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Paris, 26, _ Estudando a situação militar da Alemanba ' loutro lado, 30 ou 40 divisões estão na .frente ?cidental. [na Irente ~cidental. Esse número está longe des~8P~?:d- . ':;.'.', 
o jornal eLe Temps. escreve: 'Possuimos atualmente no- Acredita-se que a ocupação da zona polonesa atnbuida ao mar dOR eletivos de 1918, que .emcerto momento totaliza- ' 
ções aproximadas sobre os efetivos de que dispõem os Exército germânico será assegurada pelas divisões .Grenz- ram 240 divisões, O Reich não tem reservas instruídas 
alemães no primeiro mês de guerra, Puseram 0 8 al~mães s?b.u~s . , formaeões destinadas à defesa das fronteiras e .pelas para utilizar Imediatamente. Não tem ofic!als suliclentes 
em aeão contra a Polônia cerca de 7ú divisões mecalll1.a.das Idlvlsoes «Iandwebr», compostas de homens de 35 a 40 anos,\ nodm sub-oliciais para enquadrar grandes umdades. Conta, " ';'" 
cujo número ignoramos, mas que pareci' ultrapassar \> total que não fiz eram s.e~v~ço militar, Assi~, será no .méximo p_rincipalmente, ~~m o d!nsmismo de suas for~ações moto-
da~ grandes unidades dessa espécie existente em tempo de com 100 8 110 dlvlsoes de valor deSigual e mais doze rlzadas. das divlsoes blindadas e das esquadrilhas aéreas. 
paz, Isto é. cinco divisões blindadas e quatro ligeiras. De divisões blindadas Que o comando gêrmânico deverá lutar cujo poder de algum modo substituam a q&antldade.. ;' 

I 
Bombardeio que dá 

francesa 
O fogo da artilharia 

que pensar 
Paris. 26 - Os franceses 

PARIS, 26 O .csnhoneio estão intrigados com a intensi
francês está sendo dirigido Idade do bombardeio alemão 
de acôrdo com as informa por sôbre o Réno, no flanco 
eões fornec idas pelos aviiies sul. entre Lauterburg e Basiléa, 
de reconhecimento e pelo Os círculos militarts têm a im
servi ço secre!o sôbre ai> pressão de que o logo de arti

grandes concentraçeies de lharia alemã é demasiado pro 


~ tr~pa8 alemãs Da Floresta O MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA nunciado para ser apenas a res 

Negra I' a respeito das po posta da ação francesa, A ex
sieõe8 da linha Sieg[ried, Diretor-gerente : Altino Flores tensão do bombardeio Ip.vou os 

Embóra R linha Maginot franceses a perguntar se o mes · 
de Laterburl! a Basil éa seja mo não será preparatório de um 
praticamt'nt~ inexpugnável. ANO XXV Florianópolis - Quarta feira, 27 de Setembro de 1939 N. 7776 avanço através da Suiça. em um 
o logo de SUl!- artilbaria tem esfôrço para voltear as fortifi 
por fim apareDte obri!<ar os cações francesas pelo flanco 
alo,máes a levar mais Jlara 
a retaguarda os grandes con

tingentes de tropas que du


r 
Chuva de folhetos _sôbre/NãO alterou a situação 'i,:=.=~=?

rante as três semanas d~ 
calma scumularam atrás da a terra alema Paris, 26. - O discurso pr.onunciado pelo sr. Benito Londres, 2~ (United Pres~)
linba de fortificações. visto LONDRES. 26 -- Um CO- Iou sejam, quatro diaR antes Mus.solini teve má ilc.olhida nos circl,ll.,. polmcos de Paris. - Segun~o mform~ç!le,s colhlcomo as mesmas podem municado do .\\inistéri o . das d!\s fontes ofi ciais alemãs o O dlscu.rso de Mu~sohni. segundO se Indic.a, nada revela de da~ em ClrculoS bntamco:, all- .' constituir um perigo nas ca· IDformações anuncia que os admitirem, No oéste, as tro- u~a atitude definitiva da Itália com relaçao à guerra atuaI. tomados. a ~glaterra es a :en~ beças de pontes sôbre o !{ê· últimos folheto s ingl e8es lao· pas britâ nicas já estão ao POIS que o sr. Mussolini. declarando-se neutro. salvou to- tand? reaproxlmar·se da dRussla :. no. \~ados sôbre a .Al emaol!/I. lado de ~ e~s aliados frao- das as possibilidades de a Itália manifestar-se lIovamente medl~n~e a conc u,São .e um :,: 


T por pilotos iDgleses, afirlDam ceses. 3.' 8S frotas iogle- noutra circ~slAncia. . . Iconvemo economlco. vlsand~ .. .., 

Rússia e urquia Que as frotas inglesa e fran- aas e francesas varreram a Oualihca-se em Paris de errinea a afu:m~tlva do frhustadr aSdesPr:rançasud~1 Alsemv~I_ ": 


Moscou, 26, - A HÍlRsia, cesa varreram dos mares a naveg/lção mercante alemã Duce de que a campanha da Pol6nia estava liqUidada e n _a e a qUI 11 na , .n ão _o 
que jli Iniciou as suas con- navegação meicante alemã, dos oc ean os, de maneira que que a França e a Inglaterra nio . tinham ainda .guerreadO é:lca parte das m~tenas pnmaS 
versações comerciais e di- Os folhetos dizem o Rp.guin- as vossas provisões de todos a Alemanha na frente ocidental. 'Quanto às palavras de v, veres e combust ve~ que pre- . 
pllJmáticas com a Estônia, te : ' ,\Iemãcs: notai Que , a - os materillis essenciais de Mu~solint sibre O silêncio de Londres e MOlcou a respeito clsa para o prosegulmento da , 
estA prepanda a fazer o pesar do sangue alemflO Que gu erra , como petróleo. có - da lRvasao russa da Polinia. nada se diz aauJ. campanh.a. . _ ' .' 
mesmo. amanhã. com a Tur· [oi derramadu oa guerra po- bre. niquel, borracha. algo- ~esumindo. os me~os autorizados de p~ ~eclaram OI' Proléto IRgle~,. se sde tolrnar 
quis, O ministro do Exterior looesa, 10 11 esperança dão. lã e gorduras estão que o diSCUrso de Mussohni nio aUerou a slluaçao inter- rfe~ Idade, produzlI,a o u,P ° e-
da Estônia, que chegou aquf. dI' vosso govêrno de uma quási esgotadas e não po- nacional. e!t? de tornar mal,s estrelt~ 
começou as suas, cooft' rên «Blitzkrieg. coroada de êxi- dt'is mais confiar. como na efiCiente o bloqu.el~ contra a . ., 
c~a8, com as ~utcr~dades so · to foi destruida pe la deci última guerra, nos forneci- Falta pa"'"o e 50' haF Alemanha e de diSSipar as es- ; 
v,lét,cB:9. embora nllo tenlllnI~ são do glibinete de guerra mentos neutros, pois o vos. carne pe~anças dos g~vernantes do, 
81do ~Ivulgados ~8 assuntos britftnico de se pre parllr pa - so govêrno Dão os póde pa . Relch de prosegUlrelll na. cam~ 
de tais conversaçoes. . ' ra uma guel'rIl de a anos, gar. 4o - -·nolte após noite. a d I panha contando com o tngo. : ~> 
Espe~a:se Que o ~lDlstro 2.' o exército rran cês a - fôrça aé rea britítnicademons· e cava o petróleo ~ outros !)rO~utos rus- ./'

