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Onete~Gu)nllscc ~í~rª "~ªô dnador do Kremliul ,,~
BU(;.~RESTE, 23.--Afirma-seque ocom~,!ilfite miln~r ...~..~.... Leningrado, a cuja4i;t~~o . e,~~á
va confiada a campanha da finlândia,foi . d~.~!icl0 dêss~ ,~g9_,~ :çhamado', a ~;M:óscou, ipâra ,... 

explicar o insucesso da' invasão'.'daquele' país. 

O 
Trib. de SegurançaV t d Nacional , ' "E 	 d
O OS e 	 " . ' RIO, 22 - Foi denuncia>. ;, . 

e ~o~i!}m~~~c~~!I~e~oRvotos de 	 . . " .. ' .. . a · .... :'''..·.··.·... ..,· ...... :~ju~~~emGilE:!~o 3!OC~~~~~~:)'retribuimos os 	 ~ ...'.............···0 '·. . de, o industrial Alberto Roes; ' 
Boas'festas e f ~ licidades no ner, de Santa Catariná, 
"no-Novo, que de muneira como incurso em crime pre
cativante nos enviaram os vitllo na Lei n. 8ô9. 
srs. agf' ntes do Sindicato O Ministro Barros Barreto 
Condor Ltd.: sr.•João Mllrtins O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA encaminhou o processo, que , 
Filho, em non:e do "Limoen- tem o n. 929, ao juiz l\lmi~' 
se Esporte Clube, ele que é Diretor·gerente : Altino Flores rante Lemos Basto, para a;:.' 
1: sec retário; sr. Egidio A- citação e julgamento. '::: :.' 
morim, secr. da Prefeitura Foi def~rido unânimemen"':'" 
de Biguassü; sr. Alberto En- ANO XXV Florianópolis- Sébado, 23 de Dezembro de 1939 ',1- N. 7848 Ite o pedido de arquivamen~ .~r~'. 
tres; sra. sub-tenentes da Fôr-	 to do oe 893 ' . 
~P~li~~~~:~~. ~--~~~--~~----------~--~---~--------~------- ~eé:~~A~~o~~t 
~~ÜiT~i~V~a~úrr~~~~~~~~::~~ : 1 A razão real do suicídio Num arsenal franceAs mek, de Santa Catarina. 
O. Ligo cld, propr. da Livra
ria Scliuldt; sr. dirt'tor do d t d G f S Elü. triste. meu 1.011 
Departamento Estaduai de Es- O com e. o « ra von pee» 	 ,r r, ' --. Tel. brolcllller Sofres tlllllÍt( 

I, ~~I:~~~ ; S;~;:~.;:~in~~~.os:~~_ Neva Yorl<, 22 (Associated Press, agência norte- " E' lei de NOlso Se.bor, .. . ;" 
(ene:Hes e 6argllutos do Cor· americana) - A imprensa de Nova York ainda dedica' Só te sall. 9 OONTllTOSSE 
po de Dombeiros; Soc, 13 eoeL larga parte de suas primcira~ páginas às df?!'criçõed e 
dos Sargentos da F(>r ç:a PÍI- I~omentários, em editoriais, sô bre o suicidio, em Buenos 
Illica ; sra. Silveira Filhos <'< Aires, do comandante do couraçados alemão «Oral von 
Cia, do Rio; sr~ . Cornte. e S[lee». ~i'4j!, ..~V; 
oficiais àa Base de Aviação Acentuam, em r t'gra geral , os jornuis que a razão 
N!IVül de S. C,; sr, faco, R!l\l- rllal do suicídio do capitão Ltlugsdor[[ permanece miste «o Apóstolo» ,::>~. 
Iino Hllrn Ferro: José Mário riosa, O "Times», entre outros, traça come ntários sôbre Pela cor.federação das con: :-'-' 
Fügundes; srita. Albllrtina essa& possiveis razões, recordando que o código de honra gregações marianas deste Esta- ,
Dias Barreto; sr. Oastão du dos homens do m!.l r obrigava o comandante a morrer cúm do, foi convidado para dirigir 
Silva Morais. st'u navio. E, !.lO m~sml) tempo, estranhu a filosofia dto «a- "O Apóstolo», orgam dos con

niquilação> , posta em prática [leIa Al emanha, citando além gregados marianos, o nosso co~
dos casos «Orar von Spee. e do <C to lumbus», os dos 2il lega jornalista e poeta João

A CIA. TELEFONICA oavios alem:1es que, segundo inlormações dos ingleses , têm Otaviano Ramos. 
CATARINENSE sido afundados dessa maneira desde o começo da atual * guena. Folhinhascumprimenta seus assi- O «I!e rnld» assinala sua pro[unua simpatia pelo 

nantes, desejando felizes «walogrado e valente marinheiro, que morreu, i~olado de Ofereceram-nos lindas folhi- :· 
festas; e oferece seus todos, no seu quarto, em Buenos Aires, de uma maneira nhas, para 19,10, mais as se< 
novos fonogramas de tão trágicit» ; e termina: «Por que se matou contínua a ser guintes firmas, a cuja gentile- ., 

za agrade~os: " , .Luxo (para felicitações) o segredo só dele c ês te segredo pairará permauentemen
que poderão ser trans- tI: sôbre sua personalidade, assim como o mistério de que <Livraria Moderna - , de Pedro 
milidos a toda a Rede. se cercará, sempre, :. destruição do grande couraçado. To- Empilhando muniçõ~s .para canhões da M~ri- xa«v{~~r!i~iê~ntral_ de Alberto .:navio 


~H~~~~~~~~~~ e a morte do hom em ficam, essencialmente, uma e a mes

I 	 davia, em suns consequ (> ncias púhlicas, a morte do nba f~ancesa. (Foto ollcml n. 15.1.99, recebido Entres; , ",:' 

exclusivamente pelo ESTADO, por via a érea). Lourival Almeida, represen - ••.A atividade diplomá· ma coisa». 
tica de Moscou nos 

Balcans Desastres qQe re,cordam :~~t~~sl~éi~~if~~eJf~~~iII~~ ·â 
BERNA, 22. (Havas, ngên, 

'lia Irancesa). - O corres	 o atentado de Munich ~~~~oRp~~~I~~d~'la~~~o:r
pondente do «Basler Nachri Copenhegue, 22. (Havas, a-I uma provocação gtrmânica, A Carl Hrepcke S. A • .' brln · chten» em Budapeste chama 


para o 
 .a atenção geral in· 	 g{'>Dcia francesa) - O paque-I' que recórda o atentado de dou-nos com utilíSS. i ma. o.: a~nd& 
te de emigrantes alemães Munlch. para apontamentos .diários;teresse que Moscou conti


nua a ter nos Balcana e pa

ra a atividade diplomática 
 MELHOR COMPREENSÃO como 
que ai desenvolve. ~:~!~'~::ii~t:::~:'::':!~~I:.I··············~·~~"'I·:

Anuncia-se com efeito que 
o Ministro das Finan ~' ns da 	 ~~~h~~i~Omous~:on;a[~f.°~a~i~~: UMA NUVEM;'Dr T;HIS, ;rC/'i' j:. 'Z :base poro PAZ DURADOURA numa mma. Estas IDlorma- • . ... [I' lti~R> - •Bulgária, sr. BojilulT, parte 
para Moscou talve" amunhã, ~~~scil~:~~~:aed~B d;o:jt~~te~. PAIRA SOBRE OCORICIOOO .POYOiBRISILEIRÓt '. •à frente de importante de  ! 're,. (-nklllt'n ff' , IIIll j:! rtl l'0 J c cli !- lintíssimas f:C  munha8 que parecem dignas. devido á estatística pavorosa da monalldade ocasio- •legação, com o fim de con nlHlras Jalillo-a!ll{' ric.mas 1 '~ l á 1wn:orrendu os de crédito. • nada pela Sifills, que mata em cada 4 minutos um •cluir um acordo econômico E~ I,t4ln..; lJllirln"', I ~ prdc:cion:llldll an l! ' ClulH' '' Fc· Os pesclidores alirmam que. IndIviduo em todo o pais. E' preciso reagir: Salvemo. •entre os dois palses. mininll" c Hutra:-- jll.... l illli l: êil·~. 


