
A covardia inv~j a dos "vermelhos" 

"A Rússia, apesar .- de nã.o ":ter uma história " militar , _ ~ondigna, jAmais se conformou com a derrota fragorosa que os poloneser. lhe 

infligiram às portas de Varsóvia / diz O CORREIO DA'MANttA;' ~~) virtude dessa derrota. foram trancadas as frontei ras entre a P olônia 
restaurada e o Estado. vermelho• .-Agora. enfraq~ecido o bravoex,~ rclto polon&s, ao invés do respeito que devia merecer um povo do
tado de tão extraordinário ' espíritonacíonal. a covardia invejosad,o,s vermelhos resolveu faz e r o que nAo ousaria em outra oportunidade: 
restabelecer, num passeio sem Jnaior~.s perigos, ~ssuasantigasf.r0ntelraa. ,DO!... , asalm. o mundo. por efeito da cooperação nazi-sovié
tica de mais duas repúblicas comunistas, como compensação do/ q ue a Ruasla perdeu na Espanha. quando parecia nao existir a acen o 
tuada afinidade de hoje entre os .que lá mediram forças, por . lal'l1entável engano, à custa da brava aente Ibérica. 

.A guerra i dura..• 
Berlim, (V. A.) - O go

vêrno deu à publicids.de no · 
vas medidasdestilllldas ti tor 
Dar mais rigidas as condi, ~..... ... I ' . ; .:\ "'-· . 1t.Ed-···:·-l'i~ ···· E·'~· ·~.~.··.·.S·'· ......,§" ······· .. ..... 
ções dp tempo de guerra na 
Alemanba. o ":,! ': I ..' [lo'Entre as releridas mellidas : 	 t..O
encontre-se a ordem gover- j
namentnl parti que túdos os MAIS ANTIGO DIÀRIO bES'A~'TA CATÁR'iNA -O 
poderosos aos mais modes
comerciantes, desde os mais 


tos. e aos negociantes de pe  Diretor-gerente : Altmo Flores 

dras preciosas. que decla 

rem imediatamente ao Rei 

chsbank lodos os «str·cks> ANO XXV Florianópolis - Sexta f~ira. 22 de Setembro de 1939 N. 7772 
que tenbam em seu pOder 

em ouro, platina, prata e ou

tros metais de valor. O ou As armas norte-ameri

ro deve ser entregue ao Hei · 
canas são insuficientes
cbsbank dentro do prazo de Nova York, (V. A.) - O 
10 dias. havendo severas pe· "World Tele~ramm» recomen
nalidades para aqueles quo: da ao govêrno (lue autori7e
transgredi!em essa ordem. as fábricas naciooais para

Os demais metais e pedras se coocenl!'urem ua produ
não lerAo que ser entregues ção de munições, equipando
às autoridildeR, mllb todas as a marinha e o exército por · 
pessoas deverão (azer uma que sabe que os "general>
declaração "ôbre a quanlidll e almirantes não eslüo mui 

. de que possuem, assim co lo s/llisfeitos com o muteria l 
mo tirar uma licença espe ex i ~tente » .
cial para IIclá-los. Recomenda também qn. 

o congresso delibere com cal 
amsterdão. (V. A) - AS ma sôbre a supressão dI! 

condenações pelo fllto de re · prOibição, devido a exigi . 
ter generos alimentlcios mul - tempo demasilldo trlinsformal' 
tiolicam-se na Alemanba. a indúslria e baver escassa. 

"Na Wes:f1Iia. duas pessoas quantidades de muniçiips I' 

lor6m (·ondenadas a pesadas de /lrmas que são insu!icien 
multas por êsse delito e. nu· tes para «dderminar odes 
ma cidade du Renânia. duas lino da Europa-. 
mulheres foram multadas em . -. 7' 
100 e 1.000 marcos, resPPcli ' l Preço. em art '90' elelllCO' 
vamenle. por possuirem «sto- CASA RADIOLUX, Rua 'la 
cks» de sabão. i de Setembro, 28. 

>CANÇÃO FAVORITA 

PARIS. (V. A.) - A última spnsação musical do 

.swing t norle-americano, .Boomps a Diiisu», ,traDsformou 
se na canção de guerra fu\'orila d/ls tropas britânica, 
que desembarcaram na Fraoç'l, em subSIÍluiçã(l ao co 
ubecido «Typoorary> da Gr/lnde Guerrll de t'J14 -18. 

08 ingleses parecem mais alewes que os [mnee· 
fes, em contraste com o que aconteceu no último conlli 
to, e se dedicalD ativameole a ensinar /lOS (ranceses dtl 
linha Maglnot 88 úhima8 canr,iies, 1I,,~im como I1S dBnsa~ 
modernas, tais como o -Lambelll Wlllk . e o "Under th t> 
Ollk,., prevendo já a primeira licença, que terão, pal'a en
tregar-se à arte de Terpslcore. 

II 	 - ~ 
Dr Joio de ArauJ'o_OLHOS, OUVIDOS 

i" _- I · NARIZ,GARGANfA 
EiPcclell'" cio C.nbo d. 5.6c1. - A••i.l.nl. do prol. 5.nlon 

COnsulliS doa,lH d~s 4 as 6 1/2 hor4S 
,.,':. lO C~nsUll6rio _e r~~idêncla : Praça 15 de Novembro, lO 

.::o:BIBIR1ISGO MASSACRE 
Copen '1'1'. ,v: ':'A:r -.A \baixas ' p(;ionesas no .massacre 

lIuerra :moderna se revelou como gigantesco>. mas crê que sejam 
um gigantesco massacre> - provavelmente entre 25 a 30 
'deí:la.()u uoi oficial alemllo dos mil homens. naquele periodo.
Corpos deTanks, que acaba de Admitiu, também, deplorando, 
regressar a Berlim. vindo da que nao foi possi vel fazer pri 
frente oriental e Que 101 um dos sloneiros. «Temíamos que os 
prlmeiros :ainvadir o território soldados poloneses se insinuas· 
poloriês ségundo . corréspondê:\ stm por entre os nossos tanks,
ell en·viada :.pelo·· corresponden· o que lenlavam lazer com 

' te do· jofilill ' ~Polítikeiíi'l-. destreza. e por isso nos viamos 
~':t Esse "r'ílesmo oficiai/ que. qua obrlgadosa ellmlnar todos quan 
·lIficou '''oscoriíbateidesi:nrolados tos eram pressentidos e que ten-
Ü PolOGll co'oio gigantescos tavam passar para a nossa re
"1""tI, .':.e5~entouque . a taguarda. Ademais nllo IInha
oIr."" du'i'orçãs ;, alerÍ1lls · foi mos queni se encarregasse dos 
••11 , Iteu dõ rque;se\; lmagina~ prisioneiros. Em tais condiçOes,,I- -Mil. qíié irr"eçó-!..-: ajuit- do sê d,~,:efaze.!., prisi()~ei~os e 
lGu drpotl de pequua 1)111.... 1i destrunlodos os IRlmlgos. 