do ExterIOr da Turqul,a cl;e- travessou a froDteira para a trou o seu poder, penetrando ,50S, conSiderados vitais. . _ 
gue a Moscou eS,ta .nulte. E!!- Alemanha a 6 de setembro. muito em territó rio a\emll.olO Reval. 26 - Onze subdltos SUIÇOS que abandonaram re- Nessa base, segu~~o. se .dlz ": 
pera-se que a ~ussla pr?cu· ' centemente Varsóvia. juntamente cem 1.200 estrangeiros. fizeram nas altas esferas bfltaRl'~s. de.. 
re .obter garanllas da rur- um relato sôbre a situação angustiosa da capllal polentsa. Quem ve-se pro~ur.ar a reaproximaçãoN 
qUla de que ~~ _seus navios a-OVIIramo"~XBter" mais sofre é a população civil . Para obter-se um pouco de pão anglo-sovlébca. '..:.,..:.•....:.: •..•.:,:';:' ..:não 8erão dirigidos contra levam,se horas inteiras à espera. Mais de 1.500 pessoas passam . - . " 
os intere8ses russos. Aomes· horas na frente de uma casa de comércio para obter alguma a- NENHUM CR~Ji 
mo tempo. a Rússia procura- limentação, foi torpedêaClo ""\:. 
rá obter hvre passagem pe- A carne fornecida é exclusivamente de cavalo. As batatas Mlllllnl..... 26 ,l1htIIM tPriià) _ .( 
108 Dardanelos, E~pera se Montevidéo. 26,-Passaglliros chegados a bordo escassearam muito, Os restaurantes sómente fornecem uma 50 prII1IIICia'" "'- :;-A~ 
també~ 9~e. a Rússia ?bte- do vapor espanhól uCabo San Antonio" desmentem as pa como «menú>, . ~ ~'!i:t:.\=:~'lz~ 
nha pnvllcglos ,espeCiais no noticias segundo as quais tinham visto o cruzador Os soldados poloneses abriram trincheiras e organiza- rlllIde ......iIoj...fiUMrtlll 
tocante ao trá~lCo de seus "Exeter" torpedeado por um submarino alemão e en- ram bar! icadas em todos as ruas da cidade, lDiIIiIo. ........:-.Y~I.J..... 
D~\'l .!8_ Os sovléle s .talvez calhado na costa uruguaia. Esses suiços dizem que ao salr em procura das linhas ~çi. :IIIIIH" ,... )'u.II!!I rw
dem garantias à TurqUia con· _ Rumores que circularam em Monlevidéo, Bue- avançadas alemãs, puderam constatar que em todos os bairros'· ~~~Ij,~~ 
tra qualquer ataque p.or par nos Aires e Rio de Janeiro. nos últimos dias, e que as (asas acham-Se convertidas em fortalesas. ::T.:.:... :~fr:ií'{tIÜ "'u 
te da Alemanha, Os diploma foram oficialmente desmentidos pelo Almirantado bri- lurIIdIdaMII"llJntluL~i ..w, 
tas especulam sôbre os pos- tânico. diziam que o "Exeler" fôra torpedeado quando .....I'lÚIAIIii, ...,,' laIIbur.. r:.:: 
81vels efeit08 ~e tal acôrdo detinha o cargueiro alemão "Monle Olívia". • •••••••••••••••••••••••• :=~sell~=d=;"'\ ooAka.

• lIôbre as relaçoes 8I!glo-lu~- • • ••Eut.... ;I?_c:oi~. _ 

::~ t~:d~maqu:li8~Ç;~~i~~~ A Espanha sente-se mal· TRANSFUSA-O • :or::.~t~~.r. ...Ilva com a IDglaterra. • . • rICO:~, 
Valadollid, 26. - O ga\. Franco presidiu I> inaugu • • deJlllrilla 'cOlwea.; Iiudai! 

....... trhl•••••Orl ração dll exposieão de inspeção geral das orgaDizllçeeii. DO SANGUl'; (MARAVILHOSO) • =~1\T)::~ " 
- .... àU8 lares, que tem por fim estabelecer a8 condieões de • • chewoa c_Jllt......:c 
1- .lCllate! S.lres tOSSIl 'I vida duranle a I!uerra, O ga\. Fronco, no discurso qu('. Com 2 vidros aumenta o pêso 3 quilos • PIInl.... o .lIIweaa) 1IIi111l}r lei lIe 111.. _lIor. pro~un ciou. d~clarou qu~ a , r~voluç~~ ~acionalista não po- • • tlYld60. _1IIdIc:11' ........ ..... 
.. ti l1li1 !I CO.TlnOSSE J deria spr reali zada sem eXigir saCrIfícIOS, «Devemos est&r Unlco fortlflc.nte no mundo com 8 elemento. tônico. 

lembradoR de que estomos num perlodo mais critico do • • Or. João de Aráujó ê 
• • que a guerra, Todos c-s pal,scs e1!ropeus que a sofrem. as-. Fosforos, Cálcio, Arseniato, Vanadato, etc. • Avisa aos amigos e .cli.en.'te.· s. 

Ausmacos fUZIlados sim como aqueles que não Intervem na mesma. sOfrerão. • que transferiu seuconsullório 
por não quererem a& suas convulsões econômicas e os distúrbios que lhe sãO. Cuidado com a tuberculose • e residência para a Praça , 1ã 

lutar inerente~. Nós aChtamotl de sair de uma guerra e esta- • • de Novembro na 1'0, em , fren . 
KLANGENFURT.26. (A, N,) m08 na mesma situação que outras naçlies euroPéas».. Os Palidos. Depauperados, • te ao Palácia do Oovêrn,.o. 

-triaNcoullm.er,:::s gS~~~~~ço:o a,!:~ Os aviões militares I Avião metralhado. Esgotados, Anêmicos, • 10p V.fI 
d · I P Mies que criam, Magros,

Klangenfurt. foram fuzilados per Idos pe a olônia pelos alemães. C . Ra uiti • Boas bombas levou 
por terem tentado desertar Bucarest. 26. - Uma pesqui- Amsterdão. 26. _ O aviã.o • fianças q caso • no costado... "' ; ~:;: 
quando o sou regimento SI> não oficial mostrou que a dI' passageiros que faz a h. • Superior 110 óleo de Fliado • ··...·Londres · . 26(Ullited ' ~reill) 
parüa com destino à P?lô Polõni~_perdeu entre 60~ a 'nha de Stocolmo a esta ca- de Bllcalhllu, . '-Foi oflcÍalniente ;aliUhêiií'do 
nla. ° chefe da rebelIão, 74?0 aVlOes ~a guerra. ~o Inl- pitaI chegou aqui perfurado. o efeito da IrIlDs-. que patrulhaa rdaà :iRMlí<For. 
que encontrou éco entre a CIO desta, bnha ,!prc-xlm.a~a- por balas de metralhcdora8 e • sangue e 11 10Dlflcll- .~ .ça8 Aéreas ,bombáidearalD. e 
população católica, é conhe- mente 1.000 aparelhos mlllta- com um ,passageiro morto a • do orgaDlamoc,omo .'. } ipoíiBlvelmente " a(ii~ilaralD. o 
cido pelo nome de Lrelelgn. reli. bordo. DIZ o seu comandan- • . ' 'lIIôbmarlno ,que no ndla lt ..,r· 
•......III\II___.._____________.\te que. quando voava pela. • pect.ou • afuDdou o UI/tO 

róta normal. foi atacado por • • mercauee brtllllico .Huelbl-

CLlNICA ··· ESPEClALlZADA .. DAS MOLÉSTIAS DOS ~~a~~~~::r:~it~~us~\r~a,!ã~ ......................... 41Ô' ClomUQloado dR o •. 


3l1li :;' ; IIÇ ' :,/;;_'II-CI'J~R__ PBSCO~D ~!rtee~:e~~~~~~e~~~C~~~~i~ . i ' ~~':r.~~lr° ~~~=::te~e~t~~" 

O,. A~~I~I~.. · l}~~ARES ~~~~ ~~[ :8~a~ :l~~~. n: 8~[:a 'MISTERIOSA PRESSA ~t!~O~F~:' ~~~":~~ 
tAutItetIIe do:ÜlÍ'of.Sàlisôn) . vitima. ' c. . ····:i;:;~ MOSCOU, ze. _ harofllla.•• que I) mlDlllrO do I.r"açha durnte all'tm 'IDI

ACOMODAçOES ;PA~A.,DESCANÇO; DOS OPERADOS _=------~-'-:-.--.-:..... Exterior ..IoRlauo. Ir. Karl SeU.r. re,.,.1I011 a ••u pata ,o. po~ uda mala .. viu. .c-:. 
C~ 20s000- Opc,~6cJ ;;:;; . :i'i'êàmbin.r Preço. em.rtllo.el.trl~~.J mli.ncia de l~ hor.. depol. d. obl.ar a ..ta capital pua do Igb_riDo_. 

Coullle6rio: Rua ~0I0 Pluto, 7-T.I. 14fil;::::: Kellldêncla 1456 CASA .RADI,(?lUX; Rui ;1!81~P~!taDteI OODr.rtQoiaa com pereoDaUüd ollatal, L.a.p.d.? O. ..1Iot,
5 de Setembio, ;,U.:,.:- rusll!ls,. Nlo b' lIIdJeaçAo .... ooo...ru~.. lolr. • CASA DAOIOLUX 

. ,. .RUIÍ~ia e a .ua pequeDa ..t&luha do DtIt100 rora.. IAter- preço., "" 
~________________-.. ..í_ 'iiií·" _"' '- . Conseeuiram sair rÕíilPJítu, 11111 o Ir, Sel'.r ...Id.at....ale "oltou a ••II_ RIN 18 clt Sa,,-..o. •.iiii~·-·· '". ."""iiií ''·'.·I pel. 

