
~." • • y ovims bárbaroOE~ 	 ......~O "' ameaça o oci~ente, 
SÃNTA CATARINA 	 Ijamaie ,~~:!~âV~~:~tt~\'!g~~~f;i!:~~~S~~ RÚ~'~à- i~~il~ ;:'o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE 

,chevlsta além dos Cárilatos; Danúbio, Baleans e Mediter
Diretor·gerente : Altino Flores \ râneo - declara a ~Gazetli deI Popolo». cÉ evidente 'e 

--------~_----_-__-__-_-------------~=-----I~~~~O~M~~~~~~~ 
ANO XXV Florianópolis - Sábado, 18 de Novembro de 1939 N_ 7818 a6 nor{)jo~~alb~~!~r:,i~m~;gu!r, também, !l !lH~!!!!!~ãQ de 

_=_~__~__~________________= _________~_____~ Iq~aR~~aa~n~M~m~~~loo~oom~~~s em 

proveito do imperialismo secular dos tzarlls e aUrma que 

GUERRA EM GRANDE ESCALA
I Aconselhando prudên- a polftica do .Kremlim níi.o perdeu nada ~e seu «virus 

cia ao sr Ribbentrop bârbaTo e anil-europeu., relembrando o apelo recente da 
Paris 17 (Hr.v&s agência IH Internacional e de Molotov para que todos os traba~ba

, frances'a) ~ NlJnhuma res. dores do mundo .se revoltassem contra seus respectivos 
Amslerdtio, 17 (Hllvas, agên.! 	 alemão, desperta para todoa po.sta da Alemanha foi pu- governoAS, «Gi!laCzleUtSalvdeeol pdoapoAIOlelOmdaenphlOar'a que a «porta do 

cia IranJesa, - O correspon- nilio da maioria é que o can- fi idéia de uma trégua nas 1>1 d ôb t t b I 
dente' do jornal holandês I to nacionnl "Wir tllhren ge- opel'açiies bélicas. Por êsse g~c: :esspei~~ ~op~~~s ~e ea: ocidente» lenba sido aberta à e~pansão russa, ter~inandQ 
cNleuwe Hotterdamsche Cou- I gen Eoglano' se converterá motivo, se espera &qu! para viões IIlemil.es sObre territó, ~or fazer um apllo a todo o oClden.te para que mtensi
rrot. escrevI.': "O nervosismo Iem realidRde ' , antes rle Natal a resposta ri.o belga.. Iolórma-se que a (1111~r!uCellaprcOacmuPr!nmhllal.csountmraa °vezbOalvClalsesValSl;!lroa' qEUueropnae,satarlrmhaOnr~
aumenta na Alemanha t' con- O c:orre~pondente aSRinala dinúmicll ria Alemanha. Ten d I d d I E t d U U 

8idera-se que 	 dUl'ante a se· tamlll'm .qu e r. público IIle· do -se em conta o tempo rela- n~u?r~:c~:tá O~nt~r~ind~ a e~ do que a Itálla fascista seria sempre anti-comunista. 

:.!~:~v~r~~i~: :;~: s~e~~~~ ~;doe jád:ã~R~~~ereAc;rO~Sil~~i;. ~v~~:?t~ãc~rl~~ q~: r~~~d~~r~ Berlim, aconselhando Rib ••1••••••••••••••••••••1••
do cáos de rumores c SUJlo, antes _que se !!mpreendam in~cjo da açil~ que deve _ter- ~fant~~ r~I:~~o c~rt~tft~I~!ê:~ • . ' 
slç«;es. operll\~ IJl's (I " guerra em gran- rnlO~r nessa cpoca, P(,r CSde lemã para com a Bélgica e· UMA NUVEM D""t· TRISTEZA . ' cAIg'uns acreditam porém de e~cn~8 . A [eBtu de. Na.tal , mollvo. 80 IJh~t:lrva um ~a:- Ia Ilüiandli, • ' • ,. 
(Iue nada ocorrerá ainda ns no eSpfrIlO d.o mundo inteiro, CRUO . nervoslsml!' suscnaoo I As missões bl'lga e hoJan- • ' . ,' 
pr6xima semana; mas a opi- e em et;p~clIIl no do povo Ipel" IlIlllro pl'óxlmo'. Idesa di scutem a questão do. PAIRA SOBRE OCORAelo DO rovo BRASILEIRO, • 

~~I~tl~a!:~~eo e~ g~:~r:m p~ • devido li estalistlca pavorosa da mortalidade ocaslo- • • 
• nada pela 	 Sífilis, que mata em cada 4 minutos um • 

I Londres. Na capital inglesa,. I " . .• , . ,:;". S' ~ .-. 

Dr. Pedro (at"lão Clín~~~ur~~~icO' i Sei~ it::~~aé~~ca? Igreja ~~td~~m~~~~::~{!:~~::~~!i~~: .n_n\ ~ue em tOLO aO:O~~Sa ~er:;i~~O ieag

1 

'i. a,Yemo~I' 	 : 

das molestias da cabeça e pescoço BERNA, .7. (Havas, agên de os seus Interesses. de I?eu- • • 
ESZP,EGcAIARLlGSTAANET \c ia IA·rancesa). - S~héo. títu, ~~; . p~er~o~~~~~ 1~~tl3~1:!0. E' o depurativo de confiança para combaler a Slfills •> ~Al e OUVIDOS 

OLHOS, NARl	 I0« umenta a mls ria na - - • R I E I I d d rei I te no •
Consultorio: Rua Trajllno, 18 Litu únia» _ o serv;ço da queza em relação aos al1a- e o eumat smo. o a opla 10 I ; I b3 1men . ' 


Diariamente das 10 ás 12 c das 4 ás 5 heras imprensa evangélica na Sui- dOs. , 10 Elé'clto com1o provdaa1 rdequts ç 
03 ax~. 