Por outro lado o chele da o objC'li \' Ct "I ~ :--~a IUllf ll t'l' é I li ~~ I ' lIIin al' infor· 
 o paquete soçohrou em ai· • a nossa ,geração I .: • 
aviação civil da Bulgária, m:II;:l o ."tl I 1n: q ll,'~ lii l'~ j l1ll 'r'; I I1H' rka ll a "'~ rUllwnlar g'uns segundos e quási todOS. I ft.lí I FZG ~ "t .~ • 
BudjeJ1', prepara-se igual n · l "f;iil~!' alJl i joO t osi.l~ , t: tornar mui!' cHnlU'd da a ~!(fo~uP~~t~~r:mor~~[i~~sa~~ . ' ,.., p;,,'iii.J';" :f1ijII' •(·fj r il.' lIt l ' " ;I1 11]1:lI1l1 a p,u~il1~la qHI~ !"I' ,"' I:í nr1!a lJi.mente para seguir para Mos 
cou afim de assinar um zaJ ulu IIU J11:lII is fério Ocidf'llla1. 	 explosão. • E' o depurativo de confiança para combater a Sl@~' • 
acordo entre Sana e Moscou Em m:lÍtas ctlllfl~rêrH'in~. e~~ as ilu!' t rl.''': ~ l'llhnr:ls Entre OI:! p8ssIIgeiros ha-. e o Reumatismo. E foi adoptado . oflClalmente f no • 

já exteriurizaram o dcsc!jo de 1I1ilhl'cs ,le latinopara o estabelecimento de 	 ~~ «C:;~:its~i~~~~» . membros. EJércllo como prova a requisição abaixo; • mncrici.1 llos: pn ',:er\"a r " llIniz;ule I ~ a }laz queauma linha aérea entre Ut~Stlc há Illui to~ an(l~ rl!Í lI lllll 11 ('!' [(! t'lJll lint·nle. Diz-se por outro lado que • Ilenlo de lodureto. •
Rússia e li Bulgária. A hua acolhida que t:!:t lé grupu de senhoras tem a hórdo do paquete alemão. • h""...,Ml. I'I.t_'_ ,I!I.____ I'\... W~•• : ' c.' • 

r ecehido, c o êxito 'IIW tem coroadn 511<1 .", alh'i •Comprar na CASA MISCE· 	 "Sierra Cordoba» foram co- • ~ ..WlIU lIWIIIII'iI 1"1IAl1Il4INU."'" '..... •
dtHlcs, são provas de C'J IW o }IU" O tios E~ t .tlllosLANEA é saber economizar, 	 locadas bombas incendiárias. " _ '",:o-- 24821 •Unidos é unânÍlnc: em (,Ic!ó cjar a manutenção e O 

Frank Morgan, vítima fomento da!; IJO,IS relações entre a~ nnções do ~~~g~~:(eU~!IOS levados pelos • d-!.JlÃ.t;:~.... T @ ;:. • 
Hemisfério Ocidental.de um Como The KQlynos Compnny deseja ajuflar n Sobre êst~ caso correm • ... .'desastre 	 10.-yr-..,-w,...Ii~~~,.··· • 

Damlng, 22 W. P., agencia norle- estreitar os Jaços de amizade c bcnqucrcnc;a qne diferentesversiies eé impos • ... ...... ~~"'i~ .o . 

'. amerl(ana) .- Em consequênc1a de desde há muito cx ish!Jn entre as RCll Ílh1íc3!o\ do slvel saber a verdade. AS au- • '.J_ .J. ,.:0 ' •
'.." um addenle .com o aulomóvel' .em continente a mericano, nós S(:n t imos orgulho em torldadl's letãs I'bservam a • ( ,.- ,"';í::, • 

, que ,vl~lavdm, ficaram feridos o ator figurar entre aqueles eujas contribuições torna maior discreçilo. Muitas pes- • ,6 ,/ • 
(Inemàlog'rafJco Frank Morgan, sua ram possível esta JJcnfazejn lournéc. soas acham que se trata de • 	 . ~ .', ".,.,'.':.:'..... •
esp6sá,'1: um ,fdho e o chaufleur. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:I. r~J-M~~' "" .~;..;.. - :"'l •A ocorrência .. veriflcou ·se quando THE KOLYNOS COMPANYr. <are. .em'llrlude de arrebentar o 	 em laias, moedas, etc. : ----. ~:/.r;t:t:;.. ":';- 1 : 

""~lr~ê~béU feumenlos na (a· I 	 OURO c~~~a':;I~J:::t • VIDROS DUPLOS _ Jáseencont'ra'ni'''à vénda •
1':8::' ~i':J~ B::'~::r.Brru~ • contendo o dôbrodoliquido , e~üli'tãlulo ;:JJl~lIoa • 
FllIp, Schmldt, 1J, .,' '.' .20% ,que ,doisWidros: peqi1ênoà, •~;~~~1!r;1:~~!{~:~;~ 	 • .. ' ' 

Ie]L" "'" til é~I~~~;.grav<l· i .. 	 ~~ .• .•••I•••.~,~.~.:«~:.t:.:. .......
o" 

Bri.,quedos e artigos para presente., só na 
".BILINOINDIN ,• ((CASA MISCELANEA)I 

o ••tabel.cimenlo quo vem bat.ndo o recórd• • todoa a s aD08. na venda doa mMmOll 

Distribuiclor. cios R'cliol R. C. A. VICTOR, a marca de f.ma mundial 
12 - Rua Trajano - 12 

3OY.-1 
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• • • • 

.•.\~ ,'. 

•..............................~__..~o~n~T~A~DI~)~S~á~bO~d~~~2~i~de~· ·· !D~éz~em~b~~~
·· : d~e~I~~~9~~~~~~__~~~~ 
lm '. 	 ztI1r!jF~ 

Eletricidade I~}u~~r,~i;~,~AC?~~ce<~~ .~~~~t~;~!l2IP~~~~ I Tr~uJ·:'no 
em geral I aparelhos médico5, enrolamentos .de motore~, transformadores, dínamos de todos 'os tipos, fer- I 


ros de engomar, fogareiros e quaisquer outros serviços concernentes à arte. n. 11 


IEscola de ...IClube doze de Agosto
\!tfiEMINGTON ladrõesI 	 CONVITE 

Não faz muito tempo. a Convidam-se os senhores sócios e exmas. famíliasIIIIJW:" I,' I 	 polícia g~e~a viu-se em pal- a assistirem a 25 do corrente DIA DE NATAL, às se-POHTATIL 	 . 
pos de aranha para identifi- guinles feslás : . 
car Il prender oI; autores de 

.~~.}l!!!J1" llf' !:! Pfl ,l i!i!: ! 1il,i::J,!, :! T::I () pn'.'H':III,.:tlilidm!!'! 	 I 
I rOllho~ pr~1iicl1tiu,~. e"m eX- Das 17 horas: Soirée Infantil 
I~~~I~dl~:['::rftl~:,~~C:r~ ~lisSt~~: Das 21 horas em diante: Sarau DansanteHI)~:;:;~111~~ \".r:l~~(~ h,(:r ~r ,IITlI 1::~~<:;~'I~~ ~ew:: 1 i(!)~~. ."F'I 
montos espeeialmente fllbri- NOTA: - ~a S~irée InlanUl haverá profusa distribuicão de brinquedos

:1 	 0 \1\'111' ssa,,> p:lÍ;lvra,,! ( li<;~n. :'I\.:nr:l, 

"íf( f 1'1 ("11 '\11 ;1 Ulll p: 11"! 11\(' an1 1":" 111 11;" ~~(!?,s, m ~ di.!lnte o~ quais )<:- ~~e~~:'1~' ~~m:::3o.iSSlss~e c:J:!li~làse~~ceru~~~~'id~ ~i~'~3~ 
I~I ' lliill ~~I I' 1I Porl ;,11I 1111 ai , lo ;) 

I,U 

gl~\um almf a mms eomph- SIVAMENTE. aos filhos de sócio que esteia quitesconÍ o Clube. 
A <':111 " lTl~ I.lnl l· !'-l' ft'\'ll:!r /, iI 1I1il id:idt dcs!; :l 

' a 	 ~~~fSql~:~IU;~~~g1~~ s~~!i~~ Pela Dirotoria: OSCAR ABRAHAM. 1" Secretário.fll;whil l " DUI" ,L\'('I, l'r ;,'it ,I. J~ cm i nl~t(!: l Pnrt :,I:! 

1"( '1111( lot! r;:-; os ;' P'lfl l(' ): lInl'll1" S da~ . ,LIlI):,das IiO mesmo tempo impedir o 470 3V ,I 
"RnlllT'!',lf,T1 Sl:lIj,!:tT"ll" E <IUt' hd!:! 1l1;ICtU \"lInl'ionJ\ffiPnto dos dispositi 
!la ! OhS:'f \'t' <;U :\S lilll1.1:; II t",!t:r ll;' :> , d:slmcl m; vos elétricos de alllrma. A

pós demoradas, pacientes e* 	 Mme. ROBERT
n":1IH:\iSTIIA ,',\ U (;U,\TI,. E~I exall~tivas investigações, aIpolícia grega descobriu qu e 

~~a~lt!\~~o!!~~a~m~ide~co~~ Com longa prática científica 
de .altos estudos'. única no Massagista recentell'ente clJegada do Rio de 
mundo, porque ensinava li ,lImeiro e HecHe, onde trabalhou cum 8S melhores 
roubar pelos métodos moder- Pro[essores. elJtre os quais: Dr. Oscar Coutinho. Di
1108 mais aperleiçoados. Os r e tor da Fllculdlldl' !la Medi~~nll do RecHe, Dr'. Luiz 
polidllis surpreenderam os de üúis, Professor Monteiro de Morais; e no lUo com 
ladriie~ em plena <aula- . n o PrüleRsor Dr. Júlio NOVliis, Dr_ Cap, Carlos de Mi-

Ido touco:,; presos. \em ~~~~ ranel!!, do Hospital da Polícia Militar, etc. - o!'erece 
o mestre, fun!lador úa e~co- seU8 f.ervi~~o8 it Scciedade Catarinense assim como aos 
la, cltllmaúo ..\ vrumides_ Médi cos e Hospitais. 

