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Lhn presente ~~~~-' t~lin não receberá 

HELSINKI, 20.......Uma personalidade do govêrno, falando a propósUo da guerra contra a Rús... 
sia, teve esta frase: «... .., Transcorre amanhã o aniversário de Stalin; mas não será ainda o 

momento em que seus chefes militares lhe darão a Finlândia de presente). 

Os aliados desenvolve-, 
rão uma ação de gran

de envergadura no I 
..front» diplomatico 

Londres, 20. (HavRs, Ilgên·· 
cia franc esa). - I, provava!. , ~... 
acredita o rf!dator !l ip!omáti· _O § 
co da Press Association, que 
uma ação de grande enverga- O MAIS ANTIGO 
dura se verifique no .front 

1ta d O 
DIÀRIO DE SANTA CATARINA 

'liplomático•. após 11 reunbl0 Diretor-gerente : Altino Flores 
do Conselho Supremo de Ci uer 
ro; durante o qual foram 10 

lOS rt~~~~: ~~~I~~uesas 
ESTOCOLMO, 20 (Havas,

agênCia francesa) - O bo
letim oficial informa que as 
manobras das tropas sovié\tlcas no Retor do extremo 

!norte da Finlândia teria fra
cassado. Segundo not~cias 
rec
ses operaram um recuo es
tratêgico, envolvendo os 

I . chi:las aqui, os Hnlande

rUSS6S. 
Máu grado os desmenti

=~J~~~~=~~~ _~_ANO _ = _ ó_o_ S=_Q_u_in_t_a~e i rn,=2'_d e_D_e=em_b_r_o_d_e_'=___~=_N. 7_8_4_6_ =~~~~~~~~:___ X_XV~_~_=Flo_ri_a=n=p_ li_ - __==_ _ _ z_ 939 __
mínio diplomático e econômi- Gõõ - -- - - - ----- - - - .~. - - - . --- - ....- _.. 

~O~tfv~~~~i!II -~ rPl ~~~~\~~1 a~il~: Material ferroviário bri · 
da, que. depois do inicio da tânico para OS corpos 
guerra. se deteve nos paises expedicionários 
neutros, prinCipalmente bal- Londres, 20. (liavas, ogên
c[LDicos, seja intensil'icada. eia fran cesa). _ O Minis te rio 

Sabe· se, ao mesmo tempo, do Henbllstecim ento resolvr,u 
que a questão rlll assistência qu e seriam mandadas pRra fi 
material :1 Finlúndia e 11 poli . França 2~ O locomotivas e 10 
tica dos aliados parll com a mil vagiies cobertos, que se 
U!tSS depois que esta foi ex r:l0 postos iL disposição dos 
pulsa da S. D. N., foram ill' ual- corpos expedicion ár ios da Grã 
mente discutidlls pelo Conse- Bretanha. Diversos oulros for · 
Ikl~a~~~~emo de Guerra. dos ,~~~:~~r~nsto;ar~ea ~,~~t~)çaserão 

Perigosa a carga do «Tacoma» 
Montevidéu, 20 (Havas, agência francesa). --- A carcassa 

do eSraf von Epee" conlinúa queim<lndo. desprendendo
espessa fumaça. 

O eTacoma". que cometeu uma falia, saindo e entrando 
no porto sem piloto. Quando do «suicídio" 110 «!;!';l! S,ee», 
fOi conduzido para Montevidéu pelas autoridades do Uruguai.

Acredita-se que o cargueiro alemão contém diversos 
valores e torpedos pertencentes ao cruzador alemão. o que 
constitue um grave perigo no porto. 

O H S O SI Dr João de ArauJ"0- L o, 
I 

UVIDO,
• NARIZ, GARGANTA 

E.p.ciali... do C.nllo d. S.úd. - ~I.ill.nt. do prol. S.nlon 
Consultas dl~rlas das 4 ~s 6 1/2 horas 

Consultório e residência: Praça 15 de Novembro, 10 
10 

Chegou o CAP NORTE 
LONDRES, 20. (Nacional Brasileira). - O grande e 

luxuoso paquete alemão CAP NORTE, de 13.600 toneladas, 
aprisionadO faz algumas semanas, chegou hojs a um porlo
Inglês. O paquete conduz valioso carregamento de 3.000 
loualadils de trigo, milloneladas de calé. 180 de lã, 165 de 
fumo, 750 de couros. etc. etc. 

Embelleze seu ' sorriso 

com KOLYNOS 


Parn denl',. bon. c bril hante" c 

::eo"h'a, " dia" umabocca limp:t 

c .h,lici..,mllenlc fre,ca como as 

1I0I'c,-u,e Kol)'n05. Odelltifricio 

,cientifico c garantido. É muito 

c<oll omico. 

Com um tifO na cabeça, 
suicidou-se o capo Langsdori 

Buenos Aires. 20. (Nacional Brasil). - O ca
pitão Ha.ns Langsdorf, cotnandande do " Adtniral 
Grar von Spee" , por êle afundado no estuário do 
Prat a , su ic id ou-se esta noite. O suicídio foi conser
vado etn segredo durante horas pelo etnbaixador 0.

letnão. que, a final, publicou ligeira nota. cotnuni 
c a ndo-o. 

O capitão Langsdorf contava SI anos de ida
de. Fnzia. parte da tnarinha aletnã desde 1912, ten
do cotnbatido na bat alha da Jutlândia_ Comanda
va o " Grar von Spee" desde outubro p. p_ 

Na carta que deixou ao embaixador e que 

!o~e~~~::ad: ss::: !"a~~~ :iz~~o:~e :~:z!~s~~U:t~ s:~~~ 
que a vida. dos seus cotnandados estava garantida. 

o capitão Langsford suicidou-se cOtn um ti 
ro na cabeça. 

, Bruxelas, 20 (Havus, ngência l'mncesa). - Intervindo • 
na Camarll em nome do grupo sociulistll, na discussão .. l)E " 'I"'lLITICOS 
sobre a questão dos negócios exleriol'es, o deputado Luiz • " 1':) . J! 

~i:::~~:t~CI~~~~ai~:1 ae ~~~II:I~:~dr;n:)e~~a sti~ Dl D:~ec~~a~e~ • EXIS1'El\I NO MUNDO 
objetivo supremo das preocupaçt1es dú Bélgica é, agora, 11 • 
independência nacional, que eslá acima dus beneticios du • Morre diàriamente grande 

~~:~al~e~:~i:J~:~~tiU~sll;a~~o~~~q~ên~i~s p~~p~~aJ~:r~: • pnaÚrameCrOombdaeteSrifialít8il~fol18iS' 
sabia disso através de uma amarga experiência. Mas • 
- acrescentou - a independência e 11 liberdade valem mais • é um dever imperioso
do que a própria vida. Referiu-se às p(ltências amigas da • usar o 
Bélgica, -potências amigas e tutelares •. Aplaudido por uma. 
grande maioria da assembléia, Pierard concluiu sua ora- . I ~, IIII.=~ I ~ ~ : ..l_ ..... ~ 
ção, declarando: -Trata-se de saber se a Europa será ainda. _ 1_ ~~:~ __~L.:'~ 

~:b~!;~~:t~a~"1:!'. ou se se transformará num vasto campo. NO 'li DE VINTE DIAS IIOTA-SB 
0• 1 -0 Hsngue llmpo de Impurezas e bem estar geral.Apesar de intensas chuvas, • orlge~°;jB,1=reOlmeDto de man,restaçilea cuUioeaa de• SO..-DeMpareclmento completo do REUMATISMO, 

ardem estranhamente asmatas. doreo ~o~D':=~~:c:~ro' d3a!un:~n~~~!~~~~e. slrlllttoaa e 

Hor"zRoinOt'e20qu(eMeesrit~íoonaal)rde 'dlnofOarsmammatdaes BnealOs e. de todos os Incômodol de rundo slllliUco.--n
'" 

norte da Noruéga foi tam-

Icem mil dólares para ~~~iC~i:lada pelas tropas so
a Finlândia - 

NOVA YORK, 20 (Havas, 44 poderosos a~loes de 
\agência francesa) . - O sr. bombardeiO 
Hoover, presidente do Co- WASHINGTON,20 (U. Press. Imité de Socorros à Finlàn- agência norte americana) - f oi 
dia, enviou cem mil dólares anunciado oficialmente que os 
ao sr. Risto Ryti ; provenien- Estados Unidos venderão a Fin
tes de uma subscrição pú- "I ndia 44 av iões de bombardeio 
blica. Essa importância [oi poderosos. Essas unidades aé
recolhida numa semana. ~~r~ee_~a:e~~~~~a~a~g~~a~~~ec:~~ 

Comorar na CASA MISC E- ser emb~ rcada s imedi alallí"nie 
LÂNE A' é saber economizar, para a Finlândia. 

Sinistra idéa de irlandêsc
-

LONDRES. 20 (Havas, agência francesal. - AUêdiiá> , 
- se ter sido descoberto em Andover, uma tentativa dos 

revolucionários irlandeses para destruir os correios do 
Natal. Dos envelopes maiores. sobre o~ qllil.!~ havia s:!s~ 
peitas, caíram vArias tablétes e pós explosivos. Os obje
tos foram colocados na caixa esta manhã, tendo explodido' 
alguns. O logo loi rapidamente extinto, causando estragos
insignificantes. 