) . 
OLHOS OUV OS ••cg~.Il:a~~~,:-)';:.otl~l:: por 1II0~"!.:rq-:;• . o Dllal.tro .'lODlno Il.... ta 1&aI••r. 8aDda ftl'ZlMlba comDr. Joio de ArauJO-NARIZ, GARG~~TA D. .... lIudlado a VI,lIfD!'la AUiu..t. R.u, talDb6J11 prel.lld. Ir a TallD to•• ou lDCII'CÀa gaIDGd.a

eloa .Ielll.... coo.eRulrl.. aDl'Dbl, .IU avia0. S4tpodo IIOtlO'" DIo 0II111ab, o 111'. BBRLlII," - A. lro... 

~ • c... ... s... - A........ preI. s.-. talr para o ...r do Norte, Selt r, que ...10. "OIooU OIteu.lnlDlDte pua ooner- r..... ....... •••• c.·


J' C..... .,. .. 4 11 6 1/1 Il0l.. ualllelo-.. ' ..quadu. la,I.· ..ç6el oomwoJ.... 101 obaaado a coal,reaolar 00. rtmt.la.. BNe' 1.110__'" 

C4'1lI••1I6rJo • r tel"a": Pra~ I~ eI. N'o.....bro, 10 N, ao I.do d. qual eati 0- a-' p."OD&ttdad.. 1O..16t1ee. d.,.,t. da III.I••IIOU. d. ao _ •• ..... leraA

• p.raDdo. 0111••, alDL 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:KLANGENFURT.26
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o P.8I'AftO- Quarta feira 17 dt: Setembro de 1039 

'"' •.... .- ft '· ·. '; ', 
LJr.Kémigi6

Setembro 210181100 lªp,orti(4 CLlNICA -MEDICA 
__." - - '' o - - .,' '·'~··""' z - Quinta-Feira Molestia internas de 

Foi entregue em Rio Negro (Paea- Senhoras e CrIanças em 
ná), a felizarda Estér Zonining, Geral. 

CONSULTORIO :pela Crédito Mútuo Predial. o prê 
mio de Rs _6:000$000, pospuidora daTécnica do '-fuleb61 Rua Trajano, I - Sob. 
caderneta n. l7-!20, contemplada no CONSULTAS:

sorteio realizado em 18 9 ás 12 e 14 ás 17 horas.Recursos de jogadores RESIDENCIA: 
Av. Hercilio Luz, 186 

de Setemhro. 

(A. Tenório de Albuquerque) - Phone: 1392

S40 .umerosos os recur -I Em Paris, em 29 de maio Att'!nde a chamadosOul b 
sos de que dispõe os joga- de 1924, enfrentando o qua- ~, u ro 14 
dores para iludir o adver- dro francês nos jôgos oUm- , 4 

sário. Antes do mais, temOR, picos. Romano fez o aludido Das vl-rtude' s da··.s

~ui~::b~~i~8: ~i::: tIifp.r~nt~~~ ~r~~~~i~a~e:~~a~8~~as dplas Quarta-Feira 


o -drible» consiste em Manolo Ferreyra, jogador REALIZA-SE mal8 um sorteio na cordas' 
continuar de posse da bola. Ilrf.!entino, cegnominado «Ei Crédito Mutúo Predial. com um 

apesar da intervenção de um Piloto Olímpico», abria a8 prêmio de r8. 6:000$000 e Passou-se em Tóquio uma 

adversário, proseguindo com pernas e impelia a bóIa com muitos outros menores. ocorrência .das mais lote-

ela. Para tanto, é Indispen- a parte interna do pé esquer- reuantes, sobretudo pela sa
sável dominar a bola. do, dando 8 impressão de borosa atitude de um cava-


A flnta é um movimento que fazia um passe, mas /) Iheiro chamado Tanaka. 

~~t~ :~!'!r~tí~:!?i a~:lo~~~~ 3faa~~odoa p~6~~re~~a:~~~:~: I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ---~~-- - dl!!e!~~~::e:_~~e ~i~n~ue~I:~... - ~~I 
8e e deixar o caminho livre. a «goal» . si, não tem nada de extra-

Exemplifiquemos: um meio Formiga, eorria pela estre- ordinário. Mas há folhas tan
faz um movimento com o ma (·om a bóia. Repenllne- tas, quando já estava depen
corpo como se fôsse desvio 1'- mente parava e deixava que Q S ' J) t ? durado na corda, arrepen
se para a direita. Nlltural- o médio que o marcava se- ue er(l ~ OU ,or. deu-se - o que, também, 
mente o adversário deslo- guisse corrt:ndo_ , deve ser normal. Simples
car-se-tí para o citado lado_ Oulros jogadores torcem o MEU FI LH O la 5TA mente, deu-se a coincidência • 
O meia, então, seguirá !'m corpo, como se fôssem pas- macabro·divertida de, neS6& 

frente_ Nilo, Russinbo, Frie - sar ou chutar para .um lado 5 EMPRE DO EN TE ! altura precisamente, a corda 

denreich e Lagarto foram e, rapidamente, se viram e partir 8e. 

habeis fintadoraó. enyium a Mia para o lado E, no dia seguinte, o japo-


A esquiva consiste em e- Op08tO. nês, fiel à bôa educação da 

vital' o adversário. Suponha- Além disso, há o passe pa· raça, escreveu 80 fabricante 

mos que um dianteiro es- ra trás , em plena corríd&, .da corda de que se servira 

C8í/a com 8 bola. Um mê- quando o jogador está per- agradecendo-lhe. 

dio contrário investe corren- s~ guido_ Se o adversário re Temos que convir que a 

do sôbre êle. No momento trocede, o jogador que tinha missiva não constitue um 

oportuno, para evitar o chó a b6111 deslocou- se para a grande reclame para a qua
que dos corpos, o dianteiro direita ou para 8 esquerda, lidade do produto, a men08 

desvia ligeiramente li bola segundo um sinal convenclo· que o industrial se resolva 8 

para um lado ou para outro nUdo, e torna a receber 11 especializar se no labrico de 

e' assim, esquiva-se do ad- bólll. cordas para enforcad08 que 

ve.lsário_ (Do livro «FUTEBÓL», a sair se suicidem um pouco Irre-


Há outr:>s recursos, alguns em Setembro) Detidamente. Resta saber se 

dos quais citaremos: Roma- a capacidade de semelhante 

no, o extraordinário jogador Tamaodarê F C mercado tão restrito, corres-

uruguaio que atuou em to- • • f~:~~~:vel à I:~~~~~~~: :: 
~:~u~:v~o:~~r:á~:I~~~~:' u~ v.PS~oq~~e~~tSe~~~~ni~aa~~:d: cordas. 

truque. Quando na extrema, a 19 do corrente, loi eleita a 

êle escapava com a bola, o seguinte Diretoria: Presidente de 

,!tédio contrário sl'jluia-o na Honra, Or. Cornélio Fagundc~ ; 

corrida. Rápida'llente, Roma- Presidente. Antônio Apóstolo; 

no pisava na bola, estaca- ' Vke, Ernesto Riggenback; 2' 
 A d..! )ilid ndc l)f·,rmmwn as rOI'( 'as (' as etu'ps. illl 

va-a e continuava correndo ' Vice. Armando Cúneo; Secretá tI' {. lima porl a a l)('rl.1I mUll i:r.·ando () oq~alli~lllO 

como se estivesse com a rio Geral, JOSé O. Melo; 1° e 2" para lodos os JlIales. E' ('onlra as e n[ l' l'lIlida!l ('s. 

bola. O adversário, acom- secrelários, DanÍlbio Melo, Dir 
 preciso t e\' igornr o orgatlis
panhava-o, sem ver que a ceu Delamari; 1" e 2' tesoureiros, mo. O Bio lon ico Fo nloura, MEDICOS ILLUSTRE5
pelota já b~via ficado para Antônio Evangelista. Alcides o RECOMMENDAM : n 'l'OJllIIIClIlIado pPla mcdiatrás. O médio do mesmo Bonalelli; Tecnico, Neilor Melo; o Pl'oi. A. Aus l r(~gr..... ilo ,li/.:quadro de Romnno, jd avisa Orado r, DL Wiimar Dias; Mé- cina hrusileira, desperta o .. :\.t.ll'sto lt ~r r.mprcga do 1'0111 u S 


. do, alcançava a bóIa e Ilvan- dico, Dr. Jorge Barros; Comis a ppelil.e, forl.alecl' os mus UlclhC)rl~s rt~~tlltA(lns nu di lli( ~:t 


çava completamente livre. sao de Sindicâncias, Clementino culos e os nervos p, cnri d \' i1 (, pl·I ~.,arlui() Biotouif'U 

Fontouru,"para o «goala contrArio. PorIBrito, Jaime Unhares e Eduardo qlwep, o sangue, rl'slitue

"ezes, até um zagueiro in- Eustáquio.

vestia contra Romllno, quan- 1" secretário 

dú ele já es ava sem a bólo _ DANÚBIO MELO 
 BIOTONICO FOHIOU.RA C~~!!?r~s ~eEca~:oV~o~~ 

4 e 5 att'lndem chamad08 pelo
~_A:"~~' • . . .. telefoue n.O 1.6.'l6, nO ' BarO".- Mira-Mar. 

