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C A N T OLHY-~fro~;UE·'·e;I ;D"·OJ ·' D-ONAQUELE 

HELSINGFORS, 24. (Transocean, agência alemã). ·- Notícias chegadas de todos os pontos ' da Finlândiá indicam qJ~ ' J a~ tropasrussasconti.. 
nuam em retirada diante do Mar Glacial. Caravanas imensas, com canhões e tropas, tanques e carros blindados >deslisam pelos caminhos" 
cobertos de neve, numa retirada dramética, sob a pressão do frio inteilso que torna impossível a vida e a atividade naquele canto esquecido :.", 
do mundo. A retirada das tropas russas verifica ·se na direção de Petsamo, e os observadores neutros deduzem que, no caso ,de as noticias:::~:' ~; 
serem exatas, as tropas russas tentarâo estabelecer na frente de Petsamo o seu quartel de inverno, na esperança de melhores condições 'i" 

atmosféricas para o reinício da luta naquele importante sector. . ."k:"i 
LONDRES, 24. (l-iavéls, agência frar.cesa). - O «Dai.ly Express» publica o seguinte desp<lcho de Amsterdão: «Segundo informações autorizadas, ;'~itQ 

os russos decidiram suspender as operações militares na Finlândia até a primavéra». '<"i'" 

Desmoronamentos emI Está 
obras militares alemãs 

BIIsiléa, '.14. (l-lavas agt'n
ci li francesa) - As !ort il'ica · 
çüe~ alemils sôhr c a <.!o !inu 
de DuHngen, nas proXimidu-1 
des de Basiléa, estão pelu 
primeira ve7. na obscurid u- : ltado
dcs depois d l3 ter estado du - : 
mnte semanlls i1uminadlls l SANTA CATARINAO MAIS ANTIGO DIÀRIO DE por projetores destinad o,; li 
permitir continuar ativúmen- ' Diretor-gerente : Altino Floreste nos trabalhos de construo 
çiio. 

O . B8sler Nnchrichteo», 
ANO XXV F!oriLlnópoJis - Terça·feira, 26 de Dezembro de i939 

que publi ca eõsa iüfGi mavfro, 
declara qu e os trabalhot; ti· 
veram por um lado de se r 
inte rrompidos em cOllseqil f> n
cia do frio relnaote e Jlor 
outro Illdo porque se prod u· 
ziram desmoronamentos qu \: 
o sepuJtarlim colunas fi e o
breiros causlindo num erOSflS 
vítima!!. 

Di7-6tl que éss~s ohreiros 
t'rr:m polones es pri sionl'i r(l s. 

Elt6. trllte, mau amOrY 
Tens broDcbltet Selres tusse 1 
I' lei de Noslo Senhor,
16 te salva !l tlONTHlTUSEB 

DEZEMBR\Q.: O mês das BOLSAS! 

Não é" lIquidação: são preços de ocasião 1 

I 
N.8 
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oESTADO-Terça-feira, 26 de Dezembro de 1939 

Eletricidade I~,.lu~~~~Ic,~I~A~.~~cert~~ .~~~~t~;~~~r~~~.! I Tr~uJ·~no em geral I aparelhos médicos, enrolamentos .de motore~, transformadores,. dínamos de todos _os tipos, fer- I 

ros de engomar, fogareiros e quaisquer outros servlC'os con~ernentes a arte. n. 11 


ACiUAS MEDICINAIS I M~~D~!§, ag~e o~a~a~~!!~§s-
I 

Irial , Praça 15 de Novembro, 42-sala 40~, Ri o de Janeiro, encar
rega-se de todo serviço relativo ao legis ta de marcas, patentes 
dl' invenção e análises de gêneros alimenticios.de São Louren~o 

Alcalina: combate os males do Destruição do casielo real 
ESTOMAGO e INTESTINOS PARIS, 25. (Havas, agência suas salas. O castelo, que 

francesa). - A Ilg~ncia ofi !,or àiversas vezes I'oi deli
ciai polonesa «Pat», distri- heradamente bombardeadoMagnesiana: RfJn~g!~zdoas buiü o seguinte comun icado: dura.nte o sítio de Vars6vi8 7 

-- -De acordo com as infor- está muito danHicado naFIGADO e RINS mações fornecid1l8 por pes- : parte que dá para a cidade, 

II ~~aV~~~~~i~,m~nt~e~!:~~ad~~ 1~:r~ero;of::3~Spa:~i~g~?stu~Informações e pedidos 

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 84 
famoso castelo real é objeto IUs poioaeses empreeJlUtOClUll 

de profiluda i!!ql!ietação para negociações junto ús autori 

\ os poloneses. Esse castelo, dades germâuicas de ocupa

residêntlÍa bistórica dos cbe- ção afim de obter licença

l[es de Estado da Polônia, é para executar sob suas vis- Quer saber o meu segredo?

FONE 1350 Eu vou dizê-lo sem medo, 
I ~~n~~= ~r~~ite~~~~~osmo~~~ ~~~:s!~~~~I;~~o ~~~~:~:r~~ Póde espal[jar, si qul~ér:

=---:,~------------__~--:":::o:-"":: I séculos 17 e 18, famoso pela !lntanto, as autoridades ger' 
419 30v-3U esplêndida decoraçâo das múnicas responderam com Sou assim bela e elegante 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~'- uma recusa categórica. Ma8 Graças ao uso constanter ._-"-'. bá um fáto ainda mais gra
' .'11_ ve: os alemães estão sa· Da li Jl Saúde da Mul[jer" 

queando completamente o 
castelo, arrancando até o 
preciOSO assoalbo da sala. I~ ._--- ---------------- 

, f~g~:vo~l ~~ues t:~í~ro~i,ra;;~ .-------------___ 
cedam à sua destruição de
[initiva. E' neces8ário acres AVISO AO POVO CATARIHEHSEI10 P centar que as autoridades 
de ocupação, estão atualmen· 

AlemaNão póde haver saúde com um sangue im te expedindo para a linha direta Porto Alegre-Florianópolisnhll, todas as belas coleções 
artísticas do Museu Nacional~puro a correr pelas\veias, o ELIXIR DE NO- de Varsóvia» . Empresa Jaeger & Irmão 

GUElRA, do pharmaceutico chimico João da Saídas de Florianópolis às terças e sábados 
Negócio de ocasião Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

SUva Silveira, é o maior depurativo do san- Vende se uma carreta em às quartas e sábados 

ame. _ O ELIXIR DE NOGUEIRA e' mat·s "ue ~e~~it°c~~~~~' ~m ~~~~:~am~ Saídas ~eb Adrarangduá ~s quartas, 
._ ... própria tanto para 1 como sa a os e ommgos 
__ DOme, e' um SYMBOLO'. para 2 cavalos. Ver e tratar, I Agente em Florianopolis· DAVID SILVA ..... com o sr. Manoel Rosa Alves, . 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n:a~r:U~JMéM~~~7v-5 ___.. PRAÇA ffiDENOVEMBRO.~......................................•.................•............... 


i Pldimo~ Yi~itar ~~m [~m~mmi~~1 ano~~a maior ~ metor i 

r 

• , c . .' . ~ . ... ) ~ ri , (. ~ ~' ) ~ \ 
.' 

~
. 

