
I

l~ 

.... 1111 OUMORTEOE ............. O :tr?f1:,~Jr.~~;~::~llá~~iá ~;~ .... 

por várias vezes, sendo qu'e I' "CumoerlClllda 

O MAIS ANTIGO DIA Ria DE SANTA CATARINA ~~:e~!:~:~sa~~r~:n:ã~o:~ rii~~~~~:~~i?~:i~a~r~,~~:i 
Diretor'gerente : Altino Flores 	 bordo, saiodo por estibordo. tre os ru~ores, que ,.circi!I~.-, 

Na amurada de estibordo ram, relatiVOS à poslção :',dos 

' ····~ANO·'·i.X.V .. - ' -, ' Flor . n" 'lis . -Sâbado, 16 de Deze~br~ ' de 1939 I N. 7842 ~':::.t~ã! ~;~~~o~'::uPJ~!~til p~a~ ~!u:~:úr~~tlz~~!C~~· •; ...·~ .1. . . . . . ." . -I~ ..ia . ~~~ . '	 . ......~~ ..~ .. . , , .... , .. .. , ,. , _ . _' _._~__._ .__ ~__~___'.,._'" . ... ... '. , .. . ... ..... . ,...... .. cas da blindagem. A bombor- nheclda I:'erledade, que ~ave-

- - ' ' do, sôbre a linha de flutua- ga para o Rio da . Prata ' .. jl 

O Ark R yal» e t ~ ção, pódl'-se observaI: o erei-I beioDave britíinica «Cumber·o IA F- IA d" M ndoI M 
a .. o - -i 10' an la e o U onumen e as to daexFlos!io de cinco pro- land», que foi removid..a.. l~doll 

« enown» VlSl.am a • •• d_ b I'- jétels de menor calibre. mares da China, há tempos 
Cidade do Cabo Osio, 15 IHavas. agência irances~l - Aa~ência norua· .Vitimas u re t: iaO Um dos aviões que o na. quando se soube que ':~Ig~m 

- guesa Norske l'elegram Byraa anuncIa que o lornal finlan·1 • t vio conduz sôbre a coberta cruzador de bolso operava
Cidade do Cahl.l, lll. (I1f1- elês «Revud Stadeblatt» declara boje: «Em vão desenvolve· comu!"lI~ a teve o leme destruido tendo D() Atlântico Snl. Éstenavlo 

vas, agência francesa) - A mos toda a nossa coragem e tedo o nosso heroismo nes~e O sr. tCll cntü·cel. Ormuz sido arrancada parte' da lu- sobresái pela potência , d tt 
Agência Inglesa Reuter !l- combate contra a URSS. Com II tempo, não poderemos reslsilr .Jardim dos Santos, coman· selagem por outra bala de seus canhões, que se alirma 
nnncia que o portll.aviões à i!lvasão russa. A ci'lilização e os direitos que defende- dan te dn GUI!fniçiio Militar canMo. sefem de maior elL::iêílcia 
uArk Hoy!!.\;, e o c ru7.f!~~r mo;; soçobrarão sob o impulso selvã.!iem das hordas de dl' Floriuuúpoli~, gentilmellle Estes detallles são os que belica que Oól dosdemaitl 
de blltalba cRennwn» VI SI· lliste. se o mundo não viér, e sem tardar demasiado. em, nos comuoico. que, por iol· se referam aos danos apre. cruzadores britâBicos desta'· 
taram rcCtmtementc 4't;tn nosso socorro". , cialiva sua, loi já vt'ntílada ciáveis à vista cadas oa zona; " .. ' 
cldl\dll e que u dur.1 a_ visit:\ - ---- __.,___.____ , no meio governamental do DesconÍlecendo.se as ava- Comenta-se que neohu,!! 
permitiu à populaçao sul. I . Estado a idé:a d& ereção, rias que possa ter sorrido o dos aviões dos cruzadore.s. 
Hrricana verifi cHr o ~lellhum I ~~' f.' !,'t ~"" .NIl>.. A" ~UJ','iI_OLHOS, OUVIDOS, . nesta cidade, de um monu- navio germânico em seu in· qUI' intervieram n!l batalba 
ruodomento tine notiCias pro· "n. Jv...v """' ItJ \11 NARIZ, GARGANl A mento em memória dos que, terlor, fazem·se conjeturas na\> ..I, entrou em ação.
paladas pelo Reieh sobre a ......--..-----.---	 em holocausto à ordem 80- sõbre se serão tão importan-
Ilerda do .Ark Royah. . (,,,çcitlitl. C!", C.nlro d. Soúd. - A"illenll do 11'01. SanlOn cial e politica, df.rsm a vida tes para obrigá-lo a perma- ----------'- 
~ jornal .Rond DlliI.y· Consult~s dl~lí as ddS 4 ás 6 1/2 horas contra a rebelião .vermelha~ necer no porto. . 

Mall. publica em seu nu · COI1~ullóri(l e re6idéncia: Pmçu 15 de Novembro, tO de 35. Enquanto não se sabe o Nomeado para o Dep. 
_ _ _ me!~ de. o~t~~!!l!I~ _~to- . .!.!!._._<,.••_ •. _ ~=.~.~~ .____ __ . Para ..ssentamento do m~· ílflAtiDO q \!"l t"lr1~ li !l!lvio- 8 - . •_•. _ de Educação_.___ _~_ ~.~ . ._	 • 

grarla a o cf?:rK hoyal, no 	 .:----- Ido pelo qual será concreh- lemão, o cruzlJdor -Achilles> Pela resolução 11". 7.032, de b 
• porto desta cidade• . u par de MOVOS (n.n~a.....O'•.1$ICerca de 350 corpos zadada essa idéa, haverá uma realiza ativo patrulhamrnto do corrente, foi nomeado o sr , 

um desenbo publicado na n ti i!....,\i,I,.. dão à costa reunião no palácio do go- em águas do Uruguai, desde Percival Calado Flôres, em 'vista 
imprenlla alemã,. reprpsen· São os El:'guintes os novos WAKKANAI, 15 (A . P., a- vêrno, na 2.' relra, às 16 ho· Punta dei Este li Punta Gor- da classificação obtida em CO:1 ' 
tand~ o bombardeIO e. o nnu· cOUl!!.dores qu t'. il ste IIno, gí'nclll norte-americana) - raso da, dtlcidido, ao que parece, curso, para ~xercer o cargo .de 
fráglO do mesmo nBVIO. recebl!rão diplomas da E8- Cêrca de 350 corpos das A' d G f a travar batalha de(initlva de 4°. escriturário do D~partanlen · 
••1". tlst -m"r! colll de Com érc iu ri " S!'!l!!! 1presumfveis 700 v!timas de espera o cc ra von vida ou de morte, CllSO o to de Educaçdü, criado pelu 
.... r c, meu .. v Catarina: Aecio Neves, An- naufrágio do navio russo «In- Spee» couraçado germânico decida decreto-lei n. 385, de 29de.no 
leu brancllltel Sofres tosse 1 tónio MiroHki, Arl Sartoruto, digirko~ deram à praia n~ s Londres, 15 (Havas, agência aventurar·sc mar em fóra. vembro p. find~. ..... 
.' lei te 10110 ~cnb!lr. lima Bliixo, Luiz Beirão, Má· proximidades :lesta cidadl' . francesa) - O Almirantado co- . .l. 
H til I8Jva fi CO"TRa'a'03~E rio Stual't, Nadir Can .+ Por sua vez, o "Kara[uto munica oficialmente que os cru· ••U••••••••••••••••••••i-. 

rão, Plinio Franzoni, Hoberto Marú> levüu 420 sobr(Jviven· zadores "J\.jax» e cAchilles»,. • 
Era enorme a confus- L~yendecl~er, Homu lo Silva I! tes para Hokkaldo, onde es- reforçados por :várias uni~a_d~s • UM! NUVEM n:r T8181EZ';' • 

são c:.bordo VI~ l' !~\~rll~Ói festejado com ~~~o~e~~osg~~;.:~.L\d()S os ser· ~:; ~:r!~~~n~:a~u:~ra la~~ta~~ • ii t .. :" " • 
Buenos Aires, 15. (A. P., lima miSFIl grntulatória, às. 8 - . porto de Montevid ~.u , para lrus- • A 'a' o· •• 

agênci!l norte·americana) - horas, nil . c'ltedral, hOJ ~ , A Pedra da Morenmha trar qualquer tent~h~a de lu~a. PilHA SOBRE OCORAe OH9 POVO URaSILEI , 
O correspondente do jornal e em segUIda à qual os di· RIO, 1~ - Por ato de ~n· do cruzador germanlco cAdml.. devido á estatística pavorosa da mortalidade ocasl4· • 
«Crlticu" em Montevidéo H- plonJlldol! fi zeram romaria 110 tem, . IISSlDfldo pelo pr~felto ral Oraf von Spee» e atacá-lo,. nada pela Silills, que mata em cada 4 minutos ,11111 • 
dianta que um oficial da ltimulo de José Boitcux. ,~S Hennqu.e Dodsworth, 101 de· caso ouse abandonar o porlo. indi\'iduo elll todo o pais. E' preciso reagir. Salvelr, :lIS • 
marinha uruguaia que este· 22 lIorub, U!. verá um haile no sapr~p !"Jad!i a chacara de· e as águas territoriais uruguaias. • a nossa geração I • 
ve a bordo do «Gral von Lira 'renis Clube. nommada "Pedra da More. 
Spee.. declarou que cêsS I) O ato da culação de g ráu ninha», na ilha de Paquet~, Farmácia de plantão. • 
navio não Balará do nosso se realizl1rá na an tiga A ~::Iem- com ~Ii .prédlOe e . demaiS Estará amanÍlã de plantão • • 
porto... . bleia Legisl!ltl va. benfe\!OflllS nela . eXisttmtetl, a Farmácia .Nosso Senhora. E' o 'icpurativo de confiança para combater a Slfma • 

Êsse mesmo oficial adian· Para todlis as s Glenidade ~, sob o :ponto. (~e VIS~1i de que Aparecida», na rua João Pinto. . e o Reumatismo. E foi adoptado olic!!llmente llO • 
tou o seguinte: «Duas horas tiveram a gentilt;za d ~ vir ca~~ li admlDlstraçao prote- A 'd d G f • E, é"di'J CO!ll(; prova a reqlllslçaoahaix(!. • 
horas depois da chegada do pessoalmentll convldar·nos o~ ger e.co.nsel'v~r . o.s pontos sat a ,0« ra.v~~ • IlIento de Joduretil_ • 
conraçado alemão. a contu- sra. Mário Bot!, diretor, Arl p~nora~lCos, h;IStOtlC08 e tra- Spee» sera um sUlctdto 
do era completa. O coman· Sar(ornto e Vitor Moa-itz. d\Clonnls da Cidade. Londres, 15 (Havas agên~ia • . ' h ;.!. M-.!".l.... m.._.om,n... 11\1\1,,, • 
dlnte desconhesia o número • - - francesa) Declara-se nos meIOs" \ (àrllltlUU WIlIIII.:.I r~lloU.... • 
exato de mortos e lerir!os Concurso de remoça0 I ofiCiais que toda tentativa do. _",...,)._ 2" 8 2 t • 
que trazia li bordo, onde de professores b'tURO em lolas,moedas.elc. «Oral von Spee. para deixar ú • oi.., ' #;l. _ n ,. hY. ~ • 
era deplorável o estado de O professor Sebusliã.O de \I C~~iaa~;':ie&:~- porto de Montevidéu seria um. ' "",!Ar;rr. -b-' ;rr • 
esplrito. Oliveira Rochu, Il,upennten. praça:;. FISI:. llcla BaDco do BrasIL verdadeiro SUIcídio. . 1o..;.~ IH ~P'W'!_fI.W# dnd?-'~ ';;- • 

