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Três vasos-dé":"gueffa-lngl'eses no Rio 

Uma tarde simpática e festiva no cáis Nauá 

Rio, 19 (C. M.) - Passava l7.em 1. Foi então que o mo- \gantescas, a imponência do Itá, realmente, intacto. com Iinglesa. Ao entrar na barra, \rOS do porta-aviões britânico 
um I20UCO das S horas da vimento p~p1:'lar I'ecrudesce~l. navi~ que. os comunica~os tod,? o poder ~os seus ca- '.' poderosa u~idade salv(~1U havia~ ~onfraternizado com 
manha de domingo quando, o Bondes, 001bu8 e automo·· alemaes aftrmavam ter SIdo nboes amda vIrgens de com- as nossas forças navaIS, a multldao, da qual, desde os 
«Ark Royal» atracou no cái~ veia de praça e particulares'j avariado, embora o Almiran· ba~es reais. respondendo as baterias do primeiros instantes, recebe
Mauá. Com os _seus 240 me-. descarregavnm verdadei~·a.s tadú. !.3.ri~Ill!~~ d~sment!sse , A !arde, mais ou menos CorRO de Fuzileiros. Navais. Iram ~010r~8as m~~!fe~t~ções 
tr.os de extensao, o pOdero-londas Ilumanas, que se 'IIn-la, llllO!'Wa."""s lorD~cldasll1S 3 llOra8, atraco!! ° .Re-Io «ltenown. tomou lOgal',CO- de 8lmpaua. RetnUUllluO (I 

so portll.aviões ing](os tomou gia~ paI'll fi orla do_ m!l..r, I ~o. ~und() pelas autorIdades nown», um dos maIS possan· mo ° «Ark RO}ial». no '.'rm~- [gesto da ~assa de c1!ri.osos, 
todo o espaço. até o arma· adnllrando as proporçoes gl- IDlmIgas. O «Ark Royal» es- tes couraçados da esquadra zem 1. Já entao os marmhel- Conclue na Sa. pagma 

Meteram no fundo o 

Buenos Aires. 19 - O preso «Revolução de Outubro»
I Estocolmo. 19 (Havas,· agên


Serão internados 

~~~~oa~iY:fe~:~~~~o ~~le~W191 Icia francesa) - Embora não 
haja confinU!lção ofielal,. é.~~:I::::f :~ncO~~:~!d: ~~~ I entretanto. certo que as bate

chegaram a esta capital ap.. o.·..s I I rias costeiras finlandeses al
o afundamento daquela belo- vejaram o grande cruzador 

'I o E sltadonave. russo «Revolução de Outubro». 
I de 23 mil toneladas. que aTentará: deixar a Baía I o f\.1AIS Af'"~TIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA fundou. 

o "António Delfino» 
let::~II:..!!Jo(~~(~;~t;;- I~::~~~~i(; Diretor-gerente: Altino Flores Para a Alfândega de 
«Anlónio DeIrino», ora lla FlOrianópolis 
Baia, onde se encontra l1á ANO XXV .1 Florianó;Jolis- Quarta.feira, 20 de Dezembro de 1939 N. 7845 Para a carreira de escriturá
pouco menos de quatro me. _ rio, foi nomeado Nestor Ban
ses, 110 tempo do inicio da deira Rodrigues, para:l Alfàn

r::t~~ ~~;?riirfr~~~~~oqU~ Não p.odt;lrão regressar] Chegou. da Europa o dega de Florianópolisoetl O e ]" 

bloqueio britfLnico e imitando mais a Alemanha ".Slquelra Campos» Estãl triste, mllu ImOrlI er e rerlllg
a proeza do .Bremen». CopenhRgue. 19. (ll>lvtls, a· RIO. 19 - Com? estava seno TeDS broDcbltet Sofres tosse 7 

Sabe·~e que o grande nu· ~0ncia lmnéesl1). - o~ dina- do esperado, o «Siqueira Cam- B' I I d 11 S 
vlo germfLnico tomou, ante· ma:(jueses (jlle hahitam t('rri'] I poso chegou à «Guanabara» e e OSlO enbor, 
ontem, enorme qutlnlidade de tório Rlemfio n:1o poder:1o durante a tarde de ontem. Só te salva 9 1l0NTRlTOSSB ! 
óleo da Caloric Company, pRssar as [estas du Natal na i"d ' ., i" O navio nacional veio de 
q~antidnde essa. que é. sUlJ' I DinaI"?a:~a. As autoridade~ preparam orml avel o enSlva Bordéus e escalas, tendo reali- D""smentida a utiliza-
Ciente pal'u a tr!!.veSS18 OOlgermUlllcas vIsam o passa· I & & Izado uma travesSl3 sem nada ção de explosivos
Atlftntico~ A .a~ência do Ban- p.o~te para a saída do terr i · PARIS. 19. (U. P., agência costa do mar do Norte e obter de anormal. . . d A 
co ,\lemao mlormou, no em- tOI'lO, mas se recusam a 1'on norte.americana). _ Simul. o petróleo e ferro de que care- Trouxe l1:lIItOS ~assagelros, argentina 
tanto, que o óleo é apenas cl'der a licença de regresso InDeameDt", com a visita de ce para continuar a guelra U- e~tre os qua}s o malor do exér
para as nec~s~idad ~.s inter· Tais medir!as [or~m tomada;: iDspeção das lorças aéreas ma grande batalha aérea' seria Cito por~u~ues Aug~sto Bar?o- ~ue!l0s, Aires. 19 (Havas. 
nas do «AntOnIO Delliílo». por !!ledo da espIOnagem. Ibritúnicas que 8e enc~n~ram o. p~éllldio para lograr o do~í ~~a~f:i~~cl~n~ó~ío a~~~~rqU2~1~ ~;r~~~~~;r:r~~e:t~la;d!:m:~=

t· t ti h n,a Franç~ p~l? mlf:l1stro n/O do es~aço ~. para amplIar IAlmeida. tiram a versão, segundo a _A a.l.U_e verqon__oso: .Cham.b~rlalD, 10l publIcada. as operaçoes milItares.. nual cruzadol'llR lI.r!!entinoR 
Monlevídéo. 19 ru. P.. agêncía norle-americana)...- O vesperlino «EJ em I ~rIS ~ notlcm de qU? ~ f.o~am mUIl~ satts!atonas. as Comprar na CASA MTSCE- teriam conduzido a~ Monte~ 

Plata" pUblicou em sua edição de ontem a seguinte noticia: «De tonle de fi:. }iltl~! e o marechal G(L nolIclas chegaa~s a es~a capital, Ll\NEA é saber economizar. vidéo várias carg-as de ex
lodo o crédito. chegou a versão de que a bordo do «Grat von Spee» se pro- rID~ P-stdO preparando um~ segundo as quais as aguas do plosivos que [oram utiliza
duzlu seria incid~nte ent!e o comandante da .b,!)lonave e sua olicialidade, ofensiva tlérea de grand(' Danúbío estão congeladas. Nor- -- ~ das para fazer explodir' o 
;:::'::hcVai:ri~~~gnd~r;~~orm~~led~:u':n:;~I~~~ud: 1~\u~3f~d~ ~~~r~~~:g: envergadura contra os alia· malmente, ~ rio 'p~rmanece pa· Para ~ Alfand~ga de cuuraçado alemão «Graf von 
ohosa e que preterlam ganhar o lD~r e combater o ini,!li9o. embora isso do~ .~ara ° começo do ano rah~ado ate ° fIn, d~ março. Sao FranCISco Spee».
lhes acarretasse a morte certa. Diante da des~p~ovacao de seus subor- p~o:,lmo, c,0m 0 ..duplo pro- I\SSlm, a .Alemanha fI.ca pn~a· Foram nomeados para a carreira A nota argentina desmenC 
dioados, o .comal!dante L~ngsdorfl respondeu, Irrlla.do. ordenando seca- posno de Hltenslflcar o bIO'j' da dessa ImpJrtante vIa flUVial de escrilurárlos' Celso Correia de le- tindo essa versão adianta q. ue 
~:~: t ~~:U!~~~~e~~ DaVlO que comandava que soPllasse qualquer repro- qu~io üontr~ a Grã-~retanha p~ra o transporte de petróleo, sus, Inácio Uchôa de Albuquerque e em nenhum momento os cru~ 

e fazer sentIr aos aliados os tngo, açucar de beterraba, for· Sebastião Pereira da Silva Coelho, pa- zadores argentinos se apro~ 
horr~res da guerra. ragens e outros produtos. ra a Alfãndega de São FranCIsco, nes- ximaram daquele vaso de 

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS gn~~t~~:mo~S::V~dO~~~nc~r~; - le Eslad~. guerra alemão. 

IUUIDOS-MAR~- 6AR6AHIU - Cn8B~A- PBS~O~O :~~~~ to~'1,!lÇaa~!rç:i~~~ând~:~ Doações de_ sangue ••••••••••••••••••••••••• 
põe, contra a Grâ·Bretanha. para os ferIdos do • . ••Or. ARMINIO TAVARES em uma olensiva formidável "Exeterlt • - .••

ACOMODAÇÔE~A~~~n: gM~ÃJç~01fos OPERADOS ~~ePr~~:~:r~~~~~~r~ta~O~~ .Bu.enos Aires, l~J (A. P., a • TRANSFUSAO • 
Consulta. ZOSOOO-Operações a combinar :!~O divisões que estão sendo gencla norte· americana) -. A-. DO SANGUE~ (M ) • 

Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência t456 preparadas. ~unc13·se .q.ue 24 d~sconhecldos • i ARAVILHOSO.
i. 5 Não existe nenhum indlcio fizeram vanas doaçoes de ~an· • • 
~~~~~~~~~~~~~~~~!IIIIII~!IIIIII~~ loficíal sobre as intenções do sr. gue, para socorrer os fendos. Com 2 vidros aumenta o pêso 3 Quilos • 
= ----- ~r'i~~~·a~)or~~~iaas ca~~:!~iasfa~~ ~~~r~:r»e,n~c;;:tra~sa ~r~rz~~or~~. Unico fortificante no mundo com 8 elementos tônicos •Desmentemas... confessa acreditar que U cÍlanceier ale- Ingleses I]l1e enlrenlol1 o «Gral • •

mão não cogita de quebrar a v?n. Spee» ao largo de M,onte-. Fosloros, Cálcio, Ãrseniato, Vanadato, etc.. 
Berlim, 19 (lJ,P., agência norte-amNictlna)-O alto co- Linha Maginot,lentativa que po· vldeu, e Que se encontra lá na. Cuidado com a tuberculose • 

mando alemão desmentiu a noUeia veiculada pelo Almi- deria custar-lhe, pelo menos, b~se naval das Falklands (Mal • • 
rantado Británico. de que o submarin() «1I1'sula» havia tor- quinhentos mit homens. Acre- vlnas). ..• O P l-d D d •dita.se que o sr. Hitler desen. O sangue recolhIdo fOI colo· Sal os, epaupera os . 
~:~â~.1g :0u:fo C~l~:.dor alemão da classe do «r<Celn», no volverá a ofensiva através da cada em 40 frascos ~e 250 gra- • Esgotados, Anêmicos,' • 

