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D~r~!~r,;ger.Dt.: Altino Flor••I I,U!llef 	 Poloni~1. - ANb-X.XV -- ----'· Florianópolis -' S'egundà.folla, 18 de Setemblo de 1939 N. 7768 Moacau, 17. - &ata ma
druaada. .. .. hor.... a 

colunas de tropas e várias 
esquadrilhas de aviação que 

nh~Ae~t~\a~~nd~ v~r ~~~::~ _ ............--:=--~~.....!._~~-......- ............;...-----------------_!-_----
••'rclto ru_ atrca.._u a 

lronteira palo....a. numa 

operavam na Polônia. pro· e"tens~o de . 1.3QO "uUt>
curando o lento. rnetros~- ""_.: ' __ - ---,_deter 

seguro. avanço francês. 
 Considárandoqü. a Po

. ...... lôriia. já 6stá p -l'oiicom..nt. 

BASILEA, 17 Um vio· 
1!~~1;~~;;'~~~!~~~~!1;~ '1:~:J:o:~a::d,~~1 

vencida ' pela Alem:1nha O 

lento contra·ataque alemão. res alemã(>s se licitem atualmente em alto mar prontos a I C'd "'d 'd ' V i 17 S S .. " ..".. ..... :(.;. ,: . ' .j que no territ6riofPól~n" 
no vale do rio Nied. afluen entregar-se. a operações análogaR à~ que se registraram . I a e · o ' ~~.;~:ne, > ' -:- , . o .papa acoin- existem 'alguns m.ilhões d. 
te do Sane. foi estrondosa durante.a ultima guerr_3. por. exemplo, C?":I .0 «Emden. e I plnhl com grande'· lnsied.'de o destino dll ' nação russos brancos queJ e a ,... 
mente esmagado pelos fran · cem .de proteção, ." ':lia;' o~e;~i~:~~~s:~r~~·R.Mpa:raC o~o;:~:e~~~~s. o ~~~~::,o dVee~~~i()~ polonesa, queér.timgrlndepaís católico. goviirno de Vars6viá ' j d. nenhum ··contrôle~_ ::-i'-exer .. 

BASILf:A~ r7 A popu· 
~?n:;IE';:aG«r~~~~e~~~~~s~ r!':n~~~~~~e~ome:~~\~~. qPue:,du~: S.S. não esconde. sua mágua ao vêr o ani- ce no país, doqual ; à:i. 

lação de Aachen recebeu or  dezembro de 191 6 fl fevereiro de 19 tH, percorreu cêro:-a de quilamento daquele país pelas forças de Hitler e parece ter· se aUSentcido, 
dens de evacuar a cidade. A  com rumo ignorado~--':' "-~(J.~~O~Og:~!h~:, C~ill~~~nod~ :::,in1~8~~áI7a~bO do Boa Esperança. de Stalin, que tantos males têm infligido 110 ca- estaRússia resolvia tomâr 
mos poderão sair em carros; . Os progressos realiz~d()s pela TSF e p.ela aviação tolicismo. m.edida_ O com.tiniccido 
as mulheres e crianças terão 

penas os velhos e os enfer 

tornarl6m eatremam(>nte arr~ s cada e menos efIcaz do que -=_=-"_--::_____--::-::-_________ oficial acrescentavn ,' que 
visto ,, ci a invasão soviética"_'-Visavade viajar a pé. os ° " da vez passada a ação dessas unidades isoladas. AInglaterra Navios cr::::b~{::es em 

cuIos terem sido requisitados 	 evitar, talUhérn, qua.lquer 
incidente, pois, nO,s '.. C?l1 "pelo exército. A população 	 ' . d ' Londres. 17 - Máu grado 
dições em que se ' encon 

a cidade de Colôn ia . a 70 livres britânieas, capazes do blo
dirige-se especialmente para 	 precisa. e mares a preponderância das forças 

tro. a Polônia era -- •'um 
quilômetros de distância, LONDRES. 17 - ~m tÓD! - quear n08 seus portos as cam.po fértil a pos"ív~'

surpresas prejudiciais ).. 
aschen (em francês: Aix -la · do que Em dIas ~e paz. a ra, podem~ permitir certa a

N . R A cidade d e A-	 po de guer~a, mUito mal8 esquadras inimigas de guer
U.R.S.S.... .,,.,.Chapelle l é um importan te 	 população da Gra-Bretanha, tlvldade hostil dos navios 

Moscou. 17_ - Estama-, 
165 mil habs. Possue uma ca · recursos, ver-se-ia ameaça- ou em pequenos grupos, o~ 
centro da Prússia renana , de 	 entregue aos seU8 próprios dos adversário", ou isolados 

nhã, em Moscou, foi ,-,'eri:' 
tedral célebre, construida por da .de f?me_ e Od SeUS ope- por meio de submarinl"s. tregue pelo goviirnoÚm.a. 
Carlos Magno. cujas " Gran · rános flcar~am "'em .trabalho E' por meio do sistema nota aos representant~" 

des Relíquias" sâo ali conser  n~ eventualIdade. de 1..nterrup. de comboios que poderá ser diplomáticos da Grã-Bre~. 

vadas, entre elas. um frag  çao das comuDlcaçoes por protegida de modo útil a na tanha. França. Estad~s, 
mento do vestido da Virgem. ma~. Outras nações do Im- vegação mercallte, contra Unidos. Japão, Alemarl:l:1~:. 
Foi fundada. diz-se. no ano pérlO dependem. do mesmo qualquer ataque. Esse sistema Turquia, Itália e dosp,,"~ 
125 da nossa éra. pelo ro· mOd?, e em proporção ,:co- que já está sendo aplicado. quenos países bálticos, dé';' 
mano Granus (daí o seu no · nômICa variável. das IIga- torna-se cada dia mais efi clarando que, sem émbc:irf; 
me latino de Aquae Grani), ções com a Grã Bretanha e caz. 11'0 da resolução tomadc''; 
IOb o reinado do imperador o resto dG mundo. relativamente à Polônio1' 
Hadriano. Nela estão os tú- Todas essas circunstâncias Pedida a criação de a Rússia continuavárnnri:::' 

tendo a sua neutralidademulos de Carlos Magno e dO] 	 explicam e necessitam enN- zonas neutras a coberto 
imperador Otton IH. Possue me atividadE', e considerá dos bombardeios 	 no atual con!lito e~~~~~~5 
fábricas de tecidos. produtosI	químicos, agulhas. alfinetes, ~e~rc:~~~~l p~~teç"ü~ve~~~~~ . Gene!Jra, 17.-A comissão RigQ. 17_~Notíci;U;êi~;1i 
rtco. e conta [diversos monu navegação é assegurada pe- lDterr:aclOn~1 de «zona8 ntu· chegadas diZem ' que; a~~ 
mentos modernos, galerias de la frota britânica, cujo ob- tras.. reuDlda em Genebra sar de terem ericontrâdÓ~ 
arte, etc. jetivo consiste, dentro do formulou um apêlo aos go certa resistência :por PQrt,,' 

Paris, 17 - Enquanto a respeito constante dll8 nor- vêrnos francês, inglês e po das farças polon·eScis.... 
aviação alemã se mostra rela ma8 tie Direito Internacional. lonês .pedindo a criação de tropas vermelhas i<Í ·~n.· 
tivamente inativa. os aviõe~ . em exercer ccontrôie- eficaz zona8~ neutras, ond.t.08 ve trararn 55 quilómetros: ~~ 
franceses têm realizado contí· das rotas marrtimss 841guidas 1l1?S, mulheres, enfermos e Polônia do léste, coin ~~i:t1i 
nuas operações, bombardean pelos navios britânicos e em crIanças estejam garantIdos lativa facilidade,prité~.~j 
do as concentracões de forcas imlledir que o inimigo se contra 08 bombardeios. didOS de "tanks" peaQdos? 
&ermânicas nos campos e ca  possa prevalecer da me8ma «'oi 8ugerido que estas zo- 11-'11:. . ..- . ·~;_~~:_ ._ 1;C'":':-/_~~;;~ 
minhos atrás da linha "Sieg  \'IIDtagem. nas poderiam ficar a cargo Paris. 17, - Comento.ri".~ 
fried" . de comissários neutros con

tas polH~cos, . . a . ia.a ..... .....~.._an . 1 . n.... d,O· 
Nos vôos de reconhecimen 	 O leite em Londres trola,dos pela proprla comis- a nova attuaçao ' naPo-,I 

to, foram obtidas ótimas fo  - ministério !on_a_I.____ 	 lania, dizem não ·acredi..Londres, 17 O ~~~':I.t.~~!l_c-'-_
tografias, constatando-se por das Informaç(ies desmente que to.r que a invQS~~ · -,.ru.o 

elas que a artilharia francesa em Londres haja falia de leite. I"stellções de LUZ & FOR· tenha sido feita de comum 
tem causado sérios estragos como falsamente anunCIOU o rá ÇA? CAS..... RADIOLUX, ac&rdo com Berlim; e .:éiu• . 
a\ dita linha, em cuja constru talvez. desse f<Íto .:.de,sor.dio alemao. Rue i8 de Setembro 28. ram grande" surpresCUl . 
do cimento de inferior quali. - ----- - .- ----.-.-----------.--- diada pela Alemanha, tentou-se I-O=--s -r.-D-a-:I-a-:d-:je-r-n-a--:-Jj-n-:h-a I.:-__________...... 
dade. 