371 5V--2----------------_._-------

A CASA DE SEMENTES = E PLAHT-AS = .. 
e>ferece: 

LARANJEIRAS enxertada•. 10 dlverN' qualid.des. 

MACIEIRAS (AepleO. 8 dlverN' qu.lid.d... 

PEREIRAS .Iemi.. e j.pone•••, 16 dive"l' qualld.d.., .nxir 

to. de 1 e 2 'no•. 
PESSEGUEIROS 7 diverN. qu.lidlde.. enxertadOl 
DAMASaUEIRAS 8 djver... qu.lid.de., enxirlOl de 1 • 2 eno· 
NESPEREIRAS (Amei... am.,el••), 5 dlvc"... qualidade•. 
CEREJEIRAS d. Europa e do Rio de Janelro-
CAKIZEIROS do J.pio, 6 dlve,... qUllid.d... •MARMELEIROS do Japio. 
NOGUEIRAS (Pac.n). 
AVELE1RAS (Ha••lnul.) mante por~r:::::i~..~~~:~!~ó~~~:P::j~i~~~ic:;;;1·: 

AMOREIRAS. 

FIGUEIRAS, dlva,.a' quelid.de•. dentes:d:e:!C~a~be~;ç:"'~~~~2~~~'~~2F,:
",ales 
AMEIXEIRAS d.il ,J.piol EuroPl, 6 divI.... qu.lld.de•. Jivio rapido e 
MORANGUEIROSldelll. cendo o bem eitar ........ 


r_tie da CNlS ...,..CARAMBO~AS. ;Jcie'" 
JABOTlCABEIRAS;ienliartad.1 • Sejapr~a~idoj~ _,.. , __ CaúapiriM. 
'ROSEIR1\s r. .. ;.90 ' 'éllveíHIi quÍIIllded... 

DALlAS i.jj :dMiMíf,.,ribW.... ' ! 

GL'ADlOLOS,"- I4. • 


'f> . k- ak- ate; ,:. .... ..' .CLINICA DE CRIANÇAS 
00 RLJA TRAJANSi,~3~ ' 

Or. M. S. CAVALCANTI 
,~..'=.t.!':'::==-';.~.=-III· 
~ ......... -I!IIPIM ...... c..... ....... - Ib........ _~t~~r N...... . GONORRHEA (HROMlCA (lFllISPIRIU


0CID0A8 .. ClaJAllQU - ....~AUI NIo dNftllUue I A QUDcIa procreclla e bi WDa...,.. IJI,,,,,, -.....,.....
c.M_** .. y.., ............ 14 ti 11. NOVlDADB q.e resoh'" o dU OUO. O .....810 H CONfIA*ãA ,


.... AnltlDA 8.DOIUO LUZ. .11 JWa.o \IIiUIo. Carla pua: ....... DOUI ......IADOS

CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO 
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o BSTAOO-Quarta-fetra, 27 te SetemMe ..... 	 J 

PROCALMA 

: ! "Ti-F PI. ~;TI ;0 

I 
I 

••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••• JO'C 'I 
• • law A'W. ~);!~~TOal Di' .~~~~ 

: "IR FRANCE : ~~~:,~::~!~ 
• 	 • alta<!.. d. ~. !~ rrl '" aIaq • 

• • ~i)=.:,u~ar~:.!:;i·CorreIO aereo ;sl,~ América ~oSuI;f!!p !~~,~;;:~,7;:; 1 
• 	 • ... mll~!~a~~Dt~ J'~~derno • Ia... 

E Para: ~Nr~~~;~~:r:~~~~~;,.i~:a I~::~f~~ ' 
• Para" URUGUAI, ARGEN)"INA, CHILE. BoLlvIA. PERU"., .oGUEiu -, 

:. _ .ilT~RECuA-FEIr 1m as dSl_acSorreíos. .~B;aadas .o;a· áS 1 
hor •• 1;:~~:':; 


- _-,r .. e 2 ( ~::.~~I~_~ri ; 

• 	 A GE N T E S: • nello;trei. 

•• ERNESTO RIGGENBACH & CIA. LTDA. ..' ", ~~m'~~~~'
heroico ti 

• 	 RUI Conselheiro M.Fr., 35 • .!fim nu i mpu~:~::i.~~
• Telefone: 1626 Florianópolis. Ilnlu8. Progresso
• . 90, . ,,-18 , . Iguatô - Estado do C••rã 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !..... - Or. eootiot. d.Olivei,. Rua Fellpe Schmldt. 5 

I 	 cf;:~~o t:::i~tQ~ 
~!,9naco & Cia. Ltda.através dos : Há quatro anos um tremor 

tempos Ide terra destruiu uma estaçllO RIO DE JANEIRO 
telegrálka situada nos confins 
do Canadá. Desde essa data Firma nllbdecidJ h' !O InO$, trlbalhlado pcucDlco 
serviço passou a fazer-se por nadistri~~~~.m:.$UCNlé~!dlulmol 
outras linhas. Mas, recentemente 
o Govêrno canadense enviou gozando de largas 'ilmllldu no com~rdo loe-ll, fm mod. 
um grupo de operários para especial no de SECOSJe; ~~~d~DOS, orpniloll \lma 
procederem à sua reconstruç:io. 

Iam os trabalhos em meio Secçã6 dcf' ~EPRESENTAÇÕES 
quando foi encontrado entre os contando compessoal:'habihtado c benquisto.
destroços da primitiva estaçao 
o original de um telegrama que Aceita encargos .dél't>p~,El eDtaç~. de qllalquerA Iltllvura não chegara a ser expedido. O generoe, ::!.amo . 

remetente era um caçador de Para maiores esclarecim,ent~8 e referência., quei

locas daquelas rigiOes e a des ram dirigir-se aosSnrs;UOURBNÇO. BORÁOO 

tinatária uma joven de Quebec. MONACO & elA. LTDA'i -::' ,Calxa Po.tal n.- 1166 


Os correios viram-se diante Av. Maué, 1:089, . I'ORTO ALEGRR: 
de um grave problema. Devia BANCO '.DA PROVINClAA l~dh~e.~e a descoberta da polvora <lO frnd r allc:'m50 o telegrama ser enviado ao seu BANCO DO RIO' GRANDE IlO SUL 

- .- f:JerthOltlO Sch,....anz. Fazenúo C"x p l'ri c:ncias , lll:OU d~slino ou não? Embora tives
t eceu-lhe misturar enxofr t!, cnr '..50 c sa ti tr~ . l ll,.spcrn No ., Rio de Jaael.ro:sem decorrido quatro anos, era 
d amente, produziu-sI.': terr ivel e v iulen t3 cx plosno. 	 indiscutivel que o remetente pa MONACO &CIA, LTDA;, -::::R.u~; a nera' CAlDa,a. 121. 

gara a taxa respectiva e os re Banco Boaylst&i ou quaisquer oulroa que deujarea:_
Antes dclle. porém, no l eculo XIII, 'R ngerj!) Ba.:oo 

gulamentos exigiam que o ser-
IIIIII!~!II!!!_1j{t h av ia cop iado dos urabes a for mula d:. polvuru. 	 viço fosse feito . 1._"'~iiII..___________ 

O not::lVeI progresso na h is lori.. tios c XI ::osivu~ roi 


a rj (',,{'"r.bert;I no "nlgodi"lo· polvo ra " e da dyn:l1ni te. 
 Assim se explica que, quan
do a destinatária estava ceando 

arrojadas realizações da engenharia cont('mpor~n ca. em compa:lhia .do seu marido, o .. 
caçador de locas, recebesse um 

Qurffi peJa primeira vez usa Gi11ett e tem tambem telegrama deste anunciando-lhe 
a imprc.ssão de que "descobriu a polvora' ~ .. En o seu regresso e propondo-lhe 
tretanto, milhões de pc:ssôas 

E sla muito tem contribuído pnra ." grrindes e 

casamento.. . 
já haviam .. descoberto " que 
GilIette offerece o meio mais 
fopido, hyw;ienico e economico 
de fazer, diariamente, a barba JUVENTUDE 
em Cala, Seja delse numero : ALEXANDRE 
adapte tambem a GilIette I 

QrlAsi nleiõ" jécílló ' de exil' Si eomeu, bebeu, ou rumou em excelso, râça • uln ....... 


h~n cin ~ melhor tar~sC!: tome 2 C'olheres de chú de Lei te de M~ .. 