R.lid.nei.: Phon. 1565 ,I <;a public!! li informação I. lenlo e o ure o. • 

~~~----"";';';::=;':';':;;;"';'';':';';;';'''';'';';:;;''--V:"l''''"-:I"::'':"-'': seguinte, segundo a I1l1al R"_ . • 


1.2 	 _ _ ___ _____ - _'-97_- ria grande a misé ria no éstelACCACIO MOREIRA. . taWatoftO Dúmlcll Pbannacr!nl1.cD.mi1.v •-I d dO«Ka!l~ml.' estaria ameaça0 ADVOGADO. _ '''',_24821.O Brasl pou do mais de 400.000 pessoas Consultas e pareceres • $.~~~_ ! ia •nao e 
1- Inll Lituânia e nos territórios A~õe, cíveis e comereiais. '.. O"J6I-"~p41'8,,~~~. 

Iimltrofes. A situação da ' Fone· 19.7'" • ' .... ~.~~1S~~.
Obter navIos mercantes Igrl'jR Evangélica é bastante I . ..f'oJ'..J_ .J, ,. o • 


critica, parecendo mesmo ;VIsconde de Ouro Preto, 70 • I'" . '. 

Washington, li (Havas, agência francesa) - A «In-I que será re(ormadll». I • . OI ' • 


llnd Waterwalls CorporalionlO, do DepartamentD do Comércio, I • ' ~ 
1 

• 

Informou lO capitão Alecaslro Guimarães, agente do govêr-	 r 1J~4:4;~-JU~' ". tgV-
no bralDeiro, que não poderá vender navios de cabotagem iI 	 .......,a. • 

para o Brasil em virtude das excessivas eXigências das Dr Joa-o de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS, • 	 ..L' .'" .;q,;- • 
Urmal Imericanas de construções navais. I ' 	 NARIZ GARGANTA • '.:/.~-.

O capitão Alencastro Guimarães partirá esta sema-' • 

na para o' Rio de Janeiro, levando os planos para serem Elpeci.Ii.t. do C.ntro d, Se6d. _ Allill'nl' do p/oI. Senlon • VIDROS DUPLOS - Já se encontram à venda • 

Iltudados no Rio. Consultas dl~rlds das lj ~s 6 1/2 horas • contendo o dôbro do liquido e custando menos 


C Itó I 'dê ' P d N b 20% que dois vidros pequenos. •O.
la onsu r o e resl nCla: raça 15 e ovem ro, I ••••1••••••••••••••••••1••Voluntários franceses 

Rio, 17. (Meridional). - A' bordo do paque- Não é bl?q';leio: é um lA Polônia agradece a ABélgica vive inquieta
te "Massilia», passou para a Europa o primeiro, «dlrelto" I Roosevelt •. 
contingente de voluntarios franceses, sob o co I . - . - .Br!lxellls, 17 (Hava8, agen- mentou nem a gravldnde das 
mando do tenente Edouard Bonnet antigo i Pari S, 17 (Havas, agênCia 'YA~HINGTON, 17. (Havas, Cla francesa) - Constata-se decisões que foi levado a to

. . . . ' rranc~sa) - O que (s aliados agenCIa francesa). - Segun- uma calma senslvel nos es- mar. 
combatente. Êste ofICIai declarou a ~eporta- aplicam con tra a Alemanha não do os c!rculos diplomáticos plrlt.os, bem como nos clrcu- -Hoje, o perigo parece es ~ 
gem que fez toda as grande guerra, serVindo no é o «bluqueio", é o direito re- americanos, Potocki, embal- los ofieiais e no grande pú , lar momentâneamente ala8ta
antigo regimento de caçadores_ Durante o con- conl1rcido a todo o beligerantc, xador da Polônia, durante blico. Embora a vigilância do - escreve o ,jornal so
flito fOI ferido três vezes, sendo condecorado oficiall11entc , declarado, de ~isi , sua visita ao ~residente continue a im(lOr,8~, con~i - cialista .0 P~vo•. E' possi
com a medalha da Legião de Honra e a Cruz tar os navIos para e~am.nar Roosev~1t, exprimIU ore, dera·se que o perigo está Ivel que o olerecimeoto de 

se transportam mercadOrias re- conheCimento do governo momentaneamente afastado. medlaç!io se lorne útil e que 
de Guerra. . . putadas como contrabando de polonês pelo auxilio da Cruz NtI!l ruas n calma se mani- intruduza novos elementos de 

O contingente procede de Buenos AIres. guerra, deslin~dJ s ao inimigo. Vermelha Americana e pelo festa por muitos modos: volta discussão e contribua para
A Alema nha se esforça por ob- conjunto de «demarches.. e o trâlego dos automóveis nas adiar ato~ irremediáveis•. 

_~___________________• ter que os neutros se recusem declarações leitas pelO go- grandes cidades e na cam· Por seu lado, a nação bel 
a d ~ixa r visitar seus navios e veroo dos Estados Uuidos panba, restabelece·se a ciro ga - escrpve - «está claro 

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS que não aceit~m a lista de mer- com o objetivo de salva, culação dos navios nos ca que continuará a correr pe-
IIgDIZ I!nullRuIA IInBl!cn nl!~"npn cadorias reputad as como contra guardar a independência da nais, etc. rigo considerável, a sofrerIIUlDIS -11 lU - unnu n - IIn 11 K--l'lIi1UUQU bando de guerra, publicad3 pc, Polônia. Assinalou, em par- Na exposição do ministro perdas enormes e a viver io

los nlindos, aÍlm de que s~jam ticular, a oota do preSidente\SPililk, P"I'Mlltl a cumisiio ue quielll, mesmo no caso maisOr. ARMINIQ TAVARES excetuadas as mercadorias que Roosevelt a Hlth,r, e o láto negócios estrangtliros,o titular favorável: o de ser pua neu
_ (Assistente do orol. Sanson) mais faltam no Rekh. de não reconbecer a con- do exterior não declarou tralidade indefinidamente rl!s-

ACOMCODAfOESO~~~Õ'" DJSCANÇO DOS O~ERADOS O que a Alemanha ~~il~t:. da Polônia pelo :f~:'RS~~! CnOle!~!Ar~~ ~~:p'ert p'----e_i~_____;_d-a.-.------_ 
Ç'.)5!u!t6r!~~'~~~ J~~o rlü~, l~T~f.e~4õ: ..:R~si~:~cla t4f1H t",m e o que não tem Uma folha e m'e.:o e '0 Ótima oportunidade 

P.ri., 17 (HIV", .gêneia fr,n- Importante firma, desejan-
ClI.) - A' AI.manh. não f.lt.m do ampliar seus negócios, 
g.nerol d.. alim.nt.ção. Acltdit. aceita representações no 
li qu., num. gUllr. long., virão a"Ilespaço v.eta' I" 

II Distrito Federal, fornecendo 
faltor-Ih, borracha, algodão, lã, co· as mais sólidas referências. 
brc, a!llnho • oulrol m.t,i., "p. ' Copenhague, 17 (Havas, agência francesa) - O CAIXA POSTAL, 1401 

Parit<, 17. (Havas, agência frnncesa).- OR aviadores ci.lmanl. tod•• li mllc.dori.. qUI correspondente do «Berllngeke Tldende. em Berlim Infor
alemAes continuam ainda passando sobre 1\ Bélgica para Ih, Fornecem o. vizinho. conllnan mou ao seu jornal que a resposta da Alemanha aos ofe- Para substituir 
rllZf.'r reconhecimentos sabre as I1nhlls francesas do no r- lail • que são imporlld., d, or ' recimentos dA paz da rainba Guilhermlna e do rei Leopol- Para substituir interinamen
deIte. dinírio p.lo m.r. S.u r,.ballaci do só contém uma página-e-meia escrito 1\ máquina. te ao sr. Licinio de Sousa 

Da confusão de not!cias e comentários sobre a si · mlnlo por c.minhos continenlail O correspondente acrescenta que a contestação se Medeiros, comissário de Vi
tuaçllo da Bélgica e da Holandc, nada ainda se Babe de .of.. víri•• dificuld.des. princlpll ' relere 008 motivos que Inspiraram 008 soberanos parll ore- glllincla do J'llzo de Menores, ' 
positivo sobre os propóMl!os das tropas ~Iemãs conceo- menll qu.nto à lentidio, d.liciên- recer a sua mediação. O documento diz que o restabeleci-\qUe pediu um ano de licença 
trados perto da fronteira d08 Pulses Baixos. Dlvi~õ\'s blin· ci•• incert... do Ir.n.porl., m.smo mento da Polônia I> da Cbecoeslováquia equivaleria à per- para tratar de seus intl.'resses, 
dadas e dlvlsõt's ligeiras mecsnizadas estíi.o sempre preso pila R611il, qUI não I,m f"rovill da do espaço vital alemão, condição que não pode ser foi designado o ar. :l;;nlo Por
tes para agir. lulici.nlll per••blll'c" o R.ich. encarada pela Alemanha. - tela. 

Confusão e receios 

Com I ineugureção do, novas rnêQ de propaganda
in.t.leçõet, oFerecemos 'o nosso ~ 	 , ' 

Em todos os artigos - descontos especiais 1 BRINQUEDOS-já recebe~oBnovissima , ~,' Undacoleç~o 

DJ. .& >-~.& ftJJr..&>DJ ., • ..D\a_.- ·~..& 
'~~~) A , ~,,_j~. ?M; .'W!~~ ·~'\~b 

'; ->Q ;;-;< ",~' ,." 'J:' ~--- __ •..• . " (A ~ ~Â~A. -OUE 'MAIS-BARATO VENDE ) ,: ~ ";;':'7:,.:.', , -" .'. :'-» '. .....• 
ACI~lRrA-;::_' n~ n~~Q :prêaiQ à R1TA rrRAJ ANO, -N. 8 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:plrlt.os
http:oClden.te
http:IIlemil.es
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Por ERASMO 

tin~a'l~es~~~, 1!Y~llrlu i ~:~m~:~~~ i~~r~!l!erl:r~~~Ii~:~~2dou~ee~abr~ 
Não devemus Dor isso enro- Ieial e ingrato . Sabemos disso 
lar bllntieir:.l. O problemu pre · I muito bem. Senlimo-nüs bem 
CiSR vir sempre à SUIJe l'l'icie. quando, ao eneontrarm06 um 
l ;rge ser encllrurlo de freute, juiz, tiramos o chllpéu em 
eombnlilÍlI, para que se ('o· sinat de respeito. O jUiz é 
l!Onlre , já não dizemos um!l um Domem que enfrenta mi
solução completa, por(IUe isso l!lares de opiniões, que se 
é totalmente impossfvcl, mas opõe a fortes paixões em 
uma fórmula capl.lz de rc jOgo. Estamos f'lrtissimos de 
solvü-lo em parte. Hllo de saber a importância da SUIi 
dizer e muitos assim pensam taretll. M~s, também sabemos 