ção parece ter sido emprega 	 Em recente informação irra-

A .BUNA.. É POUCA Só se quebrarem :~~a~~~i~al~~~adv~ d~~~~~a q~: Maginot Reservistase raÇÕ8a 
PARIS 1.7 - Um Indicio a neutralidade leite. .PARIS. 17. - O sr. Dala- Bruxelas, ·17, -'- )R.C~'-Ddo 

bloqueio quebrará clliro de' que já 8e começa Paris. 17. - A completa A réplica das autoridades en- dle~, acompa~~ado por seus àlguma ,desagradá,' toJ 6 .,.,0 ,
O a sentir na Alemaoha a cessação do tráfego mariti- carregada~ da venda do leite sa- a~s~stentes mllltare8, fez uma tualidade,o govêrno acaba 

a resistência escassez de certos produtos mo alemllo. em virtude da Iienta que cada membro de uma VISlt!i de surpresa à linha de convocar ... IiOV~8 elaNN 
é lornecido por um despa- ação das frotas aliadss, as· famllia tem à sua disposição, no MaglDot. Logo, porém" que de reilervistall : . e<,~'E • • mana 

PARtS, 17 .- - A ocupação cbo de Zurlch. informando segura que a Alemanha não ~Inim(),_ m~io litro de l.eite por tev~ noticia dos novos .acon:, entrante, vaise~;li~,Ututda a 
pelo 50 Exército alemão. das que as autoridodes alemãs poderá receber. lIalvo por dia. MelO litro por pessoa repre- teCl!"entos verificados na cadtrnet. ' de"r.çcê.. 
jazidas petrolUera8 polone pediram a todos os cidadãos violacll.o dos compromissos senta duas vezes mais a quan- Polonla, regres80u . a ... esta 
... na Gallcia, complemen & entrega de cobertas de de neu.tralidade, por parte de !idade de leite consumida no capital. .'; > ,~~ .. Ia. ...... 
t.r da ocupação das regiões automóveis velhos e outros seus VIzinhos. nova8 partldc.s país, mesmo em tempo de paz.•- . -.....-•••.• '..•. ".,•. ,.,... .. '.....".... ........ '.• ',.•••••••••• 
carboniferas de 'fescben e artigos de borracha que não de borracha, mercúrio. esta-	 . . .' 
daAltaSiléBia, assegura à estlvertlm mais em uso. nho, chumbo, nlquel, cobalto, Estils trIste, meu amOr' • •. .' .'.; 	 . • 

.lIe.? I... A :\111 =w..Alemanha importantes lon Essa disposição é Inter· lã. algodão e matérias gra- TeIlIlrODclllte'· Sdres tO ~ 'IIII: r ..;:a • 
tesdeabaBtecimentos de pretada como Indicio de xas. 8' lei de Nosso 5eallor. e id '!!; .....JIIIII --W-1I • 
:1~~:::t~~~~~~~:i:u:1 one~::: ~:: :ln~~~cda~Ç~ou:e osbo~~~ M) te 111,. fi C81T11TOSSil e. ... • 
cloDlllllento de 8ua mAquina mães ,chamam «Suna», nlto Pu às Feras, enquanto.' .. 	 • 
de guerra. chega para as necessidades h I Espera'!' !"ilagres '. 	 DE SIJ:t'ILITICOS • 

Todavia, ~I . aliados con· dos exércitos em campanha. o. omen. ut.m qUI micos ...... 1. • 
tiDu.am '.. confiando em que OI aliados. pelO contrário, ~AIA, 17 - O Jardim Zoo Paris 17 _ Faz apenas duas' f EX IST,EM NO ai UNDO •. 
•eutl1oqueio terminarA, fi, acumularam Imens?s «stocks» lógiCO de,sta. cidade ofere- semana~ que dura a guerra -, e; • 

/: 
D.... a..Im.. e......D.te...• .p.or.•..... enf.raq.uecer a de tOd. .8. 8. as. matéruls prima8 ceu hOSPItalidade. aos ..a. DI- entretanto por intermédio ....•..d.•.... e.. r.'... . 	 • ..reliltén"la da, Alemanha, por elJBencl!ils e .s~us recursos mais rar08 da8 dlver8as co fontes sui'ças, soube-se que ' o ~ Morre diAriamente grande • 
pri.6:là . ~e . certollmiDerai~ financeIros" assIm como seu leções eu~opéas ameaçad~s governo alemãoiárestrlllgiw ~' namero de lIUfúcoa • 

- que0J1~D . Il0,lll!m '.' ser_. B.ublti-. colllpleto ;"domlnlo do mar, pelas hostlhdades. A primeI: certas- raçOes como'Mfiantelgà' . Para combater a .UUI. • 
3~'!tcl.!!);~~*'!!_"I!cl.âlleol, ; f1,!811ll1h.eIl .> p~r,~.!t~ · continuarem ro reme3sa · jáchegou ,: a porextmplô. 'Asmesm.l fóííl,iÍ{. é um deyer JmperlollO • 
cl;COIII0 ~d.,1...lgl)d~.o, }b~~racb~~ '!()~tl i!~.()~II! ,,~a8 mesmas. ,8em Hala :e afirma~se que ,ve!.~ .cl.f1SUlçaS{dlzem , Qifeã' I PltftUI. uar O 

1i .....rea. mafore'4ropeçolJ. RenAn!a. . Ilrm'l'nsegurl lO povo qll' • • 

e el'/:· .. T< '	 .·:~~iê.II:4.~\:'Y.SJ_~ I· '·'>':"';o~q·:;ii- II·0 ~f.~~f~

- • .-.-",...,. - li .................,_ .. . 


Pata. 'ritlmaa • •...,..~ d ........... MUIIA'NIIO •
Oque se dIZ
, AmlteNIo. 11~.: %".~-;:' I ..,..~...=t;..,-::.;::a;,...I'*' ~ • 

Pequim. 17.-E corrente, nOI circulol bem Inform.dol de Tó- r.... IlIf6'1II1 qUI, DO' 6111· •• ~-cr Iid....... r:::a.......... • 
qulo, qU', pelo menol por or., o Japlo nlo pretenda fu.r um p.cto IDO' di... morreram, elll 11.1- •Br.lij"....:r:::-..r.:::. ....~.::t. 
d. nlo ••r....o com • RÍI..I._ T.mb'm •• de.mente que o .rmla· melo. IlJIIporlant. C'Dtro aYt- r -~ ...r:=......... ........... I 

tlcIo entre .. tropal nlp~m.ndchúa, de um lado, e runo-monl6l1cal. col. bol'Ddle, o6roa d. 50 .. ~~~ ~-
de outro, hal. lido feito lob OI IUlpielol d Alemanh., poli que o ::~:::-I:.·~::'d~ ~~~~ da DODIeDQ o dObra do~'"~,,= ..:: • 
Japao .. havia declarado que I a..lnatura do pacto de nlo-••r....o q.lto ,.,11.. lorau-.. Ia- .. .,. , .... ftdNIt ,........ • 

••rm.,..,u..o o deI."a livr. para ..Ir na polltlca Int.rnadonal Hm DOIII••I ..,....., .......... 	 • 

mat. tut.l. n.nhuma. 	 a.....dO ,.,...... ...... ....................
• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONrORTOi 	 ~ mé(íca~ô 5U!.frâftCÜll l 
A.uliliZlll;ão• FECHAMENTOS DAS MALAS: . '1• Para: EURoPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, c::ada • 	 du Jogo . 

