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 a Alemanha 
Até O porto está 

bonito... 
Vigo, :I - Acham ·sl' fun· 

deados no porto 34 carguei·
r08 alemaes e italianos. :::~~~te:~a~~:!~!n~:I · í oc~!~~!!!!~!~:u%1:~~!~~~~~1~1~~:;:~:; . 
pa~:r~~~~t:_r~?:~e ~~tio~art~ Paris, a _ A comissão do Senado para os negó·1 Berna, i - A.pupulação ~lt~a ;efa mantida na , i]:'~rânCia ~~:~~i;~nt:sni~g~~r~~~:i!e(~!~~
vat:0r alemão .Zebu·, com Ci08 estrangeiros, reunida sob a presldencia do sr. Henry do eslado de guerra existente entre B Alemãnha Ce .à PolOnia. samdo de Pernambuco, fOI mil · 
c~rga geral, procedente de Bérenger, votou por unanimidade a seguinte ordem do dl& :ICom efeito nas InformaçOes da «Neue Zurlcher Zêltung- a pro, mado a parar e ren~er-se, pelo
Llsb'la, depois o .Pra~e" de 'A comissão d08 Negócio8 E@lrangeiros do Senado decidiu põsito do discurso proferido no Relchstag, pelo chancelér Hitler cruzador inglês -AJax-. Como 
Bremen, com carga dlverslI , apoiar o govêrno da República em sua lição para agrupar e do primeiro comunicado militar, a palavra -guerra- não foi o vap.or alemão se recu~asse a 
e, finalmente, o «Rolanesceu., em tOrno da França e de seus aliados todos os povos que mencionada. Na opinião geral, caso o conflito se estelldesse para atende lo, o cruzador meteu-o a 
vindo de Lisboa. precisam de Justiça, Nesta hora de mobilização alemã, es.\ oésle, seriam feitos todos os esfôrços no sentido de apresentar a pique, salvando-lhe a tripulação, 

Na manb~ de quinta-teira , ta comisllo saüda com emoçãn os Filhos da França que Orli Bretanha e a França como potências agressoras. - . 
entraram OitO novos carguel. partem com tanta resoluçllo e coragem para defender a I Anuncia· se que está sendo preparada a evacuação de Não conffrmou 
r08 ale.mães; ... pátria e a liberdade dos povc s~ , 	 várias ~randes cidades do lésle entre as quais Karlsruhe. Londres, 3 - Até este mo-

Os Jornal8 espanllOls di ' menlo o Aimiraniado não con. 
zem. que «atualmente , há :14 firmou a noticia de que o tran

;~~)1{i;~t]~~~;; o E 'lta... '. d........ Oi :~;~:~:~;~~i~~f:~t:~'

vios alemães! Naviões ale' . tal. 

miles! Atenção! Iniciou ,s\' a 

guerra contra a Inglaterra!•. 
 o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 	 Em pàra-quedas . 

Paris, 3. - Dizem de Var
A firme Turquia Diretor ·gerente : Altino Flores 	 sóvia que os alemaes estão ' , 

fazendo descer bomens · . em ' 
pAra-quedas, à retaguarda~1l!;!a::i:era]I~:I:f!!::~~~ - ~_N-o-~~~-~~_-__L,!IOrianÓPOlis - Segunda-feira, 4 de Setembro de 1939 N, 7757 das ·lInhas polonesas,com o 
objetivo de destruir pontesaqui recebida como o único -_.....~~~..............~!.....~~~~~---~--~----~~---------..:.._----- e derrubar linbas telefônicasmodo de extinguir a politicti 

de violência instituida por Os negócios franceses A 1 d IAviSOU aos vermelhos e telegráficas. 
Hilter na Europa centraL A confiados à embaixada spec OS a querra Moscou, 3. - O embalxa· . - Ch 'l 
Turquia acha-se ao lado dos ameri cana Santos, 3. -- Comentando a nova guerra, diz a cTribu- dor p.olonês nesta capital Bra~11 e I ~ 
derensores da libertlade dos Berlim a __ o embaix!l- na": «A guerra não declarada que a Pol6nia está luportan- comuDlcou ao govêrno russo Londres, ,\-Neste t:n~t~nJe 
povós. dor fran~ê~ deixou esta ca· do não é a guerra total. de ~~eilof~!'ití!ài!.te, . com~s: mas- q!le a~ tropas ale~ãs. ha· c~:g~~ ~~~rn:s g~ J::Sil.:go

No Cairo r:!~~ e~~~[ja~d~u~:l!nt~raes:~s I~1:'l:::.ng~ai:r::ri~~m:t~t:u=, ~• t:: ,,·pil .. •.il.•.....••.. r..••~.. ,,e.......a.-... .:...t•.•,d.,.•e.....s:::a.	 aca~am de déclã- '. ..á,·. •.~sa \s. . ..,:,•• • ..•..... t, d .•I • := ~~:bavrl~!~~~ ~iJ:~~I!ór~OIO~ ~o Cbile ,Cairo, 3 - O ministro dos baixada dos Estados Unido8, SOS, empregando-se neles apenas "âlgilmasdiZIÍlàl .de a- nesas, e IDte~pelou.o s~b~e rar a ~tutrahdrde d\' seus 
negócios estrangeiros do E· _ parelhos. Nada de extraordinüio, também. no .qUecoDcer- qual ~ra a atitude da Russla respec vos pa ses. 
gito recebeu, hoje, amisto · Vai embóra ne às demais armas. Há co~~ qúe uma' sondagem: do ter- ante esses fátos. Até. agora, N • b b d . 
samente, em demorada en Paris, 3. - O embaixador reno, que os técnicos milil~es . aleDiiescoDhe'Cflm, .mas nenbuma resposta fOI dada. v~r:v~o 3 ~~oa~o:~~r~ 
trevista, o ministro itllli&no. alemão rect>beu seu pU8sa- que o .ho~em manobrado pel,~ ordens .de coman,do .s6 ago- H' - , deio Ge a' avia ão alemã fez " 

porte e seglJe aDlilnhã paril ra est~ pisando. E há uma co~o economla !le homens ede ~t1er e Attohco . ho'e ~ôbre esta Çca ital resul~ ~/
Estado de sitio s~u p:tis &u'avó ' da Bélgica material, calculadamente feita•. para que nao se desperdi- Berlim, 3. - Logo depOiS J 14 P t 

Cairo, ~,- O govêrno egíp- ' . _. , cem as energias e as reservas acumuladas nestes . últimos de se ter recebido a decla· taram 8er pe8so~s mor as 
cio der.retou o estado'de N d ' seis anos, que é talo tempo ,de formação do no!o ' êJ:érclto fação de guerra por parte e. tO grav~mente feridas, quá- .: 
61110 para todo o pais. RO~~ ~Ie _ ~es~mf.~l~~~m do Reich.. ~ara. ser completo, ter-se-ia que' Ir, também, ao J' ~a G~ã.Bre~anha, o sr. Atto- SI todas CIvis. 

Ficará em Paris diante i icàrao rechadas todas estudo pSlcologlco dêsse soldado, saber qual é a temperatu- IlC?, embaixador da Itália, Serão neutras 
Paris, 3 - O sr., Dllladiel' as sal!ls de bail e na Itália, ra de seu entusiasmo. . .)t. . ~~~r!~u~~eP~?~I~ s~~ ~to~~~ Belgrado, 3. _ A Iugoslávia, 

~ec!~êr~oq~: ~r~:~~ ~:n~~~ J.:; 94 rêides Ministério il1glês ~caPturado o ·Bremen» celaria. Bulgária e Rumânla ,declarag
ris ... Londres, 3, -- Com t\ nova. Nova York, 3, - O grande ram que se manterão neutras, 

. Varsóvia, 3. - Desde o orgaoização mioisteriªI, .to.ralJ!!JraD~atlântico alemão -Bre- A cavalaria reage 8e neutra tambem 8e conseÍ'- :· 
A Cruz Verme!ha rompimento das hOetilidades, nomeados os sra, AnThÕIíY;,E. 1iiãi'l', que daqui l3aira há Varsóvia, 3 -"" A' cavalarla var a Itália. 

os avií'es alemães já reali- den para a pasta dos Doml poucos dias, foi capturadO em polaca tomou a contra-ofen-
Brasileira zarum !l4 ataques a 22 cida· nio~, e Win6ttan Churcbill pa-: águas européas pelos cruzei· siva em território alemão, Uma mensagem

Rio, :\ - O general Alvaro des poloneses. cousaodo mais I'a a pasta do Almiralltado. ros ingleses. Esta noticia, po· com grande vantagem. ClevelaDd, 3. - A Liga- Ger
Tourinho, presidente da Cruz de to mil mortes, na sua _ I rém, não tem confirmação ofi. mano-Americana .. vai . dirigir ;,.
Vermelha Braailcira, cntre· mllior parte, de civ is, O Kaiser espia cial até êste momento, França e Liberdade uma mensagem ao .pOVOi!!~ :.·~; 