• dente Geral do EnSinO,. de· ! AnUga Joalheria BmUcher, Rua Adianta-se nos mesmos clr- • ~~ • ~~ « ~ « f. 
Marqan~a .Lopes de sigo.ou o~ pro!eSll?reS Aduano IFeÜIIs Sclunldt, 11. culos que os esfor~()s enviad~s • J_ .,h r.. • 

AlmeIda MOSlmIlDlJ, IDspe;o.r-gefnl .es· _. 2l;-P. aos cruzadores -Alax» e «Aclnl · • 1"- , =" • 
Em postal, com seu retrato, cnlar, Joiio RomarlO M"r~lra, D' t,. 'd ' It' les> são de lal natureza, que. ' . • 

datado de Bagé em 5 do iRl;peW\"I!,IH·al. eseular. " blpl· es. UI a~ as U Imas tornam impossf\'e1 qualquer ten- .t...- ao: _ • .. 
corrente, informa·nos a no· dio RI~ I'h ()l:a, IDspe.tO!' escolar embarcaçoes afundadas lativa de fuga do encouraçado. r ~"'Y...~?z.~ 'iV-- •• 
lAvei declamadora patricia, da 1:' Clrcull5crlçao, para, PORTO ALEGRE, 15 (A. germãnlco. • , • ~•• 

, . Margarida Lopes de Almeida, sob a presidência dI:' \l_runei. N. Br~si.leira) ~~ Foi dcstrul· 	 • ~ !Z:/.f..f~~; ' · • 
_', __.._qllfLfl8.larA~aI11...El0l:l.nnÚpollj!, ,r,o~comp'O.f.em..a..comlsslloque, .(i a RU!hmn -da e- dezc-embar-r - A - -C · .I:i:iiZDelfíriO·" . .• ' . ' . _~ ..' • .- "."".2. - • 

Da primeira quinzena de .la· dirigirá ns trabalhos do con- cações !\fuadadas Da barra '.' .. • ,.i • 
Deiro próximo. cllr,;o de remoção dI! pro · do Ri o Grande por ocasião Re:hza-s~ hOJe, as 19 horas, VIDROS DUPJ~OS - Já s~ encontrumà venda 
--.:.....------~. [essoreH, nos l'lllebelecim en· da revolução d!l 1930. Por a 5~. reumão sema ~lal da !'os,. contendo 0 dobro de;' lfqUldo e custando m~~ÓI • 

Oravatas, Camisas, Pijames, t08 de ensino primál'io, DIl êss" motivo, será reiterado soclação Cultural LUIZ Dellmo, • 02010 que dOIS Vidros pequenos,.." :'i :" • 

Meias das melhores, pelos me · [orma do decrelo·lei 11 . 2il5, pelo go verno ' do Estado o par.a a qual se pede o com~a- .......................... 
nores preços, só na CASA MIS- de 26 de novembro de 19:11;. pedido de livre p.mticagem. leclme~to de lodos os ass?cla- . . .... '." 
CELÂNEA. - Rua Trajano, 12 ~---.._ - - -- ---- -	 --- ~~:' a~f~:nt~: ~~ !~~t:~ede i~~~~= Perdas do? «AclíiU...Convl-.le 
Tem 72 horas para sair • • • í lância. Londres, loJ.. (A Brs.sUelrll). 

Berlim, 15 (A, P., agência Dr. Pedro (~t~lão Chnt~a ~édlCO· t. Convidam-se, Igualmente os O Conselho Diretor e a Di- ;'8t~~ d~OUbr~teua~a~~1 :. 
Dorte·amerlcana). - O govel' · _ ClrUfqlca i Interessados. retoria do Clube dos Funeio- zador cAChilles~ te'vá :? bal. 
DO alemão r~i inlormlld~ .de das molesh<;t;; ~a cal?eçc;x e pescoço Se o Graf von Spee» fôr nAriol PúhUcos Civil da San- xas, sendo 4 mortos e 3 
que o Urugu81 não permltlr6 ~~SPECIALISl A. EM . t< ta CllariDl cODvidam lOS feridos . 

· 4 que o -AdmiraI Graf Spee» OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS mt.ernado~ ~~m~letar. In. sócios e dema1J l1uu:lo· . 
permaneça em Montevidéo Consultori,,: Rua 1'l'ajano, 18 se·a a vitoria mglesa miriol púhlicol .pari . lllisll- - --------...;;,. 

s4~:p:~e~~, :o:e~m~ iou:~r:~ Diariamente daR••~~.~c~)2Ph,,~:81 :6: 6 hor8s ciaN~~~teY~~~rl~~n~t·_ PÕ :~~~ r;m.ia6~eS:e:t~:s 1:i:0:.!nfri :-------........_

Mecha. .'teria recusado o apelo para iiiif~==-=-~. York Sun>,emeditoriat. diz que, anivenário d. IUlfundlÇio), do &'.:G~.io . 


::~ue~e e:ocr~~r~gag~s. ficasse :~oM~~~:!jd~~~ei~t~ors!~lerennac~~ :r.I::~.:~:~i:~:I~=f:.!:~~! 

, Clrculos mai8 ou menos CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS rado como «um sinal de vitó · lor Fadaral no IItado_ 
 . Agências fi ;-'

' ~~:6ri~aedO~:;;~:~~~rqU:u~il~ nUUIDOS --··auI- 6DHüDIID - CDBe~g - PBSCOÇO ~~e i:~~el~~:' o~crf:~~~t::dOna~::~ b:r.l r3lUs, 16 da Dezem· Repr4iHJêntàç õea 
comaDdante do -Admirai Grlll Dr. ARMINIO TA VARES terão que mudar a sua opinião "'I Iv·l Caixa - 37POI~I
~flÍ~::::;~lhaa ~::~~~~~de:~á (Assistente do prol. Sanson) sobre os navios de bolso'. Para a nossa .aduana R... Joio''''''' - S 
buénaval brltâulca das ilhaR ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS Aviões ltalianoa O sr, Agostinho Carneiro .da F LoRt;/fll)'p O'l' I'S 
}!al!hlail);: p~derA fazer com Consulta. :lOSOOO-Operaçõe. a combinar RecUe, 15. - Voando da Cunha, guarda-físcal de agênCias. 

~ 'qul!;a i e8qU8dta Inglesa torDe CODsultórlo: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residêncla 1456 Alrica, depois de terem par· f1s:als, foi ante-bontem nome!l~ 
"';;8.1111 de Moatevldéo impos· 5 . 	 tido da Itália, chegaram aqui do guarda aduar.elro .da ' Altan; i~i~r.!,:~~~~ ' jfV!}. 	 li avlõe~ ltallan08. dega de Florianópolis. . ~", 

1Br.i,queêlos e artigos par. presentes, só naBAUNOANDIN '' ,(C,. SA MISCELÂNEA", 
o ..tabel.clmento que v.m batendo o recórde. todo. aa anoe. Da yeDda do. meuno. 

Distribuidora cios R'dios R. C. A. VICTOR, • maca d. fama munclial 
12 - Rua Trajano - 12 
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o ESTADO-Sãbado, 16 'dé Dezembro de 1939 

Eletricidade A I!NSTALADORA DE FLORIANOPOLISI R ':.~ 
possúe uma OTIMA OFICINA para concertos de aparelhes elétricos em geral, como sejam: Tra ano 

em geral aparelhos médicos, enrolamentos de motores, transformadores, dínamos de todos os tipos, fer- • J 

ros de engomar, fogareiros e qlJaisquer outros serviços concernentes à arte. o. 11 


Comece bem o ANO DE 1940 

Oferta ~ni(a de Natal 
-da-

CrMito Mútuo Pre~ial 

20$000 


A título de oferta de Natal enviaremos uma 
caderneta de nosso Clube, com ~orteios pagos 
até--Dez~mb-r(jde1940, (26-sôrieiosj, a-todo 

aquele que nos enviar nome e endereço 
acompanhado da importância de 20$000 

200 primios extraordinários 

No sorteio de Natal, além dos prêmios 

regulamentares serão distribuidos 


200 prêmios extraordmá"ios 


Oportunidade única 
Rua Visconde de Preto D. 13 

FLORIANOPOLlS 

o 	terceiro que se 
afasia êste mês I 

Vitória, 	 15 (Uavas, agên-I
cia francesa) - Por ato PU-I 
blicado hoje no ~Diário OH- I 
cia!» , !oi exonerado, a pedi
do, o Dr. Fernando RabeJo,
do cargo de 8ecretárÍo da

IEducação e Saúde Pública. 

I~~~a~d~~~~zr~ãé od;~rc~~~
I~~e a::i~i!~~tadâa ~J~ri~r~~~ 
i Cão estadual, no corrente 

mê~. Quer ser feliz; 

1'1 A lY"aior quantidade
Para cumprimentos de de mamona 

BOAS FESTAS JOÃO PESSOA, 15 (,T. B.) 
- O navio norueguês .Tro

envie cartões da Dic Stau levou ontem deII Cabl'delo a maior quantida-AIR FRANCE de de 	 mamona embarcada 
.' I neste Estado, num total de

1:304 toneiauas, quantidadé a6

à taxa reduzida 2$500 para EUROPA. ~!z:~P::i~~poartaig::i d~~:: 
Cartões grátis na Agência e nos Correios. ~~o1~~~ ~~rag~~I~~deOr o o:t~~ 

Fechamento da Mala para Europa: Ianterior. Em apenas quatro 

cada SABADO às 11 horas nos correios. I:aOj:s e;~:;rto!~r~:rci~:'i~~õ 
Em negocias, amores, ter sor- '!---------------------.!!I~~~~fod~:ud;re~fj~~~t~;ú:n~ 

te. saúd~ e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva,
Caixa Post~l, 407, Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio
de obter triumpho, prosperida
de. fortuna e sJ(,rle. N~n hesite 

I
 !'~~ pCe~d~~Ç~~ d~~~i~~!I· 

políticos 

Ils~~a~I~)~hld!~~~~~~i~~'CI~:::_ 
do que perncr-aln os direitos I
politieos dn cidadão brusi
loiro, pela isenção do servi
ço mililltr, ohtida por COIl
vicção religiosa: Hugo Ve
ronese, alistado e sorteado 
em Santa Rosa, no Rio 
Grande do Sul; João Augus
~~ I~~elp~trZ~~I\~~~s~a~~rte:~ 
Rio; ,Joea!á Kmita, alista:io e 
sorteado em MaUet, no Pa
raná; José Poli, alistado e 
sorteado em Vacaria, no Rio 
Grande do Sul; Nazaro Me
neggotto, alistado e sorteado 
no mesmo município e Es
tado; e Orlando Raimundo 
Busato, alistado e sorteado _____________________llem Colombo, no Paraná. 

