
o. Jeaervbtae foramAgora, só pelu armas 

RIO, 13. - O .Correlo da 
Manhã- pela Ass. Press, rece· 
beu de Berlim o seguinte des ~do ~~~~:~~f.~~!~~ti~ 
~:~h~~z:~r~~~s~~~;11~~rm:~ I lI.JI. 	 I!:~~!~!:~;:ea!~~!~~!qprimeiro ministro brilânicu ' 
não correspoodeu à espec·
tativa que Hitler achava 
merecer sua larga oferta de O MAIS ANTIGO DIÀRíO - SANTA CATARINA DE 	 1i.~i:l:;::'?:::Fi~!",~:;~ 
paz.

Nesse sentido, as mesmas Diretor-gerente: Altino Flores Ivl~~~ientos ataques daln~ . 
fontes declaram Que a Ale  rantarla, combinados com':: 
manha, jA agora, considera pesados bombardeios da , ar-" 
que quaisquer oonversações ANO XXV Florianópoiis- Sábado, 14 de Outubro de 1939 N. 7791 tt1haria, estlio fazendo com ; 

_ 0 ' _ _ _ • '.ulteriores geri!.o Inúteis e 	 Ique a8 tropas .•. rrancesas .:. s.e .<. 
que compete atuaimente mantenham em guardacon-;·
palavra às armas». 

a 

Esti!ro:~s:~ d~optz°r A possibilidade de . perdaINãOu~~d:~Y~a~~uerl~~~f~e~~lq1~~ ~!ens!r:mli~: __~ 
RIO, 1:1 _ De Berlim, re · RIO, 13. _ Conforme um pre en am an-.:ar. 

Hitler toma a seu cebeu o .CorrelO da Manhih . de me"lo milha-o d h telegrama da agência Ass. HÁ 
cargo a guerra I pela Ass. Press, o seguinte 	 e omens Prese para o -Correio da c nas ru~s poucos

Rio, t:l - A agência norte «Elementos bem informadas . _ Manhli-, os alemi!.es têm rel- automovels. .-
merlcana Ass. Pre~5 remeteu dizem qt!e o Fuebrer e seus \ RI~, 13 - A i!gencla Ass. Press inform.a de Paris to largo uso de granadas de RIO, 13 - De. BerlIm, a 
e Berlím ao -Correio da Ma Iconselheiros chegaram à con· a~ "CDrr~1O da .I!ianha» que o general Albert Mlessel. conhe- mão, morteiros, metralhado. Ass. Press comUDlca ao -Cor
hã- o seguintc' .0 Fuchrer cluslío de que I, govêrno cidO escritor militar francês, declarou que a França está fu 11 I ma os fran. relo da Manhb, que as au· 
uspendeu seus ~sforços de paz britânico «ellta determinado' bem defendida lanto contra um ataque direto como também ras e z ar a, s toridades reduziram ainda -.
ue vinham durando seis dias e a lutur para destruir o go· con1ra os ataques de flanco, caso a. Alemanha pretenda ~::Ia.:, a~~~:m n:t~e'pe':d~~'::; mais o uso dos automóvels ';-: 

convocou o Estado·Maior do vêrno alemão~. faze-lo através da Holanda ou da SUlça. Alguns técnicos uma única polegado do ter particulares de modo a eco~ -
Exército para tomar a si o en · Este esperara até o último tam.béll! franceses dizem que a Alemanha tem que lançar reno conquistado. nomlzar-se gasolina. Alguns -.: 
cargo da guerra na Frente Oci momento que alguns meios 50 dlvisoes num ataque de frente, com a pOSSibilidade de automóveis e taxis foram ai; c 
dental. Isto foi feito após uma para se obter a paz pudes· perd.er meio milhão de homens para tentar romper a Linha I - terados para usar gasogênio;
reunião em que a réplica de sem ser eDcontrados, agora Magma!. v- notando-se qUE' as ruas têm 
Chamberlain foi examinada, pa· que seu~ objetivos rle guer- Essa a razão pela qual o general Miessel acredita ao mostrapr I? . que somente poucas mAquinas .. 
lavra por palavra, reunião que ra no oriente foram l'nce~' que a Alemanha deve primeirameute tentar a invasão da veio da o oma rodando. . 
durou três horas. rados. Holanda, para depois vallar-se para o sul. em direção da RIO, Ui. - Ao .Correio 

França, da Manhã-, a agência Ass. Os alemães confiam 

pont~os-de-vl·sla - far;:~ cg:'~I~~:s~u;oa s~~f3t~ . na aviação . .,. 
Leva os 	 O oeste naolAVISO DR. MI· e no domingo vai ter uma RIO, ~1í.-De Berlim, diZ ao;.·· 	 I -- GUEL BOA- amostra do que foi a presa .CorrelO da Ma~h!i» a Ass.dO sr MUSSOIInl I1 e' o 'e's"'e .BAlO aosavisa seus clientes do exército Da campanba da Press que a atiVidade .no ar, 

~. .., _ _ ..J ; __ o 1.1 Ique mudou ~eu consultório pa· Polônia. EspecÍmenes sele- Que 08 al.emães consldera~ 
MIO, 13.- De Lonurt::::., u,z a A",.", ress ao I mo 13 .. A agêücia. ra a rua TraJano (altos da Ex- cionados vão ser expostos o seu maIOr trunfo, eSl?er~ '. 

Correio da Manhã" que, ontem, depoís do dis- fr.ances .~ Havas diz ao .Cor IpoSição de Móveis Soncini). na Unter der Linden, no co se qU~d~en~a ~ ser a sr~m!l!- •• :" , 
curso do sr. Chamberlain e . enquanto . ain~a rl'io da .Mllnhã" (Iue .o suces· Consultas diárias, das 2 às 4 ração da cidade, como parte ~~e::~ :oel"oes~, v~~n~roel~: 
ie.s~cavam .O.S Rplausos colhidos I?e~o prtmelro ~!?~ f::'~~",?~If:,Wn(~!~~~Ç:d~tt~: ~~3as da tarde. 6V _ [) g:c~~;~~~o In~~rn~~rvlço de muito pouco tem,?o. ~saaçli~ -
ministro, varlos membros da opostçao ped!~aml('iZ'Hht6' al,'ut:is na frentelés-I--- --- -- ?,~s~~r~~a:~~pe~:I~I~~ntecon < 
que fossem apresentadas, de modo mais mtldo, te explica-se, aliás, lintes de F b d I LII& U" ....ViU" bil[nün,uÍI, ll~m , 
as linhas gerais dos objetivos de guerra da mai" nr.ua. f}!'la l"SCaHSez de ec a as as compor as esforço de resolver .aquIlo ;. 
Inglaterra . Hrm~ ~_ (I~, qu e. dispunba o R 3 ._ _ . . ~~e 3~s :::I~f!~(lr~~~~!~er::.. ~ 

O sr. Chamberlam deu a entender que t'~CI C lto I;ololles..( Orll, 60b 10, . 1. . A agencia. norteamencana Ass. blemas estratégicos da ~re-' 
fará mais uma declaração na proxima quartalê~te aspa,clo tiS t,rçIl8.[r.lln Press notiCIOU ao «Correio da Manhã.. que os St;nte guerra: a tentativa de 
feira. Já então, a Inglaterra terá tido ocasião ~e::~e eunpc:r~\~~a~as: per!ellll- franceses fechar.am as comportas do ~eno e~ quebrar o bloqueio da ~le ' ê 
de receber o novo em balxador d a Itália, o sr. As poeiryiies lorlilicadas i Kambs, d~z mll~as ao no~te da Ba~nléa, obrl- manha, numa açi!.o comblDa- :' 
Giuseppe Bastianíni O qual segundo notícias rrnnC,: B(l~ ::S!l!G defendirlaR Igando ass!m as aguas do riO a cobrl~ as mar da da rorça aérea, dos sub· ,

" 	 ti. ' - gens opostas ao forie a'e--"o d- I-ta'- _.........n_ marinos e dos navios de surecebidas de Roma, traz um «memorandum" ~OII rll qu~ q~e, IrrUI~(iaC) ou.. I IIICl c.", ,", .......e; .•- perflcle. 
com os pontos-de vista do sr. Mussolini em ~~l!~~\~t'?I~~a~~;~t:\~tl e~~~~;ad~: minado o Glbraltar de Reno... _ - • _ 
torno das prop?st~s . de paz. e da convocação deien~l)res dessas po~içõe6 ••1•••••o••••••••••••••1•• Uma reVISta. Italiana ; 
de uma conferenCia internacional. estão sU\Jcriorlllente arma· • 	 • apreendida 

---, ~o~e;~p~o~~i~=III~~:;~a~1~es~: UMA NU"[M n"t' T8IS'T[ZA ra~?s~A~~~éilt;râ~eo~e~~s~:I 	 . OLHOS OUVIDOS presta à manobra dos car. ~ ,u ••• o seu último número apre · r o o e rauJo- ' . 	 . elldldo.

I 

I·oa-de-assalto.
D J I d A• NARIZ, GARGANTA Tais são as principais ca-. PAIRA SOORE OcORaclo DO POVOORISIlEIRO, • A medida teria sido mo-

E I' d C d S d _. S racteristicas _da ~rente oCiden-. devido á estatística pavorosa da mortalidade ocaslo- • tiyada pelo fAto de nesse 
Ipecie .1" 	 o enlro d. .ú. A'lIItenl. do prol. .nson h~1 em relaçao a que8tão do. nada pela Sífilis, que mata em cada 4 minutos um • numero ter a revista repro-

Consultas. ~árla~ ~as 4 ás 6 1/ '1. horas emprego dlls divisões blin. . 11)(.11\ í1uo eu! todo o país E' preciso reagir. Salvemos • duzido uma biografia algo
10 Consultório e resldeDCla. Praça 15 de Novembro, \O dadas, constituidas à custa a nossa geração I elogiosa do marechal russo ______________________·1 de tantos esforços pelos che- • • Voroschilov. 

res do Reicb para obtl'r u·. li, ,N I __r~,-- I ~- • (Havas- agênciafranceza) 
ma decisão capital na guer.• II!!!'! _~';._,!~ _ ~. - . 