<In pr~ f~,.cncia 1\ JUYEIITIItIE num copo d 'agua , ou de leite, e no d ia aeguint... '"' lati ~ 

ILEUIORf pa ra limpar, for

o reclame 

um sorriso nos labias. 

tiriea r C r e juvenescer os Durante o somno, esse magnifico ..a lcal.niz..... ~, 
t~alJelos. Elimina a c.ap., seu estom~go e elimina rá a causa de muitos diu ...... tM.II ~ 

faz ceSS3r a ... tol. d •• d6r de cabeça, nauseas, indigestão acida e colicu,. 
"·ol tar córcabelo. c a Ao levQ.ntar~se. tome outras 2 colher~ de cW • ~ .. 

primitiva os c.bel•• Magnesia de Phillips ~num copo d 'agua, ou de ~. ~ 
branco., sem os Ungir; assim, alliviada a cabeça e nã_o terá nenhum'a ... p.~ 
cI :Hh{,li vigor e mocidade; causadas pelo c::r:cesso de acidez no estómaao. 
Não cont êm suis de prata e 

Para sua , ' a.~,,~~Juta segurança, exij.e - .tcWf~:',';' ....... _ ..,~ 
usa·se corno Joção.'rtefactos de Borracha Leite de Ma'gnesia dePhiUips! 
O RATIS 

'a~ãp*va Ltda. 
Fâbricantes dos famosos sapatos . de borracha 

Ao Povo Catarinense 
A Empr••a J_ler & Irmlo comunica • lua'8' distinta f'e.ue.'a que reaolv.u ••tender .ua.'151 ElectrIcI IInhaa d. 6nlbua de Porto Ale.re"Caçapava" a" ..ta capital.v.nd. m.cildor.. • 

In.tallaoa cquadroe.E••abeleclmento Indu.trlal em 	 Sal"" d. florJett6polh - 3a._ e .'bado.;para o. m••mo.. • • Ar.,.1IfH - 4a•., .'bado. • domlnlol.CAÇAPAVA EST, DE SÃO PAULO Preçoa modlcOLI _ f.....UI. UftGlllZIII UI 	 IIrltU OS Av-- em Floricm6po1a:
COMUM 11 BIt BOLAS DE BORRACHA 

Iaortl6rit. e depHtlo e. 810 Paulo: 


Rua RodrIQuM ele. saa. Ia. .. - r.lef.. S..a&5 D.vi Silv. 
I I I 
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OJ BSTADO-QUB.l.'ta lelra . ~7 dt Setembro de 1_ 

A$A CA 

Artigos de inverno para homens. senhoras e crianças. em maior e mais 

variado sortimento. na CASA liA CAPITAL" 
:16 M atril - Rua Conlclhciro M.fra n. 8 Filial Rua Trajano n. 1 v.I20 

• 


• 


• 

• 

• 
• 


~p.mpªnhia "L ê"Allanca ::: ~a'·'·" >B8ía • 
~tlÜndadl cm 1870 Séde: BAIA 

Sequr08 Terrestres e Maritimo8 

Capilal Realizado Rs . . 9.()()():OOO$OOO 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 19J1:i 
Receita em 1938 
Ativo em 31 de dezembro de 1935 • 
Sinistros pagos 
Bens de raiz, (prédios e lerrenos) • 

Diretores: 
Francisco José Rodrigues Pedre~ra, 

Freire de Carvalho e Epifãnio 

5tl.058:377$9õ2 
;~. 188.652:899$7 14 

22.786'183$148 
71.478:791$8J3 
5.094:715S170 

17,1 86:248$949 

Dr. Pân lilo d'Ut ra 
JoSé de Sousa 

Reguladores de avarias nas principais cidades 
da América, Europa e Atrica. 

Agentes em Florianópolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

Caixa postal 19- Tekpho",1083-~nd. T,l . • ALLIANCA' 

Escritórios em Itajai, LaquIlO e 

.JSlu}Deuct\1. Sub-Agen~e em LaQes 

. 

Oito 
SI05 Rins vÃO Btn 

'tS{'ELMITOL ffi·'·'MU··.,,4'miil ' .••',.j!:..... 
LLOYDBRASILEIRO 

«PATRIMONIO ' NACiONAL» 
LINHA ARACAJÚ/pORTO ALEGRE (Para o N~rtf' 

no Sábado, e para o 8ul Da quarta feira): cCOMTE. AL
CIDlO., .COMTE. CAPELA. , e -ANIBAL BENEVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e -MIRANDA. 
LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

TUTOIAIFLORIANÚPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

COMTE. ALCtDlO: dia 29 do corrente, Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre. 

COMTE. CAPELLA: dia 11 de outubro vindouro para 
~A~Áao&e, ~~RTÊ: Porto Alegre. . 

ASPTE. NASCIMENTO: dia 6 de outubro para Ita· 
S. Francisco. S.aotos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. 

COMTE. ALCIDIO: dia 7 de outubro para paranaguá, 
Santos, Rio de. Janeiro, Vitória , Caravelas, Ilhéus, S. Sal· 
vador, Aracajú Il Recife. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


Armazem - Cá!s Badaró,~~~~~~~~I~mmll!I~E~:...,:11 Ag~ncia-Rl!a loão Pinto.: 9 - Pllone 1007 12 .- Phone 1338 

9 H. C. DA COSTA - A,~nte 

SalGUEI SIIGIII SiIGIR! 

S fI G :U ;ErN~Ojr 

Qu. , ••r feliz ? 
Em ncsoao., amorfJ, IH aot· 

Ie, adde e re~liler Ndo que 
4.'111 Mude 11100 tm HIIoI 
t tlCre,,1 10 piO'. 0..., Klllva, 
Catu POIIeI, 40'7, Rio de JI. 
Miro, qH 11M I.adla" o 1Dd0 

::. O~~~!I~,,!~::~ ~'::.~ft. 
AS SENHORAS DEVElI· USA R 

e. .. Iollc'" ..ti . ....... o MelOYPAN, dtI 

.,..do ,..., ~llcalao. 00.... .....IM .......oaaa 

• ...,...... Irrttat6H . ........ com........01..
.... ~.............,.............. ....... 

~ a ....- "............ DropN ........ .... 


"Nc", Yorkcr", o novo receptor em onda.s 
curtas e lon!-!:a~ . é b(>tn o symholo da JAsei· 
nnntc N...·w ·York moderna (~ d~·n.amica. De· 
s(.·nhudos rIP10 f;:lnHJ ~o ('st,vlista Juan Va.~sos, 
os nonl~ mod elos a lH'C"S{'ntam·st'" -(.'m elegno 
h.'s linhas ô.l t'I'o-dynamit'us. ('IH y :u'ius côres 
que dar iiu uma nota ele! llC'II('zil a qualquer 
arnbitmtp. Perrcita sCOlt'cli\' idade {' ~emJibili

linde cx. t r<,JOu aS5l~~m'am uma rccepçüo de 
ub::ioluta niti(h~z (l IHII'l'za de som. nwsmo das 
emi~sül~S mais dblantl·:'i . Preços surprchen
dcnlünwnte cconomicos. In!:'isla. em ouvir 
o no\'o "New YOl'ker". 

. -.~;.~. ~ 

Para sífl:li5~ .• "[Não ha 
nenlíoiil~~8~ ! 

o Ir. Murlllo Rodrigu~lI; arlbla\r'r6,,~~. 1111ll. 
10 cODslderDdo em D. Pedrllo, Rio GroDdé . do &ai. 
ellcnve: . . .. . ..~,,/.:'. : 

«Cumpro ums8grado devzr de iaràUdlo lo,
DaDdo público que. ae hoje gozo . ~xceltDle i!lÍúda. de
vo ao milagroso .. OALENOGAL"; o qual m:e'.énID'DO. 
li SlfUls que me arruloavlI. hã btlSlaDle " tempo: ' Julp 
lombém . Decese6r:o declarar "que, 'de tódós ' Oli . : Ült 4fCle
meDlol que .Iomel, o -OAlI:!,NQGAL» 101 ' ó; úÓlé!.o que 
mA operou de fóuDa ' radico I, . por ia80, ' arlímo q.a
NÃO HA NENHUM IOUAL-. '" .' ;" . 

(FirmllrecoDhú:ld~) 

O &l. Ploreo.tino Aguiar;re!ldêDI~ '~~.• , Pi,aililf, 
Rio Orllnde do Sul, dlz: .- ·.c':,< ;,',':,'.. ;.," 

'.' SoMa. desde mu\rOlk 8ÍJOII,de um ' corU_alo 
do .Dlltiz (QZENAle lei desllnlméldo ' d" ., IDa cura, cle 

{) 1iO ImportuDII moliitil,;tornel o ~cGALeNOOA... do 
LDI.PrederlcoW. R~mbno; .a "ooDselhil , cSo ..u P.I'd
"cular ilinlgo ar. Cllpl160 oJbsé~al'II .+'iI:Av1la O.rta.. t 
oooi31 a ,cos .lIpenos fIQ~thrjld!oolmentll bct. Ir pro
fÚDdameDle gralo .àe8IE t eX'lr~oríl.llÍiirlo ",ddlo. , 
.. -C". · '. . :.:(F,liiiia )'el:OIIIbKI4a) 

,::' Hole" aué ::~eaiit. 4uup8rad••eaM toatra a 
terrlvel .;SfFILI5: :qlie~11iouco a poUtD, vai u\quUu40 
• ' i1üâiãííldáilei, de'&"tob'rlo-ar, ,. lIrmu'a, a .'" . al. 
eor"tê~·óil iiii t. ·. ··Poiié,o,. para d."'ul-Ia q.. . o 
, •• • di"é,e ibt.çoedo de9l1taUvo . O.u.eNOOAL.. A 
DOo.r••,1o POtluv. cle... nrd.de til. DOe 401. 
a.a.tado. .ul• • . 

