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ocruzador «Blnc er» ,OI seria. ente avariado 

ZURICH, 21. (Reuler, agência inglesa)......,O cõ~resP~llde~ie : ~C? (cNeue Ziiricber ZeUung), em 
Berlim, anuncia que cÍrcúlos bem informados dacapitál· âI~mã. . ocO~i~i~ :~.s· n~üeias de 

que o cruzador alemão «Blücher) foi sériamenle avariado .· por um ·:tõrp~do , · )jrüâDi~o. 

Uma visita que tráz o . 1° bloqueio áS iexpor

~~~~~~~f.~~E~:!~i E ...! ,•••••••••••.•. 1f-a\ . II ... · .. .i I~ft~g~~~f.~~•.......~~.... .· :{:(;'.'.:.·. o·.' ··.. . 
vivíssimu illtt! r<l sst! üos "i r· I 11 (L.JI. ..tud. atu.....nt. .... ró, 
culos diplomáticos e politi· mula destinada.. abu....r....l..••..• r o blo
cos romanos, onde tl e acor· ANTIGO - ~. DE SANTA CA'TARINA queio às exportR.çõe~ .lema..
do com certas indi cações, O MAIS OlARia «Rebenac~: organ~z~u um Itru
acredita-se que u colahora· po de perItos --;- diZ. o;lornal 
dor do chll!lce!er Hitler roi Diretor-gerente : Altino Flores que (oram enviados aOl paac..
IHlCarre~!!do de algum" Ol i!l.1 n~utr~s v_izi~~os.: ~.ó. •R.eleh . 
são importante Junto ao sr. \ I' aum ae a.aqumrla,.D....lca•. A.,... ..r 
Mussohni ANO XXV Florianópolis- Sexta·feira, 22 de Dezembro de 1939 N. 7847 mercadorias germullICU'6

O che[~ da «Gestapo» já ... .. ..... ... .. .. . . ..... . .. . . . . _ .. ... ... . .. __ ' . r!i0 enviadas em gra~do quaa
ft'z uma viagem à Itália, há I lidade par~ e~sas .,u~ID_. A 

~~~~1~{J:~"~!"~:li;~r}.~lc~n:~pr:n::p:~~~::iINotíciasmneltas ~~~;~~~~:~l§j

Curreram rumores de qu e Moscou, 11 (H~vas, _agencia Iril;nc~sal. --- A Imprensa Nova York, 21 (Reuter agência inglesa) _ «Os·.-ale- de dIreltos!lIrandeg~rlo., R ° sr. Himmler teria vindo à rus,!'a, que ~a m~lt~ nau se releria a Esp~nha. volto,! a mães perderam todo o prestigio que haviam conquistado benach ~roJeta a .. crulçl1o d 

península preparar nova en· ~az.e-Io por mtermedlo do «?ravda». que publicou um arllgo com a dramática fuga do transatlântico -Bremen- _ diz «zonas hvres~, que doy.,rilo 
trevista entre ° «Duce» e o Inlltulado (cA E.spanh~ arrum~d.a». .: o «New Yurk Times», comentando °afundamento do transa- ser rec.onhecl~as pelo. palses 
.Fuehrer». Afirmou se tarn- _ Nesse arllgo. o Jornal uhhza-se das. rel!en.tes decla- tlântico germânico "Columbus», pela sua própria tripula- ?nd~ forem IDstaladas eaa. 
l.ém naquela ocasião, qu e raçoes do sr. S~rr~mo y Suner. ~obre a sltuaça.o mterna do ção, cujas noticias são publicadas com grande destaque fábricas' . ... . 
nas suas entrevistas com os pais. tanto economlca como Ilollhca: e a IlrOlloslto escreve: no.. torlo~ os i ornnjR nortp-amAricRnOR --- 
dirtgcntes políticos italianos, «ÃS medidas de const~ang~ment'! .tomadas contra os cam- t-- ---õ- «Nc~v -Y~rí\ Hcr~ld Ti'ibune» 'afirma que o arun- I 
tratára do caso dos deserto· Iloneses, e a ex~loraçao mtenslflcada dos trabalha.do~es damento do -Columbus» se verificou tão próximo da des- A elA. TELEFOHICA 
res austrlacos que: em gran· p~ovocam ~o llalS crescente descontentamento e reslsten- truição do «Admirai Graf von Spee», que é impo8sivel que CATARIHEJfSE 
de número, se haViam relu Cla ao regime». não tenha desanimado o povo alemão. Por mais filosófica- cumprimeD.. til .lu.s 101
giado na Itália desde o co· -- mente - diz o articulista, - que 0$ alemães aceitem 0\ nantes. deseiaadl IIÜQs 

meço da guerra. D. - d f- - I - ..... destino do «Columbus», essas notidas não deixam de ser festas: e :';ofaren nu 
ec araçoes um o ICla Ing es !unes!as. Um r~gime, que espera ganhar a guerra~ em ge-I nllvos lonognmas .'1
EltU Irllle. mllD amClrl .. MONTEVmÉlJ. 21 (RlJl1te r. , criliear mútilmente OI! meus ra~ n~?_ S~ . ~rr~~c,!- . tanto c,omo atualmente o governo ale- Luxo (para :t.llcllaça.s,

f~u brODchUei SUÍfCIi iútiill' agên (' irl mgl':sa) -- O capi Ihomens e o meu navio. D~ mao. !~ao I!.a UUVlUU l1e~u~w" .u". 'lU" <lstA s<;iHlo aüliJ:a-1 que poderão su Irilas-

I lei de NOlso Senhor. tão Dc.vc, co mandante do qUlilque r forma tenho a SR.' m~nte c?nfl~mada a prevls!i0 otimista .d? ~r. WlDston Chur- mUid . .....a a R
. os a t.Od ....
S6 til salva !I CONTBlTOSSE navio inglês «Arrik!! Shell . , tislnção de não ser o res. chlll, prlmelr~ I,ord d? .almlrantado brllaDlcn. : . .. 

• _ _ posto 11 pique pelo «couraça.\ ponsável da morte de ne.~ . A crODlSla pohtlca D.~rotby Thomps~n. no «Herald ~..............................~. ..........~===::~~ 
Nova tahca da aVla- do de bulso» al emão .Admi· llhum não-combate britâni'· TrIbune», descreve ~ destrUIção do -Admirai Graf von A permCln nela doe 

ção inglesa ral Gra! von Spee» , e que co. Sôbi'e êsse assunto, il Spee» pelo s~u próprlo com:.ndante como «um ato de su- -nh .. _ . , ~ ._ 
COPENHAGUE, l!1. (Iiavas, se uchava prision ~ iro a bor- minha conciência está com- premo derrotismo>. marl . elrO~. 9.nDan1 

agência francesa). -- O jor· do da belonave alemã, dc· pletaml'nte tranquila». •••• !':i • cosno~ '~t~d~8 0Dido8 
nal «Polittken», aludindo aos clarou ao corrf' spondente da O capitão Dove rez estas. ••• • ,W~shll~gtoni 21 (Reuler.••••iil. •..••••••• 
últimos combates aéreos agência «Reuter» nesta ca- de clarações !lO correspon-. • • agencia . I~gle~~~) , - O cruZ4
entre a aviação britânica e pitaI: «O capitão Langsd\lrf dente da ligência «Reuter» . Grande descoberta .• dor n~rte7am~rl.~.oo .Tua

:~~~~tã~sC:::;~~ga~~~ i~~~~ ~~s:~~i~~~i~e~~t m~~~ . ~~:~ ~~Oú~~~~iti~~in~:éfe::-:~~a~a: : . p" ara a. mulher . :~t8~;~;~fÇ4:; ~"oa&~:!~ 
tâtlca em seus ataqnes aé- llJa, que não condUZiria seu divulgação de 8uas palavras, tlantlco alem~<! _~Columbu••. 
reos à costa alemã. Ainda navio para o alto lDar, para por temer qualquer rcpresá- • 'I"n' Os ~ltos~flC\aI. doS4Jrvlço 
ante-ontem, às 6 e ;4 horas, evitar que fosse totalmente lia da Alemanha contl'a o • . 