Representante da Caixa Economic& Federal para a venda Gonzaga», na rua João Pinto, 
das Apolices Pernambucanas. n. 16 (térrt'o). ' 

22P• v-39 453 5v·5 

• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•. 

I PÚUI vilnar ~em [Omlmmi~~o 8no~~a malior 9:,mlll ! 

I
• 
.,••icqão 4. 8~ia.,••C.. !

•
I UIIt;deillD'ramento para o1I14e ~IIIIalftll i 

: no primeiro andar da 	 : 

I 
•• 

Oasa 1\IIAOEDONIA i 
•• 


•-	 .•
C A CASA QUE MAI·S BARATO VENDE 	 :-
· •I 	 GORA 

I no novo prédio á ~1jít.FII NOTA -	 a no... c... com o. 

subir. Reina, !!6sim, vivo en-B d (d P I tU8iasmo entre os agricultoanco e re ito opu ar e re8, calculando-se que a Sll-
Ira atual atinja a 500 toneAgr,"col:a de Santa (at~rl·na IsQ!ls. Acredita-se que, para

11;; li o ano, a safra dêsse produ
Soci.dado Cooperativo d. R.'Pons.bilidad. limit.d. I ~tO_d_u.;..pl_iq.:.u_e_.___~___ 

S~de Pt:f~~~~~l~~~r·· lb Dr. ApUa9uulsatode.l 

Capital 135:000$000 

Fundo de Reserva 54:045$688 MEDICO 
Corres,"f)ondonte em todo o naiz .. li !.à. -DÜiiüçaS ti itii...fii-

Emprestimos - Descontos - Cobranças Partlll 
ORDENS DE PAGAMENTOS __ Opera.. __ 

Abona pllra DEPOSITOS os seguintes juros: (ONStJLTORIO 
C/corrente à àispo~ição !!% Roa Vlclor Melrelles n. 26 
C/corrente Limitada 5% as 101/2 e das 2 as 4 horas 
C/corrente Aviso Previo t% Tel. 1401> 

Resld~Dclll: VIscoed2 Ouro 
por seie meses PRAZO FIXO h% 7 Preto. 4ia - Tel. lõô5 

por dGze meses 7% 

por doze meses com renda menslIl 6Y2% 
 Sala, precisa-se 

Administração de predios. Casal sem lilhos procura

uma sala em casa de famí


Acceita procuração para qualquer recebimento em lia, no centro da cidade. In

Repartições Estaduaes e Federaes. Iorm!ições na «Alfaiataria 


.• 
: .
i
: 

Trltjrel'lo 1'2. 8 
Pedimo. nio confundi, 	 Imit.do,.. do no..o .ntigo 10m. : 

.........................................................................1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5 

o BSTADO-Sibado, UI df Dezembro Cle to. ~ T~S 
~. ~__ __ __~____ ______~ __ ~__~....h~MMe.·.. ...................... .... .. .. ........................ 


Vesperas de AMO MOVO -- Dia 30 

.t'l "CONTOS 
.Plano Popularloteria lalio Progre~~o
_• . __ •• Bilhete int iro 13)$(0): VIges8imo 

E' um plano de todos, para todos. Aceitem-te pedidos plra o interior. RUA FELIPE SCHMIDT, 

Io [STAOO eSPO~J 
o remo: no Rio e em 

Salamina 
""'1RIO, 13 DE DEZEMBRO. Irealizara m todas as grandes , Era doentio e agOts eitA for. \ 

Há tempos, recordaodo BI- provas - qUe fez esmorecer o , te e robusto. A MAIZENA 
lac como graode aoimador lindo esporle. Em Botafogo as ; DURYEA Mugmentou o .eu 

da cultura listca, lembrei um regalas foram sempre surpresas: I appct itc e lhe deu s!lÍlde. O 
discurso do exc'3lso poeta aos o estado do mar é que inlluia 
«rowers. cariocas, pm que Inos resultados. E. o que era N üo ha duvida de que a'teu peso tambem CI.t • . ...1. .n.orroal. 

julguei ter ouvido esta frase: peor para o estimulo do públl- MAIZENA DURYEA r• • 

: .- " Rapa.z1ls! ·For!lm.- í}~Be>~ •.co, .n!ngue.m assistia , . de .vislo . ... milagres. E' um produçto 


musculos que veoceram em Idi réta, à :orrida dos barcos. ~ muito r.,b~tancioso c iÕt-;;.

SaiamiDa.! pois do Pavilhão e das amura'l mais digcriveia todos os ali. 


Evidentemente, Bilac pode- das não se pOdia acompanhar mentos em que entra como 

ria ter dito assim: - porque o esforço e o seguimento dos I componente. O seu empre: 
«esses musculos" seriam uma competidores. Perdia , assim, de ao !la o.limcntaçüo inr.ntil 
Ilgura traospoilta, ou uma e- interêsse a regata em Botafogo. , ~muito 'rec ommcndadó

Ilpse, que quereria sigoillcar : A Lagôl se presta, não só 

«musculos como êsses' . I' pela serenidade das suas águas. • 


Mas, tempos depois, encon- como pelo alcance da visão GRATISI - ,..,_ -itô;'
trel um cavalheiro que eu c só resta que as entidades res um oxompl..r do no.s.JO no.,.~. 

lJ"vro"R eçeita5 deCoz;nh'l1'.(:Dão coohE'cia, e logo acer- \POnSáVeis providenciem para a quo ensina o modo de pre~cou-se de mim com elogios, construção de arquibancadas p.rlJl" optimôs p rato. para...: 

dizendo que m'3 via sempre em lugares apropriados. 

com prazer. E tanto isso era Mas, há um argumento Que é c:n:~·pt;:':~p';f?caC;an:: ;Z' 

verdade que tivéra mesmo preciso atender: a face econômi
 MOJ'. ena D u:yea, 

oportuoldade de coostatar um ca do problema. Os poderes 
MAIZENA BRASIL -:S . A.êrro Da crônica em que eu publicas devem estudar (\s meit.s c.... p.,.taI 2911 _ !\&u P..... 

exaltava Bllac. rt frase 0110 de facilitar aos clubes de rega Remetta.aw ORATJS o ~~- .,.,.
erli como eu a escrevera - tas o seu comparecimento às '::?(iío 
porque o meu interlocutor a· provas de relllo na Lagõa Ro TEXACO MOTOR OIL no carler de seu _t-,__---'''--__ 
f.uvlra diretamente - mas: drigo de Freitas -porque é ai, automovel-eliminará as suas preoccupa IIIDlllÇO--,-"-"-'-"==-'=-
.R8pa7.e~! Foram músculos c não em outra pista de água, 

......'L'---''''"'"= .......''"-_
assim que venceram em Sa- que oJ exercicio do rtmo terá de côes - melhorando o seu funccionamen
lamlna.! ficar.-J. C. (Do "Correio Pau- io, reduzindo o seu consumo e evitando -,-------1 

Aceitei a corrigenda - e listano). ., ••• ~I OUR"'Ú;lhe paradas e .despezas com concertos.'agora lembrei-me dela, e, de ====:- I .• w "I-h•• IUI!J 

novo, a sÇno do graode po- H t f t , .. ~ ~ ,''"\ 01 ( 

eta par~ levantar o coração o· as& aos MUDE - HOJE MESMO' • 
da mOCidade. pois que 8110 ; 

08 músculos fortes que am- °Botllfogo, já está provl PARA ESTE LUBRIFICAm SUPEIIOBI ---, 

param o músculo central pa· denciando Il rllrOrml1 de Rua Guilherme Avira 

ra realizar a ' mll"nar divisa turma dl' ruteMl para o pró
 e senhora
dos romanos que aconselha xlmo Cf!m peuDuto, pois orga · 
li perfeição humana: corpo e Dizou UlUa lista de jogado. pertlolp m o nnl...do de 
esplrlto IIlios. res do Rio e dos Estados laa rIIba leol~t,· om o 

Ir. Loopoldo Suloe.
'. rl~~:' 13fl~cq~epo~:ue~ed~~~~~ Pfl~~~~~P~~Ú~I~~!r~~~~o exa

~o~:n~:r e:!o:~ ~:~~~oaI1~1~ ~~ns~p!;I~~~s~:m:u~~n~~~:: .....;.=============:;:;::;~~~===_;;:;-;--;;;:-----;---
"O 80S rapazes, éle dislln- lizado o atacante Canhoto, laol6to e Leopoldo 
gula o remo. Achava belo do Palestra ti da secteli.o bao perUclpam o ICII nol,.adoo movlmeoto de remar e SI1- t1elr80t~ . A<iUAS MEDICINAISbla dOIl lIeus resultados mag o O Filmuso trio atacante do FpoUI., 1f)-12-~nlfleos. Independiente, campeão ar · 


Entretaoto, depois de ter gentino, que jogará amanha de São Lourenço 
 !I~_._u__________~ um perlodo /lureo DO Rio e contra o Vasco da Gama, é 

no Brallll, o remo parece que> coostituido de De La Malta, Alcall-na: combate 08 males do
prec\lta. o futeból absorve t~ri co e Sastre. O centro pa ti... MUlA Jolt 

IRIOMI DA SIl.YIIIA~~1~~:t~ a;~í~~a~:~1!-i'e:~~~: ~,:uda~~ ~aon~g!:dO;o~t~~::~ ESTOMAGO e INTESTINOS , 
do., financeiros. De La MaUa é o perigoso partlolpa ao. par.nt_ e 

Agora aparecI' lima rellolu- dianteiro que nos tirou as R!:~ço~esizadoas ~ de lau ,.Ia=Magnesl-ana: 
~!OJ::er;!,a:: ~~':~ d~e:~~ r~S:~~~~:::r~~a:~ ~:~~~goa; FIGADO e RINS"" ,.~' ~::tr:-ou~.!~~~ COID 
zadas ali quatro reJtstas do S8stre é o «homem dos sete ANTONIO DO CAR.\tO. pa,; o Ir. eAULO FAUS'l'INO 
8no "Iodouro em quatro pis- Instrumeotos,., o jogador mais delro, residente · DI cidlde de. KRlBOBIl. 
tu difereote.: Santa Luzia, completo da América do Sul InFormações e pedidos OURO FINO, Minas, h'O lll.ai!G;
Saco de S. Francisco, ensea- e que jogando de médio di- de dois anos,que se .::enco.lI!ra 

da de Botafogo e LagOa Ro- reito no último 'ul-americaoo, radicalmente turado ' dos;,{ila!~3: IlACIKA • 'AO'LD 

drlgo Ih! Freitas. Alega-se destruiu a famosa ala Tlm- RUA (O~SELHEIRO MAFRA 84 ques eplléllcos que o/ H.yi~m

