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á1. 500.000 franceses 
garis, .9 (nlvaa, . al{êncla lrancau) - O, .. (ôftésÔE§Jta~'õ i~oladbsda~ Lillbailvl~gin~t mantêm con:aclo entre c!ii;me-;i 

dlantecomunicações
i 
telefônicas. subterrâneas diretas"' e S ' 

~~~~~~e~e •.~~:~t:~?~iiJ: ~~~rb~?r::b e~r:or:. OcCa:l~~at~~ ' O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA êATARINA 
exército alemãl'l e aos.. seus a'p~relhoil de observação.l:á 

Diretor-gerente : Altino Flores 1.500.000 franceses , protegidoa " por massiços montanho" 
80S, com' todo!! os canhões: a8sestados e prontos para '. im
tra.· em . acção. 

COinO 08 fiôüeeS85 ,abaridoüsram voluntáriamenteANO XXV _L_-_ Florianópolis- Sexta feira. 10 de Novembro de 1939 N,7812 as vantagens obtidas em setembro, em ' terreno alemão, 
par~ recuar até a principal linha .defensiva da fronteira.· S· O '" os lortes'da linha Magiuot 'acham-se arcados com toda" .

STALIN Esplonagem na ulça s dl.s.sabores d.. a resp. onS~biJidade.!fO ~aso de.. ,·um. a.taque ·em massa, cabe ,....:.'...
às referidas fortlhcaçoes lançar um fogo mortUero para ·.O, 

E O COMUNISMO \ Berna,.9 (Agência !faciona!) _ A Su.iç.a desenvolve'I guerre,nas letras queos atacantes nãopossam .avançar. . " ' .. _ô: 
Nova York 9 (United Press sua contra-esplona~em .. A esse_ propósito notIciou-se que fo-' A h . • •••••••••••1•••••••••••·. <:/'

a"'ência Dortf!.americana) _ ram p~e.sos uma bail~r~na e Ires. homens, acusados de 8lI:er- guerra que OJC ensanguen- • . .'. . . . '. ,.. " , , - ... . "" 

::;t~~m~~~u~r~t~mJ~:nt~~t~o ~:ri:~!Vl~::be:.h!:~I~J::: ar:bri~~e~:ss:~m~~::l:s ~~u1~~ ~~p: :s:~:U~ti~~~:e~~r::;osE~;.. Grande 'aê'~·t:obertâ.-·;., 
~~~~n~~~:i:~ron~::m .Stali~ ~::to~d~~i~Wt:;_s~mn~en:~~~o~ Er:i~ar~naC~~f:o~ad~:~e~~~e:. ~:~~r~~csa~~::a~~r~~:ae!;i'to~~ • pa~-ã:a ;mülher : ' 

á' d d • class~_ segundo o processo, favorece a governos estrangeiros. Dentr: .o. casos maIs ongmlils • ."c,,>.;..,;,. •. 
oper rias o. mun '? .. na prl de que Ja estamos tendo notí
melrs. reumão J:~lbhcli da cías, com referência à literatura. • .... ,J~=(......:t ... 'l.ala?I ~ r.;w •
~rga~lzllçãO denominada ~No· destaca-se o quc vem de acon- • _!! _ !!_ ~_~ __!!_! !..J_l~ • 
~a LI~a Contra o FaSCismo tecer ao célebre romancista in- • •Onde encontrar 
e ,a Dltadura-. . glês Charles Morgan, muito co- • (O Rr:IÍtlidór\Í'Ir:lra) 

- rodos os <!rl;ldores e a.malO- Innecido no Brasil através de • A mulhe! não sofrerá dores •
N \.T \. D ( )O BJ'~

rIa do audltori? m~mle8ta · /.. / !"'" seus livros, e que, não faz mui- • ' 
ram que puas SimpatIas .an. .Á-.~ .r. - )' . tos dias, dirigiu singular missiva. ALIVIA AS eOLlCAS UTERINAS EM !2 HORAS • lO:> 
terl~res l1elos russus IUI viam V" S t· G LOL J ao semanário da "Cidade Luz" • Emprega-se com valltllgem parll . ' ,.'
so~rldO trans~o.rm.l;lçl\O ra~l . 'a a "- oryc erut ~ .tI A "Les Nouvelles, Littéraires" • combater 115 Piores Braocas, C611- • "'~::'" 
ca em conse~.II~ncladopac.to qUfl lá a tel'Ú, Deliciosa! onde se nota openodo seguinte, • cas Uterinas, Menstruais. após o • .. ,.".,~ 
germano-s~v~et~co, sendo t<! . 411 6V estuante de entusiasmo pelas • parIa, Hemorraglc!s e Dõre, nos -:>'" 
dos agora. tnlmlgoB do parti · 5 belas-letras: "Esta tarde vou c _ Ovarlas. • . ~;~.':;j:
do C()~~~__.____ meçar meu serviço no Almira~- • E' poder<;lso clllmllole e Regu- • 

OURO 
Gonçalves Dias O gesto da duquesa tado. Espero que. um dia, o • lador por exce1encill. • 
Transcorrcu, no dia :l, Todos se rt'lcordam bom Deus me permita lICab2r c • . FLUXO SE!))!..T!NA, !'~I1! sun • 

em loias. moedas. elc. mais um aniversário da lIinda da Ilgitü ','ão Gue Iromance. cUJas cenas se passam. .comprovada 'eficácia, ê. receiladll •
Compram-se. pagan·· I d 1 000 éd 

IIncUS. FIsc. pe1~-s:a:~Omd~~~::1I. ~:~~lt: ~~lCGO~~~lr~~Sdec~ia~ ~~~~UZ~:~aD\r~~~~~~va~ ~:n~;a~~a ~ei~u~efi~~ua e;;.'as:~s~ • por!'LÚ~O eS~DAT~Alc~nll~onlr" • 
!J!!!:~ Je~er!a Bre!!~he!"_ Rua hk,I~.r! 3 tj~ !He~ ah!t:! ~r2~!- sb~H~eç!l~ de Eduardo ruin m::mu scrlto !ie encontra em e ~e pm todll h 1)(lrte. • 

F.liPe SChm_ldl, 11. _ _ ..2_2_-._P__ Ici ra, sendo por igual con- VIII e o seu casamento poder de minha mulher. no paísl ••••••••••~•••••••••••••• 
___ _ ___ s~Rrado por quantus amam com uma senhora norte- de Gales" 

CONFIANÇA NAS :u~rt~~t~;i~~~~I~?ddea l~:m(~~~.- ~~:rJc~~/i~ adivg~~::s~ fér~i~re~t;~d~d~. :u;r:enç~~f~~~ «Moinho de Joinville» 
POSiÇÕES o <o Diario I'orlugués",a de Wiod~()r e se encon- às letras, acaba de apresentar

Paris, 9 CHavas, agência propôsit<', teve as seguin tra 1If\ Inglaterra. Roland Dorgeles como autor de Foi-nos facultada uma vi· I dos do de;>ósito, ('fetuavam 
francesa) _ Confiando na ICS exprcssues: (·Gonçalves Ora, lemos em um jor- interessante excentricidade. No sita - devéras agradável - a descarga de uma partida 
inexpugnobilidade de suos Dias. um romântico de nal europeu a seguinte dia em que essa potência resol- à agência do «Moinho de, daquela larinha. O trabalho 
defesas, o grosso das tropas sub lime cl11ctividadc, viveu nota: veu chamar às fileiras todos os Joinville., nesta capital ins· fazia·se rápida e metódica-
francesas está inactivo. po · sua curta existência agar- .0 povo britânico re. seus filhos cm idade militar, ai· talada em prédio recente· mente, sob a fiscalização do 
rêm, allerta. Numa zona de . r"do a essa única prcocu ceueu com a IDoior 8a- guem inquiriu de Dorlleles se mente reconstruido na rualliscal. 
S a 15 qUilúme,ros de lar- ' paçâo de briez. e graça. tisfli(,ão a nutícia de nào era sua pretensão deixar a Franci€co Tolentino. Convém frisar que a lari 
gura. entre as 10rtalezl.s e a Apesar dJS tendências :do que a duquesa de Win"- capital parisiense, tendo êle res· Recebidos, ali, pelo res- nha «Predileta», fabricada 
Ironteira alemã, outro pode lempo e da escola literária sor havia orerecido o pondido negativamente. porque, pectlvo agente, nosso dls- em ,Joinville, ê embarcada 
roso exército de 1I1/1i6 de que seguia, o seu estro seu c/lst",lo de La Croe, nesse mesmo dia , um grande tinto. patrlcio sr. Lourival naquele porto em barcos do 
meio milhão de homens ~un nào se l<"sloU em banali- em Clip AnUhes, no Sul serviço o preocupava . Pergun· Almel.da, subimos ao andar próprio ~oinho, transporta-
serva SUll8 pOSiÇftP6 no cam· dades de 161ma . Il;i nas oa França, para ser u- tado o motivo. com instância, superIOr. onde se acha pró· da neles para esta capital e 
po de batalha. E ê8se o Sllas composiçücs u imp': lilizado como ca88 de deu éle esta explicação: "Estava priamente o escritório, pri- recolhida imediatamente ao 
exércIto que, mediante 11 rio das ideias superiures. a 88ílde para os oficiais escrevendo um romance sôbre O morosamente org a n i Z a d o, depósito da lirma, sem so
:;leu serv!,:" .,.. ~..trnlhamen. 1 bund ade sem pre cm "çiin e soldarlos convlllescen · período do " aprê..-guerre" . Um com todo o servIço modero frer transbordoe nem demo

, to, estuda os movimentolS I ~x !:ricdi: (lndo se em im - teso Esta propriedadp é dos personagens era um alemao n~m~ntc ccntr~ladc, C onde :a.:::, de ;c!t:: q:.!c !!. !regucs!!! 
d08 IIlemães e mantém bem precaç()t·s aos sufrimentos enorme e presta-se ad- a quem eu havia dado um papel trabal.llam, além daq.uele .lia-I póde, com inteira confiança, 
informado o Estado Maior humanos. mirávelmente ao rim pa- muito simpático. Preciso destruir vlllhelfO, O sr. Jose Meira, adqUirir o produto sempre 
francês a êsse resp~ito. O I «E m I'ortu~al oS seus ra que fui orereclda. O o meu manuscrito". escriturário, e a srila. Maria Ifresco, com a pureza e a 
Rros80 do exército não en- I versos loram sempre ad geSIO da duquesa de Poderá, agora, Roiand Dor· dos Reis Hoog, dactiló~rafa. higiene com que sf\.i do Moi
trou; contudo, ua guerl"ll. mirado s, pelo encanlo da Windsor calou pro!un- geles, escrever outro romance A sala é ampla, ventilada nho; e isso é, de certo, uma 
-------~-. _ ..~.. sua forma e pela generosl- rlamente no coração dos sob o rouco retumbar dos ca· e.lluminad!! far~amenl-e, com 'I dss _suas mellioreô recomeD-
Vários atos de sabo· dil de da alma que dentro ingleses. que já nutrem nhões, o matraquear arrepiante vldraçãs giratórias e tudo o daçues. 

