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n.o (,hil~. Que pod t! ri3nt ~Cr conver- pósi tn de alacar o IIcmh.C':;'rio Oci~ perde a cidadania ao · nntura1i7.ar-~c }Inhas, acrescentnu. nlO u lugares tar l\ l'ul1quis ta do lIemisrériu 'lei- de~trwf'" tf~l~ ~.t't" .c-e .1' 

tidos ...~ Corça militar. da nUttl· l,a·1 dl'ntal. (;ibs un dp('.larou: Iem outro país". ~ndc {) serd(o não pôde Sl'r ju~ti- dental " , I(luahlUer país .S~',;...~,.larric... ..' 
ra o dia . afim de ajudar a ;\l('ma- Disse, tamb.!m, (IUe muitu!'; ('m- ~i('ado I)or razões curnercinis. Pur telefone". ' . ~'\' 

A RumAnia lica de. I Cada vez meno. pio 
pendente da na Fr8ft(a 

Alemanha Vichy, 2lJ (H.) - A r1l d 
Belgrado, 28 (U. P.) - O pão vai · sur dlmilluida. O Se~ 

pl'ete, a princesa Tenag~ dec\a ('r"tariado do Abasteeimclll'ó 
tonescu, sobre a constituição 

I
informa qlW em virtude da rc
fh H'ii,o do~ "8("od\'s " de farinhél 

~bu~l~a ~~v~erJ~,I:t~~c;; ~~;~n: I de ·t:rip;o e afi m de assegurar :I 

normal idade dos forneci mCll tos anterior. A nova organização I 
de Ilão na l11ü ll'ÔllOlc ,at.é a pl'Ótoma como base os legionários o MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA xinm ('o lhnita, a dist.rilJúiçãode Sima (agora preso) ; porém, 
cI(' pilo \"a i R(~l' regulada de a
('(,1'(10 ('0 111 a irlade c o gêlloro

como Antonescu não é mem Diretor-gerente: Altino Flores 
bro da "Guarda de Ferro" , con clt' t t'ahalho dos conslltllidorcs ,verte-se em seu dirigente. Em 

nll'ialldo Pllt l'eANO XXVI Florianópolis- Quarta feira, 29 de Janeiro de 194! ('elU e «lIatl"u 
alguns circulos estrangeiro~ 8159I. N. C'C'lltns ~ ..allla~. A J'ação m enUI" 
acredita-se que a medida foi sl' ni rl t.ls l ill a da .'H; el'iall~~a~ cle
inspirada ao primeiro minis
tro rumeno, pelo Reich, e que O que as bombas I P d 1I)( ' l1 n~ ,I .., ~eis a nos ,Ie idade e 

seu objetivo é fazer da Ruma alemãs ameacam reparan O uma recepção especial ~a'c\I.':~(),~·,: \':~,;:,I,';; :·,,~~'i:;~~~\1:1~:~Te-
nia um "Estado dependente da I.ondres, ~fI (Itcntel") - Por I 
Alemanha". U1l1 mira !:nloso a("aso nenhum Daremos uma arlisllca folhinha, 

do~ íCl,C10U \'u lunles <le <lireito, 1crOmo e blóco, a quem nos enlrevar 
Guerra loto"'rãlica um vidro vazio da Brilhantina .SaDla I• quc f"r ll"'llI a l"oil'C;ão do ...\li- , Calarina»: Rua TiradeDIen 11 (s.l 2. 
Belgrado 29 (U. p .) - O <11" 'j" ' llIph'·', lia l"i<ladt~ 111.' L OII- - - 

vespertino "Vece" diz ter sabi- <II"l'~. foi <lanifi ("a<lo por ,'nOl'll1e Internamento de 
do de fonte autorizada que há hOlllha. qne. ,·"indo na hihliole- prisioneiros italianos 
concentrações de forças meca- ,·a. O" fez \·oa l' fô ra das pl'ill('- Londres, 28 (H.) - Anun- • 
nizadas alemãs na Sicília. Ior- I cil'a~. 05 a<l vo~",lo~ " jnizl'~ ela-se nesta capital que estão 
ças essas que, segundo parece fi<-aralll purtlenlarlllPnl" satiB- senelo tomadas providências 
deverão ser enviadas para a feitos ao l'unstatar que não se necessárias pa ra t'cnletel' par..! 
Líbia, \'c l'ifieoll n enhl\lll estrai!o I\a a il1din grandes contingentes 

Berlim, 29 (A, P,) - As su" t"okçãu única <le Iinos so- cll' prisioneiros ita lianos. 
agencias de distrIbuição de fo· hl'e fpitiçaria, escritos entre f)~ Calcula ·se que 40.000 solda
tograilas aiemãs ãiiunuiraul ali"::' dê lGOn e 170U, a nlaiC:l'ia dos faseislas deverão ser inter
pela primeira vez vistas mos- <los '1uais em latim, A bih lio- nados em território ela índia. 

~:~~~i1i~~ aviões germânicos ~~:~ ~.~::~'~~'\'~~S~\I~ ~~~I~~I~~~e;::: O- generalWavell 
Uma dessas fotografias mos· sllbstltll h·ei s. pois não SI' e ll- esteve em Atenas 

tra canhões anti-aéreos arras- eOlltralll em nenhnm oull'o 111- LOllr!l'ps, ~ ~, (A . P .) - _. ()O!;
tados por veiculos. Outra, mos- ga l'. nem Illesmo no " Bl'itish 1", .. lIos hl'i tú lI;" os de 1~lamhlll 
tra soldados italianos e ale· "..,.I..,."S_C..,. '· ·---- illrlJl"llla lll 'li\(' (I gl' " eral WalII_11_ ---1 
mães na janeila de um trem, A Brllba!11Joa -Sanla Calarlna- con- \·pll, ..olll",trla "le do E;:"éreitn 
em uma estacão não revelada. lêm quina, verdadeira. demaceracão, do i\:ilo. vi !;i t"" ,\lpn a~. 1'''''''11
Olltm fologra·fia mostra a viões O Ilnico produlo lI1Ie se apresenla t<; nwll lp. afim de realizaI' "ma 
alemães des,·u ITc"allllo bom- com lal recomendaclo: produlo pa s,"ri,' ,Ic ,·oll[('rt.'leiag "Olll os 
bas pesadas.' Outl~a represen- lenleado sOb._ n._6_8. .:.:91.:.:6.____ o~'i<:iaig do estado-maio,. ~rcC;l), 
ta uma vista, com os seguintes Estão carregando sohre a defesa de Salon lca, con
dizeres : "A caminho de Mal- da Rumânia na Jlo~Hivel ataqllp. alelllão viu, 
ta". Em outra foto, vê-se o co- lh,lgrlldo, 2S (U.) _ Uelnn Bl1lgaria. Ao que parece, essas 
mandante de uma companhia g'rlln"" ",',,~outeutullleuto eu. O Exército Britânico aperfeiçoa suas táticas de ataque, enquanto aguarda a COll\"el·~ações têm relação com 
aparentemente de pé sobre os tre '" ('III11IIOIIll,es .Ic ' ·lírlns re- .invasão" , (Foto de Bristh News especial para O ESTADO) as conferências militares an
degráus da entrada de "algu- !l"1,;p, li .. lhlllliluin, 1Iro,·0"lIdo g lo-tur<:as em AlIgóra. 

ma cidade", agradecendo a 1'0111 ('0111111111 do. "Ie uu;(" 1111- c d G dEsla-o honrando a França 20 mil homens 
recepção amistosa da popula- '11ll'le Ilui., 1)(11. 11' lIul.(Iri,llld('~ . Roma, 28 (U. P.) _ Anu~- ur~~mesu~a~a~~ivr08 
Ç~inda não foram fornecidas ;~::rll J:lc~~::'III~~:::::. U~~~:~11':::~~I': "Lolllll'e,; ~~ 9 (rtcutcrl - A crescente e contllluada C"oope- . f . I 1 
cifras sobre essas forças de te, ".lJUIl toneJudlis de nlhucu. ração das f~;'ças dos "!"I :~l\,,(ses Livres " com as tro[las ill ~l e - cla:se, o ICla men e, que, com a Peçam~ prospectos à ex. 
auxilio à Itália. tos. sus c seus aliado~, na Libiu., é o as~ullto dc nm comunicado cx- qued~ ~e Tobruk,. o ma~ecbal postal, 3117 S. Paulo. Preci

