
o •••Lon<frH, :H (POI: DntW),U4- ... IIU..I... ".UriU,.,.,.,~........ ... . .. .. ... .. ocupou o \"4I6ttI 4a Jl'raliça. ~n- dlç6n li of~-Ibo ao 
dleton lia ,\ssociated Pressr :...", Quando 'e"'~se a 'invasão : 'vier, avi~. d caça, prôceclbn dàa t:ar OIbnJtar . I,..Jr 00Jl- tretanlo, o flu,.r,·oS po.(- tiy,,1 aUJOIo~, 
A prollósito da possibilidade de será Ilrovavelmente acolllpa- bases situadas na ' FraDç,,: . lK'u~, tra a :Af~lcadoJII~l'te. ; :~óae : ~er; ,.~\!.!.,q ..." I&n.lO.. uadn como Itil.. - A AIc:maD1la lo 
a Inglatena ser ill\'adida pela nhada de ataques à Irlanda, pada, onde ficarIam concentrá.;; q~e • SejítY;frâéaareslíítêucla .i" r Ioa pod ti pennlllr li .. 1"11-. 
Alemanha na próxima prima- afim de distrair a nossa aten- dos. Mas n6s os exPlIISnrl'mOl!.•..lt.orma10110sta pelo esgotado a~ OrtUiJI CO m'~ do 11l1~ s" ,retlre da1!. , hOlltlUda.ltllk,.~ 
vera, uma autoridade do govêr- 1ção. O "perigo real" ,entrt,tan- das praias. '. ,. exércitóespanh61; mas "já es- r~. se S~I ev~ . . . . face dos revéses sófriÍlos ' pelõ ~ 
no iez um a panhado geral da Ito, está na costa sUdéste, na re- J(SIJllIIhll - Tudo' indlca 'que Itôo llreparados certos lllallos 111'1111 R - ase ,lals entrara jDUCe, é grande . ~ número de ' 
situat;ão militar, eXIIO\)(lo seu gião qne se estende desde 'l'he I na guerra caso a Alemanha aviões e soldados al emães qos espanhóis não permitirão a'. para enfrentar as eventualida- . ue 
ponto-de-vista da ma/l('ira por Wash ati. ~ol\lhamlltOD, onde a IJassagem livre das tropas ale- des". : mova as suas tropas I,ara Sa- se obs6<"vam em movimentos 
que passaremos a relatar: ofensiva seria apoiada pelos mãs pelo seu pais, afim t1e ata- }'rRII~1I - O Heieh Iloderá lonica "e nós estamos em con- através da Itália. 

~~;~~;~~! O';1>·:§ '8do iP:!~;';~~~ 

<,aso Idêntko ao da .. sauta " teatro das operações gregas se 

.' de Coqueiros. Uma mulher de O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA de~locOll para a costa, enquall 
origem humilde está desper- D ' AI - FI to qll(l o~ italianos fazem um 
tando interesse em todo o Es- iretor-gerent'i' : tmo ores gl"ande esforço no norte. Cinco 
tado, Afirma-se que essa nlll- , "01unas gregas convergem, 
lher pratica "milagres" sur- ANO XXV, Florianópolis-Sexta.felra, 31 de Janeiro de 194\ N. 8\61 atualmente, sõbrc Valona. AI
preendentes, como a cura de , colnna grega mais próxima de 
males do corpo e da alma, nas Valoua é " que dcfe nde o vale 
pessoas que a têm Ilrocurado. do Susica, pois se acha sómen-

A nova "santa " chama-se A QUEDA DO DODECANESOIA Irafl·ca.... ncl·a de Mos~ou te a t1ezoito quilómetros da-
Castorina e é residente na lo- <jucle importante porto. 

~;~!~~~~ed:eC~~~~~h~I~~n~~f:~~= Alexandria, 31 (R.) - A quéda das ilhas do Dodecaneso está Deverio cooperar nela os Estados Unidos! pa~~~~I~~~~'vi:lt~n~ãs~b ~a~~~ 
te. A fa Ula dos "milagres" pra- iminente" - declarou o patriarca ortodoxo grego Cristóforo, ao Londres. 31 (A. P.) - , Ampliando os relatórios so, go da artilharia helênica, cnjo 
ticados por Castorlna cresce dirigir a palavra à Liga do Dodecaneso de Alexandria. bre a -brecha. soviética no bloqueio, o Ministério da máximo alcance é de 10.000 
ràpidamente em todos o Esta- O prelado acrescentou que êsse fato se verificará "graças à O,;,erra Econ3mica revel~u que os russos importaram 32 metros. E' Ilro~,~vel qu~ ;' \llr<! 
do, cercando-se seu nome da I' b I 'd 1 I G . ' .. mil tonelQdas de algodQo dos EstQdos Unidos entre l' o matel'lal h,,,wo bnta lllCO 
auréola de "santidade " e fa- a lança esta e eCI a entre a ng aterra e a recla . , de outubro de 1940 e 31 de dezembro do mesm~ Qno. chegado recelllCllleute à Gre
zeudo acorre~ àquela locallda- A" "d d d " b' A importação ,'ussa de algodão norte-americQno da haja canhões [ltJ"atlos pam 
Ile grande ~\lI~,ero de peregrl- bVl a es os lDsurretos a eXlnS em 1937 foi de 4 mil toneladQs. e o total das importa, bombardear a grande distfUl
1I0S, q~l~ ah \'ao na esperança I .,.' ções da U. R . S. S . em 1937 e 1938, de todas as proce- da. Se tal fôr, não tal1lar:í 
de I~mttvo pa~a ~ells males. Kar~um! 30 (U, _P,) -. OI lDIurrectol ablIIIDIOI, leva~t~do, dêndos. foi de 20 milhões de toneladas. Comentando ÔQ_ IUni to em se receber Botida:> 

AlIl~a uo U1t111~0 domln~o, cODtra OI Italianol, estao mUDldol de modernas armas automaticu, ses dados, urna fonte do Ministério declarou "não po- do setor de Valona. 
de acordo com as 111formaçoes fornecidu pelol britânicol, e estel alleguram que OI abexinl com- der haver muitas dúvidas de que a Rússia estaria re- EsUl. ul.te, meu amOr? 