qUe somos sistemáticl.lmente perfeitamente do que m odo 
contra OR ju ;:>:es. Nilo é Vt>f- pr!lc e!lem muitos deles, que 
dllde. Somus cOlltra os máus Ivão para o campo represen 
jUiZ!!. s, som.os adversários do~ tal' verdadeiras comédias. Fa
que pretendem tureer o r~ InUlos de c !'Hedru. O cronista 
sultado dOI; jogos, para seI' que comenta, do seu gubi
benlJlli~tu pel .. elybe A ou B, nete, da sua mesa, Dão pódtl 

~p~ 1~~~Sã~', ,,i~~ ~~I~:~)ro s~~ra~ i:~oruJI!~~Il:.d~1~nt!~~~~ad~~~~: 
ultumente importullte. SHÓ II.es de clubes e, muis que 
justo entregHr-sé o I umo de isso, de entidude~ . Em várias 
um quadrp, qu e custou um (\casiões já servimo!! em co 
~omatório de esforços, 11 um Imis~õl!s para eXPl.we de jui 
árbitro que não sabe inter ' l Zl'~ e tambem dirigImos ul
pretar IlS rl' grus, que nno a, gUDS jOg'O;:L CODhecemos, por
comllreende, li um )' fll(;<) 011 tlJnto. () meio. Sllb l> mos quan
então u um purtirlário" Que Ido o juiz se engunu e quundo 
redponrl !l m os enten<lid"s' OUtl Ilpllfcce... cllmu!lado, cpm 
rPRpontlHOl HHJ1!Jém Hqu"..'h:'~ I ou trt!s Untas. O jujz engs 
que costumam vêr n~ IItUtl ' 1nll -se. Todos nós nos enga 
çii,!s do~ juizes, ai!'/! vés de IHimos. ,O errar é hU~IlIlDO 
oculos cor Ile rosa , , , ct'mo IIflrma o prové!blO Irl ' 
. O juiz de futeból é um ho· tino. 

mem dignó de lH'etamento. Há, porém, muita diferença 
Não pÓIle vêr tudo, não pó de qU1Indo se pl'etende dllr uma 
resolver tudo de !tlrma a con· Ilota de 10$OOU pensando que 
tentl.lr umbas a~ plll't~". AI é apenus de 5$000 e quando 
guma coi~a d"ve pHHSIJI'. A se pl'etende pllssur uma notu 
lJIi8sf!o do árbitro tem algo fPlI ~a de fi$OOO... 
da lIlissüo do eronistll , que A questão dos árbitros não 
mio I,ólie contelltar to(l" li dllve ser abandolladu. A Ligu 
Illundo, que uind!l não des Floriunopolitaua de Futeból 
Jobriu êsse segredo de ser tem a obrigação de tomar 
agradável a tl)do~, !to mesmo qu::Iquer mellida que venha 
tempo, e que bl.l st 1.1 um ail! resolver, mesmo em Ilarte, o 
te~_q~e__~e_~!:~~!!:~::~c:,rt.o_~~~_~:::'~..?~~Iema dos juizes , 

TRONCOS FORTES 

o plO ':el:(l '; .r;: h, ; n a r ' r: nH' II (J 
elle:: r:r;-.:-; uno m' t1l \.:df'lIí1~ 


de l~ i c.o m q :ll: sr.... !o:.:·.:.-m o:· 

\'OIIOàas Cij; ,sl r '.Jcl..' õ es 11<'1
Ç t1 ::.::OU fl l l :; ao C QlllO IHI uu r.nOfO '" c· n r :', '.: I: J'::O C{.:lll ;(j(l :


"xísl~llci c: n a sof: q und .. ~n:. su e: !<)lllj.:I'1 ·"' IÇ· lt" ; ( 1I 


filHes cons;llh.1 ~Jfl o !l1Imo o vigo. qlH: 1"111( . O IC ."- 111 1. " . 


nidade ulil que u ahalhlJ e ç ", lc:; d r: b i ii~Cld ("l:; (l r> ~(HI' 


.,:::Jue pT odm... Q ll ~ ~mpobleddo. c: t:>:. 11 """ 

Para qllC a r. QJVOI~~ se- vos abalados. IJ wçl" IIIf)· 

;am forles. q uando a nalu- rem. todc·s. t,!:;S(';; pl4:.'nle n l ~n, 


18Z0 não ba6hJ. Jpçone-se nutriliv o~ illdíf;P·~Il ;" J\I {f I':' 

Q.o-.Q,S)~", 00 equilililio do oJQuniJImu. 


'! "" "'':'?' .::'>-. ! ..•~ 1f~>:~ ,... 


CL.NICA DE CRIANÇAS 
DO 

Or. M. S. CAVALCANTI 
Formado e com o Curso de ApOlfelç06m~nto em Higiene Inf611UI e 


PedIatrIa pela Facutdade dI' Medicina do RIo de J8r.elro 

CheJe do S ~rvlço oe Higiene Infantil do Centro de Ballde - Ex


Asaletento dos flaofttórloB ._lntanUI de Nogueira, e 

-Bela -VIr-tB. (Corrêse) 


DOENCASDE CRIANÇAB-REGlMES :;ALIMENTARES 

CoiíSÍl~~W::~:R~~~:t~~rLMert~f~~~ã~~~:2h' 5. 
·· RES. AVENIDA- llERClL10 ' LUZ; "' 65! 

79P 

...:.!... _.). ~ , ~ 

SAL DE CllRLSBAD 
'.".--J -.! .''; '# 

Aatilude ilalina em ':·: 
. 	fGI(;~ , º9 C:OI].fi~t~

I 	 . : .>" ,.:,: ,. , ....> .... . .",:,.'>, <',:", . 
ROMA, 16 (Hava6, Ilgên c IDômicos, mas também mo

cia fraDcesa) - ~Os acon ' rais e idlwlógieos, e acres
tecimentos que se desenro- ceDta : .Como católicos, so-Iiam atualmente na EurOPa . mos guiades por uma húeso

não podem deixar a Itália lla infalivel contra todos os 


l
indHerentc, mas não são de i materialismos>. 

!l8ture:>:a a provocar a sua [ O articulista pondera qü;, 

Intervenç1io no con(l!to- . ._ ! a prudência das .diretrlzes


IÉ o ,que. esc~ev~ o «J\~venl-I da poUtica externa de Roma 
:.1' _d I~8ha», orgao católico de Ipermitiu que a Itâlia adotas
150IOnull.. . Ise, para com .todos ·palses;

Mas. "ssa aht,ude da Itália I inclusive 08 beligerante . . a" 
pode!'!a _~odlrlCar.~e. CaBO ! titude correta e Co·rd!/íI.S'dtlU_ 
!oss.em ["fldos os IIlte.r1l8s~s i tro dos limites da equldadl' 
pemllsulares no . Medlter.ra- , e da honra. A Urã·Bretanha.'; 
neo ou cas~ veleidades lm- le a França devem a;Jreciar.; 
prudentes viessem pertu~bar, : cada vez mais e@sa ' atitude" . 
de qllalqu~r modo, a _IIber- : da Itália_ Londres E> Paris i ' 
dad.e de Vida e de açao d8: devem cOrilpreendeió·' . fiilal- . 
ltáli8: . :menteo quantÔII/ Itá1ia ,. )'Ió.> 
. O Jornal ad :~ rte que oS ' de 'P A r ha b!ílatiç.adill his ' 
IDter~sses_ em Jogo no atlla Il tót'Ía "'; ;C
conflito nao são apenas oca;' . 

I MEDIDAS 
(} I\:l:i i mrin Sl\nll o de ('xi s 
tt"'l.lIda f' (} 111 (> 111 (11' l'f'c!a meManual Prático do 	 I~~'I,~~:i~ofr~~~~I"
(Ia !)n>h·rt'.llI:in a itiliEiiHltiE norte-americana) - o. cor-' 
ILUAMORf 1''' ''' li", !,,, !,. [ or  respoD!!ente do «Paris-Midi. 
tirit'IU' l~ rpjnv1' Il I' sc e r osImposto de Renda cm i\msterdão informa qUê
t';ti, ~ · [o ,:>. El imilla il cu&pa, o governo holandês tomouPor Tilo Rezende faz {'(":õ sar a quér! n. t!os 


Contendo toda a Legislação até Setembro de 1939 cabelos o \.· .." 111 ;' :; l ';'r 

as seguintes disposições: pri 


ADotação, "m cada artIgo do regulamento, de Jl!'i rniriya O ~ cabelos 
meiro, cancelou todas as ' lí 


todas as dl'cisões u liase artigo referentes, - cêrca brancos, ~cm Il :i. li!l ~rir; 
cençll8 no exérCito; segundo, 


de :l 000 - admiDislrativlIs e judiciárias. - :i5() ob- d :H! p':-. \"i .~.)l' C lI\oddadC'. 
ordenou a todos 08 navios 


8erv8çõ'~R rle <,xplicaçno e crítica du regulamento e :\uo CÓIlll t" 1II !SIri S de prata I.! 
que sáiam imedhttaIDente 


das decisões. Formulario, com explicação minuciosa ~ Cl'fUll 
dos portos situados em zo· 


\l a'$I: tut;ão.
do modo de calcular o imposto e de organizar os 	 nas onde existe o estado de 

CiR,\TISprocessos. Leis e regulamentos antpriores. 	 Copioso sitio; terceiro, proibiu ' a08' 
11 0!'i i !H pr~~ sQ !: fJbre os cui


jndice alfabético e remissivo, com 50 páginas, pe r · (L! l1ns tlO'il.'al>l'1u :; CQl1u;lIwrUI'OI) inclusive
Pl·Ç:l · ~ navilJs, rebocado
mitindo, mesmo a um leigo, verificar qualquer as d ,l Juy c ntude Alcxl.ladrc. re~, entrar e!!! certos canais 
sunto que lhe interesse. Vidro pel? corrt!io 9$000 em e oulras vias navegáveis; 

,,;11\1 ou \l310r declarado. q u a r t o. estabeleceram-se
Preço do exemplar -- 30$000 guardas de soldados e gen

Procurar com Carlos Conceição 
lnB. JUYEKIUDE AlUIHDRE llDI. 
RuadoRiachuelo,10t-:-RIODEJl!IEIRO àarma8 nf.8 edificl08 públi 

Secção Imposto de Renda nesta Capital cos, di7eDdo-se que o govêr
12 v. all.-':' 	 no trata no momento·de pro

mover a convoc8ção de ou-
iã_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiii___iiiiiiii_iiiiiiii_iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiii_iiiiiiiiiiiiii_iiiliiifti~;;: tras classeR militares. 

I 	 SERVIÇO NACIONAL 
DE RECENSEAMENTOOutubro 4 

Foi entregue em Haja: (Cabeçuda), - Brasileiros! 
o prêmio de Rs. 6:00(l$00(), que cou Au:riUai, patriotica· 
be para as menores Mllria e Guilher- mente, 11 operllç.o do ' 

Recenseamento de 1940mina Silva, possuidoras da 
afim de que 80 EsflKlocaderneta n. 220:1, contemplada no 	 sejamNovo facult.doll 

sllrtt'io realizado em·1 elementos e!Jt,.tíst;ao~ 

de Outubro. qtlC o habilitem a en... ' 
(refi tar e resolver 0& ,r.n· 
des problema! nacionais 
da ins tt'uçilo. a.ssist&nci.. 
médico-sa nitari•• pre... 
vidência social, ordelnNovembro e defesa públicas, movi.../' nlentos lIumanit'rios e 
muito. outTO!). 

S'do úteis a 1'63 
Sábado 	 ffldsmos ! • 

ní';ALIZA-SE mais um sorteio na 
Cl'édito Mutúo Predial, com um 

prêmio em mercadorias no valor de 
rs. 6:000$000 muitos outros menores. 

1 / 	
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JA;::~'~~-'~'~t~1
• _..__ _,,__ .... -__ _ ~ - ~ •...._ - •_. .._ __ -_____ . .~_~_ • ._ ~~~._._._._-_ vez em_...•. ...__- - -___. .-__ . IIi__ -._ ., _ ._.. ,_ . . ._~._--_.•_ ._ ... 	 ação-? 

Chicago, 16. (U. P.) .~ (A

Bombardeios I 
 g(lncia norte-americana) 
. I As autoridades que 'investi· 


gam o allsaslnio do . milíõDilIi> >: 
