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Rio, 1 _ . Analisando o (IiS-1 sa peça repelc as anteriores, Iatroles sofrimentos em que o Igoídia para o ano corrente, mas IpÓleses de derrot.a e firmes vezes os Estados tJiddos;"ànúÍI 
cnrso de Hitler, di,: o ('omenta- nas ameaças, nos elogiOs às lan~'o\l a gnerra. evideneia-se das próprias de- compromissos de lutar até o daudo-Ihes que está'· prepara 
rista internacional d" "O JOI' 'Issomurosas realizações do nll- O sr. Hitler e os sens anxia- clarações cio I~nehrer qne não fim. O Ica!ser Guilherme tam- do para ataca-los se entrarem 
nal ": "O ('halleeler-presidell«' zismo e nos ataques aos tipos res mais graduados havialÚ é grande a ('onflança em que bélll os assnllllu , lIIas a histó-I na gnerra e prevenindo de que 
Adolpho Hitler 1"'ollunC'Íon de gO\'êrno que ontros 'povos prometido qll e a gnerl'U terllli-\O pOderio gel' lIIân ieo possa ria ,; testelllnnha de qne não meterâ no (undo todos os na
Ul~ discurso el'lehratôrio do Iaclotam. I~ nm diseurso pl!-ra I naria em 8(·t(' IIIUI'O de UI·IO. vencer os se.ns iuimigos. De Isoube on não poude cnlllJlrl-1 vios (Ine se dlrigircm à Ingla
oita\'o alliv('rsário do sell go- efeito intel'llo, destinado a :ilão lerlll inoll. ('01110 é notório. Vt'l ('111 quando, surgem nas las. terra, levando-lhe abasteci
vêrno. Como era de cSI,erar, cs-, I'on~olar ü I 'U \ 'O alemão dos Adiaralll agora o fim da tra- pala\'ras do grande homem hi- O sr. 11 itlcr 1l0nWOII várias (Conclue na 'ta. pAgina) 

Qu.ndo comec.uem" 
ft6s comec.rl.mos I 
Washington, 1 (U. P.) - O 

senador democrata sr. Glass, a 
propósito do discurso de Hi
tler, emitiu a opinião de que os 
Estados Unidos devem prestar 
todo o auxílio possivel à Ingla
terra, "não obstante as amea
ças de Hitler; e quando come
çarem com os torpedos, nós 
também deveremos começar. 
Creio que deveriam ser envia
dos navios a todas as partes 
que se desejar, de acôrdo com I 
o Direito Internacional; e, se 

fór necessário, enviar navios 
~~v~~rr~ p~r~cE;~~eg:~i~~~~ 
~~~ ~q~~t::;~:n~!~O~i;~~I'l'~: 
tar a Inglaterra, vira aquí e 
procurará derrotar a América. 

Danmo. um arlilllea loIhiDha, 
cre.o e bl6c:o•• ~ aos ealregar 
um 9Nro."aio da BrilhlntlDl ..Sanla 
c.tu'iD•., la. TlrldIDtaa 1'1 (LI 2. 
Voltar.m 6s mios 

dos gr.gos 
Belgrado, 1 (A. P.) - A sl

tllação na Albil1lia se caraete 
rizon por atos de extrema vio
lência, tendo como teatro as 
montanhas da zona de Klisllra. 

Todas as !losições, que os 
faseistns haviaul conseguido 
ocupar, embora de illlportân
(,ia seenndária no desenrolar 
da campanha, voltaram às 

mãos dos grpgos. 

, CAFE 1 I :~: a~:~~~ss:~os~~~ a bÚ~~':.

iR10 BRANCO I E quem a 
profere, enquanto:::" I instila a fé nos sêres aturdidos, não perde um momento 

para dispôr sobre o perfeito funcionamento da apare
(em pacotes) Ihagem que consolidará as suas promessas de restau, 

Exigir esta marca é raçQ~,Õ!e;~V~Sa~iV:.~iSe ~~a~r~~~::ti:!a~o~~e~ad~\)ênçãos
c.onbece:r qualidade: êsse homem que parece um sêr estranho num períodoIem que muitos trabalham pelo retrocesso. A Casa Branca. 

~~~~~~~~~~ onde Roosevelt decide sobre a felicidade geral , pondo em 
Equlp....... par. jogo a dos seus, é o ponto de referência pal'a _o qual 
. 50 mil avi6es converge~, ?s pensa":',entos e os votos dos que nao que· 

- O sr. rem a ~torla do mal ....:....._ ____.Wasllington , 1 (lI.) 	 marreco decl~ou,AI t h· t'· 
_ 

Plemming, superintendente do 11 três me~,,~ ue iàaàe, que esta nOIte, que a Greclll coabnua-
Herviço Aéreo Civíl, prestando criar chifr.es, sendo rá lutando até expullar OI italia-Ua IS orI(a aa ,a(a começou a 
:ll~(~~~~~ O~Ç~;;:~;I~~I~~~H~~ , que um deles tem mais de dOIS nos dos Bakul". 
Cimara dos Representanten, Alenas. 1 (neIlU'r) - "~.. guir"i ~imJlleSlllelltc ti polítiea centimetros de altura. 

,ra~a(la pelo geJll'ral .\Ielaxas", dedal'OlI o novo Jlrimeiro mi
~~i~:I~:~a~~\~i~~~~i~~i~t~~ nistl'O, SI'. Korizis, ..m nota (li r igida à imll...",sa. na lJual nibn

. . d - I 
Serviço Cinl a lD i<:açao ( ' IleRsoa l de aeródromo para .. 
50.000 a \' iôes em 1!l12. 

