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etuaça-ol 
Desesperadora aSl 

dos tripulantes do 

• 'Columbus·· 
' 

Vera Cruz, 20 (U. r .. agéo . taotes desertaram, dirigindo

cla Dorte-americana) - A se para o interior do pais, ou I
iluaçiio !los trlpulant.es do I aos Estados Unidos. 

vapor alemão .CoJumbuB», ao- Sabe-se que o comandante Dr João de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS,
orado na bala Aoton Rizar· do navio. W. Dahne, fará u- " NARIZ, GARGANTA 

da desde o inicio da guerra. ma viRgem ao México para 
e está tornando desesperan- Itratar com o representante E.peci.li,t. do C.nlro d. S.úd. - A ..I.t.nt. do prol. San.on 
(l, segundo informes exlra. ·do LIo)"d Nlirle Alemão só· Consultas dl~rlas das 4 ~s 61 /2 horas 

oficiais obtidos de pessla@ bl"(l as medidas a serem ado· Consultório e residência: Praça 15 de Novembro, 10 
q ue che"llram daquele local. tlldll8 no futuro, porque es- 10 

...
E8!á flicionadu até li águo tfio pnr te rminAr·se 118 pro· U t d e betA e 

~~~JJf::i:~~:~;F~E.I:~E:ra~ ~:~~)~~~~:;:!~t:.~~~P:;~~i~~(f; 
li noite curecem Im: elétrica, Isedll que o b.'ovêroo mexica·I .
pela necessidude que tC'm d" no permiti8~1l aos marin leI ' 
eC~:.li~~~z:r d~~:i;,~;t~~'eliêdiO, ~~s~~ i~i;~~~I;\US;r(~~~iI~1re~~
dedicllm-~e;\ pescll. Dos seis · l trabalho. sobretudo ao Esta· 
centos e poucos ttipuJllIItes. do de Chiapas. onde existem 
faltam já 20. dos qllais 4 p~ InumerOS!lR colonias agrico· 
receJ"llm alogad08 e ~'S res ills alemãs. .. 
._ 

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS
anDIZ - 6nD~nllJn - CDBI!Cn-- nl!scncoDUUIDOS - Hn HllUHn H 11" ~II UOr. ARMINIO TAVARES 

(Asslslénle do prol. Sansrn) 

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS 


Consulta. ,0$000- Operações a combinar 

Cuusu\!(.rio: Rua João Pinto, 7-Te!. 14ôL-Reslúência 1456 
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o «Times» exalta as 

qualidades do pov.o 
- francês 

Londres. 20. (H8vas, agên 
eia france8a) - A propósito 
do discurbo proferido per sir 
Ron81d Cumpbell, novo em· 
balx8dor brltÍlnico em Pari", 
o -Times' e8crevt>: "DtI to· 
dos os errOR cometidos pela 
diplomacia alemã. nenhum fei 
m81s cl8mOrOSfJ !lo '111p. o 
desconhecimento do patrio · 
tlsmo e do entusi8smo do 
povo francês . .08 alemães 
certamente ignoravam as li 
ções da hlstórill, que provam 
a bravura indomável dos 
franceses quando sentem seu 
pal8 atacado. Mais um8 VI'7. 
tivemos 8gora o t>xemplo. A
pesar de todas as dissen· 
ções internas e d08 pertll~
boções (lcorrido~ n08 úlli·. 
mos anol!. a Fraoçe entrou 
Da guerra absolutawente uui
da e 801ldáfia, com uma su· 
perloridade fincDcefra e eco· 
nômlc8 formidável. em relll ' 
çAo 80 inimigo, e muitlssimo 
luperlor à de 1914. Os eslor· 
ços dli França por" VpnCll'f 
a guerra dt'spertam a admi· 
raçllo de seus amigos e o 
re8peito dos próprios Inlmi· 
g08. Todos os homens adul· 
tos correr8m a pegar em ar 
m8t1; todat! as ClaS8l'S de po· 
PUl8ÇAo se esforçam o mal8 
que pódem p8ra servir à pá· 
trla". 

O jurnal termina jpmbran I 
do,a hom~nag"m pre8tada pe·
lo st'nhor Churchlll à ma
rinha de gue~ra e à aviaçAo 
frances8s. 

"ESPAÇO VITAL» PARA o REICH, oU 
«ESPAÇO MORTAL. PARA o MUNDO!

WASHINGTON. 20 (Havas. agêucla Irancesa) _.- Hurban. mlnls

~: ~!I:i~i;J:zd~a:~~~r e~t~~::~;aCh:~O~e~~ã:r::a .B8rna. por ocasião 
dos n~;!b:~u~~c~~::uj,~a~sti~t~~~~~esq'::le.;ls.e:::ui!:g:.r~itr:~: 
nova prova para o mundo clvUlzado de que «Jebeostraht» --- espaço
vital" --- para OI nazlstilS. significa "todesraum» --- espaço mortal--
para o resto do mundo". 

m elro ri anICOI~~ç~(~pr«e~deS~~: ~~re8f~~~~ , ~~~s~~~~~~u ~U~lYCO c~~~~:d~ ,~orpe 
aborda o !.Saturnl-a" Iparl!lmentar que teriam sido ,qual era dirigido, porém areahz!ldas demarches a êste tingiu oulro vapor menor

re~pelto na a8sembléa de que estava próximo. .. 
L1SBOA.?O lI;. P·'oOgênCia ir,:di~oi de fcôr?O com 8S qUIDta;felra da c~mlssão de O destroyer .Bronte- reagiu 

~t~r::~~m~(rS~fl~~nia-: p::~g~ I el~ 1~:~~~~aO~t~ s. do torpe. n~g~cJOs estrangel~os. Spaak, a atacou li submarino. POD
pelo porto de Lelxües.pro. !deiro britânico. verificando ~~~~sst,r~e~ras ;s~li~fid~S 8 ~:!:~ do o a pique. 
cedente de Nova York e)a razão e li veracidade con conferência. o que permite I ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
destinando se a Gênova, ten· tida na observação, não in- concluir que os rumores não 
do sido abordaJo, 8Ut"S de ~Ít;liu, mandando o paquete silo 8em fund8mento. lOURO em loias, moedas. etc. 
entrar no Tpjo, por um toro'lsegUir. livremente a sua vi8
ptdeiro britânico, cujo co · gemo 
mandante, após os sinais de 
intimação para pRr8r, mano 
dou pedir ao cllpitâo do 

;~f:~~.ni~";éJ:~~, ~~r ~~J:~ 
do c8pitão do transatlântico. 
levou 11 liSt8 de pas8ageiroll 
ao comandanle do torpedeio 
ro Inglês. que, após exami
ná·la. pediu a f'ntrega e o 
desembarque dOR vi8jantes 
alemães que se encontravam 
a bordo. 

O capitão do «Saturnia. 
observou que O vapor se 
encontrava dentro das ágU8s
tenitc,i:lÍs de um pais ·Deu· ; 
tro; Portugal, e Q.Ile, piútan. 
to não podia satisfazer o seu 

:ijnrata 
ebiJa luz 

(vm~nlpadas 

OSDAM 


TRIGO MUITOi 


pAO RUIM 

Quadruplicou a pro. 

dução do trigo em Sano 
ta Catarina. e aumen
tou grandemente a do 
P8raná e do Rio Grande 
do Sul. Verificaram.se 
verdadeiros ~ 11 Ce s S o 8 
agricola8 com a triticul· 
tura de Minas tl de São 
Paulo. Excelentes reaul 
tad08 silo anunclado8 na 
Bliia e em Pernambuco. 
Finalmente, 300 mil to. 
~r~a~aU~i~: t~~oc~r~e~f~ 
anú, segundo o sr. Fer
nando CostD. 

E' o que escreve o 
-Correio da MlinhiÍ>. adu· 
zindo 08 seguintes co
mentárlo~ : .Tod08 nós 
acompanham08 Intere8
sados a propaganda e 
os resultados anunciados 
em estatl6tica~, que acre
ditam08 serpm exatas. 
Contudo, mais de meio 
milhão de contos cana· 
Iizamos anualmente para 
o exterior com a aquisi· 

ção de trigo. 


Mas não é só sob êsse 

aspecto que ansios8men

te seguimos o desenvol

vimento da cultura do 

trigo nacional. E' tam

bém Cf\m s8Udade8 do 

pão antigo, sem ra8pa.

8em mi8tura, do pilo tra

gAvel. do pão gostoso... 


08 suceS808 da triti

cultura eüo re::ebidos 

sempre com e8pecial 

8grado. porque cada to· 

nelad8 de trigo que co· 

Ihemos é uma nova pos

sibilidade para voltarm08 

ao pão antigo. que vai 

8endo, cnda di8 mais, 

uma dolorosa... ~eminis


cência·. 


Aluga ·se ouVende·se 
a casa n. 145 da rua frei 

ICaneca. Tratar com o dr. Os
valdo Bulcão. 

I ~fetuadaB. segu.nda·felra. o chegou a êste "orto, proce'
Jornal escreve O governo Y 

. « dente de Liverpool e com 
de R~ma t~rl~ procedido de destino a Valparaiso, afirmam 
man~lra Indireta para c~. que o navit, roi atacado porIm.unIcar ao govern~ germ,t- um submarino três dias dA
mco seu ponto-de-vlsta, mas POi8 da salda de Liverpool. 
a r~p~esentarã~ de .[ranco numa noite de lua cheia,.'a
se e~ a mos ra o mUI o ca-I pesaI" de .navegar escoltado " 
tegónca». ~ ~ , _ por dll8troyers britânicos. ~ 

CO_:lfirmaudo .aosa~ .:I!o··1 08 mesmos pas,~agelros "a- , 

BRUXELAS. 20. (Havas.\ ter.iam. ig. llalmente. insistidoIagência francesa). - As no- junto ao governo britânico 

Iticias de que o governo para obter tratamento igual 
, italiano e espanhol teriam,]para todos os neutros. re·Irecentemente. comunicado. iatlvamente ao tráfego m. a
~~~n~i~odW~1~~ti~a'in~~fê~~~ ..rl...ti..m..o..............._ ...............""""..... 