á vista. l- CASA - l'illSCI: L\NEA. di;~i- ~~;~l~~t~v~~ar~~di~)~ ;~;I~O~i~~i~~ 74:? 
GARANTIDA contra 00 v - 2 

em menor prazo ou 

~:::~o~ál~I:~~SIt~ld~~C(~~~~' I~li;; ~~_______defeitos mechanicos de 

Traj anu, 1._2_, ______
~~ 	 I EMPREGADA 

Estrela Microscópica Joaquim Rodrigues I Precisa-se de uma. para serda FonsecaFm 1'l:l4, um astrônomo nor	 viço em casa de famllia. I~tla

* 	 te-all1~ricano descubriu uma es· participa que vai Con selheiru M~ha - 123.casarPREÇOS SUJEITOS A ALTE· \leta ultra·anã. Sua temperatura 	 446 5v·" RAÇÃO, SEM AVISO PREVIO 	 Cllmsuperficial é de 2H.OOO grátiS. 
Tem uma densidade equ ivalente Mercês Francisca 
a 	 ;'l(j milhiies de vezes a da GRATIFICA-SEda Cunha 
;í~ua. Uma densa mnssa das SU<lS(asa matérias, cq!livalcnte il que ser Fpolis. 2S- Il - l!l:m I a quem achar e entr~gar à 

, rua Almirante Lamego, lti, uma ve para construir 15 vagües fer

roviáriOS, cabeda numa caix a de 4~~3~t:------ --'ísV:=i5 ca~t~~ra com cc ria Quant~\r _~ 

lúloros. 


i 
••• 

~e~imo~ vi~itar ~em [omJromi~~ ano~~a maior ! mel~or ! 
••• 


i• 8a:po$icqâo 4. _ ..laCl0.40$ I
• 
· 


i• Dm deslumbramento para oMundo InfantO! i• 

: no primeiro andar da 	 : . 

!: 
•• 

Casa }\lIACEDONIA !: 
•• 


: 	 A CASA QUE MAIS BARATO VENDE :·•• •
• .~. 

1 ===--::~~-= AGORA ==--===--= I'" 
·• 	 • 
~ . , R,Q novo t>rédio á ~ua TrajaDo D. 8 ,,4 
1 NtfSf~,:~{p~ili';'ô; nio confundir o nOIl' c... com \0. -Íiiíitiaófa .do 110110 .a"tlgô;, lemo'. 1
•• 	 ------------------- .... o·•• 
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Vesperas de ANO NOVO -- Dia 30 

MIL CONTOS 
Plano Popular

Bilhete inteiro 120$000; Viges imo 
E' um plano de todo:;, p~m todos. Aceítam-5e pedidos para o interior. RUA FELIPE SCHMIDT, 

I Tribuna livre 

I Ouestão da Pesca 
. O povo da Z. 1) j~ est;i SENTINELLA AVANÇADA DA 
i	ciclltr de qu:: rlp~lreCell n~ F('-: 

clC,raç,âO UIl1 manhoso eg"lsla a SAUDE E DO CONFORTO 
aquclxar· se das rêc1cs da fde~; 
rida zoné:l. I 

1'0lS, eSÍ1s esUlo denlro '1;\'

Ilei, ta:\lu quantu as lllalh;l>' ((I 

mo ;iü moJo de p(:SC~-ií~ 

l
Oque é preciso vedar l''', 

processo criminoso de p~sca da j 
parte queixosa - um tal arra5·! 
Uio miuclciro, que deixa !la praia i 
milhares de pClxlnl;;ls miudo,; i Deixe que esta mmcCl Fcbricado e garantido 
é:bttlHJOl1ados pur não servirem i o conduza para o que h'J pela General Motors, 
para comer. i de nlclhor em refrigeração_ 	 ..=:; Frigidaire é mais bello.

O denunciante se ~ refere ao: _ J _ Ella identifica o uni C,) " ::t"!: :- I (: !!lzis ccono!nico e é mais -- ,-,,----.. uso de «Batuque, .. Se tat acon' I
- d ',.j • g tece, etc o faz 011 manda fazcr I 
 ~ effickn"i.c que qualquerRepressao e/; espiona em de moelo a confundir os pesca-I ~i~::'~~~~~l outro refrigerador. Exa
~,- d 1 - dores locaiS, para assim pro- mine os seus novos modee propagan a a ema I VOéar um alvoroço os I sacional 	 los verá nenhumcontra innovação Fri::-,i	 e que

!11\(.cCl\tes. daire. que renova a seiva 	 outro afrefece tantos vaMelhor s~rá quc o egoista 
vital dos alimentos, 	 lores pelo seu dinheiro. 

. Istambul, 22 (~nited Press,_ agênda norte-ame-I ~iq~~~a~;~:~e~od di~~~:t~C ~Ucl~ltra~~(; 

,.aana) Duas Jovens alemas, que trabrllhavam I arrastão-«Prúcesso CO\1dena
_'o 

no. famoso « Bar Stambul» I foram expulsas, ao mes- ~o» i5Po;i~lcc~~ni~:~~asd~rcSm~~ 
mo tempo em que continuam as prisões de ele- lricul~d,js para pescar .\10 ~nar,


d d d R' h p.. 'd d I ,isto lC\1i0 \10S fiOS nito lia cs'
mentos e propagan a . ~ ;«1 eIC':. \S au~orl a es paço para a pesca, de rédcs c, 

declararam que esps atlvlQàdzs SelO exerCidas por IIJ,esmo, e pfl"bldo,,, 


• ~ 	 I. IUS1TS 
dOiS grupos, um de propaganda e Gütfo üe espiO-147·! 3'.' - i I 

nagem, o primeiro dos quais conta cem jÓ"H::ilS tur -I ~ ------ CAS \ j\'ISC" II 
cos de ambos os sexos. 	 ILAi'.(I)~~~)~\fsa~~r ccúl\'umi;ar .' 

*Ollldk.,dn: tltOS('!!U,°<lllf::t 

;"di", /"'" ,'" li;' ,o,,,, ,I, 
" /lI I" /"" I Ii r 'I ~I " r!l -" I I ,I 'I 

REVEhlDEDORES FRIGIDAIRE EM FlORIANOPOLlS 

ft - - i'l lU' n .... "' Lf\R "" "'j Nl li ~ li AV! \.~ t; j", !~;.di f~ 1\1 S. A. 
C~jxa Posial, 96 

OUTROS AGENTES NAS PRiNC:PAES ClDAD::S DO ESTADO E DO PAIZ 

em radiósa realidade agran
• de e justa aspiração ds. nu

':!;:~::rJ:~M.iaa~il~~,ti~ae~~:~
de pouco tempo. Santa Cata
rina possuirá uma p.raçll de 
I 

, IO[STADO eSPOrtlVO esportes digna do seu pro
Mcns. Prêmius gresso e da !lua cuitura. 
PilgaS I Recebidos ~ - A FEDERAÇÃO Brasileira 

tato permanente dos I}0SSOR de Basquete fixou a data de 
Mnnoel ~'\vler S;lvu -+ I~tla Olnvn H !úc I{I!) Novo - i quadros com os. das Cidades 16 de janeiro, para o inicio
Mercl'dcR Mr10 'J'{n\,fl~sa SdJrr'1. .\11 F"rt"lt'Z" . 	 ,', Nolas &fatos ' 
C~rIOA I~, Fri('].;e - AVPIJt.Jn f~io UrBe 	 ImencIonadas terIa por, con- do campeonato l'eminino de 

co, 1:l.s. qo und1lr. f'a'll rllUl I,,'~p!,;,j 1'0 111:.11)11:;; ~ sequência que os calarinen- basquete.
AnWnin Fmnanrle." T'1j:I(~PU() • Í'fL'lr;;nldin I 111:111111:;; 

Dnlorcs de Ho. -. Hua Duql1p. ,]e C".o\i'lfO (';;fj:IP!rll· PPin~lil:iJ!lrn le 11:"l1li$ 
 RECEBEMOR a se1.(uinte Ise~ adquiririam a classe dos Já estão inscritas as re
J'...lh~rto P,ocúplo·-H. Padrf' N/thrf g-a, :\l(j IH~;tt iroo) I,'p'!l'r'l\ :E, ;-dOO$ carta: :«Curitiba, 1(j de de· gauchos e paranaenses, elas, presentllções do Distrito Fe
(üudido Azevedo Maia- h'. Alllllllj" Ah'''I-° }5'!!ll li ~-fio :0:11111(\ °D :<!Oll$ zernhro de 19:m, - Sr_ Re- se que consiste na tenacida- deral, Minas S. Paulo e Fe
loovnda Oue:rm'.ArunIHl--H S I~ ·i!t{'. 1'.lU ~n!) Phn'o -- "~lpltd 'L ~ , ,,:~(Kl$ dt\tor Esportivo 10 .0 ES- dl3 e vigor nas jogadas em deração de 'Estudantes sen
.JoflQulm Guhnurut'so- I'lnv do:" 'll~ i ,iol .lil/ .• :t'"iíO Bafn ,) ;")JilIU;S TADO»: - Domiciliado ne6- perseguição da vitória, além do posslvel que parÍiclpeGentil F't.~'Dunde.r: Cnrm'IIHH! Hin nrr,ndp \io NOl'tp I; 111:111111$ 
Mllno~1 Me'Jdes Rodm :,\nz'rla I"IH" ~I III:·IU!)$ ta capital, constantemente SE: habituar os nossos joga- tambem o Estado do Rio: 
Irllpulln Mend,'s S',II-al 'O' c",,"" I!I :)~:llUOt;; visito Florianópolis, onde dores a jogar com os «ases» O JORNAL francês «L'Áu
F'rllncisco :dusuclínlo·~ i~ I;lirnn!!,l, ·17Q ~iío Puulo -- Caphll :!I :;:~UU$ tenho meus pais, e. dai pro- do sul do Brasil de m.od.o to~ anuncia que a Comissão 
TeotúiJlo Pinto Flm'''R -- P<'rll' n·hpw· :l 5:0IXl$ 

