
BlBLI 

'E1I~'....dL, a11 
1__1 lL-

Dois destroyers~!i~~gr~I!.~~~~~J hrt Allrrl, 15. - DI MOD
11m, a aglncia norte-ameri IlvNto, o «Ctrrllo do revo» 
cana Ass. Prais comunicou foi lDfonaadl '111 a,iDela 
ao .Correio do Povo» ter sido aortl-mlrclul Ao. Prtn 
oficialmente anunciado que 	 ~e a des~ver molh cHa
um avião desconhecido foi al	 vock- puU.. U 10 'Irl' .1adovllado, s6hraaquela capital. 	 ODI.. c.m d..liDo Iporado, 
OapBrllho voava a lão gran
de allura qua sua presença 	 o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA 'CATARINA" ~lP.O~li;:ltl'!;~~rm~~:: 
101 notada I6menll pelo ruí :.)fr'I.}hOral)(taii6í a ,.i1lda 
do dos molores. A informa Diretor-gerente : Altino Flores do f.HavôCliilt!!Itt~. _,411~lr 
çio oficial nio diz se o apa	 btttlDicOi;, oT,ilnotspur», alct 
rllho lor atingido pelo fovo roú no porto,' daquela. ca:p1111. 
anti-aéreo, ou se foram lan N. 7792--- AN-O xxv--l Florianópolis- Segunda-feira, 16 de Outubro de 1939 
çadas bomhas. Armad~r~s de ' dúh)~alu;{;( 

Tem 2 milhões de Substituindo as IA IMPRENSA ITALIANA As trincheiras estão mínio ' como equipa~ ';
soldados tropas cansadas 	 muito separadas mentode coinbate " '.,,' 

RIO, 15. - A agência nor· RIO, 15 - Conforme diz Rio, 15.-De Paris, a agên- Rio, 15 - A agência' Iràlf
te-americana United Preas dp Paris ao _Correio da Ma- i cia norte-americana United cesa Havas enviou ao «Cor: ,' 
diz, de Paris, ao «Correio du nhã» a agência norte-ame- ' advoga a causa 'da f·n'And"a Presll communica'ao _Correio relo d~ Manbã» o : seguin-
Manhã» Que, conforme cál · ("i cana United Press, as oh I I a I da Manhã» que, atualmente, te comunicado: _As informa-"k:': 
culos de observadores mili aervaçfies etetuudas pelos a- /lS trincheiras rrancesas alale- ções, segundo 8S quais as tro- ,:: 
tares, tem a AlemanhB atual liados por meio de sua avia· !t. I n R . . , mãs estão muito separadas, pas germânicas de choque diV ." 
mente, na rrente ocidental ção permitem comprovar que a' . " I~, 5 . - . e oma, a ag'!n?la Irllncesa Havas .d~u ao contrário do que sucedeu .front» ocidental estrnlam re~ 
ou em sua retuguardll, uns o /l110 comun!lo alemão es- i'I?COI r _IJ da .Manha. eS,tll .notte_a , . Sem tomar poslçao Da guerra mundial, em qUtl , vestidas de armaduras ,é. de ., 
dois millJõell de Boldados. :á subslitiuindo 8S rór~~us (hretllmente,' 11 l!Dprensll Italiana advoga vdadam..nte .o Iàs vezes, as posições esta- duro-alminlo à provadeba:, ;c" 

Depois de cinco semanas que ocupam a pOdição IlVlln, ponl<> de v.'stú ~lDla.nd~s . . . . vam tão próximas umas das la, nlio causarama nenhum iuf" 
de operações nessa frente. \lu d'IH por outras mlli s deg- .. _ ~a Jo rnais ItaliaDos frisam a vontade unlllllme da outras que os seus delenso· pressão no alto comando .dos 
não se verificou prAticamen  cun~ad!1s, compo5'tas em ~ran , l' m!undl,a t! ffi Y,~;r-se p~las srms s a qlJ~I'lII"r agressão. _ ,rcs I~nçdvam granadas de aliadoll. 
te nenhuma modificação nus ,I e parte de divisIJcs Que, \ ' bsses IIIg,lOS ~ exprimem a opinião de q.ue o. paiS, Imão uus contra .os outros. Os Os clrculos militares auto» 
linhas francesas e ingle6a~ depois da campanha pulo- g~a~.a~ a con.l!guraçao de seu SÓlo, estaria em sltua?ãO ~~ i fr~nceses, deliberadamente, rizados declaram que, .Ióra 
ou alemãs. nesa nrlO re pousaram no in· r ~sl8 tlr ~ltorl.oSllmente ao ata<jue russo, upesur du supeno I deixaram essa ampIs zona de do equipamento regulmentar;" > 

tel'ior da AI~U1unhu . rldude numenca. d? ~dversárlO . . permeio, para que, se os ale nenhuma armadura deve ser " 
.. O~ J~rn~ls IDsl~tem sO,I!re_os. éJos de , raça e IDte-l mães atacarem, sejam obrl- distribuiila às fôrças britâni- .:·

Para qualquer Chegaram com todo r~s 8 ' ,8 que l xlbt"m en.re a rml,tndla e os Estados eBcan- gados a fazê-lo Sem proteção cas. , .-'~even

tu,lidade O êxito ,lInf.I\OB. . . alguma e, então, com os 10- Durante a última guerra.
" _. .AchuUl perleltllmente natpral qu e ('sses p~lses te gos cruzados de seus canhões dlversat\ experiências foraÍllRIO, 15. - De PariR, li _RIO, 1.) _. - Seg~ndo a; a- nil am_Iello sun~lr a M08(:OU o !nterésse _ qu e dedl?am I~S e suas metralhadoras causar- feitas com couraças à prova

agência norte-americllnll As genCla norte:smencana l,'Dl ' 'llJu estoes (jll!l. dizem ~espel~o a mdepend eucla e a mtegrl-Ilbes enormes baixas: de bala mas os resultados.
sociated Press comunicou ao ted Press Inlo~mr. 110. ~~()r - dade ternt(lrIul dll FlDlandla. 	 _ ã I' r I t . t 
.Correio da Manhii» que ....... rei o (\a MtiUIIÜ', os ÜfJi;tnl ' l K t! vlút·"le para éi ililpr\:!n~a ilaiii.iniL qUe a ação . _ no , oram su I«;:,.en emen .e 
:-10.000 soldados in~leses es· eos est1lo convencidoos de militar ~oviéti ('a contra a Finlii.ndia não deixaria indile. . Calmaria ~odre satistatórlos para J..Stilictar.edm 
tão concentrados no extre · que já ootiveruw exilo em runte /I nenhum desses pals ':!s». ~IO, 11>.-De PariS, ao ~Cor- seu emprego como par e o 
mo norte das fronteiras seu nrirneiro movimento tá· relO da Manhã», comumca a equlpament?_ . 
francesas, prontos p:..:.ra qu:!! i icü, . il" :raün jlv" ar ;". riU;: 	 egência norte-ame~ica!,~ Uni- . Para resistirem à~ ~alas 
quer eventualidllde. f,:1l um eno rm e contin~ente Ar d d ROYAL OAK ted Press que a InatlVld!lde lanç!"das por w"lrlllutiu~raS 

Atualmente, ao que se su de fôrças expediciollárill8, un a oo 	 das forç ;ls alemãs é conslde- de tipo u~tra-moderno. e ' pe ~ , 
be, já Sll encontram em tl! r · se m buv6r sof rido nenlJuma 	 rada como «a calma que pre - las carabinas automáticas, as 
ras de França cêrca de .... ... bllixa, O informante disse o P. Alegre , 15. _ A agência 1.200 hom ens tendo sido sal- cede a tempestade», a, para p.lacas das armaduras deve ' 

158.000 soldados ingleses, seguint\': . 0. perigo maior norle-ameril'ann Ass. Press vos aproxim~damente 370. O ~elh0r:. se IIssegurarem das nam te~ u~a eSI!essura .tal, 

alem de uutros eletivos qu e que existe O!lS guerras mo- comunica de Londres ao .Cor- comandante W. G. BelJn, co- IDtençoes do alto comando que serm Impratlcá~el o :seu , 

alDda devem chegllr. Os derna8 Ú ser-se ~urpreendido reio do Povo.: _ .0 a!unda- mandante do couraçado, está alem~o, as, patrulhas Irance- ~~~~'::~ate~omo equipamento, 