'quI! iílw eHie8 países. reia-I - ._. . 
tivamente à Integridade da Bstú trllte, mlll a.Or' 
Bélgica e óa Holanda, ~ão TeDI brODcblte' Solres tOlle 7 

t~~~!:a ~Oéfg~~tadas pela Im- B lei de NOlso Senhor, 
«Le Solr. e8creve: «Ob-I Só te salve 11 1l0NTBITOSSII ! 

~eé~~~e;~r!~n~, ~~~~~~~W~ Apesar de escoltado, o 
desta noticia. se bem que .Orbita» foi atacado 
08 mei08 oficiais ~e recusem por um submarino 
11 u~a declaraçao a êste Cri8toblll. 20 (U.P., agência 
respeito». Acrescen~ando que norte-americana) - Passa
duas demarchcs terIam. 81do gciros do vapor «Orbita». que 

O órgão da imprensa bel- c~~~a~-s:;.t~:~:t 
gn declara, ainda. em outr81 preços. FIsc. peJo Banco do BrasIL, 
p8rte: «Segunóo certa8 indi· Antiga Joalheria Bmllcher. RIIiI 
c8ções, proveniente8 de I Feilpe Schmldl. 11. ,~ 
Londres. os dois governos 1_______2l,;-.!!il............~.......,....•• 

• • . J• Grande descoberta ': 
: para a mulher. 
• F · - ~ 

.~ ··• (O Rell.lader Velra) . ."• . 
.~ A /IlUineJ não sofrerJ dores • 
• ALIVIA AS eOUCAS UTERINAS EM :J flORAS • 
• EmpreiF·se C(,Dl V6n'i)gem para . ,' 

• ~~:b~~:~I:;s.FI~::st~~:~s~a~p~~:~ • 

: b~~~io!"~emOrTôg'd~ e Dôre, DOS : ''

• E' poderoso clllmante li': Regu- • 
• lador por excelellcill. . ' 
• FLUXO SEDATlNA, pelil ~Ull . .. 
• comprovtdll eficácia, é rec~ilddll • 

• porfL~~~ed~g::TiNê~lcco:~on'rll_ . -" 
• se em loda 1\ parle. .~; 
•••••••••••••••••••••••••A·f 

Quinze cargueiros fin-I B I d;
landeses em porias · e ezas ~ O.' 

do Reich I '• 
HELSINKf,2õ (Hav8s, 8- COmÚnil:SmO 

gêncla francesa) _ . Anun· · 
ela-se que. atualmente. l?elo Londres.20- (Aglncia ,. Bras." 
meno\! 15 navios cargueiros MaclonaU - A dllúforalda,\Ci7 
Hnl8ndese8 estão retidos em dade do Valican0lr'tadlou;gril- ,;:
portos !llemãe8. ve~ queixas . clln~a a iíâri~ -

Quásl tod08 r.ora~ c}lama. gulção reUgiola e' ~I ,nf!-
dos à fala nas Imedlaçoes de nações que OI russos pia0 
F818terb~, n8 costa sudoéste lIraUcando lio. te.rrlt6rlo da 
da SuéCia. . Pol6ma · OrIental, Ea L••'W 

Acentua·se que ,as 8utorl' uma IgrelífõfJranlflnaada 
dades germânic8s estão re- em ,estábulo. Outros ".plás 
tendo essas unidades mer- foram transformados I . cl
cantes por pr8zo excessivo. Damas e quartais,',." ol , roi 
o que C8U88 enormes pre· bldo O usodai i\veitei};sacer
juizos às reI8ç?es comer- dotals e ospa~amâlilõs\ d.'I 
clals da 'Finlândla com ou- Igrejas estio sarvilido;ílb ' ís 
tr09 palses. pelicultl tealrais: 

Um navio que vi8java pa- ... .. " 
ra a Amérlc8 e que, portan-I Gravatas. Camisas. PijameS, 
to. nllo podia ser 8cut!ado de Meias das melhores. De.10.. s , itl.....e
transportar contrabando pa- nores preços. só oa CASA MIS 
ra os aUados, estt\ detido há CELÁNEA. _ Rua Trajíno'1 2 
oêrca de doil mesé's. ". ' 

~~:I.:õ!~:':.1:::~::o~·: :~;:~ rnés de propag a rlda 
Em todos os artigos - descontos especiais] BRINQUEDOS-já recebemo. Donulma • lihdct(coléção 

CASA 1I .4CBaQHE~·
(A CASA QOE' fM~IS " BARAtO VENDE) 

AG:ORAno' novo pred;i(t 'à R1JA '.rRAJA NO, N. 8
<.-:..' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Verificaram.se
http:trlpulant.es
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I

1~iHnO'.'O I
ICel. Furtado Sobrinho 

Os vives , (omm, são", serão sempre, e cada vez 
mais, governadus, dirigidos, inspirados, pelos seus monos, 
ilustres, pl'los seus morto:! queridos. E é por isso que os 
filhos veneram a sagrada lI'emória de seus pais, procu- i 
rando sempre seguir os seus exemplos, E é por isso que , 
os povos exultam, cultuam p consagram a memória de : 
seus vultos eminentt's, de Reus heróis e de seus mártires. , 
E 101 por isso que a Igreja Católica esculpiu as imagens 
Ilos Santos, que em vida se fizeram amar pela bondadt' e 
pela purC:'7.a de seus sentimentos, 

(,lue seria dos povos albeioõ a essa magnanimida
de, n6bre e generós!l, que nos encanta, enléva e estimula 
pal'a o bem',' Desss grandeza dss alma" puras que nos 
encilminbam para a per(eição',' 

Seriam comparados às formigas, cuja operosidade 
todos admiram e luuvam; essa op!'rosidade que inspirou 
1.11 FQn!!!ine, muit!l embOT!\ todo", !!Ó~ Il~ per",ig!\!llos P. p.x
terminemos, horrorizados com o t'golsmo devastador com 
que elas ameaçam a estrutura e a uberdade da terra. 

Elas não têm Pátrifl' .. Elos não tílm Dena' , 
Sejamos patriota,. , sem alurdes ridículos, cultuando 

pelop exemplos a memúria dos nossos antepassados. Seja
mos patriotlls, limando sinceramente e engraD(!ecendu a 
nossa Terra, tão generoslI, tão lecunda p tão lJôa' Não 
esqueçamos nunCII , sem ofender Quem quer que sejll, que 
o Brasil é, de todos as Pátrias, a mais formosa, li mais 
bela e a mais encantadora do Mundo! Mais do que nunca, 
cultivemos com sinceridade respeitável, o putriutismo sa
dío. I~ ainda neste recanto do Univers(" neste recanto feliz, 
unde se encontra li fartura, li acolhida fraDca e leal ; onde 
o amor da Pátria não ti agressivo e onde os homens ve
neram a lamília, escrinio de todas as virtudes, santuário 
dlls insplraçiies de amor ao próximo e de torta a devoção 
e resp~ito ao Supremo Arquitéto da EPOPEIA DIVINA! 
PrllLl'luemus a nossa Brasilidade, sem exageJ'os e sem 
ufensas . , . Nlio pudemos nem devl'mos, ser contra o es 
trangeiro que con06CO trubalhou e tralJBlh!l ; que conoscu 
engrandeceu e engrllndece a riqueza nacional. Entrelanto 
...... Não permitamos a falta de respeito e de acatamen 
to <'lS nossas Leis e à nossa Gente. NilO permit!lmos que o 
estrangeiro esqueça que a casal é nossa .. . O hóspede me
rece o bom trato; mss é obrigado a bôatl manelrus e a 
provas de respeito e consideração. Não de"em esquecer 
nunca que: com a , vontade do e~trangeiro, sem a vontade 
do estrallgeil'o. contra a vontade do estrangeiro, seremos 
grandes, seremos fortes e seremos felizes, porque a Divi
na Providência nos doou êste recanto bendito do Mundo, 
cheio de bênçllõs, cheio de messes e cheio de IlnC!lntos 
que despertam u vida I 

Vivllmos fraternalmente com o estrangeiro que 
conusco trablllha para a grandezt1 do Hrasil. " êle dedi
quemos a nOS88 sincera amizade e respeito. AOS Brasl
Idros, porém, que deAamam a sua Pátria, 1106 lalsárl6S da 
Brasilldade, J:ão podemos, nem devemos dedicar a mpsma 
afeiçllo, porque são falsários . Não esqueçamos nunca que 
-quem nasce no Brasil é BraiSileÍl'u, ou traidOr», A êstlis 
desprezaremosj si for pf)6slvel, ou clIstigaremos, se lor 
preciso. Neste momento diflcil que a 1'á:rla Brasileira a
travesss, lutaudo com a trlliçl!.o dos que li querem demolir 
neste momento de angústia em que um Dlatt'rialismo br/ 
tal ameaça li fam!lia e até Deus, o desamor dos renega 
dos da Pátria significa o crime imperdoável contra tudo 
e contra todos. Se, diante de tamanha Juta, da luta que se 
nos apresenta nesta hora de ' terror, ~entirm08 qualquer 
"est1gio de desânimo, não pl!rcamos a coragem, que e o 
último alento do cOl'ação; elevemos os nossos olhos ao 
nosso céu profundo, essa cúpola luminosa que nos cobre 
e nos protege, êsse pélio bendito cravejado de cintilantes 
estrelas, que são os olhares de Deus, e procuremos, den
tre elas, êsse grupamento encantador que vela por nós e 
que sobre nÓI foi colocado peJo Senhor como slmbulo da 
fé, que e o pedestal da coragem e amparo seguro da es, 
perança. Auscultemo!!, contrlt06, as formosas estrelas do 
formoso Cruzeiro do Sul, e elas revigorarão a8 nossas 
forças, elas nos encorajarão pera a defesa do Brasil. Se 
não pudermos, por qualquer motivo, contemplar o nosso 
Céu e o n08SO Cruzeiro, contemplaremos a nossa Bandei

,,~c ra, a Bandeira da República, a qual reflete com lidelida
' de a formosa Constelação simbólica mostrando-nos em 

;;o,'cada estrela o futura trIunfante e generoso da Párla Bra
"::~ illlelra. 