BDco..tra~ ;;-loci.. .. FU'lDiclu 
do Bra.U e RepúbUou Sul· Amerlce..... 
~ ao Ap. L D. N. 5 P. - ~. 986 
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OBSTADO Quatta 'eira. ~7 ele Setembro elt 11m 

I:...................................:
I 
I IEmpresa Nac. ~e Nav. "HlBpcke" i


Redlt.Oollo e Oftlolnu , 
r.a Joi\o Plolo n. 15 • ...,... Transporte rapido de panaleiros e careas com os vapores -Carl • 

~. HQ&~Fke.- e -Anna-; unicamente de .cargas ,como .vapor.Mu-, •reI 107.J-Cx.lloltallS1) 
~.); ." . .. ," c: . "",i;,:': '".. - " " ,"1;, ." & 

I .sAí'DASMÊNsAÍs ''DO Pc:to .DE FLC)RIANOPOLIS :if:1 
AnDO .0l000 
Sem....!re !2$000 
Trlme..tre tl!SOOO - Unna ' Fpo.lis."Rio de Ja~eir8 ' 1 Linha Fpolis.-Rio de Janeír~ Linba Florianópolis- "'::' . 
1Ie. tSOOO • " Escala Italaby-S. · FranCISCo Laguna. "<..Numero ui".., • , e Santos. Escala SlIo Francisco ,.', ",.......••'.' :'' 

• Transportes de passsaiieiros 

: e cargas. .1 Transporte lôIe cargas Transporte de careal. .. ';~:= 


No I,,(ulo, ' 

I. Paqu:,e '~~~!repcke. d!a: Paquete -Max· Paquete -Max. ' . 
AIUInool" medlaote cODlraclo ~· 

I, ••, 'Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 '"' 

cAnna. » 23 
I • Saida á I bora da madrugada. . •• Embarque do Srs. passageí- Saídas ás 18 boras p. m'l Saidas á 1 hora da " ,. 

, d"eeçlo 010 Ie reapoDllabllh a 

,*011 aoaeetto. emJttldos IKNI 
 • ros até ás 22 boras das ves- madrugada. ..1 

, RtItoa ••1Ipad0ll peras das saoídas.
•I• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até 
• 12 horas das vesperas das ás 12 bOras. ás 12 das vesperas ':. • 

~ o Elixir de Nogucir.
I' ......i....... 61 __ • 


-;. 

II .. .. ~:::.v.çõet: ~,:::'':~~~~'~~,=~:" d~'.;~;i~,:,,~::~i..nIod.lro Upclllco da Passageiros - Encomendas Cweio 
Modernissimos aviões JU 52 ligam com a maxima • E' expressamente pr?hibida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores. ,::, . 

F............... '· ...........-. 
SYPHUSI 

segurança e pontualidade: • . T~do o mOVimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche sito i :.<.•:---- BRftSIL - URU~~t\VI.4. ~G:~:~~A - CHILE - • cRlta M~~::'mais informações, na séde da /; 
56 Elixir de Notu.ir.. 

d' C d L d • Em'Oresa Nacional de Navegação Hcepcke , .
5yn .cato on or t lo _. 1 á rua Conselheiro Mafra n.' 30. ,·..:...........,'.,...... "' . 

Agentes: - CARLOS H<EPCKE SIA. • 


RUA CONSELHE~~~l~~~~AN,341.500FloriaDopolis .000ê••••••••••••••I8.................~.. 

1I 

IIF==~============~I~~~~~ 
Dr. Joaquim Madeira Neves Dr. Augusto de I 

AVISO AO POVO!~ledico - Oculista Paula 
Formado pelo Faculdade de Medicina da Unlveraldllde MEDICOdo Rio d2 Janeiro CUIDADO COM AS TOSSES!!-DoeIÇlI H "'I.ru
Tra!amenlo clinIco e cirurg!co de lodlll\ a. moltalias 'arlol As mudançes bruscas da t~mptnturadoa olho! 

tr. z~m comsigo um rcsfriddo, que, quan~Curllo de ap~rfelçoamenlo na especialidade, com o dr, - OperlClel - do 1'1'141 combatido, produz uma Tosse 
Paulo Filho, no Serv!ço do Prof. DlIvld SlInson, no Hoa €ONSlILTOR/O hapcrtincntt:, o que equivale dizer - ca·'~I pillll da Fund,~ çiio GdHtée-Gu'nle do Rio de Jllnelro Rua Vlclor Melrellls Q . 26 lIIlinho aberto par. graves enfermidades, 

t••, como: Bronchiles. Cal.nho pul·Completa IIpparelbllp:em pl.ra exêlme~ de 5UII e3pecllllldlldt as 10 1/2 e das 2 as 4 horas monar, Dor nas costos e no peito,

EI"clricldllde MédlclI, CllnlclI Geral Tel. l40õ Depauperamento c UIII' fraqueza 9.,.1,


Qesldeocl,,: Visconde Ouro ficando, portctnlo, o organismo prediSposto
Consnlllll! dlllrlllmenll~ dlla 16 áa la par. um dos maiores lI.gellos d. hum/!.
CONSULTORIO Rua João Plnlo 7 aob. Tel~pb , ! 466 nidade : a Tuberculose: 

RESIDENCIA: Rua Teneute SIIYe". 57 TELEP8. 1821 Notaveis medicos aconselha... o 

7 Pr~to. 42 - Tel. lM5 

Receitas extraordinàrias 
Um grupo de telefonistas VINHO CREOSOTADOde Tóquio resolveu deposi

VERMOEIRO TONICO DOS PULMOEstar uma moeda, um csou·, RECONSTITUINTE DE 1•• ORDEM
dentro de uma caixa espe' PODEROSO FORTIFiCANTE 

cial, toda vez que fOssem N1>O CONfUNDIR - PECIIM 50
insultadas pelos assinantes. 

O produto desitnava'se a "VI N H O C RE O S O TA O O ' ,
1=-== -':=';: . contribuir para o financia - do Pharmaceulico'Chimico JOÃO DA SILVA SILVEIRA 
--5.~:'{i'~~ c::.:c -~=:~:.::,,=;~::-:({ m~~oc~~og~:rr~p::coC~~:~ L.,.-.;V..;..n.;.;de.;;...;;.;.':.:,.";;.m:.:..;.;to:.:,d.:.:",,;;.,;;.p;.;;".;;;..'.;.;m.;.;:;ci.:;.,,,;;d;;;.• .;.A:.:....;;;;'i;;<";.........I.:::; 

~~ !~~~as~entro da caixa ::c:~1 
Pelas n08S8S remlnlscên· -----~---;..--_-......~~ 

cias dos tempos anteriores 

r:r~~:::::~::s~~f!~:oas:~; (arios<:HC2pcke S.A. 
este -pouco tempo.. nl10 te
ria excedido cinco ou dez Matriz: FLORIANOPOLISminutos. 18to por mais soli
citas que sejam as telefo· FWals .. em: jBI:ü,JDenau. Cruleiro do Sul. ~ 
nlstas em atender àll cha Laguna e S.,;Frauolaco-lloetruafto em 'l'ubUlo 
madas. A menol5 qUi! os ja
poneses, com seu asiático 
sangue frio, sejam mais . e· 
conõmicos do que nós de 
reprimendas indignadas. ... Se

'ile!~:::::~~~~;~~ ~~~ru~~~J" -,., ,. ","''''''".. re ~~m doU. assim não fôr,terá . , olto~ 

o;ruica·Vicio ; é peol; é a Preguica · Doenea. a earaeleri.· 
e q ua elle. de reslo. pôde dar - Dão é a PIe vêrno do ·Mlkado . descober

tiea da "OpUacão". da qual é um dos symptomas mais to a fórm'ulademanter,~ lÍem 
expressivo!. encargoll de . tesouraria; 'os 

Para comboiar essa preguiça doentia. basta tomar ê~?~~~tollque combatem , DÁ. 
a "Neo - Nacutorína". que restitue ao enfermo a sauda E

a disposicão pa!O o trabalho. 

