
Q"lrisle fim do «Admi· 
r~'1 Gral von Suee»o N~ qUllfta.f ira, eODfórlliefóiiió~ o pflmelro jornal a 

noticiar, aquI, verUicou·se nas aguíls i territ~rla'i8 uruguaias 
um combate naval' entre 'o cruz&dor~de ·bolso ', .cAdmiral 
Graf von Spee., de ' 10,000 toneladas · Washington : (~quivao MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA lentes a 13.000 tons. comuns) e os cruzadores ingleses «A · 
jax", de 6.950 tons., cAchlUbS»; de 7.030 e o:Exeter., de 

Diretor·gerente : Altino Flores 8.380. 

m"" tingido ~~ZsU::q!fn':::' ~~a~~':!~S~ed8o1:[a~7ago~ru:~~:~e~,o~= 

ANO XXV Florianõpolis- Segunda'feira, 18 de Dezembro de 19~9 , L N. 7843 raçado alemAo, rudemente batido 'pelo cAjax> e cAcbll

__~.............~~~~-=~_........~~~~_______.....~......._ - ---_ ......_.!...o_.-..~~.......- ~e:;; ;:l!!~~~:eed:~ :m;l~~u~t~~~d~. alcançou Montevidéu; 


Os gases perdem a NASCERAM VOAM'DO ·,Desquite intentado con- promov~()c~~m;Ods~~e d~a~~:[r~_~~r~~::,i~ ac::à~I::;alg~
eficácia com a tra uml artistl de rádio os comalldantes _dos três cruzadores britânicos. 

temperatura baixa _ Os operários dos arsenais montevideanos recusa-
Helsinglors, 17. (Havas, 8 - Moscou 17 (Uniled Press, agência norte-americana' - Rio 17 - O sr Gentil Otá . ram-se a trabalhar' nos consertos da belonave do Reléh, e 

gência francesa).-Atualmeo· Um avião da linha regular de passageiros tranliberlana vio Coelho de Castro propôs, o govêrno do Uruguai fixou à mesma o prazo de 72 horas 
te. ao que parece. não se re- foi Obrigado a descer em um cidade da Sibéria para dar na 2_ Vara Clvel, uma ação para sair daquele porto. . 
ceiam 08 efeitos dos ga~lls assistência médica a uma senhora, que, atendida, deu la luz de desquite contra d. Maria A marlnhagem alemã pôs-se a reparar os avarlllS. 
utillzat\oe pelas rUSROS. ,três gêmeos. Sem deixar O avião, a mãe e as tris crianças José Fonseca de Castro, qUIl com toda a pressa. Enquanto Isso, novos reforços aliados 

Segundo se tem verlficlldo, !prosseguiram villgem. O avião foi obrigado a descer segun- tem atuado no nosso ebroad- chegaram aos ingleses, que cruzavam o estuário do Prata, 
os gases perdem grande par Ida vez por causa de um dos gêmeos. seguindo novamenle castiDg" desejosos de varrer dos mar.es, de uma vez para semp. re, 
te da sua eflcáCitt com a a· sua rola depois de alguns instantes. O lundamento da ação se. \0 temlvel «Gral von Spell". . 
ção do Irlo. O Fosgênlo de ' Tanto a mãe' como os três gêmeos chegaram ao seu ria o de que ao contrair Era grande a curlosida.. de pública um torno do ca.so. 
compoe'86 completamente a destino gozando perfeita saúde. matrimônio f1cára estabele- Em Montevidéo, com a aproximação da hora da partJdtt 
menos de 2U gráus centi~rá' ' ........_ •._ cido entre ' os cônjuges que do couraçado alemão, outem à tarde, .mais de 20 mil peso 
de,s e liquefaz·se a S grooll. N - - 1 R- d. Maria José não prossegui- soas se aglomeraram nos catls da CIdade. Foi quando . ~ 
A maior parte dos gases 11 · aV10S lng eses no 10 ria a!uando como artista de cGraf von Spee» desembarcou os 20 feridos leve~ que lI-
quUIIZtlID·se a baixtt tempe · . 7 h . f "d I rádio Há pouco tempo po_lnham ficado a bordo e transbordou . pal'a o navIo tanque 
f.atura. O gás de mostardo RIO, t. :-- C egaram aqUI o orml ave. rém, ''1 esposa, separau'do.se alemão uTacoma. centenare~ dOIl seus marinhei~os. 
fica congelado entre 5 e 8 couraçado mgles uRenown», de 32.000 tone voluntAriamente do autor re. Com tripulação redUZida, e já quase Invu;!vpl pela" 
gráus . ladas e O grande porta·aviões uArk Royal :t , que grossnu de novo ao micr~Io- noite que se fechava, .o famoso couraçado começou a ' 

Muitos gases, entretanto, os alemães afirmavam ter afundado. Amanhã ne, declarando n!!.o exigir mover-se lenta~ente para o melo do eiltuárl~:. ~_a!..(,u:.:Ass!~_~ 
fuofr~~ C~Q~~~S~~~~:eQ8~=~~ CI1Ê1gaiãO·-mfS -gránClesu ae-srtoye-rSli: - - .- ..... - -~::::~~~~:~~:~~~~~ ~:i~~~'i~~-' -~l;:~id~g~:;;~~ti!~t~~:;:::~~;~l~:r~;:X~I~~i~n~~e~~l~~< 
Qulrir alguma eficácia por e· Pagamento na Dele- Comprará cargueiros dade Rádio Nac!onal ao ser começou a afundar vàg!'rosB.mento. 

feito do calor. acia Fiscal velhos ou novos proposta a aç~o, que ..pede, Diante .da Iml?o88lblll~ade de afrontar com qualqúé~ .. 


CASA MISCELÂNEA, distri ' g _ Washington, 17 (Havllil, a- além do desqUite, a p.rOlblç!!.o v~ntagem a e5q~adrllhaall~da que, fó~a, O)lSp,erava, o na 

buidora dos Rádios R.C.A. Vi· A Ddell:acia l<iscal anteei. gêncla francesa) _ Informa- dé8de logo de co~tinuart a VIO alemlio suiCidava-se em égua! sul·ame.lana8: . _~ ,' ..:', 


clor! Válvulas e Discos. - Rua pará o ptlgtimento dos ven· se que li missão britânica Ó ~é u;apo nomejá ~ i a~ ~~~ •••••••'- . ... •••. - .-.. ' . . .. .....,....'• • '. '.' . -- . ' ... e ' ~ ' ' ', .. " Tralano, 12. cimentos do pellsoal ativo e procurará comprar dOB Es- . d z onseca o lD I - '.. 

.. inativo, referente a este mês, tados Unidos cllrgueiros, ve· ma a. ••


F echam-se as frontel" iniciando.o, no próximo diallhOS ou novos, de 7.500 to- N • - " • 

ras . alem.a.s. COIl' os 20. pela seguinte tabeltl: neladas, c?nforme. ~e decla· ão tomlrão m.is clrgas e 1·: f.·IIIII: I_~ 4 ~ • 
palses hmltrofes Dia 20 - Pessoal !:. ti vo do ra nos meIOs ofiCIaiS. que se destinem à _~, _____ ~~A • 

Berlim, 17. (A. P., Agência Ministério da Fazenda; Alemlnhl • . 