Majorico MsrqucoR Lima Rio I'f'f'do -- Mato r;r(}~1.'m 4 [j:(jOO$ 
 curar como esportIsta que que no campeonato braSllel Executiva dá Fira reunir-se
Armando Itam,,~ l'lr,'" lt"IHlJHl -, nai, :11 IO:HOO$ BOU interessar-me peJo es- ro não teriam emoções forO' á em Gênova atnda êste 
Juaninha Melo e f~.'il\'f1 Fnrlul· za -- Cell:o,í lO:lIl1l1$ porte do meu Estado. Não tes ao enfrentá· los. mês, arim de prepllrar a re
Dr. Lu z God, y A<:i\.Jlolit' -, Golf!'; :!1 IfJ:4ll1J$ ignoro que Santa CatarinaI Ocorre que pela importan- comendação para o Congres
Zêlia Souza Fuch~ C/.-'i.:n~ -- M !runhfin ;,·1 11:t)()U$
Marta Cândida Pirpf; Mesquita lüu tem progredido bastante em cia que já atingiu em nosso so Geral do mesmo organls

Galvllo Bueno, H; 5"0 ('/Iul" Ç",pital O)') 5:200$ fuleból, graças à . dedicação Estado o ~uteAból. merecemos mo que será realizado em 
Prefeitura Municipal rte Bragança Ihllg·nç/l 

-o' 

I'Mri H :O:(J{XJ$ de alguns esportistas e à que o (,overno do Estado Luxemburgo em' junho de 
Astérlo A Novai. fln. Limoeiro pamlso -O' 

_o' 

B81a I~ I ():OllU$ campanha desenvolvida pelai constrúa um magn!fico e con· 1940. Bsse Congresso deter-o' 

Sérgio FIgueiredo Dnres Bo!1. ~;"porP-m;" - MinAS 1:1 !U:4UO$ imprensa rIorianopolitana em ,fortáv,el está~io. Será uma minará o logar em que seRenato Ultsséa p. s, fiF.lizohetb Laguna, .- !-laula C,<tarlDIl :17 5:000$ 
Jos PlItou .- R. Jollo "cswo, :\40 Recite _O' l'c!T1ornbuco 47 5:600$ JJról do popular esporte bre-I falta lmperdoavel se cruzar- rá disputada a Taça do Mun-

Anrora A. Duarte GOD"orvatorill .. E"tado do Rio 24 5:200$ tão. O «soccer» barriga- mos os braços e não dili do em 1942. 

Juventlno DIss·-lt Espírito Santo, \101 IBelo Ilnliznote -- Minas Gerais :14 lU:Hoo$ varde já é uma força bem I genciArmes para que o Esta- Para a realização do Cam

Francisco Aldo Bezer,lI fl.glllt Fria .- Ceará IH 5:200$ 

I IO:()lJ()$ apreciável, tratando-se de do - já que os clubes e en- peonato propuseram-se a ArCelso Fortes de Castro Cachoelro Itllpcmlrim .- E. Santo 
Martln Scbmslz Hamõnla -. So'.\la Calarina !ti 5:200$ conjunto, pois, de jogadores tidades não pódem - mande gentina a Alemanha e o Bra
José Sotelll -- ~ua Tlr8dentes Silo Paulo·- Capital 17 5:200$ isoladOR temos iguias ao Pa- construir uma praça de es- si! ma~ sugére «L'Auto» que 
WIIII Scbnelder ~aútlago - Rio Grande do Sul :1lI IO:HOO$ raná e Rio Grande do Sul. portes, destinada à prática de si 'a guerra continuar, os paf
Mtirlo Primitivo dos ::ianlos !tabuna .. Bala 1:1 10:400$ Nós, de há muito poderia- várias modalidades esporti- ses da América do Sul terãoJordllo Aires Almeida Pto. Espírito - Ama~ODas :12 5:400$ 
Esplrldlão Alves de Lima Usina Brasileira _O' Alfgoas 2 10:000$ mos ser adversários em vaso 'l'enho certeza absoluta mais possibilidades de ser 
Loja MaçOnlca Fortaleza -. Ceará 3 25:000$ igualdade de condições para de que os dirigentes do nos- escolhidos do que a Alema
FraDclsco Tomé Frota Iguatú -O' Ceará I 10:000$ os clubes de Curitiba e Por- so esporte não se conforma- nha. 
Jonas Ballela Jnnlor NeróDolIs - Goiás 7 5:\)110$ to Alegre, já podendo até rão com esta situação em «Apesar do mérito do· fu
José Sarrc> -- Rua Dnqne de Caxlns, 121 Silo Panlo -O' Capital ' 31 111:800$ 


-' Rio Grande do Sul 10:000$
B, S. H. Vacaria I 	 me~mo termos vencido pelo que nos encontramos e ape- teból argentino _. escreve 
C. Holanda Furlado B&lnrllé -,CearlÍ 9 5:000$ 	 menos uma vez os gaúchos larão para o Govêrno no sen- «L'Auto.. - acreditamos que 
JoslI SIlva Figueiredo 	 Be:ém -. Pará 2:600$ e paranàenses, nos jogos do tido de colocar Santa Cata- a escolhà deve recair.· 16; 

Campeonato Brasileiro de rina no lugar que ela real· bre o Brasil .pela <I impl 
382:200$TOTAL RS. Futeból. E isto ainda não a- mente poderá estar no eg· razão de. ter'sido o (foico 


conteceu, porque não POB- porte Nacional. - Um Cata· pals Bul-americano qu. /par

suimos um estádio que com- rlnense... . .. ticipoudo.>campeoll&tO. ch~ 


Não esqueçam o pagamento das mensalidades! Em caso de interrupção, reabilitem im porte uos 12 a 15 mil assls· Achamos justos os. concei- 1938. A Arg~lÍtin~.; rGI rl!tin

dlatamente os seus titulos. E' suficiente pagar uma mensalidade para revigorar o ~es· tentes e eu explico por que. tos e argumentos doUustre da, depois de haver entrado 


mo e evitar a perda do direito sôbre o sorteio e salvar as suas economias, Com um estádio nessas con- missivlsta. Realmente,nec",~~ tardiame.ote pondo •• pe.

Nos sorteios de Setembro a Novembro de 1939 foram contemplados 90 portadores que dei· dlções para futeból, atlétis- sltamos manter InteJ.l~o IlIJtl'!r;;rlg9)8,reâllAç&o da compe

xaram de receber os respectivos prêmios, por não ,estarem com seus pagamentos em ordem. mo,.basquet, voleibol e ,na- câmbio com os .001801 vizl- .UOlO",

O • JlROXIMO .SORTEIO. REALIZAR-SE-A' EM 30 DE DEZEMBRO DE 1939 tao-to. poderlamo. duraot. o obol do Norte • do Sul de. . 
A Companllia.lnternacionaldeC:apitalizaçãoé a única que temSORTElOSPROGRES &110 ter d.h'eno. lorCMI IAt.. Eltaclo. QllAnto .. eODltruo-lo 


SIVOS,)aumentando-n Cid. IDO O \"alor do n~mbolto. 
 r••taduat-. C41m- clubl>. d.]dO ••I'dto;pocl••oe &dWtar Orant.., <:I1II1Ja.. Plpmu.
Agentes Geraís: Livonius & Cia-Blumenau CurlUb•• Porto Al..,.. pol.I!i. 11 Ir. dr. N ...." Raao.. Mel'l da. m~I"Ofe'. peto. me

'.riamo. reDIl. pera ......-1 O lateno"r ,Me. IJ.~' pr~....ô _ CAIA MIS-
I&r .. 11_ li ..... CMUI. .._..... _ ...___ I"IU ,tu.,' D_. "'_1•••• _ 
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otsflõO"':'Sábado, 2á 'de De2embro de 1939 

Para as festas o melhor sortimento de artigos. ·'pa:râr;\H®,MBNS. 

==-SENHORAS e CRIANCAS, .. ~ó n.a .. .. . ============== 

CASA "IA- CA"I.,,,,~~4 

16 Matriz - Rua Conselheiro MaFra n. 8 Filial - ua Trajano n. 1 v.170 

r .~·~M~e=~~~~~_..~ma"""""""""~""""""""""""~"MD""""""",,........................................ 

