
' 

· 

. 

1~1J 

Diz-se que omarec ....... .. ... lastou do governo

Am'Sterdão. ?~. (1-Iava~, A.! Ites às cri!lnças dos bAirrOSjque o marecbal' . G~rlog .~tA .. . 'II\Ql{o loel6v I. E' potI.lv I 

gência\ lrancesa) - A 8u~ên- nessa ocasião e (1S SfS G(l" populares de Berlim, Todos cheio de cepticisino ' quanto confirmar , qualquer de.... \que ,e qll Ira maut r~rl.• 

~:n1r~~%a;~~~I~e('~~f!~~ê~~: ~~;~u~'so~:ld~r ~!~~~h~~7~~~1 ~~t~r.oso d~i:r~~~~l a~~~~i~i~ ;r~?:;~ ~~a~::ri_~: :tu~lom~ in~r~~t\!~~:~· dO ....•,F.llel..I .. • .• '. .. u.\~~,:~i~:~~ . :e ~:~!!'tri, ... rer.... . ;;~ .	 .. .. 
ano na Alemanha f(li muito Iring isolava se, observando llm pe~soa a essas cerimô· promder·se mais na obra do como ocham·am nos,clrcUlo8 em",Berllm, entre o·'t"pessoal
notada não oÓ nos meios po' completo mllLismo. De láto, l!ias nos. respetivos locais. governo. Outros interpretam nacionais-socialiiltils, não quis poUtico do . partido e o es
litieos como ent're a popula- contráriumente aos seus há· Este ;;no Il distr!buição [oi a sua retirada e o seu si- certamente dar à sua retira- tadocmaior, sôbre o prosse
ção. bitos. o primeiro marechal !'eila pelo ob6curo burgo- lêncio como ind!~io de pro · da um carater de ostenta- guimento 'das operações tá-

Enquanto o Fuellrer e () <lo Terceiro. llei cll nitO pro· mestre de un:: dos bairros de rundas divergências entre êle Ição, Sabe-se que o marecha. I, ticas e estratégicas e, espe
general Von Braucllistsch cedl'u [~ste /lno à distribui ção Berlim. e mtle~. Não há, contudo, in- t~nto no exército como na cialmente, sôbre as relações 
visitaram 11 linha de frente dos brinC}uer.os e dos preseno Muitas pessoas afirmam formaçao alguma que possa vida burguesa, é um homem germano-russas. 

Falecimento de feridosMorreu o «Rei do I 
I
 

do cruzador «Exeter» 


Londres, 29 (Havas, agên .
Ferro» cia francesa) - O Almiran
I tado anuncia que três tripuNova York, 2!J (Havas agcn Ilantes do «Exeter-. um doscia francesa) - Vitimado por cruzadores britânicos que touma bronco-pneumonia, rale  maram parte no combate concea (lutem em Cl!wel 'l nd aos Itra o couraçado «Admirai77 anos de idade o sr. Hen

ry Da!ton, conhecido como o o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 	 Grar VOll Spee., faleceram, 
em conseqüência dos feri«rw ~~rt~e~~~. 'prl'sidente do Diretor-gerente: Altino Flores mentos recebidos. 

Com êsses 'falecimentos, oconselho da administra~:ão 
número da mortos do ~Exe
ter- eleva-6e a 64, e o total~~~s~g~~:s ~~e!f~nr T~~~~ - -~NO_~~~___~_~~o~'~~ÓP~!~;=Sáb~~_o, ' _~~de--'D-e-;emb;~- d-;-;g-ig'--I---N. 7853 de mortos durante o comba

~o!~a;~~t~la~se du~t:U:~I:~~ ~~=~=.....~~==k~~~~~~~~~~~.....=~~===~~___=_~..!..=~~==....... te a 75. 


res produtoras de rerro e Perseguido por um 	 Gravatas, Camisas, Pijames 
aço dos Estados tinidos. 	 cruzador, foi encalhado Aespionageln alemã nos EE. Unidos Loteria Federal Meias das melhores, pelos me

pela prõpria tripulação 	 nores. preços, só na CASA MISEltú trllte, mI!o IImOr1 	 O .SALÃO PROGRESSO, 
CELANEA. - Rua Trajano, 12Sanlucar de Washington , 29 (Havas, agência francesa). - O comité comunica, que restamTel. brODcblte' Sofres tosse 1 Barromeda. 28 

- Espanha - (Havas. agência Dies ll ;:alJa de publicar nvvas revelaçiies sobre a8 alivi poucos dos bilhetes de 100 mil vermelhosI' lei de NOIIO Senbor, 	 francesal - O vapor germâni olldes de espionagem alemã nos Estados Unidos. O rela MIL CONTOS para o co «G!ücksburg». que estava 	 selecionadosSó le .alva li CONTBIT088E I 	 carregado de acucar. café. o tório do Comité divulga que () engenheiro alemão Collin DIA DE REIS. 
vos e artefatos metillicos. foi H,(lss. di~pondo de importantes somas de dinheiro que lhe Trata-se de um plano Oslo, 29 (U. P. agência nor

Promovidos por atos de 	 te-americana) - Informaçõesdesãe o principio da manhã Iforam entregues pe!o governo flAziRtll: há um ano que cir- popular, de todos e
de ontem perseguido. ao largo 	 jornalísticas dizem que chebravura I da costa. pelo cruzador britâ GuIava livrementfl por torlo fi território dos Estados Unidos I para todos! garam :l (rente de CaréliaLondres, 29 (1\ . P., I!gpncia nico «Turquia". Achando-se em em possante automóvel e munido de numerosos aparelhos Bilhete inteiro 120$000. 

norte-americana) - Por utOR 	 100.000 homens selecioDadosdlliculdade. o vapor dirigiu-se fotográficos. 	 Vigéssimo 7$000. 
de ontem. (oram promovidos I para a praia Chipiona, onde 	 das tropas da G . P. U , rus
aos postos imedoiatamente su encalhou. Imediatamente o tor Iestab~~lc~~:~t~~e d~os~n~:~::se rO:::iYi~~~a~ot;:~!a~r~~~::d~ SA LÃ O PR OGRE SSO sa. que são os elementos que 
periores os seguintes oficio pedeiro espanhol «Lauria». que 	 as fôrças russl!.s empregam

estava cruzando ao da reunir documentos e fotografias falsHi cadas afim de reali- 48!! Rua F. SChmidt;, ~ __largo 	 2
ais de unidades britúnica~ costa. aproximou-se da belona zar uma propaguuda anti·umericana. Collin Ross, que man-	 sempre em grandes ataques. 

ve Inglesa assinalando'lhe que tinha contínoas relaçiies com o cG<Jrman American Bund', I--_ _ ________________~~""'"~~~a~°:O~~: ~ar~eGr~~ a~;~ I 	 se e!lcontrava em áquas terri e nom os agentes consulares do Reicb, teria conseguido ••a••••••••••••••••••••••:. 
retomou ...Spte,,; comandante D. H. E	 toriais espanholas. O«Turquia» 

em seguida o rumo partir para a Alemanha. E' muito provável que de agora • 	 ., ': • 
vel'elt, do cruzado!' «Ajax»; para o alto mar~._____
comandante, engenheiro L. 
C . S. Nouke, do Cl\jax" ; di:GIGAnNTE:sÕ [tao~;CÕLOSSÕ:~! UMA NU'V~Mf Dt ]RISlj~Z'A\.: :capitães-tenentes R . B .•Jen	 CASA.! MISCELANEA, distri
nings e C. .J . Smith. do buidora dos H;idios RC.A. Vi· 
«Fxeter"; e P. T. A. Lave, ctur, Válvulas c Discos. - HlI a FORAM AGORA MULTADOS •• PIIRA SOBRÊÔ'CORAcitoopoyO BRaSllEIRd~ •• 

devido li estatística pavorosa da mottalidaâe":t0C:áslo ' 
• nada pela Sífilis, que mata . em cada 4, mlínifos (um • 

Buenos Aires. 29. (Ravas, agéncia francesa). - As. individuo elO todo o país. 15'_preciso reaglro ',Salvemb. • 
~U~r.~:ã~e:'iC~:!!ti~o~S r:~:::~re~e }~f::nt~ ..m:nJ~:l:s::~ •• A" 5aLnosSáj) gé~~,ÇJo I .,' . _. 

A todos os seus amáveis fregueses. o que deixaram êste .,orto sem. que estivessem com os seus 

:~~:~r~~~ d:::::~~~s I::al~~~:~io,osp!:!e~:r~s ~eab:~:i: E' o depuratívod~côrifHíÍiça;'pàracombalerc,) aS1lt Il!l . : 

do «Acbilles». Trajano, 12. 

Café ({RIO BRANCO» dos tripulantes do "Admirai Graf von Spee
H 

ap6s o alun-. e o Reumatismo. E foi adoptado oficialmente no. >,

damento daquele couraçado alemão. As autoridades mari-	 I i 
limas, entretanto, guardam reserva sobre o montante des- • EJé~clto como prova a requls ç:\o aba xC', ". ' 

!az sinceros n~ot~~ge Jg~~s felicidades f~~d'l:t~~~~n~e~clarando que as m.smas s.rão ex.cutadas: IlIento de lodureto, ,~:~. 