%~:' :~:t:~c~~;:~ ::80uf~~~ pa~ea~~~erto_lel que dispô. n · . . rd'.. io~...ã-.•. ~d~Í1~; partIcipam o leu DOIY.adOI :~~~a~I~~'ISu(2}n~ . ~ 8
ati,.ldades (ainda o futebóll) sObre a nacionallzaçll0 do I FONE 1350 rMavAiI.hOSO preparãdô · ;~OCAL-: FpoUa.., to-XU-ioW 
os demais clubes de reliratas, trabalho li proteçll0 ao tra

:::~::!r:/:::: it~o~,m::~ :~~~~o c~~~~O::I,no~roc~~~~: ~~":'-::"'-------------~~""'õii~...rlto~~O:;:'~~e~t:ss;:ú r~~L~~~ , ~".-It 
podem arcar COIII a8 graodes de futeból, oode exlate gran- 419 30v-26 SIA, lendo '} UIZI lei_to' 

delpesal ' de tran.porte de de númolro de jogadoreli el!- rou o diretor do Departa- móderno e Inof__,~)"~ , o elixir eM Not....
r ........... __ • 

R~d.rlrode Freltall, pllta jà Falando à . Impreosa ca- que s lei terminarA de uma para veraneio .. t .B C L E (:T I (: A .................
barcos e trelnol na Lagôa traogelrol. mento Nacional de Trabalho Otima residênc.ia 

téctiicamente designada co- rloca, o diretor do Departa- vez com o deaequlllbrlo dOIl Situada Da:' réla dos Bar~ <Y; SYPt«.1S1
iDÓ"IUP.él'iOr a tO.dal a8 ou. - me.DtO Naclooal de Trabalho ordenados que se observa relroll, com boa Agua e....,...IUZ.!..•• ..::...~.:.=1:-':~ 
tru. , . prestou loformações e el- atualmeote, poIs que nenhum úolbulI à ,porta. .~~Módico : alli~( ( :~. 

- A Liga ,deve ter 81Jtuma clarecimento~\8obre o palpi- clube poderA pagar mal, . ~ gueI. Tratar com;;;A,'üp.to ~: : • • • _ 

razlô ·..... mas nAo toda. Uma tante ássúnto.· Depois de 8e um prolll.lonal eltraolitl.'lro 'Brando. 
regata' D.o8ico, de"':S. . Fran~, referir à kquelxa no aoo do que o aalArio que ,paga,-a . - - • ",~i _ _. 

ci.co...~brlra 'á ' tanta'ídellpesa, palIado aprl!seotada .contra ' um naclooal. . . • I II~~~_~.~~~~~~~II
oU maia, ;que . a" LagOa. E, o. FlameDgo • seu desfecho ". '. . (ISI Eledrlcl 
DO é~~d~!l; a LIga 'Indicou o' f8l'o....,.1 80 clUbe por nao AL~UN8Ilm!g? .!i0 _a06· 

longti!q~~_r!,~~jI~vo do!l1torat .exiaUr alada Jegll!laçl.o a t1emo c_arl~,c!, 'cogltam eI. Dr••• ,.. 

lIuJJilneose',;:(para uma ' das. ,reapelto dOI detalhes lobre obter D,lel,cJ,s .para a oooRrG- vende mldldor.. • ___ 

luU ·proi.1. a 1.1 agora deci'étada, dl8iíe Ç~0 ~eum ê' .Ç!I po pera o Insfallao••quadro.. 00--16
-0-.' R_

J' "Ia te dflÇlat.. Illptrlo- que para a ola••I1IO&9&o doa esporte be•• qUI .ao ter' o a • OI m • parUol"" qDI.,aI ouv --~ 
rllild. da L..J6. RodrtlO di doti 'erçoe dn.-•• lu,r 8111 deHJado d"IO-.ol-.llIIl.to p r e mo.. com Joio PIato L 18 (110
Prt.ltu - t creio !DIsmo qllt. coDI14e"9&o em cada clube eDqaantu dlpeDder doe 0&111- Preço. mocUco.. .....l. eo..IItI8 .. 
L R- J. 1110 • dl,çut... Coarim. o DlI.m.ro total d...u IID- ,oI de la'eb61, COIDO ...m ........ ~ 1 .. • ......... 
portlll. Itaabnr 1 UII.,tn « IId.· ,,.pdol e DIa excluli'P&- ac01ltec.lldo. Rua J PInIo.. --- «.. AGI ,o.... _ 
de diretor. do r_ qlll 101 • . mot. o de "UI Jogadoru lo RBNDA do pr'1I0 ..tre 010, 1 ~.. 1JNpI. 
llIta-.n" • PftCIritlSldt da di hlieból. culoou e penaambllGaDoI Se"'" ......... PpolIa., 36-11-1a. lU" QutW IM 
ptlta di _.da de 8otalOlo No toaute, porém.' qu.._ adqla a ImportaDa" 4• •"-...-----1!!III.~'1....._----. .. ~I dllr. ....11t01 ' " 1 li tio de ,.01l••ra9l0. deala. &t:11IOtoOQ. •• . ,_ a IIY,_IO..".8...--.u_..."..._'.'.*..'...... 
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~iMW-·kTlJ""'T?'!S'W-ffií'CZi'!'1ZMlW 

Para as' fesiaso melhor ~sottim~Il.iod.e_ Cltllg()s ,_ para HOMENS. 
==========~<== SENHORAS e CRIANCAS; S9. na - -- -.-------	 '

CASA ~ .~A. CiA:r· ITA1.~~ 

16 Matriz - RUQ Con!ielheiro M~fra n. 8 	 Filial - Rua Trajano n. 1 

-lillIli m~UI'"t! I 

~ SalGUE! SAlGUE! S••GIm I 
mUNGUEHDl' 

(forIl8!a Ilemã) 
E' o unico forílflcêlnte no 

mundo com 8 elementosCDillpan~ia C Aliança ~a Baí~» 	 I 
tonlcos: Phospboro, Cill 
elo, Ar:5enillto, V?Jnadilto, '1 
elc. Com o 8eu uso DC limFundada em 1870 !lide: BAli' de 20 dlil~, 1I0!ê1-!l~: 

1 - Lenntamelllo liIfr~1Seguros Terrestres e Maritimoll 	 d~s IÔftm~ e volts Ir~mf;.jll\

la do ~ppet!le; 
 I 

:Z·--Dr.~a~o~r~clme!lIo por

Capital Realizado Rs. 9.000:&00$000 compittn "/15 dôru de C~o 

Capital e Reservas be~8, int','Dn/. ... o('fv')wh · 
.. _~~,O~8 :~!!!9?~ 

-- Responsabilidades em 19.\K .:. I!!o.6::J2:o""..7 ... 

Receita em 193R 22.786'183$148 ''' '-:I'-Cc!1lh~te I~d!cat dr. 

Ativo em 31 de dezembro de 1938 71.478:791 $813 dr. .\>rt,s~r> Derv J~I I: do fI'«o
I 

Sinistros pagos • 5.094:715$170 "'lIlJr~cllBr.t'lt'J de ~:J:!:tOI (l8 

Bens de raiz, (prédios e lerrenos) 17.186:248$949 ~e"os; 


4' - Allrtll1e1l:o t!e pCl'! 

v.:rI~ndo de 1 11 1) k1l05; 


O S&Uiaeng! é ama !lr~r.
de deEC!lbr.rll !!d!!o!i!lc3.  GILLETTE é o presente mais intcre~sante 

Diretores: 
Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pânfilo d'Utra 


Freire de Carvalho e Epilãnio José de Sousa 
 OplaIA-) "o dt, Mn;!cel SO~ para a homem de qualquer idade ou con
t!lt á t CO'l i,.: dicão social~ porque assegura conforto, eronom:a~ 

hygiene e r.'""Ipi d e7. no barbear. Como presente 

Reguladores de avarias nas principais cidades 	 de Natal, Giiiette tem a vantagem dc tomar 
da América, Europa e Alrica. sempre lembrado o offcrtante, não sómcnte 

pela sua utilidade constante, como por ser mai.s 
dura vel que outro qualquer objecto de uso, 

Agentes em FlorianópoliS E scolha um dos lindos estojos Gillette - de 
7$ a 120$ - porque aerã mn presente queOH. RICARDO( A M PO S L O BO & Oa. 

rWA J!~L1PE SCHMrDT 1>:. 31) G~TTSMAN 
ÇQ/.t" postal II}-TelcpooM1083-ElId. Tel•• Al_L/ANÇA· Ex-chel. de cJI


Escritórios em Itaial, Laguna e nlca do 

Hm'ipltal de
Blumenau. Sub-Agente em Laqes

3 Nuernhol'g 

(ProfB. L. Burkbardt
Curso de admissão e E. Kreutcr) 

Anibal Nunes Pires e Ari Sartorato, profes EspeciaUlita em sores do Ginásio Catarinense, avisam aos dis

tintos pais que se acha aberta a matrícula pa tinwgia amai ' 
 IRMANDADE DO SENHOR JESU~ DOS I~KTITUTO DI DIAGNOSTICOra o referido curso. Informações: Av. Hercilio PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADELuz, 66 e Rua Cons, Mafra, 147. Fone 1167. Alta cirurgia, gyn e IlUNIOO 


414 v-27 cologtll (doenças de do 

Or. Oj.lm. Mc.llmlnnI!cnboras) e parlos. 	 EDITAL 
r'ormado peja Unlverslllade d..Cirurgia do systema 	 Genebra (Sulça)FOHNECIMENTO Com prlltlca nos bospltala europeu.Dcrvoso e operaçõea ClínIca médIca em geral, pedlatrhl,

de pJasUca, De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor dneuças do elsteala nervoBO,IAS CHUVASI Coo:mllorfo IÍ rua Trlllll ,Jesus d08 PaH80B e Hospital de Caridade, desta Capital, Assistente Técnico 
DO, 18 (dlls 10 63 12, e previDo aos interl' RSlld08 que até o dia 20 deRte mês, 1\8 Dr. Paulo Tavares 
IIllS Ió lÍs 16,110) Ttle- 12 horas, receueré. esta Irmandade e Hospital, na sua Se- EapeclalÍ2!ldo em higiene e ""lide 

AlI MUDAft(,lA8 BRUSOAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM phone - 1,285 cretaria, propostos em cartas ' fechadas, de lodos os artigos pÚbli\laR~gl~eU.~~~':i:~.de do 

mGO 11M RESFRIADO, QUE, QUANDO MAL COMBATIDO, 

PRODUZ UMA TOSI!IE IMPERTINENTE, O QUE EQUIVALE 


Resldcncta á rul'i. F..s· ~~c:S3~~~~ ~~ ~~Óx1:it~s~~g: durante o semestre de JaDei- Gabinete de Ralo X
teve!!! Juntor, 20. - mzm - CAMINHO AllERTO PARA GRAVES ENFERMIDA Os proponentes poderão obter as listas completas ~,~~r.:;l~:lco,::o:::n~o~~:::Ern~e=:'

D1B, TAEB COMO: BItONCII1TES, CATARBHO PULMONAR Telephone -- 1.1,~1 de todos os artigos aOB quais se refere êste Edital, DO Coração, pulmlle.; veslcola biliar. 
DOa NAS COSTAS E NO PEITO; DEPAUPER:\IIIENTO • VIlA ----------·IH?:rit~\6U com o Irmão Secretái'lo, à rua Felipe Scb- RadIOgrarl:~tô~~~~:, ee':'ádloll'aflae
n.&Q1lEzA GERAL, FIOANDO, PORTANTO, o OROANISMO 

PRmJII!POSTO PARA 11M DOS MAIORD! l"LAGELLOII DA - ----------- .----- .------.- ml n CO~BIBtório em Florianópolis, 11 de Dezembro de Electroca~dl~;:;ia cllnlca 

~mB A TUBERCULOSE 08 MIBUlIL BonBn,o 1939. 	 (Dlagaóstlco prOClBO da moléatl••

• U n 111 	 GUSTAVO PEREIRA cardlaca. por melo de lnIçados
USAE '.O GRANDE TONICO DOS PULM6E': Se cretolrio elétricos.) 