( , :-=-::-c........--::------ pedido do Qnart.el-Gencl"z l lio general De Gaulle , Ésse ~OlU Ulli- Grazzlanl perdeu VIOle mil bo- fiO agentes em todas as clda---I TROPAS EM cado diz o l>cg uinte : men5. des
CAFE 7 DESORGANIZACAo '·Sabe-gc a[,;or" qn~ a~ tlOpaslie franceses Iivr.,g, (l1"".. a~l- Bombas em Narvick 

Atenas, 28 (U. P .) - Infor- do ao longo 'Jas IIl:aias, .;OlJStit.lllralU eXl"e lente. "olltrlhnl~'a() _ Comprai na CASA MISCE 

RIO BRANCO mações de fonte autorizada I~n,·;t a (,aptnra de 'J ()lr~ · ~:,:'~ .. No (:11,1'80 d~, ~t:l(~no . a }:ra?a . I~:'- LANEA é saber economizar' l'O~l~,~~,~~.::~o';I~~ (~~Ilt~;r~~ 
adiantam quc das 20 divisões Imlla, UlUa \Illlda~e ll'ü ,,)I I",llla tias. nossas fOl çag tuú alua<,.ao A espada que Washing- 'I"" scrve llara o emban,'uc (Ie'

(em pacot)es italianas que ~e encontram na particularmente IIll IHjl·1.allte. DepOlg de ha",'r tomad" Ullla 
Exigir estl mlrCI é Albânia s~te estão de tal mo- lorta leza, logo no lJl.. I Ill ~i ro dia do alaque, aH for~,uH fnLII (·e"".s ton deu I Lafayette ;:~I;:~;i~~ ~~~nl~~~~~~~~l:ebl~i~~l~= 

/·· . d .. - pelletl'al'alU ao el'e IJlI~Clll() qnano Jllllha~ a d e nlro {la;.; ItORI- 'I" I (\ P) N··conhecer qualid.de d? deS?I?_amza as que Ja nao ções inimigas " . le Iy, 
2 fi 

ó' i . . - Otl"I:1- COS, tendo sido danificado o 
tem efl~lencta como unidades Nail"Obi , ~fI fllemer) ._. " As fOl·çaH dos " fralll'eSeS Iivrcs·· se que () lIlal'"ehal l'étain vai ca"s - iuforma o corrcsti(ln~ 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!.:co~m~b~a~t~lv~as:. ______ do Gabou, estão (;o:ll'Ül'ancIo ativanlel1le ('0111 as t.ropas bl'ilÜ- ofe1'ü(:c1' ao lH'esidentc I"l'an- dente do '" AfonlJladet", o qual \ 
nicas e do Imperador Seiassié, na Inta que se desenrola na klln Hoose\·elt a eSllUda '.IIIC aerescellta, que o "raid " foi o

A IngIaterra espera a ((surpresa)) Abissínia ·' , declarou um porta-voz dos " franceses !ines ". George Washington , o funda- tel'ceiro ellllll'ccudido contra o 
dor da União Amerieaua, deu \1orto uo mês de janeiro. i I 

Genebra, 28 (Havas) - 1\ vera. Não há dúvida de que, se _________iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiili a Lafayettc, que tanto ajudou . 

propósito das hostilidades en-Inenhuma mediação fôr tenta- a._llll!d"olel.lendêl1<:ia dos Estados E' bom que va'J •... 
tre as potências do "eixo" e a da, as operações.na primavera, OUVIDOS u sD ARAUJO OLHOS 
Grã-Bretanha, o jornal " La assumirão caráter de maiol' r. -" A espada de Lafayette foi Roma, 29 (U, P .) - Noticia: 

Suisse" escreve: "Se, como a- violência. Ignora-se de onde vi- NARIZ, GARGANTA doada ao Estado Francês )Ielo se oficialmente que o coridé 

firmam informações proceden-I rá, por parte do "eixo", o gol- E . I t . t t d P f S sr. Chal"les Baron, dcsccudentc Ciano, ministro das RelaçõeS 

tes de Roma, está sendo prepa- ' pe decisivo; mas a Inglaterra specla IS ai assls en e o ~o essor anson rI" um coml~~nheiro_ de armas Exteriores, seguiu para fri.n-: 

rada uma proposta de media- está preparada. As afirmações do RIO de Janeiro. da'llIele herOl írances, que foi te de guerra como teMnt.e-co. 

ção, antes que sejam iniciadas de solidariedade gcrmano-ita- C It Pela manbl1, das 11 às 12 1/2 Itambém herói americano. . ronel de aviação 

as grandes operações militares Iianas aconselham os ingleses on.u a.: A' tarde, das 4 às 6 1/2. . 

da primavera, t emos de convir a ficar de sobreaviso, prinri- Consultório: Rua Vitor Meireles, 24_ Fone 1447: ••••••••••••••••••••••• 


tal atitude imprensa do novo teatro operações 

"eixo". Todos os comentários poderá surgir, com a Interven-

>. 


dos jornais alemães e Italianos ção das tropas germânicas. A 

são consagrados ao último en- invasão das Ilhas Britânicas oh • DO 8 ·\NGU L' (M ) • 


que não existemna vestígios de palmentede no Melliterrâneo,de on- Choveram bombas ate-_ quase.: TRANSFUSÃ·O ••• 
contro de Hitler e Mussolini. contínua a ser um dos riscos O ama ecer : ~ ARAVILHOSO • 
que, segundo afirmam, é o pre- de que a Grã-Bretanha não •• C 2'd •
lúdio da campanha da prima- póde desviar a atenção", LIlIHII· ~x ( I.:, 1'.) - Os r;ZCI'alll ;1' pl'ios aI'"" 1II11'1";II:,,'ias " _om VI ros aumenta o pêso 3 quilos •cs, Illllll 

hanlcil'os da H. A. F. inh!I'JUll' lllJl-Sl' f .Hu'Í('''s de produtus 4lUilllicus vi .. e u 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. ~ lI"ih, <le ,,,lIe-I1.. lelll e :IS prilllei- lais 1""'. o ,·sf",'ço belicu Ill1zislll,. nlco fortllIcante no mundo COIIl 8 elemento. iõnk.. • 

rus I"II"H~ lia 11111nhã li" onh'm no utilizando ]lUdcrusus lJumh~,s cXPIO-. Fo f Cál . •AULAS PARTICULARES lIul'uéste .Ia zunll ccnl ..." ,Ia Ale- siras. A ci<lade, de .100.000 hahillln- • soros, CIO, Arseniato, Vanadato, OCO. • 
; - DE - ""lIIha, "auslIl1Il" 1ll'II11dcs <lallos elll les, roi radllllellle loculiz:..la, /ll'''-. Cuidado com a. tuberculosê· • 
PORTUGU~S - MATEMATICA - HISTÓRIA ~:::,~::\~~;~, i,I:::,II'~::;:"::S 1::II,,:;~I~il~,':S i(,I,~ 1~;~~s ::~I,ril~C:.II~c l:~I~~I::li;~!ue~~:,'~~~e~i~ • • 
Preparam-se alU008 para 08 exames de admlssilo ao '"' O PaI"d ' •

01061110 e 1Dstllulo de Educação, MI"Sl'S 1·'·~I'(·SSllr:"n !t" SI"'S hllSCS, 111,·,,10' de ""'"l1rllllll':l csc(llhidus • S I 08, Depauperados,: 
Prol. ANAT6L10 PINHEIRO OUIMARAES c'"lSider"vcl Illlrle lia cid,.. le cslavII CUlII(I uhieli\'us Ilclus inllleses.. ~gotados, Anêmicos,':·',· o'· • 