IUISO 110 
Não póde ha~er saúde com um sanlue im

J5 fcstcjar.:iill as bodas d e pi";ltâ, c entre
tanto mantêm-se f';rtes, alegres, bem 
dispostos_ A velhice ainda não os atingiu 
porque ambos têm o sangue rico, limpo 
e forte, em circulação nonnal e perfeita. 

Essa riqueza do sangue-manancial de 
Ba\ld .. " vit"]jcl,,qe-t: mantida pelo uso 
diario do TONICO BAYER, composto 
cientificodecola,ferro.anenico.calcio.etc. 

Songut pobre, saud. fraca 
Tonico Bar'" tnriq'uu o Ja,,~ 

Manual Prático do 
Imposto de Renda 

Por Tito Rezende 
Contendo toda a L89lalaçio att Setembro de 1939 
Anotação, em cada artigo do regulamento, de 

todas as drcisões a êsse artigo rererentes, - cêrca 
de :3.0(10 - administrativas e judiciárias. - a50 oh
servaçües de explicação e critica do regulamento (' 
das decisües. f'ormulario, com explicação minuciosa 
do modo de clllcular o imposto e de orgalJlzar os 
processos. Leis e regulamentos ant "riore8. Copioso 
indice alfabético e remissivo, com 50 páginas, per. 
mitindo, mesmo a um leigo. verificar ·qualquer as
sunto que lhe interesse. 

Preço do exemplar -- 30S000 

Proc.urar com Carlos Conceição 


Secção Imposto de Renda nesta Capital 
12 V. alt.--~ 

Aten~ão ! o Elixir de Nogueir.CODsertos e limpeza 
I' •..too.'cIe 110 " 1ft..... _.de máquinas de escre

H,rlHO'" .."..li'... ver, consertos de rádios, 
serviço garantido. SYPHLJSI 
JOSÉ GALLlANI ....... "':;,~.:.."'" *-;
Mecânico-eletricista 


Rua Menino Deus-19 
 56 Elixir ele Nt..uclr. 
30v-2!l 

I(asa Eleclricl 
I, vende medidores e 

installa os «quadros_ 
para os mesmos.l• Preços modicos. 

Mio ha (~ERI,PA que resista 

lO uso di 


CALENDULA CONeRETA 

a melhor pomada para reridas, queimadura8 e 


ulceras antigas

Nilo confundir com a pomada commum de Calendula. 


Exijam CA LENDULA CONCRETA em torlas a. 

pharmaclas. 


Deposltarlo nesta capital: PIlARM. STO. AGOSTINHO 

Rua Conselheiro Mafra-1tl 


de São Lourenço 

Alcalina: combate os males do 

ESTOMAGO e INTESTINOS 


Magnesiana: RiJn~lÕ!~zdoas 
FIGADO e RINS 

InFormações e pedido5 

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 84 

419 

FONE 1350 
:iOv 

~"" "N,w y",·k,,·" 'h, "" """"'''''''' 
uma !HHli<,;1o tuellni ('mnell!e pcrfeita Il:lH ml'-
IIlOl'es eSlaçiics {Ie I'<lIlio de ondas curtas ou 
longas. Quando. (lOI'ÚIIl. V. S. qui7.cl' ouvi,· mu
sicas da sua Il ('l'llilocção e escolha, sejam 
clllssicas. populm'es ou de ('üÍljugúe o 
"Ncw YOl'kc l' " com • 
o n o vo "l'ick-up 
Viclrolu" c ol'gulIizc 
() seu pl'oprio pro
gralllma com dis
cos Victor, Assim 
V. S. realizará uma 
'lIconomia aprecia
Tel, pois o "Pick-up 
Victl'ola" é vendido 
ao preço minimo 
possivel, o que lhe 
facilita adquirir a um 
CU>lto muito reduzid() 
11. combi .ideal ;c..fc:~""~,,,," 
de radio 8vicH,õ;rll!i:(' .paro a corl'er pelas veias. O ELIXIR DE NO


evElRA, d. pha..macelltlco chimlco .João da v-UI 


Que, ••r f.llz 7 .U...0 ...... é o maior depurativo 40 58ft Em ocgoclol, 10m. ler IOr

~~t:,~d~:nd~Jllã:oo t~dO Ma:: .... - O ELIXIR DI: NOGUEIRA é maia ,ae 
t e.Jcrfvl 10 prol. 0(111' Kbln, 
C.lxl POltat, .07, Rio de Ja· 
.......me, , um. 8YM.OLO! nelro, que IlIe IDdltar4. o meio 

dt obler IrllI pilo, pro.,.,16.. 

