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Deseja viver em. paz,' 

lo in.•. ••....b.··.i..O.,......•....•...•••. ·. .·0 merte.r.c:ãm.· · c.·.••.•.•..•.mas está alerta I cial .• anglo-r~sao 
RIO. Itl --. Informa a agên Rio_ IR - A Acr&nl'; !. br! 


cia Havas que. em Iliscurso ItânicáReuter- - afiu-J:j':'ci~ quo, 

'lue pronunclou p€lú rádio I em resposta '.' aumdepntado, 

sueco, o sr. Caj!lnder, pre que lhe perguntáraq\iom.. 

sidente do conselllo da Fin didas.tinham sldo·· · tomlldaa 

lândia, declarou: - «A uni-I pelo govêrno britânicO;!para
o ado

dade do Estado da Finlândia aumentar·o comércloentr • • 
não é resultado da guerra o MAIS ANTIGO olARIO DE Grã.Bretanhãe.àRússi8. oSANTA CATARINA
mundial. As fronteiras da sr. Stanley, preslde~~~ do 

I Board .l}fTrade,lemb~o\l que~~~!!~:à!!! p::~~n~c~~~: st'l Diretor-gerente : AlUno Flores a questão da adaptação da. 
orelações comercis,ls <anglo=~~:,:~~:~-~---=A=N~·=O=X=x=v=-=-=---'lr·_-=_-_··.F-lo-r-~=n=ó-p-o=li-S---Q-u-i-n~t-a~4-e~ir-a-.~19-d~e-O-u-t-u-b-r-o-d-e-1-9-3-9--~-N-.-7-7-9-5-~ russas às condições daguer

nação. As vantagens que um __ ra ainda esta\'aem .estudo.. 
país poderia obter domi' O sr. Sta:;leyreferiu-s••o 
nando a Finlândia não equi· aCÔrdo asslgnadocom s, c!c: 
valeriam às desvantagens legação comercial rU8sapua 
resultantes da destruir;ão da troca de mlldeiraspar bor

integridade do meu )luis. To racha· e ..'estanho. 

do o povo finlandês está u 

nido. A Finlândia não amea-' 
 'fOI TUDO ORIIIVADO 

Neutra, mas)pr0t1!a ça ninguem. Tomou medida 
para sua própria proteção Rio, 18. - Diz a agência United Press que, durante para se defeD.c1~~. 

e espera poder vi\'er em paz. 
 estas úiiimas semanas, a Ingluterra le\'ou a cabo, com to Rio, 18. - Comunlcaas,gêa 
Não queremos perturbar as da a energia, a secreta reorganização da defesa ci\,i[ con cia Havas que o'sr_Skoard, 
r .. lações de boa vizinhança, tra os ataques aéreos e agora todo o pais está prepdrado ministro da Defesa da Suécia, 
mas desejamos estar alertas». I para resistir ao mais de\'astador dos ataques que o inimi- em seu discurso pronun()iaclo 

go Intentar. em Gotemburgo, declarou: 
Depois da Finlândia. Em fontes merecedoras de todo crédito, revelou-se «A Suécia também. se de ... 

' b .I qur o go\,erno da Grã Bretanha manteve duranté a cam- manter pronta a., defender 11 

O caso d a Bessara ia l...-- -.) Ipanha alemã, na Polônia, não sómente os seus diplomat'l8 paz e a liberdade. K ela êatA 
Rio, IH. - Conforme diz a em Varsóvia, mas, também, numerOS08 obser\'adores per- bem aparelhada' para;illl'lo, 

8gência Ha\'as, os j.ornais tencentes às unidades contra 08 ataques aéreos do exérci. dispondo de um.' bom. exér
so\'iéticos fornecem no\'o in Ito britânico, os quais en\'iaram informações detalhadas e cito, rápidamente mobiIiz!\v~.I, 
dlcio de q&e 8 Rússia, de- completas so':Jre o poder destruidor das forças aére8s ale- e de uma marinha'."que, em 
pois de resolver 8S questões J mãs, suas mais perigosas características, e sobre a forma comparação com" frotasidó 

Báltico, está mais fortequ.e~~~~~:~~:ta~(}d~ c~:~i~l:B~~: de como se podiam defender melhor as grandes cidades. em 1914, contando com.ulll
sarábia. liA b número considerável de. con

De lato, a imprensa püe em I ase alemã em Emden tra-torpedeiros' e de moder' 
relevo a celebração do 15." nos submarinos". 
8nivert!ário da Rcpública au- COmO as I' foi -atacada por avoões Ingleses
~ôe~~~~:aU~~1~~~ia,O d~~,:::~ E5TD,_~~LA~. _.'_'_._. HOI~LYWOOD comunicadO' da Assoe... Rio. 18.••• Um Agência A, hora, em que
desta república parece indi- f,"i~~ __ ~ q..., _ rress diz que os residentes das vilas situadas ao lon. cnegara a paz' 
car,"U lJl'iori', que a maio- VO da baía de Dollard ouviram o barulho infernal de du~adoura e justa
ria da sua população é moI As ",trell", <l,' lIoll,,·.,·ood ,;,,,h por milh'lros de rlcntis- bombas que eram lançadas em direção do porlo ale. o presidente Roose'lelt 

I<ls.~T~~::;a!s~0!d~11:0~~;!;lf~~ ~~:~l~:~~~:::~::i!:':.~~·:~::l::i~~l::~:'l;:;'~ d"~'~(:~la',\~.i;~~~lC~~~~:~t~~ :r'fâ:rC=m~:nb~:::;J::bt-:a::: a:~s:~:;ou'a::~': ~~~~~~~~~I~~:~~t:~~e::i 
a m nor dúvida para 8 con~c~uccomrlcnlcsbrilhantcs Pp~~t~vrõ:sl18 ~~~:n'c~~~r3u~!,0 ~~m~~t~:i~O\orf::ru::~ êste dia é apropriado para 
vir ~,. centro de-atração e~< ~~~~~~;,; ~~::fe:~~~;~~~~~~'O~ pe~~OI;~:~=ot~:~: :~::z I~n~ as 'I horas de ontem e de nõvo às 11 horas quando se Ú~~d~sPo~~Iit~osso~:etad~: 
:!~~~J!~ populações da Bes· alvos usando Kol)'nos, o creme mais cconomico. Experimente tornou mais intenso ainda. hora em que as vozes' de 

Na realidade, 11 república dental moderno, recolUmen- Kolynos. das:a:l:JaJ:ob:~~ 'l~~~a:~~iaén:r':;;::~ol:: dl:,~~ g!!erra s!!em:iarem e olhar 
da Moldávia conta um total Dê NOVO ENCANTOao.p.u lEMBRE-SE um CENTI. maça branca subiram das vizinhanças do porto de para o futuro e pél.!'a o 
de titã mil hobilflDtes, dos SORRISO com KOLYNOS METRO é BASTANTE Emden. mas não sabem se Imuve estrall.os. O bomblr- tempo em que chegar' a 

~~~~~'8li~~~U:uds~a:'S4f:;.:-',:p~:,~ O CREME DENTAL deio foi distintamente ouvido em BanI. Coenrad. Polder ~:~~~~~?e~~~~ ee~Ut~~' e~rr~ 
ucrunillnoll 34,5 °. moldávi. Anli.eptico e Brieborg. . os povos da terra-o 

0 

~~~s~ ~~~~s!:n!e~â!t~~~'~~' ju LYNOSPar@__ fazer frente Vôos noturnos lIIilit.res 

Ji.~ITº ..DA cl u.ma ofensiva em grande escal. n. Arg(ntin. 
RIO. 18 ---: SegundO informa· Na base aérea de El-Palo · 

a avlncla ASI. Press. foi a- 11 Rio, 18 - Comunica a agên que, durante a guerra mundial, mar, séde da Escola de 5 
"crllc.ntado no comunicado ubmar' In05 fantasmas eia Unlted Press que, em fonte não se verificou nenhuma gran Aplicação para oficiais d a 

conjunta do Exército e da bem informada dos altos c!reu- de batalha depois de fins de arma de aviação, têm> sido 
Marinha que a noticia ale· RIO, lH _. Notícia de Washington, divulgada pela los militares, se expressou que outubro. excepto em Cambraia, efetuados numersosvõosno' 
mI. publicada. de que o ata- ógéncia Havas, intorma que o deputado Snyder, que de- os exércitos da França e da tendo sido, porém, uma opera- turnos, Intervindo nosimEjs
cant. do navio de Sua Ma- Illl"ncioll R presellça, IlO Mal' das Antilhas, de uma 110tilha Ingtaterra est~vam completamen ção de carater local. mos o pessoal que recebeu 
V'ltade -Roual Oak». Ivual- de submarinos e8trallgeiro~, (. atualmente presidente da te preparado.s para fazer frente Acrescentou-se que pos~ivel- instrução dos oficiais ..... da 
m.nl. atacara e danificara Rub comi. são dp ('réditos militares da Cftmara dos De- a uma ofenSIVa alemã em gran- mente, o máu tempo eVItaria Missão Norte-Americana. 
I'rlam.nl. o·Repulse". é coi· putados. 'Regressalldo dr- urna viagem de iusJleção à~ fOf- de e.scala. .que, segundo se que .05 alemães puses~em em Estes vôos, em grupos.<se 
...lIIma. Em vista do o há- Iiricações nOI'le· aml'ricoulls da z"ua do mar dlls Antilhas, anteCIpa, sera desencad,:ad~ em p~áhca s.eus ataques a~reos de realizafam I!Ôbre .·acidada 
bllo do ridio alemio ele lazer deelaroll haver recehiclo essa informnção do governador breve. Na mesma fonte~ lndleO~ - voos baIXOS, que _hav!al!1 em de Buenos Aires e arredo' 
Irradia..ç.6.estastaslolas. decla· da.s lIhas Virgens, Rr. Lowrence crllm.er. que lhe IIsseg u._ se que ~s co. mandos allados nao Iprega~o com mUlto eXlto.. na res, sendo utilizado o ·ma · 
ra-I' que «nem o -Repulse» rou que os referidos submarinoEo têm sido avistados vá- têm prOjetada nenhuma .gran~e PoJÔOla. terlal de ilumin,cãorecen
n.m qualqulr outro couraçado rins Vt'zeR. desde os primeiros diJls ele Ilgosto, não só ofens.lva para 193.9, deVIdo as temente adqUirIdo noexte-
IIrltlDico foi danllicado por pel08 navios plltrulhas como também por muitos habitantes condlçOes cllmaténcas desfav,)- rior. 
• laquH Inimigas. com excep· do litoral das 11 lias. ráveis. Todos êsses exerclêlOl. 
çll da m.ncionados nas no· O governlldor Cramer não designou a nacionalida Aerescento.u-se que, por ou ACCACIO MOREIRA que demonstramo. grande 
lal do Almiranlado». de dos suhmarinos fsntasmSR, mas indicou que «pareciam tro lado, .Hltler não póde espe' cuidado com que é.olhado o 

