla. cuja situação atual é certameDte. nada pela SUilia. que mata em cada 4 minutos um • 
tro do Exterior da Espanba. 108 japoneses. todavia. essa Qu~nto a Portugal. «somos pela paz, compatlvel. tndl , jjuo em todo o p<is E' prl'ciso '. reaglr. Salvemos _ 
lJeneral Beigbeder, deu g~. tése é cODsiderada como uma com o respeito e defesa dos princlpios do direito moral e • a nossá · g~~a.'Ça() I .__

ftlt, I Ea?>!9:r.otlas ao mar~chal PétaID darsa». internacional, próprios da Civilização cristã européa, pela. I ., . .•.,~1 ...... 
de que, por motivo do pacto 	 independência e honra das nações e pelo exato cumpri. . _!!'! _ ~~~_~_~ • 
~:!:j:~~-I::;!t!~~c:rEs~::t~: G~:alt~~.n;e~r:ã~õev~stas mento dos D08S0S compromissos-o 	 •• E' o depuraU\oo de êonfJânç~:'p~i'!'::':'&;"rií~ef' ~lhll. "•• 
ém caso de cODfllto. graDdes cODceDtrações de DOS limites do território dant- do Japão. cODtra a asslnatu-. e o Reumatlimó E fol . adopllldo . ;ollclalmenle 11.0 •.. 


forças espaDholas a pouca ziguen8e muitos canhões vai la do pacto .usso alemão Elé"cito COi:eft~od: ,'od,,~=~ao allalxl'. -

Mobilização d a frota distância desta praça, perto tados para o lado polonês. - Toda a i1npreD~a anaiisa. • 


mercante de S.Onofre. . - em amargol! edltorialll a Ines· • " .,. .., • 

LoDdreB. 25 (U.P.) - A ~rã Diz lIe também que graDde E a Turquia?... perada reBolução de Hitler e • ~IDN Qilmlr.DjPhaí'lDaêenl1t:íl~!vmw • 


Bretaoha loiclou a mobillza- número de soldàdf}s espa· ' ISTAMBUL 25 _ O em. diz 'lue o Relch e a UA. ~~.....:.-2-.482 t • 

çlo da frota de graDdel va· nhóls s6 acham recolhidos balxador ale~ão von pappenllia já nl10 pódem mal8coDsI· • " __!.""~ _:..~'/:)._.. • , " .
,'. . . : " . •..... Q,'~'. 
pores li oavloll de cruzeiro, a08 quarteia. aguardllndo or · teve longa entrevista com o der&r-se aliadas do Japão. ,-~.~,. . " . _ . 
para 0 traDllporte eveDtual dens. ministro turco das relações -. o.-~_~~'.""'"~ • 
daa forças expl!dlclonárlall - exteriores. Deixaram M08COU • :l ...........~ • &cru • 

para a Fr~oça e para todo o O -chefe" Fesrster O preSidente da República MOSCOU, 25. - A ml8lão ' ; ..., .tI I .
. _.,...;,""'' 	 • • 

Impérlo _bíitll.olco. Varsóvia 25 - O govêrno recebeu o embaixador da militar e naval francella. que.) ,.. 	 • 
Vir,loB' vapores cancelaram pOlonés dirigiu ao SeDado Turquia. que parte esta se 8e achav& DelltH capital. re· . " • 

aB PIl~~IJ".enll , Plariai . cruzebros de Ddntzlg viol"DtO protesto mana parllo ocupar seu posto gressou a Parl8, hOje. . '• .~ ,'. - ? fi! • 
que 'deverlam Dc ar em re- contra a nomeaçilo de Frera· em Berlim. 	 ~ . i· ,,· ~ ~ 1hak~ -,,- *' ". ~ 

,ve"lend~~ ogovêmo requl- ter para ·chefe do Estado - A Holanda neutra. ; , " t'; _ _ ~... ' . 
'IladO}9t~ ,_·ol~~r1·'ÍI ~~ com· de DaDtz . O Japão protes "'., ., AIA,•...25 " ...."'O", i O ' bo' , '. "" , .. . _. :/.~:> I •.,. . ." .. Ig>. ' . 	 .....ta . . . H ".. .., :vêrno ~paDhl~ o" a~p~ãl de"Dáve a. , ~ TÓQUIO. 25. - Depois' da landés deç!ar2u :,a ~\!!rlll. r&-I . . • 

\* AI , c::,~: tíu.,:.' tO..,...... oS,IJ..,..',o.. s . lta gas~l'.n .,b.•• ,..,.,.. , ,u il.O especla~dOgábiÍl; ; 8~1.)IÇãO ' de maater' " Deutro, . VIDROS DUPLOS _ J' se eDooDtrame	 d . .Fa . .. a"e., sO.....,,..ra,m re . nl. . . e '"eada' OA01o! pelqueiroi:tqu8 .- traba- , , can~c}es te. o mlni.stro sr. Arlta tele:,. ,haveDdo proibido 10 dtriulto . eDDteDdo o dObro do UquJdo e cus&aDdo meaoe •• 
Da" o mar do Nor te forim: Daat%!g, 2fi - H' grande "a grafou 1\0 em~elxador tspo- ou ..tadle de Da" o. s-Iuer- • 'lfItt. que dou Ticlro. pequeDH. • 

• 	 Ibam 0dos para o. iêsp.rcti:, .ralta de auoUoa aesJ!l_:~cid,a.~ :Dê~A e!D ª~Jm, Ir. Olblms. ra "traDaelroB elll SUU Ao .......................... 
=a::,rtoe ê l erlo atlll!~d,Ói' '!lI. eltll.o ' Ilado B,81sItados jP!,JB qu prot Itl. Im Dome ll'Ual. 
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.Casada 	 OR. RICARDO ,o11_[SIADU esportivo 
.!ou 	 ! GOTTSMAH 

Ex-chefe de cll
nica doSolteira 	 Aspectos curiosos da 

QU :i.:1(h) levar UTna. quéda, ttln ~u :;:;tn 0 11 t in~'r r ai \·a)i, jt ){ ~ ; tC) :\.5 excursão do combinado H08pital d(~ 
Nlwrnberg:e,~~:~l ~~~r:(,}~·:.~~a~t~::n~:·r~~'~~:'~'C 1~:~: ~~o:~:~~~: rl;~.r: ; ~~t·C:l~~::~l· ·l l~i~:~~~:ld: Vasco-Flamengo (PrOI8. L. Burkbardt:l ;;;~:~:~~:~~~:;i ;:~~:;'~~!:':: ~~'i:~~~:'~,l,;:~t::: ,:',l:~il:i~::' !:~~;::,:::~ Gesteira e E, Kreuter)A popularidade dos brasileiros. - O bate-bola 

dos garotos. - Uma barba por 10$000 e um 
e :-;.e R t'guJIlI l or Gesteira 	 E~peci(1lisla em .,

café pequeno por 2$000, -'- A turma pasmou 
- com ~rico - Urll1"gia GC1 aiuo~~~~;~:d;~:(~:~i~:i~;) ~~;i::~~ ~ r;:~;:,~'n~:;:~~~~',"~,::~~: ~I,~~~';c~()~J;~:.::' ;;:~ 