In 
.....~3 .. J.'.I. ~ .... ••de Imlgraçaode ~ Nov. York 

doLI grandes aparelhos bri - destruillo. Foram estll8 as capitão Langsdur!, que ~foi. _1""""1" . ,.t.t • d.ecl~ram .. que,ae o I.J1quê
tânl~tJ" de bombardeio ata- palavras do capitão Langs· um perfeito cavalheiro, na • • rito IDs.taurado apurar qUê os 
caram sózinhos as bases lÍor! - disse o capitão Do · mais completa acepção da. (O Realllador Vjelrl) • sobrevlve.ntes.do;! .Columbua· 
aeronáuticas de Ballum e ve: - «eu decliuo de 88 - palavra». • 11 muthel não sofrerá dores • são .marmhelr()s .. mercaote. 
Hoernum. As pessoas que se de boa fé", terllo perml..ao
achavam na costa dinamac- ALIVIA AS COI.ICAS UTERINAS EM 2 HORAS • para permanecer 0011 F.ata-O t • 
quesa ruderam observar com Emprega-se com vanlllgem para • do~ Unidos 60diae, com di5 momen 05 que pre- • 
binóculos os aparelhos de • combaler as Flores Brancas, C611- • relto a . receber -o mumo 
caça alemãeS levllnt.lfem I f· t . ~··. cas Uterinas, Menslrua;s. IIPÓS o • tratam.ento. cortêl, dlspeD.lIGdo 
vôo para atacar os ingl l:' ses ceaeram O Im raSlco parlo, Hemorragias e Dôre, DOS a marmhelros .. mere.ol a du 
que continuaram tranquila· • Ovarios. • qu~lquer pais~. &t. 01:- tanlo. 
mente em sua rota, tendo d d t d. E' poderoso clllmllnle e Regu- • a Junta.especlal do loqu rilo 
lançado várias bombas c O coman an e o. lador por excelenclil. • de~cobm. qU~ algUDI dele, 
re~ponãido aos alemães crm • FLUXO SEDATINA. pelll SUll • «aao m~~mheuos de guerra. 
vigoroso fogo de metralha- «G f 5». comprovllda eficáclll, é recelladil • ou esp\Oes, .se~~o (mt'diata
doras. O combate durou cl' r· .a von pee por mllis de 10.000 médicos, mente colocad.o!" adlspoalçtlo 
ca de um quarto de hora».. . • FLUXO SEDATINA enconlra- • do governo ~or,t.e,..merlcaoo• . 

Buenos "Ires, 21 (Havas A- ta <'0 embalxador.von Thcrman. • se em todll li pllrle. • ., 
Gravatas, Camisas, Pijames, gência francesa) - A agência O ültimo oficial que se despe- ••••••••••••••••••••••••• ___......_____• 

Meias das mcl!lOres, pt;los me- .Havas» tcm motivos para al!r- diu do comandante loi por êle ACCACtê MOREIRA 
nores. preços, so na CA::.A MIS- mar que colhcu dctalhes fldedl g· abraçado dcmoradamente. Ab I d ' - :.. '. 
CELANEA. - Rua Trajano, 12 nos dos mOl.nentos que prece- Sil~inho, no seu aposentp, o a a O o prestigio . ADyOOADO 

Auxílios da França à ~~~~~l~d~~t;r~I;~~d~~~r~~~~~1 v~~ ~~~l~~~ra ;fc~~~d O~~ ~~~~~udei~ • • •• Co~ul!~~, • pareceres 
Finlândia Spee" Assim, depois da ceia tando·se sôbrc ela, sem se des- . dos dirigentes do terceiro «Relch,. AçOeSC'~!" e comerel.l. 

PARIS, 21. (United Press, de que participou ante·ontem, oIpir. Em seguida, sacou da pis· L O N O R E S, 2\. (Havas, Idecisão, conforme a carta Fone.: 1.277 
agência norte-americana). - capitão Langsdorl se dirigiu tola automática que apontou agência francesa) - O sui- que õt:lxou, ao saber que as Vlscondéde . Ouro Prelo 70 
A Comissão de Relações Ex· para seus aposentos, numa da s contra o temporal direito, dis- cldlo do capitão LangSdOrf'lautorldades alemãs Induzi- . . . . .· c .. ' , 

terlores da Camara reunlu ·se dependências do Arsenat de parando-a. Ontem, quando abri- em dia seguinte àquele em ram-no a errar, imaginando 

e discutiu a situação inter- Marinha, na Darsena Norte, 0:1- rem a porta dos aposentos. as que recebeu ordem para a-1falsamente que formidável A m' " "
' ·188'a-o mUltar 
nacional criada pelo ataque de se demorou em palestra com autoridades navais encontrar~m fundar seu navio, produziu força naval atiada esperava 
da Rússia contra a Finlân- os respetivos oficiais até às 24 o cadáver sôbre a cam3, tm- viva sensoção nos clrculos o couraçedo à Balda de Mon· brasilêúa "no Perú 
dia e pela expulsão da Rús- horas. Durante ~ palestra, o bebido em sangue, êsse sangue navais britânicos. tevidéu, quando, na realidade, Lima" 21 (Untted Preu). 
ala da S. D. N. c... mandante do «Oraf Spee. nãlo que o capitão Langsdorf quis A impressionante decisão sômente tr@os cruzadores brl- A missão .'militar brasileIra 

Depreende-se que os mem- deixou trair o propósito de se derramar combatendo, o que do capitão é interpretada, a- tânlcod velavam fóra das á- entregou ao l\x.prealdenlo
bros da comissão consideram matar. não lhe foi permitido. qui, como um gesto expres- guas uruguaias. Oscar Beuavidcs ulDa ..pad. 
necessário prtlstar à Finlân- Da tertúlia também participa· Londres, 21 - Dizem de Bue· sivo dêsse oficiai, respeitoso Em todo o caso, o suicidlo de general do t'x6relto bra~ 
dia um auxilio eficaz e rom- ram membros da embaixada a- nos Aires que a'bandeira, sobre à tradição de honra naval. do comandante LaDgsdorf - sllelro. .... ~ 
per as relações diplomáticas lernã. Ao despedirem-se, o ca- a qual expirou o capm. Langs- Julga-se, por outro lado, declara-lIe em Londres '~. ' Comparéceram·à lolenldlde 
com 8 Rússia, assim como pitão Langsdorf solicitou a um dorf não era a bandeira no no- em Londres, que o capitão vem dar um golpe no prestl: todos osme~b~o. da Dllado 
promover a aproximação dos membros da embaixada vo Reich. mas, sim, o anligo Langsdorf podia ter sido in- glo dos homena de Estado 'da braeileira 'é ;.oP!3111Oa1 da em-
com a Itâlla. que fôsse portador de uma car pavilhão imperial alemãs. fluenciado na sua primeira Alemanha. ,; < baix~dli}dO:{~~.!~i l. 

D1EZEM*BRO •• o 

liquidaçao:;'são preços de 
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oESTADO Sexta-feira, 22 de Dezembro de i939 

Eletricidade I~ú.lu~~~~lc,~I~A~~~<"~~ '!.~~~'~i~~~I~~O~.~.~ I Tr~UJ·~no em geral I aparelhos medlcos, enrolamentos .oe motore~, transformadores,. dínamos de todos os tipos, fer- I . 
ros de engomar, fogareiros e quaisquer outros serviços concernentes ã arte. n. 11 

I' MARCAS E PATENTES :Clube doze de Agosto
J. HADEMAI<EH, age nte ofici al da P ropriedade Indús- IComete bem o ANO DE 1940 tri al, P raça 15 de Novembro, 42-5ala 40~, Ri o de Janeiro, encar-I CONVITE 


reg?-se de todo servi ço rela tivo a o regis to de marcas, patentes ' . . 

dt. inven ção e análises de gêneros alimentícios. . ~onvldam-se os senhores SOCIOS e exmas. famílias 
___ a assistirem, a 25 do corrente, DIA DE NATAL, às S8- d - t "d- guintes festas:Oferta única de Natal U'crl~e e.esc~.•ar. ra 10 

,. 

Das i7 horas: Soirée !nfantil 
.Bl':RLIM, ..o. (Hav,~s. a gen-\ as notJC~a.s ouvidas. Trata-se Das 21 horas em diante: Sarau Dansante-da- cla Irancesa). - \, la Ams- da famlha .Jacobsen, deIterdão _ Apesar de iDter- Marienau. perto de Dantzig. NOTA: - ~a Soirée Infantil hav~rã profusa ~istribuição de brinquedos 

I~~çõeB. re~te:ad~~_ •.os :.ida,: r ,~~~~\~ig;QLeu.c~t , de Furth ~.:e~i:~~~. "n~m::~30.ISSts.:: ca~:!h~[àse~~ce~~~~íd~. ~~~t~~ 
Ioa08 I:Uem,lt!~ CUUL.~nuaU1 _ " \F ~Ull ~on._) !m . COndf.'Dll do, SIVAMENTE. aos IIlhos de s6clo que esteja quitescom o Clube. 
escutar as emlssocs oas ' pelo mesmo t1eiIlo, a düis I > • • • .. -- . • ~ • 
rádios estrangeiras. As coo-! aoos e meio de prisão. _ I ela DlretoI"lIl.. OSCAR ABI{AtlI\ M, 1" ::.ecreiúrw .Oré~ito Mútuo Pre~ial 
denações tornam.se , assim, !Ferdinund Grugger, de Sal- 4 /0 av 2 

~:e:r::'z mais numerosas e I~~~pr\~~:~:,b~~g)'Os~ab~I~~k -- -- - - -

Sómente no dia 18 de de- (VesUália) serão eocarcc- Mme ROBERT 
zemhro. oito pessoas foram rados, pelo mesmo delito, e20$000 coodeDadas a fort es peDas durante um aoo e)rês meses. 