Paris, 3, - As últlma8 pa mao, dlzendo·lbe que faz vo:!I~!~trde~:ei~~~e~r~g:~~r;: A Bélgica neutra Haia, 3, - Na sua residên· Porto ignorado lavras do discurso do sr. t08 pelO aniquilamento . d'o 
face do momento internacio Bruxelas, 3. - r\ Bélgica ~~aa~~an~~or~~ I~ ~:d~aíS~! Nova York, 3, _ O paquete Daladler ao povo francê8 nazl8mo e a libertação da 
nsl europeu, já havia recebi· declarou S(' neutra, no atual acontecímentos e vai marcan. alemão cBremen>, capturado roram: «Neste sagrado sólo Alemanha. 
do alium apélo do Comité conflito europeu, e espera do com bandeirinlHls sôbre um pelos Ingleses, está sendo con da Frauça J a liberdade 
Internacional da ~ruz Ver que sua neutralidade s~j.1 mapa a mal'cha das opera duzldo por dois destr(lyers tem o seu último rerúglo, As últimas · classes." I
melha, declarou qup. até o respeitada pelos beligerantes. - bél ' . para um porto Ignorado. Viva a França !o . Varsóvia, 3. - 'OgovMõ'o 

chamou hoje sob bandeiraf~1
momento, não 101 recebido 	 çoes ICas. 
nenbum apêlo, nem comunl· Até em Changai --------------------  Bomba aérea últimas classes de re8ervistas. ... .' caçA0 alguma. Changái, a,-Uma sentinela 	 ;:.',-Varsóvia, 3. - O embalxa· Em IIl'guída, aCfp.!lCentou: al , mil fez fogo contra uma dor americano nesta capital Grande entusiàs mo ..O In..t!lnte é grave, como patrulha bl'lIfloicB, na con comunicou ao seu govêrno Varsóvia, 3. '""A;nlltlela da~1;u~U~~~m~~i::'Br~~fl~~~~ e:' cessão estrangeira . que um avião alemão lançou declaraçjio .. ... de:,gu~V. por 
tarA preparada para preftar uma bomba perto da casa parte da I~glaterraXe Fr.Dça 
o leu concurso se necessa, o Japão neutro por êle ocupada, numa es· contra a · AleJillÚilía; jll:OYOCO;l 
rio rOr. Contamos com a coo- Tóquio, 3, -- O govêrno aqui indllserlU vel entOII.lmo.tâncla de veraneio, que nao 

peraçllo de outras Instituições /Icabll. de decretar a neutra · 
 encerar nenhum objetivo mio 

litar. 	 (Conclue na 6- péaln.)e aceltam08 a colaboraçlio !idade do Império nipônico 

de toda8 I\S petl80aS de bôa 

vontade que queiram prestar Sacrilégio! 

o seu auxilio>. Varsóvia . 3. - No bomba r 


deio aéreo levado a cabo 

33 	aviões teutos pelos alemães contra a ci o 


abatidos dade de Tchenstocova, na 

Varsóvia, 3 _ Confirma-se Silésla Superior, nãn foi pou· 	 i 1*~II~:(·j~i i

•que ontem OI polonese8 der- (I,ado nem o Santuário de 

rubaram 33 a"iõell alemãell, N.ossa Senhora,. que corre .0 

entre 011 quais 20 de bambar· risco da des~rUlçllo. to.tal, pOIS

delo as bombas IDcendlánas pro-
Ae tropas polonesas neu · duzlram um iucêndio que es 

trallzaram a atividade de 16 tá ameaçando ~nvolvê . lo. 

carroll de aspalto. Ademais, O atual. papa PIO .XI, quan· 	 ~ : · ::~:::=~:~::: I:. 
fizeram mal. de bOO prlslo- do núncIo . apostólico nest& n6mero de I.dIUittcM 

OI éombatel de fronteira peregrlnaçll.o a ê8se Santuá· REFRESCANTE Para combater a ,iftU.
nelrol capital, fez, por várias vezes, 

continuaram durante a noite rio. 	 é um dever Imperiosoii
, toda, sem que a 81tuaçl10 a· como as FLc)RES wtaI' o • 

pre.entasse eata manhA mo A Letônia neutra 
Experimente consigo mes- Comece a usar diaria

dificações sl'nsfvell1. Rlga, S.-Foi boje declara· mo como sentirá a bocca ' mente Kolynos a exemplo doda a absoluta neutralidade da 
fl':'Q,('a nnn~ 118ft l' Kol vnos. t que milhões es~ão fazendo: 1=4.t31:&tl~~' !República da Letônia.Avilómisterioso 
Veja o ll~VO brilho qU~ em- ~(~fy~~~v~:cse;~~e u~r~~eri~~ ••tI H ,l1li .lU 111&-11 •Londres. 3.-No litoral lêl· •

te dá Inglaterra foi vllto a 24 mil milhões 1 presta aos seus dentes e o <lades notaveis pal'a pr.ote. ,. o ..... u.,. de Ia~ o ........ praI, 


encanto que dá ao seu sor- ger os dentes e limpa-los ortp:;=:.-'....... de aaatr..u.ooee ."'tIO 110 •
voatagrlnde ,altura, um Parll, 3,-0 j{ovêrno aoaba 
riso. 8cientificamente.• vIAÔ j de.~o~h'i'cldo, que de· deeatabelecer, para a defe· 	 r-De_ pu:ece..... 00.,...., .. RCUlIATtIAlO, • 

•ápatectlu; envolvido pelo ne'lIanacloML a , verba de 24 4_~=..::.:=- d:"ru:~:.=- Il!Dtdoat o •voelto. . mil milbões de francos. li. Iook>e o. *0...de r....o "MIMo. • 
lUft .t:-;2, ~...r.=.t:~_=-r:,-=.o lU· • 

do .~t:o~"'0r.~~.:-~ • 
VIDROS DUPLOS - J' •• eDoolltram t nn· • 

da OOA'oDelO o el6bro do Uq1l1do e outaado lDe- • 
11011 20'10 quo doll 'ftclroa peqUODO., • 

• 	 .....................• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:eilof~!'it�!�i!.te


o ESTADO- Segunda feIra" de Selembro de 19J9 

(!úlw/c/t cONr~iTo 

dos 

i\ Idade 
du Fenu 

• 
. Detroit, Mlchlgan - Na gravura acima vê- ~ e o General Góes Mon teiro . Chele do Esta

do MaIor do Exército, no memento em qu e. acompanhado pelos oficia is nn rte a 111 ~ r ica n o s Major 
General Stanley H. Ford e Maior Kirby Oreen, inspecionava as ins talações do 6" Corpo de In · 
fantaria . No pr imeirl' plano vê-se UI11 Ford V-8 De LUlto, pertencente a es ~a un ida de. 

Sífilis e impureza do sangue _.. - nada de injeções só SPYROISO 
Moderno tratamento por via bucal - de efeito maraviihoso desde 

G ilfetl e u prime bem a perfeiçãoo primeiro vidro. A' venda nas drogarias e farmácias ou no p~~:::~o d~\lC:l':~~:an::r;~:d a.P~"~; 
attingida pe-la siderurgi:1 ! o resist en Instituto Cientrfico Omnia Ltda. Rua Maria Borba n. 44--São Paulo. 

pedt"a polida c d .) bronze, chegou te fio de uma lamina Gillette Azul 
cmfi lll o hom~"m ú uti! i/. "I\;:in mais tem a t"S pcssurêl d e a penas um oCloge · 

v unt a josn do fen o para o rnbrico de simo de milésimo de pollegada . E in lOs restos de 
st! u:t i n ~trl1l1l('nt os. paI" ser esse Tne  v isivd ao olho hum ano . m esm o auxi

t al IU:t is r ijo c f:leil de trab:llhrn" liado pelo m ais potente microscopio ' 

A "ül~de tio fer ro " dura :l inda. D e: sU ''' n o b arbear I E~O~~~!iada 11["O ,"olico • 'idade 

ultima me nte na In glaterra a ferro e nc;() é o Hrcabouço U" civili· que c:ar.teteciz:I ~$ lamm tt s Gillette ---<U~ 
v l' lldl\ de UIDI\ cas l\ que, se  ztH.;jiu moderna. E m todos os sccto " Azul. Para seu conforto e economia . 
g undo ve lha trlld ição, encer · r l: l da ôlctivid ade h unl-A ua I:nc:ou tra  passe a barbea r -se em casa usan.. 
fi} um I'squl' l eto entl'e 8S ~c o [('rro , for jado o u fund ido. a ser. do aS la m inas Gi llette Azul n ' um 

Si com r-u, b ebeu, ou funtou f'n1 ~ XC:essO. rõt ça isto ;tntt"~ rit' d<:i SU IIS pa redes l' lJl esqueleto vir para 0 5 m ais v~ riados m isteres. aPIhlrelho Gillette 

t M -Se : tom~ 2 colher('s d e ch:i de L l" jt c U(' M ilgn esi;1 dt" P hilt i[ls hlWOSO, poiS é o de Olive d o 

lIum cOpo d·tl~ ua . o u ele lei t t' , t: 1)0 d i~l 1I1;'/(uinl r !!l' Ih':m'ólr<1 com Crnmwel. I'ú :l e - ~c nãu crê r 

um s.orrisu nos lnhios . em IIpnrl\, ()~ s, rn a~ não e ex 


D Ufnnte o snlllno. ('S5(" m õl gniii ...~() "'llc:l lini7ad o r " normnl il'Má ee~s i vo perguutar se o !8n

seu eSl om ago (: climi,t.'l!'fI .'l. cnusa til' 11I \11 10S di s lurbios. l aes co m o lá ~ma do o rgu lhos o Lord 

dôr d e cab;·~a . n :lllsett;;. ind ig .: o;; tilo IIc iu H t: colin ts. Prote to r mi o hHbita a pl'que-
 Gillette 

Ao levantar -se. 10me out ra~ 2 c /,lheres de chá d e Leit e de na ca sa de Newburg, nG York Cai•• Postal 1797 • Rio d e Janeiro 

M a gnesia d e Phillips n u m copu d ';IRU:l, o u de leitC' . Consl'n'~ld . 
shire, cuja ve nrl ll se anllo I :o-===~~~;;;~~~;;;;;:=;;:=====:::===:=~~~~~~~~~;::Assi m . a lliv iada a cnb~ça (' niu,) tcrú Ttl'nh uma d a . pert uru8cões c ia . O cad8 ve r embalsama- L 


ca usad a s pelo CECesso de acid ez no C"s lmnago. 
 de Cromwel !o i levado em 
grande pompa para a abadia 

P a ra su a ab soluta segurança. exíj <.t c 3CC'l·itc . ómt'nte o legit imo 
~ite dt: M agnc..ía de P hill ip:--! 

de We~tminst" r , em Londr t' s. H.. onde. d. 31,32 11111• • 19,16
Mas, r est8u radll a. real eza mlt., • "llçio Olvenlry, de Lon· 