29P, Rua VlscoDde de Outro Preto _ 61 C(l:~\:,:I"il~"~'~:"d~:'~:;:;::;~:;.'lci1l elll'iu" A IJI"ill1ei"" olld.. de IIvicies la .. - • Mães que criam, .Magros; • 
~~~~~~!,!!,!!,!!!,!!,!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!,!!,!!!,!!,!!,!!~!,!!,!!,!!!!!!!A!lt.!! o quefoi dl!Sf....ilo COJlI(I "uma mr~~<J ~l~:t,lri!:.~~I:~)~I~lI.:::~.~:I~~~I:~!~I~ c~~I:::~iü~: e Crianças RaqUítica. . e. 
-== 1'(· lali\"IIIWnh! IJCQ1Wllll", sÚllwnh~ cle nmiOl' podei" (1I1C se ~llial'ulll lU!~ e SuperIor ao 6J.io ·!~.e''': Pla4do •crime de ouvir ra'dl-o panl dC!S/JI'j.{anizlIl' a "I'mllh~ prodll- Ins illc~ luli os HJ\ll's lU·(}\'u(~adl)s. Viu- e .de BeCoUwiu.:>:0 çõiCJ I :IH IhUHlVUI' c seus UI' I'C!clol '(!Sj fie l!)\:lJlotlil' ::wandu m 'ullcro tle IH'O- e O · ~f~~.~.~ .i:.~,~-·5J,ia..,.. _ 

Berlim, 28 (Uniled) - O Deubche Nachricblen Buero annn- el1l1", I,IIII", '" ""slIlI ,,,I,,s r",''''" jélds ,I" tipo de 1II111ur calihre elll • silngu!~. fair lbDiflt.- • 
dou que os tribunais especiais de diversos pontos da Alemanb. (on- '·"1111,,"";1"1" i." "'" "r,'lh';,II"lc IIIUitUI', pll' lIu zunll indllsll·;',I. dO o",.. "o co o • 
denaram seis pelaoal por elcutar trlDlmi"õel radiotelefônical el" aos cll' IIIIUI ilWlII'sliu :Ié.'ca d~ IIlllilo Os hmuhôll'clcius jnult·scs l"Ouli- e e 

f
traDcreiras, a quatro e .ete ano. de prisão e mais sete anos de perda maiol'us l)l'u"CJr~'õ l·s. IÚIaI'IUII \'u(4l1<lo sl)bro Uunoycr, dcf- e • 

• Uur'ante uS Vôos elll dl'culus sô.. :':':II1IJo cui .. bombus :.té quase o e 
dos direilos cíviul. bre 11 ci,h"lc, os IIvlões britanicos 'nnanh...... • ••.,~,~~,~••_ ..........; 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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abulosas cifras para armas ! 
Washington, 28 (United) - truçao de quartéis destinados I 

Segundo se sabe, o Departa- às tropas e campos de aviação; 
ento OH (;.l1('-lT::1 11m milhão dI?~oli('it8r8. RO In,~iR r1p. oóln

;COngresso que aprove um cre- res para a construção de ... 
dito de 700 milhões de dólares 3.600 aviões de bombardeio do 
pe.ra a construção de uma ca- tipo médio e pesad~ e cerca. de 
!leia das fabricas de munições, 1 bilhão e 200 milhoes de dola
que, segundo o plano original, res para o equipamento neces
tstão destinadas a reserva ou sario a dois milhões de ho
auxiliares. Estas fabricas. que mens. 
tarão parte da segunda fàs(' de O Departamento de Guerra, 
preparação be\ica industrial, póde-se dizer, já tem virtual
deverão abastecer totalmente mente firmados os contratos 
Um exército de 4 milhões de para fornecer, de fórma per
bomens. Serão ,também, utili- manente, todas as munições (' 
u das para a fabricação de pól- dcmais cquipamentos para um 
\'Ora sem fumaca e outros ma- exército de dois milhões de ho
~riais de guen:a para a Grã- mens, Estes contratos foram 
Bretanha. Ademais, é possivel feitos com 78 fábricas, num to
q ue o exército (' a 111al'inha fa- tal de 783 lni1hô('s dp rlólares 
I,;Iim outras exigências. E' pos-I e cujos gastos em salários ('
a{vel que o programa do exér- custo de produção dos contra
d to inclua um crédito de 600 tos se elevam a mais de .... 
m ilhões de dólares para a cons- 200 milhões de dólares, 

----".------- -,~._----------- íiciro, que lhe indic:rá o meio I • 	 •• •••••••••••n•••••••••••• :Ie obter triumpho, pro:;rerido-I •••~~~1!J160G@S•••••••••••••••$ ••••••••• 

• 	 : Id?SAPATEIRÔ'SIf"l--lI ._\~LI:L' LRI:\ B1' E·~~'· ~~r: ~L•. N' O lS. Perfumaria 8. Prt'cisa.~c de HI!p3tvirM,11 T li L ..... ___ .~_. ~~ 
0!iciai8 e meio·oricinis. , Santa Catarina Paga· se bl'm, 	 E Ih I+•• 	 Fábrica de Calçados Barreiros' _ _ ~ CO ~ SIZ u óte na prósper a 

(Em 	sua fase de organização) 
• 	 Uua ConseJl'PII'i! Mn[I'I', 3HI -";'.' VILA BALHEARIA PONTA DO LEALi ,i~~~~;,~~, J'I~\ LUgH ap,azivel e .audável, onde já existem 
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• 
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• 
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8
•
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• 
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Essências originais francesas.. 
Alcool de cereais, 

FIXADORES.• Executa t~~;ereeUleq~~I~~~o.encomenda 
• Patt'nte n.' 1721 - Hegistro e depósito 
• na Propriedade Industrial, Rio de .TIIDt'iro 

, . (sob n.O 68.916. Junho de 1940. 

: Fór~~I~;SECI1~SiJ8S, 
•• Encomendas a preços populares

Caixa do Correio n° 93. - Tele!oue t 4131• RUA TIRADENTES, 17 (Sob.)I. 
' . 

• 

: 

•
C. 
• 

: 

!", 
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PROCURADORIA GERAL 

L6~HmnS 1080610 

(da Ordem delR Ad\·oga. 

dos do Brasil) 

~~~C~SRn~8s ~~::d::~i~~~i~ 
PÚbliC/!~. Hl'gioto8 de 
~~~~~:el:el~!V~'~~~~ri~~. 

NalUraliznçõ~s. 

Av. GRAÇA ARANHA, 
26-7', sala 7Ilt. 

CAPITAL FEDEiiAL 	 : 

~Q~e7-S~r-fe!r~~·;:;6== I': 	 informações passagens com: :Para e 

Em negoclos, "mores, tc, 50r· • S '1\ ;f' OH 'l') I}
~~e:i~~li~:n~~31~$rOO t~~,0 se~~~ • k· l.V.J.. J:-\... .). ..L'\.. _ () • 
~ escreva an prol. Omilr J<hiva,1 • J -. F 	 •
Caixa Postal, 407, HiL' de Ja-: O Rua oao Pmto n. S. - one 1658 • 

I:.···..•••••••••••••••••••••••••••••••:

'I: Piuto Viação HCometa'(4 : 
I:• Porto Alegre--Florianópolis--(uritiba : 

• 

I: 	Serviço diário de passageiros e encomendas entre esta ca- :I_ pitaI e Curitiba, com saídas às.6 horas da manhã, recebendo • 
• passageiros para Itojai, BIumenau, Jaraguá e Joinville, e com • 

! • ligação para São Paulo e Rio, no di.:::: imediato. •I. 	 • 

• Saídas pare Porto Alegre à. 3d'., Su. Feiras, •I: ~ábBdos e domingos, à, 3 hora! da menhã. 

rua Ha!aél Bllndeirli, n°, IS'I u/ \\) muita! construções nova!! e é ponto terminal 
Tratar com o pr'lIlI'ÍI\tlirio, I ,,." \:~ d I' h d "'b I - P 
ua mesma, Prl'ço til" oe"'ião'l 	 ~ In a e 0"1 U, «( ! maos drente)). 

p:l fiv :1 Procure ver a planta respectiva, em poder. do sr, Ari S._ !ereira. 

GRUPO 	 ESCOLAR I ~Mt!1$ .......'!õlW',~~~~,~,c.',·.",;'I':~.,,';- Negócio d" ocasião ,
AiiQUiDiOCESANO; Vend(>·Fe um ótimo terreno,T. d M d 
PADRE ANCHIETA I amancos a o a nD rUfl C~,n~elheiro Marra,

De 24 li 30 do corrente perto da bqulnli dli rua Pa
estará aberta /I mlllrf~ul~ I TAMANCOS de luxo. Novos modelos t?das <Ire Romf.l I~ melhor zona 
elêste estabelecimento, QUe Fe I as semanas, CALÇADOS de todos os tIPO~, el~sla rua). I', veDde~se t,am
eletuará, mediente 118 condi-I cintos, gorros, bonés, chuteiras. Basquetes. Te-
ç~õ~s regulamentllres, no edi· 
ItC1(1 do Grupo E3colar "São
José. à RUR Podre Roma, rlliS 
9 às 12 hs. A 1. 0 de fevereiro,
Ilbrir·~e-ão !lS aulas, que lun· 
cionllrão n~sst' est/lbeleci· 
mento, em Virtude de se achar 
em obras o edilfcio próprio, 

A diretora. 
ISAURi\ FAHU\. 

T'i~~~~?fá ~~ru~~!n~~~!~1 
~~noLe:~. ~;n~~~i~r~;õe~~:t~e~,~ 1 
tam. A planta dos tmenos acha-
se com o se. Arl Santos Pereira I 
que se acha encarregado da 

venda dos I~___

venTcteEmR."eRIEoteN•0d~. ter. 'I 

.. 
~•••~_~~~_~••~ã~•.~_~•• ~.!.~~.~. VENDE--SE I 

~----------------------------~' uma c,!sa ele mOl'adi~, à I 
rua Cris;im MirA, 5:2 por pre· 
ço de oC8f,ião. Tratar à rua 
C,onselheiro Malra - :19, 
. m 26v4 

Convite 
A comisRüo de Devoção de 

N. S. dos NavegaDtes, de João 
Pessoa (E~treito), vem por es· 
te meio convidar a todos os 
devotos paraassi.tirem a mis
sa que mandam rezar no dia 
2 de fevereiro, na igreja da 
mesma localidade. 

.JULIÃO 	 ROQUE 
Presidentt' 

41 1v.-3 

P~ITOHAL O[ 


'ANGI[O P~LOT~Nü~ 

[ o ~~~IvI[DIn INOI[ADO 

,. 

Q} rf'nos pari! conRlrução. pel'to• do ce~tro. Inlormações nesta 

• ~~gllçao. :lOV20i 

nis. Tintas. Couros, etc. 
F-b' d C I d BARREIROS» 

a rica e Il Çll OS « 
Rua Cons. Mafra. 39 

.\ venda em todas as sapatarias do Brasil 
P. 33 