A Neo - Necotcril":::: cf um ve:-miJugo poderoso, acon

dicionado em cop5uias rOSf?:lS contendo t~tluchloJelo de 

carbono em solu lo solido e cplÍmamente tolerado pelo 

organismo humcno. . ..-" ._ 

Venci .... ,..I.a.çlll GMIInIIl .........
CLlNJOA OBRAI.MIo hl FERIDA que resisti 
VIAS URINARIAS Dou l1IIItIMtIa (,. 10 • ,. I. 1iIIfM) 

.0 UtO d. -.Me" _ .......::1í' "'.IN
Elpcdlll.ta em lIIoSc.'"
CALENDULA CONCRETA .... --- .......... '-'0 .. ...-_ ....... .......
c~~;::o~!::a.'"_(':v'::
• ..lIIor polU4a para rer1du, queimaduru • culoH, clc.l ........_~ ............. .... 


IIIceru aadpa ........ _.vd _ I II
Coe.IlI10ri0: ...........
Nlo ~n:.o\rl:~~~D:'~~:d.la. ... ti ... 14 AI 1. ~ 
pa..,..alaa. - .... ,...  =-r E ii:':"'~':"'e-o.,po.twto ..... oaplSIJ.: PIIABIL no. AOOITIHIIO .......... ,. .. .......~. • :1:--

RM eo....b'UO lWra-,e la. , fIIW ..... t ..... -- ..... .-._- ..
I 
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e 	 o ESTADO,' 27 d. Setembro de 1939 

A~ [~UVB~ ~i~ern8i~ ~,,~g,~ .,g.~.:~~:~~~;.gIOÚlJimahora esportiva I 
3;', regional de grande " companhia:, ~I!!e . le . ~llrl . do lIaoça. 

inundarão am~~g~1I! al~mã ::1 5 co~:~~'u~Orn~içS~~S\v~~~~t{r~d~~~~~~{r:~: 2V.~ S CROeDgCaOtrraedDeteaSoyàembro 
l'~ri!l. 26 - : Acredlta : s~ · ~J~ ; 'r~ça " par~e do plano 

fnoug3:;~:! ~~:~I~~e~a':trr~~~~:rme:~~e d:~' ~~l~~~~ ee ~:~ Df Pedroêat1fã"" cf éuni~ci ;;~~~~ô . " 
garão em 6lgun~ pontos as obrlls de defesa ' da Iinba Sieg- • .' .... ,,'<, , . .' CllUr91Ca >:'; , ~ : i~ ~~~egl!~cJ.a COOIpetlçlo 011'1fDpolgant.. pugoae oa tri!. 
Iried 8ôbre o Ré no, como aconteceu no começo do verão das molestias' da\ c:à:heça e pescoçô ' ,.': Icla , e !em~ d 'eIno pro- clubu locala. América e Ipi· 
quando a enchente desse rio obrigou (,9 alemães a evacuo ESPECIALISTA EM , . ",: mete~.alcançar xl!o(I~,vu lg!lf' ranga. d DlulIl oau um d 
ar dive rsas fortificações . OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS Idado,' nIlo só ao .iO. térêsse que' J oioville . ' e .;' P08s.ivel.m ote u 

Todos 08 iovern08 as chuvas aume ntam o volume Consultorio: Rua Trajano, 18 Iv:~.despertando noe ci~culos Cruzeiro : 'ao ' Sul dé ",S: frau
das ál-(uas do Rêno e inundam as terras do lsdo alemão Diariamente das 10 ás 12 e das 4 áR 6 boras n u Ic08 . como pelonumerOlciSCO i:.'/+-if" 
que se encon.tram em um nivel ma!s btl!xO que a p8rt~ R••idencõ.: Phon. 1565 de~lubes que a ela concor·:' '" Si : ~ão : i~í'ila~em " ;~-" pr.vl-
Trancestl. ASSim os franceses acreditam que poderão con. rer o. aõp. s " do . nosso .·; inlor aOI • 
servar suas tropas oa linha Magioot durante todo o in. 12 V- ·140 Em quinze de novembro uão ) esta duvida 'qu~~a ll'rIO -
veroo,. ,;m per[eltas condições devido às comodidade8 que - - , -- --.-- - - - -------- - deverão defrontar-se, na rilia de regata em ' re(erênb ia "r6 
as fortifICações oferecem. A impermeBbilidade é ner(eita e A ~~"A 'V.. A 6';11, grêmios da capital e das uma ·. das ; máisimpõrll~nt~. 
o aquecimento é feito por meio de aparelh08 eiétricos. r-" ~ 	 Cldade8 do norte , o que dará dos ' últimos ,ao08. .::,déyeado 

Em troca, se a linha Siegfried é de fato afetada ensejo a que os amaotes do trazer à capital elevado oÍl 
pela bumidllde, como se tem dito. o comando nazista se Temas o prazer de comunicar aos nossosclionles e amigas remo aprec iem a eletrizantes mero de esportistas;':· ;~l 


~;~[~açOõb:~,ga~~t~incc~~~~:~~a;. Ii~s J~rçoa:tr:Omradoeetl. rráaS das for · :'a~D:sl~~~i:g:it~~~a 1~~'(~~an~R~Hb ~ ~rl~t\-8~.~~~e~; cotejos, POi8 é de ' todos r e as ' prp,vidéocias·' qu. 	 C:0m 

Instituto Sul Americano de Otica e Instrumental Cientlllco). da Ria de conhecida!l pUjança das guar- estao send ll. : toma~.'."s ",p la 

Janeiro. eslamos lIabUltados a aceitar pedidos e fornecer orçamentos ni?Õe8 do interior, que já têm mater do remo barrlga-~rd ". 


sabre todo e qualquer material da ótica e instrumenlal cienllficG. feIto nesta capital impres que está ~ prepa.ra~do :& coGl 

MOSCO U, :!6. - A convite Berlim, 26 - O govêrno FlOri;orÃ~...f~1:)8te&brCrA.1939. sionaotes de monstrações das :Odo o ~arm~o ' aqueI6,::,· c~r. 


do sr._ l\lolotov, c~egará a · prOIbIU a venda de cacáu, cho  l'ua João Pintu. 5-Caixa postal. 31 Florianópolis 8uas Qualidades técnicas. d~m;;ande:,~~ii:~~ti~~~.s.~::~ 
manba a esta capital o sr. cola te e seus derivados . 365 ' 5v.alt.-2 A ~egunda regata da Liga eloqüente .. demonõtração d. 
von Ribbentrop, ministro do ---- --- ------ Náullc,a._de SantR Catarina , pujaDça. do vaIOi' .e .:da{ éom-

VON RIBBENTROP Venda proibida 

exterior do Reich. para e8· Não foi bombardeIO; 
tuda~ vári?s assuntos ~elati .. foi explosão 
VO~6 tlll~llI~~. d~ ';;>~ô!'~~~ais ' Ba~i1éa. 26 - O coma.ndo ~#f~t;~~lI~:~~~;iEII Vida Soclal I~~,::. '~~::I' ~,:~:"d·' }~r" 
dão ~D1 d~staque ~oticill l fr~" res d~sment~ q lle os ~v!õesli 

de que o sr. von Ribbentrop ah~ dos lenha~ bomba~deado as 
vai assinar em Moscou um USlllas Zeppehn, em ~rtednscha 
pacto militar entre o seu feno O que se ~e ll a li fOI uma H~I?i:he?~t~ J~~I:~queFr~~1~J.' F ;:j~I\~!j~S:R~~~~-=-: BANC~ ~DO: '..'·'B . ,'. ..: '	 . ~ . ; ~"SIL~~I '
pais e a Rússia soviética. ~~a~~f~el~IX~~~'~~~~sant~~~~~~n~~ 

nes, 	 ~~ms~·. FI~n;i~'IOE~:lr~~nh3res, espôsa Carteira de Crédito ' Âgrí~Óí'a ;!l~ ,dndultri. 1
autoridades alemãs fizeram CO:1S


FOI DISSOLVIDO tar que fôra um bombardeio dos O BANCO DO BRASILáviS8 ;o~:; iótere, doe 

PARIS. 26. - Foram dis · aviões inimigos. Mschado & (ia. Faz anos hoje .a sra. d. Azucélia que se acha em pleno runcioilamentoa Carteira de


Soares Espíndola.solvidos, por decreto de 110 C.rédito Agricola e Industrial , acbando' i,,! slú,"A D. 
je, o Partido. CO.,!Dunista e Justo protesto cla nesta capital '''' rfeitamenle habilitada' a realizarAgências e Decorre hoje o natalício do jóvemtoda8 R~ agremlaçoes que lhe ESTOCOLMO 26 __o O mio 	 todos o~ financiamentos previstos no RegulamentoRepresentações Hélio Carlos Regls.eram filiadas. sendo vedada nistro da Suéci~ em Berlim da Carteira. ' • .'.' r 
;a~~:!~Ç~~I~?coq~a~~ue;ro~!: protes~ou jlloto ao govêrno C.ix. pOlt.1 - 37 Na data de hoje. Iranscone o . Os in:e.res8Bdos, quer desta cupitaJ. q~er. doa 

, niversarlo da exma. d. 	 e da zon'! sul do ' Estado .obterlo gue os prlncipios da TI>rcei. do RelCb co.ntra 0_ afunda Ru. Joio Pinto - 5 sra. Aurora mUDlciplo~ vlzmhos 
na .Sédê oa Agência, à rua Trajano. ri. ". 3 .':cólIl a 

ra Internacional Comunista. ~aen~~~, de dOIS navIOs mer-	 Piazza de Melo, espOsa do sr.
FLORIANÓPOLIS 	 maIOr presteza, tOAdos. os i~(orme8 de : que r 'JÍ:C;~aGJ 

carecer com referenclR a tal8 operaçõtls; .bem!(éomo 
Francisco de Melo. 