.eu na IIJgl8te rra, r e tirarüm do dr••, inldilrá .,11 noil. o ••guinl • 

sepulc ro o r" , 'olucionário " p,ogrlm., ho,.rlo d. Florl.n6po1it: 

r egic ida, en!o r caflJm no, de 20.25 - Anúncio••/11 porlu-CrMito Mútuo Pre~i81capitaram· nu e expuseram o 9uê, ••aplnhol.Ao Povo Catarinense corpo durante 24 horas às 20.30 - Bi! B.n. Noticiário .... 
aves c~ roice ir8t! . Mury, filha esplnhol.
!l e Cfom we l, recolheu os fes · 20 45 - Blnd.. Milillr••.A Empresa Jceger & Irmão comunica à sua tos do seu Jlae 6 , Hgundo 8 

Rua Visconde de Ouro Preto. 13 
21 .00 - Bi! Ben. NOliciírio Imdistinta freguesia que resolveu estender suas lenda. Sep!;ltoll os secreta porlu!uêa. 

l inhas de õnibus de Porto le5ra mente no in terior da casa a 21 .15 - Um proSrlm. de tr. 
até esta capital. ludida, " f. fa presl' rvá los de cho, d. Comédie mu,icldl' O

A maior e mais vantajosa por
pr(;r8naçÕe s luturas. Uma oe pere liglill, c.nlldo p.lo Querte
quena peça situada por trás lo Av.lon. M.,jorh Avi' (aopre que distribue um prêmio de

S.id. de Florlanópoli, - 3as. e sábados: da escada da dita rt' s idência no), GI.dy. )onll (conlr.II<», T_
~.r~:angLõ.i - 4as., sábado e domingos. passa por 6t" · o túmulo do Pu'vla (lenori, e ' Glyn f''''n 

célebre revl)lu('ionário sei~ (blixo).
Agente em Florianópolis: ceolista, c ujo sobre e cujo 21 .45 -- A O,que'lre I.perill

relógio sã o, aliás, ciosamen· d. B. B. C.. lob • direção d. 
te cons!!fvad:ls na casa à Erle Fog,. 6:000$000Daví Silva venda . 22 30 - O Odeio d. Willi. 

W.lker. 
23.00 - Bis Sen Se!Mndo no· muitos prêmios de 30$000, 208000, 108000 liciário.m "plnhol.Empresa Via~ão -Sol Nasce» Móveis e muitas isenções. 

de Por motivo de viagem, ven

dem-se todos os móveis da 
 Povo de Florie.nopoh'I filiai-vos na Bernardino José dOI P.ssos C8sa sita ao largo Bt'njamin 
Constant, n. 11 .Viogpns semanais de Dr. Remigio

325 IOv-6
FLORlANOPOLIS ao CRUZEIRO CLINICA -MEDICAPassando por: Crédito MÚ'tuo Predial Moleslia internas de RANCHO QUEIMADO, TAQUARAS, BARRACAO, BOM Senhoras e Crianças emRETlRG, LAGES, CAMPOS NOVOS, CURITIBANOS, Geral.I(asa Electrica IHERVAL e CRUZEIRO. CONSULTORIO : Viagens r:ipidas, com onibus completamente novo, dirigido Pera a vossa felicidld~, sio apenasvende medidores e Rua Trajano, I - Sob. por volantes profissionais. CONSULTAS: installa os «quadros ..Saidas de Florianópolis. às 3as. feiras simples 1 SOOO para cad, sorteio 9 ás 12 e 14 45 17 horas.

Saídeis de Cruzeiro, às &as. feiras para os mesmos'l RESlDENClA: 
Informações tom : Av. Heréllio Luz, 186 

Preços modicos. I_~;::===============:;;._':II - Phone: 1392 :Má,rio Moura 
Praçà i 5 de Novembro n. ' 24 Rue João Pinto, 14 • Attcande a chanladoa 

P.79SERVIÇO GARANTIDO Serviço garantido 

InauguraçAo a 5 de Setembro 


32"(;::,.', I Ov - 9 1/1 v.-It/j 

02';;~t~,,"__ 


I 

Isensão de impostos 


para as novas cons

truções 


• 
Niterói, 3 - Em oficio di 

rigido ao tltlllar da p8sta do 
Interior e JU8tica do Eetado 
do Rio, o diretor geral do , 
DepartE.mento das MUDlclpa
IIdades Flumineniles·:':,traDs~ 
mltiu, &oll(itando 6ilêdruiiliili
la ao presidente do :Depar' 
tamente ·l\.dmIDI.tratlvo;~ ,a ,ex

Não póde haver saúde com um sanlue im- poslçilo demotlvoB .0° ,~. I. ', do ..... 
Departamento 'das ,Mtiillclp.·; ._~//-i 

...... correr pelas veia.> O ELIX11l DE NO ~~a3::~~~~r:f~~~"'~:Í':r~tl:~~ 
dt' PetrópoIl8,' que ' Ileiiti "díf' 8VEIIlA~ do pharmacelltlco chimico .João da 
~~:~:~:lre': ;~féé3dl,?:J~:i;;!~' 

..... 80...., é • maior depurativo do an. brCi "de; 194Ql •.": J:,:"tút 

... _ O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais qae iG*S~ P:::,-:;:::
Pâia1 r.e8Id6ac~a DO e.atro da 

.. IIOme, , um STMBOLO! ;cldâ'dé: orerta. · ao BeoGO 
Airloola, rua TrajaDO D" 111. 
~19 3....~ 
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pC 	
o ESTADO Seguüda relra, 4 d.éSetembro -ag':I9S9 _.. 

~.IDesanimado de tanto /) 


sofrer e (ansado
j de remédio I 
o sr. Leonel Sdva. praça 0.° 21 do 9.° 


Bdt/llbAo de Coçadores, Pelotas. Rio Or80de do Sul, 

declara: 


cHei multo 1100'. vlDh~ sofrendo. dia e Doite. 

de forles dOres 00' os"os 11 DO utomogo, 'eobretudo 

l'pÓ8 Q\ulqutr refeição. 8todo obrigado a Ir a08 pés, 

CIOCO e mah vues durllDte a noite. Já deUDlmado 

de hnlo solrer e cansado de laDlos remédl08. usei. 

11110111, por conselho d .. um camsradll. o ..GALENO · 

O .\Llt, podendo gjraotlr. com o testemunho IIlé de 

meulI superiores, Que rec~perel 11 IIII.:ide por completo, 

apenaI!! com 6 frllBCOS dê·se grende depurallvo". 


Pelotll~, Rio Grande do Sul. 

O, Sifllltlcos ou Reumllrlco~, lllio devem de· 

I!!aalma'; se tudo experimentaram e nada Ibes IIl'ro

veitou. dr.vem recorrer sem I'trda de tempo. 110 cOA

LENOG.II.Llt poderoso depurador-Ionlco, lórmul1 do 

especlllllsla de Vilela cultura, Dr. Frednlco W. Romt

no_ A açlil> df'se grande e eltcllz medlcllm8ol0, é f6
plda e Icgur., logo áll primeiras d6s~s. Veoce po,UI· 

vdmeoh quando os outros lá teoham falh ,do! 


O cOALENOOAL>, é O único remédio ql!e 
re·Utut . lIim estrallllr Qu~'Quer flr\l'Ao porque é o 

If UNICO que diz NÃO CONTER ALCOOL e Que real
meote 010 tem. 

Encontrll.-Sil em todas as Farmácias 

do BraeU e Repúblicas Sul-Americanas. 

N 57 Ap. L D. N. S. P. - N. 963 


Em. p rodllctos pa ra autom.ovelCASA ocarcereiro 
Precisa-se alugar uma casa de 


moradia, para casal. cujo alu symboliza O em
de Oscar @ 	 muximo,
guei nao ultrapasse 100$000 

(SIOUN( . A luolin. de • O lu~r if ic.nle
mensals_ InformaçOes na redac· rn.iOC' patenci. to k ilome- que propcwciona maltim. 

çao do «Estado>. v· óS tr.cem. Economia de tem· protecçlo e minimo o:on,u 

po e de d inheiro. mo: dupla n:onf"lmi.'WUde QUALIDADE E EeONOMIA 
Em Fevereiro último, ai· 

guns jornais Ingleses cba 
mavam a atenção da opinlio Em navegação. a Fita Azul é a maxima protecçào ao mmimo 
pública para um guarda dI' o expoente da sciencía nautica, consunlO; Essolene, a gazolina 
prisão que teve a sua boroCALLOS de celebridade graças 11 o symbolo disputado pelos gi · de maior ki\ometragem: as gra· 

n qualidade do seu prisioneiro: gantes dos mares. Igualmente. xas Essoleum. que mantêm novo 
trata·se de Tom Martin, a rsSOlrv .. . ~ ,raua que '"(tI ATUS 

no automobilismo, o oval Esso o automovel ; e varios outros .".C'f.u ram luhf-ifieaçào per dOi l'nl'!u.! T ret vel.C"t ,,'.n· 
quem coube ém 1896 guar· feita . U..d•• fecul.rmcn· t a ja.o: ma ior ~!\urllnç•• 

dar a Oscar Wilde Da peDi é reconhecido como symbolo de productos e accessorios da mais lC', mantm-t o automovd maio.. conforto, m:.ior du
. ile.ncia.o I'! eonrortavel. rabitictat1c. 

de Um~ tenciAria Readlng. qualidade e economia: o emble- alta qualidade. Identificados 
dia. apiedado da sorte do 

ma da organização que marcha pelo uval Essa - azul , branco e detento. Tom Mllrlin não te · 

ve dúvida em violar o re na vanguarda universal. em vermelho -_. este·s productos 

gulamento da cadela. entre· 
 prestigio, experiencia e recursos constituem o que de melhor se
gundo ao c61ebre poeta f' 

pud~ ubter, pelo prcço mais baixo escritor Inglês algumJts gu technicos. 
loselmas que lhe IIa\'lsn Com a guia segura do oval que permitte sua alta qualidade. IATEltllS Anas . Super pc SEIU'IÇO • Alua e lU lra 
mandlldo claodestinamenh' tWlel.proporcionaml1..un ciOPmenle. Scniço eeme· 