«stocks» de munições che du.rante . o movlmeoto. Isso mento do «Royal Oak, um dos entre os sobrev iventes , S8S _ Intenslfi<;aram suas ope- .. _ 

gam continuamente, /lOS mi fOI preclSllmente o que se doze c() lIraçados da Ingla- O almirllnte oao revelou raçoes, espeClalme!?te a léste 

Ihllre8 de toneladas. Os tan deu c?m os ~oloneses: _o.s terra, cow uma perda de tal quando Q onde se deu o de e oé.ste,de Sarrebruck, sul de BATALHA AO LARGe: 

ques e os aeroplanos. cui exérClt~)s frances e brttam- vez mais de KUU homens, 10i !8!istre do cour/J~l ad() , u 4 UII1 ZW~brucken (Deux-Ponts) e DE BERGEN " '. ':' 

dadosamente camul"l:ldos con co havl~m ~hel{lt do com to- ~ntem anun ciado à nação. teria afundado qu ,.tro navios de auter. P. Alegr:,e, 11'> - De Be~c. 

Iam-se aos milhares. do o /iXlto as linhas . de bu Este é o segundo gl'ande gol- ulemães durante a bvtalba BASTIANINI EM gen, a agencia nort~-.amel"I -. 


talha , sem lerem Sido ata· pe dos submuriuos nesta guer- nllval da JutlãndiH, na guerra cana A.ss. Press notlcu~u ao 
Para breve um ataque ca<l08' . ra, contra () poder naval bri- mundial, suindo in cólume. A LONDRES .CorrelO do Povo» que um 
de vastas ~o,porções tânico, parecendo que o nü- comunicação do nf tlOdamento Porto Alegre, 15. - Con- pesc~dor n~rueguês , informa, 

Nio, 15, - Segundo intór  mero de pf'rdas é muito su- veio poucas hora~ depois de !órme diz ao .Correio do ter VI~tO d?IS navios, que êlo~ 
ma de Paris ao «Correio da 1st•• triste, mtlD allu}r' periol" ao verilicado no alun- o almirantado Ilnunciar a des- Povo,. a agência norte-ame- acredIta seJam alemães,aluu ;, 
Manhã- a sgência norte-a- TeDS broDcblte1 Sofres 10518 f damento do porta· aviões -Cou- truição de três submarinos. ric.&na Ass.. rr~ss, o DOVO em- dando ~o larg?~a cosIa _da,:" 
4lerlca United Pre88, os mo S' lei de Nosso Senbor rageous>, a 17 de setembro, O correspondente naval do balxador ltahano em Lon· quela Cidade. 'lJIZ ter ·: vlstg ~ 
vlment08 de tropas na reta F.6 te salva !l CONTRITOSSI! ! quando pereceram 515 ho- «Evening News» qualmca a dres, sr. Ba~tlaninl, chegou também um grande cruzador. 
guarda alemã parecem indl , mens. perda do .Roy81 Ollk. como ontem à capital da Inglater- e três destroyerl!, pelas , oito. 
car que seu alto comando Anunciando o alundllmento, um 'grande golpe para a ma- ra, afim de iniciar suas ati- horas da manhã. .Uma .ho~a>, 
nlio tardará multo em iniciar Apoderaram-se das o Almirantado declarou ape- rinha»; mas acrescenta: cCom vldades. mais tarde, viu seis aerop~ll -
um ataque d~ vastas propor , Ih - - nas -acreditar que foi por la supremacia esmagadora dos Encontravam-se prl'sentes n08, que acredita fossem ,10 

ções cnDtra qualquer ponto f('e t-ore~ p~Sl~oes ação submarina». Mliis tarde, navios de primeira linha em na estaçllo o mi::.istro das gleses.08 navios de gue~ra 
dei linha Maglnot, ou I~ " ~ -. agencia norte· o almirantado anunciou que a serviço, com mais nove em Relações Exteriores, Lord e os aeroplanos desaparece.tentur 

uma ofensiva dE: (ldnco. 
 a!l'erl~anp l!nlted Pr~ss ~omu - tripulação do .Royal Oak. construção não é entretanto Halilax o encarregado dos ram, e, petas de7 __ ' horas, f lll 

~fca e a"~ ao - orrelO da era de aproximadamentt ... um golpe demolidor.. ' negóclós da itália, além de ouvido o ruldo de canhõp• . 
anh:!" que,. aprovelt~ndo-se outras personalidades repre· Vma hora mais tarde, reapa-

Tria d eS!.r0yers poI0- de que nos prlmel.ros dias de _ _ sentativas locais e membros receu um cruzador e __ um 
neses estao prestando guerra .a frente OCidental ,estal'a Como eslolram as mmas do corpo diplomático. destroyer, porém '.os .~ ou..',i.O.•
serviços na Mancha ddendlda sómente por diVisões _ dois não foram avistados) !!!! 

Rio. !ti. - De Londres, a de res~rva enquanto que () e_xér- Rio, lo _ Pela agêbcia norte-americana United Rebatendo afirmações novo. Os navios que ' reapà
agência francesa Havas co- Cito re~ular lutava na PoloOla, Prese, de Paris, o . Correio da Manha. roi inlormado de P. Alegre, 15. _ Comunica receram tomaram orumo .do 

:munlca ao -Correio da Ma· as tropas rancesas lograram a- que, no bosque de Warodt, bem como em outros pontos de Londres a agência norte- sul. 

nhli. que os três destroyer~ pgdcrar se das melhores POSI - da rrenl" do Mosela ao Reno, dedicaram-se os franceses americana a<, cCorreio do I~~~~~~~~~~~ 

poloneses que _colllhoram ~. es no..tcrr~no que sep~ra as à construção de armadilhas. Por sua vez os alemães con Povo. que o Almirantado AVISO DR. MI-

com a esquadra mglesll es- linhas Sleglncd_e Maglnot. Unuam empregando minas, nas zonad dos bosqueB. desmente as noticias alemãs, -- GUEL:BOA
tAo laz,endo excel"nte traba- P d f. Ao que adiantam informações autorizadaB, essas sagundo as quais o cruzador BAlO avisa aos seus clientes 
lho na Mancha.. or on fe s~ ana a mlnllp slio disparadas à distância, mediante dispositivos en- de batalha . Hood» foi seria- que mudou seu consultório p&

O esp1rlto da eqlJlp grm é I O enSlva genhosos Por exemplo: se um soldado desprevenido apa· mente danificado. Contesta, ra a rua Trajano (altos , dCl 1:!1I
admlrAv~1. Os o~iclals e os Riu, .15 - Segundo inlorma nlta um pedaço de papel, arremessado ao 8ólo, ou um ca- igualmente, as asserções de posição de Móveis . Soadnl).
mllrlnhelros só tem um de- de P~IIS ao .Correlo da Manhã» pBcetp. ahllndonado, talheres ou outros quaisquer utensl\ios Berlim de que foram afunda- Consultas diárias, das , 2;ll .. 
• ejo: entrar em luta contra a agentia norte·americana Unl- de aparênCia inofensiva, razem dellagrar minas, uma vez das 86000 toneladas de na- horas da tarde. 
011 	 alemlies. ted Press, a Alemanha tem três que tais objetos estão ligados ao mecanismo que as faz vlos de guerra ingleses. , 853 . '6V - li 

Uma demonstração dêBse rumos para uma grande ofensi- explodir. ' -,;....ii......~ij"...~ijti~ii.i4ii
Estado de esplrito ocorreu va, a saber: em primeiro logar, 	 ,....... 