Instal.ções ~ LUZ& de :FOR· 
Passa hoje o anivers~rlo do sr. quanto aos empréstimos t'm letrnshipoteeáriàs r .ÇA? CASA RADIOLUX, A expansão do Su::~;t~:;1 ";: ~:::d~,i. 

José FragosD, comerciante em S. ~:I~~~~tados pelo decreto lei n. mo, dê ,29 d~:;àbr\l •
Ru. 28 de Sete",bro 28. comunismo P. 17 Franclsci)TALIN. 26 ~ J\credita,st'I·::~~====~~~~~~ 

Que a8 exigência8 apresen- PIANO Vende-se um Senhorita laça com que .eu 8 1'-_~____ '- '.'' ;':; ': ;ii~;__.'_' ________·'·';;' O! · '"'' 

tadas pela RÚ8sla à Estônill . piano. «Bord», morado usé chapéu RAMENZONL ' 370 ' i;, " . 6'.- ' 
sejam tão amplas e graves. em ótimas condições. .Tratar à Iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__i\-"~I~G;;~~7~;;-:ODI1]()N ~~I~i~~f~fus»~~t;~-;\ verdadeiro. ~~~ Esteves Junior, 48. 3OV.5 IOSsr~~~:~laA~~n~, ~~:dO sr. Car- AécACIO M()RÊ'niA~ ".~~~ "~~OROÂDOS 


ôlider dos cinemas ~'·~/·_ · 4..:·/S': J' Ed flh P d ADVOGADO ; Gart~ do: dia

Eu. CliHlíl0Ii'6lk:a DOEDN Ltda. 	 ovem: gar, I o sr. e ro Pe- Co ~. .. . 27:::dil Se...... 
. ·= ·F-,· I602 relra dos Santos. ~s~!as. e par~~e~~.s , RIXà, . ,UO ..... 
H6j~ - : 4t:i~ feira - Hoje Q UCIlr rlCld c (' Potcncia AGRADECIMENTO Ac;oesclvelS e comerciais . . . .' Unia'. úlll", _"

A'. 19.30 hOI.' Do sr. dr, desembargador Gil (os Fone: 1.27'1' Repri•• dõ ~~..- 4e --Iooto,
Ultiina ..ibiçiodei riotivel • ex · 

cepC!oiNtl 1il.,d.RKO RADIO. p err'l Carqas Leves ~aúalre~;~ae~~~ ;!e~~i~~~nc,~~rt~i n~~ ViSC~~~~ de Ouro ,Preto, .70AMOIi:JOE ClWlçou 

qii· '·: ;::;d!"~~:"~iih.;:;;~d..ireii lellas ao seu anl~sarlo natalfeio. . Õ,:,:, P. ;,. :'.. '.~". , < ,' ."-'; Hi~16~i~ ~~ : ~~it. • 4e "-'-•. 

Senhorita. exila que _eu noivo ..... . ' ." ... .. ' "". . .. ( ." .... ". ' ......• .• '•.•' .1'• q ., ..~ .....'..." .. _ ' Um .. . ' . , ue.'..... 4e ....1. GU ~ i{ GA: DI N IIlechapéu RAMENZONJ. ' '•. Co' .. , : ,,>. ' .. , ;~. ".... :. ....> , ....'qua VOItI(;ao. po_ ~ 4e 

co.;;Dôu'ilot , FairlMnk., , J., Ca'Y . - Bonifado Schmidt, Aíu6nlo luz e sra.• corrigir ••" ..~~o; O ..... a4
Gr.nl. .Vítói M.c ' laslen e Joan HóSPEDES , I. Pedro ~Igleder;, JDsé Werne<kdJ "mir.í';el : c/.ti.t~Idt•., It_y


:.' . Fóntein., Estão hospedadas nc, GlOlia·Hotel Silva,' f'MelscoPaulo Maturo•.' Darci ., Pr.ço.!S500 • tSOOO 
,.os ' pririéipli. papá., I as seguintes pessoas: Eduardo . la-· Correia e Ltiieonl ·Ploénça Borralho e . , / -:~!.; ";• • _ _ ' . 

·UrIí.PiõêliIÇio ' imén......UI ce· funtalne, ElOesto Ranurs, dr. •.Jos~ ,.t..amlll~. _ ,:.::.. .; ' . · lmíí'ri~Üi'i9. 10.'5 .... 
....rioiI CEliipol"n,íe e. leu. com 
boiei I.' .""préMio...rit. : 1).10 	 .. "píiÍlACIleU 

c/r.';'o .....Iei .... .",h'.,ie. .....0 . d,. ldo da ""-'- ..... _ .. ,; éioiMllít.7jM1ICi.eu ? h.,oillllol ••, ..... .... oIlt-.c19 _ .... ... 1IIr.__, i~~~;ir~~~~Ê!~!; ~. Soro y:!'A O que os ' fut~~ati6nal lhe ofle-	 •• _Ianl'''' • •_ 
Pras. ti 100. (,tI. Jrod.W.).'·.:. Cabo .c- O. ' F. 8, ·..•> r~Dl . na .classe.de pequena capaci",.• :":. ..• .:';<,\. 3···.'''.11.,•. 

dcÍde : ·Diatandàa entre DimenPr~çol:2~500, .:2SD:xi. 1$000. 	 eixOII e AmcmhãiõeIi ',de'\ carrol88rieD para qualquer 
No lu ~ 17. 19 • to.lO -.~>;~~ " L:;1i~ã-- tr~. leveI 	 . a. ..uh. .I-.MI"

SejÓ ' i:Ulal . for a sua carga. haverá NOITA1.IlAu. ...._ ...Iij~: ... que I. .émpiê":~ International .construido para 	 Ura' .................. ....
c-'"-- • .."... ' a" ·.I...I. • 	 .... *-'tk•. c_ .... ...ódaptar;se exactamente ' ao trabalho.
00 ............ ri.. cII. J..u_ ..__... ~... 

..... d4edêi' ,' · A ooutrucção "todo ' caminhão" destas .011••-.6•. 
~ p.qu~ :.~dàde~ ·8 a . alta qualidade Pr.c. tSOOO 

: ', lntérnátlon'c:l1 alÍleguram ... func:<:i~.na-
lIDAI MAl. tuÇADAs 

H_ P..... Jadtle s-t ;~ ;Rob. No ..,.riIl ~ 19.10-. 
. " " .....,. ~~4.':' '" ::"5 =~o'.,. _; àc~~OmiCOd~~!. ' 	 •.He ....... (i...'.. 
 'AILlACI u.~ ... 111-·_) " hoa loIbeto deecdpdyo..m coaapro.m.o. O ~... u&to.i-.M. ...... 

Quer aober o meu aegrecJo'l Pr.c. 11100. (.... Iroc...." 

- DomlDqo  Eu vou dlzlJ-lo aem medo. 
CAMINHOES INTER NAT IO NA L 

UM ........... 4e _ ....4. P6de ealHJJ6ar, aI qu"6r: - AUN(}.O' 
............ .., ...1 Sou a"'m bela e elegante


A•••tH para o Eatado d. Santa Calhariaa 	 1iUú lia ...." ... 
a.t- I.w- ...... o-.. .. 	 Graçaa ao' uao conatonto 
..-..~.ItI(O. MEYER a elA. 	 0e4. 1 - Me lu .........
Do "A Sadde do ~uIOer" 0...-1 - ..---.Me...... _ .....~ ... YIIU R::d~~::~~~w~)'a:~~~~l':tltfpg'LI~ 

o Sabão 

·.1880 ESPBm&LmOI" 
DE WETZEL ar elA. JOINVILLE (Marca reptradal 

~VA O 'I1ICIDO DA ROUPA POIQUB LAVA I'Aa.LIIBNTB B 0011 RAPIDEZ 
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