A título de oferta de Natal enviaremos uma de prisão por vários tribu - Assinala · se. de outra par Com longa prática científica

Dais do Heich. O trilmoal te , que num erosos ulemães
caderneta de nosso Clube, com ~orteios pagos 	 Massagista re ceott'w ente chegada do Rio dede DaotziJ{ cond enou cinco escutam a s estações estr1:l0até Dezembro de 1940, (26 sorteios), a todo 	 ,Je.neiro e Recife. onde trahalhou com as melhorespessous, da mesma fam Hiu, geiras, pensaodo poder obter ProlesBores, t'ntre os quaie: Dr. Oscar Coutinho. Diaquele que nos enviar nome e endereço a dois anos e meio de pri- a ssim, noticias de parentes retor da I<aculdade de MediciDa do Recife, Dt. Luizacompanhado da importância de 20$000 sao, por tere m escutado as ou amigos desaparecidos e de Góis, Professor Monteiro de Morais; e no Rio com

I
emiss~es de estaly!Ít's ingl e- que ê les .iulgam prisionei  o Professor Dr. Júlio Novais , Dr. Capo Carlos de Misas e fran cesas e e~palhado ros. randa, do Hospital da Policia Militar, etc. - oferece 
seus se rviços à Scciedade Cntnrincnse assim como aos 
ivléllicôs e IIospitais. 

200 prêmios extraordinários 

No sorteio de Natal, além dos prêmios 	 AteDde a chamados n domicllío. 
regulamentares serão distribuidos I AVISO AO POVO (ATARINEHSE II 468 Rua Esteves JUDior 135 - Fone 742 ~O v _ 2 

200 prêmios extraordmádos 
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis II=====-====;;;;;;;;;;;j'"""-;:;~~~:-;:::-:-;:;:--:--

Oportunidade única I Empresa J aeger & Irmão Joa~~~o:~:~~gues I' ~~~~~5~fa~\~::er-
Saídas de Florianópolis às terças e sábados 	 I~íço e,,:" . ca~~ ~e fa~l!ia . RuaI
Saídas de 	Porto Alegre para Florianopolis participa que vai casar ~:;!St:lllt!lr u !U C1 1Ia - .l ~ 3 ~ 5v-:l 

às quartas e sábados com 
f Rua Visconde de Ouro Preto ne 13 

Saidas de Araranguá âs quartas. Mercês Francisca GRATIFICA-SE 
sábados e domingos da CunhaI 

quem achar e entregar àFLORIANOPOLlS Agente em Florianopoüs: DAVID SILVA I 	 I 
a 

Fpolis., 2S-11-19B9 rua Almirante Lamego,76, uma 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO carteira' com certa Quantia. 

~____________________II_.._________________-.'! 43!'. 15v. 14 463 5V-5 

li••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1.p 	 • 
. : 	 .
r 	 • 

fvllitlf ~!m mmJromil1 a01n8:mlilr ~.. 	 i 

r 	 •I i8x p••icqão 4e e"'"q'••6o$ ! 

t · 	 :I 1II':i11llbramento para oI!II~. 	 ~!! 

.~ .
I, ------------- no primeiro andar da - --- .-------	 ! 

i' Oasa ~lAOEDONIA i 

r 	 •1/: A CASA QUE MAIS BARATO VENDE 	 :.• 	 .•
,

I AGORA I
:
i ·Ate nQMO 1Jrédio á ~Uêl T raj;~,Do D. 8 !

: 

: NOTA ._. PedimOj ·nló êO,nlundir .OnQij. ,":dàs. ;,éCJm ,,:o* Ílriit.~ore. ª dol'ícif,ó . â.~'i8olem. :•••_.....................................................................~.~. ••• 
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Vesperas de oANO NOVO -- Dia 30 
MIL (ONT,aS 
Plano Popular'lieril fedlral 	 ~alão PrOlre~~
Bilhefe inteiro 120$000: Vigessimo 

E' um plano de todo!, para todos. Aceitam-se pedidos para o interior. RUA FELlPE--. S~H~I[.)J, 

Io [STAOO espo~ 

Notas&fatos 

Graças ás virtudes de u· 
ma raça rija e, ~ã os finlande · 
zes, com [) milhões de ha
bltântes, tornaram-se os pri 
meiros atlélas do munda. Os 
jogos olimplcos de 1940 se · 

, riam realizados em Belsiol\!, 
.' -Il<l~s a guerra teve início ~ 

lornou-se uma dolorosa rea 
lidade pllra os pacificos [in· 
IfLndeses. Os gl"lindes atlétas, 
agora , não mais são do que 
anônimos soldados lutund·) 
bravamente contra o traiço
eiro inimigo que invade seu 
território. Nurmi, o mais ex· 
traor'dlnario corredor que o 
mundo já conheceu, coopera 
na dedesa de sua pátria co
mo instrutor d~ infantaria. 
Jarvinen, o insuperavel re· 
cordman mundial de dardo, 
é alualmente um dos mais 
compentntes aviadores do 
Exército F!Dhinrl,,~ Má'llli, 
que era apontado como o 
provavel sucessor de Nurmi, 
é metralhador do exército 
do ,seu pais; e Lithinem, um 
pouco mais jovens que Nur
mi e que foi o único atléta 
que teve a glória de vencê 11> 
faz parte da tripulução de 
um tbnqne. 

O selecionado de Lisboa 
veoceu o combinado do Par-

I to por 4 a O. O nacional ven
ceu o Penarol, em disputa 
do campeonato uruguaio, por 
1 a O O Concórdia , de ltio 
do Sul, derrotou o Tamoio, 
de Blumenau, pela contagem 
de 2 aO Anuncia-se que o 
Rener Esporte Clnbe, de Por
to-Alegre, excurslonarr. a Tu 
barão onde deverA enfrentar 
o taloroso Hercilo Lu"- F. C. 
1\ federação Catal'inense rea
lizará dentro de poucos dias 
uma llsBm!Jléia geral, /trilO lie 
reformar seus est/ltutos. 

AS PELEJAS em disputa do 
Campeonato Estadual entre 
os campeões das cidades de 
Joinville, S. Francisco e Ma
Ira, serão realizadE.8 em .Join 
ville, sob o contrôle direto da 
Associação Catarinense de 
Desportos. 

A FEDERAÇÃO designou o 
sr. dr. Plácido OHm pio de 
Oliveira, vice-presidente do 
-América, de Joinville, para 
representA-la nos prélios do 
_Campeonato Estadual, a se

,;i~ ~éiD re...allzados pelos. clubes 
-\, _:~lImpeueB da 7.ona Norte. 

_A CONFEDERAÇÃO Brasl
. - "lelra de Futeból está se diri
._'/ytglndo 8 todas as entidades 

- lIlIddas solicitando dados, R· 

torp6 de continente, que lhes I 
permitiriam ter amplos co- '1

nhecimentos do desenvolvi
mento esportivo dos pulses 
da América. 

DeS61l mlmei ra, o Uruguni , 
por ~x~m[llo, mandaria 11,) I 
uno próximo ao Chile, Brasil I 

~ l'erú, textIJ6 autores nacio· 
nllis. afim de divulgar pon
tos de interêsse do D/lis. E 
os litleta~ uruguaios, que se
guissem para tiS justas in
interu/lcionais, quando não 
ti vessem conueci menlos e· 
xatoB do pais onde as mes
mlls fossem reali zadas , en
contrllri/lm informações que 
serviria!D p/lra unir mais os 
atlé!as do sul. De~graç8!la. 
me nie os habitantes dos pai
ses da América se amam, 
mlls se desconhecem, moti
vo por que apresentamos es
ta moção, distraindo as a
tenções dêsse Congresso, pa
ra que se procure a forma
çüo des!:::!! hibHotecrr, "lo-

fará com que nos conlJeça
mos melhor'. 

ESGRIMA 
TOCADO 

o grande valor mOfal da 
esgrima reside principalmen
te nessa faze em que o ati
rador, lial e nobremente, 
acusa o toque recebido. De
pois de empregar o máximo 
de esforço, a~ilidade, inteli
gência e atenção, :recebe 
inebper·adum.,nte um toque 
do »dversário acusando-o 
imediatamente mesmo que 
tenha lJitsSlidu despercebido. 