recentemente, qus.ndo os pe , pela regi:lo do Sarre; em segundo, Calmo o Mediterrâneo Estão interromp_idas • • 
rito. navais iDg!eses foram a através da. Bélgic~; e, em ler- RIO, 15 - De Paris, a a as conversaçoes • • 
bórdo de um desses destro- c7lro, medlanle um amplo mo · gência norte-americana Uni- PORTO ALEGRE 15 _. A • • 
yer. para adaptA lo à nave- Vlmento envolvent~, através da ted Press informa ao -Cor- agência norte.amer'lcaóa As- • • 
gaçAo da. águas drt Mancha, Holanda e da Bélgica. relo da Manhli" que, apesar soe. Press disse de Helsin _ 
O. peritos resolveram tirar Duvida se que. os alemães da guerra travada na Euro- rors ao .Correlo do pov:» • • 
um dOI c.mhce~, m~s a e- p.ossam levar a efeIto uma ol~n- pa, o Mediterrâneo perma- que o ministério do Exte- Sn~'fLITICOS • 
qulpagem opôs, se a ISSO, ab- slva pelo Reno .ou pe~a regIão nece em calma. As relações rlor anunciou que, a ÓS ou- • 
eolutllmente, dizendo que pre- aO norte da SUlca, sahentando- das fÔrças n~val8 britânicas, tra reunião em MO~cou, & EX.JSTEM\.I~"O MUNDO • 
leria lançar ao mar fôsse o se que, através da SUlça.. seria francesas e Italianas silo sa- dele açlio finlandesa che- 'o': ':; • 

que f~lIl1e, a privar-se daque· perlg?so enquanto a itália se t1sfatórlall e iS80 expllcll, fiad! pelo sr_ Paaslkl'vi, del- ", o·.'r:·,·.{r '.e: ·..·.·d'.j·à rla':m"".· ;e' .n...te·..' gr·a'n"'íle •
la peça de artllharia. mantiver neutra. sem dúvida, a falta de qual- xarla a capital rUBla 	 lU , . 

' 

'. 

_----'--'------------________ quer sinal de que se encon- li noite. Um porta-voz 	 nt1iííe.ro de -.UlJiUco' • 
-iIIiÍI............--------------. tre um submarino alemlio que a Interrupção dali 	 Para combater a .UUlII • 

tLlNlCA ESPEGlÂLlZADA DAS MOlESTIAS DOS UP88e mar. vereaçõel nAo poderia é um dever ImperlolO • 

:,;I.~·•.,;III1III ~CDBGI :,·, PBSC~~I ~=f.ard:d~:ci=3: ~;:t :!aJi:o~elm....... ,;;. .<V",I j'- UIU o : 
~ 	 DI·~~l!!1R~_ !t!r~RES Rio, lb~l~n:ga::Cla ,ran-I:~~~i~~;i~~~~~~ I=41111:4 I;&fl~,'	 J I 

.Anl· 
1r';;I,'"" ACO~~~~fs~~~~~:~~)~'~~6~~~~rADOS ~~::~:~as:'ê~~~!i~a na, ·;q)ro:luml. ....:;~I.r~a.~-=.:::aL.. • 

CoDIUUórlo: Rua 1010 Ploto. 7;:Tel, 1481.':'Relidência 1456 ..e~~!!~ !~~ lti!:~~i~jr~~~It.~~ r-0..,1I''''.1'. _~ .. RlVMATtI!lIIO,Bérlimdnemt=iqu~: ·' 1~~: · !
I5 melllbro. d.a Dobrna poloDIt· '-~J:: ::.:::- ':.!~.....=-.. 1Cl1CNu. • 

.., .Igulll do. qual. 1I,.do& .................... fIlMo lIIIIftIIao. 
...--------------------""Il por vlaclllol de p.reD"lco ..-O....... ........................ lU 

• lamlll•• relo.alo .uro-I ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-iiiiii,I S DI .., .......................... ~,- . 


Dr. Joio de Ârlulo-~~~~~G~~~~~~ p I'" .d:=rrol!~~a:-9/1.. a-	 .. Vi.-:.-=.r:~.!L........... I 

orNelatam que .irlo. 10' 	 aos DUPL08::-lIM1DOHCIul' ....a- I 

~ ". c.._ 4. SeU. - ......... ". ,..,. s..- n'DOI J' dlra. p....,a j.a- da ........ o .... do UqUdo • outudo .1
(~ dIINI ... 4 ts 6 li! ,*" to ao lov6rDo di )lO.CIIU p.. .. .,. ............ ......... 

CouuU6r10 I relld6ac1a: Prap 15 411 Nonmbro, 10 ,r. obtlr aotlol•• dOI dl.- •c._______________' parCc!ISOI», '1--____..9:..:.IUI••I••••I••••,•••••••t.I••t.'••t.'••• 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BM'AM Segunda·lelra, 16 dt: Outubro de 1939 

iNova emba-I
lagem para
I conservas 

ülDa da. proml..or.,,,, lo. 
dúslrlu dOIl útadol Unidos' 
é a dOI alilllea lO. COIlIl la: 
dos, que elÍl cinco atlos .au : 
mentou suas vendas .· de ciD' 
co milhões L1e quilos de c~r· 
nes, verduras, peixes e fru
tas a maie de setenta e cln, 

GRIPPE 

.xncntc .~o. qlX Itm o~ 
m(r~ e u.r.na d8. C8U.-s lllA>o 
CXlIl'\01UN de dllninutçlo d D rc IlalCÍII 

~1C8 f o C:lOO-UO <k .odcz. ~,t.e 
de MA&I't.,. de Pl'ullipe. o .lc:eilno 
adar P<X' ·~vt"",," .., IWutr.l.... • 
.rickr e rutebf:olc« • ~ 
Balurel de de.r~ do .,.-pnllmo. 

co milhões. Todavia, na e· 
tapa experimental, as com· 
panhias de conservas ali 
mentícias estão ainda preoUm a~ltell~5 no Riol,o:f~~f.;~'~'~Bf~~; cupadas com o problema da 

RIO, 15. - Ontem à tarde mariono fem a velocidade de ~~2 Tratar a rua Urugualiot _ 4 embalagem. 
chegou a esla capital um cruzeiro 340 quilómetros por Como êsses produtos têm 
grande aviA0 francês de 23 hora, com um raio de ação tamanhos irregularell, não Bân'(,p de (redlto Popular .~ 
toneladas. de 8.000 quilómelros e um E (; L E (; T I c:; A podem ser empacotados em 

/!condicionamectos de fórmaAberta a porta da cabine, této prático de 9.000 metros . t ASSIGNATUllAS .. 
de Agric()la, ,,de Santa (at_{ln'«standard· antes serem ~ 

congelados. Por outro lado,
saltaram: Codos, o veterano Cada um dos motores é de lama.. e re"..taa. 
vencedor de incontáveis pro· 1.000 cavalos vapor, dlspon _ -o. ~~ Soei.d.d. ·Cooper.tiv. de R"polil.bllid.d. ,Ú';;It.d..000t"'~e.dllle

ao serem expostos sem 
voltório a tcwpe raturall mui S~de jifüjiflõ - Rüa Trajano r,,' 16

VIlS aéreas. dominador do do de tricompressores que _.ale. - en· 
Atlântico e que, faz !i.lj;lum restilbeleceDl a potêllcia a l'!:r'~~M~::!~=. 
tempo, realizou a ligação 3.500. 5.000 e 8.500 metros .~!~. A,._ as. to baixas, às vezes secam e FLORIANOPOLlS 

solrem «quei'lladuras de rrlo» Fundado em 19l!í
Paris-Santiago do Chile em d:e~a::,Jt;u:ra=,============.=='=-'==_:;.;IIO~ pouco atraentes à vista. ' tempo .recordo no -Laurent Capital 135:000$000Uma fórma de resolver ês
grande «ás» da aviação co- se probll'wa é o processo Fundo de Reserva 54:045$658 

merciai francesa, piloto con de Gryovac, pelo que se en Correspondente em todo o paiz 
sagrado do grande cLleute

Guerrero.; Guillaumet, outro 

volve hermélicamente o fran
go, carne, etc ., I! congelar, Emprestimos - Descontos - Cobrançasnant-de-Valst;eau Paris»; o 

rádio · trll'grafi~ta Néry, tam em um g!cbo de borracha, ORDENS DE PAGAMENTOS 
bém veterano cruzador L10 que evita que se esturrique Abona para DEPOSITOS 08 seguintes juros:e lhe d:i um aspecto atrativo. 