Essa. poderá reabastecer-se de Procure sempre o oval Esso. de rJuraçiO. Dotada. ue u,lo e cOC'"tez. PeNOal cnm·de lóra. Denuociado, ~ car plaCas ('xtra ,Orref"C'Cemca  Pt' tente.H:nKfaXRffientoenl 
muitOl~tOl.cereiro de Wilde loi demiti EllOlube, o lubrificante que aUia para reabastecer seu automove1. packlat.le de '"erva. 

do. sem direito li pensão do 

tesouro. O pobre homem ar 

fastou então dai pc>r diante 

uma existência miserável. 
 STANDARD 	 OIL COMPANY OF BRAZIL 
Exerceu "á rios ofícios de 

bllixa pategoria para não 

morrl'r ' dtl fome. Expatrlou


Z ino -pads 
C O STU RE-I RA 5 IA 	bel~ ~acal .~ DO~~~ 

se. Tomou parle na guerra 
contra os boeres. mas abraDE Seholl 	

Precisa-se de costureiras. que tenham máquinas. Q" "p"'",, ,,,,'o p."nao " ~ _. ..um filme pastoril! Pois já 
., 'J vura de que deu provas nAo e a quem se dará serviço para lazer em casa (calçado~. tivemos, em frivolidade . munda· : . 0 •.... . ~ apiedou os ingleses, oAo mil · bonés. bÔlsas, etc. etc.) - Precisa ·se também de olicials na, o Belo·Brumel? O fát~ é . ·c c. ~ .

Ihorou sua sltUIIÇão, tanto e meio ·olicials sapateiros . _ . Tratar na rua Conselheiro que uma vaca póde conshtulr . . _I 
que alguos deputados I~lan Malra. 39. 	 um primor de formosura racial. . " .;...
deses em vão tertaram con 335 	 15V - 5 produzido pela surpreendente -... 
seguir que lósse êle rehabl técnica dos cruzamentos cientl- ~ 
IItado. Como ·Tom Martln ficos. Ruminam pelo mundo e- .~ ~ISandalias 	tem hoje mais de 70 anos e xemplares maravilhosos que _ oiMo ____ 
continua a vegetar mlsera  deslubram pela perfeiçâo das _.-..:::~de liras velmllnte. alguns quotidianos linhas e, ainda mais, pela abun- ~-r.. __.. _ , 

para verão dância do leite ... Como estra- ~woo:--~~101ldrinod a'Jriram uma subs
crição para socorrer o des 	 uma bela ·vaca dispu nhar que ==..~.. ...._
graçado que arruloou um 	 te num dee ganhe, !:oncurso
dia a sua vida por comlse·CALÇADOS beleza quadrupedal, uma corOa
ração por um poeta. A cam de ralr.ha? Pois é o que acaba de todas as LAVOLHOpanha dos jornais estava de aconte,er. Chama-se, Impo·qualidades produzindo resulta:lo. Pes	 ., " a.: ..1. "\) l ..~ o ...,nenlemenle, «Fragiaplnl Fawue
sôas innuent<lS agiam também 	 te. a compa!lheira do boi, filha,. t,',:;;"---------TAMANCOS MEXI juoto à Câmara dOI Comuos 


CANOS para afim de obter uma pt.queoa 

Y A. Se. unte que algo acontece ~:~~~:~e~:n~~~h~~~: «~ée~~gré~: lil!ROCALMA

PRAIAS DE BANHOS peosAo para Too Martln que, • quando pinga .t,umas IJOto. de qUI em Tulla, no Eslado .·ni'e", F
afinai, se por um lado, vio  Vkk Va-tro-nol em cada narina. Rapidamonte, rlcano de Texas, arrebatou "'", . : 
lou o regulamento peoltl'n elte atimulante medicamento se espalha all.vá corGa real em cOilcorrldlsslmi:'.Cintos - Chinelo. - 80- dárlo com a simples Inten 	 d.. vi.. rapiratorias. Desprende o catanho, aDivia prova. Trala·se de uma - vac~ 
a irritaçilo, contrae as membranas intlammada•• 
nl. - Luv.., dc. ção de faZer o bem, por ou	 jersey que, aos dois .. anos, ' jórNum instante, cada respira,1io .. toma fraca ctro. bateu·se numa guerra, aaradavel-j' I"'IIOU todo o oolfrfmmto 110 .... rou das têtas 10.341 libra. de


Artigos para sapatei expondo a vida, para que a dcOIW> ou catarrho c:hronico. leite! O lelegrama qué'~:Ílôi COR

Inglaterra ganhaslle um Do Ainda mo1hor: IC V.S • ..ar V.-Ir,,-tlol. te...paros e selleiros 	 la essa bl,lória quaIHiéa . de ptr·
miolo. 	 lato que t'CIIIIOÇAr a funaar ou a aplrrar-cllc evlho feila a . rainha vaca,~ à·'·-é:bja trl que multOl ralriadoo cheIuem a ~vól_..... 

Cortume e Fábrica NIo t de admirar que no mundo unlante beleza se .ddliJia 11 

Intcll'O_il~ ....... Va-tl<HlOi
de CalÇadO. 	 que todaI .. dclMlI ~ cio :' ~~a~d:stf~~h,IÕ~ri~~Jr~T~:!r-~~ 
-lI'*Ot Feira Muodial ·. de.qli<l~á,~. Vorl!..B~R:REIROS. 

o Elixir de Nogucjr.
1· .... cUe ... M __ • ......." ...
.~ 

SYPHILISIlL~eureux 
r............, --"-'.•-. 

56 Elhdr eM Nos...Ir. 
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Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 
----'~===-~====---~ variado sortimento, na CASA "A CAPITAL,. 

IMi Matriz - Rua Conselheiro Mdra n. 8 	 Filial - RUI Trajano n. 1 V.\:5 

SAlGUE! SANGUE! SANGIft~ 

SANGU[NOl 
(flrllula Ilemã) 

E' o UDico for:lficaole DO 

mundo com 8 eiemeololl~D llp8n~ia «Aliança da Baia» loalcos: Phosphoro. Cal
elo. Ãr.seoiar:>, Vaoadato, 
etc. Com o s~u uso DO fim

Fundadél em 1870 Séde: BAíA 20 dias, oola-se:de 
t - ••••••••••••••••••••••••8••••••••••••Levantemento iela! 

das lôr<:8s e volts immeói~
ti do epptUte; 

2·.. Desapperl"dmento por 
complelo d9S dÓle! de c. · 

Seguros Terrestres e Maritimos 

Capital Heali zado Rs . 9.000:000j,OOO beça, Insol1lnt, ~ n~rV081,Capilal e Reservas 50.058:377;;952 mo; !i (mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcte"jResponsab ilidades em 19 .;~ ;;.188.652;899$714 3'-Comb81~ , .dlcal d.
Heccita em 1935 	 22.786·183f.148 depressão ner~05' ~ do em- ' • 	 •Ativo tnl :\1 de lkzcmb,(, de 1933 » 71,47S;79' $813 

Sinislros ragos S.O!J4: 715$170 
 :~~:dmer.to de smbo! O~ It Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 

Bens de rai z. (prédi,,~ e lerrenos) • 17 .18(i:248$9"9 4' _ Alll/meOIO de peso • Hoepcke» e «Anna»: unicamente de cargas com o vapor "Max". • 


v!rlaodo de 1 t b kllos . • • 

O Snnioenol t uma li': rsn' • •


Diretores: de descobert~ ~rlent!fíca, .. . SA lDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOHIANOPOLIS • 

Francisco Jusé Hodri~ut~ l'~tlreHa. Dr. Pânfilo tI'Utra ?pl!li. ';..~~. ~r M'fl" el SOl • • 


Freire de Carv~lho e Epifãnio JOSé d~ Sousa I 	 •U dr ",,, >; , • L ' mha F " 	 r . Linha Fpolis.·Rin - IIl' I~neiro Linha Florianopolis · •• polls .· Rl o de Jan~ir(j 
_ . --- ..------ _ Escala Itajahy-S. Francisco I Laguna 

l~c~ulatlortS de avarias nas pr incipais cidades • e Santos. Escala Silo Francisco • 
da 	 Alhérica, Europa e Alrica . • Transportes de passsageiros • 

O ELIXIR. e carr~as. I Transporte de cargas I Transporle de cargas. • 
DE NOGUEIRA • ---L. 

Agentes em Florianópolis e conh<cido h, 63 'nnos •• I ••como o vcrd.d.iro Paquete '.~~~~OCPcke. d:a i Paquete <Max' I'aqtlele -Max. 

CAMPOS L O B O & Cia. SYP~;lc~I~!. ·Cal Hocpcke. » 16 dias 7 c ~2 dias:! c 17 • 
, ,,'d... "p;.h". m• • oh..,. 'Anna_» 23 • .. 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 3\1 ,lo"" . ,hum.';,mo • Saida á I hora da madrugada . • 
Só Elixir de Nogueira • Embarque do Srs. passagei- Saidas ás IH horas p. m' l Saidas á I Iw r;, da •

CaIA0 postal 19 - Te/ephofU' 1083- Efld. Tfi. • ALLlANÇA, • ros ate ás 22 horas das ves-	 m;"Jrugaúa. • 
• peras das saidas. • 

Ordens de embarques até ás IOrúens de embarques al~ Ordens de embarques ale • 
Nas leridas, •• J~ horas das vesperas das ás 12 horas ás 12 das vesperas • 

Escritórios em Ita;aí, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes 	 I 
mesmo de máo saidas 	 das satdas.12-P) caracter, ecze.. • _ _ _ _ _ e 

'm as, espinhas, • • 

fntir;;a hJag~esne~. Ob As passagens serão venditlit~ , no ~scriplurio tia Em· I 

1 
. ~~~:i~8n\~~~ltl~. ~erVBçÕeS: preSa, IIH:diitllle apr~S<lltaçiill ú< ~i ksi"úu ú< viI,dlld. 

res brancas, • E' exrrcssamente prohibida a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores. • 
G ytc~ A • -Rila M~r~~~. o movimento de passa~eiros e cargas é f~llo pelO trapiche sito á • 

é .anto remedio. Para mais Inlormações, na séde da 	 • 

' ~:~DO R~:Mrr:·. ~~ • Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
mo CORREIO 85000 • 	 á rua Conselheiro Malra n ' 30. •o ICONTRATOSSE' 

=;;;;~~~==~~~I•1"=-;@j O ~.., ~~!b~t'I •••••• ,.T!,~' #-;J.B- •• .S> ~ «- ft.ftA.~ .._IJ' .." •E' DE EFFEITO SENSACIONAL 
.... t...........1..... t.IIiç_I,•••••• w......... ..... 