CLINICA GERAL 456 7v-4 (Dete~:~~~Ii::,Od~:~~• .dai 


VIAS URINARIAS I LLOYD BRASILEIRO .glan~~~dad~~ecJru~!~:ía.). 
Especialista em molestas (Exame qut::ãcll e mlorollC6l11oo do 
pleuro-pulmonares (bron- «PATRIMONIO NACIONAL- 8UCO ~ncd"ulll !' da bl~8~ 

chiles - asthma -- IlIber- LINHA ARACAJU/PORTO ALEGR~ (Para o NortE' ODd2.a~~~~t:. ~IJ~s~~:~i!':!~81ai; 
culose, elc,) DO Sábado, e para o Sul na quarta-Ieira). cCOMTE, AL-] raloa Infra-vermelbo 8 eletrIC..ld, ld8.. 

DtPb, Ch , JOÃO DA SILVA SILYEIRA Consultoria: Ru. Tr.j.no CIDlO-, cCOMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO- mtldlca __ 

d.. 14 •• 16 hor.,. LINHA PENEDO/LAGUNA: cMURTINHO_ o cMIRANDA- Laboratório de microscopia e 


" ': Qll~ > FIqAI!EIS FORTE E .. ROBUSTO - Phon. 1595, - LINHA RI0q.J?~~t~L~~i,!:~:J~sNASCIMENTO,., Exemea d:n~~~~éC~!;!C:i.lln6.ücO 

I ·" " UCONS').'lTUINTE DE 1,- ,ORDEM Residellcia: R... Joio Pln- F R E T E S D E C . A R _G U E I R O S ~~,,~~~~a~::"~~8t~~oà:'~IÍ~:.: . ' 


lo, 1 (Sobr,)-P!to". 1214. VAPORES A SAIR' E .. II OI d
; I<:A' ::J;-ÓD,EROSO FORTIFICANTE ' 1;1 PARA O SUL: ' IÂ~êbel;a~~d:k,ur~~d~~': " 

I O' R G d P I Iprecooe de ,ravldez),. Ex.m.,_: dol
':~iicIIB <,E.M TODA" : PÜ'ftI ": ' II;:;;;;==;;=====;I

COMTE, ALC DI. dia 21 para 10 ran e, e 0 - . puz, eICl<l_ _. ldO, raqu .... ..o.... ·:._ .' 	 _ l1'08, . ,1IqU ...IaD _" ,c,.);
tRI , e Porto Alegre, 	 ....qualquer p&IIqUIIIll :A:" eluclUÇI4I --
PARA·O NORTE: . . 	 R Fde=fo'.=:tiad~ .•MEDIG(j)x ES~IRvr~ Dr. _Re:migio MIRANDA: dia 15 para \taja/, S. FrRnclsco. Sa.ntos, Angra - \I8 ·. ;'eI810081,195 " : ""',: 
dos Reis, Rio de Janeiro, Vitória Caravelas, Ilhéus, Salva- ' F L O 'R I A NO P -O L I S ',(it"'()t!1:eSP#t~ ':: ?-:,~ < ' ".." , Ci.INICA -MEDICA 


Dr. A, ~Car:Yall1o,.,;clfnlcà'g~ral!fien;V cÕDsultas ,gratis a Molestia internas de ~'gM~É~c~~P~L~~~~!~i6 "para parãniaguA. Santo., Rio , de ,,: . , '~-: 

que.. nliét.r Qome, ldad • r..ld'ên c ~éDvelope Be~ Senhóràs e Crianças em' 
 Jà!l.élró, .:Vit~~la. paraveia."Il~é~8, ...•• Sal!l~dor, AracajA ' e ----.------.:'~, _,'.;) c,, .lado • IUbIortto ~ra a r H po.(a . '\-,(é. pIrita"Fralerni- Geral. c." . ' . Recife.. ...... "'.:"'" ·~ .-,""v-- .."., .·.·," . ,... _ ,.' <. _, . -_.

dAIS.. 00. 164•• Rua do Aer. IL ~~I~i~!'~~1i_~"t()l.de~~~~~~r~ .' ..' . CONSULTORIO : <'I 'ASPIRaNTE ', NASCIMENTO:<dla o21cl!ara ,< ItaJtlf,S, Francl8~ ~ Õ.Eíixlr cI.No~lI;irl--A' cronic'a 'RlIóI JONS-üLiAS: Sób: oOb:F:~~AA~rS!!to: ~:;B~:; •~lt~;it~~~~REN-" : \ " ' ''''''' " __ •

la " Ih 1" ,. 17 IIOrU,GONORRHE	 ClA AOS VAPORES DO LL~D~BRASILEtRO.:1'/t:',,:;L ......... •
RESIDeNC1A:
Nlo de.'IlIIIIe I A lCIleocta prouedlu e b6 uma Av. Hlrdlio Lul, 1M SYPI-USI 
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"a sua Gasa um av aistinto 
Neste fim de ano 

os legítimos móveis de imbúia, da•••• 
FÁBRICA ZIPPEBEB &Cia., ~o Rio Nelfin~o 


,--

••••••••• --- E------Ge-n-fe-r-t'e---- , ~ egância-DurabiHdade
••••••••••I••• de H. UNell1 -- à RUA TRAJANOI 
I 
,.................6 


o Estadc)! (ia. de Transporte Brâsil Ltde. 
Diarlo VeSperlbw 

I PASSAGEIR~~~rFf8Fsf%~cQ@~~DAS 
Viagens regulares para ItajaÍiJ:ll'U~eDau. 

Jaraguá e Joinville. em confortávels <,/ 
Hedac9110 I) OHiolDaa • ONIBUS DE LUXO 
r.a Jolln Pluw D. IS Para inlormaçilcs procurem os agentes nesta praça: 

'I 'el. MACHADO & elA·. 
Rua J'oão Pinto. 5 - Fone 1658 

403 .':: 25~:~21 
N. C.vitel: 

IOl!'(1OO
t:~tre ~2!OOO 
TrlmNtre 12$000 
1Ie- ($000 
Nomero ...ulao .~ 

AnDO 
a-e.cre =--}'!-o-l-e-st-ia-s-d-o-s-r-ü-ls-e-c-o-r-aç-ã-:'o--:'li·Ê;;ã;;··h~~·.i.·~:H;;~t;:·1TrlmN&re 

o TONICARDlUld toolco doa rios e do coraçlo limpa a • Transporte rapido de passageirds e ' ~àrgas»,?~m o vapor «Ann.-; •AllDUDOIOI medlanle oontraclo 
bexiga, OI riDO, 111 Depbrltel, areia., coUcas reoal.; aUllmeol" as e., unicamente de careas ' cómo vapor» .Max-. -. 
urlo.... Tira as locnações doa péa e rosto, bydropalas, lalla de 
ar, palpllaç6es, dOres do coraçao, uatbma, bronoblte aslbmatlca, • • 

arterlo-.c.R~;nedios das senhoras • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS:< • 

perdif.: ~etl~o~~~~f:~op~~rJ!~,~~:~~?1a~I~~, r~~~~use ~r::::'~ I : 
:':!~:~r:::la~~I~'::ésc~~e~:s~~~~o~~~\~~°io"d'"a~I:; e:!~ • Linha Fpolls.-Rlo de Janeiro Linha Fpolls.-Rio de Janeiro Linha Floria opo'"- • 
mldades da. 8enboras do qualquer Idade. • Escala lt:ja~~~~~s.FranciSCo Escala sao Francisco LaguM. •Lesões do coração easthma . Transportes de passsaieiros

Aluga-se ou vende-se cootr8U:;dr~p~ta~T~~~~:~~d!~PI~~1~o~e ~~,d~:a~e~(lI::J:. e cargas. Transporte de cargas Transporte de WiU. • 
a 'casa n. 145 da rua Frei 

Caneca. Tratar com o dr. Os meDto dlll velal e arterial, bl'ooncblle 8albmatloa, aoeurlsma, ... . ' 
lypblll8 e rheumaUemo, le811e8, oaosaça, urinas escal888 11 dOr" P t C H k 1 16

valdo Bulelo. 00 oora9l0 pontadas nOI rloa e loobllçlles. •• aque e . oopc e e Paquete cMax' Paqueié , -Max- • 
AOS fracos econvalescentes Paquete cAna- dias /) e 23 dias 7 e 22 
Deyem usar o STENOLlNO, que lu eDllordar, augmeola o • diàs 'i "t n • 

'S....S. F'" I.LAli-LI.CA ~r dOI iDuscui~~ dos nervas. Fo=:r'r'zauo.~':tf~~e:'::'oe~: '. Salda ã 1 hora da madrugada. ' .
A c:. OOIll e DI&S COltal, pernal Iraou • S Id ã 18 h · Saldaifnl 1 bora di • 
DE '!tC~TARINA o desaolm\18 a dy.peplla, ea ;. ~o~b:t~qá: ~ :~~~l:::a::!: a as S orlSp. m. madnipcla. 