' . ) (- ) / , .' . . ~ •: 8xpo.,ca.·9a~o 4 :G,.,tila q,u.e4o$ :

• . ~ \ ~ ~ , "\ "i_ \ " , [, l \ . "\ "'\ I . \ ~ . ',- . .a 

I
: 

Um deslumbramento para oMundo IBlal.til! i
: 


: no primeiro andar da : 

I: 
•• 

Oasa MAOEDONIA i: 
•• 


: A CASA QUE MAIS BARATO VENDE :: : 
J AGORA !• 
~ no no'y() prédiO á 11JJCl Trad~iOp.~ i• 
! NOTA: ...~::Pici'mo. não confundir e no... c... com OI imit.dorcl do nC;;;~~ \ .nti801;m. I 
: . 
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o ESTADO-Ttr~·leirl, 2& ~. Dele... de l838 J 

\~(Ieria fe~eral ~[!a~:3~: NOVO -- Dia 30 lolio Prolre~~o. ,- , Bilhéte inteiro !2OS(XX); Vig 
E' um plariO de todo!, para ' todos. Ac:eitain~se pedidos para o interior. RUA FELIPE SCHMIDT, 5 

III11I.II••_I.. ____..~ ...~-~tcJ-::-~-;; ~~..___. . j--a-u- ~ 

11 o ltovo _:~ êiá ;. Z. 15 . já ,,' estâ 
• • . ' lente ~e ', queapareceu na+ fe·esportivo I
=.g=....•ro ESTADO ' I 11 • ração, um, manhosoegoista .. 

I !ti • (ritJa /i:h~~e das rêdes dal;i;.~;I~ . 
Em • ~" l':ois, estas estão dentró / da 

Notas&fatosIAnlme,',l.dell li, p_alarl i ni e Sala- Im '; . ilei;" tànto quanto; as Illalh~scii;liI .. ;r-:;c:.ino:ao modo de pescar! ,! '· 

A TRAJCTOIUA de (il1n·1 SE!U\ fundarlo n'l cidade ~mR )]: •• 6f~ce~~~ :ril~~~~~~ d~e~=~C/~~ 
dula plllos camP.t'tl nacionl:~s da Lllguna, um quadro com· a.:. ';": • . parte oueixosa - um tal arras '1 tvêm sendo asslDalada Im· posto de l'uncionários dos E ..ãO.. m. j'udeiro, que deixa na., pr.a·i.• 
Ihantemente nos últimos tem· bancos «Insdústl'ia» e ·ComÚI'- Ri milhares de peixinhos miudo$ 
pos, depois de um perlodo cio. . UI abandonados por não servirem 
negro, durante o qU!!! est"v" Im Foram amortizados pelo sorteio de 30 de Novembro de 1939 • para comer. 

~~~K~~~~J:;;;~::~:~f~m~~~ ~a;'ü~IE;~~~~~I~~I~:~l~~~~ 9 64 TíTULOS AMORTIZADOS POR 850 CONTOS I ~esc~,g~:I!::~~~:~·~!::l~r\~~~; 
Vindo para o Brasil, clleio vespertino carioca, disse,!ii com as seguintes combinações: • de modo a confundir os pesca

!~!:~~ç~~~lf~~qS~~~!~O Gv~~': ~:!~~r s~ljll~lug~~~~l~~e ~Uitdeer~ tu AAC VAR KLJ GCP QDA FPS I ~Jí::2ts'alv~~~~0 aScS~:'r~r~. 
ca!no; m&s. ao cabo de dois ~f~noa,~oa Hn~~~m~esg~[~ráNH~ li!! Melhor será que o egoist. 
jogos, começou 11 dl'silllSÜO. cidHde, dentro de seis meses, li Amortizado com 100 contos • fique quieto, deixe de estragar 
Integrando o Vasco num pe· de um Ildiffcio onde t'icar<lo 11 SNR JOÃO RIBEIRO VARGENS, laundeiro • propri.lório - • a criação de peixes com seu 
rlodo em que nada conse localizadas as escolas d<:l P..J.I. Canl._ieir.. - Blía. • arrastão -.Processo Condena
guill êie realizai, Gandula vários esportes, além do um :::: • do', porque os pescadores di. 
lie deixou {'nvolver por a- llstádio com cllpacidll<le pa- m= Amortizados com 25 contos • z. 15, silo Colonizados e ma· 
quela muré desfavorável e ra 18.000 especta:1ores. iiiii SR5. FERREiRA & IRMÃO. prop,ieti,ioi do Cill.ma Edcn'- triculados para pescar no mar 
não raltou quem lhe atribuis- • Parnaíba - Pi.uí. • visto como nos rios não há es~ 
se a responsabilidade pelos l i \1 jogador de futeból vai iüI 1 SNR. AXEL THOSING SORENSEN, indu.hi.l d. lacticíniol. En- • paço para a pesca de rêdes e, 
[l"aCaEi!OS cl"uzmaltinos. fllzer sua estreia num jôgo illI cruzilhad, --- Município de Ba.pendí - Min.. G."il. • mesmo, é proIbido!.. 

.Jogador de alta ~ll1sse, importan:lsEimo e, momentus rui " SNR. ACRISIO ALVARES CORDEIRO. com'lciente - Burití de. JUSTUS::: 
Gandula procurava produzir, antes de entrar em campo. ;ru Estrad. - Min•• 'G.rai.. • 474 3'1-;::;-2 
mas n<lO encontruvll apoio chega·se no treinador e dj~: := 'BANCa ALEMÃO TRAN:,ATLANTlCO, p/cont, Terc.;'o-(. F.d.ral • 
em seus compllnlJeiros . o que - Estou com medo.. . l1li SNR. ANDRE' GALASO, RUI XII . 79-M.rc. Muncipll-C. F.derel. 
[azia soçobrar seus esf,Jr· E o técnico: - Eu tum- E!! BANCO ALEMÃO TRANSATLANTlCO, p/contl T.rceiro- C. F.deral • AMÁ-DIGESJ:ítl 
ço, fazendo com que êle pus bêm!... ii St-:RA. ADI MüLLER REGNER, upô" do Sr. Willy Abílio R.gn." • 

arruina à s~Ó~ti
~~~~~z~nd~~i~gO i~)~I:ad:~~(~'~~~ O quadro t~Hl perd ido e~~ SNR. AORlSTI~Ê~e ÃRR~·D~· CA~A'RG~~g:~Ci-;;- d~' fJ:'e~~~'& Cil ., • _ 

' . A05primtliro~ s;~~to;~;'-~ bancada. CGmo que pre- o técllieo fez grande alarido, ~ RUI Conceição, 14 .-- São Plulo. • 

tendendo salvar ao men(ls o procurando, pnr todos os i5! (IA. GRÁFICA P. SARCINELLI, RUI Justo Aumbuia, 53-S. Peulo. • 


~ . De Wiu. A prisão de :prestigio de suas qualidades meios, explkar li derrota . Rã • 
- . •... ... \'entre.alinJruasaburroslI:~o::~e~~~ft~~ '~;~'~~~; '..••......,•.::.•.•.•.' 

• fAlta de apetite.-· enx..~ 
queCI\S, tonteiras, pezo no 'individuais. Ch~gJu-se a ('Ie o pl"l!~id<:ln· ii!i Amortizados com 10 contos • 

.... bo- ~_ 
.1., ~ cejosesomnolencia '\ ~~~~ :~o~il!~~~ic~,~e~ G~~~ - o spnlíor íl/

ll
"'" , IIm!U • r J~ depois das re€eiçoel l 

dula reabilitando se inteira- ta~boU~, Iam h ! " '; 1 Como fi Amortizados COIY' 5 contos (Prêmio Unico) • .', Ir ~~~t~~ ~y~~p~~;::s~Õ 

Agora, porém, que encon· te . iiii 51 títulos no va!or de 510 contos • estomago. azia, 

uso oppartuno do P6 DIges!iyo Damente e já hoje sua cabe.,:a assim'.'... " . .. .. SNR. SEVERINO TROMBINI. resid.nt. .m Mococl - São P.ulo. ._ Witt (udesapparecerimmediata;2: 
mente ess~s males. normalisando as 
funcçOestliacstivas. 