rio e eIDpreEáriot~~flÍltl'co );

benéficos ! 
Nas ilhas Hawail os aviões I Edward J, OhateeIltregaram,>de hombardeio cumprem uma ' ao fiscal umil.cartà';i ,oa'lquâHmissão pacifica. Para preser· se prevenia qncH o fãmo&ovllr 8S cidades :lus erupçõe! .gaogster»AI ,CIlPO'!!_ hnlavu!-eânica6, o doutor Jaggu, 

.jurado mlt'·lô. Acr.dlt... .Instruido por experiências · que>é... carla COD.tltue UlDprecedentes, pensa jogar sO

bre 8S bordas das crateras : 
 ,!~íll(:iO de que AI C.POD. 

j 'conilliÍla leodo o cbefe dotoneladas de €xplosivos. i 

A onda explosiva modili I 
 ·~•.~~~: ~! ~:J:f~da 111· 


~:m~~I~~:Z at~~lIv~mao c:~~:1 Ir OI ptrl&oc.ea di Oh.,••, 

nbo em direção a08 lÔgarerí tt>c 
 .eguado o ..u coat,Odo, doi. 

desbabltad08, para que a ,lava. 
 ex- pr"ol da peaUlac"rl.

de Alealrn oD'flrlm qUI o escorra-por êlell. ;;,; I "rude 11111100 Jurou que
.Irla 'fér Oh.,. • 10'l'larJ. 
.'s"a. d. leU. amlirol para
-Ju.tar lConw oom Bddl• •, o;,Eni'~~:O~lot~,~~o~~: t:' lor- I :~Íri:'o ::!Jjra~o r:::t~~:' .1~~!~dM:nd:II:~;OO I~:,o .c:~o: A r....laçlo .e produz u 


t uerty• 10 prol. Ollllr Khlvl, Im mom.atAI .m qu••1 au

C,b. Po.tII', .07, RIo di J•• torld.d•• local•••t. am ... 

atl.o, Qlll Ib, Indicar' o melo "I0tlDdo lO publico que

d, obltr Irivmplto, pro.llfrid. Dlo p.fmltJrl.m o ' ••'."0 

" . fortultl r ..Iid, . NIO hllll'. eI. AI Capolll a ChloaiO. 
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o BSTADO-Séba<!o. 18 dt' Novembro de 1989 • 
.2Juc~ }Jl;;,oJ de ti 11 ta 
bastam' para 

Vf" u r, , ,,,,,,, 

!~ij~ ,;~:~~': ' 

Conservanáo Annos e Annos 
SUA BHLEZA OR!GlNAl! 

CO~~7~1~l~t~~Il~ i~~t.1 i~~·(~1~:~:~~I~'~~C;: '~ ~'~:~o\~~~l'~d ~~~ic~d~1.,<~d~: 
de su~s côres. E qu '..::, ao n"' ~ :imo tem po que s,r:us desenhos 
sào prnj ~ctado5 pelos mais fmnosos Rrt istns . sua pin t ura é 
nppli cad a por m('Ío d e um a cmnaâa de esn18lte especial, de 
C5pcssura equiva len te a 8 cn n."adas sobrepostas, q ue lhe as~ 
segura !!!?!o!" durabilidade , o::m a!1!10~ e 2.nnc s de u so. Esco-

Itfl /(f : I 'llli".' lha unl Congolcu m para seu lar e teI-o ·á enriquecido. 
::',"'(";/~::;; I/!":;:I: de nnli to, hellC7.3, em hygiene, em conforto. 

CONGOLEUM 
CONGOLEUM COMPANY OF DELAWARE 
Rio de JanC'iro _.. Caixa P osta l 1605 Si!lo Paulo • . " R ua J osé B onifacio. 110* 

OFERTA 
tentadora 

Se nos dissessem que ai· 
guem 8e havia recusado a 
aparecer em um dccumen· 
târio de 300 metros, não 
obstante a oferta de um mio 
Ibll.o de dólares, julgariamos 
por certo tratar· se de uma 
brincadeira. 

Mas, na verdade, assim 
aconteceu. O caso deu·se 
com Gustavo V, Rei da 
Suécia. 

Hâ muito tempo que os 
cineastas sRbem que êle é, 
lem dúvida, um dos mais 
populares e m'iis fotogênicos 
soberanos do Y.unuo, Fala 
quatro Idiomas e joga tênis 
multo bem 

Ora, há cêrca de um ano 
um doa mais cHebrl'!\ pro · 
dutores de Hollywood cn· 
controu se com êle, em Ni· 
ce. e declarou· se disposto a 
despender um milhão de 
dólares se Sua MAjestade 
acedesse a apresentar, em 
breves palllvrlltl, eUJ qUlllru 
UUluas, um pequeno doeu · 
mentArlo de tênis. que seria 
filmado DO decurso de uma 
das paruuas em que tomasse 
JMft~. 

Claro que o produtor di
. 	rlglu a proposta nos mais 

rea.peltoRos termos e suge
riu, até, que o milhão de 
dólares poderia ser entre· 
lille .. Caixa da Iostituição de 
Caridade, que mais grata 
Maae ao coração do sobe
rano, 

Como é de calcular, Gus 
&avo V, declinou o convite. 
O protocolo da C6rte da 
Suécia, se bem que não seja 
doa mala rlgldos, não veria 
com bons olhos que o 8eu 
Rei, meamo em trezentoB 
metroi, se transformasse em 
~t()(e coú!flrenclsta... 

(151 Eledrtcl 
v. nd. medidor., e 


. 1n,:~!la:: ;:::~~Ol~· 

Preço, modlcol . 


Rua )~o Pinto, 1.. 

SerYit;o ,lfaraDúdo 

L...----"'"""'!!!!""""'m 
~.-' 

""ILuz. 8e • Rua Conl. Mafr., 147. Fon. 1187. 
4" 	 v-li 

(ia. de Transporte Brasil Ltda. 
Séde Florianópolis

PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS 

Viagens regulares para Itajaí, Blumenau, 


Jaraguá e Joinville, em confortáveis 

ONIBUS DE LUXO 


Para info rm açõ~s procurem os agentes nesta praça: 

MACHADO & ClA. 
Rua João Pinto, 5 - Fone 1658 

403 	 25v.-It 

Aqueles que lêm o desventura de pode
cer dos rim e:o!ão pr'ivodm da muitos dos 
prazeres que o vj da nos oferoce. Evi'ar 
os moles do a r lowlho rtmnl Q.J (IJra-!o'! 
ossim que se ~pr!!scn!~m, é o cominho 
certo para gara ntir a ,ou de atual e uma 
volhice livre de dor •• e achaque" 

Para i ..o é que exi.te HElMITOl de 8ayet. 
Realize com ele o limpeza 8 desinfecção 
do. rins e veró como ,. Mntiró dtspotlo 
para gozar a vida. 

' 1111;10 de 8\dná!issão 

' 2j;, Anlbal Nunes pires eAr í; $~"Flbrato. prof.... 
i 1~()t~J do Ginélio Catarin.n••••vl••m aOI dl.
tinto I pala QU8 50 acha aberta a matricula p.~ 
r. o ref.rldo curso. Informaç6••: Av. H.relllo 

A(iUAS MEDICINAIS 
de São Louren~o 

Alcalina: combate os males do 
ESTOMAGO e INTESTINOS 

Magnesiana: RfJ'n~g!~zdoas 
FIGADO a RINS 

Infa : mações e pedido~ 

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 84 
FONE 1350 

419 	 3()v-t! 

Quer saber o meu segredo? 

Eu vou dJ:ê-Io sem medo, 

Póde espalDar, s1 qu1:ér: 


Sou assim bela e elegante 
Graças ao uso constante 
Da "/I Saúde da Hulljer" 

Senhores exportadores de 
Fumo8 _. Ciqarril~a8 e Charutos 

Senhor com 20 an08 de prática do rllmoe . dec tod~k~: 
a freguesia em Silo Paulo, deseja representar > Jir· 
ma8 do ramo dôste Estado em São Paulo;}pódeado 
oferecer a8 ialol"maeõ'es desejllda:s. Cartil. por obaé
qui o a «Escritór!o· C()merclal TUPAN_, Rúa Dr. F.lelo 

F~~~I~~~~r~~8~B~~ ~::I:' 

GONORRHEA CHROMIA 
.....

N&o de.Aulllle I A 10I8D01• prOlfedJu e u. uma 

NOVIDADB que resol..-erã o I" OUO. 


Maxlao........ Cuta ..ra: 

CAIXA POSTAL 1149 • S. PAULO ~ elo) v.~ 

S U p O S!i ;ve J o 
p. "Cj; .' ;V do.; ú c· 
Jici0503 e vll oi. 
d o s p ril tos . 

;\1:\IZE:\ ,.\ HHA SIL S . ]L 
(: lIi ll ll " 0,, 1.._ 29 ~ :: _ Slln I-. ulo 

Penteados · 
anU,gos

A moda !eminiM ifisp lr1l-se 
geralmente no passado. ,Toda
via, é muito pouco prová11ft • 
volta daqueles fa ntásticos · !lfll 

!eados que tania voga tivu.m 
nos fins do século 18. Era m ad
miráveis «edificios» abundutc
mente empoados, ornados de lo
da Sl'rte de objetos e ... um dI: ~ 
cujos mais surpreendeiJt~s in
convenientes foi assinriar,do 
numa nota de certo di á rio ton
dr ino em I i77. Hdere essa no
ta que os camondongosadola
vam as "ezes como ninho ·e"u 
majestos0S pent~ a d o s , acarrrtao
do, assim, molésli as perigoslI e 
acidentes desagradáveis, O lalo 
causou tal ãlarma, que uma 0
ciedadc de cabelt ireiros" llk 'e
ceu um prê mio ao ir. venlor " .. 
melhor ratoeira para comondo ' . 
gos de penteados. Ganhou a 
prêmio um certo MosesMartlns:; 
çuja ratoeira delicada , trabatba
da em prata, e que as · mulbc
res conduziam com garbo; ~fl 
vendida ao preço de tres " ti1l1· 
néos. 

CALLOS 

~ 

Zino-pdd~ 

Dr Scholl 

~':'H,=:.am=a~
r.mUla a nA D' !O da rua
Blum.nau. Tratar na .Cha
pelaria Sula CKnla... rlla 
Feur. SOblDldl (BdIUc1o Am', 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ES,."OO-Sébado, 18 dt> ·o .... mbro 4e 1990 

Para as festas ;omel)lQI sortimento d e artigos para HOMENS, 
-----~= SENH0RAS e CRIANÇAS, só na .-=---==-.-=-=--==== 

CA$,vA 441. CA~''''A.1.4/~ 

16 Matriz - Rue Conselheiro Mafr8 n. 8 Filiei - Rua 1 ro;4no n. 1 

--- j 

Companhia c Aliança ~a Baía. I 

Fundado em 1810 Séde: BAIA 
Seguros Terrestres e 

Capital Realizado Rs. 
Capital e Reservas 
Responsabifidades em 19J5 
Receita em 1938 
Ativo em iH de dezembro de 1938 • 
Siniilros pagos 
Bens de raiz, (prédios e lerrenos) • 

Diretores~ 

Maritimo" 

9.000 :WO~OOO 
50.058:377$952 

:!.188.652:899$714 
22.786·183H48 
71 .47~: 791 $813 
5.094:715$170 

17.186: 2411$949 

Francisco Jos~ Rodrigues Pedreira, Dr. Pilnlilo d'Ulra 

Freire de Carvalho e Epifànio José de Sousa 


I~egllladores de avarias nas principais cid.<ldes 

da América, Europa e Alrica. 


AO'entes em Florian6polis 

-CAMPOS LOBO & Cio. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

CatJcg postal 19-Telephon,1083-End. Tel. • ALLlANÇA' 

Escrit6rios em Itajaí, Laguna e 

Blumenau. Sub-AO'ente em Laqes 

----- - - ~ - . _ . . -~ -- ----- - -----_ __ - - 

-----'. --_._-~--~ ' - - _ " '---'-'

Declarada céga para 
.toda a-vida mas ,cura· 
"da pelo 'Cialenogal' n 

A IIblllxo IIs"lnadu, Arzellr.dll Oliveira, rp,l 