• SABADO, ás 11 horas 	 nos Correios, • 

-. p;} .~ . URUGUAI, ARGENTINA: CHILE. BoLfvIA, PE~U, : ' 
.. ~ í,"" . cada TERCA-FEIRA. as 11 horas nos Correios. • 

: - Brasil-Eurooaem 	2 dias - : 
• 	 A G E N T E S: • 
: ERNESTO RIGGENB!~CH & CIA. LTDA. : 
• 	 Rua Conselheiro M.Fr., 35 • 
• Telefone: 1626 Florianópolis. 
• 09 v-10 • 
•••••••••••$~••••e ••••••••••••••••••• 

~ principio o homem !i:6 g07.:lva do!> É empregando scientificarncn te o foG,O 

•. b~fI:-fi l'ít)!> l.b fo~·) quando o raio que at· p roduz o aço de tempc"fa au

inc:ndiavn tiS f1or~~t~ s. D epoio;, a pren  perior com. que '55 0 fabricadas . as'!(~a\~~~",~~ 
(1;: 1.1 :1 !\;odll~it·o p(·ltI fricçilo d e d ois ~ \lper agudas laminas Gll1et te Azul ___Se Por que torturar o rosto, quando póde fazer a barba ;s;.,-:, lenho". lIwug urou-!i:e. " .. sim , u ma er3 :oIymbolo d o conforto moderno. 


~ - E~~a~r~~~~~~~emC;;o~~i~~~rs~e~ep~fJ~oe~~~~~~~~ (ç 
 dç m ;ilrlf bt-01· c~~ nr [l.1fR a c!">pede. 
Gil1dtc- orrerecerfa z·se o barba, porque contém (old ( reem. Termino· >r"'--' __....., 

veio "'0 homem 

da Q barba, faço uma re frescante oppli· homem dos nOVA p rott!cção : prot~cçãoo t"alor di) ft')go proí:e)~i ,] o uma a 

cação de A g ua Dagelle e, COmo retoque rigorc!' d o frii ) e ."1. St H luz a fugentava contró1 o cont .,glQ de perigosas .en 
fi nal, use !.cmpre o Talco Dogelle, que a::t fe ras no escuro d;:ls noite's. O fogo fermidades da peUc. Em seu proprio
lhe doró uma apporencia ;mpeccavel. 

fo i scm pre considerado um demento beneficio, ba rbcie.se em casa com 

indispensn.vd ao conforto h nmíU1o. as leiitim.~ laminas GiIlelte Azul. 

SíFilis e impureza do sangue nadil de injeções só SPYROISO Gill'etíeModerno tratam~nto por via bucal - de eleito maraviihoso desde 
Cair.a Postal 1'197 : R io de Janf!iro c primeiro vidro. A' venda nas drogarias e farmácias ou no 

Instituto CientIfico Omnia Ltda. Rua Maria Borba n. 44-- São Paulo. 

Novidades Setembropara 9 
SÁBADObanhistas Foi entregue em Rio Nt'grloho, pelo 

DO SSO digno gerente sr, Evanezio 
Eulre d0is mergulh p. s na pra· de Oliveira, o prêmio de 6:000$000. 

ia de banho ou na pisc ina, os que coube á cade rneta n_ 17.6?2, 
banhistas elegantes gostariam pe rtencente 'ao prestamista 
sem dúvlda de "puxar uma lu Afonso Tshocke. 
maça»: rras não pod em ler à

i 'não o cigarr o e a ca ixa de f6s 
'fo ros . Há, porém, remédio pa r ~ 
tudo. Inventou se nos Estad os 
Unidos uma ciga rreira «insub· Setembro. 
mersivel. para os banhistas de 
ambos os sexos Consis te numa 18caixmha impermeavel que pode 
conter cigarr'Js e fósforos, a SEGUNDÁ-FEIRA 
qual se ajusta ao punho como 
um relógio-pulseira. Os invento REALIZA-SE mais um lorteiO: na 
re~ nllo se limilaram, porém, a Crédito MutúoPredial, com._um 
facilitar o vicio dos que fumam prêmio de fS. 6:000$000 e 
e Que acham que devem tam- muitos outros menóres. 
bém fum ar no banho, Lembra- ",.<., 

;::~h!~e ~gb~~~fs~~es :oesta;~em ~ ~I~~~~~~~~~~!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!~ 
refazer entre dois mergulhos a 	 A lancha JQllça-A I t elo carva-o
pintura dos lábios, Por i~s o , in- U a IJ ' ; . toipeclo 
ventaram outro caixi nha que 
Ihilua e não se molha e dentro D u r a a t e e OOD.Rqre9Ao 
da qual ha ~m lapis de . rouge,., . Paris, 1l' - AS_ coltmB8 francesas do Sarre, segun- mundial; a ' ID,lat.r,. CQ•• 
um arminho e pó de arroz. A cio mlormllçoes purltculare~, ocuparam diversas minas da truiu e PÔ8 e lll .enlço um 
novidade fez verdadeiro furo r ("mosa bac ia cafuouHe l-" . Muita~ outras est~o 86 nominal, . tipo· minusculo d. elllbltca
no. ve rão de 19:{8 _nas praias mente (!<m poder dos alemães, pOl8 a arUlharla franceaa, ao . çAo de '. ' guerra. oara.leria
chIques da Callfórma. bombardear as estradas Que conduzem às meBmas, as I~o.- I . . . ....r :.g •tfopo . rand.;",' .,.Ioeldu.
.:.. laram, como~ 8e~undo pa~ece, também deve ter leito por ' pxlrema"repld,z d. _

com a próprl" cidade de ~arre brlicken, que está c:ercada vimentos:.. a Incha laaOl-loh . por tres lados_ . ' . pedo;; ,Peita 'a paz, o bercoSalão PfO,t~!~5G Ântenor Morais . As minlls evacuadll8 corrt'm perigo de Inundar-Be rit:óu$fóra ·dé IMO. M... dur 
uma vez Dão permaneceodo n~las o pessoal necealãrio pa· de ~i931)"quâ.do. Iqlat...

Rua Felipe ;,Sc~1tÍidt/S . ra c manejo d8S bombas destlOad88 a esgotá-las. ' ., r'a ~, 88~eVea), p'qlle eI....._ 
Assegura se que 8 inutllizaçAo dessal minas prlv.oua dirJ óoiiL a , ,ftálla D' MecUa.r. 

Alemanha de uma quinta parte de 8ua produção de-:aç,q; i'I\o60. ~)'Al..,..t&do briti. 
Liu de uma qus,r.a parte da de carvão, embóra se : tenh ll.: 1i1.(lO retomou e ClO..lntÇ&O 
~r,es8arcldo comexcessodess811 perdas, com a conqulllt~. d~" •• oííc••:torped"_ ••_ 
'dal ..reglões .mlneiras e iodustrials de Teschen e da ,Alta-; J)óra I t;O~..IIÍ"a... OI..' te
ISlIésia, na , Polônia_ < ~w.fOd que:;a -."..... a __ 

I " 	 lã...... D. aludida ClIMtru
çao. ao POllto d•.poanJ~ lu~
J. n ct..... ,..,.."" 

li AI....ba d.ba , u".GRlP"PE :::.~ ã.::~":,::.' ::.~t~arro8:constipaÇÓé8; ·~lICarto. .~j; Ra..la •••1.,,.,... 10 .a
~;:;guirieoscfriiqtlr.JlI&em geral são indici~~ ••ro de llO. 

lia ' O ' uMiIoI' .~uido .pódít AClr.dIl&-H ••,...... DOI 
___ no;u ~riPIU, . " clroel" u"" _.- ••• 
• ~_ ~ pnadt te. A_ pÔ< .... pe~ 	Mré4II lIG

.0 UJO d. _o-'"- .,.m~ cit c- CN mlriadoe :~.r~~:=. ..r~oaCALENDULA (ONeRETA 
e ..u.or ~~ rertdu, quet1lledar.. ., V1NHO CREOSOTADO 


alMIU lIIdIpI

Mio ........, .... pa.adA ....... d. Caleadull 


....CAYM)ULA CONCRB'I'A _ loMI .. A__ ... '-pile .... cit ~_....
• 	 GIM 


.. oakoe, • VINHO CJlBOIO'1'ÁDO .. • o
.,.,....... ..... :-e fBda no. A8CIftHIO 
 ...... fcrrtIftIM... V1lQIO CUOIIOTADO - ...a. .. IIIIIao-II .....a ............ 1'1._ 


• 

• 


, 
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_____ _ 

Convém ,
saber... •o tr.balbo .ompre rolo· 

brlgató,rlo nlre OI rr'lIel. 
csnoB.' A,_ uJn aovlço ,r ul-' 	 PARA QUA1QUIR rRABAlHO' 

....... - ___ .....w.
çoao, que 86 CUlday. d dor· 

mlr à ,'st4, o Santo m.a· 

dou-a embór., Dum lum":' 
 :..r::-.=-~cVal, 'ÍrmAo mo ,ea;:vI~es-iê1f:: 	 ........~ ............ 

mo zangA0 e, B('m , r~~ermlÍl i - _ . '--Pe, - _. 

comes o dil àDelhb-~' - ...... A . ..... ... ..t..c.......
-_ .. "_..... ~.-... 	 ... ---. .. ..... --. ...

