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~LMOSCOU PREPAR);" cilllRAIG'lGA~TESCA OFENSIVA--
COPENHAGUE, 28. (A. P., agência norte-americana).--O quartel general finlandês diz que as tropas 
russas, que estão sendo concentradas ao longo da fronteira norte, são unidades de "élite" e entre os 
oficiais estão alguns amigos pessoais de Stalin. Propala-se que Stalin está indignado com os revéses 

que os russos têm sofrido no norte e determinou vigorosa ação nesse sector. 

De 25 a 30 milI 	 IGrêmio ArtísticoO E § lta d O' Catarinenseaviadores por ano 
Lond res , 28 (li . P., ag('ncin 

norte· am cr icana ) - Nova pro,'a 
de que o csfurço 1J': li co brit;'l nico I 
'd's tã ga nhando 11 0 \''' impuls o f(l i I 

ada ~OIl1 li chcgada do jlrillll'Í ' 
C) conling,'n le australiano el e 
viadorcs hem adestrados c " 1" 1 
,~s a~~~:' ~1~Ü~~a:3~~: a ~ ~/~I~~: 
~liL Nova Z~Jn~ in e Canad~ 

" i:;llIi alf,' 11I \1111 1"""" l1< <.\ - ' 
ans;io aé rea , cujo :llc:lnce lo)
on~dc~do b ll UsUco an~s da 

uerra . r.sll' plan o tem por ob · 
\::i\~i~i~I::e~i~I~~S~~l';; a::IP r~~;;l~l~ri~ : 

o ar que tem '1Iua lm cn1L' 111' 

la r. ' • . I 
c~ c~~~i:,~ ~~n c~~~S~~O ad~:~lraO 
lento w cn ci o Imperl o 110 Ca · 
ad_,', o qual deve preparar elL' 

no~~~!~:r~c~~á) ~~, ;gfan:j~ 
no Senado, o ministro da A
gricullura, sr. Oueille, dec\a
rou que o aprovisionamento 
de, viveres não foi afetadop~\a guerra, acrescentando 
que o exército dispõe de im

~:~~~Y!~a.r:se~::, d:m c~~~~ 
r:b:reCC~~~:z~Jl~~e~:~ S::r~:; 
plrl a popUlação civil. 

CASA MISCELANE A, dislr i ' 
buidora dos Hádi os H.C.A . Vi · 

ctor, Válvulas e Discos . - Hua 

Trajano. 12. 

Vendidas na Suécia as con

decorações russas, para 
auxilio aos finlandeses 
E~TOCOLMO, 28 (A. 1'., a · 

gência norte·ameri cana) 
A venda de lIIt!dolhali , pa re. 
com o 	 produto auxiliar · ~ e 
o fundo de socorro fi Fin· 
H1Ddia, está·se tornando mo
da entre as classes milita
res e a nobreza BUl!Ca. FI · 
guram entre as medalhas 
postas à venda nume rosas 
condecoraç.iíes russas , de 
que abrem mão 6êl1S anti · 
gos dignitários, como res
posta à ntitud e russa uta 
cando à FInlândia. 

EIUI lrllte. mtlD III0rl 
leu lIroDcbUe' So(res tosse 7 
I' lei de 110110 SeDhor. 
16 te salva /I CONTRATOSS! 
Livros e quadros vendidos 

. na Suécia para auxilio 
;i Flnl6ndia 

ESTOCOLMO, 28 lA . p" a 
gência norte-americana) 
Vários pintores suecos ore· 

~~~'i::~a::18sSer:! s~:ndfJ~~ 
em favor do lundo de socor
ro aos finlandeses. Numero
S08 eEcritores fizeram o 
mesmo, oferecendo e:lições 
Inteiras de obras suas para 
Idêntico fim. O gesto dos 
arUstas e Intelectuais suecos 
causou gratlssima impres~íio. 

O MAIS ANTIGO D:ÀRIO 

Diretor-gerente: 

SA"..' ...., A rATARINA 
DE " -

Altino Flores 
~.~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ ~ri~ ~nen~ A~ano L~ci~ 

ANO XXV,' Florianópolis- Sexta·feira, 29 de Dezembro de 1939 I- N_ 7852 ~~;~
.. 
;u ~eri~~~r?~~v~cCi~~g~~s;Ca::;: 

~~~~~~~~~~-~.~~~~. ~ -~~~~-- ~= -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~hl~~cári~ Tadeu~== . == . -=.	 

no em 
5.VOO a 3(1.()V.O. aVl a ~orl',S .p:,r IM ('or pos c!os . jornalis':,flS l!raH~I ('! ro,s ,Juvenfl l ..~ime lltel e anuncia que v~rins erl iHrios óa cidade foram atingidus, não ha· 
no . I\~ r ~r(}l f1s cl (' 1qHI T1d 17~1 Saldüill id Mul'IUl lo Herau trüSIl)ünu u~ puni Ü HHJ. ~ H('reij - vendo vitima s pessoaiS alé agora. 
cm elementar se:~n ins lóladas cc n(a qu e /1 e mpr PR Ii lud o I'ará para c onseguir li trflslada· Os obuzes russos são de péssima Ilualidade e Irequenle

? Canadá, Auslralla e Nova Ze· ç:io dos eol'pos, e mhorn Il~ ('I'ndi ç iies locais sejam p(~ssi- a oXPlrOedceeimO' - teeSriassã OanOtbi_raigearedaOsS ea iSvSoO paregjTUadnidcaerntei'tnutõee,nápOC le 0d~s3vbiOa . ar;lI1dla; o ape rf e l ç(Jal\~ eI1 10 1.'llen- ma s. o que tornará extremllmen te penoso o trabalho. 	 • 

Na 
~ oC3el~~~~~.anto, se ra rea li zad o os P:~::i~~~)SOd~Y.~Vt~~Adi:~tl!~~)~~l eS~glfr~i~~i. raR~~Y~; e~:: g Ta nd~l~e~~~u~s~li~i:~n:J~ti~~sb~~ba~~a~,o~ popu lação local du 

- será indenizada 11 vida de nmhos OE' jornalista!< hras ileiros d 00 6 000 O I I d I I'-O faltarao e 40.0 	 a l. habitantes. s in an escs esperam oca IZarA ·A lu Littori!l ' já está providenciando purn que se as baterias russas e destrul· la s. • 
.iam pagos. sem demora , os cem ,contos correspondentes Mais de 4.000 s.Jld ados russos morreram no ex trem o norte 

vI'veres a' França tl _;;;;C;;;; :ffi;;.;.;;;;d;;;;O;;;;1l;;;;;;;;; f..;;;;;;;;;;.;;;,;;.;,;;;.. .. ;;'; -;;;; nos últi mos dias. As IINestas, segundo deciara o,Il;;;;t!;;;;ll;;;;I;;.;, m;;;;o;;;;rt;;;;{l;;;; .;.;'' ~.;.;.;;;;;;; .. ;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;~~I d~ Finlândia 
-

. _ _ _

V- - R-	 As florestas esta-o chel-as deIrao para o 10 os corpos

dos jornalistas mortos no feridos e desertores

d' t d -- -t 1- Copc:lhague , 28 (Havas, a!(ênda Irancesa) - No istmo da esas re O aVia0 I a lano Car (! lia, os russos estão bombardeando Viborg com canhões de 

Hio, 2,". _ O C:LOBO, IIp{,s ouvir o representante da ~onfo° qa~fl~~~~;r~;0~~T~i~11~ ~:~r~~;h:i~(ide lerroviári a que passa 
Aja Littoria . Bra~i1, RI'. A"evpc!o BranC'.o, Ilnllneioll '1 11 " O correspondente especial do "PoJitiken> Helsinki 

corres po ndente, estão cheias de ferid os e desertores. 

A todos os seus amáveis fregueses, o ••••••••••••il•••••••••••• ~:r~~nl~~'nt~C~~:~I', ~o se~~f~~
C f' RIO BRANCO • G d b • te cena: como no momentoa e « 	 » e. ran.de · esco erta •• não houvesse nl!nhuma covaI_

faz sinceros votos de plenas felicidades • 
no ANO NOVO 

1939 1940 : 
4tiO 5 v. - "3 • 

, :O FOGO DO CEU • 
•d 	 •na casa os mortos • 

Rio, 2i (G .). _ . Emboffl 0 1'l e S:10 João Batista. Vários. 
temporal da tarel e de oute m tumulos l'icllrl.lm sé l'Íameote • 
nJo h!lja PI'oVOCtHI " t1t!Htillli ' uunificndos, alguns, mesmo, • 
ml.' n(os , como I'requp.ntt!lIIente parcialmente destruidos, inu- • 
t~m ocorrido e ln ocasiiíes tilizando-se também, por com-. 

Ih pronta, um dOI! coveiros depara e mu er • clarou aos acompanhantes
• do cadáver que podiam irnre embora, pois o- corpo seria 

""':(IQi~ •lã" i fê1 : ::t~~~~~~a:a~~ ~:::~n~~!S~f_ 

unt e ~illr p~, a qllt!da de I'llíscas ' pl p!.ü, a instlll!l çiio da «Eterna.. ......, porF~Ü~~eS1~·Do~TwtgiC::~oDlrl!_ 
e l(· tri c!ls, ('m pontos dil'eren· 
tes dI;! cidade, ocasionou eer· 
to pãnico entre a população 
e, 0<10 1':11'0, interrompeu I) 
trá~'ego de ~()ndes, dei xando 
certas locJt hdRtles suburbanas 
da E. F. C. d.o Brasil, com · 
pletllm cntt! a~ ese\ll'as , (111
rante várias horas. 

No Largo da Pólvora, no 
LebloD, uma ~'Ilisca elét~i ea 

• 
A fTlu,<ge:I!~~~do;o'í;!~b dores : 

ALIVIA AS COLlCAS UTE.RINAS EM 2 HORAS. 
EmpreR'i1-se com vaDIagem para • ... combater a~ Flores BraDcas, Cóll- • 

r;..c. ...- cas U1erinas, Menstruais. após o • 
lA~'IJ'I.o- parto, HemorragIas e Dôrl' DOS • 
~ rr"t1 Ovarlos,

rsE.~ B' poderoso calmllnte e Regu- • 
IlIdor por excelencla. • 

FLUXO SBDATlNA, pelo SUl! • 
.1'l:lilt][••}, comprovada elicácil!, é receitadll. 