Admitiu, ent~etanto, o alto comando u possibilidtlde Holanda, Suécia, Rumfinia e Di· mas ca~a. um, e envlad? para • Mães que criam, Magros, • 
de que a explosão ocorrida debaixo d'água, nas prnximi. namarca. afim de assegurar às MO,nlevldeo. de onde fOI redes· • Crianças Raquíticas.. 
dades de um dos cru7.lldores, em 14 do correnie, tenha suas tropas as bases aéreas e pa_ha~o Pta a.quel~ base pelo • Superior ao óleo de Figado •• 
sido produzida por um torpedo. =: indispensáveis na ~aoqU~eest;n:to~~~;ira:mtaOm~~~ • de Bacalhilu.. 

quatro médicos e doze enfermei· • Receberão o efeito da trans- • un ou-se o B CASA MISCELANEA. distri' ras do Hospital Britânico, desta • fusão do sangue e a tonificil; •AI d COLOM US buidora. dos Hádi~s /tC.A. Vi· capiial. • ção gerill do organismo com o • 
Londrel, 19 IUrgenle __ Nacional Brasilelra).•- O paquete alemão «Co- ctor: Valvulas e DISCOS. - Rua. • 

lomllullt. que salra de Vera Cruz, México. na 5a.-feira. com viveres e Trajano. 12. • • 
r:=u:~v~!II:a~:rt:~a!~~ca~a d!a~~~lnr:.tà afundando a 400 milhas ao Falará ao mundo na •. '.' ...</ • 

~rlO cruzava um torpedeiro britAnlco, e !l cruzador yankee «Tu~- vespera de Natal Machado & Cia. • ••••••••••••••••••••••••• 
~~=el ro~tt::b~!:. a força para o iocal, afim de recolher os 400 trl- CIDA DE DO V A TICANO, 

1rGt• .&'::e~80\~~t?de3Iocava 32.500toneiüdas e era o terceiro da ~~~vx~in:r~~~:c~~~~c~!a~é;. Agências e INDICIO DE DERR0.TA 
pera do Natal. quando o Sa- Representações LONDRES, 19 (A. P. agência norte-ameticana). -:
CI'O Colégio fôr apresentar Um porta-voz autorizado, comentando a explosão. e ....·· alun•I.Dr Joio de ArauJ"o_OLHOS, OUVIDOS, a Sua Santidade ?s votos de Clixl PR!~I J:;'03~inlo- 5 damento do «Gral von Speelt• declarou o seguinte:-:-cSe o " NARIZ, GARGANTA IAno Novo, 1!m dIscurso ao «Graf von Spee. tivesse sido internado, seria entregue ao 

I qual 011 meIOs do Vaticano F L O R I A N O P O LI S Reich, logo após a terminação da guerra uma vezque<.a 
ápcclllllte do C.nlro d. Seúd, - Allill.nl. do prol. Slnlon ligam grande importftncia e IAlemanha fôsse a vencedora. Mas, desde que o co.•.u.r.a.ç.••..a..d....O

(onsullas dlarta~ das 4 ás 61/2 horas que será reproduzido na e- Sub-Iglnte. no. principIII loi afundado segundo as Instruções do próprio' governo 
10 Consultório e residênCia: Praça 15 de Novembro, 10 I ~~~~~t~~r~o;:~~;!~ do «Os- t7P.muncipiol do Eltedo. ~~~~:~, i~~~::a,,~oncluir que os alemães não esperalD 

A[)iEZEMBRO : o mes 
Não é liquidação: $ão prEtçosde 


,.... 
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o ESTADO Quarta feira, 20 de Dezembro de 1939 

Eletricidade I~ú.lu~~~~Ic,~Ie.~~~cert~~ .!.~~~!;~~~r~~~.! I Tr~uJ·~no em geral Iaparelhos medlcos, enrolamentos .de motore~, transformadores, dínamos de todos os tipos, fer
ros de engomar, fogareiros e quaisquer outros serviços concernentes à arte. n. 11 

Viuva MARIA JOSÉ 
KUONZ DA SILVEIRAAspe(tos políticoS e I Vitórias 

Comece bem o ANO DE 1940 
economl"cos da Ciuerra ! ~:~~i~!~lid:~~!sa::l~t~~e: femininasi que sua filha IRACEMA

I contratou CRSlimento comOferta única de Natal I 
PI1r1S, Dezembro _ (viii I 1\ situação Intern a d o Reldll o sr. PAULO ~AUSTINO I .~e'a pri,~e ira vez na his

I,érea). - Sempre que se e u- I cau,a 1" ;; '& prCUcll pa ões a seus KIUEGER. , tona do. Eg ito, tre~ I!!ulheres 
"erra um per:odo, olercc e se Idirigentes. POllh ca l1l~nte, multi 1___ ---II't!! '" .obtive ram o diploma de-da- lao observador . urna .o~ortu phcam.se ~ s agltáções na Aus-I i DI:elto, acabam de. ser !n~. 

1 1lIda~ e p~ra !Il1r o UI1JUU I'O \fI a e na I c lJccos l úV"tjU i ~. Eco-. IRACEMA e PAULO cnt~s no quadro do ColeglO 
da 61tual'1l0 no momento em nOmlCill1lente, as próprias agên'l II NaCional de Advoga.dos . Uma'I 

qu e s e 11lICll.l nOva fase I\s Clas al cmãs ,Ie II1form "çües de. participam o seu noivado delas, cltafi:lad~ AltJat ~oba
blill fi,c on teC e vdffi a gu erra , r ~! m tl!P ~ !déa do que f' r;t ;1 SI- Pnolis i n XII - 939 ~ed Huss~ln El Cha~el, tem 
que JÍI comple to u s eu primei. tuação quando anun Ciaram, com < I' ., v~ nte e. tres !!ll?~ de Idade e<vCré~ito Mútuo Pre~ial 
ro IrI.mestre prova dc prosperidade, que a vive E? bre o Nilo , em u~a 

I Vejamos, P ()I~ , a pos l\' ào ql' ota se man al de mantell~a ha 5v.-ó «labablCb», barco prOVIdo 
dos be ligerantes no limia r do via ~ Id o elevada para 185 gra- Quer ser feliz? de uma vela grande que 
quarto mes do conllito mas por pessôo. • serve para o transporte de 

!';a l~ente ocidental, r:ào s e No tcrreno dlpl~ma tl co, a A- te,E~ú~~g~CI~ili~~~oret~dt~r so:~ passageiros. Adora ~ leitura,20$000 Iprodu ;', lU o atuQue «relam p!l Ic manha so freu varras r ~veses deesla? Mande 1$100 em ~ e escolheu a p~ohs_sao de ad
A titulo de oferta de Natal enviaremos uma g~. com o qual ~s alemãs Os seus e~for ços na sentrdo dc e escre a ao rol. Ornar il~'v~s vogado .por a[e~?ao a luta, 
caderneta de nosso Clube, com :;orteios pagos uo~egu ravam qu e 18m !lesa - al as tar a 1 urqula do bloco Iran· Caixa VPostalP 407 Rio de J a~ dado qUf, ~o Egl'O, .as mu

até Dezembro de 1940, (26 sorteios), a todo 10Ja r os lranceses da LIIJh, co-brrtdlllco foram IGuteis' o nelro que lhe' IOdl~ará o m i lh<>res estao exclUldas de 
Maginot. NU.. fre~lte o r lem a l, Congresso norte-amcm,lRo ' le· de obler tnumpho, lOS eri~a~ q.uást todas IiS rUllç!les ~o

aquele que nos enviar nome e endereço tiS troptls germaUlcas levl\ van tou o embl rgo sobre os ar· de. fortuna e saúde. ~:lo PheSite Esta do. A. segunda: Attll~t 
acompanhado da importância de 20$000 ram tres semenas para ocu · mamantos para os pa ises que A.hmd Kamel EI Kliorbottl,I 

par pe la força o te rritc',rio da estiverem em condições de 'pa. . . .., vive em M~hmacha, na casa
IPOlônid, que conta vam ven . gar c ca rregar., clausula que, Otlma reslde~cla d.e seus 'pal~ . Sua alma s~n
200 prêmios extraordinários cer em ~ oito dias , e p.8s im segun do p~ rece, a Alemanha niio para veraneIo slvel s~ l,!lchnli .plira as VIU · 


~e~mo o auxi iio russo ]ire- c.lá clll ,iiua ~ ão de apluv cila r; ~ituad!!!la r é!!! d08 Rar- vas e orfa~8, CII]a ~ausa q~_~r

