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o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor·gerente : Altino Flores 

ANO XXV Florianópolis- Segunda-feira, 20 de Novembro de 1939 

Jóvens checos fuzilados 
A LUTA PELA LIBERDADE 

Prsga, 19 (V.P., agência nor. ]grupos nos anfiteatros das I' nifestaç<1es de simpatia. 
te·ameri:!ana). - Du.fúrma im- universidades, discutindo as A imprensa local, fazendo· 
placáveJ, a Alemanha está execu("jes de Praga. se porta·voz dos sentimentos 
reprimindo as atividades dos As manifestac,:,;es. do indig'l da mocidaf1e.. lItaca violen·
clll:cos. com medidas como o nação atingiram ao auge na tamento o regime que co. 
fuzIlamento de estudantes, li CaslI dos Estudantes. mete «o crime de lI~sassinar 
detenção de intl'lectullis e o A Il'gll\'110 filem:! foi guar-, J'óvens que s<lDllam COlJl a 
fecliéiilleütu Liu!! cenlrus de dnda !Iela policia. Os mem·] indepl'udôncin de sua patria» , 
estudos locais. bros dn nntiga I(;~açüo da Ie Qiie ~\êsse regime deve 

Numerosad forças de assai· Che"o~lovt\qlli!l em Belgrado sentir se doente no j'luls que
to e policiais alemãs oeu · receberam numerosas ma· Iêle subjuga... 

~:~it~~~~':~~r~~~;,1 Di. JoCio de ÂJaiJjo-~;~~:G;~i;N~~ II 

çi>es aoti.alemãs. 
Desde 'Iue a Alemanha COll· . E.peci.listl do C,nlro de Slúde - A.,iltente do prol. Sln.on 

quistou a Checoslováquill I' Consullas diárias das 4 ás 61/2 horas 
criIJu os protetorados da Boê· Cunsuitúrio e residêacia: Praça 15 de Novembro, lO 
mia e da Morávia, vêm. 10 
8e verificando manill'staç,(je~; 
mas só nos últimos dias os O S B I 
estudantes se lançaraOJ tiS ti imon O ívar» I 
ruas, para extoriorizar SIlU 

::~:~~~~:~s~a~:l:.cimento dn bateu numa mina I 
Nas primeiras horas da ta r- LO:\[)HES, 19 (!lavas, a - 'I 

de de 17, as autoridadl's ale· gênciu Irancesa) _ Foi a . 

~a~, de3!a fg:~~a'O[j~r~r~~~ ~~~~~Il~~I~~~~~I~S~~E'~iueBO~ 
haviam sido fuzilados nuve 11 var ··' , de b SOU tonpladas.loi 
estudantes cbecos e detidos 1\ pique por ter hatido numa 
multoi! outros. Souue-se, pos mina. O Almiranhldú auun 
terlorme~te, que o nÚdm~ro ~e eia que n mina !atíllicn foi 
pre80s a cançava a OIS mil, posta ~ e Jll n()tifica\~ 110 fióbrc 
embora fossem logu postos u rota sPg'uidn lJahitualmen
em liberdade oitocentos. tI' pe!(ls navios mercantes,

A noticia do fuzilamento tanto britfLnicos corno neu· 
dos jóvens causou profunda tl'OS, acrescentaodo: «Nume. 
impressHo na cidade. rosas minlls foram coloca-

As autoridades alemãs in- das pelos alemães com o 
formaram que as univer~idll' fim exclusivo de provocar a 
des checas haviam sido fe· destruiçl10 dos navios mel'
cbada8 por três anos, em vir· cantes . É um novo exemplo 
tude de atos ~e. resistência. do dpsprezo completo do 
Eata noticia [OI divulgada por rlireito internacional e dos 
um !l0mllnic~do dli ~gência deveres de humanidade por 
notiCiosa ofiCiai alema. parte do govêrno alemão.. 

BELGRADO (Iugoslávia), 1\1 LONORES, 19 (HaYII!!, fi i 
(Havas, agência [(anc('sa) - gência francesa) - Rtlceia-
A exeeuçllo de nove estu- Stl que na catástrvfe do «8i
dantes cbécos pelas autorl. mOR Bolivar» 140 peSS()a8
d d d P h 

a es e roga provocou tcn am sido afogadas. De· 
grande Indignação na juveo· veriam encontrar-se a bordo 
tude de Belgrado, que sem· cêrca de 400 pessoa~, inclu· 

f~:d~e~1ms;:t~~me:~~! dju~~~: t~~o8()~r~I!li~~enStese d~~~~~:~ 
tude da Checoslováquia , com curam ontem à tarde num 
4>la mantendo relações de porto da costa lés!e, hllvendo 
real fraternidade. Durante o entre éll's grande número 

Df Pedro (atallo Clini~a ~édico· 
- clrurçpca

das molestias da cabeça e pescoço
ESPECIALlSTA EM 

OLHOS, NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS 
Commltorlo: Rua Trajano, 18 

Diariamente das 10 As 12 e da8 4 As 6 boras 
R.tld,nc1.: Phon. 1565 

12 V-·19S 

-,,-:._-

N. 7819 

estudo sobre . a . restauràção ti'iotas ", austriacos .. , e·>,:: pela. 
da Àustria, o diretor do " ór- baixacurviLdo regime\;,eco, 
gão ' socialista de ' Zuricli; nômico. ' ·A esperança;J~ de,::t;· 
«Volksrechb, diz que «para melhoramentoeconômicórez ;~:,. 
a maioria dos austríacos. aceitar o ,atentado à 'liber-' :; ; 
6sta guerra não é IJ. sua Idade individual. Mas a clas- ' "i 
guerra». ~A..crescenta qüê o se ·, operária austríaca ,.' t*,v~t 
tema da reparação da in- bem logo, de deplorara!!,.. 
justiça feita à Austria pela perda de suas conquistas.:~ 
anexação violenta entrou sociais. A guerra fez .precF·· . 
no dominio público, depois pitar a detecçãO . da classe . 
das declarações oficiais da laboriosa ao regime, sem 
França. Nada ô ..: "0j}ue II\aie falar no ercm:;' produzido 
agora à discussão dêsse pelo pacto Berlim-Moscou.A · 
problema nos círculos mais maioria dos austrlacos .se.,.•,. 
autorizados. A desilusão que consideram e stranhos a está ,'.: 
se apoderou do povo aus- guerrll, plllas múltiplas Iigá
triaco d~pois da sujeição ções intelectuais subtls que 
forçada ao regime bit/erista os impelem para as potên;
pelo «plebiscito» de 1937, clas ocidentais. 
• ••••••••••••••••••••••..•..• .• ; 

• 	 ;. \/ 

I tro, que acaba de chega\' de. ~ um dever imperioso ' . 
Berlim, ioforma que os ·cru· • usar o 

O inventor Messer· 
Schmidt está re. 

