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ROMA, 1· --- O Cons~'ho ~;';~~t~~ reuni o, resolveu que a Itália ~nâo 

----- tomará parte em néhh~mas ~p~~a,çp"es militares. = 

car:~r~~~d~~eOmao 10 B'raSlel 0 '0' 'U' '' it (1""'O' 110 DIS~CUiR:S'D ":~:I:E :mTLBR" ~~~t~~~!~,81.c~~~~~e~e_
QUf.:BEC, (v. A,) - o AI- . '.• i ' 1 :: ,~ \ BERLIM, 1 - o discurso que Hitler pronunciou glão da Alta Silésla que maiij

m~ralllado canad~nse dt'tcr-l -' . , : { " hoje perante o Reichstall foi o mais breve que até violentos combates se estão
mlDou a apreensl1{l dn car- ' fez , agora travando entre alemães e po
gueiro slem~~ -.Kwnisoerg»" Começou por afirmar que -Dantzlg foi e é alemllo» loneses.. . 
em . consequencla de uma I R- I" O h 1 bem como «o corredor foi e é alemão> . Disse que nad~ Catovlt.z e outras cidades 
qUEixa de r?ubo ~presentll' lO, -- C ance er tem contra os estados ocidentais, nem a Alemanha all- Industriais estão se~_do bom-
d~ pelos destl!IatárlOs de vá. . O ld A h d 1 menta interesses no ocidE'nte. Procurou lançar a culpa bard.eadas pelos aVlOes ger-
TIas mercadorias t~anBporta " sva O ran a ec a- da situação aos ombros da Polônia. Agradecen o auxilio mânlCos. 
dus po~ squele navIO. I que por muito tempo lhe prestou a Itália e acrescentou P • b . 
~ . Ku'~D1sberg., que 8ca, :rou que o Brasl-l se man- que ,aR n.ossas questões, nós as resolver~mos so~inho!!. . or so re OS !IOS 

bh\a de chellar du Alema· i .., Hitler vestia o unilorme cinza e trazia toda8 as Varsóvia, I - .Avloes ale· 
nha com Ilr~nde carr.ega It' t t condecorações que possue inclusive a cruz-de.ferro d mães voaram hOl.e ao longo
mento de ()xldo de Zinco, era neu ro an e O con- Grande Guerra. ' 	 a dos cursos dos rIos polone
rt'trocedeu do porto SE'!D I _ Enquanto êle falava, sua guarda pessoal rodeava ses, provavelmente à procu
dfscarregar.. a . mercadoria ' fIlio europeu_ o Reichstag e soldados montavam na9 praças de Berlim ra de pontes, para destrul 
~~le~o~~~~~~g;ladade}\I:::a~ os suportes de caDhões anti-aéreos. Ias. 
nlIa, segundo a qual deveria ---- ----- --------.----- ----- Navios à vista 

Oslo, I - Foram vistoso E Jt d .
regressnr imediatamente 1\0 	 muito ao largo das costasporto de registro.A pvllcia canadense fez 	 dinamarquesas e suecas di
versos vasos-de-guerra brio 
lânlcos, inclusive submari
nos. 

Ainda resistem 
Varsóvia,!. - Os polone

PAIUS, ! - o ministro do 

~;~~~~~~:;~::~~:~::: 	 § •a (.···1 o 
ses de Dantzig demonstrando 

Interior ordenou a 	 O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA a sua fibra heróica, resistem,irnl.'diata 
evacuação de toda a popu ainda, na Nordplatz e no 
laçil.o civil para o interior Diretor-gerente : Altino Flores edlflcio dos correios, aos 
do pa[s. ataques dos alemlles, em 

lIúmero incalculávelmente 
ANO XXV Florianópolis - Sábado, 2 de Setembro de 1939 N, 7756 superior.Defesa própria 


P,\RIS, 1 - Até este mo
 O primeiro protestomento, todlls as medidas to

madas pela França e a Gril· Gesto único Berlim desmente Lisboa, 1. - A noticia da
I EM NOME DE DEUS I 

Bretanha são com o de Londres, !. - Como () 6r 	 Berlim', 1 _ Não é verda . invasão da Polônia pelas trorim 

defeoder seus respec!ivOg 
 Chamberlnin tivesse neces- de que duas divisões polo- pas. nle~ãs provocou ger~1 
terrJtó rios. sidade de filiar lhe e não () nesas hajam ocupado Dantzig lDd!gnaçao na Europll. O pn 

podendO (azer por estar no ROM A 1 O P p' XI d' nem que aviões poloneses melro pais a lançar seu pro-
Fumaça aziaga seu gabinete em constantp I · ' é5 pa '0 ,- tenbam bombardeado esta test!> contra ~ irrupção da 

LONDRES,l _. Esta ma, lignção com os. vári_os se- dgiu um apêlo em nome de Deu, aos lcapilal. Desmente-se igual- nova guerra fOI Portugal. 
drugada, uma coluna de lu. clores ~a Ildmmlstrnça.o, S I I Imente que vasos de guerra . 
mo loi vista sair, durante M. o reI Jorge VI fOI pes ,govêrno! da Alemanha Polônia Ingla- I brilânlco~ hajam bombardea- Grandes patriotas
muito tempo, pela cbaminé soalml'nte prucurã I:>, entre- I I do o porto de Hambu rgo. Paris, I. - O povo nas ruas 
da embaixada alemã desta viqtando,se com êle. terra, F(ança e Itália, para qU b aVl'tem Em Praga-espera-se desta capital manifestou o
capital. Suplie-se que os em. I~,se gesto do rei é coosi .. ~ a seu patriotismo, pedindo a 

pregados da embaixada es deradu sem precedente. catástrofe da guerr~. Praga, 1 - A noticia do mobillzaçliogeral, aOel gritos 


~ao~~':.eni~:'~~~~~to~S a~~~: A Polônia recusou ~~~~im1f~~a~~~ h~stW~~~~: :~i>.«A pátria está em peri

• -"'l' de abandonar~ sr.vn~~~s~~~io~' - pl:g;~:t~O ~ Vendo se HiUer ainda ~~. a~~ld~~~:b~~aes~~~ ~~I~ Não carne
Inglatma. haverá 
O ..Bremen.. vigiado reunião de lima Conferência volta a' raza-o a França e a Inglaterra cum Roo:a, I. - Nos restauraD-
Nova York, 1. - Foi aqui das 5 Potências para resol· pram sua promest!a de auxl- tes desta capital, loi supri-

captado um radi.!jgruma ,do Vl'r o p"0blemll alem~o, a Iio 1i0s p~lonese8. mido o lo~necimento de car
paquete alemão «Brpme'n», õmft recusou sceltá.lll, Londl'~, I, - O· !;r. ''NéVflle Henderson en ne aos freguesl's. 
dlzt'ndo que um clu:z.ador n!l'gando ~Iue a propostll de- tregou esta noite ao ministro Von Ribbentrop Os Estados Unidos 
Inglês navega no seu lado, via ter Sido feita antes e a comunicação do govêrno inglês intimando o Washington,l - O presl- Apreensão de um 
vigiando-o. ~~e:gl;~a, i~~I~\~i~~D1 o~ ~Iee~ Igovêrno alemão que. s!Jspenda ~s operações de ~~~le ~~~S~~~I!a~~~ o cOê~~: VAJ~~~A,b!i~aJ'~ trem 

Porque se demitiu? território. Iguerra .c?~tra a P?lonla , e retIre ,suas tropas gresso. Se se. agravar a si- blindado alemão, que prelen-
Washington, 1. - O em· ,. ido terrrtorlo polones. O sr. Von Rlbbentrop re tuação europell, entào fará dia penetrar em nosso ter

baixador americano em Ber A Indla fieI ,cebeu a mensagem e respondeu que ia entre- a convocllçao com o prazo ritório, foi capturado. 
lim solicitou demissão do Londr~s, 1.. -. Hoje, mais gá-Ia ao chanceler Adolfo Hitler. de 48 boras. . 
car~o. ::rI~lnC~~e\~i~(!.I.ir{?iS 1~~'!~:a I .0 emb_aixad.or fran~ês, sr, Coulond~e. entre pa~a go:;r~~n~:~eti~ rÓr~,v3~ Por quatro pontos 

VARSClVIA, 1 - As ' troFicarão neutros solidltriedade ao go\'(!rno gar~ tambem aanda hOJe ao sr, Von Rlbbentrop conflito europeu. paR alemüs agressoras ata 
Londres, I. _ Os govt'l'nos britilnico. I a metns~ngem francesa, no mesmo sentido que Escolas fechadas caram as nossas fronteiraa 

da Dinamarca, Noruega, 8ué- 1'010 mcno~, uté agora, a no a ang 'esa, por 4 pont08 dilerentes. mas 
cia e Finlândia reafirmaram !D1l~8 de 2':; clIer~8 de I!stndos i Se a resposta de Hitler for negativa, ambos Berlim, I. - Devido à cún a resistência do nl 811) :exér
hoje o seu despjo de n~utra- IDdl~nos ofer.eceram sell8 os embaixadores pedirão seu passaportes vocação dos professores às cito está sendo heróica. 
IIdade unte o atual conllito. serviços ao Itel Imperador dai 	 . ' .' . fileiras, foram fechadas todas 

mortesOW:~h~!~to~\ ~ooJe~~~! Br~~n:~rosas Diz que 	se:f3;' hoje as e8::li:~S abatidos cr~31~~itL~1~!::;~J!01~ 
sidente Rooseveit dirigiu Lonrfre8, 1. - O bomoar- I Varsóvia, \. - Até agora, bras para lins de guerra. 
veemente apêlo aos govêr d~io lilemiio eontra Varsó· i WASHINGTON, 1. - Um alto-funcionário foram abatidoA 16 aviões ale· 
nos da Alemanha Polônia Via causou a morte de nu· t . d I 	 mães e apenas 2 poloneses. (Conclue na 6" pãgina)
França e Grã B~eianha, D~ merosas mulheres e crion- nor e-americano ec arou que, na SUl opinião, a -----________________ 
sentido de as populações ças. ,declarctção da guerra da Grã.Bretanha e França à 
civis das cidades abertas - ! AI h d· h- •••••••••••••••••••••••1•• 
serem poupadas à fúria dos Os aviões abatidos ; eman a se ara aman CI, 

bombardeios aéreos. Varsóvia, 1. - Durante os : 
 · 	 -.primeiros rêldes dos aviões ' Londres previne-se A Polônia ' heróica 

Arenga vermelha a!E'mi\e~, fOl'am abatidos;; Londres, 1. - Todas as Varsóvia, 1. - O govêrno : UMA NU,V(M 	 O[ TRIS:ffIA ir;~
Moscou,!. - O «camarada" deles em Crac()via e 4 em defesas anti-aereBs desta ca- polonês, anunciando ao muno 


Molotov, comissário do exte Gdynia. pital estão prontas para en do que a Alemanha, 8em de· • PAIRA SOBRE oCORICIO DO rovo BRASIlEIRO. . ' 
rior, pronunciou longo dl6 	 claração de guerra, bavla • d~vldo 11 estatística pavorosa da monalldade oeasto; ;.