denl" i Avenldd 20 de SIlI~mbrp, em Pelo I, s, R o 
OroDde do Sul, declora: 

..Vivendo de umolf-p, devido ~o ml u e~t"do 
de ~lI&Íde que nAo me permite Ir"bl.llhor, bolo l' m 
!od.:s li:! portd1 em busca (Je ,u"ento pIHil m m e 
para ",'nh, lllh i r.h~ de ~ nOO3, de Dom~ ELOAH mu:
10 doen :\( h I Sil tlllco, d~~de 110 nel ca, mOI.ha IIlhh,ha 
flOOU completam,nle CEGA; dormIu (toile o di/!. e mlll 
se a/lmeotev8. N,ssQ 1(ls ~e e8i~óo. viU-li uwã Cã ldüóü 
senhoril, dn Dlllitas que me II11COrrllP. a qual, con.. 
doida pe-III ~orr" (111 pCc.Ufnl', m, n~oll comprar um 
vidro de ..GALENOQ.~Lc . lIcouselbaudo-me que Ira
lasse a meolno com é/se relF'éd:o. pois IInhll a cer
lez~ de qu~ ela ficar!/! bô • Bt'lst~nlv descrfnle ma~ 
muilo glllt", recebI (l remédio, pOla hií mllls de; t: ê, 
mes p :\ I, v .. va a c. lilnçtl no Sanla CIISII parll I"zer 
curot vos ~em rellulllldo " 'gum, fi hí me dlzltm 
que minha filhlnh" fial1ia clEG para tadg a L'ida. 

- Deu" porirr, é g ' ~nae e pelmilin que il minha 
ELOAB II clI .!~e ,adlclllm~ole (u ,~dd ap,· n~1I CI m 4 
vidros dê ' 5\! Ilb; oçot.do rfmédlo "OALENOGAL,., que 
me forbm ~rmpre dc.ados p . Ia mesmll c~ridofa 511

ohM/!. Hdl, 11 Pfqu~ll" elJltffl(~ I,ei fi' :t, mente bem 
:c:ome com baalente 11 JlI1'Iltr, brinca mnlro al' gie e eSlá 
: fórle como nuncl'l foi. ~ lle B/eeltdo é ti DleI/! pura 
' rx.presitAo da verdade e II cu a de mlnhll filhInha ~ 

teâtemunbadll por muitls3tmll l omllll.s d,Eja cidade, 
que- dlftrlllmeol~ me tm i,aram. D< r Ip~o, póde f,.zlIr . 
dlle o uso qUl lhe clonvler e DEUS, permlro que fie 
sllv8 pllra aalvilr multds criaturas Inrd ' ze~ que por thl 
s·e arrll~t81i1

Afztlirida Oliveira. (Firma 7e;;onhll. lda pelo 
0016r10 Demó;rlto R, da Silva). 

,-Q ' «QAlENQGAL- i i! VIDA! Qn, ndo!e re· 
cOfTe~ácct.ie depnrlldor· tOolco, ~: ó je-~e ter 11 cerleZll 
dé, alcllnçar resul/.ados "Ur~neDdeolesoomo t,te que 

d~ 1.i1l,~a:tr~:;f~:!~IIJu:~:Oc~~t~:~Oi(~~ ;'.~~~~~!: 
di ... IIraall, r. m6dlo • I .fn tta d. u tU. dO .tlU 
rIIblDbol. 

SAlGUE! SANGUE! SANG~ ·; II· I<-· Aprenda Rádio, despenden<dó ap nu $ 700 po:- dIa 
e !'m sua própria C!.l~Il . Soliclté· programa · de '01100 A 
ESCOLA ELÉTRO-RÁOIO·TÉCNICA, rua Sàldaoba ~a'S A H G U [ N O l - rinbo, 32.-Florianópolis.-Estado de SllntaC~~r'n8. 

085 

(Flrmull IleIRã) Banco de (redltb. PoPlII'&r eE' o unico fortiftcdnle no I 
mundo com 8 elem~n/o~ 
lonlcos ' Phosphoro, CdI Agricola de Santa Catarina 
cio, Ar~eO!a1o, Vllnildillo, Soeiod.do Coopor.liv. d. R •• pon •• bilid.d. limit.d. 


S~de pl'lprla -- Rua irajano 11." ió 

FLORIANOPOLIS 

Fundado em 19:17::~~~*::~;~~~~í~ II Capitlll 1:35:000$000t. de !!p;>etlle; 

2'-·Dc!apPDrccim~ntl' por 
cOlnpleto das dóres de cr
be\:8, In~0nm!~ e oelvolift 
rttr, ' 

"3"-·Combate rtdlcai ,h 
depres!ilo nervosa e do ell!
m81lreclmeoto de :mboa (li 
~exo!; 

4' - - A'-l1mento de puo 
vlrlando de 1 ~ o 1I.lIos: 

O Sa(llpellOI ~ ama ireo' 
de descDt;ert~ ~cI~ntllicb. ·
OplnlAcl du dI. Manoel 50. 
:r.1i dI!C ~l'~t;t . 

O ELIXIR 
I . DE NOGUEIRA 

• conhocldo t.. 63 onno. 
como o vcrd.dciro

I e,peclfico d. 

. ".!7:'1~';:'~•. 
ukcrH. rhcu",.U,IItO 

56 Elixir tIe NepeiniJ 
OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
, E x-chefe de cll

nica do 
HOl'1pital dp 
Nuernberg 

(I'rors. L. Burkb·srdt 
e E. Kreuter) 

Espedalisla em 
(in'l"!Jif.l G(!/ (ti 

Alta cirurgia, gyne 
colQgla (doenças de 
senhoras) e paNOS. 

Cirurgia do 8ystema 
nervoso e operações 


de plastlca. 

C )nllullorlo 6 rUII TrllJII-


DO, 18 (d~8 lO 6s 12, e 

d,,~ lI) ÓlI 16,30) Tele· 


pbone - 1,286 
Residencia á rua Es
teve8 Junior, 20. -
Teiephone --- 1.1.11 

I UM 01'11110 DEPUR.mo 1 
" .• Or. Noemy 1I.lIe Roc~• • 
.i.. ica em Porto Alegre. sUe.t. 
""" • "EIIIIR DE IDGUlIR.". 

, um opti. 
mo c:upu · 
r.tivo do 

Fundo de Reserva 54:045$66/) 


. Correspondente em todo o paiz 

Emprestimos - Descontos - Cobranças 

ORDENS DE PAGAMENTOS 

Abona para DEPOSITOS os seguinles juros: 

C/corrente à dispo~ição 2% 
C/ corrente Limitada 5% 
<':/ correDte Aviso Previo 6% 

PRAZO FIXO 
por seie meses 
por deze meses 7% " 

. por doze meses com renda mensal 6%% 

Administração de predios. 


Acceila procuração para qualquer recebimento em 

Hepartições EsU1.iuaes e Federaes. 


Representante da Caixa Economicá Federal para a vQnda 

d~8 ApoUces PerDámbucanas. 


22P. v-23 


_ 

- - ---_._-"_._---- _._------

LLOYD <BRASILElRO 
«PATRIMONIO NAcioNAL.

LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (para o Nortf' 
no Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL
CIDlO-, cCOMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO_ 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA
LINHA mO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO_.

TUTOIA/FLORIANÚPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

ORo ll&UEL BODBllO '· 
CLINICk GERAL 

VIAS URINARIAS 

Especialisia em molestas 
pleuro-pulmonares (bron

chltes - 3sthma - tuber
culose, ek) 

Consultorio: Ru. Tr.j.no 
d., 14 •• 16 hor••. 
- Phono 1595. 

Iit;~:5:tC<S~b;')~P,~;:::1 ::4~ 

A,proli:liéi
ededo 

ar:eogue" 
Um areóque~ de " mediocre 

espessura.produz 10.000 OVO&; 
e peixes há, com o peso de 
meia libra, que, contem .. . . 
100.000 ovos. Uma cllrpa de 
14 poleglldlls de comprido ti
nha 162 124 e uma outra, de 
15 polegadlls; ';42.144. Um 
esturjão fempa pôde pór 119 
libras de ovos, calculada-
mente 651.200 unidades. O 
naturalista Seenwpnhoeck en· 
controu 9.344 000 ovos .. numa 
uniclI femea de bacalháo. Se 
todos os ovos arenque se 
tornassem peixes, bllsta~lam 
á e8pecie apena8 oito anos 
para encher o Atlântico, por
que cada individuo é porta . 
rlor de milhares e milhares 
de ovos. Admitindo modesta· 
mente que o número fOise 
de 2.000, produzindO 2.000 
arenques, metade machos, 
metade feme8s, no seguo.:lo 
ano a postura seria de ... . , 
200.000 ovo~. no terceIro de 
200 milhões, · no quarto ' de 
200 biliões, e! 'l. a no oitavo 
o número só poderia lIer ex· 
presso por um 2 seguido de 
33 algarismos! Ora, como' a 
Terra contém exatamente a 
mesma quantidade dá centi 
metros cub!cos, segue-se Que 
se todo o globo estivesse co
berlo de água, nlIo seria a
inda 8uficienle para todos.08 
arenqves que estãO ' existia
sem ... 

AN IBAL BENEVOLO: dia 22 para Rio Grande, Pelotasl--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiii;~jj; 
e Porto Alegre. 
PARA O NORTE: 

COMTE. RIPPER: dia 18 para Paranaguá, Sant08, RI6 
de Janeiro, VitórIa, Salvador, Maceió, Recife, Cabedelo, 
Natal. fortaleza, Tulóla S. Luiz e Belém. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

iiii ::-----.-----.. 
Agência-Rua loao Pinto. 


9 - Phone 1007 


9 H. C. DA COSTA - AfJt!ntc 

, / 
, / 

, I , ,~ 

I 

a Elixir d~'· Nosuéií. 
r c_Hld.... ·:..;1..... \- • 

.......... IIII ,~~lft~~ , 


SYPPIIUIS1" 
, ..... "")+'::.. ré .eM, 

56 ElIxir .,. Nora. lre 

PIANOPI~~~,~l!~~~~~"'., 
em ótimas condlçOes.! Tratilr' ·Xà 
rua Esleves junlor, ;48. . 
347 , 3OY·,\O 

RI 
COD8dí~ , Rita 


.' JQQo·PfDto D, 18 (ao
brado), Cooaultu da 


t1 iUí '8 boru d. ~ar

de, .AOI pobrea -

Çotllultu ao DOlpl

.tal de CarIdade. .. 


; 8i\iboru d. manhA 

BDooaln-ae em toou ai Farm'cS", 
do 8ruU e RepÓbUou 8u1-Amerlouu. 
N. 114 Ap. L D, N. 8 . P. - li. 9U 
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18 4e No\'em~ro di 19'" 

·e•••••••••••••••••••••••••••••••••: o I:Dstét ct()I I 
------11 	 :: ~ ;i ; <.; i; ;A !·"~:·J~; ';' . ... . ' .... , ; .~\+,': ,f.;~ 

Diario VésjJaliiJo I 

Uedac9Au e ÜUloIU151 I

rua Jolio Plnío D. í3 
 )~S!IiE~f 'II" ~~!~~;.!~~~~~~~c~~:~~;~!~~:.. 'ilr 

Tai lU2-Vx. pO'lal t59 1 

II ~~~~~~~~~ I.I: 	 ~ SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS : 

Anuo 	

.1Semestre 
Trlmeatro ......t...... 	 I: Linha Fpolis.-Rio de janeir\1 lu",,, """:-R" d, 1""<0I U'h' fi""""";,, 5,
1111\. 
Numero a vulJO ....... • • Escala lt:ja~~~~s.Francisco Escala São Francisco Laguna.


-~-~!.. ...----.------- ..-~-~- • Transportes de passsa~eiros . : 

No Inlulo, ~---------------------; • e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. •ADoo ,~sooo 


Semeatre 2:ISOOC 
 I • 	 .1 
Trlme.t.. t6SOOQ ~lole8tiaB dos rins o coração • 	 • 

o TOSICARDlUM toolco dos rins e do corsçl1o limpa Il I." Paquete -Ana" ,tias S e 23 Paquete -Max" Paquete -Ma-<> . : 
ADouaolc. me~"ole cont.&ct" bexfga, 08 rl08, 8s nephrltel, areias. COUC8B reoate; augmenta 88 