tagem dda vive». .. por ela gronde Simpatia". das metralhadoras e o ruido en- mal8 ordenado, denunciando Ao retirarmo nos, trazia· 
NOVA YOI-tK, 9. (Agênciu __~~__. .___ ._________.___.._..__._ _ ._ surdecedor dos enormes pássaros a perfeita r{'gularidade do mos da grande agência do 

Nacional). - Vários atos de P b d B I metálicos?.. trabalho ali realizado. Moinho de Joinville 8 mais 
sabotagem já foram regia- fO'j i os em el im postais e selos Charlcs Morgan. pelo menos, Um ditafone põe a mesa grata impressão; e, por isso, 
tados nos Estados Unidos. F I ao voltar das trincheiras, poderá do sr agente diretamente é de justiça que o registe
recelando.se que aumentem que a 8Vôm em P!Z terminar o seu. Mas. fá ·lo-á com em comun!~a9i1.0 com. o mos nesta nota. 
em conseqilêncla da suspen · Berlim, 9 CUnlted Press, agência norte-americana) .. O o espírito livre dos espectros hor- g.r e hlglemco deróslto, __________ ande 

silo do embargo de armas. Ministro da Propaganda determinou, por meio de um 'de- ríveis da guerra? Situado no andar té~reo, que 


O. chele :los «G.~en» oroIereto, a proibição de que cO'!tinue a circular um cartão Contcntemo·nos com as" pala· ~l'reorremo~ detidamente, ~ :----------~ 
g8DlzoU, para evitar 8t{'n' \Postal em que aparecem o Fuhrer e o Duce juntos sob a vras do Abb. Barthelemy: Toda vend?-se ah, sobre estrados, Machado & (."_.
llldos dessa Datureza, um eplgrale: "O Führer e o Duce já decidiram: páZlO.' guerra acaba por onde deve· em pilhas enorm~s e bem OI 

sistema de prott>ção ás in- Essa proibição atinge também os selos que trazem as ria começar: a paz..... «amarradas», milhares. de 

dústria!!. seguintes palavras: «Adolfo Hitler, nosso chefe de paz lO. Ela virá! sacas.da excelente larmha Agências e 


P. C. F. .Predlléta», a qual, de acõr-Ciuem perdeu? do com a lei federal que Representações
rége o assunto, é hoje a úni·
I Dr João de Araujo-OLHOs, OUVIDOS, .Fui dep~sitado na gerên- AS primeiras licenças ca marca do «Moinho de Caixe po.t.1 - 37 
· NARIZ, GARGANTAI ' fia do ESfADÜ um par de PARIS 9 'H ê . Jolnvllle» e pela sua quali- Rua João Pinto- 5

I uvas, que sl>rá entrE'gue a . ,\ avas, ag nCla dade supre';'a inegualáveI é F LOR( ANÓ POli S 
E,p.cl.II.t. do C.nbo d. Saúd. - A ••i.l.nl. do prol. San.on Iquem provar ser seu dono. Irancesa)-. Sã? concedidas a preferida r{o Estado ~m 

Consultas dlarlas das 4 as 61/2 horas 2V-l :~~r:o~~f~!mr:~:~ei!~en4~: geral.. 'I Sub-.ganl.. no, principal, 
Consultório e residência: Praça 15 de Novembro, 10 tiveram seU8 lares aumen- Na ocas:ão,. oe trabalha- muncíplol do Elt.do. 

10 I Nomeado para os tadoA com o nascimento de dores, no .raplChe aos run- 17P. ;.. 
Correios .futuros soldados ou futuras 

O sr. José d'Acampora, an- mãis de defensores da f'ran-Itigo funcionário do Nucleo ça». CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLtStlAS .OOs<·<· 
!~~~t~! Trj:U~:1 ~1~i~~!:i Não passará fome OUWOOS -IIIIZ- &111111- CIB&~I~PB.;,· 
de Santa Catarina, acaba de LONDRES, 9 (Ha'·as. agên· D ARMINIO ' lAV.· ARES ·· 
8tlr aproveitado para a vaga cia Irancesa) - O Ministro r. . , h ···,·, 
de oliciai administrativo da das Informações britânico (Assistente do Plol. Sanson) ..•; 
classe «b, aberta na Dire· a8se~ura numa nota que a ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOSSalão Progresso toria Regional dos Correios e Grã-Bret~nha, dura~te t"do Con.ult.. 20$000- OperlC;õ., a .comblnar ; 
Telégrafos pela aposentadoria o tempo da guerra, terá a- C ltó I R J PI T .' ."Rua Felipe Schmidi, 5 gflve;' Osvaldo Francisco da :~~rc~~~~ dA gêneros al!- °58u 

r o: ua oão nto, 7..:,. eI, 1461.-:-ResldênclaI456 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:hor-g.re
http:recelando.se
http:Almel.da
http:conse~.II~ncladopac.to


o I'3l'ADO- Sexta-felra. 10 4ê Non'mbro de t9J9 

Numerosas minas dé-I 
r m à costa na Dina 

10lSO 110 11000r 

Nao ·Pódê'Hà>.êl.. · . iâú~~}cotilu~,~!~ç~ei~ 


~puro a c:orrer pelas viias; O ELIXllt DE1-to.. 

GUElRA, do pharmac:eutico c:himico João da 

SUva SHveira, é o maior dep~rativo do san

gue. - O ELIXIR DE H OGUEIRA é mais que 

um nome, é um SYMBOLO! 

A Turquia se afasta do
ANG6R~~~!~~~. ,~~!:~,~~ ""'m';' 

norte·smericanll). - ~firma'j A Turquia. e.stá-se uti~i . 

~~'e :~ur~:i~e8 seau:~:J1.:?::.' j:n~~in~~ m~r~g~t~ es~:fl~~~~~ 
tando aos poucos do sistema Ique lh e loi aberto p~l!l lo· 
de reajustamento alemão, glaterra e França. como 
para Rdotar os programas auxilio para modificar o
d~s paises do livre inter'j siBte ma de ajusies até 114uI 
cHmblO. ' . em vigor. e em cOllseqilên 

Nas mesmas fontes segu-I cia do qual. cêrca de ses

!~ . 
v~~:ea m~~~~!:~~ae 
irstalla os «quadros» 
para os mesmos. 
Preços modicos. 

R 
Ui! João Pinto, 14 
Serviço garantido 

;·' marca ·· " 
co;ebha'giie, ' s (Havas. a- • 

'gência franceila). Sabe ·se I 
.tIut' , depois das últimas:;!em
1Je"tades. numerosas millas 
e'scaparam de suas amarras, I 
vindo dar à cosla. As auto- 'I 
ridades adotaram providên· 
cias imediatas, razendo-as 
eXpiúdil'. :dguillliB bombas 
provocaram grandes explo 
siies. partindo vidros de ja· 
nellis situ llda s a grlinde dis
túncía . causando grande e· 
moção ao públieo. O ehe[e 

cta secção d" minas, coman

dante FraDdellseD. declarou 

que o trabalho de rebentação 

df.S minas estará termiliado 

hoje à turde, não havendo 

razão para nl' rvos ismo. 


SERVIÇO NACIONAL 

DE RECENSEAMENTO 


BrwiiJeiros .' 
Auxi lia i. pntrioticlI

rnentt!. iI opcr~'J.çi1o do 
ReCeTl ~eilrlletlto d e 1940 
.,fr"n} (/e que ~')o Estado 
Novo -"f"jatn facu ltados 
eJ~rr l('rl to:; f!'s tatisticos 
qtH' o hahilitem a efl
('~"ntlir t" r eso /w>r os RrllIr
eles pToble tl1a s n~'7.ciotlc'l is 

(/.-, in~;tI'lJ(;lio. ássistf.nt';a 
nH;dicn-sa'ljtárj~ . pre
r,:idi-nci.'J S OChi /. ordem 
i-' c/(' fps~, púb/;(:«s. movi
nU'lltos IJll rllilnitii rios e

~~\:;1~~t~~s~o~e ~ 1f:~,~~ ~~~~r~f~' eC:t~t~o~e d~,Od~JaI~ -rn-- v.-I!l2 ","",,,~;",d(' 8,ite;s vó, 

:;.~~:?~::in:~~~;i~:~~I::~'~:l;,:i~ ,!"~:i:;~C:; ~I~!:!c;?";;~~;~d~;~:::~ "!! ::.';" , ,•."".. I 
!~rt~~oca~a d:~:~:~r~~~oo ~~i~ ~::e~en~~e~ôhre a base dll ~~~ Esteves Junior, 48. aOV .24 1-----------11 

Oulubro 4 
Foi entrt'gue em Itllja: (CIIlJt'çuda). 
o prêmio de Rs. 6:0005000, que eou
lJe pura as menores Maria e Ullilher

mina Silva, possuidoras dl1 
eull",rneta n. 220:3. contemplaf!u no 

sortl'io realizado 
de Outubro. 

Ainda a catástrofe do 
cThetis» 

Londres, l:l (Havas, agência 
frallcesn) - Rl!presentantes 
dt:. comissão de inquéritc. gn. 
vernumenlal do i\lmiranlado 
e da Companhia Comel Laird, 
acomp(,jnhllda de IOlúgralos 
oneiais. assistiram ao exa
me cHclal dos compartimen 
tos da próa do submarillo 
cTIJetis'. Os cadáveres en 
contram· se ainda no sub
mersível. mas não na parte 
examinada hoje_ O .TheIÍB» 
acha-se Da bala de Mollre. 

Or. BulclD Vianna 
-0

CODsultorio A Rua 
JoAG Pinto D. 18 (so
brado). CoDsultas da 
1 As 3 horas da ~!lr
de. Aos pobres -
CODswtUDO ... B08pl
tal ............d~Càt1~!~~.é.s 

.,8 J~.º.r~ i~.~m.!ª~~:;".".:~ .. ' , 

em .j 

Novembro 
18 

Sabado 
Ui::i\LlZA-SE mais um sorteio na 

Crédito Mutúo Predial, Cllm um 
prêmio em mercadorills no valor de 
rlj. 6:00u$OOO muitos outros menores. 

/3j
1111 . ,,~ 

Manual Prático do 

Imposto de Renda 


.Por Tito Rezende 
Conlendo toda a Legislação até Setembro de 1939 
Anotução, em eada artigo do regulamenlo, de 

todas as drclsõcs a êsse artigo referentes, - cêrca 
de 3.000 - administrativas e judiciárias. - ,!50 ob
servações de explicação e crítica do regulamento e 
das decisões. Formulario, com explieação milluciosll 
do modo de calcular o imposto e de orgauizar 08 
processos. Lpis e regulamentos ant"riores. Copioso 
indlce alfabético e remissivo, com 50 páginas, per 
mitindo, mesmo a um leigo, verilicar qualquer 8S
sunto que lhe interesBe. 