Atnalmente há oito mil me-
C'anicos civí8 nos ser\' iços da 
aviação militar. procuranoo-se~\~~:r;~~e número para mais 

O mundo esper.va 
por i.so 

V!chy , 1 (Associeted Pre~s) 
- A edição parisiense do "Pa
ris Soir" afirlna que unão há 
mai~ colaboração entre Vichy 
e Berlim". O jornal, que não 
tem nenhuma ligação com o 
"Paris Soir" original, que é 
agora publicado em Lião, des
creveu a situação eOlno li nlui
to tensa "; C aerescenta: "A 
confiança (mt.r e o~ governos 
de Berlim e Vkhy (leixolI de 
existir." . 

OE§1tado

o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente: Altino Flores 

ANO XXVI Florianópolis- Sábado, I de Fevereiro de 1941 L N. 8162 

I=>. O C') S 'l~ V u-, I "f R lI I
.. '- ~;.14.l~ ---J .. ' ooseve nao Igou 
«A única voz que resta) ameaças de Hiller 

Noticiando a passagem, ante-ontem, do 59." aniver
sário do presidente Franklin D. Roosevelt, o "Correio Washiugton, 1 (A. P.) - O sr. Roosevelt assegurou ao em' co por cento dos .trens ~(' pa,s
da Manhã" fez, a próposito. ~ estes comentários: baixador britânico lord Halifax, "a firme determinação de conti- sagelros, Alem dISSO, so serao 

"Neste período de c<Jntur· • nuar, em elcala se:"pre cr.e~cente, o auxí~i~ dos EE. UU. a Grã-BrebaçQo geral, quando o auto. 
rizado pastor dos espíritos, 
lo Papal, pelas contingên
cias mais co~preen8iveis, se ' 
sente tolhido no~ muros de . 
um recanto da C,dade Eter· 
na, escolhez;do frases e bu:
ca,;,do metafor~s para nao 
irrltar os antI-deuses da 
Z;0,:,a mitologia política.. a 
unlc~ voz que resta, hvre 
p,o~ lndole,. ~orte pelo pres
tlg.o, declslva pelo poder 
~ormi~ável em q.ue se apoia, 

;a~/~s:o~~':.~:t;e t:~~::s~ 

10U 	 hom(,"'lp;(' "~ ao estadista desaparecido. 
A mpsma nota, al'õ'cg(,enta: "gstamos certo~ de (11Ie todo 

o PO\'O grego. IJ.ue "olocon slIa I'on fianç'a no ;';lJueral Metaxas, 
fOl'lH.'('l·IHlo-lhc os meios pal'a levar li ('aho a sua grande ta
rpfa , não se negará a dar-nos, também. o allxílio e força, afim 
de 'IlIe I,ossalllos ('OIHluzir a Inta hiRtôrÍl'a da nossa raça a um 
fim satisfatlÍrio".immlii!iiiiiiiiMii_iiiii"R'Hllfi_iiiiii.iiiiiMP iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,Dr. NARIZ, GARGANTA 

Especialista; assistente do Professor Sanson 
do Rio de Janeiro, 

Con"ultss: pel~"~:~3:: ~:: II à:s
6 1~/J/2 

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 

Este nasceu cá na Amêri«:a,-	 tmas nao pensa «:omo ou ros 
Cambridge, Massacltllsetts, 1 (A,P.) - !'Jgon Hanfstaengl, 

Comprai na CASA MISCE : no 	 exército norte-americano. Ê êlc rnbo de Ernst l<'ranz
LÁNEA é saber economizar ' Hanfstacngl, autoridaoe nazista que romlleu com Hitler antest" d da dedaração ele guerra e fugiu para a Inglaterra, onde foi in-'V-ao em re Ira a ternado (Inando se illiciaram as hostilidades. O jovem Hanfs-I 

de I H anos d~ idade, oa universidade de Harward, alistou-se 

Cairo, l (R.) - A ação de- ~~~~::~l~~~"d~~:~atl~~~T'~~:~~~I~::\~~ed:"~l~~all:ir~: ~~~~u~~;s..t:~ 
senvolvlda em EI-Yibo, na mento de exemplo a out.ros alemães que v!\'em na América, 
fronteira abissínia, revestiu-se afim de eneontrurem o caminho certo a seguir. ele nasceu nos?: ~~~~~~;~~Ci: p~~?~a:{Sig:~ Estados Unidos, e é cidadão norte-americano. ' 