:~~~;~~'id~~~) i~~r ~~;:;lt~t~;;~~:l~~ 1~~f~~(~~~~:l ;~~~ J l:~:~~~ t~~~~ ;;~~~ :~ t ~~l~~::i~;t l! l~~l,~ j,;;;:. 

~~~:~:':~§\·t!~~~;~ª!~:~;tt~~;fI~~~~;:Í~ 

Regulador Ges teira f' \" lt:t (" tr~l a ('~tas cong('s t Õ<'s e 1 1l f1 :t lllaçi,~·s d~sde 

O (·omeço. 
R~gulador Cest eira ('\' : i a C t f:l t a t arnbern as COl1ipli(':l(' Ôl~:-; intenla s 

que são a inda in :tis l'l'ri~I):';3.." do q ue a ::; inHatnaçClcs . ' , 

Cotnccc hoje nlí':-: ll1n 


a ll s aT RI'gulal/,l' Geateira 


Empresa Via~ão «Sol Nasce» 
de~~~~::::~;!~:~d~'~:;:I Bernardino Josi dos Passos 

dr••, irr.di.rí .... noite o seguinte I 
progr.m. , "ori,io de Florionópolil: Viagpns semanais de 

20.25 - An6ncio. em po,lu' FLORIANOPOLIS ao CRUZEIRO 
,,/ui....ponhol . Passando por: 

20.30 - Bi, Ben NOlicia,io em ' RANCHO QUEIMADO, TAQUARAS, HARRAC.<\ O, BOM 
c.p.nhol. 	 RETI!tú, LAGES. CAMPOS NOVOS , CURITIBANOS, 

20.-45 -- AI!!un. di.co. o,i,i HERVAL (, CRUZEIRO. 
n.l•. 	 Viagens dpidas. com onibu5 ,completamente nOI'O, dirigido 

21 .00 - Bi! Ben. Noticií,io em por vol~ntes p rolis5 i"nai ~. 

po,tuguê. 	 Saídas de Florianópolis, às 3as. feiras 
21.15 - .SlIl. de int..,êue? Saídas de Cruzeiro, às 6as. feiras 

p.le.h••111 1l0,lusuê,. Jnlorm ~ç ()fs com: 
21 ,30 - O T,io K.mllln: M ..· 

;o,i. H.ywlld (violino), Anlôni. Mário Moura ' 
Buli., (violonceICl); K.I..lcen Mo,
kwell (pi.no). T,io.m dó lIIenO' Praça 15 de No vel11hro n.' 24 
(Bcelho••n) SERVIÇO GARANTIDO 

22 00 - B.nda do Co,po de Inauguração a 5 de Setembro 
Guard. de Sua Moie.lIde. Dirigi 
d. pelo T.nenle A , Lemoin• . 

22."5 -- Recil.1 d. (hopin po, 
ROII PreU (pilni.lo). 

23.00 - Bis 8en. Noticii,io em 

e'Plnhol 


23.15 - Not....minii., .m 
.....n..ol , .ó!... o merc.do d. 

Sandalias 

de liras 


para verão 
TRONCOS FORTES 

CALÇADOS 
o NUTRION " r,o:" c Para q'l lt o!: h f.)mPI ,~· !'"de todas as corpo hum o n(.' " qllw a tc rnem ... .ç'o:tJ!I{I! qI Z-:J l It J ~ 


qualidades , eol\'o e p OI O o!' Cl I 'J Of e~. . IOmtlOO'1I 1 CI,J II1 t!r!!E' !o I'] 'I lih.. 


Os · lJoncos 1." ,E.-!'I · !(J!,In rto w é i !l lH.tticienlfl. .'1 :0:


no v\do veQelol '.:0.11'::' na ç u rst: Co )4t!'n .i' lhonlt . rrdlJ
TAMANCOS MEXI vido huma no soo 0$ mais bom · tiP o , f,{>t l ll If) IIS·.-Jl!n.::;". 

aprov e il a vr,oi!l . r ~ a prlmeuo .-J,j ·•• ·lh•• NUTI\ION 

e lles nos dôo as mod@iIm. O NUTHION e o v ~ldn


PRAIAS DE BANHOS de I ~i com que se l OZP Ili O ~ j puo · od ,: ho c.: hi lll l',' (J 


CANOS para 
(f I' 

vw iodas COIl51t 11t;"C' C,@!! ne · ('\IQonistllu": o Ie-~:o o ph o!o, 

cessa rias ao co nl orlo uo 1-J)IOJO & o ars(? ni ~ ::> t.'ol'l lid -:., ~
Cinto$ - Chinelos - Bo .xis tencio : lia seQ u nda &0\ suu Iô ull ulo "'.Iu 1f:-';'" 

~Ue. consti tue m a h u ma · o VIQ O I que lallo fi" ! , tll :I ~· 

ni. - LUVIS, etc, . nidade o til que tf abo!ha e ClI ISS d ebili looClf,. 0 (' ::0:' 
q u. produ Zo- Q\:e empobrE'cid o. o ~.:> 11 \· ', 


PaJa que as OJ\' Ol ("S se· vos abalados. {"I reclo:llu,
Artigos para sapatei jam 101185, q ua ndo a l lC.1tu lem, todos, eS:ie~ e 1CIII EI'1I1i1:

'.'0 Dão ba»to. recon.--!t' nutritiv os inctis p~ Jt ':l (Jv~ l ~ 


80 "Qd~", do equilLbrio d o oJ(Januullo. 

rQs e selleiros 

Cortume e Fábrica .. ,,.....~ ,:, .....,.. J 
d. 	Calçados ~' " ...IIIIIII.......-~ , 

~==E!~=----_._-•BARREIROS. 

Dr. Biase A. Faraco ' 
Médico·chele do. Dispensário ~ Slfilis do Centro de 


Saúde de F.lorlanópt.lls. Ex· interno, por concurso, 

da AnUência Pública ·de Porlo Alegre. Ex


Interno de Cllnlca médica e Olnecologla. 


A.~heUfeUXI 
", I.·.~•., .·.·. .....,:,"""·' · ..·,\o..-';;;,,::..I ·R'·J"~·iii_C· ~.~ _M~___.·. .~,.,. ,>'.. ..·.'...- ·;-.. ·· ··'... .. II 
.>,' ·':':·:·'('i":"·· _->.' , 115 CLfNICA E CIRURGIA 

..~fIto _..... .iôI .·, f'~, 39 

HIO, [ v . A ) Em 13 ue noR Ai cracks a rgentinos, Mas, dois Alta cirurgia, gyne 
res, a ch e g~ dR dos lJru ~ il tl i lances es tã 'J bem presentes na cologta (doenças de ros COD8ti tuiu um ve rda deiro memória de lodos , Um, foi no 
acontt'cim e ll h l. rudo mund o segundo «malch, de Buenos senboras) e partos, 
qutria vê r os DnsõOS c ra c k$, Aires. De Maril, s~ be · se ser ê le Cirurgia do systema 
Então J)omingos e Le onidas um elemento perigos issimo (que nervoso e OptOrações 
nã o p" dhm s 'li r ;" r UIl. Erll lll o diga o Artiga s, que dansou de plastlca.
j, 'go ce r cu,lus p ~ l os «fa ns », sem mÍls ica... ). Quando recebe Consul torlo IÍ rua Tral<l
que os tiuh a m nu co nta de a pel ola, parece qu e a esconde DO, 18 (dae 10 IÍ~ ts!, e 
supe r home ns . Os próprios no bÔlso. porq ue o a d ve , ~ár i (J Ib IÍs 16,M) Tele·

I
do~ 

i.ogudores flcll vtlm c onl'us os . nem aI) mell l s a vê .. . De um,. phone - 1,2&
A pOI ta do ~l o lel , em deter· I': ila, o ponfa do Indcped ienle Residencia A·rUt1 Es·
mina dos mome ntos, eram escapou e centrou a meia all u teves Junior, 20 - í' lallllidos como ~ e eSli\'es sem ra. ÉriCI', que vinha na car rei ra 
l1a cunch !l. . Nesse particular metru a caheça, mas fal hou nn Teiephone -- 1.1.11 
() públic o argentino (oi d I' um lance. (Jua lquer oul ro i"g"dor __________ 
cavHlheir is mo que cau so u até ·Iar ç:ar ia» uma praga. Mas o co 
esp(!ci p, Nadtl de r t! ss ~ Dtim '- n · mandante paragoa'o , perfeit a 
tos, nem a m enor rc f,-re ll mente ('a lm o, lançou os do is 
eia a OR o('ont l:!c imc ntos la · calcanhares e, num a posição de 
me ntáveis do se~und () jÔJ.(1J «ci own» de ci rco , mandvu a pc ~, i ~ 11.1 I .; 
da «Cop·j It oca ". E tudo a· la ia dois delhs aci ma da trave 

quilo surp re en l l ~ u, pO ' qU I' , no su peri or ! Valler chegou a Ii ca r 

primei l'u t rei no de IUa{j(> , r"j parali S'ldo ante t:; man ha hahili ; rt !! I I I ;

ul:! cessári u al i li i n t pl' v e~, çl1o dadc. Dize m os j ll ~adOl " s que 

de policia is. ll DlIl garota tl Tl jamais se repe lira lance i dê ~ti 

in fernal, posta dll a lrá ~ do co. 

gon l, insultou 11 va ler os DOS · 

sus j l ' gll dorl~~ . visu nd o de Nova vitória dos uni

prel'erê ncia Uom iugos. Vii i· 
 versitários brasiie iros 
ter, Jaú, Cbiquin ho e Leô MonH e!), 2:; - A turm H
nidu s, 1I 0 S quais chllltl tl\'a c! p hras ileira de h·ll'l !l U eesto 
«negros» ou mandava comer Vf'o c eu uns t'stonia nos po r
bIlDlllHIS. . . aI a 2B.

Hoo v e um fá to inte r ess an 
te qu e c hamou a ut e nçã<J Treino do combinadodos brusileiros: no inte rvulo 
dos jogos, a ga rotud ll e ntrll do Norte .. 
e m cllmpo pa l'll 1I ,,!!.'r bola ,Ioinvill e , 24 , - Eretua r s e 
r\ políciu c onse nt e, porque li · á amanhã u primei ro «a 
espetá c ul o diver te o públic o , pronto" do se lec iona do do 
Que ta l s e os ga rotl s d o Ri o ~o rte , Qu e d e ve rá j llga r em 

Florianópolis, a il d .) se te m~~~,t,a~sem OS de Bue nos Ai 
hro próx imo. 


O qu e dei x'l u a turmll «a · 

baladll " ro i o c us to da vid ll O Três Barras abando 
na ca piLa l portenh u. Sa b EDl nou à liga Serrana 
quanto c usta lá um cal'ê pe MII(ra , 2:' . - Os Três Bar Quer ser feliz ? 
quen,,'! Apenas.. do is mil ras f . C. s ollc itou desfilia 
réi,;! Se ndo mé dia e hnvcD ' ção da Liga Se rrllna . Em neg'Jcios. amores, ter sor
do pão com mHnteiga, é um tt, sallde e realizar tudo que
pouco mais caro: 8",18 mil O P'àlestra- derrotou o deesja? Mande 1$100 em sellos
réis . . , Um dos jnglldores Fluminense e escreva ao prol. Ornar 'Khiva,
mandou passar o teroo. Qu!!n · São Paulo, :!i' . - Eofre n 	 Caixa Postal, 407, Rio de J"-' 
do vei o 8 c o nta , i\le quast' tando ontem, à noite, o Pa nelro, que lhe indicará o meio
de8maiuu: quinze m il r éi~ ! Il'stra, o Fluminenstl foi abll
Imaginem e nt110 quanto cus · tido pela contagem de 3 11 2. ~: . ~~~~~nt;i~n~~~~~. ~~I~S P;:!?t~: 
18 a lavllgem da roupa '! 

Cel'lo dill, Sá entrou Dum 
riolão r a ra lu zer a barba. 
QUllndo lO .[igaro> terminou I=-------------------
o traballJo , fi Iloota do Fia· 
ml'go, pllra fa ze r «fluo\. (co· 
mo é le próprio confessou), Ao Povo Calarinense 
puxou uma prata de doi~ 


mil réi~, c e rto de que e s ta· A Empresa Jaeger & Irmão comunica à sua 

va dando um mil ré ill de g ur · 
 distinta freguesia que resolveu estender suas 
geta, Foi então exibida a Sã 
a tabela de preço, Lá I'slav8 linhas de ônibus de Porto lagrd 
bem claro: «barba, dois pe· até esta capital. 
sos», ou 6 ~ jl\, dez mil réis!.. 

Os jogadores !!o Flamengo Saída de Florllnõpolis -3as e sábados: 
ainda tiveram sorte. Mos UI! 

li A,mnguá - 4as., sábado e domingos.
do Va8co, que não r e cebe
ram a diária de cinco pesos Agente em Florianópolis:prumetida aqui antes do em 
barque? .. , 

Dús 4 jogos disputàdos pou· Daví Silva 
l a coisa há de interessante a 
não ser o valor indisculivel dos 

1111;1:10 110 llllllll 
.. 


Não 'pó"e .haver.saÚ1le com wft'sallpe ,inl~:" 
'puro a correr pelas veias, o ELIXIR ,DE Nó-., :.;. 
.GuElRA, dó pharmaceúticochimico j~ã~; cltl~ 
~i1v.~Snve.ira, é o Inalor d~purativo : c1o sall~ ' ::~.",: WII· ·· & ,!wliS · --.'- Sífilis - .- ·1'...···· ..··..·.E-. .. · 

'7.' ... .-'.... ..... . 

Por lDOd...od. .... ....i~ 	 - güe. ~+ :'~ ;~I;~IR .D~~:~C;ÚI:",A .a~' .d.... coalom....1.....;,{DO. · 
I.rgo BdJuIlD eo......,..·D;i 	 ·~"!!t·~{~,"~!ií·é.;~j;~~\~;~m~"~Y~B~.~Ô!,;
11 , Tralal Il m~ fu-.c,t2< 

.21 10v, li 
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A Alemanha, pobre em 1 r 1 Iindustrial, a Siemens-RéinlKer 

matérias primas, e hoje com com os paises d,) continente . instalar·se imediatamente de ra exportação. 08 mais de . tão sempre à disposição dos para a eletro medi"Cins:...!.e. " a. 
uma população de 80 milhões sul americano. : ocôrdo com o mais recente 90 anos de experiêlicis8 co · governos, das repartições pú- ;5iemens-Plania parI!. ,carvõe. 
concentrados num espaço Os principais artigos de estado da técnica hodierna. Ihidas na construção de má- , bHcas e da indústria para i e escovas, desenvolveram 
extraClrdinariamente restrito exportação pura li Alemllnha Como, al! ,\s, no mundo in· 1 quinas e aparêlhos para to-! quaisquer Informações ou ' em intenso e lirdorosotra' 
e escasso, sempre tem sido Isão: IlIg'odão, calé, cacáu, ta · leiro, mas de fórma especi-I d09 os ramos da elétrotéc· 1consultas. Constituem, assim,! balho, muitas vezes sob 'gran
um ótimo consumidor dos uaco: lã, couros, ll'guminosafl, almente pronullciada nos pai· nica, a multiplicidade de um elo eficaz I'ntre a fábrl -'I des sacrificlos financeiros , 