O oIldel"r o qur falou O. lÍoldados ";. poloneses .5110 

I A d 1 " d·· ..e ' dencia: 2°) tremendo ' âtaqueA eInCOmpeenCI8 ..... e. ·aUlIO$ : Irlgen- ~iO~e:~~~Y~~n~~:~~;~en.,~~·l·p'lom· aCle'a" ·a··'lem' a- numerosas crianças: 3°)..OOm· bardeio de trensderelugtales da d dos e trens-hospitais traoa-
NOVA YORK (V. A.) -I recursos reais de que dispõe Imenlos exigidos ao mais In- pOftando soldados :ferido" 

Em uma correspondência a Grã ·Bret!lnha. [imo candidato a um posto tren;; que estafam :COlQ o 
enviada da Alemanba ao , «Não podeis imtlginsr - diplomático. O jornal saUen· 
mais importanle órgão de escreve - a leviandade com tp que o anuário nazista _. 
Idioma germânico dos Esta· que Berlim sub·estima a fór- assim o designs: .Pertence 
,los Unidos, o . Ne\\' Staal ma_ pol1tica e econômica da' ao ~irculos dos amigos pes-
Zeilung und Herald. é posta Gra-I?retanha». _ soais. do Fu.ehrer». . 
em relevo a incompetência O Joro~l alemao,. q,;,e pa- O ~ornal IDdaga flDal':'lente 
de cerlos dirigentes da di rece partilhar da IDdlgntlçã.o se tais titulos serão suhcien

plomacia nazista. _ ~:n:':~ e~O~~~!p~n?aet~ted~e~~: ~:~ r!~~rt~~~r: n~~ aP~:~~ 
.o autor da corresponden- tar à testa da «~eeção da ln- sença, cada vez mais nume

ela que purece l~car de glatel'ra. , no Ministério d~s ofQSa, na WllhelmstfaSSe. de Tlm~s·, em. arllgo , em qu~ 
pe,rto 1\8 aItas e~le~al! da Relações Ext.eriores da Ale-I membros do Partido Nazista. analisa a sltua..•ção eco.D. ~1It1 
Wllbelmstrasse. mdlgoa-se manba, um membro do Par- que tornam dia a dia mais ca alemll. es~reve . que o. 
contra a ignorância lotaI lido uazista d'l primeira bo · diUcil aos diplomatas da ve- ~ál.C~OoiJ dos ~r~~~nteIJDedo 
d~s. 81.l0.8 (ul1cionário~ dêssc ra, que não possue. entre- lba escola cumprirem a Bua s:~cSit;;;'Ç~~ ~~nõmlc~e~rpa,!& 
~nlsterlo . em relaçao a~s tanto, nenhum dos conheci- tarela. a sustentação' dI." .uma f g er 

.· .. 1". - ". 

Qualidade e Potencia 
para Cargas Leves 

VEJA o que os Intemational lhe ofle

recem na classe de pequena capaci


dade: Distancias entre eixos e Dimen

sões de carrosserias para qualquer 

transporte leve 1 

Seia qual for a sua carga, ' haverá 

sempre um Intemational construido para 

adaptar-se exactamente ao trabalho. 

A conslrucção "todo caminhão" destas 

pequenas unidades e a alta qualidade 

International asseguram funcciona

mento perfeito e economico dwante 

muitos anDOS. 


Peça folheto deacíiptivo semcompromisso. 


CAMINHÕES INTERNATIONAL 
.. -, ...... . 

Agentep para o Estàdo de' Santa 'Catharina 
MEYER.. & elA. ' 

Rua Conselheiro Màfra i.~Caixa postal .ta 
End. telegr.: "Meyer~'-'--:-FLORIANl.)POLIS 

A '.. 

' . Washinglon ;:qufí"õ ';em~lxado ·:;~ I:~:~s;:: 


,~ • 

l O lOf••nlta dl.amllquh cal · combate!!t'. Ixlrtmamente co:. ca;reunhi-se hojéo"iCoilgreií1; tlco UID coaUn,,~nt. d. lub- • 
cu.. u pttd...Itmll ai Iltnte .alolO'. "' cotIqutata · daPolô- 80; ' S~a ; finalid&d~ priDclpal, m.rIDo, alem 8aí!l..Ua.doe a • 
OrMa'" IÓ DOI ",Imetroa ckJ .1. "10 Nr. um. IIrela tllolá::: désta S l.'z."lleri. COIDO O 411 l.aten.tncar • luta COlalra a I 
ttla. dt pcn' e pelo _no. til, porqlle Itr' plcclsMdestnifr;' se ;'ó pre8idfonti! Rooa.",U IID marlDba d. Iilu.r!'. brttul, ALIVIA 
16.000 lIolllCSll. Dtlle llrabcm m.la, todo. OI IOldldo. anles ••u dl.cuRo, dl,cuUr a lU 

. .
 

Ftrma brasileira na ra de 10nga .duraçãó '-:- 'l IJ D 

"black-list.. positiyat;Dente errados_ .():.JD 
Rio, (V. A.) _ O -Diário da mo ~uirlO Ilcrescentaqu. « 

Noite. desta capital noticia m~rIDh8 mercante ,· al m 

que, irrompida a guerra, o deiXOU .de existir equ? 0'4 


. govêrno inglês organizou sua subma~IDos do Reic.h :: t: lD OI 

.black-lisb, ou seja. lista seus dias contados : . ,.d 

::dg::'a:~i~:sS~~e,i~~I:i:!S Llmpld..? '. O. , ~~ího,. , 
ture:f.a dos seus negócios. pe- preço" CASf.: RADl0EUX 
Ins artigos que vendem ou RUI 28 de Setemb.o f" I. 
pelas nações com que transa- . ... , , 
cionllm, devem ser boicota- A Alemanha/ a inda 
g:~c~selfn8g~~::ãOS ou pelos mantém i'elCiç5eÍl a . 

Acrescenta o conhecido mistósQ8 ·.comJ a 
vespertino carioca que na Rumãlüa '. 
«lista negra> inglesa foi in- Bucarest. (V,A) -:- ',0 lalo 
cl!lida a firma brasileira Mon· de haverem chegado há ' alguns 
telfo. Aranba Ltda.• represan- dias dez grandes ' hidto-.vlGr 
tilnte de várias fábricas ale- destinados ao exército rurneDO ~ 
mãs de armamenlos, que rea- interpretado como indicio de 
lizara~ negócios vultosos na que a Alemanha ·conlinúa I mlo
América do Sul. ter relaçOes amistosas COtn I 

Rumânia. .. 
Utilizam granadas de Soube-se que estllo ó NndLl 

mão enviadas remessas de .armas c 
Rio. (V . A:) - Despachos de outr?s equipamentos para . R,,· 

Basiléa dizem que os alemaes e mâOla. 
franceses estão-se utilizando de 
granadas de mllo na frente oci O govêrnC);, aCillrnã a 
de~tal. uma vez que as posiçOes popúla'çl6 

~~:;o~~ra~~~crt~t~,ar r~~~rç~a::~ _ Xi~:1:r::~t~~~~~:eó:~~Y·r·! 
co~ coberturas para canhOes. distribuir umâ'nôla!:ôllGlal re

. comendaÍldora tpôpíílaç&o que
FOI torpedeado se~, mantéÍllra calma. pol_ o 

LONDRES. 21 - Foi .tor- gov~rnoprõ'yldnclarl .obre 
pedeadoo vapor In g I és 0!f,pre·ços ~d.9 . ila.rol • lIJa
.Kenslngton Town>, Seu823 tet:,iaiiíde'.CoDltnlç&o. Dlo J"r 

~iiS:~~:~f~e!O~~mmS:il~h~: ~~r " mirdÕõd~~x:::r:,ç~.. por ~r
--,--'--::--:::'--..,..-'----'-----:--"-;''''_.-';'----::::---------- 
. ,•••••••:................. 