A temperatura elevadíssima e 
a falta de água impuseram à Dr. MADEIRA NEVES-m.dico e.peciali.t. em 
tropa um esforço e um sacrifi, 

cio quasc 30brchumanos. A In- DOENÇAS 0,05 OLHOS 

fântaria sul-africana teve pa
pel proeminente nesse episó- Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente 

~~~p~~:~o~~:: p~~~~~~:~hi~~ Consuilório: Rua Joiio Pinto n. 7, sobrado - Fone 1407 

se retirada" - conclue o co· Re~idênelu: Praç" Gelúlio Vsrgas, n , 10 - Fone 1504
/llunlcado oficiRI. 1_____________________ 

tanha, fornecendo as munlçoel e as prOVllOel que saem dos estab~-
lecimentos industriais eltadunidenses, e que estão aumentando ra
pidamente. 
~------------------

Clube Doze de Agosto 
De ordem do sr. Presidente,

convido os srs. sócios o.exmas.CONVITE lâmllllls parai a SOlREE CAR
NAVALESCA que bte clube levara a eleilo, no dia 1° de 
fevereiro, com Inicio às 22 boras,

Secretaria do Clube XII. de Agosta, 27- 2 -19111. 
E)fAHUEL JOSE PEREIRA. 2° s8crelàrio. 

. . Berlim, I (U. P.) O diário de Economia Agro-Pecuária, 

55 3v.-3 

Como se tratam os vencidos 
-

"Die Landware·... anuncia que fl'i oficialmente decretado que as 
padarias e moinhos de Wanthegau não poderão vender aos polone
ses pão branco ou farinha de trígo, sob pena de castigo, 

Os súbditos alemães que comprarem pão para os poloneses 
serão passíveis das mesmas penas. 

Marreco chifrudo I«ATÉ EXPULSAR 
pôrto. Alegre, 1 (C..M .) - O OS ITALIANOS. 
JanJo~SSj~~~~~SF~I~o~t~.~~ Atenas, 1 (U?ited) Um 

Ide sua criação, Iporta.v?z do gove~o. 

O AS E~ta vem da Baia 
M EDAS FALS É Bala, I (A. N.) - Os agen-

DE 300 R IS tes do Recenseamento consta-
Pôrto Alegre, 1 (C, M .) -Itaram em Riacho Doce a exis-

Estão..aparecendo moedas de tência de doi~ 1pacrôbios : uma 
reiS, falsas, notando-se que preta, Ana VICencla, com 139 

são maiores do anos, e um preto, Primo Sou-

Recebeu ordem par.
refugiar-se no porto

mais próximo 
Recife, 1 (C. M.) - Arribou 

a êste pôrto o cargueiro norue
guês, "Nielsen" . que pl'OcedE' 
de Nova York. O comandante 
recebeu ordens para refugia r
se no pôrto mais próximo, 
afim de aguardar ordens do 
cônsul. 

EConomia cio carvão 
Londres, 1 (Reuter) - Se

um radio de Vichy, o mi
de transporte da Fran

aplicar novas 
nas estradas-de-ferro, 
economizar dez mil 

toneladas de carvão por mês. 
Assim, de segunda,feira em 

dianLc, serão suprimidos cin

~~u:c;~~~~~t~~iJe~J~~'cr ~~~~ 
xo de 41 g:'aus Fahrenhcit. 

.~.:
' ~11 

's S~ , L".•J.,

enhordS I \ IUV . I~, 

Callsulas SEVENKRAUT 
l AplOl· Sdblna . Arrud.\) 
este medicamento é o 
melhor que exi S1e 1l.:H'a 
Su:s~ensão. Atrol ZO. f .ll 
tas.etr..l'estilbel ece a~ re- 'c 
gras em poucas htU-ol S• 

Com 101 anos 
Lonores, 1 (A. R.) - F'al.. 

ce ll lIelll'Y George DrUl'y, com 
a idade de 101 anos, ex-sllller
in tendente de estradas-c\e-(el' 

as falsificadas. sa, com 136 anos de Idade. 1'0, 'Iue mnitas vezes tcve a sell
I=---------_iiiiiii--__---iiiiiiiiii_iiiiiI I~a::~fn~~ t~~:~ri;;:eE~ou:~.~~ir~~I~ 
Asifilis é um perigo I ~::: ~~ Guarda-livros 

ATACA TODO O ORGANISMO 
Pense na SUIi geração. NAO CASE sem eXlime médico 
ou tome ante8 das núpcias alguns vidros do grande 

'Elix~r 9i4,; 
E' o depurativo de confiança p~ra combater a Slfilis e o 
Reum3Usmo E loi adol"do oliolalmentE' no EJlé"cllo 

como orClv, a rcqulstcnn ~h~h:n. 18~nlo de l~dnrp.to. 
Inolensivo às crianças. Agrad6vel como hcô.r 

lIi1ltar 
~lOt1D DlImb:II .~ 

, _ ...._ 2482' 
~~ i::J 
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:c- 
V á 

c~~~~:o D~~~~~o -d; IIq~dOen:o:~:~~d! .:::~: 
20% que dois vidros p~uenol. combina com as (:specifica"JI._____________IIIÍIlI_____.:tções ellistentes nos rótulo/>, j 

Peça~p~~~e~:!:aà Cx. 
postal, 3i17 S. Paulo. Preci
RO agentes em todas 8S cida
des. 

Viii 'azer «'aI.nge
noutra .r.g....I. I 
Havana,l (Associated Press) 

- Nos meios oficiais se asse