excessos de matérias primas oleaginosas, carne, cobre ses da Amprica do Sul, a e ' lsua fabricação desde o pe ' : ca e o consumidor, para seus negócio:) sul·americano. 
das outras nações. Em com matériRs primas ps~as que ou letricldade toroou se a maie quenlsslmo motor para a má· I transmitir Individualmente a I à importancla atual. 
pensação, os produtos da In · uão existem de tod o na Ale- importante fonte de energia i quina de cOotufa até o maior Ieete úl!imo ae ex periências ; 5:10 inúmeros os molorés qll r 
dústria alemil, que atingiu uw manha, ou não pódem Dest'arte, Oi! produtos ele· !gerador de usIna elétrica de Ie os resultados de pesquizas salram da lábricas Siemens .. pa· 
elevado gráu de perreição, ser produzidlls em qUllntidn trotécnicos constituiram um ' 100 000 KVA, do simples ·a· cientlflclls de sua casa ma· 1ra a América do Sul, alim " de 
dil'pl'rsarum se pelo mundo .de suficiente. Os pulses sul- notável fllutor de exportação !parêlho telegráfico até a mais Itriz na Alemanha. Iseóvirem de ationamento ·para 
inteiro, troZl'ndo em tróca ·americanos, por suu vez, da Alemanha p/ira a Amé ri · lompla central telefônica, per· Em retrospecto, podemos fábricas de papel c fábrica , 
IIquelas matérias tão neces- têm uma grande demonda dI' ~!! do Sul. A5sim , no ano d e miliram à Siemens de [orne · acompanhar quási até a me· textis, para usinas de açuc3r 
sárias para () trabalho e para máquinas e aparêlh os de toda 19J6, a exportação totol de Icer os dispositivos elétricos , tade do seculo pa~8ado as Ie fábricas de cimento, bem c.) · 
a manutenção do pa:lrão de : espécie, p!!ra erigir a Sntl in materi!!l elétrico da Alema- para todos os ramos de In· ' rf!lações comercillls entre a mo para muitos oulros esiabe · 
vida do povo alemão. ' dústria nacional, pnra apro· nha pa~a os países de a· dústria e para toda Borte de Siemens e a América ão Sul. . !ecimentos induslriais. Movi · 
.Em virtude das diliceis ' .-eita r suas C]\lédas d'águ/!, lem-mar perfaZia uma impor· I necessidades domé~tlca8. Há Já no ano de 1865, a lirma I mentam os elevadores nos . ho · 
c(lndiçôes econômicas a· !para inc rementar a sua ex· tlincia de 71 milhões de ma..· 1 várics decênios, a firma vem Slemens & Halske, a funda· Itéis e arranha céus, realizam :.o 
tuaip, a Alemanha hoje é \·or· 'I' tensa lavou~a e, mesmo para co~, dos quais 25 milhôed de dedicando especial atenção dora do consórcio atua! , ror · Itraba lho nas casas de bom.b....a...•. ....s 
çada a procurar liuas maté· , as comodidadl''' de 8U '1 vi!!!! mar~ !) e . cu seja mais de 35".0, ao descnvolvimento da ele· neceu vultoso material de e em instalações de ventilação. 
rias primas de preferência Iquotidiana. paru os pHises sul·america· trillcação n:lsses palses pro· cabos e de aparelhos para acionam os fusos de maquinas 
em aqueles palses que vo Baseando·se oas expl'riên· nos e, de~te s , m8is de 'i,il· gressistas. uma linha telegrafica na ferramenta s e de máquinas·ope · 
luotariamente se prestam a · cias dos antigos pRis"6 in milhões para o Brlisil. I Um sem número de escri· Argentina. Sõbre aquela bas.. ratrizes nas oiicinas de consêr · 
fornecer· lhe seus produtos Idustriais, a jóvem indústria F/!zendo jús à posição de 'Itórlos técnIcos e de sucur· a Siemans & Halske e, mais to e nas fábricas dos diver~?s 
em tróc'I de materi/!is ale ·! sul ·americana póde, assim, deslaque que tl Siemens ocu sais, cada qual dotado de tarde, as lirmas pela: mesma países. Nos guindastes e· elev<i 
mães manufaturados. Nesta Ivencer com um saltiJ e norme pa dl' nlre as rtrmas alemi!8[ engenheiros especIalistas, fa · creadas em comPlemento, 1dores das inSlal.aço.-es..p.....o.....•..•.r•...tuátiaS 
base, o intercâmbio C(lmer· todos os morosos e dispen de Dlaterial elétricr·, esta ca miliarizados com as necessi · como seja especialmente a e nos armazens eles .•. <encjIfC
eial teve um desl'nvolvimen · diosos degraos de evolução 5a contribuiu com notável dades e a8 condições de tra Siemllns·Schuckerlwerke pa· gam·se da carga e descarga das 
to especialmellte favorável de sua industrialização, pam . quota nos fornecimentos pa. 1balho do respectivo pais, es-, ra os materiais de corrente mercadorias. (Contlnaa) 

CONSERYEaJUYENTUDE 
em seu clhcor! 

A "fista fixa no joqo do poker ou 
do bridge. •• r..at.. Tambem o 
1umo irrlla o. olhos. N6:o .. pri••• 
por i ••o. do ••'" melh or prazer. 
Alqu.mCIII qoHCUI d. La.olh o descon· 
g ••Uoa.am e confo rtam oa olho• . 

LAVOLHO 
REFRESCA OS OLHOS 

Noites mal 
dormidas Casa A MUSICAL 

Para gozar saude e man o Rua João Pinto, 12 
ter o organlllmo em fórma é 
indlspensAvel dormir oito ho Grandiou liquidação Finei CompanHia ) cllliapça ~~a ··,,? ~lí;a, . 
ras por noite em quarto are Devid.mente autorizado pelo M M, Sr, Dr. Juiz de 
jado e fresco. Nada mais pre · Dlleito da 1" Vara da Comarca da Capital, .erá vendido, comjudiai li 8aude do. que con · 

o ab.timenlo de 20 e 50 U!" o seu 9'.ndl! ~otock» de músitrarlar esta exigência do o r· Fundada em 1870 Side: BAIA 
glinlsmo. Basta uma noite mal CIS, acenório. pare intlrumentos de mú.;ce, bicielita, apare
dormiôa para abater li maiR lhos de rádio, instrumentos de mú,'c" dilcos novol e usados, Seguros Terrestres. Maritimos 
forte constituição e tornar o vitr'nas e armár io., etc,
individuo indisposto Jlara 11 CARLOS EUGÊNIO FREYESLEBENluta quotidiana . A insonia:So
brevem, via de regra, 88 peso 313 liquidatário 15V -14 Capital Realizado Rs. 9.000:000"000 

Capital e Reservas 50.058:377$952lIoa8 que sofrem de pertul" rar que .1 crian · Responsabilidades em 19J !i :!.188.652:899$714
baçllo gastro· intestinal, de ças apreciem tanto Receita em 1938 22.786' 183$148• MAIZENA ou·de8equilibrio glicêmico ou de 

RY E A. Com ella Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71 .478:791 "813perda de fosfatos. f'arp. tra torna -se possivel SInistros pagos 5.094:715"110tar a insonia é indispensável , preparar doce. cs· Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17.186:248$949
porlanto, conhecer 8 causa pi e nd idos b em 

e afastft-Ia Dor 'Deio cte te· com o uma Il'and ' 

varied..de de pu. • .;;
rapêutica ad~quada. A~ ve dil1s , ~ : ort as, crt· 

7.el resolve ·se o caso com Diretorea:Cré~ito Mútuo PrB~ial 
me. , holoo. bi'C?i'[ZJpequena modific/!ção no re · tos, todos mU1to • Francisco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. Pâniilo d'Utra 

glme alimentar; oUlt'RS, com ------------------------------ lost osos e sempre ~ FreIre de Carvalho e Epifanio JOSé de Sousa 
aabor eados com ."meloócopo de água açucara 

da, ao deitar se ou pursnte, Rua Visconde de Ouro Preto. 13 ~:C';:)\~R~~~E; == 
li noite; outras, com um tra· um producto puro, . Reguladores de avarias nas principais cidades 
tamento fo~foradQ por melo da América, Europa e Africa,,arantido e que filcilita • di. 

latAo de Qualquer alimento.do Tonofosfan da Casa Bayer, A maior e mais vantajosa por
que levRnta (I cstado geral , •
reforçando o lóistema nervo· que distribue um prêmio de GRATIS! - Mediant. a Aq.ntes em florianópolia
lO e ngularizllndo o sono. rem8.."a do roupan .b.ixo, 
AI vltima8 de insonia devem enviar· /hfJ-emos um oxem

p/ar do nosso novo livro 
.. Receit.. de C06;nh.".
fim de comba(l'r esta per· com ,. conhecida M.i••na 


POlI, consultar o médico a CAMPOS LOBO & O•. 
turbação que tanto deprime Duryea. RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 
e, mepmo, envelhece. No ca
IO d~ perda de fosfato 8erá. MAIZENA BIIASIL S, A. Caixa postal 19- TeüphoMI083-End. Tel.•ALLlANÇA.6:000$000 

Cab:. Poea.1 291J .. 510 P.u"com certezl, Indicado o To· 
Remetta-me ORAT1S Q M\I U.ro.nofolfan, com o qual 8e v~m EScritórios em Itajai. LaqWia . e 


reglltrando de longa data 08 40 

IICIMIL'_______ml'lbo,:es rl'!lultado8. 

muitos prêmios de 30$000, 2OSOOO, 101000 Blum.nau. ··.···· S11b-Aqlht••rli: Iicrª~1I 
e muitas isenções. IIIIlII1:D_--,-_ ____ 12-P) _,..,,,..,, " .,:;.;,,, ·"Lc' 

ClD.DE _ _ ___ ____ 

Casa Electricl Povo de Florienopoli" Filiai-vos na 
'ROtUR! o NOMI OllRYE A 
i o ACAMPUr1fN T( l!oj\I IO 

vende medidores e I Me .. o 11. P,'iC o T f 

installa os «quadros.. 
para os meSMOS. 
Preços . modicos. 

Par. dVOUI Felidd"d,e, sio apéna. CASA 
R'u,jyJojoPinto, ~4 

. }.; Serviçó itllrantidó .imphts 1$000 para cada solte ic, ". ::F"~:i::i,'i:~!~c:\~ 
menUll, InlOlmlçOel na rtdK

:-____~-...............,;.,;_......~;...,.;,....~ .' ... v
', >;;;.' .,'"'-_____=~.:. ('lI) do - e'f.do. . · ~ li 
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~ 	 --,,6 F31'ADO-S6bftdo, zft dt Agotto ele 1889 

~)"~~~- .,.,_.~ 

Arligos de inverno :-PQra homens, -,.senhoras e crianças, em maior e mQis 
=-====-~-~-~==-~== variàdo sortimento, Rã CAS~"A CAPITAL" 

146 Matriz Rua '- Conselheiro MdFra n. 8 	 F,liol - Ru, Trajano n. 1 v.S2 

·LVC:ETOL 
. -.\~ : IÚ' ~" ~ . " • . - • ., ~: .'. :I~~~I:· 
~~.~.-y.l!:1..Ii!..1E!:t]~-;~."l7I"J :'7' 

Afeta·do de gra'ves e 
(Iônicas enfermida·des 

sífiliticas I 
O sr_ 1040 Lul., MJnlelrO, concdlll~do comer

clanle:.a eldllde do Rio Grsnde, onde é muito 
eODhecJ;fo, rtlacioD8do e bllstanle €sIlm : do. III1~im 
DOI "rcr"\ieu: 

«DtcltIrO em oome da verdade e em bem!lcio 
d c>s qUf ~urrerr., li qu,' m Il Jeilu ' ll da il re5eul ~ poderá 
eprovelt/l r, qu .' , há mul ·o, clt láJ" de If'c ve~ e crôol
oa3 e enhm\(lilde~ "fOlitlc d~, depu!> (/e tümór inu 
meFa remédl08, tem pn\ello I;bsolulamen l2 IIIgu l7' , 
depois d , r888" 08 m -. inr~s di ' ~-lItooles e deoe.,~õ .- 6 
por conselho de t.m bom" 8ln , e ro IImlgo, f iZ o uso 
d e ~ III'UD" vld ,t" " /l" md, r, vllho5o, do m ;Jq~rp8o, pO~~. o 
dizer. -GALENOGAL-, f6' o I! l ll do D' _ Frederico W. 
Rom, o. flcando cClm~IIt:ld n' ~nte b" DI e re8t~bdecl tlo 
e , estllb~leclco de tl/d08 l~ " m(l ' e~ oue- me storrr eota
v~m e que me loraav/lm um eOI .. 110 Inld z, 11 1'00'0 
d~ mui tlls veze! d~~ l'llr u m:, rI El_ E., flor IIH e~'a " 
fio) exp 'e~8jjo dIA v~rda. · e, Cf' ''' K 'lnd .. p,az ·:. e grstf 
dai) if co mun ·co. po1enJo f z .~ r de8 :d o U9'J qUI 
( n l'> ndn». 

RIo Orand{l, R'" O"r1<I,' ::lo Su '. 
loAo LUIs MONTEIRO 

(FlrDlII Je{onhecldll pe lO notlÍ rlo Ab il lln u ds 
SlIvl! MODcorvo. 

A primeira rlqueao é iI ~cutte mil", p ·H8 ler 
b t- a ~"U,j..: i nece~'1Í -lO que ~e ti nh a o sonllu ~ pur/'o 