Dr Pedro Catalão Clíni~a ~édico. 
• ClrUrglca 


das molestias da cabeça e pescoço

ESPECIALISTA EM 


OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

Consultorlo: Rua Trajano, t8 

Diariamente das tO ás t2 e das 4 ás 6 horas . 
R••id.ncl.: Phon• . 1'565 

A EMBAIXAI~A::eEmm 
Buenos Aires. 20 (U. Press. agência ,noÍ1.....rtc&M). 

___ A Companhia de Navegação, que, sem ailtorlzael. n,, 
cial, deu auxilio aos marinheiros do cOIÜ'.çado al.lDlo. 
enviando previamente para o locar reliocáílor,ei. fol .Jnli:', 
mada a dar explicações sobre o falo, . Declarou. eDtio~ aó 

••••••••••••••••••••••••• governo !lue .recebera _pedidO da levação alemã, para- socor
• rer_ marmhelros alemaes, que se encontravam em ·· grave 

A Europa será amanhã: ,-per-=IV_o. __ 

um «campo de concentração»?: I~II~ : (-j =I-i i Persiste a concentração 
• de alemães na fronteira 
• 
• Bruxelas, 20 (Havas, agência francesa) - Em cer. 

• ~~:t1~!CdU~O~r~~~~a~le~:!ia~:ea~~a~a~~~r~enfr'::':!sq:~ 5~OD~~ 
• das fronteiras holandesas, belga e luxemburguesa, Isto é, e cerca de 7 a 8 divist1es a mais do que em meiados de 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 

•• S, í ~ " : ' -"' :0'. .. ". ',··~~m r:111-. ~.'".:' a

~i~~~:~r~o ~~~~:!~-s:O~o~I~~~:~i\~, ~~joasq~~~it~;esge'!~~~i
está instalado nuo longe de Venelo, parecem ter-3e apro
ximado da fronteira holandesa. 

Enrim, observa-lIe que transcorridas várias semanas 
depois do alarma de onze de novembro, as tropas alemãs · 
não modiHcaram seu dispositivo estratégico. Nenhum. no"o 
láto Importante, porém, permite concluir na pOSSibilidade 

::su~e~:~u:alr:s~!~~â8oP::a~I~~~~er:~nf~~!t~~tl~ad8;!~~ 
ce, sobretudo, ditado pela preocupação do Relch de não 
deixar estacionadas por muito tempo as unidades, ' cujo : _',_ 
moral não é absolutamente o mesmo em tOdO~ , ~8 acanto::, 
namentos. , . ",:,c,i ) , -C' " "f,'ai >,fundado 

XIR 9~~-~~:I'aa:I:Oe8ro~~:ot:~~~D~o.ft::el~':íure~.O ELI-au .. 

margens do rio Tanguâ, sem que seja encon·. de e.:':c:::::J:!::.tb"~o~u:r.~~~~t::~rr.!tI!oe HospItal.. • , d - t d R' G d 
frada, até agora, uma explicação para o es- • VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á ven-. aoJJi~!l,~o. a COI a . o 10 ron e 
tranho caso. Acrescenta-se que o fato é mais. da contendo o dGbro do liquido e custando me- • 
êstranhóem Virtude das intensas chuvas que. nos 20% que dois vidros pequenos. '. Vulírldill ,@l! Prtu 

~êm' caído" na região. O Serviço Geológico do e.. I . . •... , .. ..... ,).~:~r:dr:IR.:::=~~ 


:!&E.t.d~ esl~ estudando a fenômeno, ••.............. ........ ~ __~ lil~IJO •• COIIa .....u.ar. 


I ' , . 
artigos ' paI. presentes, só naBALAN8ANDAII1 B'i·nq"edos .• 

"CASA MISCEL.ÂNEA", 
o ••tabelecimento que vem batendo o rec6rde. Iodo. a. cmo.. a.a venda doa m ..moa 

Di.tril:tuidora cios Rádios R. C. A. VICTOR, • m.c. de f.ma mundial 
12 - Rua Trajano - 12 

3OY.-ta 
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Eletricidade I~..lu~~~~LO~I~A~,," ,onw~~ ,~~~~~;~~~r,~o~~.~ I Tr~u-~no 
em geral I aparelhos medlcos, enrclamentos .de motores, transformadores, aínamos de todos os tipos, fer- I J
 

ros de engomar; fogareiros e quaisquer outros servi'r0s concernentes à arte. n. 11 


Comece bem o ANO DE 1940 

Oferta única de Nõtal 
-da

Cré~ito Mútuo Preôial 
, 20$000 

A título de oferta de Natal enviaremos uma 
caderneta de nosso Clube. com ~orteios pagos 
até Dezembro de 1940, (26 sorteios), a todo 

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

200 prêmios extraordinários 

No sorteio de Natal. além dos prêmios 

regulamentares serão distribuidos 


200 prêmios extraordmádos 


·PO,""tU" n.•-U~ --~ ft " i, .!lO .. auç UIII\,U 

Rua Visconde de Ouro Preto ne 13 
F ORIANOPOLISL 

· Se o Uruguai agiu corretamente I 
não há margen para protestoI 

I Ik rlim ,:;"O (A. I' Il!-(êne ia. . repol'(\s n ec~ssários naR ava
norte-am~l'i"all!l) - Ao q:le ~ riliR sofridas pelo «Oral' \'011 I 

I ~~·le(J:: · ::..~:;:~~~' I~r':~;:~~j~~\~~ i~:I'~ '~l,,~ -:~s~ir/;~~~::I~~iUa!~rb! I 
ze r ao Ilrll!.!U &1 <1l'VP "\'I' ba- pl'\'SSJ.O lIu Inglaterra I 
senda - ao que aln'mHm 81- Mlllto l'mltOr!i nJ.o ~e aba. 
gllllS círculos luu\ untlo fi lImu" ,'sta capil!ll c!eclamção , 

Joaquim Rodrigues 

da Fonseca 
pu rti cipa que vai casar 

com 
Mercês Francisca 

da Cunha 

FpoHs. 2S-II-l!l:J9 


I1- 110 nrtlg() fio A( orrlo dn , IOl mlll, (',8l'8 ~j r c uJ()s Opl' 43, 15v.-1.l da ~II!I neg,(J~t. ed u~ I Ia? 
flui ,l , dI..' ~P(l7. ~trr"C;f'l'ntHnrln l nnm OlH-, ~p n lJ rl10u aipuder . I e .u ares. 615 e duas ffil 
eSSl'~ IIll'Sm OR (' I[culos [lU " '., ser res pnnsahili 7.7Ido pe lo Otim~ residência [~br!~~S ,nB;s~all~ad~8 . ~e!1l 
o Urugulli inrr ingiu a 8 r,'· ol'un dume uto do «(irur VOD para veraneio ~i1 3li ~~'~t'V~' ~1I o ,errllorlO 
gras de IJ ireil'l Ill te rO!If; iollal !Spl"e', em hfl ~eR c:oDcretas,a Situada Da réta dos Bar- a DlUO rada um sem ces
por co~el!rJ e l' 11111'.11,'\ " 7~ lI".!AI,'mll nl:il pode~ií exigi~. um[1 reiros, com boa água e luz. I~~r t~~~a 'ê~er~ZIruecon~~nv;i~ 
ms 11U . !l que oe IIzcssem OH Ire(Jflfaç,W por esse alo Ilegal. Úniblls ~! porta. Módico alu· almente ~eputad~s, iêm uma 

---.- .. --.-.. ....- - - .----.. -~--- --.-----

AVISO AO POVO CATARINENSE 

Linha direta Porto Alegre- Florianópolis 

ElTIp~f?-S;; Jãeqer & irmão 

I' 

Saidas de Floría n ópol,Ís às terças e sabados 

Saídas de Porto Alegre pClra Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às quartas. 


sábados e domi ngos 


Agente em FlorianDpolis: DAVID SILVA 

;'1: ,'., (' :\ 1:, !..'L' NnV E.MHHO ___., __________ ______~ ~ 

M ....R S-··--E P-A-T'ENTES·----A ·CA-- -i'\J -- -
J. RADEM AI<E n, agente olicial da Propriedade IndÍls-

Colossal 
I ea' lendu'siri 
I amer.ecana 

u~a in~u~trila d v_er~"~e~tl~I~e~ e ~o O~~" 00 o.a Ou 
' . DI o~ . a e conservas a

. I:lmenllcl!.s: a q~al rep~~~~~-

trial, Praça 15 de NCI\'c I:lbro, 42-5a la 4(J~. Rio de Jane iro, encar o Benett com chatelaine e berlo· neiro, que lhe indicará o meio 
reg~ - se de todo serviço rela tivo ao registo de marcas, palentes ques. de obter triumpho, prosperida-. 
de invenção e análises de g(~n e ros alimentícios. 450 5 V-:; de. fortuna e saúde. Não hesite. 

gll e l. 1 ratar com Augusto procura considerável. Em 
Brando. 1937, essas Yabricas expor

taram para os mercados de 
todos os conti nentes cerca ' 

E C L li: C T I C A de 41 milhões de dólares de 
ANNUNClOS ao. lor- frutas, legumes" bortaliç~s, 

, . ~d~: i::!r:a: : ~~~n~~ ~~~~~r~:~x:\~:~ls~elltnmgolre, Imetade dos produetos expor