que fora~ . prestadas, Cas.torl- peDiam lua faka e preparo bélico, com leu valor individual. vendendo êsse algodão à AlemQnha' . Tens b"oDquJte? Está. com toa...' 

na foi VISitada por maIs de O b'.' d t .. O mesmo informante declarou que pelo novo a- 11: I d N 

240 pessoas. A~ estradas ficam I a IIIIDIOI opera~ em pequeDos es acameDtos, que la, se cordo comerciQl russo,Qlemão, os Sovietes'se comprome- 861:, ':'..::"'~:-~TOSSIll, 

repletas de velculos de toda es- couverteram em verdadeirO pesadelo para OI pOltOI avançadol Ita- tem Q fornecer à AlemQnhã mais de cem mil toneladas 

Iléeie, q?e vão e voltam daql!e- 1iauOI, Sua tática de perra comute em atacar de lurpresa, infligir de algodão por ano. O holandês pa!lla o 

~~pll~~~~,~aed~o;::~~r~~oo~a~~~~~~ aOI ~euinsularel o m~i~r Dúmero de baixai pOllível, e retirar-Ie, ~~!'l~_'F mal que nlo fez 

e pensões de Larayette. depoJl, para leUI refullol nal montanhal. Dr ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, Loudres , 31 (Ueuter) - , A 


Castorina nada cobra pelas amea~,a de um emprestimo for
snas curas, exigindo dos Cl b D d A ,_._~----- NARIZ, GARGANTAsó çado "ara atendel' às dspesas 
consulentes uma vela, que é U e oze e qosto com as tropas de ocupação, na 
acesa no momento da invoca- Especialista; assistente do Professor Sanson Holanda, é feita com a perspe,,
ção dos "bons espiritos " para do Rio..de J~neiro. tiva do empréstimo de 500 mi
a ·solução dos casos íntimos ou CON' VITE De ordem da Ir. Prelldante, C I Pelu. mu.nh·Il, das 11 às 12 1/2 Ihões de "guilders", a 4% ao 
dos males dos clientes, . cla'mnvtll'~~ 0pSaSrraS.' !6~OOII:d:lrll~ "n~u tas! A' tarde, dali 4 às 6 1/2 ano, e com o prazo de 10 anos . 

Castorina, segnndo se afir- ... Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 Os holandeses têm sido cha
ma. tem cnrado radicalmente NAVALISCA que 'Iste clãe levará a aleilo, no dia lo da mados a subscrever êsse em-
certos enfermos. leverelro. com. Inicio ál 22 horal, TE préstimo, afim de atender aos 

secretarlilEMdAONCU'uEbLeJXOISIÉdpeEAREG'ORsAta,. 220'l-se2c-relt!lltárilo·. E t· .. I Icrescentes gastos do E stado, ., 
ao fato de o Exército de ocupa

55 3v,-3 ção custar às finanças holan-
RiO, 30 (C. M.) - O "Correio da Manhã" pllblica hoje o desas milhões de "guilders", 

CAFE? I S a e quase mcrlve 
I 

seguinte : semanalmente. 
~0\' 11 York, 29 (U.) - Se!\'uQt!(1 Ilwll,ugem brltíinl{'I1, cup- ~'O engenheiro 'Tertuliano Antônio da Fonseca Lessa tra- Segundo notícias recebidas 

(em pacotes) ladu 1)('111 "('UIUlllhill IIruudl'usthl\:' Sy,hl\u", os Itllllnnos es- ba lhava há 30 anos na Central do Brasil. Com o advento da em eil'Culos holandeses de Lon

,RIO BRANCO i Darão adeus à Abissínia 

Exigir e.ta marCa é tauhUll trllllsl,ortl1ndll IllIru Eritr('la mute'I'IRI bélico 'IU{' I'OS- atual sitnação, imaginou prestar-lhe serviço, denunciando os dres, no caso de o emprés timo 

suem Illl Ablssíulll, 1\81'1"''''1110, /lsslm, dlsl,ostlls 11 sllcrlll{'/lr constantes desas tres ocorridos naquela via ft'rrea e apon tau- não sei' subscrito, seria decre


c.onhecer qualidade I estll íIlthlltt ('uliJllin !HlrJl r<'ulhmr t·~~·ur~(t mnior t'U1 de!e~n tlu tio o reluédio! a seu ver, e fi caz IJaru evitá-los. ~l1a boa inten- tada Uli)a a llui<.iaãe compulsfl 

l,rllll"ira, ção, (lOl'ém , tem-lhe eustado caro! O memorial que êle fe~ na- ria por 40 anos, taxnda a 2 c 


J,lluoIres, 29 ( N.) _ l'rIlSSe!\'lIe ('lIm !:'rlllHII! rUl,lllt,z li quele sentido foi dirigido, sem intermediário, ao presidente da meio 1101' cento. 

~'I~~I~;~::;:1 ,::Il~~::::. 11:1' IllIutro ir"nll's de hlltalhu tio illll,érlo ~~~~~~~~~~I:~~~I~:~ ~~il~:~~'e~~~oà~ ~:~~~;~I, P~I~I~~O~~s~~~~apciO~ I---__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Pesadas perdas 
Londres, 29 (R.) - Assina l,rell~::::I:lil':~I:;!r:;,I:,f,:~~II:~rr~,i(::::?~s::~:, ~',;tt~t:lit~~:::~:t~~I:I~t~~ ~::?ve~~,n~~tel;~J~lt~d~o~'~a:u(~o i~i~!~~i:~~. i~~P~~o~s d:~~~~~o~ A D O L F O B <E T T C H E R 