Os franceses ante o rll. ,. • I: ' li deourativo de confiança para combaler a SlIills • Estão lutando juntos . ,
· t b Ao longo dOR 160 quilóme-. e o F1êumailsmo E roi adoptado "fici3lmenle no • RIO, t3 - A agêDcia Ass." 


f orIe d e W10 er erg ~~:e;l: ~~~~~eD~o :~~~ ~o • F> é 'clto como prova a requlslç:ln abalx,'. • ~é~~~~~oJ:o~a:hll;a~~e jX 
Rio, la. - A. Agência francesa Havas informou dO feito sumamente acidentado • llento de lodureto. • nlio é segredo para nlnguem 

.Correio da Monhã. que, ora do lado alemão, ora do lado e s"bretudo muito dividido • • que Ingleses e franceses lu" 
~~~cdê:áf:~~!~of:Z~~~i~ :n:~!;a ~~Ss '~~r!luSlh:~to:::t~~anSt~~: Profu.ndos ~ur:osl de água., ~\.Ot.O QilinICll Pha."m!C!!Il~~~~ • tam juntos na frente do Sar
to com os dere:;sores dos postos aVlioç!ldod. ~~:~!~rSe~8~aS\a~~~:~n~r~~~~ •• • __! ~ =--. to'. ~I~a~~~~ee:~a~~~sce~~:çõ!~:~. -::;- 

Foi na região ao sul de SlIrrebrück que essa ali· ros-de·assalto, e sabe-se per · • ~_~.P_. :!. ~ • Ainda que 'lS unidades bri
vldade (01 mais acentuada, pelo menos do lado francês . !eitlimente que um rio, em- l O'-'f'-_",..-piIIO,,~ :tJi:;::.~ • tânicas combatam sob o co-
Como se sabe, na referida regillo as tropas (raoceRas es - bora pouco profundo não pó. I ~ ...... ~~ ~. mando supremo do general 
tlio ~ólidamt;nt~ apoial!as pela esquerda Da densa floresta de ser facilmente transposto • J J_ .", ,... • Gamelin, elas têm os seus 
de Wllrndt, cuja conquista fo I a primeira das lIuas realiza· pelas pesadas mAquinas de. ,- • próprios chefes e oliciaise 
ções. Diante delas, todavia, se encontra ulDa das mais s6 guerra_. • terAQ a lIeu cargo lectores 
lidas e maiores obras da Linha Slegfrled, um forte edifi- , Inteiros, onde serllo respon
cndo sllbr!! um!\ p.olinB de 50J metros de altura - o Win 11141 trlsle, IIfII ••GrI. .. ~~ 2 p= ' ". 'iV-- " • sáveis pelos ataques e de
terberg - que cobre o 8cell80 a Sarrebrllck, que, por leu Itnlc.Uel $tires 11IIal!. ( ~ • fesas, com as suas "specU
sua vez, só eltá a quatro quilómetros da Ironteira. ti' lei de 100u Selll." • i ./A g;- • X:sI~t~~C6 e outros elementos 

S6 te 111,. li OOIlIIIOSSI •• 	 •• 
CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOlEsTI..,S DOS VIDROS DUPLOS - JA se encontram à venda 

111018-1181'1-&18811111 - cnBI!"A-PBs"npn Se o Reno subir, a • contendo o d6bro do liquid,o e custando menos ' . The VV. Teleqraph
W H n 11 /lU UUUU linha «Maginot» nada • 20% que dois vidros pequenos. • Co

O,. ARMINIQ TAVARES sofrerá •••••••••••••••••••••••••• A eltB.çI10~~T~!Western 
(Assistente do prol. Sanson) Rio, 13 - De Basiléa, a a- (onseqti\êncl'as da r I a Telegraph Company. Llmited,

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS gência norte· americana Ass. 11 evo U' o comu... deata capital, estt1 dlstrlbuin" 
C I 0$00 O - Press comunicou ao -Correio 	 J do a nova tarifa por ,c pais"

onlu te. 2 0- perec;oel I combInar da Manhã, que em virtude das nlsta do Rio Grande do Norte vra a partir de 1.° dó mês 
Con.ultórlo: Rua Jollo Pinto, 7-Tel. 1461.-Realdência 1456 chuvas, o nlvel'do Reno subiu I corrente, convertida emmoe-: 

5 um pé e meio, mas isso nao em 1935 da nacional ao cAmbio ' de ,
afetou de 	 maneira alguma as -- - -- 6$500 por franco ouro. 

A Rússi:a e Ilália' io ~F;!~::~~~ti~~eJ:~~~~~t~~: A União foi aci~nldl por mil ca v 

setcollsllltildãs ~~o~a 0~~:::~~!~~1~em;::~~;~~ quinhentos conto. A pesc~ por
RIO,'.13--A Ass. Presif-1Ílformá 'dpBerltm ao .Cor- e!evado ao máximo até hoje rc- Rio. 13 - JoIo Câmara «' voludonário, êste requisitou .' I I dores 

.relo .daMall~ll»que, vlio ler feitas ,. consultas com Stalin e glstrado, ao passo que os ale- Irmaos, propuseram .uma açao \ malerlal para automóveis, no Rio, J~.-O p'"ldeDt. O•• 
MUlllollnr-imediatamente para determinar se algum auxl· m:les, ao que se sabe, tiveram ordinária, de indemzaç30, no valor de 100 contos, arromban· túllo Vargas Goutd.raudo 
110 deve ;,a ;:Alêmanhàellperar agora. Acrellcenta·se que que mandar e~genheiros para o fOro de Natal, contra a Unlao do o estabelecimento de Baixa que é nece....rlo r.plar o 
a questao da .a~~~lItêncla_lJlilltar direta da , Rússia lIerA loc.al, em maio passado. para Federal, para haver dêsle a Verde, de onde retirou e dllltrl~ êxerclcio.' d. peau. por ••a. 
levan~da· ;'0;' ;<",",., . _- .. " " . retificarem alguns erros, quando quantla .Iotalde 1.587.718$790; bulu ao povo e aosseusadep- dóreÍlle · . OOID t"lHI1a r 

: 'A"N,()I ;cf~~ul()~ ; ltovernamentals, espera~se que Molo- o rio . teve um acréscimo . de por' perdas .' e danos sofridos tos mercadorias .no valor ···· d' 'à:;:iínp . I ". P. b pa a 
. tov mltllr'%Berllm '.aindlleste~ I!1ê.s.. . -;.•..-,.;,.. ,~ .. ê ' . nível num total de maisde o~~ em ,co-nseqiJêncl.ada revoluç30 699:892$687, lenho danlflc.d6dií;;Di~rt:. ~:'D.:d:D~~ 

" '. Aoredlta·.. que .Iad~ çM_;, 1!A ~~rt.e.~~?~.~ MUBsollnl ze pés. . ",.. :.,~.r;;~; c()'!IuÍlI~ta ;;ipc()~ridl ,; no .... Eslado material de automóveis, Qml. clt O de P bem . 
••,. cbamado • ~rtlclpAr atiY8mente -;;· d".~~!'Il z: cODv"rsa.. ·· :do _4 Rlo ;Orlnde ido '·.: Norte ··· em nhOese combustlvel < ', d'la ..: I ::0..,.0 ae6el pote o s.tado "alor do ElC6rcUo, l eguDdotodalas y. 	 -I~- ... .... . ... ... ........ .' . . O Jl N I i ; o r ao.,.. 'poI 0-- d"• 

• partllol.l. a'ad~ alo ..uatou I' a IttlJ.a po.e~A:sermé; :iJt.URO~...... _ Praçu, "'Ienlol do 21' «dtn~ lo aC~~ol:Co:tu pro- tia.:u .. ~o da fAulla 
lIaor glad. como bellaer.ate ou COIllO neutra. "_-i··.· ·' ;V ::i't:!=-=-- B. C. nltr. o levaDII di 23 Ultllo lO Plpmtltlo ~~Ollrt\a .md rlla:... ',u e.,... babou 

N.... F'eloluç&o d. pro".Rulr • parra -HltI.r foi E n.. ..... de novembro daqllele ano ai '-:5'''- I o ..,. e 11. 1.681. que
allldllado por IUbb.ntrop • eoo••lb.lrol d. WllbehIlICr.. ....... . IM ICllhoreall4o.... ela Cid. d~ Sll;rt~~;:;:. 'i" o IUIJ: IOb~ a .pllcaOlo de 

... , ..li. oomo pelo mar.obal Ganlar e ••UI ,ultlll.,.. ac.-.. II . Nlt.1 e da pov~ de Balxa de o r1QlflO dII1, oa· ~l.At_ pr~...ea. DO aludido.1.
.mler.. dlretOl. 	 22-P VenS•. No... o Co..... ... m.., ' .... ~o • - OUlral pro~dt..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9 IIJI'AM-Sébado.
iIIIJI[ 

:············.t-'~~~~~····-.i~;······;··~:-I; 
: AIR FRA·NCE :

o ensinoi 	 :1· Entre as sugestões 
que tem feito a -Gazeta 
de Noticias> para se 
conseguil' baratear o 
ensino. fil!ura a funda 

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • ção Il m-anutenção de• Para'. EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • colégios pelas Caixas 
de Aposl'ntac!oria• SÁBADO, ás 11 horas nos Correios. • Pensões. 

E s s a s organizações 
vêm, de há muito, pro

: Para' URUGUAI, ARGENTINA, CHILE, BoLfvIA, PERU, : TRONCOS FORTES• • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • movendo n construção 
de clttias para os seus: - Brasil-Europa em 2 dias - : 	 associados. 

Des('I\rte, inúmeras fa
• 	 A G E N T E 5: • milias têm, hoje, D.ão s6 

um património, mas re,: ERNESTO RIGGENBACH & CIA. LTOA, : solvido o problema da 
• Rua Conselheiro M.Fr., 35 • 	 resid ê nc!!l, mediante: o 

pugamento de amortl7.a• Telefone: 1626 Florianópolis. çiio módicH. ç",,!-.sarla~ 0 0 

il-'xis!p:1cio ' 

~Ile!. C0nsltlul'°1!1 


------- ,-_._--._... _.~._--_.. _- _ ._--- -_. _---._-...-._---- . .. - _._---- sossêgo dt?- seU8 contri uidork l; t!1 ql:t." F: C'1!OS <i .~biii : ! : ~,.. ~.J ' . 


buintes, 118 Caixas em qu~ p lodu1.. ç .... ,. f' 11l1--',:"bl "'LIJ 0 , ,I~, ' 


• 90' 	 y-~ i • Assim como. para 1:0 