!:~r-:~·.~tl~~:~;i~~P'~J ~~~~13~,r~:~Ei~ng:~a~x!~~~: 
etc. O milho do KaDsas, 05 

---- .. - . pé,,"PgoA da Gergóia, os es
Negócio de ocasião pargos e as pêrati da Cali
Vende.se uma carreta em rórnia estão hoje ao alcance 

perl'eito ~stfldo, 11m corl'eame de todo o.. mundo em todas 
e um cavlllo. A carreta é ~s esta9,~es do ano, graças 
prr.priu tonto P'Wl I como a pe.rf~lçao dos método~ In 
para l cavalos. V"I' e trator, dustrlalS dos Estad~s UDldLs_ 
com osr.Mlinoel Rosa Alves,na rua José Mendes.7 v - ·i 

Quer ser feliz ! 
Em negocios, amores, ter sor
GraS~~;Ira~?l}~~~oo a te, saúde c realizar tudo que 


que en tregar na Avenida Rio deesja? Mande 1$100 em sellos 

IJranco, 172, ou nesta redação, e escreva ao prol. Ornar Khiva, 

um relogio de ouro marca Jon Caixa Poslal, 407, Rio de Ja


.1•••••••••••••••·.i••·••••••••• "'~l .i••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••1., 

I 
••• 

~!~im~~ vi~itar ~~m [~ rni~~~ ano~~a maior ~ m!l~or ! 
••• 


i 8~pO$i(9.(Q (a.~ . :e ",iR(C!'u.e4o$i 

I
• Dm deslumbramento ra oMundo InfantilI i

• 


I no primeiro andar da ! 

I 
•• 

Casa MACEDONIA I 
•• 


·• .:• 
: A CASA QUE MAIS BARATO VENDE : .. :;
! p
: ---- ------..----.AGORA ':~: :: 
• ---------.---- :·~~.~:i~· .: .<~: 

'I, no novo prédio á l1ua TrajaDo D•.~ !· .
. . "• NOTA .... ,'Pedi~ol não confundir a nossl casl com OI imitldorel do noslo . l.,tigó ~Htm. ' • 
: ' . .': ( :':~t : 

•~........................................................................• . 
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4 OESTADO-QuiIifa"feira~ 91dé DezembrOd~( 1939 ,~ « _ 
~;~.o.wmEtNWi!iil261&J§I! 

Para as feslas o melhor sorlimenlo<de arligospata:c HOMENS. 
SENHORAS e CRIA'NCAS. só na ,::::::::=== ", ========= 

C IA. $ A ",A. C ,4ft.:r '''40<1;.'' 

16 Matriz - Rua Con~elheiro M~ fra o. 8 Filial - Rua Trajano n. 1 v.169 

I:";;;~;Ef ;;IGUI:I S"IIGIff~ I Curso de admissão Amaior r~i.godeir4 bri- ' LLOYD BRASILEIROli! 

I 
• 1.. IIIi " ' . " anlca ..PATRIMONIO NACIONAL» 

fIiI Il .. ft U I Antbal ~u.nes PIres , e An Sartorato, profes-I f; ~ ~ e orgilnmsse um c?~- LINHA ARACAJU/POBTO ALEGRE (P N t 
.. ~ ~f, I s; Eia Ol ! ~ores do, GiiiaSío Catar::1crlse, L\v:sam aos d!s- curso ' T1 I " r~ "c , n n,' para venh- no Sáhado, c para () Sul na ' quar!a'!eira): . CÕ~;E, rL~ u ~~ ., M n Itlntos paIs que se acha aberta.a matrícula pa- carqu ~I () :JHIs ,onde -florescem» CIDlO-, .COMTE. CAPELA., e .ANIBAL BENEVOLO. 

ra O referido curso. Informações: Av, HercHio os, mil 'S volumosos blgode~ UNHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO~ e .MlHANDA~ 
'luz 66 R C M f 147 F 1167 l1la sc,I1,nr,s (p" r,qu~ ta~bém ha LINBA RIOiLAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO.(ferllula Ilemã] \ ' e ua ons. ara, . one _c· femnlIJIOS.. ,) e_lIJdlscutJv~1 que TUTOIAIFLORIANÚPOLlS . 

E' c unico forliffcanteno 414 v :â os mglese.s ,nao ganhariam ? F R E T E S O E C A R G U E I R O S 
mundo com 8 elemeDtos I fl:~~d~/~~~i~c;; :e\):it~~n ~~g~ , . VAPORE~ A RAIR: 

IODlcos: Phoephoro, Cal- I C h' AI"' ~ B' des, As caras raspadas são é PARA O SUL: 

cio, '\rsenialo, Vancdalo, 0,1", C ' I {.~~nr.,a , ~ ~I~ ...... esmagadora maioria , Mas um COMTE. ALCtDIO: dia 21 para RI" Gr/lnde , Pelo' pao 18 
elc, Com o seu uso DO IIm;n , ~ ,. ~ '" ~ ,~ II representante da minoria ~en. tas e Porto Alegre. 
de 20 dias, Dota-Se: 'I b i ~"dada. se conhece, ,uio or- PARA O NORTE: 

1 - Levlotamento aeTa! BAIA namenlo labi al é tal e tama- ASPIRftNTE NASCIMENTO: dia 21. pam Itaja!, S, Francis" 
du lêrça~ e volla immed!a- Fundadl3 em 1870 Séde: nho. que póde levanta r vanta- co, Santos, Angra dos Reili e Ri" de ,Ianeiro. 
11 do ~llpetHe; jos3111 cnte o 'record' na classe, DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

I '- .p:!!sppereclmeotcpor 'l'ratll- ~ e de Harrz Wllllams, CIA AOS VAPORES DO lLOYD BRASILEIRO, 
ccmpl::to das dl'lIes de CI. I Seguros Terrestres e tv'Iarltimoa cidadão da ciclade de Marga- ---~j
:~' ills;mUli c aelvol'.' _____ ~e~USnr,igr)~~~à:~de~e~e43 ~~~t: Agê~Ci:"-:~~~~ã~OrJ.;illto. Armt:r~ P'I~~~ I~~~aró, . 

3'- Comtmle rldlcal dw Capital Reali zado R~, 9,lJOO:(,J 0$OOO timetros d " comprimento! E ' 

I 
~;;;:~~e~f:,v~:·I~~~::; ~:~~t~~s~b~f;:~~~S em 19';~ :, I ~~:~~~;~~~~i~~ , ~~~h~x~~I;~or(:~~e~da~aJ~~t>~~~ 9 H. C. DA COSTA - Agtmt;-
sexos; Receit~ em .1938 22.780'183$148 dizer qua Harry Wllliams é 1------------------- 

.. 4' - , AfI,!1M1:-r1To_d_e p~.CI Ativoemill dcdczcmhrn rl e I f'3~. 71.47H:79 : $813 célbre em torto o Imperio 
V&rlfindo Ge 1 • () .Elias; Sinistros pa!!os 5.0D4;ii 5f. i 70 BritúnicG, devido ao seguin-

O SM.I!~(Jol é IImlljlõiln- Bens de raiz. (prédios e lerrenos)' 17 ,181i:?4>!$9,19 te loto, que otel; tu .. notorie
de d~s(lJberl~ sc!eotillca.- dade do home m, /"lã pouco 

O;rlnllo do dr&M!Cioel So;p~ ----- tempo, um ve lbo amig o seu, 

le, drC:! . I~/ Diretores: afis ás hrinca lhão, e nviou lhe 


_ ,';;M.~,~mr Francisco Jos~ Rodrigues Ped reira, Dr. I'ilnfilo d'lJtm ~8~ ~~~r~a~\~g~rbil~~te e~~~~ 

Freire de Cnrvalho e Epi!:inio José cle Silllsa reç o co mpl llto, só le vava, 


_____ com onome do destinatario. o 

~Jluitn gente, ao procurar c:orrigir suas perturbações di&estivas,do Condado de Kent. Mus OSERVIÇO NACIONAL Reguladnres de avari as lias príncip:o ís ci riades recorre a p urgan tes de acçfto violenta . sem ter em conto que 10 

DE RECENSEAMENTO cemcdio p6de se tornar peior que Il enr~rmidade, 
remetente teve o cuidado de 

da Améri ca , Europ~ e Africa. des enhar, em formato redu Quando tiver necessidade de regubrizar seu apparclho digestivo 
-Bu Jsileiros ! z ido, 11 vasta bigocteira de recorra ao Leite de Magnesia de Phillips, de ocção br3ndo e r.~ 

A u xiliai, patriotica cional e de effeito suave e d r.Hcado.Witlia ms. Pois btlm: o bilhe 
mente . n o p er ação do O Leite de M agnesb de P h il1ips corrige as verdadeiras causa. 