.'~' 	 •:e: Grande descoberta •• 

Abertura do Congresso O ,Atlanüc() (,povoado. para a mu 
estadunidense - . - de ' súbmartnoa • 

WASHINGTON,21 -,- "Ex: ':: Lo,!d~e8:;W,>A,) - O )ornaI
traordináriamenteéonvocado 10ndrlDo «Daily Expre • • mr • 
pelo . pre8jdantcl~' da" Republi" :Óla qúe uiUtll para ° ",Ou- • 

::;~~:E~~i~~i~~J;~~: 
~~~:~iõ~~ed;~b:;:::r~~lo q~a
Reich ·estão lançando :,~III~' 
mesmo quando '. estão '.- m do'
vidá Ílôbrea ·ldeÍltidli."d. do 
seus 'objetivos» . '. . 

Cita 'o representante ame
ricano 08 8éguintes '/!-to. pa
ra 'apoiar a ' suá 'aflrmatlva: 
10) ataquetl s'ôbre a sua:!r .1

distinlivo da Cruz Vê'finelh 
claramente desenhado 'ho 1-. 
to ; 40) destruição . de ca~
nas de moças escoteiras. lDa
tando 12 jóvens. -.. 

~ . .1.;<. 

«OS chefes : ncDiSto8 
calcularam ~n~~o
.Londres. (V. .A.) ~ , .Tb. 

Iher • 
• 

• 

I
• 
• 

• 
4'" • IftI90IIlyfl ollra., I' que ..... crdllll ou t 'C'lIdam', 	 pr....o da ol'ulul. do elD- Co-&l__..-=-di. 

baIlO da expc.rtaç&o d. ar. c ~ • um • 
m.. da lei de Deutralld.d~ ..pião a.aaleta- • • 

Dr. 'edro (11.110 CliniJ:u:l~ço . dOOD~~::-l~l.~:~oJ~~I~cd:!: lo~d~::'d::~~~tfrl;- !'.~': • 
c:I.a8 lIIOIeMIca da cabeça e peIIçC)ÇO .elaClo .. D.ç~e. belhreraa- blçIo do -rume. ,CoaD..II.. 


I!8PIClALl8TA. 8M I IJ. de UIII ..pilo DnlllP. que 


OLHOS. NAIUZ. CAllCANTA. OUVIDOS R=~Il.d~ d!1D!~-:r d80I':~ b..Õ~ ::::,::,oI~::. I.."aram 
CoDRI&orIo: Rua Tr....o. 18 reualu-.. com 17 oulrnl .._ .... 111111.....rlo,. _~,... 


Dlaria........ 10 '" 11. ÜI • " 5 bOrN aadora, dJac:ullado • opo IUJ.a&o. . •...ra YIIU....
.. ....;' I;;;.;;;:;I_ =.....'_M5 . r ~ til 11- I fim d~ eYl ...._--,:-:-____ __ ·.-...... ___-:':--:":"!:___ I..~ 0 1 r'"'''' otn r qalllquor sito 
12 V- I~ t. da R.pObflcL ....., da ordea 

c 
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o 8STADO Se" t. feira 21 4 Setembro de t9JD 

I:§'AEJ 
Iestaa.n.edota. r~portl\dB por i 
Peregrmo .TuDlor: Derrotado Firma estabelecida há ~O anos, trabalhando prc~ente 

na distribuição dos conceituadlssimosIc~u~.C!l~':n~lil~ a~r ~:::!~~ vinhos «UNICO.. 
procurou Laet. dizendo que gozando de largas amizades no comércio lacal, fm mododesejava COUVl'rsar com êle especial no de SECOS E MOLHADOS, orjl:anizou lima um negócio sério. «Negó· bem montada _elo ?,. - exclamou Laet, sur· 
preendldo. -«Sim;> - expli Secção de REPRESENTAÇOES 
cou o poeta da . Vitória Re contando com pessoal habilitado e benquisto_ 
gill..---- ··<s.ab~tí'_ IJ\H! para Aceita eociírgúl> de rt'presentações de qualquer- ... 'vaga de Uaimundo Corrêa genero e ramo.loi eleito Osvaldo. Mlls eu, Para maiores esclarecimentos e referências, queique esperava ser eleito em ram dirigir-se aos Snrs. LOURENÇO, HORÁCIOlugar dêle, antecipei ·me, es· MONACO & CL'\.. LTOA., -- Caixa Postal n.O 963crevendo o elogio do morto, Av. Mauá, 1.089. PORTO ALEGRE: que já agora não me serve BANCO DA PROVINCIApara nada. O Osvaldo é ho· BANCO DO RIO GRANDE DO SUL: .A'R FRANCE : mem muito oeupallo. que••
não está afeito a estas frlo
 No Rio de Janeiro:
leiras literárias . , . Natural NONACO & CIA. LTDA. - Rua General Câmara, 129. 
mente, vai ter muito trabalho Banco Boavistb ou quaisquer outros que desejareu:, 
para fabricar seu discurso
de recepção. Si êle quizesse _IIIIII!!!I!!I!I______________~....IIIII!I
ficar com o que já escrevi, 351 7vlt.. j 
cêder·lho-ia com abatimen

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • to." Você quer ser interme· 	 ,
• Par.ll.. 	 ASIA, c:: ada diário no negócio :'. E o queEUROPA, AFRICA, OCEANIA, • 

não sabemos é se Carlos de• v 	 sABADO, ás 11 horas nos Correios. • Laet se prestou a essa cor
: Para. URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BoLlvlA, PE~U, : 
 retagem. 

• • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

João Ribiro sempre foi um
• - Brasl-} Europa em 2 d l-as - •• elemento rebelde na Acad.. · 

• -	 mia. que vivia a chasqu,"sr 
• I A G E N T E S: o • daquela instituição. dizendo
• ERNESTO RIGGENBACH & CIA LTDA • mesmo que o ri 'Jlculo razia
• -. - . .. 	 '. • parte da gl ória acadêmica. 
• 	 RUI Conselheiro MIFrl, 35 • Sôbre a rerórma o rlográfica, 

• Telefone: 1626 Florianópolis. :~~r~~t: :~: t~~n~il~:i rl'~ga:: 
• 09 	 v-H • ter idéias diferentes '.' Por 
$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• i~i~~ ~n:.ã:~cr~~J.~~-~h~i~ere~ . 

temente '.' . E acrescentava : 
.A ortografia portuguesa é 
um romance de Julio Verne • A. dores de ouvido e de cabeça, as dores nevra].. 

gracioso, antecipador .. . Mlls é gicas e rheumaticas, impedem uma pessôa de dedi

romance...» car-se com tr!lnquillidade a qualquer ••pecú. de 
trabalho material ou mental. Quantas vezes são 
essas dores a causa de fracassos na vida! A Cafiat

João pirina é providencial para os que soffrem dores 

em iT;t t1~ "(I,hri r " a y,,::;sa ln·lcza. descobre.. beiro, reportada por seu fi cael, pois n ão só aUivia, como reanima. o organiam.
T;l11.;(~ diil'f(' llr ia - sc de f"1 (rl):,, hJtons pnrflue Esta ainda é de Ri 

• restitue o bem estar.
iile lH)',O t!-pkllt\nr. l'a :-::Õ:l1l(l()· o ligeiramente é lho, Joaquim Ribeiro: Procu	 •.-:-===----..... 
L,!" i" dI' m:~a. Rl· !I:l!\~al1d (I-l). c111'ga até a um car.. rado por um caCete que lhe 
flli " ~I ' ~'l brílh;u:h.·. O T ólU:":'('C "ThcatrícalH dá queria apenas tomar tempo • 
a i'"h ::111 Il i,t l i /. 1I1:li" \·; \· h.k~, Por i ~so éo batoll com uma palestra inteira · P.ç• • t e...,rl.,.IJo, flw 
01·: !:'. ;S ':";)(1.1 no~ E:-;tacl•.,s Unidos. Lá, 01 :\ mente desinteressante, o C·fo~tirn.. V-'.8iJ•• 
i !!:i ~ ,;v-'l':> !':' I ;I::E t1j~ t~'m ;u;eitnç:io-Cuidac.Jo wtlstre mandou perguntar o c o. ,.,., C~LO_ 

PHANB. 
!i~lj) i:'~ \ 'n! l' m n '!Idcl-:ls :t<jui! E:..ija Tangee. desejava o importuno. «Que· 

A fr inldolldc i mpr.,... j~arln flue ele 	 E II' nH)y LI"~u l "; :.lld:uJe d\... <i ..~ 'In.: l';.:-a lrarlll"lI i:t, lI"e tam1Jcm O Rouge ria conhecê· lo para trocar 

{·In I"IJIlH'ÇO Il T:ntgt'l', 

JI,l ud"lI dt· batQ!I •.• L:,<:(,u Tan~{'c
c:om<,!ou a most ra r poucn~ dia s ó1. pintil!' os I"bj(l~~ (' 	 idéias». J oão Ribeiro retru

dcpuis do (,lllll l ' rollli:s::;o, {ni !J 11l 	 cou profundamente enflldado: 
c hie m3 pura ela ••• até que ~e 	 ~~,i,:' ;;~,·~~: ,:\~u~;("~" "~;',:d,~n,~;~~q UC~i ~·I~· li 

«Veio trocar idéias? Ah! Eu (JFltI,~P't_IIfJljtnnlo 1I1o.1UI'Hl ir/ndc .~~~!~(>fI! 'I " riV 

lt pt.!rt'cbeu de uma e\'h]e!~t(" c(.ind 'f :l1lS!e~ illl l' r1me . X:ldu d(>~q~ I';Jd:~ • não faço dessas barganhas•. 


t:lllto ans h Ulllcn:s C(11110 {l~ laloio5 .

denei. ! .,b,ad",!CY·· A =; O . ItE~~~IO· DE c ~pNFI~~,S~ECLECTICA 

ASSIGNATUlIAS de confr. D~RESE R~~FRI~.D.QS 
Joma.. e ~."I.ta.. 
Offerec:em.... bmad.. 

•

,,~;.~~::;;~;:IEDE~AID~O~ f!-SINO ~,~~ Ao Povo CatariJiêài' ., ti 
do que o equador. A . causa A famllla Colombo E. Salllne co.vtdal~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;'11I A Empresa Jaeger & Irmão comunica à sua ' 
é a rerreccào dos raIOs do ::J '"o'.. a todos os parentes e pessoas de suas O B·I V' d' ·t· t f ' I t · d ...!l~1 pela .atmo~fe~·a te,:restrl.·. -=:ã ~ relações para assistiram à missa que, por re UCIG IlnRI IS In a reguesla que reso veu es en er suas 