~~~,:,6 s:oOb '~~d:r~:~dild~:Li:.~\?(;JO (v~j/~~:i, 81~~';..1 
AlCOOL, o af:- m d ) «GALENOOAL-, que há 50 Bn ( s 
dl~,l o meOl", vl~m '!lcRnç"ndo re~ult"dos 8u ' lIf.c ndvn
tes, c o mO O'OVlI O lIt~~llldo aclDl i". 

UNICO preOlla ;J o com _ DIPLOM .\ DE. HON
RA _ e cldsellioado _ PREPARADO CIENTIFICO. 

Encontra-8~ em toda!! a!! Farmácias 
do Brasll e Republlcsf! Sul AmerlcaD8s_ 
N 51! Ao. L D. N. S P. - N. 96~ 

_SalGUEI salSUEI SlíGItt!} :~ t _~ .I~ONORRHEA (HRONIC.A:'s NGU[ NOl ' I 
A i 

I 
If' o unlco forr ilicilDle no 

mUDdo com 8 elemeolo~ I
10Dleos: Phosphoro, Cal 
elo, Arsenlalo, Vanadlllo, 
ele. Com o seu uso 00 fim 
de 20 di" s, Dota-se: 

1 - Levlntamento lerll 
du fôrças e VOItI Immedla 
la do IPpellte; 

I·--Desapp.reclmealo por 
completo da. dôre, de Ci · 
beÇII, lalollllnl, e aervoII, 
1110; 

3'-Combate radica' da 
ilepresslo nervllu e do em· 
IBlllreclmeDto de Imhol o, 
sexo,; 

4' - A.llllmento de pes<' 
variando de 1 ! ~ lUas: 

O Sanlllenol é omal/ran
de descuberta ;~lelltllic&. -
OplntJu do dr. M.no~i S". 

e, d t:Cr)\ " 

PROCALMA 


ANTONIO DO CARMO, pa 
deiro, re~ i dente na cidade de 
OURO FI NO, Min as , há mais 
de dois anos,que se ~ncontra 
radi calmente lurado dos ala 

ravilhoso preparado PROCAL
MA. 

PROCALMA aSSPi(ura o êxi

__________..........._-__-__~_~~~-_-_-__--II~I:.o !~nt~~en~~ d~ed~~~~t 
mJderno e inofensiv o. 

CRIAN(AS ANfMKAS....YMPHA1IQ$.11Jia1lll1l 

JUGLANDINO 
1'I r' (H ' ' ,()" ... ~ (l l->I ,".' 

.." .... _ • . • • _ n .. . ....., • 

}Iolt~8tias dos rins ecoraçãu 
o TONICARDIUII tODlco dOI rlD8 e do eotaçlo limpa a 

bexlca, etI rlDa, .. oepbrlte•••telu. oollo"a reoata, .ulmeolA se 
orlo.... Tlr. u 1000açOM dO. pé. e rodo, bydtOPlt.., falta de 
.r, patpltaçOe., dOtea do cor.çlo, adbms, broDebJte ..Ibm.tlca, 
anerlo-scsleto'lI. 

Remedio8 das ~enhor8s 
E' o t ? OIOd ulero-onrlo SEOANTOL que reotilue a oaude 

perdida: pIola aDemla, palUdez, magreza. la.III1, flOre, br.oosl . 
reJUtador' d... vi.lta8. cor. da. 1I0lnçal 110 ulero, ovarlol, evita 
U bemorrbaglu, ante•• depol. do parto; ooolra todal ., coler
lIIldad.. d.. 14I[;lIoru de qualquer Idade. 