Rectmsellmento de 1940 Agentes em FlorianópoliS te postal chegou ao seu des das perturbações do appare1ho d igestivo, com a sua tríplice acção 

a fim d (o! que ao Est<,~do Uno com presteza ... comprovada: 

N o vo sej tfm facultados 

elementos e s tatísticos CAMPOS LOBO & -hS1'iTU'fü DR DliGNUS1lCO 1 - Neutraliz. o eJ:ces.Kt de Dcidez no estoma~ 


que o Ilabilite m B en 2 - Limpa 3uavemente o tubo intestinal 

I:entar c resolver os ~I'lt n· 


CLINICO
RUA FELIPE SCHMIDT N. 30 do 3 - Tonifica todo o apparelho diAestivo 


da instrr!ção. llssistência 

des problemas n acionais 

Caixa postal 19 - Telepllomf083--Erui. Te/, .ALLlANÇA. Dr. Djalme Mmllmann Eis porque os medicO! vem recommenüando o Leite de Magnetia
médico-s anitAriD . pre de PhiUips ha mais de SC$scnta annosl E xij a c aeceite s6menteForlllado pela UnIversidade de 

GeD bra (Suiça)
videncia social , o rde m o legitimo Leite de M agncsia d e PhilHpsl 
e defesa públicas, moviEscritórios em Itajaí, Laguna e ~

Com p,'âtlcD n 0 6 huspitni.nlPntO:!l hunlRnitAríoa e 
C1lnica médica em geral,muito~ o utro:!!. Blumenau. Sub-Agente em Laqes dGenç.-:.ô IJ O .sistema ner voso. 

- Sêde úteis lJ vós 

m esmos ! 
 Assiste nle Técnico 


- - --- Or. Paulo Tavares 

g.pecializ!lClo em bIglene e sallde 

púhllM pob UulversIdnrle do Declarada céga Pit'ª';Rio dl1 ,fane lro. 
Gabinete de Raio X 

Ap:o!élho mod2rno SIilMENS para 
tJlagnól,.Uc06 das dorncaH internRJf toda avida mas c:u:ra;
Corl:u,:8.o, pulwõe:-: , v0.1:if.:ul.:a blltar. 

etoltômugos, eleCasa Eledriclt lladlogrnlias ó" .ea · e ratlllugr. liasll 
denl.irla,3 da pelo 'Cialen:ogal'J!Electro~ardiogl afia clínica 


(DiagnósticO) preCIso <1 ...8 moléstlGS

installa os «quadros» cardlacaR I'or ",elo de truQIldos 

para os mesmos. 


vende medidores e 

elétl'icns.} A óJbalxo IIs"lnnd6, Arzellodll OI1Í1eira, re;I:' 
Metaboli smo basal dellt", à Avcnldll 20 de Setembro, em Pelo1DII; 'Rto 

Preços modicos. Grande do Sul, declara: ,- ",':(OetermlMçao do. d;túrbloB da!(ar,los ~1C2p(ke S.A. glúaoulas de secreção Int"mt<j ..Vtvendo de esmolas, ~ devldo 110 mtu " eátlldoSondagem Duodenal 
IExame qulmlco o microscópico do de sa.ide que DlLo me permIte trabalbar, batc:r' ,'em 

RUI João Pinto, 14 Matriz: FlORIANOPOllS ouco duodcRnl e da blli.). lod8B as porIas em bU8ca de suslen/o para,mim ,:' ê 
Serviço garantido Gabinete de fi3ioterapia para mlnhll filblnha de ;\ /l00:!, de Dome BLOAH :mul~Filiais em: Blumen8.u, Cruzeiro do ::lul, Luger. Ondas curtus, raloo ullrn-vlolet6s, to do~nllob~ 51fllltlcn, desde no nll!Cer, mlnhlll.aguna e S. FrullCisco-'--Mostru..rlo em 'I'uoarãJ rai". lolrH-vermelho e eletrIcIdade licou completllmeDte CBGA;dormla ,noite emédIca 11 e allment8va. Ness~ trlsle estado, vlo-II umll l'lIrl!dó!.ÍI."": ILaboratólio de microscopia eREFRIGERADORES ELECTRICOS senhora, dS9 multas que me socorrem; a qual"análise din 

Exames do "sngue l>sra di6itnóotlcoll doida pela !lorte dll peQUeDa, mandou comprar
Or. Remigio da .IIUis, dlsgoo. tlco do vidro de «GALENOOALc. aconselhando-me que ' 

mo, dos.gem ~a uréa no Sf.ngu6. laese li menina com teBe remédio, pois tlnblla 
CLlNICA -MEDICA lez~ de que ela floarla M". BastaDt.. descrente,etc. Exame de urIna, (teal)1I0 d(' 

Molestia inlernas de ::~:;~: ~~nd~~:VIJ'::i. ~:~~stlg~ multo grata, recebi o rem6dlo, pOis hámllls ' de 
Senhoras e Crianças em puz, e,cMr08, liquido raqulano e mess!! lev~va li c"lncQa nll Ssnta CaBIl pllra 

Geral. quulquor p(~:q~I:~nK~~o.elUCldaç40 curlltlvoB sem resultado algum, e ,lá me dlzl 
CONSULTORIO : que minha filblnbrl ficaria célia pa1'a toda, a vida. ' 

Ru" FernandO Macbado, 8 
Rua Trajano, 1 - Sob. 'fülefono 1.:115 Deus, pOlém, é graDae e permulo que 11 


CONSULTAS: fLORIANOPOllS 
 BLOAH Dca5~e radicalmente curada apellsa · 

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 
 vidros dê,se /lbençoado rli:médlo ..OAlBNOGAL.~' 

RESlDENCJA: me for~m sempre doados pela mesma ocridosa 
Av. Hercllio Luz, 186 tE (;LE (;'1' I(;A nhofa. Hoje, a pequeDa enxerlfa ' perlf.ltilmentebení . 

- Phone: 1392 come com bastante aprlllr, brinca mnlto altlfle ,e ' eliá " 
lórte como; nunc~ foi. ~ste aleatlldo f 11 malsp'uf a ', 

Attandea chamados expresslLo _da verdade e a cura de ' mlDha ' fIIhlnha:" é "
4 testemunhada por muitlsslmiiJ ' farolllas , duta" ', ddade; 

I llJi~~~~~~~ilH que diariamente me , amparam. por ' Iuo, póde ,::fazjÍrdêle o U!O que lhe convier e DEUS,pernifrÍl "que ,/ele 
slrVII para salvar multllllcrlatllralilnfellzes 'que ' por,',a~18R....,IIII; 
se IIrrea~~:li~da ,Oliveira. (f>lrma , rcconbecldi:J~~lô 

CLINICA 'GÉRAL nOlárlo Demócrito R...da ,5Ihia).
VIÂs ;URINARIAs 

, • O «OALeNo<iA~~él VIÔA; ! ,.'ÔllaD'd~lij'e re
,: Eíp~l;nlta j;i cril '·" riiblestás coner6 ,blle ' depurador; tôDlco, .I'óde~se , ter ,' lI ,rca leza 
" Ja~euro~u~::=e~(~~;~ . de ' alcilDçarre.ultadós 'l\ur"r!~nd~Dt4'llt : ooiiibê~.t' q". 

IIIIIeslá eque . ~e\Íé·:Jlcarb~lJrllvlldb iã" ",IIIIt)rla 
M Ole, etc.l dils ;MAB5 eXlremosds,que~ êáccíDtrarlo 118 e floi cla 

'~=t~l~aDde , r,emédlo ~(a ,I~'í lia ti,' aa6dt do .,U.CoaIuIIorio: ... 1'11.... 14 .. t6 __ 

- .... '595. - BacoDtra~ ~odu u Farmiclu 
do Bral1l e Rop6bUcu SUI·Amedcaou.:'~=.).~,:r. N. S& M. L. D. N. 8. P. - N. * 
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Vesperas de AMOHÔ~<i; -- Dia 30 
MIL CONTOS 
Plano Popular 

Bilhete inteiro 120$000: Vígesslmo 
Et um plano de todos, para todo!. Aceitam-se pedidos para0 

Para conter as li ocozill~eirol
hemOrl'agias polar I 

Quatro hÚmenfi de ci êncie. Sim: existiu um mestre-cu-, 
da Universidade de lowa, I ca que perlustrou o polo nor

te e provavelmente serviu~~:~~Sm~Ui~~.:,p~~~;:(~uir~IJ: I fiOS patrões magniflcos rosbl· 
trombina, que póde conter fes de urso polar, plngulns 
IlS hemorragias num prllzo de cablllela e costeletas de 
curtlBsimo, de 2 a iO segun róca.. . ~sse singular cozin
dos. 'l'rata-se de uma soluçiio heiro Bcaba de morrer na 
cuja base é o sangu e de boi Noruega na idade de 73 anos. 
e que se Ilplica a uma rerl · Chamou-se Adol Lindlltróem 
da por atomizllção, com a e era eRcandlnavo. Já linha 
ajuda de um vaporizador fama de grande vatel na Eu
comum. A trombina é o ele  ropa, quando o explorador 
mento 8angulneo Que provo Sverdrup organizou a Bua ex
ca a coagulação. É3se feno · pedlçllo e contratou os ser
meno tem sido objeto do viços do célebre profissional, 
numerosas experiências. Até que com êle rolou pelas ge
agorll. porém. só se sllbe leiras articas, conduzindo 
Que 11 trombina é uma subs as 8uas caçliróla8 e foS seus 
tância que exlRte natural  temperos, durante quatro 
mente nu sangue e se rór 
ma qUllndo liste SI' II c ha al  gres88r são e s81vo à Norueanos. E teve a sorle de re- :-;;;;;;!!~!!~!!!!~~~~~!e~! 
terado ou em contuto c om ga, depois de inenarrávels I 
t8Gidog n !ti~ !"f!.d fl ~ . AindA. qu e peripécias através da Imen- I 
8e; encontre no sangue, ne m eu s(l lid!io · do rleRerto bran- [ Molestias dos rins e coração 
sempre a tromblna 6e apre  co. Essas peripécias, entre-i o TONICARDlUII tODlco dOI rloa e do ooraÇao limpa .. 
sent/l lem quantidades sufi 	 tanto, nâo lhe Incutiram o beldga, OI rios, aa Depbrltel, arei••, oollcas reoall; augmeDIIl as 
cientes; e por Isso ocorrem 	 pavor do polo. Tanto que lá orlo.... TIra U IDcDaçOea dOM pés e r08to, bYdropalaa, falta de 