CI ~ltou o desenlacc. o Santo P adre, na sua primei- rel~os, com boa água e luz. ~e~ender. ..(Juanto a .'~rc"ha, 


Esse Iluxllio russo custou ra enacyclic il teve para a politi . 0 mbus à porta. Módico alu- Zemab RIJaat, não rOl pos~l
No sorteio de Natal, além dos prêmios 
regulamentares serão distribuídos ar. Reicb suas alian ças e tez ca de agressão palav ras tão duo gueL Tratar c om Augusto ve l obter dadl'~' Desde o dia

200 prêmíos extraordmá\'ios com que se d esvanece~sem Tas quan to o permite a sua Brando. da sua no~eaçao . desapare
suas esperanças de novas a . qualidade; as «ofens ivas de paz» c e u da ó rbita dos JornalIstas, 
mizades. Nem a Itália , nem fracassaram. I 
o J apão, nem a ESllanh a a- Nos mares, a fro ta germanica Joaquim ROdriguesOportunidade única 
I

COmps.nll tlm . o I(e!ch na ~UI1 I t g bl"Úli ~ : gUi1~ ;!x:tcs , ~!!!!1- da Fonseca 
li vtlntur~. O a uxilio r us so te- da ndo nav Ios de guerra c va 

ve tambem ,outro r esultado: pores mercantes, inclusin de participa que vai casar o Elixir de Nogueir. 

rechou à Alemhanha os ca· passage iros, Mas:l sua frota com 1.' c..,b.cido IM .nno.
61 cente. 

nrdadelro ••peclnco •Rua Visconde de Preto n. 13 minhos da Rumâ nia; CU5tou- mercante esta praticamenle de- Mercês Francisca
Ih.e parte do t (> rritGrio polo- ~apa recida das rotas :maritimas SYPHILlSIda Cunha 
ne s ; permitiu a Mo~cou de- f as suas perdas em submari , ........1_hIIl, ....chet, ...) 
senvolver sua influência no 11 0S correspondem a mais de ."••11_FLORIANOPOLlS B~ltico , c om ameaça, já se um terço de suas unidades sub · I Fpolis.,2S-Il-Hl:l9 56 Ehxlr eI. Nosuclr. 
ve, para as posi çües ale- mersiv ~ i s. E' esse o balanço do 
mãs. primeiro trimestre da guerra. 43!'- 15v,-12 

: •••••••••••••••••~•••••~•••••••ji~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

i 
••• 

• Pl~imo~ vi~itar ~!m [Omlromino ano~~a maior! IIIIor i• 
••• 


· ~ .
i .~xpO$icq.o 40 8~iaq'Qo4o$ 5 


i 
•• Um deslumbramento para oMundo Infantil! i 

•• 


: no primeiro andar da : 

I 
•• 

• 
Casa MACEDONIA i 

•• 

•
: A CASA QUE MAIS BARATO VENDE : 

i
••• - -----AGORA =~~~===--=. i 

••• 
~ ~ tt no novo prédio á l,ua Trajano n. 8 l 

i' NOTA -- Pedimos nio conFundir o noss. c... com os imit.dores do nosso antigo lem. '! 

• 

:.....................................................4t••••••••••••~........: 
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AVISO AO POVO CATARINENSE 

. I; ~& I?$ ~,h\H !i _ I Linha direta Porto Aiegre- Florianópolis

\ -=------.-_..~.~,-< 
·.:. It (STADO RS·llnrtiv,".lllr 

.= i Empre~~ Jaeger & Irmão 
Saídas de Floríanópolls às terças e sábados 
Saídas de Porto Alegre pC1ra FlorianopolisOpassado e o presente às quartas e sábados 

Saídas de Araranguá às quartas,do esporte nacional sábados e domingos 

Por ERASMO AIJente em Floriilnopolis: DAVID SILVA 
Em tudo na vidll há opo- do se trtllls[Ol'ma ao impuls:, PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 

sição. E, ponderando-se bem,!le novaR mentlllidadeM. A 1...-.... 
encontram·se ulj!uns motivos múdilicação apresenta OH,tua justificam essas criticas. mais vuril1.dos a8péto~; .·_#_.._________._________________..__.__ ._N_._.__ _____'"0eI~' 	 . 

JlOr vezes sensatfls. Entre- quantos uns ramos. t;sportt. r--------------~-----! 
tanto. quand@ tie !<lm(JU uma vos conhecem as glorias do I 

resolução após longo pc- progresso, o [ut"ból se e~tll-
 AS CHUVAS Irlodo de estudos e upreeia- ciooa J.lura recuar. E vai de 
ções dos fnutores nHliH insig degráu ..m degrau rolando a " , • 

~~n~~~~ef~~i~~a: j~sti~[~tiC~= ~~~;d~e?~j qd~:l~~~~~o ~~lbl~~lJ ,. 

resoiuç.ão l0111IU.lU, pOi'Que t.1ico qüe, agora reune em 

põem ero evidência () cuidado torno de si, quer pela 
 AlI MUDANÇA!! BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM

8100 UM RESFRIADO, QUE, QUANDO MAL COMBATIDO, 

tude dos responsáveis pelo As vezes, como bem aceu
que presidiu o ato ou 11 ati· qU!lntidade. 

PRODUZ UMA TOSSE IMPERTINENTE, O QUE EQUIVALE 
DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA/lI!SUlltO rt>levante. tuou o prunteado poétB, Bel· 
DES, TAES COMO: BRONCHITES, CATAltRHO PULl\IONAKQuando se processou eU-I miro Braga, em pleno inH~r 
DOR NAS COST.~S E NO PEITO, DEPAUPER1\..1~!ENTO E tJXAtre nós a mudança de rtgi- no há dias cheios de 801. E o 
FRAQUEZA GERAL, FICANDO, PORTANTO, O ORGANISMOme e os DOVOS dirigentes li- «soccer» volta a ter IIssis-
PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA 

~~ê~~f::~p~~ae ane,;~~a ~~~~~ I~~~~~ â~~;~en~~U~~Z!~~Dt~)~ HUMANIDADE A TUBERCULOSE 

nal. surgiu a bandeira bm- de réis assinulada nOB «gui

sileirll, que provocou IiS chets» dos estádios. USAE O GRANDE 'l'ONICO DOS PULMOE': 

mBis intensas discul;ões sô- Se, no decorrer dos anos, 

b!'e 11 sua disposição, quer as atividades nucinnais aou· 

dE!' côres q\Jer de aspectos sam indices de vrf'gresso. ú 


O que. porém, produziu mesmo não podl!mus, dizer 

maior divergêncill [oi o le- do futebó!. Há uél", e per~is 
 VINHO ~R[OSOlAD~ma positivista de Benjl\mim tem com incrivel lIudácia, fli

ConstHnt: «Ordem e Progres- tores negativos que llle em

so». Mas. a despuito dlls dis- baraçam o progresso: lIo
 Do Ph. Ch. JOÃO DA SILVA SILVEIRAcussões, a bandeira ficou e mellS apaixonados, bomen~ 

h& (luem Ibe Iltri'}ua um sen- egoistas. húmen8 poliiiquei

tido irônico.,. ros, uma gmnde incapllcidl.l.- QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO 


Certamente que o paIs não de e uma profunda anarquia RECONSTI'l'UE·TE DE 1,a ORDEM
poderia ter, sem maia nem que examinaremos com Vil· 
menos. êsses elementos to- g!\r c oportullidf!de. PODEROSO FORTIFICANTE 
~!a~t~so~:S~j;:Il;;fr~:~te~ _______ nNDF.-SE .;~I TODA " PABTIIi 

tempo se encarregaria de -----~---- -----_._-- _ 
auxiliá-los. Dai os ensaios. , '.", 

continuos que se fazem eons ~!ii' WWiI HVi. i',; li A . -~-~----I 

tantemente na vida nacional, ~df. ~;,dolr~"~~~ri fl'oroa e:3J 
em todos os sectores, eerlo~ ~.t. ~~I'~hnií:~HE '" U Guilherme Àvila 

~~!1S~!~~~f:rpe~rel~I~~H' gl'úu ~.~H~'TT!~:~g:Hj. . ~!'ti,,:i~c::3r~ e senhora 
É preciso Ilue .hllja ordem ~~: ~ II.UWhíG1! !l11"i'J "" ImrlieilJUlll o noivado de 

pal'a que nito lalte o pro- Há llillH. os tranqnilos ar-: snll fillm Isolétl' CClm o 
gresso. g nós encontrl1mnH, a tE x··chefe de (:Ji- re(JO!'flll rio Palácio di) Sflna- i sr. Ll'opohlo Santos. 
cada passo. a afil'mll~ivl.l clt'_S- l7!~ca ti;; l'igh".n, Ollrle o RI,j da rugia·· I 
lia verdllde que muttoH nao ...'..', tt~frn e sua !!!milia se eu 
querem comprtlendel' . . . JJ_\.',i~lHt1:\.J ,tl.9.) COlltl'!iVUm passando as !éri I 
()1f\6:::paree~~~f~~~eB~~y!~I~:~ N U101'iU: borfl: as. foram .alarmudos pel~, Isoléte e Leopoldo1 ruido de potcntes aviões dA I pllrticipam o seu noivado 
d8M:8:U~~~PI~adc'!;rm dos (Proí's, _, J l,~. Bnr\hp'!,l$t ~~m~Hlrl?~~~~IJ.~lv(~r!l depr:e:g~~ i 
tempos era justo e natural C' ~~, Kreutf1r) oc 1'('8 I Fpolis" HJ-12--39 
que se corrigisse e se !ib"f- f' 'l'~'~l8~; ~c de um simula- ~ 

1888e dêsses deleitos. como EspefiaúMa (;))L ero de Ilt/lque n('l'co, que, '""":'4!;~5:------ :lv. - :1 