Como esses rlllOS sao d!'s alma da sua quarida e saudosa np6sa linhas de ônibus de Porto Alegre

vlados quando chegam à mii, sogra e avó '-0- até esta capital. 

Tq~ar~~,o dOJ'Sã p~!~: s:b!~g ~~ EDELMIRA DA C051A SABINO Consultorio • Rua 

João PInto n, 18 (so- Sald.. de Florianópolis - 3as, e sábados;
h?rlzonte; e os homens de fará flzar, na Capela do GllI4slo Catarinansa, no dla 23 do brado), Consultas da » Arar.nsuã _ 4as., sábados e domingos• .,.
Ciência calculam que are· correnta, li 'I boras, pela passagam do l' -anIversário da 1 A8 3 boras de. ~ar. 

' 	tracçAo fornece 105 h.oras de nu falecimanto. 
luz lolar (:or ano à ,Iumlnu. Gratol a todos Que comparecerem a Isse ato de DOS- de. Aos pobres - Aqente em Florianópolis:
cllo dOI pOIOl, e somente 40 sa rellgilo. 	 Consultas no Bospl
lIóra•• DO mesmo perlodo, à 359 	 2v.- 2 tal de Caridade. á8 

i1uminaçlio do equlldor. Têm, lr~~~:==~=:==::~::==;=:=~:=;lll~~~g~~:~~~~A~~'11põi•• -9. polos ,uina v'lntágem 	 . oraa a mau . 
de,:65 horas. Entretanto, por 	 5hl ";<->i" ,,<:, lflv·:tAS CHUVAS I 	

., 

iiiii. · ábuodlinte que seja a · 	 . C t r--~==========:e===:::==='f'liiZ proPôr~loiiada aos pol08 ... . on ra a 

jlJl. "'::i'eri-~cçlo atmosrérlca, 
eB" ,i,vantagem :nloinfilJe na I' · 

.üI& ,temp~~.~~urll; queconti-	 A8 KÚDANCAS BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM. ca unia
O:~~.(í!!~,!~:::;;, glacial. 	 srGO UM RESFRIADO. QUE, QUANDO MAL COMBATIDO, O paróco de Hanghley, na 


PRODUZ UMA TOSIi!E IMPEHTINENTE. O QUE EQUIVALE Inglaterra, reliolveu mover 

DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GHAVES ENf'ERMIDA· uma campanha de morte 

DES, TAES '· COMO: aRONCHl'CES, CATARRIJO PUUIONAR contra a .calún!a, vIcio que 

~a .N". COSTAS E NO PEITO. DEPAUPER,\MENTO E UMA reputa dOI! mais pernlciósos 


_,.==~E",~FI~:t~s P=~=~~. ~A~~~:~~s~~ ~1.~~::~~d~~~i:~~~~~r1~~: 
,s :~!riP~DE A TUBERCULOSE IÚJila. Màll .verificou que luas 

; I palanlls _calam .DO v'cuo.

1USAR O GRANDE TONICO DOS PULMôE N~ó '.encontra:v.m . éco.Que 

, 	 razer,Jiéssaii(clrcülÍstAocla.? 

VINHO'rWrOSOUDO §~~~~
dOi babtc.ot,_ d..... ".,ua. 

De n. Ch . JOACl DA SiLVA SILVEIRA :..i(-rN:~,:p~x~f~:'ta:~ 'f
PO. o hoc p6rcoo ".r~,baD .iJJMY: 

11& FICAREIS FORTE E ROBUSTO :::;OQOIID~: :O::I~:~~:.:od~ 
IUICONBTITUI:, TE DE 1," ORDEM ••" ,"nI.. da po.~ nU. 

0PODROSO FORTIFICANTE ::c.:'~':•.::::::::910:.. TOSSE? BROMIL 
........ _ TODA .& pAa'ft YIDceDte_ AO lIleDOl, a ro~ 	 •
'-_______,____________... ,""4' par....- oot.: 
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o BSTADO-Sexta·lelra. ~2 4., Setembro d. 10I\J 

o EStEl(101 ,[iIDP;;;;··N;~·~;·i;;~~~ü;j;~r·i 
"edIlCí)!l.o c omolDa•• 


rll5 .r!l!!.O PlulO n. 15 


' ..I IUZ2 -- (':t, ,,0Ilt8! 189 

Na Cavlt.l : 
.'1.1100 40$1100 

Sem...lte t2$OOO 

l'rlm...tre 12!!OOO 

!iê. 4SOOO 

Numero ••uleo I!OO 


No Inlulo' 

A.DJJuncloe mr.dlaDle cootrl1r:to 

.\ dlrecç&o 010 ... re.ponll&blli a 

pel... ooooeltoe emlUldol 001 


&rÜiOI uMpadOI 


A 	falia de 
memória é Passageiros .- Encomendas · Correio 

Modernissimos aviões JU 52 ligam com a maxima 
segurança e pontualidade:a falia de BR,\SIL - URUGUAI - AHGENTlNA - CHILE 

BOLIVIA- PERU' fósforo Syndicato Condor Ltda. 
cll~:n~~~i~O [a~:~;bd~e~~,!~í:i~ Agentes: - CARLOS H<EPCKE SIA. 
à carência de róslo:o. De HUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis 

certo modo. essa cltncepção ,.I..:.I________T_E_LE_F_0_N_E_N_._I_.5_00______ 

está comprovada pela ciên

cia. O fósforo desempenha, 

rel/lmente, importante lunção 

DO organismo. Da carênci'l 

loerórlca re~uJlIl não só b 


perturbação aludida como 

Inslloia, irritacão e irascibi

lidade nervosll, decorrenles 

de verd&dt'iro desequilfbril' 

humoral. e que se torna di

Ilci! explicar em poucas pa 

lavras. O rósroro desempenha 

impr.rtanle papel como aliva
 Dr. 	 Joaquim Madeira Neves 
dor do metabolismo. Basta Medico - Ocul!i~tareBtabelecer o equillbrio qul 
mico doa bumores por meio Forml!do pdl! F!!culdl!dt de Medldn!! dI! Unlvushlode 
de um preparado de fósforo. do Rio de J!lnelro 
como o Tc.nofosf.m, para qut' Trlltomenlo c1lolço ~ clrurglco de 10dll~ a8 mole811d!l
desapareçam, como por en· dos olho~ 
canto, lodas a8 manifestaçõe8 Cureo de "p>?rle lço~menlo nCl ellpeclolldélde, com o dr. 
m órbidae, Com duas ou trê~ Paulo Filho, no S_r 'llço d~ Prol, D~\'ld S~O.~OD .. DO Ho!'l
injeçõolB vollam a8 disposi pillll dn Fund"cã" Gdlré,.. ·Gu"llle do R,('! de }dnelro
çõeB gerais do organlnmo e Compl~lll IIPparelhil~em 1'111 11 ~ xnme~ de 3Ull e~peclol!c1t.de

de viver.o contentamento 	 Eleclrlcld,~dc MéJlca, Cl!n!c'l Ge~1I1 
COD~l,j,O~ dlorl"alt!l le tJ,DS 16 Ih 18 

CONSULTORIO Ru.? João PlnJo 7 sob. Telepb ! 4:;6 

o Elixir de Nogueira RESlD8NCIA: RlUI TeD,enle Silveira 57 TRLEPH. 1021 

l' conhecido N 62 _""OI como O 

...dedeiro especifico cio 


SYPHILISI 
~~ ;'f ....... , espi",,", manchlS, ulcerll,


rheu",.tÍlmo 


56 Elixir de Nogueir. RHEUMATISMO 
."'ITI" DI 1I&8105Tlr.o Os Dlsturbios RenaesCLINICO 

do são a sua CAUSA 
D,. ,Di.lm. Moallmlnn J unta. rigidas e inchadas, com a tortura per

Formado pela UDlvereldade de .i.teute do rbeumatismo. A. d6r faz com que


GeDebra ISulca1 OI dias p~m mais longos, mas as noite. 

CGa pr6Uca DOII bospltall europeua dão a impresso de interminaveis e não propor

ClIme_ médica em geral. pediatria, cionam ao seu corpo soffredor o descanço 


doeaçaa do listem_ Denoso. tranquilloqllenecessítL Deverácomprehender 

que os seus rins nl0 estão trabalhando como
Assistente Técnico deviam e 010 terá V. S. allívio ernquanto 

Or. Paulo Tavares e1les estiverem affectados. 
I!8pecr_Hzado em blglene e ..lide Milhare. de homens e mulheres existem 


padecendo horrores, embora pudessem evitar
plibUcaRro~eU~~~:O~de do de vu cue soffrimento, seguindo o simples 


Gabinete de Ralo X coDaelho que aqui damos. 


A..êIho modernO' SlBIIENS pare É neceuario repór os seus rins em condi

II1i11D6l1Ue08 das dor DCas IDleraa.· 
 Ç6e1 normaes de funccionamento e não ha 

Coraçao, pulmiil!/', vealcula , biliar. 
 pua isto recurso melhor, ntais rapido nem 


'" , ealllmsgDa, etc, .. 
 mais seg~ro do que comcsar a fazer uso das 
Pitut.. De Witt, ajnda hoje'RMlop'anal 6._. e radlograll•• 

, ' " - -denlirl.. É dare. que 'S Pilul.s De W itt não se irá 

attributr • propriedade ridícula de curar toda. 
,.lI"ocardiografia dtnica as d~ renaes. Elias são feita.s para o 

(~: pr_ao ' d~. moléstia. 6m especial de acabar com o rbeumatismo, as
eardlàCM por oDeio' de traçadot d6res DaS costas e os soffrimentos c abatimentos causadOl peJoe ...'» <.-"''''''.)' turbiOl do. riu.. A.s Pílulas De Witt MO s6 o libertario dOI .... 
·"., . Me~bôliíii1lÍ _ basal JJAdecimeatol, como restauraria o seu vi&or e a IU& ...italidade. ctnid. 

,}(~."1t~~~~~:ra!;
' 0,';-" '- .. .. , Duodenal " 

-lE '- .. ,=.~~ . :~;;:~«~\~; p.';. ;i~iifT 
~~~::S; 'ARA ~i:~ RI" 5, ; Êriil!XIOA...... Wkt.AY .,. ~:ô~~"sc"""" Ô6r•• , ~á.;, 'aa1~.. ~___