dt, forluna c . alidt. N'1o bfllle . 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



~~~~,~c~ 

" .• . e n:l. lar.l{' ~ (·l.:-u ífll(' . ('11\ l'! l'lIa Qup hll !\\i1haç':'Hl! :'I.1a :--. oi l1 oitl', 

!Im ,1(' 1lH.'1 , i;i 11;'1(1 !,ude: lIIai:-. .. Juli., I'(.tlin - Ilu· ,k~('uIJl;t lIi7.''11110 : 

J(t" ill' j- lhl': " S('l lllI"r l';o, qU I' h.l>l.ijc "'1'(,'11:- un s l:,I,i lJ~ t :'tv li11dll:> IPIt' é 

lit Llpa l' ::l>\'~ tód ,i\,:>; ,," \'ma tr:l- 11I1ll'1·illll' I, illt:d ,pl> .•• A:,,:o l"a (' :-. l:i.~ 

C.·di;, ' :,I;,. !:~'::. \ : :a' ~: ;: ::ll:~" , ' , , .. ..: ~"·:j,,U-I" t' 11. ' ;, 

'lue U 'ans(V I ' IIIII~' ~ I '! ~\ fll"\''''''ll luu- la Io j . ,:"I. I Eu ti 11 ha-H ~ :tl'l' n luadv 

liC.·lII:1i~ l illu:I cio 'IIH' nUtll'a! 1..' (\111 T al!J.:"l'l',) 

21 4.. Novembro ae 1_ 

~iiil v tÍra a hUlllilhaç5() d(' desagradar po r 
k l' .h 1.1 hi,,;.t'a;>rql\.ld""l h' piulura. L' st' Till1Kee 
qll~' , l ' m Vl'/. 111..' '\'ollr ir" :t iJdl..'7.õ1 (k~cohre·lhc 
II\'\"O l' :-I'!l'nd"L Pa ....;wlh )·/l Jigl'ir ;tnlt:I,tl' é l' ur 
,k ... ~;, ~~ . i··, ... ".;··I.,.- ,, Lllt,:t.t ,,!i' it 11m I.:;um;' 

, 11;\.J" rll! 'f". t ) "T!n'at ricar' cf:, a im!" 
F ,."; " !"';P" l " ,:i ; ~ ":. ,. : ...~, 

(,!l(':l n: ;I(I" r.1 ~ PUI' j ... ,,, C(I hiltou <I<.. mais \'cndõ4 
111'" F ,t:ttl·..... L·ll irl.·... I .;·,a ... illlilaçôesuarar'b ll;t,) 
ti·tJl ;LCl't·it:tç 'in . ( ·tlidad.) n :in ill lcl1tcm \'t.:' lldc:1

:1" :"pli ~ F,i j:t T an!! t'\'. P ;lra lll'ri l'i1a har1110 

111.1 lI "l' 1:tlllh , 11 1 11 RI'II~t: l' Pó F;,cia l Tangcc, 

Curso de admissão O número:ll 
Anibal Nunes Pires e Ari Sartorato, profes- e a Grande 

sores do Ginásio Catarinense, avisam aos dis- G 
tintos pais que se acha aberta a matrícula pa-I uerra 
ra o referido curso. Informações: Av. Hercílio Um bisbilhoteiro norte. 
Luz, 66 e Rua Cons. Mafra. 147. Fone 1167. 
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Qirv

SI os Rins vÃO !EM 
AUUDE~IÔA 

v-14 

~ 'II' '"ÕU'""'''.''0· Ao '0 .,..,,.. J Mo 

LEl.1Art-r'An -SE
YA I j K. 

~r~'~b~ihod~ ~~ii~ocn~~e~i~eatd~jsb~~t~:Ud:' 
Eue estado euforico depende em grande 
porto de um perfoito funcionamento do, 
rins e do aparelho urina rio. 

Pora consegui.lo urge fiscalizar, atenta
","Ienlo, o aparelho renol, evitando o for 
mo ção de depositos que oos poucos S. 
trco,lormom em calculas, lào incomodai' 
dO!OfÚSOi. 

o "'O do HElMITOL d. Boyor é provi· 
dencial pora os ri,..,; limpo-os 8 deSíinf. 
tO' Ol, assegurando o bem estar pr.senle 
e gorantindo uma velhice lodia e S8m 

achaques - uma velhice que sa esquece 
do numero dos onos. 

C5 f1ELMITOL ~ 
22U"iSIWM.,iihlii,·,·,j·ji;..iE 
(ia. de Transporte Brasil Ltda. 

Séde Florianój)olis 

PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS 

Viagens regulares para Itajaí, Blumenau, 


Jaraquá e Joinville, em confortáveis 

ONIBUS DE LUXO 


Para InformaçOes procurem os agentes nesta praça: 

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

403 25v.-1J 

I\S CHUVASI 

M JiroDANQAS BRUSOAS DE TEMPERATURA TltAZEM COM
11100 11M RESPRIADO, QUE. QUANDO MAL COMBATIDO, 
PRODUZ UKA T08ijE IMPERTINENTE, o QUE EQUIVALE 

DIZm - OAllINHO ABll:RTO PARA GRAVES ENPERMIDA
DIB. TAI:B OOMO: BRONCHITES, CATARRHO PULMONAR 

Doa NAI C08TAI E NO PEITO, DEPAUPERAMENTO • 1IHA 
FaAQtJUlA GUAL, l"ICANDO, PORTANTO, O ORGANISMO 
PlUÍDÍ8P08'I'O PAlIA 11M DOS MAIORES P'LAGELLOfI DA 

JrOiIAimlADIIi A TUBERCULOSE 
USAE O GRÂNDE TONICO .DOS PULMOE" . . .. . 

rR·':"":[0SOl4D': 10' 
YINHO " ti 
o. P~. Ch . JQAO DA SILVA SILTEIRA 

QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO 

IlECONSTITUl1\TE DE I." ORDEM 


PODEROSO FORTIFICANTE
9D».... llM TODA A , ....Ta 

Oorganismo enfraqueci
americano teve a paciência do tira-lhe a disposi
de verificar a Inlluêncla dú cão para o estudo. Pesa
número 11 na Grande Guer· 

I 
lhe a cabeça. Falta-lhe a 

ra . O arquiduque Ferdinando memoria. Domina-o o e SUB espôsa foram aS8assl· 
10mno. E' necesstlrio for

uíidos às 1! horas. A Austria tificar-lhe o physico. O 
via, no mês de julho, a 22 Biotonico Fontoura, re
- dua8 vezes 11. Corria o commendado pela medici
ano de 1914, que é perfeita· 

mandou o ultimatum à Sér· 

na brasileira, desperta o 
me.nte divisei por 11. appetite, l'estaura as encr-Esse dia (01 quarta· feira, 

quarto dia da semana - 4 

portanto - que junto a · 22, 

dia do mês, e a 7 (Julho. 

selimo do ano) e a I!Jl4, ou 

seja 4 - 22 - 7 -- 1914. Dá 

como total 1947, também di· 

vizivel exatamente por 11. 

Depoi8, entre 2 de agosto de 

191 5 e 11 (outra vez) de No· 
vembro. de l?IS, decorreram Fidelidlde de I SRNS. COMERCIANTES E FABRICANTES·':
l.562 dl8s, CIfra que também 
se divide por 11, sem deixar um Clv,lo -REPRESENTAÇÃO» 
reÊto ~I~um. . I' Contam os jornais de Bu. firma idonea aceita Representaçao de qualquer artigo ou 

aID a, e para cumu o. . . . . Iproduto de bôa aceilaçAo para as pra~as de SAO PAULO e 
que terminou em 1918, a . dapeste o eplsodlO ocorrido RIO DE JANEIRO' da ·se ótimas relertlncias particulares, comer-
guerra às 11 horas do «un· a um aldeão que há pouco, .. á . ' I dó ' d' I ' 
décim~~ dia do seu «UndéCi.! viu·8e obrigado a vender um I Clal5, ba~c rias, carta de I ança ou ep Sito em mhe ro, tam

ê , dos seus cavalos pelo qualj bém aceita-se em conta. própria. 
mCo::o ss~ vê é bastante cu. sentl& especial ca'r1nho. Quin- Escrever PO! \'Ia aérea a -E. BERZIN « elA•. - Rua 
rioso ! i ze anos havia eatado e~ seu i Alvares Penteado n 24, São Paulo. 

Mas o pior é que em ou· poder, e um mês depOIS da 

travlduoocasll1o vem outrocom achados,indl· venda o camponêsoutros O cavalo que se encontravamorria. 
provando a inlluência fatldl - em un:a granja situada a 
ca do número 5 ou do nú cinco qullómetr08 de dlstãn' l 
mero 8, ou ainda' do número cia deu. . nesse dia, mostras . 
10 no mesmo grande e me· de InqUietação r"bentou ai 
m~ravel acontecimento! corda que o prendia e fugiu . I 

Pouco depois 08 parentes do 
Aluga ·se ou vende ·se morto o viram chegar re
a casa n. 145 da rua frei IIchando de fórma lastimável, 

Caneca . Tratar com o dr. Os- enquanto eram feitos os pre· 
valdo Bulcao. parat!v08 para o enterro. 

A HORA VEM CHEGANDO 
Renove em 

tempo a sua 
assignalura 

CheQa o lim do anno. 
.poca de iniciar ou relor· 
mar all8ignaturas. Ao 
auiQnar seu iornal ou 
revista. laca·o Qanhando 
um valioBo brhade . diriQ\ndo·ae á Ec\ecllca, a 
maior orQanizacão de publicidade e aaaiQnaluraa. 

~!! S~! h!!UJ C, /J.~ .• f';;/'/1 '~HICIDAU 
C.PtsuI53HPawlt ~v~ ASSIGNATlIIS 

COUPON..--------------------
0-10.---- ... ...... .......,.. ......... _ G a.IG__ 

.. .______ ou .._I 

.. . ...--........-- ...- . .. --.- --- 
a parIIt d.___ ____~_o~~_____ 
If_______ 

~ 

r-~~rii-~.!iiiilliii.~I 

Ao Ir... tiqutaa ao lado r.pr.....nlallll 
ao alto. um microscopio; ao centro. -a e:a-' 
beca de um verme da OpUaçã~{grudadot:,;:~ 
no intestino de um opHado; e. em babo. Q " 
bocea do mesmo verme mostrando os~ den· 

ir ~-:' ir:::..~:~~ dOI qu~. se cQono 6 m'uc:~ 

Graças ao .qrande auqmento que .0 , ~ 
cfoscopio perrnltte. péde'e8 apreciar a .ma
neira pela qual o verme voe pte;udicar o 
doente: a bocco, sendo uma eapeeie d• . 
ventosa. chupa um podacinho de mucosa ~ 

.. que enche a sua cavidade e nesse peda~:l

f;1 ~n~~:,~.:~:,:%::.:nt8' minusculoo quej 
~ ...:.. ' Asaim. fica o verme solidamente ~nl'Ql" ';'~',

• lado IUCicrndo. dia ê noi". pequ~.~_al qu.an",~... 
tidade. de sangu• • ab'avés O ihsignificante ,. 
orillcio aberto veios do~ta,• .ac,}:ne:mo ~- . 
po que lança DO tanque um .~.~.~.o .~roprio.. . 

.? 10. :::' ~ "!~~ :.u!~~;~:~#,,;:'! I 
. o., . nrm.. que uma meoma penoa)5Ode b'cn. 

/"'. !lO Int..linô .. ler...-á ld.la da' qiâvidàô. 
d..1a doeDea que tanto atãca<ip.;i>walXlO 
doBrOlil. 

Fellmíanle ;·ô · OPUaook> • ~ 
com ......... pekr "_~ u_ 

: aó dooe .se "-"-'-IM b<uIa. ((li ...d"" .y_ paIO -"'>r ........... _ .. 


~~~• •O~•atorlna• 

:."GONORRHEA (HROMIA 
']'flo deau1me I A IOteDOla propecllu e b.i UIIla 

NOVIDADB que reso).,." o .eu ClUO.Maxlaao aJaUlo. Carta para: 

1,1. ,.~, F9oto-~E'.PtA.tuU.Lt,O.1;:;:==---~~~ . . ..~ICAOpIXOARTPOUNSTIDAALDE1~-.. 
~ ·'

........:=..::~~ó:::....='lrMPn\at:
~CA - IM 4,....n. rl '1_1 - 110 DI "AlfIlto. 

...................... 

... ~O • .A. ... O 

.. ..V" 

,, o. ~elSe. ........h... ".r.. es . :port.dores de 
FU.ín>~8< . · , Charuto..... .•. ~ . amlha e7- . € lq

.. 

SenÍlór ' éÓID 20. aDOI de priUCI do r.IDo e de toda 

~~:·roe:!:.:~=: ~~:ó ::: Js.:el::r:.a~I::~ 
orlHcar a. IJlformacGN d.. ,fadal, Canal por oba,.
quIo a . S.orlt6rlo COID.rolal1'UPAN-, Rua Dr. PaJeio 

Fllbo, UH, ."brelola, ..... A I N. 
Calx. POltal ,_ - 810 Pavio 

Ás 9 HORAS 
DA MANHÃ 

Não ,é Nârníál 
Somno! 

gias, acaba com o cansaço, 
fortalece os musculos c ner
vos e lorna a Illemoria agi!. 