C/corrente à dispüsicüü ~%
Atlântico. com 107 tr&VeSR'I''' 
aéreas; e Cometo mecânico 

C/corrente Limitada 5%
~:-a~e:~~::tado em muitas COm. e~~Cv Rádio Sociedade C/corrente Aviso Previo 6% 

PRAZO F!XOraX~~l:~::! tCcdo~seq~~~~~ c;n :h I Santa C.tarina por seie meses 

longo tempo l'm qUe tiveram CJ !l !:l e . Assemblia Geral por deze meses 7% 

que se utilizar do oxigênio Ficam c'1nvidados os srs. Só por doze meses com renda mensal 6\'2% 


pa~~r:~e:~~;!~~s de gran- dos da Rádio Sociedade Santa 
 Administração de predios.
fie expansão e júbilo entre Catarina a comparecerem à As · 
os presentes. sembléa Geral designada para o Ac ceila procuração para qualquer recebimento em 

O avião recem.chegado . dia 16 do corrente, às 20 horas, Repartições Estaduaes e Federaes. 
que ostenta. orgulhosamente oa séde lia Associação Catari-

Representante da Caixa Economicá Federal para 11 venda() nome do graude astrôno- .. ncnse de Imprensa, à rua Felipr ITOU ÂL 
df!@ .~poHce9 Pern::ffihucan~s . 


um Farmlln 2.234 de 25 to- tar de assunto de inleresse geral, 

mo ~Câmme Plômmliflün. é __ :____ _ t. r\ \ O[ pc Schmidl, r~r;l () lim de tra-

U P. v - H 

neladas. das quais, doze de ·"··N' ' I[o' .. '~ Pr LOTr N r umaA G ( ~ eleição de Diretoria Provi· 
, ' I I J l::. l:. UI: sória para reerguimento desta 

~a~~::::~~m:~~::d~::i?:~~ ~i~i~:.~~e :d~~~~~~encJ:r ~;:~~ Marcas e pa;t_'I!!'~~~ 
«tendeno . [ o R[M[IHO IN OI[I\DO Florianópolis,4 de Outubro J. RADEMAKER, agente oficial da Proprledadb Indús-


Segundo a8 informações de 1939. trial, Praça 15 de Novembro, 42-sala 404, Rio de Janeiro 

que conseguimos obter no F1oreDdo Tlllo d.-Co.tl encarrega se de todo serviço rela1lvo ao registodé marca8 


wom'D~,,_t\.cq.o 4. 'fflii.IoD"i D." AiO~"U"~ 

A CASA CAURA dá início e~te mês à f,ua tradicional LiqUidação de Fim de Ano, com vantagen~ como até agora nunca foram olerecdu. 
Acabamos de receber m lha' es de metl'OI de tSe(1a~ e de todos o .~ demais tecido::, que e.;tllmo8 vendendo este mês por preços aind'l nunca vistos. 
E' esta a maior oportunidade de V. S. comprar barato, e para isso faça-nos uma visita e verifique os preços e o deslumbrante sortimento 

. que acabamos de receber. , . 

Damos a relação dos preços de alguns arti(Jos: 
SF"DAS Ted<to !)!colchi!o la'll. 1,40 .. 3$9001 GUlrdanapoi p.lilo ·ar dllzia 16SOOO 

Seda Granité, artigo encorpado ml 7000 Toolhds pl rOblo, de 1$2, I$ó, 2$, 2$5, 4$ e 5$000 Guardanapos p.ch' :o 8..$. 000.. 
Seda Lavrada .rl. moderno 8000 Toalhas AltllJOIIDIIS p/ bllDho uma 6${)()!) puro linho brinco, larg. 2,20 de 20$ e 24$D.90lO 

Seda Façoné. dezenhado " 4$500 TOlllbas IJrllDdes pl bllnho de 10$ e 12$000 Puro linbo brlDco, larg. 2,20, mare", dnis zé os mt 28$t11lO 
Seda Patoul, litigo pesado • ,O$()()() Pilo p/ mosquiteiro. larg. 4,60 mt. 12$000 Poro linho branco, larg. 1,11; • l5JOOO 
Seda Oivré, cores modernlssimaa » 14JOOO TUlSor de atda p/ !proo, arl. formidavel .. 10$000 Cambraia de I)oro linho branco de 10$ e 16$000 
Seda iranitE. Irt bom, cores de móda « 105000 Corles de C8Semllll, ,I;mos dezenhos corl. 100$000 ARMARINHOSB ARTIOOS P. HOMENS: 
Crepe Romano • 9$090 Brim bronco tipO linho ml. 7$000 Cemlla OlimpiclI, artigo moderno U11III 6$500 

:Gale ChHom, muito em m6da • 14$000 CAMA B MESA: Cemlsa SOCflla Leão, p.hom'm 5$O()O 
' Crepe Romano, lladrez miudo • 9$800 Alolllhlldo brllDco e de côres.,larg. 1,40 ml 3$800 Camisa Socega Ll'IO p.rllpaz. ~,$600 
-Seda -façonê eatarnp~da • 9$000 AtQslh1!do typo inglês 5$000 Camisa de lersey 19$(100 
:,Táfet' Moir~ • 12Jooo I Aloalbado br/lnco bVrlldo 7$500 Ternos de casemlra p.homem um 38$C11!O 
-,Sedi ·lIslada p/vestidos " : I$000 IAloelhedo branco, artigo fine, Jalg 1,60 10$000 Terno de clI~emirll p.homem, Irl'Ko bom 50$\)00 
Sedl, estlmPldI ,,/quimooo • 7$000 Alolllhado Calharineflse, côrel' flrmea 7$000 Terno de cIsemlra, forrada a sêda uma .,8 '... ' .,...,90' .f9OO1íOQ

i\1ongól liso " 4$500 TecIdo pl IJUa"dllOtlpOS. larg. 52 cento 2$800 Calçlls de brim p.homrm • -
Sultanila di seda • 6$000 Crelone tipo linho, IlIrg:, 1,40 (braDco) 41000 CIIPIS de borracha p.~eohora 95âôOo'c. 
0 ,rKandy de sedl listado, grlode móda • 14$000 CretCJne lipo I:nbo, larg., 2 mr_ 5J500 ClpeS de borrlchl p.homem :o 88àõ001i~ 

~:~:!;~:~~~I~~~a~~TIOOS LEVES E DIVERSOS ,,:~ ~~~\::T~r~itr~gcll:=~)::2O J5 ~ik~!:::~~:!;~;.:~r~'ntll 14~!':~.~prça de 
Opjll~,êstampadl (Recllme) • \$500 Morlm Flôr do ClImpo. erl. sem gOm~ c 28$000 Estojo de chicarap.cbA um 141000 
V~il,eSt~~pado desde' I$O()O Alvejedo Ouro. superior « 12$000 Apllrelho de louça p.oof6 um 6HOOO 
Lia,O'!t!c/b.ooi!cos • 1$500 "Ivellldo Fllmilar, o que há de melhor « 16$000 Sombrinhl de seda, e linho UIM 2UoOO 
1,!;~!ziné i;tmJódls as cores " J Alvejado ~nre8Iado, larg. 1,40 • 33SOOO Sombrinbll de trl,colio, de 10$.. • 1~ 
Vriil \listiído; typo Peler-pao AllJodao 121 . sem lJoma « 9$000 Sombfioha p.crlaDço Uinll 6SOOO 
Prkr-Paà; côresfimies . AllI'odao larg 90 ceDI. « 13$liOO Cape( de Ilp/criaDol - -. 121000 
Pu."o éít,ámpi!'dó;"bonltol dezeoholl AllI'odlo eDfeslado, larlJ. 1,40 « 30$00()' Mlle,.. de p.coli!ll'ials M<4' e 61000 
O lla.lI,. is&ilm~á"do AIllodla fafe3lado, larv 2 mt. « 68$000 MÍlldli' Baby, Dovidllde de 7$.. 11$ oa e lotoaO 
Mefo ISlIb·ór~ttp~;;p.ó~l~ Colch. de pur/! ted/! p. CillIlIl uma 83SOOO M~I~s~p/viag,e1l1 de 18$, iO$. 22$ • U$OOO 
CooW X.,c!ru pl ~" ,~,lo Colcha de pura sedll P/ 10Itelro « 66~ Malal~defilj 'a ';ck Ma e 76tOoO 
f'olllard, ,/ klJDôDo c Colcha di Ieda clfraola ,p, colOl « 41S~. L~.IO NIICko Ye~de ' lima 13tOOO 
VoU /)ordado, arUj'b saperlorGólcha de SfDII clb!co, p. cllsal .. &6:S00!1.; Li,çlo AdorlÇlo • IltoOo 
UNn 1110 ';;-'\"',~ de fU!lli~ ,cLbl~(Jp; ce3el « . y.,~p,6 de an-n. ROJl1 8riar, pequeno 2teOO 
Paao PI COH , dé ' fusI60cl .blco,p, sol!elro « H$(f(i"O:,·:Sabo••t. Lc..r " t.. 4$200 