LaboRt6llo" aUClOKOpl. c .................... ....,.I.·:p.r.-enf"rmtdad .. .. ~,...__
.. _....... diGa 


:-:&"~4=... ..............
:..=-rC"h..... =rt.c.!: 
~ 	

Repre"senlações".... .....;.J:3 .... d.t 
Flr•• Importaote em 8&0 P.nto 	 procura re,N::":-$=':~r· HnC.çõ.. am artllj;oa afJrlcol., • lacSu,trlal..... ........ 
 cf" S.tad<>, 11111001. 

~r, . Oferta,: ""llMr, Uã. 810 Pau]o - Rua LtlMro 
PLORIAHOPOLIS a.darO, Ib7 - C.IXCl POl111, ~ 

• Transporte rapido de passageiros e cargascomôs vapores <cCarl> • 
• Hoepcke» e cAnna ..; unicamente de cargas com ~. o vapor ..Max-_ • 

• 	 & " : SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS : 

:, 	 I ----'--.-- 0... 
Linha I'polis.-Rio de janeirlD Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis-I. • Escala itajah,,-S. rrallcisco Laguna,.


I" e Santos. Escala São Francisco • 

' _ Transportes de passsageiros
I_ e cargas. Transporte de cargas Transporte de l:arpS. 
 e 
11- : 

Paquete .Carl Hrepcke· dia 1 Paquete -Max· Paquete -Max. • 
•, -Anna.. 8 •: I 
e" 

:~~In~.repcke. : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 • 

• Saida á I hora da madrugada. 	 •'I_ 
 Embarque do Srs. passagei- Saldas ás 18 horas p. m' l Saldas á 1 hora da • 

• ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 


, peras das saldas. • 

• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ord~ns de embarques alé ee., 12 horas das vesperas das ás 12 horas. as 12 das vesperai e 


saldas. das saldas. 
:' 	 :
--	 " . '. ' 

: Observações: ~:eia~s~;:i~~t~e~~~e~:~?;~:~' d~Oa~~~::~~~ri~e ~acc~:a: : 
E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vap?res.. •

• . Todo o movimento de passageiros e cargas é feito plilO trapiche Sito • 

: -Rita M~~~;'mals informações, na séde da 	 • 

• Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • :' . Il 	 Iá rua Conselheiro Mafra n.' 30.
..$•••••••••••••~~~@••$e.............. 


-- ----- ,------ -------------- 

ME.U AM\(':aO. PAR~ TOSf,E5 tU
08. ImUL BOIBRIO 50' ACONSElHO UM i\lM~oio. 
CLlNICA GERAL 
VIAS URINARIAS 

Especialista em molestas 

pleuro-pulmonares (bron


chites - aslhma .- tuber
culose, etc.) 


Consullorio: R... Joio Pln

lo, 13 di, 14 a. 16 horn 


- Phon. 1595. -


Resldencla: RUI Joio Pin

to, 1 <Sobr.)-Phon. 1214. 


13 


t ECLE(:TICA 

EXCELENTE TONICO oo~ 	PULMO[~ 
Quer ser feliz ? 