11":

= prt'gllm Rl'UH capitais Para qU(' a~ a: ·:,,:A~. ,~.. V Ql': cJ:'olad l.'!. q / ',· '• . Oll lll 

)om lorle:<- q .;(;;-"J I" <: !.ulll· I -:- nl l o do5 >,:·f,!.t~!. \~!I':IIj 1.1 , .em empré_timos, !ls~im u:.:.o lIOO b{~l(J lt:!"~'OlJ!õ:'SI;! Ilut lih vc~ l{Jd ll>~f:oll~. o v:~ , ~ 
tumbém poderiam crÍlir ,,0 ··,,>l1llx>·. o c..' ..q'!!!ibno du OHJUIU»IIU,., 

(""~gioR secundárioH, 
mpdi!lnte pequena con \ 

tribuição. para filbos, l!::;;:;==#:;;:=;==ftII'--~~~~~"._	 - .Jsobrinhos. irmãos ou 
netos dos mesmos con
tribl1int~:-J.OUO! Projeta-s!', para brevlJ 
em CamIJin9S, um con Irmandade BeneFicente de Nossa 
:.:!í· l~:SbU . de Caixas deNão póde haver saúde com um sangue im-
A IJoRf.'nl!l!loria e Pen, Senhora do Ro!ário e São Benedito 
SÜ~8, sob /I prt'sid f\ ncia'puro a correr pelas veias.' O ELIXIR DE NO do ValdemnrMinistro 
Falcão, que, consultado. Festa de Nossa Senhora do Rosario 

GUEIRA, do pharmaceutico chimico João da aceitou, f.'m priodpio, o De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade, 
convido a todos ", ,<.,, ~ Irmão~ e demais Béis, para assis

Aos assuntos fJue de
cunvHe. 

tirem às festividilll'" em louvor dI! nossa padroeIra, Nossa 
terminaram a idén dêsse

Silva Silveira, é o maior dellurativo do san	 Senhora do Rosário que 8" reali7.I'.I'ão na sua Il!reja e que 
eonFt~r"o do sf:guinle: 


gue••• O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais que quele jornul, poderi'l Dias 6 8 14 - às .9 1/2 horas - novenas; 

junt!\r-se mlli8 este: - o 


Congres~", c<tncllle 1\

Dia 15, domingo, as 6 1/2 h"ras - Missa com co
munhão geral, às 9 1/'2. horas - Missa Solene com Serum nome, é um SYMBOLO! 	 do baruteamenta do en
mão ao Evangelho e às 19 1/2 horas - novpnR ~~ encer 

referidas a8sociações.• sino. promovido pellls 
ramento das mesmas festas . 

A Mesa Administrativa desde jn agradece o com
parecimento de todos. a êsses atos li .. nossa Religião. 

Consistório em I<'lorianópolis. 4 de outubro de 19a9. 
Joio Caplstrano Cardoso - 8~crett1rlo 

8V liOutubro 4 
Quinta-Feira a Náutica de Santa(~II;l...;i H1rj {) ,J'('llIn de exis~Foi entrt'gue em Itnjli! (Caheçuda). 

tl':nl"i:\ f, 11 melhor l'f'clameo prêmio de Rs. fi:OOOSOOO, que cou· 
be para a8 mE'neres Maria e Guilher-	 da pri'f'·'·""'·;' ;\ IUVENTlíilE CatarinaBLEUHORE I'"ra limp.r, [n, 


caderneta n. 22(1:1. contemplada no 

mina Silva, possuidoras óa 

tiri t,:!!, (. rf'Jll\'cnesl~ ('r ns 

('aIH'I" .:; . Elimina a c ••pa.sorteio renlizlldo eDl-! 	 Sessão do Con~elhl) Superior
Cu; ('(· .. ..: ar :I quéda dosde Olltuhro. 	 De ordem do sr. presidente, conl'ido os srs. represen,
cabelos e \'oltnr ;i ('fi I" lantes dos clubes filiados para a sessão tlo Conselho Superior
Jl r i ! l: j ! i ... a O";; c a b e I o 5 a se realizar 2' leira, 16 do corrente. às 1°.3 J horas, na séde
brancos, ~(' IJI us IiB;.."i r; desta entidade. para o recebimento das inscriçOcs dos clubes ;\5
dú ·i itt,., Vi,:..:'1J1' c mO('irlade,,/ Outubro 	 provas da regata de 15 de novembro próximo (art 68 tlo C"
~üu CfllJll'JJI :-õ:d:oõ de prata e", 	 digo de remo). bem CORlO das fichas de insuição .de amadores 
u~a':: e ('1'1111) IUf:ão. ainda não registrados (art, 32 do referidv código).18 ORATJS Floria~ópolis, 11 de outubro de 19:~9. 

Quarta-Feira ' ,Jh~los e o 
VALMOR WE.NDHAUSENP~'(:1 · nos imJirc~"'o~ ~obrc: O!l (ui· 

O,HJI'I~ dus l m~lhq,r uso 

Hi·:'\I.IZA-SE mais um sorteio 118 d.J JUVEntude: Ale••odre. 	 2'. secretário 
Cr-('dilo Mutúo Predial, com um Vidro pe!o:> correio 9S000 em 

"r('mil) em mercadorias DO valor de vate ou valol'" declarado. Sentia um resfriado em começo
rs. li:t;OO$OOO muito~ Hutros menores. 	 L1a _ IU'UIUDf .LUIRDR[ uaa. 

RuaduRilcltutlo. 101·;. ftrODfol.IEIRO --e tinha medo 
6 de que o meu 

b&! 	 n:"TV-	
filhinho o pegasse 

Galos de I 	 Leilão 
Haverá atraente leilão,
, I I às I9 horas da proxima
OCU os a".-fvira, di;, 17, na rua 


Em Nova Jersey existe uma I Esteves Junior 28,
oleitor que éistO? n. ven
fazenda onde os galos usam I dendo-se ao correr do 

As tres nquras ao lado representam : martelo: móveis para quaróculos. Deve-se tão estrallho e! ao alto, um microscopio : 00 centre, l'l co· 
pitoresco costume ao fato de ! beca de um verme dd Opilação g rudado . to, sala de jantar, sala de 
se ter verificado que se torna-I no intestino de um opitado; e, em bc;i)( o, (l visita, gabinete, escritório 
vam vulgares entre eles verda- : bocca do mesmo verme mostrando os dcn cozinha, tapete~, louças, 
dehos combates de morte. Des- t le•. por meio dos quae9 se agarra á mucO!jQ vIdros, cadeiras de balan

do inte9tio'.),de a primeIra ferida, o apareci- [ 	 ço, palhinha e couro, abat
Graça:! ao grande augmenlo qu~ o miA jours, porcelanas, galinhasmento de gotas de sangue en·1 


furecia de tal maneira os anta- , ~~C:°:7~,:::tt~, ~~~::s~J~:I;:~?~d~c~a~ 
 e pintof. de raça, etc. 
gonistas que a luta violenta e I doente: a bocca. seudo uma e~pêcie da 387 6Y-4 
bárbara ia até as últimas con-I vento~o, chupa um pedacinho dt'! mU("O:lO 

que enche a sua cavidade e aesse peda'seqúências. Agora todos os ga	 Rádio Sociedade DHculdar um r""rrlaolo é Ao\1.rlll.o.... 

los da fazenda se apresentam, primeiro espirro. use MistoJ . "lIstol
cinho se enterrom os dente'; minusculos que 

a ultima fig:ur-::t mostra. atalha 011 roolrlad05 no cornoso. Mlstot 

Assim, fica o verme $(lHdamenle ins~al~ Santa Catarina Um,. _ atllria aa ~las nao.o•• a ~.raan


fixados no finlSSimosl lado. luqondo. dia e noite. pequenas quan~ ta, • remo.... matéria. mucosas que 


COIll óculos de vidros vermelhos' 
bico por Assemblé. Gereiarames. lidades de sangue, atravós o in9ignificante coatim IDlcrobloe. Conse-rve sã••8 via. 


É que, habltuando o galo a olificio aberto pelos detltes. ao mesmo tem.· Ficam convidados os lIr5. Só 
 __ndo l'tUltol com re~u"rldade, 


"ver vermelho» desde a infAncia I IX' que lança no sangue um veneno proprio, cios da Rádio Sociedade Santa 
 ....Im _ritarA multa. molestia. c:on
tatIoIM .que têm eua orltem no nariz _

este esquece os seus instintos Esse é a obra de um venne só. lmagil1'" Catarina 2 comparecerem li As· _ ......18. Á .'nda em tOda••• phar

guerre"·ls.•Le Journal», acen se. agora, o mal que fazem 05 milharea d. sembléa Geral designada para --. 

tuando ,-ue a experiência tem .,ermas que uma mesma pessoa póde traze! dIa J6 do corrente, às 20 horas, 


DO in1esbno e ter·S&Ó ideia da gravidadedado ótimos resultados, insinua 	 na séde da Assoclaçllo Catarl,
desta doenca que tanto ataca CI populacão

humorlsilcamente a Idéa do fa	 nense de Imprensa, à rua ·Felido Bra~iJ.

zendeiro usar o mesmo sistema a Opilacão é cO!l!b::xlida pe SChmidt, para o de trafim · 

c.oínostouros, na eXPEctativa com eUicacla pela Neo-Necato,ma. Umu tar de assunto de Interesse geral, I~d!=!~19


Fe1.i.z.rn~nte 

de .conlCKulr identlco6 benefl- IÓ dose de N..,.Necatorina basta. as mr.-J. elelçllo de uma Diretoria ·Provl~ 11 
deu vezes. para matar todoa os verm::s da sótia para . reerguimento desta 
OpUacão. limpando completamente o ÍQ,o 

....mo do doente. . . ~i~~d~e :dp~~~:e.~cJ:~~~:~ 
Cl!•.::~___.____ 

Vmdr-.. WII IÓClcs.PIANO p~no, -8orp, PlOrla Ópolll, 4 dr Outubro em ótllDU coltdlçcu. Tratar .. dr 1N9.rUI EatIYC' Junior• .a. 
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o ESTÁDO-S6bado, 14 de Outubro Cle 1_ 
Guerra! Revolução! I 
Yai num cre~ cendo louco 

o desenvolvimento das ope 
rações na l'rente ocidental 

A 6 fd il;';i'''S " !in h ~s" v!hrem 
ao roue ll r dos cilnhõe~ pode