é vista em campo como umll - Só 1'11;\ bUfulilo 'Inundo _ SNR. CARLOS HERMANSON, p/I/nale Erlin., Ch.l. d,. olieinll 
::ve:r~~r~~~~enda às rédes é batido.. . l1li d. Ci•. Cer..jR:ber.=~'i'~;I::'·~ ~oJo;.~~~ilác;o, 17-A • O DESCUIDO É PERIGOSO 'i;,( 

NAo seexpollha aOK'rave'Ulcod~!I": 
gastritesQda.shorrivcisuleer... sdu()oo~ 
denaes. Faça. uso bDm.e~1i,~_~~~.., :{~[ 

Gandula manej!l aquela cu· A arte de esgrima • SNR. DR. JOSE' DE SAMPAIO LEITE, FIZ.ndl Plr.ilo -. Suc. I 
~i~~~ d~r~~~~~~r~a~mr::i~I':0 Foi nus formosas terra da 111 Rodrigue. SOlr•• .-. Slrra Azul - São Peulo PÓ .. D· IG·· ·ES··n··· v··O 


' Itália, u m:ie de todas as RI' Ui! A/lI "'oveolb"o p. pa"sado I'á fioralll amortizados I
nos passes, com tambem nos les, flue nasceu a verdadei. _ iVI,. > , ,'. " ...,.•. ...", 

~~~a;õ~o a e~oa~·ll~~ ~~l~·d~~~ ~:ma:~~.<:l.da a~:(~:.im:. ~:~~r~l~~. ;; 65.550 contos de réis • D~;.iITT 
n:io envie, com 8 Cllueça, mento da urma de fo~o, que ! Solil'itai a r<:llaç<lo completa dos títulos am6rtizados, na Séde • _-...!=~~~~~=~~ 
uma pelota ao arcu ínimil-(o. em vez de entrar em <Ieca· na Social ou ao Suh.Agente na I 

. IWMEU e (Juill.!ar:ies diH· ~~~~~~'qU~Il~~~::!neht! cl~~~: I Sul Amer.·ca Cap.·tal.·...atl!a""o Almanaque do 
ctlme~te.retornarao a S.P.llulo, goria da ciüncill c arte. iI .. 3' «Biotônico» . 
Os d011! Jogadores I~andelra.n E' qu e a arma de fugo, ADOLFO BIETTCHER. Florianópolis Rlla Trajano 4 (Joalbeira Esmeralda) , 
tes se e!lco~tram 8IDda )11 e· obrigando IIS cavalheiros a iHi O InstItuto Medlcamenta, 'a 
808 ao 1'lumlDeos,; por Io~. abandonarem fiS armaduras OH O próximo 'Sorteio de amortização será realizado em 30 de Dezembro que devemos remedios ver
gos ~o~trat~s. Alc~ I~O ml1l8 agora facilmente vulnerávei~ ruI de 1939. às 14 horas. I dadeiramente populares, co· 
o gremu~ tllc,ol~r .1,1 c(Jmu~l . e que tolhiaUl os movimen. ::11 mo o eBiotônlco», o «Fon
cou. ~ Lira CarIOca ,.q,ue oa~ tos dlJ combatente, prejudi- ~!II.iI_liãi.iiii••IIII.=-._•.•.•_••••_.,. tob, a «Ankilostomina», e' ,o 
abrllá m.lO <los sef\lçus de cando grandemente a rapi ...-.--..--- -.-- --..,-- --- - --- «Lacto-Purga Fontol», está 
amuos. dez, obrigou-os, ;amllém, li AVISO I distribuln:1o o seu interesS8D" 

dedi-.:arem·se ao estudo de A Sociedade Beneficienlc dos I te cAI'!:anaque dp Biotônico~ 
O FLAMENGO rec \! bcII 11- paradas mais eficientes e Cabos e Soldados da fôrp PI"! . pa~1!: 1 40. . : 

ma proposta para fazer lima golpes mais rápidos.}: quan- blica, do Estado de Santa Ca- l'ijesse opúsculo, primoro~ 
excursão ao Ccará, l>om uma do as pesadas armas usadas tarina, chama. com urgência, os -==:=.-~~, ~~~:.n~~~:!t~::~e~~:I~~~~~ 

' '~=-_.:=- ~~:~.. _: ...~~r~O~:I:~a~~~~S ~~~pjeOs~~ ~~~a~lõ:~r!~:fn~f~~~~:~~~~:~ :~r~~~~~n~l~r~a~eaCi~~I;!~nee:.esn;;: ( __,~..,...~..._ -.--:.-::.- .. ~\o'18bOrós~ofo. inrrr~daçJlelÍ
paga8. O campão carioca lugar li Ievissima «rapiere», dado músico desta Força, para uáb ,ane o as, cur os a es, 
está inclinado a aceitar a a espada em que prepondera apresentarem us respectivos do- p ginas de divulgaçãoCltm. 

- d f' t!fica e tudo quanto .. p08SR

irif8~~!m~r ~;f~!~e:~~~~: d:Js~~;:a:::~::: dOaS ~o:::: ~~~:~~s, d~:~~O~e ~~f:~~~e~el~ l:!e~:s~a:p:r~~ ~~~\~~::~t 
contavam com a força mus- Secretaria em Floriar,ópolis, manaque é dlstrlbuidogra-


O NOSSO colega .Sal do cular onde a potência dos 21 de Dezembro de 19:19 tuitamente às pes80asque, 

Estado" publica o seguinte; golpes. mesmo qUe encon. José Conceição Fonseca para 8eus padeciment08,p:e" 


«Já é do domlnio público trassem a lâmina adversária Secretario ferem os produtos Medica~ 

o Interesse do Clube de Re· obrigavam-na a ceder, dis: 471 5v-õ menta, tão afamados no ~ paI8 ' 
gatas Almirante Lamego em punbam também de alguns ~ • ~ -. Inteiro. ' . 
organizar um qUl1rdro de Iu- truq~es. de eficácia discutiv,l • Gravatas, Camisas, ..Pijames, ':1
teból, al1m de que o mesmo e prlttCipalmente de muitos Casa Electrlca - . Meias das melhores, pelos .me" 
póssa dIsputar o campeona· saltos, agacbamentos e es· • ~II e nores" preços, só na CASA"MIS- ' 

to do Sul do Estado. Para ês- qulvas que tomavam o com· ...,~••:I~'" /' - CELANEA. _ Rua Trajano, 12 

se fim a sua diretoria, re· bate exageradamente movi' vende medidores e .1"" ~ _~ / . ~ _ _ _ _ 

centemente reorganizada, já me~tado, exigIndo, ass~m installa os «quadros.. 
se pôs em ação, tendo con· m!lltc! terreno e grande dls· para os mesmos A falia de vivacidade, a Irlsleza ou 50" 