da marinha de )lals hostil à marinha britânica.. rar até à primavera; nós pode- ADVOGADO preparo dos aviadores> mlU
Agoniz.ntc, .inda con- O sr. Snyder disse mais que, segundo as decla- mos esperar e estaremos então Consultas e pareceres taresna. Argentina .'fór.m 

rações de diversas pessoas, que \'isitarllm IIS Antilhas nas muito mais brtes'. A coroados de êxito. 
seguiu alerr., últimas semanus e tiveram ocasião de vôr os submarinos, Quanto às condiçOes climaté- çõel cíveis e comerciai. VI' 

a tlotilha compr!'endia certo número de suhmarinos de !icas, exp\ico\!,~se que tornavam Fone: 1.2'i 'i ou~~() Pdl'°c::a~RIO, 18. -- Nollcia a af.tên pequeulI toní'lagem e de outros grandes, que reabasteciam Imposslvel lallÇar se uma bata- V· d d O P t .70 por causa • _/VVela Assoc. Press: .Um fáto os primeiros de viveres e carburantes, lha de grandes proporçOes nes- Iscon e e uro<reo,< lUo. ti, - IIUII CIITI ... ..
extraordinário verificou- s e ta época do ano, recordando-se .ollav," YU. crtalaI vai...• 
DO dron!». Um dos aviões 
aliados aterrou perfeitamen- ••••••••••••I ••••••••••'••.• ::d:r~ r.-o:,:::
te, depois de um vôo de CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS • . lia.all •• CornAu. ...... 
~:~::,h~C~~~~o~ C:IV:g~erv~~ OUUID~S - MARIZ - 6ARUAlt& - ~~B6~D - PBSCOI 

dor morreram quásl no mes- D ARMINIO TAVARES 
 I ~1,jlfl):;I.Jl__i l;lVZir.Ei~:~ 
mo instante em consequên- r. 
eia de lerlmenlos recebidos. (Assistente do prol. Sanson) .i
A câmara fotográfica estava ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS .jDE SH'ILITICOS .;1:Intacta e continha valiosas Con,ultl. LO$OOO- Oper.çõe. a combinar 

rótografias da Linha Sleg· Consullório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-ResidêoclaI456 

Irled.. Acredita-se qUI: um 5 ____________________ EXISTEM NO MUNDO .'doe tripulantes dêsse avião, 1_.. e.: 
depois. da morte do outro, Morre dJàriamente grtinde e' 

número de stfiJiticOi • 
Para combater a .Ullhl • LOTERIA FEDERAL 
6 um dever Imperlolo' :!O:OOOIOOO JKII'O 


polrancês. United. Pre.ss que o jornal turco«~éplJ~li9':'!~ uur o • Florlcm6poU.l 

. . anuncia.9u.e .. estão sendoexecutad,?~: . prepara-


T~"t.r.ITI ..r~o~g.n'z.r o tlvosfe~rls,. em Izmir, nosOarctlinel",., onde •• 


~~~SE~:;j ~t~p.a~!!!:!n!a!~laf,~~~ 
1...:iI...,..IIII-..,t....:..t..r"'1I---:...Iª-...·-:l~.,~-.4"".._, I ::::!:~:r.!::.~~r%~=~ 

IntcSrlllljj.mo. .... ::erandes exercíciosdai.ar;tilharla .ntl-.. pladD eOID ao:oootooo.. Ao qUI 
RIO. 18. - O adjunto. de .1 p..roxilTlida.ctes dêlsetr;»'?r'lo. quatro e .. • nI • 1111· • 

001 CO.lta. o bAlb.te rol Idqul.nrn l1li. • 
pJ"OGUrador .•.......•...... Oltl()ica 'ora,!,<sentenciados:a$inc() . ano. d. pri · l=-g.:::"~.~~:o= =.::u4. rlcto por peu6a .....d.Dt~ 0111

;1,......100. Ali 8fJ' achampbssivelmente' procura artp•••_~______... _ ......... --"""'0, • Tubt.rlo. D.... BIlado.
...-.-._.. ....._ _u....... Co...... Illtlma...t., 
ro. 
D6!.,::a. :!.tr n'ormlçOIl .obre.. def"... dOI O.rda olor..~=::.:=- Ye.dldoe doI. Jrud..oi:"-::.==-- ~.. .,..
CalDpotI. ad'fopdo, oi. ~ .. ~. .. ruH ..!lU.... I pr••loe ,.to c8aIIo now,.·
do " ..,.1 Barro. e 
ded" lAaDdro de Oll".&r.. IJR .f:~:r:::o-=~:-_~..=:.o lU· :~...:o q': ~:".~Ol: 
por ,.,.m RDtadtl a NO"a- Dr Joio de ArauJo_OLHOS, OUVIDOS. L. .4.148 p....t.dode ..:.:.::=~l:Ij ==-.-........1 Wbet. 

.I..tlo da .][Uota A9IO la • NARIZ, GARQANTA VIDROS DUPLOS - I ...-----, .... oo;a.J:~·o'S&lIo ProtQraUlta.

OI lovudo. J.6 roram et· ~ " C.... de s.u. - ........... ".,. s- da ooatuft o dObro .. lIIpNe • ....... ... Ia toa 

(CIIItUlMI dIIt&tI cIu /I .. 6 I1I _li lloe lO'!. _ .... *'- ....... • :-~ :-:-:="p~ 
tadoe, .pr...ataado 

CODIIII16rlo • ,.lld6Dcll: Praoa 1& ct. No....bro. 10 MIL CONTOS" doMU palrooo ° dr. J. _________________............................ 11 .. 110........,. ".0, 

r.,·" 
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o ESTADO:!:.: étlitfit9J; I~~J!a, ,_J9 .. ..~e Oulubro l1e 1939 

~ÃO QUERO V!OLTAR MAIS 
para o collegio' 

Afraqueza physiea e a debi
lidade geral é que lhe dão 

essa impressão de inferioridade 
peran~e as collegl1 ~. Ó\{O periodo 
escolar é preciso fo rt.ifie ~r ai 

crianças com o Biotoníeo Fon
to ura, o fortificante id'~H l. recom
mendado pela medicill ll br:ll' ileira. 
O Hiotonico Fontoura restaura 
as energias pllysicas (> llIcntaea. 

I MEDICOS ILLlJSTRES 
o RECOMMENDAM : 

t) ,Ir l)ft·ft~(tr U I1\'!Ja Vii "- , ,fi, 
l ' lI he-r"ijltuJe ,I" tl io 111~ .11II lI'it'fI. ur rin lllt : "Tr: u llH 
t'lJIpn'j.!'\ll l o l 'nn s I BUI "IIIf'U

1." l'm m inha diu i" /l C) 

BiolouÍ<'o F l)llt lJ lI l'O I ~ la l 

J-~ :~~~' H:I~I~} 1;)I::~~J II;ll::.';I;H.~II~ 
uhrigH('õo tle o n·, ~('ifR.r··. 

BI:OTONICO FONTOURA 
Ó1lllÚ4~~ 

Outubro 4 
Quinta-Feira 

Foi entregue em Haja! (Cabeçuda), 

o prêmio de Rs. 6:000$000, que cou

be para a8 menores Maria e Guilher

mina Silva, possuidoras da 

caderneta n. 2203, contemplada no 


sorteio realizado em-l 

de Outubro. 


Outubro 
18 

Quarta-Feira 
REAUZA·SE mais um sorteio na 

Crédito Mutúo Predial, com um 
prêmio am mercadorias no valor da 
n. 6:00lJ$OOO muitos outros menorol. 

!~ Mªd6tne'i B() y~.,...~.:J -' n~ 
no Teatro Rus,so I 

Tentou·~e re centemente ' 
na RÚS6Í!1 transportar para I 
o teatro o (' élebre romflDce 
de Gustave FJaubert. Um I 
dramaturgo moscovita, Kra· 
cheninnikov. fez representar 
em Omsk uma _Ema 80
vary. em 2\ quadros. M8s 
" Iniciativa não teve êxito. 
Os criticos teatraes de Mos
cou consideraram a peça 
<cacete-, longa e, sobretudo, 
contrária ao espirito do ro 
mance. O s u!"r limitou-se a 
seguir /l int.riga interior, o 
enredo superficial, e a sua 
obra desceu ao nivel de um 
melodram!l. explorando um 
banal adulié rio . Equivocou· 
se aiuda sôhre certos perso-I 
nagens epi.ódicos COIOO Ho- I 
mais, de qu em tomou muito I 
a sério OH aCll clanismos ri · 
diculos. Mas um dos criticos 

~;J~tiacsO~~te8nnt~~~an~Soo~iasi~~ I 
de FJaubert, escreveu, a seu 
turno, trases como estas sô 
bre "Madame Bovary~: -- .E' 
(> tipo de um sêr hllmano 
que, não querendo ser de 
finitivamente mutilsdo pela 
realidade capitalista , prefere 
Ilucllmbir na lu ta contra esta 
última. O romance de Flau 
bert é üm dos mais enérgi 
cos requisitórios que ~e PO' I_ 

~~~~~~~~~!!!!!~~~~~!!~~~~!!!~!!I.!!!!!!!!!!!!!!!~!!Í!I~~I5~IPor deficiência de provas,- recorrendo o juiz ex-oficio, 
para o Tribunal Pleno. 

DI.8uICII Vilnna 
-0

CODsu1torio i Rua 
JÓ~O. P1DtOD. 18 (10
brad()). ;C~JiaUltas da 
(;:~u · 3 ;:~()rlt.8 / ü. ~!1rde. Aólpol>rel <- 
CoDIllUa. DO ;;JI()8pJ7.\ 
tal de Cartdâdeii,As 

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••: l ;;..··!iJ~·~~ ·· !1".. _· i!mA:~~:n~)i!!~/!!!~sl~p · ..!!!!!!~ · k; !!!.I1_· - · ;

: A I R FRA NOE I Ümili~inliá- Cle 

dem fncontrar n'l literatura 
mundil.ll contra o capitólis· 
ma·,_ C {'!!!Q ,,~ vê, não faltou 
muito para o critico de Mos
cou «anexar» Flaubert ao 
marxlsmo_.. 