~~~i!ií1lE!~~~=~~.""=~0 .,...".:c~ 

!I 

Representante da CalxB Economicll. Federal para a vende 
daR Apollces Pernflmbucanal1. 

.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiii_iii-_________iiiiã 

. _.... _.~--- .--- 

F " = E
armacla CC dosperança» 

.... - NILO LAUS
farmaceutlco 

Hoje e amanhã será a sua preFerida. 

Drogas nacionais e estrllngeiras 

Homeopatia. - PerFumarias. - Artigos
de borracha 

Garante-se a exata obu~rvância d~ 
receituário médico. 

Preços módicos 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 


Mercado, frente à Casa Hcepcke)• 

fone 1642 


Banco de Credito Popuiar e 

Agricola de Santa Catarina 

Soci.dld. (oop••lIiYI d. R••pon.lbilidld. Limilld. 


S~de ptopna - Rua TrataRo 0.° 16 

FLORIANOPOLlS 

Fundado em 1927 


Correspondente em todo o paiz 

Empreslimos ~. Descontos - Cobranças 


ORDENS DE PAGAMENTOS 

Abona para DEPOSITOS os seguintes juros: 

C/corrente à disposição 2% 

C/corrente Limitada 5% 

C/corrente Aviso Previo 6% 


PRAZO FIXO 

por sele meses 6% 

por dGzt' meses 7% 

'lor doze me8es com renda mlmesl 6'1l1% 


Adl!llnlslraçllo de predlo8. 

Accelta procuraçào para qualquer recebimento em 


Repartições Estaduaes e Federaes. 


bem um auto \Ilmm'l~.a) ford 
?e. 4 porta~9J~PZ'111111Sm?t de 
uxo, ano . cr e Ira ar,

!luto e It:rreno, à rua .Pael.re 
Roma, 53. .3Dv·.1 

VILA BALNEÁRIA 
Adquira um, entre os vinte 

lotes qu~ lormam esta vila, 
completamente isnladu, a f'l
tenta melros da melhor prüia 
de banhos dos Coqueiros. 
Terreno próprio para cons· 
trução. CI'm a área total 
de 5.098,m5, completamente 
plana. 

A tratar com Alcides Clóu
dio. Praça 15 de Novembro 
n.O 19, 
52 fi v~.-3 

Representantes e 
viajantes 

Precisamos parB todas BS 
e zonas do Pais. Negócio sé
rio e lucrativo. OUmas con
ções. Cartas à FABRICA DE 
FOLHINHAS Rer. 601, Caixa 
3.097 - São Paulo. 

VENDE--SE 
uma propriedade à avenida 

Rio Branc.:l, 172, com 26 mts. 
de rrente e 42 de rundos, '8en· 
do que 16 se prestam para 
edllicaçll.o. Tratar na Pensll.o 
Müller, à rua Esteves Júnior, 
com o propriet4rio Lucas MI
randa. 

t5v 8 

CLINICA GERAL 

VIAS URINARIAS 


Especialista em molestas 

pleuro-pulm~narcs (bron

,... -"='"- I~~;;;;;;~~~~~~J! chiles - asthma - tuber-

A N T E N O R .M. O R A E S I ~ Associllção filatética de Sllntll C'.tllrinll culose, etc.) 


. D . Máquina de escrever Consultorio: RUI T.lllno 

Cirurglão- entlsta esVcreenvdeer·Bme8rlJc~laRI~IMáqINIIGin~OdNe, Rua Tiradentes, 8 1" andar d.. 14 i, 16 hOII•. 


Clínica :o~r~t:~i~~a~~~~~~i:odernos em perfeito 'Iun~ionam~nto, A\'~:~~(~ca~: ~~~t~:~'~IO~~~~~c,I::B~ea8q::g~nd::C:IIO - Phonl 1595. 
Horário até levereiro:-DIlI 8 ai 1~. .Vêr e tratar na «InstaladorB I quintas feiras. dIlS 19 horas em diante. Resldencia: RUI ;"'0 Pln-

Mlr·UELINHO 8 Ide Florianópolis., à rua Tra· . lo, 1 CSob•.)-Phonl 1214,6--PADRE U -- jano no. 11. Fone 1674. JOSE LEONARDO CLASSEN. I' Secretário 1.:\ ..39.5_______________•V••-.4•9• 54 ' 8v·3 ____________________ ~--------..... 
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o Irane.s deixou 1 • 	 • . bens no Brasil 