~1I'O~:.~~~:. ~~~.> de lU m!. =~RedaDlo~.>ii>" . de . ~$ • :=I~r'!-d!It,~':b1 p/acDbohl '::: \=
Crepofll JIPOMI pl IdmOiío mt. p/que/to. ,7 peça.i) •Um ' 'i; 32$000 B~" de orvlld)' de 'M r 1$500 
OHIa •• 'od.... oor.. c' pfqhl.n (7 ~.). 'rl, bom u.. &t1OOo Sa,ee",rJo de IM.; p(homem um 91000 
0.-1- Upo s.tIN I .,.r (1«1xI«)) (RKlemc) 1IJIII 161000 · Certeira polia nlqad de IH. ,1000 
Srt_ colt,lal••rt110 d. Ii 0"l1n'910 1111'" (1.tO.I40) ar', puprJior 15I&C.OIArlC. p/o.btIo duele 11800 
Dfl. coletrlal eafall..to de H9 e Ouern~ p'l.al ' r 14Ox180 • ItI' OO Cla&oe CraD'" Plbo...". !Im MOOO 
Trlooll.. DlHClI.d•• c/ Hlplco mL Ouu~.to lar".r 1~X230 e I dI. au,rd'D'~ • 19$000 l!"dcG de 'dUelD plllr.. &1'1. !"rance. ., uooo 
Z.1lr ..,.,. d. IH e Atoalludo O~mucado am Maooo LI Petfl", I!m DO",to,. em lod.,. •• onr.. _ 1.100 
l!: maiI ama IDltDldade de oulro. arUiOl que ler40 eDl1'egue~ ao póbUeo, por preQOI verdadeJram ate aluctnao&M. Nlo 18 P eocupe oom a alia do. 

pr84o" porque r._ lbe fornecemo. Iodo. o. arUlos que 1118 11110 oec....rto.. por p.eqo,. 0.4. vez mata blixo., pelo. motl1'o, .elulote.: 
C..,... di,...... .... f4brica., MO peteMoe .1u,u.1 de caN • CHlpr••OI .......... dinheiro. 


AProveCS~A.ArtUD1dadDÃUCFrÁ .erlo'R~;DdF;Bj;bs~h:idtqiiolO da 
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o BSTAOO-Segunda. feira. 16 ele Outubro 4. 1811 

:.................................... 
o Estact0li 
----___ 1 

Olarlo Ves/1erti.o ! J[mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" IAl ' 
Kedl1OQ!o e OUiclnal' li *7~)do t -· A! I ' 
r.a ,Jo1\o Plnlo u. 18 O IIP' ;' a\.QO 'Na ' +li . . .... 

Jck-up v' . " .. lVzorkeri . ,'. (,. ~ransporte rapido de passaleiros • carla. com os vapores ·ear' I 
'~l 107.2 - Cx, pOltal 1:\.11 OU'Vir Jctrola ll \. cepcke- e «~ ~,~~.; ~;nlcam.nt. de car,a. com o vapor .Max-. . ' 

_ o seu Para .,. --- -- - -- - ~ , ',;.,.,/" ,.\ . 
.5310NIt T UII~ Pessoal d . prog ral11 e dJSCO 1h 111 a • SAlDAS MENSAis; :DO P0I!T~ DE FLORlANOPOLlS •N. G.plt./: S Y.lCTORAuuo 40S001l

SeJll...ue l25000
Trlm.,.lre 12iOOO • ~~~~fa Fft~jl!~;~~ terl~~~~ Linha Fpolis.-Rig d~ J:~~;~~ ' linha Florianopolt.. :1(61 : I ·' , •41000
Numero .yullO 1200 • e Santos. Escala São Francisco laguna. • 

• Transportes de passsageiros • 
• e car~as. Transporle de cargas Transporte de uflu. • 

No InlullJ, : 
ADJlO &'''0 "s,,.. ' '','e,' li", """1""'" '''"'''' Semeelre uma lI udi <; ;lo lt'eh ni ea ll !l> ntl' rwr'fl' ita dus me : ••'1'11meatre 

Iho" l!~ (', tnç;" ', Ih' ,'adio dI' ond as l"I II 'ta s flU Paquete oCarl Hcepcke· dia 1 Paquere cMax. 
longas. (J ultlld u . 1)<;1'(' 111. \'. :oi . lju iz,' " ouvi ,· mu  • • cAnna. • 8 Paquele cM.ax· • 

AllauoclOI medl.ate coolracl" 
sicas tia sua I'l'l' tlil l'C\'.iio I ' l'~eolha, sej am : o~al Hcepcke. lO 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 • 
c lassi(':Is. popul a res ou dI' danslI . e<lnjugue o I. S 'd á • nna. lO 23 -.i
" \t. '''- Y O I';,t ' I'" , ~ ()m .., a, a I hora da madrugada. 

" II O \' O "Piek- up • Embarque do Srs. passagei- Saldas ás 18 horas p . m'l Saldas á 1 hora da • 

Vi(+ tl 'u) a" (10 tl l 'g'an i :Zl' • ros at~e~~s2~a~o~~d~:.S ves- madrugada. • 

<I S I' U p"op ri o pro
r l•• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques al~ •• .> gra lllrna ('0 111 di ~  12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 
I!OS \ ·iclll r. Assi m • saldas. I~a:a:al~~~~eras • 
V. S. "('a li zal"á uma · • .•..,. .. . . . . 
c l'o noJ1lia apl'l~c i a

ve lo pois <I "I'ick-up • Observações' As passagl.ns serão vendidas, no escriplorio da Em· • 
MODELO NEW YORKER 505.-U....\'ict l"o la" ú \','ndicf" • . . . • pr~~a, medIante apresentação de allestado de vaccina. •I chá ObfG ~ de modernidade. d. a~ expressamente a bordo •primo .. E prohlblda a acqulSlç:io de passagens dos vapores. h n monto ~implo. mal dynDmico . Ga 


Vive ·se na errada suposiçllo binete' plostleo. no, (6r$1 d. marfiM, 

ao p l 'C I,: O mín imo 

• cRita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pilO Irapiche sito •possin'l. " fjllP li !'.' p~~'• • vermelho .,,1,11'0 ou ca,hlnh• . de que os ingleses só bebem 
whllky. Nada mais falso. A sua j'a c ili ta adq ui,'ir a IITll • Para mais IOlormaçoes, na séde da • 
bebida preferida é o chá. Be cus lo mui to "("d uz ido • Emnresa Nacional de Navegação Heepcka •
bem jJor d i~ 270 mil h{\es dp H cntnbin:lc:fln ideal á rua Conselheiro _ Malra ,n.0 3O. :~~1 1 I
chávenas de chá. afirmam os de /"ad io e \·ictrola.números responsáveis da esta ~~•••••4I~•••~••••••'iI...;.~. .......tlstlca. 