~o:!~~a~:~~;i~~) q-;;e Aa ~!~~ t(>~~~ ~~ JU~1i~~: d~~u~~J~: LÂ~~~éarsa~~r ~!~!m~~7.CE ' cI'aBunCoarrtee~taem'le7rlc(Aan'aP), _agêúDu:: I..";j.";' ' DE SIFILITICOS :
!Ir de amanbã a@ fronteiras Agricultura e 'l'rabalho; Se " .. • 


~~~D~n~!~:~:' :ULt~~;~~~: té~~ad!'2 vi8~~~~ ' do Minis- Exposição de bordldos g~~~a!~~~r~:!~~:~t: ~~:e~ • EXÍSTEM NO .MUNDO • 

go serão fechadas desde as Dia ~3 - Aposentados dos di .. CASA PFAFF. gação, perten.:ente ao govêr-. ' .. . ,.e 

8 horas da noit" até às 7 da div ilrsos Mini~térios. no, ordenou aos seU8 navios, • Morre diAriamente grande 

manhã. Do dia :16 em diante, serão :1o??~~~~~~o~s!~vaSá::~:'Ci:; Que trafegam entre o mar. número de stnltúCOl • 


Bllrllm, 17. (A. P., Agência atendldo8 todos aqueles que 16 horas, a exposiçã~ de Nq::r~ã: ~o~~~~argP!~Xiqm:~. Para combater a IUlUe • 

norte·amerlcana) - rt ordem deixlUam de complirecer nos bordados da. .Casa Pllln», a devam depois ser trsnpbor- '. '. é um dever imperIoso • 

de feehamento das frontei· dias próprios. rua Felipe Schmidt, n.O 34, dadas para a Alem~lDha. A'. · usar O • 

::: ~1':nft:~::Il::lIc~~aoSn~~I~ Proibindo o uso do sendo grnnde o núme.r~ de nuncla·se que os navios ho.. • 

1. 7 da manhll. foi explicada uniforme verde·oliva pessôa8 que a tem VISitado, lalldeses receberam ordens. "I'" - t=~ I ..--~~;. • 
por clrculos chegados ao go- em passeio unânimes t~da~ emd elogla~ a paris segUirem uma poUtica.- _ ~~_~~ __~~ 1 e 

vêrno como medida de pre· O ministro da Guerra reite i f~~~ :x:cu~a~~~C~o~Sc!~rn:~ semelhante, _afim de evitlr. 110 ,.. II flllI.1U 1ft'.11 • 

venção contra elementos rou a pro'ibiçao de oliciais, em e perfeição. a~ compllcllçoes nos postos. 10- 0 iâDl'l. JJapo IM • to.. MIar Ir..-.L • 
•tll, como contrahandlstlis uniforme de brim verde·oliva, A oomissão julgadora dos ahados de contrabando. • ZO-Deàa~1O ....1IIf~ ... de • 

e agentes de espionagem es- transitarem pelas ruas, declaran· trabalhos estava assim CQns. " . • orlgllm a1I1UUilL 

trangelros que procurem a· do que os infratores serão pas· titulda: exmas. sras. dd. Ce- Nenhum VllJlnte podera e dores :::;-~~~:~ dr=alr~~JUroIIAnSllO, • 

travessar a fronteira ilegal. sínls de sançOes disciplinares. lita von Trompowsky, Rosa "t" - f t d Nat I • ~o_neeaparec~!,nt? ,,· dàB . mãtilt~ • • 

mente», os quala Berão/uni. Iina Pereira da Costa e Ida ISlIS Ir as es IS o •• de todos oelncGmõdol ,de .lundo/slfllltloo. • 

dos com toda a s~ver.dade . ktil triste, IIIlI l_I Schnt:ider; sendo as seguln· e Ano Novo • XIR 9t:-;.f.,:I::I:?ê.fG~~I:~:~~~~.O EU· e 


Provas insufiqe~er I~~lllr::c:~~~~ :eO~~~~ toue 1 ~~~a~s c~I:!D'::eS~~:aI~?:S~u:~~ ci:mr~t::~!~~17~Ha~:~~ ag::~.. de eS~~Bra8f::~~~o~':,r:~~;e~~:tg~tU!OS .~08.~~~1:. : 
pr~vocam e~can a os lié te uiva 11 OONTBATOSSB tt alunll Zilda Freyesleben; nenhum viajante poderá Ir VIDROS DUPLOS - Já·. se '. encõnlram'ven· 

Fronteira alemtt. 17. (!iavas, 2.0 lugar. medalha de prata, da Holanda à Alemanha 8&' . da contendo o dObro do Uquldo e. cÚlItando <me- • 
agencia francesa). - Correm Vai deixar a embai . s~ta . .landira Oliveirli; 3.0 siBtir às festas do Natal e. nos 20% que dois vidros pequenos. " • 
rumores de que o processo d 1 - T 'r. lugar medalga de bronze, Ano Novo. • .. .• . "•., • 
que 8e queria promover con· xa a a em.a na U srta. Albertlnll Hertzmann. Os consulados alemães a. • •••••••••••••••••••••••• 
tra Georg Elaer, pretenso au· (fUla _ Foram concedidas mensões nuncler&m que o prazo para " . . 
tor do atllntado de Municb, Angora, 17 (Havas, agen · honrosa/! às seguintes alu- a obtenção dos vistos para VESUVIO F .' "Ui - d 

nAo poderia Ber. rea~ll'-ado em cia francesa) :- O sr. . Franz nas: arlas. lbrandlna Silva, visitar o Reich _ prazo que Irou-se O \ as ~a~~~,' ~s,, ~árla~ 
vista ~ InlluflClêncla de pro- von Papen ser~ subslttuldo no Marltt de I.ourdes Estuque, antigamente era de dias _ é NAPOLES, 17 -. Sublta· de ' alimenfaçaoalama 
vas. Este fato teria provoca· posto ~ e embaixador alemã.. na Malvlna Nunes, Herondlna doravante de mais de três mente entrou o Vesuvio em . < 'OI?"",,,:;:. .. .. ,. ' 
do grande Clscândalo. furqula. Souza e Maria Inês Lima. semanas e dêste modo os grande atividade. Dua8 toro Frontelra .alem!!.r 17 (Ha~I', 
-;;;;;;;;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;;;;,;;;=;::;;;;;;;;;;;::;;;;::;;;~ I A Direç!!.o e tt professora pedid08 de «vistos> para a8 rentes tle lavas de 50 mtl!. agência fra.llCe8!l)~..:;- Um~orl

." da Casa PlalT têm sido multo próximas festall nll.o poder!!.o :le lareura estilo descendo clna de fabrlcaçao ..,de r~],s" 
felicitadas pelo êxito da expo · ser satisfeitos. Em caRO ur. pelo flanco do vulcão. cartas de •• allmentl,çD;o i :,:' ful 

é digna ser solicitar·se te. descoberta e~ Hoheu8alz. AIAVISO AO POVO CATARINEHSE sição, que de gente poderá . . 
por todos visitada. legraflcamenle de Berlim a O que a pohc~a turca cartas eram vend!daspelol 

, • permissão do visto, à custl descobriU flllsárlos aos habitá~tes, pe~
50 qu!"r altança para do pretendente. Istambul, 17 (A. P., agência cobertl anAlogafoI rel~ , ~. 

Linh. diret. Porto Alegre-Florilnópolis dOJUlDar O mundo. norle.americana) - A poliCia Vestlália, .oude ·;as . ca.ttu 
LONDRES, 17. (Havas, a- O formidável poder do realizou uma busca na séde do eram habllmentedl~rarçada~:: . 

gêncla Iranc~8a). - SIr Phl· bloqueio aliado jornal .Tuerkische Posto, em Projeta.se. uma leI; pUlllndo~,Empresa J.eger & Irmão IIps, ex· embaixador da Ingla. Washinglon, 17 (Havas, agên- IIngua alemã, onde confiscou estas .Infraçoes c..om. a ~esma. 
Saldas de Florianópolis às terças e sábados terra em Paris e Londres, cia francesa) _ .H. eficácia do numerosas traduçOes de um ar. severidade que a falslflcaçll.o 
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis falando no decorrer do jan- bloqueio alemão pelos alia· ligo do .Pravda» atacando a de cheques de banco. 

às quartas e sábados tar do «Press Ciub» lembrou dos é Ilustrada pelas últimas Imprensa de Túrqula. . 
que nas conversações que estatísticas do comércio exte· A policia declarou que os Jornal nocIvoSaídas de Araranguá às quartas, teve com os chefes nazistas, rlor dos Estados Unidos: as jornais admitem que as tradu· _ . "... .~ sábados e domingos estes voltavam, sempre, a exportações para" Relch foram çoes tenham sido feitas por a· BRUXELAS, 17 - As au··' 
esta mesma Idéia: cSe a de somente 2.000 dotares em lemau. A imprensa turca proso toridades es.tIlo aglndo .con· .Ag'Dt. .m Plorianopolll: DAVm SILVA 

PRAÇA 16 DE NOVEMBRO ~~~~:!h~: aa~fi:!~rr;o~:= ~2~~~~ i~~~~rSJc~~ram'e~~~ ~~u~e~~iJC~~~d~l~en~~ôp~~~~:~ ~:. ~~m~~~~~:L~6t~·~~; J~~: ...Iriam dominar o mundo>. mês no aliO anterior. direitista.; ... . ' .."~pl.ê.. · f~~ ,à!.9~es~r~~$,l: .. '"~ 

'''' E··· "··· '"·· MB,r;?O •DEZ das BOLSAS!
""'".' ... . n. 
NãQ é", Iiqu'Glà'ÊÍGé são preços de ocasião 1 

< C I 
--- (A CASA QUE MAIS BARATO VENDE) -- 

AGORA no novo prédio à R l JA 'rR AJ Â NO. N. 8 
NOT A- Pedimo. nlo confundir • no... cu. com o. Imlt.tõrM do nOMO .~tJio lemL 
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o ESTADO-Segunda feira, 18 de Dezembro de 1939 

Elelritidade IA INSTALADORA DE FLORIANQPOll:S I T Ra:.a 
pO$Súe uma OTIMA OFICINA para concertos de Ilp~re!hcs .elétricos em geral, co~o sejam: ra anoem geral I .p".lho, midko., ...ol.m.n'o. d. moto'••, ' ..n.lo,moao,••,. d..omo. d. ,odo•. o. "po., 1.,- J 

. ros de engomar, fogareiros e quaisquer outros serViços concernentes a arte. n. 11 

Rosto escu Bastam Para 
t · Comece bem o ANO DE 1940! ro -- alma Sua Casa ..• 

brancaOferta única de Natal 
Em um grande hospital de I-da- I~~:d~r::s~~j~r~~ftoà:n~:!a;~ I 

guerra, uma humilde jóvem I 
de tez bronzeada e feiçõeA 
vp.rrlnrl eiramente finus. que 