....... _ .Imp.... tlrlppe......,1.4_ ' .....141.... '-_ 
 Antenor Morais LLOYD BRASILEIRO~:-.;:..--::::.~~~i:-.:! -::.:~~1.:"':' :-~-=n.-:;= 

...............llIt•• he..reo. q............. uttc.c...._ 	 ..PATRIMONIO NACIONAL» JUVENTUOE·~ 

Ci rurgião-dentista 

CO"TRATOSM I.......... moi... 2~ ....., ......... TrllllaltwN modernissi · no Sábado, e para o Sul Da quarta reira): -COMTE. AL
•• t•••• do. tub.'c.I.... 10....._ ...........,.....c.. . 	 LINHA ARACA.JU/pORTO ALEGRE (Para o N(')rtto 


.........n ••h_. cooNotlol ...... ~ ..._. Aocea mos. Pontes e deotaduras CAPELA', e HENEVOLO•. ALEXANODECIOIO., .COMTE. «ANIBAl
aoatomicas, em tollos 08 

materiais adoptad08.
:.•.;: ; 'f:"TIIAT

;:':::==-.::-.::-.--	 LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e -MIRANDA. 
LINIIA mO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

HORA RIO: TUTOIA./FLORIANOPOLlS
Dlls H ás 11 e das 1i)llolestias dos rins e coração 	 FRETES DE CARGUEIROS . ás 18 horas.o TONICARDlUM tODlco do. rlDs e do coraçlo limpa 8 	 VAPORES A SAIR: 

bexiga. o. r108. liI nepb,lte•• areia•• OOllC88 rooall; augmeola ai Rua P. Miguelinho,6 PARA O SUL: 

.r. palpIÚlç(le•• dôre.·do coraçlo. aatbma, broncbllo al!hmatlca, COMTE. CAPELA : dia 13 do mês vindouro para Rio 

arterlo-tlCterolO. GraDde. Pelotss e Parto Alegre. 


urIDU. Tira 81 locaaçõe. doe pés e roeto, bydropEI9s, falta de 

Remedio8 das senhoras 
31 OIlS II'UM HOSPIIIllE' o holeo utero-ovarlo SEDANTOL que re~t1tue a Eaude PARA O NORTE: I

perdida: pela aoemla, pallldez, magreza. fastio, I16r"o braoo"• . AS1'. NASCIMENTO: dia 5 do ml'S vindouro Pllru Itaja!,regulador du visita•• ccra das do.uça. do ulero, ovarlos, evita qU& estive 
S. Frnncisco. SaDtos, Angl's dos Rl'is e Rio de Janeiro. 

mldadea das' .el·boral de qualquer Idade. durante 35 DEFENDA OS SEUS INTERESSES, OANDO PREFEREN· 

dias n'um 


a. hemorrballlaa. aotn e depois do parto; oonlra lodas as enler internado. 

CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO.Lm"Õe8 do COl'açflO e astlullH 	 ho spital, 
Use a CACTUSGENOL Elpeclflco do dr. Klng Pdlmer, soffrcndo 


contra bydropelal. pé. locb_dos, falta de ar, pBlpltaçoe.. b~lI de uma ul


mento das velae e arterta~. b,'ooRchlte aslbmatlca, aoeurlsma, 
 eeranQ8r· 
ticulaçào 	 A<m",m -Cál. 8'''3"'''l.-R" ''', Pl,'._Iypblll. ti rbeumallemo. 10.lIes, caolaço. u ·1088 elca868s e dÔres 9 - Phone 1007 12 .- Phone 1338


00 eoraçllo pootadaa nOI nOI e Inchaçllp.a. 
 do pé, s~ m 
resultado. 

Com o uso do "ELIXIR DE 


Devem usar o STEI'IOLlNO. Que faz eogordar. eugmeola o NOGUEIRA" , ob rivf:> rapida e H. C. DA C051A - A9~nte

Aos fracos e convalescentes 	 

completa cura. 


80a. aoemleal. Evtta· a tuberco10.... cIcatriza 08 pulmões doentes Polota. (R. G. Sul), 2)/ 8/25. 

(Ass,) - Joao ~. t:larcelioe 


vigor do. mUlcul08 e dOI oervas. Fortalece o saOl(ue oa8 peso 

lfn~lout;a~a.'u~:~e~:~:::t:~~,;:i~ ~e::I::~88 g;~~:;.i~~~~:
cooval_DÇ8 é lapIda. DI I'IUBL B0I8110Syphillis - Pelle - RheumatislUo Dr. Augusto de 

AS PIROCHE.TlNA (Ellxtr õe Caroba) do Bablo dr. WlIllam CLINICA OERAL 

Oreen, cura mrl1l5tla8 do laDgue, sypblll. eczema lumoreo, 
 FERI,DA que resiste 

VIAS URINARIASdartbrotl. elplnbu. fl8lulal, gurgaçllel. ferldao. 08DorOI. elcro Paula . 

r.~ta: :::~:~IIIDO. Uoleo epur8t1vo que limpa o corpo. too'- 10 UIO d. Especialista em molestas
MEDICO pleuro-pulmonares (bronDepol1tarlaa; todas ae drogarias de Slo Pllulo .. Rio. Doenças de senborll . CALENDULA CONCRETA asthma chites - tuber-

Pllrtol a melhor pomada para ferldal. queimadura. l" culose, etc,)
uloera. ·anUgaa-- ODA,acOes AS SENHORAS DEVEM: USAR 	 NAo oontundlr com a pomada oommum de Calendula. Consultoria: RUI Joio Pln· 

CONStJl TORIO: 2m 'Ilia loUeltelDtlma sómente o MEIGYPAN, de 	 ExIJam CALENDULA CONCRETA em todas u lo, 13 d., 14 i, 16 hOI••. 
Rua Victor Mdr~lIes n 26

'1 	 lirallde:'podér t1ylileillco, cootramolelllall oontaglosas pharm&ola• . - Phon. 1595. 
elulpclluí ,. lrrltllçõel vJllJloalsicorrlmtDtol, . molel

RUI Joio

as 10 1/2 e das 2 as 4 horas 

!. 
Tel. 140tl Dt'pnRltarlo 'oe8ta ' capital: PHARM. STO. t\OOSTINHO Residencla: ·· Pln

localln"lI'oade 'preaef,,,.tl,,u.-·Drolarl.· Paoheco; ·Rlo. 
1 tia• .~1~!agin:a~, ; iaelrlte,l · e .todo. lorte ,de .doenças . .Aesldeaclll: Visconde Ou,,", . . Rua, COD8elheiro Matra-:-16 lo, 1 (Sob,.)-Phon. 1114 . 

Preto, ..42 - Tel . 1Mi5: · ,;;"':;<-;;'-: .,r_;;7~::,::" " " ':'-"'~'>':S~'",' ;;;- ~~t;',·: ~!:é !.~--~~------------------·I~----~_~~~ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() Estado 'fRACOS,ESGOTADOS,
Diario VeslJerfil.o 

I{~daoo&o e OUlolna. 6 

t •• Joao Plnlo o. 13 
 N~RVOIS,MA'ROS! 

01 102:2- ex. roalsl t!ll! Como o IODO :NATURAL transfórma :os 
. esgotados, debels e pallido5 'em 'cr'ea


.S5!ONAi URAS turas vigorolCls, cheias de vida, sem " 

auxilio da drogas!


N. C.oUe/ : 
uuo .0.$UOO Vikelp, novo concentrado de mineraes, rico 
~m~tltre mooo _,,_.__9m IOQO NATURAL extrahido de plantG5
rlru eelre I~ 

, 0)0 mc~;"ha!, nutre - cs glan:h,lc ,, " .:Iebilitadas
«$000 a, em uma semana: revigora li) sangue,
'!OI) augmenta o peso, cria carnes rijas, to ... 

nifica os nervos e restaura as energias' 

" ' lDltl'ro ••ul.o 

AnDO E<{K um'lI:> ('!llwnU1~·a :. ImrIL milhnr" $ ,It, 1Il 1lI h l ' rl'~ t' h(llneu:ot 

~~Ulelllrfl ".(~ CI!'. ptlllidos l' ··1Il'1L~TUS .1(' nll~WI·~ I'.: I ". (' um IIII"U u lcI110 


"am IHJlh'III'S CIlJll" I'IH'rg-ins Si' ,·,,).:"t/l"lIlI t.:ll lh o cxr.(!...~,) 


de Imlmlho, (' 1',' lornu rulII flLC'ilnll'l1l1! Irril;H't'is,' ,,\' lIIllr,' 

imlispwltos. A{fi r mn li "di'fleift '111(> 11 ~ rJncilml t·t1lJ~11 ,h '~,:,:I1t 


'nnuuclo. medhlOt~ c unl r flClt ' mnllifl·~hl\·l)l·s ,lI' t~ sJ.: lltanu·nto resitll' nu FAI.T.\ IJE lO PU 

;-.i:\S Cit.A!'Un••\s. lJ ann .hl I'stll!t tun ccinnnm mlll. o rn,'\hur 

nl im" 1I10 nüo c " ••rO\'I·UlUlo l Ido or1!'ani,mw. E u r.'slIlt:,.!., 

..J isl'll~ o CIlLlSU~O. n 1II11J.:t\'lIl.1l irritllhilid:uh', OC!Io1!'I)I ;UlIl'lIh,1 


r·tmatitrfl 

A glall c!altt. I1mis imllorttmtt· - a qa" cnnlruln " I1l's', 

e 11 \itllllt la clt ' - miu Ilt'ldl! prt.'!it'i lul ir cll! UlIln certa C"'SI! 

tlc Indu - IO lH) SATFHAI., AS:-;j~li L\\'El. _ que nüo 


\ Illn·c<;lo Dlo le re~poD""blll• • \J('n' pil'f t'tllIfllUdidu com U" iocluTt· lu:õ. ü" \ ·t!/.fti; toXIo!II$. ~,\


p@loa OODCeIto. emlttldo. DO' "lI li :Õ" ~7.t.' IICI (l CI IIfl.!llUi!Ô1l1O l' .l nl 11 c(UnnticIUlJt ~ tio 100In . 1(' 111It~ 

arlJao, ....Ip.do. n('I·c'tlsilrl . ;. 1"'''>lin'l Illsnh'r o E'C lu ililtrill , In 1ItC(1l1.(,l ill l1lU - 


prut.:\'lIs.ljlhyslohll(iCu IJclo quu l os tllillll,,·n tvs dil-'I'ri ,ltls!it." 

trltll ll furJUuUI t.:m C:lrncs rij:1s. em 1l11\XII fllt(,' IIK C t'!Ll· r,,,:,,,. 