Luz» de algumas sepultu· • se em lodn 11 p.rte.
rl:ls. a 

Um grupo de amadores, reu· 
nidos na séde da Liga Operária, 
fundou o Grêmio Artístico Ca
tarinensc, com o lim de cultivarI 
~ I:~~~~O e p~o~~~~:~~~~() . dito a 

A primeira diretoria licou as 
sim org?'1izada : presidente, pro
lessor Cle:nentino Brito; sem-

Por nomeação da diretoria , 
ocu pa o cargo de diretor de ce

R~i~cr~~~s~~rad~~e~On/a~l~r ~~I~:~: 
o 	 sr. maestro Raimundo Bridon. 

O Grêmio Artistico Catari· 

~eê;ed~a;an~~r(~~a~u:o~o~Od~ea~ 
tros da capital , com a finlssima 
comédia de Paulo Magalhães __ 
O HOMEM QUE SALVOU O 
BRASIL. 

~E~S-T-R~-'	 AN-H~A--~-

Uma turma de BcoAveTlroAs LlnvHeSAllU 

contra osacomp8nhantesde um entêrro 
Bolém, 28 (Agência Naciü

nal, Brasil) - Por ocasião 
do enterramento de uma cri 

• 
• 

A de n. 6.855, da quadra ••••••••••, •••••••••••••• C t d - ma. 
n. 4, do 2.° plano, roi 1:1 mais ap ura O mais 
3eri!lI~H'~te danili.cllda . A .rai~. Espremendo o furúnculo terial bélico aos 
ca e le lrlca, depOIS de atingir russos 

()ut~()S túmul ns vizinhos, pro· do comunismo no México .HELSINKI, 28.. (A. P., agên.

ri l!Z III 11m grande rombo na • . • . . Cla norte-americana). _ O 
parte lateral do carneiro. Mexlco, 28, (U, P., agencIa norte-amerlca· governo anuncia que ali for-

As g"pulluras, do coronel na).-O general Emílio Acosta. deputado, amea- ça8 finlandesas inutilizaram 
A. lIerédia de Sá, de Már!o çou apresentar à Camara uma lista de comu- 2 tanques russos e captura~ 

zendo que al1 ficariam até 

qUTaf ~?t~~efiCi~~ft~u ~ro~t~~ 
veiro, que, desrespeitando o 
~:r%P~e~~~~~~s~ni~~;ira~/!~= 
tão outros coveiros, genera
Ilzando-se a discussão, que 
resultou em pegarem um das 
mais exaltados acompanhan , 
tes, .iogando·o dentro d e 
outra cova que estava quási 
terminada. 

O fato, apesar do lugar 
em que ocorreu, não deixou 
dmel.C'I.edradoe .seu aspecto de co

caiu s?bre váriOS harracoes, ,Jo~é Bloen Ca~valbal, de Jo~o nistas mexicanos que recebem dinheiro de Mos , ram 5 canhões de campanha, 
destrulDdo ·ns completamen.te, ~ette SampaIO e de ~arl!l COU e revelar as atividades de elementos co- 16 metralhadoras e multas 
dem, contudo, provocar VIII · Edull rdo Aleneaslro Graça.. outras armas além de fazer 
mas pessoais. também sorreram prejuizos mUnlstas que tem altos cargos no governo. 50 pri8ioneir~s. 

m~=r~o~r~~:e~ ~nd!oC~~ e~~i~ ~a1~~i~:r::~il~~ là~~~8~,,~a.i~~ I' --, 50 médicos suécos seguiram 
tos das descarga~ elétric/1s lios transmissores da «Eterna Df Joio de Araujo OLHOS, OUVIDOS, lIara a Finl6ndia. 
sc fizeram sentir mais acen Luz' ficaram completamente I · -NARIZ GARGANTA Estocolmo, 28 . (A. P., agên·
tuadamente, 101 o cemitério a descoberto. 'cia norte-americana) - A 

Elp.cilll... do C.ntro d. Seúd. - Anllllnt. do prof. SenlOn Cruz Vermelha sueca man
_ Consultas dlallas das 4 as 6 1/2 horas dou para a Finlândia uma 

(UNICA ESPECIALIZADA DAS MOLE.STlAS DOS Consultório e residência: Praça 15 de Novembro, 10 ambulância completa, acom~ " 

~UUID~S- ~gftlZ -60RBOHtD- CRBBCR-PBSC~CO tO 	 f:~!:rr~s~A~O:e~~~OSt:;~ 
formaram· seO ARMINIO TAVARES 90 MIL RUSSOS FERIDOS nest'l capital' r. 	 várias organizações para to-"; 

(Asslslenle do prol. Sanson) COPENHAGUE, ' 28 (A. P., agl.cia norle-americana) mar a si o culdadocom .olJ 
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS - Fonles finlandelal dizem lI1Ie a ' l1Ierra .lli cUlllRdo I refugIados finlandeses"espe· 

Consultas ZO$OOO- Operações a comblnlr Slalln mais de mO vidas r .ullll. d~il'llmenle. A1.u~al " el~ cialmente crillnças ·: cujos.l?ail 
Consultório: 	Rua João Pinto 7-Tel. 1461.-Resldência 1456 laUltlcas computam ,em 90 mU o Rum.ro. d.loldldol ruslol tenham pE'recido :ou ,;~ s~J~m 

' fe..ridos. AS p~r . ,.m . leri.l ..1 . . m . 300 o.br.igadoB .a .ermane..c..e ., :.••...na.'. .. dal . 1 ..1.. rulla.",I 110,cllcalldal e ..·•... ... p ....r .' ,
lanquel e 100 avlõel. deilraidole i:ÍlptUfldos• . " ;' Finlândia" '",' , :'. :<;:;" " , 

,qll.d,os 'ie ~;i·ajiigo5 · ;p-i~iâ pr.s'~ntes, SÓ nali! Bri~BILIN8INDlr ccC :'ASA:' MISCE~ÂNEA)), 
o e,'abel.cimento que vem batendo o rec6rde. todo. a. anoe, na ",.nda do. mMmo. 

Distribuidora dos Rádios R. C. A. VICTOR, a marca d. fama mundial 
, 12 - Rua Trajano - 12 

I 
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oESTADIl- Sexta-feira: 29 de Dezembro de 1939 

Eletricidade I~}..~~~rr~Io~,~~~~,.,~~ !.~~~~;~~~I~~O~.~.~ I Tr~l~no 
em geral I aparelhos médicos, enrolamentos .de motore~, transformadores,. dínamos de todos _os tipos, Fer- I 11 

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

Irmandade do senhor Jesus dos A espectaculor i Os japoneses sofrem séria MÁ DIGESTÃOPassos e Hospital de Caridade opereta de Osca, I derrota em Lungtcheu É o MAL? 
o Pó Digestivo De W itt é de effi

cadar.'1.J)idaescgnrallotratillll cllto 
Comemorando esta Irmandade, no dUI 1.0 de juneiro 'St 7 OStr~ud~s. ~. CI~OI~~~~~'S~~ ~~;~~crag~~~ I~~~~~:it~h:eJ:;~o::s, ~~)i~:~ ~~ot:~~~r~il~)t~st;~ ~,~~.~~~:sl~oo~::3re. 

vindouro, u 17:;0 aniversário du sua institui/;f(n. realizará .,~' I':';{' r'~ csp cn or o scgun -I glesa Renter iu!orma de [se dirigiram. contra Luog
Prlsâo de Ventre, Azia,às 7 J /2 horas, na sua Igréja, uma Comunhão Geral dos UV19ijo~ctnasccr do século no- Chung-Kmg que n~ nltimos tcheu, na vi~lnhunça im~d~l1-

seus Irmi;os para a qual. em nome da Mesa Administra· I V I . . despachoR r e c e b I dos du ta da fronteira com a lnao-I 
 Palpitaçõe$: Tonteiras:

tiva tenho ~ pra7er de convidá-los bem como as suasl vO j ()3~~PÜcencla... pra~eres ... d .Ironb dIzem que uma oren- China, com o l'im aparente Enxaqueca, Dispepsia, 

Exoias. Famflias ' nos~o~' dias fltmo VI rante e ~iva .l~pOneR!l, na direção .da <te afastB~ as tropas chinesas Dõres de Estomago, Máu 
Outrossim convido-os li assistirem il. Missa que se- TRI'S viu S S d Irontelra com li Indo<::lllna de Nannmg e. ao mesmo HaUto, Falta de Apetite. 

rà rezada em seguida. ;)8 H 1/2 horas. ' fia e~o iies ~:s ~;g~:~eio Franl'esa, na qual tomar~m t~mpo, ca~tllrar Tcheng-non- \ o descl1ido e:t neRliR(mci:\ em 

Consistório da Irmandade do Senhor ,Jesus dos 1-'as-lt d ç -. p parte corpos de artilharia, Kouang, ImportlllllP cbave ab,ctt.r emtemJ,lOam:\,iiKC"lfluIlÓJc 
occasionar ' as de Ill;\j(lrR'r:wi

:r~"'rit"s t!! u lceras80S e Hospital tle Caridade em Florianúpolis 26 de 	 de- o~ e tre: .e~ocas. P' Iinfantal'la e cavalaria do da estrudli de ferro de ElllL t!:H!~. !:Qmo ,... .. 

7.E'mbro de !9~9.' , 1 vonne ~ID emps e . !erre exércIto japonês, terminou Segundo os despachos, mais 1 
no duO<!ellO. I

GUSTAVO PEREIRA Fresnay ~ao ,lS delIcIOsos num fracasso desastroso pa- de mil japoneseR foram mor-] 
Secrptário ~~~ntes d~ste ~ntrecho, que ra as armas juponesas, de- tos e grande número teria 

48;, fi v. -z ~a 'emV:~~~~ã~~eq~~ ~e c;~~n.;:~ poi" de um combate que duo Rido ferido. :~~~~~~;;~~ 
frances se orgulha de apre-

U e oze e gosto sentar: - AS TRES VALSAS.I CI b D d A 	 DEWITT IEssa estupe nda opereta de 
Oscar Strauss e uma concep

CONVITE 	 AHORA, WEM. CHEGANDOção imponente, inebrian(e e 
graudiosa, d&<.!iva que sú raConVidam-se os senhores sócios e exmas famílias para ramente a cinematografiao GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE, que será realizado no oferece no nosso público. Renove em 	 ASS. FILATELlCA 

próximo domingo, dia 31. com início às 22 horas. 	 DE S. CATARINAValsa... o esplendôr do se
Traje: Rigor, ou branco. gundo império... Continuando tempo a sua 
 Hua Tiradentes, 8Pede 'se O obsequio de não levar crianças. 	 a imperar no nascer do sé
c ul? novo .para . ainda .. se~ a I (I " andar) 

FLORIANOPOLrS 
;Jv.- ~ musicais e o ritmo sensacio· 

Pela diretoria: OSCAR ABRAHAM, 1" Secretário mais 	 Ildalga aas emoç"e6 assignatura 
s ü C i (j S..;;;.================~===~ nal de nossos dias... Chega o fim do anno. Protetor ,,$ mensais 