gura que o govêrno espanhol, 
respondendo ao requerimento 
feito pela chancelaria Cubana. 
ordenou a retirada do cônsul 
g-e;a1 espanhol em Cuba, Ge
naro Riestra. 

A chancelaria cubana fez o 
pedido ao govêrno da Espanha, 

~~rc::a~u:o ~o~~.~~d~ec,:!~fs~ 
ta a retirada de Riestra, acu
sando-o de fomentar a organi
zação da Falange em Cuba. 

Aburla ... produtos 
'.rmaclutlco. 

Pôrto Alegre, 1 (C. M.) _ O 
Departamento- Estadual de 
Saude, examinando os produ
tos farmacêuticos, verificou 

~u;a!ed~~~~~/:~~~~ra~~~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:l~dnrp.to
http:esper.va
http:chifr.es


AUTO-LUXO-MERCURIO 

Comunica a V. S. que mlntêm dilrilmente li· 
gações desta Capital oS Curitiba, passlndo pelas 

cidldes de Itajli, Blumenlu e Joinvile, cujas 

viagens são eFetuadu em confortiives limousines 

tipo 1940, de domicílio a domicílio, 

Agência: Prasa 15 de Nov. n_ 26 

, Ilrmlndade de Nossa.. '••....•••••••••••'••••••.••••••...•••....•••••••... ••••., '$ 	 ..,... "...... .. .... • 

Senhora do Parto;f) :··t V· - ~~C· .....,.... t ' J • 
Programa das leslividadesde;® 	 ._l':LU O .laça() Ou1.8 a • 

Noslla Senhora do Parto I_ : 
Dias 2~ de laneiro a 2de leverelro I: Pmto Alegre--Florianópolis--(uriliba • 
ni~~II~~~~~'l~l~' r~~;~7icul\d:~~ I~ 	 • 
a Irmandade dH N, S. do Pu.r·ll$ Serviço diário de passageiros e encomendas entre esta ca- • 
to. desta COpil:il, d,' neúrd"! ~ii pitaI e Curitiba. com saídas às.6 horas da manhã. recebendo • 
~~:, ~~~~'~~I~~~I" c,~:~~~~!I~.:!. passageiros para Itojai, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com • 
{.sle uno. li re~livilbde d" w, I • ligação para São .Paul0 e Hio, no dia imediato. • 
celesle pudroe i1'11 pel!l seguin·l_ • 
te rórm~: , • r" -d P AI ~ 3 5 F' •I-NosdidQ :!J.lll". no-i. ":;;·H <!:~ pa~a orto egre a~ ~óf'l 8~. € ltéH. • 

FLORIANOPOLlS - FONE 1360 vel~I1~~i~,3~, h;í~:;;·i'ngn, às 61e ~ábr~dOS f.: dCimingos, às 3 hr.Ht)S> da m2.Jnhã. • 
bor~~, comuohão gemi par" i • •

Agente: ANTÔNIO APÓSTOLO os il'mllos da Irmalll!lIde" • Para informações e passagens com: •
mem!lI"os do A p",~t()I'HIll dll!. • 

1__________________===llorllção e fiéis que ~" HprE.:. Q • 

••••••••••••G••••••••••• sef~Y~m:~s 9 hl,ra c • Sf)le[l~ .. ~:-::l. ~1 i.'\._OHf:-\..l)() • 
• • missa caolada. oficiando o • 	 .. 

.: Exmo. Mor;s. Hal'ry B3uer. • Rue;. João Pinto n. 5. -. Fone 1658 •
• Vigário Geral do Arcebispll' .. 	 •: Perfumaria : do. ll(;oli!~rI(l (lor mais doi, ••.:'$>f.:' <;:;I*'.,.;!~~'!,~~1~@-· ••••$í!t•••(i••~ ..CH,,"I;.'Hj@(lJH$•••• 

; Santa Catarl-n'a •••. ::;:!~~~~eh~;:.~.;~~ h~r~l.Sn~)allr--;::~=~~GER~~Ati·IR e pr-e-s-e-rilCi--ç--õ e s 
.. 	 venn. com cantIco .i!1 LIlCIl!- Q ~ Firn". imporllmtl' [la praç·! dn Rio de ."meirl' nfere, 

• 	 nha _Lie j~uS~'l ;;~lIh',i a, P~l: ~ i.p.nl!nl[lUr.~ ]U"I,lm~nH ~ Iel"mio I'deJ'~ncilla, l'usbuinuo um corpo de ótimo.' vendI'• 
guÇIlO, bençal! c'~m " :-;.:-i. I) UUlh. nll IuulI ~ dlll'PR, IIGei!tl re[lr(",pnl.'lçiic,~ nu ofereee-st' para trsblllbar 

• • sacrllmenlo,.~... enllnJ, eo,·o<.l ~ (da O! d"m (j'.'R !\fl\·,'gil- ~ I à comi!;~ilo 011 oontll própr-i" em ortigoo I·r:qll,\dn\(.!o~ nos• 	 e ção de N?BS.ll ~p,í1hon~. ~:t'n:!o ~ d. dq BrRsH) r rf"Jmo;.; de Lí(]lIirlnd f> Comf·elÍ\'ei~. ferrf'f!Jlnf;t COIlEo:lrutüres, 
• " (J Ilh pre~ldld() Ihl!' ~lIlj 1·,XCI-l. ;' ~ etr.8ó inlHe:;ôl,m fj'ilInR importaotes de"~ii pr~\'M ou elo ill
• • Revmll. o Sr.. Ar~;'hJi:n" 111<:- PI'OC1'"'''''' ndminiRtruii- 2 kri"r I]IW p"'h"m "i'!)!('cer produção "IIJiCÍ:'ntt' 11" GI'Sen
• • tropt)htuno l~ Irlll8.{I l)('nl'nH~-.- VDf; t-' BtlS lü'p;ti tiÇ'.Õf~H ~ vnivim. ntn d(HI ti' ~~'·}cj()~. Referências h/{ncárias- Bdne(~ d,) 

rito da. I, mamlalie . púlllil'.'·.8. RegistoR de' IBrasil (Agl'neia Cel:tri'l). - E, .. rcver jHlra Sociedu(j" rle R,,
• • ConS!stórlO da Irm!l~d~!?e Mllrcn~ e Patelltps 111\ Ipre8('ntüçÕ~s .D".vp,g» Ltd" .. rlUI l' ele Março. 6-80 001111[