rosos. 

Milhões de homens espe ~	I IraUl o momonto f;l zlldo para 
a grand e investida contra a8I"~ .. ~'''~ ,,." ~nl~:~:~a s julgade s Inexpu "a. IDOCE COM • 

MAIZE MA D U RYEA g l :aam~e~T. :!l :~~án~~rlpr!~: I 
tes a massllcrar de mntua 

N 'o i d e ze :lcmi- Iment", pe la ambi ção dos gran· 
car que OIS crlnn 

o;8S I'prt'cir:1n l e n to 

• MAIZ E N A OU · 

RYEA. çQm e1l a 

tor ns- se p o u i v(l 

preparar doeu r s

p l en di d o~ bem. 

como um a c r and !! 

variedade de pu . 


~~:::~~!:'biS~~~:[Z]
to., lodo! m u it o 

lostol oS e se mpre 
,I
••b orct\do3 co m 

pnzcr. A M AI ZE
NA DURYEA ~ ~ 

u m producto puro, 

,arantido e q ue facili ta a di 

anUlo de Qu niquer to.lime;;tc. 


• 
GRATIS ! - Mediant. a 
remes"" do coupon IJ b nixo, 
en'Piar - lhe-pmo!f u m e:" l!m
p/li r d o no."uo n ovo li" ro 
"R~cei tlJ~ d e Co ~ i nhll" . 

com li conJu 'cida M B.iutruJ 
Dury~a . 

MAIZE :-õ A m:'\ SlL S. A. c.t... r __.1 97% S lo% - r ••tlo 

• nat'bI-mf' ORAT1S o leu ti n o . 

IOIll--_ _ ___ . 

mnlço_ ___ _ _ 
ClDIDI.___.___ . 

mlOO ___._ __ _ 

- ------- _ _ " 0_" - _• •___ 

Dr. Âugusto ed'Paula 
MEDICO 

-BoeIÇlI de lelboras
PUtOI 

- 0111'1. 

des hom ens! I 
;\ lu ta t !'m tl' ndência age

ne rE' li7.a r Ae e a França glr) 
ri osa e tradi c ional mais uma 
vez vai sofrer as contigên
CiUA de uma guerra fe r6z e 
destru ido ra. a glori aRa Fran· 
ça que já viu o exé rcito a 
lem uo oestes últimos se tenta 
aoos dutis vezes dpntro de 
seu te rrit ó rio! 

Guerrll! Guerra! 
Destru i~~ã o. luto. calamida

de. ESla é a atualidade da 
Europa e mórmp nte ela Fran
ça fid alga e amiga . 

Mas vumos abandonar es· 
le perlodo de tremendo aba 
lo e alu cioa cão dos bomeos 
pa ra rec uármos a um outro 
periodo nuo menos tremendo 
e re róz que foi li é pcca em 
q lll> 11. Fmnca gloriosa arca- I 

Vli co m uma revolu ção Que 
laotos milhares de "i ti us cd · . 
fo u . 

l\. 2uiHH~tin a nnrlll p. IB épo 
ca sangrenta trabalhava dia 
e noite. so b o olhar clnico 
e des humano da turba i::!!
LH:'0! : ê por. crs:!. 

Os nobres e os suspeitos 
foram arrastad os ao patlbu
lo, um a um. 

E um dia chegou a vez da 
poderosa MARIA ANTONIE
TA en f rentar 8. guilhotina. 
Mas el:t enfrentou acomo hem. 
p<>uca gente o fez: sen-n8, ai 
liva, heróica, excelsa. dan 
tiv liú mU üdo um exemplo de 
rara coragem. 

Mf\RIA " NTO NIETA vai 
ser o próximo ve!culo com 
Que os ClN ES-COROADOS 
~i~I:~I;~~~. o PÚbliCO. de FIo 

(ONStlLTORIO Obra prima da METRO, é 
RUI Victor MeirelllS o 26 Iêste um trabalho invejável
b 10 1/2 e das 2 as li horas Qu e glol'iIIcou d I' uma "ez 

Tel. 140& para sempre a linda e ex
Re,ldeDclo: VIsconde Ouro celsll Norma Sbearer. a mioI

7 Prelo. 42 - Tel. 131)5 1Ionária artista e divina figu

'-__________-! ra dos talkies americanos ... I
1 

I 

I 
I , 

I, 

I 

I 

EJ FA(IL APANHA~ UM~ 
GNPPE, UM RESFRIADO, OU UMA 
PNEUMON\A 

MAS "Ot')fI~&O O rAM()$O 

\Pf'TOIttt OEANGl(íO 'PfWTl6l~ 
NADA MA QUE TEME" 

-
CL.NICA DE CRIANÇAS 

DO 

Or. M. S. CAVALCANTI 
Formado e com o CurllO de Aperfeiçoamento em HIgIene Infantil e 


Pediatria pela Fa~uldede df' MedicIna do RIo de J8r.elto 

Chefe do SorYlço lIe HIgIene Infantil do Centro de Ihllde - Ex· 


A....tente do. San8tór(08 c1nrsotll de Nogueira . e 

.Bela VI.t!l' {Corrha,


DOENCAS DE CRrANçAS ':"REGlMER ALIMENTARES 

IDGIENE INFAlliTIL - PNEUMOTORAX 


Consultório: Rua Vitor Melreles, 28, das 2 às 5. 

RES. AVENIDA HERClLIO LUZ. IC,!'; 


79P 

Marcas e pata_t,.' .... 
J. RADEWAKER. .,eot. orlelel da Proprledach. lodtll· 

lrial, Pr.ça 15 de Nov.mbro, 42-..la 464, Rtó~'il. Jlaelro 
aDOar,..,1 a de lodo ••"'00 relalho lO ~11.lo de 1DIrt'1' 
palaalel d. IOYtllçl9 • 106".., d, .'Dero. IUm.aUcJo. 

Em. l' ror/udlJ."i jW N I f' iH ' ;; a;: !m::::ud

9 é O ernhlerna (l(~ 
()l ;,\LIDADE E :, 'C()N01\lIA 

T("rn~ i l ~ 2d2 '.l ma obra prima. os 

ar\ iriçe:. da i;r2taria ::lnt iga gra

\'<..'.' ;!':1 5 ub!"t: o seu trahalho o 

emh: :;I:la que o dis~' inguia com o 

uma peça prtciosa , Para o au, 

tomob1Est~ rncderno tem signi, 

í'1cado ident ico o emblema ova· 

Indo Ess,o . Elle indica os pr()~ 

d uctos d e uma orgamzaçan 11 m 

versal , q ue mantém a prunazl~-l. 

~ln 52 naçõ~s . em prestigIO, ex 

perienci a e recursos tech:1ícos. 

Soh as córes do ova l Esso 

azul, branco e vermelho - se 

STANDARD 

"';"..':"lube. o o1co Que 

p :" ' 1 maxima protccçuo 

(.' co nsumo: Essolene. 

l!e maior kilornet ra -

~cm: .,=,:'~: ;\as Essoleum, que 

garant.:"m luhrificação perfe ita. 

e outro~ prCdl!ctos e aCC<:SSQ , 

rios p õ3ra O ~ ~u c.mtmw:; \'cl ou 

cé:mi nl:ão, Q ·.ta!q\l('r cf.':1~ s c o 

mt:lhor qt:c f.:)(!:- 0 i)tcr c pelo 

m a is hBixo preco que p:Tmitte 

sua alta qU<1l iásdc. O oval 

E.so é sua garant ia. R eahas · 

t~ça- se ond e o vir. 

OIL COMPANY OF 


Banco de (redito Popular e 

Agricola de Santa Catarina 

Socl.d.d. (oop.r.Ii.1 d. R •• ponllbllld.d. Limilld. 

~e proprla - Rua Tra/ano n.· 16 
FLORIANOPOLIS 

Fundado em 1927 


Capital 135:0001000 
Fundü da RCBCf'!l!. 54:04~$6!)J.l 

Correspondente em todo o palz 

Emprestimos - Descontos - Cobranças 
ORDENS DE PAGAMENTOS 


Abona para DEPOSITOS os seiulDtes Juros: 

C/corrente à dlspolliçl1o 2% 
C/corrente Limitada 5% 
C/corrente Aviso Previo 6% 

PRAZO FIXO 
por sele meses 
por dc.'Ze meses 7% 
por doze meses com renda m"nsal 6~% 

Administração de predlos. 


Aceella procuração para qualquer recebimento em 

Repartições Estaduaes e Federaes. 


I 

I 
Representante da Caixa Economlcó Federal para a veoda' 

das Apolices Pern6mbueanas. I 
22 P. v-7 

CIGARRILHOS E CHARUTOS 
Pellsoa com '.bastaote relaçllo ' entre fabricante. e re

vendedore.de cigarros . e : charutos, daodo ótima. referêo
claa,deleJarepres6nt,i'-fabrlcsnte · ,de, clgarrilhos . e cba
rulos de Stai" Calarina..,Cartà., a :: Marlàoo · dà -'Roêha, Rua 
Melo A~v~, 203 - S. PauSo_ ., 	 . . 

JUGLANDINO 
. y - J - -'--T~ y~ ~'-., ~ 

••• iSTAMPADO EM tlMA OBRA 
PRECIOSA IRA 

lIM iMS1EMA 

i.~H: I ~!. E - A :; lI r<>l nlR. UI!' 
"", .... , i"tcl:nLi c: 1..10'''11' _ 
tI K:.tf'l\l )';,' l ",nnUII 'I I~ II' l el1. 

1)1", ~ '\0: ':I1l'wlr"' 

USOlEIJM . 1\" L: 1f\~:l1' flUe' 
.. "t'!~lIr..tm llllor irlC::U; ;II)I~ 

·t'it~. US81tAll rC'I:~d;) r n'lC'n· 

t e , mnntt!1l o n llt o n lovel 
sllc:nClO1o e cOllror tfwC'1. 

UY U IAS AI U ! . S11 per pc
t entes. prO, \õ1rClllmUn Rt.n 
,Ie duuu;iio. DCltada. de 
.,t.clu\ c:trn, oH-::rC"Cl:'fTl ao . 
pacidlHle de ft'U'''' . , 

,-
I Não ha FERIDA que 

lO uso d. 
CALENOULA CONCRETA 
a melhor pomada para feridas, quelmadurae eII u1ceras antigas 

DE QUAL/DADI 

Ea OlUIE . o lu brificnnte 

'1UI:' f'tnpu r Clonll m lU.un Jl 


:',,'It"'ç!..)cntinimuccn..'I· 

mo .•Iup ln f'C("Inomi q ~ 


PNEU ATlAS ' o Tit. n 

.!t»pneuaITrcsveze. ..·an . 

(lIil}!o: mlliur .~urilnÇll. 

~l~~\~;. ~~~~~orto , mltior du o 

U U IÇO . AKua f. ar cr-. 

ci()Ja men te . Serviço eem. 

n dt> e' Cor tCOE. P eMQel CCUJ· 

~tentt'. Ita,r''''Qlento .. 

fnuitl)tpot,tOll. 


BRAZIL 

I NAo =f:,d~AtE~ó'ulXc~~cca~u:m~:d:l::dUIL 
pharlll&ciiis. 

Deposltarlo nesta capital: PBARM. STO. AGOSTINHO 
Rua Conselheiro Mafra-l0 
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c 

Arliqos de inverno para homens. senhoras e crianças. ·em maior e mais 


variado sortimento, na CASA "A CAPITAL" 

16 M~triz - Rua Conselh~ifo M:'lfiã n. 8 

da Baía» 
FundodG em 1870 Side: BAIA 

Seguros Terrestres e Maritimos 

Capital Realizado Rs . Y.OOO:OOO$OOO 
Capital e Reservas 5t».058:377$952 