.Já flOR t empo~ da antiga 
Roma, os . Ian;stas> ensina
vlim aos gladiadores que 
hatiam-se naB arenas san
grentas dos circos, não só 
os golpes mais eucuzes ' as 
esquivas mais rápidas ou as 
partidas mais seguras, como 
também a rórma ell'!{!lnte e 
digna de tombarem. E assim 
que desde as OIuis remotas 
érns, até na morte, imperou 
a elegàucia ti a dignidude 
daqueles que sabiam ser 
vencidos. O mesmo espirito 
encontra-se nas páginas épi
cas dos cavaleiros da Idade 
média, ti com o mesmo ca· 
valhelresco despreendlmento 
duelavam·se os geutil-ho
mens da renascença, tro
cando cumprimentos entre 
uma frase d'armas de cujas 
consequências poderia re

Itm , de crear a Bibllotéca sultar a morte. 

Brpõrtiva; para o intercAm- Mas já vai longe a época 

bt4?derevistas, livros, rela- dos gladiadores, da cavala

IÓ .rlos ,,~ - programas de com- ria andante e dos espada

Pf!~ições ;..entre as filiadas à chlns famosos romanceados 

CónfélleraçlioSul-Amerlcana nas figuras lendárias dos 

ele AtleUámo; Idéa,-essa aven- D' Artagnans e d08 Berge


Novos f.,.' ••,.erfei. 
Muior conforto e silên,.:oodos : ". "."... 1JI'Or/t:r de 

cio ; Susp,·ns;"io das rno· ilurnin'lç ......... st'~ u~ 


1., ,,. ",JP r if-, j~·(J.-' ,,'-' . Arnor· 

'''(·'·' :<)1''.' ti l! ("hoq u~, ~·:;z~·~ ~:~:::-.: ,;!~~:~ 

"p .·,t.·Jr;I.""lu" . A.,sC:lltos (;~6~(lf'r .v~'rOr cios 
C:O 'II IJIJ'c1. ~s l()1i~·OS 

22 IMPORTANTES APERfEIÇOAMENTOS fORD 

CONFORTO: 	 Encos to do assento dian
teiro de novo tipo, mais

M aior espaço interno. Ve1J p 

floxível,
t i/ação Controlada.. * Nova 

borra d e torsBo, com es


CONVENttNCfA:füIJi)izac}or de marcha. 
• Su!;pe:1~aO das mo/n ... , Novos tlssentos. com bor
npf:rle iço:.Jda. Duplo ajusdos roliço s . Câmbio na 
t e, no IlSSf'nto do motodireção. Mais fácil aces
ris ta. Amortecedores de so üO JHotOr. Volante da 
C/loq u e. auto-vedadores. dircçl70 com dois raios. 

A<iUAS MEDICINAIS 
de São Lourenço 

Alcalina: combate os males do 

ESTOMAGO e INTESTINOS 


Maqnes·ana- Regulariza as1 - funções do 
FIGADO e RINS 


InFormações e pe~idos 


RUA (ONSEI.tHEIR0 :M~iFRA, 84 

~~tSlÊ:.)13'50 


,~~ o:.,.·J : :<';,,-, , (,~: : , 

Examine os novos Ford V·S para 1940! Acharú, 

reunidos, todos os melhores característicos que o 

automobilismo moderno pode oferecer. 22 importantes 

aperfeiçoamentos apresentados por estes modernos 

carros, proporciona m maior conforto em marcha, maior 

amplidão interna, maior comodidade, maior si1êncio 

do que qualquer outro C3rro que já tenha examinado 

anteriormente. E aliados a todos estes novos fato

res, que tornam os novos modelos Ford V·S, lideres 

em sua classe , ha a inda a excelente con1binação ue 

característicos fundamentais FORD, tI lH:: 27.000.000 

de possuidores já d es frutam. Não deixe de ver e 

guiar o novo Ford V·S! Si o fizer, concluirá que 

elle é o carro que m ais lhe convem. 

Con t role das luzes. no e s uave. Rodas com dis
painel de instrumentos. 


SEGURANÇA , Esmo: 
Fa r6is ape rfeiçoados. Dois

Novos exteriores, mais limpadores. loca lizadosbelos, No,·os interiores. na base do parnbris:J. 
mais luxuos o s. Novo Bate ria e l1erador , nwio
painel de instrumentos. 

TeS. Indicador da luz dos 
faróis dirot.arn e llte erll 

StLtNCfO: fre nte ao motoris ta . 

Elimin:lçiIo científica d os 

ruidoso Transmissil0 fácil 


("t. r/\ f- CUfDI\ CO CARIL . 

:-1"-'1 ~Plt_O~~_~,_O 
I 

tada pellr d elêgaçlio uru- racs. Hoje, a esgrima. é ape-I ':..-"::":":::---------------:~~~..::Il
,ual. que compare'ceil ao úl.. nas um esporte, onde as 
Umo "ertamecontlnéntal e a- armas apropriadas e aves.. 
pre"DloU a . éguliitib i mOçlio, t1msnta adequadadsentam de 
aproTe4a com -.À.úliàsmo: qualquer perigo os comba

tentes. 
-N. Amérioa alo DOS co- Mas o velho esplrito de Dó:' 

nheoemo. bem, poli Ignora- breu, Cir.cterlado pelo ele8:lote 
moe OI coltum•• e o d en- deSprtD4hnento do. combatel]
Tol...lm.nto bll16rlco ••por· ItS, peralate IDlltlo presl41ndo 
Uvo o .oc.lal de cada alçA0 I condu~ dOI Icherdrio. nl 
e. 0001 l,.qo6acla, DOI lO· pllne'" dt boje como o lati. ~D«lS"r ou I r'tClndl 4o Yen
CClDlramol.m lr4Dlllo por oulrÓfI DO clmpo de hoorl. 1;1 do. INq6c:lo de oe'lilo 
patl" .m que tudo laDOra- TOCiISO: E ••rlll, .b.te Ir el, po'Que o IIdIlRO esporle 

moI. O. elemeDtol que ':lUa- I1bm 114118:0 eU.1 c:umprlmulo ti uf' 1I!,!IIt.do. UIlIIIr'Kla mIno V.Dd.·•• uma rr.ta em AS SENHORAS DEV.FJ"U"" USAR

GIm no aU.U.mo o aperr.l· ItCDIc. yel]udorl do .dvtr»rlo, riu: B que locIos podem .pr 11_ p.rlellO ..I.do um ••.______ " i.UU. 

çoamlalo lfllo~ I 10'.1.011111, c1tmoDllrlDdo Ilmbtm, este be- der I uidm'r m.. nem locIOI e um : u ...alo.· lo em ... Ioo.t" hltl_ MID.... o MI!IQYPAN, de 


• 	 • ... grandlu mor.1 que lo ~IO. I eleYld. e a6l1d. edu- tem .obre Ii ° conltole ateU-I próprl. ta.ato para I trU4. podor ~......oo, 00II&n ...............'OIM 

carace,ri.doa doa .aportea, c.çao upor!lY. do yellcido. E IÚrlo p.r. mllller nl prancha ,.... 3 cayaloe Ver I lntar ....... mu.tOH "........ corrf••DIOI, .01..-

Ilrlo ao IIU aloaace uma DÓi M'U Iliaille.Uya IIH do 11- I elttAncll e carac:ltrlltlc:a eikI- com o .r.....oe. Roaa AI .. ..; .... aaero-"..-...; ......... toda ..,.... "-tU 

b I b) lo t • o a lul·amtricaaa, II!tO, llcamol 11m llbe, o qPt caçaI qae li lllu d'arm.. exl. Da ..... .101. ........ ...... • p..- ,...,............... Pa~~ RIo. 

OODllUIllda dI 'lxtOI de au- m.l.ldml,amol: SI .1"Dlcl do Itm. 	 7 " _ 4 ...____________________~ 
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Para as festas o melhor sortimento de arligos para HOMENS, 
:-:-::~-,:~:--,-:=~~ SENHORAS e CRIANCAS, só na ===============

CA.$A 	~~A C.·"I~A.%.'~ 

lIi Matriz - Rua Conselheiro MaFra n. 8 	 Filial - Ui! Trajano n. 1 

,_ .: -I --I 	 Curso de admissão
Com~an~ia fi Aliança da Baía» OH; RICARDO Anibal Nunes Pires e Arí Sartorato,prófes:': 

1 	

sores do Ginásio Catarinense, avisam aos~.isSÃUN GUDE NA011 i tintos pais que se acha aberta a matrícula pa-' 
ra o referido curso. Informações: Av. .Hercílio 
Luz, 66 e Rua Cons. Mafra, 147. Fone 1167. t' 

SOTTSMAM 
(formula Alemã) i 	 Ex-chefe de cll 414 v-2') 'o,.I

E' o uoico fortificanle no Ii 
Fun:::,o:~.r!:s:~s :é::rlti~~IA I nica cioI 

mundo u)1n 8 element03 l 1----- 
III H08pital detoulcos: j;hoBphoro, Cdl- i 

Capital Realizado Rs, 9,OOU:GJOSOOO Nue:tll bcrg'~:~.' /;l~,,,~i~~~, \~~)n~~~~~; i ~~~~t~~S~b:~~~~~~~S em 193~ ;!.1~g:~~~~~~~~?r~ (Pi:ois. L. Burknaró.i 
Receita em 193H 	 22,786'183S148 II e E. Kreuter)Ativo em iH de dezembro de 1938 71.478:791$813
li 
Sinistros pagos 5.094:715$170