Sobre esta bebida que. dizem Demon,Lro~.,. sem compromiuo, 

com o, nO U05 dis,ribuidor., •OI americanos, se recomenda - ..~ 

r.vendedor", . 
aos atletas, publicou· se uma 

obra em dois volumes que es

gota por completo tudo o que a 
 C.los ;M_!", S.A.~· ~ OR. RICARDO 
Invutigaçllo e a história regis
Iraram a respeito. Matriz: FLORIÂN,()POL!S Nela se conta uma das lendas GOTTSMANE'HJa18 em. Blumeuau, . Cruzeiro' d():.8ul. 'tag 
do chá como bebida. Laguna e S. Fraoclsco""-'-Mostruar1õ ém Tubarlo Ex-ch.f. d. oI/

O profela hindú Bodhirharma n/c. do
lez, ha mil e quinhentos anos. 

relacionadas com a descoberta 

REFRIGERAli>ô~ 'f:i.Ec1iiucos H08pital deuma excursão à China. Aotche- t. .'-. '. Y -"'~~:?-. ~" 

~:~'rl~~~~c~unã~ d~~~ire~~~;nhl~II------....._--------------.1 Nuernberg 
nove anos e dedicar todo esse (Pro" L. Burtbardttempo à meditaçllo e ao culto e B. K.reuler)das virtudes de Buda. Sentado V'ERD'*8eIRAM~E\M'E
iunto de uma velha muralha. 

dlspOl se a cumprir a sua pro E.<rpecialiJla em 

messa. Ao fim de três anos po · 
 SU;R;~RE~Ej~iDIDO "' 1 U"''''gia GeJ uirém, adormeceu. 

Quando acordou, loi tal o 
leu deBespE'ro que, para ·nll.o Alta clrurgla, gyoeo IIIUSlrodo Dr. Tu:io de S.boll! Chjve~, dbtornar a dormir, cortou as cololda (doellÇU delinelo e IIccltodo médico de Llvrdmento, Rio O 'ande pálpebras com uma lâmlnll I8nlíoru) e parloa. do Sul, oode é mUlro querido pela suo numerosa clfeDIlnflllma. E paliou mais 

hl ~, assim nos escreveu: CIrurgia do sy.tem.cinco an08 meditando na eTeoho o maIor prllzer ~m reconhecer o seu D no.o 8 operaçGeegrandeza do destino do 8eu majolflco depurallvo eOALBNOOAL,., como um va· 
lIoso cuxllldr da mzdlcloc, pol~, em dlvzrsos ca30S de deus. de plutloa. 

Mal. certa noite, novamen Cooaullorto 6 roa T'Qlo
Slfllll~, em que o empreguei. visto nAo sn posslvelte ae deixou vencer pelo so  .0, 11 (do 10 '- tI. I 
outro Irofamenll', em "Irrude doa doentea morarem Da ·~DO. Numa Irritação de lúrla. d.. I' 6a 16,110) T. I. ,
campooha, em lodoll elles fiquei lao despertar, arrancou ro · n d~delramtOle sur pboee - uaprehlndldo, orlos rllpldoa elleltoa eeaeIh.. e ramol de uma planta colbldol com ReeldeDcl. , rua S.eSPLeNDIDO preparado Ullcl0041,.. VenClal • ...... . reltaç6.I-Garantla de. anno... ...m p ....que cre.cla junto E dele. DoIS .rt}õal,1OI (de 90 • lU 120 litros) teTet JUDJor, 20. 

ma.Ugou-aa coro raiva. Mas Dr. Tulio de Saboia Chaves 
ambol dc : áiij~;,;!~~, urprcla..dul&, ~'" _ 14 Telepboae - 1.1,,1 

botas cODsomcm ; m~lJC:jI ;(DCt"a. . c*Jrtc:. do 111M 11..ó l.raçal ao suco estlmulan· (f'lrma reconhecldêl pelo Dotaria Ctulos Tupi
nambá Caramurú da Cunha).

~éÓdêi~I:I:. p~:~!a D~~:se:~~~ ferro . de eDjoaiillat em tt'Z" ,,t1auvlço. 

de vll!Jia. B~dhlrharma, ao O eOALENOO '\L,., poderoso depurDdor-loDlco 

erguer.~ie do seu posto de do lanjue, formula do emlneOle eapeclallstD em Sy


I M::I~:::: :mm:: 
t!?e!a;lla:.:1=::· ~~~:~~~m~~!~ I~ IOf· 

p~ofunda concentração. aben pblllh. Dr. f'rederlco W. RomnDo.' o mais elfiooz 
çoOuo}àrbulto - e cbá - deslrUldor da SIPIUS, aeUMATISMO. Molestlas p à~I~;~:a~(eal::l'OO I1It IM:!.O ••qllM 

em COSÓII .de deaarrtllllo.oa prdpi'lel4rtol HrAo Il1ca. ,. - ,"1101
que ' 'lbe -dtír ..··: fOrças de re· da peite e do saDgue, por laso é o mDla recellaito dldoa Immedlataàfeale,' Hm "eécaaldad. d, ovutdarcm f flUlya ao prol. o...r Khlv.,

---: ,j:· .I.teiic!il ':patj dominar o 110- por todos os reputadoa médlcol que têm Delle Absolu a vlada de peça. ou devolverem o. rcf,r,uodona SMlO C.ln Pente" 407, Rio Ih Ja·lO confiança., DO e "~umprlr, ' IInalmente, o .e1l6 hoJe, perfeItamente provado que o Itrtm ooalertlldoa 1111 ~o Poulo ou DO lho ck ,...Ito. aclro, que 11M IneSla,' o melocOALÉNOOAL,. luballlue. com pOllllvDs nntaienl 111 dI obter trlumpllo., plOIpcrkll ••u dél.f~iI( .. ,' :... .. . perljoslIl eclirlsllimt>s Il1jecçOel, /6 condemDlldal 'at~ - _ de. lartuna t llIldL Nlo bulll, 
pelo groode '8sblo brasileiro Dr. Miguel CouIO. 

) OeO~LENOOALo, nllo tem eubllltutOI, NÃO 

exig', dieta, ImpOe
CONTEM A LCOOL, nllo nem I:.! •. ~.~••~......................... . 


rflVuDr do. Seu elfelto é pronto, elflcoz t radical. 

: ':>E~brl(1 de Tecidos e Artel.clos de Borrlcha :,Eócootrs-8tl em ~od&8 80S Farmá,ci8.s 
~o B.r,.,sU e Repúbl1c8s Sul-Americaóas. 
~ 'Ao,Z' lo D. N. S, P. - N . . ~ '. : . (.~.pIV. Ltde. I 

1~==~!\!';-L!' " ~ ' l5 --:-i É;::11 :::::~!!c!-±5 ";:E:=;;5;=~~~"' ..~i,'I~:- ' Fabrlc.nto~.dc:,~:~:c~:o. sapato.·'i':i

......_._--- .. Ao Povo Catarinense I. " Oriental" I...... .... --__ e 

A Empr ••a J.,.r , Irmlo comunica • lua I .........- dl.tlnta 'r.,u••la que r••olveu ••t.nder .ua. I ·.1 
~~-~ IInh•• d. 6nibu. de Porto AI.,r. • Caf".A.pava " 
at6 ••ta capital. y1ilIF.-

SekI.. ch floflan6poli. - 3a.. • .'badoa; E b I cJA,.,ansH _4••., .'bado. • domlnlo,. ata •• m.nto Indulhlal .m 
• • CAÇAPAVA ·EST. DE &Ao PAULO • 

Aoente .m Floricm6polla: • I _ f....... ~ DI ..... .. I
/IIIP /).1(1, • COIIIUM 8iiii1iOLAI DI BORRAOHA...• 

i S·I I ~ · ....... - ... Pa.ao:
f)! 'cho// D.v I V. B1Ia .~ .. Iciitdo. Do • - , .... 1.. 
.__~~ _________________~lo~·~=-~II...................................
_ I 
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6 o: ESTADO. 16 de Outubro d. 1939 

I' 	Última hora esp~_r~ijSp~,,~,,~~j~,L~;~,;ª~~~P, 
·oca Iclaltstas em beleza, ha um produto perfeito: o Sabão Russo. A-

I 
ve~uda a pele, cumbate espinhas, cravos e manchas, vivifica a 

. epIderme. Te!1ha sempre em seu toucador o complemente in
dispensável de sua toiletle - o Sabão Russo (sólido e Ii-

Campeonato car. 
I O 	 Fiam e ogo Quebrou a in ve ndbilidade q_Urid::U=).=============::;-_-;;;;--_~--::~___ 

I do São Cristóvão. --- O Fluminense I 	 I General Almério 
Ivenceu ao Vasco. --- Expreuiva vitória Sim, de Moura 
I d' B ~ Teve cordial recepção, on-

O angu I
I 

ainda estou Item,nesta capital, a!:hando-
I 	 se hospedado no Palácio do 

Na principal partida dis- pelo técnico Ademar Pimenta.'. Govêrno, O sr. general de di
pUlada ontem, no !Uo.em pros derrotou o Bomsucesso p~la e I solteira visão Almério de Moura. 