MEDICOS ILLUSTRES 
O RECOMMENDAM: 

o Dr. "ui" Pcreirlt Barreto 
diz : .. ,. , ~Ó tenho tido sohej()l 
motivos de !Slttisract5o com o 
crnprc~o. j(, bastante c);lenw, 
elo cxccllcntc prepMrftdo 
B iotonico Fon tnllr~ . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:consegui.lo


o ESTADO Terça,felra, 21 de NOTembro 4e 1089 

Para d:s '~ft)stas o melhor sortimento de artigos para HOMENS. 
~~======~:- ': " - SEN~º~AS ~ CRIANÇAS. só na - ,

CA $l~~~"í A. °,.A f:t , ., IA- %. ~ ~' 

16 Matriz -- Rua Conselheiro Mafra n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 1 ~ v.15S 

., --_.
S<AlUUEl SANGUE! SANG!ft~ I II ·APr:::~Há·:;~::i:s·~:Idi~~~~:~~:... 7~ por .dI8 <1/ A t'V IA. ··· 

~ em sua pr~ prla ca~a. Solicite :·programadÍl; :eníiirio à '. -. _.. _. _-,,_T,, ) ,ICompan~ia C Aliança da Baía» SANGUEN~ l 1 1_~~~i~~~_~_,L_~~__ ~'_;;;_~a_~_ó_~_'~_~_:?_-_~_~_t~_~_~_c_t_~_S_~_~_t~ ~:ó?a~~I~..._ ' I I..~~._ ~_~_ - ~ ...Ii... ~~..~~~a!i'!-~.. 
O dr . Harlow 'S;;{PI~'~'; diretor 

Fundada em 1870 Séde: BAIA 385 	 :1lJv.- 1i7 do Observata rio de Harvard, 
I(FlrlDula .Iemi) B d (d P I ~~~~~~c~~sàE~facá~~a~~nid~~tr~~ .Seguros Terrestres e MaritimoG E' o uDieo fon ificante no anco . e re Ito opuar e resultados das últimas medi-

mundo com 8 elemenlo~ A' I d S t C' t I' ções da Via-t:ãtea . Estudando 
loolcos: Phosphoro, Cal- gnco a e an aa tir na o grupo da s Cefeidas variáveis,

Capital Healizado Rs . 9.000:&JO$OOO cio, ArseniCllo, Vanildato, Socicd.dc Cooper.tivo d. Responslbilidlde limit.dl Shaptey verilicau que a esferaCapita l e Heservas 50.058:377$952 etc. C om o ~~u uso DO fim de estrelas que rodeia o disco 
Responsabilidades cm 1938 :!, 188.652:899S714 de 20 dl~s, no ta-se: Soide proprla - Rua Tralano n.· 16 denso da nossa galaxia possue
Receita em 1938 	 22.786'183$148 1 - Levantamento Rem! 	 FLORIANOPOLIS uma espessura de mais de . . .
Ativo em 31 de dezemb ro de 1938, 71.478:791$813 das fôrças e volta ImmedIa- Fundado em 19"27 50,000 anos luz, E' provavel que
Sinistros pagos 	 5.094:715$170 I. do ilppellie; 	 Capital 1:15:000$000 95 "" de todas as estrelas cc;
Bens de raiz, (prédios e terrenos)' 17 ,186:248S949 2' -- Desappvredmentu por Fund o d e Rese rva 54:045$668 nhecidas, variaveis ou não, se 

completo fias dõ!es de c~- Correspondente em todo o paiz encontrem a lima distAncia a--------- I beça, huoll.id~ e nervo~I. · Emprestímos _ Descontos _ Cobranças proximada de LODO anos-luz
Diretoras: ffi;.) ; _ do plano da Via-Látea . Mas OS 

Franciscu Joso' Rodr igues Pedreira, Dr. Pànfilo d'Utra II 3· --Combr. te rldlc~ ! dll r ORDENS DE PAGAMENTOS grupos Ú~ ~ni rei a ~ vana\iéÍ S Qüi:: 
Freire de Carvalh o e Epifãn io José de Sousa \leprc~si!o Oerl/QSD e do ~m. • Abona para DEPOSITOS os seguintes juros: se observam ex tendem se até a ' IIII1a;r:clmeolo de ~rubo! 0 3 1 C/ corrente à disposição :!% uma di s t;incia de 50000 anos -

sexo:;; 	 C/corrente Limita da 5% luz, mais ou mem·s As Cefei
f~c~lIl a d o r es de ava rias nas principais cidades 4' - AII!i:meo to dl" pe10 C/corrente Aviso Previo 6% das rll3i s afastadas constituem 

da América, Europa e Africa , vulando de 1 B i5 kll05; uma parte da Via-t;átea, como 
O S~!1g1leo,:, 1 é !1ma !;trln- , PRAZO FIXO prova o fato de diminuir ali aI 

I 
de d!!:srober!~ !dent;!!cu.- - .1 vur- sei~ meses ti espess ura estelar tanto mais ra-
Oplollio ::l\l d I. M~tloei S~I ~ por d Gze meses 7% pidamente, quanto maiores sãoAgentes em FlorianópoliS 'I!! r!~Co. ' ~ , por doze meses com renda mt!nsal tiY2% as distancias até á galaxla. 

CAMPOS LOBO & (ia. ~~~~~~~~ ~~...~,. 	 de predios.I - --;&=,..= . ~ Administração 

SCHMIDT 39 	 o ElIXI H Acceita procuração para qualquer r e cebimento emRUA FELIPE N. 	 08. NI&U6L:BOIBMODE NOGUEIRA Hepartições Estaduaes e F ederaes. 

Caixa pOstai /9- TelepllonfI083-- End. Tel. • ALLlANÇA, i conhecido h4 63 dnnOI Representante da Caixa Economic& Federal para a venda CLINICA GERA.L 


como o verd.delro d&8 Apollces Pernambucanas. 
 VIAS URINARIASEscritórios em Itaiaí, Laguna e cipcclfico d. U~ v -~ 
Especialista em molestasSYPHILlS!Blumenau. Sub-Agente em Laqes 	 pleuro-pulmonares (bron

Ft:" dG•• f: IPlnh". m.nc::h". 
\,Ih:.r••• rheum.tlfmo chites - aslhma - tuber

culose, elc.l56 Elixir 4e Necaeira 
Consultorio: RUI Tlljlno 

d.. 14 •• 16 hOI... 

- Phonc 1595. 

OH. RlCARDO ·•·•.!~Si1c(sc.:h; .)~Ph~~. ':O '::4~ 
la ...I

: '-.'--, _ .. ,'"G~TTSMAN 
Ex-chefe de cl/LLOy;rJ ';_JASILEliRO 

nica do 	 VãcJ·.·acciEat .:·fDe'~lalilllla(é!9Japafa 	 «PATRIMONl'd NACIONAL. ;

Hospital de LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nerh' 
no Sábado, e para o Sul na quarta feita): .COMTE. AL; aS J!),ºl~,~e!s1<\·Nuernberg CIDlO., .COMTE. CAPELA., e .ANIBAL BENEVOLO. ' Aqui esíã~fuiÍí'?i\(ptobl"mà,·toda i ~ ~'i!d'a \mas~ura LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA~(Pro!!;. L, Burkhardt LINIIA mO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO •. ~ued~rt~~f:idÍlil~: ~ C~'~:~~f:~ 

e E. Kreuter) TUTOIA.IFLORIANÓPOLlS 	 é lógico: tal é a riqueza'qlÍtt 
representa uma baleia e til!fFRETES DE CARGUEIROSda pel'() 'Cialenogal' 11 

EspcciaL-Ílj ía em 	 intensa se tornou sUIlpesc8,VAPORES A SAIR: 
que se teme que deotrofmPARA O SUL: 

A abaixo as"lnada. Arzellnda Oliveira, r e ~l Cíntrgia Gc, ai 
ANIBAL BENEVOLO: dia 22 para Rio Grande, Pelotas 

pouco tempo não haja ml.!tI 
balelas nos marcs.dentE: à Ave,nlda 20 de Setembw, em Peloles, R o e Porto Alegre. 

Grande do 5uI, declare: Alta cirurgIa, gyne 	 Em 1\)35, a Liga da8 Na 
DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN

"Vivendo de eBmol~p, ' devido ao m~u e~t/ldo cologla (doenças de ClA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
ções também discUtlu oca

de 5/1tÍde que 011.0 me permite trabalhor, bato em so . Quis fixar perfodoli pata 
lodas as porlos em busca de !Uslenlo paro m' m e 

senboras) e partos. 	 _~ ......"",t., q". é t.,,,," 
p~ro mlnho filh inha de ,~ 11003. de Dome ELOAH mul Cirurgia do systema 	 . uma grande indústria. •• Mâa 

nervoso e operações Agência-Rua loão Pinto. Armalem - Cáts Badarõ, tarde, há poucos meses, .ê.II .la d02ntlllh, 5 il ,lIt1clI, dude ao nll5c~r, m!nho filhinha 

IICOU completamente CEGA; dormia lIolte e dia. e moI de plast1ca. 
 9 - Phone 1007 12 .- Ptlone 1338 teve reunida em LOlidres 

'-______ uma conferencia para tratar 
11 e alimentava. Nn!ae tr1sle estado, vlo-II uma CiI ' ldo!a C~DrlUltorlº 6 fUII Trlllll
senhol8, dos multas que me socorren1, a qlJal, con 00, 18 (dos lO ás 12, e 9 H. C. DA COSTA - Agti:nte do, m!:smo eS8unto. 

doIda pela sOrle do peQuena, m~ndou comprar um dlla ló ás IMO) Tele-
 E que se calcula que por 
vidro de «GALENOQAL«. IIcouselhaDtlo· me que tra phone - 1.285 ano ie pesquem mais , do 

menluéI com ê!se reml!dio. pois linha cer' Resldencla , rua Estasse a a 	 trinta mil baleiae, o ·'(j'Uê ·fáz 

lez~ de que ela flcollo blI '. Bastante desclfn 'e , mas 

mullo grotll, recebi o leméd10, pOis há molll de ; trê, 

teves Junior I 20. - ~!e:;fe~~n:~~~~ 1~1~ffu~fa~

Telepboue - 1.1.>1mosos lev~vo a crlaoçll Da Sanla ClIsa paI 11 !ozer Sobretudo os ,norueg~~~1 se 

curllt ,vos som resultado a lgum, e 16 me dlzlem emprt'gllm af,uMo ' neiHI.a __'0- ,
dúetria, retirando . da -baleic . 

Deu~, porl!lJI , I! grllnao e permiti0 que a minha i ÜW Ol'mllll !lEPU!!ITIYO 1 toneladas de oleoe ' glicêri- -+
qü~ minha f:!h!nh~ fica~ia figa pa"'a tona a vida. 