seguido um quadro rellular. pendlO de energIas. • bretudo a mdolencia que loma o Irabalhador 
EBtretllnto. O Lamego I!re- A nova es~rlma, de movi· Preços modicos. Incapoz de produza o que se espera de\le 
tende possuir uma turma lor- mentos curtos, reduziu os e que eU". de reslo. póde dar - não e o Pre- CLlNICA-MEDICA 
tlssima e, ao que 8abemos, a largos molinetes e aboliu os ,gulça-Vicio; e peor: e a Preguica·Doenca, a caracteris- Molestla .lnternasde 
~ár~::61~~!á~~o~~a?tra,~~~ ~::}fZ~~d~n~~':n ~:genü~f:~:i Rue Joio Pinto, 14 :~~r~s~i;~:ilação'" da qual é um dos sYNptomas mais Senhoras e •Crianças e 
_como.Mato8;LOló, .Amadeu e economia de esfôrço, ganban- Serviço garantido Pora combater essa preguiça doentia. basta 10mO! CON~~r~làRIO : 
Secura; c,ootalÍdo ainda o La- do em eficácia, pela subtileza o ·'Neo· Necatorino". que restitue ao enlermo a sauei.. e R'ua TràjariÓ; ·:~ h-:"' Sob. 

~ mego, com o arqueiro da se· dos . seus gOlpes, .segurança Geno VIl. ou Milão, que des. a di.posicào peno c trabalho. CONSULTAS: 
-' leç80:::;cl!ta~l~ense,. Franca- de. suas •.. paradasFe rapidez moralizou os possantes gol- ANeo - Necatorina é um vermilugo poderosq. acon· 1 9 -ás 12 ei'Í4'~ái\j1l Oorll. 
lac,cl;"A,~s!IIl,p:e8quadrli() l~~, d.a8 : ~uas ; fesp()~~a.8; .. . peseas cutlladas , silvante8, dicionodo em capsulas ros80S contendo tetrachloreto d. ,. , < RESIDE~CJA: 
meg~llI.t.a para, pró.lClmoanu; Y,E c2 fol \~d8e - y~ôg() ~almoe tornacla8impotentes . .antea carborlo em soluto 6Olido. e oplimamenle tolerado s-19 A.,: HtKfllo Lâi, 18Ci 
eon!~~.!!le aabVmo., cle!~r.~t~cnlcl)iY,~r~Il.~~1~81!'.ie~ela de supremacla .da <. ponta : edoOr9~niSjOhU~~n~..,....""".,,"," :~~. 'é - Pbo.: IJgl

~i1~1~~~.:~~1~;!i!~r!e~l;ktl~\13t~1:~~~:=:;~:~~!~rr!~~~:.: . :~~~~;:~<NiiE()À: Tio(~R~I;;~~.tJ :f.j: , t..~~~~~~>,~~~~~.dO. 
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16 v.170 

o151100":'Terça-leIra, 28 de Dmllbre de 1939 

Matriz 

OR. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-cllefe de c/l


nica do 

H 01.4 oits.l d.i" 
Nuêrnbül'g 

lPror~. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

ESj Jcciali.o,;la em 
Cínu'gia GeJ ai ' 

Alta cIrurgia, gyn e 

cologla (doenças de 

senhoras) e partos. 


Cirurgia do systema 

nerv uso (~ operações 


de p!a~tlc!l, 

Con~Lllo rlo li rUI! Tl l1JII

co. l::! tc:(\S lO ii~ í~, e 

d a, IÓ <Í ~ 16,bO) T~l e

pbone - 1,28!i 

Resldencla á rui!. Es

teves Junior, 20. -.

Teiephone .-- 1.1..>1 


118TITUTO DE DIAGNOSTICO 
CI,J~oICO 

Or. Ojalma Moellmann 
Formado pela Universidade de 

Genebra l:5ulça )
Com prâttca n08 bOBpiluls europeu8 -
CUnlca médlCll em geral, pediatria, 

doe~::i:I~~::teTéc~f~~OSO. 
Dr. Paulo Tavares 

Elpeclalizlldo em blglene e saúde 
públicaR~gl~eUJ~~~~~~~adC do 

Gabinete de Raio X 
Aparêlbo moderno SlEMENS paraidlllgnódlcoR das dO t' ncas Internas' 
Coraçl1o, pulmões, veslcula bIlIar, 

RadIOgrall~!tõ:a:~~:' oelFãdlograllaS


dentárias 

Electrocardiogra lia clínica 


(Dlagnó8t1eo precIso das moléstias 

cardlacas por melo de traçados 


elétrico 8.) 

Metabolismo basal 


(Uetermlnação doo dllúrblos das 

glllndlltas 110 8ccreçAo Interna). 

(Exam~0~~~1~~e ~fc~~;~~a~ICO do
suco duodenal e da blll.). 

Gabinete de fisioterapia


Ondns curtas, ralos ultra-violetas, 

ralos Infta-vermelbo e eletricidade 


médica 

Laboratório de microscopia e 


análise clinica 

Examee de sangue pata diagnóstico 

da 811l1is, diagnóstico do Impaludl. · 

mo, dosogem ca uréu no sangue. 
.,te. Exame de urina. (rcaçl1o dE' 
AscbelD Zondeck, para dlagnósllco 
preooce de gtavldez). Exame de 
puz. escarr08, liquidO raqulano e 
qualquer p~:'~I:a C~~~o.eluCldaçl1o 

Rua FernoDro Macbado, 6 

Telerone 1.195 


FLORIANOPOLlS 


f UM OI'IIMO DEPURATIVO I 
... . Ora Noemy Valle Rocha. 
clinic. err. P orto Alegre. attesta 
que a "ElIlIR DE MílGUElRI", 

é um opti. 
mo depu
rativo do 
sangue, e, 
que t em 
usado com 
bonsreaul· 
tadol f nas 
IffecçOI' 
d. orilem 
• yphlli~c•. 

AH...;,gra. N..mr Vali. Racho 

- Rua Conselheiro MaFra n. 8 	 Filial - UI Trajano n. 1 

Procalma 
ANTI·EPILJ~TICOCompanhia 4( Alianca ~a Baí2-:-1 

--~------------8-AIA i-
Fundàda em 1870 Séde: I 

Seguros Terrestres e 

~lI~~H~:1~t,7b:::: "" ~"
 
Sinistros pagos 

Bens de raiz, (préd ios e terrenos)' 


Diretores: 
Francisco José Rodrigues Pedreira , 

Freire de Carvalho e Epifânio 

Maritimo~ I 

' ~I!!fIflli II o " ,,," """-" " ,,, ,,,..,,I
S.ü1l4:7i 5Si7íJ I livros, pruprictArjo d" PadurllS Can

1/ .186: 248$949 Ilr"l. rpsidcul" n/l cidude de Ouro 