~~~o;:t'P~~~Ô:A~ ~Õ~~~çS~Sc~~:çf~,B :st~o.:;~~·~~~~~ft~"~BI~~:;:I:. ._ Saida á I hora da madrugada. dias 7 e ~2 dias 2 e 17 ._ 

I 

arterlo-.clero.e. 
H i'_·.'!nel.l !() :_;;,. d_9,!OI.... K.·"'nho_raA i. Embarque do Srs. passagei- filj 

o. ~:!~~:~...~:I.:'~('~~vfdu'~~I('.. _
- - --- - ~ -- - \.:' ,_ ros ate as :l:l horas das ves.. , Saíuas ás 18 ituias p. m. 1i Sa!da5 á 1 ho r !, Ij.::t ~ 
"dlrecQI10 0110=: reoponOllbllirlll 
 perdil;:: ~etl~n~~~r::i~~op~~~J!~, S:'~g~~~~?~'a~t~~, r~~~~.e ~r::~:B~. peras das saídas. 	 madrugada. _ .pelo. ooacellol emlttltlo. no. 

artlgol a.elgnedo, regulador das vi,ltse. cera das dO€nçUB do utero, ovarlos, evita • •I 
Flores da 

as hemorrbDglaB, antes e depolB do p;.. to; coctra toda~ 8B cnlt'r- I_ Ordens de embarques ate ás IOrdens de embarques alé I Ordens de embarques alo! > 

mldades d8~ .enhoftle de qualquer tdad". í2 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas il 
Lo:-;õeH do eon!çflo fel asthma. saldas d s 'd • 

Use 8 CA CTUSGENOL Especlllco do dr. Klng Palmar,. .. . ' . __ ___ _ as ai as. til 
contra hydrop.ln6, péB jncbsdos, r"Ua de sr, palpitações, b!1t1- • • 
mento des velss e orlerl8", b"onncblte aBtbmlltlc8. ao~urlsmR, 

~~v~~i;:ç~or~~!a"J!..m~~BI~;~~sé ~~~h:~~;,~~rIU". C8C1'"""" e tiOretl. Observações: ~'rseia~g;;~:~~t~t~pOre~:~?~~:~' ~~o a~~~~:~~~rl~e ~acc~:a~ i§ 
[Jm botílnicó acaba de Aos f;·aco:-:. e cuu';alescünte8 • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. : 

classificar, dto llianeÍl'a que Devem usar o STE!\OLlNO, GUO faz engordar; augmenta 0.- Todo o movimento de passageiros e cargas é feito p@!O !r~piche sito • 
parece lrre!utável, a9 nores vigor dús musculos o dOB nervas. Fortaleca o sangue na. pes- • Rita Maria •. 

Europa 
que 8e produzem na Europa BOSS oncmicao. Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes ti Para mais Informaçôes, na séde da 	 • 
São Em número de 4 300 t1~~uKosn~i:lda,"u~~S~l' ·n~~~;:I~gDr.t~i~ ~e~:~I:vs~.~ S;~;:~8l~~~a: • Emoresa Nacional de Navegação Hmpcke • . 
mais ou menos, dividindo-se convaloscença é raplda. • 1 ã rua Conselheiro Malra n." 30. • 
em 1.12" que possuem péla Syphillis - Ppllf' - HheumatisIBo • 	 ...las brancas ou a1Dareladas, AS PlRorH[TINA (EI'xlr de Carobn) do 88blo dr. WIIllam •• 1lI~~$.$••••••••••fI\••••m, ••••••••••••0pétalas951 com amarelas, Green, cura mde.tlaB do "segue, syphlli., ecz~ma8 tumores,

823 com pétalas encarnadas, t1arthros, esplolles, !lstul"8, purgacões, ferld••, cancros, e.cro

394 com pétalas azues, 30il ft~I": :::~~~!I8WO . Uolco depurativo que limpo o corpo, tonl- Dr. Augusto de
com pétalas violetas e ores· 

pétalasto com "erdes ou Depositarias. toda8 n8 drogarias de S!!.o Paulo e 1lI0. 

Paula Carlos Hceptke' S.A.Bem côr definida. E8ta clas 
strlcllição é acompanhada da 
dos perfumes dE' tais lIores. AS SENHOUAS DEVE!\I US.A.U MEDICO 

:: Matriz: FLORIANOPOLlS
Sabe-se, assim, que eom!'nte f.m su, t, lide Intime Eómcnt<l o MeIGYPAN, de -DOIlDÇ8S de senboras
320 espécies exalam um odor 	 FtUals em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,

granu e p' der hygit·nlco. cc,otra mole8'i8~ contaglo3as Partos Laguna e S. Franclsco-Mostru8rl0 em TubarlloagradAvel, ali passo que 2.800 e ~u"peila!l, ittllHçÕE-6 v" g 'nab, eorrfm~!lto~, mole.. · -- Operaoõel - 
quase não têm aroma e que tltsts ulero'vcgiuRIII, mefdw3 e lodo ~",tíl do doenças CONSIILTORJO 
o cheIro de 1.500 é nitida· locais ~ grdrd~ pr;;~ervali"u , Drc,g<l ria Pa eh~co, Rio Rua Victor Meirelles n 26 REFRIGERADORES ELECTRICOS 
mente detestável. as 10 1/2 e das 9. ~s li horas

É na categoria das flores Tel. 14Uõ 
de pétalas brancas que se l),>~II~ ~~I .: il!: V!5,:on.:!e Ouro 
encontra a mais lorte pro 7 ,'rejo. 42 - Td. 1õõ5 
porção de perfumes agra
dé:vels (187 em L124). f, sem ---_.~~~= 
dúvida por modéstia, conror
me a tradlçãn, as nores vio
letas ou alIenas violáceas Aten~ão !
silo perfumadas apenas na Renove em C '"':', ! . i ~ (~\__ "---:-'1"" 

em CUllsertos c lilIlpezli 
Quanto às espécies de pé 
proporçã<l de 18 30R. 'i1 F;:::;- -"-'; j de máquinas de escretempo a sua ver, consertos de rádios, 
de. ou sem cOr definida 
talas 8zues, amarelas, ver 

Rcrviçn garantido. 
compreendem muito poucas ,lOS É G A L L I A N I 
flores realmente odorantes. 

assignatura G*~~'~~~~:, 
Mecânico eletricista 
Ru/\ Menino Deus-19

ChSlla o lim do anno. \y·. , ..~ . :lOv-29IBCLItlCTICA 	 epoca de iniciar ou retor- '~V :,. -. , 

mar a9signatura~. Ao "'l,<::~» •___....,,___ 


lao;:a·o ganhando 
um valioso brinde. dirigindo-se ér Ec\ecttca. a Vendas 
maior organização de publicidade e assignaturas. ~~~~slt?a\:e;~~C:e DOIS . ' edt:i120: litros) , 

lal Sh Bento. 61 C -I /J~ • # .•/> /~ PU 811 CIDA 11 Senhoras e Crianças em amboa de uma aurprebelldtale, :, pol3í~tii 24

n'TITUlO Dl DIAGNOSTICO CP.sIl153HPauID ~Cvt(A./f ASSIGNATURAS Oeral. boros CODaomem meDOS eoefglll('/eclrlcll do que I1m "

CLINICO .....-------------------__ CONSULTORIO: lerro de el'lgommllt elll 2 bOi~. de Il~rvjço. 

do C O U P O N Rua Trajano, I - Sob. Mantemos em depósito todas as peças ' sobre-


Or. Oi.lm. Maellmlnn 0-10.- ,,-_. ___ _a aoaiQ'natura 9 á IC20N1S4UáLTAI7S:n 5 salentes e mesmo 'mecanlsmo8 completos. 


assignarrevista. seu jornal ou / \..... 	 Or. Remigio ~:~:~:~Si~~:::;;:~:~ 

Formado pela Uolversldade de (loIciar ou reform.r) S e s ora . 