Pllra \" . ~. llutt'r 1000 r.;ATVH,\1.. (' rll rMmll con \"E'lIic'nL,' . 
c ont'í'fLtI'ILthLc ü!'lllimilrl\'cl - lome\'il\l'lp ·· u lIIuisril','l.ftlllh· C..,..r.çil ••lnl5 .!MralS tIIIU_ 
ut....Sl\ pn·ci"iW.1 lÕuhstüncin. \ 'Ikell) ct)nl~m I .:IDU \'t~ Z"~ IIlai,.; 1.,,1.1 .11. Y1kll,. I••Ip.' "11t&M :Almanaque flllt' lIS mmlllo. ti cornptimjdCJ~ c l ~ Vikc)jl Clll1t(' lU llIai:< 10110 

lmnprimldts •• VUtal,rtIlll11 ;!'\A1T/t,\ I.llutIUc218kilu!ldcl'spinllfn',nuli:'!!lkilus,I,'uIfa('C', 
l. \l ; ,i ~ (,·rr.. ,~ ('"ohte '111e lI:! kil..

Expe rimen te Vikl'ipdurllll\l' unHISl'nmnõl , \ 't' rl'l.l'olrlnIE'  Ilc l':Sl· icUlrr".l l /:! kilo... detuma
Krio, Clltnea e nJUSCU IOR flCt l hlo~ ,'cnt'l!tl'1Il Il m:lj.!tI 'l.a Ih' :0;1'11 I lo:'t r:r,I~, I. lf) l ..,.,. de (l IIP.fKO~.Passageiros - Correio lia 1It.'';';:; i;uhqucI.:II J,1: unJ um2hiiosL'ml Ii(' III:tUIt , 2. MIIi~elll.·i" 'I\I.. I/'2 "ilu de c(luvu. 

humano 
CO I'PO,Encomendas \;i l. . 'jv 

Sim plesmente assombrosa a CUtttllltonco, A \' t'n \ht.C'lI1todu!:i1l9b(,usJlILlltllllU!ia!jcdrot-::t ri:t.~ :t !\J lli" J,hn."I ,lmt o que 680 In, deModernissimos IiViÜt'1ó JU 52 ligam com a maximamemória do garoto Sol Sbe , segurança e pontualidade: LAIUHl ATUH IOS ASSU(;l.\lJOS no HHASII ., l.'l' lIA. 4. ~~:::'~h X'J rre ttllU ~. ",n, de to' aro Rovin~k, de D81a~, Te nua Puullnu FernandEti, 49 - lUo de .'''llOlm 

X'l8, Estados Unidos, e que 
 UHASIL - URUGUAI - AIWENTlNA - CHILE  S. MaiSllodin ql19 l. 36Icn. de nabo&. 

BOLlVIA - PERU' D.:\iui" IIIIll_it)IIUt::O:,i2: ill , da 
fl(\' iltIlU,conta apenas I) &nos de ida 

7. MuisIUR. uf'tl ifllluel/:! k .de.ipo.dI', Sabe responder sem va Syndicato Condor Ltd•. ~VIKELP 
cilar a uma pergunta à cerco Agentes: .- CARLOS HCEPCKE SIA.do ditl de semana em que 
cairá, por exemplo, o 8 de RUA CONSELHEIRO MAFllA , 34 - Florianopolis 

TELEFONE N. 1.500 -- -----------,- - ------------ junbo de 1945, ou sabe dizer 

em que dia da semanll nas· 

ceu qualquer pessôa. Parece 
 GONORRHEA CHRONICA 
até que o guri adivinba... Nilo desaoime I A sciencia progrediu e, b. umaConhece os nomes de todos 
os pr:!sidentes dos Estados 

Dr. Joaquim Madeira Neves OH. RICARDO 
NOVIDADE que resolverA o seu caso. 


Unidos, as datas em que nus ~Iedico - Oculista Maxlmo slgillo. Carta para: 

ceram, assumiram o cargo formlldo pelll Fllculdllde de Medlcloa dll Universidade 
 GOTTSMAN CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULOe faleceram. Recita sem U · do Rio de laoelro 

Ex-chefe de cll_ 't!~e;:~~~n~iaD:c~a~;::'il~i~ Trlllllmenlo cllolco e clrurglco de lodas ai molesll!!1I 
nlca doçllo norte-americanas, o cé- dos olbos 

lebre discurso do presidente Curlo de !!perlelçoameDlo Da especIalidade, com o dr. Hospital de GRIPPE 

Llocoln em Getysburgo e mui- Pllulo filho. 00 ServIço do Prol. Dllvld 5aDsoD, 00 HOII catharros, constipações, ~scurr09 IlAn
tOI outros tt'xtos que leu u ' pllal da fuodeçiio Oallrfe-Oulnle do Rio de JaDelro Nuornberg 

guineos e fraque zas em geral são indicios• ma só vez. Trata.se de um Comp'EIII IIpparelbagem pllra exames de IIUII especialidade (Prols. L. Burkhardt gravissimos. O menor descuido pódeverdadeiro almanaque huma- Eleclrlcldllde MédlclI, Cllnlca Oeral . e E. Kreuter) occaaionar doenças perigosas, até mesmono. E como loi descoberta li Consultas dlllrlameDle das 16 lÍa 18 
lua excepcion81 ap\idão q\!á CONSULTOIUO RUII João Pinto 7 !lob. Tall'pb , 14i16_1 a tuberculose. Heja prudente. Aos pri

meiros symptomns de tosse ou resfriados:~:!r~~:~:!~e? Po~tú~~, meo11~ RESIDENClA: Rua TeDeDte SlIvel'8 57 TELEPH. 1021 Especialista em 

pouco tempo, peio pai do j!-----.-----,----------- Untrgia Gel (ti 

garoto, o qual (01 o primeiro VINHO CREOSOTADO 

a IIcar maravllbado. QUllndo Alta cirurgIa, gyne Dó Ph. - (: h. Joiio dll Silva Silveira 


:~~:~~~::q~r:s:!Ç~a1° J~~: ARTHRITISMO·GOTA.RHEUMATISMO cologla (doenças de 
Atraves doa tempôs e depoil de apparecer centenasrelativamente af8stada. com- senhoras) e partos. 
de outros, o VINHO CREOSOTADO ainda é op~aria um automovei Sol Sbe Cirurgia do 8ystema 


arn dl8le que alo era possi· nervoso e opt'rações 
 grande fortificante. VINHO CREOSOTADO - tra

vel. porque o dia escolbido de plastlca. dicioDal e poderoso tonico re~onstituinte . 


cairia Dum domingo. Con- Conllullorlo á rUII Trlllll-

Ililtada a f()lhlnha, viu o 00, 18 (dllll 10 áa U, e 

~i Que o fl!ho e.tava certo. I ,=;;;;:;;;;:;;;::;;;;:;;;;:;;;::;;;::;;;::;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;:;;;;;;;;_;;. das Ib ~s 16,00) Tele
Perguotou- Ihe, enUio por li -- phone - 1,286 ----------------------------~ 
que a ubla, e o pequeno D B F IResidencial. rua Es·

~~-:o::::!.~ue ollo sabia por Méd~:- chefe ~?D~!Sár~e. Sifilis ~rC~t~?e ~:~~:~o~ 21~iJl Carlos Hcepcke S.A. 

ltaTITITI 1i IIII.'ICO Saúde de FlorianópLlis. Ex·interno, por concurso, ' I'~_________-'II 
 Matriz: FLORIANOPOLISWIICI da Assitência Pública de Porto Alegre. Ex

do Interno de Clinica médica e Ginecologia. FWa18 em: Blumenau, Cruzeiro do Sul. Lage8
Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em Tubar!o

2!;..2i~:'u~:~::n:e CLfNICA E CIRURGIA JQuer ser feliz? 
Giaebra lSulça) REFRIGERADORES ELECTRlCOS 

~:!'~':t~!o:t:~·:"'!fc.r.l!~ --- Si Ji I i s ___ te,E:ú~~g~cl~~li~~ore:~dt!r ~o:; 
d_çu do .18Iema De"OIlO. deesja? Mande 1$100 em sellos 


Assistente Técnico Contult.. di..i.menle d•• 16 às 19 hOllt e escreva ao prol. Omar Khiva,

Dr.Paulo Tavares Rua Felipe Sthmldl, 46 - Fonp 1648 Caixa Postal, 407, Rio de Ja-


EapecllaUzado em h11lleDe e saúde Florianópolis nelro, que lhe indicará o meio 


pdb~~~~~eu~~~~:: do 11.-'I'l2~7(~;---------------:ro~y~SO ~:. ~~~~~nt!I~~~~~~. ~~~Phe:~~t:-
Aparêlbo modelno 8llUlEN8 par.

dlilcD6dlco. da. dOfDC" InJero••· 

Coraçao, pulmlie-, VelifCDI. bJUar, 


..tllmego., ele 

rdadl~lI'8l1a. 6._- e radt~grllllB


dentárIa. 
 só É LEGITIMO CONGOLEUM SE TIVER ESTE 
Electrocardlografia cllnica 


(DlaIDÓ8tIoo pl'00l1lO du moté.lI.. 

eardlaeu por ..eio de traçados 


e16trlOOI.) 