In~~g!a~~i~~~ai8
Paris. 19. lU. P., agência

~e~:;~~~~~~~~1 In;;'nt:a~~~ 

~~~~~~~I~~iij~a aK.~~:~h~e c;é . 
dois anos, encontra-se alual· 
~:~tl:i:eCs~~~doc~~~ã~nd~~~a~~ 
dês. Assim o alirma o jornal 
d~aa~rO~~~' J~R~f~:~ L~~~cial 
ve~\~r~ fgrli~::::~l:o g~: s~ ~~= 
ver recusado a aceitar as dou
trinas alemãs do nacional-so
cialismo. e, mesmo. por se ha' 
~e'e~~gs~~:r~g::~~~:r :~l~e:: 
les. continuando a construir os 
aviões Messar-Schmidt. 

M~chad .... & (,'a. 
- '-J 

AgênCias e 

Representações 
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Importantes bases 
navais alemãs 

fotografadas pelos 
ingleses 

Londres. 19. IA. P.. agência 
norte-americana) - O ministro 
~~a~raé~:~~~ns~:~I~~Of;t~~ 
vrafar com sucesso «Importan
tes bases navais alemãs».

Os aparelhos. que voaram 
~:~~a~ ::[~~,~~:~'To:': tol:~ 
anil-aéreo.... 	 " . • '., 

I _.W!' IT 1'1111':~ w:.~ -4~ ,......:. :. '•'
----- - - - _ ~ ____ ~ ~~A · :f~E' um «truc» em • .•.....,.. ," 

L.::;~~:c~;i~O:g"11 li E:':T~~'I~~T~~~DO f ... 

cla francesa) - Telegrafam • : Morre diàriamente grande • . 
dReeutCer~. penlJlIgue à Agência. '. número de sifilíticos . ;.:....' 

• . • Para combater a sífilis • 
«Observador dum pais neu- ._ "', . é 	 .• ', 

Ruo Joio Pinto - 5 lI~tal triste IIIlII amor' aceita representações no .F,;,ram convldados todes ~s 
FLO RI A N6PO LI S fell brODehUe1 Sufres tosse 1 Distrito federal, fornecendo mlDlstros d!l Estado e prelel

as m8is sólidas referências, to do Dlstnt.o Fede~al, o che

Sub',gtnte, nOI principlis ~~ Ir; =lv~O~SOCl::;i~~oSSE ! CAIXA POS'f AL, 1401 ~. d~. ~O.I~CI~ P~e:iIJ:~~~ :~ 

zadores de bolso» alemães. 	 • . 
«Admirai Scheer» e -Deuts-. ~ .... - ..,..... 	 ;.1-_ .'li ~. . 
chland» se encontram atual-. I ..... -. " .-. • t:A 1,;..:] . ; 
~~:t~:~~o~~~to c~m :~e~:: • NO FIM DE VINTE DIAS NOTA·SE •• 
clarnções dêsse observ&doI' • 10 O 8angue limpo de Impurezas e bem cstar geral. . • ' 
neutro, 08 dois navios qUIl. orlge~°;i~1tÍ~~~rcclmenlo de menifestaçlie8 cuUlnell8 de • .> 

~i~uoal~:~teOl;t~~~s~o~s o ::~t~~. dor~8 :::~;;~~~~a~~cl::~, d~OIrJ~~~o 611~~lco~EUMATISMO, . ' 
alemães .cllmuflados" de ma· : 4°- ·Desapareclmento das manifestações eltllltlcas e : ':: 
neira a serem confundidos de tod5«!s 38a~!~~ft:~do;a:l~o'r~~~tI~~I'~~~re,to pois ° ELI .. 
com o .Admiral Scheer. e o. XIR 914';;11<> ataca o estÔmago e nBo contém lodureto. .. ' 
dDeut~?hl~nd», m.us .g:J 30.• de r8~c~'?:5rae:3~:tb~~o~U: J':'J)I~~e~~~!t~a?11uc~08 Hospitais, ... .:, 

em 8dnglf a Vel l)C t e 08 • VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á ven- . 
verdadeiros cruzndores de. da contendo o dÔbro do I1quido e custando me- .. ' 
dUOalSmOe' semaOãmOaen8ell!trOa. armados • nos 20°' que dois vidros pequenos. • . 

0I' 

I 

Os alemães - ar:l'cscentou •• 


o obeservailor - espalham " •••••••••••••••••••••••• 

rumores de que os duls cru·

zadore~ se encontram no Gamelin almossol! naICHURRA'S 'CO'" 

AtlfLn!ico, esperando assim embaixada do Brasil . ., . '. . " '.: 

que c Grã-Bretanha envie Paris, 19 (Havas, agência _ . 

seus mais possaotes navios frances~) - O embaixador Rio, 19 (C.M.).- O -pre~i-
para capturá-tos. Se os in- d? BraSil, sr. Souza Dantas. dente Getulio Vargas oferece ' 
gleses agissem como esperam olereceu ont~m u.m almôsso hoje na Ilba das Flores, um 
os alemã"!s, êstes então en· ao general Gameltn. churrasco aos governadores . 
vÍll1'iam os verdadeiros .Deuts- de Minas e do Território do 
chlaod» eb«Admiral 8cheer» Ótl'm- oportunl"d,de Acre.e aos interventores nos 
a travar ataiha com as rro· .. 
tas aliadas enfraquecidas». Importante firma, desejan- demaiS Estados, que se eo

do amplia\' seus ncgúcios, contram nesta. capital. 

17P.muncípio. do Estado. 


O centenáriO e a sua ;;. , .. >:::,:, ;; '.;:' ~P__J~ 


dl::I;~"d::;;CI:::::A"O::':OLtSTlAS DOS ~::'!~:~g;:~~W;,::,~::; f~~ 
IlUDm~s.-AIARlZRMl&NAR8IogKJA -TACR8VBCAAR~BESSr,ICD ~r~~;~~ê2:o.::NlaS~~s:r~::r1 ~\,., // -~~~.~!l (':." DE PERFUME SUAVE 

I (Assistente do prol. Sanson) Pinsoo re~olveu, .para ceie· \ '7-E- \ ~,.':'.~ ':.!.~~~.".~:A~~~;'" · 
ACOMODAÇOES PARA DESCAN_ÇO DOS OPERADOS ~~:r V~lh~DlV;!:~~~~t:s~~s~; Vidro grande pelo correio - 16$000 

Banco do Brasil e outras al
tas outoridades. 

As lanchas que conduzirão' 

~~;,~~:!~~::~:,,~Ai' 
lic~r~~s:~:s~~:~~~t:'l~a.o':. · 
Çõl~I::ê::~~~il~~~~~~lIodj_ 
selado, carta d'l1r6,1rio 

Con,ultll ,,0$000- Oper.c;oes e combiner anos. g 	 _J!uuhO a '~' " , .,Opastor N.-em"'. Iler co 
em 

Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. l461.-Resldílncla 1450 Por ocasião do seu cente 	 .MACHADÓ · & ';CIAi ···. 
5 	 nário fez vil' vários membros lUIi - Rua .João Pinto; , 5 

de sua lam!lia, bem como o d' b -, Caixa Postal,31 
----------------- p:ereito ela 10c6.lidade, e tes- mao ara um su marmo. '27 FLORIANÓPOLIS 
_--------------------- temunhas. A cerimônia intimll 	 .. 5 V. -4verificou-se no domicilio de Berna, 19. (Havas, agência francesa).-O pastor Nie-

PiOSOD. mlElIer, que durante a Grande Guerra comandou um sub· U d'd d 
O centenário, como sua es> marino slemão. voltarA a exercer a mesma função na m pe I O O governo' 

pôsa. depois das felicitações, guerra atual'? De acordo com as informações do Servi francês ao do Brasil 
brindaram champanhe com o ço de Imprensa Evangélica I!a Suiça, êsse fato parece PARIS, 19 (V. p" agência 
prefeito e amigos. muito provável. norte·americana) - O gu
:....-----...::...---- -- Essas informaçõés, que devem ser acolhidas 80b re- vêrno francês pediu ao do .. 

Aluga-se ou vende se servas, 8nunclam que o pastor Niem(Eller, que desde 1927 Brasil para abrir mão do ' 
a casa n. 145 da rua frei se encontra em um campo de concentração, acaba' de procedimento protocolar pa~ 

Caneca. Tratar com o dr. 05- aderir ao naclonal..soclalismo e ofereceu os seus serviçoil ra facllitara missão ., do ge. 
valdo Bulcao. às autoridades militares para comandar um submarino. neraI Baudoin. ·.r 

...... >,~~~Ií:õ!~~':l'k::~:;o~·::~;:; Tilês Cl.S12·[OPa g;~nÓ ~ 
..t .;)f~i:·S:Ãn~.liQci~iiõHUDdaEÃ 

. '. (~ CASA DUE MAIS BARATO VENDE) 

AGORA no novo predio à 'R1JA '.fRAJA NO, N. 8 
~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o P.STADO Sel;tunda-rdra, ~ de Novembro de \939 

Eletricidiade ?~ú. U I J\C?~~C~.~~ .~~~~~t~; ........ ... . . ,...•'..•. l~.. .> ~~~
I~~~~~~~ . . . ~..o•.........cNm~~.!. ..mo~.~.~ IT r:J~; I!.:O......Oaparelhos medlcos, enrolamentos de motoresitrà'nsformâdorcl, dlnlmos deto~?s o'. tipo., fCf~ .,··em geral 
ros de engomar; fogareiros e quaisquer outros serviços conderne~te~ à arte . ... n. 11 :' 

uúleúfclc 
CONfORTO 

através dos 
'_ .. , ..,___ .!.em~I?~_._____ 

()llllilS 
h(,I'lliilllil~ 

Curso de admissão ! Fabulósa 
Anibal Nunes Pires e Arj Sartorato, profes-' perda de 

sores do Ginásio Catarinense, avisam aos dis
tintos pais que se acha aberta a matrícula pa
Ta o referido curso. Informações: Av, HeTcílio metais 

Todas 8S noites. nas dire 
414 v-l:J 


Luz. 66 e Rua Cons. Mafra, 147. Fone 1167. 
I~~s~~e a~ef~ii~~d~!~ ~~~~e.J~ 
ou não, ri scamo firmamento 
estrelas cadentes, Não sãu nl l·' o. o !:.): llI'm Ji' !lOje-. (('n d o 

estrel ll s. mas [rHgmentos de lln~ :. n~t:;'H) i~:-::p~' ta do vn lor do 

icornos ('eléstes, chamados tÇ!:1.pC. (~:;.:. !: <:(~hlÇ Ú') rap;d;:1 p.::tt'fl 

a IlH,.'S l n a I : , do~ t!S pfv b h ,>IlHIS,ae rolitos. de tudos os lama , 
300,1100 kijl1l\1ctrol> p lJ f ~q!,\jlldo 1 q ue se C'uq u <ldr a en tr e 
A s eXIWritlwi,! s J ,; Htrt/. ~:!)brc> I IS

nhos, feitios e pesos. Um fi· 