Em negocios, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que 

deesja? Mande 1$100 em seUos 

e escreva ao prof. Omar Khiva. 
 Carlo'sHC2p<ke S.A. 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperida· Matriz:FLÓRi~~·9P~l.rISc :> 
de. fortunll e saúde. N30 hesite 	 FWale em: Blwnen!iUiCruielrod()t§~~<I:;aK'" 


Laguna e S. FranCI8?O-'-~~~trU8rc:i~ i,~i.n~~rlO 


REFRlGERADOn:s'"ELECTiUcos 
OH. RICARDO 

GOTTSMAI 
Ex-c	hei. de 01/


n/clI do 

HOt'lpital de 
Nm~rnberg 

(Prole. L. Burthardt. 

e E, Kreuter) ) 


Especialista em 
Ci'l'ul'gia GeJa! 

Alta 	 olru'lla, IYD8 
Vend.. em prataçaH-GaranUa de 4 annoa oolOlda ~oe.. de DoiS f1UHIIIoI (tU 90 I 	 120 1ilIw)I enlíoru e pe.rso.. __ ,. _a -s. .. • poa.. _ ...~ 

C~C1rurpa o '7.c ••, _ -.ta .-..nu _ .... _ 
D&rYOIO e operaohl Imo da -.0-- _ 1 bor.... Mn'IfO. 

de pluCloa.
Coaaulrorlo • 1111 Tr.... IlutemOl .aa depc)d. \Odu .. pI9U 10"" 
00. 11 (d.. 10 •• 11. • 1&18D* • ...-o .eM·-" oaapIe«oI••• ta .. t6,lO) T.... e. __ .. ---.... _ pu..................
pIIolI' -'' R8IIdeDCla , na. RI-
te.... .1-., JO. - :='1:':::'~n:-:-" ",,:::-,:;: 

.... ~_~P..... ~ ......ra.T.... -l.l.". 
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6 o ESTADO, 22 âe Setembro de '939 

I1ml" ' poderia , m()rr~r» 

Cidade do Vaticano. (V. A.) Ipartes invadida pelos exér- masiado deplorar-se .e II(;e i cimento de 'outra nação ..' ·CIl . \IiÔ' jOrDaldo · Vati~ano. " "NãOI déínoDalrando sC>bre . dU!l:s 

- A agressão sovléticll con· citos estrangeiros. coostitue In!io deixará de SUscitar. a I t61ica do mapa da ElIrop. a , aSSi8. limos 11.0.. fim da . POIô. nhi;.. ..rr....e.·nte. 8...,.• ao mes. mo .tem. Jl~'.'.}..'.' 
tra ~ PoJôn!1I CBUSOU ~a Ssn u~a f~agrtlnte violação !los indig::.açüo do mundo civiH-1 o _que. representa um perigo. B . Ju.stiça e· o . bem ' da . hu·' . , TO~08 os qu.e estão. .: uni~()s 
ta St' fi mim; penosa Impres'l prlDcíplOs que se . haselam ;,ado. uma v€'7. que "8 POiÔ 1' nao somente pura a igreja.] mamdade .asslm o tlrocla· pela mesma .fe católica , 'quo! 
são . n& direito. na justiça e nlllnia. vitima vgora d~ um no mas. tBmbém para a civill- mamo Diz se que os povos é a que vive nos poloneses. 

Os circulos chegados a ês·1 ordem moral Ivo golpe d" lorç~ . é uma na- zação cristã em sua totali· que não se derendem não sentem e crêm firmemento 
te Estado não hesitam em Quer isto dizer que a agres- ção profundamente cristã. dade. mer8cem subsistir. Mas é nesses príncípio~, porque 
declarar que tal agreSsão., Hão rovíétlca provocou ai cujo devotllmento 1i0 Papado. O sentimento que os meios muito mais verdade ainda conhecem o perigo que ,a . 
perpetrada sem nenlIum avi- mni!! viva rePI'ovaçüo da no decurso de vários sécu- do Vaticano experimentam que os povos que se defeD: meaça o destino da Polônia. 
80 prévio e desprezando os Santa Se. que yê nesse no- los. nUDca [oi d~8mentido.. e~tá. entretanto. no exrres- dem têm direito à vida. E que é também o deiltino do 
compromis505 bi IlIterais pu r"O TIlCUfSO. deliberado e pre · r Acrescentam atn~a os mes SilO do artigo de autoria do êsse o caso da Polônia. que próprio catolicismo: isto :,é. 
blicamente subscritos, contra meditado, à força dOR armas, mos círculos ter SIdo graD'1 Comte Dallas Torre. e merece duplamente pela o esplrito e o facho da ci-
uma Dação que. além disto, um gesto que nunca é de· Ide a con.ternu\·ão causada .A POIÔlIill não poderia resistência heróica que vem vlllzação da Europa e DO .. 
se encontra em tre~ quartas / no Vattcano pelo desapare- morrer escreve o diretor Mundo». 

J'luma vua ãe 8uGaveste l Vlda Social I 
Assassinado a Uros o <~home~ fort~ da Humânia» sr~~~Ev~v~~~;n~OI~~nes e So-

Bucareste, 21. _ . Cerca das Ilmedllltamente o governo I Os assaSSInOS pertenciam! O sr. Armando Calinescu. rala D3UX Boabatd. 
J.t horas de hoje, o s.r.. Ar· tomou todas as prnvid~nCias'l li lamiger!ida «Guarda de la. v.ilima. nuscera a 22 de I SllIas.: H/Ida d'Alasclo e Olga
mando Calinesct:. 1." mInIstro cortando as comuOlcaçoes do Ferro". entIdade de orienta ]\falI) de lli\Jil e formara ~e Vo'gt. 
da Rumània. foi assassinlldo país COID u extel·ior. pois Iç. ão .nazist<l. yrd chefiaria ~()r Iem Direito na Universidade SIS.: . Halol,jo Glavan e Anlõnio 
quando se diri~ia para seu tur!o leva a cre~ que o 'C,?ID· .Jorge Dumltl·escu. e vRrlOs 
domicílio. Iplut. teve bafeJO estrangeiro. deles con!~Rsamm ter Ido 

Corria o seu automóvel por Oito conspiradores foram h~ poucos dias a 1'~lIaroo-
uma rua desta eidade, quando presos. Do!s outros. .antes nltz recebe~ mstruçoes. de 
0!ltro carro se atravessou /que ~ policlf~ . llIes deitasse um estrange~ro . Nes,a clda· 
dlant~ d.el.l'. desembarcando IIiS ~a()s. 6UICld,lfam·se. 98 de. as autorld :lde~ apreeu..(le
seis mdlvHluOB, flrmad?s de res,ant\:;s lora!ll. sumária r,~m nas r,:sldenclas de clda
revúlvel'e., que o alvejaram mente. condUZidos pllra. o daos alemaes e nas do~ ade 
com fúria sanguinária. . local. onde huv}am cometido plOS ~!\ «GlHuda de Ferro» 

O sr. Calinescu morreu 108 10 c nme e. alI mesmo. de· IDstruçoes de eOlllO deverlllm 
tllntãDe&mente. pois receheu po.i~ de lida 11 sentença. fo- proceder nu BucoviDll quau
14 balaços. 2 do!; Ijullis lhe Iram fuzilados. Seus corpos do as tropas germânicas na 
atravessaram o cornr,:ãn Illcurão expostos no meio dn Polônia se livi7.1nh'lssem da 