Aten~ão ! 
Consertos e limpeza 

de máquinas de escre
ver, consertos de rád!oe, 
serviço garantido.
.JOSÉ GALLIANI 

Mecânico -eletricista 
Rua Menino Deus-19 

3Ov-lO 

o Tribunal de Seou
rança absolveu um 

livreiro 
RIO, 17. - No Tribunal de 

Segurança o juiz comandan 
te Lemos Basto presidiu a 
audiência de julgamento do 
processo 709, oriundo do 
Distrito Federal, 10m que era 
réo Jorge Gomes de OliveI
ra, denuociado por ter sido 
arrecadada, em sua livraria 
à rua Sacbet n,o 24, nesta 
cidade, grande quantidade 
de livros integrslists8 e co 
munistas. 

A acusaçíio foi sustentada 
pelo adjunto Faria Lobllto e 
a deles8 pelo Ildvogado 
Sobral Pinto. 

A sentença absolveu o réo, 

Representante da Caixa Economich Federal para • v4Iods'i 
das Apolices Pernambucanas. 

-

Banco dêGre'dl.to . ~_o~~lwre 
Agricola de Santa Catarina 
Soci.d.de Cooper.ti•• de Respons.bilidade limitado 


SMe proprla - RIJa Trajano 0.° 16 

FLOR!ANOPOLlR 

Fundado em 1927 

Capital I H5:000$ÜOO 

Fundo de Reserva 54:045$6bH 


COfrl'51:0iICl ente em todo o paiz 

Emprestimos - Descontos - Cobranças 
ORDENS DE PAGAMENTOS 


Abona para DEPOSITOS os 8egllintes juros: 

C/correllte à dispo~içfio :!% 
C/corrente Limitada 5% 
C/corrente Aviso Previo 6% 

PRAZO FIXO 
por seie meses ,i 
por deze meses 7% 
por doze meses com renda -m~usal 6%% 

Admlnlstraç!\o de rrcdios. 

Acceita procuração para qualqu er re cebimento em 

Repartições Estaduaes e Federaee. 


: : ~r~~~~tarS~~!~.lr~~ 

:. ",ri

nâ América ~D SuI-frslll'8 ••• ~~a~::•.: rl:::'üPlo~·O~~:~IF===========~ 

.-:. ." 011111' pablloou o MU 80•• 11 

•• • 8t"'- Ao Povo Catarl-nenSeno Intitulado cL\.Ule .FECHAMENTOS DAS MALAS: • EolreTiatado,..... oca.llo.• P.,.: EUftOPA. AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada I :::~ r:~ít:f"'~~'1:~::::a A Empr. .. J_,er " Irmlo comunica' lua
• SABADO, ,. 11 hora. no. Correio.. Aote façaoha da IlIa Nrr.l. dl. tlnta ' relu..la que re.olveu estender lua.
• DI". URUGUAI, ARGENTINA. CHILE. BOLlVIA. PERU, ra pQbUoa rApoudeo: - .A linha. de ônlbu. de Porto Alelre 
• 1"1 d ~-CAm D • , 11 h C I r.uba /lue d...JIID 00· ca a &.wR • IU'I... ora. no. orr. o.. • Dh.o., ooo.I..Iu e. obl., a" ..ta capital.• que me CODced....m uma S. ld•• 11. floll ,n6polh - :h.. • .6bado.;- ras - uroDCI em las - • ::te:Ct~ai::lu.,tx:~c'~:~I B U E 

A G I N T E S: 
2 d-

• la""ar• . - A .... ~aro.,. . ",,,.,,,,,, -4.... libido. e domlnlol . 

I ERNESTO RIGGENBACH & OA. LTOA. I =I'::'d~:'~! ,~c~~:..r:o:. l Agente em Florlcm6polla: 
• La c.......,. Mefr., 35 aDO d. Il.oJ, le.do .'doa OOD 
• T........ 1_ Pl0tkm6pou. d•••do' pr-.ao por banI' 
• 90 y-lI l • :':I~~o:..!=.:.'A~Ia .~ ..................................... oouUdu .. Jotar o '6a1a. .. __eb__1 _________......;l..l..::;rt__.... 
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nrSTlnn.:esprt;tivo
... IIIIU 
Q)lllndo. em 14 de Outu·--------------------~--------

Coisas do Fla.Flu São Cristóvão x F>l mengo, o 
florianopolitano... .veterano juiz Virgll io Fedrighi 

A direção técnica do Aval outave dos jogadores dos 
cometeu, domingo último, dois clubes uma coleta em 
lnumeras «calinRdas', que beneficio da famllia do anti, 
muito contrlbuiram para o go jog/ldor .Casemlro do Ama
fracasso du desconjuntado ral, faleCld o recentemente 
«onze> azurra. , ('m Rão Pll ulo. A c~ l et!l ren · 

A maior de todas, a que ' deu 8~!i$400, quantta que .fol 
mais afetou a efici ência do rem~tlda ante-ontem 80 seu 
quadro, [oi a inexpllcâvel dcstmo. 
substiluição do guapo e co I . :
rajo8o arqueiro Santa Rita. O Amenca venceu 
que vinha desenvolvendo .Rio, 18. - .0 cl.u~e rubro 
ótima atuação pelo «[raD' disputou, domlDgo ulllmo, um 
guelro» Vllaln.' amistoso Pro Ptlráiba do Sul, 

O esguio guarda-vala, qUll 
já ocupou o arco do Iris, es
tá completamente fóra de 
rúrma. Atrapalhou·se em to
dos os tiros da «artilharia» 
figueirense que alcançaram 
à 8Uíi méta. sendo justamen · 
te apontado como o maior 
reRponRavel pela derrota do 
esquadrão azul. 

Vilaln, de há muito que 
vem necessitando de repouso 
prolongado... 

Só o «ilustre-» técnico não 
vê IS80, teimando em con· 
servá lo no Quadro, para sa
tlsfação das «artilharias- aU'1 

vegá~~~~iro Alherto Moritz I 
andou às tontas no jôgo de i 
domingo. Anulou um tento: 
legitimo do Figueirense. e va- : 
llrlou um ponto (' nrl qlj!~t !l d 0 ' 
por Nizeta, em visivel e ber- ! 
rante .impQdimt'Dto. . : 

Como se vê , o antigo e co· i 
Dhecido juiz cometeu e rros ' 
de ,plIlmatórla•. 

Está necessitando de uma 
aposentadoria . . . 

Procópio, o famoso centro· 
médio avalano, não corres· 
pondeu ao que dele se espe· 
rava. Notamos que o «pivot» 
da seleção b:! rrlga.verdtl es·! 
gota·se facilmente, demons·· 
tr8ndo, assim, falta de pre- : 
paro (laico, tão útil e india ' l 
pensável ao praticante de ·1 

qualquer modalidade de ea 
porte. I 

Se continuar a não se preo I 

~1~rCa:8,cdf:I~~ms~:t~ C~~I~!~2e: i 
ocupar o eixo da linha média 

para a8 pelejas do Campeo. 
Dato Brasileiro. 

ZÉ ZINHO 

Grossa pancadaria num 
j6,0 em Portugal 

Porto,17. - (Agênclli Norte · 
amerlcalill). - Foi vlolentlR 
.imo o jôgo ontem realizlido 
De.ta cidade entre o Futeból 
Clube do Porto e o Acadêmico, 
tendo lido contundidos qua
tro jogadores do primeiro 
dêRseR clubes. 

O jOgo terminou ao lim de 
4i minutoR de disputa, com a 
vltórla outorgada ao Aca 
dêmlco, vlRtO estar o adver· 
.Ario com número Insulici
enÕe :rtll~:8d::espartlda foi 
agredido pela multidão, e 
traa.portado para um hospl. 

~I~~~~~::, Ct~~:8,q~~b~::: 
· dêmico. ficou com a perna
'quebrada, em virtude de vlc.· 

:; lenta , latervençAo de um 
adveriArlo. 

Quaado o Sl'gundo árbitro 

enfrentando o R~ach uelo F. 
C: O. matcll t er~JDou com. li 
Vitória do América por bX:l. 

Foram gratificados 
Rio , 18. - Pela vitória só 

ul'e o São Cristóvão. o Fla
mengo gra tifi cou cada joga· 
dor com 300$000 , ou seja, o 
triplo do qu e eNpecifica o 
contrato. E o inte ress fl nte é 
que Caxambú, que foi o ma· 
lar entrave para a vitória, 
lenha rec p. bido qUfllllili idên
tiCfl à que c(luhe a Leônidas, 
que foi o melhol' do teaID . 

...-- ......-- 

l}\ll\:'ti m('"i tl sl'!culo <te ~; i s. 
ttl nda e \) melhor recla me 
,(a prcC.' r<ncia ,I IUnllTUDl 
ALEXANDRE pa u lim pa r. (or 
lírkar ê r í"jn \" c n esce r os 
('lIhel o:;, Etim iu n n c: ••p., 
la1. l'essa r II quéda do. 
cabelos c \'oltnr â CÕI' 

primi tiva os cabelos 
brüiH:ü5 , :;t,' Jii li;; t1ii~ ; r . 

d;'I -I11t's \- j /-fOl' c flIo c:i darle. 

Xiw (:ontt'll1 ::lI i 5 de pl'ata c 
u~ a'~c I.' UII J{I I04;.ào. 

UR ATlS 
Pl' P-!IlJS i lnpr ~' $s o ~ sobre os cui· 
d,H,lOS d{J .~ ,allc lrls c o lIIc1ho.f u~o 
d:1 Ju,,~n'udlc Atex.adre. 

Vid ro pclQ (;orrcio 9S0 00 em 
vale ou valor declarado. 

do combinado catarinense ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;======::: 
EMiLIO MACIEL 

e 
FELICIDADE MACIEL 

palticlpam aos ~eus parenles e 
pessoas de suas relações o 
contrato de casamenlo de seu 

f,lho MARINO com a srlta. 
ANA PEREIRA. 

Estreito, B·'0·939 

APOLlHARIO PEREIRA 
e 


EDOLVIHA PEREIRA 

parllclpam aos seus parentes 
e pessoas de suas relações o 

contraiO de casamento de sua 


I!Iha ANA com o sr. 