inv('n tos d o seculo. 

~ I co norle·a meri cano, o dr. I'ss.:.s ond~\s. qUt' tOtn,lr;;~ll li ~;(.'H o f fcn:l'j' :I soluç:lo d cs('j:Jdn pnra
Flor cnce R, Wreley em ar· nonlt'. h: \'.~rfl ll1 Br:lllt)' ;\ ct (.'~ t.'(I · [) pr l)bh-~~"!.:1 <I:! b~rbn, D~hi SUE 
tigo recej:!eme.nte publicado brir vrin.'iri' j da Ull i\·(,fsól l. nesta ~p()f.:ã('l 

011 revistll . Stllndard ." ca lcu· 5<"11'1 f io, n q ue I\,1an:uni d e intcnSH em q ue o tempo é 
lou que a mór parte dêsse" plC'IO dt's('nvot\'il1leOlo, fnC-lor dC'cisivo do t riu mpho, 

uérolitos cúem nos oceaoo8, Ma; o:;; f(','C'f,t (' 111f' nlp, :1 iU \"lw ' ,,", A~ lfllHinns Gilh'u(' AzuL fi go· 

008 pÓlos e na8 rt-g iües cuo· d a r:ldio- tekl'hnnia ckkrminrlll ro!'a mcntc ascpticas, usnd~s num 
linpntais e insulares desc r· uma Cf11l1p1t't:1 rl:\'ill uç;ro nas re  .r.ppnrd ho GiHctlc de uso p e:!!l' 

lações entre C;~ pO'.'OS , Suppri 5031. pcr rniUelll fazer d iMiarncn t e 
mindo as disl .~ n clas gcognlphicas a b a r ba em cnsa com a rnax ima 

tas do mnndo e calculou 
também que com isso se per q ue 0$ l'O epar:wnm, c tr'lOsfor. r õ'll'idcz e seg ura nça con tra os p eri 
de uma soma fantástica de I mando. meSIllO. SU.:! 11l entalid<idc, gos d e in fec,
tuneladas d ~ mptais pr""ció deu á v ida actual u m rylhmo ções noroMu. 
sos quI:' compõem os frag· 
mentos planetários ou co 
metários, visto ccmo o con· 
tacto de les com a atmos!éra 
tprre l? tre opé ra a tr !lnsmuta· 
ç1íc metálica desses corpos Gil~lette 
erraDtes . Todos os metais de Caia. Po~t.l 1797 - Rio de JaneIroO~kS/~~ grande classe I esultantes da 
fu,;ão operada oos a é rolitos, 
valorizam extraordinarillml'nI rÍl 't() 9 4- O 

CL.NICA DE CRIANÇAS . 
1 

.' ~=;~~:gr%eun~~: e i~r~~~~~~ Osinelerealj
\)

E umll linha novissillla de nulio~ de alta qua· vel, como se pódp verificar, DO 
liu aul' c IWC~:O S muito cconomicos. Elegantes pejos que têm sido encon · O rei Georl!'e VI e a ra. 1 Or. M. S. CAVALCANTI 
llIod elos em estyl o mode rno, Iltl!'monizando·se ~r:~o:r:a~ diferentes pontos inba EUsabl'th', pela primeira Formado e com o Cura0 de Aperfelço6mento em Higiene infsntll e 
com qualquer ambiente. Recepção perfeita e -------1 vez após a SU8 subida aOI P"dlklrla pela Fa~uld.de d~ Medicloa do Rio d~ Jareiro 

Chefe do S ,rviço ae Higiene lofantll do Centro de S3tlde - Ex
maximo alcance em ondas curtas e longa., Assistente doe Saoatórlos .infantll de Noguelr.. , e------- ~ô~~r2~a~n!:~~e:::, ~i~ii~,::a~ .Bela VI.ta. (Corrêa")

Canadá e os Estados Unido8. DOENCAS DE CRIA/I'CAS - REGlMES ALIMENTARES
los scus novos ape\'  D,. Remigio achando-se já de rl'gresso HIGIENE INFA....TIL - PNEUMOTORAX 

proporcionados pe· 

feiçollmcntos. lusis· a Londrps. O rei não partiu Consul1ório: Rua Vilor Mcireles, 28, das 2 às 5. 
ta em ouvir o novo CLlNICA -M EDICA sem deixar constituido um RES. AVENIDA HERCILIO LUZ, 155 

"Ncw Yorkel·" . Molestia internas de conselho de rt'gê ncia e sem 79P 
Senhoras e Crianças em de ixar o grande sinetc tio 

Geral. reino. Se cste falla8se, 11 vin 
OUÇA NO $lU RADIO OS DISCOS ViCtOR 

Adquiri.,do o "Na", V.,k.,"com o 
novo " Pi-c"'-up Viclrola" V. 5. p.... 
r. ou"ir no ••" tadlo o. "'.c•• 
Victor da .ua pr.f.r.ncl.. I ... 
c.mb lna" •• lhe prop.rcloner' 
lHftO apr.ciavol ocon.mia, ,.,•• 
"rlclc."p Vidrola" ...4 ..nd. v.,, 
tlltI. ao mlnhno pr~. 1'...1'1.1.

• 

de São Louren~o 

.ltl~Cllina: combate ()8 .m~~eB do 

;.EST~~~cgo · e INTES2~g~c 
'; :l\,taqnesiana: R~~~oaa 

F1GADO • RINS 

Inform.çõet e pedido. 

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 84 

FONE 1350 


CONSULTO RIO : 
Rua Trajano. I - Sob. 

CONSULT AS: 
9 ás 12 e .14 ás 17 noras. 

RESIDENCIA: 
Av. Hercilio Luz, 186 

- Phonc: 1392 

Attlõ!nde a chamados 
14 

· V C/1d ~:;;··~mPIANO pian o, «Bord ». 
em ótimas condiçoes. Tratar à 
rua Estevcs Junior, 48. 
:i47 30V · ,~() 

Zill0-/~dd ... 
D!' Scholl 

da do govê rno licaria para·
Iisada ,, - tt·ó ricaml'nte. Coo , 
tíado ao lord chanceler o sl 
ne te ser\'e para autenticar 
os de c retos 'de convocação 
do Parlamento, os tratados 
internacionaiM e , de um mo , 
do geral, tod os os Itltos oli· 
dais, que o!l.o têm valor, se 
não estivert'm devidamentl' 
«chancelados• . 

O régio sinete régio e 
anl!qulssimo, -, é portanto. 
Indlspens6 veL 1101 por Isso 
qu e o rei Jaques 11, quando 
fugiu de Londres. ai' de 
dezembro de 1668, I1S 3 ho
ras da madrugada, o levou 
consigo. Embarcado num bó · 
te ao sul de Westminstpr, o 
monarca fugitivo atravessou 
o Tamlsa para saltar à mar· 
gem esquerda. quando, ao 
pa'ssar à altura de Lambertb, 
atirou o ainete ao rio. Mui
t~s meses depois, um pes , 
clldor, por acaso, o trouxe 
8 .tODa na8U8 rêde. . 

Eaprclllllta em 01"'11 
plcv.ro-pulmo Ir" (broa· 

chUn - altb I - lubt,
CUIOH. cte.) 

CO"'\.lHorlo: R•• Jra,.~
•• , .. ,.16 _ ... 
- "-- 1595, -

Ruldcnda: R. Jeh Pl.
le. 1 (SM,J-IIo.. 1114

1:S 

(ia. de Transporte Brasil Ltdl. 
S~. Florlan6.PQlla

PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS 
VlaJen. relular.. para Italal, Blum.nau,


Jaraquá • Jolnvllle, em confort'v.l. 

ONlBUS DE LUXO 


Plr. InlormaçotS pr«urt'm 0$ II ntu nt II prlça: 

MACHADO a CIA. 
Rua Joio Pinto, 5 - Fone 1658 

bv.-11 
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o mais altol 

do Mundol 


i,. -;;:"'1 
No seu regresso de uma 

viagem à Rússia, Paul Hed
qulllt, professor de economia •polltica da Universidade de DEPENDED9 i MOrrORf Stockolmo, referiu que em 
Moscou está sendo cons
truido um editlcio gigan
tesco_ 

As dimensões silo os se
guintes: 400 meiros de. com
primento e 250 de largura c f/,rtlV1 

protundidade; i1l5 metros de 
allura, além de uma torre 
de 100_ Em suma, 415 metroH É O ÚNICO CAMINHÃO COM MOTOR V. 8 DE 
de altura, ou seja 60 metros 
mais que o Empire Stste 9S CA'(AL05, POSSANTE E ULTRA-ECONÔMICO! 
Bulldlng, de Nova York, que, 
com seus 353 metros é a .Pl:GUNS caminhões oferecem grande polência_._ ou
tualmente o mais IIItO do tros, bôa econolnia. l'JIas poucos preenchem. inte
Mundo_ gralmente, as exigências do transporte moderno, reuninM 

do estes dois importantíssimos pontos.Cêrca de 10_000 operários Único caminhão equipado com molar V-S de 95 cavalos,tumostrabalbam agora, em Ford é, por isso, o Hill~ que aBa. à notável ForcCl.
alternados, no monumental extraordinária Economia. Peça uma d~rnon8ttaç.ão prá

licQ do Ford V-S_ Achará que êle é o caminhão maisf()a::~ijá ce~~:vll~~~d:mpeon~~! I apropriado para c seu trabalho. 
distância do Kremlin e se 
espera que a obra eaJeja
terminada em 1942_ Este 
enorme edifício conterá um 
cauditorium. com· capacida
de para 22_000 pessoas e um 
teatro com logar para 75_000 
espetadores_ Terá também 
imensas salas para cinema, 
gabinetes com todo o equi
pamento necessário a inves
tigações [laicas, químicas, Senhores exportadores de GONORRHEA (HRONIAbiológicas, ete_; bibliolécaR 

v8stas como templos e s81a8 Fumos-- Cigarrilhas e Charutos NAo de8lltl.lDleJ A aclencla progrediu e bA uma 

para conferências e reu· NOVIDAI)E que resolver' o sou cuo,

niões_ Senhor com 20 anos de pratica do rbmo e de toda

No último andar será ins a freguesia em São Paulo, deseja representar fir
talado um restaurante com ICAIXA~SI~e:18r:9ta.~.apAULOmas do ramo dêste Estado em São Paulo, podendo 
jardim de inverno, servido oferecer as informacões desejadas. Cartas pur obsé
por uma equipe de garçons, 	 !quio a .Escritório Comercial TUPAN", Rua Dl'. Falcão ~~~~~~
cozinheiros, emaltrcs d'boteh Filho, 151, sobreloja, salas A e ~. 