Preço do exemplar -- 30$000 
Procurar com Carlos Conceição

Secçio lmPGllo de Renda nesta Capital 
12 v. alt.-4 

CI\'f'1\ F CUFDA DO (ABt:LL 

~.I"-X ~PI~QC.[NIP 

_4hêj'j'Tiêna e 3 mt.l lhe, :-=========================::;1I;~\\::~:r~ _.....
,<, res ?à ;;e~'olta do rr ~hdo 

~-CôIÍt6'ill o-..,......:; .RI().\ SJMlrldloDAI) - 11 Im (•.,. de Transporte 8'151·1 ltda. '·õliJCiidC>:·. A.O ,_ .. _...preifésc' se oeu.,. ~a C!htga-
~.~ 

da do peqUISO laCe Im qUI S6de FlorlanÓ~U. =-..,:.!-~-= 

...'aJIJII-. bOEenl o tré. DlU, PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS =-=-~~ 

Ib.r••, dl.uDdO que a IIIm Vla,enl relula'.1 para Italai, Blum.nau. 

blreaqio 6 frag1llma" que JeuaQuá • Jolnville. em confort'vela.tr...lrla, ao mb1ao, para 

uma .,....10 DA Oua1labUL 
 omus DE LUXO 


O nu comucluC.. GOrdOIl 
 Para IlIlOrnllÇCkI procurelll os '~DIU nU11 Pllça-: 

Pele. 011....1110 pe" ,.por", 
 Zi"0-PddsMACHADO a OA.C:dOcll:I~~~ q:: m~·:or.; Rua Joio Pinto, 5 - Fone 1868 Dr Scho// 
qUI ~lll 4a 1011.'.rra • r...-":l1lC\lP'-------------_ro=-__..: I 
Ib d. !talho. -. Bv.-s 

Um cozinheiro 
que morreu de 

Fome 
Malij~hefl, antig0 chefe de 

cozinha do czar Nicolau 11 a
caba de morrer... de fome, na 
América do Norte. O homem 
que. sàbiamente, preparou sun
tuosos banqueles escapara com 
dificuldades á revolução para ir 
acabar os seus dias no Novo 
Mundo a braços com a mais 
negra miséria. 

Maliichcif era um clozinheiro 
p;<i:-~n (" i{l~::tl p 11m }lflmem de 
~spl~it()... 

Nicoláu T!, que aprecia va (I 

seu convívio, almoçou com ele 
várias vezes. Foi numa dessas 
ocasiões que a czar ina lhe rer· 
guntou: 

- Ale x, como reconhece as 
pessôas que apreciam a sua co 
zinha? 

Ao que lhe respcndeu muilu 
dj~no: 

- Majestade. os falsos gas·
ItÔnol11os .comem". os verda
deiros "saboreiam» 

Dr. Augusto de 
Paula 
MEDICO 

-Doenças tIe _lIorll 
P.rtos

-0118'._ -
CONSüLTORIO 

Roa VicIor Melrelles D. 26 
b 10 1/2 e das 2 .\$ 4 horas 

Tel. 140õ 
Ilesldeoclll: Vlllcoode Ouro 
7 Prelo. 4~ - Tel. 1M5 

JOANETES 
~~~~ 
""'" <;I~~ 

~f1J 
Ãd6t mois re

belde' 1HI'" 


'=r~:l~ ••111••1_ 

• As dôres desespcr:lm c amarguram 2 vida. Ma. 
~ ilbsuroo soffrc1-as pacicntemente, quando s. 
tem á mão um remcdio de efficacia garantida 
como a Can3spirinól. Cafiaspirina não somente 
211ivia a~ dôres, como reanima, rcstabelecendo O 

b~m estar norm:ll. 

a Scj:t precavido: tenha sempre á mão Ca6.aa
p irina. 

• 
P~ra 'H (:onr /J,.im;Jo~ d,. 
Cafias/Jiri N/J Irrotr' .'(;c/ul 
ru", p c' /I,.I CEl,O
lJIfANE. 

aF".&I!fRIt~A 

O REMEüiO üECl:J".FIÂH ç:A'" 

contra DORES E RESFRiADOS 

"..i .. ". ;.i.... cjACiUAS M,EDI~liNÂ..I,S 
de São Lourenço 

Alcalina: combate os males do 

ESTOMAGO e INTESTINOS 


. Regulariza asM aqneslana: funções do' 
FIGADO e RINS 

InFormações e pedidos 

RUA CONSELHEIRO MAFRA! 84 

FONE 1350 


419 aOv-f 

_ .. 

P~ITOHAL n[ 

ANGI[O P[LOT~NS[ . 
[ O ~~I;M~()IO INDI[ADO 

OPORTLJNI9~,I]),E..-Fo,to..i.Ejt.tuet.t 
OraDde itovld~deeuiiót~~;~l1â••ô..... .a4e1rL Pnd.... .t. 

~~~'~Tlé: ~1(~a~Ãr~~::~t :fá!~;,O:~!Õ ~..-=AN'HI '\ 
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ESTE hOIlH'm (. 11m fraco, um vellcido ' 
Ctlda vez mais doe lltp.. sellt.e escaparem

lhe as [ .. rc;as ao ll1c~mo t..'IlII)() nue uma 
~~Hllid('7. ('ada yez miio!' J[,,~ d"~"on; a pellr . 
...,ellte-S(~ {'a usado, senl allil11o, arde-ihe o 

estomago. I':' uma viC'tillla !I" amarellão
Apôio ao protesto da 

(Iou opi lnl:iío. t<-l'l'ivl'l [lag('lIo dn i· ,unpo. Associação dos EIlI.l'et.alll< •. SIl;) cllra t, fal·il (' ~illll')PS. Parll 
i:"'~o. basta seuuir (') COJlSt ,llto dos Illedit'·o~ 
qlw indil'am .. Cronistas Esportivos 

Domingo próximo a sele· rll o apronto da sua repre· 
çl!.o catarinense deverá en· sentação. A~~~ i OSTO INA
frentar em CurItIba o XI que IIIesmo assim, estamos cer· 
representará a fôrça máxima tos que os n08808 rapazes 
do futeból parsnlie nse . numa se esforçarüo para vencer FONTOURA. 
da8 primeiras elimiuatórias os seus adestrlidos udversá · REMEDlO DE USO FAC/L E DE EFFEITO SEGURO 
do campeonato brasileiro. o rio~. impOIodo-s'.l eom bra · 
rIentado pela Federação Bra vura; e se calrem vencidos 
silelra de FutebóL A equipe serão dig nas da admiração 
adversária dos paranúenses, de quan tos os presenciarem. 
que será quase a mesma Um caso nos preocupa no 
que recentemente logrou momento. Trata·se dos rêi CLINICA DE CRIANÇAS 

DO 
GG>NeRIFlEA (HROtlllvencê-los em um jõgo ~u· de;; que terá de fll7.er:a equi 


perlormente disputudo pe· pe veoc('dora deste pré lio, Nilo . deB',lnl~~tl A'clenclaI>r~grediu 'elii'1:illlll. 

108 nossos conte~ráDeo s, le tran8portanào-~e li Porto A.. Dr. M. S. CAVALCANTI NOVIDADE quo resolvera óseu caso. 

ré, desta vez, não aquele al1· legre P, a seguir, para a ca Formado e com o Curso de Aperlelçoamento em Higiene Infantil e 1tI_~O 8JgUlo<: Ca~tallárl.L.: ~. ~., •• ." togonista desprevenido e Ira pilal Paulistu. A. F. B. F. Pedtatrla pela Faculdade d~ MedIcina do Rio de Janeiro 
co, mas, sim, a pontellciali  que norteia os dl!stinos de Cbefe do S.rvlço de Higiene Infantil do Centro de Sallde - Ex CAIXA ~SlAL 18'49"_ ' S;EP~WU:G)

,,;,~~,~ .~. As.lotente doa Saoat6rl08 clnlantll de Nogueira. e 
-Bela Vt~ta> (Corrêa.)dade sóllda do que há de [uteból bl'asileiro deveria ter 

melh or 00 oassociation» do "i· meditado um pouco sôbre a DOENCAS DE CIUAN(,:AIS -REGIMES ALIMENTARES 
zloho Estado. iuc ouveniência que lais rêi HIGIENE INFANTIL - PNEUMOTORAX 

Segund'l os jornais que des trazem a os,scratchs SUIi- Consultório: Rua Vitor Meireles, 28, das 2 às 5. 
vImos recebendo da capital RES. AVENIDA HERClLIO LUZ, 165 
daquele ESllldo, duas sele· ~i~~a~~~oex~~i~t~O r~gf:~f~8~ 79P 
ÇÕdS estão rece bendo trei· 1pal ~ , é Iaci! avaliar·se as ----.-t--...------------
llúS fiêtúJi e&,; .: prv,,"êitô1;r,:;, dU' jculdu~('s que sc ~H~te-' 
o que vem amea\,ando sé· pliem a locomoções que Da 

rlamente as possibilidades melhor dlis hipóteses exigi 

d08 catarir:eoses nessa .ior rium no mínimo uns trinta AVISO AO POVO! 

nada. dius, prlvllndo patrões e em· 
 - -~ 

Mesmo o preparo IIHdi o pregados d os seus mestero8 
da n08sa represelltaçào nUlI q uotidi!ln08. CUIDADO COM AS TOSSES I! Senhores e](~õrtadaré~ "d~ > 
lha permitirá uma exibição N ~ ~sl! s e ntido estamos de 
digna de um scratch depu· pleoo ucôrdo com a Asso As muddnças brUSCAS da t~mperdturd 

tr.zem cornsir;o um rcsrric!do, que, O _lel" Fumos - Cigarrilhas e Charutos 
rado t\ custa de mnitas difi ciuçlio dos Cronistas de do comudtido, produz Tossemoi um4 
cuIdades. Florianópoli s, que se rez impl!rtin>!r.le, o que ~qUi"" dlc diur - cc Senhor com 20 anos de prática do rllmo e de toda I· 

minha dbcrto p dr4 gfdves c nlcrmidedes, Para os pllranàenses, es· porta v6z do !utebôl barriga· 
tt"es como: Bronchites, Ceterrho pul a freguesia em São Paulo. deseja representar [ir 

tas diliculdades silo mini mas, verde, prot l:'s tando energi mOOlH, Dor nas costas e no p?it.1. mas do ramo dêste Estado em São Paulo, podendo Iem vista de a maioria ou o camente COll tl'a !'stus decl· Oepeuperamenlo 11: umd Fraqueza geral . oferecer as Informacões desejadas. Cartas por obsé

total dos vlilores do seu [u sõe s da F. B. F. flc~sndo. porldnto, o org,wismo predil>J.) .')·.:.) 
 quio a -Escritório Comercial TUPAN», Rua Dr. Falcl!.o 

p .r4 um dos mdiores fI"Se:llos da hur: \ ,~·teból estarem na capital. o (D' «A Noticia>. dp. ,Toinvl· "idade: , Tuberculose; Filho, 151, 8(lbrelojll, salas A e "'. 
que lhe facilita sobremllnel· le»). Caixa Postal 1339 - São Paulo ' . • <Noleveis medico.s aconsolham o 

VINHO CREOSOTADO 
VI;U{)A.f)~I['I() T()NI("O nne; Pt ll Mt""Jh •••••••_1.-••" •••• 

RECON STITUINTE DE 1.. ORDEM dMarcado para 2 8 de 
PODeROSO FOP.TIF .C ...... NTE .cÃO ••01.0N~O CONfUNDIR - PECAM sO 

Firma pRuU.ta acalta repre.eDtB~õeli de lactlcinlos, banta,Janeiro o campeonato "VINHO CREOSOTADO" produtos altmenticlo8 em geral e quaesquer prOdutos manuraclurado. 
do Phormoceulico·Chimico JOÃO DA SILVA SILVEIRA de tAcll venda, podendo. eV60tualm .. nte, comprar Dor conta própria . Oll. 