A Justiça da França enca
minhou ao Juizo àa 9" Vara' 
Civel, do Rio. por intermédio I 
do Supremo Tribunal Federal, 
uma carta rogatória, para o 

~~~a~eJ~~o~~~:r ~~~~~!O j~~ I 
Brasil pelo general Louis Jo-11 
seph Maurice Derongemourt. 

Informa a rogatória que o 
"de cujus" faleceu em Bordéus . 
a 22 de maio de 1938, era casa-I 
do e não tinha filhos. ~ 

A legatária universal dos bens 
é a senhora Anne Marguerite I 
Armande Poitoum e a legatá-j
ria patticular dos bens restan
teos no Brasil, que se acham de
positados na sucursal do Ban-I 
co Hipotecário de Minas Ge
rais, é a senhora Marie Edmée 
Alice Martialis, residente em .\Paris. 

O procurador da inventari

ante requereu lhe fosse permi

tido receber do Banco do Bra

sil os dividendos vencidos e a 

vencer das ações de proprieda

de do "de cujus". 


TERRENO 	 /E MELHOR 
VENDE-SE excelente ter


reno. situado em aprazlvel 

lugar, considerado um dos 
 EM TODOS OS SENTIDOS!o novo Ford V-S para 1911 é o maior e melhor até hojemelhores locais desta Capi

tal. jA murado e rua calçada. construido. em 3S anos de historia vitoriosa! .~laio,. em 


comprimento. ,. melhor em operação; maio,. em largura ...~'! f:o~!~n~e s:,r 'i!~:~:8dO~ 
melhor em conforto e suavidade de marcha; maior no 


dOI. Informações à rua JoAo seu interior e na amplidão de seus assentos ... melhor 

cArca de 50 metros de luo

Pinto no 10_ em segurança e em acabamento, Aumente a sua segurança9 6v.alt.-6· 

I 
 e melhore o seu conforto, com um Ford V-S para 19:H. 
.auo ADVOGADO 
O promotor da 3a Vara Cn


minai, do Rio, sr. Osvaldo Soa- \ 

res Monteiro, denunciou, João 

Câncio da Costa, acusado de, 

sem ter título de habilitação, 

exercer, naquela cidade e "á

rias comarcas vizinhas, a pro

fissão de advogado, com escri

tório à rua dos Inválidos, 20. 

'Na fachada do prédio, afixou 
o indiciado placas em que ~i

gorava como "advogado", tam

bém usando o título em papéis 

impressos. Nessa qualidade, 

aceitou, segundo a denúncia, 	 PARA 1941 
mandatos judiciais e interveio 
em vários feitos de natureza 
administrativa e contenciosa, -- -----------------------------~:_:__:_------------...~_=:::::::~;=::õ:::::_
f~ção privativa dos profissio- Querem adquirir I Os E E Uni-dos devem I-mpedir Prolessora inglesa 
nalS f~rma?~. .. bambCl do Brasil • • I no BrasilAo mquento fOI Instaurado - ., . . ,.' . .... A Associação Cristã Femini
em consequência de uma de- Os srs, Oeo H. Maus, Inc., Washmgton,. (~Ia aerea) (U'la cOllqU1s~a de :.novos ternto- '. na, do Rio, recebeu, no dia 17, 

núncia da Ordem dos Advoga- de Nova York, importadores, dP,) -E 0t dsecreUta~'dlo de MaFrmaha nos, ~mueltl'~o ~~~~:~~;~~~"~ ..................:.:..'.......:f...•.·....... '.•.... ~. , .." ••' [em sua séde, a professora ink.dos do Brasil. A advogada Ma- estão interessados em adquirir os s a os m os, sr. _ r n seu pu .. _: • ...'" /;;; glesa Agnes Plant Soares, COI1
ria da Glória Moss, depondo, grande quantidade de bambú Knox, prestou declaraçao. te_s- s?bre a Amer!ca do Sul e HS~- r····' vidada para dirigir os cursos 
ofereceu verdadeiro libelo eon· do Brasil, em todas as dimen- temunha~ perante. a ComIss~o r~a a pos~e dess: gran~e. dep~~ ,l:-', ~\:'-",'. ' . . ~ de estenografia do estabeleci
tra João Câncio. sões e diâmetros. Os interessa- de Rela.çoes Extenores da ca-j s~to de l'lqueza~ natu~als. A.s-· ~ mento. 

dos poderão d'r'g'r se direta mara dos Roepresentantes, em Sim, se os Estados Umdos nao ·s Senhoras) ~~~~::. A professora Plant Soares é 
t' I / I I - - que di~ o see:uinte: "E' quase desejarem enfrentar as conse- diplomada pela Faculdade de 

O ELiXIR men e aque a mna, impossivel exagerar a impor- quências do estabelecimento f!~~~I~~a~~n~~~~~uAd~~ Professores ào Comércio, de 

I 
I:;;===;;;;;j:======~ Itância do domínio maritimo pa- de uma potência militar agres.. eSle med;camenlO é o Londres, pela Sociedade dosDE NOGUEIRA 

ra o nosso país e para todo o siva na América do Sul, devem melhor que eXlsle par. Professores pttman e pela
• conh.cldo IM 63 .nnol mundo OCidental Foi precisa- impedir agora que o podeno Suspensão, Atrozo. Foi· União dos Professorcs da In

como o vcrd.dclro mente, graças ao domínIO dos marítimo britânico passe para ~~~,:t;~e:~~~:~~~~~;,e- glaterra, e é ex·diretora, do
e.pecilico d. mares, exercido pela Grã Bre- as hordas nazistas da Euro-	 Plant Modern Business Colle

. SYPH1US I tanha e por nós, que o AtIân- pa". 	 ge, que funcionava em Man
r.'.,a.ln•. INftChtI. 

I 
tico Norte e o Pacífico servi- chester . 

ram de barreiras contra os de- A escola de Manchester era 


• Ic.... rhevuu.-o 

56 fJiJir .. NIIMÍRI 	 I 
sígnios de conquista das po- de propriedade da senhora 

Compressores de ar Itências agressivas. Plant Soares, que a vendeu pa
portatels e de taoque "Nossa nação tem evolui~o O Elixir d. Nogueire ra vir lecionar e residir 110 

Pistolas para pintura sem enco~trar nen~um obsta- r. ............... _ •• _. Brasil. 
todos os tipO! e preços cu}o pa:t~c~lar devido ao con- _.clo'" _ ..Ih.. •08. 	 RICARDO paçam ofarla. detalhada. trole_ bntãl1lco de grande ~x- SYPHLIS I B ~ .. B ~ T I ~ A 

GOTTSMAR 1':!l!~~!t~~1I §:~~~l~~~ ;-=~-;..::. 	 t~!Ex-ch.f. d. cll
nlca do 	 er;tI4Gr..F..li

Hospital de 
Nuernberg 	 Diretoria do Domínio .da Uiiião 

(Plole. L. Burkharclt Serviço BegioDCJI em SaDta· Catarinae B. Kreater) 
de aforamento. dirigido aoE D ITA L slo

Especialista em chefe do Serviço Regional do 
Domlnio da UnUio, deverá conLirurgia Gemi ~ De ordem do sr. chefe do Ser- ter o elementos necessilrlos à 

viço Regional do Domlnlo da Indentlllcaçlio do terreno, bem 
Alta cirurgia, gyne FEVEREIRO Unilio, faço público,para conhe- como a Indlcaçlio de suas meJANEIROcologla (doenças de 	 cimentos dos interessados, que dldas, confrontaçOes e benfelto

os ocupantes de terrenos de ma- rias.lenhoras) e partos. rlnha deverlio. de acordo com o Ao requerimento o pretendenCirurgia do Iystema 22 4 artigo 50, do decreto-lei n', 2.490, te ao aforamento nlio é obriga
nervoso e operações de 16 de agosto de 1940. reque do a anexar plantas ou tltulos;

de pluUca. Quarta-feira Terça-feira rer, dentro do prazo de 180 dias, mas apenas o comprovante da 
Coalultorlo 6 rua Traia Foi entrE'gue em TubarAo, à reli Mais um rormldâvel sorteio a Cré contado da vigência do men- taxa de ocupaçlio que porventura 