Rua Tiradentes; 8 - petas dás saldas. :Rheumâtisino i. 
Fl:d~i:;~a~bLIS ,an:~e?a:;=ll1:?::~:'~=~: <; '. ?;d~~:à:ed:~b:~~:ee:a:té d~! Ordens,~et2~~rã:ues ãíé Old:!,. ,~ : ..~!:~~.:" 

IDIII'I, dlll!.~U~.Bli N:~~,~~ q~e:r:i,.0~Ii=~;< 'I ·· Iiil.~~·~., , .. . .' d•• aaJclu. : 

A-S ==H:~-O --=a::...()i rl8_~_~._I~l.~ "-S """E:N ~-~R -- ...~... . ...e..~:...~~S~ 11 ., ....~:!:::~:~~:!~~= ':.J:: I 
~a:~=..".ta!~ em MIA leUtlle 'DU•• ,óateol4 o M8IOYpAN, .. oRlta ,.J:i!:. o lIIoyl enio d. paauaelro. e carpa t Idto pilO IraplcM alto • 

•• ti taoru_ r.r.odl podlr ..,,110100, OOlllrl moi I.. ooa"liona Pari m.l. ~~,-:'~~_I ..1_ u____ u_~ ••II n.tpeIlIl, Irrlla~. UIII."., eorrilDlCllOI, 1D01... _ _ ..~y~ ~...--..~::::a: C=:I~,,:o':. ::.s:1:f~::~::'~:~. ID=~,::r~.t::--:: t , ru 00.......110 Ma". ...• 30. • 
....______-' ..._______________,.. _ ...._ .._----_..............1 
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Exposição 

Bustamsnte Sá 


Quem visitou a exposição 
do pintor Bustamunte Sã, 

l
compreendeu logo tratar·se 
de um artista muito sIngu
lar. 

, Vinte II oito té lfl9, inclul
das as Dintadas em Floria
nópOlis: ' IGREJA DE SANTO 
ANTONIO, MARINHA. e CA
SA ONDE NASCEU VITOR 
MEIRELES, estarão expostas, 
até ~egundR-feira, no salão 
do Hotel Glóriu. 

Bustamlicle ti um pintor 
com um traço tl uma manei
ra muito pessoais. Não abu
sa d(, colorido Q\~m vi! os 
«SCUH motivos> como S.l lõ
1'8 uma objetiva fotográfica. 
O seu gênero, Oll, melhor, o 
"SBuuto que profert>, roga ao 
logar comum da pinlurn bra
sileira. Está Desttl tra~:o fun
damentai n razão por que se 
conseguiu impõr e logrou o 
prêmio Brusil, antê·sala do 
prêmio de viagem à Europa. 

Estavamos e estamos fati
gados. da pAisagem morta, 
dos DÚS, das iDdelectlveis 
«damos à la rose» que atu
lham os .nossos «saloDs».

"CO\I. o IIRo dos prot!uctos. !\I 1:1I1 I i..": diz. () ~; r. I ,,;.; ( ·"~ '1 'iC se obte.m "lJsnndo Os Tres". Estas Os pintores nlÍcioIlliis, ílitO 
n \1I(!l'f'lI:I . "('nll~f'!! II' rx lr:lOrd,"aro" ri'  \' :tIlI ,)!!" "S ta'"!'''lll o ~r. a R pí,de Lf'r nos seus é, os pintores consagrados 

duc<::!O Il:l ~ df'~pr"a~ d (' ( ·o·IH'('I'lo~. lU;! ~ 'a i \i .... ·.. i lll() \1 ·I1i,·" I", 1I,:""I,,"i )s TI't'~" -- (;n~olinn Atlantic, pela velha critica e pela i
dade, haviam-se padrouizado

CIISto d(>Il1illlllff'lu: :in C' Jllf'1I0:, di:IS I ; t ' rdidl'~ 11 :IS ,\II :.r Jli,· \iloÍIOI' (li! I' I.lIhrifip:1';i'ío AlI:mtic_ duma forma lam t> ntáveI. Ca
vall:eiro, Hélios e um ou outro~:~~';~ 'I::;h\':':':i~~ ' I(;;:~l~~:::"l ~; ~: :~~ ..1.')~,:.tr::·IC ';;:;ri:I:;"('::: faziam exceocão. 

O academic'iomo, a mesmi
(:onlrar Lri.ln::'::l'nrt('~ In:li~ ",., llI flS t' ll !<l í:-- 1 H'~adl~S ce, a uniformidade dos mo
do Clup (' !' Ii"~ . f' n f'H'ln df' IJII I' :--';~I(I ff · i l () ~ ('(j !n tivo@ picturais faziam com 
Tegu lnridad(', IH'd,'i lo rllll"( ' illll<lHl"/lliO ,. 11111 mi que, numa exposição, vistas 

duas ou três télas, não senimo d., .-!f'sIH'sas {, mai~ lima prol'a d ns "all necessitava vêr mais Dada. 
Nos quadros havia apenas 
a mudauça das usslnaturas! 

Bustamante Sã, como jâ o 
havia [eito Martiuho de Ha
1'0, 'fraple, da Véiga Gui
gnard e oulros rebelados, 

· 1_6i;~_;~- ~==~or;~a-II~Vicia i~~iall :A:~i ~~~t~:~í~~i:::';:~Z~~~l~:l~~: ~1fPéil:h~;;::E~:~~ 

to Ll!vi, Caixa P~stal , 2286 - S. Paulo. Escrever dando t:rg~BbB~~~~~~~~teB:~~~::~--- ---orererêucia~. no sentir 08 motivos que 11_

Campeonato Brasilelero D;:~I~~:~A:~~~iO da exma. xaOC~~t~ ~:u!.1:c:~POSiÇãO. 
sra. d. Alda Luz Costa, espOsa do a magnlfica impressão que 
sr. dr. Osllm Co~ta. deixam os sous trabalhos node BBsqueIe esp(rilo dos que os admiram,

Faz anos hole o sr. prol. Heml- falam bem alto dos seus mé
Iniciou-se ontem, à noite,ISul X Pernambuco, e Bala X que Brü~~emann, caledr.âIlC.o d..O 1.",5-. i ritoB de artista. justamenle 


em Niterói, o 7.0 Campeona· Paranâ. . lI1uto de Educaçâ~ ., : ~ "!:' ...~ .,,:n:;: laureado pelo Conselho Na
. o Brasileiro de Basquete, ao I Dia 18 - Santa Catarma X Senborlta. fuça com que .eu 'na: cional de Belus Artes e que

flual concorrem treze rl'pre- Sergipto, e S. Paulo X Vence· mnrado use chapéu RAMENZONl. tanto honra à pintura brasi
Aents.ções. dor jôgo entre a Federação - lelra. - O. 

A sua organização coube à de E"tudantes X E. Santo. FAZEM ANOS HOJE: ---------- oi 
Federação fluminense de Ea· Dia 19. - Minas Gerais X sras.: Mercedes Moreira da Silva, Comprar lia CASA MISCEA 

portes, que tudo fez para Vencedor do' jôgo BaÍll X PII' Marlela Melo e Ida Moura Coelho; LANEA é saber economizar. 
flue o confronto máximo dos rané., e Distrito Federal X srltas.: Marta d! Rosa Correia e o NOVO CUTEX (INES CORQAD'O'S' .....•.''..
cesloboJlatas do pais se re- Vcnceflor do jôgo entre Rio Gilda Filomeno Costa; . Tno '''LON 

-vista de um cunho invulgar, GIRnde do Sul X Pernambu- sr5.: Agripino SOUla, TargIRo Pe- RIII Circuito ClHIDlIIOIl"1lco LlIli(
pois jamais nenhum outro co. reira e Odilo" N. Porto. _ FOH 1511 _ .' 

c~rlome reuniu tno lllevado Dia 20 - Cellrâ X Vence- -CASA' MISCELÂNEA, ;futrl- Hoje - Sábado - Hoje' - . 
.. numero de concorrentes. dor do 2.0 jôg~ do dia 18, t' buldora dos Rádios R.C.A. Vi- REX à. 19 hor.. . y 

A tabela ~o~ Jogos [icou Estado ~o RIO X Vencedor ctor Válvulas e Discos. _ Rua Etlfaordlniri.....io dupl.. 
. ' aBDsllm 1c..o~t\Ftuelddear:a"ào de Es.td'?rijnÔalt. o Sergipe X Santa Ca Trajano, 12. BOEMia ENCARTADOR a 

OI ... ~ EI. .r. um boemlo 'nv.ler.do;·· 
tudllntes X Espirito Santos. Dia \li - 1.0 jôgo - Ven- GRATIFICA-SE Inc.nl.dor. D.í o •.u.ue.llo .n- ··, 

Dia 16 - Rio Grande do ~~dV'ee:c~go~~~ ~~ tii" 22~. jÔ- a quel!! achar e entregar à Ir. o .IXO ',ígil. 011..0 111m., '. 
Dia 22 - Folga. rua ~Imlfallte Lamego, ~6, uma .m cu~: d:":~i::. b:~lb~~ .•u~' · :'i: ,ODE,JON Dia ~a - Final - '. Entre carteira com certa quantia.." MENINA DE MEUS OLHOS. ..:.. .J... os Vencedores do dia" 21. 4ó3 5 V -1 Amoro.o • htl.nlenl.;pré"dei"lo ':j 

O líder dos cinemas ULTIMAS... M.8 S s a o ·Ãi=·~:~t;.. ~::i:nli:: lin.I.'/·. 
·. ÍIIu.ClDliuIOll"kl OOnolf Lida Realiza-se hoje, às li ho· Preço 1$100, (.i10 Incluici,;). - . : ~ .j•., 

. : " -- F_ 1802 - ras, a eieiç!lo dos novos di · t AmiGOS di NEY PEIXOTO • IMPERIAL . ~. 17,19.iO.4S' h': ' ,<'"
[;~O~~.~7iS*~~45-ho~~je fl~~<;:":sd:aFur!~~l.Flori8nopo - ~::,vI:~:a::=le=~ E Muno MAIS DURAVEL T E NA CI D A' D E "'';< "ii' 

' U. dr.... cômico ..1.I.riolO qUI m::!:~~s ~~~u~amente Infor- ~~= :o:: r.'llõ o novo Cutex Typo Salon ~::';i:o:~·::i:,lh":!::;i~;M(t 
- f_In. p.lo ••u ,••llImo I que t' â I It atual dire · JOl6, 111 caledral M.1I'Gpo- 9119" o•.cum..de \ !l1~,I~ ..;PIII~/;;;;

~.'\ '. IfApreniõn. pel. .u. intrlg. orla ser ree e a. UlIJUI. DO dll 20 ,~.. !elrll. Basc,do em um principio novo, Cutex Typo Salon lua ' ....cIlad••. .• ' E..o .."ido: .. .:),;:' 
bemurdide· E jô' I t d' t d iiJ 'I horu. I IIIIlClpadl- é um pouco mais espesso que os esmaltes communs, IMPElia .a SUBMAJUNO.:~.'.,:::.',. o INTRUSO HOTuuO mS gp a~ s oSe ISPhi o DlIDlluradec:IDI lOS 11118 caDlt\:lre- mas dura mais dias, sem desbotar e sem quebrar. 11 o 12 o I 6dl . li I ., 

"'U. fllme · d. , imor • de "11J1éólo ~~rrotõu OaÂ;:;é~ICa~rà~t B~i: cerem li .... 110 de _I 1'1 alia. t o esmalte para a mulher moderna e activa que' P,~ço·1S"OO.·(.ilo ' :::\irld:r:·,:~.;;' 
~ c:Iot~do - cIe hUMori.Mo . Horlsonte pela elevada ~con- presidente da AS8ocia.çlio Ca.. exige: unhas lindas e adoraveis durante dias a fio _._~ '" -,-.