~~~~~~~~a08 a~~id~~b~%~n~: ICrMito Mútuo Predial I 

1 

carinhosos, Era a mha do Né 
g us, Hailó 8elnssiú. 

Em Junho de 1936, quando 
o Rei dos j{eis se refugiou 
em Londres, era ela a sccrt' 
tária de seu pai. Como o exí 

20$000 
A título de oferta de Natal enviaremos uma lia u obrigasse a a rranjar 

caderneta de nosso Clube, com iiorteios pagos uma ocupação permanente, 

até-- Dezembro de- 1940, ··(2·6 -sorteios), a todo _ fez o curso de enferm eira, 


aquele que nos enviar nome e endereço Iemprl;'glindo se depoi s em UUJ 


acompanhado da importância de 20$000 hog~~' qualquér das suas 

companheiras, a princesa co 

200 prêmios ext~aordinãrio~ ~~~~ ~ ~:::n?!~~~~ç~s ~~, ~~: 

um momento de enl'ado, sem 


No sorteio de Natal. além dos prêmios qualquer exteriorizaçfw de 


regulamentares serão distribuídos ~~~:i~~()~a~i~~g!~ n~)~mlábi~ Conserva Sua Bell~1:~ Col~rida Ann05 e Annos200 prêmios extraordmá~ios 	 E os bébés adoram-na, não 

pressentindo, sequér, que es

tão sendo tratados por uma 	 (;~1S~;::~~:::U~~S:.;;}~'~i~~~r~;;~c::r~i:~~:oU~:~c;:aa~:~ 
autêntica princesa. mada de C'smaltc extra· r~sistcnle. oito vezes mais espessa,Oportunidade única 
~ ._-------~-- dura aanes c annaS _ . nüo pt rdc o colorido e ri be!leza ori


I ginaes. E, para limpal·o, basta passar um panno moihado. 

Quer ser feliz ? i E xamine a ampla scric Congoleunl, de variados modelos e 


Em negocios, amores, ter sor-I 
Obstruo (,,/111/ IIfIllI AYllia! encantadores desenhos. Encontrará o padrão exactamente 

te, saúde e realizar que I .-t"'·fJ/'/pr u r rJ $f'U ao ao belleza de seu 
Rua Visconde de Preto n. 13 tudo 	 (;r>fj'I"I.'um , adequado conforto. asseio e á lar! ~rj/ll J~I/jJlrr rI -"dlu dr! Ouru.deesja? Mande 1$100 em sellos 


e escreva ao prol. Ornar Khiva, C O 'II!\." G O W 'i!'I U 'IU.i!'
FLORIANOPOLlS Caixa Postal, 407, ~io de J"-/ 	 ,,, IM .. IV. 
neiro. que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperida- C O N G O L E U M C O M P A N Y O F D E L A W A R E 

~--_____________I de. lortuna e saúde. Não hesite. Rio de J aneiro .,- Caixa Postal 1605 * São P aulo - Rua J o.é Bonif3cio, 110 

.I••••••••~.~.~~••~•••••••••~_•••••~-.-.-.~.=.~.~.~.~.~.=.=.=.~.=.=.=.~.:.=.=.~.:.:.:.~.:.:.:.~.:.:.:.~..I. 

i 
••• 

Pe~imo~ Yi~itar ~!m [OmJmmi~~o anona maIor! m!l~or I 
••• 


I Sapo.içao 4e 8~iaq••t1... i 

I 
= 

:• 
fim deslumbramento para oMUIR IBlol'tttl i

: 

:• 

: no primeiro andar da 	 : 

I
• 

Casa ~IACEDONIA !
•
: 	 A CASA QUE MAIS BARATO VENDE = ·•• 	 .••' 

I -AGORA 	 : 
i
I 

no ..flONO prédio á 1={ua TrajaDO D. 8 : ~ 
Noi -A. -- P~~imo. nio confundir • no••• c.... conl OI imit..... do no••o ant.D l_I II 	 •
• 

. ,· .......................................................................~...~ 
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RUA FELIPE SCHMIDT, 5 

() INFER~~O El\i VIDA! FRIGIDA R.E 
de 

]~ STE ]IO/llem Ú um f raco, UIll vencido! 
~ (:ada vez m a is doente, sente escaparem

lhe as Ior~'as ao 1I\e"1ll0 teUlpo que uma 
pallidez cada v ~z rn.. iu!" lh e dt~~cora a pelle. 
S f' fll L' -se ('an:-; adn, SP II1 :ln lrJlo, ordc-1he o 
(':; lulllago. E ' IIllla vic lima do alllarellão 
0 11 opil at:ão, o ll'rrivel f1:1g ello do e(lmpo. 
Elltrel ;lI\ lo. 8WI cllra \. facil e simples. Para 
isso. hasta s('g" lIir o conselho dús medicos 

I q Il t~ i IId i("õllll 

I 
I 

t~~~---~~~~~ 
Esquadrilha aéreaQuem desejalr" Para cumprimentos de ieminina 
A grande demonstração aéreaBOAS FESTAS realizada há pou:o em Angoracasarcom envie cartões da ofereceu ' uma novidade na avia

çi!o militar européia: uma esqua 
drilha totalmente conduzida por 
pil otos feminino s . 