Rcspons~bilidadcs em I!US . I 88.65l!:ti99S7 14 
Receila em 1938 2:!.786'183$148 
Ativo em aI de dezembro de 1935 • 71.47H:"Y'$813 
Sinislros pagos ~ .O<J4:715$170 
Bens de r:dz. (pr(Odiu~ c terrenos) » 17 . 18o:24ll$Y~9 

Diretores: 

Francisco J"se H[)dligllC~ I'cd rcira , Vr . I'ãlllll,) u'l llra 


Freire de Carvalhu c Erifãnio JlIsé de Sousa 


Reguladores de a"a,,~s lias principais cidades 
da América, Europa e Africa. 

Agentes em Florianópolis 

CAMPOS L O B O & (ia. 
RUA fELlPE SCHMIDT N, 3\J 

CalJra postal /9 - Teleplwru 1083- EIld. Tel. • ALLlANÇA' 

Escritórios em Itaiaí, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes 

.lYlo1m"tiali duE! .. i Q8 (~ Ül~I'i,çã\i 
o TONICARDlUM tonlco dos r!lI" e do oor6çl10 limpa ~ 

bexiga, ... rina. 11" neph"t~., arri••, 001lC>18 fou"I., "ugmenl8 "I 
urlnu8. '1'1r1< n8 locoaçõ06 do. pés e rOflo, bY,1 rop ' LB, 1"lta do 
ar, palpUaçl108, dóree do coruÇao, fI~tI , mll, b'oncblto IIslbmaUca, 
arterJ(}-.clero~e. 

Hemodio", da8 l'í' nÍlHr;~ H 
g' o tonloo ulf.ro-ovarln SED,,\NTOL qu·., r,,,htu<J" ,auuo 

perdida: p(o\a !lnemla, p»,lttlez, ml, gr~z.., (". ti", lIiJres broocas , 
regulador dHs visita., ,'.0." das CU'·OÇiL;'; ,11) ulo"o, ovurb., evUIJ 
a~ hemorrbagla8, anlea e. de~ol8 do p '."t,); COl<t'lI lod ... a8 cnler
mldade8 0 .. 8 "et.bora. de qUHlquer Idlld~ . 

Lt'~Õt, 1'\ do cOlaeito í' asthm:l 
U~O a CAI ·TUSGE~OL Esp;CllIco do (:r, King P"lmer, 

contra bydropsla8, pés locb,do., !..Ita de ar. pHlpltaçlle., b.U
mento dns velaM e 8rterlt••, b"onnchite a~tbmlll(c8, IIneurlsma, 
Bypblll. e Ibeumatllmo, le.lI~8, C80taç<>, udnH8 e'CIl8~88 e duros 
no çonçllo pontadas 008 rIns e IClCbllçõ'·8. 

A O~ fl'acos e cnn \' ale8c(~Hte:-\ 
Devem 0811' o ST~;OUNO, ouo !,,~ engorda•• augmenlB o 

vigor doe musculo. e dOR nerV8S. F",t..lec.. o saOl/ue nas pe~· 
8088 80emlC88. Evita a tuberculose , cicatrl~a oa pulmlle8 doentes 

~:U:O:;:j:'·",·U~~~~eD:~:::t:~lIra~l~ ~e:::I~~8~·á S;~~::"!~:'';,'': 
conValellCenÇII é raplda. 

Syphillifo\ - Pt:'lh, - RhemnatiH!1l0 
AS PIROCHETINA (Erxlr I!e Carobll) do subio dr, Willialll 

Greeo, .. cnra m' lebtht8 do sBngue.•ypblll-. e<ZNDa8 tumor~8, 
dartllrol, eaplnb&8. fi.tul88, Jlurg"~ih'8, lorldM, cancro", e.ero
,:aa::::=~~lea\o. Unleo depurntlvo que limpa o corpo, tonl-

DepollÚlrtu: tOO&8 a8 drogaria" de sao Pllulo e Rio. 

,AS~§~~lI~:RAS ]):EVEl\l •• USA U 
·;iÉii$_ft,J!)t1~lté} IDtim~ .tÓDJente . OMEIG.YPAN, dI: 

"aadep"itir ' lIrii (l'.Ioo.cJ(DUa IDol lIiaa CKlDÜlII06U .....pcI.... Irrl(lç6t>. ngt••I•• corrtlftl.ntoe, mole.· 
U., _'Iro-" Iln"", ••"Il.., • tGela ",te 40 110.., .. 
loca&. I gr ode pr~ser"aU.,o Dt ~i"rr. Paobroo. RIo. 

, 


IFUEI ~IGUfJ su~l' 

:' S A N ti UJN O l I 
~ 	 I 
',. (Forllula Ilemã) [ 

I 
I E' o unico rortificante no 

mundo com 8 elemento!! 
lonlco~: Pho5phoro, Cal
CIO, Arileni,.,io, V''lDadal0, 
etc. Com o !!eu uso no ftm 
d~ 20: d1.;~, nCJ~-~e: 

. 1 - L~v.'[ll&ment(J lI:er~! i:::~~?ff~iffI;!;:;;;;~;~ I! 


. be~'~, In !J'.',~ (-! lI ~ n~rVo~h~· 

: m·s:, -_.C(:!~t.l)ti! illSdfcil! d., 


d~D~e5:.1!{j r!l~r1i ':' la r. 10 e!~-
" rn~gl~ciltlc[) tG de smbo9 OI 

; ~CX .·, 1; ~I'1v~~~; ~4~~:n!e~oÕd~l!:s~So t 

O SerHf,~f. ~l' ; é ama i}ifsn- ~ 11 _ ~t d~:a:t"t":~r~~) ~~!t:l1f!~C... Ifh-

I iI ~~~'Qá~(::';:\ , ~i ",,.ftel!;1 j;;', . 

l -- d::----.,-

RADIOS 

«Slewarl Warner» 
Ut,)ntro em bréves dias 

realizur·s:)-á em nossa ca· 
pital 11 expo~íçi10 dOR úl
timoi< m()delo~ dOR rádios 
.STEWf\HT W,\RNElü ,
da linla 19:1fl-Hl40 - apa
relhos que bateram o «re· 
córd» do con~umo interno 
nos Estudo~ Unidos e ain
da há. bpm pouco obUve
ram o prêmio na compe
tiçiío levada li ~feito em 
São PIlU](;. I;;sse~ apare· 
lhos americau('s, cujo su
cesso é inconte.táv~l, 
CODstituem o máximo da 
perfeição no gênero. Os 
interessados dflvem aguar
dar essa exposição, ant'!8 
de qlloisquér compromis
80S para aquisição de rã
dios de outras marcas. 

381 15v- 7 

Or. Remigio 
CLINICA -MEDICA 

Molestia internas de 


Senhoras e Crianças em 

Geral. 


CONSULTO RIO : 

p.~~ Tr~i;:no, ! -- Sob. 


CONSULTAS: 

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 


RESIDENCIA: 

Av. Hereilio Luz. 186 


- Phone: 1392 

Att~nde a chamados 
14 

o Elixir de Nogueir. 
Et conhecido h. 62 annos como O 

verdadeiro especifico de 

5YPHILl51 ' 
F.rldM, elpinhlJ, manChl1i, ulce,.., 

rh.umltlsmo 

56 Elixir de Negueir. 

08. MIBUBL B~aBAm 
CLINICA GERAL 
VIAS URINARIAS 

Especialista em molestas 
pleuro-plIlmonares (bron

chites - asthma - tuber
culose, etc.) 

Consultório: R.a.Tlljano 
da. 14 •• 16 : ho, ... 
-,... 1595. -

Rcaldflldl; ha JoI. PI.. • 
.. , (.....)-ft.. 1114 
~ 

~ 

Filiol - Rua Trajano n. 1 v.13:! 

(asa Eledrica I 
vende medidores e 
installa os «quadros .. 
para os mesmos. 

Preços modicos. 

Rue João Pinto, 14 

I 
 Serviço garantido 


I.::TITUTO Di DIAS::: ' 

LLOYD BRASILElRO 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACA.JU{pOHTO ALEGRE (Para o Nertf' 
no Sáblidl>, e para o Sui n ll <1uarta feira): .COMTE. AL
CIDlO-, .COMTE. CAPELA . , e .ANIBAL BENEVOLO» 

LINHA PENEDO/LAGUNA: «lVIURTINHO. e «MIRANDA» 
LINHA ttIO/LAGUNA: · .ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

TUTOIAIFLORIANÚPOLIS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

COMTE. CAPELLA: dia 25 de corrente pllra Rio 
Grande, Pelotas e Porto Alegre. 
PARA O NORTE: 

ANIBAL BENEVOLO: dia 21 do corrente para Para· 
naguá, SaDtos, Rio de Jan~iro, Vitória, Caravelas, IIhéu~, 
S. Sftlvador, Aracajú e Recife. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


A",,,,~R,, '0'0 P'oI'. Cá" B'd"~A<m..,m 
9 - Phone 1007 12- Pnone 1338 

9 H. C. DA COSTA - Agtlnte 

CLINICO 
do 

Dr. Dj.lma Moellmenn 
Formado pell. Universidade de 


Genebra (Sulçal 

Com prâtlca nos bospltais (juropeU8 

CllnicR médica em geral, pediatria, 


doenças do sistema oervoso. 


Dts~~~y~ V~~~Ores 

I

r:.peciallzado em biglene e ssúde 


pública pola Uoiversldade do 

Rio de Janeiro. 


Uabinele Ile Raio X 

Ap ,trêlho moderoo SIEMENS para 

dlagnó.Ucos das dOfocas interoal' 

Co,açi1o, pulmões, vcafcul4 biliar. 


estômagos, etc. 

Uadlq~ra!laB 6.sea_ e radl"g.alias


dentárias 

Electrocardiogralia clinica 


I DingnósUco precIso da8 molé~llr." 

cardiaclls por meio de traçados 


elPlrlcos. ) 

Metabolismo basal 


(O~tcrDlinaçao do. dltúrbl08 das 

glflndulus de secrpçAo loteroa) 


Sondagem Duodenal 

(Exame 'lulmino e mlcro&cóplco do 


.uco duodenol e da bnt.). 

Gabinete de li3ioterapia 


Onda" curllls, faio8 ultra-violei 5, 

raiod lolra-vermelbo e eletrloldade 


médica 

Labora lú, io de microscopia e 


análise clinica 

Ex"mps d; ' "aDilue para diagnósUc,) 

d...I1',lis, diolln<\ttico do Impaludlc
m(... dOs/.f~l'm Ija ufén DO IItUague. 
etc. Ex",,". de urin<t, (reaçao <l<' 
Asch"lo Z"ndcck, para dlagnólUco 
precoce de gravidez). Exame dtl 
puz, e.c~r ros, liquido raqullioo e 
qualqu", P,i:q:I:~nE:t~:0.eIIlCld8ça\l . 

Rua Fernando Macbado," 

Telefone 1.'95 


FLORIANOPOLIS 


C'ASA 

i\LUGA-SE uma com todo 

confôrto, à rua Alves de Brito, 
22. Tratar à rua Uruguai, 6. 
3g2 IOV J 

Herculano de Frellas 
e 

Adelaide luonz de 
Freitas 

GuaJllerto 
e 
Idelli.e 

apresenlam-~e noivos, 

'Or. BUlcíGJ,YiíWIlI 
' ÇODlU~ , Rua 

"	 JoaoPtótô"o~ 18 (ao
brado). CaMufla. ela 
1 ... 11 boru da ~ 
du. AOII vohrea 
(oolultaa Ou DO.pi
la. de Caltdade. ,. 
8 boru ela naanhl 

f' 

-
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o Estad c)1 VERDADEIRAMENTE 
Diario Vespert!..o 