, ., .Or. Noemy Valle Rocha• .ELOAB IIciIIIse radlcalmenle CUT/ld" apenss c('m 4 	 ~~p~c~:~. prodLítosdeWár!~8 al i"ica em Porto Alegre. attesta
vidros dê lse llbrnçolldo reml!dl0 ..QALENOGAL", que ""O o "EUIIR Df. lOUllttR.·', 
me forHm ~empre doados ptla mesmll cl\rido~a se é um opti . 

nhoril. HoJ~, ã pequena eOXefll':I perf~ltô mente bem mo d e pu 


c:ome com bastllnte IIpelllf, b rlnclI mnlto alfgre e 0816 
 rati vo do 

!ófte cemo DunCII foI. '::,Ie atn/lldo é 11 0111111 pura 

expteaell.o da verdade e 11 CU ' I1 de minha filhinha I! -o
t~lItemuilhllda por rnuitlsslma l .1 mf1llll desta cldode, 
 Conâaltorlo 6 RoaqUe íllllrll1mente m l " lImparllm. l)(Ir luo, PÓde hZ8r 

dtle ·) o usoquelhe convier e DEUS, permlrll que êle ;;. J~~ô~to D. 18 (,0
abv~plll'a salvllr multlls criaturas infelIzes que por ehl 
 .....:..•..ébi'àclOl. Couultu elai ielliroatam" 	 . 1 I, B borae de. !ar

gL, " Atzelinda .Oliveira. (Firma reconhecida pelo 
i. de. Ao. pobrel 

~-">Dô/6110Dtmó(rlto R.da5I1va). 1 CoDlultu DO BOIpl.%:'.":,,, 
. O -OALel'iOO,U.- • I VIDA 1 Ou lido le u:· ta) de Caridade. ia 

corr.r6 t ..o dtPQIlldor I(lalco, ~ÓJe-l. t. r I CRrt.%<! _8 bora- d. ...u . 

de alc.ltÇar r••Dltadol .urprtellde.!el Gomo ••t. que 

alll 0.,6 e qlM dlvo Rear belll gravAdo 111 1II0U b ., . 
 P~ l ffOHAL ot 
dai MAe3 'xtrrao.... que o.coOtrarlo •• ono'<:I. 
dhae ,ra.d, rDm"Jo I .a,.D,la de Iui.dl de I.U, '. BC L E(;T.C~ 

mh1.bol. 
 ANGI[O P[ LOT[ N ü~ 

BoooDtra~lI& em ~odu .. Farmlcla. ~ O ~~M[DIO INDI[ ADOdo Sr aaU e RepllbHou Sal·Amer1oaDU_ 
N. s. 149. L. D. N. 8. P. - N. 9U 
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•• 

-z ___ ' .". b' 

o EstE1Clo 
Dlaria Yi..'SJJí.."rti::o 

lt<!d609Ilu e Oftlolual • 
rlla J ,1 ~(l Ptnto !I. 13 

N. C.plt_l: 
Anuo IIJ~Uoo 
Semeatre !l$OOO 
Trlme.tre 12$000 
IIAI 1$000 
Numero nullo .~OO 

No {n/ulo,' 
AI1Do 4~$OOO 
Bemeltre 2IiSOOO 
Trlmeltr.. 165000. 

Annunolol mediante (lontr~"tfl 

" dlrecçlo nlo le re.pon.abllba I 
pelol conceltol emlttldol nOI 

artigo. aollgnadol 

CALLOS 

~~ 


lOow..",. ••• 
: O~...,."..."", 

Zino-pads 
Dl' Seholl 

• 'I ((J1'1 crr~{:d'1 

IUTITUTO DE nlAGNOSTICO 

CLINICO 


do 

Or. Oj.lma Mcellmann 
Formado pela Universidade de 


Genebra lSulca)

Com prAtica no. hospllllle curopeu > 

Cllnlca médica em geral. pediatria,


doençal do sistema nervoso. 

Assistente Técnico 


Or. Paulo Tavares 
Elpeclallzado em higiene e saúde 
. ptlbllcaRfgl~eUJ~~~~~~adc do 

Gabinete de Haio X 

Ap~rêlbo moderno SIEMENS pllra

dlagnóitlcos das do'ncas Inlernos' 

Coraçlo, pulmõep, vestcul.. biliar. 


e8tOmag08, etc. 

Radiografias Ó88eao e radlogralla8


denlárlas 

Eleclrocardiografia cllnica 


(Dlagnóstloo preciso da. moléstias 

cardtaoaa por meio de 'raçudos


elétrlco8.) 

Metabolismo basal 


(Determlnaçl1o dOI dltllrblos da. 

glAndula8 de 8eoreçllo Interna) 


(EXam~o~~~~::;ne ~~~~:~6a~ICO do 

IUCO duodenal e da bIllH). 

Gabinete de lisioterapia


ODdal Curlal, ral08 ultra-violeta., 

ralol Infra-vermelho e eletrloldade 


médloa 

Laboratório de microscopia e 


análise clinica 


~:a:rrI18~~I::~~~~loa~0d:~~~~~f;' 
mo, dOlagem_ da uréa DO saDgue, 
eto. Exame de urina, (reaçllo d~ 

~:,~!: ZJ':d:~~VI.r:)~ 'Nx"f~~8t1~~ 
puz, eacarro., liquido raqulano e 

qualquer peaqulza para eluoldaçlo 


d& diagüuitlcO.

Roa Fernando Maobado, 6 


Telefone 1.195 

FLORIANOPOLIS 


Dr. Augusto de 
Pallla 
MEDICO 

-Mlclille.llilllOfll 
PUt.. _.....
-

CONScJLTORIO 
Ruí /;VlctorMelrellel n. 26 
as ·101/2 eclas2 ,as 4 horas 

"Tel.>ID 
~ílaiâêlft:VllÍcôodt Ouro 
7 Pr-.fôH42 __ Ttl. IMS 

;
 

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

lVlolestia 8 dos r ius e coração 
o TONICARDlUM tOnlco do. rios e do coraçBo limpa a 

bexiga, DA rtDs, as Deph,lle. , areia., collcn. renais; augmenta as 
urlnlls. 1'lrll as IncnaçOes do. pés e roslo, hydropblaB, lalla de 
or, palpitações, dOres do corllçllo, ".tbOla, Ilronchlle aslllmatlca,
.rterlo-.cleros6. 

R(,llledio~ da.s senhoras 
E' u iuuico ULC TO-Ovtlrío SEDANTOL que r~t;iii.ufj li tltlut.i~ 

perdida: pí la anemia, pallidez, magreza. la811(\, IIOres brancas, 
regulador das visitas, ccra das doenças do utoro, ovarlos, evita 
as hemorrbagla", antes ", depois do p3rto; contra todas as enler
mllj~de8 da@ !!enhor!le de qualquer !ut!de. 


LO~ÕC8 do coraçl1o ü asthlll:t 

Use a CA'..'fUSGENOL EHpeclllco do dr. Klng Palmer, 

contra hydrop8la. , pés Inchados, lulla de ar, palpitações, bati
mento daa 'relas e arterla•. b,·oll/lchltc a . thm"Uca, aneurisma, 
tI ,)" pLliiN e ; lle uill lili~ ülo, ltH· õei;, CH. OE a.Çü, üiiüur; CáCQ5idiEi 6: tiôres 
no coraç~o ponlatla8 nos rina o Inchnçõcs. 

Aos fraCO Fl O convalescentes 
Devem U8a~ o STEliOUNO, oue laz engordar, augmenta o 

vigor d08 muscul08 e dos nervas . Fortaloce o 5RDgue nas pes
80R8 anemlcuij . Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doenles 
com pootadas, 108"e. dores no peito e nas costas, pernaa Iracas 
IIngull 8UJO. '. ura a neuraslheotu, o desuoimo e a dysjlep.la, e a 
convuleaceoçll é raplda. 

Syphilli8 - P(\110 - Rhe ulllatislliO 
AS PIROCHl:.'l'INA (Erxlr de Caroba) do snblo dr. WllIlam 

Green, cur a mr le.stla8 do SAngue , fõyphilh" erZpmtl8 tumore s, 
dartbros, esplnbas , IIstula8, purgacões, lerlda s, cancros, escro
phula8 rheuIDallsIDo. Unleo dcpurntivo que limpa o corpo. lonl
lica e engorda. 

Depositarias. todas as drogarla8 de Silo Paulo e 1U0. 

ASSL~HOUAS DEVE~I USAR 
~m ~U J t, i1 e te inlin' H ~ó,,", enle o MEIGYPAN, de 

grand e p' d e r hyg ll'lllco. c ·.;p tra mnlc6lia" c c ntilglMas 
e ~u ~ pe lt~ R, Irrtt l·,ç õ t'5 V"l? Oil!._, corrlll1~ntos, mole, 
tllib U1C I(.. v ., giriil l~, mel;!tc, e t"\!<l ~(dH de doenças 
luc alij ~ gr'I':! ;i ~ i' r c:, erv~l!v " DrL'g 'ri,} PO!', h.,co, RiO 

CLtNICA DE CRIANÇAS 

DO 


Or. M. S. CAVALCANTI 
I'ormndo e com o Curso de Apell"lç('&mcolo em H:glenc Inlantll e 


P,'dlütrll1 pelu Faruhl.de d.. Med icina do Rio de Jllfelro 

Chefe do S_rvlçu Oe Hil(ieno Iniüotll du Ccotro de Saúde - Ex


As.I./.I!nlc deR :-;"noI6rlos .ln!RDtll dfl Nogueira. e 

-Bela VI.!!.. (Corrêa.)


DOENCAS DE CRIANÇAS - REGIME '! ALlM~:NTARES 

Hllii~;NE INt·Ar.TIL - PNlUMOTORAX 


Consullório: Rua Vitor Meireles , 28, das 2 às 5. 