::!:~:!..t~~:a~~~~~~~~~í:~ 	 li ~~~~~~m~~~~l1Iati(CI~;~~i 
Ii do &IlPctlle; Bens de rai z, (prédios e terrelJos)' 17,186:248$949 Especialista em maticos, condemnados a sof. ' ''' ~_

2'-·De30pporedmenlo por i frer t;ada ves que se produz
completo dl!:3 dôres de c.	 Cin!1'güt GCl ai ' uma variação 00 tempo?
beçn, 1r.:h·!!!I1I. e o:rvosi, · Muitas vezes os excessos, a

Alta clrurgía, gyne alimentação deficiente, os abumo; 	 Diretores: 
3' -Ct!I1,batc radlcd d~ Francisco José Hodri~lI ~s Ped reira, Dr. f'ánlilo cl'fllra cologlú (doenças de sos a que submettemos oI'reire de Carvalh o c Epif;'lIlio j os0 de Sousadep!es!!D m:rvos~ e do enl- ,I 	 nosso organismo, favorecem 

1118Ilredt:l!i:,:!to de ImboM Ofi i 	 6enhora,s) e partos. os ataques do rheumatismo,Isexos; 	 Cirurgi8 do system8 Nosso corpo é invadido 
4- - ,/Jonil:nc:n~~ de peSD 

I 

: (..lPgllLidores de avados lias principais cidades nervoso e operações I por impurezas e substan
rIa América, EUI()p ~ l' Atnca. das tüxicas, cuja. pre
dM plafltica. sença se manifestavign~~~,,:~n~1E~!~I~~~n-I i COO!lultvrl0 IÍ ma Trll!n:L . 	 miudo por dôresde dC~c. ~1:; 8ch~!!tIIfc8.- ! 00, 18 (dll~ 10 eis 1~, e 

a 

Oplnll~, lh dr . Ma!Jo!:1 ::bG ' 
 I' 	

nas junta::.Agentes em Florianópolis dM Ió lÍ :5 16,50) Tde
IfS d~r: ,,; ::: ,,, , 	 As dôres rhcumaticas 

"bi)"". - 1,285 devem ser combatidas in
.':,j-~-:~r~-·~ ·,?';;~~·l~~~ Resideni::ia. á mi!, Ego ternamente por meio de . , .. __:. . 


um medicamento , capaz de .facd1t<:tf a ~hmlnafiao das lmpurezas: teveB J uniar . ~O. -- toxicas e dos crystacs de aCldo unco. 

i<UA I'ELIPE SCIIMIUT N. J!I Teiephone ...:. 1,1.>1 

CAMPOS L O BO & (ia. 

Ore 8u~~~ Vianna 	 I~S'fl'l'UTO DE ~~}~~~;f.~Iff~t~:~~:~!~::~~!:!~~:::~:~:: ::::.~~~:Caixa postal 19-Telephont'IOB3-End.Tel.•ALLlANCA· DIA.GNOSTICO 
Merecem toda a sua confi.:m~a. pois nào contêm drogas nocivas qu.c ~_ . :.: 

ConsultorIo á Rua Escritórios em Itaiaí, Laguna e CLINICO possam prejudicar o organismo. . .. 

João Pinto n. 18 (so- B Sub A La do
brado). Consultas da lumenau. - gente em qes Dr. Dja!ma Moellmann 

1 ás 3 horas de. ~!lr- I_..;;._____________~--,----. i FormaáoGy~!~r~~l~~y~:\OUde de 
 Pilulas DE WIT~l ' 
de. Aos pobres -	 Com prátfca nos bospitais europeu" 

PARA os RINS E A BEXIGA
~~D8d~aca~lda~~.8~~ ----F-E--R-I-D-A----------I ~ cl!ná~;~:!il:~;:!tc~::~i!~g!~~ria, iadicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Dist,urbioê '~~~~ 

Reaaes, Molestias ~a Bexiga c. em gcr~l, p~ra enfenrudades
8 horas da manhA. Or. Paulo Tavares prodUZIdas por excesso de aCldo unco. 


Quer ser feliz ? Não ha que resista E"P;J~fl~~a~~I~ffiun~~~I~~i~l1:c ~uoúde 
i [{io de Janeiro, 	 'j

Em negocios, amores, ter sor-	 10 USO do i Gabinete de Raio X II-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;:;;;;;;;;;;;;';~~::::=; 
~c.;e:i~~d~\~n~~al~$IOO t~~o se~~: CALENDULA CONCRETA ~i~'~~~~~co~og:~n3o,~~~E~~1efna:: ' ,' 

e escreva ao prul. Ornar Khiva, a melhor pomada para feridas, queimadurns e I('orl1ç11o, .E.~~~~~"ó6,v~~~CUb biliar. Declarada (e"ga p·.·a...··,".ca:· 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja· ulceras antigas Rl1d !ügrefias óssea., e rudlogralills
neiro, que lhe indicará o meio Nilo confundir com li pomeda commum de Calendula. delltár!a j 

de obter triumpho, prosperlda- E::IJam CALENDULA CONCHETA em !{Idas aa ' Electrocardiogralia clinica toda aVI-da mas (.u··.·r·,'.· adp. Inrlunll e saúde. Nilo hesite 	 pharmaclaB. . (Diagnóstico preCiSO 0,.6 mo!"stlas- I i cardfacm; P~I(,tl;i;:;~.f l' trllç; ~do~ 
(ala Electrica D_e_p_oR_I_ta_r_lo_n_e_sR_ta_ua_c_at_~_~_~_~l_I;_;_;:_oR_~_~_.!_r~_'~_'o_li_,_A_O_OSTINHO ; (Deter!}~~I~~gIiJ~~Odi~g~;I~. da. da pelo'Cialenoga··'I'... ..i.I•.I.1I__ 


I' ____ li glândulas do .eereç!!o tnterIJl1) ..
1
vende medidores e ::::::~::.:.:.:.:.:.:.:==============:.. (EXam~o~~~~~~ne ~~~~;;Óa~ICO do
installa OS «quadros.. 	 suco duodcOId e da bflI') 

A abaixo as,,!oada, Arzellnd8 Oliveira,re~'para os mesmos 	 I Gabinete de liôlOteraplak S denlé à AvenIda 20 de Set~mbro, em Pelotlls; , Rto'I Carlos Hmpc e 	.A. J Ondas curtas, ruioo ult.n-violct"s, Grande do Sul, declara: 	 .:':Preços modicos. 	 Iralos In!ra-vermelb;, c eletricidade 
mé~lc" «Vivendo de esmola!;, ' devido ao meu estado 

labor<,tório de microscopia e de ~i!.íde que nlio me permite trabblhar, bato '. ,em 
Rue Joio Pinto, 14 análise clinica rodas as portds em busca de suafenlO parll ml~i : eMatriz: FLORIANOPOLlS iEX':ffi"" de sangue pnr" diagnóstfco para minha IIIhinhB de ;) 11003, de nome ELOAH muf

Serviço garantido Fmals em: Blumenau, Crnzeiro do /.Sul, Lageo, I::::',"~~~~'g~;~g~(~stl~,~~On~m~~~~d~!: lO doen;lnha Sif:litica, desde ao nascer, minha fIIbi~!Ia 
licou completamente CEGA; dormia noite e dIa, e :1I!1I1-,.g- v.-207 Laguna e S. Franclsco·-MostruurJo em l'ulJurl.l.o IÀt;~b~~aZ~~d~~k,u~:~à \"~~~~~ti~~ 
s e alimentava. Neslli! triste estlldo, via-a uma caridosa .. - -_._------  precoce de gravidez). I-;xame do; senhora, dos muita I! que me s(lcorrem, a qual, _. (jõ~REFRIGERADORES ELECTRlCOS 	 puz, ~8c"rr08, Ifqllldu raquiano e 

qualquel petlqulza parü t.~iuchhii;Üi' doida vela tlOrl'l dI' p~"nena, m~ndou comprof ' : 11m 

de diagnóstico. vidro de eGALENOOALe. acoflsclhando·me que ·, tr!l 
Or. Remigío Rua Fernando Machl1do, 6 tasse a meDina com êase remédIo, pois lioha a~,~r