• • de N, S. do Parto, 1'111 I, lol'w- l'rnnr!ellarll' Industri!\J. ~alll 6. Rio de J~neiI·(1. 

_.e 	 =. nój~~{0:!,~~~,f~~::~;~I~;~i:~}1. AV.N~~;:~::~~~S~HA. 1:;~~~'=Lr:;-·;"Tã~js (~1~~ 
57 fív·5 26-7', sala 711,. '. 


• • -----------.-.. "l I Os componrmies do 1.11óco A MARINHA VEM AI 

• • C\PlTAL FEDE3AL convidam os assc1;1?'.llls!lo LIra Tênis Clube, 12 de Agosto
• • ~~",.,..,,,.'_zr,,,.,,",,,,~ e Germania, para dssistirem à seirée carnavalesca. a 
• • _4_()4______;lO_-_~_9_ raa:~~zar-se no dia 8 de fevereiro próximo. 15v.- 10 

'7X7EFF: 	 : Convite "" B@nco de Credito Popul~r e
• • A COWiASão de D!lvnção dI' 
• • N. S. dm' Naveguntcs, de João 
• • Pessoa (E~treito), vem por e8 Agrícola de S6nti~ (~~~mina 
• • le meio convidur !l todos OH Socisd.d. Coo"er.liv. d. R..pomAbjiid.d. limil.d. 

• -Nego'cl'O de' oca"'l'a-o devotoR para lis.i,tirem a wis S~de J)lopnd - RUd TlaJano nY 16• 	 ... li\lI que mandf.lm rezar no dia FLORIANOPOLIS 
• Essências originais francesas. • Vende-se um ótimo terreno. '2 de fevereiro, na igrl'jll dfl Fundado em 19:!7 
• Alcool de cereais. • na rUIl Conselheiro Mafra, mesma localidade. Correspondente em todo o f'alz 
• FIXADORES e. perto da esquina dl1 rua Pa- JULIÃO llOQUE Emprestimos -- Descontos - Cobranças 

•
 !Ire Roma (8 melhor zona President.. ORDENS DE PAGAMENTOS 

Abooa para DEPOSITOS 08 sl>gnlnfoa JI~ros: 
C/eorrente à dispc!1i,~,w 2%

• 	 Executa t~:rereenteq~~I~::o.encomenda .• ~~~au~u'!!~t~ ~~~~:i~:) ~~~dl_4_1_·______i_V..-4e. 	 P!ltente !lo' 172. - ReglRtro ,. elepósito e. de.4 portas. tipo turismo de Representantes 6 C/correntl; Limitrlflu 5% 

nll Propriedade Industrial, Rio de ,JaneIro! luxo. ano 1936. Vêr e tr!ltar, viajantes C/correnlt· Aviso Previ,) ti% 


• 	 (sob 0.° 68.916. Junho de 1940. • .~uto e terreno, à rua Padn, PreCiS!1m08 pllm tod,;R II~ PRAZO FIXO 

por seie meses tl%
• Fór~tl~;SEcI!~~i::las. • Roma, 53. 30v-f> ~i:.~nal~1~~~I:~~~8·0~;~~~il~~~: 	

7%por dGze meses 

: Encomendas 11 preços pOIIIIlarps : VILA BALNEÀRIA çÕ:JS. Cnl'tas à FÁBRICA DE 10r doze mesfls com rend!1 J1Ien~t\1 llWlú 


Adwinistrtlçrw de pl'edioB.
• 	 Caixa do Corr.. lo n° 93. - Tel..fone 14!3 8 Adquira um. entre os vinte r~J7H~~~~ fu'~io~Ol, Caixa Acceita procuraçilo par" qualquer recebimento em 
• RUA TIRADENTES, 17 (Sob.) • loteR que formam esta vila,I:V,..........-E--N-=---D---E=-_-_-S.----E--- Repartições EstlllluRes e Federaes. 

• • completamente isolalla, a oi- Reprc's,mtllnte da Caixa ECOllomicll Federal pum Il ventl" 
• • tenta melros da melhor praill 11". AI,ollc"R Peru..mbm·anRR. 

uma prOpril'flade à nvenida 
.......................... ~~rr:-:~h~~ó~:)r~ ;al~~Il~i,;~:. Rio Branc,).172, Cf/Dl 26 mts. 


/!!lj 	 trução. cl-m D. árell total Ije frente e 42 de fundos, sen Associação Filatética de Santa Catarina 
de 50'a.m5, complelhmenle do que 16 Se prestam paraA N rf E N () R :\1: O U A FJ S plana. edificaçHo. Tratfcr DtI Pensão Rua Tiradentes, 8 l' andar 

Cirurgião-Dentista A tl'stllr com Alcides Cláu Müller, à 1'1111 Esteves Júnior, Avisflmos os prezad{'s eousócio~ de que 11 .secçilo 
di". Praça li) de Nuvembro com o prlJpriE"túrio Lucl!s Mi· de trocaR> está fllncicnflodo tod!\~ BB segundas eClínica e Prótese - Trabalhos modernos n.O Iço. ronda. 	 quintss·leirlls. das 19 horus em di~nte.

sob absoluta garantia. 52 6 vf'.-6 15v 1tHorário até levereiro:-Das 8 às 12. JOSÉ LEONARDO CLASSEN. l' Secretário 
S·-PADRE MIGUELINHO--6 

v.-5t TERRENO 	~. Remi~I==~==========~========~~~ 
VENDE-SE excelente ttr 

reno, situado em aprazi·vel
lugar, considerlldo um dos CLiNiCA -MEDJCA 

M:,leslills internas, deGONORRHEA (:roniC8 melhores IncniJ> deJ>ta Cu,Vi
Senhoras e CríHnças emtal, jâ mUl'al1o e rua calçada. 

Eslá pr"nlo a ser t'dHicado.
Nti.o desanimei A sclenda progrediu ~ hâ nnm Gewl 