SURPREENDIDO! 
RlldaoQAo e OIlIoloa•• 


rlla Jollo Ploto n. 13 
 o i1iuslrõdo Dr. Tuiio de S oboia Chaves, dls
IInelo e aClltodo médico de Ltvram~nto, Rio Orande\'el . 1022- Cx . po.t~l ISI! 
d J S ul, onde é mUIto querido pel::l sua numerosa cllen
tci ~ , as ~im ('IO~ e:;crenu: 

. ~ 310NiI. ·: Uit...~ «Tenho o maior prazer em reconhecer o sen 

:.e•••••••••••••••••••••••••••••••••: 

i [mpresa Nac. ~e Nav. ':Hmpoke" i 

•*. Transporte rapido de passageiro$ e cargas com os vapores «Carl •._ 

Hoepcke» e cAnna»; unicamente de cargas com o vapor .Max-.: ,

: SAmAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS : 

mag'nllico depurdllvo "GALENOGAL,., como um va
AIIuo 403Mi\J lioso auxiliar ds medIcina, poi~ , em dlver!oi!! oasos de

N. Caplt./ : 

Some.tre l 2E.OOlI Slf ll ll~ , em que o empre gueI , vlslO nlio ser possivel
Trlme.tre 12$000 • linha Fpolis.- Rio de JaneirC:l " Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolil- ••outro trdlame!1f(', em vlrlUd e dOI! doentes morarem Da 

Numero ..ul.o ItOO camp4Dhll, em lodus elles flqu~i verdadelramenle sur _ e Santos. Escala São Fr.lncisco ._ 


prehwdldo, pelos ropldos .,Ifeltos coibidos com esse 


Mêa . CSl/toO • Escala lIajahy-S. Francisco Laguna 

Transportes de passsaf:ciros•No Itllulo, ESPLENDIDO preporado o ~ci ondl,. . 
"8 e carg.as. I Transporte de cargas Transporte de !largas. 

ADno Dr. Tulio de Saboia Char~s 
e. . 


88me.tre (Firma recoph ecldl! pe lo notarlo Ct:rlo, Tupi- •
 
TrtmeRtr. 

I 

lIa",bti éaramurú da Cunha), - Paquete cCarl Hcepcke' dia 1 Paquete -Max ' Paquete cMax. . 
,. • cAnna, , 8 

AnOUDcl0' mudh-ote ('.(,,}( r~e { l : O «GALENOGJ\L., poderoso depurador-lOnlco _ -Cal Hcepcke. • 16 dias 1 e ~2 dias 2 e t7 -.' do ~aogup , lorm!l;!! dO) em fne!!!e e!pecia!!sfa em S, -Anna. • 23 
pnlllh, Dr. Prederlco W. Rom ano. é o mais elricilz _ Saida ã I hor.. da ii' ilârugada. • 
dewuldor d il SIFIUS, REUMATISMO. Molestlas ,1.
• Embarque do Srs. passageí- Saldas ás 18 horas p. m'l Saldas á 1 hora da •dtl pp.ll e e do !\tIngue, por i~so é o mais re ceilado" dlrecçlo nao 80 re8pomu!.hlH: a 

pelo. conceIto. emlttldo. r",. POI todo s os "'PI' I< dos !!I ~d ico8 que têm lIelle ab30lu- I_ ros a t~e~!s2~a~0~~d~:.s ves- mad rugada. • 

artigo. llOelgnlld,," 111 cnnr l "nç~ E~I.i hoie, p<f!e: t ~m e nte provildo que o 


POS il ivêl~ vl nl"geos, as o.r.d
«OALENOGAL,. !IubslilU~ . com . : . ens de embarques até ás IOrdrns de embarques até Ordens de embarques até •• 
per ! 8' (l~1l 8 e carl~~ m, s lo iecçõE's, iiÍ cond~m[JCI(!i'ls até 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas 
pd o gr/lnde ~abl r, br~si le i ro Dr Miguel Cou:o. • saídas. das saídas. • 

O «OALENOOAL>, náo tem ~ ubStltuIOS , NÃO '!.Ii -...... ..-- -- ...... . . ......-......... --- ___ .___ __ __ _ •
oque o mo CONTRM ALCOOL. n~ () !'x'g', d!e'll, D ~m Impõe 
resgu i'l rdo. S <u etre lto é pronto, ell lCilz e rad l c ~ 1. •e Ob - As passagens ser:io vendidas, no escriptorio da Em- -•• Servaçoes: presa, mediante ap resentação de atlesiado de vaccina. •narcabri Encontra-st' em ~od8.6 8. 6 Farmácias • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
do Bra.!'I1l (' Renúbllca"l Sul ·Americanas. • -Rita MJr~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pilO trapiche silo • 
~. ' 65 AI'. • L. D N. S ::l . - N. 963lâniconão fi; Para mais i nlorm~ç(\p.s : na ~édp. (l a • 

________________1 • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke •póde fazer I• 1 á rua Conselheiro Malra n.' 30. 
Existem em vigôr algumas 

disposições curiusa s relo cio · ·•• :t. ··i:J~~.®•••• ,~••O(:!!.~~ M!••~~ ..............' 

nadas com o rei da Inglater· 
ra. Ao monarca nilo l! per· 
mltido, por ex\! mplo, ir it 
Câmara dos Comuns. Só em 
uma ocasiliú um rei se IIlro' Carlos Hmpcke S.A. OR. RICARDO 
veu a inlrin~ir esta ri !lida 
leI. Em janeiro de :642. é a r· 
108 I penetrou na Cllma ra Matriz: FLORIANOPOLlS GOTTSMAMdos Comuns, sentou-se no Fmala em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages
logar do cspeaker» e come · Laguna e S. Franclsco-Mostrutlrio em Tubarllo Ex-chefe de cllçou: -Senhores: sinto que se · 
ja esta a oc&plilo de vi!' litl! nlclI do 
vós..... Não pôd e dizer mais. REFRIGERADORES ELECTRlCOS Hospital de
A assembléa f!xpulsou-o , sl'm 
contemplações, do recinto, Nuernbel'g 
e o monarca Dilo teve a 
tentação de lá voltllr (Prols. L. Burthardt 

O soberano olio póde o e B. Kreuter)
brigar Lord King'sale a tles 
cobrir-se em sua prese nça Especialista em
Este extraordinário pri vllé · 
gio do nobre brilànico teve (AJ'uJcgia Gel ai 
origem na é pOCfl do rei ,João. 
qUI! loi desafiado para um Alta cirurgia, gyneduelo por Felipe de Frlloçu. 
O rei João nlio sabia mlln e cologla (doenças de 
jar armas e pediU a um ce r  senhoras) e partos. 

te De CGurcy (aotepllilsado Cirurgia do 8ystema

do atual Lord Kingsale) qu~ A estetica moderna quer " mulher delgada. Mas _ nervoso e operações 

o Bub8tituisse no duelo. Dl' tinha elegante e "souplc" é coisa muito ,Iiversa da de plast1ca.
Courcy acei tou com li me · magreza doentia, com 05 05S0S da face e do colo ~m Consultoria á rua TrelaIbor bõa vontllde, poré m, o 8alicncia. Essa m<lg rp7.ó1) acompal1h ad:1 de o lhei ras. no. 18 (das 10 ás 12, ~ duelo não se efetuoc. O rei palidez, falta de apetite, resulta da fraqueza do sangue. das ló ás 16,30) Td~-Jollo resolveu. com o obje Cumpre fortifica· lo com TONICO BAYER, defen phon~ - 1,286tivo .1e premiar a abueg>l ' dendo o organismo contra as doenças e mantendo. Resldencla A rua Bação de 8eu amigo. que des perfeita harmonia das linha. que é o elemento pre Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 

de então nem De Courcy dominante da beleza. DOIS modelOs (de 90 e cU 120 litros) teve8 JUDior, 20. 
nem nenhuem descendente 8eu amboe de uma economia surpreheDclcu.e, POIat em ~ Telephone - 1.1,)1 

8eu 6e descobl'issem cm pre horas COD~OJll~m menos en~rgta elec.rlco do que um 

sença do reI. Este privilégio (erro de ~Diommat ~m 2 hora. d~ serviço. 

roi uaado unlcamllnte um!! Quer ser feliz ? 

vez, quando Lotd KiDgsale Mantemo8 em depó8ito todas as peças sobre-
 Em negoclos, amores, ter sorpermaDeceu com o chapéu salentes e me8mo mecanismos completos. te, salide e realizar tudo quena cabeça em presença de deesia? Mande 1$100 em sellosGeorge 111. O mon.trCB pro ' Em ca30a de deslIrrllDlol os proprl~larlol nrlio OIl~D' e escreva ao prol. Olllar Khlva,te8tou; porém em vão, Final · ,1lde. Immedlatam~nll!, Item n~caaldade de aliuatdor~m Caixa Postal, 407, Rio de Ja.mente lembrou 80 par que a vinda d~ peças ou d~volvtrtmol refrIgerado,.. poro nelro, que lhe Indicará o melo era uma descortesia para um ac:rem oonserlados em ~I) Poulo ou no RIo d~ JDn~lro. de obter trlumpho, prosperidacavalheiro nA'l 8e descobrir de, lortuna f saúde. Nllo hesite.aote uma dama. Lord KiDg

' lale voltou·se entliú para a II------------------------~ 
rainha e, dando a8 c08tas ao 

rei, tirou o chapéu e fez u

ma reverência à soberana. 
 GONORRHEA CHRONICA · ..~ 

Niio desanime I A sclencia progrediu e hA uma 
'. 

: Fábrica de Tecidos e Arteflctos de Borracha :~ 
NOVIDADE que resolverA o seu caso.o Elixir ele Noguelr. Maximo slg1Uo. Carta para: : CI~lplva Ltde. _: :'!

I' .....hoefel.... 61 ...no. ..-. 
.....s.t.. -Ul... CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO • Fabricantes dos famosos sapatos . -. "SYPHIJSI : de borracha· :-.l:,...... "r:.':.:::e••' .. 

$6 ,.B.1r éleNotuclr. Ao Povo Calarinense ' • "Or-·· l···e·· ntal" ;;· · .