1939 	 ~~I A Alemanha já perdeu : -tWa1DflO~~aam~~1::E~ 

~:uicí~O ea·~;rl~do··~o;~~a~;e metade da frota submarina! 1~:1!1:::r.&:-;:; .;
no~~~~~e;:~~~~) p~ ag2:~~~ i ~e:aci~~fdn~doe~oB~~~~~it~~qu:~ • P 	 .J, ,. o oi. 

do «Grai von Spee» i~e~~~rllr:!açg::d~l~ed~~~~:~t: I' 20~:~c:~~~::B~~':í:::~:~ an-: 

I 

' ·~	 i.:~l;
f.deraru;:::a:~re~;Íri~aW:v::ir:::~c!~t!r:n~e::~--i~d~iS::! ~~b~ue:s~;~f;' !~t~m~~i::!et~~é ~~o~I~~~â:~e~n~u~oi~ m~:e::: : ~ 1JmIe4.~~'f-L - 9 'VV-- ~ ,s:' 
~o~~Ç~~~~:d:n~~~rIOGr:~ ~~::,\~~~!~e :eag':asnJ;;lDls~~or~óc~~ OI com;ço, da guerra, ~om- rinheiros nos últimJs três _. _ ~~-"'I ···. • 
m.nto, a caula da morte do comandanle alemão foi uma ~n~!fl!nd€~ â~S~!~~~ aTiPo U!~ meses e meio e que a maio- • r2y'~;:r . 
f.rida de IJala penetrante no crânio. O laudo conclue de- fundadas na~ três últimas ria era das tripulações dos. VIDROS DUPLOS _ .Já se encontrnm à veD dll • 
clarando tratar-s. r.alment. d. suicídio e que o coman- semanas de acúrdo com as submarinos. Como as guar-. contendo o dôbro do liquido e custando men()1 • 
dant. Lanllsdortf .xpressou claramente e sua vontade de noticias oficiais. niçõe~ dos submerslveis são • 
)lOr t.rmo à vida. Sobre os sentimentos. os conceitos ex- Diz-se ('m certos clrculos sujeitas a um adextrawento 20% que dois vidros pequenos. ., • 
Ir.sAdol na carta do comandante do «Admirai Graf von navais que a frota submari- intenso, IIcredíta-se que se- ••••I•••••••••••••..• ,~,~:..'~I.~ 

ser reservados ao 	 i.'jJ\~:·d:~.:1 ~a~~D H~~róri:~ses devem ~~~:~ep~~~:~:~e:::lu!::]?à;: ~:!~~~!~:~y~~:}:~~~u~~ra~ Davi cO.D:tra G,Dlia§t :. , 

.1 _ _ _ Madrid. 29 (A. Po, agência n·orte~éilrn'i! rica:.: ê
Para a (Leglao Estrangeira) na) - A luta valoro~a que a Finlândi~ 'é~t~y'UI:

cLlNleA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS 
Paris. 29. -, Seiscentos alemãell, I[ritando -Abaixo Hi- tenta~do . contra a I~~asão r,ussa da f!l~!I.Y? ;t a 

..-IRmZ-IR8BAIID - CABBCA - PBSCOCO !ler!», partiram esta manbã, daqui, para Marselha, onde entusI~s~ICO comentarlo do Jornal «Arrtb~!,.:&o~.rc 
embarcarão com destino a Sidi-Bel-Abbes, afim de se alis- gão ofiCiai da Falange Espanhola••Acredl!!:,m~s :~:Dr. ARM1NIQ TAVARES tarem na «Legião Estrangeira. da Franca, que ali tem nos milagres - diz o jornal. A hora da Justiçã; . 

(Assistente do prol. Sanson) sua séde. . Divina jâ começou a soar para os maldit()S ' dã
ACOMODAÇÕES PARA DBSCANÇO DOS OPERADOS Todos êles são originárIos da Baviera. fugidos da Rússia» 

Consulta. 20$000- Operações a combinar Alemanha, chegaram à França, onde (oram internados. Após O· dOt ° I I'fo ,. ', 1'>_ 
CODsultório: Rua João Pinto. 7-TeL 1461.-Resldência 1456 rigorosa investigação sobre seus antecedentes e em vIsta , mesmo e I orla qua I Ica ~ re~,st~l1c'~: i 

do desejo ardente de combaterem contra o regime nazIsta, fmland,esa como «a luta entre DaVI e o algan~.· 
foram encaminhados para a «Legião Estrangeira.. te Goltas... 

A

•
• o mes 

Não é liquidação: são . ,pr~~Qs@~ 

C··&8A . "iA . 
" " . ?j!!:i~" - (A ê~s~ QUE MAIS BARATO VENDE) 	 , ..,...•.. ..... ' 

lVG.OB~ _ ",~O ~ovo prédio à R1JA r.rRAJ A NO, N ,: '1S ' 
{".•~~:;c, ,§NOTA ~ Pedimos nAo confundir a no••• casa com o. Imllador•• do no..o antllo lema. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agosto Irmandade do senhor Jesus,,dos 
CONVITE Passos e Hospital de Carida~~,; 

Convidam-se os senhores sócios e exmas famílias para 
o GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE, que será realizado no. Comemorando esta Irmandarte, no dia 1.0 dto j'âiieiropróximo domingo, dia 31, com inicio as 22 horas. vindouro, o 1750 aniversário da sua instituiç i',o, reaHzariiTraje: Bigõr, ou branco. às 7 1/2 horas, na sua Igrl>ja, uma Comunhllo Geral dos

Pede'se o obsequio _de não levar crianças. seus Irmãos, para a qual. em nome da Mesa Administra
Pela diretoria, OSCAR ABRAHAM, 1" Secretário tiva, tenho o pra7er de convidá-los, bem como · IIS suas 

Um dos sentimentos mais nobres, mais humanos, Exrnas. Famllia8. - )41:\:) -i-'~ 3v.-a 
mais e!ev!!d!l~ é (l (lI.' querermos aproveitar certas oca Outrossim, convido-os a assistirem ,1 Missa; que se
Ri,ies especiais para renovar bons propósitos de vida e de I • "~'''t~Y'' \ CI'''S'IlO~ES EI1 CEI1AL ."~ rá rezada em segulô8, as 8 J /2 horas. 
trabalho. 

A palavra renovar impõe-se na hora prese::;te, por· 
que exprime esta perene aspiração de COiS6S altas, embo
ra tolhida pelas fraquezas que são da nossa condiçao I\U
maua. 

Que importa! Se não podemos ser aqu1l0 que dl'Via
mOR, guardemos, ao menos, o -almejar., que já teremos 
guardado r· melhor de nós m'-'smos. A verdadeira derrota, 
a derrota definitiva do homem é ~() aquela em que, ven· 
cido, êle não têm mais forças parI! querer, nem para es
perar. Quando o homem assim se encontrar no cenário 
da vida, quaMu perde a esperança e a capacidade de 
crêr e se submerge no abismo irrepnrável da desilusão e 
do ceticismo, então dt'ixa de ser homem! Porém, enquanto 
puder dizer COIDO o salmi8ta: «Dos ebisID08 a ti clamo, óh 
Senhor_, ele cGntinuará a ser li imagem do Criador au 
reolada da glória de amar li verdade, o hem e o belo, 
neste mundo em que a mentira, o ódio e as paixões re
crudescem e se IIlastram. 

Renovar li o éco multiseelllar do Cristianismo; é o 
apelo do verdadeiro relllismo que não cerra os olhos para 
8S tristezü~ 068 alIl1ufiI em ruinas, ma;::; procura. discernir 
a8 linhas mestras de umll nova e gloriosa construção que
póde ser levantadll, (', o apelo de Cristo que trans[órma 
os corações e IIS !õociedades, que peide reconstruir as al 
mas e os mundcs. 

O principiO de um ano novo é principio de novas 
coisas para as inteligências bem formadas. 

Aproxima·se 1940... ,Já sentimos o bafejar da nova 
brisa. .. O presente, o passa!!/) e o futuro são o estôfo 
em que se entrctccc a nossa vida moral. É natural, é jus· 
to recebamos, cheios de esperanças, a p~gina em hranco 
do ano novo em que vamos escrever nossos temores, nos-
BaEl derrotas e nossas vitórias 

Qual luz hruxoleante, o ano velho vai-se apagan- novo ano que se ergue para nos abraçar e para nos ar
do .. _ morrendo . .. Morrendo'! Apagando'! Não. Reco· rastar à eternidade, escrevamos, sim, êste nome: JESUS! 
Ihe·se 110 arquivo dos séculos, indestruHvel, irrevogável, Só Jesus é quem poderá iluminar a nossa rota, apontando
guardando para sempre nossas alegrias e amarguras, ri- nos a8 alpondra.s para vencer os lameiros do pecado e 
S08 e lágrimas, quedas e soerguiment08, misérias e exal- da miséria. Só Ele n08 poderá livrar de quedas fatai8, in
tações. dicando·nos o rumo seguro e as diretrizes certas na es-

Que iremos e8crever nas páginas vazia8 do ano trada da vida, como caminheiros para a eternidade_ 

.1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ;lk- •

i ~B~imo, vi!;i,tlr ~Bm [omJmmi!!o InOlSt · l I 

i• 8xpO$itqâo ·4ea..in.q'••C. i• 
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Um deslumbramento para o11IR"' ••1iI1 i
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Consistório da Irmandade do Senhor Jesus dos PIlSC~L"!'~~~r,g_~~ ~:•. sos e Hospital de Caridade, em Florianópolis, 26 clt' de
zembro de 1939. 

.... " 1 .... :t' .. . - - . - ,... ', .. ' '. __~~_'_......--:-' _I.. /' ... '.~ ' . . ' ,,' a 
S d d t t 48'

rs. ven e ores e rep_resen an es 
As melhGres c.!ndiçõcs para a venda de FOLHINHAS são 

oferecidas pela Organização de Vendas Benedicto Levi, Caixa 
Postal, 228!) - S. Paulo. Escrever dando referencias. 

Mme. ROBERT 
Com longa prática cientíFica 

Mussagista recentt'mente chegada do Rio de 
J&neiro e Hecite, onde trabalhou com as melhores 

Profes8ofP.R, pntre os quais : Dr_ Oscar Coutinho, Di· 

retor da Fuculdade d'J Medicina do Recife, Dr. Luiz 

cle Góis, Professor Monteiro de Morais; e no Rio com· 

o Professor Dr. Júlio Novais, Dr. Capo Carlos de Mi

randa, do Hospital da Policia Militar, etc. - oferece 

seus serviços à Scciedacle Catarinenstl assim como aos 

Médicos e Hospitais.