DO. 18 (dai 10 61 12, • zarda pre!tamlsta Maria do Carmo dito Mútuo Predial, raré rel:lllzar 
daa 1ft 6a 16,60) Tel...... Brognolll, fi prêmio maior no no dia 4. dE' Fevereiro oom um I~~o~~~Ote~~~~~~O~~!, ~c~~~r~~Se:b ~~~~~efr~ganna~~ ~upr~~:ura~fza~;: 

pbone - 1.28& valor de 6:200$000, em mer prêmio em mercadorias pena de serem os mesmos S. Regional do Domlnlo da 
Resldencla , rua Ba cadoria!, contemplada no !ortelo superior a 6:200$000, e muitos terrenos aforados mediante con- Unllio, Florianópolis. 27-1P-1940. 

real\sado à 18 dI: Janeiro. outro! menores. corrência pública. como estabe- SYLVIOPELlCO DIAS teves Juntor, 20.  lece o artigo 6", e seus parágra- FERNANDESTelephone - 1.131--:' 	 .. i I fos do referlao decreto-lei. I (Esctlvlo, cl. «H_), 2v.tcon~c&·_________ ______________________ ________ O pedido Iniciai plfl 446 
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• .......!.!~ •••••••••••••••••••••••••• Irm.nd.d. d. No... 


i. Empfa.... . '1;'.~. Nac. ~a Nav. "Hmpcke" .:. ~i~~i::
·sa , ·.·~~,	 :

D. oNlom dll Mesa Adml

• 	 Transporte rapidó de passa,.lros . carl as, cC).m o vaporécAnna,,; • Ilt.trallvl,':, (sço público que
• unicamente de carlas com ovapor.Maxlt. . -: .. .. • alrmandllde de N. S. do Par
• • to, daata Capital, de acÔrdo 
• • com Autoridade Metropoll

• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS • ~~~:'an~~~o~~:~vi~~.Tee,::~~~~: 	 _ j :~:l~~:~~~droelra pela seguln

• 	 Linha Fpolls.-Rio de Janeiro Ilinha FpOIIS.-Rlo de Janeiro linha Florlanopolls. • 1- Nos dias 2~ a lo., 00. 
• 	 Escala Itajahy-S. Francisco Laguna,. vena as 7,30 horas; 
• 	 Transpor~es S:~tg:~sSageirOS Escala SlIo I'ranclsco 

• e carRas. I Transporte de cargas Transporte de cargas.... 
• 	 Paquete C. Hrepcke 1 e 16 Paquete -Max' 

Paquete -Ana' dias fi e 23 dias 7 e ::2 

• 	 Salda á I hora ela madrugada. 
•
Cf. Embarque do Srs. passagei- Saldas is IH horas p. 

ros até ás 22 horas das ves
• peras das saldas. 

• ord. en~ de embarques até ás IOrdens de embarques


12 horas das vesperas das ás 12 horas. 

_ saldas. 

•


I. 

Paquete -Max· 

dias 2 e 17 

m'l Saidas á I hora da 
madrugada. 

até IOrdáeSns Id2e deamsbvaerqspUeerSasalé 

das saldas. 

Observações: :~:a~s~~~~~t:e~~~e::~r~~::' d~O a~~~::~~~ri~e ~acc~~~ 
: 	 E' expressamente prohiblda I acqulsiçllo de pa96agens a bordo dos vapores. 
• ' Todo o movimento de passageiros e cargas é lello pelO trapiche silo 


• -Rltl M~~::·m.ls InlormaçOes, na séele da 

,_ 	 t Emuresa NadoDa! de Navegação Heepcke
• . ' ' . . . , ríll ConHIh.elro Mlfran.' 30.• 
•••• 	 ..~iQI'$ 

IUIIO 10 110 
.... péMle lia•• saúde com um --l1Ie U. 

...... co.... pelu .elu. O ELIXI! :~~R~ 
8UEIRA, d. ph.......ce.tlco chimlc6 ~()~'i ' da 
SIIYa 50.eir., é .....101' depurativo 40 sa.. 
.... - O ELIXI& DE N OG~elBA é lhai•••• .. 1l0III'' , am SYJI.O~C)! 

REPRESENT=Ei>odLAJANTES E 
Organlzaçllo Pan-Amerlcana, distribuidora da maior 

fAhrlca de folhinhas, procura em todas 8a cidades. Comls· 
tiAo ôtlma. Mostruário a crédito. E8tá organt7açíl.o mantém 
cadastro para OI! representantes que desejam novas re
pre8entações. Caixa Postal, 3299 - Silo Páulo. 

COllpanhia • Aliança ~8 Baía • 
Fundada em 1870 Séde: BAIA 

Seguros Teneatrea • Maritim09 

Capital Realizada Rs. 9.000:000'000 
Capital e Reservas 50.058:377'952 
Responsabilidades em 19J8 3.188.652:8991714 
Receita em 1938 22.786~183'148 
Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71.478:791 JB13 
Sinistros pagos • 5.094:715'170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 17.186:2481949 

Diretores: 
Prandsco Jos~ Rodrigues Pedreira, Dr. Plnfllo d'Utra 


Prelre de Carvalho e EplfAnlo 10Sé de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 

da América, EurOPA e Alrlca. 


Agente em f'lorlanóponl 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA PELIPE SCHMIDT N. 39 

OJIlcI postal 19- TeuDho"d083-en4. Til. -ALLlANÇA. 

Escritórios em Italai, Laguna e 

Sofreis, irmãos? 
O Centro Espirltli Luz, Ca

ridade e Amor (Fundado há 2\ 
IIonos COI!: a~slstência de mê
dicl' esplrJla) à rua Maia La· 
cerda, 54. Rio, vos enviará 
grátis as indicações para o 
vosso tratamento, bastando pa
ra isso remeter nome, Idade, 
residência e envelope seladoe subscrito para a resposta. 

• 	 11 - Dia 2, domingo, às 6 

• ~~ra~r~~:un~!o ~::!d~";{e~I memhros do Apostolado da 


' ~::t~~~:; riéis ljue se apre 


: 111- Ás 9 boras, solene 


• ~~~~. c~n~::.a, H~~lr~an:~ue~ 
• Vigário Geral do Arceblspa· 
• do, a(;olit..do por mais dois 
• sacerdoteF ; 

• - Às 19 horBs (7 horas da 

• ~:::,) ~!:eC~~i~~odad~~d~~: 
.' ng~aÇà~e b~~ÇS~~ s~~':::rao' Psr.é ., ·

I 
S 

Sacramento, e. enfim , coroa· 
çâo de Nossa Senhora, 8endo 

o ato presidido por SUII Excia.I ~~;~I~ia~oS~' i~~~~bl~~e~:=1 
• R 
• 

I
• 
• 

rito da Irmandade, _ 
Consistório da Irmandade e p r e 5 e n I a ç o e $.. 

~ó:~Ii~: ~od:~~:~i~~ d~I~~~~: Flrmb importBnte da. praç!\ do Rio de ,Janeiro, ofere· 
JOÃO RAFAEL FARACO cendo referências, possumdo um corpo de óllmos vende

1°. secretário dores, aceita representaçõe~ ou oferece-se para trabalhar 
57 5v-2 à comlssilo ou conta própria em artigos enquadrados nos 
________~;:,..Iramos de LlquidoB e Comesllveis, ferragens, construtores 

Camisas, Gravatas, Pijames eto. Só interess8m l'IrmBs importantes desta pr8ça ou do in: 
Me!as das melhores, pelos me- terlor que possam oterecer produção 6ufici ..nt" "li desen. 
nores preços, só na CASA MIS- volvlmento dos negóclo8. Referências bancárias- Banco {lo
CELÁNEA. - Rua Traiano,21 Brasil (Ag{lncla Central).- Escrever para Sociedade de Re
;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili~iiil~~;:e:~'ffi~s d:D~:~~~r~tdO., rlUi I' de Março, 6-8

0 aodar-

SIIGUEI SAlGUEI SIIGOlI 

SA NGU[N Dl 
(f.RlII. 11••1) 

E' o uulco fortlflcilnte no 
muodo com 8 elementos 
toolcos: Phosphoro, Cill
elo, Arseolato, Vaolldato, 
etc. Com o seu uso DO fim 
de 20 dlall, nola-se: 

1 - Levanta.enlo .erll 
da. fôrças e voltal ••edla· 
li do ippellle; 

a'--Desappareclllleolo por 
cOlllpleto das dlhe. de c:a
bfÇII, Inlolllol. e nervo"l
1110; 

3'-Colllbale radicai da 
deprelllo nervo .. e do _ 
.qrecllllenlo da ..boi o. 
lezo.; 

4' - A••..eolo da pai 
vlrlllldo de 1 1 li kllol: 

O SIDIleooll! 11II1.flO
da delcoberl. Icleotlllca.