Milsica de Johann Strauss, ..poca de iniciar ou retor. 	 Efetivo :1$ . 
Corrcspolldente 20$ anuaispai. Música de .J o II a n n mar assignaturas. Ao 
c ,Junior 1$ mensais 

~~~a~~~~1~~~0. M~~~~~~ d:rt~S~ assignar seu iornal ou Secção de trocas fun
preconceitos de três épocas, revista. taça-o ganhando cions.nd'l todas as 2as, 

direta Porto 	 traçando o destino de cora- um valioso brinde. dirigindo-sp. á Eclectlca, a 4as. e 6as. feiras das 19 

AVISO AO POVO CATARINENSE 

Unhe Alegre-Florianópolis 	 às 21 horas.çiies apaixoDados. I maior organização de publicidade e assignaturas. 

E sú depois de revivido IDa sao Bento. 67 C~ /J~ ~ # .. _ ~ PU Bll CIDA D! Secção especial paraEmpre,a Jleger & Irmão por tres gerações, um ro · C.PoslaI539S.Paulo ~i ASSIGNA1URAS atl'nder a Classe Junior,Saidas de Florianópolis às terças e sábados mance de amor alcança, en· _______________________ 

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis ~~~~i~a~~r~~deira e sonhada C O U P O N 
às quartas e sábados FAN. »-Ift a assI atura Brinco perdido

Saídas de Araranguá às quartas, ~~~-;~i~';';;;;)' ---' gn Perden-se, no dia de Na
. b d d' d o~;:;;~~~';-.rt-;t;;) tal, um brinco de ouro cOpl 

sa a os e ommgos 	 a parIIr·d. até_ uma Safira rodeada de h~)-I 
Agente em Florianopolis: DAVID SILVA ~Iu~~~sn~ ~~') ~;~~t~~ei Mom. :!:~~~~. a~r:;~~~a.~e :n~~~~; 

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO Caneca. Tratar com o dr. Os- Eod.~ na gerência do ESTADO. 
_.. valdo Bulcão. 479 5V-3 

.1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!., · 	 ••• 	
. ~•

ilfllir ~em mmuromi~~1 Bno ·~~ft· .m.liBr~;1 	 >1f 
• 	 ... J

i _.,'••icq60 4. e ..iftq....j 
i 
: 

II,iillll'rllllento Dara OI1lI1Ie 	 '1 
~ 

~..·· 
: 	 ~ : 	 no primeiro andar da -----------

~ 

1. 

! Casa l\/fACEDONIA 11' : ~ 	 I· , 	 ~ : 	 A CASA QUE MAIS BARATO VENDE : 
~ 

.. 
~ A~~~A 	 · : 	 J{\U·\.~Ã" : 

I• no "n"ovo :i~é,~i;o á 1111q. T,~~êrnÕ D. 8 i• 
• ',-.. ' o,;:;;. 	 • 

: NOTA -- Pedimo. -~o confundir a no... c... com o. imit.dorel do nOllO .ntiso leme : 

• r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vesperas de ANO NOVO 
MIL (ONTOS 
Plano Pc·pularloteria fe~eral 	 , .. ... ... olre~~o
Bilhete inteiro 120$000; Vigessimo 

plano de todos, para todos. Aceitam-sE pedidos para o interior. RUA FELIPE -::': SCHMIDTl 
'::~ ,~" 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!! "' ..' flue seja o futebúl Da ID-\ 
glll terra. 

Em uma revista portugue · Dôres nas Costa:s' .~~ 
sa, ,· 0 Espo rte», eDcontra· 
mos lima lurga referênc ia ao'ro [STADO esportivo I 	 ,,~m::~::?::;':~~u-III I'utt'búl inglês, da qual DOS 	 ~ Synonimo de 

I
utiliza remos "'I ui : I nicar /lOS SHU8 pareDtes 

«!\. Liga Inglesa comfl,;e· se I e peRsoas de suas rela ~ Disturbios Renaes . 
çc.eR o contrato de ca-

Milhares de homens e mulhere!l 
que se queixam de rheumatismo 

silo. Muda das Dores com o /I ou de dôrcs chron icas nas costas 
U l'utebÍlI, nl.l Ingltlt l' rfll Ú I senh or itulo Balhi. 

::~s~I~~II~ ~ ,!' ~~s('~eca~~ (~~~:: samento lIe sua filha 

\.... soffrcIll1 de facto, rlo<:; r1ne;, semo Bispo de Uberaba r1i .,pulBrllI !!f,S sáhudos. Em II ~~~~~~ ~i~r;:~i~~s~:~o!r~~~r~~ 
cadll ~áhll!lo. Rlio renlizadas '-" jnuteis , porq~e não co.mprehen
-l-l partidas, isto é , durante Viuva Amélia Balbi ....W_~' 	 dcrn que o UDlCO remedlo que os 

póde ajudar deve actuar dircctacompareceu a uma 11 t"mporado, os cluhes .io" mente sobre os rins e auxilial--ostem o prazer de comu a libcrt:u o sangue das impurezas 
nicar aos St' us parentes e st!b~t.::.~t:i::.:; tOÃ;~a5 quo; sào 

"'11m todas as SemaDas. 
Os jogOS tle hliehÍlI des· :l causa dos padecimentos que support:lm.~ pessoas de suas rela·partida de futeból pertam e norm e interês6p. iD-1 O tratamento do rbeumatismo, das dõrcs chronicas nas costas e das 

clusive, os da 2· divisüo. COD· çê>ee () cODtrato de ca- dôres nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua ilcção 
sameDto de seu filho revigorante, e é por esse motivo que o afamado remcdio Pílulas

sidHfIl·se qlle uma média de I De Witt t'!m obtido tanto ex ito na eliminafj'ào das dórcs e dositálo. com a seDhoriDha 
soffrilOcnto~.D. Alexandre Amaral fez r",Ferencia! ~,~.~)~()p~f:j~.as com parece. a Maria das Dores Elpo. As P ilnlas De Witt não encerram mystcrio algum. O seu modo 
de usar está claramenle impr~sso ~m cada caixa e qualquer.,os seu, tempos de jogador de Futeból Em 4·1 pré líos, temos um 	 pha:":n3.ccõ.i tico lhe uirá como sao effi.cazes. 24 horas depois da 

tOlal de 7~ 1:!.000 espeélÍluui,.,8 I 	 primeira dose verificará V.S . que já começou o seu cffcito re
MARIA e ÍTALO vigorante, recuperando a sua saude por intermedio dos seus rins.e às emoções que o esporte lhe c",u!árs ou, arre nd oDdsDdo um pouco, As PiluJas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas 

:-i00.000 assistentes. apreseDtam se Doivos. em qualquer occasiào por homens e mulheres, velhos e m~osl até 
Uberaba, 26 - A nuta bri- fié is o seu . aJ:radecimclltu por O Arsc n'll tornou ~e o mais I mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedio especificameate 

para 0$ rins ; nào são purgativas. Porque continuar a soflrerIhante da tard~ esportiva e}l1,9ue Iaquc la g entil acolhid a: fazendl, lamoso clube iDglês, graças Fpolis., 25-·.x1l-9~9. quando as Pill1las De Witt estão ahi para. trazer-lhe allivio? 
se defrontaram o Ubef~ba F. C. e um If)Cllamento a mOCid ade ubr- a o seu extrllordinário pode Compre um vidro hoje rnesme e acabe com as suas dóres, recon

ql1istanto saude, fort;a e vigar-.o Comercial, da localidade pau· rabensc, para que o prepa ro fi- rio fiDanceiro, às eDormes ~4~7"'8-----~' 
lista de Espiritc S4lntu d ~, Pi - sicn , iiidispfIiS ~',Vl:i .", fu rlIl ~!I,; [lU UeSpet:iHS que faz com o seu ;-______ 

nhaf, com a vitória dos locais de uma raça furte, corra sem· 'D·IUalivdl'dro,·JaSc?k,pol,r.• ;:'~n c lOpg:~~~ I 	 Pilulas DEWITT por 5 a 2, foi dada pela prc pre paralel ,) ao prepá ru . e,p'rI " .. " Vva Gervásio Luz 
scnça de s. excia . rev ma. o biS' tua l. I~ e tembrou sua eXClil . que 100.000 livras, isto é, cêrca . PARA OS RINS E A BEXIGA 

de Uberaba, d. Alexandre Gon· também fôra jogador de futebúl, de 8:\0 COD tOH . participa a seus pareD
çalves Amaral que, au transpc.r que. teve seus mou.entus de sen· O Arf, etll\\ disputa 21 par· tes e pessôlls de sua ~~~e'!~Mof:s~~e~~B~~i:~ ;,c~a:C:~~I~r~f~~~~td::-p~~t:~: 


por excesso de a cido urico. os portões du es tádio all'l ru- saçao. em côm pos de futebol tciadmusp,e)~mdsoe~ri ~. 2t em ,' amizade o cODtrato de..c\~umrSPáorl.to . 
bro, foi saudado por uma pro que r ]oga nd fl , quer asslstlndu, v U c ca l ;:asameDto de sua filha iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' ., ..,.: , 

longada salva de palmas por mas sempre observô nd o o maior cula ·se que OE 21 jogos efc-I EGLANTINA. Cl>m fJ sr. MARCA··S E p' A-TENTE' 'S 

palie da grande assislt' ncia qll '~ r esp~ito ao alÍvcrs;irlo, ubserva n. tuadüs nu campo 00 Ars~n !l l l DALMIRO CALDEIRA . " 
lotava a grande praça de espur do a 1e ~ l da de e a di sciplina. A produziam c0rca de 8.:$00 I DE ANDRADA. 

tes do U, E. C. :Jraç[~u do eminente cftde da cont05 ~ I J. RADEMAKE:R, agente oficial da Propriedade .Itidús. 


Sua excia. foi sa udadu pelo diocese II bcrabensc foi relerta Com os .iogadorH!' do seu Iriaf, Praça 15 de Novembro, 42-sala 404, Rio de Janeiro, enear ' 