.r, palpltaç08l, dÔree do ooraç&o, ulbma, broneblte utbmatlca,hemorragias durante as ope-	 voltou, desta vez como COZi-I arterlo-aoterose. 
nhelro do lamoso explorador~~~~e: a ~~~~~~~~s, a °tr~~~ :==::;::================== 	Amundsen, que, afinai, aC8- Remedios das senhoras 

fusões de sangue. Tudo Isso I 	 bou perdido e morto nos ge- B' o toDlco otero-ovarlo SEDANTOL que restllue a laude 
perdida: pela aoemla, pellldez, magreza. ,..tio, Ilôrea branoa8,8e evitará agora por meio aa 	 101" , NovlI.ml'nte, LindslrÓ'lm. ~!!!~!' d!1! Yie!te~, ~r:1 1 t!! ÜOCI!~M ~Ij ute!'o. ,)~!l!'!o@~ evthlaplloação da nova solução salvou·se e recolheu-se à pá .. bemorrbagtae, antee e depoIS do parto; ooutra \Dda8" eDl..rA(iUAS MEDICINAISde trombina, qUI! poderá tria. Conta-se que era um mlcladea das I8DborIUl de qualquer IlIade. 


também usar·se nos ca€ os de excelente companheiro para : Lesões do coração e asthma

hemofilia. Como se acaba de de São Lourenço 	 Uee a CACTUSOENOL BlpecJllco do cIr. KIDg Palmer,vêr, a descuberta dos quulro 1	~~am~~~m':o~~~~:iu~:á!~~ ~ I oontra byclropHIU; péII Iocbado8, lalla de ar, pelpllIlçOel, bati

80 seu perfeito <senso d.o,'cientistas da Universidade 	 mento dli8 velal e arler\atl, broDncblte IUllluDatlca; aneurl8ma; 
do Iowa é Importantíssima . 	 eypblll. e rbeomatllmo, 188088; caoaaço, urlDIUI e-.1I88 e dôreehumor».Alcalina: combate os males do 00 coraçlo poDtadu DOI riu. e IocbaçOel. 

ESTOMAGO e INTESTINOS 	 Aos fracos e convalescentes 
Devem 08ar o STENOUNO, que ras eogordar, augmeDta o 

vIgor dOI muscuto. e doe oervas. Fortalece o 5aIlllUe Dal pea
lOa. lIIIemlca.. Bvtta a tUberculoee, cicatriza OI putmOea doeotelESSES OLHOS 

pedem protecção I Magnesiana: Rf~~g!~z':ioas OH. RICARIO 
::o:ur:u~a~B~~:~en:::::t::Dra:I~ ::Ot::~á :;::::eJ~~':!

FIGADO e RINS 	 ooovalelOlo9& é raplda.GOTTSMAM Syphillis - PelIe - Rheumatismo 
AS PIROCHBTINA (Elixir de Caroba) do aablo dr. WlllJam
InFormações e pedidos Ex-chefe de cll Green, cura moleatJas do langue, sypbllll, eozemu tumorel; 


darlbro8, e8plnbaa, Itstola8; purgações, lerldas, DaDOro8, e.oro
n/ca do pbo\atl rbeumatlsmo. UDlco lIepurBtlvo que limpa o corpo, lonl

lloa e eogorda.RUA CONSELHEIRO MAFRA, 84 Hospital de 	 drogaria. de Slo Paulo eDepoSitarias: toda. ai Rio. 

Nuernberg
A laahaoIIcIacI••XC.......a 'nUa 
 FONE 1350
011 01110. doa r.cem•.D.oaclcloa. 
La••llao h•••ftcta • clar.lm, I (Prors. L. Burkbardt AS SENHORAS DEVElVI USAR 
lraMDdo aIllYlo .1IDo cada gotta. --4-1'1l'-----··-~~_·=·~·-~--...".ao~v--~- 2~9,.-....::11 e B. Kreuter) Em aUel tollette IntiDla liómente o MEIGYPAN, di: 

grande poder hyglenlco, contra Dlolealia!l oOlltagiu:saii------------------- ,._ Especir.IUsta em e luspellaa, Irrttaçõel vllgtnal:s, corrimentos, molellLAVOLHO &11111 utero-v<lglnala. melrltes e todll sorte de doonças 
CO NfORTA OS OLHOS (Al'U7'Uia Ge7 ai - local. e IrllDde pre3enlllil'u. Drollllrlll Paoheco, Rio. 

Alta cirurgia, gyne
cologta (doenças de A1A lutl di Holan senhoras) e partos, a quem achar e entregar à I Precisa-se de uma, para ser
CJrurgta do systema rua Almirante Lamego, 76, uma viço em casa de famllla• .Ruada com o mar 	 carteira com certa Quantia. Conselheiro Malra - 123.nervoso e operaoões 4ó3 5 V -5 446 óv-2 

luta que o pOVI! holandês 
E' velha e empolgante a 	 de plastlca, 

CoDllnltorlo 6 rllll TraI/!sustenta com que DO, 18 (daa tO 6. 12, eo mar, 
constantemente ameaça ab· dali IfI 6a 16,1iO) Tele
sorver a8 duna8 do herolco 
pais dos ;batavo8. Este8, po· 1.286 

Resldencla , rua Ba
pbone - ==n~~~1 

rém, sabem reagir e vencem 
aI ondas, que vllo sendo a teves J1lDIor, 20. - abe Oleitorque éisto?J 
pouc.o e pouco empurradas Telepbone - 1.1Jl 

'... " As 4%" f!gwas ao lado repl_nlam:; ,para longe. Ainda agora os ~r ao alto. um miCIoscopio; ao centro. a cu· 
i beca de um verme da OpUação gTudado ;:~~a~~:~::s~:l~osp:~!frra~~ 	 - Joias mecânicas no inte:stino de um opitado; e. em baixo. Q ~ 


gal extensões de terras con O sultão de Solangor, pequeno 

....t~"!""!_....{ !::.:ld~:oedZ:soQ~=esem:=d~:u~:;; Jqulstadas às margens do Zuy-	 Estado da Malásia. vai ser co ,.,.. ;, do intestino. ;derzee. Representam 215.0f)() lPa a com roado, em breve, com todo o 

hetâres, antes cobertas pela6 "'-&'~" esplendor da pompa orientai. O 4~ ; " . ClOS~~;i~~a.:~:.~~~~c::,~:i:ea°!: .: 
'gual, e que estilo sendo lato dará logar a verdadeira ex- (ir..: lo... .. '. 

f 

D.lra pela qual o verme voe sxejudieal o i~'BROMILpreparad08 para abrigar 	 poslçllo de pedrarlas, POl5 as ~~)} " ~:~:'.~b=~mso:e~oQ~~~ d:em~~ J 
~ sua cavidade e nesse peda· \ 

cuIa-se que, quaudo estiver diamantes e 334 rubis. 
!~t~t~a~:lh::~~:~I:~ a~!:: 	 ~~~~a~a~o ~~!~lIeja~a:e c~~ 664 ~r que onche a 

Ap:fJ cabo _ eutenam os dentea minUKUlo. qu. .. 
r ;;&, G ultima tigura moo!ra. ' .completamente sêca e aludl- A mecânica moderna vai tam. 

da zona, o território holan- bem ser chamada a colaborar ';>~~ A..im. I!ea o v.r.m. 80IIdamenle iDJIQI- j
" lado. IU9QDdo. dia .. noU•• pequ.na. quanddêe·S70/oa.char-se., aumentado r:=;;;;;;=======;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;__________;;,;;-~Inesla ostentação de jolas. Com lidados d. aangue. ólrCJYéo o iMiqnilicanl. , 

I' efeito, a sultana possl!e um co- • , orilicto abeJ10 peloo d.-. ao meomo 18.... , 
lar :omposto de It8 diamantes .. po que Icmca no SbBVUe um veneno proprio..