Metabolismo basal 


(IleWlDlDaçIG dOi dltúrblna dn 

sJ&!ldulu .de.eore.çlo IAteroa) 


Son::liem Duodenal 

t[XI::'qd~ ,~"l:'tt8!). do 


O.blilele' de flaloterapia
ODdu eur1l.. "nina aHra-vloletu, V,",.~â,!!".i." P~~.t.~••- Gar.ntl. d... anno. 

.I ,nlo' IDfra•• _tho ,e 4IIetrloldlde .lDolS,!'mofUkM ((Ü 90 , (Ü 120 UJnn)
" ," _m6cIIoa ;lIàitHM [J de · úmll ~.~ IlI1prdl••clufe,"" 14

'Laboratórlóde microscopia e " borllí'fcoDsom.IÍII .1lI0II nV(ltI lIecl'rtcII do ....... 
; · :·:;·:;f~.. ·ferró d~ : e,DIJOalJl1" CID I bore. 4. Hl"ltço.>$: ti4~êd:n~~~i=~iàlri6.Uci() 

,da ,'.'f1Uii,dla~ao.tloo .!lO,Impaludll- Mantemos em depólUo toc1u &I p89U IObre
aaJeDt.. e Dl.ato mecaalmDo. completo..·r~~~l=~ ..- •. P:"'_ d..... -. ....... ,....... e. caMD 11. duerrllDloe o. proprMWtoe MIto lll1ua.....,':.~........ :",:,Im:-:=-:~,=-:,'" -..::::•.::;: 


.... ........ _ ale ~ CMI 
 =-r.: ......110. , I\-,J:. r·t"°' • 
rLORIANOPOL.IS Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:rLORIANOPOL.IS
http:Trata.se
http:l.36Icn.de
http:1II11J.:t\'lIl.1l
http:lJann.hl


Inglaterra, Fran~a ePolônia contra aSabão ~R~i'Sul EARA DE · UmA, 
EARA DE OUTRA,Alemanha Para suavizar e rejuvenescer a pêlo, Ilfirmam os es I, 

pecialistas em beleza, 111\ um produto perreito: o Sabão 
Russo . Aveluda a péle. combate espinbus, crllvos e man· mas é facil 
chas, vivifica a epiderme. Tenha sempre em seu toucador- B I- I Evacuação itálica o complemp.nto indispensável de sua toilette - - o Sabao distinguil. as IB I hO C eVlstas em er Im te~:i~~~ ~. ~,t?cu~~~~r~~ ~~_ RFu;;;S;;;S;;;O;;;(;;;SÓ;;;J;;;id;;;O;;e;;;;lI;;q;;;Ui;;d;;O);;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;; 

Berlim, a (U. 1'.) - Os tá integrada pelo comandan· pulaçilo civil de todas as I ' 	 I
m'i!mbros da mlssllo militar te de eorpos do exército, grandcs cidades. UI . h . 
rU6sa loram rec.ebidOS, on-:I'Uc.r.kIlYd, comandante de - I lIma ora esportiva
tem à sua chegada ao atHÓ- briglldn Bl'lnkor. o coronel O "urso» mexe-se 
dromo- ~e. ~!\'n:I,;;Ihflf-; pelo : SkomilJkyr, () ruujor Bajanof Moscou, 3. - Come._IlJ)u a mo
sub ·secrelarlo oe Estado, sr: · e ocapltãoSed.ch. . bilizaçãü do exé rc-ito rusôo. I .. _____ _ 
W"'rruuIlU, e Se dil'igitilDl' Não se rcvelou o itmerá- - Paraná X S. Catarina. ,têntica .bicicléta>, ponto ês 
Imediatamcnte il cllIlncl'la- rio que ~erá Regllido .. O no Atacaram com gases 

I 

A Federação Catarinense de ..e que ele~rizou a ~ssistência. i 
ria. abandonando. o . aeró(!!'o- VI) ~mhalxlldnr da UOIilo dOi! e bombas incendi. Desportos telegrafou;1 sua co . Rer.~a - i.)~:434$tiU~. I 
mo em fi automovelS, cUJos SOvletes, Alexandre She- • . irmã do vizinho Estado do Pa- RIO, 4. - O Botalogo aba
rndiadores hnviam sido de- vartzef. assim col."o o novo anas .aná, propondo a data de l' de teu o Bengú por 6 a O, ten 
"~'rl\(loR com handelras 50- pr~meiro secret{lrl,D d8, em- Londres. 3 (U. P.) -- A.~x: outubro para a realização do tos de C. L~ite (2) Pascoal 
vlétlcas. halxada russa. \ an 1 av!of. changeTelevrapl!. Company!n jogo entre os selecionados bar (3) e PerAclO. 

Ao chegar li chanceillrill. chpgllrllm no mesmo ~vlãO forma que avioes. a!emaes riga verde e paranaense. em Rio, 4. - Em jôgo noturno 
IIIl troplls postadas em frente Ique os ml'mbros d8 missão bombardearam ~ dlstrlcto de disputa da «Taça Manoel Ri - r'!ôlizado sábddo, o S. Cris 
!l mesma IIpreaentaram nr Imilitllr. O SI'. Shevurtzef, a· Posen, na PoI6D1~,_ ~om gases bas ,) tôvão venceu o Madureirtl 
mas e 11 mn1tidllo, que se presenlllrá hoje os suas e. bombas incendiarias. oca- . por 4 a I. 
nchavn ogloruerada, 811. sol credenciais a? chancel~r slonando centenas de mortos Avaí X Tamandaré Os pontos do bando ven
lou vivas. saudando os rI' IHitler. Pavlo[ 101 secretál'lo e feridos. . . ' . . . cedor foram assinalndos por 
cem chegll!los. de Molotov nll chancelarIa .. • Helnlcland.o suas allvlda~es ~ carr'?iro (:1) e ,Joaquirr. . _ 

A missllo militar russa es- dos Sovietes. 2 mil q ullometros L. F. F. fara realizar a ( d Rer.d& _ 10 ;39 \::;000. 
Varsóvia, 4 (Urgente). -As corrente a partida de seu C~Ill- Vencendo 08 alvos por;! 8· d d operações militares estende~- peonat(~ ohel«[ entr,; os eonJun O. o qUlldro de amadoreR dotorpe ea o se por ~ma ~x.lensilo de ~II1S tos .dos c1ube~ Aval e TanJ3n-jMadUreira conquistou o tltu-O«AthenIV 

~ » de 2 wII qUilo metros, ofere· dare. 10 de campeilo carioca di 

Londres. ~ (Urglntel __ Foi torpeado I alundado por um submarino cendo_ os. ma;i:. :~riados 118 • sua categoria.
atemio o paquete 1111161 «Alhenia ". de 13.580 toneladas e tendo a bordo pecto.. e~tratc"lco," Oscarino es'á livre 
cArca de 1.4100 Pllllllleiros e trlpulant". O torpedeamento deu-se a 200 Rio, J - Terminou ontem o 
~~:etroo:.l~:n~~s ~~~d~é:~~a:s ~:tr::eV:':'~5 ~~I::f:o~ ~~1:e !~1:s~~ Aberta a fronteira contrato que prende Oscarino ao 
do torpldo atemio. Mice, It (Urgente). A fron- Vasco. ~ntretanto parec,: que a 

O paqulte afundado perlencia à Companhia Dowdson Allanlic Line. teira da Itália com a França quele medl~ permanecera. entre 
foi aberta, estando os servi- os. cruzllla1tIt~OS, por assim de.Reg·lme tira.... nl·(O e perJ'uro- lços inlernacio~ais s!lndo .fei- seJar a dlreçao dJ Vasco. diz o cirur~i.o denti~t. 

los com a maior regulanda- Mil. SI.as 
LONOI~ES. a - - o H . ChallllH'rluin dirigiu-s\! pelo de. Uno reformou contrato 

rádio IH> povo IIlemão. dt'mostrllndo lodl18 1\8 violüncia8 Rio. 4 - DepoiS de ter d~ O'A espuma de Colgatc contem 

pI'atieadlls por .'\110110 Hitler em nome du nllção alemã. fendido as côres do Botafogo o !lOVO ingrediente que pene 

Frisou que Hitler prometeu rt'~peitllr o tra:udo de Locar Abandonaram durante muito tempo, Une foi tra até ús rcnd't~ escondidlls 

1111. e violou (,; prometeu respeit:1f !! Austri!l, e Anexou a ; Varsóvia. 4 (Urgente). -·As forçado a ficar em inatividade entre os dent es a~ quaes 

I'rIlwt'teu puuJlllr 11 Checosl('\,I'quill. e illVlldiu 11: depoi~ tropa8 polonesas lorüw obri Contundiu se ~ passou para a d\."ntifricios nÃoos co:nmlln ~ 

,h trntlldo dt' Munich reut'I!OU outrus vezes ~uas polavras glldll8 1\ abandonar a cidade reserva. Nessa situação está há podem limpar liv:-a ·as ú <Js 

I'. st'm utender !lOS ap(-lo5 de puz. Illn~' " u-se contra a Po· de Tch<>nstocova, a .L(,ur.:les algum tempo, mas vem de ter o CONTEM CHEQUES DE re siduos d e :Ilim~nto& C das 

JúnÍlI; tenllo cODlbatido o bolcllevisnln. tlcllboll por lIuir poluca', que eslá em chamlls. seu contrato reiormádo. . I $000 ale 1:000>000' bacterias que são ti maior 

causa d o mau halito. do.'i deu 
81' nos bnll'l1l'\"isttl~.•Ilum clnico volta·[8ee.. O 1". Comunl'cado 	 ?o~roF~I~q~:~~. JO~t~,~~~~ 

casa•.. tcs emhaçados amarell,)s . 