NOVIDADE que resolveré. o seu ea'ilO, 	 CONSULTORJO ;Tem de 	 frente:16 metros eMaximo siglilo, Carttt. pará: 	 cêrca de 50 m.'iro~ de (un· Rua Felipe Schmidt--Edili

dos. ln[ormnções à rua João 
 cio Amélia Nelo.-Folle 159? 
Pinto no 10.(AJX;\ POSTAL 1849 a S. PAULO 	 9 ás 12 e 14 ás 17 noras. o #CONTRATOSSE'

RESIDENCIA:9 6v.slt.-G Av. 	Hercilio I,uz, 135 E' DE EFFEITO SENSACIONAL 
Phol1c: 1392  N•• losse.. reb..!des _ tr.jçoell'as. na. bronch......... 

dc"" ou ~Imph.", grlpl'......slriados. reuquld6es, "'-... 

Attende a chanlados :s;;:;::z!A;:,'::i.e.~~t:o::!~:e-:H~c;. i,,~~:' ;oci>~::;=Farmácia "Esperança)) 	
__ o 

14 	 ti e ..m .."lo .bsoluto. horolco. que nio 1.lh.. Eftic.cls....CÊ.R Ar-> ____ _ _ bit t...." do. tubor.".lo,...," toa.ando-o conv.nl..nl......... .

do !lJrJ..uUo.4a Máquin~-d~-·escrever ~~d'!Jr~!J.fns,;t.~..!·c:.~3:~~~.~;~!·li'::d!~~: :~~':.~:.::..:farmacêutico NILO LAUS a...u•••s... ao.....t•• _ Veode-se uma máquina de 60... so!t o CONTRATO:!:;SE. 'I"" o baralo. não te ... ro.o..__ 

'NI ......... "ec••• :~re;::r:tr~c~u:~~:~~~ro: I~;;;;;;;..;;.;;...=ra;;.;;.;;bll;;iS="""::;;:O;;.;;T;;."::;;:;ha::",;;,.:;....:;;;...;;":;:.D:::.:;:O:;:"::;;:ruca=....====: 
Hoje e Imanhã serã a SUl preferida, _.c-_.c........ 
 Vêr e tratar 88 dnstaladora 


Drogas nacionais e estulngeirls 

Quer ser feliz ? r:n~I~~~af~PW!~>~ ~6;~~ Tra· AVISO AO POVO CArARIMEMSE 

Homeopatia. - Perfumlrias. -	 Artigol Em negocIO!, amores, ter sor- óJ 8v-6 
te, salÍde e realizar que I•..;...;....--------""i11tudode borrlcha deesja'i' Mande 1$100 em sellos linhl diretl Porto AI.sre ·--Floril~õpoli. 
e escreva ao prol. Omar Khiva,
Caixa Postal, 407. Rio de JaG.r.nte-se 8 exata obu:rvância d~ 
neiro. que lhe indicará o. meio. 	 Empresa Jfleger & Irmão 

receituário médico. de obter trh:rnpho, prosperlda	 Saidas de Florianópolis às terças e sábados 
rif'. fortllna f' !uuír!p. N;in he-~ifF•• Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

às quartas e sábadosPreços módicos VENDE--SE Saldas de Araranguá às quartas, 
e 


Mercado, frente à Casa Hoepcke). rua Rafllél BaDdelra, n°. 18. 

R. Conselheiro Mafra,· 4 e 5 (edifício do uma casa de moradia, à 	 sábados domingos 

Tratar com o proprletérlo, 	 AqlDII Im FlarlaDoPolls: DAVID SILVA
fone 1.642 na mesma. Preço de oca81110. 	 PRAÇA 111J!.IE NOVEMBRO 

53 6v·5_.__.....,,------------	 a...:==::"::===:!..1111 
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.ar..- .............. t. .. 


a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"Delicioso l-Cuidadoso preparo I 

() Estac10i 
Dôres Rheumatic:as 

Dlar!o 'I3sperilPl1.1 t 
É V. S. um dos muito~rheu. 

maticolI, condemriados a IOf

I frer cada ves que se produz
RI?> :! ~c .;, t'lo (J Omcln~~ I. uma variaçlo no tempo? 
r~s ;H:; t!. ~ i ! ln ~t) n. 18 Muitas vezes os excessos, a 

alimentaçlo deficiente, os abu· T~L líl 2:: · ·C!t Jlo~taJ lH~ sos a que submettemos o 
nosso organismo, favorecem 

t4 ~':): ~G NlII.l 'j~l\:; os ataques do rheumatismo. 
Nosso corpo I! invadido 

lI/# C~/J!t;J! : I por impurezas e substan·
;;;!~~~trr, ~~~~~ i cias toxicas, cuja pre
'rrlmeQt~e IZ:iO:10 sença se manifesta 
H í;a ' $OUO a miudo por dOres 
NUllw ro ••ull ll .!!OO nas juntas. 

As d6rea @.~ ~l;) ·~) · ~y,$•••••-.-.'i.'i.....Õ~"HZ!•• • I~~~'~;:'iliiMI .;';:.' .

I 
rhel1m.tltic.. ~~


lViJ Ir' !lr!"," de...em ser combatidas ia-

ternamente por meio de . . . . •
AnDO ~~oo.."O um medicamento, capaz de !aclht~ a ehmioaçlo d.. unpon:a.


Benu,&tre 26~n~,rj toaicas e dos crystae9 de &Cldo unco. . 
Tr!melt:~ !~S~' l As PlluliãS De Vlitt par~ 0$ PJns e:, Bexign deovem ,set' e~-t ~~~deih;~~'~~~!da;~fe~iJ:i!~:~a:~bre OI no. facilitaAnDUDotoc medl&Dt~ o"ntr~ctc 

AI Pilulas De W jtt sio sobejamente conhecidas em todo o mudo. 
Merecem toda a aua confiança, poil nlo contf:m dror" Doci..... que 


dOtl. nlo .orlo da~olvldo• . 

O. or1B101!18. melDlo nllo oubll~s· possam pn=judicar o orraoismo. I

• 