A Empresa Jaeger & Irmão comuriicaà suâ._ 8 

e ~ ..... - , ~ _,•• 
•distinta freguesia que resolveu estender sua. ; 

linhas de ônibus de Porto AJeere ~ ... ..·-a
até esta capital. ~. ItI. ...G, " à;~8:baiV..~ . :p. I 

·~ ' X;:.,

~

: 
• 

" S~jd.;d~ · FI~;f,~nópol;. ;. .3a8. e ." sâbad OSj'
,,~ . -;' AJ i i.ngué-4as., sábados .e,dómine~,~. 


•• 
AoeDte em Florlan6polla: 

•••• 

Davi Silva I ~ - ~ Do • - T..... S-ae IRlICI 

. _------------/I~---------------------_11)-_ .~I _t9--~ :...................................: 
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. O ESTADO, 14 ·deOutubro ••·de .1939 

IIÚli~a hora esportiva IIIVi da 
# 	 11 ANNIVERSARIOSd IIAd IF K dNo esta io o o on er e. ncon-I Embora tar~lamen!e, nao queremos- h- d····· deixar de assmal.r o transcurso, atfar-se-êlo. aman a, 05 tra IClone., i'lvai$1 iI do ccrrenie, do .ni'iilrS~rio de SL-F· - dr. Oswaldo Cabral, competente dl-IA VcH e Iguelren~e nlco, que, à lesta do Departamenlo 

de Higiene Municipal, vem compro· 
Finalmente, mais atgumas A regata de amanhã I vando ilS SUdS aplidóes profissionais 

horas, e veremos qUI', numa em Itajaí ~m 'avo: da col.ellvldade. .' 
peleja !itàoica, se em penha I,; amanhã que tHl reali Invesllg.a,dor Incansável da hlsl.o,la 
rão os dois valorosos con · za em 'tajai 1\ anunciada regIonal, Ja nos d_eu, nessa môlerla, 
juntos do Avol e Figneiren · regata pr"omovida pelo C. N. dOIS Irvros que sao a segura garan
~e. Múcllio DiaR. Ui de que soube forma~, com honra, 

No gramado do rua Boca- Além do promotor daque- enlre. os nossos, hlstOflografos e pro
Íllva t~remos uma.IJ~JiI U O-Ile certame, ansio~8mente a gresslvamenle ua consolidando o seu I 
\lortun~dllde de aS~lsllrIU0 3 . gllIHdac1o. c1~verii() nele tu- cOnCell? de escrllor conclencloso: J 

um preito,. quo:' , por tOlios 0 ,;; Imar parte IUllis os clube~ para lubllo_ ~e. seus amigos e Olg., ; 
ti.tulos e latores, 61' prb~e, náuticos lpirauga., caC.hoeirajlhO de SUa ,eira. _ i 

sl'fll:I~~:tnete e:~~'ao~e~~!~:~~ e I~ veterallfl j{i8~hllelo Será hc j~ mUllo felicliada, por: 
.. . .' . , . . , I 8al, ., rnos que relOU grande mülivo de seu anivers~flo a genlll : 

fl ~rgu.t>lr~nse~. os trIiUICI\I ' i allimBt;áu Hll lllljlii, cstllodo· " - A ,t' I I(.,. f. ~ 'flh do i 
nOls rivaiS de todos os tem· i os círculos esportivos da. SI".. . ~a~ uc,~ ..._·1 ,s, I a 1- 1'
poso aSSl'''uwmos será chelll i " I· sr SYfloC. Joao K~lafalds, <omerc 
de rlls'~s "eletl'izo'ntes. Natll · 1 ~~~~aec~:~~ e aBan~II~:~:iÇ~~~ 3nle desla praça. I 
ral es,,, lIOSSIi certezlI, por Ique ~e ccfrontar.l0 ama.nh:l FAZEM ANOS HO.IE : I 
lJ~e, .todo o mundo eSJlOrll~'", no ftt,jai-nssú. a sra. BraullOd Rebelo; I 
llao Ignllfll. I1S v~loro51l~ la · i 1\ã... conhecemos e não te· a !!Ita. Eisa Pele'ra de Sá; 
Itlll~eti que amaoha se delron · J mos nenhuma informação só o sr. Antenor Morais, nosso dls  1 

t'lf<lO, no campo da luta, n,! 1bre as glwrni"ões dos de· tinlo (onfrade e conCP.'luado cirugião 
·

!lI1l hatalha quo lie I1nll~ma l IDais cluhes; ma~ , IIUtIDto à, denlista. que também exerce as lun- I 
I"ul e cav~lIlClrescfl, enc~n'l do glOriOSO. gr.êmlt' 011 Rittt ções de. fis(.1 :ê.der )! junte ~o (ji . . 
lrll~-SC nao só em perfeito Mtlria, podemos dizer qUl' náslo (aiarlnense. I 
lrellltlm"nlo. como, também , süo bOlis e podemns surpr~- o sr Jairo Calado, dil~t:r proplie 
jJoRSlh~m Plltre os ",cus in · ·1ender os Seus I.\dVl:rSárW~'lilÍiiO Od "GJze:" .. ·. ! 
l.,gnill_tetl ,:nses» de. reul no- embóra estejllm POUCO trei · _ I 
lUe, nao 80 nes~u CIdade ~o- nlidas. pois 8Ó. flgóra OS .C.IU Se'borlla, ' ·xlI"., Que .,." ",,1\'(, 
lUO eu:, h H!" u L:;!;.. d;; c, :~!n IheM ivuuJe inlCitHTll c p!"er~rn use cbspéu RAME\ 7.0NJ. ! 

,lfI m>lIS, lora. das [rontelrllS do. s seus conjuntos para a VI ,\.JA!\"TJo'S 

eHt~nn en se~. . rt'gata de Ilovembr(!. Conl'nua a sei mUI lo vi,ilado, no 
Citaremos para corroborar. as A regata do Mareílio cons· HJtel GIÓlia, o nosso ilustre (onler . 

nossas ahrmattvas, ".ames con· i tará da sei!> psrells, ~t>Dlj" laneo sr. dI. VitOl Kundel, que. no 
sagrad(~s CO mil PIOCO P:O. Saul. trll~ exclusiv~m!lntll plira OS govêlOo Wlshlnglon luis, soube, pe 
Ikck , Callco, Dlamanllno , 1\'0. ~:iubes IOI!nis - Murcilio e IJ SUd 'êlid<lO e operostdade" honr..r 
8 ah ino, Nizeta e Azevedo. !.larroso. a trabalhosa põsla da Viação, onde 

o NOVO C!.fH:Y. 

~ J rt " .11'1'" ".,\•• " . , 

d".L·, ;"t... Io·' •.. • • .. 

i: MUITO MAIS DURAVEL 
o novo Cutex Typo Salon 

I),\" t .ldo em um prilh.... ip it) ill"\ o . Ct ~~~·:-: T~'pn I.\.d o il 
~'. 1II~ 1 p .\I.h:O 1ll .1i .. l"J"C"'O qu e o .. e .. rnJltl:''' ,,·tHl1TllUIl'.. 

11U" d ~ lr.\ m .l i ... di.l', ~t' l\l \I<.·~h ot.lr l' "l.'11l qllc:hr.ll'. 

I () t'''~;l.lh l· p.1L1 J Jllll l!~t"r lllo,lcrl1.\ c .1í..'lI\;1, \ l lH.' 

C\t'..;...: lillJ.:l " iind.b e .h:o ra\'C,~i ... d UI'.l ll1r.: di.l" ;t tio 
<"CI Il pn· .... i ...lr ta/ C\' .1'" lll, h;, .... 

i'x!,':.: rimt.'llll' (.) rH)\' O i ~' llla ;l(, ( :Ul.,-,,\ T~:i~O ~.1!'.'p 

1'.1'\ I ~ (l \ ,1 '" ,,' ~-Irc , dC~:lJni .. <., illl .b , qut' P :lr i .. ..\dOplOll 

Cedro. ()n.'hidc;\ e ( :;Hneo, 

Eis ai, em sinlesc. lima apre- O Riachuelo C(l(lC"rrerá ao teve ensejo de pre.llar à sua terra 
ciação subre o valor d()~ d .. rs páreu de n()vi~simos, em mi os mais ~ss i ndlado s serviços. 
,!u "dros comb~lenlcs. que . , na m~troH, medalhlls de pl'ata p S s. velo lomar parte na bancd ~ __.__ _ ._ ________ _ _ __~____ 
tar dio! de anlloha. nos prul)u :\..Io taça e 80 de ilünrti. em mi! eXdfnioadüiô do ,nr.'lH ~O à (1!~drl)
n;H~O uma r.:rande pugna, IIn e quinhentos metros, medli- de D,leilo Admlnlstrallvo, que ord P 	 • 
~c ~~~e~I~)t~b~,/~~zc~I~~~easslr-t" ~:~:;ld~t'l~~~~n~n~;~:~d,~r~;,~ se le.fiza na Fd(uldade de DireltJ. ostos apique

Já tem os dIto e 1Wlc f('aflr - 6ul Cl\rltls Renaux, c·,m u, Por ler de regress.u para S. Frdn : 
mal11()~ : () prcho entre <azurraS') segu intes gUllrni"fle ~ : no\"í .. ·· (iSCO, onde dignamente comanda o ; 
c alvl negros ullr :.p :~'$OU todas !liIllOS .- ,l>liro Vazo rmtrà,'; Forle Malechal LI/z, tlOuxe nos seI) 
;,~ espcctallva~, ,,11l~!I ~(] por que. Ittlmur ZilJi, ,?s!li l{tlrrs~Silln~'Y abraço de de,pedldas o ilustre SI. 

r:emo~ que () ,S~~d\ll . Adulf'.l :\lllrllt. l' DeclII MOrJt~; JU capm. Verlturelh Sobrinho, qU€, POl do,-s submar,-nos alemaN es n· .
h."1JdtP~ ~.~a.l:hara lima grandlo , 1l101"~ _ . A,~ol!tl Chiel'lghlnl, mollvo da angO:;lIa de tempo, Mo Cartaz do dia 
:;1 aSs lstc..CLI. . patrao; Artur Moellruann, O·, peude ser aplesentado ao nosso pO RIO, 13 - OR tripulantes de um vapor de carga 14 d.. Outubro 

MaIS 11m dIa: finalmente. e ? valllo 8rlvcira, José de Car' b!lco, numa «hora de arle» que o inglês pertencente à -Newton Line» afirmaram à agênci8 Rex ãl 19 hor•• 
an~lrdadc sera c(lmplctam~nte valh,! RamoR e Haroldo R ~ I Cenlro Acadêm <o e a Ass. Cullural United Presa, em HOllston (Texas), que a escolta de des Excelenlc progllm. duplo com 
satisfeIta. 

(._) . ]._~.) l~.~( ) '.,'1 
_ • ...... J. ~ 

O líder dos cinemas 
Emp. CinematOllrAftca ODEON Lida. 

Fone: 1602 .
Hoje ... Sábado-o Hoje 

A'. 17, 19 c 20.045 ho,.. 

Um p,ogram. e$tupendo


l' Complemento Nacional DFB. 

2' A luta de .box enlre 


JOE LOUlS e rOBY GALENTO 

E' um. r.port.gem c;amplet. ond .. 

vellmOl, .m todol OI .IUS det.lh..1 


••través da com.r. lenta, O qUI 

loi aIS••enllcion.1 embale que 

te,minou como •• Mb. com I 


.. vJ!~'!!~O .c~lo,.eI •." 
3 AVAIU!";, iO,ADEIRuS I 