Contra Gdynia ,tra~e~~n~~ü~~ balões subi .curso sôbre o pacto russo· 	 invadido as S1:as Irontelras, • nada pela Slfilis, que mata em eada 4 mlnl1tos um '.
germânico, que mais tsrde Co!>enhague, t . .-. A frota ram 80 ar, mantendo até ai , diz que todo o povo polonês • indl, i tuo elo! lodo o pcis E' preciso reagir. Salvemos • 
foi traduzido em 8spanhól e alemll está bombnrdeando o tllra conveniente as barra· está disposto a defender a • a nossa geraçao I •telldo pelo rádio. porto polonês de Gdyoia. gens aéreas, 	 sua liberdade, os seus direi


tos e a sua bonra, até o últi

mo homem. . 

• o depurativo de confiança para combaiera Slfills ;.EI 

Que' deixe o país • e o Peumallsmo E 101 adoptado (·Iiohlmente .• 
Val'sóvia, 1. _ O govêrno • !:, é 'cito como prova a requlslç:lo a'laix~. •Averdade sôbre «Suez» 	

• 

do Polônia declarou ao em. • Ilenlo de lodureto, • 

. A IIltuação gravI8slma daI enfermo dos, olhos, deseul , baixador !1lemão que aban • ,. 
Europa cOloca .em l1agr caDal para tres de seus fi Ipava.s6 com Lesseps por done o mais depressa possl- • ~lOf\O Clllmlm Pbarmatentlco ,IfiIIW .,aDte 	 ,
relêvo problemas adorme- lhos: um que desenhou o não continuar a ser seu vel esta .capital.. _ .....__2 482 t il 

cldol. Entre êS8E>S, 8SI1. o Iplallo, NegrelIi; üütro que <colaborador». Resta () ter - •• t:I- r.> . A'I J'o 

que lIe relaciona com o ca- superlntendeu os trabalh'os, i ceiro, Torelll, que . escrevia DOS 18 aos 41 • . J,.!~-...; TaJ - ,~ " 
:~:g:: ~::'bzémE 1:8~:ua~~;8 ~:",~~~~~a;IO~ ~ ~el~:i~Oa ir~' ~~: ;U:lf.f~ .;N~ral!~~a e:: ta~~õact;espa~i~:::o s:~e~~~: • J~':::."~.=;~"~.~ : 
~:t~ll~~:r~:sa~f:r:~~~ra~x:~ ~~ft~~~~ e ::roamo~Qrfi~~n~~~: :::ndl:!~~!O, t!~~~e'dOtal~~z~ jr!~a~e leJ com ~ obrl(rl~:o- : 'J ~ : _".' ~ . ,~~,,: ..•.:':~,'%': !~~-;:g ' ,. • . : 
preteDções italianas sôbre !> mento. E Ferdinand de Les · nuoca-. Quanto ao financia· ~ara t~dos°os se~:J:nsmde ~~ • - • 
cao.al de SUfZ nlio const!- seps... nada fez. Usufruiu a mento, o que se sabe de po- a 41 aoos de idade • " .... , 9 ~ • 
tuem speoa8 uma versllo glória que lhe não pertence! sltlvo é que na Itália foram . . • ~~.~~~. b ~. 
popular. Concretizaram-se Todavia, a verdade histó- subscritas 2.719 ações, ao . - . . . _, " " .. • _. . •~
em I6t08, no tumultar dos rica é completamellte dlver , passo que Da França 'as Novos r~ldes • .--" r • 
conDUolI que há meses se Sl\ - diz o «Correio da Ma subscrições subiram a 207,8'8 Varsóvla,1. - 'Novos rêideB! '. . ..L, .:> • 

r~~E~,~~j:r~!..~~ife;::eCb;,t~r:. .. . . .a	 ...~a~~~~r:;;...168~;ô~s .. .~:~ .'.; .~ !,~:~:oD~~~o -d(~"Uq~rdoeD:O:=d: .::::: I... . , . , . . . . : ;; ,	 .,r . . . .·. . . . ...r~~!~~Ía . l! fe:f:~~ ~e~~oNi!:~:::.~in~~ I::~e:~~~a~!rr~O;pa:bilr~!I~! r: . ~~ · 
• 	 , IS80 .quiLa . I~âh& · télvlndlc~ mais, a '!la.is, era autrlaco: O franceses pertl'Dce, a ' mafor suas 'bombas"ID.Il() chêlaram,ai \. '11)0/0 que dO'. vidro. l*Iu aol. • 

1a &glórla da'; construção /do o\ltror ~ale~çapa, gravemente parte do capital, ,?,.. ' X plodtr, '" '. '.' ~ ~ ,.' '•••••••••••••••••••••••••• 
.... _. 	 -- ,-o -: ••. -".-. ,; , 
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Mocinhas e Mulheres 
As congestões e inflamações de certos orgãos internos 

Certo.:; org;lo~ inl (' rluls das mulheres 
congestionam-se ê inllamam-sê com 
llIl1fla faci lidadt' . 

Para isto, ba~ta lln1 sus tO, um abalo 
fOrle , uma fluéd.I, lIt11a raiva. lima 

... comnloção "iolcllt a , lInta noticia má 
(. . (lU tri::;tc~ nlolhar os pt':-,. mll rl'::;fria

Ilw"f u (lll alguma imprud('!\('ia. 
I~ :\5 :nn!l..'~ tias 1n~~is pl'rigo::a!"- da:; tllulhcre:-; 

cOJl\f'çam ~cn\pre a SSlIll. 

1:, $C ~~:)\~ ~~~~;i(~l,~~n(;s(;i~~r~~~I(:~~~l it~l~~~PS;';:,l.~~;:.~, ~~:l1ú~l~U~ 
mulher sinta uadd 110 c~)ml'ço. 

Nada sentjndQ nu começo da ('ongc5tão interna ou t!a inlbJuaç5.o, a 
mulher nfio ~c truta a tempo de evitar que a doel1~'a ~e agrave: C vá 
peiorando cad.l \ 'C'Z tnais. 

t esta a cau~a das 11lOl('gt ias mais perigosuf'! 
Para C'"itar c tra t:ar a:; cnnge~ tüt:s e n:; inflamações internas. use 

Regulador Gesteira s<,m demora. 
Regulador Gesteira ('\'ita e trata os pndccim~;\ tos. n C'f\'O!';Ofi prodll?i~ 

dos pelas Ill01 c5tia:; dn lItcro. a a~Ola Ilcn'osa, pe~ ..), dnrcs e colicas no 
ventre. as pC'rturharJ)e:-; c tkx.·nças da llu'nstruação, ancmia, palidez, 
amarc1idão c hC'tllorragias proyocadas pelo:; sofrilucn to!i do utero, fra~ 
queza geral c desanimo, a fraqu C'za do utero, tristezas ~lIbila.S, palpit.a
ções, opr(':,-~~Io no p C'il n ou 110 coração, sufot:açüo, fa ll .t d e ar, tonturas. 
peso, calor c dores d·.! rah(:ça. donnenria nas p('rlla~ , e njôo::;, certas 
coceira:::;, ...·('rtas tO!'-~ l" ;-; . pontadas e dores no peito, d o n os nas co~tas e nas 
cadeira :;., falia de ílnimo para fazC:f qualquer trabalho, ca nça~'o:;. e todas 
as perigot'as aI f erações da saudc causadas pelas COI1g:e~lÕl'::; (' illflamações 
do utero. 

Regulador Geateira evita e trata e~tas congestões t· iIlHumaçü", desde 
o C0I11CÇO. 

Regulador Ceateirn l,\'ita e trtlta tamhclll ai" C'ompliç;u;õcs internas, 
que são aãnua mais perigosas do que as inflamaçôc:i, 

Comere hoje mesmo 

a usar Regulador Gesteira 


Rádio de Londres Empresa Vla~io .Sol Nasce» 
N.. ond.. d. 31.3'llllts.• 19.76 de

mlt., a ••t.çio Oav.ntrV, d. Lon 
dr.., i"adi ..é .st. noil. o s.guint. Bernardino José dos Passos 
programa, horério d. Flori.nópolis: 

20.25 - Anúncios .m portu ' Vic;rgpns semanais de 
'luis ••spe..hol . FLORIANOPOLIS ao CRUZEIRO 

20.30 - Big B.n. Nolieiério .m Passando por: 
up.nhol. RANCHO QUEIMADO. TAQUARAS, BARRACAO, BOM 

20.45 - Progr..... d. música RETIRe., LAGES, CAMPOS NOVOS, CURITJBANOS, 
d. ..n. d. lále., p.lo Mijo, HERVAL e CRUZEIRO. 

Angul M.coul.v· Viagens r:ipidas. com onibus completamente novo, dirigido 


21 .00 - Big B.n. Noticiário .m por vol~ntes profissionais. 
porlu!tuis. Saídas de Florianópolis. às 3as. feiras 

21.15 - .S.rio de inlori ...7. Saídas de Cruzeiro. às 6as, feiras
P.leslr. em portuguêl. Informações com:

21 30 - U", r.ei!.1 d. vais.. 
de Sehybert p.lo pilniot. H.rry Mário Moura1...cl. 

Praça 15 de Novembro n.' 24 
A,tilhari. Montlde. tob. r.gin· SERVIÇO GARANTIDO 
ei. do T....nte D. McBoi... dir. Inauguração a 5 de Setembro 
tor d. música do r.gi...nlo Mar 826 IOv-8 
eh. AI.gr.: A V.d.lta (Allord) 
Duas dl....s •• Iavas. n.''' 1 • 6 
(Ovorík). Solo d. corn.tim: Ro... 