'l'elelone 1.t95 tez} de que ela Ilc/lrlo bÔJ. Baetcmte descrente. ·.lI!ú

CLlNlCA -MEDICA 	 FtORIÃNOPOLI~ muilo gratlJ, recebi o remédio, pOis há mais de Zl!,~ 'Moleslla internas de meses levilva a crlllllça na Sanla Caso pora : f~,~.ll rSenhoras e Crianças em 	 E UM 01'111010 UtPIiF.~mtl ! curativos sem reaultado algum, e Já me : dlzhUDGeral. 	 ..• a Dra Noomy Vallo R!Jcha. que minha filbinho ficaria céga para toda a vida.:,clinica em Porl0 Alogre. at!~~taCONSU1.TORlO : Deus, porétlJ, é graoue e pennlliC que 11 mtQb~quo o "EIIIIR DE NOGUWW',Rua Traiano, 1 - Sob. 
é um optj· ELOAH Ocallse radicalmente curada ap~n:lS cem 4CONSULTAS: 


9 ás 12 e 14 ás 17 horas. rativo do 

mo depu vldr08 dê3se abençoado remédio ..OALENOGAL., qUI 

me fonm ~empre doados pela mesmil caridosa 1<1RESIDENCIA: nhoro. Hnje, a pequena enxergll perl~ltament~ <b~mAv. Hercilio Luz, .186 come com bastonte aperlt!!, brinca mnito ' alegre ' e :'6IIt4 - Phone: 1392 lórle como nunca 101. ~sle ateS/lido é a , · mall put. 
expressllo da verdade e o cura de mlnba. fIlbloba • 
testemunbada por rnuitlslllma lamflias desla.:: ctdade, 
que diariamente me IImpnrôm, "or iuo, .pód,e ',18r 
dêle o uao que lhe convier e DEUS, _permlrt: !quI flc 

:II :io"-=::.::=;;:;;:=...:.:;;;:....;.;~~""": 11 . sirva para salvar muitas .criaturas Inlel!zes .que ·por IIbl 

se .arra~~':~nda Oliveira. . (Fl~ma rec~nh~cIàa p Jo 
DotlÍrlo Demócrito R. da Silva); ,.,>-", .Venda. em pr..ta~6e.-G.ranti~;d~ 4 anno. 

DoI8 mOdelOs (de 90 e de 120 1/l1'OS) 	 O .eGALENOqAL..'?é;yIDA! i;Qi!i'~lndo lIe re
...boa d. II1II1 KOuoatll .urprdseDdCJ:t&, pota. DI 14 

p!curo-palmoolfn (bran· de".li:liliç!lr .. rllltuJllld~lÍí~iirii~eeíidelÍlés 00..0 t.11 qUi
e.tpcdllllta em malaia. 	 .MEDICO correrÁ .ês8e •• depur~d~r:tOnlc~;%pode~~o IOf • ct,lt,za

borOl C01taOGltlD. c» eM"i. t'1ec:trlCII do qUi 1hD 

chIlea - ..lhm. - tll~r. -...........- alai i'e.IÁle fciue ;: ~~Y~ i;.f,lc.rb.rn -g~,~Y,~~O Da IDe brI.(<<"O 41 14'0111111'" ..ru t bota d. Nrvlço. 

culase, clc.) hrIII dâi~MAES~:éxtreDiº,.~" qlle eDcç.~.rar.~o ao elldel.MaDtemO. em depóallo todas u peçu .obre· - ...... - dti•• "á.dl relDAdlo 11 ,uoDlla d. Nlide de .... 
Con.uttarlo: ... r••ao ..lente. em_mo mecaD1lmo. completol. <OHWlTQQ) nlblaboa. 

.. '4 1. 16 MI_ R1a. VJctor Mdrdlea D. 2IS 

- .... iM, - e.. ClIaoA d. d,,,,,u)M na proprtllllrlol .)tr4Q /lllca· li 10 1/1 ... I 11 .. ~. EDcoDIra-ee ;;~U .. Farmutu

cUdoo 'IIUHII"'_..,,*= accaaldad. de 4f'111I"arlm TeL la do BruD e Rep6b11cu Sal-AmencaDu.Rnklcn"I: I.. ,. PIr 	 11.'___ YIKaedt Ovo N, e. b. L D. N. 8. p, - N_ 9U... , (Sok.>-fteM 11'''' ~~I=-o:. Movp:':, ::"l:o::'i!.:r: 7 ...... a-T.., '.. 
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FAODICA ZIPPERER &Cia., ~o Rio Neg~in~o 

Conforto- legância - Durabilidade 


de H. ONCINI à RUA TRAJANO 
10v-i 

o Estad_o o "Salão 
Diarlo VespcrtblO avisa a sua amável e distinta freguesia que acaba de 


instalar um ótimo e moderníssimo aparelho WELLA 

(tipo 1940). para «ondulação permanente», e espera.


Reda0910 e orrloloa. , como até aqui, continuar a merecer a confiança 

r.a Jollo Pinto n. 13 que todos sempre lhe dispensaram, 

Tel. lo22-Cx. pOltlll 189 Praça Quinze de Novembro, 10 
A:I!!IONA1URU 

N. C.vlt"l : 
AIIno t OSOOO 
8emeltre !21l!OOO •••••••••••••:••.•••••••••.•,t.~.;.,. 
TrlmMlre I!IOOO 
1Ie. ($000 
Numero nullO I!GII 

No Inter/o" 

•••• [mprêsa Nac. de 11.Banco de Credito Popular e : 
Transporte rapido de passageiros e cargas com o vàpor


AmlunDlol mediante conlraclo Agricola de Santa Catarina : unicamente de cargas com o vapor «Máxlt. 

Soci.d.d. Coop...liv. d. R••pon..bilid.d. LimU.d. • 

S~de proprla - Rua Tra/ano n.· 16 .e. ------- 
FLORIANOPOLIS SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 
.Fundado em 1927 • 

Capital I35:COO$OOO • 1 
Fundo de Reserva 54:045$6&B •• Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florlanopolls- ._: 
Correspondente em todo o paiz Escala Itajahy-S. Francisco Laguna, 

Emprestimos - Descontos - Cobranças e Santos. Escala SlIo Francisco • 
• Transportes de passsagelros .' ....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
valdo Bulcllo. g~~~~~:~~: ti~~~~~:içãO ;~., Paquete C. Hrepcke 1 e 16 Paquete cMax' Paquete cMax» : ;f 

C/corrente Aviso Prevlo 6%: Paquete -Ana' dias li e 23 . ' 
PRAZO FIXO dias 7 e 22 dias 2 e 17 •I 

r::~tsS,; ~~~ ~~:emr::::s ' . Saída á I hora da madrugada. Saldas ás 18 horas p. m. Saldas á 1 hora da c,'::~ F,14~rELICA ~~.
;{DE"; $ t ÇATARINA por doze meses com renda mensal 6~% • ~o~ba~~qá~ ~~ :~:~sp~::a::!: madrugada'lj 

Rua ru.à....' .n ·.s,·, 8 Adminlstraçll.o de predlos. • peras das saldas. .. ,.d..~ .:.;te... __ 
,... . ' Ordens de embarques até 4s Ordens de embarques até ,· Orderis dêêmbarques' a'~ " 

FLd~~ª~~~I'S Accelta procuração para qualquer recebimento em . • 12 horas d::ld::~peras das ás 12 hOraS. ái , I:~~ál1fl.~~:eràs l 

€~!~ R ::~tanNreO :II ~i~E:!{A~l~1c:rro~r:n:,;cena
I 

2G·pro e:::~R:~R:lH ~ : : . ·it . • , "._<?!::r:!~:~;:~~iEe!~~~~ i.
olollodo toda ae tu, Todo o movimento clt pall dro. c ÇoIr," ~ lello pelO te.plebe .110 

.... • e... lelra. du Jg I I cRIt. M.rla-,

h 21 boru. Mio deta1llme I A IOlencla progrediu e bi uma Per. mal. IlIlo......~.. 1M Mde da -, 

NOVlDADB que resoh'eri o .eu CalO. Ii ........Radoaal ele Na.eg~ Ibpcb

s.o9&O "II"'al para i Maxlmo l1IWo. carta para: 1 • nae Coa"'lIrlro Malr.!L° 30. 

&.-at"DCler a clan., JulIto CAIXA POSTAL 1849· So PAULO ......___••____.........._1_ _ _ _ _ _ _ _r· 
rJ 
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6 
·' o ESTADO, 21 de Dezembro de 1939 

,
Máscaras contra gases 

HAARLEM, Holanda, 21. (United Press, agência norte-americana).--A políciaapreenlleu cerca< .~e 20 
mil máscaras contra gases, defeituosas, fabricadas pelo proprietário de uma garage, .' o quaf pretendia 

vendê-Ias por um quarto do preço normal das máscaras perfeitas.. __o . - _ 

MI"RD(t6i~"""llfIA ~!!!-:r~;~ 10 "Estado" eSlJortivo\?,~=!~!w~~~r. 

farinha de trigo I 	 IAno Bom aos cons. U.....ID. .id.oru 
do MOINHO JO-	 da Capital e Contin'eIÍt li 

• . 	 I S_ LORENZO 5 X BOTAFOGO 1 lif::~~~iref~~o~~~1~1~~~;:INVILLE! 