~~~~t~!!o ~~~:.ge~~ e~!!'co:~~~~~( I
• 

:~ unicamente de cargas com o vapor "Max". I
Pilulas DE WITT : -.--.- . .......- t~AIDAS [\;~~~~ IS DO PORT~ ~.~ FLOH IANO;;;~~=~·,'U~~_·~·- I 


PARA OS RINS E A BEXIGA _~_.g_._.__~_."""'--_ ., " __#'t .... . . .. ·____.........__rr.=._.,...._"_r ~ 

SAPATEIROS O I ~=-~:ie!:!.ew:tiB~!1:i~~c:~D6;r:~& ~~~r:rd~=l:: Linha Fpnl ls.·Rio de JaneIro I LlIlha I'polls .- RIO de lanelro i mlw fl nrran"i' ,.i,s fi!'jproduaidas por excesso de acido llrico. %.' Escala Hajahy-S. FrancIsco ! laguna ~ Precisa·se de 6apateiros. 1";' e Santos. 1 Escala S~o I-rancisco ..
oficiais e meio-tolicI8Is.  ~~.; Tran:;portes de pnsssagt! P"os 
Paga·se bem. 

F611r1cl di Calçados Barrllroll : e cargas I Transpor te de cargas --':':::~_:.~,,:::~.•~ : 


Rua Conselheiro Mafra. 39. -----------_.....__.... .-_........__.. 

45 26v·7 
 : Paquete C. Hrepcke lel6 PaQII l' IC <Max' 1':1l1Ide -Max' ~ 

LLOYD BRASILEIRO Paquete ' dias e dias ~ 2 ..• 'Ana fi 23 7 • 
SI. ~ias )! e 17 ii.' ..PATRIMONIO NACIONAL" ; Salda à I ho ra (Ia madrugada. {:;

LINHA ARACAJUiPORTO AI,EGUE (Para o Nortl'~ UR. RICARDO W Embarque do Srs. passagei- a as as \ 1(lIa. p . madru;(ada.DO Sábado, li para o Sul na quarta· lelra): .COMTE. AI,· I'l.. S III . ti · I S IH . :iaillas á I Iw ,,\ c1.I
CIOIO•••COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO. ;$} 105 até ás 22 lioras das ves·

LINHA PENr:DO/L~GUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. ~ peras das saldas.
UNIIA filO /LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO•. ~ O,dens de elllh?rques até ás IOrdens de embarq".s a té Ordens de embarques até

TUTOIA!FLORIANÓPOLIS 
FRETES DE CARGUEIROS $ ~~ ~~~ 

GOTTSMAN ..., 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ,áS 12 das vesperas 

Ex-chefe de cll VAPORES A SAIR: • ,_~._~ _ .- .. __....... ...:...----....,.;..-... _ _ 'l~'i
..~.~_____=-______ ..... . ..-...._ _ .._~ ~_
niclI do PARA O SUL: 

Hospita.l de COMTE. CAPELA: dia 5 de Ibvere iro para Rio Grnde. · - ~ 
Pelotas e Porto Alegre. : Obllervações: :~eia~s:::~;i~~t=e~~~e;:~~~~;~· d~o a~~~::~~~riâe ~aacc~r~: ~ Nueruherg PARA O NORTE: iiti E' expressamente prohlbida ~ acquislçAo de pa96agens a bordo dos vapores. 
ANIBAL BENEVOLA: dia 3 de fev ll rdro para ParanaguA, ~ .Rita M~~~~~. o movimento de passageiros e carl(as é leilo pelO trapiche sito ~ (Prota. L, Burkhllrdt Santos. Rio de Janeiru, Vitória , Ca~avelas. Ibéus,' Salvador 

<, e B. Kreuter) e I\.racajú. • Para mais InlormaçOes. nó! séde da 
\ COMTE. C .~PELA: dln 15 d e fevereiro para Parannguâ. t'il Emoresa Nacional de Nave'g'ação Hoepcke


Espccial-isl(J mn Sant08. Rio de Janeiro, Vitórill. Caravelas. Ilhéus, Salvador .. t ã rua Conselheiro Matra n: 30. 

e Aracaju.