Chama· se Meherned-Eu 'l  Essas aviadoras são as pri· 

k8D . E' aldeão e é da Anató meiras alunas da escola fund3 


êle? AIR FR NCE 
à taxa reduzida 2$500 para EUROPA."lia. E é ta/Ubém, segundo da por Sabiha G oekechen, filha Iconsta, o individuo . m8i~ Cartões grátis na Agência e nos Correios. adotiva de Kemal Ataturk e te 

alto dn Mundo. Tem RÓ 2 me nente da aeronáulica turca. A 

tros e 30 centimetros , e, co Fechamento da Mala para Europa: deslemida aviadora há três a
mo ainda esto em bôa idade 

I
nos que trabalha infatigavelmen cada SABi.\DO às 11 horas nos correios_de crescer - 17 8nos - e~  te pá ra formar 1101 corpo de 

pera·se que chpgue aos dois ~_____~ mulheres-pilotos que passam 

metros e meio, ou, possivel  - servir à Turquia em caso de 

mente, mesmo, R OS 3. Os guerra. 


. pésinhos deste individuo me· Depois do falecimento de A· 
dem 50 centimetro~ e as mão- talurk, Sabiha dt:saparcceu, e 
81nh88 3U. POl" cada p:.8S0 chegou a correr o boato de que
Que dá avanç.a 2 metros. 18;0 teria sido vitima de um desas
lbe permite anda r 10 qui 'Ó tre. Afinal, Sabiha tinha unica· 
metros por bora e percorra. mente sofrido uma crise nervo

porque não Be cansa, di8tãll  sa de que já es tá curada. 

cias t'xtraordinári8~ . Nesta última revisla da av ia


Para éle, f DI dia de restus ç~o turca, a já famosa filha de 

popult\1'e~, não há mult idões Ataturk di rigiu a primeira es 

Vê ttldo, onde quer qU(, este quadrilha militar feminina, até 

ja, por cima de tod as a9 cu  :1:ora constituida na.~ 
l!eça!l. 

i E' em ~el"81, bem lmnl'..rl! 
 · ·· "'<:\i:~tldo, embura Bofr,.. por vl'zes . 

de grande tristeza. ]o:' que ~\1 

desejava CIlSRr enfio eneon

tu mulher qu e o queira. 


Enlim, eumo o Munúo é 

dOR contrasteM, é muito prtl ·

vável que encontre umu ~e· 


nllora pequenina que lh o (}(1 


muitos Mehemedezinhos. Nenhuma jOiCl 


~i VALE MAIS! 
AzuoI como aaphi: ill ou "'411: 


Guilherme Àvila dUI co m o .lImoraldal. 1\)\1' 

.Ihoa . õo o "eu malo:th,,:!!ouro. 
 Casa Moellmann S. A.e senhora Con ••rl"D-OI .ampro limpldol 
• sadIos, ulan do d la rla :nont() CaIIa Postai, 96alguma. qolt~y d. Lavolho. 

8ua IIIha lsolétp com () OUTROS AGENrU NAS 'RINCI'AES CIDADES DO ESTADO E DO 'Aa :'-::';:-f: 

sr. Leopoldo Santos. 

particlpllm o noivado de 

o RElVIEDIO ABENÇOADO 

Isoléta e Leopoldo POR TRES GERACÕES 
As sete terras portu

participam o seu noivado guesaa de nome Aceitamos ~istri~ui~ofêmenorFpolis., ,0-12-39 
LISBOA, Dezembro (via para revenda das afamadas Ence

aérea) - As sete povoações radeiras Elétricas RAYO, que são
451> 3v • . a ~~~~~g~~~8:S ~~It:i~~: mais as únicas que têm escovas, raspam, 

Duelo de canções SÁ '- Existem quatro, per- têm depósito de cêra em pasta no 
A<iUAS MEDICINAIS
Certamente, os esqulmAu8 tence.ntes a08 conselhos da bojo, distribuem a cêra, lustram e re- . 

811.0 pessoas admiráveis: não Anadla, Arcos de Val-de-Velll; lustram tudo autométicamente. 
tem poUcia nem juizes. En de São Lourenço Monção e Ponle do Lima. ' 
tre êles OR ladrões são ani
mais desoonb.ecldos. Quando Ih~~e-oN~~r!ÓdeNOAz~::i~: Estamos lançando também o apa
um esquimáu se juga ofen Alcalina: combate os males do TÓ - Uma, também. Fica relho Comercial -- tipo Gigante .

dido por outro, compõe uma ESTOMAGO e INTESTINOS nopóo~etbiu::r ~:gr::;~~: para grandes prédios, salões, etc,cançll.o6at(rlca contra o ad 

versário e canta·a em pú sia da Roliça. Dantes ficava 

blico. O adversário respon no concelho de Óbldos. HoMagnesiana: Rf=~g!~~oasde-lhe do mesmo modo, tam- je é do concelho de Bom

béin diànte do público, e o barraI.
FIGADO e RINSautor.·l!la melhor canção ga
nha ' a: causa. 

InFormações ~ pedid." 

:RUA '.. ~OHSELHEIROMAFRA, 84 · 
fONE 1350 
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16 Matdz - RUt~ Comelheiro M~frii n. 8 Filial - I~u~ Traj.ftno n. 1 v.t67 

1i EIS UM PRESENTE DO MAIS ALTO - lPessõas · 

I EP~!~!!l~tê;~
vista se!U>!oul l'(~uniu. tirIlD.
do de noticias publicadas 
DOG jornais. uma série d~ 
exemplos de vontade ione-I,xivel e <Ie "xtraordiuáría te. 
iH1cldao{' nus propósitos. ' 

i DI.'.ntl'e _êli'6 I.'xtrIJlmos (I se· t 
f g ll~r-.tel~~lmor Snndgren, dtt :J 
: K;!fiStiS City, tomou, durante " 
vinte e três aoo!'!, n mesma'-:' 

~)~~~~ç~~ c{~rOe~rs~S~~iBdeov:\~:I 
I crús em U/iI copo de leite, ";Ipanquecas e uma chlcara de'. 

Ica~~~. Wiliam Perry. de An
- - ; duiron, Io\va~ ··lHlo- ruià:-d~·ijlhr 

; 1887. Nêsse anil toi abando
. nado por sua noiva ao pé 

<lo oltHI', e jurou que não', 
voltaria a pronunciar pala'~ 
vl'a até à volt!! d!\ i!lgr!!tà. '-· 

1Ifr. Je:hn R. Cary, de Plt~ 
l ~burg, recebeu, dos · lrlbu-" 
nniu, o ofereciml'-nto da . IÜí8--'EDITAL 
liberrlade se prometesse nãó 

FORNECIMENTO contiouur bebendo; preferiu 
passar seis mrses no cár-

De ordem da ProvNiori!\ df\ Irmandade do Senhor cere. ,. 
,Je:; ufl dos PasôC8 e Hospital de Cd'itlade, desta Capit!!J, !\Ir. :1. J. Mitchell, de Whi
previno IiO S inte r l: 6~udcs que até o din 20 d,,~te m€'8, à~ te Plnms, estudou direito du' 
12 b!)ras, receberá. esta Irmoudade e Hosl'il rtl, n!! sua Se- rante qUllrenta 8no~, Bntes 
cretaria, proposl?s em cnrta6 tt,charlas, de todos os artigos [Ie co.useguir que a banclI 
necessários ao ~eu consumo, durante o semestre de Janei- ('x!lmlDlIllora aprovasse seus 

I rll a Junho do próximo 800. eXllmes. .. 
~::::,r: : : : : : : : : : : : : I IJrOpouentes poderiío obter as listes 1\1 r .. F.Os completas Charles GiIlmann, 

de todos os urtigos aos quais se rdere êste Edital, no de I'lltsburg. depois de ..l'S:L..:;'::.:'....:. :..:i ~''':' ~:""'..:...-J Hospilal, 011 com o Irmão SE.cretáril', il rlla FeUpo Scl!- perllr, em vão, que aumeri 
midt nn 31i. tusse o número de seU80U

COJ1sislúrio em F lnr innópolis, 11 de Dozembro de violes. diss(lrtou cJurárill'" 
19:1!l. duas hOTas sobre a rórm-a 'd!i 

ar:ST AVO PERr-:IRA Ilc&bnr com a gUl'rra, dl3IÍtií(asa pratt 
S{' crettlrio da única pessoa Ilue ' haviií 

4fit; 7v-5 na sala. :."" 
~!r. ,Joltn MarsIJ, dI' C';{ 

Santa Catharina. --_.._-~---- . --..--ii"------------ lisle. Peosilvâoin. foi pBrl(~ ,í 
-l~~~~~r2:êj~~~~~~~~-=-II~

\
-:;;·-~·~.=;~:~-~~~~~1 Dr. Âugusto de I ISS a ~~'~Ii':~ ~e~:~~~aa:o~i~~~...... ~;;. 	 qu U1118111 BUD8i1IR gar,s6 1\ permItir Ijue " voei" 

tlil. jI! U IiU li 11 Paula Amigos de NEY PllIX01'O tlll8sem R!,U filhll. ·;:::#It .I 	 UI ' con.lJilltl ~ua I~milia e pes- .. -' .. 