Retomando Sl'lI IHI!< 'mO\'el, rua. por 2~ hOrll" fronteira . 
os 8ssa~sinos dlrigiram.se a 

~~~~oa ~;á~~_I:I~~:O~~~r~ ac~ja I NOVO -~.44~ 
outros umporta conspiradores t 

os l'speravam. Subjugando o 
<Tuardll entrllram no .studio» 
~. aiJOs'sando.se do microfone. 
afrontosamente sltltaram para 
lOdo o mundo a triste DOVIl: 

- «Armando Calinescu f!li 

m~:~á~' houve quem eseu· 
tasse Ilelo rádio gritos con
I·usos. Veio depois o silêncio 

da estação. 

ODE()N 
o líder dos cinemas 

Em. Cilleaaatm'tIea ODEOM Ltda. 
_. Feme: 1HZ -. 

Hoje 60. feira - Hoje 
A'. 19.30 1.0.11 


EM 611i... ulbiçio 

A Inl"II,"nlíllim. produçío d. 

FOX. que reune _ exp_n.;va Ile· 

9.i. d. VITOR MAC LAGLEN 

• .. 1."'.hOlllld•• de SRIAN 
DONLEVY lO. enc.nle, 	dá ..dOI ' 

tora LOUISE HOWICK. 

CASAREMOS AMANHÃ 

Um po' todo. ,. . . todo. po, 

uma fi"•... 


Vete.lno. c he,ói. d. G,"nde 

Gu.". . . . L.gionírio. glo.io,ol 


do AMOR I 

Lindl' cançõe.1 Pi.d.. .dmi.ivlisl 


No prot••ml: 

Cenlr.1 n.O 

" -- D. F. S. 

Clmondongo ","rujo 00- de••nho. 


i ""iler•. 

Preçot tSooo e 1$000 


- Amanhã 
ADEUS. nOADWAY 

Um Filme dil.renle com um 
. ".nde el.nco I 

a 'E D B A R R Y 
cóntinuaçlo i.ci.1ai .ini• .,.,...1 cln
Ialeriedô;;é'ÓIIi LARRY CRABSE. 

""., \~~ ~ 
.1il;", 

DoDllDQ'O '. 
.. . ....... . •.. •.•. ; 

DOUGlAS fAI.UANlCSJR.• "'+ 

GRAHT. JOAN fONTAINE 
.. -...n.- ......- opr.· 

...... '" .0 RADtO 
• U •• A D I 11 

U. ........ '--"""na. 


&_.........&- __ POWla 

.-.- " ..~ .. 

.................. ~ 

J IIII J AMII 

_ NANO' KlLLY. HUfItt 
JONI)A. Rl\HDOV Kon. 

I • .,.,VI 
com grande ponteiro de Segundos 

ElEGANTE 
e de 

BAIXO PRlfO
yl 

E 
, 

um relo::,io c1q~Alltis')imo e mOtkrnoJ q.uan
to ao seu aspecto ... l\.las não é.: só clcg:al1 te 

c bonito ... O Omq;a W"lch Co.-Ti<sot é lam
bem um rclo~io de prcL,-js:io. Com o fundo de 
" Staybritl" ', 1lm aço c ~pct.'ia l .antjm;1.~nctjco c 
conl a caixa .1 prova de P, '), l' um rclogio qlle 
desafia os dfcilOS prej"diciacs da Eleclricid.Hle 
e da Poeira. que dc:.rcg:1I1am 00;; l"c1o~ j o!- (001. 

mUns. Procure conhc\.:er o sortimento (Jmega 
W2tch Co.·Ti.o.;:r;ot f: indague de seus variado~ 
pl'~ço s. Existem bel los Ti"ots Jc todos os c, 
tylos. para todos o.< preços.. . O modelo arima 
apr~senta-se em aço inoxydavcl (1-12 6'29), Fo
lheado (FE6J3J) c em ouro (OR 6]28). 

OMEGA-7j44~
WATCH CO • .,.,"", 

O R E LO G I O A N T I M A G N ETI C O 

Serão lacrados os I 	6 Ub
porões m oes 

de Paris. Era d'ognominado de Medenos Bdrbosa. 

«o bomem Inrte da Rumâ· Jóvem: Oam Vieira de Sousa. 

nia» pela sua energia. espio Menino: lo;é (allelrao. 

rito justiceiro e orande a. 
trlotismo. No a~o pass~do m~:8~b.:'r~~~. ~~~pécuoRA~~NiôN?'"

êle decretara. a dissolução . 

da «Guarda de Ferro» e a HóSPEDES 

prisão do então respectivu EsI30 hospedadas n~ Glórla-Holel 

chefe. Codreanu. as seguintes pessoas: dr. Antb31 (os-I 

ta. Anlônlo Rocha Andrade. Tito 
E8pera·se que. em substi· Kremer, Sclomão Schnalderminn. AI · 

tuição ao sr. CaHnescu. se· V310 Lopes e dr. Otavio (osla e sra. 
.ia nomeado o sr. Jorge Ar 
gecillnu. lll!;S.-\S 

Amanhã às 7 hOla~ . se/.i rezadaI-O ESTADO» ~~~~:', ~~ <~~~~~ç~o àG~~~s~od;·!:~~ESPORTIVO dosa sla. Edelmila da (osla Sabino. 
pela pa,sagem do 1.0 anlvelsárloI - do seu fale<imenlo

Combinado xASVI . 
Domingo próximo o pUblico I!I~I Irlste. _ea amAr' 

eRporlivo da capital terá a TeDI brODcblte' SI fres tosse' 
op~rtuflidflde de aI preciar. S' lei de NoSlo !tenbor, 
~~~~O~~d~)Sv~~lllosF~~~~e;~~: !~ te salva !I CDNTRITOSSE! 
li cODstituição do seu com- AGRADECIMENTO 
binado. ao sr. dr. Ricardo 
~'ã~' ;:~~n~~~~e~llg~ant~r~ele~ Goltsmann 
combinado da Associaçito Por meio do presente. venho 
Esportiva do Vale do Hajai' p~blicam~nte .~gradecer ~o e-I Imperial à. 19.301..,.._1\\, 
numa partida-treino que ser· mmente clrurgtao sr. dr. Ricardo '.' :';-. ' 
virá para se ("zel' um juizo GoUsmann o carinhoso e ma- VOGAS DE NOVA YOIII 
rir.s qllalidades técnicas e da gisl~al tratamento que me pres- ., . ':'>,>, 

leficiência dos jl'gadores que lou. operando· me em circunslân E,.~, um. potcul. que. ~,~~!.!' 

contra a seleção paranuense. para o meu organismo e con- nl d,"nbu,çlo do colorldó ., 
O público está ansioso. na seguindo. afinal. restiluir me .. VOGAS DE .NOVAYO~~ 

expectativa de assistir a uma saú~e. depois ~e eu have.r re · m...cu os m.,.. 'rlncos . elo!~... 
partida de vulto. pois é voz corr!do às maIOres sumldades d. qUintos bve~~m, torte . de ! 
corrente que o quadro da médlco-c1rurgicas de outros Es I . 'J:lec:,.-Io· •. :/f • • 

ASV1 contará com os melho- tados. Sou também muito a · Jlm... 1& h.,mon,u,.m c_ '.'!"'~or 
res elementos daqullla zona. gradecido às desveladas irmãs .,..,,. 

no dia I" pelejllrão em Curitiba clas que pareCia melindrosasl,eunor o.q~• .;.~ . . .............'•... .•.. •.,.• •10.
. m . 	 de ...... ....... p.........•'',...,et.,.•


Plllelçio tO~I' •••~riê.""~·
falando-se também na possi· enfermeiras do HGspital de Ca Irl. ,~,"'"109,'lic•. ' .< 
bilidade de um rerôrço desta r1dade. e ao 10 enfermeiro sr. SIUldo. PI~II!O'. pe~.~.d~•..:"o-
capital. João Biltencourl que ali me pres- d.. e ~I.sanc,", · 1...'n'M. ~.:" ~f~ • 

A seleção da F. C. D. ror· laram a mais complet~ assislên 
mará com a constituiçllo por cia. 
nós jl\ divulgadA. havendo. Além disso. quero dar meu 
entretanto. dúvidas qllllnto à público testemunho das numero· 
linha média. que o técnico sas intervençlles cirúrgicas que. 
Seára dest'ja intt'grada por lanlo quanto o grande e huma· 
C!lOcolate. Beck e 8abinú. nitálio clinico sr. dr. Bulcão 

Viana, tem realizado. em paci

P~~~~:~ed~o6~s~u~~::'- ~~te!e~~~re~~S:itara~itas~.en~~: 
.Na 9u.8dra iluminada .do RI~~:I~S.G~i~~~~9 

ml" que enc.!'Ia • .v..Ia. <.:~. 
Preço 1$100••elo Incr.tdo2:'· 

.__.•_ __ .<;~ y: 
Sábado 

No Rez ã. 19 hór.. 