Mio ha FERIDA que resista ~u~~6 e~~~!s~s d:SI~~I:~ Pdeent~~ " ... ::.~ ~ ':!';:.':.:~":~.1 
i Or. lul. Vianna 

10 u.o d. Ihp~~:' que estas estrelas cln- />~ :.,-=r';':":~d:d:S:~t 
, cIeoIad_qu.lanloaIac:aG~ :CALENDULA CONCRETA tIIem mais deslumbrantemente, do BzaáL . .. .~ ' ! ' ,. .\\ 

a melhor pomada para lerIdas, quelmaduru e ~iv:~~~I~a ~~~~~sq~: ~~s~~: It COlDr:=.~~: 
Nilo eonfundlr com !Je~~~a~!t1:::'mum de Calendula. r!~:r~~ de rotaçao em sentido ~. :taod= •.~~~m:~ 

_ExIjam CAI.ENDULA CONCRETA em todas.. O. joalheiros londrinos, en- ~~~ 1 '••-; 
pbarmactaa. earregados de satisfazer êste ca- ' ~-""'{.. ~.ti,·" 

Depolltarlo nesto capital: PBARM. 8'1'0. AGOSTINHO ~ól~h~~I;e~~lv::n6.C~IE!0~~:~ 
Rua Conselheiro Mafra-·t6 :.r,êi ,.. elétricos" qui ·.··produzlrao Q ~Dtol-Ina: 

'IIIi..-iliiiiiii,ii!~iiiii!!piíiiiiííi..I·I~__~~~----.....---____........... ·lfeItQ . ~e.eladQ, 
 --- - ------ _... 
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I 
••• 

'Dê à sua Gasa um av ãistinta I 
••• 


i Neste fim de ano ! 
E adquira os legítimos móveis de imbúia, da ! 

!
•• 

FÁBRICA ZIPPEREB & Cia., ~o Rio Nelrin~o I
•• 


i 
••• 

Conforto - Elegância - Durabilidade I 
••• 

I y ~~i~~ a ~~~~~â.~Õ~~. Yi~i~~nt I 
• 11I A MQBJlLJlÁBJlA i 

I •
i de H. O CINI à RUA TRAJANO i ~ 
• .iI,>


"· " ,"• . ' ' 10v-6 

~••__.IIII.II_lIUllliliillll!!liü~il!HIiim!pjiiiiiHmmiiimiilftill_illI.II.IlIiIlIi.II••_ ....................~: 


o Estad.o 
Diario Vespertl{J;o 

Redllcç5.o e Olf!olnlll • 
na Joao Pinto n. 18 

'fel. lC2:l-Cx, r (l~!Il: 1:111 

N. CcpU"/:
AIIoo cO$1)1)O 

Semeelre !2$OOO 

Trtmealre 12$000 

Mlls 4$000 

Numero avul.n 1'-911 


No lr.tuliJI 
Anno 
SemNtre 

Trlme.otre 


AllDoDclol medlaDte aODlraclo 

0\ dlreeçlo 1110 Itl relpoDlabllln
pelol coDcel1ol emlttldol DOI 

&rtIgol ••lIpadoJ 

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

Caneca. Tratar com o dr. Os
valdo Bulcllo. 

ASS. FILATELICA 

DE S. CATARINA 


Roa Tiradentes. 8 
( 10 andar) 

FLORIANOPOLIS 
Repartições Estaduaes e Federaes. ..

# ;];Z,CJ;':~" 3:, ":~o~~::W:'.:.::..':.~~:,'~ ."::,;....:! 
~::t.~~wr~~~~~/ 'GON~~~JtI~"cro,niFa !.: 

Banco de Credito Popular e 

Agricola de Santa Catarina 

Soci.dld. Coop.retivl d. Responsabilidad. Limitlda 


S~de pr~pria - Rua Trajano n.O 16 

FLORIANOPOLIS 

Fundado em 19:!7 


Capital 135:000$000 

Fundo de Reserva 54:045$668 


Correspondente em todo o paiz 
Emprestimos - Descontos - Cobranças 

ORDENS DE PAGAMENTOS 

Abona para DEPOSITOS os seguintes juros: 

C/corrente à disposição 2% 
C/corrente Limitada 5% 
O/corrente Aviso Previo 6% 

PRAZO FIXO 
por sele meses 6% 
por dGz:e meses 7% 
por doze meses com renda mensal 6l!!% 

Administração de predioB. 

Acceita procuraçào para qualquer recebimento em 

o "Salão BRASIL" 
avisa a sua amável e distinta freguesia que acaba de 

instal!lr um ótimo e moderníssimo aparelho WELLA 

(tipo 19,10), para «ondulação permanente». e espera, 

como até aqui, continuar a merecer a conrlança 


que todos sempre lhe dispensarem. 


Praça Quinze de . Novembro. 10 

:••••••••••••••••••••••••••••••••••!: 


i Emprêsa Nac. ~e Nav. "Hmpote\:' i 

• Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor «Anna-; • 
• unicamente de cargas com o ,vapor .Max-. ,.. 

= SAlDAS MENSAIS ~--;~RT~E-;~ORI~NOPOL-;----- I
: - : 

• Linha Fpolis.-Rio de Janeiro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- .M 
.., Escala Itajahy-S. Francisco 

• Transpor~es S::t~~~SSageirOS 
• e cargas.

: 
I 

Paquete C. Hillpcke 1 e 16 
: Paquete cAna" dias fi e 23 

e.,
· 

• 
• 
• 
. ' 

• 

Salda oi 1 hora da madrugada. 

Escala SlIo Francisco 

Transporte de cargas 


Paquete -Max" 

dias 7 e :.!2 


Laguna. 

Transporte de cargas. : 

• 
Paquete _Max. •I · 

• 

dias 2 e 17 .,
• 

Embarque do Srs. passagei- Saldas ois 18 horas p. m'l Saldas oi 1 hora da • 
ros até ois 22 horas das veso madrugada. • 

peras das saldas. 
Ordens de embarques até ois IOrdens de embarques até IOrdens de embarques até =12 horas das vesperas das ãs 12 horas. ois 12 das vesperas d Id 

saldas. as sa . as: .. , ,,' 

Qb.ervaç6es: :~=~:..:~~.::"':~d~O.::::::t~d.'!;'.it! i 
·... ~~i:;P;t~:~.e~tem~~~~~~r;~r~~~:~lr~~ p:s~~~;;} ~_ ~~~~:. P:,~s~,~~F~~:·h.ItO , _ 

.. II bol'U. I NIo d8l&OIme IA.~cieÍlcia progred1uel!í\}~a;:• .\;.:.,~ .,': ,;, ~àr~ ;mais lnforinàçoe.,:, na séde da ',' ;,::. ' :}"':" ,~h-;:"'i' . ,: ' _ i.,:.' ,.> 

C_A........_-1-' __ I NOVIDADE.> que : resolverá ,08euca8o~ ·!'··· ···' I . ' -i ,: c ', EmONN NacloDal d. NangaQào Hc.pc:k. • 
-vy- r-~ .. ..-'. r.t:!ii!fho c ri~I?O. Carta pua; • t t na. Oonld dro M.'eI n,O30. • 

.....k_D4.r . _ _ _ _ _ CAIXA ~SqiA[ 1849· S. PAULO I..------..---............S_ _ CJule .JIlD1or.... 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 . 0 ESTADO, 2i de Dezômbro de 

Quem. matou a Engelberg Contr~ o pacto 
. Nov~ )iork, 20. (Havas, agtlncia francesa) - A po· StalIn-HItler 	 Machado & Cia. 

lIel.a anun~lIjU li prisão do as~assino de EngeJbl'rg, secre- _ Com longa prática científicatéfl.o do co~s lll geral alemão nesta cidade. Trata-se do LiQublieana, 20 (Havus, 	 Agências el\Illssagista receolt"mente cbegada do Rio dehoxl'ur Ermc ~lr.~s,. preso em To~ont.o. , agência Imnccsa) - Os gran ,Janeiro e RecHe, oode trabalhou com lIR melhores Representações 
. Novf:\ '): orI-, QO. (Havas, agencia francesa) - A po- des industriais alemães da Professores, entre os quais: Dr. Oscar Coutinho, DIIICl? anuncIOU a prisão do boxeur Ernie Haas, de 28 anos Eslovênia decidiram criar um 	 Clix. po.I.1 - 37retor da Faculdade de Medicina do Recife, Dr. Luizde I~ade, em Toronto, ~o Can~dá, autor do morte de \Vai· movimento de. oposição ao Rua João Pinlo - 5 

ter EngtJlJerg, se cretarIO do consul geral alemão em No· movimento hilteró[ilo, ,\ tes· ue Góis, Professor Monteiro de Morais; e no Rio com 
o Professor Dr. Júlio Novais, Dr. Capo Carlos de Mi FLORIANÓPOLISva York. Ha~s conressou que cometeu o crime no aparta- la dêsse movimento se en· 
rnnd3, do Hospital da PoHcia Militar. etc. - orerpcem.ento da vHlma,~te.ndo após fugid~ com dpstino ao Canadá. contrR o .' n~enheiro Igel, an

Disse que matou Eugelberg em virtude de sua condutu. tigo homl':.1 lIe IigH\:ão ..ntre seus serviçoR à Sociedaue Catarinense assim como aos Sub-agtnte, nOI principli, 
Médico~ e Hospitais. muncípio. do Estodo.

OS inuustl'illis alemãeR ou 	 17P.Ateude a chamados a domicilio.Eslovênia e congul do I~eich Rua Esteves Junior l:m - Fone 7'12 
ClíNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS em Lioubliann.


OUUI008 HARIZ BARBnHI" CDDI!Pg n Na gmnde rt'lmião, con- 4ii~ liO v-I ACCACIO MOREIRA 

- -- n n- UUu -1'6S~OCO lr~;td;OUtl~:~~"J~~:~!~ to~~~ I 	 I ADVOGADO

Dr. ARMINIQ TAVARES· osg~ande_s<?apitalistaalemães U"li· h .... Consultas e pareceres 
(As'lslenle do proi Sanson) da ],slovema bem como os .. Ima ora eSpOlllVa Aões cíveis e co .. 