I ;1~:17;~1~.~~t;~ -DoeD=;gl~~oraâ- ~n~~:{X~~;~~~:i~ AMÁ DIGÊS:rAÔl
I Egpeci ali~l~ ~m 1l1()le ~fas II Partos lila"il, no dia 20 '"a_lalra). o Pri.ao d. Vo...........

i C~\~~I~\I:.~ll~~;~~I~l'~- r~I:;:~;- -- OIll:rllIJÓCI -- me.te ag;:d~e:r::s :lI:D~~'i!t~~: x"m da vida u~ ~..,...o
I culosc, etc.l 1 Raa VI~~~S~~~I~s n. 26 cereD' a ilSSB aIO de Dossa reUgiàD. 

« Aliança Consultorio: RUI TrI"onO as 10 1/2 e das 2 as 4 horas • 
d•• 14 él 16 ho.... R~IlI:leiJ~;~~'v::nd~ o.u,} Otima residência 
-- Phon. 1595. - 7 fl·cio. fi.'il - Tei_ 100' Sih.~I~r:aVr~~:n~~~ Bar-
Fundadt; ~m 1910 Séde: 8AL~ 

IRcsldellcia: RUI Joio Pin- _________..l!lreiros. Cl!ill boa ágUK e luz. 

to, 1 (Sob,.)-·Phon. 12104. __________ Ooibus 1\ porlu. MúcJico 3111

Sequros Terrestres e Maritimoa 

I 
I!l~;S=========!li-----.-O:---' ~uel. Tratllr com Augusto 

= 	 ~~------------~I 
Capital Healizado Rs. 9.00I1:WO$OOO 	 Df_ Bulcao Vianna Joaquim ROdriguesCapital e ReservJs 50.058:377~952 	 Nad~ d. Pro~é~ t_-0- da FonsecaResponsabilidades em 19JH Z.188.652:899S714 
Receita em 1938 22.785' 183j\148 participa que vai casar PÓ .DíG'ESnvoConsultorio â Rua 
Ativo em :-11 de dezemhro de 1933 • 7t.478:79 ~ $813 J oâo Pinto n. 18 (eo com 
Sinistros pagos 5.094:715$170 OH. RICARDO brado). Consultas da ·'! ·.<;~~'i.wITTDBens de raiz, (prédios e terrenos) • 17.186:248$9/i9 	 1 lis 3 horas di! ~~r- MBrcíls Francisca . . .Ej~p 

da Cunhade. AOtl pobres GOTTSMAI Consultas no 80s))l- I 	 IFpolis., 21;-11-1939Diretores: tal do Caridade. ás 	 ViUV~ ?1âJil1 JOS1Francisco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. Pânfilo d'Utra Ex-chefe de cll KlJONZ 'DA SILYIIIlAPrelre de Carvalho e Epifânio JOSé de Sousa 	 11,.8 bo..rll.·lI_d..e.m_l!!!..nb..l!íiii··_oI 438 '--isv:::tln;ca do iiiooiiiiiii iiii
participa aos'. par.eolel _

HOBf>ital de -	 LLOYD BRASILElRO pessolls de Bu&s ·relaCÕ..Reguladores de avarias nas principais cidades 	 que sua filha IR~CHYANuernbBrgda América, Ellrop~ e Africa. 
..PATRIMONIO NACIONAL» ~o~:~a~~ÜLaôaF1~~(N~(ProfB. L. Bur.kbardt LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortfl KRIEGER:;e H. Kreuter) no Sábado, e IJlua o Sul na quarta reira): .COMTE. AL- l .' Agentes em f'lorianópoliS 

CIDlO-, .COMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENÊVOLO- ,---. .. . ,"-:'.:. ... ;'
Espm:ialisto em LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO- e cMIRANDA- I IRACEMA':. !PAULO 

LINUA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMEN'fO-.CAM~POS LOBO & Cil. 	 I .. '...:' .. ,:,. '..":.'Ci1·tn'gia Gend-
TUTOIA!FLORIANÚPO. LlS . . .p...•Il..rti.CI.p.à.m.. ''o.'seu noivado" '~ RÚA .FELIPE SCHMIDT , N. 39 	 F R E. T E S O E C A R G U E I R O S ' " ·' :i~'·' 

Alta clrurgfa,gyne . .. '.' VAPORES A SAIR: '.,_ FpoJltl.;·: to:"':'XTI - 9.\9 
c.ru ~~t 19::;'T~ie:hOrli íli83.i.É~d:it~I,..c,ALLIANCA. cologia .(dOença8de . PARA O· SUL: 	 _---.....~..I~ '.; ........;......':.,"

; senhoras) e,' partos, 3' COMTE. .. ALCtDlO: ; dia 21 para RIO Graode, p~IO" ~é; ;; .. "t\:::. Y.-:s&c:r1tórioe om ItaJal.í.Cigiina .e 
tCIl~urgt8 ,.do f)Y8tem~lt~ ';~~Ã~(j~:,.t~eÔí;TÊ: .' . -. ..... .. ., .. . . : ;:f ' - _________

BlumeDCIUo Sub-Ao Dto om Láqi:s.i;:~:, " neiv3~-opf~:tf:!àçÕe(i : 'ASPIR1i.NTE1'N~S,C1MENTO:. dlli ~ 21pni'aItIl)1lI, S. F.rancIs;-. 