Vendem.. sc em todos .5 Phdrmdcias da Americ. ~~r:~~laJôao~[;?a~~2~~l G~r~~ :ü~!~TRI~r;~~~~. INDUS PRIAL ~/A . ru.brasileiro do remo 
Os nossos colegas do .Cor· .skj[[· . 2 com e sem patrao 


r:~~e~~/~:~»'e~?çã~O~~o d1~ e o <q uatro" Bem patl'ão. 


~~lh~Ol~::;~~roqUITe oR~~"o Manuel Fernandes 
marcou para 28 de .lalJeiro venceu o torneio 
vindouro a disputa do cam. aberto do Tijuca 
peonsto brasileiro de remo, Hio, 8 .. Encerroll se ator· 

como eliminatúria para a neio aberto no Tijuca Tênis 

constituição da !lossa rllpro Cll~be. do qual participaram as 

sentação ao certame ~ui-a. l11a,o rts «raqueles> do pais 

mericllno, prol 1Oado pela Fe :Vlanoel Fernandes o grande oas» 
 (h(-&a{r/e
deração Argentlna para 17 paulista, venceu Humbtrlo Coso CONSERVE aAlVENTUOE 
de murço de 1940. ta na final de singles, pelo scn · ........" ......., 


Até o momento, ao que sa r( de 3 x 1. CONrORTO A Tlata Uxa no I..... ~..... 

bemos, a entidade local não Pe,dendo o primeiro «511. 
 do bridge. ie --l ....... r~ • 


fumo Inlla Oi!; __olh'" .... _ .....-.. 
recebeu a respeito qUilquér por 6. x 2, Fernandes venceu por 1••0. 4. ••• ..u..- "..,.. 
comunlllação da B. B. D., a . ~s tres úll inJC;s por 7 x i Algumail ..... ... ~. & 

Q ••Uoziie . co.•• .., ......n.......

guardando, porém, noticias I ". 5 e 6 x O. 

do Beu representante junto Em duplas,.. Manoel Fernan· 

à entidade máxima, para, de· des e Jlro. FUJlkura derrotaram 
 LAVOLHOpois, to!nar as providencias Manoel PIres e Jollo Gomes o llJ'lldo 

OIH W ( ~ CA O .. OL H O""reaguardadora8 doa seus In por 3 x O; 6 x 3, 6 x 3 e 
teresses 6 x O. 

Em sinl!les de senhoras a vi 

Os cariocQs e o cam. ~O~!Os:Ob:~~ui~in~\~re~~nl~e~: A viuvaMARIA SClI.U;· 

peonato de remo xeira, por 2 x O 6 x 3 e 7 x 5). ~~~ g~:L~~M~e C~~~ 


Rio, 9 - A C. B. D. lará 
 tratou casamÍlllto COai • 
disputar no dia 28 de janel- A competição atlética srita. MARIM'DE 


F~~It::, ~a~~~pe~~~.~o Br~~ de 22 de novembro 
 LOURDES .. CARI>.DSO 

.lIelro de Remo, ao qual de- O Departamento Administra ohomem primitiVO alimentava-ie Fanr a bQrba era llltnLem umB ta- ASSON!PO ;M~N'gÍiLvem concorrer ali represen- tivo do Eslado ofereceu duas 
de rructo, t da corne dos .mímlle. rerR difricil. A .wuç"o definítivII CARDOSO .'. participll queliçõc. do Dllltrlto }I'ederal. artisticds medalhas destinadas 

IIUC comcguia abater. Com fi evolu- <lute probl("mA deve-se' n Kin, C. Bua rnh'ai;;<Af~ItI~ DB510 Paulo, Esplrlto Santo e aos atlélas classificados em 1° 

Rio )Grande do Sul, além de e 2' logares na prova 'corrida 
 ÇHO da c,pccie, nb:mdonou a existen- GiUctte:, que inventou o mais pra- LOURD,ES, ~oll.tratou ca· 

d . nornade e passou a tralmlhltl a tico, efficicntc C" economico ~lppare:-outrall. de 80() melros>, da gr~ndiosa 
Para preparar 8 sua repre- terra pnra prover o proprio sustento. lho de barbear at~ hoje conhecido. GUI~ii:~~t~~~HÃ:~ERcompetição promovida pela Liga 11',0111., ~ No.,.. 1939,lIelltaçlo. o Conselho TécDI- Atlética Catarinense e que deverá !lol0 OI productos Si V. S. n"o experimentou .ind. I • . T irar do inculto 

co :' da .,Llga de Remo já 10- ser realiSada a 22 do cOrrenle, de que careciu era tarefa dirricil. pela ter a bo.rba em cala, com Oillett., v. - ~ ~: :-~~f~:;~~~~alfgJ!:ê~~ p~~~:~SIOSO estádio da Força inexiltf'!ncia de utensilios apropriados. nlio retarde por mail tempo ene 


liêua Uílillíol(I1ara. compare- • __....._______ 1 
 Coube aos cgypcio, o metito de re· prazer. Adquira, hoje m~ImO, um 

.iolvei () problema. cem a. in ...ença.o appareJh~ Om~tt~ e plt'H , \u.l.o Osnl Câma.ra da Silva"õer " .11iii1.Dt\tó.~la8 marca · .lo .rado, que devia evoluir ZIItf:' dio.riamente, con\ a. incompe.ra
dU~. o ;1?~!!IIelroe .. ,8e •,Iaravilha meca~j~.}.~énosIOl di... vei. l.minal Oil1ettt AlU1. Albertina Ramplneh f~ :.d:::tfft~í~:: d~~:~'8:: ~lên$lo I Silva 

Con••rlos e limpeza 
O FlalllelljO J' "li COla de m'qula.. de escre rea'" e pel.oal lIe .ua 

prollletldo 11 maadar .. r.l. ver, eou.No, de"rádlos, amlAde o auotmeato de 
denlS••ellte pr.p&raclo, o. .entoo /lAnallí:lo. 

IDaae. parUetp&m ao. .eu. p&'6illette 

GODJuata. de _doube ' COUlIr, JOS~ OALLlANI .eu prt,.~tf.loNTON(O. 
... 00. p&Irlo e o · olto . , e Meun(co · ,Ielrlel.ta 

810 Joe6, 29-10 - 1V30. o Vuco tem Id~DtlC" lua Rua "eDtoo neu.-19 
\\lU~6.. p&r. .,,.., eatar o 3!lv-1' 
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I 

o ES'I'ADO-Eextu.·relra, tu 118 Novembro l1e 1939 

Para asJe~tg:so~~llj()f>.ª()riime;ni9 de artigos pGlIQ' HOM'EN'S, 
~ '===_::~~====--=-~~- '. SEN'HORAS<ê G;RrIANÇAS, só na " =lZ:=::. ========= 

elA. S6. ' ,..A";l\~ , -tA~,~' , 


f 
J 

~ 
I , 

, . 

16 

-INI '') '" lf.',-",..! " C'.. . 
.. 0\1 

~ . 

Companhia 

Matriz Rua Conselheiro MêlFra n. 8 	 FIhai - Rua Trajano. n. 1 \".150 

'UROFORMINA 
.1' "" ',o.. 
~ -. ...-. - \ ... 

c Alianca ~a Baía» 
Fundada em 1870 Séde: BAIA 

Seguros Tenestres e Maritim03 

Capital Realizado Us, 9.000:WO$OOO 
Capital e Reservas 
Respüilsabilídadc5 em 
Heceita em 1938 

19.!H 
50.058:377$952 

;;.188.652:899$714 
22.786'183$148 

Ativo em lH de dezembro de 1938 , 71.478:791$813 
Sinistros pagos 
Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 

5.094:715$170 
17, 186: 248$949 

Diretores: 

Francisco Jose Hodrigues j'edrcira, Df. Pânlil" d'Ulra 


Freire de Carvalho e Epifãnio josé de Sousa 


~eguladorcs de avarias nas principais cidades 
da América, Europa e Africa, 

Agentes em f'lorianópolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
IWA FELIPE SCHMIDT N. 3!l 

CU/lia postal 19- Telepholl,1083-End, Tel.•ALLIANÇA' 

Escritórios em ltajaí, Laguna e 

I~menau. Sub-Agente em La~\ 

Declarada céga pala 
toda avida mas (ura
da pelo 'Cialenogal' 11 

A ebillxo Ds"lnüdfl. Arzellnd~ Ollvlllra, r!'~I
dente à Avenida 20 de Set~mbro, em PelOles, R,o 
Grande do Sul, decljlfa: 

..Vivendo de esnlol~lI, . devido eo ml u edllco 
de eaJde que nlio me permite trebolbar, blllo em 
lodas as porlll3 em busca de ,U'11/010 pariS mim e 
parll mioh~ IlIhlch'l de ~ êlno~, de nome ELOAH mul
10 doen:lrh, Slf,lItiClI, d.ede /lO nil/ca, mInha lilhlnha 
1I00u eomplclam~nle CEGA; dormia lIoite e di/!, e mlll 
se alimentava. N€t!81t trllte eat3do, '110-11 umo ca Idosa 
senhora, das multas que me IIceor""" a Qual, con
doida pela ~orle da p'Quenll, O1IDrlou comprar um 
vIdro de «GALENOOALc. IIcoDllelhando·me qu~ Ira
IlIs!\e a menina com êtSI1! rell'tdlo. pois tinha a cer
lez~ de que ela liOllrl1l bO ,' . BlIstllote deacren:e, mas 
multo grat/!o retebl o remédio, pois h.á mll!:!I de <t,ê. 
meses Itvl,va o crl/lcça Da SaDia Casa pllra f~zer 
curativos ~em re~ulll!do algum, e M me dlzitm 
Que minha lilblDh/l ficafia dua para toda a vida. 