Oplollo do dr. Menoel Sal
reI d.COIIIII1;.__________ 11 

(d:Ili~~t;ii.Jir... 

r~~ 

>~c · .... ., 

.~ 
I >- '.cU e 
i 	 .."d,,1» .. "..,r
~ -._ ~l!; . '!!,t.-~)! J ' _ __ _____ _ _ 
; ~"" A falta de vlvacidade. a tristeza ou so- . 

' " ~~~~~~ ~:n:r~I~~~/ra oq~~:o:aeso:,~~~~~d~ 
~ca-Viclo~ it~e~~l:~i, d; p~=~~~~~.!~~; ~ã~~a~t::; 
tica da "Opila cão". da qual é um do. symplomos moi5 
expressivos ' 
~ Para ~omboter essa p;;~c~'l';~nti:'~-:I~ 't~mCIJ 
a "Neo - Necatorino". que restitue ao enlermo a saua .... 
a disposicão pma o lrabalho, " J 

A Neo - Necatorin:x é um vennilugo poderoso. acon' 
dicionado em ecp,ui"" roseao conlendo telrachlorelo d" I 
carbono e m solulo oolido .. cp!imam"nl" lol.rado pelo : 
organismo humano. 

...,':: .t ,J .. ....~ !o ~ l "i..i :;.' .. .. •..~t\ <~ 
N E O -re E C A. T O R I N A. 
~~-;;;";;;;' '~ª~~~~§~~~§~~ 

00 preparo da terra dependem as 
BOAS COLHEITAS 

ARADOS ~..• , 
GORILA e .~1 
PACHOLA '~ 

cONSUlr~ ~ ~:~ FOi~~;o~ 
R OF E C O P L OW 
RUA GOMES C~RDlM. 511 - UIJIA POSTAL 2583 

AOHenCE 

DE QUUQIER 
LAV IA D o I 

L TDA, 
- sIo PAUto 

Goodyear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de .r-Correias 

Saltos de Borrlch".Mangueirls-dc, 


Produtos da 


Cia. Goo~year ~OlBhle 

com Fábrica em Sãó · P.úl() ~ 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

arlOS HC2p(keS~A-~ 
Florlanópoli • ....;Blumenau-Cruz.Jro do Sul 
- Joinvll!.-La,.s- Slo Franci.co do Sul, 

Mostruário em Tubarlo. ~ 
A Ilcol. J••• Iroll... .11 coa DIr coml.I.é11 

Dnltluul. ntIIIr••• nII H.' I"~ •• 1111 

DA lIçõea, alltema moderno, para ae -.habilitar, mel!mo sem preparo, li prorlslio 
de guarda-lIvrol!. Ellltno com o auxilio de 

... 4 livrol que guiam facIlmente como proles
',. sor particular. E cómodo hahllltar-Ie ao (lê 

'9i do fogo, pem meamo deaatender 011 afaze
". . rea. O curllo completo de 12 lições, que 

ií\~ fará em 4 meses e um dIploma· gratla es
pecialista em contabilidade, custam apellBl

300S em 6 prestaçõel. Peça prospeto boJe mellmo. ao au
tor m.'1 cOllbectdo no Bralll. Portugal, Alrlca; tem mala 

m 
de 30 anol de ensino comercial: babUltou já uma gera~ao 
1~:u:~~: ::~:~, Jeall Brando, RUR COlta r, n. 194, Ca x. 

Blumenau. Sub-AgeDte em Lacre. 	
O 
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• • 

5 I UTlDll- Qurll·llllrl. la .. ...,. .. lM1 

iteflílJOi.pftíO a qualquer hora do dia e {~~ no.
Delicioso l-Cuidadoso',preparo l' "Café Java" 

o 	Esta<..1o \ 

OtCOOVD[CKrntnnteea.i · 
t :lm ~c ha5: .:u:.tc alimt:l~o 

-tio pnrl!! r..oh"r ctlrr l'.;n .. r ~lI · 

tl11x lrr.ef 110 !Ulud(·. MAIZENA::!:~::o ~::::::~~ I, DUR YEA I.: o nlímmto idC.'l1 
pnr,,~ linl,porqUt n. 50pns, 

ra~ Soli o P!;:!,.' n. 1!} I o QCON1~RATOSSE' 	 cncais , mio&a\l'e))u dill'1 'rep11' 
rlldosc:om MAIZENA DURYJ.:A 
dcohcia.mopolodarmPis apl.lt:l.doE' 	DE EFFEITO SENSACIONALTe!:~2::' - el' . !,oe':': : :~ ;l .'	 co, ni tro dino, são dI! dlll:C'!ltltO

N •• tossos 'Clb~ldes e traiçoeiras. n.s bronchltea c:hree muito rrril. Peça MJ\IZENA 
alc;;s Gii Sirlipies , urippes. ...trlados, rouquidões, loss•• co. DURYEA.A~dacm lodnporlc. 

....::.! ~· ..! ~'tA. : t.! ~ !'.:. .scarros ~.cngu"i eo5, dores no peito ti nas costas, Insom"l... 
_ ./ r~'C Céoih!: I : :~:~:::JI~r:~~ft:i!~ ::r:r!o~t~:ee !~:r~;.rh~o:.~:~~.~= 

.\.000 .U"·~ 'U' I •• tosse dO:i tuberculosos tomando..o convenientemente. • 

:-:'~mL:t;.tr~ !~~UI" CONTRATOSSE I" .ecebeu mais de 24000 .....stado. v.r 
Tr:mf>!lI ;,~ 


1160 ! i: ?~' I ~~:O!~O~ ~J;~h;~q"; ~~'~~~~!~u,!:l~ ::r!:!~en~oe~::.n:::g~c.Cr: 

.liIIurn ,... ro Il'fu:.n 


••••••••••••••••••01••••••••••••••••••.~:!~, I·' LiÕYOmhaBRASii:EIRO
Armo 
8eu:e.tre 2õ<l"':'- ' "PATRIMONIO NACIONAL"
'Vrlmeetr. • 	 O1 '5'~" 	 . LINHA ARACAJUiPORTO ALEGRE (Para o NortE' 


! no Sáblldl1, e para o Sul na quarta,feira): .COMTE. AL-

ADCODOlol medlaDI~ c~r.tn,' ,,, C1DI0., .COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO. 
.. I LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTlNHO. e .MIRANDA. • 


o. orIginai•. m:orno '!.a~..~" "~,,," LINHA /tIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO •. 
dOI. Dia .Il ~ ~e . o . rl o , TUTOlA./FLORIANOPOLlS 

... dlreoçlo DIO-;'; r~.poD...blll.a IF R E T E S O E C A R G U E I R O S 

•• 
••••• ••pelol oollOllllo. Ilmlltldol 001 VAPORES A SAIR: 


. artIiOI UlIpadO' PARA O SUL: 

. ___ __ __ ___. . COMTE. CAPELA: dia 5 de fe,ver eiro pura (~io Grsnde. 


IUTITUTO bE OJAGNOSTIOO ~eÃo;:A eOPoNto~~'E:e . 
ClLl~U:O ANIBAL BENEVOLA : dia ;5 de fev er r iro para PBranoguó , 

· I °M II Santos, Rio de Jdneiro, Vitória, Ctl~avelas, lhéu ~ : SalvadorOr. OIi ma C2 milnn e Ara cajú. ' • FORAM AMORTIZADOS PELO' SORTEIO -i DE 31 DE DEZEMBRO DE 19ltO • 
Formado peJIl Universidade de COMTE. C .·\PELA: d ia 15 ut! í' e ve r eiro p'lra Pnrflnaguá. 

Com pr611~:o:::ab~~~l~~ europeu! Santos. ~ i O de Janeiro, Vitória, Caravelas, Il héus, Sll lvlldor i 	92 TíTULOS AMORTIZADOS POR 1.105 CONTOS iCIIOj::::I~~ :I~tel!,;~a~e~::!~~rlll, e t~l'c:~~A OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN-
Assistente Técnico C1A AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

Or. Paulo Tavares _ • com as seguintes combinações: • 
CurllO dll Radiologia VIIDlc] com o I :J I Idr. lIan~cl de Abreu CllmpaoHrlo Agência-Rl!a leão Pinto. I'.rmalcm _. CAis Balja,ó, 

1510 Paulo). E8pllcializado 1l1l1 UI- g - Phonc 1007 12 . Phone 1338 

B'eoe e Saúde Pública, pela Un(ver· 	 : PDJ ONZ PZF ZMS ATY í~FO : 
.ida(!eC::bi~e~eded!8R~ri~ X 9 H. C. DA COSfA-=Ag~nt;--
Aparelho modllrno SIRIIENS para 
 • Amortizados com 50 contos 	 •dlllllD6dleol du dornca. inlllrna8 

Coraç:lo. !.~~~~a,'V~t~~Uld biliar. :-. ;:.~.... -......;~: :.;.:.:.~ i:;'("~:&°2:"t.f"~. :.:fi.-...~.---:s.:J':j.i.:7L-:;;l...';;· ·~...:;~~~.•::;.:~ ...:'!:.l;':Z;"',~:;r. 


• JOS(~ DE PAULi\ FRANCA, lav.ador e criador-Qu eluz S. PAULO •
Radiografia. 6aseao Il radlograllao • ARMANDO J. LIM/I, sócio gerente de Armando Lima eX: •dllntárla. 

• Amozooas 

ID~~f=p~~":~?o ~:: t;::~~~~8. Os componentes do blóco A MARINHA VEM Ai 
Electrocardiogralia cllnica Lira Tênis Clube Cia .-Muoáus 	 • 

: Amo rtizados com 25 contos :elétricos.) convidam as associados do Lira Tênis Clllbe, 12 de Agcslo 
Metaboiismo basal B Germânia, para assistirem à sairáe carnavalesca, a 