,.. ..... _ ..... r~.Nos primelroBtemp()!I .dá' 
,., . Interveação da ItáliànaGran	 ...... .....r.e I 


de Guerra. 08 _b()leti.Ii~ ,< e,t;~à" 	 ............ '.r" v-. .......- ...... .....
orden8 <to dia do _colÍisndau" .5 .. . .... ~I ".1••. te em chefe dos - exércitos 

italianos percorria - dô -~() 


pala. Ora, 6s6es , .. 

dos traziam em -b 

gulote: cfirioàto _ 

que quer '. dizêr: Aseinaoi),;' __ 

Cadorna. Mas" , muita lellt. ' 

dó povo conrundia' o. ler· 

mos, plnsando que o gene · 

ral se cbamsva -Ti rm.to, • 


, dai, o grand.- ,número ..de 

p:éS1088 ná!cidas naq'tiê1a ' ó; 
c,asillo passar a chamar·sê 

flrmalo, nome quellie daviÍ 

o ,pai em honra ao generál 

Por que motivo costumá· 

mOI expthÍllfoáto •• de ne 


_. ~:r~:b~~:~:?o~~i~~:Ç"t,ió':~~ w 

), ~,/ ~~s~:e~6~~:~t~~~Il~~r~iC~tátt~ ~ t!f;:'·-O v ''''''l:'-=S~I;';õ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-'=·,----"';jR;;-epres--::-aç -----"-----;;;.---:~M: -;'~~""""'=e"':'	 -----enl--:;õ;-es
"';- .. í~~~~:':~~I~:ê~~~~i:1lq;:~ \',eride~ ' ,e: I bonllu qUl rto ISandalias rma Impon.at••m Slo P.ulo pNeur. repre. Dr. "lIdO de 

éomereque ' 8 , recusavam, de ImbUia comptn Ic!~, com 7 d 	 "DCaçõe. m artiaol a,rlcol.. .. Indu",',' , ,l1li
Recu8álidô. procuravam rur· p~ças; 1 sala de l.a.nt!r , de , I~ · I e liras 	 dOI Eatad"l lallao•. 
tar a ',cábeçá /lO ' alimento, bUla, com 9 peç~~; 2 , c,a,ml' 

• 

o re,tal: H.lIb." LIda. SIo Paulo - Rua LIbero MEDICO 
torcendo a para ume outro nhas ~om estrado ".de , aramf; para verlo 8.daró. IA7 - Cuu POllal, ~ - "-111.... 
ladQ. , Dàt o}-gest0«iue per 1 bac!a grande p.ar.a banho; I .... 
• litlÍl, m l liio';:;qu8Ildó mais banheira para criança; I col· ' CALÇADOS 	 ...... 
tai'de 'j' l o ," Jie tratava de chão para ca!1la de casal. - ' - - - 
aUmeato, mií'de(t'êjeltarcoi Ver ,e-'ratar a rua 28 de sele lll · de toda. a. <CIISdlTOllO 
i!ài que lÍad~. tluliàlÍÍ a vêr bro, n. 60. ' 5~.' 1 qualidades Raa VIcIor McftIII • • 

~nl.·I~~~iio! . se .t81 ori:: cM' ",:~ .~' ? TAMANCOS MEXI-	 li IOl~T~t;..:."u•• 
a eia pudeÂé c· ler 'a~mitldll;;; O y e ,··I :·" S ' CANOS para QcelcIucIcYlacoMlO-O 
expUcar ..-I. Dlo 8~}. ami f aml1a. que se ,retira desta PRAIAS DE BANHOS 7 Preto. • - Til. 1111 
.Jce IlUda. IDAI qU~,~l!s ,ilt~~: capital, vende, a p'reços C\~ o 

.;. 	 Cinto. - Chin.lo. - 80- n pUlIO, • Bard- . 
. ati . .. 'OIIe. tam bé'mpro" cãsi:lo, os seus " móveis. Ver ~ 	 P' .6.NO - V...•.. UGI 
Ducladu co•• b4Cã- 0;Díais trá·tar na Avenida .Hercllio ·Luz, 

lecbada poaal"el. _ ~,,:_:~r: Í1~) 57. 353 7V 3 nf. - Luv.., etc. em ótllnu (oadlçOu. Trallll a 


rua I!II..,u Junior. oIS. 
ArUaos para aapatel 347 4Y-4 

roa e .811elros 

Cortum• • Fábrica 
do Calçado. 

t _ .... quor nic'e multo mais que wn 

IÕl!alllapurpAk. Pvawn.lliYiocom· 

picoto, 4ew-K ._ 	 •BARREIROS.dit«tmnmt~ • 
~, _c.bck>tcndo . ~na· 


_.t"'illt~ O LriuckMa&JV· YO'l'kel''' ,Ih.' prol)4'rclnn"",, 

.. 40: PIIoilIipe t o I'f.~,to I.cInIl:Iauâ-.o ___ de drrilD oquro, 	 uma aud içiio tcc h nic,n !1l\~ nte pi.'rrcltll I'a 111 ' 


Ih()l'c ~ ('s tn (: i; ~~ (\~ "Ildio de nndu ('uf"lll>, '>u
dk taaiflm o CVho iDtntiMI onn pn>

......~_.......o....;""O lonJ!:!s. Qu ando. pO"('I11 ~ V . S. qulzf'r 1)11 \ ir mil • 
A.L~eureux 

sicils !Ia sua p"lHlil cc ç',üo - c "ChU,.. "Jllm 
D. p6. 	o, R". C. Mel•• , 19 c l as~ i(: !ls . popu l a ,''' ~ (\ l' , ,<lan . t' ''nJujlUt' " 

· ,~ c \v Y" ,·I. (· I·" .-. _ o fenômeno, ' com '"_ -,.. 

/I n ov o " Pi c k- up 

Vietr'o ln" (' (lj'gan izH 
 do orvalho 
o seu (l1'lIprio 1) 1'1)' 	 OI...·.. onal'o .. .....' 
grmnmn com 	 quo I. r6raa. .0 dis· 	 .......... 


• • DOIt.,.. peqa....ucos Victor. Assim ' 	 10 ' 
ta...Obr... .,........ ...


V. S. l·eUH7.Ill'á nllln ,,:' br. cutoe eor.... •......o (S1100 esportivo cconomin alwecin ~ ' \~;, ao . r UYI •• Ir dn ldo .. fa· 
to d. quo .. pia.... o . . ...~~~·tr~~~~~ · °é":;~~i~:~ ' ~._o_Y- 10. _u- d'. rua. ,o... 000II-.,.. 
d. oalor. Mlr....... " ,"D' 
ao rninimo . , ::;:::.':,:,_,;L. ..4~::....._·:.A VINDA DOS (ATARINENSES 	 })reço - ....;.~ _?:~ ã: 

possive l., O que ihé ~- ._ ::~':a:'~••:o :'.::: 
ao 'e" 101.r • primeira altao'.. com um . onu . Ia · _"•• 'he,. DIa 1,- eI. oa'ubro pr6xI polI" .p' entarao" yl·, CONSERVE aJUVENTUDE I'acilita adêfilil'ir tium ',c, 	 uma co.d....çl o ...Im do 
putIcIa . oire par."'.a"1 e telrado por autêllUooa I A _ ............... .. y. por cU, . a .....I. rlc..custo :l1luilo rcdiíiido '" 

........... .._ r__ • 

catarl . .... I . ..,ceudo o "crlcb. e que pe,r.z; m um 	 Il 'combinaçã,í" ld 'ai Qua.do o ,..rraa..ato .. •. 
lalelo d. uma a6ril d. puro aoOjllll1o barmoalolO • tée .....-.. ... .. ...... 'dc~;,rlldid~; e vié trola. 	 c.Dtlla. ... ' .... d. MM..· "' t.N........ Ih!' .... .... 

. .. a .. . r.üy.r .,.rtodl<l&· 01ao, .,.rr.. llam DI.. altura' .u.-._4e'-oAe_ 	 aaç&o I. oo.1éIa: ' o r.&6

. . .... . .....,... • • • • lka-	 lD.ao ........
•••Ce .alre la 1" ••1 do. di DO.... poulbllld.d... ' 

...I&IÔOl Baudol . O DOMO uquadrlo con·' 


0Nd. J& Y.ID oouiODlUclo Illdo, 6'e"I. da c.pacldad.i 

.. IIDJalar IDter.... eUl do l0laaoDI.ta que let. p I.; LAVOLHO JUvt~rUD(
.... b..... raport.!yu o freat. DO cita 1.- do m6'1 wt. W . ... ltJ& o', OlUO\ 


..po oolllrOltto la4ado por yl.douro,.1 eat'tiar' d.I4." 