etc_, que somar_á um total de Caixa Postal 13:1U - São Paulo 
1.500 pessoas_ Este salão es . '1'RAR NTI~~~!tai~~OqV~~Ose ~trlr~e:~~~ I'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
charão por um sistema elé
trico, sem o menor ruido e 	 quem não deseja sel'? 
através dos quais se poderá 

admirar, circularmente, todo 

o I-'anorama de MoSCOU. Cul	 A maior amb:<,':!O de \l1na mulher ~. sem duvid~. o augmento 

cuia-se 	 que u'a média de de seus nttracli\:u:; pes~oaC's. E to~los os profissionaes da arte de 

C'mb d h."lar Cht'b~(: ~1Il Ú cOIlc1usilo de que o requisito primordial
40.000 pessoas pur dia entra
para ser tlltrahentc i: go;'ar perfeita saúde.rá nesse edillcio, cujo custo 

É sabido qut' as perlurhaçüt's Jigestivas são a causa I>rincipalestá previsto em dois mi 
da dO!. o!hos sem brilh'l, do mãu halito. dH fadiga e dalhões de rublos_ 

Para evitc:r e corrigir as p/:'rturb::>ções do appare1ho digestivo 
nada se compara ao Leite de J\oT".gncsia de Phillips. 1!: o regulari· 
zmlor mais SU:1ve. dfit"az e st'guro. e por isso Inesmo os m['dicos 
rl"('nmm~nda!n com :!b~o!ut~ C'onf i :l!!Ç'ói f..'s1(· HCfrrlilfldo pro<lucto.I (asa Electricl Tome 2 colheres de chú de Leite de Ma~nesia de Phillips em 
UIO copo d'agua, ou d e leite, todas as manhãs, ao levuntar·se, e 
verá como esse simples tratamenlo exercerá decisiva influencia navende medidores e 
sua .<laracç~u pe~!>u'ji.

installa os equad ros,. 
FUt • mortl Clrta para OI insactol porque consiste numa 
para os mesmos. combina~ão de poderosos elemlntos mortíferos que nao 

podem Ilr superadol. Flit passou por provas as moi.


Preços modicos, rigorolo., sendo conhecido ° seu poder d. exterminar. 

Por ella razão V.S. dlve .empre exigir Flit-e r.cusor 

todo. OI luccedaneol. O iado de Flit não mancha e • 

inoffln.ivo para at plltÔOI. Verifique li o soldodinho 
RUI João Pinto, 14 	 Manual Prático do
apparlcl na lata. 

Serviço garantido 

Si a lata nao trouxer o so'dadinho, nâo é FLIT 
 Imposto de Renda 

18 v.-\!I7 	 Por rito Rezende 
Contendo loda a Legislação al6 Setembro de 1939 
Anotação, em cada arUgo (lo regulamento, de 

todas as drcisões a ê88e artigo referentes, - cêrcaMio ha FERIDA que resista de 3.0po - administrativas e judiciárias. - 350 obOr. Bulelo Vianna 	 servações de explicação e crmca do regulamento e 
00 uso de das decisões_ Formulario, com explicação minuciosa-0- do modo de calcular o imposto e de organizar 08CODlultorio á Rua CALENDULA CONCRETA processos_ Leis e regulamentos anteriores_ Copioso

J olio Pinto n. 18 (so fi melhor pomada para feridas, queimaduras e indice alfabético e remissivo, com 50 páginas, per
brado). Consultas da ulceras antigas mitindo, mesmo 8 um leigo,. verilicar qualquer as
16s 3 boras de. ~!U Nilo 	 conlundlr com a pomada commum de Calendula_ sunto que lhe Interesse_ 


Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a.
de. AOI pobres  pharmaciafl. 	 Preço do exemplar -- 30$000Consultas no Hospi

tal de Caridade. As Depollltarlo nesta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO I Procurar com Carlos Conceição


Secçio Imposto d, Renda Desla CilPltalRua Conselheiro Ma!ra-168 hora.. da manhA_ 	 1~ v. all_-' 

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


Caneca. Tratar com o dr_ Os

valdO Bulcao_ 
 Q. INFERNO EM VIDA! 

V STE homem ,.. UIIl fraco, UIll vencido!Machado &Cia. r....... Cada veTo mais doente, sente escaparem

Aqências e lhe as for<:as ao me~mo tempo que uma 


Representações pallídez c[lda V(';II m~ior lhe descora a pelle. 

Sente-se cansado, sem animo, arde-lhe o


Cela. po.1I1 - 37 eslomago_ E' uma vietima do amarellãoRu. JoioPinlo - 5 
ou opiia<:uo, o terrível rIagello do campo.

FLORIANÚPOLlS Entretanto, sua cura é facil e simples_ Para 

'Sub-',Inte. no. prlnc:ipllI isso, hasta scguir o conselho dos medicos 

- lIIunc:lplo. do E.lldo. que indicam17P, 

JoséBona

partiDOS

Estados 

Unidos 


o desastre. definitivo d... 
Waterloô. disperso1.li~!iif.mlJta 
de Napoleão.LE!Dq\lanlo _o 
imperador dest.onll.à.o .egula 
para Santa. Helella; catlvú 
dos ingleses, aos/qual .r 
entregâra em. toda < conllluç 
seu irmão José <13.ÓUP.l· 
que fôra rei da Espanba, [I. 

grava para os' Estado. UIlI
dos, onde se instalou ec 
Point-Breeze_ Dafii.'!1II 26 ~f' 
setembro de 1816j!~lIcn"o ... 
uma carta a um/alDigo • 
Paris, carta só há p()l1~o t. • 
po divulgada naii!DP~~DH 
na qual se encontra!D'pl I 
guintes trecbos, i!Dell.~~m.D" 
elogiosos para 8 ••••.•• g~ll:lld. d 
mocracia norte-americaDa: 
"Instalei-me numll/regi. o ~ 
cantadora,!;ondesou t.al" 
onde me contento com 
prazeres do campo: pel , 
caça, belas p!lizagéD' . ber 
passeios, abundâncIa de co· 
sas de primeira necealdade. 
prolunda tranqullldade. per
fetia liberdade ? Nlo coab 
ço nenhum cul ' o pa.l 
belo como 011 • • O. or~J'IIo
rios, sobretudo, lio Iqw f.~ 
zes. respeitados e blr..o 
E' a terra da perfeito. '..... 
dnde. Sinto~me feUz. Yerllfca· 
do como é inviolável I dlIDI. 
dade da espécie. hu" lua. O 
homem feliz e bom li .(. e
mos aqui sempôna., Dem 
fechaduras, niloX.teado .Ido 
vlt[ma de um ló/roubo, em· 
bora residindo nUm C&llltIO 
Isolado. De rElsto•. llIc h ri). 
bres. Parecé-me,X" ' m dr 
mOllstrado que são o- \ i 
das antigas soci~~ld"" OUM
péas que têm Impedldv a n. . 
plantação do si~telll. da li. 
berdade na Europa: .....Ia
tema raz a ve!1tura do po90 
americano., 

itlc• 	
ILOSTOMINA 

OURO - tIIu. ...... ee.r-.....;•.•..~..• a,an","".111 FONTOURA 
==::t~..... 	 LAVOLHO"'-1CYMl. 11. ~ fi, L f: 1 I I I I 1 • . _ 21.-'!' 

I 
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...egunda-ft>ln\, 2:0 e Nuvembro de 1939 
t~.;":';;; 

----------~----------------------------------------------------Para â·sItf~.~~.as Q melhor sortimento de artiqos para HOMENS,. 
======== . CRIANÇAS, só na' .....==:- SjEN:ijº~AS e

C IA. S 'A ~i<4 OAo ~ ,.,- /A..~ <~ «~ 

16 Matriz RüaCenselheiro Maf~a n. 8 	 v.155

"<. .; 

Aprenda Rádio, despendendo "-'penas $700 por dia 
e em sua própria casa, Suii eittl programa de ensIno à Aten~ão ICUlpanhia • Aliança da Baía:-r SII1ÍUf~ SAI1õUB SAIGIil!' IESCOLA ELÉTRO-RADlO.TÉCNICA. rua Saldanha Ma ConsertoS' e limpeza 
rinho, 32.-Flori8nópolis.-Estado de Stlnta Catarina. 	 de máquinas de escre

ver, CODsertos do rádios, 
se rviço ga ran tido.Fundado em 1870 Séde: BAIA SAIGU[N U 385 JOSÉ GALLIANI 

(Flrmul. Ilemã) Mecânico·eletrlclsta 
Seguros Terrestres 9 MaritimolJ Rua Menino Oeus-19

E' o uo ico forliricilore no 3Ov-'2!JBaoco de Credito Popular emuodo com 8 elemeotos 
lonlcos: Phosphoro, ClIl

Capital Realizado Rs, 9.000:WOJOOO Agricola de Santa Catarinacio, Arseoiéllo, VlInadalo,
Capital e Re5cr...~s 5M58:377~952 

Responsabilidades em 19JH . :l.I 88.652:899$71 4 

Receita em 1938 22.786'183$148 S~de proprla - Rua T/à/ano n.C 16
~~c,. 2~â~::'~~:;:;l~:~~: IIJ.tivo em 31 de dezembro de 1939 • 71.478:791$813 	 FLORIANOPOLISdas fô rças e voUa Immedl. ,Slniltros pagos 5 .094:715~170 	 Fundado em t9~7ti do Ippelfle; 

2' -. Desapp8fcclmento por 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17,186:248$949 	 Ca pital 135:00ü$OOO 

Fundo de Reserva 54:045$6bHcompleto das dôres de Ct 

beça, l09omnl, e nervosll Correspondenle em todo o paiz


Diretores: mo; 	 Emprestimos - Descontos - Cobranças
Francisco JOSé Rodrigues Pedreira , Dr. Pàniiio d'Ulra I i 3' -Combete radIcai d t ' 


Freire de Carvalho e Epifânio JOSé de Sousa ORDENS DE PA GAMENTOS
depreasilo oer"o.. e do fm

III.rreelmento de .mbol Il t os seguin tes
Abona para DEPOSITaS juros: 