~~~gicri~~.~~o"~I~:t~I"~~~~ ÉPI~~~:~ 
I á':,!~i?r.~u ~l~tieo ~ ( 1~~))~~~1(í':o (r~at~~ 

Dr. p.i nfil o d'Ul ra i l~~I-":;;fJti .Fc;cP" r"do PHOC ALMA. 
José de Suusa I'IWCA LlIl A " s." gum o ex ilo no 

l rUluru cnlO d.. EPILEPSIA. sendo 
~~~@ i~(~."iellm ...mto moderno e 1001 

da CunhaI'!--------------------- 

Reguladores de avarias nas princi pais cidades 

da A m~ ríca , Europ~ c Afríca . 
 I

!;V-' ri 
SERVIÇO NAC!U NÃio Agentes em Florianópolis 

DE RECENSeAMENTO 

CAMPOS L O B O & (ia. Rr",,;J,'"'' ,

II 
AfJ:c iliu;. p a frio t icn 


nlr.nt~, 11 operação do 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 3\1 J7C( : ~ 1l.~r' ''lr1let:·to di? /940 


::firn de que ao E~ttldo 

Ca/.\:a postal 19- TelephoM1083-End.Tel. • ALLIANÇA. Novo sej . ", (,,,"ultodos 


I I 
,- fomentos ""~ti-"icos 

Escritórios em Itajaí, e__ hetltllt I ;' ~' c r 0$ " grn" n n -Lagunc__ que f",bif itcn, o «'s() /

Jt' S ['Io',l..·" " ,.'; ' ;.:l ... iOJI., i:; 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes ~~(.~:~.'~::~:~it~~;;~~" ~~~: 
vid.;~nci:J soci.,!. ordem 
c d~<"'<:iJ ptI/J/i(':w. movi· 

----- .--..------.. rm'n to s 1"""''''',I.. ,os c 
m,"to. o"tro.'.FERIDA I rr:<,s~,;~'~(fC ide;, fi v6.'

N- h . t (C~;,~;:;-~~;i:;:;;:- ú" 1nol'".n .• :, ao a que resls a bw,,.,,,,, 
ao uso da

CALENDULA CONCRETA _ 

B melhor pomada para fe ridas, que imadllf38 ti 
 Joaquim Rodrigues

ulceras antigas da FonsecaNilo confundir com a pomada commum d e Calendllla. 
Exijam CALENDULA CONCRETA e m lodas ai parti c ipa que vni ca Rnr 

pharmacias. c om 

Depollttllrlu nesta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO Mercês Francisca 
Rua Constllheiro Marra-iH 

:::::::=============::::::::::::=-

Carlos HC2pcke S.A. 

Matriz: FLORIANOPOLlS 

F1l1a18 em: Bluwenau, Cruzeiro do bul, Lagell , 

Laguna e S. Franclsco-Mostruario em TUbarão 


REFRIGERADORES ELECTRlCOS 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
Dois modelos (de 90 e de 120 litros) 

IImbos de Dmll ecooomlll surprebeDdeo.e, pois, em 24 
boraa .cOD~oJiJem meDoa energia electrh:a do que um 

1.l!Orrude eogomruat ltnt 2 bonse de eervlço. 

MaDt.~inos . em depósito todas as peças sobre· 
,8&leDtes'" e ,mesmo mecanismo8 completos. 

eaa 'eaaoa de iiurrllDlol Ois proprlelarlol !\cr'::uallen· 
da. IlIIlIledletamUlIe,.em ·DeceuJdadt: de 1I.~II'DtÚ4leiD 
• .,.... de ~ 011 IkvolytreGI 08 'ClrliIlGdOl. ,.r. 
-- ......... :sao P. o 08 60 BIo de "'"to. 


Ii 1'<, 2S Ii l l)"(j 
pu l. · . • , - -.... 

~~__~__ _ _ _
43_Í'_.: _ ______15_V_.-_15 

EMPREGADA 
Precisa-se de um3 , pa ra se r

viço em ca sa de fam f1i a. Rua 
COllsellwiro Morra - 123. 
446 5v· 5 

- GRATIFICA-SE 
a quem ach ar c entregar á 

rua Almirante Lamego, 76, u:na 
ca rleira com cH ta ouantia . 

463 5 V-5 

Quer ser feliz ? 
Em negocios, amores, ler sor

te, saúde e rea li zar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Postal. 407, Hio de Ja
neiro, que lhe ind icará o meio 
de obter lriumpho, prosperida
de. fortuna e saúde. Não hesite 

MOTOCICLETA 
«Harley - Davidson" 
Potê ncia 81 H .. P . 2 cilindros, 

molor perfeito modelo 1939, 
vende-se por preço de ocasião. 
Tratar com Augusto Brando. 

472 5v a 

Or. BuleRo Vianna 
-0

Consultorio 'Rua 
JoIo Pinto n. 18 (so
brado).CoDsultas da 
1_" 3 horas de. ~!U'
de~' A08 pobres - ' 
,Côo8uItaa DO Hospl~:/ 
tal de Caridade. .. 
S hora. da lD&DbI. 

Mme. RÔBERT 
Com longa prática científica 

Mass!lgis ta r eceotNJ'ente c hegilda du Rio d e 
,Janeiro e Recife , onde t rullll lhu lI com a s melh ores 
Professores, t' ntre os quniO': Dr. Os!:ur C outinho, Di 
r e tor da Fnc uldad e d e Med iejml do l~ eciYe , Dr·. Luí1 
d e Góis, Professo r Monteiro de M()rai ~; e n o Rio c om 
o P rofessor Dr. J úlio NOV ll is, Dr . Capo Ctt rlos el A Mi 
randa, do Hos pita l da Poli e ia Militar, <,tc . - oferece 
~ e us serv ieos il Socie da d e Catar inc nse assim co mo nns 
Mé dic os e ' Hospitais. 

/\te nde a c hllmrl!los a domi c íli o. 
Rua Est l!ve ~ .Juni o r 1::;-, -- 1' 011!; ,oi :! 

4(j~ 	 ;lO v 

FOLHINHAS 
Ffl hri c a, uma dns mnio r t'R e mais nntigllR , procura 

REPElISEN'I',\ !\I'I'EH !ICTIVOS " !li !n<! :ls a 8 7.0n11S l' lnc nlidll-Idl's Il n Brlls il. 
HEIUO _ 	 U :CRA'I' IVO _ DI~ FAC IL Dl FUsi\o. 

01"1 ' IMA S CONDJ(.: ()Jo:S. 
Ofl' r tns 11 : -Folhinhas » - Caixa, 1!I·n - S.lo Pa lllo 

Curso de admissão 
Anibal Nunes P ires e Ar! Sartorato, profes

sores do Ginásio Catarinense, avisam aos dis
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. 

414 	 v-31 

em 
tempo a sua 

assignalura 
Chega o lim do ann",. 
epoca de iniciar ou refor
mar assignaluras, Ao 
assignat seu iornal ou 
revista. laça-o ganh';mdo 
um valioso brinde. dirigindo-s.. á Eclecllca. a 
maior organização de publicidade e assignaturas. 

luShBulD.61 ç~/J~ ~f1;,./I~ PUBLICIDADE 
C.hStJl539 ·S.PHID ~WiA ASSIGHHüiiÃ~ 

COUPON 
Deeofo -.. -- -.-__.....__Q asoigllaturc:l 

. ' QaSdar ou ..Iormar) 

(JonaI ... ~\al ....'••~----------~~+----------.... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sua Gasa um 811 

Neste fim de ano 

adquira os legítimos móveis de 


FÁBRICA ZIPPERBR & Cia., ~o Rio Neorin~o 

Conforto - Elegância- Durabilidade 


( 

de H. SONelNI à RUA TRAJANO 

o Estado o «Salão 
Diarlo VlJs/Jcrtllllo 

Redaoollo e OlrlolDal , 

ru Jollo PlnlO o. 13 


1'111. • I02:l:~'y0lt81 1:19 Praça Quinze de Novembro. 10 
A:I:lIONA1 UIV.S 

N. Capllal : 
Anno CO:WOO 
Semeltre !2$000 
Trlme.lre 1%l1000 
Mh .~ 
Nomero .'Jullo I!OO 

No '"t~,lo" i·[;p;ê;;··N;;~·~·iIi{~7;H;;;k;:·i
8emer!re 

Trlmetllre 


ADDO Banco de Credito Popular e 
_ Transporte rapido de passageiros e cargas com Ot~!p....or «Anna- ; -_

ADDODOIOl medlaale ooul.&olo Agricola de Santa Catarina _ unicamente de cargas com o vapor .Max-;
Soci,d.d, Coop".tiv. d, R..pon••bilid.d, Limilld. 


SMe prQprla - Rua Trajano n.O 16 
 - ~ 