CU'DClhr.. labarol • IC amaDIlI • lD.tloulolOl • CO 11.." Serv!ço--,.rantido 
 ALl.t~~OQE,......ur d. a • •xtnOrcUD'" ••ClIllyOl .0..tOl. Llmper. rm m'qulnal de CIri" bril.... u.ao. Ranm 11m••6r1. de cara e.""t', PIC~O 101 I 151000.AIJ.M •• ,....u aqui Ira- cter.. y'rloa, qu. .e "'li· J37 3OV-llI ..... ..tenor••Dt. .at,. Dalam IDI.Dllnm.ate...rIo 

011........... _ . PN9-0. eOAdJllyalll.. pr.eto.oa alI• 

.. ".... y.._ ... que dOi Datar.l. blD.llclol ct• 

....... I....... ,.. .. re· a. lol.rcblblo p bollltlco, 
 .....
........ .....,.. bllo. ,.,. ••p,..l&r • porfta e. 


............. quo .. a· ellIpllla ela ta,. lot.ryeotor CLINlCA OBRAL 

..............&0, lacJo - clr. H. rell Ra.OI UI dN'o, VIAS URINARIAS CLINICA DE CRIANÇAS 

...... ,.. a tarela . .. ,. rolar ••po....t.. ,.abldo 	 DOElpeclaUltl em maluta.......... .ao ..,. lúU (D••0..... cio POyo •• di 

..... ... .... ..teno.... <:.rill., pttl,o·pulmonaru (IJron· M. S. CAVALCANTI

chile. - ..lbma - IlIbe,· 
aalolt. etc.) 


eo..ullorlo. It...... ".. 

... n .. '4 .... ~... 

- "-- "" 
RcalCllllda: I...... ...... 
.. , cs..)-",- Itl~, 	 , ., 71..P____IIIIII!"________ 
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Artigos werno para homens, senhoras e maaça&.. em maior e mais 
variado sortimento, na CASA '·A CAPITAL" 

18 - Rua Conlclheiro M. f,a n. 8 f ,Iá.1. - R1.I1 Trajano n. 1 v.112 

i& C Alia~çaii .~a: 8àía ~. 
Séde: BAIA 

Sequtoa. T.eneatres' e Milritimos 

Capital Realizado R5 , 9.000:000$000 
Capilal e Reservas 5lJ.058:377$9i'i2 
Responsa bilidades · em 193b ;; ,188.652:8995714 
Receita em 1938' 22,786' 183$148 

c" Atlvo em 31 de dezembm de 193~ 7L47H:79 I $813 
Sinistros pagos 5.094:715$170 
Bens de raiz. (predios e terrenos) • t 7,186;248$949 

Diretores: 
Francisco Jose Rodrigues Pedreira, DI. Pânlilo d ' Utra 

Freire de' Car"alho e Epilãnio JOSé de Sousa 

Reguladores ' ·de. avarias nas pnnclpals cidadeS 
da América, Europa e Afrlea , 

Agentes em Florianópolis 

:CAMPOS· LO'BO & Cia. 
RUA FELIPE SCHMIOT' N, 39 

Ca~1I tÍostal. 19- Teleplwnl'/083- End,Ttl• • ALUANÇA. 

Escritórios em' Itajaí, Laguna e 

~~~eDáUi ... Sub-Aqenle' em'. Laqes 

o 'CONTRATOSSE' 
E! DE dFElT SENSACIONAL.... .-. ...... 
-- - _ ,.........~~~~I" ....-~, 


' teliOO,:wrlHlyaI10.SEDANTOL que .re.tllue a faude 
~:;,l~4:.,-;;:~~i ~:;:;~~d~~~~=J~'~:!iro~I~~~~IO~~8~~~ 
.... ~...JA&II·.t llilte'.i~ délJC?lII 'do parto; ",oDlr8' IOO•• ·88 tolero 

Idade: 

~~~~~~~~f~~~~~~ª,;~~~I~ E~ asthma _ = 
I JPMIIe • I 

.. - -- 
Aos lhu~o~ · 
0..._ _ • STDOUJIO, 

:.~..::.~ :c.i!M,:-
;:.:-~....,~':;:'c.~ 

............. •r.,.....,
SypbilliM - P a liA - Rhoumfttis lUo 

ÁS ".OC8~,",," f"ldr ~~, .. . ..,clr." • 
0-. ~~, .......~~:.'=....c.::::

~"'-- u.. l:;:,alh'Oq...... . fIOrfO, 1081
.. '·0........,. ...... IIropdr.I o. ·SIo ,... . -= 
AS BORAS'DEVElt lJSAK 

!!!.aI •• 1aII............. o MIUOrPAN, ..
...... ,.,..r~.............. 
 I. .......... 1',. ......... OW,..... ..... 

li.........•............... - ....... .,...,. •.. .,....... ............ 


""' {6::,.... ...............~.~'~
:.!. . . . "' ',:/.' t\. . ...'.'.... . ... . ...•.•. • .• . . ' :':,:.,.. .. ...' : ..
.. ~ > ' (~:j \ leI ······ ~ 
)~;. ' ." .:'-.-'./ij.. 

Em productos para seu. au.ltJmol'el 

~ é O eUlhlenla de 
r:~ ol [NE . A ': lIl.ulir\ :l d e USOUIIE - O lu b rificanle 
mRir.r rwtenl"ia e kih"lUe- f lll,r proporciona nla3:ima 
1", ~c:rr. . E :::(lllomiQ fie U' ,... . J)rotecçiio (' m ín imo consu 
110 t' ,h: I l i nht' i r~ ... n~n; d uph. ~conomi. !VUALII)ADE T~ EeON{)l\'UA 

A Legião d e Honra, ostent ada suas ' despesas com funcciona 

por um agraciado. é 'um teste- mento. Porque a piaca Essa 

munho visivel de grandes ser · indica onde abastecer seu ca rro 

viços e meritos invulgares. Em com Essolube, o lubrificante que 

productos para automovel, em· proporciona maxima protecção 

bora não hR.ja uma condecora· e m inimo consumo; E ssolene; 

ção . o oval Essa equivale a a gazolin a de maior k ilomc· 

tanto : é um testemunho visi- t ragem; as graxas E ssoleum. 

vt:l d e seu valôr e identifica que prolongam a vid a do au 

ot productos da companhia que tomovel, e com outros pro 

mantém a liderança universal, duetos e accessorios da mais 

em qualidade, alta qualidade, 

Onde quer q ue veja a placa Milhões de automobilista. têm 

Essa "... azul, branco e verme· comprovado as vantagens des· 

lho -- - poderá estar certo de tes productos, Comprove-as 

encontrar qualidade para seu tambem; aba. teça-se onde vir 

automovel e economia para o oval Esso. 


STANDARD OI·L. COMPA.NY O:IF 

Instituto ' de .· y' D BRA, '·5 'ElRO' ;-~.. '.
Aposenta- LLO .. 'IL 
doriaCoemPerecnl'~Õrl·eoss dos .·. r-. i·.':;.wi~ioI D ' RC

'" õJ 

Caixa local de Florlan6polis "PATRIMONIQ NACIONAL,. CLlNICA' ::MEDJCA' 
D....... tOdO IM R ..n LINHA ARACAJú/PORTO ALEGRE (Para o N&rtf' Moleslia Inlt rNa dt 
PiRD~·'· °S.:'-. 'éát~aO, no Sábadl', e para o Sul , na' quarta relra): cCOMTE·. AL· Senhorasei CrlaJJÇU tm 

E " '~ I ' L •. CIOIO., .COMTE. CArELA-, e cANIBAL BENEVOlOI, Oeral.D AT LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. 'e .MIRANDA- I CONSULTORIO: 
De ordem ' do Snr. DiretorI LINflA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO._ Rua~ TraiaÍlo~~~n'+ S-b. 

Intimo pelo pre- TUTOJA,IFLORIANÓPOLlS e 9 - áS~~~I~~f~~1fRf.... 
1I!'''!I,''''' , 'u,, '' Snre. ARTUR EU- 'I . RESIDENCIA: 

e HERctLIO F R E T E S O E C A R G .U E I R O SAv. -Herclllo 1Au. I. 
Ifilf8J.,eerellil',COS,T.\1\, , a com- VAPORES: A SAIR: • -::: '.P.hOíí!i Iltl _nes

rua . F~I~~~a s~~. PARA O SUL: Att.nd•• c:h....,... 
. P::'i~~reC:: !O ~ CUB~TAO: dia'. 23 -do corrente para · Rio Grande; pi-, 14 

Inl~:t~:r:~~~!:;ó~ ~,~~Ji~i~ ,8 lotas,e'. Porto :' Alegre, I~========== Ilcom.~,e~t~ t COMTE. ALCloIO: dia 27 do corrente; Rio ' UraQ~'t 1 1 
I da ~. IDS~ Pelot~8 :e - Porto ~~~gre. (ae, A , Elac"'''' 

da PARÃ';'(F 'NORTE: ..~V' ~ U". 
13-1l'-10lS. /';'."': 

14 ' d. , - I A8PTB. NASÓíM~·N:t():.fdlã ; 2li ilo'kcôrreJite pen ' Ha . vende m~ldore. I 
Jal. s. Prancl.eo, &Dlol., Ao". 4~ Rei. · e Rio d. Jallelro: In.talla o••quadro.. 