Com pr6tl~:00e::ab~~:I\~i! europeu8 d ..___... _._..__~_. ..___ .... 'Jornai ou r.~,;';) " 00-'----- Av. ~e~~~i~NE~:.: 186 em CI!~OI! de dtl5/mlJolol 08 proprletarlo. I5trí!o /lUen-

CIIDlca médica em geral, pediatria, a par1lt d•._ ____.... at. - ..- ...----- _ Phone: 1392 _ dldcl Immedl/llomtDlc, aem Ilc::cl:lldade de Dgunalarr.m 


doeDça. do .I&tema Dervoso. I(OID._____ ....__... ..__ __ ... .___..____.___ li vlDdll de peçlla ou devolverem OI rdrlgerndorea pár!! 

Assistente Técnico AUende a chamados auem OODaerllldoa em São Paulo nu 00 RIo de lnnelro.· 
Or. Paulo Tavares Ezld_r-ec> . . .- ... "... --.-. - ..--- 14 8 


EapeclaUzado em blglene e 8811de _____ 


ptlb~:~We'aeU~:~~:d~ do --	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••:.;i.~ 
Eõ..~~~~~p~::: Mao ha FERIDÂ que resista I Fábrica de Tecidos e Artel_tos dI' B.•orrâchâ ' > ,V! 

Radlografl.. ó'lea. e radIografias lO USO di. C Ltd' • 


Electroca~di~~::iia ciinica CALENDULA CONCRETA .1~apaVI "" ·1..
(DlagDóltlOO preollO d.. moléstia. • "L. 

carcllacal P:.'étri:!,~.:e traçados li melhor poma~c~~~: !~~I:::' queimaduras e • Fabricantes dos famosos sapatos "'• . 
Metabolismo basal NAo confundir com a pomada commum de Calendula. • de borracha A. 

(=te'.:~I~~:~:~D:)1 Exijam CALENDULA CONCRETA em todas ai • "Q. r.,' 1-e' .n "·t..o.'.....1" ~i. 
Sonda'sem ' Duodenal pharmaclas.. (AI • 


(Bxa:!,q~d:~ :1'!t':~8~)~ do Deposltarlo nesta capital: PHARM. STO. AOOSTlNHO • • 

Oabinete de 'lIaloterapla Rua Conselheiro Matra-16. 
 e. 

r~I~~uC!~:r:~~~:lt~~1!~~rl:~e 	 ----' f: "ea,ValiY81~aíii: : 
Laborat6rlo de microscopiae.;:,,; 	 • 

ànálise eliniea SRNS. 	 COMERCIANTES E FABRICANTES. •~.:rr.1.~~I;!5:~~od;~~1:~f.~ _ . .'c. y estabelecimento Indult,I" em • 
mo, do••gemdauréa DO laDiue, -REPRESENTACAO» \l. ; CAÇAPAVA -EST. DE SÃO PAUl.O • 
eto. Exame ... deiurlna. ~eaQAo de Firma idonea aceita Reoresentaçao de qualquer artigo ou' \. UII. ' __"1 88 • SI. ES-....lII O Itll • 
:=~~::=--~ .Jl:~~~I~~ produto de bôa aceilaçao para as praças de SÃO PAULO 'é • I • IIIIIUWI I I fL..- ..I [M SI'lr s s •
pÚIÍ( ' ~iC!â,iT!I.,I. IjqIlldO ~aqulaoo e RiO DE JANEIRO; da -se ótimas referfoncias particulares, . co~er- • ~O~ BB"l~~S DB B~ACHA • 

q .•.. ~lqüér" p~:oelucld ..1 ..s ár .....s;.. . r,a de ...f!a.. ç depÓSito em din.,...........e . o; \t~m- . ...... D_...J..... O · CI!,;",.,"--~ !JII . _ PT·~~o: foD.... ...._.:: •
............ u .. aQl1o.• e ....a.I. ,banc. ..la ' ca . I " ..a .ou . . h .... lr R 'd:' .
;:,·ft\i.. r" MacWo, 6 ..' ,~émaeeíta'se :el1Í":Ç.,onta_ própria. . >' - -guM - - - ~ " . 
Ttt'-loM '.1Il10 ,,2 ,' .; i Es.~Ee.'{,et por\'la aécea a "E. BERZIN ·& ' CIA • . - RUI • 	 • 

t' L O R I A N O P O L I R Alurtl ~e!ll.~~,o 110 24, 8Jo Paulo. 	 • .................................... 
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G 	 o ESTADO, 19 de Novembro de 1939 

I«Ta:nf?J~~!: ';~, ,,,: :~: 
i qUlmlçO'»j;. 
I NOVA Y0l1K.18. : (Asso' 
ciated Press, agên.cia norte
americana). - A guerra com....>
Igases venenosos tem uma ,Inova arma pronta para ó 
campo de batalha. Trata-se 
de um rápido e blindado · 

I 

I«tanque quimico». cuja parte 
I interna está cheia de gases 
IIquidos. tsse tanque é clas-' 
sil'icallo pelo tenente· coronel 
Augustin PrentisB, chefe do 
Serviço de Guerra quimica 
dos EE. UU" como um d08 
mais formidáveis métodos de 
ataque até agora inventado!!. 
O gll.s expelido por êste noI vo taoque não encontra 
obstáculo no atual tipo de 
máscaras usado, sendo De
cessário que venha a ser 
inventado novo tipo de más
cara para fugir ao seu efeito 
altamente leIa\. 

Um único tanque póde co
I brir de gãs uma faixa lie 
Iqu.inheDtos melros de com · 

\l l:lnli,' \l!:~ (J f Oil p l .qh rifi f':"IC::""IO T~( 'hS 1;~','.~::~::;::",.I "a~'II I'r~1 f':.':I'~:(' ;: f'~, ';:~":'~:: J!!( '" \ I!!lnl j.', F:lI:,1 lima P'X"pf'riC'llC'iaJ ;,' 

qlH' (~ :-:-r. prc IC llra: 11:-:1' ()S '1'1" ''': . ('0111/1 di' :~ 1111'/......... u:-:aJlrln ;;':{JII1Pfltr n:-; Trr,"'i e 


I
I:~~::;;qd~:~a~~:~~~::~;:~

b/. p.·dn lll'a Fld r· firma (l,(pcll'lndllra! '\tlo rfJfl l rf"f! (I!" 1'1' ..:11 11:14111.... , ("')lI1l fa1.f'nl :l~ rácil colocação do 	 gás. Fa
('I"f ' i ;\ qlH' 11111 ;\ ('rllpl' l"za /fo r llIo\"illH'JJlu uraTldf"'''' PflIllI'f'ZtI .. ! (:om ():; Trr~ Sf'1I Izer o ml>,~mo com !!r!!lhari!!. 
:~ I ~ r:Hld(' .. ~ :HllinIH-j{>"';. p",'o lh :\ a (':-OlHO. (':lITO gan !Jilrú m;lill!' )'('ndínH'llln de I ra ou projetores requer hora8 
pur palfl ilt\ 11 01('11, ;1 gazll!írlH f' (fS 111- I>alho, ll1:liflr (' (' /lllnllliu (' maiol' prri('if\n	 de preparação. 

Os beligeraotes já possuem
b]'i(j nllll, '~ Irllr Il--a. \ dllpfp tambem cia. Para fr dll zi .. .":1l as de!'ip l'za ...; do êsse tanque, que. entretanto, 

d.~" I !'f'''; : -- (;a zll linn \ Ilalll ic, ClJ:ô',,,jn (lo d,· nrri!",inas, II:;; C 05 TJ'(l~l 	 é apenas um dos novos ins
trumentos de gáses que es
tão à espera de dias que a 
Europa teme. 

l 

Aluga se ou vende ·se 
a casa n. 14') da rua Frei 

Caneca. Tratar com o dr. Os
valdo Bulcão. 

--- - _._- ---_..~.._._--._'..-- -- ._',..-._....' --.-----_. ._.__..__.._._._-'-_._... ~..-...._........ . --_ ._._._-_._--------;=;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;~ 


Machado & Ci,. 	 ' t IGesto de Ca'idadel~ :::JI deOí~i'f~:_I~;:.(~O;h~~~r~~~;~~:I· Vrda SocIal 
no Hospital de Carid3.de, 

Sabendo disso, várias pes· 
Agências e 

Representações 	 II!ml~..raI ~~ I!~ ~ soas, espontâneamt'nte, têm I FAZEM ANOS HOJE· 
C.i.. poll.1 - 37 	 vindo.à gerência do ESTADO sr~. professora Isaura' Lobo de 

Ru. 	Joio Pinlo - 5 Desde o dir. 16 que a ca precáriamente, suj eito, a depOSitar alguns óbul08, em Oliveira Klaes; 

pitlll está sendo batida -por Qualquer momBnto a inter. ifavor do desventu~ado enIer sra. lolanda Konder Fltls<hmann:


FLORIANOPOLlS furiosa lestuda, cujas rlljadas rUllçües. ' I!'!O e .~ua .prole. S,~o e~tas as srlla. Maria Anlon;ela de Dlnlz; 

Sub-.g.nt., nOI príncip'ÍI enlouquecem os galinácl!os O automlÍvel 510 A, de Imóorê~~f~~~ recelJldas. 2$()OO sr:ta. Olga Oliveira;


muncíplol do Ett.do. espeTados nas torres da i· prnça, com um frete para '. sr. Arlindo Pinto da Luz; ________...._ .. 