Deu,. por~"" I! glllllde e perm!l!o que 11 mlnhil 
ELOAB OCIlIi~e radicalmente cUladl! OPUSII ccm 4 
vidro. dê'lIe Dbençoftdo rcml!dlo ..OALENOOAL,., que 
me forem ~empre doado/! p,la mesmD Ctrldo~a u
ohora. Hd~. 11 pequeDa enxerg~ perf~lltmellte bem 
come com bastllDte Dpelitr, brinca mnlto alrgre e está 
lórt, como nunca foi. ~ ,Ie ateetDdo i D mlls pura 
expre"e40 da verdade e a cu'a de minha filhinha é 
test~munl1ada por mllitlsslma Idmlltu d(sta cidade, 
Que dlllllDmenie me ilmi>arilm. PH I!!H'. p6de f>- Zltr 
dlle o uso qu~ lhe convier e DEUS, permlra qur Ile 
sirva pllra salvar multa8 c/latera8 Infelizes que por ahi 
"e arrastam» 

A,zelinda Oliveira. (Firma lr:;onh~cllla pelo 
Dot6110 .Demócrito 11. da Silva). 

c ..... O '.OAI..BNOGAL» éaVIDA! Qliendo te re
cOi'rerli ,."ie[,depUfador tGnlco, ."óde-!eJer 11 cerlfZD 
d.-'alc:.jpí"Riulr.40' '.'Rod..to. oc" o ••tl qUIe" M". q.. dlvl "c." becn 176". 1111 mecrb ·t. 
461 MAM .lttrtIDo.... qll...co.tr....o Do! olideia 
dh.. ira.eIa ,••Nlo e ,araDlla de "Gde de llU, 
IIIbleb... 

BDooDtra-e8 em!oclu u Parmic1u 
do Bra,O e Rep6bllou 8u1·AlDertO&DU. 
N. 1St Ap. L D. N. 8 p, - N. 911 

I~ -'I 	 --, nST1TUTO DE DllGNOSTICO
Sn~uUE! SA~GUE! SIlMSlft! Aprenda H~dio , despendendo apenas $700 por dia I CLI!olÇO 

e em sua próP~la C8Ra. Solicite progmma de ensino à· NGU[N Ol ESCOLA ELÉTRO-RÁDIO-TÉCNICA, rua Saldanha Ma- Dr. Djalma Mcellmennli I rlnllo, 32.-rloriaDópolis.-Estado de SlInta Catarina. Formario pela Universidade deStt ' Genebra ISu!ca) 
. •. -.;:;~8r.;5~---------------·!'!'!:-llJ-v-.--~~~-1J Igu~c~r~~dl!o!!u~~~~~s ;euJi..r.I~~ 
(Fermllla alemã) 

E' o unico forlificaolc no 
mulllio com 8 elemeDto~ 
lonlcos: Phosphoro, Cal
elo, Arl>.miato, V,m/alalo, 
etc, Com o s('u Ullô I!O fim 
de 20 dlcs, Dofil-~e: 

1 - L~vsn i~rn~llto lIera! 
dêS rôrcas ~ volta !tt:medil
t. do soof,lte; 

:l '-.D';;app~reclmentl' por 
completo d~~ dôrcs de c[· 
bec~, In~"'lI[i!i r. nervosis 
mo; 

3' -Ccmb'lte r!<lk~1 dI! 
rtC'pre~,,40 nervosa c do l!1II

::f~:;~~c;o:;:~~:'~ " 

I, O SallIl'O~;l ,: ! ~ llma.!<r~tI .''Ide dr~ceb~da sc!cnt':iC3<-'- ;:

Op;nti o d,) dr. MililOr.'; So.. ,. 
'C'!r. d~·C(":;{ !,l. . . , 
~st:.~~~:7.~~ 

I~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ 
I 

o Elixir de Nogueira 
.' centt.cldo hI 61 .nno. ceme_

v.,d.d.l,o ••p.clflco cio 

SYPHILlSI 
f"4II", ....Inh.., MI..chet, afeMtJ 

....um.tI••• 

56 Elixir d. Noguelr. 

Ex-chefe de cll
nica do 

HOflpital dt~ 
Nuernbnrg 

(Prole. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
Unu'gio G(') ai 

Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos.

Cirurgia do ~ystema 
nervoso e op\'rações 

de plastlca. 
COD/!ullorfc ri ruo TIi'I~
00, 18 (riM 10 Ó,!\ 12, e 
d08 ló á, 16,50) T~le

phone - 1.280 
Resldeoeia á rua b:8
teves Junior, 20. -
Telephone --- 1.1.>1 

t UII 01'11110 DEPURaTIVO! 
. .. . Ora Noemy Valle Rocha. 
clinica erro Porto Alegre. a!testa 
quo c ..E\lltR DE NOGUEIRa... 

é um opti· 
mo depu
rativo do 

(Vj(.U ~M\GO, Pf1R~ TOS5(5 (,0 

SO' ~CONSlLHO 0<:-1 !\(Mf.Oio, 

Represenlonte da Caixa Economlc&. Federal pura a venda 

dlls Apolices Pern..mbucanas. 


22P. v-18 


LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL" 

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortf' 
DO Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL
CIDIO", .COMTE. CAPELA_, e cANIBAL BENEVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA
LINHA lUO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO-. 

TUTOIA!FLORIANOPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

ANIBAL BENEVOLO: dia 22 para Rio Grande, Pelota8 
e Porto Alegre. 
PARA O NORTE: 

MANTIQUEIRA: din 11 paTa Antonina, Paranaguá, SRD' 
tos, Rio de Janeiro, Salvador, MIiCllió, Recife, Cabedelo, 
i':,~:~u, Areia Branca, Aracatl, Fortalllza, Camocim e Tu 

COM'fE. RlPPER: dia 18 para Paranaguá, Santos, RI6 
de Janeiro, Vitória. Salvador, MMeió, Recife, Cabedelo,',Natal, Fortaleza, Tutóla S. Luiz e Belém. . 

DEFENDA OS SEUS lNTERI!SSES, DANDO PREFEREN, .; 

EXCELENTE TONICO DO~ PULMÕ[~ 

Banco de (redito Popular e 
Agficola de Santa Catarina 
Soci.d.d. Coop.rativ. d. R••ponr.bilid.d. Limit.d. 


S~de proprla - Rua Tralano n.O 16 

FLORIANOPOLIS 

Fundado em I'ni' 

Cti .... itnl '·J c:.· nnn~()(\n 

Fundo de Reserva '54:04Si6bH 

Correspondente em todo o paiz 


Emprestimos - Descontos - Cobranças 
ORDENS DE PAGAMENTOS 


AboDa para DEPOSITOS os s"guinles juros: 

C/correote li di8PO~içào 2% 
C/corrente Limitada 5% 
C/corrente Aviso Previ/) 6% 

PRA7,O FIXO 

por sele meses 

por rl(,7.e meses 

pur doze meses com rt!nda m~'n~al 


ArlministraçííQ de prl'rllos, 


Acc~itll pn1curnç1\o para quulquer recebimento em 

Hepartições gsllIduaes e I'ederaes. 


I ~1.'""i~~5:~~~:;;===1"'"iil:o___C_IA_A,_O_S.;._V_A_P_O_R_E...S DO LLOY.O BRASILE. IRO. 'ii;; 

[Diagnóstico precIso ri ' 8 moléstias 

doença8 do slste",a nerV080, 
Assistente Técnico 

Dr. Paulo Tavares 
Especializado em higiene e saúde 


pública pola Unlver>ldade do 

Rio de Janeiro. 


Gabinete de Raio X 

Aparôlhn moderno SIEMENS para

dlagnóeticos das dorncas loterna.· 

CoraçAo. pulmõe., veslcula biliar, 


estômagos, etc. 
Radlogr!llias óssea' e radiografias

dentárias 
Electrocardiografia clinka 

cardlac". por melo do t'!lclldo. 
elétricos,) 

Metabolismo basal 
(Determloaçlio doe dltúrblo8 da. 
glândulas de sccrecllo loteroa), 

IEX8m~O~u~!1~~e ~re~~:~~éi~lCO do 
6UCO dur.denal e da biiib), 
Gabinete de li3ioterapia

Oodll. curtas, ralo. ultra-vio!et..,
rRlo. Inlra-vermelho e eletricidade 

médica 
Ltibcf:!téda de m'C1'"o~coni(l e 

análise clinica . 
Ex.mes de Bangue par.. diagnóstico
da .Ullis, dlagaó.Uco do Impaludl8
mo, dosagem da uréu no 8~Dgue. 
etc. Exume de urlnd. (reaçAo d.. 

~:;::~: ~end~~~~"reW W:f!~811~~ 
puz. e6curros. liquido raqull,no e 

qualquer P3:q~li::ng~í:o.elucldaçâo 


l{uII Fernando Machado, 8 

Tdefooe 1. ,95 


FLORIANOPOLI$l 


Trabalho. menta.. 
e physicol muito nhaultivol 
- um ,rande di.pendio de 
enerlias. Essas energia, ptl 
cis8m ser renovada. aemprc, 
para que ellea poslam venta 
todo. o. obstaculol d'HI& 
phale da vida. Indua di.
riamente naa lua. nrei~. 
....borosos ••Ie_dol, crema. 
doc:e., tnrtaa, etc.• prepar.doe 
com o MAIZENA DURYEA 
- o producto mail nutritivo 
que .e conhece. um yud.· 
d.eiro Icrador de eucr,'." 

• 
GRATISI - Envie-noo o 
coupon ttb,.;xo e rec.b.c. 
um exemplar do no.s.a no
ra livro •• Recei

!~ed:n;?:;~~~~~ I . 
~lfitE~rE:: ~. 