FUTURO GARANTIDO? 

i Só O terá quem adqurir um titu10 do 
I excelente plano

:« UNIVERSAL H» 
que roi iançadü paia beneficiar a todos com 

UMA 	 MAGNíFICA RESIDÊNCIA NO VALOR 
DE 100 CONTOS POR 5$000 

I 

O plano que distribue mensalmente 21U05 


prêmios, num total de Rs. 1.350:000$. 


GILLETTE é o presente m ais interessante' 
para o homem de qualquer idade ou con

dição social , porque assegura conforto~ econonlía, 
hygiene c rapidez no barbear. Como presente 
de Natal, Giilette tem a vantage~ de tornar 
sempre lembrado o offcrtante, não SÓlTICntc 

pela sua utilidade constanfe, como por ser mais 
duravel que outro qualquer objecto d e uso. 
Escolha um dos lindos estojos Gillette - de 
7$ a 120$ - porque será um presente que 
reune a belleza á utilidade. 

Gillette 
c.ea........ 1797 -lUo d. Joneiro 


::--------------------:,Aviadores britânicos 

Faça hoje mesmo a sua inscrição em nossa 

Séde ou na Agência local 


Empresa Construtora 

Universal Limitada 


A' maior organização de sorteios prediais. 
~~ 

MATRIZ: S. PAULO, Rua Libero Badaró l03/IG7 
Caixa Postal, 2999 - Tel. 2-4550 


Telg. CONSTRUTORA 


Filiais em todos os Estados e Agências do Interior 

Molestias dos rins e coração 
o TONICARDlVld loolco dOI rios e do coraç&o limpa a 

bexiga, OI rloo, as oepbrltel, areiae, cOllOR8 reoals; liugmeDlR ai 
urloli • . Tira a8 locollçõe8 d08 pés e r0810, bydrop8188, falta de 
:~i!r::!!!:l~~::~.dOre8 do coraçllo, ulbma, broncblle astbmliUcs, 

Remedios das senhoras 
E' o 100100 ulero-ovarlo SEDANTOL que restitue a .Ilude 

perdida: pela aoemla, pallldez, msgreza. faallo, flOres blsoca8. 
regulador du villtal, cora du o""oçu 00 ulero, ovarlol, evlla 
l1li bemorrbaglal, aDtee e depois do parto; coolra IOdaR as enfer
midades das leohoral de qualquer Idade. 

Lesões do coração e asthma. 
Vle. a CACTVSGENOL ERpeclfloo do dr. Klng Palmer;

contra bydropllal; pél 10cbadoR, faUa de ar, palpitações, ball
meDIo dai velal e arterlae, broonchlte IIIIlhmstlca; aoeurl8ma,
lyphlUs e rheumatlBIDo, leiGel, caoeça, urloaa eacalaas e dOrea 
DO ooraç&o PODtadllll DOI rlDI e loobaçliea. 

Aos fracos e convalescentes 
Devem alAr o STENOUNO. que fal eDgordar, augmeota o 

vigor dOI malCalos e dOI oenu. Fortalece o saogue Dal pel
lOal aoemtcal. Bvita atllberculal8, cicatriza OI pulmGel doentes 

WO~~~a~a~;,!~~D:~:::t::ora:l': ~e:::~I~lá g;~:ea;I~:'::
CC)DVal_DO& é raplda. 

Sy:pliil.lis- Pelle - Rheumatismo 
GreentScJ;~R~:'~=: . ~~I~D::e~a:;=lll~~ :~~~:!. t~~~~: 
'darlIu'OIieIP!nhi'j ;flltlllaS; pargaçliel, feridas, caDoros, eloro

··· K:-::::::J:~llmo. UDico depurativo que limpa o corpo, tonl

~po.IWlaI; ; IOdil'_ 1III drogarlllll de S&o Paulo e RIo. 
~:~;~,-;*-':':""··:·i~; 

ASSENHÚRA·SDEVÊ~IU~Â;R 
em 111_ IoUcrt. IDllata tÓCeDlc o MeIOYPAN, di 

l1'aode poder byl'lenloo, OOllara ..otNII.. ooDSqioa.. 
• talpdl... IrrUa90.' "..,..... corrJmro'OI, atole.· 
ti•• Illero-"ollll.... mellne•• todo aorte de doeno&
10Gab. ·'Ide Phaen_u"o. Drot'ort. Paobeoo, RIo, 

em férias 
LONDRES. 21. (Reuter, a

gência inglesa). - Cêrc!l de 
601) elementos da Real For 
Aérea Britànica na França, 
OS primeiros a chegar à In· 
glaterra para as férias de 
Natal, desembarcaram esta 
noite em Londres até onde 
foram 	 conduzidos por um 

l 

I~~:eroe s ~ê~S~~ a I ~le~::t~~ -.lin:r;~_....-.;••;-.~~;;;M_ 
traziam nos dedos anéis fa

~áiii~~~o~eco~;:~e~ar~~~m:nt J. RADEMAKER, agente olicial da Propiiedade . Iõi!iís
cos abatidos na França pela trial, Praça 15 de Novembro, 42-sala 40~, Rio de Janeiro, encar
Real Força Aérea Britâni ca. rega-se de todo serviço relativo ao rcgis to de marcas, pateotes 
___________ Ide invenção e análises de gêneros alimentícios. 

AVISO 
A Sociedade Beneliciente dos 

Cabos e Soldados da FôrÇl PÚ
blica, do Estado de Santa Ca 
tarina, chama, com urgência, os 
herdeiros de falecido Henevenu· 
to Boaventura da Silva, ex·sol
dado músico desta Força, para 
apresentarem os respectivos do
cumentos, afim de receberem o 
que de direito, deixado pelo 
mesmo. 
Secretaria em Floriar.ópolis, 

21 de Dezembro de .1939 
José ' Conc,lçio . FOUl" 

Secretario 

FOLHINHAS 
Fábrica, uma das maiores e mais antigas, procura 

REPERSENTANTES ACTlVOS em lodas as zonas e localida
dell do Brasil. _ 

SER10 - LUCRATIVO - DE FACIL DIFUSAO. 
OPTIMAS CONDIÇÜES. 

Ofertas a: «Folhinhas» - Caixa, 1943 - São Paulo 

Quer ser feliz ?MOToe ICLETA 

me e eu não posso por
tanto adoecer. P ara go
zar saúde e renovar sem
pre as mi nhas forças, 
escolho todos os dias para 
as minhas refeições, al 
guns elos deliciosos pra
tos, preparados com a' 

afa mada MAIZENA 
DURYEA - o producto 
que gera energia.

• 
GRATIS! - Ter em os 
nlu i t o JU.lzer ern r eme ttcr
lhe UIlI eXempll1T do nosso 
0 0 \'0 livro .. Recei t .1s de 
Co z inha", 

MAIZE:\ .\ BBASIL S.A. 
c..:uill:.1 l'o~ Il ,1 21),2 - Siiu . -"ulo 

40 
NOM'_ ___~__I. ••••.. 
'NO'R,ÇO ___~~.c....L{ ·'/'·"';. 

tlD.O[_ __~~.2:L:1 

.EI!.!~I"g{".....;....--

PUbCUR1 O~ ~ .( "OURnr 

( 010111""("'0 ,".1) 


LIIIOO l'HOII 


\~H it:.. mdtJ_ :. {: C r ... .x I. I~ 

têm'ia Ü o tí,élh t ~..., 
dn 11I'e rj! r(~ncí[L ' JUnlTVIIIl 
ILHA.ORE para 11 ,. •. ' . lor· 
tiritar c rejuYCn ese f r W. 

ca helos. EIiUlin:1 à ':· .: • •••• 

raz ccs!mr a tfuédã ••• 
cabelos o voltar ~i.r 
primitivo. o s c 'alb:eloa 
brancos, sem oS ' I~r : 
dú·lhcs Ilig-or e: mocf 
Não contém ~:lis de pu CI 

usa·se como loção. 