( ..10••11 proS..m. duplo. 


ACONTECEU IfUMATmE::' 
CHUVOSA ))f;2,[ ::~ 

LI~a 1'eOls C.lube. prosegulrá MIGUEL BELTRAMI com Fr.nci. Luclar.;la. L.... 
~~~:~. c~mcal~I;!~n~~ :~~'1~ 363 3V-l Comédi. ond••• · Iocehau. U'" 

íntima•• c.ltol.li:3ííCláI.... ..
trgaba~~~:~~aProgaa~:~1~e~~~~ Voroschilov em 8~rlim REPORTAGEMDE!.SAlIIUI 
estando marcados os se. Amsterdüo. 22. - O Jornal 

guilltes jogos: ~ira X Barri - ;:~~~rV~r~~~t~~~.q~:ere~~ E..Dti.idá.d•• io~~~.vIJlo..... c..
~~I~erde e Bocaluva X Fa

· 

Jogadores requisitados 
o diretor-técnico lia L.F.F. 

requisitou os seguY!1tes jo-

VIlat MAC LAGUN,E;CARY AUând.!ga ;, Irã abordo dos na-. . .. >.' Aval -' .Diamantino Nlze-I rU~Co e .russ() 

.Rio. (v. A.) . Despachos da Paris. 21. _ Ontem à mpia ~~t~~res para o jogo de 
Cldad.e dO.Salv.ador relatam qu.e Inoite terminou a mobilizacão Tamandaré _ Vadico, Fred, 
alualmente se encontram refu.gl geral da Franca. Assim. es Bráulio. Antenor, Sapo e 
ados naquele porlo os navIos t!io preparados para todas Osmar. 
~lern.ae9 .• .•.' cAntonio ~elfn() •• 8S eventualidades 6 mllbões Figueirense _ Ivo. Sablno. 
~Ma~eló•• cBaia~ e·Rhemgold". de homens. Beck tj Callco. . 
-". PolS.h.eh~enle, . uma lurma da 1rl8 _ Mlrinbo. .' '. 

exé!'cito bolchevista, Irá a 
Berlim no dia 30 do corren. 
11'. afim de conferenciar com 
os chefes militares alemães. 

Morreu no dronh. 
Paris. 21. .- Foi noticiado 

que n IIr. Paul Dpschanel. fl-
Ibo do antigo pglillcO do mes
mo n?~e. morreu em .. ·coJl.l
bate. 3. feira. tendo.sert'.8 
IIzado . bOJe o seu . 8epult~-
mento_ . " . _ ..... 

YloS: ' ~.rrl~i~?~}II!m ; de . proce NaZismo e catohc:,~.~() t8,Proc6pio. · Santa'RltaeANC~RA:21- ,:", Partiralll.hi>: 
der 'f) :lacram~nlo,das escotilhas •Roma. (V.A.} -: O .Av~elllr~ Léo. ; ,j,'\,:\ <-:c::.> •....•.•• •.• .,-; je oparll.lMoscouj . arlm fie , e~; . 
qUI dlo li' ge", para os, po· d 1.lalla>o com~ntaofe.~balllell;; imOá:jóglÍdofês .i aciU1a deve~•.tud~~em ; "'rlo. a"uDtOl POE 
rOr'. •....• .. .... ':'.' t~;,de ;.~érl~8 ;dg.r.(!ja~:...e a '11- r60 nfa' 110 campo II 1~~! )Jt.~~!:I,~ I lc:oa6mleo.. o ml-;",.ri. 11 ' lU' Z & FOR ' prl!86ãllde ,pubhcaçoes calÓ hor... ualformludoe, 'COIQ alltro do Exterior d. Tllr

.1 '" • • • !lc.. na Alemub•••to. é,· uoepçlo d. c.ml.. qula' o I 111 b.lx.dor rUllO
~A 1 CAS...... AAOIOlUX. tu que cau..,.alll fUDda Im· A partida 001111110';'" 18 DNW capItal. 

... 18 cI. SeI...4ro n. prea40 DotI m. lo. r URlOtol horal cobr.odo.. 0111 r61a D J I d A j


d. ROIaI. por p'....6. r. o o e rau o
F6,. d. combate O 10rl1.1 C:"110IUII. dluado' Avisa 101 amlao, t dJtlllcs. 

lADdr... tá. - Oble""o que .... peoOK ID1P'''''oIPIANO Vcndt·,e 11m ~ue lun.fcllu .tu çon.uIl6.lo 
,.. d...rtaba oalcal.m qUI .10 6 dI 1D0ldl a dll.lp.r pl.no. .80rd-. c ruld6ncla pua a Praça Ir, 
..roa dI 1,.40. ••bltarüOl 011 .eDU.IDIO. do. crllJal" em ~lIma. cond\çGu. Tralar i de !'toycmbro nO 10. em Iltn
aI...... J6 f.,... JIOIC" r6.. ~ lodo o IDUDdo .. e",c. da rua Ellevu Junior, 4&. le ao P,IklJ do 00v6rno. 
• 1 CO..... poJtUoaUL·oat6I1Hlllo "110111. IM1 ilOV-l IOp v.a 

Vjvênaa -" ''''-' ~ 
Trespa~sa·se ·o conlra'lo dI: 

uma ólima e confortãvêL vlna
da nesta Cidade.Pedido ' de'1fln
formaçlles à Caixa Posla(,~tn . 
360 V 2 
______.......___ 

....,(It.lES (', :;·L~':.'.';j,DOS0".R '·" .•. n "'R 

Cartaz .do .dia 
'l2 de Sot.mb,o . .~~;' 

Bez às 19.30 hOlI.: ,,:.:;;.r 
Voz do Muncló. "~ o ,i"t 

MANIAS DE BOLLvW~6 

CASTIGO DE TELHA 

CARESTIA DA ,VlÔÂ ' 


'.'" • 
!~-':p\~=:' d:. m:;:im~~::t.i:t~~ 

menlo. mundi.i. IlIm.doscM 
pe,ieil. 

P,eço i$ooo 
_ ... - ••_- - ';:?, 

... po.. ,nilar o' :,~~!!~1 ••10 _. 
trol~do•.• SUPle~~ !. '~lv~!h'" • ho 
dO ..II.qu.lu~Ji~'!'....--•• 
n. n~nl ",.nl.pot ~Is~ ..... .. 

- _ .• ~"-.'----'--
l~pji1i1 àst7; 1Ç;é~ i'~)JO tw.... 
'. , ;.: ... .. .. ',,; 
UIi .pi,ó'...... : ~~I~...." ... c_ 
~~~~~I.!,!:""~.....~: 

. .. . 
ileú,o' ·"bOi 40 ...... ........ 
~_ 

Domingo 
..... Me lu 
O ....... ,..cIoe ___, 

AMOI 111 CIUAIIÇGU 

N......._ ............. '" 


HOV UDIOSCOfI 
A A A 

Na ..,.,.. 

VIlA IOYILA IM rlMlu& 

A ....... 40 _ ...... ... 


...... .. c..- .... ~•• • 
... .. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:�on.uIl6.lo
http:Partiralll.hi
http:te!e~~~re~~S:itara~itas~.en
http:aiJOs'sando.se
http:dlrigiram.se