.Por causa do I ~.-iPéssima atuação do quadro botafoguense--Langara,,~~~a~)~ ~~~ r:e~~~~dist~i~~I-
, Ecos e Nobclas I t t d I b fi t' · t 4 I Contudo. nos dU1S24 e 2:i,chapeu perdeu 	 cen ro-avan e o c u e ar6 en lno, Iencontr.arão nos divers08c.ê 

'-d -- a "I a Dia '23 do com.nte vence 
Acabamos de receber a o prazo para pagamento de 

noticia de haver ontem ú I'nergia elétricli da 7 ' ZODa : 
tarde ocorrido um acir!ente Ruas Duarte Schutel, Rita 
I'atal no lugar Vargem Gran- Maria e Padre Roma. 
do, munictpio da Pallloça. A Pre<el'tura' de Florl'ano' _

Quando por ali passava 1 

am caminhão. vindo de Ca- polls deu licença ao comér
pivarl (Tubarão), um indivf- cie especializado para per
duo, cujo nome é ignorado, manecer, no próximo domin
« que nel e viajava como Ig-o, de portas abertas. até às 
passageiro. teve o chapé u 12 horas, por ser véspera de 
arrancado pelo vento: na Natll!. 
"nsia de apanhá-lo, saltou I '. 
do veiculo eTD movimento e , O sr. tnte. Osmar SIlva, da 
com tanta infelicidade. !lue Fôrça Pública do Esta?o,ob. 
rolou por te rra, frllturando ,i. . tev e () J" lugnr nos ultimos 
base do cr;tOI'o I'. '(II " cend() Il' xam~s prestados na Escola 

- 1 , 

oentro de poucos minutos. de Policia do Distrito Fede
Faltam-nos pormenores. ral. 

.\ :iH!:!! !! !! •.;r~ nM infor.1 Prefeitura ~a capital, de· 
mam o nome 011 vitima fio Isejllnno encerrar o presente 
desastre: - é .João .José oa exerci cio rinanceiro. s~m con · 
Silva, reFidellte l'm Anitá· tas em atraso, soliCIta aos 
polis. \ornecedor.~s apresentarem 
---------- - ----... suas nOlas.lmpreterlvelmente 

at t'· o dia de amanhã. 

OURO ~~~~l:~;~re~g~:::: t· [)urant~ êst:' mês, qUl'pPS· 
preços. Fisc, pelo Banco do Brasil. fa.~ terml~ar , patg8.~e n'!'t ~ei de Humberto, substituto de Ai· 
Anllga Joalheria Brellcher. Rua el urn.o ImpoB o e~Cl OrIa 
Felipe SchDlidt. 11. urbano, e na Coletort!! Esta-

22-P dual , as taxas do 40 trimestre 
--- de água e esgoto. 

()DE~()N * 
Foi exo::;erado, 8 pedido,

- , .~ _ Osni àa Gama Lobo d'Eça do 
O lIder dos Clnemas cargo de serventuário vitáli· 

Emp. Cinematográfica ODEON Ltda Ici" do Ofício cIo Registrf. de 
_ -- Fone: I~02 - _ Imóveis da comarca de CIi . 

HOJe - 6a. felra - HOJe nOinbas, e nomeada em subs-
A'. 19.30 horl. ItitUIÇãO Eisa Ferreira daGa-

A Inca~:d~:!mMi;i::i~:pkin. lO ma Lobo d'EÇ~. 
I.do do li no g.lã R.v Mill.nd na Por intermédio dos jovens 
extraordinária comédia d. R.K.O.: Osni Silva e Gilberto Costa, 

MOÇA DE EXPEDIENTE Reus alunos, o sr. diretor dli 
Um. hi.lóril .llglI cheil de .i- ERcola de Artlrices teve a

tUIÇÕI' Igr.dív,b. gentileza de nos convidar 
- No p,ogrlml: - para, hoje, às 14 hOl'as, assis

(ompllmlnto Nacional - O.F.B. tirmos. naquela Escols, 11 en
Jorn.1 Uninnll trega dos diplomas aos que 

2 IlIil.r.. ali conclulram os diferentes 
Preço.: 2$000, I 1$000. cursos profiHsionais. 

Amanhã 

",'. 17, 19 • 20.45 hora. 


Henri Wilcoxcn • Mllilm Manh 

no .lnllcion.1 fllm.; 


AMOR NO CARCERE 

e o fln.1 do .eriado 


O GUARDA VINGADOR 


Domingo

A'. 16.30, 18.30 • 20.30 hor.. 

Ging.r Rog". 1 Fr.d A.I.ire, I 


maior dúpl. de d.nlllino. do ~I 
neml I do mundo, na .uper·pro
dução d.nlld. e c.nbd. dI RKO, 
que con.tituir., .em dúvide, o 
mllor Ive.tlo d••'e. últlmol tlmpo"1

D A H S E C O M I G O 

2a. lelra. - DIA DE NATAL 

Desordens, prisões 
e deportações 

Paris, 21 (Havas, agência 
francesal -- A aglncla ollclal 
polonela "Pai" anuncIa que 
:~:::I:.:?r::~: ~:~t~:::at 
or Irequ6ncla. em todll a re
:~: f:r~m Réf~iu~dil~o~a~o~~;
depOrllçõelordenildal em gran 
de nÚlllero. esPlclllmente en-
tr'k~:::ÇIO noturna dil cl

conquls ou 

t t --A-· .. ' { ti' I ~~~?;,e~~fo~~t~oS;t~~~~a:e:'s~ c: 
en OS amOa e ara urou a c aVIcu a. i,168 '".' .2VLI 

Rio, 22 - Realizou-se ontem , 
a noite, o anunciado encontro 
entre o l3otafogo e o 5an Lo
renzo de Almagro , de Buenos 
Air~s. 

Esperava-se <lue a turm~ bo
tafoguense reed,ta-se a bTl~han · 
te laçanhad? . Vasco, verificada 
terça fe,ra ulllma frente ao f_a 
1I10S0 !lId~pe!l(li e llte, ui-c~m pe~o 
argentino. Infclizm e n~e, tal. nao 
Sl' deu. O v.,ce· .campeao carioca. 
atuando mutt J aquem de suas 
reais possibilidades, baaueou 
fragoros~men te pela contagem 
de 5 a 1. 

Com uma «a rtilharia. inofen 
siva e a «intermediária» falha 

~ã~e~)cO~~~~o~~~~~tir áOcla~s~l a~o~~ 
ardor dos valorosos jogadores 
portenhos. O :Iacidentc S. ofridO 
pelo arqueiro Aimoré, logo nos 
primeiros minutos do prélb,
abalou profundamente o ânimo 
dos alvi -negros. que passaram, 

~~~~~'ntr~la~~:.r Aco~~;:~~,~ae~~: 
maré, complelou o «debâele. do 
quadro local. Dois aulênticos 
«Irangos» enguliu o guardião 
brasileiro!... 

A turma visitante impressio
nou . Técnicos, entusiastas e efi

cientes, os «santos. enVOlveram 
sous adversários, disputando 
uma partida de gala. Langara, 
o excelente centro·dianteiro por 
tenho, demonstrou cabalmente 

~~~~o g~~~~~~o V:II~~~::. es3 
em ótima lórma, tendo dado 
imenso trabalho;' defesa bota
foguense. 

MaJ'cslerc>, o homem cUJ'o 

«passe» custou 150 contos ao 
S. Lorenzo, justificou sua flt.
ma. A ala esquerda consli 
tuiu o ponto alto do «onze». 
Linha média bôa e zagn bas
tante firme. Enfim, o esqua
drão do S. Lorenzo dt'sIe7 a 
mã imprt'ssão do futeból ar· 
gentino, sl' riamente abalado 
pt>la soIr!vel exibição do la 
I!!OSO campeão dos camp'.lões. 

Os tentos 

Os tpntos do vencedor to 
ram conquistados por Langa
ra (4) e Faria. César assina· 
10u o único pont do fi t I 
go o o a 0

d d fi riml' 
d:zfu :'I::torld~~e: .qU~ef!~: O acidente sofrido por
"ar conlldlrilvllmentlugUilr- Aimoré 
nlcÕt.. O· I I 

emlgnOn» arque ro A Imoré, ao fazer uma 	 segura
N. 	 BONSON defesa, chocou·se de encon

tro às traves de seu arc:o, 
Im nome da .«Cia. Prl- fraturando 8 cir.vlcnla. 