Ler-ões do coração (~ asthm:l 
UI4I • ' CACTUSOENOL Eepecllloo do dr. Klog Palmer,_ir. bydroplla., pêa lochadol, lalta de ar. palpltaçOel, b.U

m8DIO da. velal e arterla., bl'onncblte ••lbmatlCII, aneurtsma, 
•yphllla e IMOIOaUlmo, leI0..', cao.aÇ/!, UII088 e_o.a. e d6res 
DO ooraçlo poatadu noe rlD' e IDch~çOeI. 

Aos fracos e convalescentes 
Penm ....r o STEPiOUNO, Que laz engordar, augmeota o 

:~"::ali=u~~ :C:=~~~O~~:!f:za"O:~~'~~II:d'oe~~ 
::o:r.~~:-:à:=Z.I~ ~e:::I:::I~ cf;::::.:~~':: 
_v~Doa- . replda. 

I SYfh;illiS- Pelle - RheumatisUJo 
. GfeiÍÍI,=:~~~~~t _;~=::.~a:;~t=o :::~~:!- t~~~~~':. 

'- -,c _Ietldao, cancro., elerodutlli'r;ra:r" lj.tãl..., parcaçOu,.. ,-=-:.;...,..,-.. UDll'4)(de,~~t1=o qU.I~mpao corpo. tonl 

. DI;iNHIrIN 1OW>.. d~r:{~ -8IO ~aul.o lI y.810. 

A8SENHORA8DEVEM USAR 
~ ... _11&' " ...... l6taftS. O MeJOYPAN, di.,eed. "'_ "w'..aloo. _&Ia -a...... OO-11otaI....,..t... IrlU... " ........ eOrlf.laCoI. 1ItOI..• 

tia. otero-"aIflD.... _..,1.... ~ IOr" d. do..,... 
locata • .,.... "UI.r""',,, D~.rS. PacheClo, Rio. 

Dr . Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

M" tes tia inlemas de 


Senhoras e Crlanç~ s em 

Gera l. 


CONSULTOlHO : 

Rua Trajano. I - Sebo 


CONSULTAS: 

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 


F1ESIDENCIA: 

Av. Hercilio Luz, 186 


- Phone: 1392 -

Athmde a chamados 
P.79 

o Elixir de Nogueira 
E' conhec ido h. 62 ' '''"05 como o 

verdadeiro especifico d• 

SYPHILlS! 
Feridal , rspin"as , m.nchas , ulcera., 

,heumat i\mo 

S6 Elixir de Nogueira 

Df. BolCla 'ianna 
-0

Con8ultorio 'Rua 
J~ao Pinto n. 18 (80~ 
brà.do~, .; ~n8Iilta8 ,da ; i 
l' :ás- 3 \boras"da tar~ 
de. Ao. pobrea - , 
Coolllltu DO Do.pl
tal de Cutelado. .. 
8 boru da IDAIlbL 

-" NA.Od88lil!1w.. e I A aelenela progrediu e b' uma._NOVID-!\OE que l'e!)olveril o seu caao_ . 
~x.lmo .lgtUo, Carta para: 

P'OSTAL 1849· S. PAULGD 

LLOYD BR.A.$ILElRO 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACAJ U!!,ORTO ALEGRE (P~II ' n I ' N\1 rtt· 3D 6~ 3 
00 Sáhad(l. e pa ra o Sul 08 Quarta leira): .CUMT E. AL 
CI010•••COMTE. CAPELA ., e .ANIBAL BENE VOLO. _ 

UNHA PENEDO/LAGUNA: .1\IURTI:-inO. e .MIH ANDA. 
LINHA KIOiLAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO. _ 

TUTOIA.lFLORIANÚPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPOHES A SAIR: 
PARA O SUL: 

i\JliIB AI. BENEVOLO: 30 do corrente pura Rio Grand e 
Pelot8~ e Porto Al egn' . 

COMTE. CAPELA : tlia 13 do mi'!s vind ouro para \{io 
Graode, Pel olas e Purto Alt'gre _ 

PARA O NORTE: 
COMTE _ ALClDIO: dia , 6 do correote parB Parlloogull , 

Saot08, Rio de Jan~lro , Vitória, Carav €'las , Il hé us, S. Sal 
vl1dl/r, Ara cajú e Recife. 

ASP. NASCIMENTO: dia 5 do mes vindouro p/I ra Itaja!. 
S. 	 Franci sco, ~lIot0 8, Aogra tios Rf'is e Rio de Jllnelro. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO !,~J<;fEREN 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.ques epiléticos que o haviam 

:~~~ae~i~~'iSu~2~~~dro~a~~ i~~: I,;-----------t - 
Ag~ncla- Rl!a 1030 Pinto. Armazem - Cáls Badaró'l 

9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 

H. C. DA COSTA - Ag"nte 

TORNO PARA MECÂNICA FINA 
125x700 diretamente da fábrica europêa, 

oferece-se a preço de custo. R. C., Caixa Pos 
tal, -4265 S. Paulo 

/ 

I 

I 

E' fA(lL APAN,HAI\ UMA 
GPJPPE, UM RE5FKIADO, OU UMA 
PNEU.M~N"A 

~'ÂS fot.l),,~I)O () ~ftHOaO 

TO 

08 NIBUBL BOÁBRIO 
CLINICA GERAL 


VI AS URINARIAS 


Especialisla em motes tas 
pleuro-pulmonares (bron 

chiles - as thma tuber 
culose, elc.) 

Consullorio: Ruo Joio Pin 
lo, 13 cMl 14 .il 16 horu

- Phon. 1595_ 

Residencia: Ruo Joio Pin
lo, 1 {Sobr.} - Phono 1214 

Especial obséquio 

Antônio D'.'\campora, enfêr
mo, pede encarecid amente a 
seus bons amigos e fregu cs. s 
o especial obséquio de manda 
rem pargar-Ihc os seus peque 
nes débill·s à Farmácia, allm 
de peder. também. satisfaze r 
os seu s, e por ru jo fav or mui · 
to agradece. 

I Floriano polis, Ui de agos :o 
de 19:19. 

ANTO NIO D·i\ C.-\ MPOH\ '1 

Resfriados 
dasCri'.n. 

Prieeione este agradavel unguento 

LO ~oc;o e peito. Evita perturll1lr 

{) e;temago com m~dicação interna. 

I'ro;1orciona allivio rr.ais rapido 

porque ('ombat~ o resfr iado de õuas 


m.wt..&t«tl&. 

Alençãô) 
Dispond o de peql'ena oli

cina. porém. adequada, com 

aparelhamento de precisa0 

absoluta e um provador 


de lâmpadas. 

NOEL MENDOZA 

acha se _à disposição. à rua 

Padre Miguelinho R.O 17, 

até o dia 20 de cada mês. 

para consêrto de recepto 

res de rádio, modificaçOes 


técnicas, etc. ,J -- ~ 

2:11 .oo~~5vaJ-''::'' ~7 

C-ALLOS ' 
8 RANDOS 

Zíno-pdds
DF Scho// 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--

• • 

• • 

5 

o Estad.o 

RedacQlI.o e Olflolnlll • 
r.a JOhO Pinto o. 15 

1I.l2l-Clt. pOltal IS9 

..5~IONA.l URA~ 

\nllU 40$000 
~8mel!tre %2$000 
('rlDl(~Rtre t2$OOO 
\fê. ,soro 
'l{um~ro a.ullo 1200 , 

No Inlerlo' 
ADDO 
SemelJtre 
Trimestre 

AnOUDclol Hlt:\dlan'... eontrl'l~tc, 

O. 	ur1llluH.la, mt.~6ruo nlo pu bl iC:' 

dOI. nlo "~rlo rte.oJv!do. 


4. d'r~cçlo nlo se re&pOD8ubIHs ' 
peloo cUDceltoe emltlldo. DOI 

artigo. aulllDlldo. 

CASA ~~uga~~era~ia,casa 
rua almirante Lamego, &4. 
260 V-3S 

Móveis 
Por motivo de viagem. vlln 

dem-se todos os móveis da 
ellsa sita 80 largo Bpnjamin 
Con&lllnt, n. 11. 

325 5v.-3 

descobre novo 
atractivo . 

\ ',n h.llun Illl,.li.lOl" r "'J..: nl.ll,)~r;lr 
. :l hdt.'1. .1 de- ~(:U" I.thic.s. TJu,L!cc

'1\1t' ~ de .lh .• qll,tii,I.lJ(:- Jcs(,,~r('. 

lhe ("Ill tn,C;t. u ll1 nn\"tl allo\(t.\o. 

}'IfUJIl pllUCU t: ,i1r de rtl:.... P'lndo ; 

.nl.lj ... ,cht"~.I .. umc.lrmin:1dtl intem.o. ; 

~E:~;:';~~·~~~:;':~:'~::: :i:~~:::'~i~ \ 

1'~'I'Urlt DI DIAGNOSTICO 
IiLlfilCOdo 

Dr. Ojllma Maellmlnn 
Formado peJa Uolversldade de 

Com prjtl~O;~~tl~;I':;.il europeus 
Cllalca lDédlca em geral. pediatria,

doença. do .Iste,na oervoso. 
Assistente Técnico 

Dr. Paulo Tavares 
&pec!lIllzado elD higIene e sadde 

PllbIlC"RygldeUj~~~í:ade do 

Gabinete de R.io X 
:=:uêJ~ücon~o::~D~o~~:::ErD~er::: 
Coraçlo. putllJii~·, ~e6Icul. bilIar, 

Radltgrafi~~tõ:.~~, eet~adl(gralhs 

Eleclroca~di~~::iia cllnica 


l0la"oóSllco proa.1O d's m"I~8t1~s 
·cardl..ca. por melo de tr~çBdt). 

el~t,looI.) . 
Metabolismo basal 

(Oelerml...çao doa dltúrblos d... 

Labó·ratÓrlo de microscopia e 
. ' . .. . análise cllnica . 