FLORIANOPOLIS : SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE--=:;POLIS I 
Fundado em 1927 

Capital 135:000$000 • - I 
Fundo de Reserva 54:045$688 : linha Fpolis.-Ria de Janeiro ILinha Fpolis.-Rlo de laneiro Linha Florlanopolis- :':;: I 

Correspondente em todo o paiz Escala Itajahy-S. FrancIsco Laguna. 
Emprestimos - Descontos - Cobranças • e Santos, Escala S:lo Francisco • 

.. Transportes de passsageiros .' Aluga-se ou vende-se ORDENS DE PAGAMENTOS • e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas, • 
a casa n. 145 da rua Frei Abona para DEPOSI'l'OS os seguintes juros: 

Caneca. Tratar com o dr. Os .. .C/correote ti. dispoeiçíio 2%
valdo Bulc:lo. - Paquete C. Hrepcke 1 e 16 Paquete «Max- •C/corrente Limitada 5% Paquete «Max. 

C/corrente Aviso Previa 6% Paquete cAna- dias I) e 23 dias 7 e :!2
PRAZO FIXO dias 2 ·e 17 •

por seie meses 6% Salda á 1 hora da madrugada. IASS. FILATELICA por dG:z:e meses 7% Saldas .~Ll ;;~órl di 
por doze meses com renda mensal 6Y.2% Embarque do Srs. passagei- Saldas ás 18 horas p. m. madrug~da.DE S. CATARINA ros até ás 22 horas das ves- I' 


Rua Tiradentes, 8 Administração de predlo8. 
 Orden~e~~Sé~~a~:~:S~té ás Ordens de embarques até !' Ordétisd~ embarqau ai. I= 
(I~ }ãíídâr) 

12 horas ~as ve!~cras das 61 1211ôrâk ~~i> AI I:"~:.pcr.. _ 
'"c:<" " .. " /'. . ..:" ; ,,.RepárIições Estaduaes e Federaes. •. _.>.-- .,-A. I.da. B.. ... - li .. IFLORIANOPOLIS AcceUa proclltaçào pare. qualquer recebimento em 

-' -'o'INo'I ' Re prtleD,lante -dif Caixa Economlca F~.ral PIII'tI •
=:' ;: ~ du Apollcu PernUlbuC&Ila• • 
Corr..,..s.oc. a ._aal. 2iP. .-44 AI pilHem' IUlo Ytndldal. no cserlptorio di emOb.erv.çõc.: prua, tdllnte I9reltntaçJo ele atlt.INo ele Ylcclna.• "... ti _w. ------------------~-- _ e' uprtlumenle problbold, _ ICqllillçJO de puNfeal , bordo do. 'f'Iporca.
clo!:n~O,:~O:1 ~:: GONORRHEA cronica I Todo o aloylmulo de palnre1ro. e arr". • 'dto pelO Ir.plebe IUO I 
w .• 6u. lelra du I~ I dtll. MaA". 
li 21 hora. Mio deea1llDle I A IOteDol. progrediu e b6 uma Par.. mall IIItonD~ na Ifd, dI 

S.~o ","'ai para NOVlDADB que resol'98~ o n u QUo. • Emo... Nac:IoDcd de Hanva. Hcapc:b


Mllr. 30. I- - J_.... Maxlmo aJaUlo. Carta pera: . t , Ala CouelbdlO L · 
d C' 

&.-"t__ __ e wuor.J CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO ___.1..................._-_1.
D.,_, __ _ ' ... 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o ESTADO, 26 de Dezembro de 1939 

é a nova marca,!Vida SOCial!! ÚUima hora esportiva II 	 II Ecos e Notícias I 
tipo untco, do MO
INHO JOINVJLLE.I 	 Foi promovido o escrivãoANNIVERSARIOS _ _ 	 A melhor farinha da coletoria fedeml de Cu

Passou ontem o naraliclo do nos-	 de trigo e de maA seleçao carioca sagrou...se ritibanos, sr. OsnI CámaraRfmlfJA50 es!lmado conterrâneo sr. Raul - d B -. 	 ior rendimento! Silva, para a coletoria ue
Wendhausen, competente funcionário campea O rasl Exija-a de seu fornecedor. Hamônia, nest~ Estado.do Banco Nacional do Comércio. 

Fez anos ontem a gentil sllta. Atuando espetacularmente, os Süanabarinos obti  ~i';(,.ti:.t.5loillllWYZ____i!IIIi______._._. o ~~~r~~~I~~:Ono:~u e~!~~ 
Helena Dulra Simone. veram um placard de 4 a 1-Fraca exibição dos 	 ta Anita M. Weibel para o 

cargo de dactilógrafa da(omplelou ontem seu !.o aniver bandeirantes-Carreiro (2), C. Leite, Romeu 
sár�o a menina Mirlam, IIIhinha do 	 Brasil e Argentina prometeram AUándega de • Florianópolis. 
SI. RlccloUi Oueluz, funcionário :da e Teléco, os mdrcadores_ - '-ai - O porto de Santos, segun-Fazenda EsladuaL . 

A peleja pela onda da Rádio Recérd apoIo materl ao UrugUai 	 as dedo regras regislro 
Decorreu ontem o aniversário do Buenos Ãires. 2it iHavas. iigêm:ia francesa -- Ne marítimo internacional {oi 

iôvem Décio Moritz . No estádio do Vasco da metro da "rea perigosa. Zezé momento em que o Uruguai encontrava diliculdades para ~Iev~?o li,c.steçoria ~~ por-
Gama, cariocas e paulistas, Procôpio cobra pelo alto. c., impor a parlida do" Admirai Graf von Spee". e quandO a? ~«rImelra . asse», 

TI,1nscorre hoje o nalaliclo da exma. bateram·se sabádo último, Leite cabeceia , aninhando a legação do Reich manifeslava o desejo de prolongar a es- Visto ter o seu mov~mento, 
sla. luci Couto, espõsa do sr. M~- perante regular assistência, pelota no arco guarnecido tadia daquele couraçado em Monlevidéo. sem que fosse de- durante o ano de 193~, yl
rio Coulo. na derradeirn pelêia para a por JuraDllir. Eram decorri· sarmado, os ministros das Relações Exteriores da Argenli- ~a~ass~d~ quatro mllhues 

decisão do Cllmpeõnato Bra- dos ·1:1 mmutos. Encerra-se o Ina e d,!i Bra~il prometeram seu apoio material ao Uruguai e one a as.• 
Passa hoje o anlvels~rlo do nos· '1' 1 t caso n o esl ve do 	 I

50 plezado conterrâneo sr. Tcyho- SI euo. em~o com ~) vantagem. a I sse prepara . 	 _ Reune-se hoje às 19.:30.0 

Bralie Fernõndes, dlligênle fün,ôünáriü Os gunnabarinos, reeditan· dos carIOcas por - a I. horas a Academia Catari
da Delegacia Fiscal. rr~ ~~atia~~e~~~ant~~:tl~~t~~~_ A fase final I ,nanse de Letras, em sua só-

Senhorita, faça com que Reli Da. ram uma vitória ampla, que Saem os cariocas e as ten- Com o uso do NOVO PALMOLlVE - de à rua Feli~e Schmidt. 
morado u.e chapéu RAMENZONI. 	 não deixa duvida sobre a t!lUvas prosseguem (]'JS co;" que é mais suave e mais. duravel - Está eleita 11 nova direto-

superioridade dos azues em lados sem I!lnces de maior r.onsegui evitar o appareclmento de ria da Academia Brasilcira
HóSI'F.OES relação ao «onze» paulista. evidência até que o juiz pune d 	 de Letra8, n qu~l fico u as-

ESI~o hospedadas no Glórla-Holel O esquadrão carioca, sur- urna falta de lracino no limite espinhas e cravos conservan o a sim constituid,,: presidente, 
as segulnles pessoas: dr . AdôlbeJlo preendeu pelo jôgo técnico dll ares visitante. Og eobra cutis macia e ICelso Vieira; secretário ge-