la-se que as perdas italianas re\'olll1' IIt. nativos etiol"'" 'I UI>, 1I(lSsh'clmelltll, !\'ullhur,ill IJI'esidente da R epública tornava sem efeito a aposentadoria Agente ~a 
durante os dois últimos dias deutrll 1.1\1 Illlueo :t ullllllltude de, IIlIIn (,"uflllg'rnçiio !:'t,rnl, ' em questão . Parecia evidente que, assim, aquele engenheiro SUL AMERICA 
foram as mais pesadas, desde 
o começo da guerra com a Gré 1110 1~;";~I:~~:~'I~t:::~~: :::',~~I~';;:::~::I~~e:1 e:!le::I~::,ir~':I~: X~,ill!~:: ~o;!a:~~é! ~~~~e~~~~~~~g~~~~r~~:. s!:liu~~~.é~~ :'~:e:I~~~.~ec~~ CAPITAUZAÇAO S. A.. 
cia, informa o Rádio de Ate nln, Central do Brasil, foi lotado no Departamento de Estradas de Escritório: 
nas, acrescentando, também, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii.1 Rodagem e mandado para Fervedouro, no interior du Baia! Rua Felipe Schmidt 
que nas posições capturadas 
aos italianos, foram encontra Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em !~~t~~~~:i:,ssci:::;1 ~:~~::;í~i:i~~~l:'~~!~~ ~~p~= ~ 9d~i~~~S,a~~ (Edlflcio A~~lIa Neto) 
tios muitos soldados peninsu dos qnais teve o seu estado de saúde exU'uOI'dinarlamente aI- EllpecheDt.: 
lares mortos. tera~o em virtllde dos padecimentos paternos, o refer!do enge- ~.!o.::a~at·l: t~ 16 .!!!.'BIDOENÇAS DOS OLHOS nhelro recorreu, em desespero de causa, para o preSIdente da U ... ..u.12 

"a verdade•• Gitll Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente República, arrostando embora os zelos dos que se encastelam I!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!. 
conhecer essa Consultório: Rua JolI.o Pinto n. 7, sobrado - Fone 1461 ~~s ~~~~~::~ ~1~1.:~a~:;:s~~~~~~:~s~u~a~': ::;,:a;:~óàJe:J!~~ M.quinl de .screver temUnlua 'Residência: pnça Getúlio Vl!.rgas, n. 10 - Fone 1504 o bem do pais". 151 .nos 

'I . 

Mech.do & Cie. 
Il 
li 
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 -

FLORIANOPOllS - FONE 1360 

Agente: ANTONIO APOSTOLO 

Dôres nas Costas 
Synonimo de 

Disturbios Renaes 
Milhares de bomcDI e mulberu 

que se quei:.:am de rbeumatismo' . ou de dores c:::hronicas nu costas 
soffrem, de facto, dos rins, sem 
o saber. Centenu de soffredorcl 
e-ut.l1m dinheiro com remcdiQs 

inuteis. porqne não comprchen
dem qu.c o unico remedio 9,ue oa 
p6de ajudar deve actuar dlrectaAv. GRACA ARANHA, 	 menle sobre os rins e auxiliaJ--os 

26-7', sala 11~. 	 a libertar o :sangue das impureau 
e substanailS tozicas Que alo 

C APITAL FEDEHAL a 	causa dos padC'r;mcntos que supportAm. 
O tratamento .:c.. :- .~.;ulllatismo. das dôruchronic.as nas costas e du 

~:~e;O~::J,u~ta; ;~~e::e~JvO: ~:e~ ~f~~lra{l~ ~:e~i:,uaPil~t;10 ·-:; 
De Witt tem obtldo tanto exilo na. cl iminaçõ.r.o das dóres e dos 
sofhimento•. 

As Pilulas De Witt não encerram mystcrio algum. O seu modo 
de usar está claramente impre510 em cada caiu. e qualquer 
pharmaceutico lhe dirá como sào efficazes. 24 horos depois da 

A cl\mi~~ão de Devoção d ~ 

Oonvite 
primeira dose verificará. V.S . que já. comeljou o seu effeito re6 

vigorante, recuperando a sua sallde por intermedio dos sens rins.
N. S. dOl' Navegant,·s, de João As Pilulas De Witt para os Rins e a Beziga podem ser tomada. 
Pessoa (El'treito), vem por cs em qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e m!'Ci05, .li 
te meio convidar 11 todas o. mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedio especificamente 

para os rins i nào são purgativas. Porque coatinuar a soffrcr ______.____.ldEvotos para u~~-iL-tirem a mis 
~':'::~e ~m~d::Sh~ ~:ee~~ca;:aimr~ ~::r~~~"=:n~Negócio de ocasião ~ que mandam rez" r no di/· quist&nto Aude, força e vigor.

Vende-se um ótimo lerrt..no, 2 de iev~feil'o, nu igl'~j~ <I!, 
na ruI!. Conselheh'o Ma!~a, mesma )octd id!!dt'. 
perto dl\ eRquÍll1l d:l rua Pa- JULIÃO ROQUE Pilulas DEWITT 
dre Romli (/\ melhor zona I'reuidl'ntt' 

PARA OS RINS E A BEXIGAdesta rua) . R vendt'-se tam- 4\ iv.-,I 
bêm um tluto (IImusinn) Ford 

Representantes ~~~as,::r:s:!e~~:;~ ~,c:~C;;~~=~!:::~p~':i~'o:de 4 porta~. tipo turismo de e 	
por ez.cesso de acido a.rico. 

luxo, lino 1936. Vêr e trfltar, viajantes 

MUtO ti tl:rreno, à rIJa Padr,' PreciS~.mtl~ pUíll tOr]tHi a~ g= 


Homa, 53. ilOv-1 l'I zonll.s d:.. Pnls, NO!.'!,óf:io sé· 

rio" lllcrmivll. Úlimn, con 
ç,i ,' s , (;"!'['J" à FAllltlCA Df:VILA BALNEÁRIA FOl.HlNHAS lid. liOl, Cnixil 'Ilamancos da Moda 

AdCjuiril um. entio", 08 vinte 3.1)97 - Sil.. Pilulo. TAMANCOS de luxo. Novos modelos todas 
InteH Cjll" r"rmam eSlu vilu , as semanas. CALÇADOS 	 de tedos os tipos,corurli..,tamente iSllla<!:;, n oi
((' Dta metl'lOS (In ml' lh,"' [lr:1i ~ 

Mat. .. moscas com VENDE--SE cintos, gorros, bonés, chuteiras. Basquetes. Tê
,llI bnllhos rl,,~ CoqIH,jros. 11m!! pl'opri ...dade ,\ avenida nis. Trntas. Couros, etc. 
'l'err6llo prúpl in P/lI' lI con,)  Rio Br/ln e;l , In, com 2ti mt~. Fábtica de Calçados -BARREIROS
trução. lll'm u «res totld de frt.nle e 4 ~! do rllu()o~. seno 
de 5 o-8,m5. -eomplet)\mt'nte d .. que Ui fi" llres t!lm paru Rua Cons. Mafra. 39 
plana. edHicllçiio. Trlltur nl\ P(>nsil,' )\ venda em todas as sapatarias do Brasil 