ORAT 'S 

1I1i=j~~~~~~~~~~hFiiiiii==;;::;=iIiiii;;;;;;;;-~il:~ ~:~~a:t~. ~:':::!tl!' CllNlCA -MSDICA 
MolelU, IllterlJU de 

cHarley-Davidson.. Em 	 "' "negocias, amores, ler sor-li~J!!!!!!!!!!Potência 81 H., P. 2 cilindros, te, saúde e realizar ludo Que 
motor perfeito modelo 1939, deesja? Mande 1$100 em sello' 

por preço de ocasião. e escreva ao prol. éOl1'lar . Klilva, 

Augusto Brllnd 5~ ~~~~; q~:~~!' it~~l:~~oodim!~ Dr. Rcmigio 

StnhGrI$ e Crlll1çal em 
Ocr.1.--o-

N.S6elo d. oCI.iio CONSUlTORIO :CooauUorlo 'Rua Rui Traltao. I - Sob.Joio PlDto D. 18 (80 COHSULTAS: 

Anlbal Nun•• Plr.. • Arl Sa,to,ato. prot ••- R!SIDENClA: 

Curso d. admissio Vende,.. uma carr tabradol. CoDnltu da perfeito "lado, um .OI~relnIUt II g 'I 12e 14 ,. 17 110'11. 
1 " 11 bora da ~v e um 0...10. Alor.a do Gln,.lo Catarln.n ... avt..m aOI dia· 	 Av, Hemlto Luz, IMde. Ao. própria &auto ~ra 1tinto. pala 'lU, •• acha ab.rta a matrR:ula p.. 	 para :l oa.alol. V.r e - PhOft~ 138l eo....CU 

ra o r.terldo cura0. Informaçtea: Av. Herclllo IL.______________~ tal de ~_~ 00. o 1I'.lúnoel Rol. 
_ ru Joe6 ....d... Att_nd. a chanladOl Luz. ee • "ua Con•• Mafra. 1~7. fi.. Ue7. 
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o Es. t-qdo I1 o 5 BRASIL I11 

Diarlo ~v,:::r:':o ,.,.. ",:(.m~'~~~H'" 'm,,,,," '''b,a:: Iq.. 
_ instalar um ótimo e moderníssimo aparelho WELLA 

(tipo 1940), para «ondulação permanente», e espera, , 
RedaoQ!!.o e Omolna. , como uté aqui, continuar 11 merecer 11 confiança 

~:::~~~~:;.::: los :;;~:;~;e;;~:~;;cl;Caiascl,11 
~~:C9tre I~!~ de fonte germâni _ 
Numero a~:.I;l/tUIO' ' Igê~~ti~col:::S~5~\ ~RoutcI~rn~i ! ~:;~n~~JllCt~~~:~~~~~~~l~:n. 

Anno '~$OOO ((Dog'~n Nyheter» critica vio- I t~, .resullou da narraliva bri-

Semeltre 2550UO I l<mtilmente , os exageros dos tUIlICU daquele cncontro na-

Trimestre 155000, boletins de guerra Illl'mãeS, 1Vil!. A nllrrativll in!?lesll es-


I tomand o fi destl'ui<;ão Llo Ilá mais de ocôrdo com o 

A!laUDO!". wcdl~ntc c(;nl,~ctc '11 «coul' ,":,(\flfl (It~ hOIRO», !ler que se veriJ'icou realmente 


- múnic o «AdmiraI Grat' Spee»Ilia Ui" da Pratll_ A nurrati 
o. orlgln~I., 1116smo nllo p<lbllo.· como exemplo. O articlllistll va IIlem:! não dtlscreveu a 


dOl,olo sorllo d"volvl<ilw, cita, em se~uida, os dil'i cu l- realidade dos t' tltOS. As auto= dudes da imprensa neUtril ridlldes do« Reic!!» devem 

~ dlr~c~.&Q D80"" re.pon.abllba em npresc ntur com Impar- recouh ece r, portanto, que a 


pelo. concelloo emlltldo. no. I cialidude os latos quI' se ve- desconfiança c om que sãu 

arllgo....llPlado. I I'Hicam atlllllment e na Euro· rcct\llidas as notícias que di

pa. "Os jornais neutros- diz vulgam, não tem por base 

____________ o articuli6ia - presencilir,llli qual q ller hostilidade ou in


nuda menos de três bata· lIuência llrilúllicll. O caso do 

Aluga·se ou vende -se lhas navais . A prillleira t'oi "AdmiraI (jrat' vali Spee», por 
 PAPAE NOEL levará ALEGRIA E BELLEZA a casa n. 14;; da rua frei o vel'dadeiro encon tro elJ- exemplo, demonstra clara


Caneca. Tratar com o dr. Os· Irll os vasos de guerrIJ. in· mente que a desconfiança 

valdo Bulcão. g!eses e li belollllve ulemfl que se tem nas noticias ale· ao seu lar! 


llll embocadura do Hio du mãs resulIlI, em primeiro lo· 

---------- Prata. A segunda resultou gar, do prúprb material dei 

:-_________-::1 do~ telegramus IJulJlícados I propllgllnda dtl Alemllnha" •. P~':t~~r 1~;I~II:~~'~:l(:~~rn:-~)c~~;.~q~~C~~ ~:~~ ~:~~= 

• (J1i~I ' J'I'!' nWIfJ rido vivo t.' ulcgTc. pelo dC:5cnho original. lJc1a 
IIIIIIJ II!I,Ú,J.' "' IreI gTa~·tl sem pai' til' lIlll tapete Con~olcllm. Que
ASS. FILATELlCA tu!'! _.. :\gora r.onfesse: COllj.!oleum é ou não õ 


"lIIn tapete mngico"'! E. além di:-ilo, não se cs· 

'1"c~a -- COIl~l)leum é h,'gienico, duravcl c faci· 


Rua Tiradentes, 8 limo de limpar. Como Festa" de Natal, adquira. 

(I" Ilndllr) pum seu lar, 11m legilimo Congoleum. 

FLOJUANOPOLIS Linha direta Porto Alegre - Florianópolis 

DE S. CATARINA AVISO AO POVO CATARIHENSE 

SOCIOS E J I~f~:t:gr :~~ m('nsuls mpre!a aegei & imão 
Corrc8polldeote 211$ 80uai s Saídas de Florianópolis às terças e sábados 
• ~:~~AO de t:(~c~:o;~~_ Saídas de Porto Alegre pôra Florianopolís

ciollr..nd~ lodllS as 211~, às quartas e sábados tE~LEt;TI~A iGONORRHEA croni~iI 
4a8. {\ GI1S. feiras dlls 19 Saídas de Araranguá às quartas, Aoo!gaatwao _ anuncl..... t.... \ ' .. 
fls 21 horas. sábados e domingos •• forna•• e r• ..tllall d. pala 4. Nilo desaoime I A sclencla :progrediu e há uma.• 

:~!~~~::i~1:!=:~e I NOVIDADE que resolverá o seu caso. 
Sec~:rlO especial pllrn Agente em Florianopoli~: iJAVID SILVA ....._ .. ..-. ...._oIr.. Maximo sigillo. Carta. para: , .. , 

PHAr:-a_t_t'_D_dc_r_U_C_I.. _u__ _ _ ' I\_'_B_H_O__ !as_S_e_J_U_U_il_)r.',.:1 _ _(:' ''_I_')_D_I_:_N_O_V_I_ ~t~i:.-=·o::r::-l=r~_~~t..=~=L~f::=-:::A~~~~·~~r'::.:-:;;:~_-=;C=~A~-=-IX:...:A:....::....PO~=-S.::....:TAL 1849 • S. PAUIEO 
~••_IIÍ."Emi=liiEP.mmejffii!i'-ifi§§i~iiim!f:ii!liri~~~mnii5jgã5I!!lIii.Ii"GiI"••iIÍ••••••II•••III••Ii_....~ 
I 'Dê à sua Gasa Ut1\ av ãistinto j

I ~I Neste fim de ano 1 
I adquira os legítimos móveis de imbúia, da •I• I• 

I.. fÁBRICA ZIPPERER & Cia., ~o Rio Neorin~o I 

I Conforto - legância - Durabilidade 

,. I•• -
:.• 

-- à RUA TRAJANO;" 
:}~ 

10\'-8 
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6 O ' ESTADO, 2~ de Dezêmbrode 1939 :~, 

--------------------------------..--..------....-IIiIIIIIi__.....------:-...... . 

°El In·oNn~ :, p/oca d~fesAte]'ar10Ls Sel S nfUOnCiO OS ) 'o _ 11 U'I h ==-=:lI1 N 	 di's ~ s ~ ' . n:a. rPiSOaS~,~caU:]' enl.to~ e	 Bous~111 
o n"s;imcnt"Ud~ Jesus,'" figum pósitos se firma~ na mais ele- lima ora es:p~~,,"JII ~~ê:~~ed~aS;t!,a·de~~i~ 1 Vi a Social 
maxlIlw da Bistc" ria c que, todo vada generosidade, organizou 	 I aos seus dignos segura- --- ---
mnÓ,. c perdão. disse aos homens: uma festinha para as crianças Cariocas X Paulistas O «Lamen~o" e o «Barriga 
"Deixai vir :t mim as cr ian- que frequentam aquele modelar Verde>, dmbos da La guna, j~ 
clIlhas" , estabelecImento estadual. E , as Realiza-se ho je, ;l noite, IlIicwra,m a construção de suas 

E a alma humana , loc.!<l a S ' in, generosamcntc auxIlI ada na capital da l~eíJúblicfl a respecllv'ls praça s de esportes 
pcJa lll flll. w telnUla désseaPêIO, !POr quantos se mte,essam petas partida máxima do lu t~ból' . 
~od." se desfaz em uma como de obras, de assIstêncIa SOCIal , pelo nacional, na qual medirão Inicia· se hoje na capital pau
's"CnCIa de afetlvldadc caflCl,osa ComercIO em gPlat c, sobretudo, lôrças os se l\l cionados carJo lisla, os tra dicÍJnais festejos 
pn. a ccleb.ar a data natahcla pelo plelelto Mauro Ramos que. ca e paulista, em disputa do do «Dia do Tenisla», que a re
do Amlgo. das cnanças num rasgo ~c rar? altnllsmo e lItul o de eampeão brasIleiro, vista "Tcnis Iluslrado., em co