:: ~:e c::/l~O~ri:~g~r~~Jl!lS~ U.1'U3!Jio aoai ~~~B~~~e~lj~~t~~r doJokD~r!~~ ____...__________ 
urge pl'ismar o corater orl- Passiva, se 8cHlizavll com oI 
entar o esplrilo e encaml- Alta dI'Ui'gill, gyun máximo rcaJibmo. 
nlun o adolescente. C(~Iogla (lioenc;aH do Ao primeiro signal de alar- l!P.~~::~~-;j4r:Mr~ 

Dentre todos loS esporte\!. genhOrclS) e partos. ml', Jorge VI, a Uainha Isa
o [uteból se tornou o mais O''''U'''.g''''' -") _~v~t'1ml'. bel, a Rllinha Mal'Y e as.
popularizado. já pela faeili- J~ ! .. IA, oJ - ,. Pl'inCeZIlR Isabel e Margareth' 

dade de sua pratica ou seja Der'\T()'~O li! Qj,(:';:tWÕt1f.) Rose, l'puniram-se no chall~ ,ra~i;~t~~~1

pelo período de duração, pro- (le p,;a.f:jti'~a, trazenUII ja afiveladas as su- ~ 

porclonando, por isso mesmo Cç,n;~ullot!Q!Í fUil 1'n,);I- as mâsc!\rl1s contra gazes. 

gràndes emoções nh aBsis- .1'.1. 18 (dil!\ 10 15.0 lí!. t! Em seguida, a famUia real 

téncia. Foi, mesmo. o C80C- dCII ló á'l 16,M) Tod,,- desceu para o abrigo subter
cer,. a base de toda a nos- t'hoTlc _ 1,286 râneo recentemente construi, 


e...·.. v~~~~n.e.t.~~oruva. duradoura IRe8idenci~~ li rm.\. Bu- princezlnhas. embora 

.•• 
Ia.

Durante longos anos. vá- teves Juntor, 20.•_. executando fielmente I\S or
rias décadall, li· monocultura Telephone -- 1.1Jl dens que lhes eram dadas 


dOÁs 

~!~~f!~~:():~:a~t~!~~~~:sê!: 	 rr~~;re~:tlÂ~o~nste::roco~ Uma quantia insignificante pode
~àlDâdll8.populares. como ~_~__•____-: Ili outra, imItandó a aauda- marcar a diferença entre "cobrir" a 

lijl~~ Pro~~~1 

RUA FELIPE SCHNiI~TI 

C/b 

/J . "'; I 
V U,.1. ct.Ckct..C1 

com 

P~ITOHAL O[ 

P[LOT[N~~ 

ACiUAS MEDICINAIS 
de São Lourenço 

Alcalina: combate os males 

ESTOMAGO e INTESTINOS 


.. RegularizaM agneslana. funções do 
FIGADO e RINS 

Inform~ções e pedidos 

RUA CONSELHEIRO MAFRA,8~ 
I ,FONE 1350 
-'--:-~~------------oo::::~-:::,'-'= 

4J9 	 3Ov-28 

MARCAS E PATENTES 
J. RADEMAKBR, agente oficial da Propriedade liJi:l1U

Iria I, Praça 15 de Novembro. 42-5ala 40-1. Rio de Janeiro. eOUf
regl!-se de todo serviço relativo ao registo de marcas. patentn 
de invenção e análises de gêneros alimentícios, 

IRMANDADE DOSENHOR':JESUS.·DOS.....•·.·i.-;
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE 