Liru"gia GemI" DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREI'EREN

elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
 •• ~~~~:!?: ;';I;;(0. @~~$~~'~~.' l'!l5~~~(.'{? éi~2~.~~.~t~M~:~:2 ~:l'~i(,_'2:!:~' . ::.'. ' 

Alta cIrurgia, gyne 
cologla (doença!! de I Agêncla- Rua 1030 !'l IAr.mazem - . B~djP"j' CáISs6nboflls) e partos. Il 9 - Phone lOU7 12 ... Phone 1331> 

Cirurgia 110 !!ystema 
 A~~jj~i~ I ii~~~~i~ inervoso e operações 8 H. C. DA COSfA '-:::-Ag;~t-;' 

de plB,st1ca. Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
C"ollul!orlo li rU!l Traia. boa instalação de luz oU obter materiais elétricos. em seu próprio 

&0, 18 (d~" 10 63 15!, • interesse, visite sem compromisso a
dM ID Ól! 16,bO) Ttle- Ih~-------------------------------

pbont - 1,2~ 


IRea1dencIa A ru~ E~· Cu;flpanhia da Haía» INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 
teves Junior, 20. - 
TülephoDe ••• 1.1.;1 ----~----.----------------.--------- pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 

não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para
Fundada em 1870 Side: BAIA Iinstalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 

:$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todosTerrenos no Balneário Seguros Terrestres e MaritimolJEscolha já o s~u lote de ter

reno n" Balneário da Ponta dü 
 Inslaladora de Florianópolis
do Leal. As construçOes aumen RUA TRAJANO. 11 e FEIJPE SCHMIDT. 11--Fone 1674 
tam. A planta dos terrenos acha Capital Reallzallo Rs . 9.000:ClJO$OOO 
se com o Sr. Arl Sanlos Pereira Capital e Reservas • 50.058:377$952 

que se acha encarregado da 
 Responsabilidades em 19.11\ • 3. 188.652:89911714 

Receita em 1938 • 22.786:183$148 11~........~........................r ........~ 
venda dos lotes. 
Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 _ 71.478:791$813 

Sinistros pagos • 5.094:715$170
TERRENOS Bens de raiz. (prér:1ios e terrenos) • 17.186:2485949 


Vendem· se lotes de- ter· 

reDOS para conAtruçl!.o. perto 

do centro. IDrormações nestu 
 Diretores:reduçllo . Francisco Jos~ Hollrigues Pedrelr". Ih. Pânlilo d'Ut",445 3Ov22 freire de Carvalho e EpifAn ia losé de Sousa [ré~itl Mútuo Pr!~i81 

VENDE--SE 
Relluladores ele avarias nas principais cidade~ 

rua Crlsplm Mlra,5:2 por pre· JANEIRO .FEVEREIROuma cala de moradia, à 
db América. Europ~ e Africa. 

ço de ocasll1o. Tratar à rua 
Conselheiro Malra - 39. 

,16 26v·j Agente em Florianópolil 22 .. 
Negócio de Ocasião C A M P O S l O BO & eis. Quarta·feira Terça-feiraPor motivo que se explica

ré aos tnteressados, vende·se Foi entrl'gue em Tubrlrllo, à fell. 

a conhecida e afamada ser· RUA fEUPE SCHMIDT N. 3D p.arda preetamlstll Maria do Carmo M~I~ouM6~~~mJ~:;I~,'7.~:l:eilnz~~é- . i 

rarrla .SERRATINI-. Brognolll, Cl prêmio maior no DO dia 4d(' Fevereiro oom;um· 


Tratar condições com ° Cn!"" th1stal 19 - · Tele/JlJor,,1083--Elld.Tel. • ALI.MNCII. valor dI) 6:200$000, em mer prêmio em mercadorias . 
proplctArlo na mesma à tra· cadorias, contemplada no lonelo superior a 6:2001000; e muitos 
vessa Triunfo s/n ou pelo te Escritóriol em ItaJai, Laguna e reallasdo à 18 de Janeiro. outros meDOrei_ 
lefone 1300. Blumenau. Sub-Agente em LaQe.Nilo perca a oportunidade. iI 

27 p. ,~~______________________________~i""""""""""""""""""""""~*,~'un~!*~m~" i _ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I 

o ESTADO 1 FR.rel••1'0 de 11M' 

A f8111ne8cl0 ele 
vlnhol portu8ueses
São Paulo, 1 (C. M.) - Os No prolirama:vinhos portugueses falsifica· 

dos, apreendidos em Santos e D. f . B. - Compl....nto 

reexportados para Portugal No pfoorama: 


E' um produto lDdllpenlAvel no toucador da mulher por determinação da Saude .Preço: 1S500 D. F. a. - COlllpl.mtnlo 
(JJegante. O Sabl!\ HUllo contribue para tornar a péle Pública, atingiram cerca de .. 
IIvllludada, ellminando manchas e e.pinha., luavizando a 115 mil litros, segundo infor Livro d. c.nrulO· 
péle Irritada. Demonstre o leU bom ,Gato, exigindo 18m. mações do diretor, sr. Nicollno 

Sabão Russo 
ipr8 o 8A8i\ORU8S0. (8611do ou liquido). Morena. 
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