0 1 'li 10'1 < ... " 

"'ti "\4... 

f fA • l 

.','.'.'., .." ....... . . t li 7
.........Q,,.,. 
,. · · i,. !:ler a.r II.Z 
.<Em}; nejoCiol, Imorn, IfI IOr

. le;" I.aúdl~ t relllrar tudo 11ft 

l '	 · ,Agl!::.C1_a"-'-~olintOaloOO1. Armaum ':;'CáILB.alifÓ. Caiu Postal• •07, Rio di jI l pjJlto. ' II I .~~ilj~~~~~ ..~II ' __ ::.,~ ~'r.~~~~~~.~t.'g'.:.•-:i:c -_....._ . • •••• .. ~" 12 - Pl!õ", 1338 "~" 	 IIclro, que 1111 Indicar' o mrio 
de obttr trlompbo, p,o• .,..rhb

9 H. C. DA COST..A- ----A-..,-rtt·; e. tortuna t add,_ H_o lIealll . 

li, 

SAL 0E CARLSBAD 
' . .. J !:'~ ,~I·.··._ 
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• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5o KSTADO-Sexta·felra, 10 ~e Novembro 4. J9'" 

o Estado 
Diario Vespa/fI,o ;i·· Ê;;;'ê;;··N;~~.·~;·i;;.·~~Ü;p~k;~~·1 :; 

ltedlUlQl1u e Oflloloa. , 
r.a 	Jolio Ploto o. lS '. Transporte rapido de · passageiro$ e cargas com o vapor «Anna..; . ' 

• unicamente de cargas com o vapor ..Max». •Tel. 102:1- Clt. pOltal 189 

4IIeJI••a aln'ple.. 
ii.;o t...... ~~~~~;~~.. 	 ._~:::::z:-:::::.:.~.. ... e. SAlDAS 	 MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

Na CeoU,,/: 
Anuo 40$UUO ::l~:':-::.-:::..~~... 	 • 
S8me81re 22$OtlO CO"TRATO~I: ,. .....-	 I -. j - ..rrlmoltro 12$Oi)() ~Ir..... 'r..:m.._ .........MI ... 	 .• ' Linha Fpolis.-Rio de janeiro Linha Fpolis.-Rio de janeiro linha Florianopolis. • "', 

Vêl I$UOO te.... CONTIIATOSSa. ... • Escala Hajahy-S. Francisco 	 laguna.I 

Nnmero 5Oullo 12(1) ._._...=·._MI'___r;;;;l'''':..;.;.~~-íliiõ''''''-':;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:=: ._ e Santos. Escala SlIo Francisco 	 •e. 

:" Transportes de passsageiros 
.. e carj~as. I Transporte de cargas Transporte de cargas. e•. 

AIlDo 
8emeltre l\'Iolel'itias dos rins e coração •	 _ 
Trlmellr. o TONICARDlUM tODlco dos rtoR 8 do coraçAo limpa a • 	 • 

bexiga, 08 rios, a" ocphrlte., areias, collc". reo..lo: augmenta 88 !,. Paquete -Ana- dias i-> e 23 Paquete -Max' Paquete -Max. .'. 

ADonncloa medhlott' oootrllrtn 
 urinou. Tira as loco..çOes doe pés e roeto, bydropslRs, lalta de 

8r, palpitações, dOres do coraçM, aotbma, llroncblle aolbmatlca, : • S ' . d' 7 "2 	 •8rterlo-oclerose. 	 alda a 1 hora c:1a madrugada . Ias e.. dias 2 e 17 _1.' 

Remedios das senhoras 	 •'. Embarque do Srs. passagei-	 ..

E' o tonlco ulcro·ovario SEDANTOL que restitue a saude . ' ros até ás 22 horas das ves- Saídas ás 18 horas p. m'l Saldas á t hora da • 

, dlrecçlo 010 18 relpon'lIblll,. Jg8~~ro~I~~~~iO~:B~~~:'.;.
~:~~:~~~f~l:.8~~?:!~.. ~~!~d~;à ~~~~~~. I peras das saídas. 	 madrugada. •pelo. cODoe1101 emlttldo. onl 


artIgo1 a..llt1Illdo, :I:a~~~r~~:g!:~b~~~e: d~ ~~~~~'u~~ I~:~;:'; contra todas 88 enler· ! • • 

ord. ens de embarques até ás IOrdens de embarq.ues até Ord~ns de embarques a!é •

L'e~õe8 do coração e asthma • 12 horas das vesperas das ás 12 horas. as 12 das vesperas 
Use a CACTUSOENOL EspecifIco do dr. Klog Palmer,. saídas. das .saídas. • 

contra hydrol••las, pé8 Inchad08, lalla de ar, palpitações, ball· • ". .. .. .. . ... .... . _ _....... ..... _. _ c. 
~y~~I~I:~· r~:I~~U~I.:.r~~~~:õe~:O~:nCAb~~~, ~:I::::'8~~:á8d~~e:rá~~:á • 	 •Atlas do 
DO cOAÇ~;Of~~~~~rl~ e~~;~~~:Jescentes : Observações: ~:es~~S~!Ji~~t~e~~~e;:~~~~;~' d~O a~~~::~~~ri~e d:acc~~~ : 

Devem urar o STENOLlNO, Que laz engordar, augmenls o • E' expressamente prohibida a acquisiçllo de passagens a bordo dos vapores. •cérebro :~~~r a~~"m'i;:;:,~~uk~~!: ;~~b~~~:f~~r.0~;;!~~;/lco:~.':.T~~e:d~e~~:; • -~ita M~r~~~. o movimento de passageiros e cargas e ieno pvio irapid.c siiü • 
lastalado em Bristol, 00 e· 

diflcio da colônia de Sto kp com pootada8, t080e. dores 00 peito 6 naR cosias, p~rna8 lrllcas." Para mais informaçOes, na séde da e., 

Park. o laboralório do dou· ~~N~:le88~:D~aU~:l r~~1~r:'6theolu , t) desaolmo) e a dyspep8la, ea Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke 
tor R. ,) A. Rerry contem SyphilliR _ P~-llA _ Rl1f~Hmati8mo : á rua Conselheiro Ma:ra n.· 30. : 
uma curiosidade que atraI: 

e atenção do mundo cien· oreen~ScJ.IaRO~~;~t\~: ~~I : ~~G~~e?a;~~hill~~ :~~~~~~ I~~~~: .$ !~' ~*O.O..,~iIt·'"; ,~e.61H'tJ~$QtS••~0.@••êÜ__ riiloiio __" 

tifico.. dartbro8, espinhH8, flstnlss, purgacõC"!8. lerldft6. caDcros, e8cro

De:uma dus suas pared~ s pen fl~ i l: :::~~~lIemo . Unlco d~p"r~tiv o que limpa o corpo, tonl· 

de um estrllnho mapa que, ti 
 Perigo~s daDepositarias. loda8 as drogarias de SAo Paulo e RIo. 
bra de um audaz pintor ui · 
primeira vista, parece 11 o· Carlos Heep(ke S.A. 
tra ·moderno. Todavia, as da aviação
«regiões» que o dito mapa AS SE~~HOIlAS DEVE~I USAR 
representa não têm nenhuma Em su ·, tnlle ,te inl'ma ~6ment~ o MEIGYPAN, de Matriz: FLORIANOPOLlSOs aviiies comerciais tran8
relação com o mundo I'xte portam por vezeM singularl'8grande puder bygi8Dico. ccotra mo'eslias contag!(l~a8 Flllals em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,passageiros. Há tlOOS a lamlrior; trata·8e de um atlns e sUBpellfl~, Irrtt~çijpB v~g ' oab, corrirr.~n\oH, moles

lia de um louco resolveu IIti Laguna e S. Franclsco-Mostruarl0 em TUbarllo ;que detalha as zonas men tlllb ulerc·v~gIO!tiR, mClrlte ~ e t0111 "o'te rir, doenças
tais, que constitue o primei	 lizar a via aérea fIara enviarlocal8 e gróode pregerv~livo . DrolS~ r i~ Pa(,h,!co, Rio. 
ro esforço ~ealizado ne8te 	 o enfêrmo a um hospital de REFRIGERADORES ELECTBICOS 

~____________________~Ialienados. O infeliz foi 	 cui· 
sentido, afim de estabelecer 

a diferença entre o; cére dadosamente ama rrado, mas, 

bros das pessoas normais!? durante o percurso, Cí>nse
08 daquelas que não (I são IguiU libertar· se o piloto [ 

(o que n08 parece um tanto rUF€:._iI d .. - s6 deu por isso 

e 
quando o ;' ~·.';gi 


difícil) . __" ... ~ (!~ ~ _... m,ssao viu I{ritar estridentemente. O, 
Setores de côr viva ilus Anibal ~1J.nes Pires . e Ar í Sartorato, profes- ~ou;~i~~tu:la~~:r~trolt.ha.~~uu: i 	 J 

tram no atlas do Dr. Berry 
as -zonas' onde mente sores do GtnaSio Catannense, aVisam aos dis- lan~:tlr no espaço o vestuá- ! 
normal 81' tran8forma em a · tintos pais que se acha aberta a matricula pa- rio à medida que se ia des · 
normal e vários sulcos caiu· ra O referido curso. I nformações: Av. Hercílio pio.do. 
ridos !'epresentam a maior Luz, 66 e Rua Cons. I'vlafra, i47. Fone 1167, UI!imamente, na América 
ou menor capacidade dos 414 	 v -() ~~c~eorJ:' ~~so ·~~?~:~ó eJ~indlvlduos buman08, 

O Dr. Berry é presidente Chioa, conseguiu escapar da 
.-------- - . .. - --- 8UO jaula 8 bordo de um 8 ·do Burden Mental Rescllrch 

Trust, in8t1tuição que, actu· vião em pleno vôo. O ani
lam~nte, dedica o seu tem ' mai enfurecido atacou o pos
po e energia ao propósito to d<l pilotagem e o~ tri;1U 
de examinar 08 cérebros de lantes truvaram com êle uma 
170 pessoas que solrem de verdadeira batalha, que ter
alteraçõe8 mentai8 e 08 de minou quando o apaiélho a·
.7 quI' se classificam no tel'· terrisoll em Pittsburj{ e o a· Vendas em prestações:..:...Gá~ariti'Íl~dfF4 anhos 


nimal poude 8er dominado.mo médio da capac!dode nol'· 	 DOIS modelos (de 90 e de :120 liirosF A:;A '>ordo do mesmo avião 
viajavam vâri08 pas8ageir08,

mal. 	 ambos de uma ecoDomla surpreheDdeDte, polsj 'em': 24 
boras CODsomem mcnos enerwlil rlectrlclI do que ~: um ~ 

que, ignorando o que 8e ferro de eDII'Ommllr em 2 boro. de serviço. ·:.."i." 
passara, afirmavam ao de

sembarcar que a travessia Mantemo8 em depóslto todas as peça88obrei2;~

decorreu sem o menor Inci· aalentes e meamo mecanlBmo8 comJ)letosi :~;,::;\dente.I .•• BIIBRIO 

em cesoa de dtat:rrllDlo. 03 proprl~tQrlo. serão : o~tr.&li~~:~)
CLINICA GERAL dldol tmmedlillilmeole, _m necl:8stdade de agulltdllrtal

Aluga se ou vende·seVIAS URINARIAS 	 a vinda de peçu ou devolverem OI refrlgeradoria .pllllI
a casa n. 145 da rua Frei serem oODserlados em São Pllulo ou DO Rio de ')oDl tro,

Especialista em molestas 	 Caneca. Tratar com o dr. Os 8
pleuro-pulmonares (bron valdo Bulcllo. 


chites - asthma - tuber
culose, etc.) 
 .............................•.••~_•.