sr. dL Bouiallger Pucc!, presi- de conselhos csp irihl Jis e inci i~~~~~ o2.~~~t'~~~t~:~t~_~~~~ EGLANTINA e DALMIRO'I rega-se de todo serviço relativo ao registo de marcas, patent....rs 

dente honorariu do gremlu;u tamentu Ú moc ida de para que ::lI) 200 contos meDsais. apreseDtam·se Doivos. df invenção e análises de gêneros alimentícios. _ . : . •_ 

bro que em brilhante oraç?o l eu cultive o espi" te lias SUo S dua s O ArseDal te m um lamllso Fpolis, 23 _ 12 _ 939. _ I 

os votos dc boas vindas a ItuS- mudai idades: :l1<Jteri;tI c espiri . . 

~'e !ígura eclesiástica que, na · tua!. técnico de luteból, Z treiDa· 
 FERIDA ' 
quele momento, hJnrava toda a dores e 2 massagistas. 476 ~ N- h 	 I t '.' 
grande lamilia alvi'rubra, .com Te;minou sua excia . aben· Com ('sse pessoal, as des· . - ao a que res S I '. 

a sua presença naquele estad lo çoa lldo todos uS fiéis presentes pesas ascendem a 420 CODtOS. Joa"o Jose' Mendonça e 

O orador. finda sua oraçãu, foi aq ll~la express iva mani fes tação O CampeoDato da Liga ln- espõsa, participam a seus pa· lO USO di ...:: I 

muito aplaudido. Em seguida , que a novel diretoria du lJ. E. glesa é disputado em várias lentes e pessoas de suas le· 
 I CALENDULA CONCRETA 

I 

o reVIlIO. d. Alexandre Gunça l· G. prestuu ao novo e eminente cidaces da Ioglaterra, de !a~ões O contrato de casãmento 

ves do Amaral usou da pala· bispu de Ubcraba, se nd o apl au sorte que o ArseDal é ovri· de sua Illhd lIDIA, (om o SI. a melbor pomada para feridas, queimaduras e 

vra para dirigir aus S~lIS nuvus dldu lunga mente pelos plescnles gadO 1\ vIajar e li faz er gaS- FERNANDINO CALDEIRA DE ulceras aDti6as , 


tos com hoteis. Pura essas ANDRADA. I Nilo conruDdlr com a pomada CODlmum de CllleDllula. ':' tas&fatos eS pll lIltiva " (I l'1l1l roi qu e lO! ~!B~~sg(~4s~~n~~:~rvados cfJ r- E:ljam CALENDU;ts~a~~~ETA em todas a. '. 
nimoR d~l!illi e~ n:io rósRe lO Além do cllmpconllto, o Ar-I Lídia e Fernandino .No	 1 
observlldllH pt'lo~ aludidos seDal dis puta a «Taça da aplesenlalR·se noivos. Depollltar!(\ nesta capital: PHARM. STO. AOOS'l'INf:!(f~ 

SABEM todos o que é () jogallUl"eR IIU decorrer do Inglaterr ll.. Fpolls ., 23-12-939. Rua Conselheiro Ma!ra-16 ,': 

entusiasmo dos ingl ..",," pe- t'm bnll' , Híi qUlliti fJlJlieriam Ca iculll ·se que o grande 

IOf! esportes. Mel'mu nas si· tirar pr' J ,' eit,,~ no "entido elube inglês urrecntla, inter- 477 5v.- /t 

tuaç<ies mais dili ceis. os bri- mutl'múti l'O 110 «pIIlCIII·<\ '. De vindo na competição daquela ;;;;;;;;;;:;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1 

táDlcos I'e ilJteressalD pelo~ qUHlqu l' r l'ú l'lll 11 , poré m urge tU~' Il , 4. 1fi() CODtOS . 

esportes. salientar 1i lição tio téc nico Pelo I'X/losto, verifica·se 
 VILMAR DIAS

Ainda receDtemente isso em l'unç tio !lu conduta hOlJ!o qu e () Arsenal arrecada 8.3GO 

ncou demoDstrado. Perto de ~enell do quadro. Pernaml.Hl· contos disputando o Cam e 

Mosela, em plenu ~oDa ~e co, portllnto, us ufruiu os Ol H· pl'onato Inglês e mais 4.150 ARCINOÉ DIAS 

guerra, Dum campo .,unto as Ih ores proveitos com a pel· · contos nos jogos da .Taça da 
 participam a seus patrincheiras, (oi disputada ,lmll manl' nc ia dI' Piment.II, pelo Inglute rrll lJ. rentes e pessoas amigaspartida de lutebúl entre um meDOS conseguiu reabilitar o nascimento de seu filhoforte selecionado Inglês ~ ou ' se freDte 808 cariocas, de 

tro (raDCPR, em que figura· fórma a patente!: r qu" uão ULTIMAS .. MÁURO--AQUILES 

vam cinco jogadores interna· estão assim tão longe os Um clube de Porto Alegre 
 o "Salãoclonais. seus dias de sucesso com está iDterell6ado ~m cODtra- Fpolis.. 16 -- XII -- 1939. 


A partida terminou com pleto», tar o téCDico Diez, do Amó· I~~______~_-': avisa a sua amável e distinta freguesia que acaba 'de' ' 
um empate de 2 a 2 e I'oi rica, de Belo Horizonte. 469 5 v.-5 iDstalar um ótimo e moderDlssimo aparelbo WELLAnoticiado pelo rádio olícial O l3ASQUETE é, ngoro, (I 


de Paris. esporte predileto dos chio Ornar, o mais destacado 

A assistência não devia ter neses. Os habitaDtes do ex · médio da seleçãlJ perDambu
 o Elixir de Nogueirlsido grande, pois os torcedo Celeste Império têm indiscu- caDa, ficou DO Rio. Consulta ~~:o ~~ç~i~~~~~~~I;~:::~~~:~i~~~~ J'1I' CeMccido'" 61 OIInOl __ •res deviam est&r na6 triD tlveis qualidades p/lra o em· do pela impreDsa, o jovem ..,d.do'.. _ ..lflcl do

cheiras. polgaDte esporte. O quadro jogador d~cltlroU que irá pa
chtnês de basquete DOS jo- ra o FlameDgo, clube de sua SYPHILlSI 

O «ESPORTE lLlJS!RADO., gos ollmpicos de Berlim dei · paixão. F...... _I"",". • ......... -'c_, OO~ 
comeDtaDdo o prého entre XOll magDlllca impressão, 	 ........ 

cariocas e. pernambucaDos, sobretudo pela sua velocl· O Botalogo vai a Pernam· 56 ElIxir eI. NOluelr.

faz as seguiDtes referêDcias da de de movimeDtos. Os buco disputar três jogos na 

sôb!e o cODhecido técDico chlDeses jogam com uma terra do açucaro Os seus 
 GONORRHEA 
Ad.,mar Pimenta: rapidez extraordiDária, deI! · adver~ários são o Náutico, Como AfoDsinho, Vilegas

·Um capitulo especial pa· concertante. Esporte e o SaDta Cruz. quer ser flamengo. Nlo des8.uime I A 8clencia progrediu ·e há i unl~',:::'( 
ra Ademar PimeDta que os Após os Jogos OlImpicos, NOVIDADE que resolverâ o "seu caso: {';:;':i'" 
invejolos renegam mas que cresceu notávelmeDte. Da De La Mata, o bomem que Cabeli, o atual técnico do Max1mo slg1llo,' ,:.Carta para: ;, ,, ;:>,~ 
tem dado indestrutíveis pro· China, o entusiasmo pelo 
vaI da sua competência. basquete, o que justifica a ~i:~~e:g B:u~~~m~ri~~~~ ~: ~u:: ~~~t!~~t::d!eC~f:, j!: CAIXA POSTAl.. .J,!~9,i '",,§} PAULO 

O lugar que Pimenta des- existência, ali, de mais de 193ô, declarou que se ficar gadores disponíveis para se-
fruta ' n<> cenário ellportivo 2.000 quadros, em Iranca a n\J Brasil, será vascalno. guirem para Pernamhuco. 

nacional loi ~onquista~o pelo tlvidade. O basquete passou 

elforço e ai eSlá mais uma a ser uma diversão popula- Jurandir já assiDou contra· Possato, o excelente mé

da. lual façanhas comprova larlsslma, DO vastlssimo pale to pelo FlumIDensr:>. dio do América. do RIo, IlH' 

àa!! na exlblçlio do scleclo· que abriga 400 milbões de tá quereDdo transferlr-s8 pa
t.ado . pernambucaDo. Como pessíla8. Sastre será deslocado do ra Belo Horlzo.ntc. 

le lIabe, Pimenta teve a seu O basquete terá o dom de ataque para a linha média 

favor um perlodo curt1ssimo despertar, DOS cbiDeses, o se o IndependieDte tiver que O Fluminense acaba de 

para . selecionar valores e Interêsse pelos esportes? jogar com a seleção carioca. 

preparar um conjunto. Le- - E' que a ala Tim·CarreIro :~~~o~r a~ ~~gaÕrr:'!fV9.:,er~ .~:I~';::G> L H I N H A S 

... vendo em .coota ' a falta de COM FREQÚll:NCIA, faz-se Dão está sôpa... ferente ao «pas8e~ do pon- ' _:Fábrical'! UlDa dai lDatorel o mat. aOUg.., procura
.,i) lxperlência : doi t'lementol!, alusão ao fuleból inglês, con teiro Carreiro; . REPERSENTANTE8 ACTlV08 ~ID toda. .. KODU .Iocallda

"DAo ie '>poderl!l elperar mais siderando uma coisa excep· Vilegas defeDderá .. as cÔ~.. ' . ,,_••,~. dei ' dó"Bi'Ull. .'do ..trabalhô':;:' de Ádemar Pi~ cloDa1. res rubro-Degras. ,. A . nóva k O , Américarosclodiu' o 8BRI0 - LUCRATIVO - DI! FACIL Dlf'USAo. 
menta. ',' A ,conduta ;'dos . nor- Entretanto, ,em . !leral, n9.o (oi ·transmitida pelei .,. :va!0,Í'() ;: contrat01do zapebo aFl.a- OPTIMAS CONDlÇOES. 

~.Ia. y, ~"c'.~,~~!l: a / qualquér S8 .tem Idéa ': P!~f~ita . do so dianteiro nncrlilóna... tIDo OrUa. Oferiu a: . Folblab... - C&lxa, 1943 • 810 Plolo 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Piment.II