sexos; Cí corrente à dlspo8i çiio :!% 

Regulad ores de avarias nas principais cidades 4' - AAllmento de pelo C/corrente Limitada 5% T'Hlgee -gradu. 

da América, Europa e Africa. variando de t a õ kllos: V/corrente Aviso Pre vio 6% ando-se a gOlta. 

O S'I!IfUenol ~ Ama aran descobre novQ
PRAZO FIXO olr. , lIvo /de descoberl~ ~cleolll!cõ_  por selE meses 	 fi

Agentes em FlorianópoliS 0,,10110 do d" Maoeel 50. por dcze meses 	 7% l ·,n h.llnn 1l\ (' lljl)~h: 1'",le m.d\lgr., :1'u dI':COl l ~ . por doze meses com renda mt:nsal (i'h% n hco! eo. de )eu" lJ.biu... T,lugce-- ICAMPOS LOB'O & Cia. q llt é ~Ic .t lt.l qu,d id .II.1c: - ,les(ob rc- o ~ Administração de predios. 
lhe em lwe". um 111/\'0 ,,[UCl iVI). ; 

I 
O ELIXIR 

I DE NOGUEIRA Acc eita procuraçllo para qualquer recebimento em 
' RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

,~;;~:~~ I ::~::~': ' ~l ~~::,~~n:~L\ ,::~,~:~ ,Caixa postal /9- Telepholllt083-End. Te/, .ALLlANCA> 	 Re pa rtições Est8duaes e Federaes.i. conh.cido h.63 . nno, 1: pua um 1lI.1 11 Z rn.lis .... i\·jdo. ha u •Representante da Caixa Economlcli Federal para a venda como o verd.ddro 
~, : ~órios em Ita;ai, Laguna e 	 d3s Apolices Pernbmbucana8.I " eipecl fico d, 	 ~1~~l~C:n:~~'ll::~III:~~~~~~ : :~:~~:s~:~ \22P. v - 24 

.8bmenau. Sub-Agente em Laqes dI;; ObttC'5C por out ros f " F",~,:~~L:I:'!h... 
ul,.r.., (h.uIII.Hl mo 

'. 56 FJilir ~e H'aueira 

ORa RICARDO 
Quer ser feliz ? 

Em negocios, amores, ter sorGOTTSMAN te, saÍlde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos

Ex-chefe de cIJLLOYD· Si,.NSll.tEY~O e cscrcv~ ao prof. Ornar Kh iva, 
nlca do Caixa Postal , 407, Rio de la- ~ ..PATRIMONIO NACIONAL" neiro, que lhe indicará o meio '

ti1iladª!;~(ég~~ #ala 
HOlllpitaJ dA LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o N6rtEo de obter triumpho, prosperida
Nuernborg no SáUlil](', e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL fh:_ rortüiia ~ s a úde, N:lo hesite . 

CIDlO-, cCOMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO_to~.a<f~i,~~~'~~IUa· LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e «MIRANDA»(Prol~. L_ Burkhardt LINHA alO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO.,e E. Kreuhlr) TUTOIAlFLORIANÚPOllS~~da)1;;~fJlltd}" 'hlleAGsal' I!>" 	 FRETES DE CARGUEIROS 
E,'i]Jcdal is/a em VAPORES A SAIR: 


A ebelxo uClload8. Arzellr.de Oliveira, rpel: PARA O SUL:
(inl1'!/ia Gf'l (/1
deul., à ,Avenld/l 20 de SetembrC', em Pelol ti, R o ANIBAL BENEVOLO: dia 22 para Rio Grande, Pelolas 

GrIlDde; 'do . Sul, declllra: Porto Alegre.
eAlta cirurgia, gyne, -- --- «Vivendo de esmolo!', devido 110 m' U e!tlldo 	 DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
de !etÍde que nAo me permite treblllb/lr, boto em cologla (doenças de CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

:.. lodd8 ali porl4!1 em bUlca de ~U.lenIO par" m m e senhoras) e partos. 
~, pare mlnb~ filhinha de ;; IIno" de Dome ELOAli mul Cirurgia do sy8temll
Te.IO dO~O I Ir.hl SII,IIt1cll, dfede ~o O('l!ca, m 'nhll IlIhll'b" 	 "'''i,-R.. i,., Pi.lo. A,mu,m - "li. "d'jnervoso e 0pl'rações
;:- Jlcou completamure CEGA; dormia noite e dlll. ~ mlll 	 9 - Phone 1007 12 .- Phone 1338de pltt.f.ltlc&.:" . • eaUmeotava. NUIII" trl8 !e eatlldo, vlo-!! umll ca Idosa 
. N nbolll, .das mult8s que me socor" m, a qual, eoo- C 10llullorlo Ó rua Trela

no, 18 (dl!s 10 ÓS 12, e 9 H. C- DA COSTA - Ag4tnte

!ru:::::I!o~réNd~o~1~~r::~uB~th~doo;0_~~m~r:: I~~ dClII Ib Ó:. 16,õO) Tfle-

que .1
rar crianpbone - 1,281)I4iIlsê '. meDlol! com ê~8e rnl'~d ! o , POl8 tlnhll a cer' ç•• apreciem t anto 


I f~~ idé i que ela Ilcarla bO ', BeslllDh descr( nle mae Resldencla â rUA Es
 a MAIZENA ou
RYEA, Com el1. 

.~ílo ·grlltll, recebi o remédio, pois há mllls de ; t' ê' teves Junior, 20. -  torna-se po"ivel 

lliêiêi ",veva a c1leDQII 011 SaD Ia Cu/! pa/II r, zer Telephone -- 1.1.>1 preparar doce. CI


Gü,el 'v oI sem resul!lIdo " Igum, e lá m~ dfz!,m plendidol bem
A HORA VEM CHEGANDO corno uma , ramt !Jqií~mlDha f"hIDh~ ficQ,ia ci::a para toda a vida. variedad'e d~ pu' • . 
·+; <• .< Deu ~ , · porilJl, i g ' lIoCle e pelmlllll que 11 mlohll l UI OI'TlMO DEPURliIYa I dins. ·'fIt ~o i' tas , crl:. 


e ,LOA'H ••c OclIlI!1i! radicalmente lurcd~ ap~D!\~ c(m 4 _,.• Ora Noem)' Vali*! Rocha. '
me., bolaI. biICOi_l. 
tos. muito 


miL! (or~mil!mpre d(;ados p. Ia mcsmll c'rl do~a se .,. o "EliXIR Dl 'DIIUEIRA", &Ost OIOS e lemprc ~,., 
vldroíf dé ' lIli! . tbtoço~do rfrn~dlo ..OALENOGAL-, que oIh'licl em P orto Alegre, attast_ Renove em 	 todos ,.; ,~
saborcado!opti 	 com ~ • um 	 "o

ati(Jf";H ()J~, 11 pEquena enxerll/l perfl'llamenle bem 	 tempo a sua 
mo depu

C'OIJ, ' r;:tlln ,bsstente npt"lrv, brinclI mnlto alegre e está ~~.e~SR~~~E~ ••:S...:. 
rÓlt, c omonUflcn foi. ~\Ie alu,~do t 11 mele pUra ••na:ue... una pn:.duclu jJuru,_' _'_j
tllp r..aá~ , da ,veTdade e 11 cu ' a de minha fIIblnha é que t am 

assignatura .arantido c que r.cilit:a' 'a"di.. 

,,- t ivo do 

,estio de qualquer alimento..ueado com•,.t,mií'íí.tild,,~ porrnuittselrnll fdmfllllB dESta cldlldo, 
bonl,e,ul·Gil' dlllrIJmeate '.• me IImparam. I" ,r 18~ O, póde fl,zer 	 Chega o fim do anno,
t.dol. na. •4t.1e li ~~o 'qí1r 'lheconvler 1/ DEUS, prrmlrn que êle attecçl5., epeca de Iniciar ou refor GRATISl.Mediant••

• lrY' plI~••alvllr ,muitc5lcrlalura8 Infel'zes que por /lhl de oricem mar aaaionatura8. Ao rem••.sa do coupon -abaixo, 
I ••rra.tiimjô .yphili~c•. en"iar-Ihe~.mos 'um . i:emauignar seu iornal ou 


'" Ãf!tJili~a ;. Oliveira . (Firma ;e~oDhedda pelo revista. laça-o oanhando 

pIar d'IJ . nO';80 ' 110"0 .li.ro 

Vali. Rocha .. Recei t;'._ cJ.~ : : Co..in,~_à_::;
'"ii'ar',lo Otir~rlto ' R. da Silva). um valioao brinde. dirigindo-•• ir· EClei:llca; a com a conheeida 'MIU'••n. 

Dury.a.maior organização de publícidade e aHÍonaluriJa,O .OA~NOGAL- é li VIDA! QLltndo!e re


corr.r." dtPO'~dor tônico, ró je~se:t~r , lI . certua 

de alc.apr r••vlr~~os lIurprlendeDI~e ;' COrno)tde . que 
 :..;S~~~;~~;~~ ~::SII~~CI ~,DO~~: 

d I V8 ,;flCiI .... ... . . ..!avd.d	 , ...iíi".~t ••!,. e qu, .. . r ..b8·m' .,g .. .o D4 liIelfo -/. 	 .~----~-"'c...~>~..--_.... _ ..• iíÍiIII.' ':
d.. ~ u trC.IIIOl35, queeDéontrórllo a. eflo'~ J. 

=::":'-Id. remélllo é ª ; gllrlilÍtla ::aa mUI de I IU. ~ .•.•. < '. .. C'(jÜPO"<N: _. ,gr " 


..wse-- _ _!4i~--7~ ~:':~~: :,~==_a CllalqllcilUiii i:~~:, -' 
u.... --- - - -___ _____

BDooDtra-ae em ~odu .1 Farmhlu 	 .,.., , ' ____----~~_
elo &ra.O e Repl1bUou Sul-Amerlouaa. 11-	 •• -, • WI Dl,gO ' 

N. ec A". L. D. N. a P. - N. 98& 	 I · . w "I\'· ".... ,. 1l1li , I 
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• • 

o ESTADO:-Seg!lnda rclr~L.~º.. ~e Novembro di 10w 

o EStEl(10 

Diarlo V<!speríli4íi 

n"'lI.qao e OiUoloao • 
rlll: Jono Pinto n. 13 

reI t ,) 2:.1- ex.pOltll1 um 

N. C"'lllt«l : 
Auoo lÜSOL>O 

Sem....rre ~2.$OOO 


l'rlru"Rf:" f!: !2$ QOI'J 

liGa CISOOO 

Num ero ." '1 110 .tOO 


No (n/ui", ' 
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Anoooolol medlaol~ "onlracl" 

, dlrecçlo olole reftponsflblllla
pelo. conceitos emltlldol DO• 

.,1111°1 a..llIDadol 

Precocida
de literária 

Em l,Juiney, Es tado de Mas
sachusets, apa rec e ~ ago ra uma 
criança literária . Basta dizer q ue 
tem nove ..nos de idade, já es · 
creveu um rumance . Th" lu lH 
runny Men> e tstá preparando 
um outro, a que dará o nome 
de «As aventuras de Hugo Mae 
GarI" . 

Dizem que seu primeiro livro 
teve sucesso e que o segu ndo 
é esperado com interesse pelo 
grande público. 