• ' .....' ",cc,:.;' 	 •Consultorio: RUI Tr';lno 
dll 14 il 16 hor... Já festejaram as bodas de prata, e entre : Fábrica de Tecidos e Arte'actos de Borra(Ii:~\{f,:;f 	 :- Pilone 1595. 

I 
tanto mantêm·se fortes. alegres, bem 

Resldencla: RUI Joio Pln'. dispostos, A velhice ainda não os atingiu : o~ c ~RTf.c:4C' (a~apavl Ltda. .. ·'.t llo, t {Sobr.)-Phone 1214 porque ambos têm o sangue rico, limpo
La e forte, em circulaçiio Donnal e p€rfeita. • o Fabricantes dos famosos sapatos )jJ-e•

•	 de borrachaEssa riqueza do sangue-manancial de 
laude e vitalidade-é mantida pelo UIO-----,u 	 i'diario do TONICO BAYER, composto I .. Oriental R	 I 

Or. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

Molestia Internas de 


Senhoras e Crianças em 

. Geral. 

; . CONSULTORIO : 
:.' Rua Tralano, , I - Sob. 
::c CONSULTAS: . 
11 ,,' Uh 14 " n nora... 

RESIDI!NClA: 

A'f, 8,r(1I1o Lm.. 186 


-PIto t: 151

AU.nde a chamado. 
14 

c:ientificodecola,ferro.anenico.caIcio.etc. 

Sa"g"~ pob,~, fa"d~ fraca 

To"jco Ba,,~ mriq"~(e o fII"pe, 
 ! .. .. CaQa:pàvaJ~i' :lt' -~~c,. < \;;~·iI>. :· {; ~::L~,:,'<, ,:' :•.. .:~"";.9 CAr?AV~'~,~.. < Estabeíecimentoindustriàl ,$m' • 

....IIt, ... , 
• CACAPAVA ·EST. DE sAo PAULO •• 
• I ..... fllllCl • Masl. lSPlCIIll1lD1 (11 sara,os ItIS •• COMUM B BM BOLAS DH BORRACHA 
• Btorit6rlr. e dep6llto .m 810 Paulo: 	 • 
• Rua Rodrlou- clo. SaDto. n. • - T.lefone S-'. · 	 • 

i 
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o ESTADO. 10 de Novembro do 1939 

uM:; :'Á Ut;HE:Ntl:C0
SOcIal I 	 t l~O ícias da AVISO Aéreo.... 	 CorreioI. 

OMEGA I' , ~uerra AIR FRANCE S.A. 
I 	Berna;.9(A. , ' . Br..lJ ~ira} . O...arvt .. .. .... ~ •FAZEM ANOS HOJE: I _ Em cOÍ1sequêncla dO ai 11- .~ tU ..~ Ir "' .! ..! corr ~~""..lIIf A li r•• 

a sra. viuva Carmen linhares Co
lónla; 	 ta.do de ,que.'' {oi Vitima. o ... '..r...... CO!l!. IDlIUD DOnulllllnl1 tara lodls OI paisn d. EURO'A

HItler, lendo saldá 11 .0. • (com IJtUpçlo da Mlm.llIIa I .a PoI6D1a,. AFRJCA. AlIA. 
a sra. Flãvia Simone de Assis, ..Gestapo. desenvolve / enor; ~E.~IA. 111m toml par. o Uru91lal Arglnlina, Cblll, lo

lelfgraflsta Auespósa do SI. 	 João ' Ime atividade. A . impreIisa ,líVia I 'Irá..
reliJno de ."55Is; IIlemã insiste em que .o1>la" , . 'ara • ALEMANHA I " POLOMlA. . I slrvtço &6reo 6 

a 5rlla. Diva, filha do SI. Eugênio no do atentado veio do '.. es- lel,I!,. sOmlDII al6 • FraDça. I .IsII IllUmo pais al6 OS nu
Luiz Belrào, conceituado comercIante; trangeiro. Os judeus éstãó respIClivos dlsttno!' IHIr -via eomwa.e I ,or Ialerm'.ll dn 

a 5111•. Nllda, filha do SI. fran alarmados, temendo medida! C~I1'IIOI traacIl1I I dOI NiJII DutrOS ll..Urolll, como.
Cisco Mel?; drásticas de nova cde:Jura- lIa!l" Sulça. B61,lca I Holanda. 

o SI. ce!. JuvénciO C de Alajjo , 
comte. do 14 .~ B. C; 	 ~~~~ no interior da Al'ema- Fr~i:ê !~M;a :~;I a)~:r~~~\~~,iL~é~~., ~al~~ 1I~r,~,:!~;"f~ 

o Si. Anur Tupinambá de Campos, " ~arl Elirõpa, ;Arrie.. ASlà, :Oée-ài1ia,··cadil' ,s.àbado ; il~ .}I 
telegrafista aposentado; Londres, 9 (A . N. Brasilei horas :... cõrrelosl c;;:; :.. 5,; .' ·,:·i"~':; 

o sr. Arnaldo Vieira de Melo; 	 ra I. Holanda e Bélgica já ." Par• ..,1!i'!güü. ArtI.lIDÍli" Chile: :. Bo~ivia, Peni;', cad' 
c jóvem A1<lno Calad,:: Caldeira, terminaram os preparativos lerça"le~a < as)H~ar.1 DOS co.mlol.. ;;, 2~;:~ 1 ;'X' 

aluno do Ginásio ~alarlnense . I pllra 6 defesa das suas fron· ......,.)". ,. '.: ,,"., ,,,.,•.,,.. ~/ib ,'.~ ": . ,;·,"';"';;"L: 
Senborlta. raçH com que seu na· 


morado us. cbap(\u HAMENZONI. 


XOI\'ADOS 

da:: d~u~:~:~ ~~~rl~~~sr~~~;~at~~ I 
núpcias com a senhorita Clotilde Tri- i 
fo OUO, d,lela t,lha do sr. 	 Clemente I ~ '1 \S.~:~~;i~ii~~i; PIUllfII l,t~fil
TrisoUo, o sr. Joao Ovidio Wendhau II 


O!ivell.'!, compelenle es
sen de e 	 g-o do Canal AJberto. 
IJrçado funcionário do Banco \. 	 Roma. 9 (A. N. BraSileir&)'I.p!.- ___:ali__....Indús- 1 __m"~_____.FW_T;)I!_l_I!olIlI .. ' 

iria e Comélclo de Sanla Calarlna. 
 - O rE.'i Vitor Manuel e o 

SenhorIta. ,xlla que "eu noIvoI s r. Mussolini telegrafaram aOI Ult- . h '" \Negócio de ocasião 
u.c chllpéu RAMENZONI. 	 sr. f:!itler, felicitando ·o pelo Ima ora Por motivo de viag~m v.endc

' ''\DI.\I . \U-:.'TE crJllhecid" CO \110 o malogro do ateolado da ct'r· 	 ' se uma -verdura» no dIstrito
Hó8J'EDE8 l'elogio d a hora CPI·I". e:,;lt' IlIU

Estão hospedad~s fl~ Glórla-Holel M	 vejaria dI' MU~iCh . I t- I~~o~~~~daJ:es~~aD·~EMt;:ii!O)Ro~=dl'lo (lll1('g:t , simples. (. I,in pn·(·isl.l 
~s seguintes pe~soas Allur COimbra I 	 N..Brasil e i I espor Iva Ah'e& ,é.: {"O UIO os ('h rf) 1I011lt'lros (}nw:.rit usauos Londres,. 9 (A . 	 Estrada de. S~c JO.S ....
Ferros e sra .. maiOI Gaslão Cordel 	 ra) - O Jornal -Dally Ske 1424 <,; 5VL 
ro, Flancisco CalUclo e fall1i1ia, Hen "ffi('i:.•11I1<'1I11' lias Ui ~ IIlpi,,;las. I': (. tclJ » di? ter sido descoberto _ I 
r'que Wagener, Alfredo Vfcenle de a pn'sl'lIladu 1111 I\r:o:;il a 11111 IH"":U 1] 111' u,!D plano. s~creto de inva- A delegação catarinense (INES (ORO'· A-.'D' l\\'S~;C.'Islro, Arnaldo de 8.'11105. Michel est á ao ,,1.-:1111''' Ih.- tllda ". a~ bulsas. :;ao da Belglca e Holanda. e I 	 . ..' " ...~ 

deMoussall. dr. Bernardino Iqsé 	 Ique êsse pl8no tl-I.·ia sido r\ delegução catarinense Real Circuito CiDlmatOlriflco -:".Lt.Í1I: 
.... 	 S9usa e filha . dr. José Salvadol I ,~x8minAlln nalo rei Leonoldo file !uleból atiogiu Curitiba à --- Fon. 1587 --- ,. . . 

MelJ e sra" Ch€lubim Leopardo , !1I e a rain'ha lXuilherÍDina, luma hora dll manllil de ao-\ Hoje -- 6a. feira - Hoje
Dlbllly Roberto. Chrislopher Müllel quando das recentes conver te ontt'm. No Rex 
e sra. e Gelaldo Morram. sações eru Haiu . A seleção hllrCigll.verde! à. 14, 17, 19 • 20.45 I.or.. 

OMEGA . 
o RECORDISTA MUNDI AL DE PRECISA0 . ' . realizará hoje, à tllrde, li O port.nto.o lilm. ,('11141 triste. mllo .mlr! NovlI \or~: ~ (A . N. Brasl gein; exercício de conjunto. NOITE DE VALSA '.'

Tels broDcbltet Solres tOlA 1 lelra). - Diz-se que toda - o lilm••ó mú.ico- Rom.nc•••mor "11 

W lei de losso ~eDb(!r. 	 [rotll inglesll do Atlàotico Jaime Vieira '- No prog..m. - . 
~I\ te salva !I tONTRnOSSI 1 	 · ~ul se. acha ..nas costas da , . : Saude. riqueza e burrice . .' 

CC Ca 5 a Ma c e d o'" n I a" 311m de dar ca· capItal o sr . om.... q;entIDIl, Esteve nestll comédi. 2 ,I.rl•• dOI 3 p.t.I•• 
') ç~ ao cruzador-de-MI80 cAI- .Jaime Vieira. grande .ani::::a- Preço ISloo, (.êlo incluido).( D u--'(') 	N mirantE.' Scheer». :ior do esporte em Haja!. 
. ...,~ 1. Desdc ontem, conta Florianó-	 • Em palestra que manteve _ . - _ .. 

O lider dos cinemas rno~:~c~~i'~lel~~~te eS~~~~~~ir~en~,! C. C. C . Paulo Setúbal _ o~~~e~o~A . :~ 'U:rs~~e~ra~ ~i~~aosc;~i~O~es~a~:~~ea~~par~ ~;, 11:!e~~!5 horo. 