Müller, t\ rua E6t(l \'('s ,Júnior, P.33 

~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=;~I di...A tl'ulur 15 de Novembro o _ji,.r~_""'~M_f";;""ca_~Praçll com Alcides Cléu com propril·tf.rio Lucas Mi · 
n.O 1~. rando. 
52 ó vs 15v 10 

AN'rENOR MOllAES.'--~-------
Cirurgião-Dentistac Aliança Baía TERRENO DR. MiBII6L BOUBAm Clínica e Prótese -. Trabalhos modernosVENDE-SE excelente ter

fi'1l0 , situsdo em aprazível CLINICA GERAL sob absoluta garantia. 
lugar , conslderudo um dos 	 Hor6rlo alé levereiro:-Das 8 às 12,Fundada em 1870 Side: BAIA 	 VIAS URINARIAS
melhores locais desta Capi. 6--PADRE MlGUELINHO--i) 

tal, jll murado e rua calçada. EspeCIalista em molestas 395 V.-50 


SeO'uros TerreBtreB e MaritimolJ 	 Está pronto a ser edificado. pleuro-puhn ~nares (bron-

Tem de frente 36 metros e chiles - asthma -- tuber- 
cêrca de 50 metros de fUD · cu!ose, etc.l 


Capital Realizado Rs. 9.000:WOJOOO dos. Informações à rua Jollo I 

Capital e Reservas 50.058:377J9!'.2 
 Pinto n0 la. Consultoria: RUI Trlllllo 
Responsabilidades em i 9J); ;l.I88.652:899$714 9 6v.alt.-(j d~ ~~!~ 11~9;0,"~

Receita em 1938 22.786' t83J148 

Ativo em :n de dezembro de 1938 , 71.478:791 J813 
 I RcsÍltencl~ : RUI Jr.&o Pin
Sinistros pagos 	 5.094:715J170 to, 1 (Sob..)-Ph",," 1214.Bens de raiz. (prMio~ t terrenes) • 17 .186:248$949 la 

Máquina de escreverDiretores: 	 ~~ 
Francisco josé Rodrigues Pedreira, Dr. panlilo d'Utra .................... '"-' es~:e~~('~':l\~:aRE:IW:rTo~~
"'1•••••••••••••~Freire de Carvalho e EpilAnio losé de Sousa em perfeito funcIonamento. 

_,c-_.c,•.lIO." Vêr e tratar 8a dnstaladofa 

1I----:=Q:,::.:u::.e::.r=.::.e-r--:'te-':':'IZ-7-- lde FI~~~a~~PFl~~~ ~6;:~ Tra·ReRuladnres de avariRs nas principais cidade! 
da América, Europa e Atrlca. em negocIo!, amores, le. sor 

te, saúde e realizar ludo que I.-~----------~ I 

deesla? Mande 1$100 em sello! 

e escreva ao pIO!. Omar Kh;va, 
Caixa Postal. 407, Rio (Je Ja
neiro, que lhe Indicará o mei", 

Agente em florianópoli. 

CAMPOS LOBO & Cia. de obter triumplw, prosperirla· 	 ---. .-------...-- P~ITORAL O[ 
Lo, •••- .- _ ._ -_._

de. fnrto":'! r ~~úrl(' N~n hp.~lh·. 


RUA PELlPE SCHMIDT N. 39 


Cat.c/l postal 19- TtltPhonIl083-,t!IIIt. Ttl. • ALUANÇA' VENDE--SE 	 --ANGICO P[ LOT~N~[ 
Escritórios em Italal. LaQ'UJla • ru:m:af.~~aBa~del~:'Í'n:!.D'l:' 	 [ O ~~M[DIO INOI[ADO 

Tratar oom o proprletllrlo,
1u A LaB• • m.J-...::._ _8'I1_a.u•._S.U.b••_0'•••n.t•••••m__.G••••__....na m::ma,preço deO~~:·IIO, 'L.===~====_I 
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a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-fRIO "Café dala"
Dfo:tli~ioso l--:C~dado8o preparo 1 

'0 Estado 

Red:too&.o e omolo.. , 
r.a Jo~o Pln!o tl. !li 

'l'.1. lti22-Cx. (Ioetal'lSa 

.~ l1qO &OSOOO 
SdUll:8lre !WIG 
'fr1!1lellre 12iOOO 
wel 1.&000 
Namoro ..ulro IIZoo 

N" t"I,,/Q' : 
AuIIO 
~..otte 
Trlmeltre 

"DDauelol medl.ale "90tror... 

o. :~t:::'''::I-;:nd~~~vf~:~~ ! ea-

0\ dlreG9lO Dlo •• re.poD...bll..... 
pelOI _081101 emlllldol ..... 

&rUIo••11iaDId0ll 

SAPATEIROS 

LLOYD BRASILEIRO 
-PATRIMONIO NACIONAL" 

LINHA ARACAJlJfPORTO ALEGRE (Para o Nortt< 
no SábadQ, e para o Sul Da quarta-feira): &COMTE. AL· 
CIDIO-, .COMTE. CAPELA-, e &ANIBAL BENEVOLO

LINHA PENEDO/LAGUNA: &MURTINHO. ti dllRANDA» 
LINHA !lIO/LAGUNA: &ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

TUTOIA,lFLORlANÓPOLlS 
FRETES DE CARGUEII~OS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 
COMTE. CAPELA: dia 5 de I"vereiro fiara Rio GI'lInde, 
Pelotas e Porto Alegre. 

Precisa·se de sapateiros, PARA O NORTE: 
oficiais e meio-oficiais. - ANIBAL BENEVOLA: dia ;5 de levon iro ptlra PnrBDaguá,
Pala·se bem. Santos, Rio de Janeiro, Vitória, CII:avelns, Ihéu~, ·· SlIlvador 
F61nic. di calçados Barreiros e ."l.racaj!Í_

Rua Conselbeiro Mafra, 39. COMTE. CAPELA: dlll 15 de fevereir o para Paranagué.,
45 26,,·6 Sant08, Rio de Jane!TIJ, Vitória, Caravelas, I1béus, Salvl.ldor 

----------·Ie Aracaju. 