Atende a chamados a domicilio. 

Hua Esteves Junior 135 - Fone 742 


'i00 30 v - 7 
-----:--- 
novo? ()dio, ou bondade'! Ações boas, ou más? fecundas 
ou destruidoras? Oh! escrevamos no Irontespicio dês8e 

GUSTAVO PEREIRA 
Secretário 

:3 V. -3 

em 
tempo a sua 

assignatura 
Chega o fim do anno . 
epOca d6 iniciar cu refo!'
mar ossigna1uras. Ao 
assignar seu jornal ou 
revista. !aça·o ganhando 
um valioso brind(> . dirigindo-sp. á Eclecltca. a 
maior organização de publicidade e assiqnaturas. 

lu 510 Bento. 61 C~ j}~ ~ #." ~ /7 PU BII CIDADf 
C_PastaI539-5.Paulo ~j ASSIGNATURU 

COUPON 
.,..10 
f 

-..--.- .. . - -.  --- _._.__.a <tII1gllatura
Qa.1dar ou r.formar) 

' ~m~ou,.~,a)• parllnle______até 
.MD~.___________________ 
~ 

••no primeiro andar da : 

MACEDONIA i: 
•• 


A CASA QUE MAIS BARATO VENDE :•• 
_____ __ J J. AGoRA ·: 

~ ~ novo ]Jrédio á t{ua TrajaDo D. 8 l' 
•NOTA ••• Pedimos não conFundir ti nosse cese com os imitldores do noSlo Intigo leml ,q". 

:r;;:y-.;.,y.:\_,-" "-,.".,-y~ . ,' ,. , '" y ...• -"J',icy> , .' - _ . .. "y ..•.• -.-_,, __ , ; ,,, " ' .-'_ .. - :, y" .. -. "<,.,.-i..., "',,,, ·,i·'. . .,'. ?• ·,···-·~~i~~'·········:···-~'i:;::;~··'····:~·'·'·"·'·••'•••••••••••••••••••••••••••••••".... • 

i 
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·~ ____________________________ ~••~T_l_OO_-_S6_N_d_o._~_d_I_~ __H__ ........
... 	 O · _ __._.N IM____________ _________~ 

PARA 6DE JANEIRO (DIA DE REIS) 
Mil CONTOS 
Plano PopulClr1 	 lallo PrOlre~~O
Bilhete inteiro 120$000: Vigessimo 

E" um plano de todos, para todos. Aceitam-se pedidos para o interior. RUA FELIPE SCHMIDT, 5 

Dezembro 21[STADO esportivo I 
Quinta-feira 

Foi entregue em Joinvile o premio 

~aior de rs. 6:0()O.$OOO, que coube
Desconhecimento das 

I 
a cadernete n. 5495, pertencente li
regras NÍlrm8 e Inez de Souza, no sorteioesportivas 	 !!e de Dezembro de 1939.18 

Por Erasmo 
Todos os esportes são ori- algumas de cujas regras não Janeiro 4entados por leis que devem só oferecem dil'iculdudes de 


ser respeitarias e que, ju~ta- compreensão, como são pou Qninta.feira 

mente, tornam as competiciies co divulgarias. 
 ANO NOVO-NOVA SORTEinteressantes. Essas regrap Com frequência o árbitro REALIZA-SE mais um sorteio nanão podem, e claro, ser marca uma transgressão, em Crédito Mutüo Predial, com umtransgredi das impunemente geral um «impedimento» e prêmio em merccdorias no valor de e, para impor o devido res- alguns e~pectadores, soh o rs. 6:000.$000 e muitos outrospeito às leis é que existem domlnio da paixão partidária menores. os árbitros. que os impossibilita de jul· 


Nem todas as pessõas que gar com serenidade ou por 
 - o producto m.i. ......dYo 
que .e conhece, _ ...... se interessam pelo movimen-I desconhecimento das regras 
dciro ccrador de '.OIli-.to esportivo úU mesmo que· exaspera-se protesta e vai 6 


assistem às competições co-I às vezes até o insulto e 

nhecem as regras e chegam I passa a hostilizar o árbitro. F O L H I N H A S GRATISI• - Enr___ _ 

ao estremo de ignorar até os São atitudes precipitadas. coupon abaixo e ,~. 

pinclplos essenciais. Não temus o direito de pro-	 Vva. Gervásio Luz i Fábrica, uma das maiores e mais antigas, procura 
Com frl'qitência surgem testar, de l'mitir opinião à 'REPERSENTANTES ACTIVOS em todas as zonas e localida

protestos estrepitoiíoR. que cêrca daquilo que ignora- ~ea:ti~iP:e:sô::usd~ar:~~ li deI! do Brasil. _ 

se avolumam com a tensão mos. Para bem compreender amizade o contrato de SERro - LUCRATIVO - DE FACIL DIFUSAO. 

nervosa em que se encon-I a beleza :1as partidas e aferir :lasamento de sua filha OPTIMAS CONDIÇÕES. 

tram os espectadores contra com segurança, das arbitra-	 Ofertas a: -Folbinbas> - Caixa, 1943 _ São Paulo ~~[ljuma decisão do juiz. Ha ati-I gens, é imprescendível co- EGLANT!NA, com" sr. 

ludes precipitaõas, hostis. que nbecer as ri'gras. E quantos DALMIRO CALDEIRA 


MAIZENA . BRASIL I. A. 
por vezes assumem aspéctos são os que têm a precauç~ão DE ANDRADA. IGONORRHEA cron-Ica c.ba P_tial····.·.n .. .. ,.....
lamentáveis. Em geral tais dc fazer urna leitura das re- .aNttit.:.... ORATU • _ ..... 

explosões são inteiramente gras e regulamentos esp\lr- EGLANTINA DALMIRO ...I

destituidas de fundamento; tivos '? e • NAo desanime I A sclencia progrediu e há uma 
nada ba que as justiHqui', a Não protpste nunca sem apresentam-se noivos. NOVIDADE que resolverá o seu caso. 
não ser o absoluto I desco- ter certeza absoluta de que Fpolis, 23 _ 12 - 939. Max1mo sig1llo. Carta para: ....-----.... 
nhecimento das regras, que a decisão está ;errado; e, 	 CAIXA POSTAL S PAULO 
impossibilitou a interpretacão quando protestar, lembre· se I ~_---'--~ 	 1849 _ . 

.escata da decisão do árbitro. de que não tem o direito de 476 	 1'1 oq '.1 li I0I01 

~8es fátOB sobrevêm, com insultar. 	 ... ... 
mais rrequência, em !uteból, 	 João José Mendonça é 


espôsa, palllclp~m a seus pa· 

rentes e pessoas de suas re· 
.. 'g encontravam à mão, pode !ações o conlrato de caSâmentoESte nao pe a... mos dizer que começou a de sua fllhd LlDIA. com o sr. 


O plano de um jovem história da esgrima. Porém, IFERNANDINO CALDEIRA DE 

ANDRADA.polon~s. que in_v~ntou ~:r~eri~v~~g:~~~ro t~c:n I~~~ 


um IUIZ automatlco". tudo detfl.lhado e nós vamos CLINlCA OERA.L 

Informa um vespertino cario- apenas discorr~r Jjgeiramen'l Lidia e Fernandino VIAS . URINARIAS 


ta que. pensando em resolver t~ P!,I~ velhlsslma e longa apresentam-se noivos. 
a contento o grande problema, 11l8torl9. do comb:lte _ fi. arma Fpolls.• 23-12-939. Especialista tm mol~.t.al 
que é a escolha de um bom juiz branca q~e, à. revelia de to- ~':::::"-----~5""v.--~r-~)": pleuro-pulmonlrtl (bron. 
para um~ peleja de futeból. um dos os. Illstor~a~0.res n08808 -14i7..7ftft~rr~pp~~ chites - as thml - lubcr
jovem polonês inventou um apa- conhecld.os, diVidiremos em cu IOSf-. tle.) 

relho que denominou de «juiz quatro CICios - J?arcos da 
 Consul!ori(): R.. T..I_automático». s~a evolução técDlca.. - I" d •• 14)6. 16 r.o....Por enquanto, nada se sabe CICio do .escUd?; 11 Ciclo da - Phon. 1595. sôbre as exequibilidades do in-' arm~dura, !II CICio da pól

vento. O que é certo é que vora,. Iy CICio das armas de (~uü.si meio súculo de exis Resldenciâ:> R.. Joh Pr.