• F RANCISCO SILVA NEGREIRO--Inhambupe Baia •(~~:~::i~~ .~;e;~I1~~~~~o~i" reaJ~zar.se no dia 8 de fevereiro próximo. 15v. • HEITOR BAHIA RIBEIRO, sócio de RIBEIRO & IRMi\OS-Salvador Bala • 
• FERREIRA PIN.TO eX: IRMÃO. negociantes, R. Visc_ Plrajá, 200 Capital Federa l •(Exam~o~~~~~" ~~~~:~~ICO dc ._ . :;:é:',1l":""; '~;':.'LL<Ef':'i;.Z.'E'=~,,::' =~~l!l!ZI!iil!l#l_r&iil·NM.WilIIi1I • MANDEI; JOSE MATTOS, ne~ocill.ote , R; Faranl, 16 Capital Federal •IUCO daodeoal Il da blll.). 


Oablnete de fisloteraoia 
 • Sr. Dr. ERICO DE ABREU SODRE. médico, R. Alv. Penteado, • 
Onda. curIWI, ral08 .ultra-vlolelas. _ • 24-5".-~ /5! S. PAULO • 

• g~~MT~~t'1:n~~IVEIRA SILVA, Chefe da Cootab. do Almox_ da S. PAULO • 

• Sr_ Major JOS!:; LEVY SOBRINHO, DO. Se cret ltrio da Agri. • 
• cultura e propr. da Foz. Itapema-ram Limeira S. PAULO •

~:·b=::~~~~~~:;~;;::~~!:·:·1 AUTO-LUXO-MERCURIO 
Ex&mea de õiiliiüe par.5. dJii.i ,i ..JClticl· • TSUNEZO SATO, en carrego do Oept. Compras de Andersoo • 
mo, d08llgem da uréa no ."ngue. • Clayton & Cia. Ltd., em Pereira Barreto S. PI\ULO •
da .!lUla, dlagntt.tleo do Impllludl.

ele. Exame de urIno, (reoçao dI' Comunica a V. S. que mantêm diariamente li
:.a:= 7;lllnd:~:~i!e,,:)a c::~~.II~~ gações desta Capital à Curitiba, passando pellS : Amortizados com 10 contos : 
puz, eaearrOfi. liquido rdqul..no c cidades de Itajai, Blumenau e Joinvile, cujas
qualqullr ~:'I:I~IIDE~~~0 .eluCld8çlln : 79 títulos no valor de 790 contos : 

Rua .'ernaodo Macb3do. a viagens são efetuadas em confortáves limousines 

Telelone 1.105 
 tipo 1940, de domicílio a domicílio. : Amortizados com 5 contos (Prêmio único) :FI. ORIANOPOLIS 

•• Snr. Coronel Sylvestlll Aí"evedo .Juoqueira Ferrl\z, bl7.eodeiro ••
Dôr de dente'? Agência: Pra~i! 15 de Hov. n. 26 residente em Maria da Fé 	 Minas Gerais 

• Sor. Coronel Sylvestre i\ í"ezedo Junqueira Ferraz, fazendeiro • 
FLORIANÓPOLIS - FONE 1360 \ 

, • 	 S~~~_e~~c:mF!t~~~ao ~~ ~~Iveira, R. Barata Ribeiro, 489 C8~:t~~ilF~d!~~~ • 

" •••11................. - Agente: ANTÔNIO APÓSTOLO I: Até Dezembro p. passado lá foram amortizados 78.885 Contos d8 réis :
•...............,
' 	 . • SolicitaI a relação completa dos tltulos amortizados, na Séde Social da • 

'~~~~~~~--~~~~~Il. 	 • 
GONORRHEA cronict~ : Sul América Capitalização : 

Dr. Remigio NAo desRolme I A sclencia progre diu e hé. uma • ou ao Agente ADOLFO BOETTCHER, FlorlaDópolis, Rua Felippe Schmidt •
CLINICA -MEDICA NOVIDADE que resolverA. o e.eu caso. • IEdUicio A.IUa Nltto) 	 •Molestlas internas, de Maximo slglUo, Carta par.&.: • O próximo sorteio de a~~r~~~~ç~~ ~:r:o~::lizado em 31 de Janeiro ~ Senhoras e Crianças em 


Oeral 
 CAIX~\ POSTAL 1849. S- P,"ULO
CONSULTOR10 : ••••••••••••~•••••m••••••••••••••••••

Rua Felipe Schmidt- Edili· · 	 ~ 
cio Amélia Neto--Fone 15911 
9 á5 12 e 14 ás 17 horas. 

RESlDENClA: AVISO AO POVO CATARINENSE i\t~~~iG ! A~~1i~j:G 1
Av. Herc\lio Luz, 186 

- Phone: 1392 - Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
AUende a chamados Linha direta Porto Alegre --- Florianópoli. boa instalação de luz OU o~t_er materiais elét~icos, em seu próprio 
14 ·interesse, vIsite sem compromisso a 

rn~~~~~!r~~:;:~r~~v~:~~~:; ~:í~:!~p~1~~n~re;~~e~~:~~ç~~~~:~~~~ij: ,I !~~!u~.~~.~~~~nl~~ !.~2~~,~~P!.~p~.!~ 
~a~rl~h~SI~R:AT1~I~.ada m · Saidasà~equ::!~:n:u~á~~d~~artas, não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para 

Tratar cllodl çiies com o sábados e domingos instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
propletário n ll mesma à lra- ,$700, e aSSim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos. 

l..i~~ 1~~~~!o s/n ou p"lo te- AQenl8, sm, Flor~a~oPDUs: ~AV1D SILVA I Instaladora de Florianó~olis 
NilO pprC/l li oporlunidtHle' l 1 HAÇA la ~IE NOVEMBRO2i p, _ ____________--J RUA TRAJANO, 11. FELIPE SCHMlDT, 11- one 167~ 
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a UTADO 21. 

I CUL
LONDRU. 2. (......., o pr."dp. K-re .....M8doII_', .....ech. IOItr•• ....,r••1110-1......... ..-_t. • ..... 

C.......to de ,........ ...PO............., • o (0..11110 .I.....~.... .6 I.r ...lrMo .... NU ......0 ....., di... o Ir. ~ -M 

pouc•• p.,............. pró.11IIO ,,"'... 'or~. (~t...t....10 do r••po..u".11. NI"....... 6 r............ MAIo .. ...-. ..... 

11M cuJ..-do, ti...... do trono .... toei.....cAo. por .6 .. 1".111 •••Iado mllh6e. d. J.'" • "'''h.........oId.tla. _ ....Me 

~ . .. .., !!~rlfI~_dg~ . "'ou ClaCltlldo ao 1II..am0 para doInlnar .....ltu.(lo. como mau tinimo ..,.,Ico ao ..lado•• 

o .''EKsfldO" e$1port,ive D,. b 6_DEIRA NEYES-'m'd'c.:~"P.c1.li"··" I ·Ecos\!l ~~lícias I 
OENÇAS DOS OLHOS . Acha.se ...exposto vitril\ll 

Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente da con:~ituada casl "O PA· 
Consultório: Rua Joüo Pinto n . 7, sobrado _ FODe 1467 RAISO. popular otabri«i. 

Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 ~1~~~oM!su~ro~;::,e~tm!~: 
trato do sr. dr. Nerêu Ramo9, 
Interventor Federal do Estado.Se o Japão fizesse isso... retrato foi adquio aludido 

W h' t 29 (U P) N' . C d II H 11 rido e oferecido por um grupo 
. ~s dng Ên, d ,,- ollcla-se q~e _O sr, or eu, de amigos e admiradores de s, ) 

sec,retano e 5ta o, decla~,ou, perante ~ Ce~llSao de Relaçõ~1 Ex- excia.• pam ser inaugurado no 
tenores do Senado, que a nova ordem proJetada, pelo Japao, no Grupo Escolar Nerêu Ramos. 
Extremo Oriente, compreenderia a criação de um Império com mil de Santo Amaro. 

milhões de habitantes, o que seria uma ameaça séria para OI inte- () n~ l'al'lanlc:lt.o ,In ~a(l(le ,IeA 

resses dos E.stados Unidos naquela região, IL G. 110 Sul, man tendo HIIU de


l e l"lllilHH:ÜO ( ~ ('(Hl Hidel'ando que 
a medida ó de intel'eHSC pú
hlico, p xi~it'á a I'e llovaç~ão do 
ar lJaS i g: I 'E:~ j a s. IlUS g:nll}(h~ s (·i
dadps chulue le ]~8t atl o. 

Foram nomeados ontem Nagi
be J abor. Aurélio. Alves e João 
Vieira de Sonsa para exercerem _ 
as runçues de guarda.de -trânsito 
da capita i. 

Na I "· quinta-feira de feverei
ro (dia 5). o Instituto Hist. e 

~e~:~~ ~:ab:~~~: ~oa:,;;~~ae ~~~~~ ~ 

o Sabão 

~~VIBaB. ESPlalA.LIDABEII 
DE WETZEL. & ' GIA;<jOl:NVILLE (Marca regstradal 

, CONSERVA O TECIDO DA ROÚPA PÓRQliELAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ 
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