_, _ " ,
Movllll.~~to t~cnlco :s. LOREN~O - ,Gu~lco, ...~_ ________ 

S. LO~EN~C - De(e~flR lI ' IBer~olo. GODzale~, Z~bl~!a 
Toques 3, l' altas 7, Escan· Faria, Colombo, FatoD!, \ al
teios 8. ImpedimenTOS 3 e c!emar, Langara, Majestero e 
Tentos 5. Nunes. 

BOTA FOGO _. De[esaB 13, 
Toques 5. Faltas 23, Es.:an- Cariocas x Paulistas 
teias 8, Impedimentos 7 e 
Tentos I. RIO.122.-Chegou esta manhã 

~~~oBna~t~;~~.ft:u~~~, a~~:I~~:aà 
Os quadros tarde, enfrentará os cariocas. 

' (
BO r AFOGO - .nimore de 

~i~i,S g::It.~i~rtc~~~ra:'!r~~Ó~i~: Flamengo x Independi . 
Zezé Moreira, Alvaro, Bele- ente 

n O 2no, (depois Martins e C. Lei· KI,' 2.-Amanhã, fi noite, o 
te), C, Leite (depoiS César), Flamengo medira lorças com o 
Perácio e Patesco. Independiente. 

Intranquilidade em \1-·' .- .- ..- . .. .. ~
Moscou . VIe da'Socl-al 

COPENHAGUE. 20 IUnited 

Press. agência norle-america
na)i - O correspondenle do I 
jornal «Berlingske-. em Hel

~~:1~i~f:ri:1f~~*:~~0~~~ 
cou. devido il guerra com a 
Finlândia. 

De ac6rdo coml·dasd últimas
noticias. persona r a es. que
~~:g.a:.:: ::::~an~~ d3es::~ 
vor. por lerem aconselhado a 
invasão. 

I 
VILMAR DIAS 

e 

ARCINOt DIAS 
participam a seus pa
rentes e pessoas amigas 
O nascimento de seu filho 
MÁURO--AQUILES 

1939 
Fpolis.. 16 -- XII -- . 

4ü9 5 v. -1 

Um perigo para 
a navegação 

NOVA VORK, 21 lU. Press, a
genela norle-am.) _.- As esta
ções de r6dlo d. marinha dl
vulgaram um aviso • nave
ro~çã:ó·:~~~~~~~-q~~::tIt~::; 
=~~a::;.g~ ~~~~o ~ p~~= 
do Ir.nsatlAntlco "ermuleo. 
eomo de 800 QuUómetr91 a les
·sueste de Novl Vork. 

-

Fe~Na~~:~::_::~Sa exma. sra. 
d. Aurora Zomer Toledo, espõsa do 
sr. Pedro DIas Toledo. 2.0 sargenlo 
,adlo-Ielegraflsta d~ Base de Avla

ção Naval. 
FAZEM ANOS HOJE: 

sras.: Adélia Arruda Soares <l Pe-

Pllasrltdaas...ROMchaaur~rCaldrlas;Xavl' er, Zoralda 

Moretra e lolanda Gorcla; 
srs.: Dorlval Meneze! e J~ao Ono

fre de Oliveira, 

Senborlta, exll;: ~e scu noivo 
UBe chapéu RAM~Z NI. 

VIAJANTES 
O nosso prezado colega sr. José 

de Dlnlz, diretor do Insl. do Male. 
de Jolnvllle, chegou a esta capllal,
acompanhado de s. ellma. família, 
e onlem nos deu o prazer de sua 
visita. ' 

Do Rio de Janeiro chegou ontem 
a esta capllal o jóvem Roberlo 
Trompowskl, filho do sr_ Júl:o Trom
powskl, e que que acaba de con 
dulr o curso ginasial na Escola Bra
sllelra daquela cdpllal. 

Senhorita, laça com que Reli na
morado nee chapéu IlAMENZONI. 

VISITAS 
d Visitou-nos, onlem. o Isr. Fernadn~ 
o RôJa, Inspetor do nslltulo e 

Pinheiros (SAo Paulo), em companhia 
do sr. Francisco BltI. Silveira, rep,e-MOlOe ICLETA senlanle comerciai. ' . 

S.s., que ê filho do sr. JalmeRO
cHarley-Davidson» la, - portanlo. sobrinho do saudo.' 

so médico dr. Frederico ROIa, aqui 0... 11114.. ................... 

Potência ~1 H.• P. 2 cilindros, fale<ldo ha vArias dec.das, - de; t•••cm........ •. ...._. 


motor perfeIto modelo 	 1~39, morou se em nossa re.dacao e .' _ CIft li. fi...... ,...hI" e 
vende-se por preço de ocaSIão. m3vel paiestra. GI.dy-. Se...., CM'" ........... 

Tratar com Augusto Brando_ . - _460_ 6.... ~ 

472 5v-1 FALLECIMEN~8 , .. ... ~ ~. Mel ..... _ ..... 

_o . - --'--- - 
AVISO 

A Sociedade Beneficien\e dos 

Cabos e Soldados da Fôrp p,',. 
blica, do Estado de Sanll C~ -
tarina, chama. com urgência, os 
herdeiros de falerido HencvcDu, 
to Boaventura da Silva, ex·sol· 
dado músico desta For~8, PdAr. 
anresentarem os respectivo o
cumentos, afim de receberem o 
que de direito, deixado ~Io 
mesmo. F 
Secretaria em loriar.ópali,2\ d D b d 1939 

e eze~}o F e.·.
CJosé o~;c~~~:~o onsm 

471 5\<-1 

O «bra dir:~:.....to..ço . . •i·
está desprestig iado 

COPENHAGUE. 21i(HlnL I _ 
gencia francesa)' - <wn , 
boato na Finludla. acnn , 

~!~~~~~~!V!II?U~'l 
em desagrado {é~"" , MI-
to que ocugava-.' 
doAw raaczOIIiose.•í lhsearidaO· M. "!'~.-

_ ... 
da camilaDhIí:riillr'~iI .,.... 
:Ia::n~:~~:~::::t}=,se~ 
tar. .

O mesmo <cor~ lIt
formil, também. ai ..... a· 
gitilções·forani c Illlaa.llIIaa 
Leningrildo.eM__ 

.....

CINES,(eROADOS 
Real Clrcuitó'~ÜCO LI'" 


--- F_ 151' 
Hoje - '8 a. feira - Hoje 

NO TEA~~ ~D~l~iiBiNClAS 

. . c<.> , 
John W.,n.;· o ....",hico • . ...0 · 
d• . inúmcr." .......'n •• t.. 
p.pel ..lí,nt~ ..ot. 111..4. -cio 
movim.nt.d.,'.!." con."" • '-
blm um poUco d. ___10 
. .. . Preso nooo 
IMPERIAL ,h 19 • tO U a-.. 

FLQRISBELA. A SICIlI1'AIIA 
Mai, uma ,,111 c_ídla ........ 
Flori,b.II.~•• nl .Ie ... ... 

o p.p.Ld, _ I '.OItIM. do 
OÍlI~ ..... 


Preço 1$1 00. <tilo 6Kt.Wo). 


Amanha .. !tEX &. 19 a-.. 

Grincll_ ..0010 de"l. 


.. ... . DESEJO 

M.al"I DI,\rid ...tIl • _ .n
l' i il' i êoni ..1J - li ....... 
Plíihô; lnii_, A__. Vi"'..... 
.z IOSA...DO IlAIICIIO 

A', ,<4. 17, 19 e 20.<45 hor.. :t~':~~~.~~Jlj:'.:::;~~ 11:;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;___iiiiiiii-;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;.lha:~:::::Nd:~nfe~~Jf~I:'Çà~r;: Pt~ 11100. ("I. ......,. 

!!: ~~~~tEE.~l~it: f:.lí -::~~ ~ít=·l': . II Dr. Joio de:Ar,aUJ~~~i=~~Gf~~~~~, i !~:=:=rJl;r.: :~~!5A~ 
RIdoe'" Arlu. [..I M__I, Nevo .'111 dá -'w..... '-4e .... 

"',. s...b. 0-.. B.rWo, e l,nctfldl. , E",eé18ll11a °elo Ce." cf_ Se... - A....... do ,..,. s.- CASA MISCliAN'EA dlllrl- =.. E • ...:- 
.. r... &..I.. AIb ....kM 1838 1Il1O (~ 0In da • 61 6'/1 barn buldor. doa IUdlot R..tA. VI · AIIIIA __


••pI~.J• .J.!'I ...tsULBOI ...""'!II',....-----"="""''""''''!~1 Coaaultórlo • r••ld6Dola: Praça lli de N01'Ombro, 10 dO', V'lvulu c OltcOI. - Ru. t ...• e t5-. .........

IWIIPIT...... IJU __ ".-1 10 	 Til lao. 12. "... lltoo. c.ea. ......,. 

EXAMINE SEM COMPROMISSO O MELHOR 

SORTIMENTO DA PRAÇA, RECEBIDO PELA 


O 
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