Si desenvolver a verve liter'; 
ria que parece possuir, Eline 
Hogan dentro em pouco baterá 
todos os recordes nesse sentido 
a não se r que se cance muito. 
Porque geralmente as crianças 
precoces não chegam até o pos 
to de vencedor. 

Entregam os pontos no meio 
da corrida. 

nSTITUTO DE D1AGN081'I~O 
CLI li ICO 

do 

Or. Oj.lma Moellmann 
Formado peta Unlverstdade de 


Geoebrll ISulça)

Com prAtica noa hQSpltal. eur" peua 

Clfolc!I mMICl!\ Ilm gA.al , p"dl"trIR, 


doeDças do alstema Dervoso. 

Assistente Técnico 


Or. Paulo Tavares 
bpeclaUzado em higiene c a.údl' 

ptlbtlcaRf~'~eU1~~'::i:~Bde do 

Gabinete de Raio X 

Aparêlho moderoo SIEMENS pllrb

dlagoódlcos das dOl' ocas Inleroa.· 

Coraçlo. pulmilc., ve6(uula biliar. 


e8tômagos, elc. 

Radl(igralJal óssea. e radl"gr.lla" 


delltáriaa 

Electrocardiog.afia clinica 


(0I11g0601l00 precllO dos molé8t1Rs 

cardfacaa por melo de trüQhdus 


elétricos.) 

Metabolismo basal 


(Determloaçlo do. dltllrblos d lls 

glllndulaa de aecreçlo IDteroa) 


(EXam~o~~~~~~e ~~~~:góa~ico do 

IUCO duodeoal e da bfll. ). 

Gabinete de IIsloterapia 


Oadal curtaI, ralol ultra-vloleIMs,

rlw. lolra·vermelho e eletrloldade 


médica 

Laboratólio de microscopia e 


análise cltolca 

Examel de RORue para diagnóstico

da 1111111, dlagnó6llco do Impaludl,· 

mo, dOllgem lia uréa DO s~Dgue. 

etc. Exame de urina, (reaçAo dt' 

AlChela Zondeck, para dtagnóstlco 

precoce de gravidez). Examo do! 

pu.. _rol, IIqutdo raqulaoo e 

qUalquer ~:::aD~:o.eluCldaçlO 


RQII Fornaa1o Machado, 6 
Telefono 1.I 95 

fLORIANOPOLIf'l 

Dr. Al8usto'.1. de 

MEDICO 

~~'''''',ur.a. 
".._(~

. RUI VIctof Mctrd\f.a o 26 
.. 10 1/1. da t ... W.. 

Tel.'_
RuWtaçt.: Vtecoodc 01U0 
7 PN.o. d - T.I. 1665 

HOMENS Ii·Em;;i;;~~8;~~·~;·N~;.·~~H;p~k;:·lr 
vldem m:is d~ ,que1 

• Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnna"; • 
• unicamente de cargas com o vapor ..Max». • 
· .

I~~~~m ,.... : 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 

IIL."I·G'U:~MENTE , Congoteum. pos. !fl 

suindo uma pintura da espessura ~J 
de 8 c::un adas ':)ohreposta5. pro- -. Li,,, ',oll,.·Rlo d. j'"I" !ll""' 'POH'~R" d. ''''1''1 Li,,, 'Iod,"o,oli'· -.,' Escala Itaj ahy-S. rr ancisc o I ' _. laguna.porciona. necessariamente . d urabilidade 8 vezes 

• e Santos. Escala Sao Francisco • 
maior! E scolha u m C ongoleum pü:'u seu la r e • Tran s portes de pass sageiros • 
verá como cllc d u rará annos e annos, sem perder : e car~as. I Transporte de cargas Transporte de cargas. I 
seu colorido orig inal! 

: Paquete -Ana' d ias I-> e 23 Paquete -Max' Paquete -Max. ICONGOLEUM 
: Saída á I hora aa madrugada. dias 7 e 22 dias 2 e 17 I
I- Embarq ue do Srs. passagei. Saídas ás 18 horas p. m' l Saldas á 1 hora da : 

• ros at~e~~s2~a~0~:~d~:.s vcs- móldn.g;;da. •

I: Ordens de embarques at~ ásIOrden s de embarques alé Ordens de embarques até .• 
• 12 horas das vesperas das ás 12 horas. 12 das vesperasI. ás 
• saídas. das saldas. • 
• •. ' ' 0 _ . .•_ _ ' . _ . • . ._ . -- ••: Ob~€rVaçÕe3: ~:tia~S~!~i~~i~e~~~e~~~r~~:~' d~o a~~~~:~~~ri~e dvaacc~:~ • : 
• E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
• -Rita M~~~~~. o movime.nto de passageiros e cargas é fe ito pelO trapiche sito • 

• Para mais IOlo rmaçOes, na séde da • 
• Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
• 1 á ru a Consetheiro Malra n.' 30. .. 

OIJ~"'I'1' 1'(./11" unur "\ :/I!iu.' J'lIr fll f~ j,i",i

d,l')r Ollrllul;,ltl ,... iI'j " ....;,. //" ri,. 11",,,. 


._••~••ihl••$ Cll • • • G*~................... 
· .6 poslo de --- CONGOLEUM COMPANY OF DELAWARE 
Rio de Janeiro, C. P . 1605 • S. Paulo, R. J osé Boni facio. 110 

almirante Carlos Heepcke SiiA. 
em França :. Matriz: FLORIANOPOLISSRNS. COMERCIANTES E FABRICANTES o govêrno--t rancês creou ul- Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,

timamente o pos to de almirante,«REPRESENTAÇÃO» Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em TubarAo 
equivalente a -genera l do Exér

Firma idonea ~ ce ita Hepresentaçào de qual quer artígo ou cito•. A fra~cesa conMarinha · 
produ lo de b ô a ace i t~ç ii o pa ra as pr~ç as de SAO PA U LO e hecla c REFRIGERADORES ELECTRlCbSos vice· almirantes os
RIO DE JANEIRO; da ' se ó timas relcr('ncias particulares, comer almirantes «de F ra nça' , estes
ciais, ban cá rias, ca rl a de fi a nça ou dep ,"s ito em dinheiro; ta m dignidade aosúltimos iguais em 
bém aceita-se em con ta própria . m3rechais de França. Mas .al· 

Escrever po r v ia aé rea a ',E. BERZIN & elA •. - Rua mirante », simplesmente ·almi· i 
Alvares Pentead o nO 24, 5 f10 Pau lo. ranleo constitue uma inovação' l 

uma .designação nova imitada I 

da Ir.glaterra , onde existe de ha 'I 
muito um posto de -admirai'

~lpl e;~ tia F.\ dos rins o coração intermediá rio entre o de «vice · 
o TOI'. ICAHIJIUM too!cn dos rins e do cornç40 limpa a admirai' e o de ..admtral 01 1 


bex!~ :t , Ott riml. a :l lI ~phdh!l, u "Pl =l@, COHCflU rena is. aUiS ffio ntll aa 
 the fleel» .urlo"s . Tira I\fi Incoações do e I·és e 1'0btO. hydrop l. j". , I,dta de 

ar, plllplt"çil~. s, dOros do coraçllll, 1\6thma, b,onchlte asthmlltlcs. 

artcrlo·flcleroac. 


U~llled io~ das :-; onhor-as 
E' o V,nlco ulero·ovarlo HEDANTOL qlle re..tllue " Baude 


perdida: 1'4'111 anemia. pnilldez. ni8grezlI. la"U", fiõres branoas. SERVICO NACld''NAL 

rt'gultldor dw, Vit'4 lt8 fl , l!cru úaR COt~ nçtlN du utero, ovariO A, evita 
 DE RECENSEAMENTO 
a. hemorrbagls s. anles e depois do pilrto; contra todos ... onftlr

Dlldades da8 tiel.borno de qualquer Idudo. 


_.~ B,a~ile;ros ! 

Lm;.õ eH do coração {J, asthma Auriliai, patriotic,.· 
ment8~ 4 operaç.o do 


cOlltra hydropslo., pé. loch"dos, falta de a r , palpitações, baU

UAO li GA' ·TUSGENOJ. E8peciflco do dr. Klng Palmer. 

Recenseamento de 1940 
afim de que ao Estado 
Novo aejam facult.dosme..lo d... "elao" nrterla•• b,'oollchlle a stbw!llIeu, uneurlsma, Vendas em ·prestil'çõea-Gar.ntia de 4 annol 

8Yl'bllls Il rbeuU\6t18mo, lei iles, e80811ço , U:lulIS eocaSBas e dôros elem e nto. 
que o habilitem li et1 

no coraçllo pontadas nOM rins e Illcb. çOes. e.tatl.ticos DOIS modelos (diF 90 e. de·>120 lit,tjs)i0/::"
ambol de I1mll ecoDomla ID1Pltbooitéale, ' pólàfem \l4 :~.A08 t'raCOi:.l e C0 11 vale8c0utü8 h e n tar e resolver os "an

d es problema!J nacionais bora3 consomem ~Ílos coefgla ('faclrlca do··que um ' . 
Devem U' fI' o STEl"O!..lNO, Que f az eogordar,lIugmeota o da ;nstruç.o. assi. t'ncia lerro de eDgommllr em \I bOitll de urvlço.vigor doa mU ficulos e doa nervlIs. r ort..lece o 5110l(U6 Das peso m é d ico- sanit.r;_ . prosoa. uoumiCH• . Evila u lUUCícui". ~, cicatriza O. jlulmüOd doentes vidl!ncia so c ial, orde m 

e 
Mantemos em depósito toda.s as peça.s sobrefl~:U~O:~j:'6:S~~~6~e~~~;::tg~Ur.,~I~ 3e~:~ I~o)°~8á a;~g~~sl~~~8: defe$lJ pública• • movi

mento3 h um.nit"ri~. salentes e mesmo mecanismos completos,
convalesceoça é roplda. 11 

mui tos outro• . 
Syphillh~ - Pell ." - RhÜulllatismo - S~de úteis • Em COliDI! de dUlIrrllolo. Oi! prüptlei.nio. aerdO aUellvós 

AS PIHOfH r..'l'INA (gl'xtr de Carobll) do s8bl~ dr. WlIllam mesmos ! i) dldo" tmmedllllllllleule, .em necelllldade de IIgullul/lrem 
G~ern, cura mr lestlaM do 8flogue. sypbillt., Nz~mal tumort'B, a vtnda ãe peç/la ou devo!vuem OI refr!gcrlldoru pl!ro
darthrol, esplnh"8, 118tu11l8, gu rgaçih)s. le rldas, C8DCTOS, elcro at rtm cODlleflados em ~o POIi)O ou 00 R io dc }oDclro: ~ 
~~~18: :::~~:U.D1o . Uoleo «purlltivo que limpa o corpo, tonl