David Jasberg, o inventor, de- repellçao. tência e o melhor reclame lo, 1 (Sobr.)- ..... ttt4. 


tln prcr.lrencia ti JUYEIT8IJEposita toda confiança no seu apa-I I" CICLO, DO ESCUDO 	 13
aLUINDRE para limpar. forrelho, =,~__ . -este ciclo abrange todos tificar c rejuvene~cer 09~aland~ a I111prensa do Rlú, os povos antigos: Eglpcios. calJclos. Elimina a <:: ••pa,o jovem rnyentor declarJu que, aS81rios, persas, gregos, 1'0
faz cessar" quéda do.antes ~os jogos de~astrosos en- manos e outros. Com peque cabelos c voltar 1\ côrtre ~arrocas e pa~h.stas, penso.u nas variações prilvenientes Pfrocalmaprimitiva os .:abelos em rnv~ntar o . «JUIZ aut?máh- das alterações sofridas pe brancos, sem os tingir;

co», cUlo fu~cl~n~mento e ba- las duas peças principais _ 	 A.NTI-BPlLf:nco 
dá-lhC's vigor e mocidade.aeado no~ prrnclpl<Js da célula a espada e o escudo _ a 
Não conl(~IJI s,lÍs de prata eI~to·elétrrca. O aparelh~ marca- técnica dêsses tempos obe usa·se corno loçilo. 

ra _tod~s as faltas e eVItará .que deceu aos seguintes princ1
h.ala dIscussões sôbre a eliclen pios: O escudo destinado às 
 ORATIS 

Peça-nos impressos sobre os culcla dêste ou ~aquele quadro. paradas era mantido pele dadllS dos cabelos e o melhqr uso 

Para o perfeito (unc~on~men- braço esquerdo à altura d.. hn'cnlu•• Alex••dre. 


to d? apa~elho ser.ã? rndlspen- da cabeça e a espada, a Vidro pelQ 98000
correio em 

sávels v~rros r.e~UI~ltoS. A bo· arma de ataque, era empu valo ou valor declarado. 

la devera .possulr !IOS de cobre nhaãa em linha baixa com o 
 LIS. lUYEUUDE IlUI.au UI'. 
em sua feitura, afim de I.'0der braço quási completamente RUldIlRllchllelo,t01-:.IIODE.lIJIEIItO 

~t:~~!~f~t~1f~~1~~~::!~:~ ~~d:i:~!~?~7~;~~f~~tFJ~~p-rJó~x!im~o~u~m~a!fe~s~ta~n~o~l~urln-a MAIICA$B;~A.TERTES Ia~. ==TOa~'::V.! 

advers'rios. Em cada tanto do guarda era feita com o pé de grande alcance l'sportlvo. _ J. RADEMAKER,agen!1l ofieial di Pf(JjJ,lcdlde lndlll: ~~JliMr:-=J'.:::. J:"l!t: 
campo~ serão insta.lados peque· edSaqsUmeradl.os àusfardeanster·or"'-ams aessPda- Irral, Praça 15~eN'0Y~I1l~roi· 2-.sala ..jeU. RIo de Jadelro, 'llUf _I q ... --.. ,~... 
nos aparelhos munidos de Cil- lã I e Revanche entre Fla- rega-se detodo~erviç();rel~t ao!eglslo de I1Ilr"" pal'lIle1 Rl'aIIo'" __ IWff. alAquel 