.... ,. ..... DeFENDA os SEUS INTE~!S, DAN.OO t"R,BnRfN- p.r. o. m••mo•. 
1I.;.______ __2_"....;.! elA AOS VAPORI!8 00 LLOYO BB SIIl!1Ro. 

III~ mClldIcoa. 

AplK'la-RI!a 1010 PInto. 
11 - PIIonc tom 

9 

• 

• 

• 
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•• 

o BSTADO-Segunda-felra, 18 de Sel bro d. 1_ 

I ':...................................:

( ) .e~~st~:;1:(10 

i Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
;':t;da{J<;~" e Ot1lctn~1 ., 

' ;1& .J o~_ ·:; PIUfO n, · 13 • Tranllp~r.te rapid~ de pa'.aaeirose cargas com os vapores -C.rl • 
• HOépcke.'· e i«Aifna·; ê unlcam~,ntedéi~c~rlas com o .vapor _Max-. • 
. - ,,,·,;,,,, ..·... ""';c'.b' •.,.lI SAlDAS MENSAIS DO P:~~~ .~LÓRiANÓPOLIS .>" -': J-

I"
;

N~ . C'wlt./: 
•;' llIJU 

;eml.'(ttte 
!'chnoehe 	 !0. _ ~i))JJ.aJ'llo(~-;-:Eip _ d~- 'I Linha Fp~lis.-Rit' . ll~ Janeiro Linha Florianopolis- .:-	 :-;:~. 
_l\~.• 'I Escala Itajahy-S, Francisco Laguna. 
~ ~ur.l'rn flVU'CO e c Santús. I Escala São Francisco .. 

! • Transportes de passsageiros ~ • 
N o llU~rlD' !• e cargas, I Transporte de cargas Transporte de carias.: 

Anno 
~me.stre 
Trlm"td,e _ I"•• Paquele cCarl Hrepcke- dia 1 Paquete «Max- Paquete «Max. .' 

«Anna- • 8
AnnUDclo. atedJanta contra~t tl !••' cCal Hrepcke. lO 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 ! .".

cAnna. lO 23 	 .. 

•• Salda á 1 hora da madrugada. S 1 h d -• .: 
" Embarque do Srs, passagcl- madrugada., Saidas ás 18 horas p, m' l aidas á ora a 


" dl",oçAo nllo Ml re8poo8Bblll•• 
 • ros até ás 22 horas das ves-	 . _I.:",,",I... .cooeeltoll em1lt1dol nOI 

artigo. ",,"tgaadol 
 I peras das saofdas.

•I Ordens de embarques até áS' Ordens de embarques até Ord~ns de embarques até "' ~.'~------------------~ 	 ,. 12 horas das vesperas das ás t2 horas . as "12 das vesperas.': 

: __ _..__. saldas. ___ das saldas. '.1' 
Ob!!e!vações: 	 . .'',.Â~l_dia e as 	 .: ~~eia~s~;Ji~~ltee~~ore~:~~~~:~' d:

O a~~~::~~,::i~e d:acc~:a~ :'1

S
Passageiros - Encomendas ..- Correio .. li d b d dsuas- Modernissimos avii'oes JU 52 ligam com a m!lxlma • E' expreT~~~e~tem~~?~i~~~: ad:c~~l:~;g~irO~ p:s~~~~~~ ~ fe~~o o POI~s ~~~~~~~. SilO" 

segurança e pontualidade: • «Rita Maria» . '. 
' e" ' p'entes BRASIL - URUGUAI - AIWENTlNA - CHILE -. Para mais informações, na séde da I 
. . 	 BOLIV[.'\. - PERU' • Em"resa Nacional de Navegação Hcepcke .' _ . 

f	

}IA India é, como se sabe, Syndicato Condor Ltde. e 1 á rua Conselheiro Mafra n." 30. _ ..' 
• região do mundo mais in RLO HCEPCKE S A • 
féitada por serpentes. e on- Agentes:- CA SI· ",,_._ f!to olft..O(j•••••••• '-;r,.;,lti.~~~' •• ~;~:.~,,~~$~~•••••_ ,,:...dif a8 s<!rpentes ~ão mais ve RUA CONSELHElHO i\IAFRA. 34 - Florianopolis .,'" """"" 

f~::::\e!o:~~:t~~Oe d~::i~ rl=I=====-====T=E=L=E=FO=N=E=N::'.=I=,5=OO========~ lO d· -·------1------ ..---- ---- ---..- --- 
gósos 'em ·sido a preocupa ra lum no 
~~e c::st~~~~;; d~: a:::::i~~~ Dr. Joaquim Madeira Neves " , . " Monaco.& ,Cia. Ltda:~ 
rui'ais da grande colônia bri- Medico - OCllh st.a org_anlsmO 
;t:~~~nt:J:~:eiS~~n~:r:~~e: Formado pdo faculdade de Medlcloil da UlIlverllhillde I O rát:lio é um dos corpos RIO DE JANEIRO 

rim 'de ser-encontrado o meio do Rio d~ llmetro rt ais perigosos para o orga- Firma estabelecida há !O anos, trabalhando presente 

ãi'âtsprAtlco - de exterminar Trclllmenlo cllolco ~ clrurglco d~ lodlls 8S molell,lils I, nlsmo e póde tornar·se ~~~- na distribulclio dos conceituadissimos 

i''rmaloi' ''nÍlmero possivel dos dOll olboe r tal na dóse de. dois «mlho- vinhos «UNICO. 

iérrivele'.· repUs: Um desses Curso de "p... rretçolJm~Dlo 1111 eSI"~cl,,lidade, com o dr. oimos de g. E um yenen.o gozando de largas amizades no comércio local, l'm modo . : 

êcfncurs08 deve como resul · Paulo Filho. oo.3ervlço do Pro!. DGvid .3/10~OIl. 00 Hos- que se acumula e cUJa eh- especial no de SECOS E MOLHADOS, orianizou uma ))

"CIo 's ;Bdopção, oú Es~ado pllaI da Fuod,.ção Gdlré~-Gu'nlt do Rio de laDelro minaçi!.o não é possivel. Exer- bem montada _ 

Cle'~Batoda. de um CUriOSO Com!)IEtll appardbllgem pllrll \!Xllme~ de SUl! ellpf.clafldllde ee uma seão lenta" causa Secção de REPRESENTAÇOES 


'.1fftrêlho. .Trata-se de um Eleclrlcldilde Médica, CllnlclI Geral geralmente a morte pelas contando com pes50al habilitado e benquisto~ 

, 	 !~o;,cllindro lIexlvel tecido CODl.uhll.~ dillftllmellle dos 16 611 la doençás que provoca (can

•• IImlóas de aço, que se J P b T I b 1456 cer, quéda da tensão a~te- Aceita encargos de rt'presentações de qualquer
oolo"êli,';,{ nos sltios inlestados CONSULTOR10 Ru!! cão iDro 7 ao. e ep . rial, etc.) Dal resu\t~ um genero e ramo. • .._ 
• léuílO' C(IIDO Isca algumas RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 TELBPU. leU problema: O uso dos ehxlres Para .maiores esclarecimentos e :referências, quel-.' 

ralaiàóàs vivas, Ali cobras ou águas de eleito radloati- ram dirigir-se a08 Snra. LOURENÇO, . HORÁCIO :':: 


,PI?,~~~r-'m ;!~Io oriHcio supe- VO, Algumas dessas . águas MONACO & elA, LTDA., __ Caixa Postal ' 0 .0' 963-: 

Ror, rompe.~ ,p até aos ratos. contém até seis «mlllarde Av. Mauá, 1.089, PORTO ALEGRE: ' 

que ae refugiam na outra Dias de g.l> por um de ra- BANCO DAPROVINCIA 

utremldadê'_do tubo, onde dium e, com o uso de seis BANCO DO RIO GRANDE DO SUL 

b6 u.. êilpecie de '- cofre, eopos por dia. chega·se a 
qu. aUloaia.tlcamentl' engaio- um" quantidade de qu~tro No Rio de Janeiro: .. .. 
la .. cobra.. . -- .mi\lôoimos de g... de radlllm MONACO & elA. LTDA. - Rua General CâmafB; ll29• 
d.~~clJ~~=oP(~~f:~:tr~~ 	 ~o:r~:f.°~e o o ~::lmP~~~ ~~~ Banco Boavist" ou quaisqut'r outros qU~ ,~~,~~l~r~~ 
cllllJJro. r lllla iiempre 'uma 	 eliminado durante 08 dez I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~ ...Ir... O eilíprego do primeiros dias após a inges·I_-___ 