"é" '/.8 
Deposltarla8: todas as drogaria. de S40 Paulo e Rio . --;--_.",......••..............••...••".'•......


AS 8EN110HAS DEVE~1 USAR • IrO"'.. ... .. •
grllnd~mp~~;. /(~~~~~n;~~;~ ;~" ~?r~e~~~!C~ ~~;I~)~i,~~o,~~: : Fábrl<1 de Tecidos e Artefactos de~!ri,(ha : 
e suspeitas, 1.-rIlIlÇÕt'S vt. g 'Dafs, corrlm~!1toA, mole.- • Carap· aVI Lt'JI1' • 
t10& ulero·v"ginl;ls, n , el l lle ~ e torta IHHte de doeoças .UtU ' ', .. ~ • • 
local8 e grilDde proe~erval ! 'u . Drcgcr iD Ptl( beco, Rio. 

~~=~~~====~=~~~~~~~!I •• Fabricantes dos famosos sapatos ", •• 
. - • de borracha • 

: '''()riental'' <' :• e .: ••itJàçapaVa" : 
• !i. \,; • 
: ••::,::~~. Eltabeleclmento lndUltrlal em :E'DE

o 
...............................-.............. • . CACAPAVA -EST, DE SÃO PAULO • 


: I IMI f'" • "SI. ESftClllIZIII OI SIriUS TtIIS :.-...-........... .&.::.•
=::-:-~~~;.• •.::1:.t:I:":r. .., -:- ..... • i.~:;~"B~d~~~ ~!B~RA~!.~: •
~ATO................~ 
 • Rua BodrI~ elo. Salato. Il. 88 - T.I.fon. 3-4385 •......·,....................~·F 
...... c......~ ........ ...
... .............. .•...................................•. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_,0 , _ESJ"Qº, , "g,º ., ~_~~, ~ºxembr,o, c1.LI~ 
-' --.. o.. -':7:",~";,:r'.' <_._ ;''- . , ·": ...,'," t· "1 J" 'u~'lozeqsU adrO de 'I"a.- .comel!'ar' Ja ExpurgoO ' E... sta 'd.O e~'hOr IVO 19 	 . _Y ,;" "Rio, -o ConsêlhcSu

._______ "'_- f"_-_ i~;~.~i~-~: ~~re~:~1;~:l'U!:~~: I 	 6 ra guerra_____ __ -	 verdade.
Cllilmeule ..,oO"'U\:I1UU, paraI 

Ipel" elevada con tagem de Iapreciar a litua.ção do á.rbi- ' 
10 a I) tro Sanch~z P188: no .I0g0 . . Copenhague, tq. (H~vas, agência [rancesa).-Os jor-Campeonato Brasileiro 	 IRio, 20 - Foi o seguinte BOI~rogo X FIUlDlnense. , nals dlDamarq.ues.es anunClUm com grande destaque que li 
o resultado do jõgo de sá- DIante d os docllme~to8 a· Alemllnha. v.al f1.nalmentl" .começar a guerra. Os titulo~ 
b!ldo último, r ealizado na ca· pre,sent~dos pelo FlumlDl'nse, dessas notlCllls dIzem prinCIpalmente: "Vai começar a ver·de Fuleból pital bulllna, em disputa do o Conselho alast?u do qua· dadeira guerra»; «Guer~a até. o esmagamento definitivo>; 

Cümpeontlto Br!1~i1piro: AIIl- dro, por. tempo. I.ndetermlna.•P~evêm'se ataques (ormld{"vels para uma dutll próxima» , 


~ ~ h' t 'V" IrrÓIlS 5 - FspirHo Sanlu:2 I!!0, () re\erH!n JUIZ ~an"h"z A Imprens!I !Instem-se, no entanto, do fúrmulaf vl'ogliú~li-
Para.,a~:nses e gUlc os empa aram-- 1-" . _. . Dias, . cos s0bre Il maneira como a Alemanha desfechará o Ilta
,. d b' O Fluminense tragoro Passando a cpreClar as que, ou em que data será levado a \'ieitotona os a,~n05, cearenses t d t d - excusas dos árbitros Ca~i· 	 . 

samen e err? a o em miro Sllnta Maria e Vergllio 
e liIagoanos Belo~ Horlzonte .. ,Fedrighi, . que, expenderam 

Belo t!orJzontP, 2v. - l>m conceitos 101pl'upnos, o COD· 
Porto Alegn', :!O. - Pc- Cidade do Salvador, ;.0 . - ,iúgo amistoso r",ali,ad o on· sêlho suspendeu ambos por 

mnte forruidavel e eutusias · Em disputa do Campeonato tem , á ttlrd':', o " tl ético Mi tempo indeterminado. SEm AmlliAS 
tica uesistência reuli7.ou-se Brasileiro jugaram ontem, neiro abutl'u ao Fluminense. 
ontem, it tarde, o esperado nl:'stll cid&dl', os combinados do Hio, pelu espetacular con· Duas experiências no na flôr~~~~:~ eent~~ra~~en8se~~ç~~ balllno ~ sergipa_no, S8iQd~ tagl' m de 'i a ' . Flurninensa 

Rio. 19. - O Fluminl'nsedisputtl do Campeonato Bra. vencedol a selçuo local pe Campeonato paulista 
ol'icioll 110 Departamento Tê da idade'

sileiro de Futebúl. lia rontagl'rn de 8 a 2. S. P. H. I - Palestra 1: cnico da Liga, pedindo li·
O prélio teve um tmns · Fortaleza, 20. - A seleção Süntos 1 - I'ortuguesu 1; I cença para ex pl'riment!'.r nll8 

curso movimentudissimo, a' l cearen se auuteu o combina· pirsnga Q - .Comerei!'.l I; S. ptlrtidas em Beio Horizunte
presentando lances emoc!o <ldU do Hin Gr!!nd c dn Ncrtt',. P:lul ~ 5 - l:spanha O. os jog'ldores Spinelli e Fmn·
nantes, que e!etri7.luam li Icisco Coêlho,_
grande turcidu. I C mpeonato carl-oca IJog'.lndo com . in vulgar 	 Mais um húngaro que:~~~~I~S s: ie~~~~~:~~, ~~ a 	 qu~r vir para o Brasil 
1.0 tempo, conquistando dois I I RIO, 20. - }\ C. B. , rece· 
lindos tentos IE t B t f V N v~ l>eu uma c&rta do treIDlldor 

A ~P!! lInrln ' rUEP rin 111In. : mpa ara m o a ogo e 85CO-- O .. (~!J(!r!!:'.e F!)g! li, de BUdapeet, 

também trllUscorreu lnvorá- I d' rr ta do S Cristóvão ' -O Bangü IHungria, o!erecend~ I'el!S I 
vd nos locais, cUJos utaqull~ '1 e o. serv!ços pura qUlllquer ('1l1 

puzer~~ em perigo o tlrco venceu o Bomsuce"o Il>t'· _ 

dOQu';;~~~Dt l'p~ r {'ela c\'rtn li i HIO, 20 Despertou grau. Botlltogo l-Vasco 1 	 I Pimenta irá treinar o I 
"itórin du sl'leclO1l6do dos Ide lUtprcsse a rodndu do I Vem ü S.!gIIlHI'l la se Os Santa Cruz 
p!lmpas, Ofl parllnaenses r l'/I· campeOllllto ellr ioctI e que C'ruzmall lnus HtHe111J1 o Ilrco lleci[t>,1!). - O Sllutrl Cruz 
giram \'oll'n temeotl', a'~inó- I Cull- [PU de treo l'ueUUll'l,~ u(,tllllig,'t:r.se e Vlladomca, Ir':6cmdiU o centrate com o 
!ando nos qUtltro ITllnutos Con~ tl tlllll um dos IJItllS aus J mlnulos, conquist" o técnico An).(elo GlUdiceli, o 
fiuai~, dois tentos, ernptltnn- soberbos espetnculos ('spur- 2" ponto ptlra o seu clube quul tem SOllldo dura cam 
do 8s.'im a partldn tn'us, u sellsaclOnal pa.rtldli Continúü Il pre~sil0 dos vus- prwha pol' p>lrte dos cronis· 

m~8 ftJl>~r;uti,~o~rjg;o, ~~~ ~a~~~~o~ntre o Buta('[go e ~oll)~(:~~veii~~l~I~~iC~ ~eR~~~= ~~6~~~~%V;: [~fa.~~d~duee ~i~ 
o «plllcard» não se mod!i'ica, A pell'ja disputada no cu m· h.lte na trave' Hellgem os menta esl1lcll1 li prOpobta re
t e rminando a ~en8aclOnal po do Fluminense foi Sim - Ialvi-neg-ros e ti trnve (lo \"lS- cehida dtl(juele clu be pllra 
pel(>jn com honroso l' mpale plesmente sensacional, du o co del'ende p o t l' li t e tiro treinar o seu quadro durllnte 
de ~ u 2. rllnte todo o spu tl'llDscurso, Ide Alvaru. A pt'lej a. assume () próximo Ilno, 