--julas foto· elétricas, obedecendo la~lna curta, rt:ta. bas~ante mengo XIndependiente dt invençãoeanálisesjde)g alime.nIJcloa. ~1=:CiI='r..::- .::; 
11 um contrOle geral. Os joga do ga e afiada dos dOIS Ia- Telegramas do Rio anunciam .......... POROAUIA, AIIIkptNo. 
dores deverão usar aneis de co· 11. que haverá uma «revanche" eh-	 Qoo:FERIDA 
bre, em um dos dedos. para as- A A 8 V tre Flamengo e Indepelldientei .... b -	 I ...~~.~~...:: 
similar os .handu. Enfim, se- -.... que será realizado nos primeiros IItIO • qlle res stl _ .....111... raoMr.o • \ao
riam necessárias muitas provi· Uma dbs mais novas ent!. dias de Janeiro. 	 ItuIYo.. 

~~~~~s, antes i:~~S:Jt;K~~Ii:{~:~:~~l~:~ ~a~~ân~~uti~~n~~cn~ CALENOÜLÃCÔNCRETA ~:~~~~~~~=~ s. ~~Iu~~:de executar o 

A.eslÍ'ima através ll~~~tQ é capsa de produzir .()conhecid~!~C~iCO Ademir a ••lIIor PHI&da pua r.rtdu,qllebuclQrM. 

liil~~j~.:t:r.!!J!!!:.::~r.:::::.~J.,::: m;;&~'t:.1lJ!~~~~):~""'.. •.. ~~"!'.~:·""I"r.~~~. !:; 
101m aOI olltro. a PO". da. A aóvel .utldad•• JA um· Do Flumlnen•• p.r. o pbanMcIIM. ll1Da ..nra rod..da d. brt. 
caQUI abattd.. ou da ca· pel de a1l6t11111.0 • que ao Corlnthlana O ~il&rl .... ~ PIIABIL ftO ACJOmNBO Illaal ••• nredll".•• I qUIID.
".raa 'la4& bablta,.am alra. buquet. tem apr..eIloUII!O O Corlalbfanl. di upltal PIII' ....... o. D_ lMIIIo IIIfIa.-li ".do.o ......0. o .Dtte«.r 

oaram-•• Im lul., afmadol I1ID do. mal, teml1',,11 - ri- !l_ta. conltplu c. C;OftI:\lRO doa -	 .. ,.rtao" .0 ESTADO.11. cacat.. ou pedra. que v••~, reaUzar' .m Saa.lro )opdortl MatlTldo c Orozl 	 471 ~V..bo. I'"________________~ 
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,,~oESTlDO - SAbado;,3(de Deumblt de 1939 :lJí ..... 

Para as feslas o melhor .. sorlJ~enlo de arligos para HOMENS', 
==============-- SENHORAS_é CRIANCAS. só na 

CASA 44A CA. '~A. 1.4 

16 Matriz - Rua Conselheiro Mefra n. 8 Trajano n. 1 v.113 

I LLOYD BRASILEIRO 
SAlGUE! SAlGUE! SAIGIJl! ! «PATRIMONIO NACIONAL»

i LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortf' 

- I no Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL

. SA N G U E N O l ! CIDIO», .COMTE. CAPELA-, e <i\N!BAL BENEVOLO» avisa a sua amável e distinta freguesia que acaba de 
LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA» instalar um ótimo 1;\ morlernlssimo aparelho WELLA 

(tipo 1940), para «ondulação pbcmanente», e espera, 
_. (fll••11 11••1) LINHA ~IO~Lú\?O~~~~Lt~t;..[:S~J~ItASCIMENTO» . como até aqui, c ontinuar a merecer a confiançaI que todos sempre lhe dispensaram.E' o uolco forliflcaole 00 F R E T E S DE C A R G U E I R O S 


muodo com li elemeolos VAPORES A SAIH: 
 Praça Quinze de Novembro, 10
loolcos: Pbosphoro, 011- PARA O SUL: 

cio, Arseolalo, Vaoildalo, ANIBAL BENEVOLO: dia 5 de jaoeiro para Rio Grande , 

elc. Com o seu uso DO fim Pelotas e Porto Alegre. . 6ó 

de 20 diGa, oola-se: I COMTE. CAPELA: dia 17 de janeiro para Rio Grande, Pe

1 - Levlntlmento lIerll lotas e Porto Alegre. _ ~ Ob.tonllu0 · , \ di' fôrçl. e vollllmmedll- NORTE:PARA O AVISO AO POVO·CATÀRINENSE
Ii do Ippetlte; COMTE. ALClDlO: dia ao do corrente para paranaguá , I:".: se gr~d?a C_ t · :~ 

11'-· De.lpp,reclmenlo por , Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilh éus, S . Sal · If~se qUlzerl ,{;....-J;...íft. .' <~-
completo di' dôrel de CI· ' vador, Araca jú e Reci!". 
beça, In.o.nl. e nervo.ll· IASPIRf\Nl'E NASCIMENTO: dia 5 para Hajal , S. FrandH· r PonJo um jxfuc'o &, 'i'''\I;.~, ~rllS Linha direta Porto Alegre-,Florianópolis 
mo; co, Santos, Angra dos Reis e Rio de ,Janeiro. ~ , Jabios fica m cue de n l::'J. : m,t~ :tpll. 

" cando-se m:tr.., chegam até :l um3'-Combate r.dlcal d. DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFERENI ~1 Empresa Jaeger & Irmãodepreaslo nervoll e do eOl· CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASIL~_ carmInado vivó! Se quer um Inlll 


mllreclmento de Imbol OI 
 mui to rubro, peça Tanp;cc "Thcl·  Saídas de FlorianópOlis às terças e.sábados 
lellOI; Agência-Rua loão Pinto, Armazcrn - Cãis Badaró'l tricar ". Pmduz sempre um efei to Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

4' - Aallmenlo de pelo 9 - Phone 1007 12 .- Pnone t338 m c:tntaonr-impossivc1 de ser igua .. às quartas e sábados 
v.rllndo de 1 I õ kllos; I I i a~ POf uY.tFos mcios~ ., 

I 
Saídas de Araranguá às quartas, 

O 5lft.Genol ~ amlllrlD- I H. C. DA COSTA A"unt-e-- ' sábados e domingosde descobertl Iclenllficl. - ,,~ 

Oplnllo do dr. Mlooel 50' 
 Agente em Florianollolis: DAVID SILVAle. drC08t~, 


PRA ÇA 15 DE NOVEMBRO 

-' ; 

Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

Moleslla internas de 


Senhoras e Crianças em têm o prazer de comu

Geral. nicar aos seus parentes 


CONSUL TORIO : e pessoas de sua8 rela

Rua Trajano, 1 - Sob. çõe8 o contrato de ca-


CONSULTAS: samento de. sua filha 

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. Maria das Dores com o 


RESIDENCIA: senhor ítalo Balbi. 

Av. Hercillo Luz, 186 


- Phone: 1392 -

Vluva Amália Balbl 


tem o prazer de comu
nicar aos seus parentes 
e pessoa8 de sua8 rela
ções o contrato de ca
samento de seu liIbo 

Ítalo. com 11 senhorinha 
Maria das Dore8 Elpo. 

MARIA. íTALO 
apresentam 8e noivos. SI a 1010 nllo Irouxer o loldod lnho, nào ,> FLtT 

Quer ser feliz ? 

Matriz: , FbOÂiANOPOldS


Em negoclos, amores, ter sor INSUBSTlTUIVEL FUtals em: BliuDê~àU':f,_Cruzêiró dO ,Sul, 'IAges,te, saúde e realizar tudo que COillpan~i8 C Aliança . ~a Baía» 
deesja? Mande 1$100 em sellos Para lnltaçõ•• cODluactl.a•• Laguna e S. Franc18cô~?rIõ8tru8rlo.em __~bàtllo 
e escreva ao prof. Omar Khiva, con..cuti'Wu CIO fumo. 6; ...i9Ula. 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja á. "'0geo•• ao. bcmbo. d. pia.. REFRIGERADORES ELECnU<:QS
neiro, que lhe Indicará o melo Fundàda em 1870 Séde: BAIA doa e d. mar. 6; lv:lÚDo.sdad. 

exceHÍ'I'CI ou ci.fldea.te.ao .d· 
to • á poeiflL UM dJarlalDell

de obter trlumpho, prosperida
de. fortuna r saúde. Nilo hesite SeQ'uros Terrestres e Marifunoll te olql1Uloa qottaa d. l.aYo1llo. 

Capital Realizado Rs. 9.000:WO$OOO(ISI Electrlcl Capital e Reservas 5(1.058:377$952 

Responsabilidades em 19J8 ;t 188.652:899$714 


vende medidores e Receita em 1938 22.786'183$148 

installa os «quadros. Ativo em 31 de dezembro de 1938 » 71 .478:791 $813 

para os Sinistros pagos 5.094:715$170 
mesmos. 

Bens de raiz, (prédios e terrenos) » 17.186:248$949 
Preços modicos. 

Diretores: 

Prancisco JOSé Rodrigues Pedreira, DI. Pânfito d'Utra 


Freire de Carvalho e Epifãnio José de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 
da América, Europll e Africa. 

Venda. em pre.taç6.,-GaranUa de 4 a"no. 
DoIS ITIIHUIos (de 90 e tU 120 IIlros)

AQ'entes em florianópoliS ..boe.. _. K08O.u ~eacl"'e. pola, •• 14 
'MEDica pro~e~iÍ~ I '~ ~'~IÍÍlII Il0l.. COMMI_ .... utl'll'la tlec:lrlca do qUI 

Efetivo • • furo de 11110111.111 t. t bor •• auvtço.~1II""1I1--r... . ÇAM"POS LOBO & Cia. f~=~~~I" 'f:':=:' IlaDtemo. em depóello loc1u u peou .obre
-~- RUAPELIPE SCHMIDT N, 39 cIODUd'l lotiu •• iu, .aleDteI e IDeamo meoaDlnlo. completo••, 

R.. VIctor M*IIIeI a, • c.tu I*W 19-TllItJ.hólll1083-:l!nd.Tel, cAÚlANÇA» 4... 6 s. •. felr.. du IV 

Secç&o de lro.,.. ru

e. c_ de deMo..,. ou proprtclal101 "raO ,IICA·fi 21 hora.. as '0".... 1 .. 4Il0l_
T.L ,a &c:rtt6rtoe em ItataL Laguna e S.eçlo ..peel" para :s:.~=-::~:-:~~::= .......d.: VlecNIk o.  •__ 00MIrIM0e _ • P.a!o oa eo Rio de 11MI1o.
alnder a ela... "aDlor,'I PhtO. G - Til. ,a. 8 B1WDeDcna. Sub-AVeDte em Lacre. 
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li . lsnDO;:-S~bado, ao de Dezembro de,1939 	 5 .___________IIIIiii________---~;.;.;...í.iiií....--...-.;;;.;;..---...----....--~-- _____ '. 

() E stado 	 :·················.····~~,t!~~·......·*?i Emprtsa Nac. ~e> :hVi. "Nmpckeq ! 
Redf,091l0 e Olllolnlll , 
nla Jo/!.o Pinto n. 13 

1'e1. ' 1022 - Cx . pOlta l ISg 

401SlJOO 
!2iSOOO 
1215000 

4:WOO
•~oo 

No ,,,tU/Df ' 
ADn c. 

8et.leltre 

'floImeltr.. 


ADDUIIO!O' mediante conlractn 

O. originai., meemo nllo pub!lco 
doa. nlo sorllo devolvido", 

4. dlrecçlo nllo .e roeponsablllx8
peJu. conooltos emttt!dol nOI 

artigo••lIllIOaOO. 

InTITUTO DE DIAGNOSTICO 
CLINICO 

do 

Or. Ojllllma Moel/mlllnn 
Formado pela UnIversIdade de 


Oeoebra (tSulça)

Com prAtica DOS bospltals europeus

ClInlca médIca em geral , pedlatrtll,


doenças do .Islema nervoso. 