http:Pernaml.Hl
http:c\~umrSP�orl.to
http:p~f:j~.as


o 18TlOO-:SéxÍíÍ-leira.2!I d D.ezetabIe de 1939.. 

Para as festas o melhor soriiri:)~~t.º de artigos para HO~~NS~ 
SENHORAS e CRlANCAS. só na <.> ~ 

CA$A ~~A CA I~At__ ~~ 
16 Matriz - Rua Conselheiro Mafra n. 8 	 Fili~I~ - RUI Trajan~i' ~. 1 v.172-' ''';,:...~ - - -_.....::.,""- ~. ~~ ;"',~ 

I- I LLOYD BRASILEIRO ...II......II._._íí.illi..lÍi.íii.......I!I.~ 

SUGUE! SalGUE! SAIGUl! i 	 .. . -~"., • 

, "PATRIMONIO NACIONAL» • 	 •: LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Ncrtt-. • 
; no Sábado, e para o Sul na quarta· leirli): .COMTE. AL· • • 
CIDIO-, .COMTE. CAPELA-. e cANIBAL BENEVOLO- E 

! LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .IIHRANDA> - 11 
I LINIIA '!lIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO.. !IH • 

(flrllula alemã] . TUTOIA!FLORIANÚPOLIS !f:I • 
E' o UDico fortificaDie DO i FRETES DE CARGUEiROS lã • 

mundo com elemento! , VAPORES A SAiR:. CO..Di\NIip~~CioN • 

SANGUENOl 

8 	 . ·· · ··..}
lonlcos: Phosphoro. Cal : PARA O SUL: ii ru' """ ~_ 

cio, Arsenialo, Vanadalo. i ANIBAL BENEVOLO: dia 5 de janeiro para nio tirande. ei! -FAVORECER A ECONOMIA a. 

etc. Com o seu U30 no fim Pelotas e Alegre. AurORIZ~ .oooRN80
Porto _. . :t.T!i'r~~~:t.~ril~L300~~VE ·001'oEDERÃL 
de 20 di!!~, nola-se: : 

o 

COMTE. CAPELA: dia 17 de janeiro para !lio Grllnde . Pe - l1li SEDE <o ' • 
1 - LevlnlBmcDto eeral i lotas e Porto Aieg-re. • - C1A.I. :~~I~~~\1~~~~:'~ ~ll~~~~:O41 (ESQ:QUlTANDAl 11 

/ dlS fôrças e volta !mmcdla
I 
PARA O NORTE: DI B 

ti do fi:;lpellte; _COMTE. ALC1D\O: dia :30 do corrente para Pllranllguá. iI Foram amortizados pelo sorleio de :;0 de Nü'lembro d2 !939 iI 
a·-·D~~DPP8reclmenlo por :Santos. Rio de Janeiro. Vitória. Caravelas. Ilhéus. S . Sal· • • 

completo l1u dOre, de Cl
I~~~~~,,~~~a~~SC~~~i~,;;O: dia 5 para 	 64 TíTULOS AMORTIZADOS POR 850 (ONTOS •beç8. 101011lnl. e oervo,ll' HaJlli. S Fl'ancis.! 

mo; Ico. Santos. Angra dos ReiS e Rio de .Jane iro. - . t b' - liI 
3'-Combate radicaI dft DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFFREN- 11 com as segum es com maçoes: .. 

I1eprcuio nervole e do em I elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO .. AAC VAR KlJ GCP QDA FPS •
IIIl11reclmento de ambol OI 
lexos; Agêncla-Rl!a 10110 PInto. I IArmazem -- Cais Badar;-tl= Amortizado com 100 contos I

4' - Aalrmenlo de PCIO 9 - Phone 1007 12 .- Pnone 1338 '1. SNR. JOÃO RIBEIRO VARGENS, 1.%Ond.iro • ploprietólio _ •
YlrI!nd(l de 1 • D i.llos; 

-- • 	 Canalvi_ir.. - Baía . liO Saollleool ~ 11mB RnD
de dClc~bertll ~c1ent!lIca. 9 H. C. DA (OSTA - Ag~nh: == • ___ .______ __ 	 • Amüitizadcs com 25 contos •Oplollo do dr. Mlnoel S08 
lei drCo. ' ~1 • SRS. FERREIRA & IR~~!:íb. P~P~~!:;iO, do Cinem. Ed.n - • 

• 1-- SNR. AXEL THOSING SORENSEN. indu.trial de I.cticínio•. En- iIiI* -I ! cruzilh.da .. . Município de B..pendí - Mina, Gerai,. • 
== SNR. ACRISIO .... LVARES CORDEIRO, comerciante - Burití d. •

Dr. Remigío 	 li - Estrod. ·-- Mino, G.r.i,. .. 
111 B.... NC0 ALEMAO TRAN:>ATLANTICO. p/ conto Tercei,o- C. F.d...1 Iiii 

CLlNICA -MEDICA Iiii ~~~C·~rÁ'~~~X~L~~~S~TL~~il~O~p·;~~n~T:~:~~~~C FF.d;:~~i ..
Molestia internas de l1li. SNRA. AOI MüLLER Rt:GNER. e.pô•• do Sr. Willy Abílio Regner. •Senhoras e Críanças em 

comerciante em Canô.. - Porto AleS/' - R. G . do Sul. •Geral. 
• SNR. ARISTIDES ARRUDA CAMARGO.•ócio de J. Moseira & Cia .,CONSULTORIO : . Ru. Conceição, 14 ·- São Paulo. ' •Rua Trajano, I - Sob, li• 2- CIA. GRAFICA p. SARCINELLI, RUI Julio Azambuja. 53- S. Paulo. •CONSULTAS: 


9 ás 12 e 14 ás 17 Iloras. 

HESIDENCIA: 
 • 	 Amortizados com 10 contos ri 

Av. Hcrcilio Luz, 186 • 51 títulos no va~or de 510 contos • 
- Phonc: 1392 

.. Amortizados COIY' 5 contos (Prêmio Unico) • 
Attcande a chamados • 	 li 
14 .. ~~~: 2~~t~~OHJ:S~~I~~N:":1~~~et. eErli~,ocChael:- d~:o o~:~~:~ • 

•• da Ci•. Cervejaria Paulilt•• re•. à R. Jo,é B;)nilóc:o. 17 A 11. 
Ribeirão h"lo - Sõo Paulo. 

• SNR. DR. JOSE' DE SAMPAIO LEITE. Fazend. P,rai•., - Sue. 11 
• Rodrigue. 50"" -. Serra Azul - São P.ulo •= Até Novembro p. pa~sado jâ foram amortizados 	 ' I: 
li 	 05.550 contos de réis • 
11 Sülidtai fi relaçiin completa dos titulos Ilm~rti."adol:l. na SMo • 
• Socilll ou ao Sub.Agente da •

E Sul America Capitalização li 
• ADOLFO BIETTCHER. Florianópolis Rua Trajl\no 4 (.foalheira E~mtlralda) !! 
• O próximo sorteio de amortização será realizado em 30 de Dezembro li 

Quer ser feliz ? • de 1939. às 1" horas. •-~....................................
Em negocias. amores. ler sor	 ~ 
te. saúde e realizar tudo que Com~an~ia (I Aliança ~a Baía» 
deesja? Mande 11100 em sellos 

e escreva ao prol. Omar Khiva, ----~---------------------------- . Mme. -·-ROBERT I Pracalma 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja ANTI-EPILÉTICOneiro, que lhe indicará o melo Fundada em 1870 Séde: BAIA Com longa priiticI científica 

de, fortund e saúde. NlIo hesite Massagista recentemente chegada do Rio de 

de obter triumpho, prosperida ISeguros Terrestres e Maritimoa .JaDeiro e Recife, onde trabalhou com as melhores 

Professores, entre os quai~: Dr. Oscar Coutinho, Di
retor da Faculdade de Medicina do Recile, Dt. Luiz

Capital Realizado Rs. 9.GOO:("JO~OOO de Góis, Professor MODteiro de Morais; e no Rio comICasa Electrica Capilal e Reservas 5U.058:377$952 o Professor Dr. Júlio Novais, Dr. Capo Carlos de Mi
Responsabilidades em 19JH :u 88.652:899$7 I4 randa, do Hospital da Policia Militar, etc. - o[erecev'ende medidores e Receita em 1938 	 22.786'183$148 seus serviços à Scciedllde Catarinense assim como aosinstalla os «quadros.. Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:791 $813 Médicos e Hospitais. 


para os mesmos. 5.094:715$170 Atende a chamados a domicilio.
Sinistros pagos 

Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 17.186:248$949 
 Rua Esteves Junior 135 - Fone 742Preços modicas. 	 ANTONIO DO CARMO. pa

468 	 30 v - 6 deiro, residente na cidade de 
OURO FINO, Minas. há maisRua João Pinto, 14 Diretores: 
de dois anos.que se encontraFrancisco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. Pânlito d'Utra 

Serviço garantido 	 radicalmente curado dos ataFreire de Carvalho e Epilânio JOSé de Sousa 
ques epilélicos que o haviam 

9 .-207 acometido, usando. para issoConselhQs loha a Syphilis: apenas dois (2) vidros do ma
Reguladores de avarias nas principais cidades (DAS PUEiLICAÇÕES OFFICIAES) ravilhoso preparado PROCAL

da América. Eurupll e Africa. MA Anli-epil~tico.I) - A Iyphilil' um. doença grnl••ima...uUe perig.,•• 
para a p•.,pria pe..o•• par. I '.milia e peo a .a9l. PROCALMA assrgura o êxi

:l) - A r.l'phi!i. tÂm preterenoia pelo. ""01 (.nlartlml. to no tratamento da EPILEP-
Aqentes em f"lorianópo!iS • eyH&e•• a8nolo), paralysi•• e lo.cara. S!!\, sendo um medicllm.ento 

II - A .yphilll é mnllo contagiosa i I.nho OB obJ....... m0derno e inofensivo. 
..a nl'Oprlo a• ., 1."U.tII.l; nltl beijar ai .,.._ paraDistribuidores o Brasil:
amle· l •CAMPOS LOBO & Cia. 	 I 

S.. Paulo;I Polyfarma Limitada -
Notavelll ..edlco! IIcoDulbam ORUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

C41Ju1 postal 19- Telephond083-Erut.Tel.•ALLlANÇAl I/ELIXIR DE NOGUEIRA'" i~;~~~~~IEac:rit6rios em Itajaí, Laquna e . " .'. lHPII.-Ch. JoIft) da Si/,a Silfliro ._ 

. I--. ! OOiIlGi'Ude ....·;premloa......• .......J: .PEC~. lIeaalh. 0.0 DA••. S, de OlÍro.YPHII.f1 1 __IdJ!;n"