I seguimento do campeonato levada contagem de 4 a O. Foi 
cariocII, (I Fltlmengo venceu. este um feito brilllan. te do Ma- «A Gazeta» 
brilhuntemente o S. Cristóvão, Idureira. Por estar sendo ultimada 
que se vinha m!intendo in I - reforma das suas oficinas, a 
vicIo ha mais de ií meses. ! O Fluminense Impôz-se I' nossa con[r~ira cA Gazeta- só· 

I 

I	(lefal~~aH~~~ji~e~nt~e~~~~I~~~e i ao Va_sco Imente reaparecerá na 4"-feira. 
t a d s .. 1 t i r_nfrentando () l-Iulll1nense, a 

antiguidade como os mnis periól us i;r~on d~- j~g~ a;~(~~~~aSo g:~ i <Legião EstrJngdrü' do Vusc:) 	 ACCACIO MOREiRA 
dClnentos que a nntureza }lI ndu/ 

parú limpd' c cmbdlczar 'l '·u.t~~: 
 1 101; dois aguerridos conjuntos. I~oI2.abatlda pela contagem de .1 ADVOGADO 
Não ha motivo qU(' l)r·l pareceresp.:lla a Consultas e
)('la da cutis termine n05 horn· Leónidas assombra! Em Porto.Alegre
bros. Ser-lhc-â faci11imo C()!l!->nv;u 	 Ações cíveis e comerciaisDestHcOll·.se como a (ll"In·· f L'\ A .u pt"lic de seu ..:orpo t:'l() sU:l\ l (' . I r di· orça e uz. - merlcano 
~nc.!lntadora 1'00nn a dn fostf, elptl Ig~ra a canc la o la Universitário:l' S. José 4 -  Pune: l.2 '77 
Todas as manhiis. banhe -!;(' ('mn moso -Diamante Negro». que P t AI g r I' 

I 
Visconde de Ouro Preto. 70volta a ser o illimig() número ar o e r ~ Palmolí\'('", dos pés it nlhc:~·~. A!)~im. 

II pdlc de:': todo o seu t'orpCJ ficHrá 
1 


lienlpr~ mnóa, viçosa e Juvenil. , ________, II ~:e~~:~I~~~IJU~:~~. h~·;71?,~I~~i~~ I Campeonato Sul ~me

I 
Isima atua~,ão. sendo o autor! rlcano de Esgilma I 
do 1°. tento do «0117.1'. rUhro-l_ !~io, 16 - .0 campeona,to 
npl-{l'fJ. ! ~Lii díiiL'ii\.:i:iiiU . Ui..! ç~~fima. uc I II VIda SocIal I

_ : 1939, será realIndo em dezem-
Os tentos II bro vindouro na capital paulista 

Os tt'ntos regbtarl('f; dUl'all . devendo tomar partes as repre·I 
te. a pt'lt'ja luram mal'ca,jo~: ~;;:nt~ç~c~ dos. scgl:in!es pises: I s,:~"~~.";,::;:,,:,,~.,,,,
deste modo: IHra~ll: Arg~ntIna. Uruguai. Chl aniversário do sr. Luis Orol,"o, mui

1.0 e único do S. Cl'istóv:l0. Ic, I aragual c Equador. to relacion3do nesta capital. 

I l{;,t~I~,:l<~\J~'em~Il~~~;lt~~:,~:j~l: I . Campeonato paulista FAZEM ANOS HOJE: 
turde. I S. Paulo 2 - Palestra I; a sla. MelItina Gonzaga;

1.0 do FIRmengo _. AOR viII· Comercial 3 - Santos 2; S. P a slllol. Vllma Beck da Rosa; 
te e dois minuios. Lpônidas, tt.j - Espanha 3. 3 sr. João do) Carmo Vclrzea. 
li(lrOveitllnrlo-se ri ... ótimo ecn , -. . 

I tro de ~jurbt:s, ernpatu {} pré I Campeonato braSlielro 	 Senhorita. Que noivoexila seu 
use chapéu RAMENZONI. io. 	 O locutor esportivo da Radio 

2.0 do Flumeng(, - Valido, Difusora Po,toalegrense anuncio vr ..\."'STES 
(Iepois de fintar três adver· ou ontem,;, noite, que o primeiro Regressou para Blumenau sr.odiz o cirur~i~o dentistasários, desfere certeiro clm· jngo da zona Sul em disputa do dr. 	 Vilor Konder, ex-ministro daMillDI d. C"Iro Menez"te, conqui&tando aos 40 mi- campeonato brasileiro de !uteból Viação.
(Jutos, o tento da vitória. será realizado em PorIa-Alegre. "A t.·sJluma til- Colgal(' contelll

Todos os pontos [oram as 	 Em companhia de s. exma. espõo novo ingrediente qm' pC'ne
sinálados no 2.° periodo da De P Alegre para 	 sa. chegou de Santos o <r. Migueltra até ús fendas ~scondlc.Jw~Morcegos hematófagos vacuação de toda a 	 . Savas, Inspetor fIscal de Bancos.cntet' os dt'ntes as quaesPORTO ALEGRE, 15 _ Es- \EAlemanha ocidental peleja. 	 S. Paulo 

O~ dC'1l1ifricios commull~ n:1o HóSPEDEStão aparecendo atualmente, Rio, 15 - A agência gau O quadro vencedor po~ie~~g~~;eitl06 d;;- F1~;~m:I?~~ limparp'od('m li\'ra-as dos 
no 	 município da SOledade'IIeS8 Havas informa ao .Cor· A turma rubro negra a· . I b n.:siduos ti€' alimcntol> c 

Estão hospedadas nc, Glória-Hotel
das 

bacterias que- s:'to a m~iornumerosos morcegos hpma- reio da Manhã» que, de acor· tuou assim eoostituida: Yus. ~~~ad~:~~~' ae~. arl;~~IO, o~~e;~ as seguinles pessoas: Pedro Zappe
tó!agos. Muito8 animai~. vl- do com noticias procedentes tricb; Nilton e Marin; Médio, possará a defender as côreS do causa do nl;lU haJito, do!"> dell 

Itelinl, José Rlbamar Leão e S'lva, 
limas dos _morm'gos, !oram· de Berlim, as Ilutoridades do Vol8nte e Jocelino; Valido, CorinthianR,l.ri.campeão paulista. tes embaçados (' <llllart-l!os, 

capo Jo;é P. de Ulhõa Clnlra. capo 

atacados de raiva. Relch estão tomando novas Leônidas, Caxambú, Gonza. das gl'ngi\',m; molhos (' das ca IAntõn'o ACIO/i Borges. major luis 


______.I e enérgicas medidas para a lez e Jtubas. I Correia B,rbosa, Edmar Rabelc, dr. 

rápida evacuação de toda a Teodom!ro L. de Scusa. dr. Ub'raja


rics doloro:ms. Por :~5(l é que 

Colgate lilnpn reabnctlteO D lj---"'() N Alemanhll ocidental. Os 	 ha- Gente de destaque os dentes, t!mbdlezu. ra Campos OlIveira, HeliO (lntra SI
COtl

guelra. Afonso Hennel e João 	 Gelserva <13 gl'ngiv3s firme-s e o líder do~cinemas ~~~~~~do~~ e -~~~;~s-C~;r:~I:~ Salientaram· se no bando MISSA 	 mann e família.'Sadias ~ o h"-llito perfummk,". 
Emp. Cinematográfica DDEON Ltda. cidades da Renânia jÃ teriam ~~~~:~~r:v87i~~ni~aJS~rh~~I,ton~ r.":~ Joa~ul~en'l:! 	 que _CII n/l'SeDhorlt~. laça com 