EDITA>L 

~~~·~llllli~ral"ada deelegan-
O fmeból,er!l.vida, .senaa· 

çlo, T.o~CI.~;;8!lcom .. eJegan
ela Que a educaçAo .. orienta
".. DtIClUll..... COIll O pen
......DtO "ol1'1ilO,i!::.\ a lée':C:..':! ~.: ;;r!;MIIII~~ 
mo llIII ..peIieUlo qu. nu·
De .10 '''0 1II0Ç-o. d. ell' 
""01 dot.. lIIor.fI • ed~ce. 
c:IoDail 'eotro da r", 0 ....' ""oIa dai li" prOprIu qu.. 
r..... o ..por'e,

P.......... OI &DOI. B 001110 
alo • poIIl...1 11111 dia per· 
I,U' .lo" 1(11&1 a o.tro. tu

08•. MI&86L BOUBAm 
CUNICA GERAL 

VIAS.URINARIAS 


Especialista em molestas 

c~ltej?~Ul~~=e:.(~~n;_ 
atloae, ele.) 

Con,ullorto: R... ".1
.... U &a 16 hu.. 
- ~ 1595, -

IItttckftda: It. J.,... 
... t (SMr.)-ft,e.. Ih .oi. 

13 

~?s~:o;o~~%~i~~~ ~~~e~~h::: 
dllm». 

Por 11m soon o signal de 
cessar, O Rei abriu as por
tos do obrigo. e nAo houve 
quem . contivesse. mais} as 

&f:::'ae:1r~rnsdQqu:~:O~i::3~: 
Plram.:...0 ~mrqll~_1 0e004mll"~'_
bo _ l Illa... T""N 

VIIII a apaa'ar-.e, 
B a..lm lermloou, Ulrl ri. 

101 )111'811.1, _e ID"pera'o 
a,ploto da ID.rl' lot.... qUI
1&1,..••em o prôprto lI'e•• 
ral Ludl.dorf tlve"l aDl•• 
n.to. 

1511:t be!c:!L1 c dcsêobrir·lhe nuvos 
atractj"'(1~. O h:lton Tangee cus!a 

í 	 um pouco mais, porém produz um 
efdto eO(;;1ot.1<.1or. Por is:;o I.: o baton 
de mais v(:nJ;t nos Est,ldos Unidos, :; 
de NewYork a Hully\\·ood. Não se ~,.; 

;- deixe enganar por' -imit~~ 
ções q1,le,"Írac3;" 
ssadàs l.i, intca. ..l :- t~m'-: ve(ider'1f 

FORNECIMENT.O 

De ordem daProvêd()~la~BIrll1iUJ.~de do 8ellbor 
Jelusdos PUIOI /elio.plta!3.de,i.;ºarlda~e. dHta Captlal. 
prevlnoaos/lntere~la40. que at6 o "Ia 20 d..te ..... l . 
12horall•• receberâ.ellta Irma.dad. e HOIpllal. OI lua Se
c!e,~l1rl.;pr()polt.II;ElID cartu leehac1u, di todo. o. artllGl 
necellllârlollaoy8e,uj\CODIU"o, duraDle o .....Irl di JaDel. 
ro a ~Il.aho ~o.;próXilDo aoo, 

di lod~lor~~~t'A\~!lO:::: ~~:II;: U:: ,::::11'::
:so:rl!.!I.::U COIII o bmlo SeoretArio, 1 ru '.U,. 8011

eoullt6rfo .. Flort,n6poU.. H dI Dele.bro 4. 
I", 

OCS1'AVO P!RBIRA 
s.c...&lrlo 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lIIor.fI
http:l0111IU.lU
http:resoiu�.�o


Para as festas o melhor sortimento de artigos para HOMENS, 

SENHORAS e CRIANÇAS, só na


C A ($ ,i, ~~ A. lOA S-I TA. %.', 
IR MÕ'jtri1. - RUi.i! CCFise!heiro Maha I"!. 8 Filial Rua Trajano n, 1 v.t6S 

r :..:.. ...~ .-. ·. '-~.: i'5.;-::::.:;r;,\?".'.::.:!~'.Io.~·c.:',:.:~~r<"~:;:~.~:;::'::-~::!:.!~~·.i~·~:t:'<"'iZfC-<:::;t!i::~\~~1~«~êf;a;~1A'fXIII~a_&",,_!Ii'ç:;:tt$.!!I'~:'BIB~~;:-:lUi:I_-:::___';=~===~=====~=====~==:,: . 

f~;~~;~;;;;;;~71 1 Curso de admissão IMaravilhas I~' - FERIDA 
- c ~~ ~ ") Anibal ~u_n~s Pires. e Arí Sa~torato, Picf,,:s- n-Wa C--I·eAnC-lea .' ~~ao ha qUt rt:§ista' I .Sà ~:, ~ 11 r ~ r~ I ~ores do. Ganaslo Catannense, aVIsam, .aos dls- 110 U90 dI! 

ih: ~UHH: ~ ~ 'o; Itantos paIs que se acha aberta a matl'lcula pa- No seRrêdo dos laborató
ra o referido curso. Informações: Av. Hercílio rios. os homeI.1R de . ciêocü, I CALFNDULA C()NCRETA

(r:!I~m!!l~ IIG!EJ.ãl Luz, 66 e Rua Cons. Mafra. 147. Fone 1167. reahz~.m, . bl\JJ' ~ill~lIlar:8 6 m"lhfr~ pomada p~ra f"ridns QU :jrnn'l 'r"s 
E' '0 ~[liC: fOr!i;'~~nt,< 110 . _. _~~______ v-2s rf,~!~y~~:a~'OB 3pSro1~~~~ ~1a.~ . , .. , \llc~r8s a~tige.ll' e " li ~ Il 

muedo com 8 elemenl08 ---- m!lr por ngora rnuis do que Nilo con!undlr com a ]Joillnda eomIDum ele Cahmuili6. 
10nleM: Phosphoro, Cal- U'1\ t' A" q f'l' uma' vagl1 idéa: E::djft.!J1 CALENDULIA CONff~E"J'A ..m t()(la~ 11' 
cio, A:1l2uialo, VilDõdél!ü, ~'f" ;,~j~~~n l!~ _;n~!~~ ,'" ~.~ ~}. Ii:. '; "'" 11l.i1izunrlo nll.issim/!!I pres- p )llrm!lcG~.. 
etc. Com o seu !ISO DO fim \g<J ;;,:;:iti\1 !,;~: ~ OP:!tií:iJ Ild ~hi!:f 18 "Õt'~. tempt'nllurils muito n"püRIt1>rll , nnsta capi!al: PHARM. foTO. AOORTlNHO 
de 20 dias, llola-lIv.: r haixas c outr/)s processo! I LO C 11 ..I ---.---.-.---------- .__.-.-- que 11 ciêucill Só reCiJnte. nua <Jllse H;ir,.\ ma~rl\--lU 

1 - Le,'s,ltRmCnlc Rr.rai * mente pôs à disposição dos ~________________.. 
dQ~fôrt;~5 ~ voil~Ir.:;mr;GíR- Fundada em 1870 Srf.cle: BAIA sábioA, é pOGSivl'l converter 
ta do ;,p!:elfle; ~ lIbBtilnci/!n como o snxo-I . fN(órÀ~o~ 


:r··lD-'s!lP&l~r~~lrnen:oPtlr Seguros T~rres'r"'''" Marlt;mc:. [re e (I iodo em corpos dun 
~('rnv do d 3S r:lorl:~ de Cl· '" , \:." ... - ,- rM, polidos. apresentando "r~:~t~~:,~,I,\ 'UROEORM'N~ 
be:;c, h; ~'::, .:.~ t'!:rl\ e !lc;'V;.: nL~ · __.___ todos os carn. ctéres dos Ine~ .. .": ',' ,'. ," , .~ .,'JIII. I 

rr.:o; ta i8. Por outro lado, o !e rrc. .... \. ~-~ __ . ... 
3'-Comb~1p. adicrJ tl~ Capital Hcalizadl.' R~ . 9.()OO:&\lO~OOO e o chumbo podem ser traos-

r 


l!e.,;e,J;c u~,·,. ,,~~ r: do CC!, Capital e Heserv ils S().iJ58:377$9')~ formados em . uhsiâncias eR
:!~~:~.df!!~n! :, de ~~\1bl):l O:i RespnnsabilidíJ de~ em 19.1,~ : !.lR8.65~:X99$714 ponjosos quo apl'esentam ti .- -.--...------ 

"~--- - Receita em 1935 2;!.786·183í\148 surpreendente propriedade LLOYD BRASILEIRO 


I
 
4' __o i\'l ~rn~lllo (!c: r;;eso Ativo em ;n de dezemhro ri(' i933 , ;1.47::;:79:,,813 <Íe nii.o 6er,;rr. condutufu.<: de . 


, IIBrl!odo de 1 H ;; kU(!~; I Sinistros pagos 5.mI4:715)l170 eletricidaoe. "PATRIMONIO NÃCIONAL.. 

O ~':'J!I1JtUoi t l!IJiQ:.jlil1· Bens de raiz, (rrédios c terrenos)' 17.18H:248S9,í9 O dr. Brillgman, dn Uni. LINHA ARACAJU/pOftTO ALEGRE (Para o Nart.. 


d~ ,Se"CJb"r!~ ,c\~r:m;ce.-' I versidarle de Harvard, sub- no Sábado, e para o Sul na quarta·leira): _COMTE. AI,· 

O;:llllLil.l d:l d•• oozr!ot-Í Sr'." ----- rneteu um pouco de fósforo CIDlO., .COMTE, CAPELA>, e cANIBAL BENEVOLO. 

l!!t,;<lI'CQIi;P' Diretores: branco à formidável pressão LINHA PENEDO/LAGUNA: «MUR1'INliO. e -MIRANDA• 


. "-'_"'''·':1:'':''~?~ _ '. r"'-=~I. Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pâllfilo d'lJlr~ dt.,emettt'erlz)eqtuoander!UaddaOs. Oporfo'sc[oen·• LINHA RlO/LMm"A: _ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

Freir!' cJp Carvalho e Epifânio José (I e SOUSJ ro TU'l'OlA!FLORIANOPOLISPOPULARIDADE li' ccn... er!ct! se !lU!!!!! eul)~tAI]. F R li: T E S D E C A R G U E I R O S 

-----.- cia negra e lustrosa, com VAPORES A SAIR: 
Existe nos Estados Unidos [ l~e~lIladorcs de avarias nas principais ci d~ clcs p~(ipriedades inteiramente PARA O SUL: 

um organismo que supomos da América, El1rop~ e Africa. diversas. .. . . COM'fE. ALClD!O: dia 21 pura RIO Grande, Pelo· 
ser único 110 SGU gênero em ___.__ . Outra experlencm curIOsa tas e Porto Alegre. 
todo o mundo -- o Instituto Il a do dr. A. B, Anderson. PARA O N.... ",TE. 
da Opinião Pública. De cou-' IProjetando os vapores liber- ut"j < ' . ' ' .'
formidade com a !ml.l desig- Agen1es em FlorianópoliS tados pela prata em fusão ASPIR1~NTE NASCIMENT<? dm .21 pl.lra l~IlJaf, S. FranCls· 

- , . "( t . t u h [,'d co, Santos, AngrR dos ReiS e RIO de Juneuo. 
naçao, esse \nS,1 U o orgnm· CA M P O S LO BO ( ~on ra ma .c apn arre eC! a DEFENDA OS SEUS INTERESSES, OANDO PREFEREN
~~;~~~d~~~~r~tedi:t~~~~~~ . & -ia. ~ ~l~ :~ ~I~~I~~, d~~~~~~ec~~a~ CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASIL~_ 
as pre[erências e pontos.de- RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 constituida por folhas tão fi· I" I
vista do públlco norte-a,me - nas que seriam precisas . .. Agêncla-Rl!a lollo Pinto, Armazem - Cais Badaró" 

I 
\ í 

lo. rieano. Um dêsses inquéritos Caixo postal/I} ... TelephonpI08.J--End. Tel.•ALLlANC/c' 2.000 para formar a espes- 9 - Phone t007 12 .- Phone 1338 
- que vem sendo leito com sura duma folha de papel -----.---- I ~g~~:i:~~eS!alll:U;~PI1~~~~ Escritórios em Jtajaí, Laguna e vUb~~~ se sabe, submetidos 9 H. C DA COS1A - Agt!nt~ 
dade das Ilações ebtrnogei- Blumenau. Sub-Agente e:m J~aqes a uma grande presEão e a 

rlila respostali obtidas dào Il -2.------,,-----~-~~~._~-~.._-- ~~:t!e~H7;~~~~:aga:~~ic:?qnJ:~ Declarada ce'ga parai.. 
maioria à lugluterra com fazem·se . Pois os s(lbois não 

4; ",,, dos 6u[rágio~. A Fran. se dão por satis[oitos e que 

ÇI1 vem em segundo iogal' r em ir nHás Juúgo. P" ntiullI 
 d 

II ·~ ,'m 12 "in· Seguem-se a Ale,· converter o hidrogênio num toda aVI- a mas (ura
manha com 4°,'" l' u Itália ~óiido e pr"vec m já que, nes-I com :I %. se estudo, ele será vinte ve · 

I 
Em confronto com () iu- zes mais illVP que a água e d I 'Ci I I' II 

quérito feito em abril de 1!J:l7, muito mais tena~ que aço.o a pe o aenoga· '.• 
n Inglaterra perdllll 8 "1n da 
bua popularidude, 11 Frlinça _~_~___~ . _-.w.--=:.::=:-=::::. GRATIFICA-SE__,_,~_

lIumentou : o, Alemllnha
"' 1I a quem achar e entregar à A abaixo IIs"load8, Arzelluda Olivelr8, rosl
perdeu 4 °i o e 11 Itália man Almirante Lamego, 76,rua uma dent(, à Avenld., 20 do Set~mbro, em Pelok8, RIo 
tem-se estacionária. O au carteira com cerla quantia. Grilllde do Sul, declllr8:., mento de popularidade é Carlos ~1C2p(ke S.A. 4ó3 5 V-4 "Vivendo de esmoles, ' devido ao mru estado
sensivel para a Suisaa e d~ saoÍtle que n!'io me permite trllbalhar, bato em
paises escandinavos. toda8 as porla3 em busca de eusfe1l10 pare mim oH8TlTUTO DE -DlIGNUSTIOO 

Gravatas, Camisas, Pijalllcs, Matriz: FLORIANOPOLlS para minha filhinha de n an03, de nome BLOAH mul
Meias das melhores, pelos me· Filiala em: Bluruenl1u, Cruz~h'(1 do Sul, Lligeó:, CLINICO lo doen:lnha S il:litlca, d.sde ao U05c~r, minha IIIhinhll 
nores, preços, só na CASA MIS Laguna e S. Francisco-- Mostru!:írio em '}'UDhrão 

do ficou completamente CEGA; dormia Doite e dia, e mel 
CELANEA. - Rua Trajano, 12 Or. Djalma Macllmlnn se IIlimentava. Nesslt trisle e8111do, vlo'lI uma caridosa 

REFRIGERADORES ELECTRICOS Formado pelil Un!.er81~"tle de senhora, dss muitlls que me socorrem. 8 qual, con
Gcn~bra t::iuiçal doida pela 1I0rle da pequIm;" mandou comprar umCom prAtic!1 uo. lluspituls eurupeU8 vidro de «GALENOGAL«, lJCoa8~lhando·me que Ira-, 

dneDÇils do ol8tema nervo«<J. laMe fi menlo1l com ê~se remédiO, POi8 tinha a cer·
Or. Remigío Assistente Técnico II'Z8 de que ela ficarill bôa. BIIStnnt2 descrente, mas 

Dr. Paulo Tavares rnuiJ.. grl1t/l, recebi o remédio, pol:l há mais do - três 
CLlNICA -MEDICA EspecIalizado em biglm:e o sulide me9"~ kv(.va a cdr.oçll nl) Sanla Ca8t1 para fu:er 
Moleslia internas de plibllcn pola UnJvoreJtlado do curativos sem re~ultlldo SlgUID, e lá me dlzl~m 

Senhoras e Crianças em qu~ minha IiIhluh'J ficaria céga pat'a toda a vida, 

Cliolca mó,llc,. em geral. [",dlatrl.., 

Rio do Janeiro. 
Geral. Deu~, porém, é grtlnde e permlllo que a mlnbaGabinele de Haio X 

, Apnrêlho moderno SH',:.IENS puraCONSULTORlO : ELOAH 6CilS5e radicalmente curada aptD~~ D(,m 4 
Rua Trajano, 1 - Sob, g:~,Ij,~~t,IC(~"u~::~~!~Of~:;:i~ul~t'::;?I:~~: I vidros <fê,se abenço/lc!o remédio ..OALENOGAL,., que 

CONSULTAS: c.tõruagos, ele. me for~m ~emrre doados pda mesmll oorldoea 51!
Radiografia, ó.sea" e rndlc'gl'oll!1"9 ás 12 e 14 ás 17 noms. nh()i·Il. Ht'l~, él psqul/ua enxerga perl~ll/lmeute bemtlentárlasRESIDENCIA: come com bll5tante IIpe1lte, brinca mnlto 8legro e estlÍE1ectrocardiogralia cllnicaAv. Hercilio Luz, 186 llJlaguóstlco pr':C<80 do. mole.tlas IÓfte comO Duoe" foi, ~31e 81eslado é 11 mais pura 

- Phone: 1392- cardfllc"s por melo d" traçadus' expressllo da v~rd!lde e a cura de minha flIhlnha " é 
elétricos.) tp.stemunlladl1 por multl3s1mn fümlHils desta cidade, '" 

Attende a chamados Metabolismo basal que dlllrlamellt"l me aIDparilm, pc,r 1830, póde fllzar " 
14 glândulas de secreçlo tDteroa). dêle o uso que lhe convier e DEUS. permlrn que êle(Deterrnlnaçllo dOR dltúrblos dBS 

sirva para /5alvar multa11 crIatura8 infelizes que pof IIhl
lExam~o~~:'o~~~e ~~~~:c"t~ICO do ae arrllstam... ' .. ... : , 

suco duodenal e da bllla). Arzelinda Oliveira, (Firma lecouheclda · pelo :\·:,Dr. ~~~/~5tO .de Gabinete de fl310terapia notário Demócrito R, da Silva). .-..:;Venda~'ein 'prestações-Garantía dEl4 annos Ondas curtas, ralos ultra-vlolelll.,
rales Infra·vermelho- .- ~~Iíi , DiJtsm,OdQIOS (de 90 e de 120 litros) e eletricidade o "OALBNOGAL,. é 11 VIDA I QII~ndolle '. re~médica
"MÉDICO borlll! ,:ol!.~um~m meooa Itl!erlíiu cle';lrlc/l do que um 


( i1inbol de_,:.u,l!la economia I!IUtJ,1rI:bendlll'lle, poisl em 24 correrá êsse depurador- tônico, póde-ee ter , 11 "i ce~.le~Laboratório de microscopIa e · 
análise cllnica de alcllnçar resulladossurpreendeotes .oomo 'êale";qu,e