:co;( Sailtoa. AziJtra'Vdõa"RehFe Rio' de Jllíutiru. .' '. - ,;c'2 O Elixir de No,"lir.
~~~~~~====-===========IU CoIlllJltoIIo 4 ru: TraJe.- ~ • OeFENDA 00 SI!US lNTERESSe5, DANDO PREfEREN- r ....cw. .. " __ • 

ti . ... \ , , t ti. 
~ ~ ClA AOS VAPORES 00 LWVD BRASILEIRO. ...... • 

pbollt - I,. ., 
... .... 	 ~~1~~~ :~ {!I.:~ ! 

SYPHLISIApncta-Rualolo Pllllo. "rlllu~m - CAII Bldlrd, ' ........................
JUGLANDIf'4() Roe1ctODcla , r~ S..I 	
j

g - PhOftt UI07 II - Paoot 1338 ....-.tey. JUDlor, 20. 
Te)epboH - 1.1.,1 56 EIWr .........


I r·'" , 9 H. C. DA COSTA - A... 
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sua Gasa um a11 ãistint'o 
Neste fim de ano 

- adquira os legítimos móveis de imbúia, da 

'ÁBBICA ZIPPEBEB & Cia., dO Rio Nlgrin~D 
A~ ~ 	 Q O b-I-d d,.. -~-,e·ganCla·-~ ··- ,ura .~ 11 .. a· ·······~e·_·--~_

o Esta.dc) 
Diario Vespert/ ;>';;1 

R0du.cç'k o Ulfl() hl~3 .. 
r\2C Jof.i.u P~utc ü . 1~ 

.'\'J, C~Oi.'.l ! : 

Aeoo t l)!iiUlKI 

Same8tra 22GOOU 

1'rlmsstre 12$000 

W18 'SOOO 

Nllm~ro ..."110 '!30 


l\la Ifl!~rt,.l' 

Almo 
8emeetre 
Trlmeltt'e 

AIuIaDo/oa medlaute cClDtracto 

Aluaa-se ou vende-se 
a casa n. 145 da rua Frei 

Caneca. Tratar com o dr. Os
valdo Bulcllo. 

ASS. FI LATELlCA 

DES. CATARINA 


Rua Tiradentes, 8 
(I' ,andar) 

FLORIANOPOLIS 

-c,; ",I;O':CI a I 
',",<'~' , !!Imeaem 

:, ~~"lriiite::~.Il~..I"'" ,. liiiíAü 
8e~ d. troou 'Wl

CIIODado CoU.I .. tu, 
.... • 6M. I",.. cIu 19 
UI 21 bora.. 

S~ ..,..,1.1 para
.'t'Dd.r • CI.... .tulor, 

de H. 'o CIII 

Banco de Credito Popular e 

Agricola de Santa Catarina 

Soci,dad, CooPlllfiVl d, R"pon •• bilid.d, Llmilad. 

S~de proprla - Rua Trajano n." 16 
FLORIANOPOLIS 

Fundado em 1927 


Cllpital 135:000$000 

Fundo de Reserva 54:045$688 


Correspondente em todo o paiz 
Emprestimos - Descontos - CObranças 

ORDENS DE PAGAMENTOS 

Abona para DEPOSITOS os seguintes juros: 

C/corrente à dispo@ição 2% 

C/corrente Limitada 5% 

C/corrente Aviso Previa 6% 


PRAZO FIXO 

por seie meses 8% 

por deze meses 7% 

por doze meses com renda mensal 6ll!% 


Administração de predios. 

à RUA TRAJANO 

(ia. de Trans,porte Brasil ttda~ : 
Séde Florianõpc,us . . . 

PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS , 

Viagens regulares para Itajaí, Blumenau" 


Jaraguá e Joinville, em confortáveis 

ONlBUS DE LUXO 


Para inlormaçOes procurem os agentes nesta praça: 

MACHADO & OA. 
Rua João P!nto, 5 - Fone 1658 

403 	 25v.-27 

1·[;p~Ü;;··N;~~·~;·;iã·~ii;p~k;:·i 

• Transporte rapido de passageiros e cargas com o Y~por .• ~n.,••; • 
: unicamente de cargas com o vapor ..Máx' .·· > .. : 

= SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS I·: 
' 

• 
0, 
• 

I 
• 
• 
! 
• 
: 

• 
' 

• 
Accelta &~~~':f~~~~ ~~:d~~:~q~e~!~~~:!:.ento em: 

ReP::::~lante ::s C~~O~I:::n~~~C:m:uec~~:~. parav~a;enda : 

-	 :Linha Fpolis.-Rlo de Janeire ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- • 
Escala lIajahy-S. Francisco 


e Santos. 

Transportes de passsaa;eiros 


e cargas. 


Paquete C. Hoopcke 1 li 16 

Paquete cAna" dias li e 23 


Salda á I hora ela madrugada. 


Escala S:io Francisco 


Transporte de cargas 


Paquete «Max" 


dias 7 e 22 


GONO,RRMEA cfonieai il ~~I:~~1l~1~~I1H~~1~~~ i~eac~':~~:Ir: ~.= ~ =::0 pt~ ;: 010. 

NILo dMAulme I A lCleDcla proaredlu a hi oma : Pari mal, lnlOflllaCGe" 111 lHe di 	 --1.... 
NOVIDADE quo resolvere o .eu CIUIO. 	 EmurMcI NCIdoDal eLe HCIft9aQ40 Hca...-_ •I

Maxlmo 'ilWo. Carta para: t 	 • Ala aoal&l.,clro Mllri D,' 3Q. 

CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO ......__........_ ..._ ......._~ 


~~ba~~q~: ~~ ~~:~sp::a~~: Saldas ás 18 horas p. m. madr~,gi~~;; . 

peras das saldas. 
Ordens de embarques al~ áa Ordens de embarques até Ordens de cmbarqMS alt • 
12 horaa dai .vesperas das ás 12 horas. ás 12 das ..esperai • 

saldas. . da. uiô.. • 

ÇDb'êrvae~••:~!~~ssa=~d;i:ê'~it;::~~~ àn: I~t!t~~e~: I
! 

Laguna,	 . 
• 
• 

Transporte de cargas. 

=. 
Paquete «Max. • 

dias 2 e 17 • 

• 
Saldas á 1 . bora ,da • e.' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "Estado" esportivo 	 I ······~~~ô ?~~'r.illg~ 

- . lbes ' enviaram .' p!sames ". pelo '. falecimento . dl"Au

ln~eclvelpaI. "·SOIIro. 1l0 · 8 cnnhado · JOaO .D 
CRUZ DUTRA. q alecldo .nil cidade de Vitória, 8 ·ilO
m.3mo tempo. 'convldam :, a seusilmlgos e demaISBrilhante vitória do selecionado bandeirallte--As fi	 parentes pua asslltlrem à mIsH de i'. dia; '/ que fario rezar ua quarta-I1.lra. dia 20, às i horas. na i!Jl'elil de São Francisco. agradecendo deldl 

I~~aos que COlllJllrecerem à ptedosa cerlm6n1a. 2 V. _ Iguras destacadas do prélio de ontem, à tarde--Tentos 
de Teléco (2), Servílio, Romeu e Og--A 3a partida (INES COROADOSreprodu;,;iu sua brilhante 11 tUllçilo de quartll-feira últi 

será disputada no Rio de Janeiro. 	 ma. O 3. jôgo Heal_ Clrc~~~oF~:e~~~~nco LI~•. 
Após o término dll ptllej!l, HOJe - 2a.feua - HOJe 

efetuou-se o sorteio do local REX ã. 17, 19 e 20.45 hor•• 
dll 3' peleja. A sorte favo- C A L Ú N I A .A peleja pela onda da Rádio Tupí receu /S08 ~ar.j~cas, e, 116si!D. Ctlúnil, p.llvr. 'lU" é t"d. u~. 
a partida (je~16I va s erá . 'liS- ICIUdll d. hill...... miisu... <..._ 
putada no R.o de JlineIro. l(oni•• lome n. h"ror••Ih.i., di. 

Perante numerosa aS8is- 08 guaDabarinos e Caxambú interc"pta C. Loi!!! 	 A re.nda . . q"ub.o"v'o.d~d~:>.xd.'.a',0p.t.cn·,.Lnidnodo .',,!lbm,••túncia realizou-se oDtem, à cencaixa» perlg080 tiro de para frente. 	 • 
tarde, em S. Paulo, a segunda Carreiro. Caxambu' em aç"o A renda do J01!O IItlng::: t! j • vid•... E o ,.,i.do 

t'd t I - .. importâocill !le 105 contos. A ARANHA NEGRA~:~llis~a ~n r:arj~~a.s:;:ÇXi~~ O l' tento dos paUlistas ",PaI ta» dtl Del Ncrú em - .• i2.0 .• 13.~ Ipi.ódio. 