21.45 -- A Bandl de R..I 

d. Pieírdi. (Wood) (SOlilta, W 
H. SlIIith). Trecho. d. .A Cln 
çio do O...rlo> (Rolllb.r,). Solo AS CH'UVASI 
d. xilolôn.: A dan,. do. ..qu. 

I.to. (Abb.v) (Soli.... L. Phillíps) 

Ab.rtura. Orphio nos inl.,no. AI J,(UDANQA!I BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM· 


(On.nbach). !lIGO UM RESFRIADO. QUE. QUANDO MAL COMBATIDO. 


22.30 - O,gio d. I.atro d. PRODUZ UMA 'COSSE IMPERTINENTE. O QUE EQUIVALE 
DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA· 

pia .. o, por Ivor O.nnÍl. DES, TAES COMO: IlItoNClIl'I'ES, CATARRIIO PULMONAR 
B. B c.. por Sydn.y To,ch. e 

Blg Bln. Notieiério em DOR NAS COSTAS E NO PEITO. DEPAUPERAMENTO E UMA 

.spe.. hol. 
23.00 

FRAQUUA GERAL, FICANDO. PORTANTO. O ORGANISMO 
PREDISPOSTO P.~R.'I. UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA23.15 - Nol.s Slmanai" Im 

aSPl..hol, sôbr. o mere.do d. HUMANIDADE A 'fUBERCULOSE 
c...... ----------------- USA E O GRANDE TONICO DOS PULMõK 


E UM OI'IIMO OEPURamO 1 

... . or. Noemy Valle Rocha. 

clinica ttn- P orto Alegre. ãUesla 

quo o "1l1l1R Dl IIIIMlRa". 


e um opti, 

mo depu , 
 VINHO CR[OS014UO
ratiyo do 

sangue, e, 

que tem 
usado com Do Ph. Ch . JOÃO DA SILVA SILVEIRA 
bons resul· 
tados. nas 
affecçõea QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO 
de origem 
ayphilitíca. RECONSTI'l'U I : TE DE La ORDEM 

"..,-Oro. Noomy Vali. Rocha PODEROSO FORTIFICANTE 

VENDE·SE EM TODA A PARTE 

Or. Rcmigio 
CLlNICA ·MEDICA 

Mole.tta internas de 


Sellhoras e Crianças em .0 u.o d. 

CONs~t~ÓRIO: CAL.EtslDULA CONCRETA 

'RIJa Tr~lI'no. 1 - Sob, • melhor pomada para feridas, quelmadurài e 
t COHSULTAS: ulceraa antigas 
! 911idi~s\~:~C\~:noras. Nlo conflUidlr com a pomada commum de Calendula. 

Ay. Ilêlêliló"Luz, 186 BDjatIi CALENDULA, 'CONCRETA em todas ai 
_ P{!i~e: JI392...;.. -Cr pbariàadw. 

Att_nd. a chanl.doe f·' J)ePMI~;ô '~~~~~~=itr~~6A~OSTINHO 
'78 	 1......._---.. 


Um grupo de 40 Brasileiros visita 

dsFábricas Ford em Rouge Riv'êr 


N,t gravura acima vemos IEdelvira FernandésBatroso: \ Snr. e Sra. OSC8..r Guimarães: 
um grupo de turistas brasi· Soro e Sra. Luis Feroandes Snr. Pedro Magalhães Cor 
leiros. composto de 40 pIOS' da Costa: Srlas. Alice Ma· reia e Srta. Gomes Brandão. 
soas, !ologra[lldas diante da chado e Marie!ll Machado Para se ter uma Idéa do 
Rotunda na fábrica Ford em Fernandes; Snr. Lauro de número fantástico de carros 
Delroi!, onde tiveram opor· Souza Carvalho ; Dr. IHas8 produzidos por êsse parque 
tunidade de visitar êsse Y.agalbães Albuquerque Gon· industrial, basta atentar para 
imenso e modelar estabele· cJlm e Sn~a.; Snr. e Sra. Leal o fato de que são !,!'lStos ali, 
cimento da indústria auto· Feijó Sampaio; Snr. e Sra. anualmente 1.800.000 quilos 
mobill8tica. que ocupa uma Osvaldo Frias de Paula; Snr. de lã, prOduzidos por HOO.OOO 
área de cêrca de 5.000.000 (lmar O'Grlldy; Sllr. Oito carneiros; 35 000.0:10 de qui· 
de metros qúadradoB. Hutzman; Srta. Maria Helena los de algodão. 1.500.000 qui·

É a seguinte a lista dos de Frei tas Guimarães; Snr. los de oléo de liohaçu ; . .. . . 
visitantes: e Sr/:!. Lindolro S. Toledo; 525.000 litros de melado (U811 

Snr. Pllnio Moreirll Sena; Snr. e Sra. Gtlldino Augusto do em dissolventes de tinlll): 
Snr. e Sra. Eugenio Leuen· Bordalo; Sra. Constança Vi· 3J.OOU.uOO de quilos de boro 

ÓO~~iil~nrsn~. 8:8.ir~~o F~~~~~ ~:~k~r ~y~~~~!~~e~~irtsil~!~ I~1~~I~~ida:~:~e d~ade~~~~~e~~ 
A~gusto Borges Cabral; Sl'tli. Dr. AIHrico Caiubí e Família: 'ro. mt·tlis niqu~~~.~~ _etc. 

JUVENTUDé 
ALEX~NDDECrMito Mútuo Pre~ial 

Rua Visconde de Ouro Preto. 13 

A maior e mais vantajosa por

que distribue um prêmiO de 


6:000$OOi~ 
muitos prêmios de 30$000, 20$000, 10$000 


e muitas isenções, 


Povo de Flori6nopoli,l, Filiai-vos na Dr. BulclO ViaRRa 
Consultorlo â RuaCrédito Mútuo Predial -0

J oAo Pinto n. 18 (80
brado). Con8ultI!B da 
1 ás 3 boras da tar

Para cl voua Felicidade, são apenas de. Aos pobres 
Consulta8 no H08pl

Simples 1SOOO para cada sorteio 	 tal de Caridade. i!! 
8 boral da manhA. 

JOÃO BENEDIro DA SILVA 
tavrador. rroldente alu.tment.. r o 
Muntrfplo Bueno Brandlll. 'Antigo
Campo Pt'i-tico) M mal. de tr'" 
anos que 88 encontra Mdlcalmenle 
oU'ado de 'e.,. terrlvele at-que. 
epllepUros, oson·.Io, para 188", ape 
nBS Irê. (31 vidro. do I1laravllh 60 
preparlldo POR"AI M.A . 

PROCALMA u.ellu'a· n êXito no 
tr;.tamellto da EPILEPSIA, sendo.1tre~lIi~ e~ um medicamento moderôo e Ino· 
ieutiivo. 

A lalta de vivacidade. a tristeza ou so
bretudo a indolencia que torna o trabalhadOl 
Incapaz de prod uzir o que se espera delle 
e que elle . de resto. pôde dm - não e a Pre

9\Úça,Viclo ; e peor: e a P,equic;a·Doenca. a caracteris' 

Hca da "OpUac;ão", da qual e um dos symptomas mais 

expressivos. 


Para combater essa prequlc;a doentia. basta tomm 
a ''Neo - Necatorina", que restitue ao enfermo a sauda e 
a disposicão para o traba lho. 