. Natal. c a festa das pcque catIvante fldalgllla, rnlll to con· Os dois quadros pisarão laboração com a federação Pau · 
ninas cnaturas que Imerglram correu para ISSO , se . reahza a O gramad o do Vasco, com a lisla de 'l'cnis e os principais 

dos, nesle Estado, um 
feliz Natal e um Ano 

Novo, r,epleto de 
felICIdades 

1939 i9ltO 

-

Não será dada à 
publicidade a carta 
dO Capitão Langs-

ANNIVERSARIOS 
I Transcorre, nesla data, o anlversá

riO do nosso Iluslre e prezado <on-
I rãn d D t M I 
er eolsr, r, onao eo, emi
~~~~o ~~~~r'ta~~~io d~ ~:~~;~~ e~~ 
tadual, deixou traços indeléveis, fa
zendo-se, aSSim, credor do respeito 
de todos os seus subordinados e da 
es:ima da população. em geral. 

:~~~~~~os:.~~~;:~:ll;~~;o/~:~·2~~ ~e~~~e~~p~~~~sd~:l~n~~.~:~~~~: I:~~~~ll?~~~:~:?;~~~mep:(~~ ~~~~)g~ssb~~~~:~~:~c~~~~ r~l::~;i~ 
coraçúcs. . . v 1I,lUC CUlllt:.lupla., a ( õ:> L UGU ... .... COlHO, Og, Argenuro, Pedro de Tcnis. 

Toda cnança c uma poten, alegna das cTlaturmhas que a I\morim, Homeu, C, Leite, 
cialidade. E' a scrr'''nte que ger· vossa bondade ora raz sorrir. Tim e Carreiro, Em pros egu imento a(' cam
,:" ina, " a árvore qUl' in; dar ,Sobraçando brinque,dos e, rou- PAULISTAS - Caxambú, peonato da Li ga de Amadores 
frutos, , pml~as, lá se vão elas , ITreqll1ctas, Iracino, Junqueira, C i P I·', de futebúl, jogarão hoje, :1 tar 

,N~ Departamento de Saude sorrmdo contenles, abençoando Brandão, Del Ne ro, Luiz inho, de, os esquadrões do «Impren

gê~~r~O~r~~~~:;t(H1~~~a~~ 
vari~das versões circ:':!i:m 
quanto ao conteúdo da carla 
f~i::s~~flP:~o e~g~i~~do~a~~ 
seu pais, Essa carta não será 
dada á publicidade. devido as 
considerações de carater pes

1:s:~~c~~~; J~~l~r,o ~;~f;I~~o d~d~:~ 
Passa hoje o natalício da exma , 

sra. d. lUiza Alves Ma::llmaron, es 
põsa de sr, Eduardo Ma::llman, c 
antiga educadora, que muito se dis
tinguiu no maglsténo parlicular. Pelos 

P ubhcü, a Obr<l do Berço, ngfc- os corações gcn l?fosos d()~ gcn ,! . Servílio, T e Jéco , R~mo e 53 Oficia l» c ((Ho<"pc kc S . C). ~O:~àq::ii~~:t:m·s:usr~:8t~~~es 	 seus belos dOles de coração, d_ lul
zinha cont~ com rnultas amizades, 

0'''' ' 0 ';'0';0," , m,o';" ,>< ,0'" 

/

,~~:ri~~ 'o"~" " o à , 19 1Ultima hora 1;1::::::::::::::::::::: que hoje lhe demonslrarão sua estima,,""do.". 
Senborlta, exIla que scu noIvo 

usc Chapéu RAMENZONLI Df João de ÂraUJ"o OLHOS, OUV!DOS, Flamengo X I As estações de rádio de S, > VILMAR DIAS 
CI.UBl<jS• 	 -NARIZ, GARGANTA Independiente Paulo anunciam que em hipó- e 

Na próxima 2," feira, dia de NaE.p.ci.liat. do Centro d. S.úd. - Alli.t.nt. do prol. S.nlon A peleja e ntre o Flameng-o tese alguma os paulistas jo- ARCINOÉ DIAS tal, o (Iube Doze de Agosto abri(onsullas diárias das 4 ás 6112 hords e o Independiente roi m:ns- garão hoje, á noite, rá seus glandiosos e deslumbrantesparticipam a seus pa
la - Federação Brasileira persistir rentes e pessoas amigas 

Consultório e residência: Praça 15 de Novembro, 10 rerida para amllnhã, ;'1 tard e,I Adiantam, mais, que se a salões, respectivamente, à3 17 € às 
Vasco X San Lorenzo no seu ponto de vista, os ban- o nascimento de seu filho 21 horas, para uma vesperal Infantil, 

com farta distr ibUição de brin~uedos,

A prl-mel-ra locomotl-va Dia 2S, quinta-reira, ú noi- Ideirantes não jogarão: regr~s- MÁURO--AQUlLES e para um SdlcÍU ddosan:e de rui te , se rá realizad o o e mbate san~o pelo noturno a capital doso êxito, 
entre o Vaseo e o Sun Lo-~_.__ Fpolis., 16 -- Xii -- 1939, 
renzo, Amanhã e il 31 do conenle oelétrica brasileira 	 N t'· i4G9 5 v, ·- 2 lirRJense S, Clube realizará dois 

Rio, 22, ....- Rea lizou-sl', on- aspiração é ele var bem a lto [I-a ~Jl: lI sa ll1 c ll i u UO ::ir. Ai I_ E.cos e 4.0 leIas ___~...~~~~~~ grande~ bailes, para os quaIs !om~s 
tem, conform e noticiAmos, a o nome do Brasil, em todos fonso Doce, o paredro argenti ... convidados, 
experiência da primeira loco- os seetores da ativídad e hu no qu e se encontra no W .. , a 
motiva elétriea, construída mana, encontroreali zação de um en Realiza··se hoje, na séde ACCACIO MOREIRA lea~z~~~tt~r~o it~e~r~i~~30 ;áile~lube
nas oHcinas da 5," Divisão do A experiê ncia, ontem, da tre o Indcpendienle e um com· da A, C. I, a 51" reunião da ADVOGA DO 
Central do Bra6i1 (Secção locomotiva .elétrica excedeu binado de jog3dorcs do Flamen  Assoe, Cultural Luiz Delli· Consultas e parecereS Senhoril... Illça com quc .eu na.
Eletrotécnica) em Deodoro, todas as expectativas e des go c do fluminens e, 
sob a direção do eng-enheiro pertou a conHança dos que 	 ~~~t~~:c~~e~~ ~~ t~~~~ o~ Ações cíveis e comerciais morMO uee chapéu RAMENZONI,Levada a idéid ao conh eci mell' 
dr , Fiuza Guimarães e do reE- duvidavam da capacidade a lo do clube tricolor, foi a mes 
pectivo ehe[e, !ir, Rllnjamim do patriotismo dos nossos ma vetada, em v irtude de de ~ócioB . }""one : 1.2', 7 Es~:s~o~:e~=das no Glór ia-Hotel 
do Monte, Ioperários. sejar o fluminense que seus ap~/~Il~~!~e ;.~~i~ll~f~Os/01~: Visconde de Ouro Prelo, 70 as segulnles pesso~s : Anlõnio ".nie-

Não podia ser mais pro· Foi um belo exemplo de profissionais entrem num pcrlo )3, Silva Oliveira, sôlJre o Po- 5!!"""'"" der filho, dr, Rubens Dantas, dr. 
missora essa expe rir}ncia, que tenacidade dlo' um pugilo de do reparad or descanso, silivismo, Milton Soares Hlntz, dr, Aralda de 
veio abrir novos horizontes à trabalhadores, orientados por Põula Ribas, dr, Mozart Pmto (or
indústria brasileira, dois té cnicos de r eal mere- O "Campinas », de Araran~u á , Estará amanh;l de plantão aposentando o DL Raul Regis deiro, Aris:ldes (onéld, Avani Mu

A locomotiva 2001 - tal é cimento como são os drs'j derrotou o «Bofafogo>, de Por a «Farmácia Moderna ». na de Oliveira no cargo de Em- nhilz Mader, Renato Festugato e 
o seu núme ro - construida l3enjamin do Monte e Fiuza lo-Alegre , pela contagem de 6 praça Quinze de Novembro. baixador, cujas funçOes exercia Mário Pereira Lopes, ,) 

nas oHcinas de Deodoro, com fiuimarães , a 4. , ' " na Inglaterra. 

maté rias primas estrangeit'as, Co~iorml:' h~VIa SIdo 
 a · 	 CASA MISC ELANEA, dislri
algumas, e nacionais na sua -- _.-	 nuoclUdo, r ealizou-se an!e- De conformidade com o dis buidora dos Hádíos RC,A. Vi
quásl totalidade deixou mais 	 • ontem a segunda conferen· posto no artigo 64 do Reglll~ ctor, Válvulas e Discos, - Rua 
uma vez, pate~teada ~ ope- O t da Inte ~a- ci~ do sr, H, B; da Silv~ 011- menta de PromoçOcs dos fun-	 Trajano, 12,
rosidade d(ls nossos técnicos CUS O rna~ " veIr~, qu~, expos ,o conjunto cionários Públicos Civis, as 