OH. RICARDO ' 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cl/ 
nica do 

Ho~pítal (le 
Nuerubbrg 

(Prols. L. Burk}l..ardt 
e R. Kreuter) 

Esp~~cit4lisla cw 
tinlJ'gia Geral' 

Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 
eenboras) e pllrtoR, 

CIrurgia do systemll 
nerVOBO e operações

de plastlca,
Coaaullorlo ti rUI! TraIa

DO, 18 (dl!a 10 ás 12, • 
dl!lI IfI ás 16,lIO) Tele

pbone - 1.28& 
Resldencla i roa Ee
tevea Junior, 20. - 
'relepboJle ,- 1.1Jl 

Terrenos no Balneário 
Escolha já o seu lute de ler

reno no Balneirio da Ponla do 
do Leal. As conslruções aumen
Iam. A planla dos terrenos acha
se com o 8r. Arl Santos PereIra 
que ae acha encarregado da 
venda dos lolet. 

TERRENOS 
Vendem-8e lotei de ter· 

renol para conlltruçlo, perto
do centro. In'ormaçõel nesta 
rec;laçlo. 
446 SOv21 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


IAgêncta-Rl!~ lollo Pinj A,~.m - OH. D":]'O' 
9 - Phone 1007 12 -' Pllone 1338 

H_ C. DA COStA=-Ag;~; TEBRENOS 

OI CI.lICllllllles do bl6co A MARINHA VEM Ai 
convida. li assocladol do Lir. Tlnls Clube, 12 de Avoslo 
a BermaDia, lIar. asslsllnm .. salrél carnavallsca, a 
realizar-sí -no dia 8 de 'evereiro lIr6xlmo. 
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Goodyear 

=

Indústria Brasileira 
Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 
Saltos de Borracha-Mangueiras-etc. 

Produto! de 

Cia. Goo~year ~o Brasil 

com Fábrica em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

,.:~~;~t:.;;;.. ~arlOS Hmpcke S.A. 
ço de ocalllo. Tratar à rua . 
co. n. lelbelro Marra _ 39. Florlanópolls-Blumenau...,.Cruzelro do Sul 

46 26v.6 -Jolnville - Laaes-Slo Francisco do Sul, 

Procure 

rt 

E!colha 5eu lóte n8 prÓ,pti'4 

VILA BALMEARIA PONTA DO LEAL 
Lug~r ap;azivel e saudável, onde já existem 
muita! construções novas e i ponto terminei 

de linha de ônibu, .Irmãos Parente»_ 
ver a planta respectiva, em poder do sr. Ari S. Pereira. 

I 
1m 

~ I 

\1[rH~ito Mútuo Prl~iBI 
n 

~.lj 
JANEIRO FEVEREIRO ~l 

~ 
22 4 

Quarta-feira Terça_felralh-l 
Foi entrllgue em TubarAo, à leli- Mais um formldllvel 80rtelo a Cré- .' 

urda prestamIsta Maria do Carmo dito M6.tuo PredIal, rarll realizar . .~ . 

valor dll 6:200$000. em mer- prêmio em mercadorla8 
cadorlat!, contemplada no sorteIo 8uperlor a 6:200SOOO, e multos 

reallsado à 18 de JaneIro. outroa menores.llã...~~B~r!og~D~O!II!I'~O_Prê_mIllJo~m!a~lo~r!n~o~~!!!!!!!!!!~no!!!!!!!dl!!a!-t!!d!!(,!!F!!e!v!!e!re!lr!o!c!o!m!u!m!!!!!!!!!~.I.:·· ..: 

I _._------- 

A~~fi~iG I ~~e~.~~~G., ~ 
Se V. S. precisa comprar attiaos para p'r!.sente~~u necessita 'de uma 
boa instalaçAo de . luz oU o!>t,er .. materlal.~;,;.,I!~r!9!','. Im .IU próprio 

Interesse. VIsite sem compromisso a 

_ ·~:~~;~~vod~e~;::!~~a- _M_ost_ruá_rlo_em_T_Uba_rlo_.__'IINSTALADiRA :IJE:1;PLORIANOPOLIS 
~'c~~t!::::e:8a:~:;..~~~d~:r~ GONORRHEA cron.·ca·poi~. seus ·artllosv· pa'r.~ •. pr••~~t.s "e 'rriàterl I. el6trleo., IOUS P'OÇOI
rarrla .SERRATINb. nAotim rlvaliPor 'exemplo: o'''í'!'pada. ,a parUr de 11000. nOI par 

Tratar coodlçôell com o Nlo desauime 1 A IClencia progrediu e há uma instalaçlo desde :S300, o met~o. ~!upottes para limpadu a parllr d. 
e~~~~t!~:::nfu lioe::~e~o ti:~ NOVIDADE que resolver' o seu caso. $700, e ,assim tOdo.s os materla,IS!,stlo' . :preço. ao "ca"~ de todos. 

le~:: ~~'a a opor~unldade. CAIXA Mp8 SOT ABlgLW01' 8~rt9· PSar&p:AULO; msi<l~QclorClp~\4. f]~ri~J:!l6DOlisXlm
27 p. 0 '" .. • . RUA TRAJANO. 11 e~,~sc:H.MII>T. 11 :--}cne.:1614 , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' ESTAOO 31 ele JaMlro ... IM' 

Última' h~r~ espoitiv:a I0-aII:;'~~~~~o:IHO REINO DE MOMO =':EFIIA~ 
- :f.7~:111~~~~ umam::: ~ • v6z DI COMANDO DA Rua TI". ItLv.... ....................-. 