A Neo' Necatorir.:;: .; um vermifugo noderoso. acon· 

dic;ionado em capsulas ros .. "s conlendo te tlOchloreto de 

carbono em solulo aoUdo e cptimamente tolerado pelo 

oIganismo humano. ~....4 ç ,-,.' 
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o ESTA DO-SAbado, 2 de Setembro de 1039 	 1 
~~~~~~..~..~~....................~~~~~....~......................~................................~~....... 


(h~lcatclto "Estado" esporti\iSI CONfORTO 
-A- t d .-. b .Educaçã~FíSica" I rega a e novem ro ooF~~~:i~~ ~aedr~l.ve: em".~~· 

le.Dle revista .EDUCAÇAO I0, clubes orga"_izam as stias gutJrniçõe, 	FISICA •• única no gênero 
em oosso país. Trata se de 

Pdra a grande COlOpl-'!iÇl1o i\gunrdll se. neste momeoto. umn publicação de indiscu
oáutil.!a de novembro vindou- na dirigente náutica. a pala- tlvel utilidade cujo objetivo ' 
ro. que reunirá na rllia da vra dos clubes de Jolnvile, é contribuir para a ruelhoria ! 

~:::ads~;e~~ C':!r~~i::~~~~~~~~- ~;I~~an~it~~aec~~~~i, r~~~z~~ g~st~~~~~;t~ç~'o/~~:s~eir~~~ I 
na jR algum il,terêsse nos lima das mll!s brilhantcs 'p~ . graças à prática du cultura l 
c lrculos esportivos. ansiosos rnflas esportivas destes ull1 · IIsica. e um tratamt'nto ra'l 
por mais uma exibição das mos IInos. ciooal do organismo. 
principais guarniçõl~s. náo só SlIhemos que. no interior Está CiD circulação o 0.° 
dOe clubes IOCllis, como IIIID · onde o r e mo é prAticado. de «EDUCAÇÃO FlsICA•• 
bém dos do interior. reioa graode e ntúsillsmo pe· correspondente 110 mês de 

Os grêmios náuticos dll la ~egata elD róco, tendo o Agosto. Como os demais, o 
cl\pil!ll eSUlo dando os Dri · AMERICA iniciado o preparo n." de Agosto através de 
meiros passos para o prepfl dos seus bomeoll . sob a di· suas 80 páginas, traz maté · 
rI) dos Sl-'US defensores, no· r"ção do veterano I'Aul Du ria instrutiva que Interessa 
tand -se já nos galpõps, depois que. que rptornOll li cidade a todos que se preocupam 
de 1(J1!~o periodo de inati vi d,; Blumenau. com o movimento esportivo. 
dade. certo movimento tie· Em 8. Francisco, pelo que aqui e no estrangeiro. com 
nunciador do interêsse dos I('/Uos nos jornais dali. o C. os problemas raciais . com a 
clubE:s pe la regata quP Re N. CHUZElRO DO SUL tem educação do povo. Entre os o hom~m primiti~o c nlculnva o Hoje , m3is do que nunc~ . o tempo
avizinha e qGe promde re· em rigoro!'os treinoR quatro numerosos artigos magnifi. tra nscurso do d ia pda posiçtll:l é precioso. O qUe é s imples e ra pido 
vestlr se, eHe ano. do mainr conjuntos I"ortíssimos, com os cos do n ." de Agosto. sa· do sol. Só muito mu.i s t ~rde roram sempre primeiro planoentra em 
seosacionulislOo. quáis prete nde dar dôr de lientamos: Cl!ltura Flslca. inv~ntados os primeiro~ instrumen. nas CO~lt~ções do hom~m moderno. 

Além dus locais, os diri cubeça aos seus co irmãos. pelo ProL A. Wood; Alimeo· tos para medir o t em po: () ~nom()n . A vertiginosa viu3 moderna obri
gentes da bene mérita enlida · Em ,Jo in villtl e Itájai igulIl tação da Criaoça de Cres · relogio de sol ; ó\ clepsydra. relogio de ga-o a economizar ato: os m inutos . 
de da rua Felipe Schmidt mente es tilo sendo orguGizlI' cimento Insu[jci~nte, pelo agua. e n ampulheta. rf"1ogio de areia. 

esperam a presença de vá · das excelentes guarniçôes Dr. SteITen Ernest Klein; ~ por isso que Oi homens prAticas nnQ 
A era moderna recorreu á n~ecanica. dispensam a GilIette. como instrum en· 
Em 1674 Huyghens inventou o re to de economia de tempo e dinheiro. 

rios clubes do interior, tendo para as pugnas de ncvl'mbro, Padrões de futeból. pelo 
já assegurada /l pllrlicipa~'ll0 que, pl'loR preparativos que 	 ProL A. Tenório D'Albu 

gulador d e mola-espiral e em J 750 Experimente a Giltet te. VerÍl comodo C N. AMÉRICA. que tão !se vêm fazendo, prüml'te d/lr Cjuerqul'; Doutrioa. Principlú 
Harrison fabricou o primeiro chro- é: rapido, "iradavel e bYlienico belas performllnces há cum. , (l9nOs para mangas. 	 hásico de Educação Fisica, nometro, instrumento uc precisHo. fazer dianumente a barba em c....prido l'm nosslls raias . 	 o Esporte e a Inteligência, 

por Paulo Stempniewski; e 
inúmeras colaborações 8ôore 
Box, Natação. Têni~. iatis 
mo, etc. além de copiosos 

artigos doutrinários. noti 


Os «crlticos. sollam bôns «vc- jmetlil açôes são puramente casu ciário. come ntál'io, atuali· 


Silêncio, «criticas»... 
CaizlJ Postal 1797 • Rio de Janeiro 

ner.oS·. aIs. ~ 	 dades. t·E' muito interessante ouvi . los . Qualquer ca rapuça será sim · 
positivamente. é. pies coincidência. Atravessou o Tejo a 

O repertório das «coisinhas> E' que gostamos extremamen· nado 
quotidianas do lutebôl daria um te do -c dtico •• aueditando ou \ Lisboa (V. A.) _ Foi rea. 
grosso ~olume... se fosse pos n1\o em s.cus. maral'llhos.os «ve- Iizada a travessia do Tejo 
slvel edita ·lo . n~n o s ., Elllgla·se um oas' mc- a nado. entre Trataria e 

Mas, n1\o acre~ltemos tanto dlOcre por algumas palh~çadas Pedro Veroa, sendo a pro Coltpanhia • Aliança ~a Baía.~ 
neles. nem suspellCITWs tantos em campo e se .e~quece ê,se su va vencidn pe lo nadado]' 
~os «venenos. que revelam . leito eXl raordma no. que. tudo Batista Pereira. ----~--------------------------
Como S30 . cabelud os! . . sa be e «erlVellena », mtcrplete Parli c ipllram da competi Fundada em 1870 Side: BAIAinf~:m:~~t~~osD:I~~ s~:::~~ bea~ ::~li~:c~~I~1 ~~e~a~~sdr~~~~doie~ ç110 3:1 oadlldore~ . 
melhores pistas para a reporta· Há um certo . lé ro léro. lerri · 1---------- Seguros Terrestres e Maritim08gelO. São uma lonte pcrman ente vtl em certo calé da rua Felipe 
de -furos-. Exalos ou não Schmidl. E' um redulo habilu 
Isso nao vem precisame!1te des almenle I'enenoso. Mete · se o páu 

Capital Realizado Rs. 9.000:000$000menti los. Pelo cuntrário. Ter em paredros. !étnicos, cronistas INSUBSTITUlVEL 
Capital e Reservas 50.058:377~952na·os até mais atraentes, mais esportivos cochicha se nas mesas 	 ANTONIO DO CARMO, pa

Para Irritaçê•• conjunclivo.. 	 Responsabilidades em 1938veridlc(·s, mais sensacionais. Em c os proprios garçons, introme Jeiro. re~idente na cidade de 	 3.188.652:899$714 
con••cutiva. a~l fumo, á Tiollia. 	 Receita em 1938há 22.786'183$148 
ás viogen" 001 banhol d. pil  Ativo em 31 de dezembro de 1938 _ veruadt't se todos os «venen os· tidos, coçam o queixo esc2nda 	 OURO FINO, Minas, mais 

fossem publicáveis, não teriamo s li zados cina e d. mar. á luminosidade 
de dois anos,que se encontra 

:Sinistros pagos _ 
71.478:791J813 

espaços para anuncios... Mas, de que se trata, santu radicalmente turado dos ata· 5.004:ií5$170 
ques epiléticos que o haviam Bens de raiz, (prédios e terrenos) 17.186:248$949 Podiamos advertir aqui. copio Deus" to • Ó polira. UI. d iarlaman

ando Hollywood: todos os es· !:ierá verdade tudo isso'? Que t. alqumaa 'lotta. d. Lcn'olho. acometido, usando, para isso, 
cãndalos que se prJpalam por venen u! .. . apenas dois (21 vidros do ma
ai são fictícios : qualquer s mil a Aproximem · se vocês todos, ravilhoso preparado PROCAL Diretores: 

MA .ridade a latos e personagens curiosus. e ouçam os «gargantas' 	 Francisco JOSé Rodrigues Pedreira. Dr. Pãnfilo d 'Utra 
PROCALMA assrgura o êxi'reais será pura coinc idênc ia ... r or c( nta propria Há «venenc,s ' , 	 Freire de Carvalho e Epilânio José de Sousa 

Mas entre nós o -critico> é ge nia is. Melam o nar;z sem to no tratamen to da EPILEP
mestre mesmo para farej.r es · ceri mô nia , agucem o ouvido. SIA, sendo um med icamento' 
(óindalos capaze s de fazer ci,rar Hão de licar surpreendidos. m.Jderno e inofensi vo. '1 Re~uladorcs de avarias nas principais cidades 
um 1r3de de granito, e não sabe Mas nàll esperem lêr nada. E' da América. Europa e Afrlca. 
guardar segredos Os jornais é muito perigoso reproduzir na LAVOLHO 
que são discretos. Hecolhem a~ enkgra () que dizem . PARA OS OLHOS O Elixir de Nogucir. 
intrigas mais interessantes. nos Os .criticos" são bem inlor· i' conhecido he 61 Inno. com•• Agente. em Florianópoliscafés. e conseguem conservá las mados. ma s levianl's. ...doel.tlO ""ociflco do 

no tinte iro. Melhor, portanto. é ouvi · los. 


Meio indignadus, é ve rdad e. Que eles lalem. Foot.......1ft"",, .._hot, .lc_I CAMPOS LOBO & Cia.
CASA :~:~iS!;:: ~~~~ SYPHILlSI 
mas satisfeitos com o heroismo Silêncio. «ilustres» crlticos! .... 	para residência 00 centro da ....""'oIt...o 
e a higiene de~se silêncio ... cidade. OIertas no Baoco RUA PELlPE SCHMIDT N. 39 


Devemos acrescentar que essas V. EME Agrlcl)la, rua Trajano nO 16. 56 Elixir de Noguelr. 

329 :lv·õ Caiu postal 11)- Telepfrq",1083-End.Tel. «ALLIANÇA


Escritórios em ItaJai, LaCJ'WlO e 

Blumenau. Sub-Ac;Jente em LaQ" 
12-PlAo Povo Calarinense 

A Empresa J::eger & Irmão comunica à sua 

distinta freguesia que resolveu estender suas 


linhas de ônibus de Porto legra 