- Fone: 1602 - reColhido oadem de [lreparar· no onze sancristovense: Car-	 morado u." chapéu RAMENZONI. J .~ ~f'!k... valcantide AI-
Hoje 2a. feim - Hoje s'~L.PmarBa"l1rlbl.amn~~ntãaor 8aenrdeogíiltoO~ reiro, Mundinho, Alonsinho, ,;~ ti? ro~q,~qu*::: FALI,EUIl\IEN'rOsB~\!~k.~~.~d!o·!!m~orl;om m~'"das todas ~; medidas ne- Vilegas e Valdir. derley Júnior, do Saco Grande,I Na locõlldadesenhora e 11panheir•••ncentadora Joan &.r· cessárías para receber e 	 nesta Ilha, laleceu. sábado, na pro~Ihol conviArbitragem de CarloseI.y, num «wIsI.rn. d. grlndes bospedar os refugiados. 	 dam .. pel vecl~ Idade de 85 a~os, o sr. J05étMonteiroemoções sOas de SUIS Antônio de lima. que e),erceu varios 

O CAVALEIRO CANTOR A situação das donas A direção do prélio esteve <algas na administração municipal erelaçõel e a
mlnde para a mlua queUm rom.ncI d, .mor interrompi a cargo de Carlos Monteiro, pertenceu ao antigo Parlldo Repu

Rio, 15 - f'llblic3 o -Cor 
d~ casa na Alemanha 	 mandam rezar. amanhã. 1'1 do 

do por aventur.s l.ngrcn!lI, co", cuja atuação foi ótima, po CO!Tente. ia 'I horas. no aliar blicano Calharlnense. (asado em ~e

reio da Manhã' um telegrama 
aries .I.rm.nt.. • .Ien••do por dendo·se gllrantir que [oi de NOBil Senhora das Dorel. gunda núpcias, deixou. ao todo, 17 

lind.s cançõesl I:lhos, um dos quais é o prezado sr.melhor arbitragem do pre· nl Igr'ia de São Francisco.
da agência gault'sa Havas. di em Intenção ao primeiro Inl

Inici.mol hoje um filme leriado, zen do que o correspondenle do verslirlo do falecimento de luase{lte campeonato. Marcolino Anlõnlo lima, digno tesou· 
dif.r.nl. d. ludo quanto ji I' tlm saudosa elPosa. logrl, mãe e lelro da DelegaCia Fiscal. 
villol Sio doze ,pÍlódiol de •. ~~:,~Iia q~I~:a~~;u~~~ 1~~I~fti~~~~ Gesto cavalheiresco avó JOVELINA RJBAS DE AL	 O en'êrro do venerando sr. lima

BUQUERQUE BELO. anteclpln
çio conll.nlc, de .ventural .mpol· uma senhora hulandesa que vt- O quadro do S. Cristovão, 	 realizou-se onlam às 10 horas nodo Igradeclmentos. 
g.nt•• e d. cen'l ..I.rrendorall veu doze anos na Alemanha e depois do termino da partida, 395 1V-1 	 dlstlUo de S. Antõnlo, com grande

A assembléa geral acompanhamenlo. Desla capital foramGUARDA-COSTAS ALERTA acaba de regressar ,à Holanda. ~!~~~Uês~e :~~d~Oiv~:~:~i~~ 	 pessoas, enlre elas,com R.lph Byrd • B.I. Lugosi. 	 da Rádio Sociedade d,versas ~s srs. 
No programa ::.;<;;~a~e~~lvce~s~lá:i~~!~tep~~ co~ entusiásticas manUes· 	 general dr. Bulcao Viana, dr. OswaldoSanta Catarina 

Compl.menlo N.cion.1 . -- D. F. B. sério problema: alimentar a la t,=,çl!es .de aplausos pl'la as· Bulcao Viana e dr. Henrique Rupp 
3 tr.iI.... milia com as raçOes extrema" 8lstenCla. Hoje, às 20 horas, na séde Jun!or, representando variOl amigosFestival do 	 extinto, para piestar-Ihes asImpróprio .Ié 14 .nOI· mente reduzidas que conseguem 	 da Associação Cato de Im derradeiras homenagens.Pr.ços 1$100 • $700. 	 receber. Além disso a «Frente Valdir chorou! 


do Trabalho> mobilizou as mu Valdir, o guapo arqueiro do Amanhã pUblicaremos o ~~~,s';;a~:r:u:m:e~~~:m~féh~ 

Iheres tios combatentes'e empre· clube alvo, abandonou o grama- progr~~a do festival que, em geral para tratar de assunto Apôs prolongados sofrimentos, fale


Quarta-feira ga-as na confecção de uniformes, do, vertendo lágrimas de einoção ben,:flclO dos .pobres da Ilha, de Inleresse geral da Rádio ceu, sabado, no dlstrilc losêfense do 

Um dralll. d. grandl mirital roupas, etc, pagando lhes orde pela derrota do seu quadro que realizará no ClOe Rex, sexta- Sociedade Santa Catarina Estrello, o nosso eSllmado patrlclo sr. 


A Uniyelll! eprennle Kcn' Teylor nados reduzidíssimos. e!a apontado como. franco favo- f,;,ira, a Sllcledade Misslonâ· Que será reergulda, com a fco. AntOnio D'Acimpora, anllgo 0:0

• F.y Wray em I ---- rito da grande peleja. rIa consequente elelcão da D ova Pil~~lt~ d~era~:~;:~~ s:n~OI:J::Ôii~~ 
O !SEGREDO DOS JURADOS Nomeação sem eFeito . - . diretoria, cogltando-st', ao bondoso coraçao, o exllnto contava _ . _ o sr. ministro da Fazenda Brilhante triunfo do ::~~~0~e~~~~8.da admissão grande nOmero de dmlgos e admira-

declarou sem efeito o 	 de Madureira S d t 	 i dores. que devêras lasllmam o seu
Quinta-feira creto de nomeação de José Causou surpresa nos clrculos dad~n p~raes~u~~~;J':~~: ~ desaparecimento.Unico . di, d. Ixlbiçio 	 Quintais Guimarães. para o esportivos o resultado do jogo conseguir uma dllusora para Seu cad4ver f,1 Inhumado ontemO Iltlld.romilnc. d. dois 	 COIt· oargo de dactilógrafo da Madureira X BOIDsucesso. a nOlla capllal, é de crêr às 9 horas no cemlll!rlo dos (o,.IIM grandiolllnlerpr.t.c;io d. AUândega de Florlanópo· Apresentando um padrão de 

que a allembléa seja con- quelros.W.. III1.•..m.\ Pow.lI. I K'I F"ncl. IIs, por nã.. o ter. tomado pos· jOgo rápido e desconcertanle, o 

. A UMICASOLUçlo se dentro do prazo legal. grêmio, até ha pouco, orientado corrldfllima. A eslaçao rcidto Record, < de S. 


• I.a 	 Paulo, anulKlou onlEm, pela!llll1ha • 
o falecimento,· ..• naquelacapnal,da 
exma. sra.. Hermengarda SeguidaDr. PedrO ..~lt~IIº/CIÜ1~UI'~~~iCO. 	 Aten~lo~ •• 1i (unha, espOH do ncmID (~~

Conlertos e limpezadaa molestlca da cabeça e peacoço sr.. Jo~ i.~lcllUl. d,o CUlflt, ttDf 
BSPECIALlSTA HM demâqufnal>de .. escre~ da D.. R. C. , _. ..... 

...t o eoa••r101 dll rAdlol,
OLHOS. NARIZ. GARGANTA. OUVIDOS ...nlço lI'ulalldo. 

DI. IA - b.6, • ~ CouWtorlo: Rua TraJano, 18 JOS~ OALLIANI 
• C_'''' RIIlIRO CANCELA mart....llk d.. 10 U 11. da. 4 U 6 boraa 	 M~d.llleO- Iletrllllll 
_ 	 .......1~ @I! ..... 1'_--:-::::-___...:iIIIIiII=='...:,.,..::;;;:..:t~"'=-_w_~--' RUI ".alao o u.- UI 
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