Assistente Técnico 


Dr. Paulo Tavares 

E.peclallzado em blglene e saúde 


públicaRfgl~eUJ~~~~~~ade do 


Gabinete de Raio X 

Aparêlbo moderno SIEMENS para

dlagnódlco. dlls do' Dcas iDlerDl••· 

Coração, pulmOe,; ve.lcula bllíar. 


estOmagos, etc. 

Radlogralla. óssoa. e radlograllas


dentárias 

Electrocardiografia clínica 


(DIagnóstico precIso du moléstlas 

cardlacas por melo de traçados 


elétricos.) 

Metabolismo basal 


_. (DetermlDação do. dl túrblos dlls 

;. glQodula8 de .ecreçllo IDterDII.). 


.' )Exam~o~~~~~~e ~rc~~;~ó~ICo do 

suco duodeDld e da bllle). 

Gabinete de fisioterapia


ODd81 curta., ralo. ultra-vloletlls, 

ralo. lofra-"ermelbo e eletrIcIdade 


médica 

Laboratório de microscopia e 


análise cllnlca 

Examea de IIIDgue para diagnóstico 


~,8~~~~g:~g~o:t~~é~0D::n~:~:.::~ 
elc. Exame de urina, (rcaçllo de 

:;~::~~ r:end:~:Vlfea:)~ t:~~etl~~ 
puz, elHlarro., liquido raqulaDo e 

qualquer ~:'I~~a E:'~~o .elucldaçAO 


Rua Fernaoro MIlChlllio, 6 

TelefoDe 1.195 


FLORIANOPOLIS 


o Elixir de Nogueir. 
I' •••h••ido ha 61 0 ••0. como. 

nrdod.lro ..p.cill.o do 

SYPHILlSI 
ferld.., ....,nh••, m.nc...., alcer••; 

rh.umlll.mo 

56 Elixir de Nogueira 

OH. RICARDO 

GOTTSMAM 
Ex-chef. de cll

n/c. do 
Hospital de 
Nuernberg 

(Prols. L. Burkbardt 
e B. Kreuter) 

Especialista em 
_,__,~_~·lI:rgia , º!!JJJL 

Alta cirurgIa, gyDe 
coloJda (doenças de 
.enlioras) e partos.

Cirurgia do systema 
nervoso e operaoões

de plast1ca, 
CoDlaJlorlo a riIII TraJa
áo,18 (dllll ,10 di 12, c " 
dali , '." di 16,aG) ,TClc· 

pilou - 1,181 ,
RNldeDOla , na Bs· '~ 
"teVeI JUDJor. f 2().,-...... 
'Têlepbone ....... l tl lil ·'· 


• Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnn - i • 
: unicamente de cargas cpm o vapor «Max'>. I 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS I 
:.e. Linha Fpolis.- Rio de Janeir0 ILinha FPOIiS:RiO de JaneiroI L',,, FI"',"OPOH'~!l 

Escala Itajahy-S. Francisco 	 Laguna. _ ",' 
e Santos. Escala sao fr<!ncisco • 

I • Tra !1 s p ort~s C~~<7;:.SSS ag~i ro s -I Transporte de cargas I •i 	 IrPaquete C. H:pcke 1 e IH 	 _ Transporte de cargas. 

Banco de Credito Popular e • 	 Paquete «Max' I Paquete «Max> ."~ 
• Paque te -Ana' dias fi e 23 dias 7 e ::2 	 . <'Agrícola de Santa Catarina 	 I'::• 	 dias 2 e 17 , 	 Saída á 1 hora da madrugada. . : 

Soei.d.d. Cooperativa d. R••pontabilid.d. limit.d. 

SMe proprla - Rua Trajano n.O 16 
 :.. E b S Saídas ás 18 horas p. m Saídas á 1 hora daI 	 I' 

r~ aat~q~~ ~~ h~:~Sp~:~a~:~~ 	 . madrugada. 
FLORl ANOPOLlS 
Funrl/trl o em 1927 • peras das saídas. 	 • 

Cn:1ens de embarques até á s Io ru,cos de embarques aié: Ordens de eiiibafqüe5 até _ .Capital 1:15:000$000 

Fundo de Heserv ll. 54:045$6!:i!i 
 a 12 horas das vesperas das ás 12 hOras. I ás 12 das vesperaSI' 

saídas. 	 das saídas. ,
Correspondente em todo o paiz : - -- --_.. . _ .. . 

Emprestimos - Descontos - Cobranças 

OHDENS DE PAGAMENTOS • Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em-
Abona pam DEPOSITOS os seguintes juros: • servaçoes: presa, mediante apresentação de att~~tado de vaccina. 'I 

• E' expressamente prohíbida a acquísíçao de passagens a bordo dos vapores.C/ corrente iL disp08ição ~% Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pi lO trapiche silo •
C/ corrente Limitada 5% 

U;corrente Aviso Pre vio 6% • -Rita Maria>. .' 
• Para maís ínformações, na séde da , 

PRAZO FIXO • Emoresa Nacional de Navegação Hmpcke -.' " por s ei~ meses • i , 	 á rua Conselheiro Mafra n.· 30. , 
por dGze meses 
por doze meses com renda mensai I ....................................', . 

Administração de predios. Reduzida a ruinas a I C d d· ' •#OI

igreja de Santa urso e a mlssao 
Acceita proc uração para qualquer rec ebimento em Terezinha . . A ' 5 f '"':J{eparlições Estaduaes e Federaes. NÀNTES, 28. (U. P., agên- Ambal ~u,n~s Pires. e ri a~toratoi pro ~s

llepresentllDte da Caixa Economicó. Federal para a venda cia nOl'te.americana). _ Vio. ~ores do. Glnaslo Catarlnense, avtsam ,aos dls
das Apolices Pe rnio mbucanas. lento incêndio, atribuido a tintos pais que se acha aberta a matrIcula pa-,

22P. 	 v- 48 " 	 um curto circúito, destruiu ra O referido curso. Informações: Av. Hercílio ' 
8 igreja de Santa Terezinb.a Luz, 66 e Rua Cons. Mafra, 147. Fone 1167. 
do Meni~o Jesus. Ao tE,rml- 414 v-:?::i 
nar a missa do galo, os fiéis 
voltaram dos seus lares e o 
templo fi cou vazio, de sorte 
que o incêndio não causou I ~-------------------_~
senão danos materiais. A 
despeito da presteza com Molestias dos rins e coração
que acudiram ao local, os o 'l'ONICARDlUH toDico doa rln8 e do oórBçlo Ilmpa :a
bombeiros não conseguiram bexiga, oa rlDs, ae oeplrrlte., arei.., colloa8 reoala, 8ugmeDta~àa 
domilJar as chamas, as quais urlDa., Tira ae IDOoaÇõel dOI pés e roeto, bydropalae" lalte. de 

ar, palpllaçõe., dOre. do ooraçlo, aetbma, btoncblte allhmaUCil;
arterlCHelerOlle. 

Remedios da.s senhoras'·-De.....;;..(,;;;;;;;;I~;;;;;;;;;;~;;;;;;.;;-d-;;;;;;;;;;a~;;;;;;;;(é;;;;;;;g;;;;;;;a;;;;;;;p=a=ra=~1 ~.~~;~:;:~.~~~mPlo E' o tooloo utero-ovarlo SEDANTOL que reetltue a laude 
perdida: pela aDemla, pallldez, magreza. lasl1o, flOres , brancali" 
regulador du "i.lIa., ocra das doençae do utero, ovarlol; evite. 
se hemorrbaglu, Inte. e depol. do parto; ooDtra toda. ae eorer

, mldadea daI lenhora. de qualquer Idade. 
-0- Lesões do coração e asthma ,toda avida mas (ura CODsultorlo 'Rua Uee a CACTUSOENOL E.peollloo do cIr. -Kllig Palmfir;

Joio Pinto D. 18 (so oontra bydrop8Ia.; pél Incbadoe, falta de ar, palpltaçl!e! , btltl
brado). Consultas da mento daa "ela. e arterla., brooncblte UtbmllUca, aDeurlaiii.. 

aypblll. e rbeumatl8mo, le8ões, caDsaço, urinas e1C8181U1 e dOreda pelo '(ialenogal' n 1 ãs 3 boras de. ~!U' no ooraçAo poDIadse nOI rIn. e loobaçl!es. 
de. Aos pobres - Aos fracos e convalescentes ,.
Consultas DO HospiA IIblllxo lI ~ ..!n8dH, Arzellodll O li veira, re~l
tal de CarIdade. ãs vigor ~::e:u~':i~~ ~~:~r:i!~~. \U:rt~~:.!n~o~~~:~:a~Ílt;.:

deot e ti Avenldll 20 de Set~ mbro, em Pelolcs , R o lOal anemlca•. EvIta a tUherculoee, cicatriza os pUlmOêe dO". 
Graode do Sul, declllr8: 	 8 boru da lD&IlbI. oom ponladu, t088e. dorea no peito e nu oo.tu, perou Iraau 

«Vivendo de I!l!molr,p, devido eo meu e~tado 	 IIDiW' .uja. liura a neura.theDla, o desaDlmil e a dt.pep.la. . a 
ooDulelOenÇ8 é raplda.de Hl oÍde que nllo me pl~ rmlte trõba lhilr, bato em 

lod:. 8 a~ pOrltl ~ ~ m busca de ~U ~ leoIO pllrll mim e A côr branca se conFun Syphillis - PelIe - Rheumatismo 
pllrll minho fuh ·/lh :1 de .~ o n 03, de nome ELOAH mul- AS PIROCHETINA (Elixir de Caroba) do sabia dr:" WIl Ualll 
10 doen ilnh, S ,ldltlCII, d~lId e ao D~w.r, minha lilhlohll de com I neve Oreen, cura molesUa. do saDgue, eypbllla, eczeinaa tumOtN, 

dartbro., e.plnhal, 1I.lulas; purgaçl!el, lerldllÍl, oanor08, 'e_1I00u completam~nre CEGA; dormia 1I0ile e dlll, e mlll LONDRES_ 28 (A. P., agên· pbulas rheumaUamo. UDlco depurallvo que limpa ó corpo, CODI· 
se allmentav8 . N€ lIl1R trls!e e81~do, vlo-a umll caridosa cia norle·americana) - Diz a llca 41 eDiorda. 

senhora, das multall que me lIocorrtm, a qual, con cExchange Telegraph- que as Depo.ltarlaa: toda. u droll8rlse de 810 Paulo e , R1~. 

doida pela sorle rtll pZQUfnll, mandou comprar um aUloridades de Helsinki deram 

vidro de «GALENOQALc. Iloollselhando·me que tra ordem para que todos os velcu

lasse a menina com ê:se remédio. pOiS tinha a cer los a motor daquela capital, quer 
 AS SENHORAS DEVEM USAR 
teza de que ela ricilrla bÔ ~. Bastante descrenle. mas os de conduçao de passageiros, em Bua tollélte IntIma 86meilte' ó"MI!I0YPAN, d,multo grllt", recebi o remédio, poll! há mais de .três quer os de carga, sejam pinta iraDde poder hnleDloó;' ooõtra 'mDleii~~~ OODIeI'OMImeses levc.va a criaoça nll SaDia Casa pllrll fazer dos de branco, para, assim, con e luapcU.I, Irrlt.çÕE'I ~;viiIDaltí, i <;ºiflm!~toe, 1110181ourlltlvos lIem resulrlldo algum, e lá me dlzltm fundi-Ias melhor com a neve que Uaa ulero-n,máll,inelrltel e to41 IOlfê de dOID9Uque mlnba filhtnha ficaria céga para toda a vida. enche as ruas daquela capital, looall c lP"oãde prclleryotl:r.o; ,Drororlo ~btoo. Rio.Deus, porém, é grlloue e perml/lo que 11 mlnhll reduzindo o alvo para os ata

eLOAH 6cass2 radicalmente turada apenss com 4 ques da aviaçl!o moscovita. 

vidros dê~se abençoado remédio ..QALENOGAL,., que 