puta do titulo de campeão Reacionam os locais. Del Romeu. Tim bate. mas CIi- Campeonato BraSileiro Pr.ço 1$100, (,êlo incluido). 
brasileiro de 1939. Nero [jnta Og e estende a xambú cencaixa~ muito bem. ~e Basquet IMPERIAL à, 19.30 h",". 

. Luizinho. O veloz ponteiro Juuqueira comete .escanteio, 	 Em disputa do Campe~nato ESTRANHOS EM LUA DE MEL
Surgem os paulistas direito escapa e ao entrar sem resulta~o prático.. Rea-	 Brasileiro de Basquete Joga-
Os primeiros a pisarem o na área, faz oportuno pas!e gom os. 10ca lB e NaSCImento rUo hoje, à noite. em ' Nite- Um mi.l.rio,o lilme de . .. .~ÔI 

gramado são os defensores a Servilio. t::ste d&sfere um neutrahS8 cerr~da carga dos rói 08 «fives. de Santa Cu. U~. lu. ~•.mel, com complICA
das cOres dto S. Paulo. Apllm- «sem pulo~ Inapelável que avantes adversários. tl1rÍnll e Stlrg lpe. ~oe••do.av.... m~, qu.• acabom 

Ô t d o stádio I t 'ngir em cheio!ls re 	 O vencedor do prélio de b.m. d. um. m.n.... mUito ,impl••~~8 P~rq~X: ~~tá~ti~a. eA tu r- ~:B 'd! Nascimento. assina: Pressão carioca 	 hoje devtlrá enfrentar os ,_ P"ço 1$500_ 
ma bandeirante posa para o landa. assim, aos 8 minutos. 08 gunnabllrlnos fluminenses. _ _ _ _. 

Wllnh- dc r{)tágrafofl~---.._- ·O- l".-tento- d.o8-pauli"t68._... .. ..~~~~~:::n~:cu:· · .'"-,, :::':'::=~::<-I-"" - (fe! ee8~~~~aé~~~ a~';{~!~3lnd~ 
o 

-
__ 

2Ó~4n.~-----~a·:-:r:" 'fMPERiÀT ~~7~Jl1\ãc
Os cariocas Nascimento em aç~o eletriza a assistência. pra- ~~~======~==t com grande interesse pelo LABIOS PECADORES 

Momentos após, sob acla· Continuam 08 locais no a - ticando duas defesas magis- I- mundo espor tivo Horinnopo- A gl.nd. Elis.b.th B.,g.". h.
maçlies e vaia.. da assistên- taque. Teléco chuta forte- trais. litano. ,oínl d. .C.Ilr1nl, a Glln:!••• 
c ia. os cariocas penetram na ~ente para Nascimento pra- Caxambú sensacional =-==---::-_ _ -=::-____ vive ••11 p.lícul. de um mod.. 
cancha. llcar boa defesa. Ainda não haviam ceS6a- d.Vida Social ,uIP,••n.Hnl• . o pec.do ~AI 

Formação olímpica Novo tento dos paulistas dos os aplausos. e ~e novo a ANNIVERSARl08 :::o~~'. ~·m~~~~'i.c~~d::o;mc':: 
Os jogadores alinham-se no Argemiro faz .ralta» em figura ~e Caxambu. se agi· diz o cirurl/ião den t is ta Faz anos hole a exm,1. sra. d. mo ~m. g,.~d. c,im• . 

centro do campo, em forma· cima da área oerigosa. Lul- ganta. E que segUidamente 0""'.. SllII Córa Espeiança da Luz Medeiros, (lmp,oPllo .te_ 18. •no~) . 
tura ollmpica. O presidente zinho cobra e Teléco. numa defende pel?taços de ~omeu espOsa do sr. des. hão di) Silva P,.ço 1$100. (,elo 'nclu.do). 

, da Federação Brasileira l1as- eletrizante cabeçada. conse· Carreiro. Tlm e C. Leite. " A espuma dc Colgat. contem MedeirOS, deslacada Ilgufa da T. A. _.__ .+ . .. + _ _.. __ 

; , teia o pavllhilo br!,sil~iro, ao gue. a08 J3 mln~t08, o 2" ten· Tento de Carvalho lei . ~r~o:t~ ;;:7:::::.te.'::nr:: ::to~~~.;:,op~~~o l)ii~ad~~l~a ;"ú~f~~I para . Pau o. te, a.nulado pelO JUIZ 	 sr. ....,.~7,fe11~a~ ;~ .~~E~c,.;!Passa hole o natalício do Celentre os dentes -- 3 s quaesda Guarda Civil. e cantado Tento que não vale! C. Leite recebe, em «impedi
05 dcnti fricios comm uns não ~~SI~I~:'os, agenle da C/a. N. N. NO TEMPO DAS DILIGENCIAS 

por toda a assistência. Dada nova 8alda, os ca- mento». um passe de Romeu . 
podem limpar ~ Iiv ra -a!l do. 	 Lut••• ".içõ••••mor. . . Ou_pc" riocas vão ao ataque. . Ro- Caxambu não sái do arco e o 


Tomaram posição. berto centra, e Tim, que se comandante do ataque carioca 
 rc!:iduo5 de a lim entos c dai FAZEM ANOS HOJE : nho notável d. John W.yn., .0 
são maiorO árbitro Antenor " vila encontrava dormindo na oba· manda a pelota ao fundo das bRctcrias que a Sra. Marleta da Silva Gomes, es- I.do d. CI.i,. T,cvo,. John C.".-. 

sopra o opito e os quadros nheira», en~la o balilo às rêdes. O árbitro anula o tento. caU50 do m au "';olilo, do: den- pósa do sr. Diógenes Gomes, Ils<al dini. ~.O,g8 Blnc~ld • Andy 

I ' tomam posição, sob o oihar rcdes paulistas. O árbitro, Os cariocas reclamam contra 1('li: crnbaç~do5 \. qmarcllos. do Imposlo de Consumo. Dcv•.. ' - Preço 2$000. 
d <lS gcn~iv<t~ Illo lles e das CQ Srs. Vespaslono José de Souza,da multidão ansiósa. O "'oss~ mui acertadamente invalidli a decisão do jUiz e o jôgo 50' rie!'; <.Iolor05<15. P or i~so é que Evangelista.Franc!scc Alexandre Sáfavorece os paulistas. Chove o lento. t> o jõgo prossegue Ire uma interrupção de 2 minu
Colr.;n l e limpa realmente 	 GRATIFICA-SEtorrencialmeute. alagando o sem reclama~:ão alguma dos los. e Joao BaUsla da Costa Oliveira. 


gramado. . I!uanabarluos, Finalmente, a pel~ja é reini. serVil a:; gengivas rirmc! GaUotll Koerlg. 

os d l.': ntes. cmbcllcza. con- Jóvens: Admar Tàvare~ e Aquiles a quem achar e entregar 

~~l Og chuta de longe e Ca· ciada. Iracino desfaz séria in 
e 	 rua Almirante Lamego. 76. uma 

s~dias e o halito perfumado". Menina: Judlle-Marla. filha do sr. carteira com certa quantia. 
José Dlnlz. 4ó3 5 V -1

Bola em jôgo I xambú defende facilmente. vestida dos cariocas. Acentua-
A 8alda pertence aos ca-	 se a press:!o dos visitantes eI 

riocas. C. Leite dá o ponta-pé Escanteio contra os os locais praticam tres escan . 
inicial pas86Ddo pora Caro cariocas leil's. 

reiro. mas Brandão intervém 'feléco .f1nta~ um. doi8 At ,- t 

com êxito. Os bandelrant~8 tr(ls adversários e atira' .. aque pau tS a 

atacam pelo centro e Nourl- violento cl:ute. 'Nascimento LUlZlnho centra calcula~amen 

vaI brilha cortando passe de I 11 te mas Florlndo «bloqueIa» Te· 

I.uizlnho á Teléco, na bôca sa va m agrosamente. ma.n- léco. salvando uma siluaç:!o cri. 

da méta. dando a pelota a escanteio. tica. Canholo en\'la a Servllio 


Luizinho bate e Florindo na área, mas Nascimento delen-

Pressão dos paUlistas m~::I::~a ~:e~~~1I8tas. oli. de. prolegido par Norival . 