até esta capital. 


Saida de Florlanõpolis - 3os. e sóbados: 
» Ar.r.ngu'; - 4as., sábado e dominc;Jos. 

Agente em Florianópolis: 

·Daví Si,lva 

Coceiras - Sarna -lnf.c~õ.I Paralitâricill 
~ da p.n. - A~Iti;-'NE , or,-m,-.Uo 

.ejilia e cer~ I 

11' 	 ~ <c· .'" 

O REMEDIO ABENÇOADO ~ 
~ POR TRES GERACÕES 

~• . 	 .. 
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n ~T.-\DO-Sábndo , 2 de Sotembro de 1939 

ç Ao ~ :, TA ~'"" 

Arliqos de inv~~o J)Qr~~~tnéhS, s~nhCf' ? aS'' s..• K_ e 'c:f, ~.P:!- m(Jior ' e" ~.. .".".,~ i~~ças, ! mais 

====--=-~~===,:===== varia4oso"l~mento, ild.n. 
,, 

· n "lt, 'GAP~Tf~" 
Matriz --:-:, RUI GÓQse:lhéiroMafra n. 8 f,liai ~ Ru~' ~Trajano n. 1146 v.!l4 

-;;;;:;~,, .~ , i ~TT.o:s~5e~r~eb~e~ld~e~?~T~-1~Llie~i!~ii5~I'I"~7, ' ~ ~. " " ",,,•• ,~;, .~.~~.~B~ro~n~Q~Ui~te~? ~ o~,~!e~C~R~E~oipHOSPHOL"SalGUEI SaNGUE! SINGUtrl!!~,.." . . I Não é xarope - produto rigorosamente científico - efeito imediato,·Nnl I A venda !las farmácias e d~ogarias ou "Instituto Cientifico

SANGUE U 1---- ~ Omnla Ltda.», Rua Maria Borba n.44 SAo Paulo:...___~__ _ 

Afetado de graves e 
(Iônicas enfermidades 

sífiliticas! 
o sr. João L:J II Mol nldro, conceituado comer

clanle :.8 cid~de ao Rio Grllnd~, onde é multo 
conhecido, relacionado c b4~t( n', e eSllmado. oS3im 
nos (/~cr tJ veu: 

«Dlclaro em Dome da verdade e em beneficio 
dos que sofre0:, li qutm li leltufo da pre~eote poderá 
tlprovdtar, qu~, hei l1Iul 'o, or~!ád(! de graves e clônl
cas e enfamldades ~iBlillcas, dtpoh de tomar Inu 
mer,' s lemédioB, ~ em pn \ e ll o 6b3dut/lm(/0le algum, 
depois d , '8SB'r 08 m ~~! ():es di 'saholes e dece~çõ ,' ~ 
por (on8~lh(l de um bom C! sln , ero IImlgo, f z o U80 
d~ rlll'un~ vidros do mMllvllboso, do mllill'rpsO, posso 
dizer, .OALENOGAL., fÓ,OH!la do Dr. Frederico W. 
Rom, o, ficando romplt:tamente bC' m e restllbdecljo 
e restabeledéo de todes os moles Que me alormenta
v~m e que me fornov~m um enle 'Ao iold z, 11 POOIO 
d~ muil8s veze! d~~d1r li moru", E, por ser e~la li 

fiel exp 'e~sâo doi \'lrda~e, er m glllnde J) r ~z ~ r e grati 
dllo a comun 'cn, po'.lonJo LZ'lr desla o uso qU ? 
~Dl eDdH". 

RIo OranJo, RI" O~·lnd ~ do Sul. 
JOÃO Luis MONTEIRO 

(Flrmll reconhecida pelo notário Abrllino dll 
Silva MODcorvo, 

A p:ir.reirc rlqu~z~ é 11 ~lude mil", p3rll fer 
boa seuJe é neees'á ' lo que se h oh" o sangul purC'. 
hto fÓ s~ ob:em, u arldo, de qUélOdo ,m vez, alguo' 
v idro~ do poderoto deptrdllvo ve ~ elal, SEM 
ALCOOL, o "r ~ . m d .) «GALENOOAL., que há 50 aooll 
diarlomeul", vem <llcsnçoodo result<1dos surpreeoden· 
tes, como P'OVII o ateMlldo sdm~, 

UNICO pwnlado com - DIPLOM.\ DE HON
RA - e clcJscllicado - PREoJ\RADO CIF.NTlFICO. 

Encontrli-8~ em todlll! 6S FMO;ácla)1 
do Brasil e RepubllcsR Sul :, mericfHI8R 
N 52 Ap. L D. N. S P - N. 96,\ 

}lole~tias dos l'ius O COI'IiQfi.d 
o TONICARDlUM tonko dos rlD8 e do cor.çflo f'mpa fi 

bexlll", OI rios, /lI oepb ·!tu, arei••, coHcrta reolll., augmculu aI 
urlo.... Tira /11 Incoaçõel doe pé. e ro.lo, bydrop 118, IIlUa du 
ar, pelpl18çlle8, dôres do cOraça(I, a.lllm., b 'on(:hlte 811bmallca,
IIrterlD-l'clerole. 

Relliot\io.:'\ das l"H'uhoras 
E' o I~olco ulero-ovllrlo SEDANTOL que re. titue a ...ude 

perdida: ptla Ilnemla, poillidez, mog/na, laollo, 1I0rel braoaaa 
rell'llador d '11 vi.It~8, ccra das do, oç~. do utaro, ovarlol, evita 
•• bemorrbaglal, aotes e depois do p,rto; coolra todas a8 eoler
midade. da. ,er boral de qualquer Idade. 

Lf:~I"ÕI)~ do l~oraQ[lO n asthma 
U.e a CALTUSGENO[. Especifico do dr. Klog P_Imer, 

conua bydroplla., pé. Incb. dol, r..\ta de ar, palpllaçlle., b,tI
menlO dIt. vela. e arterla., b,'()nncbite a.tbmatlca, aoeurlsma,
eyphllll e , btumstl.mo, lei008, cansaço, u 10110 e.ca. ... e dór.1 
DO eoraÇlo pontadas nOI rl08 e Incb.çll~., 

Aos fracm; e con \' al(,8cellte~ 
Devem usar o STEIi'OllNO, Que laz engordar, augmellta o 

vIIOl" 'doe mu.culo. e dOI oervas. Fortalece" saDgue oal pe.
10.. lIoemlca•. Evita a lullerculOll8, cicatriza OI pulmlle. doentee 
001II pootada., tOI.e, dore. 110 peito e na. coetll', perna. rrtoa. 
Uquaaula, I ...& a neuraetbenla, o delllo'mo e a Oylpepela, e 11 
ODilv.IêIoaIl9&' " raplda. 

'I'. o~~~I~~l~~~~})~'~~~:~e~~~~~!~~~~t:~~~l~~~ 
[ ; . ::"':~Ot~81, "' U1r" purgaçõ• •, lerlda", cancro., eecr~;·IIe:.e ':aaOrd:. 1mo. óo co depur8tivo que Umpoi o corpo, too

De,olll8rlal: todas 88 drogaria. de Silo Pdulo ~ Rio. 

Af~~S'ENiHeRA;s]JÊv:E~r >11sAR 
em lU. Colkll4! lall... ,6 eok o'iMeI(j:y,PAN, d ~ 

.r••de peder b)'IfI~Dloo, ooDlr. lIIolwl•• ooaUrlõ~as 
••u"II.., IHII&ç(\~...... :••1... eorrhll~o'.. .. ~Iej
ti•••'''O'1':«Io.r., ~.lII'•• e 1040 _te de doea,,'. 
Iocall I lIa.dl pru.rY.... o. Dro..rl. P..llloo, JIfo. 

(f"••11 Ile.i) 
E' o uulco rorlificllnle 00 


mundo com 8 elementos 

tonlcos: Phosphoro, Cal 

elo, An,eniillo, Vanaddto, 

ele. Com o SI'U uso no fim 

de 20 dlll S, nola-se: 


I - levlnlamento !lerll 

das fôrça~ f voll~ Immedll ~ 

II do Ippetlle; 


2·- · DesapPlm~cimento por 
completo di! dÔtes de c. 
beça, Inso.."I! c nervo"I ' 
mo; 

3'--Combllte radica! d. 

depresslo nervo.. e do em

mllreclmeoto de anlbo. OI 

seX03; 


4' - ADllmento de peso 

".rlaodo de 1 • .'\ klJus; 


O S.o.crecol ~ I1ml/lran

de de3cobert~ sdenlllica. 

Oolnl'.-. de dr . Manoel S". 


. ~ ! dr-Cfal ~ 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nt>rtt· 

I.--;::;:;:::::~~=~~~~I! ~fD~.~a?&)r:T~~raC~~~LA~~ q~art:Af~:r:ll .C~E~1~;Ol~; 

~--------_.: I 

EIIFERMIDIDES YEIIERElS! 
. . . o Snr. Rogelio A. 

Volp., d. Ps yssndú. Uruguay, 

c ertifi c a 
que sofrio 
dura n t. 

m u c h o 
tiempo d. 
ENFERMI · 
DADES VE· 

NEREA& . 

Con laia 

6 frasco! 

doi "ELIXIR DE NOG UEI. 

RA", deaaparecia por completo 

e.t. enfermidad. 

A••. - Ro~.lio A VolpIf 

08 MIB~8~ aBaUlO 
CLINICA GERAL 


VIAS URIN ARIAS 


Especialisla em molestas 

pleuro-plllmonares (bron


ch ites -- asthma - luber
culose, etc.) 


Consultorio: Ru. Jeie Pin· 

le, 13 d.. 14 ., 16 her••. 


- Phen. 1595. -


Residencia: Ru. Jeie Pin

lo, 1 (Sobr')-Phon. 1214 


Dr. Augusto de 

Paula 

MEDICO 

DoeIClS de R....,I. ... 
Plrtol-.,......---


CoNSiJtrê'RIÓ 
Rua ViclorMelnillllS G 26 

...,as 10'1l2t~j~§'~S4 -11 
Rallludo: VtKODd. 0.,,,

"-'0. 41 - Trl tM' 

L1NJlA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e - MIRA NDA . 
L1NIIA tUOjLAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

TUTOIA./FLORIAN 6 pOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

COMTE. 'CA P ELA: diá 13 rio m('s vinllour'o jl >l ra ltio 
Graode, Pelotlls e P;,rto Al t'gre. 

PARA O NORTE: 
ASP. NASCIM ENTO: dia 5 do mes vindouro pari} ltajaí. 

S. F ranc isco, Santos, Angra dos Rpis e Rio de .I!lne iro. 
DEfENDA OS SEUS INT ERESSES, OANDO l' IUlfEREN ~ 


CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, 


Agl'ncia-Rt!a toao Pijto, Armazem - Cáis Badar:-II
9 - Phonc 1007 12 - P~oiie 1338 

H. C. DA COSTA - Ag~nte 

GO'NORRHEA (HRQHI~A 
Nilo desllolrue! A sctencta progrediu e báuIDa 


NOVIDADE que resolverá o seu caRO 

Maxtmo slgtllo. Carta para: 

CAIXA POSTAL 1849. s. p~~.~~ 

C O,~S;TUvREJ ., ;RA 5 
Precisa-se de ( dslurelras, que . lenh.m m'quJnu, 

e a quem se dará . serviço para . faz~r.,~l11cau (ulçadoll:, 
bonés. bõlsas;' etc. etc,) ; =:; Ptecisa~s~ ~lamblÍm de oUcI.'s 
e.meio-oficia issapã·teiros:,,'- Tratar; ,n á ;·ir . Conatlh~'ro 
Malra, 39_' " " ', ~ ... .. ~ c 

335 ~; 16V 4 

• • • t ., 

J U G L A N DI N L.' 
~---·l - -~,"' -' ~ T~ I \' 

atr.lctivo ( 

t ' ;:1 b.l! llll ;1)t:ll iucn: P\JJ I.: IH.l.I.igru: :i 

~::<~:~: I~::;::~:~: :! ::::~::~~~:E ~ 
P\ I IH.I II PUU(\) é c:ô r Je ro~J . Pon~lcJ oi 

.flJ.1i:. .t.iu.:s···' U11Il..1I11Iiu.tJ " i" iC~ ',U . t 
~.~i~:e lI :~~'~::~:;j;:;:~ ~:~~:~ h;~ t 
um a;,pt:(fu primo rosd c impossivel \ 

d~ obter·:sC' por outros meios. .~ t. 

Por motivo de viagem, ven
dem-se todos os D1óvel8 da 
essa sita 80 largo Benjamin 
Constaol, o. 11. 

325 IOv.

CALLOS 
jBRANDOS 

Zi',O-Pdds 
DI' Scho// 
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eu 

) 	ESlndo 
J ' ,'hallo V · ~.IJ , r f filO i·Ê;p;;;;·7Rit~·~·N;;~~;ijUké~·1 

.. ... !!> '-,; ,... , . l' l ; illl,IOl\' • ·• 	 . •")~ .I ' J:~iJ i ' til t l! n I~ 	 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores <cCarl • 
• Hoepcke» e cAnna»; unicamente de cargas com o vapor .Max". • 

...._-- ._----_ .. ' --_ . -------- • 	 e
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • · 	 .. - .._ -- - 

: Linha fpolis .· Rio de Jan t im 'I Lh," FP'';':-R;' d, ""'''1 u", Fi";",,,,;,· : 
• Escala lI:jal~~~~~s.FranciSCo Escala São Francisco Laguna • 

• Transporles de passsageiros • 
N c '"ta/OI • e cargas. Transporte de cargas Transporle de cargas. • 

.-\uoo 
~t!me"lre 

T""lm~Ker(' 
 • I 	

•
• Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete -Max. •• . 
• »-Anna- - 8Annuoclo. wedlanlp ('!ontract 41 
• 'Cal Hcepcke. " 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 _ 
• -Anna-" 23 • e. Saida á I hora da madrugada. 'das ás 18 horas p. Saidas á I · hora da ••Sal . 

Embarque do Srs. passagei- m' l 
, dlr~ • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. •cçl.o 010 se respoos..bll ia. 


p.lol 00008110. emlltldo. DO' 

artigo.....tpado. • peras das s<Pidas. • 

Ordens de embarques até ás IOrden s de embarqu es alé Ordens de embarques até • 
• 12 horas das vesperas das ás 12 horas . ,áS 12 das vesperas • 
• saidas. 	 das saídas.CASA 	 : . ..,- .. .._- I 

• 	 Precisa-se alugar uma casa dt 
moradia, para casal , cujo aluo : Observações: ~rseta~S~!;i~~t~e~~~e~~~~~~:~' d~O a~~~~:~~~ri~e d:acc~:a~ I
guel nao ultrapasse IOU$\JOO Passageiros - Encomendas _.. Correio 

E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •mensais. InlormaçOcs na redac Modernissimos IIviües JU 52 ligam com 11 mnxima e., Todo o movimenlo de passageiros e cargas é feito pvlO Irapiche sito • ..ao do «Estado'. v·ó7 segurança e pontualidade : «Rila Maria».BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE  e Para mais informaçOes, na séde da 	 IBOLlVIA - PERU' • Eml)resa Nacional de Navegação Hcepcke ' 
Syndicato Condor Ltda. I 	 â rua Conselheiro Malra n.- 30. I 

Agentes: _. CARLOS H<:EPCKE S,A.ISandalia; RUA 	 - Florianopolis .......~~.....~~CONSELHEIRO MAFRA. 34 	 .................. 

TELEFONE N. 1.500 , 	 /de liras 	 , / 

para verão un. RICARDODr. Joaquim Madeira NevesCALÇADOS 	
I~Iedico - Ocuhstade todas as GOTTSMAMFormlldo pdll Faculdllde de Medicina d/l Universidade 


do Rio d~ llloelro

qualidades 	 ,'~~

f x-chefe de cll
• TAMANCOS MEXI Trll1l1meOlO clinico e clrurglco de lodllS a8 molesll/ls 	 I I I

nica doCANOS . para dos olbo~ 	
j 

PRAIAS DE BANHOS Cura0 de IlperlelçodmeOlo Da tspeclalldade, com o dr. Hm.. pital tlt-l 
PJulo F llh". 00 Savlço do Prol. David S/lo!on, DO Hos /~/

pilal do Fundoção Gdlréc-Gu'nlc do I?lo de llloelro Nuornbürg
Cinto. - Chinelos - Bo Compldo ~ppartlb/lIlCm pllra exames de sua especllllldllde (Prola_ L. Burk.hardtné. - Luves, etc. EI~clolclo..làde Mé;JlclI, CllnlclI Gerlll e E. Kreuter)

CoosullllS dlllrlomtDlt dos 16 Gil 18 

Artigos par a sapatei CONSULTORIO Rua loão PIOlo 7 sob. Telepb 14õ6 
 Esp('cia/islu emros e selleiros KESIDENCIA: Roa Teneote Slhelr. ~7 TELBPH. 1821 

(jn(,.!!", Oel 111
CorluDle e Fábrica II~~~~~~========================~~ 


de Calçados "R Alta clrurg!a, gyne 

e BARREIROS. - eceava cologia (doenças de 


senhoras) e partos,'" que o resfriado prendesse 
Cirurgia do systemaI l~ I r J marido ao leito nervoso e op' fações 

de plasUca. 
C003ul'orlo á rUII Trelo

DO, 18 (dlls 10 á~ U, e 
dll3 lo 6s 16,~) Tele· 

R. lIeUfBUX Jt 	 p.rmuitosd~· 
pbont - 1,286 -----------------------------------------• 	 0." ...., RH C. M,'.., •• 1 

Resldencla â rua Es· 
teves Juntor, 20 -  Carlos Hepcke S.A.21 ll~ Telepbone - 1.1.)1 


"~TITUTO I. DI18NUSTICO 
 Matriz: FLORIANOPOLlS 
CLlllOO F1llale em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lagee.

do Laguna e S_ Franclsco-Mostruarl0 em TubarAo
Or. Oj.lm. Macllm.nn 	 TOSSE 
Form.do pela Universidade de 	 Para alliviar a irritação, desprender REFRIGEltADQREs ELECTRlCOSo catarrho e pôr termo á tosse, derr-~ CoID P'''I~:ob:''~~;l:;'i! europeuI 	 reta um pouco de VapoRub em 

CUalea m6dlca em geral . pediatria, fervente e respire seus vapores 

duenç•• do Ilale .". nervoso. , Ao deitar-se, friccione 


Assislenle Técnico com 


Or. Paulo Tavares Descuidar um resfriado é perlao,o, Ao 

E.peelaUzlldo em higiene e 9.llde primeiro espirro. use MI . to\. 1I11stol 


pllbllc~ poli. Uolver.tdade do atalha os r••friados no comeso. Mlstol 

Rio de Janeiro. limpa e allivla a. vlao na.a.s e a aaraan-


Gabinele de Raio X la. e remove as matérias mucosas que 

Apor61bo ",I)d~. no SIBIIBNS para contêm microb:os. Con.erve oio as vi•• 


~::r~~..eo:u~õ ,,~,o r~~:r,al:le.:i~I~~: :a=t':.:'":~~:r:l::'t~llt~~":n:~:~:r:~d:::~ 	 Quer ser feliz? 
• 	 ...16m.go.••Ie taaloo. que têm sua adiem no nariz. Em negocios. amores. ter sor-


Radlqrrefla. 6..ea· e radl, grall.s ~nta.1o. veoda.em toda. as phar- te. saúde e realizar ludo que 

dentária. deesja? Mande 1$100 em sellos 


Electrocardiogralia clinica e escreva ao prol. Olllar Khiva. 

(D!!,~:!o~~~:o ~': t~~~~a~~u 	 Caixa Postal. 407. Rio de Ja-

Metabolismo basal de obler trlumpho, pro'sperlda
(Det__cIo da. <dlll1rb!OoI d~. de, lortuna e saúde, Nilo hesite . . 


elétricos.) tr1~!I~!!~~~~~~i~~~I!=~Jneiro. que lhe Indicará o melo 

l\âoaclul•• de ••__0 toLero.) 

.. (rDJIi~o:~~::e ~~~~~ICO do 
.uco"daodeoal e da blil. ). 
Oàblnete rde 11310terapia Médico.chele do Dispensário de Sifllis do Centro de Vend.. em pr..t.~6.e-Garantla d. 4 anno. 

"~r.=~~: ·:~~tTJ~~e Saúde deFlorianóp"lis. Ex·interno. por concurso, DoIS moculol (lU 90 e d4 120 litros) 
.: <1Il6d1aa da Assilência Pública de Porto Alegre. Ex- Clrursiio-d.nd... lIGe •• 111111 1COIt-U _"__d..... ,o•• '. t-4 

~'~~or.~~~i: ~~:~~~:coPla e . interno de Cllnica médica e Oinecologia. Tr.Mlbol model"ll.lHl- ho'''I.~~::~::'~ ::1la.or~..CAM':,,:: .. 
•,,:;;':'-=~~~~Jf.~ CLrNICA E CIRURGIA :a~o~=~~e~:r: IWllemoa tIIIl dep6ello loduu p89&I 8Gbre
- ...... 'lIa .r" io • •~• .: 	 lDaterlatl ad,optadoe. 1IlI8IIt.. e __o ~ oe-"'etoe. 
~d=k ...... =..: -___ S í f iI i. -', 	 .....o -  - ' _ . - " ROSARIO: 


, .,.... d• .,.~ lU•• ~ Dal 8 " \1 • dei 16 e. eeaoe .. ....,..... OI ..lIApro,........ eeroIO 

.... _-. ~ raqute_ • c....Itn "'.alth ele. l6 ~. \9 ~.. ... 18 boru. aeol .............. _ 111....~..ar•• 

q....- ~ 	 1Iu. fttrpt $di • I. ~ - FOIIt I~ R P u._......... 6 • .,.... di ..vM _ ~ .. _
.. ~-l!'.!. ..~ 	 ..,. 

• R_ ,.,...70~. I Florlloópolll lia -~, ............ _ ala P..&o lU .. 4e ~Iro. 
~ f' L o li"':O;: ~'~o L I I!..-'P-"lI_------------~~-.cIr-~l f,,~-----_::~..oi(rl________________- ---" 
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o ESTADO,2 de Se:embro de 1939 -
CLíNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOSFalg!LE~' S~,:,,,,~~!l!J!!~~i!' BANCO DO BRASIL li 

Comuns, o s r_ Chamb... r lllin fez 1\ sencional dec larll\'ão de 	 I DUlmUS -IDRIZ- 6Aft6B6IA - CnBB~R -- '6SCO~O 
~L~~i:a f:~l~~:~.J;~;!'~);:~I'~r::·~:,m: g~el~l;il;::;ri~ur:~:e:~i ~~: Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 
nhecimonlo dela 1l1l'llv{>s de uma rádio-emissora herlioen O" ARMiNIO TAVARES 
se. Disse quP qUBndo o t'mhaixador hritànico em Berlim, O BAN CO DO BRASIL 3"i,u !lOS interessados (Asslslónle d~ prol. Sanson) 
H. Neville I],'nd.'rson, sugeriu no sr. Von Wbbentrop que que se acha pm pleno funcionamento a Carteira de 
convidasse I) t'rnbllix!ldor polonês para conversarem sôbre Crédito Agrico!tI e Industrial , IIchando-se sua Agêocia, ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS 
os problemas que os seplHllvam, o ministro do Reicl:. em nesta Ctlpillll, per[eitumente habilitada a realizar todos Consulta. LO$OUO - Operações a combinar 
lermos vitol ... nlOs. respondeu lhe que jamais conversaria os finlln"iamentos preVistos no Reg'ulamento da Car Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 14õ1.-Resldência 1456 
com f-Ip. teira. 

O sr. Chllmberlain salil'ntou os esforços do sr. Mus  Os intErl'ssados, quer desta capital, quer dos 
solini pllra slllvnguardar li pHZ e Ilcr<! scentou: -Nada temQs municipi os vizinhos e da zona sul do Estado obterão, 
('ontra o povo alemão, a não ser, 8]lellali'. que êle coo na Séde da J\~ência, li rua Trajano, n. li, Cl\ m a Ginásio Catarinense ~ 
sinta I'm ser governado pelo nacional socilllismo. Ares maior prestezll, todos os inlormes de qUe possam ca tlujt', foi entregue aos alu -

IV d f" • 1 
ponsahilidnd p da atual situ!lção - di~se -- cabe exclusi · recer com referênc ia a tais operaç'-ltI~, bem corno nos des!e es~abe!ecimento o Ta·oC' a 
Vilmente a um homem; e êsse homem é o sr . Hitler. que, quanto aos l'mpré::timos em letr!1s hip"IloPollfills rl'gu  90 carluo qUinzenal, com as j \ai. • 

pllr8 s8li~rllzer SUII Ilrnbição in8ensata, não recuou ante ali lamentadoH ]leio decreto-Ipi n. 1.230 de 2!) de al>ril InOll1~ tIo mês de agosto. 
id é a de lançar o mundo nos borrores da guerra». de 19:19. Aindtl que a média destas -- 

----------':':'l;v-.--":5-...: Ig~ltadsO ~:~~rt~d~aW:al,aPqeUo:t Pa:s:~~T::S~~~~;~rto nala licio 
ram advertir os interesslldo~ lo sr. de. D_niz Jun:or, iluslre pre 
que I'las são lndice do apru ildente do Insliluto NaCional do Mate. 

Não seria de espantar ,~~3~31~~-
Geral 	mobilização I (·ltsa Rad',olux» veitamento do aluoo, umt 

Berlim, 1. - Foi desmentido o boato da vez que a presente l('gi8Ia- Faz anos hoje o sr. prel. Flávio