A parlidll de dese~p,tlle oferl'cendo lances que ele·, en tão Ilspetos sensacionais. 
~erá disputada ljutlrla-ft'lra, trisüntm a assistência. A08 .lO minuloR, Patesko l'm Recordes 
Ú noite . O VaHcu iniciou o jôgo [Jtlta nOVllmente o pré li o. sul-americanos

Os qua,dros jO,?/lrIlm ub~· com grande e nergia e en· Mais alguns lllnces de emo Rio, 19. - A C. 13. "neiou àdecendo 11 . ~egumte conSll- tusiasmo encurralando o ad- ção e e~glJla-se o tempo re· Confederação Sul Americanatuição: GAUCHOS - Bran vê1'sário. Mas o primeiro teu· gulllmentar, de Desportos, pedindo a hodão, Alieu e IUsllda; Oaval · to da tllrde foi conquistado Em face dfl resultado dêssll mologação, como recordesdo, Noronhll e Rus~o: CIlS pelo Botll[ogo por intermé· jôgo, o Flamengo es\(" com continentais, dos tempos de diz o cirurgião dentistacftO, HU6sinllo, Ordovós, Sal· dio do ponteiro Patesko, a08 2 pontos de diferênçll do Bo Maria e Sieglinda Lenk no CII,,,, P. d. OIlVlIII"lidor e Gn rlitos. 12 minutos de jôgo. Aos 2~ lafogo, 2," colocado. último concurso da Liga dePARANAENSES - Ar! : AI · minutos Gandula assinAla o Renda - 59:910$000. Nattlção do Itlo de Janeiro. E PORQUE tOLCm ELIMINAfeu e Borges; Bibl'. Bibique I ' ponto dus vuscalnos, empa 
l' Janguinlw; Formiga, Saro tando a partida. Termina us · Rio, 20. - O BaogÍl venceu O MAU HAlITO 

Novo recorde mundial 

Saúl. placard o seguinte resultado: va contllglwl de a a L 
dinl)!). · Emédio, Cecilio e sim o \" tempo, acusando o o Bumsucesso pela expressi · 	 ..A c!puma de Colgntc contem

Milão, 19. - O ciclista ita · o n ovo inArediente Que pene
O prélio loi juizado )11:'10 liano André Piubelo bateu o tra até Ó1\ fendos escondidas 

eotre os dentes - as quaesconhecido e competente ár· 	 recórde mundiül dus 100 qui· I 
0$ dcntifricios communs nãolómetr08 no tempo de 2 ho· 

0bitro carioca Mário Viana, 	 podem limpar - livra-as do! 
que teve atuação Impecável. ras, 22 minllto~ 41 segundos, 	 re,iduos c.le alimentos c das 


bacterins que são a maior 

causa do mau ha l1to. do, den 
OUVi me agrada Para competir em tes embaçados e amarellos , 

Porto Alegre d~l' gengivns mones l' dAS co()Dl1]()N O NOVO '''lM , ma\~ suave e ries dolorosas. Por isso ê Que 
Colgate limpa realmente. norque e . mo, 19. - Afim de tomar 

o 	 líder dos cinemas muito maiS, r • resistentla e porte na Volta de Porto· os d eu tes , ('mbeJ1eza, con ' 
Ale{!re. competição promo. IlS gengi': ns firmes eEmp, c'ne_mai:g~f:02O~EOH Ltda, a sua massa tem mais 
vidll pela Federação Gaúcba e o halito perfumado". 


Hoje _. 2a. feira Hoje de Ciclismo, embarcaram
durob\\idade %>~~~
A', 17, 19 e 20,45 ho, •• ontem, cum dl'stino ao 8ul, 


A uh,, · inc,ív.1 FAMILlA JONES os seguintes ciclistas: Fer· 

na m.i, al,ap.lh.da de todo. •• nando Andrade, Ismael Frei· 

comédiu I Corrid.., comp!icoçõe. re e Manoel M. Santos, ca· 

Imo'0''', gergalhldu • Inúml'u rioca~; e Miguel J. Leul. do 

coi.1I imPIglvel ••ão vi,tll' CI 
 Estlldo do Hio. 

d. in.tlnto .m 

SURURÚ EM FAMíLIA 
 Pediu demissão o 


O lilme mai. alogre o di..r!ido vice presidente da 

até hoje ,plesenlado p.lo cinem.1 Federação Brasileira 

E OI doi. últimol .pi.ódio. do RIO, 20. - Motivado pelOS


I.nllci.,n.lí"imo flriado com seus afazeres pllrticulares,

R.lph By,d I &.1. <O,ocul.) solicitou demissão do cargo


Lugo,i: de vicE'·presidente da Fede · 

GUARDA-COSTA ALERTA ração Brasileira de FuteMl 


- No prog,.m.:  o sr, dr. Pllnio Leite. 
Complemento N.cion.1 - OF B. 

I o t,.II., do ,.,i.do I ser inici.· 


do n. próxima lI!und. · feirl: 

A VOLTA DE EL ZORRO 


Preços: 1 S100 I $700 

é a nova marca. 

típo único, do MO


Amanhã INHO JOINVILLE, 

O m.í, ,,,oi.do Illml Ité hoi. .'. . . A m~lhor farinha 
I.ito I A mli, Iln.lcion.1 de to' I de trigo e de ma~~ftf~llfJAdi, li IPII •.• n.t •. !:.õo. do .clnoml I 	 .' ior rendimento!.' Enlrv. I Emoclou I Est."ocI I 
- HING HONO 	 Exija-a . de seu fornecedor. 

'\. c com Robo,t Armltrons. F.y WIlY 
,,\:~.. • BtUCI C.bot, 

SOC!a11 
FAZEM ANOS HOJE: 


sras.: Mercedes Gomes Pereira e 

Alcina Ferreira de Morais; 


srltas .: professora Emilla Guedes. 

Maria F. S;mas e Irma do Vale 

Pereira; 

srS .: O,mar Dominelll, Anlõnlo Fe 

II'x da Cunha e Olávi, d'Almeida 
Machado, 

Transcorre hoje o nat~liclo do 
nosso eslimadissimo conlerrâneo sr.IVerQíllo 10"'\ G.rri. .nti<Tn a ,nn. 
celtúado represenlãiiie 'de ~dlv~rs~; "e 
Imporlantes firmas comerCiais, entre 
elas a famosa empresa vinícola LuizIA~!lJm~s &- Cia., de R. G. do Sul. 

ACCACIO MOREIRAI 
I 

ADVOGADO 

Consultas e pareceres 


,Ações cíveis e comereiais 

}'one : 1.2'i 'i 


Visconde de Ouro Preto, 70 

OURO em ioias, moedas, ele. 
Compram-s8, pagan

do-se os melhores 
IIreços. Fisc. pelo Banco do Brull 
Anllga Joalheria BlI!ttcher. Rua 
FeUpe Schmidl, 11.1'______________2~~ 

(INES (OROADOS 
Real Circuito Cinemat09l'6fico Ltda. 

--- Fone 1581 
Hoje 2a. feira - Hoje 

No Rex à. 11, 19 I 2045 hor••
I RUA DOS PRAZERES 
Um. cinlo do .11. .enslçio d.
'1 

Metro, ondl .1 dO'ln,ol. um en
trecho di .lId.d.lto, momenlo. 


emolivo • . . . 

I ARANHA NEGRA 
O estupendo 'lrlldo qUI t,n" 

.uelllO vem j,!c.nç.ndo, Im 'IU. 


4 o e 5. o ephódio •. .. 

P..ço 1$100, ( ••10 incluido), 


No Imperial à. 19.30 hor•• 
A DAMAS DAS CAMELIAS 

voltl nov.mente hOje '0 Clllu dl.tl 
, cinlm. elll IIn ..clon.1 películ. di 
Metro, com I excel .. Gretl G.rbo 

1I o ,upII-.impelico Robtrt l.ylor

I ~_~~. 
Amanhã


I No Rex àl 17 I 19.30 hor., 

A GRANDE VALSA 


Ultlm.. opo.lunid.d.. per. qUI to · 

do. pOliam VII e ouvir tlt. leérll 

di dlllumbrlmanlo. plI. I n01l1 

.Inlibilid.d •. " A verd.deir. con 

IIgI'sio de Flln.ndo G,avlt 

Miliu Kerju., porqul Lui.o R.i· 

nar jí lem I conugllçio mundill ... 

Não dllxem di .dmlror ..t. PI

Pllícull di tio Ilt. emoçio, . .• 


Preço 2$500. 

4a.feira 

Imperial à. 17. 19 I 20.30 hor•• 


CASTA DIVA 

Mlrt. Egge,! "111 nelle filmo UIII 
Ir.b.lho d. ,..I merlto, lO I.do 
do Ilm"'Uco Phillt Hol...... . A 
vld. d. Belllnl•• I.tré. ·dl., 6pI" :.... :0.' ',.~ 
NORMA, IIU. prlmliro, ' " .....0 • .'.; _,F. 

I dlPol, nu , ,uelllO Jln,I ' .• ·: 

rel1llllb.ritl. ,. . ..'>...... " .. 


-yreç!_~ ~~~,_:(••Io Incluldo): '> 


Exijam o Sabão 

~~"tll~E. ESPB ..I....DjD'~' 

.'~-1.1y·WETZEL .. CI1.-JoiuTlll. (Mare& r~fi8t~ada) 

POIS CON8ERVA. E DE8I.NFEOTA A 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:al,ap.lh.da
http:u(,tllllig,'t:r.se
http:dlDamarq.ues.es