Wllke, José Garcia de Ouadros, dr. e precioso que pôs em prá- e a barreira defende. lnais- avelludada ral, Levi Carneiro; 1.0 se-
Neméslo Gomes da Cunha, dr. An tica, enquanto os paulistas tem os cariocllS. Hobert<" a Icr., João Neves da FontC'u
lõnlo Rodrigues de Almeida, dr. desenvolviam atuacão fraca, 2 metr<os doarco bandeirante, ra; 2." secr. J. C. Macedo 
Luiz Campel!!, Arno BaJlh. Antônio deixando-se envolver pelos desfere I'ormidável tiro. JUl'an- Soares; tesoureiro, Roquete
J. Ollvelr3, Anlõnlo Tonannl, Cláudio contrários. di!' defende, mas :lolta li pe-	 I Pinto; bibliotecário, Fernan-
Barbosa lima e Aií Kuhn. 

Os lances principais ~~~adOe p!~~<]:~I~i~~.S~~:~J~~: Iefst~l,lI~aJ~~~~ dif~~?:r:s~ R~~ 
da partida se 08 reBetores e Il peleja srll. Ataúlto de Paiva, Cláu-DESPERTE A BILlS Os quadrotl alinharam-se prossegue com a beola brun- dio de Souza Il Antônio Aus

às 17.15 com a seguinte 01'- CII. O jôgo passa a carate tregesilo toram eleitos paraDO SEU FIGADO ~anização: CARIUCAS risar·se pelo progressivo do- li comissão de Contas. 
Sem Calomelanos_E Saltará d. C.ma Nascimento; Norival e FIo· minio t errit~rial dl!s . J:( ua~a- Na pr6xima quinta-feira, 

Disposto r..ra Tudo rindo; Zezé Procópio, Og e barID?s, c UJa. eXlblçao Im· em sessão pública, tomará 
S I'\I rij{UlI" ,I"".: .1,'rrIlUlIlf . tlíllri""WUI I', i\rgemiro; Roberto, Romeu, pr~s~JOnou tavoravelmeJ:!te. posse a nova .diretoria. 

/1 11 ' ·,. ' ' '11111,.... . l>ili". s,. 11 " :.,, e Carreiro. é org~nrzuIU U l i r,u d.' I.ili.. 
1 ~lIrfl· li v " ' ''10 ' 1110'. " !4 /l Iilllt' 11 I0."1 n ;, ,, .....:,n C. Leite, Tim _ . LUlZlIl ho quem 
Ili":f 'ridolll! IIIHll lr"""III _ lI." .-a ...,... iud u"" .. PAULISTAS - Jurandir; Ira- Ium atlllfue .de «desafogo» Terminará improrogavel
" l'Il ' '''lll,,:,, _ S" lor,-," ' 1II11 I,ri";;",j,, ,·,'uln· 

\', oc" "" "I" -III · ulmli.I" '·(·"'III''1'IIl'·'''<'·'u'u" 
cino 'e .Junquei!'a ; Cipó, Ipara os P<lUhstllS, chutand o meote a 30 do corrente o 

1I"_TIIII"""I1I11I':" """i""""IIIIIIII")'ri, , Brandão e Del Nero' I uizi - a um metro apenll3 da trave. pl'll7.0 par!. entrega, no De
1 "'

r./iIl!U1. !'\lUlu IUI ,'''m" li" rUIIl".~a,. 1',1I1I11I~ 
( JlllfI ", illlltks " '111\';'" "ã" ""'11'" " nllo. Servllio, Teléc(;, Remo 'l'i!D' de posse :1a pelota, linta partamento Estadual do Tril-

t':,\ItT":B~ I".,l l " Fij.llllt... !,tlfI' 'lI11U 111"1;;-'" e Carlinhos. tres ndver8ár,os, e dá de halho, das rela ções dos em-
I~!rlu , FII<:"III I:"".'r li"n 'IIII'II'" ,. ~.~,. lilr.. Saem 06 paulistas. Os pri. 'collJer» para C. Leite, que 	 pregados, exigidas pam lei
,I!, l ,ilil'l,,' " ...{. ""111" -:'11 ' di"I"'''''' I >l lrll lud", 

Nii" CIIII!IIUII cllHlIlI" : l'I;Õ" SIlUH .,. I' . -"IJ'JI/!.• melros minutos decorrem ~e achava em escandalo.;o dos 2/:l. 

ftii"lIIl1rll\-i lhu!llI" pumr"l.•·rllltili!l ... .r r.·' 

1i\· rl ~m"III Il. 1" ":11 li!' l'illlJb ~ c:, HTEH~ 


com avanços alternados e lmp.edllnen.to. O co~andanle As [jrmas, que não o H-, 
IlIIrll ti "'i~IUI", 1\::,,, 11I"t'I·i\. ' ill,;I,,''''-'''''_ :nseguros. Teléco e Luizinbo c.anuca atIDge á~ redes pau zereru, Hcarão sujeitas à:' 
I'tt,,:u: 3$000 

destacam·se na vanguarda lis tas, mas o árbItro, anula o ~zeite. embeUczadores de ~~~Iilr;~~ multa de 1:000~ a 10:000$. 
----::,--_________ Ibandeirante, mas a zaga ca- tento. oliva e palma. Por isso. O capitão <lu corveta Ma-

Será vulpinamente rioca recbassa com êxito. sua espuma é differente, rio de OliveÍl'a Guimarães 


t - d Roberto centra e a pelota Carreiro marca o uma espuma·creme que proporá, na primeira audien
espos eJa o? a toca no braço de Del Nero. 3- tento conserva a pelle suave. cia da , ., Vara dos Feitos da 
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da Noite» publica uma correspon- cobra e;a bola bate na tra. 8a magnHicamente a Carrei- ação ordinária contra a U
:::f,l~e:ra ::r~J~~~n'Ru:l~fadO se~ ve! ~)tjma oportunidade es· ro; êste disputa com .Juo- ~i~~~!s~~~iUa~~~~ °aart~se~~:, 

ria atacada em três parIas. em perdlçada pelo excelente queira, leva a melhor e :\es- E" ' -d t t pedindO o· pagumento de da-

busca da Bessarábla: os alemies a- ponteiro esquerdo. Cipó chu- peja para 11. méta, marcando, S.lUpl amen e mor a por nos e prejuizos. . 

~aW:~~h~~~I:, ~un::I~&rll~~o:.tapc~rr ta d, ~ longe e ~ascimento aOl! 24 minutos, o ;jO tento . 

sua vez. lutarIam para retomar 00- encaIxa o primeirO arre- dos cariocas. lima limusina Por determinação do dire

hrudia. meSBO. C?ntra-atacam os paulistas. Foi, sem dúvida, ontem, um I Alberto Dauce alega que tor da Secção de Fiscaliza


A correspondência revela que o Voltam os cariocas à olen· Teleco envia potentfssimo Natal doloroso e Iriste para o vinha a pequena velocidllde. ção do ExercIdo Profissio·P!cto russo alemio estipula a dlvi- sivl) e reglsta-se o 1." es- tiro. Nascimonto mio conse nnl do Ministério da Educa
sao da Rum_nlil entre os trel paises. eanteio da tarde. Carrelro gue deter o chute do ceIl- M:;~,cC:;~ide~I/~~~~ i~~~(:~~~ e~'~ ;~Sm~e~t~~~fr~~fon~ir:C~~éc~~~ ção, foi cancelado o regis!t·o 

ODEON 

CASA MISCELANEA, distri- bate e Roherto põe rúra. Te- tro-avantl' paulista, e, quan- vista do que sucedeu fi sua fi- Iam que a pt'quena vítima da diploma <le farmacêuticlI 
buidora dos Hádios RC.A. Vi- léco e Luizinho cllrregam do a pelota ia aninllllr·se Ihinha Odete Zu lmira, de 12 foi lançada a tão grande dis  de Maria Adaíl' Silva Cu
elor, Válvul as e Discos. - Rua e Norival recorre a escan· nas redes, surge Norival, anos de idade. túncia e COl!! tão violenta margo, "xpedido pela Escola 
Trajano, 12. teio, que Carlinhos cobra. que, numa «bicicleta» espec Cêrca das 20.15 horas de· esbarrada, que fracturpu as de Farmácia e Odontologia 

Florindo repele e Romeu ~~~~~JâV:la~atir~3!0 d:;erft~~ scmbarcava ela do ônihus, nas pernas, os braços e as cla  ue Itapetininga, São Paulo..J..j c~;àa aa c~~~~:~r~~~~~ol'i:~~r: turo z~gueiro I!uanabarino! proximidades do Bilhar do Es VfCU!I1S, recebendo no fron O Ministru do Trabalho ins