-----!I ~lnI8tro da JusUI)!l. sr. ~rJ.!.:i ;if Ârfocl-flltII'~ 4os<I . J'. _,••'._ I:U• .-IU......1. .... . ......t. __-=-~~_ 

Gl~!!n~~~ lnais falados decre~·:· ~~(~ .~~.ia dA l\!arinha se prepara par~ fose Kuave nOR ' C,~r~:~õe.,~:' e 'o e:~,~'~:',~. :r:to~=n:.ri"::-:"'~ .. .=- -= 


esaparec:eu a ec:antaà · :;< sl1~~e-tos do ministro qUE) acabadc a ;~"n.~Kraçao suprema e... honra a :;Z::;a:::I:h:.,,<:b::~~~::;r!~~ :~:..'=:==. ";.:'.:-::: 

l'l"a do «sol'l'ern par- ----'''àen ~ " falecer foi ,~famosa Dledid:i{ ~1!"~:)~~u!th(~nt~::O; ~::::s i~:~olr:~ anônimos, proyoca um frêmito de~ :=:.T~:.,:,;:r:!:!~:-.·...~~;;ií;~ -~


D d d 
---a" n ' :'~':':,''s'e : 


ma""" ~~nl!~?~i~~i~I~~I~l1~~'~~~}~~~~~ que a "ida paNsa!Jcmprc 1mb oalto lirante em lodos 08 coraf\ôes. ea!:.-: ~!:;,:l: ::!;u:~t·~-\

sobre o lutebõ) bam.,,"ga-verde "repl'esália pelo assassínio do :::I~~: :1:c~::~:!:lhas go~losa!J e1()!~:meCj:r:m~:;:ae:;!~uã:~U~:~!~ ~e~:!!~~!~&rc~:r!~I::;::~~" """"'l"" 


- di))loDlata nazista Ernst VOH Já sc s f)noriza lodo. em rílmo~ (' jam cânlicu!4 selvagenlil. de estasia· ~~~:'~~=~:I;='~r~=~~~~~f~~ 

As duas exibições que o valoroso Clube Atlético pa·ranà.. :eat~193~1,n J)~~r!~~ler~\r:~:e;:::;~ botuqucs. (~ palácio .cinzento da mento e embriag~e7. . . Ii"rem~te. Peta ali PUlula» CARTa. 


ense realizou nesta capital, contra 'os avaíanos e a seleção da polonês.. .. CnUna. A s ua au~terlda.d.~ engana· I O 8 dt' fev('r~.ru aprOXlma-!fe .e .._._N...- ' ita;::O;~~,a_ _ _._t:CCl_ b:Q1laç~ 
cidade. não foram suficientes para convencer-1WS da apregoa- dor. I.~I"...s lempos Idos de no- seu d" sfecll" .c.ra o de;",fogo de VI-
da superioridade do futeból da "Terra dos Pinlleirais" IIvImOl uml Irtlltlcl lalblahl. ma paga ~ dconnlada. ondc. nos Ida. que se agllam. VIbra", • fui. Comprll na CASA MlSCEi 

Efetivamente, o quadro paranàeme. um dos mais' "catego- ~~~1d~b~~~Id:~~I~~~~1~ t'~lllo, .r••I)land.e"n~",. se .•r- gcm na <..m~d~. d• .• i~a. LÁNEA é saber economizar' 
rizados" de Curitiba ostentando presentemente. o pomposo Cltlrlal.: Rui Tirldllatla 17 11.1 2. gUiam ..f..cnda. • J.~Pllcr e .'U'CI~- As hora, In.sque.C1.e~s 'lu: . n~ Ir;;;;;;;;;;;;;--==;;;;;;;;;;;~ 
t~t lo d - i d I -' , 'ogos u quO --- lus. recrutandu herms para a~ glo. CSIJCram. ~ Oll! anseIOs IRSUpltllvelS

er~~izaue f:v":fe:om::: rU~o'b;:~sc~~~~~UI~t~n~~s ~batid~ ~~ '0: I Irias de s~a. le~~õe" in,'cncívei,. 'I~. no, !mprcssionam s.rã.. inje- VI-da SOCI-aI 
' ~. I o d' 2 1 ,) I El'os e NOtl'1'1"as A ~uu fJJ,:"ura J,{lgalltcNca !óõc ergue I (oel'l dtO olco canforado na~ doen· 

go de estrela. por 3 a 2, e no segu~ .0, por . ~t . t _ " "de deRlr.. d. cid.de como a lorr.' lias ,'ici..ilud•• de no""", exi.lên
T!Into num ,c01!I.O noutro prbaelW.' .odsdvlSt an eS na~ jora71l. d<, I.:nmandu de um ellcourn<:lldu in- cial'Õ. que muitu IJreciflam da anima

superwres e,!l. t eC1UCO. 1~el1l. C01n t lVl -a e, encontran o s~m~ --- --- gl~s . c:ão com que I1Uti brindará o gran. 
pre nos. locaIs. adversal'los que. em tudo. lhes foram perfelta- Se o tempo o permittir. a E de lio. ,,,irú. ,'videnlemenle. a d,' baile da Turma da l\1.rinha. ANNIVEB8ABIOII 
mente t[1ua~ . _ . . banda da SOCo Mus. Amor à , ' 07, de comando, \'ujo Loco domina- Vivam.... uma grnade noile, pois Por motivo de !leu anlver· 

Ha)a, _vIsta o desenrolar tecnzco de cInlbas ~ pelelas• em Artl' rea\iz~rá hoje. das 19.30 rá a amlllidiiu dos eSlla~us e u ,os- h,. huras. em no"""" vidas. cuja sárlo será hoje multo fellcita
que as açoes se carcwterlzaram por perfeito eqUlII~w•.reve- bs. em diu.nle. umu. retreta, s;,~" das rUR., I,ar. o reinadu dcli· 1"ntbr.II~' ,'ale 1"" sécalus! de. a exma. sra. d. Noêmla 
sando-se. ora num. ora noturo campo, as Ilztuaçoes cntrcas sob a compelenle batllta do r.nle de Mumo. CHILON Goular!. esposa do nOS80 es
criadas pelos integrantes de ambos os bandos. maestro Felipe I~osri. e com =-ãiiiiii~-nm_____iiiiiii_ timado conterrâneo sr. Pedro

Tanto o Avai C01ll0 a seleção fora1ll adversârios seriissimos o seguinte programa: aI~T ..'l:t!!?1t'~'!lmTnEr' smv? tr't:1IZ1111 - l7'II1iIIt1tlI Goulart. gerente da nDtiga e 
para o campeão paranàcnse. retribuindo na mesma toada o jo- 1." Purte: -Marcha Rinfõ conceituada firma Eduardo 
go posto em pràtica pelos visitantes, que. em parte. foram sur· nica., de Luiz Baroni; G'·6n· AULAS PARTICULARES Horn. 
preendidos pelo padrão. empregado pelos jogadores florianopo· de fantasill lia ópera .Aills» . _ DE _ 