Os paullstu. apoiados por mamente apoiados por um R b c ta 


Brandão em gr!nde dia. la- trio-médio dinâmico. O co- ombU a re a . on 
zem sérl~ pressao sobre os mandante da orensiva local gemo do~ carlo~as 

guauabarm08. atira oportuno cbute ao can- Junquel.ra, ahm de eV.ltar en-


I to esquerdo do arco sob à t~ada perigosa de Carrelro, pra- __________1 

Bola na trave . guarda de Nascimento. que !I~a escanteio. ~oberto bate ma- Uma ocasião de ouro espero 


Florindo come~e. ralt,,: em lIe encontrava caldo. Surge glstralmente. o !lr~ de canto Ro- dlçada pelo pontllirc bllndei 

Teléco. que o JUIZ asslDála. Florindo e laz espetacular meu cabeceIa, a~tnh alldo a pe- rante. 

Carlinhos bate e a pelota, tirada. quando toda 8 a8sls - lota no arco paulista. 

depois de toc~r na trave têncla já gritava ogoal.! Bri- 'r - , O úlümo tento dos 
lateral, vai róra . 	 Ihante intervençll.o do ramo. Caxambu, Caxambu. cariocas 


so zagueiro! Tim dentro da árell larga um . i t'd 

Primeira defe,sa d e Brandll.o domina o grama- mOlteiro. Caxambú como um ReglRta se séria n;e~ I a 


Caxambu do e Iracino Inutiliza a ala lelino atira-se ao couro. Defesa dos guaJabarl~os. ~ erto 

Tim dá a Roberto uma bo- esquerda carioca, exercendo soberba! centra e uuque ~a Ó:cdl:Õa. 


la preci08a e Caxsmhil pra- severa marcação s6bre Car- A medida que;decorre o lem- A pelota vemdan l' t' g.

tlca linda dt>leaa. Insistem relro po, os cariocas realizam lortes que. d~ntro a I rlea'd a Ira 


. cargas e Og volta a brilhar. a. violento.tiro. a811 na .an O,80S 


OD~ON Telêco conquista o 3' judando muifo bem os seus 41 minutos. o (1llimo tento 

.~ !:. ..IJ..j tento paulista companheiros da vanguarda. d\t::~;ó dos visllantes e o 

l 'd ' d ci mas Os cariocas estilo no ata N . t arCl' paulista passa por perl 'I 

O 1 er OS ne que. Iraclno tira de Tim, e asc~men O sa va. go eminente. Caxambú, num 

".tllllaMtllll'illcl ~ Ltda dá a Brandll.o. que estende O arqueiro carioca ta~bé!'1 omerguIllo» espetacular. tira 


- .. 

HOJe - 2a. feira - HOJe e paS8a a Lulzlnbo. que de- figuras do gramado. Nu~ -fé· Escoam' 8e os derradeiros SUA mIe, sua irmü, 5':1:1 noi· Esse colendario é I ratis. P.j'm~" "
• . - .P_l~ • a Teléco. 11:8te flnta Florindo a.parece com uma das prinCIpaIs o couro d08 pés de Tim 	 , 

va, lua espo!a, mal! que otive ~ um sabonete .bsolu~~ '. :; . A'I 17, .19' 120.'" horn 	 pois de palur por Norlval, cha» dentro da área. Nastlm~n- minutos com os guanabari qualquer o u tro p cslÔa, lhe mente puro, fei to da m istura .
U.1 _cOIIÍédll ..aclerH • dl,.ttl- dá novamente ao comandan- to cata o couro de modo Im- nos na olenslva • mas o pla- aaradeccrllo este pre!entc de 
'dínllitál ': AR K.O. Ridlo 'IH...n.. te da .artilbarla" bandel- pec.!.vel. card acusa a vitória lIos Natal : um pacote de . abone· ~C:~!~m~~c:t!~d~:. ~~:~: :l - "I 
~.nlRaPlOlld · I , Ann Soth.m rante. Teléco surpreende •• dos bandeirantell por 3 a 2. te. Palmolivc. Pois. quando os antiguidade. como OI melh~ .. 

presenteia com Palmolivc, está embeUezadorel que a nat urera ::,::' ' .·1NI ,"ádoriv.I :; Ptodticlo cJ..I. d. Nascimento com um pelota· Norlval evita tento Salientaram·se d08 pauli8. O«crtando-Ibet belle z a . Um produz. Por isso. a espuma de> '. ·.nclnll~" , liijuinclll on.d••1 ço Indefen,avel. conqulstan- certol ta8: Caxambú que pratIcou lor- precioso calendario pllra 1940 Palmolivc ~ dirCercnte• .uma .:..': .:; ~;t
;··:·; lltíi-.c6il ~é6litI"I :alidal pelo . do. a08 36 minutos. o 3.· e TeJécQ apara cl'ntro de mldáveis der"sas; os dois za. vem em cada pacote de Paim.. 

. P~RXYARKARKUS,M ..ultlpllc...,· último tendo dos bandel. Carllnboa,lnvéate. mas Nori- jlUelr08 firmes. mormente I. otive, eDvolto em ce1ophftJ1c• ~:,~::':-;;f.~' q~e Um"" ~.:~,::~: 
',;;;'~Xpl L At~TB,~ :M t I T . rautea. vaI na hora cH~ evita tento raclno. que se mostrou em 
·i ~lãj.~' pesI~... r{~• .lodai. ,certo. plano superior a Junquelra.
':·"'Hôt.-. . '.lntI.IW ~bIa PO,qu.! QUáSI1,.. Voltam 08 carlocaa ao ata- Na linha média. Branõll.o a-


MIl I ..... '" .1. tInha .11• ..Aumenta . a prelllll.o dos que. e Iraclno Intervém ma· pareceu como . aatro de I" 

- tU .......~i, -C. ", localll .e "um .tiro lIe Teléco glltraln:ente, In.latem .. 011 vI- grandeza. 08 médioa. de ala,
c...a.--~I ).~. '? .F.B; pallla ,. rlllpando.. às traves sllantel e C. Leite chuta fó- cavadore•. No ,ataque brilha. 


11 ........U -:;; Ilillf.....~ superlorea.. da · cldadbla de ra, eaperdJçando ótima opor- ram Teléco. Lulzlnb'o e Ca
.. ,....... ....._. i.. t .....~I. Nal,!lmentoJ ..~ . tunldade. .. iiboto• .. . '...'. '.' " 


I ......... " ;,,' . Com ;ol .paullata8 no ata- . . .. . .. c.... : Na .turma ' carloca•.otrlófl 
Prec- 11100 • S700~ · o , i.~ t.empo. Bo,....ni .....c te de ........q ' e~teve . . . . ~,doa
.>:.· ciue , têrmlna .to . hu. . •.9 .~J. DÍlI "m,agI!~ICO .. T .. 

- - . o centro-médlo;doa, carTo- êles ."'IY ram J'êmomento.<:." de 

l8IàI A f••• nnal .... ' r.~s; , IÍl!in t:avançô ..de ' E_e,! qüií;; ..~r!lbô:'l<l. UDh&"~ I.Dt.iài""; 


A' 1910........DWcJ." .0 perlocto dHIII.VO é ... .101-. lI~o; , d. ..e,.•......rér..e um P!lo~ç,o),tr,a~;; ..l'1!~0~ U.Dlou-le, ,.1140

I Ata 11M IUMO clado ~. ...I~il"dõi . ban ' ço\'!ro' rquê. com diflauldâde atuado com rara .Ucl••ol.. 


delrut... Noriul COIle.d. e defendido. 1..". Proc6plo e A,.,emJIO 

_. ,- _atolo aoo.aclo por C.a- ReaOlO dOllocall. Lutat· boDI.l'fo .n.., 4laotellO d... 


5L "In - MIrI. ..........hoto. A p.1oCa. d",0"'1da Ilho, 16&"110 h'Dto.O aroo taoaraa_ Ro.... Tia • C. 

la ~.. phUpC'" por ar. e&rnpDdo De oa- .....raeoldo. ohota por 01· wlle. <:arrellO, ..~ M

. ":; IIIÇA • ~ iioou .... 6rM. 1rMIM.. dai trane .,.rlo,..1 nr•••ate por Ira • do 
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