ACOMODAÇÕES PARA DESCÁNÇO DOS OPERADOS grandes prúprietários !'urais fjF 1 ~I~rclals 
C.onsultas 20$000- Operações 11 combinar del:'~s~tc~~~impnto anti.h'lle. one : .r.J I 'I 

Consultório: Rua ,João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 145{l rista está em relação ~~m E S G R I MA três» entre cariocas p pau. Visconde de Ouro Preto, 70 
5 a criação no Reich do «Ter· listas.=== cp.iro [rontn. que, depois da "Ar. d b d -

Olavo Bilac e Augusto 1I 	 II conclusão do pacto com ,.8 ,e sa er per er» Realiza-se hoje, à noite ~ ...... - , 
Conte na Associa ão. • Stalln·Hitler, reuniu todos os ~oque. brada um dos . vo · na capital da República, ~ ~ bOU' Te\og\O :JiII 


d
Cultural Luiz Deftino Vida SOCial gl'an.dtls indu"tri .. is do Reich ~~l~. O ctO,mbate cessa lmt peleja e. ntre o Rota[ogo e o coJllO u:':sltn as ... 
Rtlalizo\l.~ e IInttl.ont~,m, na I ~~$~I~v~e~()~nttln(limento com ~,I:e~i~l:~t~ ~,~ r~~~:nO~ .i\li~ ~~~n~~r~~~~sde Almagro, dl'A 

séde dll A.C.I., 11 sessao eom ___ _ ___..____..._ __.__ zes lliseut(,!lI a validade do "PlLU1J\.S Df, 

~~rz aDe~~~~Ci~~~em~~~~:ra~ Estás triste. mau IH'~~(~uanto isso os cariocas derrotaram • 'D 'C':U1'EB. ~ANNIVERSARlOS amOr1 & atirado. <?s os 
dia do nascimento de Olavo Transcorre hoje natalício da srita. T~nl broncblle1 Sofres tosse I res, abatendo a~ armas per. gauchos pela. contagem de I ~~ . nl1TOseU 
BlIac, [alunrlo sobre o ml'R. Maria das Neves Lisboa, dedicada fi leI de Nosso 8enbor. manecem l"irmes sem' lima 46 a 28, em d~sp.uta do Cam- .. !I~:r;e11l\UnCC1~~~ellt\"o, 
~o os snrs. Hélio Carlos Uê. professora ~o Grupo Escolar Arqul· Sé te salva 11 CONT8ITOSSfi ! palavra ou um' gesto qut" peorato BraSIleIro de Bas· appaTe\bO d\g j; ;: 
glll e AIl>ert~J H. Hibeiro. diocesano Sao Jose. - - ----- - :lI!Duneie as suas opiniões que e. _ ~ L 

PIIs_ando a segunda purte -	 a respeito do) ponto (Iue drs- A. _" ~I l:. 
da sessão, (Jue constava da Multo feliCllada ser~, de certo, _. cutem os árhitroR . ' :epresenta?uo ae MmllR 

conferênCIa do 6nr 11 Il Silvll hOle. por mCllVO de seu nataltclo, O ~ln.dlcato. ~os In- O Pr esidente decide: To (.erals conseglllu, venc.~r os -----""""__ 

Silveira, 5 S demonstrou. de a "lia. hene S.lva, ger.hl emprega IdustrlaIS Pamhcadores ,cudo fi dlreiw' em guarda! 1paranàenses por ,lI a _2. 

Impl'oviso e pelo espaço d.' da da Llvrana Ce~al, alrne.inndo 11m. Jo'pliz Nu.tlll l' IO utirador rleslavorrcido, (lHES (OROADO· S 

uma hora, os seus profundos ~ h rl IAno Bom :1,15 ('on"umldore" unte essu dem~~o ~lIrtlnri 

conuecimeDtos sollre o pusi I ano, .. o~e a n~ssoL es~~awo fia 1;II11111li e ('''"tmpnte e Imentu cOl'lêsmente'o ad'~~r I O triste fim do Real Circuilo Cinemalográflco LIda.
'Iaz 
tivismo, o quI' bem gumo!e con enaneo sr. asslo a uz r.eu , uescJqnuo dar lolga aos sário e cái em guarrla. COLO~BUS ._- Fone 1581 --
o .êxito das conierêncÍlls lu. dx.re8aÁo~deSle lornal e fU~Clonallc s~us emprpga,llls , avisa que Muitas vezes toque não ~ Hoje -- 5a.feira - Hoje(1 

~uras a realizar se nos dias o ,.. _ dl~ 25 P _ 1 n do I~no .(2.~s I[oi legal. Como todos os .lul I Nova York. 2~o (~,acional REX à. 17, 19 I> 20.45 hall' 
21 ,e 23. ' . . Heuborltn, exllll que seu noivo I!e_lras), n~o 1,Javcrá dlstrlbm- gamentos humllnos, êsse ::I~s~~~~\69dO~"6~Olil~i u~ NO TEMPO DAS DILIGENCIAS 

l}:ntl'e a aSSIBlcnUllI, que e.n. UBe cb.aPéu RAMENZONL \~ao de pao Iresc~J. '. 'I também é. Ia.lho, e são co· la.nles do IUX.UOso paquele :I.e- Naquele tampo, o asutto à mio 
e111a a saiu, nolava .se fi lll'l" " , ,,,-, Contudo, nOA dms 24 e 25, muns os enganos, Porém o mão «Colombus», de 32.250 ormada;à,diligência ..acoill comum, 
5eI!ç~ dae ~'E'~!~ie de d~'~ (.\S,UH,)\ lOS encontrarão nos diversos es- utirador nreillrlip.arlo não fie. loneladas. Que. chamado à laia Ainda não havia oulro moio do 
troyer «SlI. nt.lI Clltarina», snrs.1 .Na cidade d& Tubarão. realiza se I' tahelllc lmentos, massas espe'1 monstra à surpresa que lhe I Pl'~~ um navIO àe guerra ID- condução moi••I>guro ou ,ápido.
t~ne.nl~s Alber~o Pimenl.el e IhOJe ?enlace malrlmG~lal do nosso ci~is, bolos, turtns, doce.s, etc. causa tal vel'edictum. E é ghãin~~, ~u~n2~o~i1~~~o~~ c~~ EnlrRcho choio d. lul... tr.içõ.., 
Eugenl.() .llInquelra,. l' _ amd!l conter,aneo sr. dr;. Leo Pereira e ~6:-; 2V-1 b!Jm possível que êsse erro la norte-a.mericana. mald.des e lombom .mOr. 
os SÓCIOS da ASsoclllçao, dr. Oliveira com a gen,11 srlta, Marld do dos juizes lhe houvesse ar- Es.ses trlPulanles foram re- Preço 2$000. 
tIeitor Bl,um,. dr. Eliezer dos Carmo Chaves Ca~al. _____.._._ . rebatado a vitória quasi cer- ~:~~~~~. pelo cruzador «Tus- IMPERIAL às 19 o 20,4', ho •• 
San~tos Saraiva! prola. Maura N,\SC'l~IENTOS ta ; vê a derrocada de todas Dizem Que o «Colombus» FLQRISBELA, A SECRETARIA 
da Senna PereIra. dr, Aze· O I d . d 	 as suas esperanças perden- conduzia imenso carregamento
vedo Trilha 	 e muitas outras VI ar D.o nosso conterraneo sr. r VILMAR DIAS do um longo e fatigante pre. de s.!lpalos para os soldados Nov....nllçõ•••ão colhidi, no.

por de[i?iência d e paro, o prêmio destinado a.o =~e:ll:~~ ~:DJ:~'~~ t:en:.b~~~pessolls que, e I c~:~dr~l:~~' d~~~e~~n~e aFI~~I~~Óo I. lilmo divertido. Novas 1..lnc.{ 
em apontamentos, deixamos pOlls, está em lestas pelo advenlO ARCINOÉ DIAS vencedor, o, titulo que aspl' çados ao mar. em cerlos ~on- d·p~e~:"~"stoo~(:ii~cr~~!i~~;~:d. 
ue enumerar. de um menino, ao qu~1 deu êle o r!lva _e, mUltas vezes, a s~- ~'=ínt:lDildOl â submarmos __•__--.._ 

ncme de M~uro·Aqulles, ~:~~C:P:~es~oa~e~~ig:; ~:~a;~~V~~8~~~~erTu~~te~~:~ , Sâbado no REX à. 19 hom 
VIAJANTES O nascimento de seu filho dido, mas algo permanece Natal dos Pobres Grandioso se..ão dupl. 