e a força d~, vont~de ~os Buenos Aires, 22, (Associated Prass. a- da/~~~!oá~ A~~~~~~~ão Cuitu - ~~~!~~~~~ d~a E[~C~;:nc~~ ed~: (lHES COROADOS nossos operallOS, cUJa maIOr gência norte ·americana), --- Segundo cálcu!os rlll Luiz Delfino continha nu- Marinha encaminharam esta se . 
Real Circuito Cinematográfico LIda,- E'~ON feitos no Ministério do Interior, custaria à Ar- merosas pessoas que vêm 6- mana aClS respectivos' 	 Ministros --- Fone 1581 --OD . gentina cem mil pesos (cerca de quinhentos ~ompa nhando com interêssIo' de Eslado, para serem submeti Hoje - Sábado - Hoje

O líder dos cinemas contos de réis) mensais o custeio e sustento eSse ,cul's~ . d as il apredação do Sr, Presi , REX à. 19 ho... 
Em•. ClDe~~:~~fllc:020!EON Ltda dos tripUlantes do «Graf von ~pee». lo~~~J~ à~a~a~~~asn~a m~~~ ~esnt;r~;o!~~~Ú~!i~;o n~~ç:~~u~~~ Grandiosa se..;;o dupla 

DESEJOHoje - Sábado - Hoje Pela Convenção da HaIa, entretanto , es· haverá nova reuniflo, em lativas ao tcr.:eiro quadrimeste Volt. eo nOIll~ cartaz Merl.n.A's 17, 19 • 20.45 hora. sa despesa deve correr por conta do governo q,u~, ~erá eSllld~~a Il «Moral do corrente ano: Diebich, que lanlol louro. já co
Rob..t Wilcoxon • M.ri.m Mallh alemão. 	 to"It!va», DepOlo, de r fl cor- Millisiério da f azenda - 70 lheu nlléla, N,,"a produçio Mar · 
n. cinle cheia d. lance. .mocio' 	 dar COIDO tem Sido encar~- promoções, send o 24 por anli  I.ne I"m um duemplnho nolável.
nul••• de impen.triv.i. mistério., 	 .----- ----. da a al~a h~mana pelas <11- guidade c 4(j por merecimento, Inll",o, AmorOIO. Vibr.nl., 
qUI .e delenrol.m lO lado de xr 	 • vers~s illos?ila~, o sr. H, B. distribuidas entre 17 carreiras_bo 
 ROSA DO RANCHO 
um acid.nt.do romance d. amor I 	 oa Silva Oh~etrl~ mo~trará a dos respectivos quadros; Duas lindas vous I. conjugam 

AMOR NO CARCERE ~Rf~llIIA é a nova marca sua co~cepçao C1ent~rtca, es- Ministério da Marinl1a-l09 ned. lilme: John BoI.. • Glady.
E o último .pisódio do ••nl.cio 	 tipo único, do MO: tabeleClda pelos trabalhos de promoções, sendo 47 por aati SI"wart, Drama de grande eçiio

nal Filml ••ri.do: 	 Gall ': de Augus~o C()m~e, guidade c 62 por merecimento, misteriosa e movimenlada".O GUARDA VINGADOR 	 INHO JOINVILLE. Nos dJas. 26, 2H e.1O .deverao dis tribuidas entre 10 carreiras Pr.ço 1$100, (sêlo incluido), 
_ No progr.m.: - A melhor farinha s~~ ~entll!ldos. o Re,~lme ,\0- dos rcsprctivos .quadros , : 

Compl.m.nto N.cionll - O,f,B de trigo e de ma- S!lIVIsta e a EV?luç,lO 1I1s,6- , , IMPERIAL àl 17, 19 • 20,45 hs. . 
Música e dinheiro - ravuett. ior rendimento! rica _da ~' l um~nJ~ade, Essas O. Depal't~meDt() AdmlnJs- CARPIS, O SATAHICO 

em 2 p.rt••, ExiJ'a-a de seu fornecedor. sessoes_ sao pub!tcas e para trahvo do hstado acab~ ,de Medonho, lúgubr., .inislro, Or.m. 
2 tr.il.r., elas sao conVldada~ todas r~solver que as transreren- lorle p.ra o. lorll, E o ••ri.do 

(Impróprio .té 14 .nol), as pessoas que se lDte!e.s- ~1I1!, ~e lançamentos sobEe ARANHA NEGRA 
Pr.~ol: 1$100 • $100. 2Xb sam pejos 88~untos 80CUU8. ~~~~:~~d::~:'~S p:2reii:::~ 14," • 15,0 .pisódio•. 

Pr.ço 1$100. (sêlo incluido), .. - "': A d t f 'd I ' h A comissão de promoçoes do quando provada a quitaçãe -~-----
Amanha S erro as so rI as pe a marln a eúcito apresentou ao SI'. Minis- <10 imposto de transmissão 	 Amanhã 

A'. 16,30, 113,30 • 20,30 hor.. 	 I _ Iro da Guerra a lista dos oficiais de propriedade devido ao REX á. 17 • 19,30hor•• 
Ging.r Rog.1I I Fr.d A.I.ir., I 	 a ema __ que concorrem ti S pr6ximas pro- Estado. 
m.i. f.mo.. dupl. d. b.il.rino. 	 moções a serem realizadas em 25 As transferências já reali- UMA CANÇÃO DE AMOR 

do cln.ma e do mundo, Berlim, 22 (Ravas - Agência Francesa Via do correnle. zadas serão revistas ime- E' .impl.sment••Iucin.nl•• ~.m : ;»\': 
B.iI.do. vi.to••tr.vél d. m.gi. Amsterdão) - Para atenuar o eleito produzido enh'e o Os nomes dos uficiais das diatamente, e canceladas se, polsa • todo o mundo, do co.ií.çõ ,,'::,. ,d 

d. c.m.r. lenl.: público alemão pelas de~rotas sofridas n~ últimos tempos armas e serviços por que concor- dentro em trinta dias de in- ·co.nlf.imm' cJo.maonetnt·unlc. Nn••II.to.n.......•o··· pE.drd.~.:..,'.~:,'.:.~.:.".I~
DA H S E C O M I G O pelas marInha alemã, a Imprensa ge!mân~c!1 . se gaba de rem a essas promoções constam limados pelas Prefeituras, 	 . 

___ pretensas vitórias contra a navegaçao brltamca e _neutra. de 30 folhas de papel dactilogra- não satisfizerem os interes- t. d. gr.nd....n••çõ••, .,:;f;:~:; 
Sob o titulo .Zona morta em torno da Gra-Brefa- fadas sadoB a exigência contida no MPERIAL ' . h . 

...", 2a.lelra - DIA DE HATAL nha», o «Rote Erde», de Dortmund, faz estardalhaço em . parágralo acima. I REPO~T~: ' ~uil3it~'l~ru 
'i/::A'. 14, 17, 19 • 20,45 hor•• torno dos navios britânicos e es.candinavos afundados e Realiza·se amanhã e depois • A vld. do. gr.nd•• jOiiíil. :emto

.<" UrII . ,igiopr."nt. do .Líder~ torpedeados nas ooslas britâ nicas, Bm compensação, o a festa de Santa Filomena, Vence-se amanhã, o pra~o da ••u. inlen.id.d•• (rim.,emis
:: .". I,lii qu.ridolf.nl! a[undamento do «Columbus» é anuncIado na página 2 por na Praia Comprida (8. José) , para pagamento de energIa lérlo. Lulu e lobr.tudo .: piiirin~

Rlchild ;;Aíl.ni ' Eth~1 M.rm.l, um comunicado de quatro linhas, sendo que, amanhã, se lará elétrica _da 8." zona: Ruas d . d . . .. . 
Phllli.-í Bfôõlcli3\~.org.B.rbi.r ' . . .' Qua~to à morte .do comandante Langsdoff, a im o batismo do sino da capela, Pad~e MIguelinho, Araujo FI- o um rom.nc. í.m~or, 

OI T,ft Io..kt RllI .. " .lor .. prensa I!ehmlta a .pubhcar um comunicado do comandan- • guelredo, Marechal Gullher- •• 
..pINo d. .....1"... qirl "al,: te,-ohef.eda ,emarlnha de guerra, declarando que «o coman- Pelo sr. Presidente da Repu· me, Artista Bittencourt, Vis~ 2a: ' f.irâ T:,,~ÔIA::;iDI NATAl. 
~ ~ '01 dido' pelo Ciá. .. dllote Qu16 '<'iegUlr "aso do seu Davio, e que o Fuehrer blica, foi . assinado .decreto, na conde de Ouro Preto :ePra- .· .·:.·· O· · i! 1MP· ER. _ .rte 	 ·'.:B.• · 'S~A D O IAAI./DIO 
SWllPlTAKE DO .BULBO ti o povo alemio a provam este ato>. . pasta das RelaçOesExteriores, çaPereira e Oliveira; · ' .. 

EXAMINE SEM COMPROMISSO O MelHOR 
SORTIMENTO DA PRAÇA, RECEBIDO PELA 

IIIOIOfl 1 
CONSELHEIRO MNRA, 26- TEWONé, 88 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Rlchild;;A�l.ni
http:qu.ridolf.nl
http:co.i�.��
http:Iucin.nl
http:acid.nt.do
http:Alli.t.nt
http:n:a.rPiSOaS~,~caU:]'enl.to