::.~i~~':-;!:~J:~od::.~1~~r~~ 
JIloi· dONlelD· da ur6a no ...lIgue, 
aw . Bxame .' de · IIrlaa•. ~caçlo de 
A.éih::Z;:~~:VI.t:). : i:f~~·t1~ 
,,=,.eI04rro., •liquIdo 'i raqulano e
t~IÍl"~:~·~:a:l!:U~T:o.eIUC,daça~ 

aliá' Fernando . llaohádo, 6 
'. ·: 'N:.:<"TelefoD8 .l ;· 95 ' .: 
',f.LO'RIA N O/0 L.J:.S 

\I•••i ••iii~ii'(jii•••" ••; ••••••••••••: 


Passageiros - Encomendas Correio 
Modernissimos aviõeij JU 52 ligam com 11 lllllxima 

segurança e pontualidade: 
BR,\SIL - \.1IWGUAI- AHGENTlNA - CHILE 

BOLIVI.-\. - - PERU' 

Syndicôto Condor Ltda. 
Agentes: CARLOS H<EPÇK~ SIA.. 


IWA CONSELHElIW I\IAI-'HA, 34 - floflanopohs 

TELEFO;.iE N. 1.500 


Dr. Joaquim Madeira Neves 
l\Iedico - Oculista. 

Fnrmlldo pela Faculdade de MedlclDII da Unlversfdcde 

do Rio dt jllDelro 


TrlllllmenlO dtD!CO f clrurglco de lodos 111 molestllls 

dos 01boIS 


CurIO de aperlelçoamenlo l1a ellpecllllldade, com o dr. 

Paulo Filho, no Serviço do Prol . David SaoIlOO, DO Hos


pilol da. rUDd~çiío Glllfré<t-Gu'ole do Rio de JaneIro 

Comp!.11I cpparelbllgem p/lra exames de sua e.!petllllldllde 


EI~clrlcldade Médica, CHntcl! Gerlll 

COOIlUltll1l dlartamenle dlls 16 IÍII 18 


CONSULTORIO Rua joão Plnro 7 lIob. Telepb l4ã6 

RESIDENCIA: 811& Teneote SlIyelrl ~7 TELBPH. 1821 


i	Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 

• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl • 

• Hoepcke» e -Anna": unicamente de cargas com o vapor ..Max». • 


• 	 & ·• 	 .•
• SAlDAS MENSAIS DG PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
.. . . . .. .... ._-._--_ ._ . _ .. . 

: 	 Linha Fpolis.-Rio de Janei"" lu'" Fp,"'.·'" do 1"""1 u". FI~"",p''''· : 
• 	 Escala lt:ia~~~~~s.Francisco Escala São Francisco Laguna • 

• Tran~portes de passsa;:cirus • 

: e cargas. I Transporte de cargas Transpo r!~ de cargas. : 


• 	 Paquete -Carl Hrepcke' dia I Paquele eMax' Paquete eMax> : 
• cAnna. • 8 

• -Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 : 


: Saida a 1':~~:a~a madru;a:;. • 

. Saidas ás IH huras p. 01.1 Saidas á I hura da •
• 	 Embarque do Srs. passagel- madrugada. • 

• ros at~e~:s2~a~o~~d~:.s ves- • 


• Ordens de embarques até áS' Ordens de embarques alo! Ordens de embarques até • 

• 12 horas das vesperas das ás 12 horas ás 12 das vesperas • 

• saídas das saídas. •
: 	 .
• Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em- •!e'Vaçoe,: presa, mediante apresentaçao de attestado de vaccina_ •• E' expressamente prohibida a acquisiçao de passagens a bordo dos vap?res. . I}
•• Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pelO trapIche silo ã .. 

• .Rita M~~~; · mais informações, na séde da 	 .. 
• Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 

á rua Conselheiro Mafra n.' 30. •• 

•Ge ~~0~~~ 	 •••••••••~~8•••~$~••••~~.~~." 

res semanas antes do que
,Il~dala. de·.ecreçlO loteroa) ===============;;:;;=====--.Ias dos bulbo, Dilo tratado•.

tfXllm~o:~~~~e2~~;:t~,co do I
- .. .ueo daodeual e da bllJ.). 


Oablnete de fialoterapia

Ond.. carta., r.lo. ullra-vlolelo,. Mio ha FERIDAque resista Antenor Morais 

raiO,. ~Dlr..... e...r:~':.:. e .ele.IrIOldade .1 10 UIO di 	 Ci rurgiio-dcntiltl 

O sono nos 
.vegeIaIs 

Flnres e ;>llIola8, t aoto 
quanto :>8 seres bumaoos, De· 
cessitam de um bom sono 
reparador pllra e&tarem nas 
melhores condições. Ma!!, co 
mo consegui-lo e como com 
bater o esgotamento noturno 
no mundo vegeta!" Tal apergunta que se fez a um 

floricultor escllndinRvo cha
mado .Johannslln. Depois de 
largo e~tudo sôbre o dlls
canso das plantas, chegou 
êle à conclusão de que, 
quanto mais repou8am, tanto 
mais cedo despertam e cres

~~:. j-;;b~~~!~On b~~ Pla~~:~ 
~:8;:;':\I~~;m ;o~JlP~~:~, ~~:~ 
os homens, não fazê-Ias dor
mir ?> . - O calôr prodUZ 
80nolêncla. Por conse~ulnte, 
Jobllnnsen colocou bulbos 
de orquideas perto de radla
dores de, água qUente, e ob· 
servou que brotavam muito 
mais rápldamente do que os 

:h~~o~e~x~~rosem ~~~are~ ~~u 
processo mais notável con· 
siste em cloroformizar 0(\ 

~~l~~,\u~~~~O~-~Ul~:: p~:~ 
tas bulboS8S, guardando-as 
Ilm recipientes p~108 qnais
fez paslar vapores de cio· 
rorórmlo; e declara que, com 
ê88e tratamento, vieram 88110

Trabalhos modernlssl CALENDULA CONCRETA mOI. PODtes e dentadurall 
a melhor pomada para feridas , queimaduras ., anatomlcas, em todol os 

ulceras antigas mate~~~:~~8~adOI.Nilo 	C1onruodlr com a pomada commum de CaleDdula. 
Exilam CALENDULA CONCRETA em todas ai . Das 8 lis 11l'daa .111 

pbarmaclas: , u l8;~?ru; .....••••••. ; 	 llBC
dl..êki .ed .....I.!I• iI~......' ... . .r ..... ~...'~rli'~L~dO.~~.=.. . . '; Imm ..IOI.... ...... l • 1 ... .. .. . r....... ••!é'I ...

Deposltarto n.,sta capital: PHARM.; STO. AGOSTINHO RUI P. < Mjiú"in~~i~,~~ i c :..::-.::.~.:.o,a..i.~='c:~; Co. ';:';;;0,
Rua CODselbelro Marra-16 t;':.':t·...••.••• ,~: ~,~~~!::,. . llf~;.~1;1' "} 

CLlNICA DE CRIANÇAS 
DO 

Or. M. S. CAVALCANTI 
~'orm8do e eom O CurlO de AperfelçoalDento elD Higiene IofaolU 11 

Pediatria pela Faculdllde dI' Medictna do Rio d" J ..nelro. 
Cbele do Serviço lIe HlgleDe 10faDtlI do Ceotro de Saúde - Ex

Assl8tentc do. SanatórloB .IDllloll1 de Nogueira. e 
-Bela Vleta> (Corrêae) 

DO~J~~g~Lg~~f~t1NTI~E~I~~~u'M'Ó~~~~RES 
Consultório: Rua Vitor Meireles, 28, das 14 às 18. 


RES. AVENlDA HERCILlO LUZ. 155 

v ~4 

Banco de Crédito Popular c 

Agrícola de Santa Catarina 

DISTRIBUiÇÃO DE DIVIDENDOS 
o Banco de Crédito Popular e A!P'icola de santa 

Catarina. avisa a seus acionislas que esla pagando. em 
sua séde. à rua Tralano n.o 15. os dividendos relativos ao 
1." semeslre de 1939 121.0 DIVIDENDO)• 

florianópolis. 22 de AgOllO de '1939. 
O CONSELHO DIRETOR 

327 	 3v-2 
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"'_____-.:-"'=-_________ 

Carlos HC2pcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLIS 

F1l1als em: Blumenau. Cruzeiro do Sul, Lages, 
Laguna e S. Franclsco-Mostruario em Tubarllo 

REFRIGERADORES ELECTRlCOS 

! 

Vendas em pre.taç6e.~Gar.ntla. de 4 annoa 
DoIS modelos (ck90 eck 120 litros)

IImboa de umo ecoDO.1l0 lurpreheadea'e, ., polal em 24 
horlla CODllomem meaoa •.eaerIJla eleClrlca ; do que .um 

ferro de ealommllf ·em 2 horal· de aervlço. 

Mantemos em depósito todu aapec)&88obre
..lenteee meemomeo&Dlsm08 oompletos•.. 

em . C~MI . .dtdt"'~II~~ ' ~af ",~J;iI~tar.!~.,;~~jlll~~ 
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6 o ESTADO, 26 de Agosto de 1939 
r~ .~d_ 

oDia do Soldadol 
encantadores! TW!-o -Tulip-l1..-F~/Foi U'll rlia cheio, o d I' on'l 


tp.m , f?~ que se !estpjou o I .. 