O líder dos cinemas Acha-se presentemenle nesta ca.· em pé, inabalável em seus Para assistirmos li "Festa DESEJO 

Emp. CluemalogrAllca ODEON Lida pllal o H. dr. Fernando A, Rõla, MAURO--AQUILES alicerces que têm raizes na dos Pobres', que se reali · A vida para .1. or. um .Ierno 

• -- Faae:. I~02 - • Inspelor do Inslilulo Pinheiros, de Fpolis.. 16 __ XII __ 1939. noite dos tempos: A 'l'RADI- za.rá no Dep. de Saúde pú. desoie de coius inconcebíveis, 
HOJe - 50. fell'a - HOJe ISão Paulo. CIQNAL DIGNIDADE. bhca, no sábado, às 8 ho- D...jo Incioso, tremendo. ,Marle

.. A'I 19.e ~0,45 ~O!.. Reg'slando sua estada, entre nós, . ~: ela qo~m. dá ao verda· ros, yieram fazer·nos gentil ne tom olimo papel .moro.o. 

Mrrr.m Hopk,n., • dinam,cI, bi- fazemo-lo, também, como homenõ' 469 5 V. -1 d~lro. )esgrI~lsla essa ele· C?nvlte !l exma. sra, d. Olga ROSA DO RANCHO 

urre ••b.orv.nte ••11", expre.· gem à memória de seu saudoso pai, -O-S' ---"-f-d- - ga~Cla esportIva, Ilssa.. cava· Ptracuruca Dentice e .as John Bole•• Glldys Slew.,t,sio 

siv. e entlnlldo,. lO lado di \O Inesqueclvcl dr, Frederico Rõla "3,rocco a I;In a o Ihelresco desprecnUlwento, srltas.. Blla e Edite TolentIDo a. du.s vozes notívei. que enchem 

RlY Milllnd, nl g,.nde comédi. que aqui longos anos viveu e a que~ . submarmo _ que;) faz pref.erir . uma der· de Sousa. Gratos. d. melodias e.lo Iilmo d. mill"

de .VIIV" .em igu.l: os catarinenses devem Imorredoila PARIS, 20 (I'lavas, agen· rota a uma atItude ;destoan- rio • IInsaçõ... 

MOÇA DE EXPEDIENTE gralidão, pela vasta somJ de bene. cia [rance~3)_ _. «Lc Matin". tt. com o. nobrl' passado do Preço 1$100. (.êlo incluido), 


ODEON 

E: .• hiotóri. de uml ióvom mi!io- licios profissionais que abnegadamen- em sua eUlçao dePIl:I'tam~n. e,sporte rldalg~ que pratica. OURO em loias,moedas, etc, IMPERIAL à 17 19 h 
n...I, quo .e mo!e num~ ~UIIO" te semeou, sobretudo, enlre ~ pobreza. tal, pu~h~ou a segmnte ID· E n~~ pode~la s~r de. ou· Compram-se, pagao- CARFIS' O 'SAT·AN

2
1
0

C·
4
0
5 

s,
ovonlura no bl"'o boem,o d. 	 formaçuo. tra formll. Nuo sena dIgno da-se os melhores . " . 
•Greenwich Vill.ge. • com. Senhorita, faça com que seu Da· (,Tomllndo 11 palavra, por de pisar uma salll d'armas fl:W::' ~~ii':J: B::~~~:r~r:u~ ~o",pll.nte, Iremondo. a...p,.~te,

melho, inlonção procura alr.içoar morado uoe chapéu RAMENZONI. ocasião do jantar que lhe SlO fôsse outro o seu proce- FeUDe Schmldl, 11, F,lm. para OI lorle., .. E O .o"dl) 

um pobre pintor. Trola-se do uma HóSPEDES foi oferecido, no Palácio dimento; pois atrás de cada 22-P A~ANHA N~~~ 

origin.lílllm. produção que agro Estão hospedadas no GIÓrla.Holel d'Orsuy, pe lo InRtituto Colo· atirauor está um passad{l - . 14. e 15,0 ~PII?d,o~, 


da,í pl.nlmenlel as segUintes pessoas: dr, Gasfão Des- nlal, o sr. ~ampinchi, minis· ch~io de _tradiç<ie.s de lidai· VIolenta Of6!1siva da Preço 1$100, (selo ,nclu,do). 

- No prog~.ml: - sarl,lOSé Fernandes, Omiro KOIff, tro da. MarmlIa ~e Guerr~, gUla; es~ao tambem as reco· tropas chinesas - --- 

Complem.nto N.c,on.1 - D.F.B. Afonso RJcha Brilo e família Alfre. anuncIou _que dOIS sulImarI· mendaçoes dos seus ml'stres Tchuung King, 20 (Havl!.s REX á. 17 c 19.30 hor.s 

Jo,n.1 U.ni,.,"1 do Reimer, flka Rudolf, d;, Lacir nos alemaes loram posto~ ao que deslte. os primei!os pas· agência francesa) - As tro~ UMA CANÇÃO DE AMOR 


2 1r.,le.., Carneira e sra., Frandsco Marou~, rundo pelOS aliados, a!!res. S?8. o ensl~aram a nlio ~r~n . pas chinesas desencadearam J.anelle Mac Donald e N.lson 

Preços: 2$000 • 1$000. dr. Raul Bastos, Hugo Plcoral e sra., centan~o Q1!a. um desses slglr no Illalteráye~ codlgo violenta ofensiva para tomar Eddy .io os esposos d.... mlr.


Esaú Serallne, Luiz Rodr:gues de rUbmarlllos fOI afundado pe- de ho~ra ~o esgrimista; está a cidade de Nanking, pro- vllh. colo,id. d. Motro, que Vai 

Oliveira e José Gomes do Rego, o contra·torpedelro .Sir?c. a sol:uarledade para com vincia de KouangsL oxt.si.rá. vo.d.lici.rá lob.j.m.nt.
Sâbado co», que aumentoo, aSSim, os seus colegas que obede· _ 

Um. cinta de movimento: para trés, o número de sub· Clem às mesmas normas de CASA MISCELANEA, dis!ri' IMPERIAL à. 18.30.20.30 horll " 
AMOR NO CARCERE mersiveis nfuodados». "bom tom », buidora dos Rádios R.C,A, Vi · REPORTER NUMERO t 

• O lin.1 do .e,iado G C '· p .. Findo o· assalto, mesmo ctor, Válvulas e Discos, - Rua A vid. dOI g,ende iornlil.m lU. 

O GUARDA VINGADOR Mei~:v~~~s'lIIel~~r'::,s'Del~~a%~s: vencid.o, aperta a mãe do ad· Trajano, 12. int.n.id.d.,ChapéusV.mol conhece, llinal, quem é • 

ml.lerlol. pellonlgem - O Gu.,
 nores preços, só na CASA MlS- versárro sem. demonstrar o CI b d 
de Vingedo, - que .emple Ip.· 8: n:!~s IW::: ~~::l~~ CELÂNEA, -=_ Rua Trajano. 12 m~f~~;ei~~~n~:ee~tgdemos a- U e oze de Agosto

r.c. nOI momento. c,ítico., Prepara-se para qual- lirma~ qU,e a esgrima. não CONVITE 
Recencheuados do Rio quer eventualidade exercita somente os m~s~u·. • 

Domingo C POR"'O BI.: RNA, 20 (Havas, agência l.os ~as também o espIrl~o, . Convldam·se OS senhores SÓCIOS 11 axmas, familias 
.A', 16,30, 18,30 c 20.30 hor.. asa 1. fransesa)····· A nomeação do ge ~azao essa pela qual,. mUlto a assisllram, ~ 25 do corrente, DIA DE NATAL, às...... I.........•.e...-.. 

Glnge, Roge.. I> Fred A.t.ir., OI neral Negrin para comandanle Justamente a cognomIDaram gulntas feslas . .. 

melarei bell.,inol do cinom., n. Felipe Schmidt. 36 em chele daS I,opas suecas: na de: a «arte de saber per- Das 17 horas: . Soiréelnfanti.' 

mil. compiaI. clnle do genlro: região frontciriça do nortc, é der». Das 21 horas em diante: Sarau Dansaflle 


D A H S E C OM I GO Secção de: considerada pelo correspondente - NOT .. 

UIII.' co.m'. di. d.v.lotr inconlundí I C.rteirlS, Luvas to. Ide Estocolmo da «Nouvelle Ga- Ultimas... A: - :ap:';~~~.~J::lUp:::~o ~OIU~t'::.~b~:IIi=O,J~= 

G:ilg:.u~ F~~d· .:~I::t~!~:o :."J: Cintos ~~tt~; ~~;u~Ic~~~~r::,~ u~~~or~~ Ja~!i:~, ~n~~::[r~ n~a~!~àe~~ ~I;Acrm~,Du.:r=o.t:'Jc~i:U:611r.r: . :r.:::/;.~ 
mlnOI d• .qUltro nÚlllero• .lIn..- prepara para qualquer evcntlla· S6 Ar! Lima, que dirigirá o Pela Diretoria: OSCAR ft:BRÁHiM. ·1·- s;.cr~o. 

c!cííi.lilllmoi d~ b.iI,do, ....nçõll! 435 26v-17 !idadc. a.. embate da «melhor de 470 ~"":: J"'" ' - 3V,1 


EX~MINE .. SEM COMPROMISSOO ,MEIlI:iQR
S®RTIMENTO ·DA PRAÇAj ., REGEBIDO PELA

1lfOll 	 110 Ofll
CONSELHEIRO MAFRA, 26-TELEfONE, 88 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:18.30.20.30
http:lob.j.m.nt
http:vo.d.lici.r�
http:oxt.si.r�
http:prog~.ml
http:l'RADI-za.r�
http:Pimenl.el