MARINO MACIEL. 


s. Joaquim, 8-10-939.I I
MARlHO • AHA 

apresenlam,se. nolv~s. 

p:~::::0 d:uc:e:~~:a;~::::da~~~~ 
pedra pol ida e do bronze, chegou 

emfi lll o h omem â uti lizálÇÃO mais 

\'anl 0 jo9o tio fe rro para o fabrico de 

seu. insl rUmen lO!i, por s er esse me 

til) m fl is rij o ~ faei1 d e: trab nlhar_ 

A "idade do furo" d ura a inda. De 

ferro e aço é o arcabouço da civili 

zaçüo m oderna. Em todos OI !eeto 

re. dA oc tiv id íl dc humana encontra

u o ferro , forjado ou fundido, a ser

vi r para OI ma is variados misteres. 

G ilit"t lC C'lOprime bem a perfeição 

utt ingiJa peJa s iderurgia: o resisten

te fio de uma l!lmina G illette Azul 

tem a espessura de apc:nns um oc toge

simo d c milésim o de pollcgad R. 2. in

vi:tivcl ao olho humano. mesmo auKi 

liado p elo m ai:t potente micro.cop io I 

Is.o expJõca a suavidade no barbear 11 
que caracterira a s laminaa Gil1ette cmA'
Azu1. P are s~u conrorto e economiii. 

passe R barbea r-se em casa u~p.n. 

do a. laminas Gillette Azu! n'um 
apparelho Gil1ette 

Gillette 


bro ';.d~1938••e 'Duelou a 
rundação da " A~~~clac;&o Cul
turalLulz :; Di,!Ulló, Deata oa· 
pital,Dãofalta~am . ()'J~~
mias de .águadoce, ;~go,t1Iª~
doem tristeflmparà >iJ, no 
veIAssociaç!<i: ' OR ,: q'ue ..
sim pvnsavam,:na rilâior par
te, derrotistaÍl por , 'iràTÜr~zà. 
acostumados :, em ·'cónveraaí 
~i~a~a!!~ial~~~g~~:::~o ~~ll 

I 

do e ao Pàfs; ' e8t&vam oii::ê8~ 
: tão habituados, aó , êõmõdls 
Imo de' empresas fãcels ~e ;pó~'
' co produtlvaR: .. "' ..>';;":/;:

E, assim, carl.'sl eltórês.~,s . 
8e8 individuos têm ·de ::, r~,c().
nhecer que os SllUS } lI:rgÍí'. 
mentos negativlstas/" estl1,í> 

~~! tc~~~layrq~~I: ' ~D~~~b 
representa hoje uma ·rsalldã· 

deJm trabalho mal ~:i~:i~. 
do e ob8curo era a ,Dóta ·~.;ln · 
siatentemente batida Da·:cam· 
panha dos pesslmIRtas:{ cujQ 
fim era somente tecer ,a ':; dls 
córdia e confusão entre~,"; O. 
mentores da novel sociedâ· 
de. "'''.. ':';

Efetivümilnte nas primeira. 

~i:;:odes:Y~!~~W~8:n:m.:.·. ";. ....... :S.:~. : 


I 
da de desânimo, crlada."'::por 
aqueles Inimigos da eulturo ; 
- poucos amigaR nos ';ires 
tavam . Porém ê stes, dotados 
de fôrça de vontade :.;extrã . 
ordinária, fé Inabalável,'.,. le · 
varam de vencida todos f' (j. 
obstáculos, Dão poiipando :àà 

;~~~~~C;.~i'~.;P~O·itli~I~I;79~7;_;R~iO~de~J~a~ne~i~ro=::~::~~~~~~~~~~;=~i \CrifiCiOs e es(orçospara-!qú'eos sonhos fôssem realizadôÍI. 
Um ano já passou. "'Conti 

•GONORRHEA CHR; ONICAI 
Nl\QNÕe~~Khe~ '~u;it~~~~::~r~d~~ue ('~~o~m/i I 

M!lX1mo sigUlo. Carta para: 
CAIXA POSTAL 1849 - S. F /\ULO 

f~lli~~ . :. . • . 
A lalla de vivacidade. a trlsteza ou so

bre tudo a indolencia que torna ° trabalhador 
incapaz de produzir o que se espera deUe 
e que e Ue. de resto, póde dar - não. a Pr.... 

quiça-Vicio; é peOI: é a Prequlça-Doença, a caracleris· 
fica da "Opllação", da qual é um dos symptomas moa 
expressivos. 

Para combater essa prec;ru!ça doentia. basta tomar 
a "Neo - Neca1orina", q ue restitue ao enlelmo a l<Iud. e 
a disposição para o trabalho. 

A Neo - Necatorin" é um vermiluqo poderoso. acon· 
dicionado em capsuias roseas contendo tetrachlorelo de 
carbono em solulo solido e optimament. lol.rado pelo 
organismo humano. 

N E O .. N E C A T O R I N :\ 
do JOgo"deu . a partida por I~~~~~~~~~~!!!..______,
termlaada; .verificou-se enor- I --- 

. me \.côafllto .. entre populue8 
• ;J()it~dore•• 


() :" arquelro braillelro Ja· 

>guaréo::upou ... ,•.eu .posto .no 
qU!~r,O;:;" do ;;AcadêmIco••des 
taoando:a"",, por.>8ua ,< calm~j 
JWj' teoder tomaCló:{~,p~!te :,n()s,
cla.tGrbloa que j(n àegulraDÍ 

-

nuamos na nOS8a , trajetórlil, 
rodeados par uma pléladed" 

jÕ~~~~I::!ri::~~e:~~ogl~dM 
:ad~;:~:t::re~: . d~~~~g~~ç:.:~: 
la à meta porque,
cedo ou mais 
tos aparecerão. 

também Ótória da 1:~~!:~i::~~~;':'~ 
das ' letra6 

M60 ba'E'c~,~~~~c r~l,5t1 
.o~.o~. . \' ..' ;);':'. 

CALEND.W~~qiO~~~EII1~ 
a melhor pomÁda paralerldail, quelliladur'.J,e 

uJcei'liilàDtipa :,' ..;" 
Nilo coDluDdir coai. a polnadât commum de Caleildala.. 

Jmjam CALENDULACONCRETA em todas 88 .•....' 
ph&1'JD8claB. . ;. ' :/: 

Depollltario ne.ta capl~: '.. PHAiw. ST. Ó: AGOSTINHO 
Rua ·COD.elhelro Malra..;..l~ ·, )",', 

VEN·."_~.Sií'I·!I~m~'Ç?nlt~~~~~i;:~d~ 
Uma ·. eDcerade.lra ... )·ELEC- rua EstevesJunlof. 48: :,::,';;'/"'" 

TROLUX. moderna ·ecomple- 347·. ... .. :'. ..... ." ,,3,C>y: 19 
tamente Dova. - Laborató
rio "Electron,., rua Felipe 
Schmidt, '9 (sobrado).
306 ,· 3V·2 

Dr. ··· 'IISi$.bi.>dé" «iíl_,1 ,;. ': 
-"':i:'i&~I~

.•.:......•••••..,c.t',;;:.':: 
Ra• •Vlclor )'MiIrê\Iii j.; a . ~ 26 ' 

li 101/1 . 'al 'lI. 1Iir. 
 CASAT.!.I_ 
Qqld&.da: Vtacadl 0.. ALUOA-SE ~ I COIII todo 
7 Preto, G - Ta. 1661 colltClrto, • nal AIYCI d& Brito, 

ao ltr..lDo ao .acoDIro. 1 '== ~. ~f~ ~ I~TrlC.r • ra. UfulU'~O~_Q;u=r~H~r-.I;iZ 7~~ T 
Em homenl, em I 

Marl. L.nk em "CIOd08, .IDons, 'tI IOr

Rio, 18. - A LI,a de Nata Niao pócle ha..... saúde com ......... I... Ic, ..Ode & rcalbar tudo qtae 


dCftta7 Mm.1 11 100 t m Hlao.çlo do Rio de "aDelro VI. 
I CICfty' ' 0 prof. o.. r Khlu .pr. . ..r uma Juna e opor· •paro • cor.... pel•• veia• . O ELIXIR DE !CO C..ln Po.tal, 407, RIo de JatuDa 1I0••Da.... a Maria 


LeDk, qu. aoa'* d. bat.r o GVBIIlA, ••.phannaeeatlco cltbnlco 106... :'f:bl:ir:~Ica~~

rRÓrd. euacUaI dM 400 IDe d&. fortaD' f ..... MIa -....1.._
IrotI H40 d. pello. I. tIv.IU.O -.1_,BIaa bo.....tm coaltar' .... y ......, O ma o. .p1l.. • o .... 
ela l.auI(GJ.~ do retr.to da 
aoaaa .raad. aaeladora na __ - O BLIXIIl D. MOGUS'" , ...... ..• 
•641. da Lli-· 

P,Ó-C•••mlro Amaral I \!;:"'::iiiiii·.O;-iiiiii.,;;;.'_·.Ift_;;SYJIiiiii_·iiiiiOiil.Oiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~1RIo, .S. - Ant.. ela partld. I 
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• o E9'fAOO-Qu1ota-felr8, J9 4. Cutubro 4e 1_ 

$A CA 

~rüqos de inv:~~~doa:!~~:~~: !~n~ASAeuAriCAPITAL" maior e mais.; 

M.triz - Rua Con.elheiro M"Fr.. n. 8 F,Ii.1 - Rua Trajano n. 1 

~~,\, ~l:';.I\,,_'1\ UROFORMINA 

..,--------... - . 

~omnªnhiat? ,yc:Alia,Qçª/?:, , ~.ª,. HaJa,.: 
Fundada r em 18'70 Sé,de: SAIA' 

Sequroa (Terre.tre. e Maritimoa 

Capital Healizado Rs. 
Càpilal e Reservas 
Responsabilidades em 19J5 
Receita em 1938 

9.000:oooJOOO 
S/).OS8:377fi952 

;~,188 ;652:899S714 
22.786' 183'148 

Ativo em 31 de dezembro de 1935 , 71.478:79 1'813 
Sinistros pagos 
Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 

5,094:715$170 
17,186:248$949 

Direlores: 

t'ranclscu Jose , i(odrlgues Pedreira, DI. PànHiu ú'UifD 


Freire de Carvalho e Epifân io José de Sousa 


Reguladures de . avarias lias principais cidade~ 


da América, Europa e Alrica. 


Aqentea em ' Florianópolis 

CAMPOS L 0 ·;80 & Cia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 311 

postal I()- TelepooN '083- End..Tel • • ALUANÇA

EBcrtt6rloa em IItaJcdi 
, ~ BlumeDou. SU&Àqente 

B;,'P:cª ;.. __,_ 

AS SENHORAS DEVEM USAH .. .. lo""''' I" • ••Hi.... o MeaOYPAH. 6c
pud. poder' la7Il.aJeo. oo.v. _ ..lu on....OMI 

........... 1,,6",o.e .....u..~. eot..· 

11M ..-0-... ................. lOt1e de ~ 

I~" e "'.alatk ' r" .........o. .".............. ... 