me foram sempre doados pda mesmll caridosa se

nhora. Hoje, li pequena enxerga perfr.ltllmente bem 

come com baslllnte Ilpelllf, brinCII mnlto altgre e est6 

16rte como nuuclI foi. ~ste aletlllldo i 11 mlllll pura 

expreaallo da verdade e a cura de minha filhinha é 

testemunhada por rnuitlsslmll rdmlllas desta cidade, 

que dlulllmente me amparam. por IS30, p6de fazer 

dtle o uso que lhe convier e DEUS, permira que êle 


____el~'.!! ..l'ara J~!ilY~rmuU~sç!ialt!r~1! in!.el!zes gue, por CI-,i 

lIe Ilrra!ltam• . 
 DISO oPODor

Arzelinda Oliveira. (Firma reconhecida pelo 

nOlárlo Demócrito R. da Silva). 
 Não p6de ha'Yer saúde com um SIlII.... im

O cGALENOGAL» é 11 VIDA! Qucndo se re
cOfrer6 bee depuredor· (õnlco, póde-se ter 11 certezlI 'paro • corr.. pel•• vel••. O ELIXIR DE NO
de alcilnçar resullado~ lIurpreendeote!l como é,te que 
/lhl 8s16 e que deve ficar bem grllvado nll m8marla GUEIRA, do .ha.....celltlco chlmico .João da
das MAE5 extremosas, que encontrllrllo na eflc6cla·" 
tt~b~h::.alídle remédio a garllnlla dll SIIúde de .i~,S , 'i.~ 8O.a 50.elra, i • maior .ep...tlv••0 ..... 

Encontra-se em todas as Farmâélu .... - O ELIXIR DE NOGUEIRA i mala .... 
'd~ ,~ra.BU é'. Repúblicas Sul·AD.\erleaou. 
N. .641lP' . L. D. Nó S. ,P• .;..... N. 96& ........, , ... II'DIBOLO! -

M _ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dt.pep.la
http:rh.umlll.mo


o 
: 

o ESTADO: 30 de Dezémbro de 1939s 
Levamos ao conhecimenlo do co- Posta em liberdade a, .. ,h - II E N t" I A·V I 5 O mércio ou a quem i:lteressar possa que, esposa do consulUlfima ora esportiva _cos e o _leias 	 _ Janeiro fundonadde 1° em diante, o alemão no Rio 

-..;.....----	 çÃO COMERCI AL C~~~~I~'hNSd:)~ O:~~~dJOã;O~~~N~~i~~ de Janeiro ·' 
O Ministé rio da Viação cncaregando· se dos serviços abaixo deScritos: PARIS. 29. (Havas. ·i agên
- t' - I' oficiou ao Departamento dos Organiza r toda espécie de escrita mercantil com o seja: cia francesa) _ - Grliças fI 


EIimma orlas para o ~ampeo'" Correios e Tel égrafos, trans- abrir escr itas comerciais, manter um sen' iço regular em ca intervenção da embaixada 

mitindo lh e as plantas es sas comerciais. Contratos e Dis tratos de Firmas_ Registro na . brasileira nesta capitl'I, jun
nato Brasileiro do Remo pecifi('~ç'-je s técnicas e 'orç~~ M. Junta Comercial do Estado_ Procuradoria em geral. re- . to ao Ministério dos Estran

mentos de ri:) estações rádio- ccbimento em repartições Estaduais, Munlcipais e Federais. geiros. as autoriçlade~ fran-

Segundo determinação da Li'-lqUile - Ctovis Gama teleg ráfi cas que I , Estado de Informações sôbrc assuntos comerciais . Encaminhamen- cesas puzeram em liberdade 

ga Náutica de Santa Catarina, -Martinelli .: a 4 . - Patrão: Minas Gerllls mant('m para to de papéiS em repattições públicas e processos. Patentes e Mme_ Helena Goedde , ~spõsa 

d«:ver[~o . realizar-se, hoje, as eli- Acióli Vie~ra ; Valter , Wand~ rle ~, execução de se rvi ço admi registros na Capitat Federal. Recebimento de juros dc Apóli- Llo secretá rio do con,;ulado 

mana tonas ao Campeonato Bra- Eliezer Braglla, Osvaldo Sllve:- nistrativo no seu território ces_ Cobranças em geral. Reg istro de DiplomáS na Inspeto- alemão no Riõ de Janeiro. 

sileiro de Remo promovido pc- ra e Rubens Sabino . Esquife - dependendo o funcionament~ ria Geral do Ensino Comercial. Registro de Diplomas de mé- A sra. Goedde. foi dasem

la C. B. O. , para o prúxi:no ~8 Elieze r Bráglia ou Valter \Van · das mesmas das condiç .-,es dicos, farm acêuticos. dentistas e advogados etc_ na Diretoria barcadll de bordo do "(apor 

de janeiro. derl ey_ estabe lecidas na portaria n." Naci onal de Ensino e no Departamento Nacional de Saúde italiano «Neptunia» a 2:; de 


Às 17 horas de hoje, portan - . -Atdo Luz»: barco a dois - 504. Pública do Rio de Janeiro. Licenciamento de preparados lar- novembro, e embarcaró com 

lo, encontrar· se·tio as guarn ições Patf?o: A·tvaro Etpo; Auréli o Sa - • m~cêuli :o s _ Levantamento de inventários. per!cias comerciais, destino ao Rio de Jan eiro, 11 


de ou!-riggers a ~ do .RlacllUe- hino e Jali ~ Tinoco. Acaba de ser [lIndada na judicia is etc. Intermed iários_ Despachos de Ex por tação c Ins- bordo do transatIântic.' ita

lo» e do «Marti ne Ili' e. togo Para juizes de salda foram cidade de Lavra3 (Minas) I por taçã o. iiliuu "Cenie Grande". 

cm seguida, os barcos a duis des ignad"s o~ membros da Co uma soci edade anônima. com 491; 3 V alt . - 1 

do «Aldo Lu Z" e «Hiachucl o". missão Técnica daquela eu tida- o capital de 10.000 contos ·\ , ____________iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii Internando o TACOM~ 

enquanto que a prova de esqui- de, tendo sid o convidados os de ré is, para a expl oração - Montevidé u, 2!J. - O prt~l-
le só se réalizará amanhã. às presidentes dos clubes para jui· das ja..:idas de ealcáreo ali dente Baldomir baixará ?t-
AS. (jI'. 
nove horas. zes dc chegad a. 	 existe ntes. na fahri cação de 1 II creto_ internando o petroleiroOlveterla orla 

As guarnições estão assi m or- Dado o valur dos conc llrren- cimento_ " , . » alemao T ACOMA, ba~eado na 

ganiZlda;;: uHiachueto». a 4 - tes é de esperar que as provas • razão de ser navio auxiliar
I 	 I 
Patrão: Jair<' Vaz; Éri co Espln- de hoje e a amanhã acentuem A "Ta rde., .v~ s p e_l'tino inde- distribuirá, gratuitamente, no dia l' do ano, das do cruzador . Admiral G!af 

L1ola , Harold o Bcltrami, João a curiosidade do nosso público pendente ~e dlr.eç~lO d~. ex- ~7 às 19 horas. lindissimos balões a todos que von Spee» e . haver acolbldo 

Ramos e Itamar Zilti . Barco a esport ivo. que vem acompanhao- d e p_~tadc S.:: . . ~ I_~oe~_ I'.!'_h?, adauirirem_ de cada vez_ 3 " icolés » a bordo 4 tripulantes daquele

2 P t - . . •. r",. .. t ' d . t 	 e q se )JUlJlh: n iHi Dtll!J. , I . . . . ~. P vaso da guerra.U ? - a rao: Jarro vaz; \)lilV l<l Iao os reinos os conJlln os a- prol'll' lra () proca" I-mento da ou 3 "beiJOS frlos »_ __~,,:::.,---___ ___
Aguiar e Joaquim Oli ve ira_ Es- r. ima mencionildos. .... 	 V dÇU 	

~~ 2~~IMOVEIS meOnveeiSme-sueteOn~A~soc i !i ç<10 Comercial. qu e ~~~~86~~~~~~~~~~~~~~~~2~v. -~~oli c it o t1 , lIa Interventoda , I : _____ 

Watter-polo para modalidad e de esporte e [or  eúpia do orçam ento do Esta-' afim de qu e fosse p ~ov i denciada O fracasso dos ~~~~~n~~ ;C:.fé ~r~~~»' c:~U: 
de . nus ví,spe ras du sua 'us- a volta imediala de todos quan- tanques russos proprielario_mar os se lls craks. (Jual deFlorianópolis 8infitu~a, pUfa si,hre é le opi · i tos se achem n:~almentc_afasta . _ 485 5v _ 2las será cllpaz de assumir aPodemos 011 não I'ormar nar. nau send() ate ndida IH:to Idos das !eparllç,oes e serviços em LONnl~ES . 2H (H'lvas a-	 respousabilidade de tal enquadros de Walter-polo ',' 

cargo '.' Interventor; . . 	 qll e rs tao IOlac os UII pilra qu e gência fran cesa) _ A~un- Sobre a fuga de um
Podemos! Para a (ormação 

de um quadro o e~sen cial é Aguard e mos. t e :mr~~~ «~ «1~t~::e~~t)~ ri~S~~-~ foram 3dml\ld o: . cla-se que um tanq~e rusF.O, o~icia" britânico pri 
contar com etcmentos capa co rrespond e u à espectativfl Na p3s ta do tnterior c Jllstiça , questentava atrabves"a: o la- Sloneuo dos alemaes 
zeE. O recrutllmento li feito BOX da p~dinte . 'l'odll via !1(,mon8- foi ar. te-ontem assinado decreto, Igo uvnnto. su mergm em LONDRES. ~9 . (Ha\-as. a
entre nadadores ág\lip. e vi Consta que a A. A. Barri  tmorto a hO'1 I' rtll (, ~" ij (l .. o I decl arando a perda dos direitos SU&~ . águas ~o que brar-.se agê ncia frunc esa)_ -- Aludin
gorosos e ês tes oós os pos ga Ve rde j á submeteu a ri  esplrito conciliad or do il~8 p olí ti co~ de cidadão brasil eiro'l to~~a geluaa: perecenuo 11 - do à nolícia difunãiãa [leias 
suimos. Um exame médico goroso regime os boxeadores Ire ba:a no (jue a exerce o a ) 0;"10 Gradasc:, i, res idente no oga .os os trIpulante!!. estações de rádio da Ale
para os cllndidatos, visto qu e tomarfl o parte na próxi fere c!'u a po~s ibilidade' de municípi o de Fl ores Lia Cunh a; Mat!l para o norl.... os tan- msnha anunciaorlo que um 
tratar-se de um es porte qu e mil [esta noturna. entendimentos pes80ais. eo- r ortu nalo Inácio Dali ' Agnol, rc- ques russos se :,l r8~ blo - uficial, a viado~ da «Royal 
exige muito esforço; ulJJas Sob contrôle médico e ri  tre ela e representantes /lU- sidente nc municfpio do Passo queados pela n,, ~ - , c o nv,,~ - A ir Fnrc e» . mternado ~m 