EIDP. CID'_III'~:~':020!EON LIda. qu~ às 14 horas foi afinal i- descarga do vapor norte·a· desejo do vllbroso MllrcHio à. 14, J.ck Holt.m 

Hoje - 60. feira .- Hoje naugurada, sob ~ral!de cur\osi- Os cepessistas levaram americano -City 01 Flint», o Dias, campeão do vale do VOO SEM REGRESSO . 


A', f4 horu dadt populJr, a nova séde da l-leito, sábado transato, dia qual voitará e~ lastro para ltajal, de enfrllntar no pró · Um. Ili.d. d. fortll ...açõ.. 1 

EmF::;I~!~~E~~ii~~::~i~~;er- ~.i:,s~~~~~~~~~a>~o~~, ca;~r~~~ I~I'~~d~~~~~:~~ ~D.c~j(~a~~~~l.1 oSB~~:d;:S~:!d::'A N Rr ~::~IO~I~o!~;)S ng~~:de~id~t~, lndio. om .i:vo!!~;,~," i·lvo 
ch,io 

_ Prog,.mo _ 	 13 sc tornall O empório prover- a 3.' Sessao QUlOzenal Cul " ) li '" a bes. No pro!!r,m. - 
bial das novidades . I' tural. Usaram da Jl81avra oa sllelrll . --:-.. A ungrla come · - Sau-'e.. riqueza e burric~.Complemento Nacional-·D.F.B 	 "ou " IurllI1csf a sua f-ou

Cadela Alegre .. d•••nho _..5 novas instalaçoes se acham sócios: y • • . ' -I Designado o represen · comédi. om 2 porl.. dOI 3 IHI.I... 
A 	

' t 881mPor	.... Picador -- d...nho ~gora ~o prédio n' 8 da mesma José Filipe, lendo uma poe· ~elr~ com] a . Russla
C 

~ , tanle da Federação P..ço 1$100, (.êlo incluido). 
nll rua, que para isso, foi rcmode- 8111. de sua autoria (inspirada t;C .arou IOJe. na I ruara 8 .,. . - EII. prog..m. é livre d. c.n,ur• . 

:U;:::~~~,~~!:.:~ :'~u:: :~!:~~e~~:~~m;:!:~~~;r~~rt~J::~ ' ~~:1:::~~~i:!~;t~~i~;~~1~;~~ :~i~: ~~~:;,;:~a~çaN. c~~: l~:,s:~~r~~rn:~~:e:::: . --;;::-
de tod.. o. comedio. c"m HU!lh mente. hlglemzados. numa de.clamaçao, João Fa· prararv. nos Estados Unidos Brasileira de~ignou o sr. No Rex à, 19 horu 

H.,bolt â front. f O IIpo de vitrmas é modernls· raco,. • discorrendo ~o~r<: ,~ 5 mil cavalos para o exér- Couto Pereira, presidente do Grondiolo progr.",o duplo
SEM ELA PERDERIAM um ••n· sim!', pedlOd.1l meç~s "os que lema. Os ~tomos. e. o mflDlto , cIto. logo que os cargup.il"os Curitiba, para representá· la UM YANKEE . EM OXFORD , 
cont.dofl comedio com. qu.rid. se usam. hOJe, lias melhores Jos~ MedeIros VIeira, !azendo tenham espaçn disponfvel. no jilgo eotre calarinenses com o bom-Imldo d.. m.nin.t: 

JJl.NE WITHERS casas do RIO de Janelr!'. Os a leItura de um poemeto de • >< puranàenses Rob"l T.ylor, o gtli mbimo 
• 3 "oiI.". . l1l ostruario~ ali apres2ntados sua lavra. . . PANAMA, 9 (A. N. 13rasi· -----.---.....:...- do cinem.. _ 

P"ÇO' 1$100 e $700. 	 sllo de u~a rica variedade, des- Entre os Vlslt~ntes, fez-se lelra). -- O presidentE.' da Casa para alugar OS TRES CASADOES 
de os «blJouxlt e artigos para ouvir a sr. Abrlllio Calão, que República sr. Arosemeoa N..to lilm41 v.r.mOl nov,;'..;'h .• 
enfeites e presentes , até à ma- de<;llamou J sonetos s':,us: .A quando p~sseava numa ru~ Aluga·se para moradia de no..o M.ry 81ion, o mOlene, do. 

A ', 19.30 hor.. is chique -lingerie. Icmhina e Palxão_, .A lnstruçuo . e desta capital teve um S!Il ' famllia a casa n' 20 da rua olhos lufgulonl••. 

Em últim. exibiçio • notível p. aLS fillissimos produtr.s de IlIU ' -Morte>.. que do coração, seodo reco. Blumenau_ rratar na - Coa· _ . __ ...__ 

lícul. que flun. o grond•••110 cador, cada qual da mais af2mad~ A sessão fOI aberta e en- Ihido ao Hospital de Santo pehula Santl!o Cecilia. à rua 

RANDOLPH SCOTT à .ncont.- marca : cerrad~ com o canto do Hino Tomaz. f'elipe Schmidt (Ediflclo Amé- No Imperial 


dOlO .1., • grond••cprono O sIstema ue iluminação é Cepesslsta. 	 lia N~to). àl 17. 19 • 2045 hoi•• 
HOPE HJl.MPTOI'4 original, de maneira (llIC o jogo 	 Londres, 9. tA. N. Brasllel- 420 jV-1 Um !~~!!I~A!o~'~~n~~.íinío

ALMAS SEM RUMO 	 das luzes realça sobremodo a ra)__ As últimas noticias ________ 1 .. 

Um filme .nc.nlodor, um rom.ncc exposiçao dos artigos, cujos C I _ _. sôbre o atentado da cerve- m.~:~w:~~:r~:.T:~ní~ii~ir~:,:t~:, . 
lublim. r.ponlodo d. lind.. con ' ddivderlsos ramos ,onstituem ver- omoven e cerlmoma jarla de Munich contra o sr. mão, chegou à fronteira ho· d. lilm• . ,.ri.dci; ~ •.:':"" -:. ,':t 

çõ., • onde ouvir.mOl! o iri. a ~ ras atraçOes para o mundo 	 Hitler dizem que houve 8 hIDdtl8a, desembarcando vá. 
• Mu••II•• cfe LJI. BOHEME: feminino. D.unquerque, por via aérea , mortos, entre êles uma mu rios h(lmeos armados, que, INPERIO SUBMARINO/>. ':~~J 

.- No progrom.: - E! por falar em .~undo le (Unlted Press, agencIa norte-a- lher de nome Maria Kale, !: dirigindo-se para um bote- 1." • 2.o .pitÓdio: · :,.;.': .,. >~: 
Compl.m.nto N.cion.1 .-. O,f,8. mlOlOo>, convém salientar que merlcana) - Foram sepultados, l!5 feridos gravemente entre quim, ali trocaram tiros com E.I. film•••riodo é livl. d. c.~.ilr. " . 

Jornol Univ."ol n.O 70 a ·Cas3 Macedônia- dispõe a· no cemitério militar desta cida- os quais também um~ mu- a freguesia. Diz-se que um 
3 ".11.". g?ra de uma saleta elegante c de, ,.5 restos mortais do coman- Iber. ' bolandê3 foi morto e seu cor- D 

Pr.ço" 	nooo • 1$000. drscreta, onde as exma~. senho danle e de. cinco marinheiros Os escombros provocados po arrastado para o território F I N ~~::?~ T E 
ras ~ senhoritas, atendIdas por do subma!lno alemão afundado pela explosllo tlnbam mais alemão. Outros homens, pre 
gentis empregadas. poderão ex · pelos naVIOS franceses, ao lar- de 3 metros de altura. OS S08, foram tambem levados No ' Rex .' ,.i, .. ' . .' 
perlmen!ar. cer~as peças .:Ie .tol- go do porto de Dunquerque, tnbalhos de remoçA0 para para o autom.>vel. Aguarda se ~,16, 18.30 ·' . ,20 30.. hõi.":'·,~i 

G.or,. O'8.i.n .'" 
Amanhã 

leite> mllmo de acordo com Um sacerdote católico e um descoberta das vítimas dura. confirmação dessas noticias. SE EU FORA ·REV ", " 
G-MAN .·. DA .FROHTElRA suas preferencias e necessida- pastor protestante oficiaram, si ram cêrca de oito horas. • com ROiuold Colmllii.>;';:c· 

des. Tal lacuna foi , portanto, mullâneamente. Um destaca- * Dakar,9 (A. N. Brasileira). _ .... _----' , 
epl.6diol .. d. inteligentemente preenchida . mento da marinha francesa deu Rio, 9. (A. N. Brasileiro) - O vapor alemão 'Über No :Imperlal , 

O BUARDA VIHBADOR Florianópolis pédc orgulhar- a salva de estilo. Tripulando o 8uper-avlAo Alies> foi aprisionado pelOS àl16 30,18.30 .20.30·...,., 
se de p08suir, hoje, uma 'casa A cerimoni3 fúnebre assisti- .Camllle Flammarlon>, de 25 Ingleses em frente à costa da I N B R 'A rl 'Ddl" O 

,:-,. -".: -:, ~ue estaria em condições de se ram o governador geral d~ ci- toneladas, regres8aram à S<rraLeoa(Áfrlca ocidental} J . St ' i \W I 
"Dilm1iiqo' Impõr nos centros elegantes do dade fo,hllcada e o almIrante França os aviadores Codos e I · C_, •..··H..::·' . , .1•• 

• m.i. doi• .. '.n..clo·...lílllmol 

'FI"""JI. 'LME,,,-,TE. Rio ou S. Paulo. Por isso, sem comandante do porto. Sobreca Gulllaumel. Roma, 9 (A. N. Br..i.~e!ra)., ......i...";;;\~'_ói-_____ 
.' .... . , ;. . r.... . . favor, .aqul reglstamos as n05 ' da túmulo foi depositada uma • - Foi abolida a prOIbIção" .. , .. 

SUE Z " Sal me!hores lelicltaçOes ao sr. coroa com a inscrlçao, - -A Berna, 9 (A. N. Brasileira). dOI bailes públicos, que ae BREY,EME!'lTE. o ,6,10 '".....
Ó~ c..1..loU. 4ft ...1 ....1.'" Pere!r•• digno .chefe da «Casa marInha francesa, ao marinheiro Cbegam noticiaI!. de que um eatabelecêra ao rebentar a 4ê M..... 

• ~ MICf4ÔÍ1(it. .~ que m.oneupor suapátria. ,/, automóvel, _vind.o ,doJadº ale:, guer~a..~uropela_ ..~ A • R A 11 D r 'A L S A 

':,::" 

o 

~~YlBaBII ESPEOIALIDADE" 
DE WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca reptrada) 

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACIUmN'TK B COM RAPIDEZ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:30,18.30
http:pedlOd.1l
http:Prog,.mo
http:m�.ico-Rom.nc
http:Ialerm'.ll