, . I r-A---------~---.,'O último desGi~-
SalGUEI S.ISUll SUGtm S CHUVA S I dente dOI " r~i;, dali 

' , Ba"S A ,M,GU E N O L ~< ~ "'~o"llist:!f~~jl:~ãO 
oliza von o,;' Bszzan ,a caba dI! 

moo ' uM: RESFRIADO, QUE, QUANDO M.~L COMBATIDO. 
.ui KUDANÇAS BRUSOAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM

, 'rl.>vehü' ao ' Mund(.' unia' 6'Ur"; (FI'ilíll "Ilil}, 
PRODUZ UMA TOSSE IMPERTINENTE. O QUE EQUI VALE ' preendente ' descoberta. Ar.a· 
DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA·E' (, uOlco for.lflcanle no ' z'er fé nos , seus : estud!l8 e 

'mundo com 8 ' elemelito:í DES, TAE.9 COMO , DROl'iCIlITES, C,\TARRHO.. PULMONAR 
ioalcos: Phosphorci, Cid- : DOR NAS COSTAS E NO PEITO. DEI'AUI'ERA~IEN'rO E UIIU ' ~~:8~~~~~~s, a~~~?,al~g::~:; 
1:10, ArsenJalo, Vanlldalo; FRAQUEZA GERAL, FICANDO. PORTANTO. O ORGANISMO tor. da Boemia e da Morá~ 
ele., Com o seu lise no fim PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA via. tem 08 mais ssgrados 
dé 20 dias, norCl-ae: direitos a êsse csrgo, Indeo;

HUMANIDADE A TUBERCULOSE pendente dos que Ibe confé:
b' 1 - Leniltll'lll:nto Irerl! , 

"da. 'ôrças e volta lramedla USAE O GRANDE TONICO DOS PULMôE 
 re li nomeação reita p,elo 
' Ia do a.,pellte; FUE:hrer. Com efeito, o histo

rlc.dor avrriguou que Vlln" 1·-·DeIllPPlrrc!menlo por 

'bcól'llpleto da. d6rel de el· 
 Nf'ufath é herdeiro dlréto 

dos últimos reis ' na B, é'mla" "beça, Insol1lnlm e nerYoall ' anexação rect'be 1Í86im,,t IllO; rt 

eoin ligeir<> atrozo, a 8ua jús3' -Combate radico! d~ 
fificação histórico." depresslo nervo .. e do em· A l!;enealol!;ia de Von Neu · • IBqreclmeoto de ~",bol OI Do Ph . Ch . .JO,\O OA SILVA SILVEIRA rath não é tão fllci! de de · 

1 .e4~~ Alimento de peso terminar como à prlmelro.l 
vlrlando de 1 • Õ kllns: QUE FICAHEIS FORTE E ROBUSTO vista parece, o que mais a: 

vulta Il mérito de Banlzzl!i O Sanllleool! ama Ilru\ RECONSTl1'U1 :'irE DE 1.' ORDEM VOR Bazzen . S~gun<lo ' ute ~dc descoberta Icleolf'h:~.

. Opioiio du àr . Mt.)iJe: "üÍl PODEROSO FORTlFlCANTR 
 con11llguiu' apurar, 08 Nl uralb 