O lider dos cinemas no lance e comete escan- C. Le~te desce pelo ccn- treito, quando a IiI11U Si ll

A
a 525, fal um fe rimento <]ue origi · tituiu, há dias, uma comissão es_

teio. Atacam 08 bandell'nn. tro e atira fortemente; R. bo- dirigida pelo molorist,. Iberto nou derrumamento da massa fim de elaborar 
um ante-prniéto de regulamento

Emp. Cinematollrál1cl OOEON Ltda 	 la venc Jurandl d Dauce, a apanhou, matandn·a cefálico. pecial para o 

Hoje .:..,-á:r~f~::~-- Hoje ~~fio~~~~:~o, ia~~ée~O :téSe~ volvida epela tra~e~a~u a~~ qU~~ic!~~~;rt ã(~~a~~ndt~~idO para O culpado chauffeur diz da profissão C do horário nor
A', 19 , iO.45 horll área, mas Florindo de~raz a esquerda carioca ag,: esp~c- o necrot~ rio da Delegada de que não se deteve para 80 mal do trabaUlo dos músicos. 

Ultimo di. de exibição combinação, chutando para tacularmente,.llrO?UZlDdo JO- Polícia. nesta capital, pelos srs. correr a menor. com receio A comissão, que ficou com 

F,.d A,lal" ,Glng" Rog.",. frente. gadas sensaCionaiS. João Wollingcr, Aristides Mar- de ser linchado. Porém, vin- posta dos srs. Antônio Bento 

m.ia I.mo.a dupl. d. bailarino. tins e Camilo Francisco da SiI· do para a capital, não se 8 de Araújo Lima, Danilo Pio 
do mundo Inteiro, nl delicio'l O 1· tento Quatro a um va, que tes temunharam o LHo, presenlou às autoridaces; an- Borges de Castro e João Rodri

comédll mulÍc.l. Roberto escapa pela sua Tim estende oprtuno passe a da mesma Ilírma Que os srs. te;:, dirigiu ·se para. sua resi- gue~ de Almeida, corno rcprc· 
D A H S E C O M I GO ala. Passa por dois adver- Carreira, qUE:! converte o lan· Edi:!o Sousa Fernandes, :lo. dê ncia, na Avtnida Trom- senlantes do Ministério do Tra

U. lilme luxuOIol Um. comUi. sários e ao tentar chutar, ce, no último tento dos 10- sargento, e Pedro José de Si- powsky, onde a p<ollcia o balho, e José Alves Filgueiras, 
dlv.rlldílllmll Um ...unlo inl"••· Junqueira atira-se aos seus cals aos 31 minutos. O re- mas, ·.;oldado do 140 B. C. prendeu. chele da Divisão de Teatro da 
IInl.! E I maior dupl. do .bal· pés. Caem os dois e ouve-se cuo paulista é quase total. Prereitura do Distrito Federal, 
leb.m n.d. m.no. d, queira o apIto do árbitro. cPenalty» Consolidam-se os guanaba deverá iniciar no correr desta 
novíllimo. b.il.dos, .ob"'"indo- contra OI paulistas. Recla- rinos na orensiva, pondo em semana os seus trabalhos. 
li, c .G"nd. B.ilado do P.í. mam os visItantes e o jôgo apuros a zaga paulista. São 
do. Sonho,., c.prtchollm.nt. du- paralisa·se. Afinal, a pelt>ja registrados 2 escanteios, du

lido .lrlvis de magil d. prossegue. Romeu bate a rante a pressão exercida pe- Sabão Russo 
c.m"l I.nla I pena máxima, conquistando, la vanguarda local, que pro

- No programa: - aos 28 minutos, o 1.0 tento cura aumentar a contagem. E' um produto indispenslSvel no toucador:;da mulher 

Compl.m.nto N.clon.1 - D.F,B da tarde. elegante. Sólido ou liquido, o Sahã" Russo contribue para 

Ho desfiladeiro - I.pete míi- Os contre-ataques bandei- tornar a péIe aveludada eliminando manchas e espinhas, 


gico colorido. O empate . rantes já não orerecem peri- suavi8ando a péle irritada. Demonstre o seu bom gôsto,
,.Ii'1I do Horte - .duclllvo. Saem os paulistas. OUmo go para a méta d~ NaBci- exigindo sempre o SABÃO RUSSO, _'_.o__

i Irlllll.. ataque dos visitante". Car- meDto. Esgotam-se os minu

' P"lõOl: i$500, 2SOOO • 1$000. linhos centra em bôas con- tos e os guanabarlnos man- roso t!tulo de campeões bra-j 
dlçõe8; LuizlDho escora de têm o mesmo ritmo de jôgo, slleiros de 1939. U'':-a h 
cabeça e a pelota depois de com ampla ascendência téc. Dirigiu o jôgo o árbitro UUU ora 

Amiahl bater Da . trave, vai ROII pés nlca e territorial. Lulzioho pare.nàeDse Arl LIma. 

,-A'.: f7;·;;19~ i·' iO;45 .. ho,.. de Teléco. Este .atira violeD- teuta quebrar o dsmlnio,mas .n. renda acusou [\ impor- Noticias aio conflrmàd~l · 

A "'-hlbel _WIe .íjjOrti,;. :. to ,tiro, que . Nascimento nllo é repelido por Florido. Telé- tâncla de 39:41:1$800. diz.Jil,· .que D- .AvIlO"*lli:i 

..tceI.... r....l. ' iiiYi:liliél,; cODsegue ~~eter; ,': Estav8 em- co insiste e atira de longe, Brl·'hante vl'tórl'a do IlIDe, ~ qu• . laaajir,ya a 

lIau ,;;c .*r.iPlstall .....BDOIl DO fUTEBOL pelada 8) 1l~rtida; ·aoB. 29 mi. deren . endo Nascim..nto . é.om- .. d .. . .. ..:e ...... .. .-:MeN-~. VMt H. 8y.... auto. de JOIO! fàciUdade.. ..: «Imprensa OficiaI» Bi.Hd'fJ".lni~Iac.I....... N. BOUSON"N" ••,••• _ li 4th e~ 40 _..... Pr....ooam .IDcla,osball~.,O~ ;cari()~as -, p~recelD;y. d~ S :.;;>O, . ,cImtirêlisa ;.o~iclal~ >,:detro: . s. ~de 
...... ....... delrant.. e Na.clmentopra~ sintessar·861doCplacard" e .des": tõu;;sàbadô1íoIU mõ.:ão' eSQuadrlio d. ,ua aa...... fUI Da- ...... . a . C1a. !In


A VDIoTA • 11..1000 110. llDda d.r.... Ia clrcunlt4aala le aprovel- do . l:IrolKk~. S, C . , pcll con- -IW. ,........... . YWhclad. 

ltU 1rI.....Iu. ~

1'tIII cbuC&, obrltraodo Jura0- tentativa•• que do .unem o A ""PI r.pltrlad. do grêmio 
o. llIaoabari.lloe reagem e ..m " peull lSl para ao.... lIiem de " 1 :l. 	 ............, .... ...... 
................ 

la. I••-u.. .. ....iW5k cllr a encaixar com ..gu- bJto de.eJado. do noslO dl,Unlo conl"dc 91- .......tal ... AlI 

. ....... ~. u..-J r~. A. 19 hor... lat'erre-I. a tlall Prrelr. encontrl-H 1-, OIlV. .... Camlau, PtJ.IftIl, 11ft....... 

Me c....c. ...... VIaM D I peleja, aCUMlldo a Yit6rl. IlIpr no C:lmpcon. to 1.19no, Mele. d.. mlllloru ",Ioa lal

...... • MWr. _~ o. • um do. oartoo.. por 4 • I, qu., IItlado c:om o dtulo di Clm, ora PRÇft, IÓ • • ÕASA MIS· I" IM 

....... WD II'HADo __ falta ......... oOlqa....,.. o 1101- pilo mi l. qlle ~1"",rHo. C!UNU, - L . Tret-o. 12 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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