..laVa jiendó i,gene- tão. 


ad.alllea' --	 : (a'rl()s ' H~tRRe S.A.~Óm!a~~~a lI""":::::::::tE=C=LE=Ç=TI=CA=i"

=~:~~::..~:3 
FE()AIANOPOLlS~Os~~~.1fa r.~'F~~;S' ... ............:': ...........,.. 
 B~~.~~~~~:l~Cruzer::~lr~~O do Sul, LeI••1-ItOI .- " ·i .A.LO ' A..- a • F rio em Tubarlo ........,,-_.-..... -110 


ELECTRlCOS 

OR~:: RICARDO , 

GUTJSMAN ~' 

/ t()-!Jdd ~ 

"chell 
VendM em pr"'lIÇo.. ca.nntIa de 4 unoa o.. fTUHUkII (. fIO , ,. 110 1II1w)..,.. _. ____...111 ..1... ,.... _ 14 

a...c-.- _ _... .......... ,."o .. ...-_lMr_ .. ~ 
1Iaa... _ "'1.0 lOdu u ......... 

~ • .-o _ trll o.,tIt•• 

=..- .................Fr:a: .......
::.:-;:=:~~ :a:F= 
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So,; ia1 1~~~~~::R, JI !io~~ 
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ANNIVERSARIOS
Londres, 17 - . Londrés. com ás l U.. bar Í'Ícad9.S de I Transcorre hoje o .aniversário dasacos de areia. a extinção de suas lúzes e suas extraordi'l exma. sra. Almira Olga ·Tone"l, - quenáril!s preCtlllções anti ·aéreas, pal'ece o ·cenário para o receberá, por Isso, muitas lellclláçOesdrama da guerra. sem atores em cena. Não há bandas de das pessoas amigas.lIIúsica. nem desfiles de tropas e nem discursos patrióti· 


coso como aconteceu durante a guerra de 1914. Não se Passa hoje o nalalíclo do 
 sr. dr.
vêem mais· bandeiras que as de costume, e chama a aten· Celso Fauslo de Sousa, secret~rio da
ção o fllto de que não existam. nas ruas, cartazes incitando Viação o Obras Públicas. 
ti povo a alistar·se no Exél'cito, como era frequente na 
conflagração passada. Tão pouco. não se têm distribuido Senhor!ta. I.~!l~om que _eu D"· 
bolelind de propaganda contra o adversário. Ocasional· Imoralto URC chupéu RAMHN7.0NI. 

menle. pôde Yer·se pequenos grupos lIe soldados marchan· I FAZEM ANOS HOJE:do pejas ruas. 	 I Sras. : Mercedes da Glória Sous~ 

e ~~~::~~dZ~: ~el~~sta Branco. ZulExplOSão em Berlin1 ma Ferreir. Cosia e Inez de Barros 

Berlim, 17.•_- Decorreu às IIrimeiras hotas da manhã 
 Soeiro; 

de hOje uma explosão na séde do Ministério do Ar, em Srs.: Mar!inho Elisiállo de Brilo e 
Leillzigerstrasse. . Os bombeiros e a lIolicia fecharam uma Juvenal Bar/elo; co:~;~~~!~ s~~n~::!~~:O!~~~1 
extensa área em torno do edificio. Jóvem: Anibal Ferraz; tamento de b~lIe7.a . O sabonete 

Palmoliv~ é reit o da mis t u ra secreO Ministério da Propaganda .admitiu ter havido uma 	 Meninds: EClla. I:lha do SI . Ri· 
ta d os balsamicos azeites d e O li va

explosão. mas não deu maiores explicações. cardo P. Silveira; e MarlOa Rute. II e d e P alma. conhc:cidos desd e 3 

Toda a fachada do edifício loi destruida. lha do sr. Mário Lacombe. nntiguidade como os mais perfeitos 

O ministério diz que foi instaurado inquérito e «as elementos que a natureza produz 
Senhoril.. exlln que seu Dolvr· p ara limpar e embel1 ezar a cutis. pessoas responsáveis estão sendo procuradas com empenho». ..e chapéu RAMENZONL Nfto ha motivo p~ra q ue a bel

1~2'a da cutis termine nos hom
Mussolini toma bros. Ser·lhc-á racillirno conservarHóSPEDES 

Estão hospedadas n~ Glõria"·Hotel B pcllc de s~u corpo ti\o suave cprovidências F· • . d as seguintes pesscas: Júlio Pinho. encantadora como a d o rosto. 

solini tem estado deliberando lorge Grossl Alvares e Pedro Garela. TOOôlS as mnnh f1s. banhe-se com 
RO:\IA. I • . - O sr. Mus· ug.u a 

Palmolive. dos pês it cabeça. Assim, •a pene de t odo o s~u corpo ficará 
nete. Ii.nm de ~!.'termi.n~r a~ . .empre m llcla, viçosa ~ juvenil. , ___........................-' 
com os membros do gabi p' o·I.'c·.·a 
~~c~;~~~~~e~a ~n~~~~r~~:~ant: ~á meses que ~e achava 	 I M~ch8do & Ci~" 
os próximo!; doze me~e{'; detlrJo, e~pe.rando Julg~m~nto. 
I~sle liviso é interprptado, em o c.'~belelr~lro Ilrllgllalú He· Agência e 
círculos bem informados co rn~lIto G~e. _ Representaçõesmo indicação de que o go· Esta nOite.. !lao, s; sabe bem 
verno está resolvido li pre como, _Herachto Ore esc"p:JU·~e 

diz o cirunliào dpntistn Clixl po.tll - 37
venir.rie contra qualqut'r das maus da Delegacta de Poli· Osw,I•• SKII RUI Joio Pinto - 5 
surpresa e ndotll medid/ls ela. 

para que o pais se encontr!' _ ______ ._.__._ _____...__ __._ "A c~puma de Colgalc contem FLORIANÓPOLIS 

bem abastecido de provisões o novo jrl~rediente qu(' p('n('~ 
 Sub·lgenl•• no. lI,incipIIs
vitais. em previsão dl' uma t ra :\té ás ft'ndas escondidas muncípio. do E.hdo.
possivel emergência. entre' os cknt("s as q \l ar s0 A.vido d. hoie 	 P. 17 

os dt~ntifricias cammuns n flo
pr.cisa doBombas alemãs na 	 podem limp:lr .. livra-as d os 

Morreu o dr. Rudolphrcsid uos <l (' 3 1 imt~ ut ()s (' dasRumânia ENO .,.. .. 
Bucarest, li. .- Num ataque ....,.. von Ihering 

lançlldo contra fôrçAs po causa d o nl:"\U h'l liro. dos den· 

t ('s t'mhnçCl dos c amélTcllos.lonesas, vários aviiies ale· 	 Fal eceu em São P/lulo. n(l
d as gcngiva~ moltes ~ das ca· •mães deixaram cair diver· 	 dia 15. o conhecido cientista 

sas bombas que atingiram Academia de Letras ri t'!: ,h")loro:'í1s. Por isso (~ que Rudolph von Ihering. autor 
Colgflt t" limpa ren/menteo território rumeno, CRU Reune se amanbã a Acnde· 	 de várias obras didáticas. 
o. dentes. con 

!oIcrva ns g{~ngivas firmes e 
slludo a morte de 4 pessoas mia Catariuense de Letra~ . ~ crnhell l"7... . as~i8tente técnico do Insti· 
e ferimentos em muitas ou· 7 O h -	 tuto BiGiógico e comlsslo· 
tras, além de danificar lampldu I mel ore' s:tdiôlS c o hnlito pCrfUln3do". nado pelo govêrno federal 
uma estação ferroviária da preço,. CASA RADIOlUX na chefia do Serviço Nacio· 
fronteira. RUI 28 de Setembro. 28. 