.OUilBO.....II•.• . .S - IFIBlumeDau. Sub-Ageute em Laqe. 	 ~ ,.fE _ _..._ L~J::= 
8 	 1It10 1eG(JL(tDé 'TRJUMPlIOIIII 
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LI ESTADO-Sexta-feira, 29 de Dezembro de 1939 5",--c .· () I~sta. cl0 

Diario Vesperli1!o 

Re1ecçno () Omoln!!. li 
ru!'. J c; ' . :J Plnlo n. VI 

1'()1. :02:: - ~lL pc:tr..l ISll 

lJ. CcoU.l : 
Anno ,O~UOO 

Semautra 'I '),iiOno 

Trlmeslre i~$Giíó 
111418 ,$UOO 
Numero avuhlO I~OO 

No InÜ,loI ' 
Anno ,~$OOO 
Semestre 25:S0u0 
TrlmeRlre l~SOOO 

AOOlIoclol medIante cootrllctn 

o. orIginaIs, melmo nllu publi cA 
do!, nil., ..orA0 ,If\vo!v!;!oa 

~ dlrecçllo 11110~ re.ponl'Ilblllra r 
pelOI coocelto" emlttldol nOI 

• rllgoR a~lll:lIadol 

USTITUTO DE DIAGNOSTICO 
CI.INICO 

do 

Or. Ojalma Maellmann 
Formado pela Universidade de 


Genebra (Sulca)

Com pr6t1ca n08 h08pllllls europeus

Cllolca médIca em gerIu, p&duUrln, 


dOCCÇUB du !! ' e t~rn8 n p.rVORO. 

Assistente Técnico 
Dr, Paulo Tavares 

Especializado em higiene e sHúde 
públicaRygl~eu~~~~~~~ade do 

Gabinete de Raio X 

Aparêlbo moderno SIEMI>N ~; para

dlagnó.Ucos d8s dOfncas intern".· 

Corllçlio, pulmões. vcskuld biliar. 


estômago8, etc. 

Radlograllas óssea. e radl"grallas 


dentárias 
Electrocardiografia c1inica 

(Dlagnó8l1co precl80 dn8 molésllas 
cllrdlaca8 por melo de truçlldos 

elétricos.) 
'. Metabolismo basal 
I ' (Iletermlnllcllo do. dllúrbioB das 

!(Hlndula8 ae sccreçJ!o internu) 
Sondagem Duodenat 

(Exame qulmico e microscópico do 
suco duodenlll e da b!!l.). 
Gabinete de fiõioterapia

Ooda. curtas, ralos ultra-vlo letHs. 
ralos Inlra-vermelho e eletricidade 

médica 
Laboratório de microscopia e 

análise clínica 
Exames de sangue para diagnóstico 
da :811I11e. dlagnó8t1co do Impllludle
mo. dos8gem da uréu no s"Dgue, 
etc. Exame de urina, (reaçRo d,' 
Aechelo Zondeck, para diagnóstico 
precoce de gravidez). Exame de 
puz. escarros. liquido cllqui.no e 
qualquer p::q3:::UE:t\~o.elucidaçJ!() 

Rua Fernando Machado, 6 

Telefone 1.195 


FLORIANOPOLIS 

------- _.

o Elixir de Nogueir. 
I' c..,hocido ho 611 .nno. como e 

...d.dolro ..poclfico d. 

SYPHILlSI 
Feri", ..tnhlt, mlncha., ulclral; 

,heum.tl.mo 

56 Elixir de Nogucir. 

UH. RICARDO 

GOTTSMAM 

e •••••••••••••••••••i~••••••••••••••• 
..... ... •

IEmprêsa Nac. ~et1Nbv. "HIIHe"! 
• Transporte r~pido de passageiros e cargas com o vapor cAnna»; • 
: unicamente de cargas com o vapor "Max». : 

: SAlDAS MENSAIS 00 PORTO DE FLORIANOPOLIS I 
:11. Linha Fpolis.-Rio de Janeiro IUo", Fpoli•.--R'o d< J"""IUoh, F1o,'"opol'~ ••= 

E5~"la lIajahy·S. Francisco Laguna. 
lIA e Santos. Escala !ião Francisco . 
... Transportes de passsageiros 
• e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. •I• 	

I 

I •••.... Paquete C. HU'pcke 1 e 16 Paquele «Max' 	 •Banco de Credito Popular e 
• 	 Paquete cAna- dias F. e 23 Paquete «Max. •. , 

dias 7 e ::2Agricola de Santa Catarina •

, : Salda á I hora da madrugada. dias 2 e 17 : 
Sociod.de (ooper.ti.a d. R..ponsabilidad. Limitada 

S~de prlJprJa - Rua Traiano n." íó I. Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 18 horas p. 01 ' 1 Saidas á 1 hora da I- ros aie ás 22 horas <las ve5- madrugada. ' FLOIUANOPOLIS 
Funduúo em 19:1.7 • peras das saidas. • 

Capital 1:15:000$000 I• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até IOrdens de embarques até .. 
Fundo de Rese rVIJ. [,4:U45$(ibH 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas •

•• saídas. 	 das saidas. • 
Corre~pon df) nte em todo o paiz 

Emprestimos - Descontos - Cobranças : 	 IORDENS DE PAGA MENTOS 
Abona pura DEPO~ITOS os se~uinles juros: Obu~rvações: ~rses~~s~~;:i~~t~e~~~e~~~~;g::· d~o a~~~::~à~i~e ~aacc~:a~ • 

: E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. . ' C/ corrente it dispo~içflO ~% Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pilO trapiche sito á •
C/ corrente Limitada 5% 
C/ corre nte Aviso Pre vio 6% : «Rita M~~::'mais informações. na séde da e: 

PRAZO FIXO • Emoresa Nacional de Navegação Hc:apcke"
por s e ie meses i:% • 1 	 á nfa Conselheiro Malra n.' 30. ti 
por dGr-e meses 7% 

por doze meses com re nda mensal 6WYo 
 : . -••-••-•••••••••••••••••••••~!!~~~....I 

Administração ele predioB. 

Acceita proc ll raç:10 pum qualque r r e cebimento em 

Hepal'ti~~ ,;es Esluelllaes e Fedemes. 


Ite prl'sentanle da Caixa Eco/lomicb. F ederal para a venda 

d'18 Apoli ces Pe rnumIJu canfis. 


22P. v - .\7 


Não póde haver saúdeco~ .)F sangue im
-puro a correr pelas veiaS','O .~EnlXt1ll DE NO
GUEIRA, do pharmaceutico 'cHlmic.s; J~~:} da 
Silva Silveira, é o maior depurativódb ~~Il
gue. - O ELIXIR DE N OCUEIRA é mais · tJl!~Declarada céga para I um nome, é um SYMB'OLO! 


toda avida mas (ura

da pelo 'Cialenogal' 11 cuft:~;r::li~t:sal AÇb~~~~S ~r! .a~~!!!.!Ofe~ 

Está marcado pafa 08 dias ~ores do. Ginásio Catarinense, avisam ,aos dis-
A ilb,'!fxo a s ~ ' nad8 . ATze ll Ld.1 OJ;veira. rf'sl  2 a 6 de jllnelro de 1940 tiob tmtos pais que se acha aberta a matrrcula, pa

deole à Avenldd 20 de Setembrl' , em Pelot. s. R.o convocação do Iustituto de ra O referido curso. Informações: Av. Hercílió 
GrdDde do Sul. decl~f8: Culturll.Rel}giosa, de S. Pau- Luz, 66 e Rua Cons. Mafra. 147. Fone 1167. 

«Vivendo de eBmof~l', . devid o ao m~ u e~t~do 


de 8élLl 'le que nlie me p(~ rmite trêbllllnr, bilto em 
 ~~lfuf~l~::r:iOS~~~~~~~soa~~ '14 	 v-34 
Iod oS ti" porld 'l ~ID busca d e ~U .;l enIO p1lra m'm e mitidos como membros do 
pJTlI nlinh ·, 11Ih'I'h :1 de ;i cl n ()~. de Dome ELOAH mui Congresso: 
la doen 'l"hj S ' f.litk", d ç ~de dn nMcH, mlllhél li lhlnhl.l Pelo Regulamento do Con
licou complelllmenle CEGA; dormlll no ile e dia. e mal gresso poderão OS MINIS
se IIlImentava. N€M~ trls!e estndo. VIO-d uma cilrido;;a TROS DO EV1\NGELHO em Molestias dos rins e coração
senhora, dss mult"3 que me SllcorriOJ, a qual, con geral, ser eleitos para todos o TONICARDlUM toolco dos rl08 e do ooraolo limpa a 
doida pelll ~Orle da pequena, m endou comprar um os cargos, com ampla liber bexiga, os rlDa. as nephrltel. areia•• 0011088 reoals; augmeol8 IUI 

vidro de «GALENOGAL«. êlcollselhando·me que tra dade para discutir todos os urloas. Tira 88 locoações dOI pés e roeto, hydropeias, falta de 
la~se 11 m~nino com ê .. se ren'édio, pois tinha a cer assuntos, sejam quais forem :i~~~~::é.dOres do cOlaçlo. 88thma, bronohlte 8lIlhmatlca. 
l{,Z~ de que eis liCilrlél bÕ .. , Ba~tDnte descreme, mas 8S correntes a que se filia 
multo gratil. recebi o remédio. pOis há mais de -\tê! rem . Remedios das senhoras 

PESSOAS DE RECONHECI E' o tonloo utero-ovarlo SEDANTOL que restitue a saude 
perdida: pela anemia, pallldez, magreza. fa8110, flOres ·bran088.

meses Inóva a cdançd ni! Sanill Casd para fazer 
curativos ~e," ro~ulJ~do ttlgum, e lá me diziam DO SABER. CONVIDADAS rl!gulador d8ll visita., ccra das doenÇ88 do utero. ovarlOI;' evita 
que minha f : lhlnh ~ ficaria céga pa1'a foda vida , com 88 hemorrbaglas, aotel e depoIs do parto; oootra todas 88a PELO INSTITUTO, am enfer

Deu~, pr,ré!ll, é grilnOe e permitI0 que D ·mlnha pla liberdade de ação peran midades das lenhora. de qualquer Idade. 
ELOAH ficasse radicalmente cu ,ad<.l apeCHI8 com 4 te o Congrepso. sejam quais Lesões do . coração e asthma
vidros dê Jse abençoado remédio (,GALENOGAL,., que 10fem as correntes a que Use a CACTUSGENOL ESpIIIltlloo do dr. Klôg> Palmei'i 