~1~7~P.~~~~~~~~= ~~~{~ o~ef;~ gt;::.c~:~de8~ ~~~~~:.\~~[~' ~:~Or~~~b~! Anó~lmo . .·. · . ·~i:...··.:."0.· ;...· ...:."
do • ··.. . .'.. ·.S ~:-~~~g Isr. m~~i~iJ~ ~:I~~CO~~I ~:~~IIV~:~: (INES (OR..O··.W.D ..' .' . .\
" N caDso. pois, como dIz o po· da estrada .eBt~vam Bo.b.a Avila Vieira 	 5$0;)0 1 Senborlta. !aça-;;om que aeu na. 'ODEO vo, evento de léste li vento égua. No prImeIro pontIlha0 Anônimo 1:;;000 Imorado uae cbapéu RAMENZONI.1,j 	 RI.I Circullo CiDem.lóiir'lico<iíli.:>" 
O lider dos cinemas de rodaIDoiDho.. além da cidade de Palhoça. 1$ -' --- FODt 1581 --- ..: .'" 

Emt.. ClllelÃlCIIl'Allca ODEOH LIda. O avião da «Panairo, viD- 8S águas dnvam pela cin Romeu Rotti í!0 0gg HABILITAÇõES Hoje - Sábado ~Hoje . 
- PCIIIII: 1802 - do do sul, oDtt'm, l<lvOU m!lis tura de 11m hO'llem. Várills ~'a~!~~ão 1:goo No caJlõrlo do Registro CIvil, es No Rex à, 19 'hciru 

Hoje - Sábado Hoje de "O minutos sobrevoando caS8S foram invadidas pelll Anónimo 1$000 lão·se habilitando para caSdl: c sr. Progrtm. duplo 
A'I 17, 19 I 20.45 hor.. as balas da capital, sem cor~entl:' zu. Prof. Martins :.!$OOO dr. José T~Yare~ da (unha Melo. Nacional D. F.B. 

Um fio di ...m.... Um. clb.l.ir. ... conseguir um buraco na bru . Dlz~m-nos; também, que () O ESTADO 10$000 promotor publico, a a srlla. Helena UM LARAPIO ENCANTADOR > 
Um tiro no ,ilindo di noit•... ma por rnde pudésse descer. rIO TlJucas .ransbordou, em R. J . U, Nias e esposa lf>$OO() ~egls, filha do sr. comandante (an· com Dousl.. F.irb.nlcl·'·JlÍnior· ' 
...•io i .... ' 01 Iril pontor d.on- Afinql o conseguiu. alguas pontos .onde as mar· Barreiros Filho 2$000 udlo Regls. MISS LANG EM HOLLYWOOD 
d. I. pode partir plr. daicobrir O aVÍllo terrestre lia «Con gene eram baixes; o mesmo T' r B ' I 5 000 - com G.,trud., Miéhl.b.. '·

o criminolc. . . dor., porém, vindo d" norte. acontl'ctlndo com o rio Hi. Ip0f{ra lI> rasl $ Senborlla. ~xlla ~e leu noivo Preço 1$100, (.ilo inclúldci). 
r 

N. c.l.dl di noite OI climu con · não poude pousar no Campo gUllssú. . " t~~:~::!~tinu lÓ~ggg dlle cbapéu RAMENZ NI. 
tinu.m... Ouem poder. dllcobrir da Ressacada, por o terre Nesta caplt!\l, a. caan n Anônimo 55000 HóSPEDES Imperial à, 17, 19. 20.30hcirll 
o monll,uolo 1I1.,.ino que mil. n o estar emllapndo d'água bO. da rua ~r?L Blttencourt, Alguns hancários 20$000 Estao hospedadas nG GIÕJla-Hotel Progllml colollo 

n. Irev. 11m I.r pr....ntido? não oferecendo segnrullça. teve 8 cU!,!lelra co~pleta. R. R. 5$000 as seguintes pessoas: dr. Vltórlo Nacional D. P.B. 
A W.rntr Ipr.,ent! um InelVln· Po r Isso, paesou r.i~étn para m,:nte abatida, Uma Violenta Congregado Mariano 10$000 Franklln. Albello Co"'n, Paulo C. A VOLTA DO CAPITÃO .IÍICKSt. film. policioI com John Lu.1 Porto .M.legre e talvez hoje, raJada arran~o_~ ..numerosas De bom grado, continuare. SllvJ, Horaclo Rezende Filho, Nor· IMPERIO SUBMARINO•• lind. Ann Sh.ridln na volta, toque oqui. t~lha8 ~Ia resldenCla do s~. mos a receber quaisquer I'S mando Tede!co, Gil de Melo Feljã, 3.0 4.0 .pI16dlo.A CHAVE DO MISTERIO No Jardim Oliveira Be!(l, as (rosparl.no Dutra, na rua VI- pórtulas. Noel E. Sml!h, IIdebrando Falcao, • 

Pr.!;o 1$100, <,alo Incluldo).E m.il doi••pllódiol ch.lol d. enxurrada lem ex cavado as lor Meneies, esquina Nunes --_ .- dr. Hellor Fabregas da Sllvl, Anto 
i.nllçio do I.ri.do áleas areiadas, e as lufadas do Machado. nino de Macedo. Guilherme Ehrem. 

O GUARDA VINGADOR vento léste, ~úbitas e violentas, A usina ~e Ma~ui, que já EMPREGADO berg. Hans Stelmberg, Kurt von HerI 
com Lynn Rob.rtl, Hllmln Brlx derrubaram a5 f(Jlha~ de diver· d~u u que. tinha, ficou deb~ixo Precisamos de um, com prá- w:g e sra ', dr. Arnaldo S. Ferralr~ Amanhã 

Ou.m é o· ~~~:~:~.o GUlld. sas palmeiras e despetala ram as d água, jelxa~do parte da clda· tica de corres~ond6ncla 8 no- e AnlOnlo Manoel de Almeida. à, 14, 16, 1~;oR:X20.30 , horll 
Vin,.dor? ~~~:I~~~n~::~ O~ p~ar~~~~ sese~o~ ?;s~e~o~~rer~~aq~i~~ IU~, I~ cus' ções de conta lIidade. O , ..ndiolo film. d. M~trô 

_ No prog..m., - miudinhos. Os pardais, que en- vêrno não poude ar~ar ecom gO~ R,8Jerências :",Ordrad~ dr- E~lil Irllle, .tl ••'r' A URANDE . VALSA .' 
Compl.m.nto N.cIon.1 - O,F B. chiam de vida os canteiros, ca· responsabilidade da iluminaç:lo se a o. 8~"p'U~hO a a e pr pr o Telllllroacblle' Silres taue 1 .om Loui.. R.in.r, F.rnind Grav.t ' 

2 1,,11.11, laram-~e e. desapareceram. . geral da nossa ilustre capital. I MACHADÓ & elA B' lei .e ..... Sealler • Milill KOIjUlo ~::' 
Preços: 1$100 • $700 Do interior chegam noticias F • - - - . !6 te 111•• !I C8n••Tosu 1 Pr.ço• .2$500 • 2$000 c';;

dos prejuizos causados pelo ~rmacla de planta0 Rua. Joao Pinto, 5 ' O pt.ço d, !SOOO viso.lf, ' .o:;T"; 
_ ..- temporal. I ~stará amanhã dlt PlaDtãol CalXa Postal, 3'1 lII.nt. nllIlIlÕ.. d.1 14'''-;' . '' 16 

Am. anhã As malas pelo correio de a Joarmácia Çoofiança, na rua FLORIANÓPOLIS A. C. Luiz Oelfjno hOl", lindo qUI .n.1 'd'-"ail ' iei:; 
Unlco di. d••pllllni.çio Florianópolis" ontem I!...xpe~i- Felipe Schmldt. 427 5 v. - 3 Às 19.30 ha. de hoje. reu . IÕ" o ptlÇO único ••;i di .!,.$5OO ;:lé 

JOHN BOLES. IDA LUPINO das para o !:iul do ~~taoo, . . .... . -- .. ne-se em sessão ordinária . "---.: " ' -'~ -' '--; , . .. ' 
,. . .. .... .... , . 'd ' . h d voltaram à séde regIOnal, 	 a Associação Cultural Luiz N ' I... "'~I. 1830' 20 L 
n••!,cln~~.colII. I. , c .1. • em lace de Inundaçl\o de 	 o 1II~811" ai ~ . • , ;30 ... 

c·i~;iii~d~fJ=~d.. uã"Po~dr~~t~!mrreO~~v~rif~terrup- .J,.. .. ...:,....·'....,........f· ~I.l!f" iJt;'... E~~l~p~et~~~ Delflno_ .' . . ." , ~; :::ft;,., ; J. ·~AJià~~i!VGÀ~S.A..',;··, .... " ....'.' :..... .•• . ' 1'. ' . . .. • ' ç O O r.. ego postal para o , .•' , perClvelmarc:a de OURO," JIIu. ...... ttc. ,,'.' A' DAMAS);JtAICA"ElôlAS 

A ....li> í'.n..~i~n.Ld. · 'od., •• ~~I:oal:~~~d(~Ii~:.rdllrará por ~~~;rgiM'1ró!'l>~ ; A:.~...c.:,..sPílê:a~....1 ,i ' .. Pr~ç~ó;;1~~,~ . •" 

ifj""p!I'i;ON: U No~t~~~~~8tá~~:tp~laPar~es~ ':,;;,fi ~; lNV'lLIiE·l , ...... ..... .. iEi~.......· li" 8t••• 
, ., ..... . . '. ; ,,: ma r..8z!l.o,vem . I.endo .leito 	 _~ NASCIDOS PAlA CAIAI 

RuaElebicldade IA INSt"L'~bORA DE FLORIANOPOLIS 
POUÚI um. OTIMA OFICINA P'" conc.rto. d. .p.r.lh~. .lltrico.... ,.,.1, como ••j.m:Im geral 	 Trajano
.per.lho. mldlco., cnrol.m.nto. d. motorc., tr.n.form.dor••, dfn.mo. de todo. o. tipo., F.r

rOi d. Inlom." fol"clro. • qu.l.qu.r outro. .crvlço. conc.rnent.. i .rt.. . n. 11 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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