~""HJII~ . Mro de ~nr;Qmmcr em í! !101':Jill r.ie lIervlço, IIbl .eslá e que deve !Icllr , bemgravedo nll ..' mem~t!~ . .... ::a:rTI!.~~I::~~:loar:odf~~:~C: ' dali MABS .extremo.ns, que ·eacontrarllo: nll.: i:eflo~,cJ.1!Mailtêint\:ti~Í3mdepó8Ito todu:s 811 peQ~~B sobre· mo, dosagem ; da ';urú i DO ';'BSDgoe; dêssa : grande remédio a gDrDDI'adl'- ':Slllld~ , deiL!seu!l:-,==.,- I8lent&B e mesmo mecaniswos completos, ~~':'Zu~~~~I~a. =...: tUhlnhos. .... . '.. <I<i :'. ' - :.;' '. 
Ru VIctor M*eIIn D. 11 ...- d. Ift;~ I!:úae d. ~:~,.:- ':.:,,:::: 
li 10111. _I &s4 •• ,~euoe d~,:,4~!!!~riÍ~lo. " Ofj ;ij,Pt~prl~t/irío.1I i3ê~~§:::jnfl~l}- pa,-..... .~ ....... 'c' ' EPcontla-se ·" em ' ~Qdâ8}'· all ' Farmiclu 


T.L 1_ ~",o:.:-:~;'~~-;:;;'U:d~:!tr.0:!:ct=: q....-~~~ do BruU e Rep6bllcae 'SiiIiAnierlc.u~as. 
Rc.sI~ VIKoaM 0Ir0 I .. r~. No N Ap. L. D. N, S. P. - N. 9&.... ........ .. ~ PoaIo Da " lo di )'''10, .,.......U.
7 Prelo. a - Til. 111M 
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o ESTADO-Quarta-feira. 20 \le Dezembro _ 4~ 1939 

" a sua Gasa um aí? iistirito 
Neste fim de ano 


adquira os legítimos móveis de imbúia, da 


FÁBRICA ZIPPERER & Cia., ~oHio Ne~rinho 

Conforto - Elegância - Durabilidade 


de H. SOle111 à RUA TRAJANO 

o Estado o «Salão BRASIL)) 
Diarlo Vespertl.o , avisa a sua amável e distinta freguesia que acaba de 

instalar um ótimo e moderníssimo aparelho WELLA 
(tipo 1940), para «ondulação permanente-, e espera, I

Redaoollo e OHloloa. , 	 como até aqui, contiouar a merecer a confiaoça 
r.a Jolio Pinto 0_ 18 O'CO 	 que todos sempre lhe dispensaram. 

Tel. to22-C:r.:. p0111l1 ISI! 	 Praça Quinze de Novembro. ' 10 
.t.S5IGNAT UI!.t.S I~-

.6J________________________________~a~o~v~.~.-~I~======~==~====~= 
Na CapUa/: 

.o.nno .OS.OOO 
SemeaI", %21SOOO ........•................••.•.•.••••.: 

Trlmeotre 121SOOO 
llêa 45000 
Numero ••uloo 1200 

No Inferi", 
AIIIIo 
8IMneotre Banco de Credito Popular e I[mprêsa Nac. ~eNlv. 'il~tPch" i
TrbDeotre 

Agricola de Santa Catarina • Transporte rapido de passageiros e caraas com o vapor -Anna- ; •
AIIIIuDGIoe medlaule conlraclo : unicamente de cargas com ri vapor .Max-. = 

Soci.d.d. Coop.,.!Iv. d. R.,pon,.bilid.d. Limit.d. 
Sp.de pmprla - Rua Tra/ano n." 16 

FLORIANOPOLlS : SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS I 
Fundado em 1927 


Capital 135:000$000 

Fundo de Reserva 54:045$658 
 :• Linha Fpolis.-Rio de Janeiro I - Linha Florianopolls- •Linha Fpolis.-Rio de Janeiro = 
Correspondente em todo o paiz • Escala It:iaWa~~~s.Francisco Escala SlIo Francisco Laguna. •

Emprestimos - Descontos - Cobranças e., Transporles de passsageiros ••

Aluga-se ou vende-se ORDENS DE PAGAMENTOS e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. 

a casa n. 145 da rua Frei Abona para DEPOSITOS os seguintes juros:

Caneca. Tratar com o dr. Os C/correute à disposição 2%valdo Bulcllo. : Paquete C. Hrepcke 1 e 16 ~Max> ~Max- = 
C/corrente Aviso Previo 6% 
C/corrente Limitada 5% e 	 Paquete Paquete " 

• Paquete -Ana> dias li e 23 dias 7 e :::2 •• 
PRAZO FIXO • dias 2 e 17 

por sele meses 6% i Salda á 1 hora da madrugada. • 
ASS, FILATÊLICA por deze meses 7% e ' b Saldas ás 18 horas p. m. Saldas á 1 hora da • por doze meses com renda mllnsal 6~%DE S. CATARINA • ~~ :t~q~: ~~ :~~~8p:::a~~~: madrugada. • 

Rua Tiradentes, 8 Administração de predios. e peras das saldas. • 
(I' andar) • Ordens de embarques até ás IOrdens de emba.rques ordens .. d . ."~ .... w •até . . ,..e, einbarq~é~.·.;a 

FLORIANOPOLIS Accelta procuração para qualquer recebimento em e 12 horas das vesperas das ás 12 horas. I ás 12 das ' v'esperas - • 
Repartições Estaduaes e Federaes. • saldas, das laId... • 

~let,~ 1 OLmensais Representante da Caixa Economic& Federal para li venda ,e _ . . I
'lfellvo lI$. das Apollces PeFn&mbucanas. ' , 	 ' ", ,1_

CorrelpondeDle 20$ aDuals 21!P. 	 v-.H Ob '. As passagens aerllo vendidas, no elÍcrlplorio da • 
c 	Junior 1$ meDsala • , lerVaçOel: presa, mediante apresentaçllo de' atlundo d, ....cel... 

Secçlo de trocas lun- GONORRHEA O· • E' expressamente prohiblda a acquisiçllo de passagens a bordo doi .,.poru. . 
clonand() todas as 2as, " 	 Cr nICale Tódo o movimento de passageiros ê cargas é leito ptto traplcbe Ilto • 
4a8. ce ' 6ãí: félras das 19 ' 	 , cRita Marla-. 
às 2}horu. . Nlo d8lllotme I A ãclencla progrediu e hA uma- . Para mais InformaçOel, fia séde da • 

.~ SécçAoelipéelaJparli\,; NOVIDADE que resolverA o seu caso. "1 Emor.a .Naêlôííal de NClYeqClç60 Hc.pc:b • 
at,M.r • ClUI. JWllor, KaXiíDo Il:llíWo. carta pata; ., 1 . I rua ColIHlbtlro Malra n,' 30. • 

'--____..J CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO ••_____......__............1 


, I 
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6 o ESTADO, 20 de Dezembro de 1939 
.., f"W"S#* 

é a nova marca, o "Estado" esportivo~N~~~~
tipo único, do MO· 

INHO JOINVILLE. 
 Hoje - 4a. feira - Hoje 

• REX á. 17 • 19.45 hora.A melhor farinha 

b· · BEM AMADA INIMIGAde trigo e de ma Dei'rotadO O l -campeafWO argentln-O A in.inuonte Merl. Oberon, 00 ~ IlfIA 
.. , 

ior rendimento! lodo de Brion Ahe,no con.eguom 
Exija-a de seu fornecedor. um. performance notáyel nOite fil

- 5 a 2 me delici.,•.,_ )',11. «,médi., d~ 
- - ------ - - - POI entrecho muito bem urdido_ 

<T~,' ~~.!!i+!l'lI·!MIJIiQl_IlilP._-=___~JI\;I__nlEl Proço 1$100. (,êlo incluido). 

Três v~:~-~~~e-g~:~-~~------------- ----- :1Brilhante e espedacular vitória do quadro mixto do 1;;:;;~~S::01:.3:S~:~~•. 
n ofi~~~i:o::sd:,~\r:il~,.\llJI Ecos e Notícias IIVasco Ida Gama--Tent~s de Alfredo 11 (2) Viladônica, ~ri~·~:'!:o~~ .~o~~~:~!~uePo~ 
e do .H~n()\\"r!" tomou a I . _ , Gandula, Orlando, Enco e De La Mata--Completa mundo conde_no~. como um 
inicintivo dt' l'stnheleCt'r 11- . E.m t-ianlo Amaro, no. mu i h"l" - d i b'I b' 'I" ,g,?rod~ ,wme 
mo olegrp rnmnradngl'm com IlllcrplO da Plllhoça, realizou· i rea I dacao O ute O rasl elro, (lmploPIlO ate_18. ono~).
U8 moças L' OR rapnZl'R qu,> RI' domlOg-o o lançnm~nt() d/1 I ' Proço 1S100, (••10 Inelu.do). 

(liriJ.{iam Srt!)(ÜH."-){~!; P!TI iDg]ÜS ! n,edrf! rU~rlnm~ntlll dn (lrllpo. ) . _ . 

'lOS tripulantes !los (Ioi s va-II',scolar Nen'u Itamos, 11 ser 1 RIO, 211. - I eraoll' I1lm;- cninn. Alfrt'!Io lI, "Icment<l co aclv~r~;írio. Eram decorridos Amanhã 

sos de O"uerra. erigirtn nnqueln 10cnlidndp,I nutn Ilssist,'ncia, rt'alí7.ou-s,·' do qUAdro .iuvenil, Vilndôni- 43 minutos de ingo. REX à, 17. 19 e 2045 hora. 


Meia i~orll liepois, no iUJ.{ur a qUêl apresentava r~:~th'o as· I{~ntpm. ú nnitt" no pr;t{Hlio S. Cii p GanduiH. i'iZel' AtU «CíH· -V~I/I o 2" telllpn e os "vas- NO TEMPO DAS DILIGENCIAS 
ocupado pelo porta-uvi.ies, en- pect", todn engalannda pllm ,lllnullrio. {\ ununcilldo pr('lío na\"al »_nll famosa d~fesa ..d? camos atacam sCI'.I~damenlc a John Woyne, o .impático .a.tro» 
lrava o "Neptune», cujo co- r~'ceher o go\"ernunte cala· "ntrt' o '-:asco da <.'Ilma c _o caml1eao dos campe()e~ !-.n- Cidadela dos campcoes da Ar- d • 
mandnnte.1I exemplo dos dois rlDenSl'. Independwntl', 11I-cnmpl"ao co tirlo como o mlllor ~entre genlina. Aos 7 minutos, Alfrc- .. tonto'l «wj.•ta;nl» nottoni"I' ter 

ni itepe
eoJe(J'3e du (u\rk Ho\"nl .. e «!~t!- arg-entino. nvante do c ontinentro, não do II aUlllenta para quatro a d ~a ,e"t t! _ n"La tel:~ • 
now~1) ; reCph\~H lIlegrprne-ntt' C~m. n p~eSHnçn clor; Se· Contrnriando ~odos n~ (paI. apnrecPlI, grnçuR :t severll conta~em do Vasco. e a s mO~lm2n açao. u as ue· 
IIS demoustru\· ',es da simpu- Crt'.l!lrIO~ rll:st.lHlo, nl.IIlR IlU- pites", 11 turma vII."cuiuu, vigilt"tncin de hllr7.llr. -Escapada da linha visitan- m~nd.;, açoo de tod~ so.to que 
lin popular. t(~rIdadeE CiviS t rr.lll~tares, mesmn desl'nlcuda de Nasci- A espcctaclllar e l1Iesperada te. l'v!aril ccntra na b(lca da velem., tn ..'. obra '~tolu..nle e 

Umll tarde festiva no ciiis dlret.ores. de re.pu~tlç"es .e mento, Florindo. Eme'll, Ar. vít("ia do quadro omixto' do mda e Erico, numa linda cabe- or e. - Proço SOOO. 
i\-!auá. A simpalill espuntànea tunclOlialtSn:o pllhllCO, reall · l"emiro e Alfredo I, ablllpu grêmio das camisas negras, foi çada, assiná la o último ténto IMPERIAL às 19 e 20.4:; horol 
da massa populllr criou ali z~u-sp domIngo, :\ t.!lrde: "_a ~spetl\c\lll\rmentp ao 'famoso recebida, pelo público, com rlli- do Indep~l1diente_ FLORISBELA, A SECRETARIA 
um Ilmbiente. de perfeita har· ~('de I~O Clube dos I' IlnClOnil- esquadrão porlenho pela ele. d.osas manitestações de justa -.0 arbllro pune falta do Noyo. t'rodo. hilariante. d. Flc
monia entre os quI' chegnvam rios P,ubhcos,à rua Ar~~pres- vada (' Rignifícativa cnntf!- alegna. ~agl1elro _Coleta ~em próximo a ri.b.I" de.to vez enC!!Rondo o 
" OS que os foram saudur. te PUlva, a l~nugl~ra\. ,lo ~o !-(em de 5 a 2. Os tentos I area pet1gosa. G~"d.ula bate a p.pll d. uma .ecrelolia da...obio•. 
Foram horas inteil"lls de nh- re trato do sr. Interventor Ne- O «onze» u1"!!enlino não -Aos 5 minutos. de La Ma- falta com po~lentlsSl1no chu~e, ______._ .. __ _ 
solutll comprl'l'ns:lo entre n reu I{amus. • correspondeu ;1 espetaliva ta, recebendo <">t!.no passe de que o guardlao argenlIno ~ao. _ 
cidarie e 08 Illllrinheiros in- A convite do sr tenente Igeral. Encontrando logo :lI' Maril, conquista o l0. tento do consegue deter. Estava, asslm'l Sa~do ~o REX _a. 19 hOIll 
!-(Ieses. , I ü . J ·d· . t Iinicio, grande resisl~ncitl Ind~pendiente_ encerrada a contagem da nOlle, lond,o•• 'o..ao dupla 

Os trü~ navin~ rp(~l~l)('rflm ~~~)7~:. cO~~6u;dan~: ~:(jl:a~~ ~!lS d!versu~ lip:has do C?~ - - 05 vascainos estãu "~ ~ "l~- '30$ :l7 minutos. IMarlene Di.t~~EE;o1Ia a d,r-nol 

cer~1l de d;z m,1 tO~ l' la~!l~ niçi10 I'ederal e cher" ela lU" Junto crUí~maltlno: os, VISI- q~lt'. ?rlandO centrl c Vllado- O quadro vencedor ótima. cen.. com .eu tr.b.lho .m 
de oleo, alem dp \ [\ L'r ..s e C I{ .stiv..mm anl p- lOtem tanles descontrolal am-se, ce- nIca, ,'os 21 mInutos, Iguala a A t . t D . A'd 
~rande quan~idllCle d .. laran - r~uni;jo~'no snlàc de r~c~ 'ão dendo t ~ rreno a~)s seus va- conta~ell': . urma V3scama ~a,:IO,u .com « e~elo". YI a.ra um e\.rno 
las O mOVlm ..nto popular · . _ pç lorosos adveroános As 10 - -ContInua a press 'io sobre a a seguinte orgaOlz"ço,. Chlqul d••OIO, onllO'O e tremondo. Ela 
pro"longou .6e pela noite e. do I'llláCI? ~c llove.rr:o os vestidas dos ~orte~llOS eram cidadela argentina. Alfre'do li, nho, JaÍl, Osvaldo, h~hola, l ar- ard.ntomente d.~oi.ya aquela pos
ainda uut.em ljuando u úllimu srs. dr. Nereu R~mos, Inter- I"ácilmente contillas pela re- dePo...iS de .fintar .d.OiS a.dverSá- zm, lJacunto, LIndo, AlIr~do 11, lto de amor, ole .que Yenceu... 
~elonl\:ve .lJ~il;lnic.1l ',Iesulra ~)~,~~f~v,lI~.t~d.~~Il~I~"i~~>a~;:~~ t~g,uardl\ . 1(~.?a. I:., '~~~~ _,~~st~: rios, .de_~fere .f~rte.. !ir.a:ou.e .a.~~~- Viladônica, Oa~ula e Orlando. John B~~~~ ~~0~~N~~20Ith, ai 
CU~: IIU\IH. . WUILa ~~lI"lt' IH: hispo metropolitano secretft- ca.~u-::;e II IIg UIU. l_l.h~O \.... UIu. U'- I~ I.; 1..111. \.111..1\1 (1'-' 11(;"~1.:.:lIJU.JLI;;;IIII~>õ:'t·1 C B "',.. d IdU8! vozel prl15ante. do li,ísmo
cáls. sacll(hnd,~ Ch.IPlllS ..' ri(,s de l'sttlll0 autorirladps e ,IU11, () grnndt: i\/lgu."lro do LOnql!lstando, aSSim, aos w8 ampeondto rasl elr_ e h ' f"1 I' d ._. 
I~nyos .a.o' nJlll'lIIh"l rO:i (' 011 altas (Jt'rsonalidades nl"im de ~llmpeO"at() slIl·amencano rlE' minutos, n 2°. ponto do Vasc(l. Bete .nc Im_ ".te I me d~'I~d de ••n.a 
CIllIS.vIS\l:\nte:i. 'III!' .(:orrl'S deiib,'n;r sôbre a m~lIlUr ma- 1n:Hi. . . --o Acentua·se o dominio dos as~ ç~e. e gron '011 _a._~_.._._ 
pondmill l'OI!> pntuSIastl CIIS neirll cle s~ levar a u]·eito a A delt'sa cio Independlt~ nte Ilocals. Orlando chuta de longe. DOIS ou três serão 
manil"est~\,,)e~ li,> en rin~Hl. err'~,:io, n;;ma das' praças roi impotente pl~ra conter as e a p~lota vence a vigilâ~cia do Os catanoe!lses foram suficientes 

'pllr~ tazer -~ .. umu Id('lfl d" desta "11 itul, de um mOIlU- eerrAd~s t' perigosas carglls arquclro a'l~entlTiO c aninha-se ~bahdol? _ 
~~~e~~r d~ ~JI~I~~~~Sos 1J~1;~vl;:~ rn_enlo a';8 . b"rú!s da revolu- do ~'_'!.~In~e~_~ ut.a.:.~!it~_~~~..:__C:llI~~lentc n~~alhas do ar- bArdseleç~o C~larm.~nse Irl y/~sbington, l!l .. (U. P., a-
ingleses basta sllher-sp que ~: ao comuOlsta ne 19':;5. a a ~i a ~n em.!l DOI e, P82~ gencla. ~orte.amerJc~::;a) - r\ 