me forllm sempre dc ado!'l p~la mesma 	 chl',do~a se pertencerem. Como convida
nhora. H i)je. a pequens enxergi:l perll'ittamonle bem dos de Honra do Instituto, :':~~ ::~l::~ rr:'~fa~~~~~:'n~~lltt~ d:a:~:&~~~~~:~ 
come com bast/lnle apl"lllv, brinciI mnHo alegre e eSlá merecerão a máxima consi IYph1lls e rheumallsmo, leallé8; CaOIll9(l, urinas ellC&i8118 e .dOre. 

no ooraçlo pootadIUI 0011 rtnl e In0baç6e.. . .,.. . .'. .•....... •' .rórle como nunca foi. ê~le aleSlldo é li mais pura deração o mais respeitoso 

expresslio da verdade e êJ CUõB de minha filhinha é tratamento. Aos lracose conv-alescentes; 

testemunhada por muitt~slma %orníllas desta cidade, OS SÓCIOS CORRESPON


DENTES EFETIVOS OU COO vigor ~:e:u=O:.:~~~~~~i,\~~:o:~~frdu.•~~:que dlariDmente me limparam. por Is!o, p6de IBZIH _I &Ilemloali .E!ltaa:l!I!Jerculllie;·. CI~trll:â\Ô~~"~êll!'dêle o uso qu~ lhe (oDvler e DEUS. permlrll que éle PERADORES DO INSTITUTO oom pootada. toue; .dorel,Do/ peltoe··OIUl/obatal, pena. lraOlUlSão olijetivos do Congresso:IIlrva para ~alvar multas crlllturas Inlel ! ze~ que por thl ::~e:!e-n~~a~~~.atheDla"Ode..nl.u . CIJ.,.,.....Ouvir outras téses que. por 

Afze[üzda Olh'eira. (l"!!ID8 re conhedda Dela ventura. sejam apfesentadas I
1I0 arra~tam" 

SY'phª~i~; - Pelle - Rheumatismo
DOlá'lo Demócrito R, da SlIvs). . ao Congresso por Ministros 

do Evangelho ou pessôas de Green~~!J.aoc'. B~ ~..::..~).'~ '. . 	 . ..tAo!!. ~ 
reconhecido saber:O «QALENOGAL» é IJ VIDA! QlI~ndo lIe re dlirlbr08••e ; n l tvlaa; =..:.'~. --. .-o

correrá êS8e depurador· tônico, póJe-8e ter 11 certeza Disculir r.:::: :::=L .UtUoo "'.UYO If" 1ll1I.,.. corpo. coaIamplamente 08 


de alconçar resullados 8urpreendeotes oomo é!te que 
 assuntos ventilados pelas té 'J 'Depoatl&lla& kIdu .. 4roprta1 d. Il1o F.1do • Illo.118S; Estabelecer oouclusõeS 

dos MAES extremos~s, que encontrDrlio 011 eficácia 

Ilhl está e que deve flcilr bem grevil do 	 na memarla :'·':;".'di.relativas li esseB .á~lÍllt()li; 


dêsse grilnde remédio a garantia da seúde de Beus Fixar atitudeBi erec0lI!.êD'dá~ 

:d llhlnholl. 	 las ·ao Evãligelisin:bBrásilei':'c : 

ro. 
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o ESTADO, 29 de Dez6 mbro de 1939G -
BUENOS AIRES, 28--0 govêrno argentino rejeitou o protesto formulado 
pela Alemanha contra o internamento dos tripulantes do «(iraf von Spee». 

Ultima horaIVida SocialI 	 A «Sofveteria <ilória» 
distribuirá . gratuitamente, no dia l' do ano, das esportiva

FAZEM ANOS HOJE: 17 à s 19 horas, lindissimos balões a todos que 

adquirirem, de cada vez, 3 "picolés»
sras.: hacema Sohn Sanlos e;VII' Na Liga Néutica 


glnla Coelho . ! ou 3 ((beijes fr ios >} . O nos50 disti nto coutrade 

srila. : Maria Eugênia, apiauóidd 1 


pianista, fil ha do Eló i Plérre; ·186 ".,._2 2v. 1 I;~~!i~~e;~~,a~d ;:::i~~nt~i~ P~~ 
a srlla. Elusa, filha do sr. Indio 

SI. 

Costa. 	 ,. Ih~ n ~" r. cnm ~ v~ n ta!:em d e o. ~il: ~~állt~f:" e ~~re~~~~~teCa~~~ 
<les Eduardo. Cl\ llra l. 
em seu ori ginai , 151 0 ~. esc rito do. D nt I I d·

srs.: loão Silveira e Celso Lopes. I 	 IIEcos e NotiCias .hnata rl D rece ber .o telegrama 

.il ha dü sr. <OfH iS 'a menina Eunice, f I 	 I___ _ ___ proprio p{10 110 .do remetente . diDf~mi ~~ ( j~P::':i~~Rnte lo.:pre~ sária de policia Iuvênal Fari•. 
o menino Davi, filho do sr. de SI V.S. 't' inl L'rc..' ..... a r"porlagl'm de lI m VI'S- . Na Compan hi a Tele l'{mica Re ntarl'l o r e la tório .das ativiI A

sembargador Henri que Fontes. .. ~ ._. ..em ;..:.\' Ur Illu itu p"rlino <,,"rioca estl've na ac ha m -se retidos l'onogl'llmas rl ad es daqu ela e ntJClad e no 
. t'm .1lIquir: r um n '· 


t~e"hni : t (i . (' xl; íji.ie r-~'ii fi u; \ 1/ I lo;: io d e: ( )1I :1 1Hl.ldc.n:\o 

I _.; ,·~ s p ~ ía rh " r": atnl eiTI vis ita pnrn : nllill lt~ rm p. Sp.hlllmBOn , decurso do corre nte ano. 


lIie cbnpcu UAMENZONI 11 nllml'f'(lSUS cugas qu e v e n . d I' . ~o rn ('] io Fagu nd es. Mi- . . 

L\\; .1 ' lI.\ C \l'O!1U "'1:1 11 riem hri nq llel l o~ . Pe ltls esta- n? r vm a Co laç.o. <?smar N~s : ~emltlu se mais um . 
\: O I1It \.'1.' Cr O " I j ll"n~ moE1\I·EI<.\\( I:-; tl sli Cils li!' hr inqll erlos ven - c lm ': llt (l. ~Ir . Z!llmlrO Soncml\dlretor do Tamandaredclo~ ( ) nll.::.!:1 \\ ' .H ,",: hFoi operado numa (õsa de saúde ,li dos pllra 11 pe ti zaflll. eumo ': l li lrla (Jo.uv e lfi . Esta mos seguramente in

- Ti ... O i 
pr~6l' nte , " l' ri fi cu,se q ue o!' . * fo r madoR de qu e o. no.sso de Belo Horl zonle e ali se en (onlra Cl 1. T i.., ~o t. · ; 

ll lll r d o;..:.i o qu I,.' lod t) 

O Br:t .. il l ' fll1 h C t ' c..' l' elo. 


em eslado melindroso o sr. dI. Size· rle !! lI e rm es tavu m mere cen- Il0 .le se vence o. praz.o par.a distin to "', '1le rrúoeo dr, ViI

ndndo Teixeira , (onceiluado médiCOI du US p rel'er(~ n cia6 ~e rl\ i s da p~~omen to " ~e ? nc rg l8 e le , ma r Diu 'S, urndor oncia l do 
que aqu i clln i(ou durante vários ~ i;l pel a ' lI .\ l ' X,h.' , id.lo 

J.(a r o. tada . ~/, ICII da 1 ~: zonu . RU,6S ~o~a Tamann u ré , soli citou a sua 
l' du r.\hi Ji d.Hk. Sendo 

J ll ti I1 1;l~1l (' t j ~. () (' ! ('ndf'l 


anos. As meni nns. porém. a ind a ~. ~e n~o, RlIt J.3a rboRa, ~ervld~o d emis~ão duque le . cargo.. 
Senhorita , Inça com que "e " na· 1 prete rem as lind us bonec us. II~mlOo I.tuBs . De lmlOda SII- Mollvou u a ll tuc\e da 

moradO UDe chupeu HAMENZONI. V? I r3 , Ar/stld.es Loho e J~'iu ro Que le es porti sta li mane ira 

~II SS,\S o Gorpo Cê~;co «lIere ili o L1Dhar~s (Vila Ope rária) ; e ve r" o.nhosa do S I'U cluhe n o. 


Foi onlem. ás 7.30 hora~ , rez.l d~ Luz». (\0 Tu ba r:1o, que ex  nm~nh~l: . da . 1•.4' zon!l,:. '~' ra-l.i ôg;; rte campeo.nato. reaÍiza

e ur~ i o. tl o u I!. Ara rllng llá , r ea ,e"hH " .. ctk ," , /· \lUti . lll·nu.., u, d o. do.mingo último..no •. aitar de' N. S . das DOIes, na I 
li zo. u uH dois espeta c ulo.s co.m tes ~ Nunes, Mac hlloo , Vlto. r O g es to do sr. Vilmar DiasIgreJd úe S. F'dtl tlS(ü. missa em , 

.. em r xi ~: ir : q1J ..... ~... l' verda de iro Oriih unti 6mo, MClre les e 1, ernan do Machado. t e m mereciuo () ij mais rran-Intenção ã alma da senhorinh3 Nordi 

Braga, !ilha do SI. Juvenclo Bràga, , I ~ ('n o "" l· O!l "' l. lI j 1L·~ . Pro  Co.s e logio.s em todo.s o.S c ir -


O Ministro d~l Marinha d e,recenlemenle fa lecida na cidade de ~ ' lIn: ,'o li hn:c.:r O ~ tw [ i· 	 O sr. embaixador Batista c ulo.s esportivo.s.sig nou o Ca pit:1o de Co.rvetaCanolnhas, e mandada (elebw por 	 1lll"I\TO ()m l' :.;. .l \\ ' ,1tJl 
Edmu ndo ,Ior dã !' Amo rim do. Luzardo dirige votos de 

seus parenles res ldenles nesta ca· :ms;;;",--=--~ Co.- T i"ot "" ·.S. n -r.í 	 boas festas ao ESTADO Nada feito...
Val e, C' xc rce rpllal. 	 muit o ... ilio\l c..' [o "i mo pa ra a s tun , Dev ido ao máu te mpo rei

~---- --- - -- - -- .._..._-	 de rn o '" l' l ilh!O.....1 p:'<.:  ç õ C' s d e comand ante da Es o sr. dr. Baptisla Luzardo, nUDte na capiia l da Repúbli t:lI lu d e Ap l,.,ndi,\\' s Mfi ii  dignD emliõixõdür do Brõsil(,;o~ 1l10dl'l":1 \l n> p<..:rfcj  en	 c a, não. se reali zou cn tem, áNOVEIS ~~~~~~~~e~~ I 	 nh eiro ~ d o Estado d e> Per em Montevidéu. acaba de 
Llmclll(' :l L (CS l, l q~ I ", viar a O ESTADO um luxuoso 	 noite, o Ilfl llnc ia do. e mbato 

nurn lJ ll co. 
Trajano, n . 9. Tratar com o volos de feliz nalal e constante 
stlios do "Café União», à rua I 	 . cartão «com os mais afetuosos entre o Am é rica e o Inde

pe ndiente, de Bue nos Aires_ 