D!a do ::loldado, com um pro., ~ \I)" ~ pl'ln.. 1 . 11 '~ " I ' il l.~ 1 f!'",iniBo :Itle 


0:-.11'111:1111 !,:-; nl"':f'!":,,. a:-- 110\';1:'\ ('urt':o!~~a~~i~~r;I~~~~~O I ~~113.I~i. ( :IIIt'x I t'lI l latll!l~ In :1 J'C'[' . llIlIlIf'nd:u·:lu ddi
08 átos comemorntivo'l no !lil iva ti .. ;-":whiappa: I'l ;i , Lc'I'IIIj.! I' 1.:ul\·iJl d4~' 

U 
AGORA EM NOVOS 

quartel lia. qu~la unidtlue ti. \ Pill"i:-; , Ctlrtlo IIICI:I'" a ... t, .... j 11lfalll,'" ,'êlrt's TAMANHOS MAIORESI , 
t :utrx. tamlu' ltI C' ;'o l :1';' di' IO ij" SI las Ilflh :l~ umveram grande aosistência. 50 r:.~ ulais ('''tnahl~ -- '~';;" " , ~ ~I~'\~·~,,:,~ ...

tendo estado pre~t'ntes o sr. hrilho ....C'inl iflil 11 It" (, Ii"d 1, quf' dllnt dia :-- a 
interventor federal e alt~s fitl. ~I'ITJ 1"<1("11<11\ .... '·1" dt·"bulill'. SC'I1l th':-'l·iI:"l1lr'. 

1.... /.... '00 ",ui.,li .....i ... ! r~rf~:\ 
autoridades civis e militares EX:lrHillt' êI-" JlfJ\";J ... I t~n ':o- • :nft' \ p t\~('olha a~ 

II~ inauguração do novo Pll' qllf' c'lIna!,intllll [' 0111 a .. :-111:1 .... ullillws I.llileth·s. ,., II"'~J., 
vilhão. C UT-=X-U~I ~í'~ '\

As provas militares exe 

cuhdss pr!as praças foram ----_..._---- _ . ---:-:----::---:--:---~-:-:----:--=--:-----= 


muito apreciadas; bem assim zão a críticas formuladas po.r I Venerável Ordem Terceir. de S. Francisco 

as demonstrações dos E~co. 
teiros. 110 pálio do quart,,1. ' Ill-ma hora t- : ~~r~~S S1:1~C;:~~~cn~:~ius~::~~: Assembléa Geral 

No grande Hlmôsso de con. U espor Iva . te ala6tados de nOS81lS ali vi· \ Convoco, com o m.io. empenho. o. c.,í..imo. Irmio. T.,cei. 
I'ratl'rnizllção. discursou. co::! -------------:<... ------. Idades esportivas e que se '0., .• ,.unirem·•• em AII•.mblé. G4'.1. n. ,"cri,U. de no... Igl.j•.I ~ ICrande vibração plltriótica. o se têm aproveitado do mo· domingo, 27 do co".nt., a. 15 hor••. plf. tr.t.,mo, d. m.gno••• 
H. capm.lguatemi Graciliano U I I t t d ases assistirá mento para ver se conse· ·I·unto• d. vit.1 int.'.... plf. n~... Ordem e m.,e.r o di. IM'. •• 
Moreira, que recebeu muitos m para e o a raen e e ~ "_. a Iguem um/I viagem gratuita leição d. M... que deve ge,i, .0' negócio. no triênio de 1939.1942. 
aplausos. cidade, aman~ã, no sensa~lonal cotejo entre com a delt'gação... I ~ I.vnião ••,••pó. a toe.nte .eerimôni. d••dmillio daII 

AtI 14 !Jora~, foi feita a eo· as seleçoes da Capital e do Sul O apôlo dos verdadeiros novo I Irm.o,. 
trega dos prêmitl~ e medll' Promovido pela Ft'deração I convergem tOd5S as atenç<ies Ijornalistas não nos tem ral I Con,i,ló,io am Flo,ianópoli., 25 d. Ago,lo de 1939. 
lIuis conquistadas Il· Catarioense de Desportos rea. Ict.mo o acontecimento má· Itlido, entr~tanto. e o~ Crlti., João Pedro d! Oli~~ira Carvalhopelos 
llt'tas do 14" B. c., no Cllm lio:a·se amanhã. li tarde. no Ixi!!!o de 19:39. cos anônimos, qut' somente Irm.o M,nIStro. 
peonato Olímpico HegilJnal estádio Adolfo I\,(lnder a sen I Ni'io hn exagero em ufir· 8/lbe~ apontar 1/llhas ~~ 333 1v-t
de Curitiba. d 

A seguir, no áto de inau· sacioDll1 peleja.ent.re ';.8 com i~ea~e~u~ltr~~8 p~:~~a ::/~ ~~e ~ge~~:~ s~:)m~~'l'ri;ida8 - -- .-- - .. -. - .... .-. --.------.-.------.-
jturação da cavernll "Ctlxias», ~~~a~~sr.~~a~~rmnopc"s e do iproporcionado /lO pÚblico es· n~~a têm c,onsl>guido no es ~ IR b I-
do grupu dtO escotêiros dê@se portivo du ridade um cotejo pmto do pub!lco. C I N E NI A SI e e lao 
nome, e q'Jllndo foi entregue 1'oda li cidade acompa.nlla de colorido tão forte. de • - Póde adlantar·nos algo ,,~ 
a vários delt's as estrpllls de intert'ssada os preparat.l\'os Iperspetiva8 1110 brilhantas 8<:bre a formaçã.o "do .@ele - no Chile • 
em anú de bO!is ati\'idlide~. parll a empolgante pai tldlll pela projeção técnica d08 clonado da capollal. Inda· CINE REX - A', 19 ho,••.•A 
discursaram os srs. tnte. JIII que colocará e~ campôs opos- cnnjuntos. conEtituidos de gamos . _. c,uz do. .no.. • .Whoop.... 
dir Faustioo e aspirante .João tos. (IN verdadeIros «ases» do verdadeiros 'Ilstros» do fute - Embora nao faça parte P,eço: ~S100 Buenos Aires, 25-- Noticias 
Lanes Leal. que foram en· futl'hó! hllrriga·verdt- . hól precipua de minhas funções CINE IMPERIAL·- A'. 17.19 recebidas de santialo dlztmII 

tusill~tlcamen!e aplaudido~. O prélio apresenta carate· A'guardemos, pois. a esre a ~rga~iz8ção dali seleções. 20.30 hOlal, .AII.flo auda.. terem-se rabelado, naquela 
- A noitE. houve l.õm es· rlslic!ts inéditas, e para ele tacular partida . drerg. ISO~á/lrISa - COtnetnehsotoua' oos ° Pr.ço: 1$100. . capital. várias unidades mi

petáculo no teatro .AI\'uro ~ meu - litares, sob a chefia dos le
de Carvalho». em lll'nl'ficio cargo a superintendência de I Preços em art'go. elétrico,? atrais Afioslo Berrara a Car
d08 e~coteiro@. Os próximos embates das seleções barriga· tais atividades. Ora. tendo a CASA RADIOlUX, Rua 'lS los Ibanez. 

LUl
verdes e paranàense, em disputa das Federação sua séde na CI\·! de Setembro, 28 As últimas informações as

'S .Delfl-nO taças "Nereu Ramos" e "Manoel Ribas» pital, apesar de não intt'res·1 . . ... --- clarecam que o govlmo do
sá·11l diretamente os rf!sul· / EVANGELISMO minou a situação a qua o 

- Ligeira palestra com o dr. Cesar Seara, técnico da F. C. D. ta~os que a8 partidas preli I - gral. Barrara IOra prau nl 
A data de ontem mucou o nlsci ' . mmares possam aoresentar. «Se d vossa justiça não lfir maior ~scola MUilar • O lI1'al. 1111

mento de LIIII Delflno dos Slntos. ~ O assunto qu~ ,!O momen . ] tlVO e de rádf(l, ~em_ como cumpre Ibe a obrigáç.ãO. en que a dos escribas e la riseus, de Dez IUlira. 
grande PIIetl catlrln.DSe. t,l empolga o pub~ICO espor· em. c~rg()M de dlreçao dos tretanto, de que a filiadll modo nenhum entrareis no Reino de I I - d LUZ FOR 
a E~~=T:raru:a::fet~:feW:t~:: ~;~ d~~t~:;~~~sed t' a f~rma- I mais 1~1l0rl!lntes ~l~bes do que se acha 80b sua vista Deus- (S. Mat 520) Basead3 nes. nsta .çoel e " • 
levar. hl!l' a ele~o... 19.30 horas. rã representllna o que :~e'l met~·opo~, sua ~lp:n.lãOT rI' Imediata se representa con· se venlculo sera estudada mais uma ÇA? CASA RADIOlUX, 
1I.mmea "móSler!: "dt: ri,,".lIg ellmastrehlmPlID,lraaenmo. ból freote ~or o nosso u e· iv~s e· Sol e gran e SlgDl I~a· dignamente. À Ligll está di liçao blblica, amanhã às 10 hora;. Rue 28 de SetemblP 21. 

- ~aloroso q?~. i ça0 ."0 . moml'n.to, tal a 1m retamente 6ubordinado o no lemplo da Iglfja Presbileliana
dc!'::-:Josco~P:e~'~t:'~: ~fl~t1;e~~~!a~vo dO~ . VIZI· i po.rtanCl.a da missão que lhe preparo e a escalação do Independente. à rua João Pmto. 37. Professor com menta- • 
d n • em. Isputa I fOI conhlldll. onze da cupitaL Não me te A's 19 horar h.vela (\Ilto e lidade de escravo 

11. dRS taças 'Mllnuel RlbHS» e I - .As. vésperas duma nho negado a colaborar com . à d Ih _ 

~ «Nerêu Ramos.. I batall.la o sl!ê.nclo deve sei' O técnico F<,nscca, entretan . prexa~;trada ~val~;:(a~ ' Buenos Aires, 25. _ Comu.
= I
~ _ A mentôra suprema. dos Io maior predicado dos .co~, to, e <!o me~mo, conforme a · nicam de Córdoh3 que as au


PlLULAS DE e~portO!I! terrt'stres catafl~eD. hateotes, dlsse ..nos de InicIO cima rt'saltel , tenho encon · toridades expulsaram um pro. 