Londres, I - () govêrno a-I c. « 

.:aba de decretu a mublllz.lção I Comunica-nos /\ [irm/\ .1 ção nãu permite publi car o~ Ferrall. 5Bcretár,ü da Escola do Co
assinaturl de um tratado de aliança militar com a geral do Exército e d1 Armalta .! \' . DI AS. estll hel ee i:la lI l'stll resulttleos reais das provus mêrcio e nosso colega de Imprensa.

i ddudl' á ru" 2S de setem
Rússia Soviética. ~ue boato, porventura, se originou em Berlim n° em Numa reunião inlimtl, por I --- .Ainda ! bro 28 , IjUI:', aten ção ocasião do aniversário d., Decorre hOle o an.versáflo da me-
da notícia de que, em breve, chegará a esta capital Berlim, I - Até ;'15 11.30 ho i fiOS eomtulIteM pedidos, ane· R. 1'. Diretor, sua Hevereu . ~'na Sada BJabald, f lha do sr. Jacó 

ras de hoje, o embaixa,lor po Ixnu no RPU estnllt'leciment .. dissimu rez v('r aos aluno~ Bldbald e mIei gente aluna do Co· 
uma missão militar soviéticl. lonês e todo~ os seus assisten- iunUI sPq,ijo tle eletricidade, que tinham passado já 5. 8 égto Cor3ção de lesus. 

::i~a~inda se achavam nesta ca- I~~s q~:lu:S~O:lI~I~I~~~a~~~: tOã do ano escolar; mas, para a SCDhorlt~. r .çu com que _eu n..· 
nimar os !rtlcos, adv ertiu ,nor8<1o use Cb8péu nAMF.fo07.0Nt.i eletricidllde. tudo por preços que as notas recebid8H até 

LONDRES I - Os governos de Londres e Paris Lo n~~}, f~n~oc~~r?a1llcnto IrE'~~~::~~~t~o~u~~~~~ fi re - t1gora constituiam apenl!> FAZEM ANOS HOJE:
Responderam ao apêlo 

mais ou menos 0,:.1 e a8 qu. Sras.: Léa Moritz Grossenbacher.re~pon<!eT8m pronta e a!irmativllmente ao apêlo do pre  loi convocado extra urdina ria · ferida rirma que as instala lêm que conquistar ainda 0,/ U;lia Amândio Grueofeldt e Juhetasidente RlIosevelt, no Hcnlido de as populações civis se· mente pera as 18 horas de ho· çõ(:s ti e luz e fôrça se acll Im do resultado Iinal. P/azza Glllolti. 
president". pruticado8 nus últimas guerras, encheram de jr. ~i~~~g~~a~~~,"~~~i:~~O~ ~éS. ,;Farmácia de planta0 
fl' m poupadas aos hombardeios aéreos, os quais. disse o 

Slita.: Ncémia Se usa. 
horror l' indignnçãn ('~ povos cristaos. Meninas: Maria Laura Barbosa (a· 

Mais 	um por terra demiro DiH s, hll bilitlldos jun- Estará amanhã de plantãu ,do, Ivna-Teresa de Melo e trõeA Polônia tumbém rC5pllndl'u afirmati\,llmentp, 8. Var~óvia, 1 - A,aba de ser to li D.O'p., segu ndo li l{e a «FurmÁ.cia N. l:i.,~hortl Ap",· Coutinho Azevedo.erescentaodo. porém, que mio gurantiria íloder manter u derrubado mais um avião ale· gulamento em vigor. recida., na rua ,João PintoAlemanh'j c(lO~inuasse a ciJlrome~sa. caso ti 	 bombardear m~o, perto dr Novo Geor~iews Agredecemos a comunica- - --- --- ----- \'I ..\.JANTESdltdes abertas ]lolonpsn~. ky, a 30 quilól1Ietros desta ca · çiio, desejando à lirml1 J .V P,eços em arl go. elétrico.? Do RiO, (hegou a esta capildl o 
Diz que póde .• A esquadra inglesa pitar. Dias bons e futul'OSOS neg-ó CASA RADIOLUX, Rua 'lB sr . derembargador GI Costa. 

l{(,ma :!. - - Um Rgêocin a Londre$, 1..- A mobilizução Onde os ataques são liciiiiiiiosiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_lde Setembro, 28 Senborila, ext;; que' Reli notvo 
!t-mà noticiou lIut' 11 Alema gerlll da esquadra britâniea mais eficientes EVANGELISMO use cbapéu RAM~ZOIiI. 
I1ha está pll'namente dispOR· roi l'onduida. Ptlris , I _ Noticias uqui ACCACIC' MOREIRA Amanhã. às 10 horlts. IH' HóSPEDES 
t 'l a lutar t' ]IM!" ["zê·lo.at(> recebitlas dizem que os ata- ADvDGADO templo da Igreja Pn·shite· Estão hospedadas nc. GIÓrla-H;. lel 
,tllrnnte 10 an(IS, pt'los SPU, Estado de sítio ques ull'mãe8 contm os po- Consultas e pareceres l'i",lIa Independente, à ru~ as Scgu nlei pesso ]$: Joê R·belro 
dirl'itos e a paz tin8! da Eu Pi\IlIS, 1 -- Foi decretado loneses estão sendo [Pitos ,João Pinto, 37, havel'á I't~U (arv3Iho, A'nddo M:ro, Décio Bran· 
ropa. 10 e~tado-de'liltlo para toda com mltior I'!iciência pl'lu Ações cíveis e comerciais nião de estudus biblicos. do Barbosa, Mariano M. B~en<). AI 

. - _. a Fruoça. E !'ste o primeiro Prússia Orientlll. -':"OllO .' 1.~),'''1 ''', Que o Reino dos Céus tem fredo Vicente Caslio e A'raldo BIIIOS_ 
. Ja 12 re~d.es passo pura o es tltdo de ~lIer J.: . - como limites os extrl'mos do 

Glube 12 de Agosto ...(lIt~~~~';~S;i~oJ:~I~U~.~I:;~= ' ra. _ Control~ndo O mar Visconde de Ouro Preto, 70 ~1I~~~'d~:t~S\~~lIetuv;!:,aJ~:~~ E a sejluinte a nova dire
d .. o rompimt'nto das ho~tl I Não é verdade . Balttco . _ 77 _ P. deixuu-o claro oa parábola dll toria do Clube 12 de "gosto: 
I'dadt's, os tlviões nlemães \ ar~óvia I _ O govêrn., Be~lIm, . I - A Ilvlaçao _ _ _ ._____ ____.________ semente de mostllrdll. presidente. Jaime Lioh&re8 
j~ frzenm 12 r('ldes sf.t)re o(,!onê3 de~mente as notÍt:t!i'~ ulema esta. controlnndo todu Que a conquista de almas (repleito); vice-prl'sldeDte La
Cidades polones8/j In~ o~Jgem 6!em~, de que ~61 t) mar H,\Ill<'(~ VENDE SE se faria mediante trdbalho ércio Vlega~; 1.0 secretário, 

• • Cidades de liIeJwltz e Crucl)- - mi8sionário, deixou o I~le ex- Oscar Abraham (reeleito); 2.0 
La. e no machado ivia IiMjam sido destruidl\s pe· Foram bombardeadas I Pur m otivo de viagem, ven - I'reS60 em outia parábola: I! dito , IJbllldo Abraham; 10 te 
Berlim, ! - Foi severamente!11I aviação alemã . Paris, 1 - Crl'l'úvltlll Glei- de-se ou aluga-~e confol·tavel dos trabolh8:don's e s~la r!l soureiro, ,José Elia8 (reeleito); 

pro ihido captar e divutgar noti- j 	 \\'itz, cidades rortificadas casa, no largo Benjamin Cons ~ompenso (S: l\;Illtells 20. 1-16). 2. ' dito. Emirio Mt'yer (ree
• ias de estações de rádio es· Estao contentes " "ndnp.ste da Polônia. foram taot , n. ! t _ 'l'rlltnr na mesma , Sobre. ~sta ~ltlll!a ptll·áb~la . leito); ondor, dr. Rubens Ra

lrangeiras. A inlração será pu Danizig. I. _ Estão sendo violentamente bomb~rdeudus 21'; 10v. - 5 ~~8VIUedco'llldWomenl.LneJ.'caUI.lisear-se-,. ij mos (ree!eitc). 

n;da 	com a pena de morte. espalhadOS milhares de bo- pela aviação alemã, às pri - ~ 

_ letins nesta cidade, em que meira@ horas da madrugada _ - Às 19 horas Il'!.verâ cul Nos Bancos 
Em virtude do feriado de

Estao avançando os cidadãos de D~nlzig se de hoje. cia bistórica que a de agosto to e pregação do Evangelho. crettldo ontem por motivoBerlim. t -- As esquadrilhas declnram contentell por se-	 de 1914. ___________ dos Rconteclmentos europeus.
de bombardeio alemãs atacaram rem, de l;oje em diaute, ci- Quem está lutando são Assi5tiJ'ão a ela altas pa 	 a sóos Bancos fecharam 
óI Cidade pol onesa de Ostrovl) e dadãos do I~~ich . alemães e poloneses tentes militares, pois o Gene. A. C. Luís Delfino 

~e reabrirão na ~,u feira, dia 

as tropas avançam em direção a - Bruxela~, I _ Os dois pai- ral Gllmelio lará importantes 4.
Reliza-se huje, às HUO, a 

Kr otoshin. Serviços suspensos Ise.. até agora em luta são a declaraçõe8 de carater mili- ---------. il8a. reunião semanal da As

80ciaçilo Culturul Luis DelLondres, I. - 1\ pl!.rllr de Alemtlnha e P'Jlônill . Aquela tar . lampadl'? Os mel~ore\. 
A hora histórica hOjl', 10rilm sU8pensos todos (oi a utlção agressora. rino, para a qual se ~ede o preço" CASA RADIOLUX,

Varsóvia , 1 - As tropas a 	 comparecimento de todos os08 8erviçr.s da «Imperial Air· Não se conhecem 011 auxi Berlim, 2. - O go 	 Rua 28 de Setembro, 28.lemãs invadiram a Ironteira po Vl'ays> , a 'IIaior companl:ia lios que Inglllterra e Frtlnça 	 sócios. Entrada franca . 
vêrno do Relch entrelonesa justamente às 5.45 horas ioglestl de DllVt'gução ué rea. poderão prestar, milibrmen gou ao sr, Coulondre, ~orreu quase na misé,de hoje. 	 te, a Vursóvia. 
embaixador francês, o ria George StudebakerTem substituto C/NES COROADOS 

Foi obrigada Varsóvia, 2. - A eX ~ J1Jplo Os «vermelhos .. seu passaporte e pediu- - . 
Bratislava. 1 - O govêrno do que fez Hitler na Alema· blasonam, lhe que deixasse a A- ~r'uth Bend, Indiana. Estados Cartaz do dia 


da Eslováquia retirou seu repre
 nha, o presidente da Plllônia, Moscou, I - O general lemanha imediatamente ~t~lgeo:~k~~: :~)i~an~~o~~e i::~ 2 d. Set.mbro
senlante de Varsóvia. sr. M()ci~ky. designou o ma · Vorochilo(l, discursando. ron 
 - de. até puuco tempo mullimilio- REX à. 19 hor..rechal Rudl-Szmygly, chefe tem, nesta cidade, perante Londres, 2 - O gabinete Ing!.s nário e vice pr~sidente da com- 1 .o_ - SODala ao luarSairam e voltaram do exército, para substitui-lo enorme multidão, salientou 

Antuérpia. 1 - Os navios em C6S0 de morte. durante a poderiu dü 
~~~~oa:u:r'e~h~~~~:i~~a nco~~ panhia de automóveis ~~e leva o com P.d.r.wlki que o militar a Alemanha, pedirA demissão pari seu nome, faleceu, praticamente! Garota da sortaatemaes que estavam (arregando guerra. Rússia é vezesdpz mtlior que possa ser reorganIzado sob:Uovas nl miséria. 	 com Jean e R.y Mil.ndcan'ão neste porto zarparam, 	 que em 1930. 