:s:~~~~!~:g:lf~>illva d. C. C. C. Paulo Setubàl~I.;B~S T. (ORO~DOS75 aviões P.fa Im.ruí 
Bucare~t, 17. - Setenta·e · O sr. Tiogo de Matos vol· . Ontem, às 20 horas, r~a· .", ;; Ccirtaz do dia 

cinco aviões polooeses, per· tou a exercer, por nomell hzou se no sslão arquldIQ~ '-,: I: ·'18 • s....... 
seguidos por IIlemães, poisa· ção, o cargo de escrivão da ~:~::~ ~~·I~~t~~:~~~ ~~e~~~o Rei à~ n, 19 • lO.-tS ),oo... ram em território rumeno. coletoria federal de Imarui. 
Os aparelhos foram imedia· ~~tu~~~~ur~~jaCafti~I!li~ad~aulé ' SOB .Ô ao DO catI 
tamente confiscados e seus --------1
tripulantes recolhidos a um 	 Incentivar a cultura lntelec COIII . W.llta. 8oy4, 

tual, morlll, cfvlca e.. física o ~"rói de F......... ... L..... ~ campo de con..:entração. ()]J]1J() N em meio à mocIdade cató· 

lica catarinense, estando as- SEGREDO DA IJ.IIA DO lIIGIJIO
O coronel Beck l'd d •

Basiléa. 17. _ Diz.se que O 1 er OS cinemas 	 sim constituida a sua .dire· ' · "· 2 D. J . ...... 
toria: [lresldente, José Me· Ih . 1"1... .-'-'" ... "'111 
delros Vleir8; secretário, Hé'l o m. OI 1I , 

o coronel Beck. ministro do EIDP. ClDemallllll.lilk:a ODEON LIda. 
exterior da Polônill, chegou H' -la-i 1~02 - H' São acusados de falo 	 !io Barbosa Fontes; tesou. ..ib do . .... cw.4a.
boje de avião à cidade oJe • eIra - oJe "d d d'" t r reiro, Teinistocles Muniz Fi· ..- No -.- 
com alguns membros do Um desFile empolg.nl. d. mú.i· O ?apl.tão Vitral Joppert. e 
rum~na de Ce~nauli junto A', 17, 19 • 2045 ho,u SI a e. a ~mls ra Iva lho; orador, Antônio Gomes NaeiÓMI . - D. , . L 

co~po ~iplomático est.ra.n. ce., blil.dol e de lind.s !I.'Ot.~... go:~~~:~~ra~n~:tese:'~!f~~ 	 ~~t~!~ei~~~U:iO big~ot~~!~~: Preço IS~ O:..-.u.; ....... 

geno retirado de V~!!I0vla . A RKO. ~pr'''~h um. exClPCIO- ra os seus pedidos de habeas' Lima.

Ao desembarcar do anao, o nll com.d,. mUltcl1 com Jo. Pen° corpus negados pelo Supre. 

coronel 8eck teria. declara· n.er, Genl R.ymond. !"f."iel Hil· mo Tribunal Militar. Ê~seB O paquete «Carl IMPERIAL ~. 19.10 ..... 

do haver_em ter~l~ado as 1!lld. P.kl..k..lcus, V,tO' Moor.. oliclais se encontram presos Re.." do .... 

suas funçoes d~ ~lDlstro do por determinação do . coman- HoepckeD 

. bateu 'na 

exterior da Polonla. ALMA DA FESTA dant!.' do 62· b'ltalhão de ca. ponta ,do Mata-mata .... ~ CASADA IM JIJOM 


Se tem c~nclencia é ~::~n::~::;obltd::-- ~F:?:~~o :~~~~~~sd~p' B~~~?d~~'!;:cJ~;~ A viagem do «Lacônia"Em _viagem pare elÍio' dé éó.<~~iIe~Y••• e F'-- a.c. ' 
fUZilado nil I.pal.ldol _.- '!lI!I'_ d. to' nistrativa. achando·se, por ~OR1'O !,T~EORE, 1H -- Jln'~~ 1\ lIlrt~a.'0 o.t....esta. ' !~~.~ :".c:."::.~ 


BERLi~. p. - As autorl do h"'lnho.•bol..~ de todo isso. tambem afastados, res Deixará hOle o nosso porto. C~lIilll" .1 23 _h_oru. ...1I Dl. . """.." lOGO 

dades notiCiam a execução quilate. .. pectlvamente, dap lunções de rumo de (Ienova, o vapor Anoil 111I:IJ U C1II'I • "u.,. ,.,t .~•.I 
deuDialemãoque st' re,?u · Uma produção .I.soílliml que tesoureiro e almoxarile da· Italiano ·cLacõnla., que con. V,~ c. ,,~IiIU.. ': :,:., - - 
aou 8 iprestar serviço ~llll nOl lIIostr. um punhldo d. COUII. quple batalhão. duzirá 3500 toneladas de ar' ';0. ;alJilla DI. ..... ::' Q f &_ 
tar.por motivos de conclên bonitall Êsses habeas-corpus. rela· roz, que, 11811, seguirão para .~ ..... OV.,.. ",t'll:!l~1 ::... . ucnta· e&nA 
cia. Tra~·se de August Pio U"'. cinta ,,"leildida que nOI tados pelo ministro Bulcão a Sulça. É3se navio ·não lI' lI~r~1 •• ,.... ilíJl:~~- bQertal I. 19 ••tS ho
ckman. ,de D1nslaken•.fuzila 11101"' . üm IiÍldo ,ollÍanee d••mor. Vllloaforam negados por una· va maior quantidad .. Jllal_" • • c:e.....t.. p -
do por se. recusar a Ir para .",old"ldo j:el.....il d.licioll. nimldade de votos pretendia, . devido à :c.' .i!i!tllll ... ,...... '.!I- YOIAS DI NO" Y" • 
o cf~o~.t~.;.:. .,. ... . _ m.locIill. . . . praça, assim como 	 :v... . IlIIr '.... ...... a 

[)I~k!!1a~ : eramembro da . _ No '· ,o.m•.__ . Prec;os em .rt·gol elelroco,? receberá, em Santos e ilyjf'" I rtrça la " QI- fila, ,.1011.. _ W_ ...... 
:o~~g;~!;àill!Si~i::'~nal para Aúr~r"'il•• i\;~'1r, - D. .F. B. CclASSA RbA DI<?8lUX, Ru. ~8 de ·Jllneiro, ·50,000 ~f'.atf.U.t:.::. saCf ,11. A ..:./-:.r. MIe 

M...."llhe.dena"".u-_rem.n. e etem ro, ... ... ca . 	 1 .eIa ~. lafuIu 

20.000 . u,trJita' ' P,"5Ms ~~~:~~ :' S1,Oo ' 	
fé

M...: ~ '1=......s: - -no. ·' 
'ut. rlo na Euf~pa ::,: ....... lea. • Quinta-feira 

No"a Vorll, 17 - Jrifórill.ni - JoI d A J OLHOS OUVIDOS 


de Loadru qlle 101 lólciado W:fb QuJnta-f.irél • O e riu O-NARIZ, GARGANTA 	 la. AI n . 19 • 10-41 ..... 
• Ibtlmcato "oluntirlo t lll Sht . Com6rcio d. couros ~ 
IH" aa Allllrtll• • leRdo It UII.. V-. M.c Lt. t- a...;.. H..tclr [~II", 4. c."". 4e SeU . - A........ 4e ...... s.- MAIIIAI .. ~ 
alallÇldo ali ' COII 11 101.1 de • Ir!. 0..""" .. , ,,-,",I (OIIRIfta ... cSa 4 ,, 6 I/!-I.. VIdor Má 14-TeL 1.-7 PORTO ALKORB, 11 - _ ' til, 1("1, J........., . Mal
" lIIlt _LI bollWl• • que "",Irto ,,,-"-eIe'" FOX rllll I' dl"ullado quo o 6 11 do. A_. .... ~ L" 
para o CAmpo de blt.lh. a .... _. mareio d. OOUro, ," ODOOD· lia R.-... • 
11. Ea,apa em lavor d. Inrta· CAlAIIMOI ~- In oompl.laIII••t. ~,•.111' O GcaDO E O MAGIO 
Icna. - -_- Dr. Pedro (at,tlo C11Dlca m6dlco" do: 111'" '~luDdo - ~ ...... .......Dodel'l •c:lnuvlca "IDd.. 4. f,oDI.lr., . U l e Vect ............... . 
o preço da ma"t.l.a DomIDqo 	 '6. f. Uo '~UD' D.,ócloe, HoIIrwoMI ? 

Por.o Aqre. 17 Eaqua. O e peecoço com flr.,,,, d. MtlDI. ....d60· 'oIe .............. ~ 
to a1pDl adIpa nUo ."IMDdo ....-... ..... ... - , A. OUVIDOS A1raA' dll., li ,.,UN'" .... ,.... 
de preço. • • • • tdta, qIM K • I •• , DI. 18 Da ba.. ... 2. 700 o qlll1o. 

I
_______ 

:-:~&::.:',:.d::'= De.tIII ,....... JI., V.. M.. • " 6MIM =:-.~""H.!,.= Da hp 
-..... udo a ~llo ct.?tooo o L..tI.. ....... ,... 	 ~ .s. 0.11'01 ,.._ do ..
1I1__IIUII 
Ido- """ 	 
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