ceeceodtwJ de uma silllga 
VENnE-SE t:~l TODA A PARTE lamilia!lo Wurtemberg. Vre 

" !I!I deC<ls !~. 

~~~~~~~~~~~ I ~========;,=:============= ~~ec~;mb~~8a de;:~o~~lz:aB:é 
Gemiog-Homberg I\pllrentadll

RADIOS com o Barão Guilherme fre 
", ",' " ", derieo de Schilenlj-Constat.LLOYD BRASII.ElftO

.Stewart Warner. "PATRIMONIO NACIONAL" que por sua vez era genro 
Dentro em bré ves d!!ls LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Norh. do m!lJ'grave Carlos Guilher· 

realizllr· s :l·á em n08S8 ca· uo Sábado. e para o Sul na quarta feira): .CüMTE. AL, me dE Badell Dllrlllch . Ora 
pital a expnsiçilo dOij úl  CIDIO•••COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. este mllrgraYe descendia' do 
timos modelo~ dos rádios LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e .MIRANDA. seu avô, o conde ' palatino 
.STEWi\.RT WARNER. - LINHA mO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO.. João Klecberg, de Fernando 
da linha 19:J1l-1940 - "pa· TUTOIA./FLORIANOPOLlS I, Rei da Boêmia 
relbos que bateram o «re , F R E T E S O E C A R G U E I R O S Como vem, nadá mais ela· 
córd. do consumo interno VAPORES A SAIR: ro. E só há que louvar ~a lo~ 
DOS Estados Unidos e 8in· PARA O SUL: linitll s/lbedoria da Provl
da há bem pouco obtiv6- COMTE. CAPELLA : dia 25 de cárrenle para Rio dencia, que. determinando a 
!am o prêmIo na compe  Grande. Pelollls e PMtO Alegre. • ~:c~~~~t:t~r~o:a NBeOu::.\~, ~::
t1çl\o levada 8 erelto em PARA O NORTE: gitim()u 11111 oto qlle , - de ou,.:São Paulc. Êsses Ilpare· ANI13AL BENEVOLO: dia 21 do corrente para Para- ttO mOdo, po<!eria parecerIbos amerlcanra, cujo su
cesso é inc(/nte~ távl'l, s~g~8~~::~~~~r:~~j:ee J:en~~~~. Vitória, Caravelas, aii ,·i_o_leíiin~c_i8iií· ~:' '!lIhéu ~' lllplUiiir.. ·" \_ .____ 
constituem o máximo da ASPIRANTE NASCIMENTO: dia 22 tio corrente paraperfeição no g~nero. Os ItaJa!, S. Franai8co, Santos, Angra dos ,Reis e Rio de Ja' Interessados devl'm aguar· 'asá Electriclneiro.
dar essa exposição. ant'ls COMTE. CAPELA: dia 4 de novembro para Parana~de quaiaquér compromls. guio Santos, Rio de Janeiro. Vitória, Caravelas. IIbéu8, S . 80R para IIquillição de rA Salvador, Arucajú e RecUe.dloR de outras marcas. DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN

881 15v- 1\ 
 CIA AOS VAPORES DO LLQYD BRASILEIRO.

---iírll Agf!oncla-Rua lollo Pinto, 
9 - Phone t007 

Or. Remigío 
9CLlNICA -MEDICA 


Molestia Internas de 

Senhoras e Crianças em 


Geral. • df "I •• ' . ,- ~J;r~ [t1 ' f:t . . 

CONSUL TORIO : 


Rua Trajano. \ - Sob. Ci\L1 t h'l~Tll~l.\ \..~.• 
CONSULTAS: 


9 ás 12 e 14 ás 17 noras. - . , 

RESIDENCIA: .~"' , ..-- _IIL ,,' 

I • • a
Av. Hercillo Luz, 186 


- Phone: 1392 

, Att.nde a chamàdos 

", 14 Apreoda JUdio, del~.ad.odo apeou S700 por dIa 


e ,m lua pr~prla ~ tiollqUe proarlma d. .01100 • 

ESCOLA EI..Jn'RO·RADIO.TBCNICA, rua Saldaab ..... 

rlnbo, 32.-Florlao6polla.-Eetado d. 8_lIta Catarlo•. 


CLINICA DE CRIANÇAS 
DO 

Or. M. S. CAVALCANTI 
' ........0 • _ o 0.... .. Apeor~.~1ICO • • Iflalth lal .. IU , 


P......... .,... r. .. . .. ............. Rio •• ".,.lto

CIIora '0 S.r... • . ......... o.u. .. a.u. - BI\. 


A....lute ........t6tt.. . ..,..tI . .. N~"'f. ' •
11..... 
OOlftOAII DtI c::à:-J~~~AII

CLINlCA OERAL ID<lIIoQ IJCPAhTlL - P'J(fUMO'I'ObX 

VIAS URINARIAS ConJvltôdo; Rui Vitor M.lrdca... dll 2 li $. 


RBS. AVENIDA HBRClUO WZ. 16~ 

Eaptdlnl ta Im molut.. 79Ppkaro·pullllonarn (bton

~"u - II It1ma - tulNr

culoae. etc.) 
 , . .Conlllllorio: R_ ',ala .. '~ 


.... 14 ,. t6 ...... 

- ...... 1stS.  J U G 1_ A N V I N (,' 

R~ '" W. Pt.
_ t ~'II" T ,. ~, " 11 

I 
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o BSTADO-Qulnta ·felra, i9 4e Outubro 4. 18111 

I(~i=~~::~~~ l iS!ep.rt!~~!! ~!~!i[iip~;;;··N;;~·~;·i;;~~~H;;~k;:·i 

RedacQ&o e Ortlclnal • 


r1la Jolio Pinto D. 18 


Tel. to2:l-C:I. \loltal ISIl 

~no ~::O;':~t::'~ 
 tOSUOO I'' 


Semeelte 21~$OOOSOOO1'rlmel!lr~ L 

(Fundado em 1935) .' •.,.,. '. '.•."" . 
Direção do amador DANTE NATIVIDADE •• 

«O teatro ~ considerado como uma das expressOes • 
da cultura nacional. e a sua iinaiiáade é essencialmenie I_ 
~e:~el~~r J:O :g~;;;:~~~~~toei~i;~t~r~11 d~/O;t'de 21 de I :.. 

::~ero nu!.., 'ii~ jSexta-feirl/ 20 de Outubro de 1939-A', 20 hora'l_ 
No Inl~,IOI 'I Grande festival em benefício dos pobres da : 

AnDo '~~XJO 
8emeotre 26:tiOUOTrlmeotre U.$(lC){l 

ADDuDotoamt\dlaotceoDlr,,,'(' 

Oa urll(lnal., me.mo 01(, publi(,-<l 


,~;::;;,;.;;';~~.. 
artlllo~ •••lgoRdo« 

odécimo 
q1larto

Dalai-Iama 
Um telegrama de Llan

Tcheu, Da Chinll , para a im , 
prensa de Londres, anunciou 
ultimamente ter sido desco' 
berto o decimo quarto dolai · 
lama ('lhefe supremo da re
IIglAo budista no Tiberle), 
em Taer88ou, uma cidade 
,anta d08 padre8 budistas, 
situada ao sul de Kokonor. 

ES8a noticia parecerá e8 
trllDha a08 n0880S il!ilureE; 
ma8 a explicação é (ácil. O 
décimo quarto dalaí-Iama e8· 
tarla perdido? NAo. E' que 
todo «papa- budista, ao fa · 
lecer, automaticamente se 
reincarna no corpo de uma 
criança que, naturalmente, 
ninguem 8abe quem é. Em 
virtude de8sa ignorância, o 
trono do lIumo pontlflce, re· 
preleDtante de Buda, fica DU· 
ma espéCie de vacância, até 
que o novo dalai lama .se 
revele-. Há cinco anos du 
rava IS80, até que loi agora 
descoberto o sucessor. O no· 
vo eleito no qual o grande· 
lama «Instalou> "Bua «re8i· 
déDclar tem cinco a008 de 
Idade, Diz ae que seU8 0lh08 
IAo multo vivos, seu tempe
ramento calmo e 8eu porte 
cheio do digDidade. lIt.:sa o 
hóbllo dos jóvens lama8, cõr 
de alfazema, e nAo lIe mos
tra constrangido em presen' 
ça de estranho8. O fUluro 
chefe religioso do Tibete já 

11- partiu da lua cldada natal 
para Lh1l88a, 8éde do 8eu 
pODtllicado, rodeado dE' graD
dei homenagens, 

IIJ:,I.O 

> "STTS'<.M!l~URI 

.. ,
~x-oh.~~~on-
5 ' nlilll cdi 

ª~~~ital .de 
Nuernberg

{PrÔI8• .L..aUíkbardt 

Ilha, a cargo da SOCIEDADE MISSIONARIA • 

Represe.nlação do inleressante vaudavUle em 3 aios, de Aristides AbraDches ,_ MIXTO• Paqllete -Ana' dias f-. e 23Casa e ra es 1.- Vapor «~;Piv~~i~~;;s I el6d O t ' 

~S;;;;ÃO PEl~ ~:,~~~;;:;~;;;:S 
FREDERICO _ Sr. TI•. Alb.no Lúcio 
XC~AR == ~~i,•. ~~~·ê~~i.~:mi.io 


. RAFAEL =~:ít•. ~:~~~h~~.i~.s Neves 

~.ç~:R:~ Lisbôa _ Atualidade 

Mobili"rio
l 

por obséquio, da CUI Paulo Schlemper : Todo o movimento de passageIros e cargas é feIto pelO trapiche . ~!t(l á 

'NAS 2$000 • -R:ta M~~~: 'mals mformaçOes, na sé~e da _POLTRO - • Emoresa NaCIonal de Navegaçao Hatpcke.,< 
Ol _b~~~~~.~~~~~~.proc~~~~. mãos do I~:_~~~enx Cardoso, 1 á rua Conselheiro Mafra n.' 30. '. ..~I:; 

/ .' ;' I / / ) '. 
, ; / ,

/ / / I 
; 	 ;1,' 

/ I I 
I / 

I 
/ 

; 

I 

EJ FACIL APANHAI\ UM~ 
GRJPPE, UM RESFRIADO, OU UMA 
PNEUMONIA 

MAS 'TOto')~tlOO O FAMO&O 

PflTOM. DEANG\tO PfW11I~ 
NADA Ha QUE lU1EI'\ 

VERDADEI:R,Â,MiE.MTE 
SY:RPIEENitllDiOI 

".<1. !'.~;,:::d::'f.:~T~!' t:v~:.".~i,.C:;.:"'Ó':'~; 
do ~ul, oude ~ mUllo qutrldo pC/li SUl! Dumeroaa cllco
tel~, assim DOS eacrtV~u: 

«TeDho o mc!llor prazer em recoohecer o leu 

.., 	 _ 
Transporte râ~ido: de:~il5~agelro. e carlas com o vapor «Anna.; .••. 

unicamente de cargàs ;c'om OI vapores .Max. e .Capivarl. 
•• 

SAlDAS MENSAIS DO P?:;TODE "toliíÀÍ<óPOLlS ••...,,......1.,'••,""...,."',",',''","""'.'. 
Linha FpOIiS.-RSiO de janeiro ILinha Fpolis.-Rio de laneiro Linha LFiorlanOPolis- ... 

~:::I:p~:~~:~:;t~~;::ang::: 
e cargas. I 

S d d 

Escala São Francisco 

Transporte de cargas 


Paquete «Max' 


dias 7 e ~2 


aguna, ".•..,'.,• .:.~,...;...•....:;,: 
Transporte de cargas, 51"'-·' 'W 

Paquete -Max. .. .lióI "':" "". ~.;'. 
• .,,, 

dias 2 e 17 -Ir 
·1 :.. ;,;::,~i~,~~~;ii:~~:!: 5,,,,,,, 18 h"" , m·1 Sald~a:r;ga~~~a da 

Ordens de embarques até áS' Ordens de embarques até Ordens de embarques até 
: 12 horas d~~íd~~~peras das ás 12 horas. ás I~a~a:a(~~s:.eras 
~ .. ... - . -- -_. u ..=-- .. --i Observações: ~:eia~s~;:i~~t~e~~~e~:~~~::~' d~O a~~~;:~~~ri~e d:acc~::!~ 

E' expressamente prohibida a acq!lisição. de passagens a bordo dos vapores, 

• 

=.'...;.::....'.•. 
.••.•. • 

. : _

1:\ 
'I'~i 
. ' 
. _ 


, " ,,, , 

~. t.... ~e••4\Jl •••••••••-_.._.~:;l;aoe=e.e.u. ~_telM!
Animais 

«perFumistas 11 

Três animais existem, que 
s1l0 indispensáveis aos fabrlcan · : 
tes de perfumes. O cervo da I 
incHa, que viV' e n 0 $ altos p1~ ~; 