RES. AVENIDA HERCILIO LUZ, 155 


• '-"7 

1..-e~1l;~~e: 
A falta da vivacidade, a tristeza ou so

bretudo a indolencia que torna o lIabulhador 
incapaz de produzir o que se espera delle 
e qU f> eUa, de r"sto, póde dar - nôo é a Pre· 

guica-Viclo ; é peor; à o Preguiça - Doença. a ca rocleli.· 
lica da "Opilação", da qual é um dos symptomas mais 
expressivos. 

Para comoaler essa preguiça doenlia, basta lomar 
a ''Neo .. Necatorino" , q ue restitue 00 enfermo a sauda- E

a disposição pora o Im belho. 
A Neo" Naco'orir:::; é- um vermifugo pod erosQ. a con 

dicionado em capsuias roseas conl € nào tetruchlore lo de 
carbono em sol uto &·:>lido e optimameDle tolerado peto 
organismo humano. 

il·t~'fi.i~;~~d;·N·;;":;H~p;k;:·I· 

•I.I•_ Transporte rapido de passageiro. e cargas com o vapor cAnna»; •.. 

unicamente de cargas com o vapor ",Max», • 

11:: SAlDAS MENSAIS DO p:no DE FLORIANOPOLIS I: 
!e. Linha Fpolis.-Rio de Janeiro ILi". ,,,'''.-0', d, ""'mIli,'. "",,,,,,,,.- ! 

Escala liajahy-S. Francisco Laguna. · e. e Santos. Escala Sao Francisco ._• Transportes de passsageiros 

: e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. :

I 
: Paquete -Ana' dias li e 23 Paquete -Max' Paquete -Max. : 

: Saída á 1 hora da madrugada. dias 7 e ~2 dias 2 e 17 = 
Embarque do Srs. passagei- • 

.. ros até ás 22 horas das 'les- Saldas ás 18 horas p. m. I Saldas á 1 hora da ..I
I 

i
• 

peras das saidas. I I maarugaaa. = 
I Ordens de embarques até ás IOrdens ,de. embarques até Ordens de embarques até • 

•I.' 12 horas das vesperas das as .2 horas. -, ás i2 das vesperas .'. 
saidas. das saldas. 

: fi - -- : 

-: Observações: ;;eta~ S~!:;~~t;e~ãp~e;:~r~g:~' d~O a~~~~:~à~ri~e lÍ:acc~~~ : 
e E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
• -Rita M~~~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pilo trapiche sito • 

li! Para mais informações, na séde da • 
• Emnresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
• 1 á rua Conselheiro Malra n,' 30. •· S••••••••••••.......ft ~
~. ·~ ............. 


SERViÇO NACIONAL 

DE RECENSEAMENTO 
 Carlos HC2pcke S.A. 

. - B rasileiro!!! 
Auxiliai, p lI trio t ica


n le nte. a ope ra çKo do 

Recens~lJmento de 1940 
 :. Matriz: FLORIANOPOLlS 
afim de que ao E!t tado FiI1als em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,
No vo ,'ôejl1 m fac tI Uado!t 

elctrlentolJ tj,s t a t ís t ico s 
 Laguna e S. Franclsco-Mo8tru8rio em Tubarão 
que o h abili tem 8 en· 

hen t Ll. r e resolver o s ~ran· 
 REFRIGERADORES ELECTRlCOS
d es proble mas n a ciona is 

d a in s truç60. "ss;s t~nc ;a 


rn é d ico· s a n itár io. , pre 

vidé n c ia s ocial, o r dem 

e de fesa públi cas, movi

n lentos humanitários e 

lnuitos outro" . 


..- S êde úteis 4 v6s 
m~.srnos ! .~ 
..._ ,------ 

(Con tribuiÇ"ilo ú tt l m pr'IInM 

B rIJ5i /e;r"J 


Or. Remigío 
CLlNICA -MEDICA 

Molestia internas de 


Senhoras e Crianças em 

Geral . 


CONSULTORIO : 

Rua Trajano, I - Sob. 


CONSULTAS: 
 Vendase~6:~~~~~~~~~~(~:~~1~29 ás 12 e 14 ás 17 noras. DOIS I 

RESIDENCIA: amboa de uma -ec(iiló:ôil.t 'iÍUl'J~bettlll&tll'" 


Av. Hercilío Luz, 186 boras CODaomtín mtDoa 

- Phone: 1392 - ferro de ugommar em 


Attande a chamados Mantemos em depósito todas a8 peças 8obre
14 salentea e mesmo mecanIBmo8 completos. 

em casos de deaarraDlol os proprletarlol serão alleDVende-se um dldo. IrnmtdlalllmeDlt, lem necaaldade de agDardaremPIANO piano, «Bordlt, a vludll de ptÇlIS ou devolverem o. refrlll'eradorea para
em ótimas condiçOes. Tratar 11 serem OODltrllldo. em ~() Paulo ou DO Rio de laDeIra,rua Esteves Junior, 48. S347 3OV·30 

: Fábrica de Tecidos. e Artefactos de Borracha : 
: (asaplva Ltda. : 
: Fabricantes dos famosos sapatos : 
• de borracha. 

: " Oriental" :••e.
. 
: "Caçapava" : 
: e.tabeleclmento Indu.lrla! em : 
: CACAPAVA -EST. DE sAo PAULO I, 
'.. .. I Mil. f.a 10 alSll. ESfUIIUZlDI EM saraTIS Ttm .'..'.';COMUM B BM BOLAS DE BORRACHA 
;.~ BIoritOrlc. e dep6elto e. 810 Paulo: • 
I: Rua ~ do. Salato. Do • - Tel.fOD. 3-üIS : .................................... 
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---------
6 o ESTADO, 2t do Novembro de 1939 _ 

BALANG~NDANS! Brinquedos e 
((CA SA. 

o estabelecimento que vem batendo o recórde. todos as anos. 'na venda dos mesmos 

Distribuidora dos Rádios R:: C= A= VICTOR, a marca de fama mundial 
-------.--------.--...------ 12 - Rua Trajano - 12 

nsrTAS 
Fomos ontem dislinguidos com a Era pernambucano, dos Pai Gesto de Caridade

cavalheiresca visita do sr. Mascare mares, e contava 65 anos de Santa Catarina não Ileil:o. pois. do. c(lr!lrário, não O carregador Benjamim, pai
nhas Passos. ditO funcionário da Fa· 
zenda FedereI. 	 idade. toma"á parte .no. Cam- ~e~~lt~~s~.:~7i;~~~!~me pelos de 10 filll(ls, acha-se enfermo, 

ronFlole
i rfsreOf(~~SrU~zo) ~i;eou ê~~- peonato Brasllelro de O que nos aliJ'ou do pre- no Hospital de Carid!lde.S. s. é um anfgo lornai'sta. que. Ien!/e nós, nas sõúdosas colunas da sou Univel·~itário ,Jo~é Malloei B O1a a~ C esto sente campeonato nllcional (e Sabendo disso, v~rias pes

,·Opin'ao». de que 101 redator chefe. da Conceição (8 Paulo) Segundo nos mformou o sr. está pondo em perigo a po s<;>as, espo~tft~eam(·~te, têm 
demonslrou sua capacl dade inleleclual Era professor ilOnorári~ da tenente Leovegildo Amaral, sição dos gaúchos naquele vindo:, gerencla do ESTADO 
a serviço de um belo ãn'mo comba Faculdade de Teologia. tpndo alio paredro da Liga Atlética certame) roi não há negar a ~epl!SI~8r lalgUn~ ÓI~uIOS. tm 
!ovo. Que é sempre út!1 em delesa ocupado os cargod de Vice Catarinense. entidade dirigen- insuficiêoch.l' do trelDllme~to lavor o ( esvlen ~~II o ~~se:. 
da coletividade. Heie, de ledo alas reitor e diretor interino. te do basquete e~ nos~o ~s- em conjunto e indivIduaI dos ~o e .~U!l .pro e. 't~:~ !l 
ledo das lides da Imorensa, manlém, JOI'Da!istR. redigiu e diri· tado~ ~anta CatarlDa nao II!- elemenlos que intl'gl'8ram a Impor.ancHls reCI" 11 a . 
enlrelanlo, cem os que nela Iraba DESPERTE ABILIS giu vár'ioH jornuis, enlre estes tervlra no Campeonato B~asl- nossa equipe. Doutrn maneira" Quanlh puhlicad!l 12:;$00:1 
Ihóm, os móiS estreitos laços de cor · «O Estandarte», órgiio da Igre· leiro de Ba~iluete. a reallzar- não h'riamos sofrido o amar- P. A. P. N. 2$1100 
d:alidade. DO SEU FIGADO ,ia Presbiteriana Independentl> se no prólum9 ~.ês de de- gor da derrota. que só se W.•I. _ 10.sOJO 

do Brasil. zembro. em Nlterol. rleIiD'.'OU nos momentos finais N. N. 5;i()OO 
5l1li Calom.IanoI-ESlltlri di CIma Na «ReviRta de Cullura Re· - . ~al'ndP:IDeJO"SI, eqr'!.anrdavooOraPvlealceardo De bom grado, co.ntinuareDitpO.toParaTudo ligiom» publicou vários es - Empataram Amerrca e u U U I()Dl1J()N s," ri,""n dovo d.".m.,.. ''''''.n",,',. <udos:.A Holanda e a Refór- Flamengo adversário já se conformavu m.os a receber quaisquer ea.