Ch!lmuilrlain: e silll. <contm o regime ll/Izista. rt'gimtl ti Paris, It (Urgenle)."--Foi da- Rio, 4 __ Ricardo Gonçalves 
• 

,Nada !t'DlOS contra o pO\'li alemftop. disse o SI' Prata de 	 e 

~i:: ~~~!;::;$~l:::~S i:sod~s ;;;lúaicu \! pcrj\ln~. 'lue vos troiu a "{'$ e iI civilIzação eu- do à publicidade o comunica- inscreveu-se para o Flamengo _______ ____ 
Colgate limpa realmente

ropé8" 	 do oficial n." 1. que diz:« Co- como amador. Quem perdeu *I 
os denif1 !"t. cmbell~1.' LI. CQnmeçaram as operações de E' considerado pela crónica 	 • 
serva ,I S gengiva,> rirm!'~ eO que diz Berlim O leite em Londres gllerra das forças aéreas, na- esportiva como uma au :êntica O ml'nino Dagmar Silva 
sadias e o h<::lito perfumado".BERLIM. 3 -- Até lwj,' 1\' Londrell, a. - Os ltliteiros vais 8 lerr.slres». revela cão do fuleból dos sllbllr· achou ont\!m na avenida 

I\\"iuçiio IIlemã IIllt1tell l;!O 1\. destl\ Cllpitul tomHram dispo- Soam as-«siremes» bios . Hercllio Luz um tampão de 

i:~~~~~~s2:~lmit:os \l IIp<'Das rp':!~~~(~!~riagl~i:~:~p~~e:j:~~i 22~0~~~~:. ~!I~l:~I~:~I:>a;-.~~ Cam peonato ~EaoS~T~tA~eDu,Oodenaga:~~~nna~i: dde~ Icarioca 
" . d . I d I Rio. 4. - No estádio de S.Invadiram hoje . rcnes' (HaOJ sina e a ar· 	 -O sr. Eurlpedos Schmidt I 

VARSOVIA, 3 --.. "\s tro \.) leite ôeiú diôtribuido ti · me de próximo ataque aéreo. iafaur~~oo r~~~~fgu~!~re 0Qn~:::.: depositou ns gerência do 
pns poh)ne~as conseguiram wa vez por dia. entr" o le AE ô.15 deram sinul de alas· mengo e o Vasco. «Estadoo uma benglila achada 
grande lI\'dnço de penelraçiio võntar e o pôr do sol. lamento do perigo. A vitória sorriu 80 Fia. ao pé dum banco no Jardim 
ni Prússia Orienlal e estão meDgo ' pel'l contagt'l!! de 3 Oliveira Belo. 
/lmeaçando cortar as linhas Decreto nulo a O. tentos de Leônidas (2) e Inst.l.ções de LUZ & FOR·
IIlemAs. 	 m~~~dr~~, ;-lfO~V/ ~I;ZO/i~~~~ Serviço garantido Gonzalez. ÇA? CAS". RADIOLUX, 


Numa igreja que o govêrno lIritànico niio crever. Preço lOS e 155000. atuação destacadi,simll, con. Ru. 28 de Setc",b,o 28. 

1I0~li-KONli. 3 - Os a-


Limpeza em máquinas de es- O «Diamantl' Negro> tevp 

~~~~~~::do\"~I;~~ .I~ad~~;r:~~ 337 ;30 V 2· quistando um tento numa au · 
lemiies llaquiabrigaraw-stl nu

zistll de Oanlzig. Albert Fiil'sm,l igreja l~tltólictl, levantau· 	 Foi promoVido 
em h'o . incorporando Odntzig 8(. 	 Foi promovido à classedo rl'lIor lida banicatllls J" 

l' l·úca.. de arame farpado. Heich. Qualidade e Potencia ~ef~:I~iTel~~r~io: ' d~~~aC~~- I·!-.-t.-.-tr-J.-te.-.-.,-.-.-.-:",-=--
O duque de Kent A? la_~o da Corôa pilal, sr. João Ocampo Moré. Teu .I.clllle' Salrea tosle 7 

Londft's, 3. - O duque de _LO,:\OH~S.} ~ A AlIstrá para Cargas Leves ',' lei ~e 10118 Selll.,.

Ki.'nt Ol'UpOU U seu I'nsll\ de 1111" N~\vlI Z.. I,lDtll.~ .e...Caflll?~, 
 '6 te uI,. !I C8ITIlTOSU!l'ontrtl-!llmirante (\a mariUhlll?eCla.ar!\ü1 seu lUlehV apo.u . .. .,,------- ----

IJritiinica. li Inglllll-'rra. _ 
 CINES COROADOS 

Ford ;'cifista I T~mb~m neutros Cartaz do diaNova York. 3. - Entre os 	 LONDHE.S,. 3 ·- Os gover -4 d. S.t.mbrolDaiores partidàl'ios da neu- nos dtl SUlça, Hulanda t' 
tralidade d09 Estado!! Uni ,los Hu.ngrlll declararam qUl' SI:'U~ 
se encontrll Hl:'nry Fora, que plllSI'S se eüDservarào Deu REX à. 17. 19 e 20--45 hor.. 

(\",clarou que «SÓ os aprovei- Iros durante. o . conflito da;; 
 Trucs d. Eva
tódores da guerra é que pó grllndes potenclas. 

dem desejá-In • . 
 Goudiuí... comédi.-polici.1 

O "urso» neutro com Stuut Erwi"s • Fio · 
4 trens de feridos ;>,lOSCOU, a - Os círcu  rene. Rice

VEJA o que os Intemational lhe oH& No pr09""" um. comédia 
recem na classe de pequena capaci d. Thelm. ToddBerlim. 3. - Entruam hoje los oficiais in(Qrmam qut' a 

na Alewlloha os 4 priweiros Rússia se mllDterá neutra Preço 1$100.trens repletos de feridos. 	 perante o conflito polono-a dade: Distancias entre eixos e Dimen ,.10 incluido 

lemão. 
 sões de canosserias para qualquer IMPERIAL à, 19 30 ho,.. •Começou o bloqueio transporte leve ILondres, 3. - A esquadra Lançaram 70 bombas 	 ftllri.e do port.ntolO

inglesa iniciou. esta tarde. o em Tarka Seja qual for a sua carga, haverá lilme d. Tito Guiz., 

mais cerrado bloqueio do li Varsóvi8.3(U.P.) - Em Tar sempre um Intemational construido para 
 Amapola do callÚllhotoral alemllo. 	 ka. localidade situada a 60 adaptar-se exactamente ao trabalho.

q~i!6t:::!etrcs ~0 !!ul d.eo Varo SocIal I Lind.s c.nçõe, -- rOIll.nce 
Deseja vêr o dia 8óvia, que não possue nenhum I construcçào ~I:".J...--:.ha:~" P..co lS500A "tud.,:, dest~ 

. Loodl'''s, 3.-- No seu dis- objetivo militar, os aviões alI! pequenas. unidades e a alta qualidade 
curso de hoje, o sr. Cham- mães lacçllralD 70 bumb18 FAZEM ANOS HOJE: - Amanhã-Inteznational assequram funccionaberlaio disse que cespera hav~ndo vitimas a lamentar. Sras.: Ana Am~lia de Sousa e 


mento perfeito e economico durante JOld~lina de Camlho;
~ê~ s~r~iad:::rii~~'~ !litl~rls- 200 alemães I 	 Srllas.: DIVJ Rodrigues e Márcia REX à. 19.30 110...
muitos annos. 

Brindisi (ltâlia) , 3.-0 vapor 	 Dias; R.prisc do filmePeca folheto descriptivo .emcompromiuo.A cruz de ferro .Fiedmllnn> cbt'gou hoje com 	 SIS_: loao Paulo Gomes e Narbal 
Berlim a. - Adolfo liitler 200 alemiles vindDs da Gré· F;guelrêdo; e Geoi A volta d. Al'Íial;;J:iljIlt ::. 

re.tabel~ceu a famosa coo- cia e da Siria, que se desti Menmas: Alda Prado 
decoraçllo de guerra conhe nam à Alemanha, plira oade CAMINHÕES INTERNATlONAL Melo; COIII M.lvin., DO:~91.I ~NI'tÍ.-' . 
,cida por «cruz .·de ferro'. ~~g~~I~~. atravél! da Itália t' . ;; 'iV..... '" II~Menino: Seilvio R'Xha. Btuc. 

Aat ott , pari o ~tado d. Santa Galã.rlnl Senborita, .xll.. . <lue · '''" 
noivo ;. Pie.,•• iSsOó • !lOGO 


;' p"rito: único;,'·· .' . ule'cbapéu RAU~JNZONl.-


Tlr... (A1bAGII). 3, - lu ACrliZ V.tl11eJh~. MEYER " CIA. . DIA IITI DI HTlMlIO 

IUCOrld.cl.. IlAtlnl...la"- O.a.bra, 3. - A C~uzver~ RUI Com Ih..tro MI'", ~. -Calu I"»Lal 18 Ji;iiiip~du1; " G. ..1"0"\ F.N40 N_. I
Ead. t.l..rr.: ··"'ey..r" -FLORIA.,.'>OPOUSI c :'a::n, S p rUr d(l 8rn....Il&. c.)u Sal~ ol~.u o••eua 	 1'. . ..0., CASA RAOIOLUX, 
Q .p:~to ~~r'). 	 ..ry!çOl a qG•• lbOl IOUaU&r. I ___________ ____ _ _ Ir........ ..tIM. .. 


_ R'J4 'il ~. s......"'o. n _ •'~til.... d~, 
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