tós da Asia, é de pequeno ta- ' 
manho. O macho tt l11 no ven
tre uma glândula do tamanho 
de uma noz, que secreta um al
mlscar muito aliv(', matéria es
curo e viscosa. O almíscar dá 
eos perfumes uma grande fixi
dez, e é muito 'procurado para 
a manipulação dos perfumes de 
luxo. A «tivette~, chamada vul
garmente «almlscar dos pobres», 
liquido untuoso e espesso, é se· 
cretada por um pequeno mamí· 
fero do mesmo nome do proce, 
dente. Os animais são captura
dos e postos em gaiolas. onde 
se alimentam geralmente com 
carne de vaca_ De 15 em lã 
dias a gtandula é «ordenhada. 
e produz de 10 a 15 gramas de 
almiscar. O castor possue duas 
glãndulas que fornecem o «cas
toreum', empregado como fixa· 
dor. As glândulas expelem um 
odor muito acentuado e forte
mente impregnado de substãn 
cia. vegetais de que o castor 
se nutre, 

o Elixir ele Nogueir.
I' ceMeclde'" .. __ • 

................11'-. 
SYPHLISI

f...... .~.•~.:.:~........ 

56 ElIxir ele Nosu4tlr. 

Matriz:F~º~i~~()~~lm~ : 
Fiilals em: BlillIlenau,Cr~~e1.foXdo ~ulr-4!gé~, 
Laguna e S. Franc18~~:-'""'Mo8ttuãi'lo elD'Túb!lr~o 

em pre.taç6••-Gar.ntla d. 4 8Ono. 
!;moaeIoJ (dI 90 I dl /20 li/TOS)

amboodei ulDa '~D_J. IIlfprtb..d..... pob. CID t4 
boras coó30melJl/m"!l0~ .,,~~rllla ,Ieclrica dQ qut .a 

(erro de .. eD8()íi[m~t/e~'~j.~lbolce ~, tuvl~_ 

Maatemo8 em 'id~pÓ81tÓ\ t~ &11 pt}9&w .obre
&alentes é' "mesmo mecaIltemo. completos. 

Em c:a8011 d~ dCDlI,roDlo,ol'i ::'propnl'ClrlOI ",Ao Olld
dldo, Immcdl"l"írteIJrticlemDec!uldHI clt OaU.lullr~m 

: e~:!d~::II:!{ggl~:~~~~"~~úro ~ ::1:ot'ri!II~~~ 
>:;Llf· >.... . tA·j}ét;<.; 8 

m~~~o d~~d~ ~ALENOOAL~~mo~ V~ J~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~.~.~.~.~.~.i.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 
~~fi"I:,U!~d~U~~~~~~!~~'d~ol~is~: :~~er~~~ O:~~:iV~~ 	 • 
outro Irdlamenlr , em vlrlude dOI doentu morarem DiI 	 ê Arte'.ctos de Borracha :I:~:r1!~~~;~, ~:r~~d~:p~~~: e~~~~a ~~I~::~~o~::e :::~ 	 (Ltd.
ESPLENDIDQ preparado Dacloo"I,., 	 .~lpIVI I. • 

J:,,:".'ê';:B.';Kteuter} . . (PIPu:a ~~!~~e~~c!I~~~O~t~~ag,~os Tupi- Fabrlcant.. do. I.mo.ol ••pato. : 
dei E.p~c!~li~tà ; e»l1 .\, nambd ~:;::;~~::),poderoso depura:lor~loiílêo " Or!-beornraCthaal n : 

Url,rgia Otn R , clo ;a8ólliié, ,,::formU!a do eminente upeclaIlsl~ ;,eb[,~y- •• 
Pb\!II, Dr, f"re derlcoW, RomG~.- éomDla;;reI.Ii,0,l1

Alta Gtrurpa, I)'De !lnrrllldor d. ~IFrLlS, •.' .REllMATIStv10, :~:.':iMoleat1.. e_ =(doeDÇU de da pelll • dO ~~iiliilé.~or ; lsà· " ( , O ,IDOIa re.:.ltlUlo • 
I) e , I por todoa o, n~.llt!d~ii c; III.~~!~Ó -Tlie ',tlm oell••btOlu-	 .. Caçapava"N-~dO .~...'!!:.. I. CClllf' ••~ e.r~!'ill~rei,;--pei'felt ,, {provado que o 	 ••vu_.- #--	 '.OALtNOOAU+lilb.lliurr~cõÜ1PoaIiíY•• -raar.,...... 

.."oeo e opel'a9let PlrltO... e carl , ' mlll IllcccO••, 1& oood.....ClIII ••• _ 
de Pludoa, ptlo I,••d••ablo breatltt,o Dr. MIIIl.1 CoU'O, E.tabeleclmento Indu.trlal em • 

CouaItodo • ,ai Tr.... o eOALENOOAL" Dlo taar lubetJlulO', NÃO I • 
... 18 Cd. 10 •• 11. I CONTBM ALCQOL. 110 IlI',.>, dieta, ,til! larpoe CAÇAPAVA -E5T. DE 5",0 PAULO _ 
d. 	•••, I~) T.l. '"I"lr40, ~II dfeUo • proa to, dlltlll I redl"l. I _ f--' • IIISL ~""'·1lIII DI un. wt.. 
~ - 1.111 ' ~IItJM Bii'-'iOm~BORRAOHA I~ I_

1IeIId-.cla , rua Se- BIlooatra-ee em ~od.. •• Panaf.clu I ..rtI6rk. • .ep6eJto.. 810 Paalo: 
....... Juolor, 20. - do 8ra.U e Rep6blleu SuI,Amerloaoal, Rua ~ .. 8ciIata. L. -r...... a.... _ 


__ L_'_D_,N_ , __H__ Te_Ie_pb_oD_e_-_t_J_J1-r N_I6_A_"_,___ , _8_P_ - ' _*.__-',1.................................... 
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e o ESTADO, 19 de O u tubro de 1939 

Apre;ênsiVo ; r~ Vaticano TEATRO ALVARO DE o sol está manchado 
Noya York. 18. tU. P.) - A "octaç \" <lê A,tróno .CARVALHO ",li dor 

a •• 

me. , ob6 f\ ou ;:1 II acha, ~o :arn coo Idll-radacOm :' 0 avanço russo como eauq pr're~!cI~~L~,." , ~rur sb'lru.1 1I , .d. tj " Dertur b • 
çii. lótr!c•• " ,:.ílaSt:tormentlls: maguétictls . qUo,l têniJ'afela.Rio, IR-Pio XII reiniciou osseIi8~;r~tÇos em f~ ' . Companhia ~.cjonll de do a. cQlDualeaçõéii \· telégrá!ic·as·~ em to'joo ··hemisfér'io' n osvúr do est!lbelecimento de uma frente espiritual anti ·co- Comidio1l ';Rilj~i,o C ..nccl•• lilllmo, dl... ;':> ··,:;:;':,::9,i.t ':", ' ,.. !:.'.~.: .:~,;;.F;.";.,;,%


munista e para impt'dlr que a intt'rvenção f 'USSS na Euro- ...... . 
 Yblo. Ií~mens ,de ; ciência e !otógralos ,::~oiMunu 
pa perturbe !l vida católica nos territitrios submetidos à in TEM})OltiÜ5Aii,QFICIAL dI' História NaC. ra! ..ô.bser.vH,rãó ,o eclipese da lúa ( hojli , • 
fluência dos sovietes. DE BOM "HUMOR bórd" de um avl~o. :em . gr~nde ' altilra ; sot oscootrôt.O Pontllice realizou sondll'gens por meio dos re- . . .,... '.. te r r .l~. de M nhaltan : ;· "' ..:~,~ç 

presentantes do Vaticano nos palses sigoaléri08 do pacto Estréa na Terçafefra, 24 de 


i~::1~f;]s;6~~aee:~trl~;~a~~~:~:nfa~!es P~~~i~!~lr~:~:~een:erv~ comé~~~~~rt?~a~~~ ';~ :1••••~~~~~~,~:~.'••~,~r.~'.I.:a tos 

SlIbe se que 8 qut:sl11o da atitude do Reieh a êste ", • LUTZ ':' FERR l.:N·0'0"& (IA 'lTO'A •
~~~~~~;:' ~'~0!l~~~ s~.s~~:i1~~g~m:g~!lBeOrg~~~a~!~~~rca~~~r~ O'HOMEM QUE FICA!· ,,\: , .. '(:~::",'·r' . .• '. • ~'. ':\:;:;, • 

~~~?cn~~,II~~~c! e~ti~!ll~?r:n/om o secretário de Estado do Original de' Mag~li1ãe'~ '\juhíOr,~:i"edátor . da S' : ' Priméiro Instituto Sul Ameri~ílno de':(' : 

"Carioca- e "Vamos lero.. Ótica e ' Instruméntal Científico •

Agitam se os Baleaos \: Casa matriz - Rio de Janeiro : 
- PREÇOS ESPECIAIS: Camarote 20$000--Poltrona • Nas suas variadas secções abrange completamente: • 

guns CI~~~'I;:P-;;iit~c~gêd~inB~g~~~:ta ::s~~:m~~~ %~:ta:l~ ou Balcão 4$000 e Gerdis 2$000 11. Cirurgia,-Fisiologia e PSicologia- Elet; j . • 
propensos a acreditar que, logo após ter solucionado o 399 • 7v-? • 'd d T . d t' I Q .. M • 
c.aso da:! suas exig~ncias a FlUlàndis, . os Sovleted volta- • CI a e- ecno-In us ria - Ulmlca"':' i~ • 
num as suas Iltençol's para a reconqUIsta da Bessarábia. _. croscopia e Projeção-Ensino-Fotogra- • 
r d à R r. ' ! ~ fia - Matemátice .. Desenho - Ótica. .
Iran o':m' Bu~~~':sl: 'nãf) deixou mesmo de ser notada a ". •• • 

colllcidência da chamatla de reservistas húlgsros ao ser· UltIma hora esporllva • E.c,il6,io lécnico p.r. consuIt..·-Dispõe de espeCiSIiS , .:..":.,.,,. , 
viço ('om a atual presença em MoscolI do cnrooel Boi!· • tas abalizados. e responde às consultas que :',. 
deH, clll,re da IlVi8'ião bll IIr11 rlJ . ACI'ntu6 se ainrl" que K • lhe são .formuladas ~ôbre problemas técni- ·.r'. 
Tu~qUiu. que é aliada da Rumltuia, tant? quanto da lugos • c~s e cientl!icos;. ~f>bre m?ntsgem d~ .hospi <;'.O a I'd ont ao I ai. . _ láVla e da Grécia. possue grandes cc.ntlDgentes dll8 suas taIS, casas de sautle, servIços espeCIaIs, e t..c.. ; :.: ._ 
l\'OpuS lias fronteiras bÚlgaras. VICe- I er ( r r s• ..:>. 

• •• • Peçam-nos prospectos e lnformaçoes .:f. 

O «Prlnclpessa MarIa» .- • MACH flDO '" CIA. ". 
RIO, 18 - Repl.,to de pae ' l pitão de fragata Oolelli Ce · Anuncia-se sensacional a peleja que a .' .Rep,e,.nl."t•• ge,.I. em S.nl. C.tllin. '0:. 

~R~eiros, fundeou hoje IItl ~are, que_ deu apenas estas cidade verá domingo próximo • Rua João Pinto, 5 Caixa poslal, 37 . '1':. 
GUtlnabHra o .Prln<:lpessll IDforOluçoes: • Florian' olis ".• 
Muriu'. que continuou 11 yill' «Fizemos boa v!8gem. Nu- Despertll o mais vivo i~te- \' Os « r~uhrlis Negros. s;:r· • J(ifl Op 1'\v lt - 1O,i>. 
g (! IU 1)1\,11 o , portos de 811n da de anormal tivemos em resse nos circulos eRportlvos g"m como Urtl gr!l!l<le o!J~t~ . _ . !l '. Y 

lOS. Montevidéo e But'u,,~ 1l1l;;811 (I'itves~i:i. lia .;t;(rBI'1lI0", dl\ cidade a parti<lll de cam· culo à pretensão dos pupilos i •••••••••••••••••••~.,.I. 
AI~~s, à tarde. . . no estreito de. (Jibraltar, re peonato, que será. realizada Ide AntOnio Apóstolo que vêm, . >'. 

Es~e transatlílntlco Itullfl · cehus um rádIO de b~rdo de lia tarde de <!om,lDgo pl'óxi · no onze do Iris um 8t!versà , .' ''', .. <~.; 

9ue110 velo comanllltdo pelo ca· um dos cruzadores IOgles('s mo e colocara como ad ' rio v/llor060 e que díHCilmen . ! .'.·.D........' •
~I(INES CORO..A ....t:\.... s 
que patrulhuvam aqueh. zo versárlOS 08 quadros repre-I te se deixará abater. l Y' ~l .. U' 