duas ou três !lolas, dois ar gorosamente [jscalizado~ pe  torizados das ditas c lasses. Fun do; e Ernesto Bianchl tam_lt~ndo - s e em forles em ml- Luwenbourg tenha [ugldo 
cos e algumas semanlls de tas secção técnica os treinos Os e le mentos conservado- bém residente no municipio de D\atura, que seus ~cupan · ape~ar de haver dado a s~a 
treinameuto; - e poderemos prosseguem animadisslmos. res são dignos do maior a - Fl ores da Cunha , todos religio tes devem defender mtensa - palav~a de h<?nra de que. n_ao 
oferecer o espetáculo, novo preço. Na escala dos contri - 50S professas, po r terem obtido Imente cont~a os ataques das tentarlli evadlr-se,_ o MIDlS
para Florianópolis. de uma o domingo esportivo bulntes ocupam I) primeiro Iinsc_nç50 do ser.iço milita:, _ por patrulhas flDlnnd esas. tério do Ar pr~C16a quo é 
competição de polo aquático. O Juve:;i1 Bocaiuva reali  lugar. Na hora, pc ré m, da e- motlvu de conVIcção rellglOsa_ _ _ ~bsolut~u:ente .lIIexuto _que 

Resta saber agora qual o zaró amanhã, à tarde, no laboração do orçamento, o * 	 esse ofiCial eslIv esse ainda 
Cl'.\he Cll r az de meter mãos estádio " Adolfo Konder", um seu direito de dar parecer Fo i assinad o ante-onlem pel o .---- preso sob pal!lvra no mo-
à obr,l. Temos dois clubes ioteressaote festival esporti  não lhes cria previlégio. f\ presidente da República um de- Luiz Eugênio Beirão menlo da evasao. 
de natação, quatro de remo vo, que constará de duas igual ao das demais c lasses creto-Iei vedando a acumulação 
e o Lira Tê nis que numa pa~tidas de luteMI. que trabalbam e concorrem ~~1 g:~;oen;~\~neç;:~~~~~~1,0~~~ CONTADOR (INES COROAD051louvável orientação, afim de As • ~4 boras jogarão os 
facultar aos seus associados quadros juvenis de. Docaiuva para os el'etiv!'s do erário». tadllal ou municipat com os de Diplomado pela Escola de Real Circuito CIDemalOgrà6cD Ltda. 
a8 mais variadas [órmas de e Palboça. Independente da com uni- igual natureza da s cai xas de Comércio de Sanla Calarina -- Fone 1581 .-
recreações, reuniu o útil ao A peleja prIncipal tal'á co  - D t t N Aposentadoria e Pensões ou ins - Ho' Sábado Hoje 
agradável, organizando a sua mo disputantes os esqull ~f;:~1 dae

o po~f:: :m~a~eg:: tituiçõcs congê neres. Aceita escritas comer- I Je REX às 19 hor:
secção e8portiva. e adotando drões do Imprensa Ofici!ll e ção, de ter o Lloyd Brasi- • ciais e fiscais I Edupend. se..io dupl.: 

diversos esportes. Diretc.rla de Obras púbIlcr::s. ao Patri- Rua Tiradentes n' 3 IsobJ. 


Na pas ta da Fa zen tl~ , foi as· 	 MELODIA DA BROADWAY
leiro encorporado sina do decreto, ante·ontem, cri . I

Sete entldlldes que podem 
facultar à capital, a oportu 	 ~Ô~~e~i~~~~nl «soc~:~~~~i.X~ ando lim a coletoria federal no florianópolis ~.I:!~' t~d~s ':;I::~::i~h::~I:-Vasco X S. Lorenzo 
nidade de apreciar mais uma hoje. il noite, no 	 diretor dessa Empres& acaha s,~~~~cI~~tar~~a . Cresciuma, em 484 30V-2 Zelo E.t. lilma ~ um. féer;. no,:.&·Realiza se 

de informar ao daquele De- • 	 N- d .1' vel. B.i1.dol, comédias, .I.gria-----------1 Rio de Jaoeiro. o anunciado 	 r • 

embate entre o Vasco 6' o partamento ter mUdado o seu O sr. barão Von Wan ao ara apOlO ml ltar e .mor, 
S. 	 Loreozo, de Buenos Aires. nome para o de . Mauá. . genhein. chefe da lirma Car- CAVALEIRO CICLONE 

los H~pcke S.A.. foi absol OSLO. 29 (A_ P.. agência Um. cinta de lorcid.. tremend.. 
O líder dos cinemas Mais um baiano no Estará amanhã de plantão vido do procesdo contra êle norte -americana) - O sr. que d.ix.m o público em conl ' 


EDI)I. ClDematD9r6Hca ODEON Ltda a «Fa rm úc ia Moderna». Da instaurado. em virtude da I<oht, ministro datl Relações Ilnte .goni. pela lorte dI moci-


O D EON 
Fluminense-- Foae: 1602  Praça Quin ze de Nov!'mhro. denúncia, pelo Tribunal de Exteriores, e m discurso que nh. que lo ... d. '" s.lv•.. _O Fluminense registrou DaHoje - Sábado - Hoje Nr· dia 1.", tOdll8 /lS fa rmá Segurança Nacional. pronunciou pelo rádio de- Preço 1 $100, (,illo incluido). 


G,ne Aulry, o cow-boy clncio· Liga Carioca o centro-mé clas abrirã o. A sentença absolutória loi clarou que a Noruega dá 

nliro, num filme ,I,trizante de • proferida pelo .iui..: Pedro to:lo o apoio moral e mate- IMPERIAL àl 17. 19 e 204S h •. 
dio Mérlo Ramos, um dos 

.far-wllb. entre est.mpidol de 
 «ases· do futeból ba!ano. 

Havendo o Ministério da Fa ' Borges_ rnieanlbuàmaFcinlrliclDudnisata"' ocml-aa.s, oelem_ OUZIA DO DIABO
disparo. e lut.s tremend..: zenda remetido ao chele do go- Filme de avi.çio com o nOllo 

NO VELHO RANCHO Do Galícia para o Bota verno a relacflo dos funcionári os No dia 1.0 vence-se o prazo rece apoio militar, acrescen · conhecido Ch.rles F.rrell e JACqUC
Rom.nce I Denodo' Audácia I fog O e ex tranumer;íri os que se en · para pagam ento de enl!rgia tando tex tualmente: «O nos- line Well... Acrdb.cil. .ér.... 

E o início de ..ri.do de heróicas O Botafogo conseguiu o contram afastados de seus car elétrica da Ui' zona: Av. Her- so apare lhamento militar foi Vcrligem. C.ídas tremendas do 
•'enturas nunc. ,istl" concurso do arqueiro Novas. gos 011 funç ões. o DASP opini- cilio Lu..:, ruas Anita Gari- criado para a defesa e não céu à t.". .. . 

O TESOURO DO ESCOTEIRO que atuava no «Gallcio •• de ou pelO encaminhamento do pro- baldi , José Jaques, Pedro se amolda à guerra lóra do Preço 1$100, (.illo incluido). 
com J.ckie Coopar. Vondel! DI" S. Salvador. cesso ao referido . Ministério , Soares. e travessas Argentina pars». .. - ... - -+--

e Edwin St.nley. ----- e Urussanga . * A despeito de o govêrno Amanhã 
1.° episódio: A morte com.nel'l norueguês !le .recud~r. a dar REX . Uml dívidl d, Ano Bom 
2.° episódio: TlIgédi, inesp.rade O sr_ pre[eito Mauro Ra- qualquer apOio militar à AS TRES VALSAS 

- No program.: CASA LOHNER S A • • mos acaba de abrir o crédito Finlândia 8umenta cada vez Tio m ••ioso e subli... com••- , 
Compl.m.nto Nlcion.I - O.F.B Desejando um feliz e próspero Ano Novo à sua especial de 50:000$000, com mais o número dos voluntâ- Grande Valsa. tio extasiant. • 

2 traile,.. I
di8tinta lreguesla desta Capital e do Interior. tem o I ~jgê~Cia neste e no ~xerciclo rios que se alistam nas for- dignificlnt. como I mlis lind. d .. 
Praços: 1$100 • $700. prazer de comunicar que nomeou o sr. e 1 40, destinado a conclu- ças flolandesas, Inclusive produçõu music,il já I.ita. no 

_, ~....~. I são do alargamento da rua médicos. mundo. Yyonne Prlnt.mp•• I IInrl-
Felipe Schmidt. no trecbo çio do clneml lraneis, á c.rt.mln-Í T A L O B A L B I compreendido entre as ruas t. um, !IInd, "tlsl, que dá ..

.•...... '•. A. 'I 16.30 1~~~n!i 2030 hor.. 1 agente geral para o 	 Estado de Ssnta Catarina_ Duarte Schutel e Almirante 	 lar extrlordinirio , ist. poema d. 
. ERROL FLYNN no gig,ntesco Lamego. AgradecidO lIala IIrefa-	 Imor. dllm.ticld,d • . EII e Pi.,re Endereço provisório: Hotel Glória · ·· Florianóllolis.)'.. dr'inl de .vilçio d. gu,n, rlneia dispensada. o Fre.n.y sio o pel romantlco desta 

2~ ~' PATRULHirõ;:iMADRUGAOA 1':--4""'6""9,.....--------------,,5,..v--~1--=1 1'...~e' 8ub.- produçio toda f.I.II. num 
Café -Loto» '-'OI' 	 franeil cllliço.',';.. ccim D.yis ·Ni••n, B.liI Rlthboilll ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;;-;;;;;;;-.;;-;;--;;;--;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

. . I Doneld Ctilp. o sr. Protásio Xavier Pa- IMPERIAL 

Uni fllm. humlnílllimo, ",I I 
 ~ Clinica médico dilta. com torrefaçilo e moa- deleja aOI laus Inúme ALMAS DO MARr. e ro (ta, aO . - . gem do café «Loto~, na rua rol Ire"""" e amigo; O mall s.nsacional t"b,Iho ,obre multo apoltuno. Igor, que • guer  D P d I 

o ' . ra 	 cU'Urglca Almirante Lamego. enviou- um prtillllro e leliz . I vide dos que lut.m no mil PI-IHoI, . d. novo o Yllho das molestias da cabeça e pescoço t' t édl 	 fi gllglr um loglr 'o sol.
contin.nt •. 

OLHOS. N~Pr~I:~&)M."" e OUVIDOS ~~s~r_oga':n~r PF~r~~r~W, Vá~ ANO NOVO 
oÇUo& ri08 pacollnhos daquele pro Amlnhi e S.gundl~f'ira ,< 

COD8ultorio: Rua l939=~_ ____ ..:19llO · ' ' ' ~.~II~ni~'I!,"~no~I~. ~TraJ~1t"lro1~__-ttKdu~t~0:ffi;u;r,e~~e::iI()~Sez;u~c:;;u~id~a~d;;;OS~~;tt~ :':::~-hG~rí:nd~lo~ I~~ . ~ · C~IN~E~SN~ .. \~ " 
ene C1amento, geralmente I••~~_____ }O\DOs,,,·com :. um. ; prÓ",

;"i,.;j':5':à' . Rllldencl.: Phonl 1565 procurado noco~érc.io_._. .. , .481 IlíÇlo ••Ia'ia-I ' Ih . .. 0· ' ....'"., 
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