Um .w.....n. do. bano com 

OS TRES VALENTES. 
'í RED 8ARRY 

O. 9." • 10.0 .plsódio. di". 
,.nlccion.ll"mo ..rildo com 

LARRY (BUSTER) CRABBE 
2 tr.il.", 


PrlOÇ')' 1$100 • $700. 


Amanhã 
Henry Fondl n••nc.rn..çio 

m.gnlliu, perfeita. Inrl',,"ionen 
te d. A .BRAHÃO LINCOLN 
" 

tranu. 	 luis Delflno pretendiam realizar onlem. troyers que acompanhava o barco bavia posto no fundo elois filme••scolhielol. CIOPlicho. 
Clwfiará a delega"ão, o to Ao dlsllnlo poeta e eSC!ltcr, nos- dois submHrinos alemães. Disseram êles que n08 primeiros Complemento Nacional 

sourclrtJ do cluhe, ~r . Carlo.~ s~s voles de lel :z viagem. qualro dias de viagem, os submarinos alemães haviam ten- Traüers. 
Edgrud Mori!z, e as guarUl. tado ntncI:r o navio; entretanto, em um momento oport~. QUANDO A MULHER PERSEGUE 
çües viajarllo de aut()móvel, 
sendo que a dI.' juniors segui 
rá 1J •• j,! li noite . 

• 
Transferida para 2.a 

feira a sessão da 
Liga Náutica 

Conlól'me convite que pu 
blicllnos lIoutro local, retlli 
zar se á se~unda·ft'Írn pr(.xi 
ma a seesiio do cflnseiho 8U 

perior da Liga NáuticfI wsr. 
cada para sábado. ' 

N>iquela se~são .. deve['ão os 
<'Iubes apres~ntsr OH seuA 
pedidos de inscri~,ào à rega· 
ltl de lIuvl-mhrú. 

M h d C 
itC 1! O & ia. 

Agências e 
Representações 

Clixl pastel - 37 

RUI Joio Pinto - 5 
F L o R I A N Ó Po li S 

S b 
u~::~I~~;. d~ E:~d:'"I. 

rI,UnEs. . no, 08 . dt'stroyers lançaram di,'ersas bombas de profundl' 
Reõl'za-se, hOJe. d; 20 hords. nOs dade e ' imediatamente vieram à tona destroços dt! um doa 

sdlões do. De~lêrro R. S. Clubp, submarinos, cerlamente atingido em cheio Pouco depois,
animado baile oferecido ao Clube R. 
Prlmavel>., e p3ra o qual recebemos 
genlil convite. 

Senborll". fHçll com que _eu DIl' 

morado U8e cb.péu RI\ME~ZONI. 

HóSPEDES 
Eslao hospedadds ne. Glória-Holel 

as seguinles pessoas: AlíI'o D'Avan 
10 e srd., Benedllo R. TNres, dr. 
Aristides Melly, dr. Guldo F. Cor · 
rêd e Loclhar Blume. 

FAT.I,ECUIENTOR 
tdiecp.u em SUã re,ldênc!d ne Jo 

sé Mendes e enterra-se hOJe às 
6.30 horas no (emUérlo PObl'co a 

sra. Alcldla M. Peixolo. 

SerA entenado hol~ no cemitério 
dos Coqueiros, às 14 horas, o sr. 
F;an<ls<c Bllk, ontem 1.lecldo nos 
Barre!ros. 

~--
Farmácia de plantão 

Estsrá amBnhi\ de plantA0 

manchas de óleo surgiram adiante, demonstrando cabal
mente que mais um submerslvel havia sido atingido. 

A ALEMANHA DIZ 
que a supremacia é da avla~ão 

Rio, 13. - De Berlim, comunica ao «Correio da Manhã. 
" 8gêncill Ass. Pre88 que a noticia de que os aviões de 
bomhardelo alemães haviam recebido ordens para atacar 
a esquadra inglesa no mar do Norte e o aumento da pro
pagaoda de j!;uerra, feita Internamente, na Imprensa, são 
tidoR como ~ignais de que o govêrno alemão começa a 
tomer em p.nnRider~ção que Il ~uerr!l vai continuar. 

Nos circulos mlormados 101 dito 4Utl a prop::genda 

I Onde foi capturado
I o CAP NORTE 

! Rio. ia (Â9t:üCiã t:.c~o::a! --- ~!"a· 
' sileiral. --- A oSlação rádio a1ll:Ial
i brll6nica confirma IIUO o trallliluaa~ 

1iCO alemão uCap Norte» foi captu
rado quando procurava alcanear o 
poria russo de Vladlvoslollue. na Rús-I
I:~'dO(S~oéri:e~ft~n~ayi I:P:le~b~e:. 
:~:~ii~~::~Ci~:.rregalD8nto de glne.. 

Aí vem o imposto 
sôbre solteiros 

PORTO ALEGRE, 1:1. 
De sua sucursal, no Rio, o 

I "Corl't>io do Povo. recebeu 
a seguinte comunicação: 
«Segundo informação que 
possuimos, podemos asseve· 
rar, com a mais absoluta 
certeza, que, dentro destes 
breves dia8, talvez mesmo 
nestss poucas horas, o chefe 
da Naçào assinará o decreto 
esta.belecendo, no Brasil, o 
imposto sobre solteiros».I 

I -~~~~~~~:~"

templo da Igreja Presbiteriana 
Indrpend~nte, na rua João Pinto, 
:\7, haverá reu nião de estudo 

I biblico. 
i Serão ventilados dois dos 
mais importantes princípios .:lo 

I, cristianismo, os dois i'Clicos sa-
L.: ra. lii(.nh .....~ i ns tituídos pelo S.!
nhor Jesus: o Balismo e á San
ta CeiaI As 19 horas haverá culto e 
pl t.:K"",ãv d0 c' .. ar:ge!h~ 

A enlrada, para qualquer das 
reuniões, é pública. 

General Almério de 
Moura 

Partiu ontem dI:' Curitib, 
para esta capital, alim de 
inspecionar as tropas aquar
teltlnlls no Estado, o sr. ge
neral AIm ério ele Moura . 

(I~ES COROADOS 

UM HOMEM 

O MORTO VIVO 


Pr.ço 1$tOO; .ilo (incluido). 


No Imperial à,17, 19. iO 45 hl. 
O GRANDE GENERWSSIMO 

Preço IS100, (silo incluido). 


.'i:~:';; 
No Rex às 16.30, 1845.21 hl. 


bi••I.,.nti"imll ....õ•• 

P.elimol 10m.. note eI••t. hor.rio, 


.,t.b.l.cldo elevielo ti ,r.nel. 

metr.s.", d. 

MARIA ANTONIETA 
Di.p.ns.ndo n •• t .. Ilnh•• qu.isqu.r 

i' . h d' f 

a Farmácia Sr.nto Agostinho, pela agência Ass. Press para o .Correio da Manbã-, 8US- Donrin90, .ind., à. hOl.~h;blt~~i~;> 
.core~!eI'.oit.-•.•

interna ainda não roi Iniciada, mas. os jornais desta .noite ~:mp·;bi:~:í, fi;~I::;:;,I~t.~~ o" d~: 
apllrecem com emanchelteR» fi notlcl"s que_ podem ser mter r.ito. um. crltic. justa ••Inc.r. 
pretadas C?WO .0 a8destamenlo dos canho.es para a cam· que ..btlí I.nr, Tr.t.:J • . cio ...1_ " 
panba no. interIOr. Entre ~s noticias publicadas oom de8- or, monum.nto cln.m.togr"iéodio 
taque salienta-sol a que dIZ que a 8upremacla no mar do • cc. u•• M.lro· r••lizou . num 
Norte proclamada pela Inglatl!rra é contestada agnra pela .:omb,: eI•••lorcol conju!Jldoi; . 
Alemanha com o uso dos avioes. Florl.nópoli. v.1 t., oporlunid.d.

NOVOS E POSSA"'TES TANQUES um · d. "·eI. 'PI.ci.r film. que ·' hin 	 forçol.nr.nt. p.rdur.r ... ' "11.1': 
"I,lto. Os ...Ihor•••rtl.bi.~ per. o 

Rio, 13. - Os franceses, segund'\ um telegrama enviado melhor Illnt. ' ... .. 

p.l.dino d. libe.d.ele, o Ilb., 17P. (Dfa rua" cAo1nsedlbeir)o Mafra tenlam que possuem melbores Ianques que os alemães. A del'IO'.M".o!.ldtl.n~••• fnoo'nt. 'cclilnv.,".is . 
teelOI do••sCrevO', • II",bolo d'l~~~~~==~~==~~rr:.t;e~n~te~..~~1s~n~e:!!g~a~.___ guerra de Marrocos, há 15 anos, pôs a descoherto as l<llhas '". _ 

d.moalcl. .m.ric.n••111 .u. 	 dos tanques leves franceses, que mais tarde foram corri V.i •• r o dt. do cln.... l1liCl b 12 d A 
tlorloM ",oclel.d.1 U e e gosto gldas, Os alemães constróem agora um novo tipo de tsn· . Flollen6poll •. - i 

A MUCIDADE DE LlNCOLN C O N V I T E que mais lento e mais peaado, melhor blindado, porém P,.,O' p.r. li _11",•••• 1$100. 
com M.rjorl. W ••••r. Arl••n imltaDdo os franceses. 

W!!.I.II • Allc. 8r.dy. Convidam-se os senhores 8óclos e exmas. ramlllall Dláriamente aumenta o número de tanques da~ forças .. ----------.1 para a DOMINGUEIRA que éste clube levará a efeito DO aliadas n8 frente ocidental. Como declarou o mlDlstro da 
próximo domingo, dia 15, com Inicio às 2\.30 hOl'as. Guerra da Grã-Brlltanba, sll' Hore-Belisba, na Câmara dos 

Di. 24 -- E.Ir' • . d. Compenhl. Será rigorosamente exigida a apresentação, ao portei, Comuns, a InglatE'rra enviou já para a França 25.000 carros 
d. Comedi.. RIBEIRO .CANCELA ro, do talão correspondente ao mês de SETEMBRO. motorizados em 6 semanal. Entre êlles carros existe gran-

Pela 	Diretoria, Oscar Abraham, \.0 secr..târlo. de DÍlmero que, na opinião dos britânicos, silo Iguais aos 
2v.·l melhores de exército europeu. 

o 8aMo 

~~VIB ESPEOIALIDADE" 
IJc WETZEL &: OIA.-JOINVILLE Marca regletrada 

TORNA A ROUPA BRANQUI88DIA 

Pr.,OI p.r.......õ.e:,.I.,.nt•• a 
noite no REX. 2$500 :. ,; 1$000. 

.. . {j;\(!;:;j~ 
--'- .,."

Ílillit. .........' 
0.... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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