as borh~letas do Touri[]!! Cluh O sr prol S;'baStião Rocha ~0~'1 na o serglpano. por gestfUiçao do «Admlf~1 GrllfJ< L 
renderam. 6:38:,$000 c~rn c a superi~tend~~t'e geral do En ' • . Eliminados cfr~~io~a~:~~iS,s~~sSaç:~ai:~: 
veo_da ~e mgressos. AI~I n,1O sino, determinou 1"(\sse lan· e O'fllOJ Cúm 08 reultados ontem manifesta que, com isso, fi. 
estuo mcluldos os mllh.a~eB çado na folha de assentamen- verificados, foram elimina- cou sem solução o problema 
que._ entraram p~lo~ a~rna",ens tos dos professores Lui", Slln- AN, IMAG N E' ICO 5 brasilei 08dos do campeonato de sabPr·se se couraça-
e nuo pagaram rn~ resso. ches Bezerrll da 'l'rindE:de, ro de bóia ao cesto os ~e- dos de bolso são realmente 
__________ intip~tor f.(ernl das. Escolas 11 guint9s concorrentes: Fede- superiores aos cruzadores. 

f~~r!Jcul~res e Nllcronllll7.a- e á ptO'va d.e Vó- ração Atlética de Estudantes, Não. obstante,. a opini~o-"üN çuo ~o 1'.nslDo, e Manoel Coe- {I" Paraná e Rio Grande c!o Sul geral e que dOIS ou tres 
lI~o, lu~pe.to! escolar. na o·' com dois jogo~, e Pern!lmbu~ cruzadores poderão fazerODE clrCU~SCrlçUO, o elogIO que fI~ co, Baia, Esplrito Santo e frente, com ~xito, R um na·; 