485 ;, ,,,-1 	 flu e com a refo rma da usina O cartão apresenta três 

e ié tri c a daque la c idade, a luz magnilicos aspectos da 


proprietàrio. 	 Di z - O Alhor>' , el a Laguna , venlura no ano novo». 

nossa 
embaixada e respectiva chan ACCACIO MOREIRA 

me lh orou c on sirle rá ve lm e nte . celaria em Montevidéu. ADVO GADO ~ f';sse m e lh o. ra mc nto ve io. r e  Penhorados, agradecemos aoODl1JON 	 Consultas e pareceres .!'I elir na vi d/l urbana, p o.is ilustre diplomata a cativanteo líder dos cinemas RElOGIO 	 nota · se uag ruas gentileza, que muito nos desva
Em.. Clnemalográfica ODEON Ltda o ANTIMAGNETICO não só mas 	 Ações cíveis e comerciais neceu. _.. Fone: 1602 - tllmbé m n o.s logrado.uro.s pú
Hoje - 6a. feira -- Hoje blic o.s um mo.vimento bem Fone: 1.277 

intenso. I;-~=--=--=--=--=--:--=::::::::::::~IVisconde de Ou ro= Preto, 70 
A'. 17, 19 • 20 45 hor.. 

Unico di. d. ex ibição 
T oda a r i! de astá passando 


A e.!ranha e imp/u.icnante hhló 
 por ge mi r cfo ~mu . OURO em ioias, moedas, etc. 
Compram-se, pagan (INES COROADOSoin~escritivel espetáGulomédico conheceuri. de um que 	 Os jurna is de Port o. Ale do-se os melhores 

criminoso. e antro. pe/igosor I Sen' 	 precos. Fisc. pelo Banco do Brasil Real Circuito Clnematográllco Ltda. gre noti cia m que . nos pri tiu palpitor o ódio , o espírito de 	 Antiga Joalheria BlBtlcher. Rua --- Fone 1581 --- ,
irálul. , de vindita, todo • IXtrem.d. do lago Ládoga ao Mar Polar meiro.~ d i/ls d e .lanei ro., Felipe Schmidt. ___ 11. 2l;-L, Hoje '- 6a. feira - Hoj'e

a o. Sul, e m viagem de repouviolênci. do .bos lond. onde o 	 REX à, 19.30 hor.. sa, o sr. Osvaldo Aranha,c, ime imp.,. ! Provou o .mo, de Estocolmo 28 (llnva s. agê n - Iviu ,se o.b ri gada a criar d es 	 OS REIS DO CIRCO
Ministro. das Heluções Exte mulh.re. perigo..., que viviam ~ c ia !runc e Ba) - O e nviados tacam e nto.s espe ciais para 	 Grandiolo, ••lto. per. • morl• .
rlo.res .d. matr.lh. , Ac/ob.ci•• admirívli•. 

dor.. c. Ilnalmlnte, perdido, mor na fre nte fi nland esa inl'or- sos qu e vagam peloR b06· No Ri o. Grunde do. Sul , \'0. cen.e em .u. plenilude. Drlm. e 
.omb,. d. chelã., e espec ia is do.s .iOf'Ou.íl! I! uec os Is o.co.rre r o.S dese rtores ru e 	 Loteria Federal A vida ciro 

o .SAlu\O PROG RESSO· 
gulhou no clim• •~tornou •• um .í,,, ma m que do logo Lád oga ao q ues So.b uma tem pera tura de r a m !Hlq uirido.R pelo. Reic h 	 comõcôdad• . Momentoso film. dicomuoica, que r e stam
do m.l. alé .Ir conL.cido como: i\'la r P ol a r os russ os escal o. · 15 g rá us abaixo. d e zé rfl . 63 mil sacos d e a rro.z , qU6 	 UFA, lodo fll.do em Ilemio. pou co.s do.s bilbetes de

O GENIO DO CRIME naram Hi di visões, com p(,s - Não é ma is poss ivei cal 	 Preço. 2$000.se rão embar cados pa ra o Hio. MIL CONTOS para o.
c,)m O grande trígico Edward G . ta s d p. 18 mil hom e ns cada cula r o. n ú me ro de pessoas e navio.sai bu ldead o ~ pa ra DIA DE REIS. IMPERIAL à, 19.30 1.011.Robín.on ,.cundado pela b.lu. uma. Os Hnlandeses de se u mortas c m co.n seq ilêncill do. me rcantes al e mães. Trata -se plano.de um MEU FILHO E' UM CRIMINOSO 

Bogglrl, AII.n J.nkin., .tc. ag resso.r s e não. um butafh ã o. vei e o.S sofrimento.s dos fin- Ach am-se iá à venda, na séd e 
perl.il. d. Claire Trevor, Humph,.y iado nã o podem opor a o. I'ri o. São também c o.ns id e rá  popular , d e to. dos e Pai conlra filho. EI., o pli, ... 

para todos ! 	 I.i oum 9rln d. cumprido, d. • 
- No progllml: - êste pro. poslto O g e ne ral nos posto.s a van çados. po.r reios e Telé!: ra(os , dêste Es lado, 

(Imp/órrio .Ié 18 Ino,). co.ntra cada divisão. russll . A I/l ndes ps . Os s oldado.s fe r id os da Di relori a ' Regional dos Cor Bilhe te inteiro 120$000. filho, um criminoso chele d. qua
Vigéssimo 7$000. drilhl. Bllíllimo Ir.b.lho de AI.n 

A estrada de Porky d...nho. fôr ç as linlandesas qu e o. pc- ção de pe rco rre r lo.ngas dis- de felicita çOes para o novo. a no. 
Complem.nto Nacion.1 - D.F.B Wallen e, co mandllnte das t'xemp]o., vêe m·se na o.brign- (,', rm uIJs p''-' prias de telegramas 

Duler « Jocqulline w.n.....
SALÃO PROGRESSO Pr.ço 1$1 00, (.ilo incluido). 

Pr.ço,: 1$100 e $700. cnto.u, em rece nte e nlre vi s tá , chegar ã Il ambulã ncias, d e - , cobrad a a mes ma tax a de «ur 4HH Gv . -- I 
flue a ne cessida d e para a pois d e es!orço.s v c rdRde ira- Amilnhã 
F inhl ndia de receber allx íli- me nte sobre humanos . REX às 19 hO/1I

Amanhã os do.s aliados se reveste Gllndio•••enio dupl.. A .....õ•• 

2 Ir.il.". ram na frente do. n orte , 6sli- tftn l)ias com El\ys , a ntes de isümenle 	 para a Capital, ser.d o HUIl F. Sc hmidt, 5 

A', 17, 19 • 20.45 1.011. alZo.ra de cal'áter de extre- • Comprar na CASA MISCE- duplls do Cine Rtx :vim t.ndo 
G.ne Autry num cWlSte,n. d. ma urgê ncia. LANEA é saber economizar. Dr Pedro Catalao Clíni~a ~édico' ólim. Icolhidl por plrle do nOIlO 

.~io .Ietrizlnte; Os corr espondentes de jor. - ----- - --- • cllurglca grande público.: 
NO VELHO RANCHO nais sueco.s puderam cons- das molestias da cabeça e pescoço MELODIA. DA BROADWAYESPECIALISTA EME ., início de m.i. unslcion.1 d. tatar que numeroso.s oficiais AgradecidO pela prefe- A B/o.dw.y d. NoYl Yo/k ./11

todo. o. lilm.. ../i.do••té e soldados rUSl! o.S, que agora rência dispensada, .0 OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS todl I lU' máxlm. gllnd.ZI. Lu 
hOje vi do.: combatem no norte da Fin- Consultorio: Rua Trajano, 18 li.. Cinto.. Bo.borinho inesgolí

O TESOURO DO ESCOTEIRO lâ ndia, to.mar am parte na in Diariamente Il'ls 10 ás 12 e das 4 ás 6 boras VII. Comádi. . Mú.icI'. Viv.ci-Café Rubi 
com o querido ulro juveníl Jacki. vasã o da Po.lônia. Trata- se R••id.Rci.: Phon. 1565 d.d. .0 extremo. . . 


Cooper, Vondel .DIII e Edwin naturalmente de tro.pas mi o tleseja aos seus inúme- CAVALEIRO CICLONE 

Stlnley. IItarmente multo. melhor ins- ros fregueses e amigos Um ••n••clon.1 f.,-w.st d. Inú· · 
- - truldas que as que foram um próspero e feliz mer.. lorcld... Comb.t•• viol.nlo. 

Domingo empregadas aquI. I ' • o h.,6i ..IYlndo • moclnh. .. . 
A'. 16.30 18.30 • 20.30 hora. Anuncia ·se ainda que o.S ANO NOVO 	 e a nova marca, Pr.ço 1$1 00, (.ilo Incl~l~o).,~RI IlfIAERROL FL)'NN no lUme hum.- russo.s constróem apressada- típo único, do MO
ní..lmo, r••1 • muito opo/tuno, mente estradas de ferro. Sa- 1939 191tO INHO JOINVILLE• IMPERIAL ã. 17, 19 • 20.45 h,. 


• gor. qua ~ 9U."••nlut. de be-se também que o.S tan-	 A melhor farinha DUZIA DO DIABO " 
novo. hum.nid.d.: ques empregados pelos rus- "~'-t: de t -go e de ma Um dllm. d. ,r.nd••mocio, . di- > 

A PATRULHA DA MADRUGADA so.S são. de fabricação ale , 4&1 3v.-~ . ri. I - I.r.nte d. todo. o. demll. . ·A.-; 
CO/ll D.vla Nlnn, SI.il R.thbon. mil. Gravatas, Camisas, Pijames lor rendtmento. 

• 	 Don.ld Crisp. Os padecimentos sofridos Meias das melhores, pelos me- Exija-a de seu fornecedor. ,v~:u~".o~i..d:r. 'L~:ê~;\ ;:u; 
(CINE 	 ARTE no.O 511 di • i ... pelos rU80:10S são. indescriti- nores preços só na CAS ' MIS ' Ch.,I•• Fasieh) eJicqú, l1iM w.n.. 

flbjl;".coll,io: muilo bom. . "eis. A policia finlandesa CELÂNEA. ~ Rua Tra~n~, 121 Ol = tEiZi!UUi Preço 1S10q;),il.o\í.~a.ldo). . 

.0 Sabão 

,~ SE 
DE W E T ZEL & elA. ]OINVILLE (Marca reg8tradal 

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACII.JmNTIC E 0011 RAPIDEZ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:f.,-w.st
http:gllnd.ZI
http:Rob�n.on
http:Ac/ob.ci
http:l�O!l"'l.lI
http:Ar/stld.es
http:merecen-Il0.le