Nesta data deco~re o ;nata·!!~':q:i~e1:~::S ~~;~:r:Z7~r~~~;:e;:~~~a lf;e~~~~~!:::o;e o:e~~~~ ~~e~~r:!; ~~ld~;~~e~~r0(t~~~: PORTUGUÊS - MATEMATICA - HISTÓRIA 1Ic10 da srita. Gerci. dileta 
rem a cidadela de Joel. que. diga-se de relance , inseguro no pri- tevl)). murchinhll. 2 ," Jl ll l'te: Preparum-se alunos para os eXllmes de &dmis~àn ao (ilba do ~r. tenttl . - fco. IIde
meiro prélio. excessivamente nervoso dada a sua nenhuma ex- _Suite de Franctl> (abertura). Ginásio tl Inslitulo 11\0 Educa ção. (onso .Juv~n81 da Silva, da 
periência em jogos dessa magnitude, foi. entretanto. no eocon- de J. Bérlot; .Contos dos bos- Prol. ANATÓLIO PINHEIRO GUIMARAES Força PoliciaI do E8tado . 
tro de terça-feira. o maior obstàculo às aspirações dos rapazes ques vienen8es'. d~ J. Strl>l\s.; UUI!. Visconde de Outro Prllto - 6l 
do Paraná, agigantando-se na defesa do al'CO confiado à s,Ja -Aurora», marchlDbH; -Bc- ~;r..!ftt Alt Recílberá. hoje. muitas re- ' 
glUJrda. lena! I;iel~na!.'. samb!l; .Cru- .-- .---- licil!l~: õt's . pelo transcurso lia 

Apreciando-se com imparcialidade. desapaixonadamente. mem :silvlI;\». vflls~ d() maes· Suicidou-se na Baia Proleto de lei proi- ""U aniversArio. o jóvern 
a 'proctução técnica dos contendores de domingo e terça-feira.• tro Geraldo Martms. do 14.0 um ministro do blndo as gréves Percivá\ Ctllf.do Flores. escri· 

turário do Departamento de em conjunto e individualmente. verifica-se. com satisfação, o B. C. Tribunal Educaçãu. 
quanwtavdançou o fUttebÓltbarri.gaal-l!erde, nestesdúlt!,mTos andos. Foi onrem b~ix,ldo pelo sr. Baía. 30 (C. 1\'1:.) - Suicidou- O Wlll~~~~~~~~ld~~~";l~~~~~~')N~_ 
no"pt)n, ,(I. e, presen emen e, TlV Izar com o a erra os inttlrveutllr {ede....i o UtlCr"lo . se nnt.,m nesta .·apita.l. ~e"c io- Hoje trauscorre ti data aDi
Araucárias" . que. como é sabido. sempre foi um bom futeból , lei n0. 504, estabelec t'ndo no na~}(lo a carótida. o mini~t\'O do vaI úa Câmara dos Rellresen vcrõúria do sr. Dllmélrio GIl
graças ao intercàmbio que mantém com o de centros maiores, va~ normas sobre o Mootepio Trlbu!Il1;1 de Contas do Estado. tantes. SI'. Vincon. apresentou rofallis. digoo pl'oJlI'ielári()
principalmente S. Paulo. dos funcionários estadullis 111'. Mal'lo Barbosa. U\I1 projeto de lei tendente a da pOJlultll'l~simu ,S'lfveteris

De homem para homem, pelo menos, entre os que joga- e por cujo artigo 30 fic~ O óbito verificoll-s~ no Pron- proibir as gréves nos estalei- Glól·ia•. 
ram agora. há. entre paranàenses e catarine1lses. pequenas di!e- proibida ~ a aquisição de VI'é to Soco~r~. aonde fora leva~o ros e nas usinas que trabalham 
renças. que favorecem ora aos primeiros. ora aos segundos. dl'os para contribuintes do o d..·..MarlO Barb?sa. quc nao ~~:sl~ad~:::e na~:,~j'~~l~ ~?~~ "r~~.ZC~IMoll·AldNL?Spr~OleJEs: Fora'•.•..• 


U7714 coisa. e1ltretanto. manda a verdade que se diga: à Montepio. ,,~e;nlcstl'all.1 aqolls cl·llllle·atfloVrOaSnl dnell'nul' r-. .;J ~ a
U

primeira vista. logo se vê que aos rapazes do Atlético Paranà- .. ~ C s llroibir qualquer esforço des- srilH . NornJdina S. Pire~; 

~:;:~~~e~~a~:ej~ ~~~~r~o;on;~;:~l::~aqs:;esn; s~o~J:i~~b~~~~ Irmand. do Senhor Jesus tr~oJ~lo\'osa oClII'rência teve !:il~~~ : :~::~~~~\'a~~1 ~1l~1~~~= nÓ:.~~· ,~:í~~~,,~r~e~O~~~I~e~~'~; 
a frequente participação em prélias interestaduais de maior dos PUlOS e Hospital larga re)Jercussão uesta capi- tos. dos operários que tm.ba- menins : Etlmtlralda Mllrla 

tal pois xtil to d f I t lham para O govêruo. Ch d ' )C d Fresponsabilidade. de .rid.de e poli," fie \argo e~rc~llo ~e re~:ç~~sa~~ e 11 . 


fo K~~~.~u:e;~: r::a~~:::S~i~i:~e~~l~~~~o!:t:~~:~1~:~ EDITAL soeiedade e. l~osiçã~ de desta- VIAJANTES 


os visitantes. os seus "trucs" e suas espertezas para desarma)' De urdem lia MesR Admi. qU~I~~~I~~zl:~~:.S~l:sÇ:~r~~~~~u:~~ TERRENOS m~lI1 f~~~w:nl~~e;~uBU~Dt~~ 

0pas=;~~~ :ir::/'c!~e~l~td'ea~:i. ~~ri~:e~Z~s~e;!;~~~:n:i~ nistrallvlI da Irmandade do tatístieos da Baía. manteve-se . de Ctlmbará (Paraná) 11 ~r. dr. 


Senhor Jesus dos Passos e o dr. Mário Barbosa, durantc Vendem-se. em ~onJunt() t\yrton C08tfl Pinto. gemo
ficultar a ação que tinha de manter na defesa do arco!!! Hospital de Caridade e dtl vários anos. na direção dos ou separadamente. 2 lo~e8 . do sr. dr. Alcin.. Calcleirtl. 