O líder dos. cinemas lhes fez .o sr. dr. ~ecretário ~ Santa Catarina, com um ·ôgo. vio do tipo do "Admirai von 
Emp. CinemalográllciI ODEON Lldil do Intenor e Justiça. pl'los lk< . o .' ,j l Graf Spee» embora recebt'n

. - ·· 4FoDe~ 1~02 - H' excelentes servi\:os q1:e, no V"J Próximos jogos do eérias a'vArias.
Ho)e - a.leua - O}e corrente ano, prestarum fi 1 De acôrdo coo! a tabela, 

MOi~:m1~,o!~moa 2~~45gr~~d·: in- ~~~~:o. da nacionaJizllção do SI V S. .'t. in!erc,," os jogos de hoje serão os Gra~~~I~~Cl}~~~o a 
lor•••e a re.olyer! O. «Indu.uiai, -- .,,"/lI ;;"""r muito aeguintes: Estado que entregar na Avenida Rio 

do d....lr•• que moquinom pio- Reune-S e amanhã, il, ho --- em adquiri,' um rc- Ceará,'X S, Paulo; Branco, 172, ou nesta redação, 

no. linilrol, com gllnde técnico ras de costume, o lustituto :~t;:o~~~"q~;~I;_::i~~;e.:~:~ do Rio X Sergipe. um relogio de ouro marca Jon 

pora YiyoI.m à cu.to do. glond.. Bis!. \J Geog. dI: Sanla Cuta- conhecer." li"dosmo- Ultl-mas Benett com chatelaine e berlo

::d:l;'da~:·d~:~~~~u~' am*.~:e~ rina. ,leio, ()mc;.;" \Vatlh ••• ~~~s. 5V
de.mascar. num filme de ação in- Pela portllrill. r:. X::,. dI' 18 Co. - Ti ·"o1. Ti"," r: A :l." partida da serie «me
ten.a com Ronald Rugon, Glório ~o eo-!,.rent t> , 101 ,l psIgnadll um rclo"i" que wdn Ihor de três" entre os sele-

Blondell (Irmi di Joan BlondoU), hlldo_ 1:i1lvu Pl1r11 .• .pxprcer as o llro, il umhecc c elo- cionados plluJista8 "cllrioca, 

Dick PurcoU I Sh.ido B,omley: lunçoes de codllIeallorll do "ia pcfa SII .' ex"c! id.;n será reuli7.arla sábllrlo pró- EMPREGADA 


GANHANDO NA CERTA Departamento Estadulll de c durabilidade. Sendo ximo, na CRpital da Repú- Precisa-se de uma, para ser. 

E OI 7." e 8.° opisódio. do Estat!stica. anlima"nctico c (C:lO" hlica. viço em casa de famllia. Rua 


Conselheiro Mafra - 123. 

A VOLTA DE EL-ZORRO 
•upel·leriado: o procurador Mac Dowell A Federação Brasileira 446 5v-1 

denunciou no dia 11 ao Tri - No plogllm.:  bunal de Segul'ança o te a (:.1i.X:1 ~ prova de ~~~il~~~, '~~~~z di~f:i~ot,:n~l~1-------___
Compl.mento Nacional - D.F.B. 


2 t..il.... 
 nente da Forçll Pública de poeIra, regula bem - lima pelPja entre carioeas e cluir no .iôgo de ontem, ti 
anno... c ;'\nno~ :1 fio -Pernambuco, Celestino Pe· paulistas.' noite, 08 jogadores Nascimen-Proço.: I $100 e $700. sem ('xigirreira de Barros, acusado de n'p:1SSC~ t: to e Zarzur, o sr. Costa Ve. 


ter distribuido boletins inte- ;1ccrtos COl1st:lntcs. Pro· Luizinho, ponteiro direito lho solicitou demissão do caro 

Amanhã gralistas. Foi designado par8 cure conhecer o sort i da seleção bandeirante, rece- go de preparador do sele


A'. 19 e 20.55 hora, julgar o juiz Lemos Basto. mento Ome~a Watch beu proposta para integrar cionado carioca. 

Miriom Hopkins a Ray Milland . . " . ~'r-~-"'" Co. -Tissol e V. S. ved o Botafogo. O vice-campeão 


no oncant.dcro com~dia FOI, no dlll lI, denunCIadO muitos modelos mo carioca ofereceu ao jogador O avante Mendt'8 exigiu

dernos c lindos, a pre paulista «luvas» de 30 contos «luvas» de 25 contos para
MOÇ~ DE EXPEDIENTE ~~ 1{:~un~~ djan~~~~ra~~i ços moderados, perfei e ordenado menso.ll de . . . renovar seu contrato com o 

Stramb, gerente da Compa tamente acccssivcis. 1:200$000. S. Paulo. O tricolor paUlista 
Domingo nbia Antártica de São Pau- achou muito csabrada» a exi-


A'. 16.30, 18.30 I 20.30 hor.. lo, por ofensas aos poderes O Vasco está Interessado gêncla, estando disposto a 

F"d A.toir.. Gingar Rogor. a- públicos. em conseguir o concurso de negociar o «passe» daquele

pra"ntam-.a am qu.tro ••ns.cio- __________ Dino, médio direito da sele- jogador pela importâucla de 

nai. a balíllimos núm.ro. de b.i- ção paulista. 10 cout08, 

I.do, otrOY~' da m.i. oncantodorl Gravatas, Camisas, Pijames, . Anuncia·se que o Botafogo
O~TC~~A-7i;l3or

comédil qua OI YOIIOI olho. Meias das melhores, pelos me- Em VIrtude de o presidente está disposto a assinar con. 
iá yirom: nores, preços, só !la CASA MIS- O RELOGIO da Liga Carioca ter dado trato com o dianteiro reservaANTIMAGNETICO

D A N S E C O M I G O CELANEA. - Rua Trajano, 12 permissão ao Vasco para in- do selecionado bandeirante. 

o Sabão 

"VIBGE. ESPEOIALIDADE" 

de VVETZEI.-# & CIA.--]oinville (Marca: reglslrlld 11 

' re.çóm»Dêllda-se para hospitaes, collegiosetc.,pelà' sua :. qUàlidáde desinfectant.f 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:menso.ll
http:lu~pe.to
http:d.~oi.ya
http:mandnnte.1I
http:Inelu.do