:~f,'r;:tuIT\~,~,~',\~~.~il~~ r':J:::I::;JI~~ nI!~~:~ ~~:: ma no Brasil na epoca do RIO, 2 L. - Perante grao. com a sua condição de ven . fJ_o_r_tl_ll_as_._______O líder dos cinemas 
Emp. CiDemalOllráUca ODEON LIda. :~::;::,~~:. ' ..~:;~;~~,::: ,,":,,~,':;';:·,1;~"~:::::,;· Reu domínio'; «O general diosa assistência realizou-sb cid~, como, acentuou o za O ex. Kais<?r escapou 

-- Fone: 1602 In" .."". ... "I ,"H.... .• '''''''.' "'" ,."",,,.,,,, Abreu tl Lima ou um paladino ontem. à noite, no estádio guelro Borges, em palestr8 1'!I,ia, 21 (Agência Nac. Bra-

Hoie - 3a. feira Hoje d. '1'...1. , ..."""... ,. " ";<1" /. 'u" "''''''';''' dlls idéills liberais»; «Um an São .Januário. o esperado que conosco manteve! t~61 silaira). _ O ex kaiser l'1li_ 


A', 17, 19 I 20.<45 hor•• '"~;~" ~~::~'~" ';~:::,"~:.. (":;;::.,,;";..~~;:,, ..~ tigo te6t~munbo missionário»; encontro tlntre as turmas temunbada pelo Ilcademlcl' capou da morte quando du

Um. lanlí.tica lV,nlul' em "Ieno ~~.'2·E~!~,~::':.;;.::·;'r'~~~:~;,: .."~;~:;:·;;~ e -Anais na imprensa evan- representativas dos clubes Abelardo Gomes, quando da /lS grandes §.rv~res do caste

co,açio do continenl. negro I do "rH•. " '"'~ .....,•..., ,Ir,,,,,,,.. ,,"'" ,..<I". gélica brasileira». América e Flamengo. sua passagem para Porto: de Doorn, batidas pela 
A m.i, Irrojldl de lod.. .. I ~~o n~:.~.~:~,,::~~~:,:"~..:.~:v... "~H:·"~:,;';~:; Entre os opú.;culos publi O prélio agradou em cheio AI~gre. ventania,o caíram a 50 pés do 
vanlura••té hoje Ipr.unladl p.lo a:::;'~"':;"'~r."'::,~· ;:,,:.r~;:~:;"/r~.::;:;~:~; ~~~:ia.r:fg~:)~~Gl;e~·rcaossHuds tan~!~iS!~~~f~naa:.~~~e~~ar~i~ fato~1 :nl~(~la d~eno;sraep~I~~ ponto em que êle se achava.cineml I Um mon.truoso orln!o

lango que vive Im plen.. ..Iv.. ..""." 31000. sitas» (192:3); -Padre .Tosé Ma- nando sem abertura de con- nação do mllgno certame, ao 
 (INES COROADOS 
.Iricln... que é !ruido a civili- nOl'l da Conceiçã·)>> (2." edi· tagem. passo que o adversário o 

1.çio I C'I\II incl;v,h I S.quêncilS Dl·verso-es ção, 193;;); «A Epl'péa Repu A figura impressionante do possula dI' sobra, taDto as- Real Circuito ClnemalOllrillco LIda. 


..tarllcedor.s I blicana de 11117· (1925) . gramado foi iDdiscutivelmen· sim que forçou as nossas ___ Fone 1587 ___ 
KING KONG Na provlma 6". [~i[,ll. dia São de sua p~na os seguin. te, o arqueiro Tadeu, que linhas até alcançar o seu Hoje _ 3a. feira _ Hoje., 

com Robc'l "rmslrong, Fay Wr.y 24, a Cia. Ribeiro ClIncela. tes Iivr'(l~: -C!llvino, ijua vidll produziu um punhado de objetivo. o que conseguiu No Rex à. 17 e 19.30 hOIl. : 
e Bruce C.bol. de p!lssagem por Florit~nópo· e SUII obra. (Estab. Gráfico defesas sensacionais. Ao ex plenamente. E graças ao seu Reprile d. 

-.- No programa: -- lia, da~á no Iheal!'o .A Ivaro Cruzeiro do Sul -1934); «An· celente guardião paranàense estado IIsico é que os nos I A GRANDE VALSA 
Complemento N.cional .-. O.F B de Carvalho», à~ 21 boras, chieta e o Suplício de Bal deve o América o empate sos vencedores transforma- cujo sucello .Ic.nç.do 'UPIIOU 10:.

2 Iraile... um tl~petáculo com fi co' leur» (Record Editom ~ S. com o IIder do campeonato. ra~, !mte·ontem, uma derro- d..., melhores elpelali.I'. O fll. 
P,,,ço.: 1$100 e $100 média SE O ANACLETO SOU Paulo - 1934); -Lutero» (Edi- Tadeu constituiu um verda ta ImInente e IDspelável Dum me m.i. complete de que h. me

BESSE, em :\ atos, de Paulo ção Cultura Brasileira, Série deiro espetáculo. Fez dere empate surpreendente e I!CO· mori••Ié nOllo. di.,. Um•. coi.. , 
-- Orlando, seguindo-se um gran- Grandes Homens, 1935); -Mau- sas fenomenai~, arrancando br~nhador. por certo, para os v"d.d,illm,nle de 'lIIombr... ,. 

Amanhã 	 de alo variado com o IIplau !'ido de Nllssau •• o Brasileiro rormidáveis e entusiásticos gauchos. Preço t$500 e 25000. 
dld C 'unl Rt'gional Ca (S. Paulo, 19'}7); "Episódios e aplausos da «torcida>. Como aquI. nos pampas o 

5a. feira tal'~en~~J sObO 8 dir'eção d~ Perfis» (Centro Brasileiro PIl' Os quadros atuaram assim selecionado foi também pre. 
Oonald ~ot)d. I. ~an Gray no sr. Altamiro Costa, já conhe- blicidade, Riu, 1937) «Anais constituidos: !<'LAMENGO -- parado de afogadilho e o re
lilme cheiO d, mlslerro. e d. 11- cido dll nossa plllteia. dI!. I.a Igreja Pre3biteriana de Yustrick; Domingos e New· Bultado todos sabem: nos qU8 ~oDrJ:~i~is ~l:&~Ãs ,,: ' gum.nlo que inler,," e pr.nde I 	 S. Paulo· {I 939). Tinha, a pu ton; Arligas, Volante e Mé- tro mloutos finais viu-se o. 

••Inllmenlllí..im. pelieull .•~u·. ,·. :i)a!ençio. Aviadores germânicos bllcar, um livro sobre São dio' Valido. Leõnldas, Naon, brigado a dividir com o opo 

A BONECA MISTERIOSA internados na Itália Francisco de Assis. Go~z~lez e Jarbas. AMÉ sitor o bilhete do carro-lei 
 glnll vi ..nlindo lod~~ ~. .Imo~ 

çõ.. qUI in.pi....m· o. :': g.."d..ROMA, 21 (Agência .Nuc. Como min!stro evangél.ico, RICA - Tadeu; Badú e De to para São Paulo, estando tlUs'" qUI inler.,..la. ,· iú~ .,Brasileira) - tim avião 8- prestou. aSBmaladoll SerVlç?8 La Torrp; Bolinha, Og e AI· arriscado a perder, amanhã, nolíinl lilml. .Sábado lemão que penetrou nos céus a denommação que pertcncla. ceb!ad~s; Nel~l~ho, ~!lrola, a outra metade... 

A CHAVE DO MISTERIO Italianns sofreu um desarrlln · OrlenclO, L\l.clmo e Pmctl. TÉO Amanhâ 

• maia doi. epl.6dio. d. jo e seus quatro tripulantes _Cumprar na CASA MISCE- Renda: 72:211$100. • I ri la 7 19 2030h' 

O GUARDA VINGADOR se lançalam em pAraQueda~ .. LANE/\ é saber economizar. AZ O o~us alemão. ~xplo. mpI I C. À~TÀDiVA.. .......~, ...... ....'.......o•.....'.•..•:......•..•, _ ....- Dois desaparp.ceram; os dOIS,' . CART dlu erY' Basllea . . . > 
- outros calral)) perto da cl- Ecos do naufrágio do O empata cODseguldo do- Berna, 20, (H!lv!!!!,_ agêDcla -"---+--0-:______ ../' ," .;

DomIngo da.dl' de Heluno e loram In., SIMON BOLlVAR mingo último pelos paranA francesa) _ Um obus de lir- Atlnçio: - .0.,..._ _ IN' 

OEANNA DUR8IN, I. nlmollda ternados. LONDRES "1 _ Dentre enses, depois de estarem per- !IIharla, lan.çado por canhões n.. hllo SI.r_r... i.. l:.... o....do.... ,...... D' P6IN ' 
do mundo, n. m.1s .grldível. Q d? f' d t ho- dendo por 2 x O para a sele- germânicos contra um . aviA0 IlIInlo ~';; P'OIll!....... V. . .1 


m.ll . bonil. d. todn .1 lIua O uemVI r~r e~ . ,f8 ~:~ rS~~~n °B~~~~~.e que ção gaúcha; veio evidenciar francês, explodiu em B8slIéa;u,,!d""" r~ ~!!~I:íi,!" •. C.... 4, 
p.lícul.., . sr. . D ~IO oDzaga i aD« " _ u a turma da terra dos na IntersecçAo de Klelnhuger,~s!'!I'br.lI · 'c,iiWiüa I ...... .,1' 

IDADE p~ R 16 OS A a~bo~ eEgT~o~~ou na re~a: I~I't!:~o~u:oa ::!~a d:le~:rte~ ~i;heir8Is cuidou bastante .do Slrasse e GII8811~eg;J~,rlndo ;s.rí~~~ d. H.II.".....,. <iN;" 
O'.ln"! n..... pel,cula .~tn.. , 'il' rhl~hao com a eflg~mademeS: o faltam 99 passageiros e 27 seu preparo f1slco para "08 a , perna .de uma Jóv!lm dt' 17 d.. :m....c.~ôAõôS' 
m~~~!1j!ttE:~;t~;~i~il;:t~~l.s:_ !I!~':!!I,nUme8tOjo. . . ItrIpulantes. .. .. .. . .., ,. jogos do campeonato/sl~r88t:.. ,~~~s. :: . 

1II010fll.. 

EXAMINE SEM COMPROMISSO O MELHOR 


SORTIMENTO DA PRAÇA, RECEBIDO PELA
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