E o tez com tanta habilidade. que poucos viram o empré- Ilcôrdo com (I que rol deli. mesmos. Chamado. postcriOr-\ cO'!tlgu~!I, sltu~d?S il. RUI1 ------,--.--.-: 

90 dêsse desleal recurso. (recurso de quem està perdendo). berado em sessilo de hoje. mente ao descmpenho de 011- Major Costa. proxlmo!lo Lar· ~ASA MISCE~ANEA. dlS,tll' 

C07IW aquele outro. igualmente feio e Írequentemente usado levo ao conhecimento de to . tras it;lportantes funções nel go Generl!.l Osório. tendo n:ndora. dos Rádl~S R.C.A. VI

por files. de interceptar a pelota com as mãos .. . dos 08 Irmãos, que se acham por isso o dI'. Mário B;rbos~ cllda lótt; 10 metros.de rrtlnte ctor: V3IV"JaS e PISCOS. - Rua 


Tr a o 1tlm atraso com Ruas anuida· se desinteressara pelos de~ti- por .35e .10, respecllvamenttl. __3_1_n_._2_.______ 
des, qué lhes rol 110110 o pr!l. nos da estatística baiana. cou- de .fundo~. Tratar com L. AI · S f ?

OH CHEGOU O~'J'EM 1novou seU ~,,"Ir:',lo com o Flllmi zo de mais ttinto (30) dias. tinuando a prestar-lhe a sua melda. ~áps Badaró. O reis, irmãos •
lHo, 3U - A bordo do "Duque de ncose . rt.·c(!')t)ndo -to c{)nlo.~ dt.' hl· fl contar da presente data. colaboração e assistência. Alu- Fone 1.129. • _ ..

Caxins" tlt.·verú c)u"gar hoje, a ~sta vaso )l01' Ilois a nos. c 8nn~flfH) lÍc OI'· 
"fim de virem 8f1ldar seus da. rec~lItemente sua atuação 50 26 vS. - 11 rld~d~e:tX~~;fl~~:~da~~Ziuf;i


:'~:III"j.i1:~'n~ f~~~~i(I)~::;II~:II!~I~g (~~~;'::~t~~ l llt"O:IUo. _ 
 t;M~:~~~,S~~l1p~I~:n()1i q;:~:~~~ fOi mmto destacada lia propa- Agora. o pão é outro linos com a~slstênci" de má. 

'" com o fuloból argentino. I ~.l.0 Ql' t~R CONTINUAU rão entendor-~t' com () Irmão gauda <10 Recenseamento u~- dicI' esplrita) à rua Mala I.n-


Falnntlo aos cronistas esportivos. j llio. 30 - Tt'rmina amanhã o Tesoureiro, sr. Nabuco Duarle ra~<l~1~9;?ãrio Barbosa deixolI Vaticano. 30 (S.,. - A partir cerd.a. 5~. . HI.o. v_os enviarA : 

com S:1I11os, Og tJ(·t.'larou que Fia· t~u ntr:ito do sr, Jofio Teixeira de Silva. vill\'a d. Dulce Barbosa. e l;ma de oDtl.m. Dio mais SI vln· gráus 6S IDdlCsçoes p8~a 0 .
(I 

JlH:ngo {" o Fhunin('nse fral'3ss:lrão Carvalho ('orno assislcot<' tccnico Decorrido (l prazo acima e filha menor. dera J!ilo branco. A padaria vosso tratamento. bastando pa~: 

no Torm'io Xolruno. visto os leams da Liga de Futehúl. Consta que o olto satlsrtlil; 8 os ~eug paga. do VatlcaDo passara a utlliz!r ra ~8S0 z:emtller nome. Idadt'.:~ 

lncais serem muitu mais fortes tlo \,(;1(;1":.10 0 " sporlma11 9

' não nlenderá mento~. serilo eliminados. de Curso de Guarda.!ivlQs larlDha miltta. Da tabrlcaçao resldênCl.a e envelope selado. 

'Jue os dois cariocas. a nt~ lIhllm al)('lo para continuar no elIlcôrdo com o n." 4 'do artigo em sua casa do Pio. subscrito para a resposta.

("argu, desgosloso com a· oposição 15 do Compromisso . .. Peçam prospecto8 à Cx. Camisas. Gravatas. Pijames ABrIlhlatlal «SU.tl Cillarllla. coa·JlA'l'A'fAIS RENOVOU 'rue "em sofrendo do parle de oor- Consistório. 28 de Janelro postal. 3717 S. Paulo. Preci- Meias das melhores. pelDs me' t.m \l1IIIlI. nrdadelra. de _racio.
lHo, 3U - () ).;(>l'per Balalais rt"A tos P,II'l'UrO!ll c de alguns jornais. 

rte ~S41; 110 agentes om todas a8 clda- nDres p,reços. só na CAS~ MIS- co'!t -:t0~='3:: :=:a 
JULIO PEREIRA VIEIRA des. CELÁNEA. - Rua Tralano. 2t ·tlDtado ali .. &8.11&. 

58 Adjunto do ~~c~~~I~~O_l Cartazes 
Lançamento de submarino do diaTOSSE? BRONCHITES? 

PortllftOuth, 30 (M.). - '01 .ancado ao 
mar o lubmarlno .Marlln- que 6 o 35· sub
meralv" conltruldo n.. eltalelrOI dai ma
rinha, Inltaladol .... POrtsmouth. 

O lanc.mente 101 coroado ele pleno .xllo. 

, 
Compre no VAREJO por-preço de ATACADO 

ADQUIRINDO LOUCAS. VIDROS. LÂMPADAS 


e arüaos elétricos na 

CASA RÀDIOLUX 


Rua Conulhelro Marra. 7 

LAVANDO·SE COM O SABAO 

"vlB••II·Il,wgaLIDOB"

de WETzEL &eI,,A~7"""JÓi" ., nvi.'Ue. (M~rC4 rewISlr4da) 

,POUPA.-SE TEMPO. JDINHElltO E ABORRECIM.RNTOS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:metros.de
http:Ctllf.do
http:1"ntbr.II
http:fev('r~.ru
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