Me..· dó'. · IPIa6dlo• .do .Inllcio- tllgem de' 6 a 1 tarinense de DesportoA, de f:a ' . ··i,:) 
"'i11Iio ' ,"rl.do" qu. " v,,, plln ' . Joillville, delegou poderes ao sem precisar zer as unhas. DomlDgo',.. .,. ,..1_-.": " 
4e"'íi<~"~o , doa I'n••tr.vé. di- O prélio travado entre o nosso compallhelr..o de traba- Experimente O nOIVO E~,,?alte Cutexp ~YPOd Salon ....~r•• 01.8 .. •.n í ,~~_0~R"EX 3,0;\•••'".,~~i..30. 1i=.
.~;,".. ~rté:lH rdé ....• .oçiO: Santos e o Portuguesa S>1n- lho sr. Nelson Mala Machado, nas novas côres e egant,mmas, que arls a optou ___..... . _... ... ...>' .. h. .. lfII

"O" ' YIH8ADOI tlsta, terminou empalado pela para represenlã-Io no refe- - Cedro, Orchídca e Cameo. .F1I~"BA: ..'...Df' ~ILft!;.. ...8UAlDA .. .'!.t' ,OijC . __ 
- He ..Oírel!'.i: ,7" . contagem de 1a 1. rido cODclave. I' 8AraAU 

C....._~ =~I~ O.F.S. Jogarão boje, à tarde, em Os jogadores do " Indepen- (;tJ· --.;;.-=." A eitiillíClâ' qri'idI • ~. 4e 
d!enle realizaram ante-ontem ". ..... .~~.. ; _..f~.'@J.a.;.'.' ~ •••,·'.7V"bh"'~ ' ••ii; íik lo. O ".to ..... 4e... .< ... "•.... ' 

r-: Pt~~~.: :~~~. ~·ôr~~h~~~:sej~~~:~:e8 do ~1:~:I.Prlmeiro treino jndl- . . ... .. . " 7r' ;;~~:~~1r: _::,~!:. 

l..ut ~.. '.". :" Realiza·8t! il.manhií., à tf.\rde, A estréia do campeão ar . .,••!Iu.&-. • ti... . .. _. 


A'. '6.)0, .UO . 10.30 h~!, na . c8P!!iI!. Plltlli~~ai . o 2.o jOgo geut~no dar·r;e-ã t.arça fe'.'., ra... OASA PFA.FF :"~~~ ,:-:
u. •• - ..... 1I.1c-" '-entreo8seleClonad08calloca prÓXima, frente ao Vascu ;da . Ieo kIr -:a..... ,.. Y, 
................01.10 1 u•• f)aDd.1ranI~",-em;dlsputado· Gama. . . . ... ~ .. a.. Ih ......., O':::r.~~..i.:-::: ~Cf.n.IO ' Bi'i.Utiro , de . - Mãi'ÍÔeí .Mtirais EXPOSIÇAO DE BORDADOS • ..:..::. Fr..d ~ 

_flã:!I~.. hO~~'~o~:Út::-:~tr!~,~ :~~M!i~~~~,:~::~fÍi::~!~ T~~OIwo ~ra::..:e ~=içl:~;'OÔ~Ae:J·~~N ~tS~~r;RI 
... u..... • Fey deotN du _l.lltH•• rUladaI dedh:.do pr l:tent. d. Uae iUrv... 110'" U 18 lIor... •• -';10}.; A t.. li. _I .......... _ .... 

T......~ ,... M. • • P"e~o CetartalDM de AtI'tloa c.tutaNlle. fI,ura , na FeUpe Sob..... Le a.. ""-...,..... MIl ...... ... 
li. ,.... - ...... • - • DNDorúle. d. lIIarcal. pr• .u.Jo ODe Plorlu6".... Ia cle De••.,. .. '1138. ............... ..... 

• IL"" - ............ IP~""~_ tipo'*'- ..IDe MporUYOI cltlta oa- CA. A P P A F P ..... _ t.. .......... _ 


.. -.. ..... I _-- _r......... ,.111. ,.... 1Il00. 
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· ~ E"1,,,ôe l6I~I l~ 
~hid&..--J__I IL-..I	 k 

I O_'tnste fim do «Admi~ , 
~Jt Gral von Spee» 

, ~~ qua.rta:felr•• conlórm '0 O. o prlm -,ro Jor~~la 
noticiar, .aquI, .vermC~~:8e nas"agl1!L8, l rrltorlais ,uruguaias 
um combate riàV"àF éntre o :·bruz~dar..d~b:Olsb~A~mlral 

o 	MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA ~~~~:~n 1~.~·tó~~ : 19b~~~)n:I~~á:~ri:~~~i:sg\~~;~~·e~~vt 
jax», de 6.950 tons., «AchlllbS», de .7.030 e «Exeter., de 

Diretor·gerente 	: Altino Flores 8.380. . 
ApÓS 16 ·ho!as de combate, o cru7ador "Exeter, a-

ANO XXV Florianópolis - Segunda'feira, 18 de Dezembro de 1939 N. 7843 ~::!3~ ~~:m~!:~hn:es~:~~:I~~'t~do~;e~~ta~Aj~X~rU~ad~~~:it 
~_-=~~~~~....!'-"'__~~__~~~~......-~~-~-=--~------_.......~...!.-~~-~~- ~e:;; ;:I!!~~~:~éd:~ :!~~~~n~t~~~~. alcançou Montevidéu, 

Os gases perdem a NASCERAM VOA•.ND.. O IDesquite intentado con- promov?rtoc~~m;o~~~ed~a~::{r~. ii~ir:~::~'!, ac~:~~I~:~al~~ 
eficáci!, com ~ tra uma artista de rédio os comam!antesdos_três éruzadorés ' britânicoõ. 

tempera,ura baixa _ Os operárlo"i dos arsenais mO.Dtevldeano"i recusa· 
Helsinglors, 17. (Havas, 8- Moscou, 17 (United Press. agência norle-americana) - Rio 17 - O sr Oentil Otá. ram-se a trabalhar nôrf CODSertós dá belonave do Relch, e 

gência francesa).-Atualmen· Um avião da linha regular de passageiros Iranliberiana vlo c'oelho de Càstro propôs, o govêrno do Uruguai lixou li mesma o prazo de 72 hora. 11 
te, ao que parece, não se re· foi obrigado a descer em um cidade da Sibéria para dar na 2> Vara Clvel, uma açao para sair daquele porto.
ceiam 08 efeitos dos gases assistência médica a uma senhora. que. atendida, deu à luz de desquite contra d. Maria A marlnhagemalemã pôs-se a reparar .os avarias. 
utili:o:ar\oe pelos rUSROS. .três gêmeos. Sem deixar o .avião. a mãe e as tris crianças José Fonseca de Castro, qUtl com toda a pressa. Enquanto Isso, novos .reforços aliados 

Segundo se tem verificado, ' prosseguiram villgem. O aVião foi obrigado a descer segun- tem !ltuado no nOS80 cbroad- chegaram aos ingleses, que ·cruzavam o estuário do Prata, 
os gases perdem .grsnde par Ida vez por causa de um dos gêmeos. seguindo novamente casting" desejosos de varrer dOS.. ' mared, de uma vez para s.empre; 
te da sua eflcãclI' C?ffi a a , sua rota, depois de algUDs instantes. O fundamento da açao se'lO temlvel .Oraf von Speea • é' . 
ç110 d.? Irlo. O Fosgenlo de' Tanto a mãe como os ~rls gêmeos chegaram ao seu ria . de que, ao contrair Era grande a cur _ a~e PÚblica u . d.. O,C . o.' o	 .. iosld . ..m torno .11.S
compile·SI! completamente a destino gozando. perfeita saude. matrimônio ficára estllbele- Em Montevidéo, com a aproxImação da hora da partida 
menos de 20 gráus centlgrá' .'__.___._ cldo entre ' 08 cônjuges que d.o courllçado alemao, ontem à tarde, mais de 20 mil peso 
d"s e liquefaz·se a 8 gróoA. N - - 1 R- d. Maria Joaé nao pros8egui- soas se aglomeraram "noa cae's da cidade. Foi quando .0 
A maior parte dos gases 11· aVI0S lng eses no 10 ria atuando como artista de .Oraf von Spee. de~embaré0ll: ,os 20 fe~ldoilleve~ ,. que , h
qul'llzem-se a baixll tempe · . 7 h . f 'd 	 I rádio. Há pouco tempo, po_lnhamncadO ahot doetransDordou · para-o navIo ·. tanque 
r~tura. O gás de mostardo RIO, 1. :-- C egaram aquI o orml ave. rém, li esposa, separando-se alemão «TacOI:lla» centenares do& seus-'i!a,rinbei~Os. J 

fIca congelado entre 5 Il 8 couraçado rngles "Renown", de 32.000 tone voluntAriamente do autor re. Com trIpulação reduzida, e jâ"quase ·' lnvull:vpl pela 
gráus. ladas e o grande porta-aviões «Ark Royab., que gressou de novo ao micr::'fo- noite que se fechavi:l, ' o·· lamoso couraçada ·' cÔIiIeC0I1:'. , 8 , 

Muitos gases, entretanto, os alemães afirmavam ter afundado. Amanhã ne, declarando não exigir mover-se lenta~ente para o melo do eil.tuári?:._~ar(,u . Assim 

i::r~~~ c~n~~~S~~-:~~:Br:~~Chegarã.õ--nesgrafHlêSuãesu.,oyers». --- --- .--- -- . ' ..ti. ...t...A....... ; ..c..•._.. .·,..~:.....:.·.e.. ~V; ... , '~' . ~ .· . lbiJ...l:D~,e~U~~.
~:r:;~	 ..: - ..,,•~ Ü I ...iü~ -	 ~~~:~=l~:~~~~:I~~~I~~ ~1:~~id~íS~:ii~~ :aÜ ..,D•• h.. ..,.a . . ~- .... e:a.~. JL~ . :qulrlr alguma eficácia por e· Pagamento na Dele- Comprará cargueiros dllde Rádio Nac!onal ao ser começou a afundar ., vagarosamente. . 

feito do clllor. acia Fiscal velhos ou novos proposta a aç~o, que _p~de , Diante da iml?0.ss}~ili~a.de: de afr~ntar COUl qualque~ 


CASA MISCELÂNEA. disIri ' g _ Washington, 17 (Havas, a- além do desqUite, ap.rolblcao v~ntagem a esq~adrl~~a ~al~~da que,!.óra<o. !3sP nlYa, o Da 

buidora dos Rádios R.C.A. Vi· A DelelZ8cia Fiscal anteci. gência Ira!lcesa) _ lnforma- desde logo de contmuar aVIO alemao suIClda,va-se em )1guas s..1·amerlanu. 