na. P<!uco depois fiz parar senli~iv08 tio 'ramaodaré e F I á id ~ \ f ! da ' :--.oCf a Real Circuilo Clnemalotr6ií "; Ltit&.")])~;(.) 1"- '!' o na\'JO e num escaler par· do In!! . . IIzem o u~a_ r p. a snu M A -, ___ FODe lS81 ___ ca .( J.!.. 1" tlu de bordo da belonave in Os «Diabos Rubros>, que lisa da exposlçao lelta e co · I. ;_ 

a líder dos cinemas glesa um pllrl llmeotar. Um IItê o momento ocupllm li ~\I" nhecendo ' se de sobra o va '--- HOle " . 5a. felra - ,HOj 
ElIIP CinemaiOllrifica üüBON Lida. ofi~i!ii inglês. gentilissimo. li~erança do cl'rtame oficial I~_r dos dois clubes que se FAZEM ANOS HOJE: No Rex a. I~. ~9 • .2~. ~5 · ~~~., 

_ Fone: I~02 .. _ vl~ltou loda o paquete de da L. F. F., distanciados ape vao ~ater, fácll~ente chega- sra. Viuva Mblma Gcnça/ves dd Em um. unlc. exlb,~.ç.o ' " 
HOJe 5a. feua - HOJe mmha companhia. dando· me I1I1S dois pontos do IIder. es- mos a conclusao de que o S!lva, genltora do sr. de3. Medeiros SEGIR~~O DE ~~ . O. .J~~Nê' 

A', 71, 19 • 20."5 horas tlt~pols livre curso. A bordo tão dhlpostos" despender de públlco da Capitlll presencia· Filho; Um•. eglhm. cO~lOdl. POIICI.I,.~d. 
Unico die d. exlbiçio plilestrei amavelmente com toda a sua t'nergia para se rá, na turde de domingo, a sra. d. Aurora Marques Gulm(ltáe~; Unlt.1. p.'oduz,d. por. ;W~It.r:" 

Um vc,d.d.ilo po.m. d••morl fI releri'l" orlclal. Ao chej;t'ar manterem naquele po~to . um grande jogo. sra. d. Ollndlna Pinto da luz; W.nglOr. ,,,t~IPr.l.d.,,• . ' •. Y. 
Um romenc. lu.víuimo • dil.r.n ' a 'rene.rile, "1 stractldos qua- _ ____o srila. O/.ndlna Alelas, filha do qu.e. m.'ntlho.am.nl•.. .p~r.. ..,._._ ___ •• 

te que no. obrlg•• m.diur lôb,. tro D~VH)8 ~lemlle8, Q,ue "ram sr. João Alelas, luncion&rlo da De/e- F,.d~..ck M.,ch • e Ilnd ~n,m. 
ell' 'OIÇ' poderoM: o AMOR .. 8egUldos a distâoCIII, pelll Últimas... 'as gentis senhoritas Eugt'nia g3cia Flscol; lo". j,.n B.nn.t. . que se ,. 
A W",," devolve nOI • Incom frota ~e cruzallorf!s franca Lolô . o exceknte dianteiro ISilva e Gella Simas. SI. JoIo Alcântara da Cunha, dile- tr.ndo,m. ~m .nc.nt.~o,. IRore". 

p.,ivel K.v Fr."ei••0 I.do d. 1I!!8 e IDglese fl Em toda 11 sulino, que lormou na reserva I ,. - . tor regional dos Correios e Tél€gra. ~om ~ 1,10 d~ d.'PI.I.,. .o ••. , 
Wllli.m Pow.II, no seu mli, dn- rota de ~ener . ft! no Rio en · da seleção calarinense na sen- E m~lIto prová vel que o pn- los de Slo Paulo; IUCIOIO ,. m.tr.llo dd~~hve. · qUI 
toc.do d...mpenho a viy.rem o contrei Hlnda muitos vasoll de sacianal peleja contra o combi. melro logo da zona sul. e~ dls sr. Nilo Nocell, replesenlante CQ _ e o nOI>O Fr.d...ck. " 
mli, biurro • o m.l, ,.nl.cion.1 guerra rrllncescii e ingleses. nado paranaeõlse, delenderá. ain puta do Camp'eonato BraSileiro melc,al; N~o. se tlqueç.m: .Eu. 111m• .~.,. 

de todol o, c.pílulo, .mOlo,o, eDcarre~ados do patrulha- da este ano, as cores do valo. de Futeból, sela realizado em sr. Pedro Evartslo Dias; .xlbldo .om.nl. hOI ••m 3 •••eo~•• 
d. "id. mento do Atlântico. Todo!' r050 Aval FuleMI Clube. Porto·Alegre, entre as seleções sr. Pedro Goulcrl de Sousa, ge- _ . --- .... .

A UNICA SOLUÇÃO faziam sin ~ 1 de boa viagem calarinense e gaúcha. rente da grande I·rma Edu,mfo HJrn No Imperial ã. 1930 horu .. 
AI.m ·d.lcl, o .Ie"co "OI mo.tr. para o .Prlncl!,r8I1a Maria> . Por ter sido transferido para e membro da diretoria da Aisoc. Em um. únic. . ....io 

Ali". Mie Mlho" • Fr.nk Foi tudo quanto ocorrl/u». o E.stado do Rio, solicitou de · De toda a parte. •• Comercial de FIOrlan6polis; • llmED ..RcoOm'~"oE.tO Ml • .ICtO.m.E"gOu.IMmO,,,NI.S.~ · " 
Mae: Huth !1lissao do cargo de diretor féc A Federnção Paràeose so· o lóvem Osmar Cunha, lunclon~rlo 

No p/ogr.m. nico da Liga Florlanopolitana licitou, onll!m, iRllorlç1\o ao do Banco Nacional do ComércIo. p,incípII int.rpr.I.. o incomp.," 
Compl.m."to Nleio...1 -.. D. f . B de Fuleb61 o conhecido espor- Campeonato Bra~i1eiro. vel .,ti.t. Fr.d.,lck · M.c~ . V.: 


Ave de R~pl". - .. d.I."h. tista Almando Fonseca . Senborlla, .xlla que 8ell notvo lo·.mol "um CIIO 1."li,tiéo ·d. 

2 b.iI.,.. A Liga Mineira resolveu o.e cbllpéu RAMENZONI. dupl. personaliel.d., lI.n.lolmao' 


Preço, 2$000. 1$000 lO_ O Bri!ãnia, de ClI'iliba, pre tomar parte na Campeonato VISITAS do .. '0' olho. d. éiii,lênCi. , 

_ •...-... lende realizar duas partidas Brasileiro. O sr lIe .cel. Cândido Caldi5 vi "um ...bllho d••1I0",br.,;·:.. T,.íl' 


.'_ e. O~ nesta capital, ainda no corrente silou ·nos, ;ntem, para nos (omunl· ,. d. um. p.lícul••'" ·: q~•.rii :~ 

Amanhã '.' 110....'7 mês . Consta que os rubros da A. LIga Carioca em st>sslio Cdr haver deixado o comando do 14.0 po,lol • pIOY•.•studo" ·cl."tlficoi 


Lupe V./n ,."tr•• goudí..lm. e\" \)\.;~ O \. Terra dos Pinheirais enlrentarllo reRllz~da ontem, tomou ali B. C. e lIazer.nos as suas despedl- que I.nto t.m lIr.o~uPado':··.,·o(, 

dupl. Wh..l.r- -Wool,.y lI••,,- T ,,," ,,' a seleçllo catalincnse. seguintes resoluções: Inscre- das, vlslo ter de parllr, dentro em .,Iudiosol. O Médico eMolIstr~ 


c.nlldoll comédl. com e \ .f,0 • ver se no Campeonato Bra- breve para I capll~1 ledeul. contilul. ..m dúvidi ;·: ..Ii..tç- irm~ 

"umero' d. revill.: ~ "" e.\O~.ccr,(· A Federação Catarinellse de sileiro, desde que a sua se- Ao' mesmo lempo s. s. nos apre d.. gr."d•• "nó,i.1 d. " rt. ;.éi~. , 


CORTANDO AS VAZAS ~ o .\\e \\)(.." Desportos ainda nao solicitou It'ção oão seja obrlgdda a sentou o sr. m.jor Állur de A. Mar mllog/ilic. d. "!,"0~ te~póí : :"': 

• o• .3.". ".0 .plsódiol d. \\9l~~e.\\\\~e\·· inscriçllo ao Campeonalo Brasi· jogar anlt's do dia 10 de de, ques O'Reilly, engenhello militar e Pr.~o 1$100, (.1010 ,,,clUld.o}. ·. 

len••cion.ll..im. p/odução '1OIiael. r;. \'" ~ • leiro de I'uteból. zembro. suspender, por um civil, que velo em sua companhia 
co", R.I.,h 8.1.!.d • B.I. LU!lo", ~o di' uno, o técnico do Bomsuce!!· e que o subllllulu no comando dõ 
GUARDA-CusTA ALERTA Os valorosos e simpáticos 80, sr. Gentil Cardoso, mui quela briosa unidade do exérciro. Sóbado ,c"~ 

grêmios esportivos his e Bani· lar em 500s e 200$000, respe- Os dOIS lIuslres mllrtares demo- No Ru à. 19 . ho,•••m ·'ponTo:, 
ImportilDtel-- O ••ri.do Guar- ga-Verde inscreveram como su- ctlvamente 08 jogadores Or- raram-se em grata palestra em nossa Colo...1 p/ogr.",. duplo :coril t:dói' 
da-colta IIlrta ••,. exibielo • as represenlanles, na seleção fe lando, do Fluminense, e Ar· red~çlo, e, assim, ê com sincero lil",., .,p.cl.I,...nt, '...I.cloiiid." 
"I"hi ,in I.e. d••1I...~io que minina da Escola de Esgrima, gemlro, do Vasco. Pf.zer que reg lslamos sua amabllls- par. constlti"r .•·liirp,...~~ ·".. •. 

" i"lr.. tod. ·. no..a p/o".rnaçio slma visita. TEMPlSTADE~~·IN UM 
com • "I"d. d. CI•. Ce"c.I., • O Santos disputará 11. 8 de COPO ':O'A8UA 

_,b... : __~~~E::_~ I.m.". GQN'lmE PARA MISSA~~s~e::~[~au:aFI~~~::o~mlll' m::a::::=~o~A1.U:NZÕNI~ft. QUANDO 31~;,~SI8UE 
Sóbado "< ,i/' ". A peleja S Cristóvão X Achl-Sft nest, capital o sr. Edgar PI.~O fS100; (iilô;;lndeUo).. 

: I it ilr ~Ri4.~~..... I,:'i:~:c o~~T.~~'ttD' .iliR R,~iy:.:.t:~~á~;i~~r;.~ :~H:.~~:a~~:~:1: ::~I~:~t.'~~IUd.....d. e ::::::...: ~.f,'''J, N.; 
A ';":s~ ;~ue manda rezar no dia 21, às .98. tiro. de querra e ES~::O:~H ",Glórla-Holel MJ.~~iW.~r..u.u. 

" . 7 " h~ras, no altar de SAo ;,José, na 08 <J6vens ,de :.20anoll as segulnlespeSSOIS: Humbérlo.ya. Oepolí}di:1\f•• M .... d. ~. 
Dom1nqo ' Cat~dral;',p~laalma dese,u ' saud()so ., ;0; gtln.eraI.O__apilr : ])utra lenl~,JojHlcher,~. EdlJlrdo Ca~argoi '''-Oféi ..... 4. te4. • "'-'• • 

A PIOUIIIA DO lIIICIfO pai JOSé ~A~frONJO : O~t;IMA; ' falêcidoHa {14pr~lbi~ ' ~ · D1,atrlcula .e.m..~I~o&, H~m~ .Zanonl,A/l)eIlO >Dalc.riale,' iPi.,. t •• fi.. ,.., • c...... 
u.. ~. MIl............ do corre,;té, àntêcipando' seus '; aeradêclméntóâ;: cI~ .~ gU!r~a , ek~8colaa , ~,~ i~~II-; SI~ ,:'.Dltler,S.dy . ~h. [-- ....YI~ d.......... I......, 

....te ...u.•....a c_ 379 "'0 ' ., ·".:I;·"· .';'".," '::. '3 " ' truçAo I8IUtar 'aol jóv.nl de ,~tL~on~ne, ;;.:dri · Arü/do Flfl I • ••,_ UlICdr••• ~... . . 
P,..... ,... • M.dtrt [ ...- :-;". ".- .v.~ ~ __, !!.I!te ,~12~' , ..,..~,~rJ!I!;MI!!'Y " fMlIIOell.~ . ToIedo. '"eM HSOO e 11000. 

ExijaITl O Sabão 

~~YIB8E. ESPEUIALIDADEII 
K W~TZ~L • OIA.·-JOIIIVILL~ (Marca reglatrada) 

o IDEAL PARA 008INHA. LAVANDBRJA B LAVADEIRA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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