mas, pouco depois, voltaram, de Novos bombardeios baA::n caso, aspera-se que veuham A s~a ~errocada financeira c P,.ço 1$100. silo incluido 

clarando que Ylnham completar Varsóvia, 2. - A aviação O Canal não foi ~h~,:rD~~r~O::~~,ours. Edeu,Chur- ~~~~aU;d~e"S~:~:r'lnt:u~as em· IMPERIAL à. 19 hor.. 

o carregamento. alemã, duraote a noite, COD fechado 	 - 1 --- Garota da sorle

tiouou o bombardeio das nos 
Discursará domingo 	 Washington, I -- Não é . ~,tr (OM VITE PARA MISSA 2 _ ~ot~:r :X:i: Mil8ftdsa8 mtliores cidadEl8,Inclusive ~~
Washington, 1 O presiden · e8ta caplttll. exato que a navegação in · -~ CI B k H 

te Roosevelt pronunciará, domino Houve várl08 mortos e fe- teroacional no canal de Pa· (V i u V" J O s i O r t i 9 .) com In Vi~::n e .Ien 
gu. importante discurso, pro- ridos. ~::::áa~:~~8Si!~J:~~II~~:~ F~s a todos o:~:~~:,d::::'~':IU,::~J~~~~1::Ir~Dllo= ~a:.~:: Preço 1S1oo, silo Ineluldo ..vavelmente para fixar a atitude A cidade mais castigadtl é 

dos Estado~ Unidos na atual Cracóvia. :~i~::~~~la~~::::saaddef~:~ f:~~r1.t::Jn:Jao:âs~'. 8di~°r.s.r~~la~::::, s::h8~t~O:.r~=: Amanhã - Domingo

situaçao. anti-aéretl. ::...~~~:' :o.::rA~:1s~w;.,::a~ra;lo de JIlUI. Grita I ladalllulcam- REX às 14 hor." m.tinh- .1. 

Parlamento francês ~a~i~,'I~Z~~O t~~e~:osade:138 5v-2 !'lnt:s:lshid~l' eom um pro,r.· 
Paris, 1 - O parlamento Ministros, reunido hoje às 10.4:\ Aviões abatidos IMPERIAL à, 14 hor.,: ,..ti 

'frances se reunirã amanhã, às no Paládo dos Campos ElIseos. Varsóvia, I - As baterias Dr Pedro (at.al&o Clinic.a m,édico · I ne. Inf.ntll com um pro,r.,.. d. 
15 hora~, para ouvir importante resolveu aprovar a moblliza,ão anti ·aeréas pOlonesas der " '" ;a 111m., .due.tivo. podendo:> .•• e'; ' 
discurso do sr, Datadier, geral das fÔrças francesas de rubaram 7 dos aviões que ' cuurqlca .nCI' eom ,..1, de 5 .nos enbl

- terra. mar e ar, compreendendl) fizeram 08 primeiros bombllr das molestias da cabeça e pe8coço r.m d••lcoIRpenhldli. 
Para que o povo nAo as fÔrças da Argélia , Tunlsia e delos contra as oot!sas de ESPECIALISTA EM 

seja explorado demais territórios do império fesa8. OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS REX à, ..16.30. 1830 . e . !l0.30 

troBu~:05F:~;:~'a,l dev?dar::,i:~~e fraoç~~imeirodia de mobilização Ultima Hora Dlari8m;~?es~!~r~(j â~Ufl! ~r:l:nJ'i.86 hora8 A ~~t:dl~~o ~:e...LII~.,o(;
autor~lado pelO preJidente fa será amanhã. V 6vla 2 F I I 43 R.,id.nel.: Phone __ 1565 V I' O ;i;' t,:!~y: W':~~~WIi~~~'~~ r~~eÚnt~~aq::' seaC:ese~~ol~~n :~ Só pelo rádio Ao. ~':'ri aiDd. _:a.:ot~~:. -. ~ Pr.çol U500 · e 2~ .. _,~ 
Európa. há tomado severas Paris, 1 - As comunicaçOes flrmaçlo. r.a O amba1i:ado; I . . _. . . _. OLHOS, OUVIO-OS, IMPERIALà,1630 18 JO;ÚO'30 
providências para impedir que telefônicas entre esta capital. russo am arllm foi da.HtaI Dr J060 de·Araujo Amapola do calliültiô'~ ___ -. ; 
os comerciantes menos escrupu- Londres e VarsóYla estao intel- do do .au carao. _ o- .. _ .. -NARIZ, GARGANTA' : Filme M.lticlno~õií(; o\· tj -
10505 assarnbarquem OI generos ramente Interrompidas. Nilo há . nor d• .voz ,_ d. ,v.... ..•.IHéi ' TilO 
de prlmeitanetessldade e provo- Ugaçllo n~ÍlhülíJa entre elSas Paris, 2: - A reunião que ., E,p.e",li," ;'cIó Centro d. S.C.d. ~ A.I.tent. d. prol,S.n.~~ GuiZl': ' " 
quem a alt.·. artificial dos .pre- cldadel,. nl"ller:pelp rádio· tele o· Parl.meolo . real/zaré .hoje Consultas dloJ/liS das 4 as 61/2--Rua VI(tOfMelrelles, 24~Tel. 1447 CínçÕ!"I'~_r" Mi.I. 1110", 
.t05. _.,.- : gr~!la. :. : - _ .lIumlrâ a mesmaIIÍlportân ,>, ~.:!,',::~"'~':, : _" : ':::i' >"- ; PréSoI1S,.OO 
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