ctor, VálvülãS e Discus. - Rua pará o pllglimemo dos ven- se que a missão britâ nica ré a Utiar o nome. do a~tor·I .-: _ . ","'~---:::----.........--::-::-:-::::-=___ .-:--,-~.",::, . 
Trajano, 12. cimentos do pe!lsoal ativo e procurará comprar dos Es- D. Zézé Fonseca Jã foi mti- ••••••••••••••••••••••••• 


· inativo, referente a este mês, tados Unidos cargueiros, ve- mada. • . . ., •

F echam-se as frontel· iniciando-o, no próximo diallhos ou novos, de 7.500 to· N- _. • I ', . 


ras . alem.ãs. COfY\ os 20, pela ~tlguinte t8bel~: Ineladas, c?nforme. ~e decla· ao tomarac m~,s clI~g.. • '-.::'.. 11l1li : I_~~~ • 
palses Itmltrofes Dia 20 - Pessoal I'. tJvo do ra n08 meIOs ofiCiaIS. que se destinem a • _ ;~, _ _ _ _ _ ~~A • 

n:r:!;':I!:eA~a~~') P: ~ê~~~~ MiDl~t'ir_did~~e~~: ; Minis- Comprar na CASA MISCE' Alemanha . " ,- • 

manha anunciou que a par- t€orlos da Justiça, EüuctlCãO, LÂNEA é saber economizar. Bucareste, t7 (A. P, agên-. DE Sllt'ILITICOS
ij'. 	 • 
tIr de amanhã aI! fronteiras Agricultura e Trabalho; cia norte-americana) - Són· • • 

com a Bélgica, Sulça, Holan- Ola 2;; - Idem, do Minis- E . - d b d d be·se autorizadamente que a • EXISTEM NO MUNDO • 

da, Dinamarca e Luxembur- tério da Viação; xposlçao e or a os Companhia Rumena da Nave- .:. • 

go serão fechadas desde as Dia \!3 - Aposentados dos do .. CASA PFAFF. gação, pertenJente ao govêr- ;. 

8 hor8s da noite até às 7 da div arso.s M!ni~tér~os. Conforme estava anuncia. no, ordenou a08 seus navios, ;_ Morre diAriamente grande • 

manhã. Do dia 26 em diante, stlrao :10 Inau uroll se sábado às que trafegam entre o mar '. n6mero de 810tHlno. • 


Bllrlim, 17. (A. P., Agência atendillos todos aqueles que 16' ilora~ a exposição' de Negro e o Oriente próximo; r. Para combater" lurna • 

norle·amerlcana) - Li. orde~ d~ix!Ha~ ~e compll.recer nos bordadlls 'd& .Casa PflltI. , a que nlto tomem cargas qne i. é um elevei' lmperloao • 

de feéhamento dali frontel- dias proprlos, rua Felipe Scllmidt, n.O 34, devam depois ser trsnpbor-i usar O •
. 
ras da Alemanha com os pai · p .. , d d s ndo grande o número de dadas para a Altlm9.nha. A.' ". 	 • 
ses limitrofel daI 8 da noite r~lbm I) O USO . O e ô t i ' t d nuncla,se que os navios hO.e. ',i;;;)1 1':4 1 ~ ,
AI 7 da manhã fO. i explicada untforme verd~ · ohva ~:~~i!8e~~:d:s:: ~:~i:r o~ lalldeses receberam ordens. ~.';,:.,; .,.. - : I--- ~ • 
por circulol chegado~ &0 go- em passeio arte e a técnica dos traba- parli segUirem uma polItlca. _ ',1 ~ ____ -t!I:::: _ t:_ • 
vêrno como medida ae pre· O ministro da Guerra reilei lhos executados com carinbo semelhsnte, _afim de eviter. • ,.. I. ma llU IIfl.11 • 
vençao contra elementos rou a pro'ib iç1io de oficiais, em e perfeição. as compllctlçoes nos postos. 10 '-:0 ...... Uapo" ,....... .... Mtar (tenL • 
•tels como contrabandlsttls uniforme de brim verde·oliva, A "omissão julgadora dos aliados de contrabando. • ZO-Deea,~tD .....~ wu-. •• • 
e agentes de espionagem es· Iransitarem pelas ruas, declaran· trabalhos estava assim cons. . • • orIgem.alHI!tIçá. 
trangelros que procurem a· d,o que os infratores . serão pas· mulda: exmas. sral!. dd. Ce- Nenhum vlIJante poder. ..• .. dores ~.;D~~~:-= ... ItSUlIAT1S110, • 
travessar a Ironteirll lIegal- slv~ ls de sanções diSCiplinares. lita von Trompowsky, Rosa . f - F t d N ti. 4o_beea~_ dai ~ 11Ueu • • 
mente., os quais serão,puni. lina Pereira da CosIa e Ida aUls Ir a. e. as O •• '. de todo. oe .JIÍ~Gmolllo••• ""'0 II.rOIIIoo. • 
dos com toda a 8~ver.dade. Bstil trllte. _tI .....' Schnblder; sendo as se!tuin. e Ano Novo • XIR 9t:-;;r~:r:::~0-= .":olul-=~ =:.• EU. • 
Provas insuficientes Tell .olclllle' Scllres tllll81 tes IlS alunas premiadas. 1 .0 Amsterdão, 17 (Havbs, agên- • E' um depuratll'o ,qllep(iilÃlérátMIâ4Oa ... Hoap(t.aLe, • 

~ d 1 S' lei de losso :senbor lugar com medalha de ouro. cla francesa) - Este tino. de eapoo!allatasdo8 OlhOoe da DlQíepola·8IIIIItIM • 
prF~votclaml e~ca7n(Ha OS lió te uiva 11 1l01TlAToSSB 8 uluna Zilda Freyesleben; nenhum viajante poderá Ir VIDR.0S DUPLOS .-::,- J' ae ellcoDtram' ,.en

ron e ra 8 emll. 1 . , avas, 2.0 lugar. medalha de prata, da Holanda à Alemanha 8&.. da contendo -o dOhro ·. do liquido e CUllaGdo UI· • 

:::o~~a8 ~:n~~Sea)ó p~oO:::~ V~dad~Tec:.ã an~'~~ ' r~~~r '!::g!~:a 0J~vei~~~n:~~ ~:~rN~~o.lestas do Natal e: nos 20% que d~~ vi~r~;S_ ~eqU8ll0l. : 
que se queria promover con • srta. Albertina Hertzmann. Os consulados alemães a. • •••••••••••..••••••••••••• 
tra Oeorg EIser, pretenso au· qwa • Foram concedidas mensões nunclerr.m que o prazo para 
tor do ata.nlndo de Munlch, Angora, 17 (Havas, a~en · honrosaR!l1! seguinles alu- a obtenção dos vietos para 	 O .•• . 
nio poderIa ser. realizado em ela lrancesa) :- O sr.. franz nas: srtas. Ibrandlna Silva, visitar o Reich _ prazo que Irou-se O VESUVI IFaSifl!=a çao das carta. 
vilta ~ Inlluficlência de pro- von Papen ser~ substlluldo no Maria de Lourdes Estuque, Ilntigamente era de dias _ é NAPOLES, 17 - . Subita'l de alimentação alemã 
vali. Este fato teria provoca- posto ~e embaixador alem~ ... na Malvlna Nunes, Herondlna doravante de mais de três mente entrou o Vesuvio em ..' ~;.. - , 
do grande ilscândalo. TurqUia. Souza e Maria Inês Lima. semanas e dêste modo os grande atividade. Duas toro ' Frontel~, alemi.l! (lia"... 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, A Direção e a professora pedidos de «vistos. para as rentes de lavas de 50 mtl! . agênciao 1~,a.nce.s,a~27' .....Iotl· 

o" --- da Casa Plaa têm sido muito próximas festall nllo poderao :le larlura estilo descendo clna de_,fa~~lc~,9~!;I d,e ral...tJSE felicitadas pelo êxito daexpo · SE'r 6atlsfeltos. Em caso ur· pelo flanco do vulcllo. cartas dO ·X allme,n!!ç.io tolAVISO AO POVO CATARIHEn 8içll.O, que é digna de ser gente poderã solicitar·se te. . . descoberta .em:H()lisl!u i&. Aa 
por lodos vlsilada. legraflcamenle de Berlim a O que a pOlrc!a turca cartsseram vell:dl.~,a~,:,peloa 

• • permissão do visto, à custa descobriU rillsárlosa()a ilablta1l.tes, pE's, 
So qu~r allança para do pretendente. Istambul, 17 (A. P., agência coberta análoga '01 rel~ na 

Linh. direta Porto Alegre-Florianópolis dOmlDar O mundo. norle.americana) - A policia Vestfália; .C).nde .. e!rt~ 
LONDRES. 17. lHavas, a· O formidável poder do realizou uma bosca na séde do eram .habllment.e cll'~lr.9IUIU. 

gêncla Irancesa). - Sir Phl· bloqueio aliado jornal cTuerklsche Post., em ProJeta·se ' ~ma ) el, pullI'!dOEmpresa Jeeger & Irmão IIps, ex·embaixador da Ingla. Washington, 17 (Havls, agên- IIngua alemã, onde conlIseou estas infrações com a . ~~8ma 
Saidas de Florianópohs às terças e sábados terra em Paris e Londres, eia francesa) - .& eficácia do numerosas traduções de um ar- severidade .queaflllslltcaçao 
Saidas de Porto Alegre para Florianopolis falando no decorrer do jan- bloqueio alemlio pelos alia· ligo do .Pravda. atacando a de cheques de banco. 

às quartas e sábados tar do «Press Club. lembrou dos é ilustrada pelas últimas imprensa de Túrqula. 
Saldas de Araranguá às quartas, que nas conversações que estatlstlcas do comércio exte· A policia declarou que os Jornal nociVO

leve com 08 chefes nazistas, rlor dos Estados Unidos: as jornais admitem que as tradu·sábados e domingos 
estes voltavam, sempre, aa exporlaCliesde para"2.000 Releh loram çõeslemlies.tenhamA imprensa Jsido lel urcapor .a.... ......E•.•..L.A .. ' 17c

: : .... AS .· 'Idéia: 	 dolares em ..ta...5, .B.RU..X ... ....••.........S 00.. -. all.0esta mesma "Se somente 	 pros- toridades estilo QtlldoAgI.II Im Floria.opolll: DAVID SILVI Alemanila e a Inglaterra en- novembro ultimo, contra.... segue em sua vlote·ntá., campa' tra os i; .éxt~emlllu.. O jõr
PRAÇA 16 DE NOVEMBRO trassem em acordo, pode- 12.210.000 no curso do mesmo nha denunciando a ' propaganda nal comunista . Cri du Pell·Iriam dominar o mundo». mês no aqo anterior. direitista.; ...., '<.' >.. PJê~,~J9i leqa..trado. 

0.:', ",.,,~. 

. ADEZEMBRO: o mes 
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