81'S está Irablil~Hndo ativa · Io nos~o entreVistado. Não me trado a maior cordialidade. [essor da Universidade, por


RE'I"fTER mente na ~ele?ao (\08 ele· p~derJa I~rtar de fal8r aos Assim, a inclusão de Calico Postal Telegráfico X D. ter insultado o ideal demo. 

lU mcntos que mtegrarão . oIleitores d O ~,STADO, . vi~t(l na ponta direita e Saúl na de Obras Públicas crstieo. 

l' quenas p\lnlas. nosso onze. tendo orj~~Dlza: que ~em. vahosa tem SIdo 11 meill esquerda fórma suges· Em partida preliminar à 
e ma:enledlO ~ do ru~a sériA t de dlSPUt8s tcodntn,bUlCíllo .qlbue ttem PI~ed~' lões minbas. Se no encontro sensacional tarde esportiva __________ 
~~:t~:!s~~e:~~~ ~~ pre ImlOIHel! e!, re repre8~n· a o e~8e. lfI ao e per o I· do combinado do sul do Es d b ã 

, do aPP \ \" o. ~~~õd~) r;!t~:~~1 r:~:i:;~~~ I ~~ônr~: I:~e;~~~~ ~~s ~~~ tado tuls elementos não a r:nh~:foaD p~éli:a~e;;i:~~sg, ~~ LOTERIA FEDERAL 
1\ d 1 g e 8 ,que poderá contllr. Iportes dll cidade e muito ~t;;ea:.e~ emr::::D:~;I~~~~~ grêmios lafeanos Postal Te 500 contos 
.!~~~r Assim, em Jolnville já roi 'I especialmente agora no caso d I fá b tegráfico e Diretoria de O ~ 

I 
;;;;';;=;;;;~;;;;;;;;---;;;;;;;;iiiiiii!1 realizado o encontro entre da formação de nossa se· r: á~reta!;:e~t:lm me ca e· bras Públlcas~ Sábado próximo, dia 26! 

comblnadol! de Mlllrll e Silo leção. Para conseguir uma zaga na I . d' 3 d Salão Progresso
'{lT _f ,. 1 Francisco e nopróxlmodomln' E após ligeira pausa pr08 ' qu~1 a classe de Cruz em gran. A pe eJa do la e Rua F. Schmidt n. 5. 
~ 'n a ;;,oct a d li t . . '. I t setembro será irradiada _ ! ~ ~~8S:v::p~al \'s~~~~õ"...a:·a: t'f. I se~1UV~r~~~S;:ral~~e:t~Cu8~r ~:m!O~~~o~i~~~~:.nti:~p~~:~~~et!i Estamos seguramente In· 3J2 3v.-' 

ga dn sul do Estado e da preendeote tem sido o en no último ensaio a d~slocação formado,! de que a ~. Y. J. 
___ri Liga Floriano!J~lItRna. de Fu· tuslasmo demonstrado por deste último para a ala direita. 2, da Força Pública, irradia 

HóSPEDES teból. No próxImo dia 3 de todos aqueles aos qual8 Cá· Infelizmente, porém, tal não foi rá o cotejo entre 08 selecio· O fechamento do casco .~ 
Estao hospedadas n~ GIÓrla·Hotel setembro então, será levada be alguma parcélll de res possível obter e Fred e Dia. nad08 do Norte e do Centro, do -Camocim

as segulnles pessoas: AntOnio (osl<l a erc~to a partida linal das ponsabilldade no ca80 pre· manlino formarao a parelha da marcada para o dia :3 de Se· 

Bento. Luis F/eitas Santos, Osvaldo 8eleçoes, a qual terá como sente, ou seja, na formação cidade no domingo vindouro. tembro próximo. 
 Rio, 25. - Nos estaleiros do 
MOl2ko e T,bol Kessler. contendores combinados da de n088a represt'ntação. Di - Qual então o quadro que - Arsenal de Marinha, realizou· 


- zona sul fOl'mado por ele · go lhe francamente que es· enlrenlará o combinado sulino? JogarAo em S. José se a cerimônia do fechamen. 

:\II8S.-\8 mentos de Florianópolis, Há perava encontrar dlficulda · -Iançámos como lêcho de nes · Reallza·se Domingo próxl. to do casco do navio·minelro 


Realizou se hoje ã! 7.30 hs.. na ja!, LRguDls e Tubarlln e o des muito maiores a superar sa entrevista. mo, 27, no campo do Campl. .Camoclm», pertencente à sé

Ig/eja d(l Senhor dos PdSSOS. missa da zona norte, .Integrado ~or Felizmente, porém, nilo ~ó - Vadieo; Fred e Diamanti. naB F. c., de São José, um rie de seis que o nosso go

de 30.0 dia, ém Inlençao à oi/ma jogadores das hgas de JOln diretores de entidades e c1u· r.o; Sabinn, Procópio. Chocola. prélio amlst080 entre o clube vêrno está construindo. 

de D." [ufloslna PlOte de Sousa. e~ ville, São Francisco e Marra. bes como 08 próprios j :lga· te; Calico. Nizeta, Ivo, Saúl e local e o Humaitá F. C., de Ao ato compareceram vi

pôsa do nosso (Onlerrâneo comandan· Tendo sido entregue a 8U- dores, têm 81do duma dedi Nerl _ 101 a resposta. Como Florianópolis. rias autoridades, tendo o che

te Ranullo José de Sousa. perintendêncla. e orlentaçã.o caçilo sem limites à causa reservas forma,ão: Cruz. Dami O Campinas 'F. C., como fe dos operarios daquele es


l.mpade.? O. melhore. dcaeStld)deaSnOaSsS8atlVI~ades têcm- esportiva barriga·verde. Tra· ani. Léo, Bráulio, Miro, Pereira sempre, }\gorá com elemen taleiro pronunCiado um dis
entidade máxl- tando·se dum meio onde não e Sapinho. tos local. curso, em nome da claase,

p,ec;o,. CASA RADIOLUX, ma ao Dr. Cesar SeAra PR- há profissionalismo, sendo -----.------- elogiando 08 esforçol! do ca

Rue 28 de Scttmbro. 28. ra a formação do combinado os jogadorl's tod08 émprega· pitão de corveta Oscar Leite 


estadulII, achamos de hom d08. cCJm obrigações de in· A S t a Cil' a Vasconcelos, engenheiro Da

Farmácia de plantA0 aviso entrevista· lo. Aballza- terêsse Individuai às vezes « orve erla orla» vai, dirigente dos obras. 
Estará amllnhã de plantão do esportista que é, tendo superiores aos do esporte, a Com o fechamento do cas

a Farmácill Germânill, à rua atuado vários an08 no Rio de boa vontade por todos de. co d(l .Camocim», fica o mes

Con elhl'iro Mafra Me cado). Janeiro como cronista eapor· monstrada tem afastado todos tem O prdzer de apresent.r à 8.ro mo pronto para ser lanç'ado 


;::::::::::::::::::::::::::::=;;;;;;;;;;;;;;::::;;;:::~I~~8~~P:~~::osp~:el:e~r P:::I~ t.da o Sorteio Inf.ntil :~r ~ea:~d~oa :~~~t:u:e::i~eJ! .. '- buida ao técnico da Liga, dia 15 do próximo mês. 
Armando Fonseca, cuja ope· 
rOllidade e dedicação ao tu· 
teMI Dorlanopolitano tem si· 
do devéras marcante. Perfei 

BANCO DO BRASIL Plano Papai NoelI Os nossos amiguinhos, verdadeiros aman r.tt, tr'lle. .tI. ..ar' 
C.,tei,. de Crédito Agrícol. e Indultri.1 ~~':::~Tli~~~~!Oe daenl::~o r;:; tes dos picolés, bombons, gelados e gato ' ••a~ro.Il'II., s.r....... ,
I frio, terAo a oportunidade de ganhar ricos 8' lei de ...10 5el"lr.
O BANCO DO BRASIL !I"lsa aos . Interessados um entusia8mo construtor, 

que se Bcha em pleno funcIonamento a Carteira de tem êle sabido conduzlr·se brindes, como seiam: Bicicletas, Patinettes, S6 '11 11111 ti ClI'lallSUI 
Crédito Agrlcola e Industrial, achando·se sua Agência, ~:ãOac~~t~:he t:~In~~d~ Máquinas fotográficas. Bolas de futeból·, 

nesta capital, perfeitamente habilitada a rellllzar todos atrlbulda. Folgo em registrar chuteiras e Mickey bailo. 

r:lr~i.nanCiament08 prl:viatos no Regulamento ·da Caro tal této com um Indice de C, N.N, C08teira 


O sr. Celso Ramos comu. o. interessados, quer .desta capital, quer dos ~:~II~I e~e~:n'Es?a1~r~v~0!~ E' O maior dos assombros I nica-n08, em clrcular:de 18 
munlclplos vizinhos e da zona sul do Estadu ubterlio, posto de gente sã, com os A d 310 6 . I do corrente, haver 8num!do 
na Séde .da Agência, à rua Trajano, n. .Õ, COIII a quais qualquer pellsoa, seja O to o, pr mlos. o cargo de agente da Cla. Na. 
maior pr..tez8r todos os Informe. de que .pou8m ca- qual fôr a categoria lIoclal Eis O toque de avançar e habilitar-se ao clonal de Navegação Costeira." 
recer com referência a tais operaçõlls, bem como que p08Sua póde ombrear. sorteio de Natal I 

quantoao. emprêetimo. em letra. hlpotécarlas regu· Lamento apenas qUI! tal con-
 CASA :~:;Is~;::i~~~~ · Iamentados ·pelo decreto·lel n. 1.230 de 29 de abril celto nAo esteja sendo man T d . .. I GLORIA para residência nocentrod.de 1939. ' tido Incólume por alguns O G' lO Incomparavc ' . cidade. Ofertas· . nO ' :BaocoL_!!'!.'I!'-....--... _____.....______-r.~...-rlórIAo.de imprenla\ da .. \la:. 

3:14 , .,...f: 5v.-1 .c· . Agrlcola, .ruaTrajanÓn.". é16. ' ..pltal, o. quale têm dado va,; ·~-=--"""t, . 'f~""""--___":"""';'-"-_1 :; ~~9 . 'i, 3,V ~2 ,:: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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