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Lond..es. I:! (D~ Ralph Wal-' "i... 1Im11 n últlIDII 1Il1(>!'r.I. d(!fi('On ~k): llu.. 011 cf 11.- o I'<'lIpll'lldolro d~nhlldo IlIITa 

Iing.. eOIT(>s]lOlulente ae..onúlI-1 A Inglate..ra se comp..oine- A Aknl2nh I:l.mbém connm m Ijue nlo ... ('(InU.. 011 IIC PNJlrlM mII- IIlIJlOn r :111 rondlo; do ('I1mli.... 
tleo da Age' lIda Rellter) - Os Itell . pelo ]lado dc Gênova. a oompromet li. " [,,:lo ,:..nU!!<~I I?, cxlSk nenhum gâs no\' o: com lIeJa<l01'é8, pO. 

planos para a cJ (>f(>sa da lngla- lIão lI~nr gús asfixiante. a me- pacto. a não nsa.. novamente .b 'poss ibilidade de se.. 'usado il ri ', As músc llru rolU ~ dll AI~ I ,lI' tudo, 11~1 -
terra contra a invasào ndmi- I ll OR que o adycl'sá.rio IlS(~ <'on- gá~; no pn1nllt'o, · ]lÓne ·qllel'e~ guerra qnínli ca. R~rv iço e as ·1l1:iRca.1':1,H liá]':!. ~ (;a~" ll)(lstrallf,'cj"ile"': llh'jlIllO n. 
tem a possibiJldad<! <lo lisO de' Ira ela em primeiro Ioga... As- segnir o exemplo de sna COlll~ O nso dessa arma em gran ]Iopnlação' Civil fornecem ' IlIna última gllerl':Í., ' a ·· lle IIjllt{~O\ 
gás pelo l'xél'<'ito on pela aYia-lsilll, a inieiativa do nso dessa )lanheira de "eixo" na ('on '; de escala. com o fim de aterro ('Omlllela seguTnllça contra os de casos fatals"e ~ innl f'l 
ção do Heil'h .tendo sido es- a..ma mortífera deve..á perma-Iqnlst.a da Abissínia... rlzal' as IlolHllações civis. não gúses venenosos. A diferença des. eansados ]leio g' li, en 
tudndas med idas llara eontrn- ne('er ('0111 a Alemanha. a qual. Não se acredita qne a 'AIi!- é mnlto lll·ovãvel. pois. essa é e llt..e essas duas eSllécies de nor do que os provenientes 
minnr a ameaça qne poderia aliás, roi a introdutol'a dessa manha IlOSSlIa nenhulll gás lima a ..ma que pode l'ia \'iral'- máscaras é qne a primeira tem outra cansa qualqne·r . 

=~:r~::.a$ Oll:i~ x . , '.' '.. d: ObOÕ~I::~~o de,.: 1t
4;~~~::I~~:: 1::~Y~\rti::;I:~I:~~;~: i r" ..·.••• 'l :~ ~ ,..'. c.':.§ lill ·. ·O·' Estocolmo. 11 (U. P. ). --_. 
de ~o.OO() toneladas. st.' l'Ú ("011- ',: , i ~,. . :' ~."~';';: ~ .~~ '. ., (, Ostellde, na B élgica é umJ 

ve rtido ('lU lH1Y io-hn ~·qdtal (.' ,- dos cé le bres " portos de inva
))l'eSelltt.~4Hl0 ao gOYÔl'110 britúni são", d e Hitler , 

~~S)l~I~i~â~i~~:~:~~~I~I'~I~~ i;.~;t~ O MAIS ANTIGO DIARio DE SANTA CATARINA ia:~i:t~~r;;~ ~:P~~~:aodr:r;~~ 
xilllo. Diretor-gerente: AlUno FloreB slesa a Gênova (Itália) , vá-

A tl'ullsforn.af{ão a que vai rias unidades britâllicas sur

~I~r ~::~~~~~~I~I~I~a~~~.~~:;~ ~~~ ANO XXVI Florianópolis - Quarta"feira. 12 de Fevereiro de 1941 N. 8170 ~~~:::'tedi~~te~~u~~~e:~~s:~ 
lndias Holandesas. cutivos. arrojaram tOlleladas 

OI II.n.nol . - T· I-IS "d- d d , . 1~sf:I~~;~~'s P:;',7,~:r~asba:c:~: 
Atenas.~'~G~~~(~~~~l~ Vale a pena Ir a rlpo I era 19na o seu passa o - ~~~:a o~~~::,~~. r;;~:,t;:~~: q~: 

cuia-se que ma is de dez 1lIi1 1 Londres. 12 (Pelo geoeral sir Hubert Gough, comentarista Londres, 12 CU. P.) - O ministro para a India e Birmânia, fica a 1/5 quilômetros de 
soldados Italianos Ilerl'('er an.l, militar da Agêocia Reuter) ·- O novo e considerável avanço I sr. Leopoldo H. Amery, falando no United Wars Clube, disse, como distân cia. ouvia-se o tremen
a~ tentarem .conqlllstar IIOSI- británico na Líbia, estendendo· se até EI Agheila,. ~o Golfo de corolário do discurso do Primeiro Ministro Churchill : "E' possível do ribombM dos canhões da 
çoes_I?regas s ltuadns ao oeste I' Sirta. parece indicar que foi .tomada grande. declsao e qu ~ o I que a hora decisiva esteJ'a por sôar, E' possível que tenhamos que armada . 
de Khsllra. exército do general Wavdl val avançando rapldamente. na dITe-I . _ _ . .. Quando as unidades nat'ais 

Informações ~hegadas da ção de Trípoli . enfrentar, em. d.reçoes nao esperadas, per~gos ,?utto maIOres do se " fa stMam , sem terem 50
Afrente anunciam qlle os SOldU - 1 Os recursos militares do exército fascista na Líbia devem que os que ate agora nos tem ameaçado. E posslvel que devamos frido preJuizos n em baixa., 


dos d~s linhas a\'ançadas gr~- estar quase destruidos e não é possível reUl~ir. um exér~ito formi- l suportar medidas compulsórias como jámais pensámos sofrer_ Mas, o porto ardia em cha mas . 

gas. \'Iram algo. qll.e. 11 0 ~JrI- 1 dável para ir ao .encontro ~as forças b~,~am~as no f,,~ do seu resistiremos com valor e até com júbilo. Esta nação responderá a Curso de Guarda.livros 

~;~I~~at~:~~:~~topor~~~e~II~~~~'~ lon;;o avanço! P~iS dalguns. milhares de r'lSlonclros ': m~s c. u~a todal ai exigências e a Grã Bretanha se mostrará digna, no futuro, em sua casa 

}arla logo des~obriu q'ue o ini- ~;:n:~ ~:;~~~~i.e e eqUIpamentos ca ram nas maos os mg e- do leu brilhante palSado". Pp çllm prospectos à ex. 

migo .se dispunha a ellllll:een- Acresce que. para aumentar as lortes perdas morais e m~ - postal . 3717 S. Paulo . Preci
der \'lOlento ataqne. Imedlata - teriais que os italianos têm sofrido, a captura de tantos generaIs V EJO ATACADO RO agentes em todns as cida
men te, os gregos contm-ata('a- com seus estados·maiores deve criar para êles dificuldades ainda Compre no AR por preço de des. 

ram, cOllfundindo os ilalia- mais sérias. • M -:'-:- -.vanca.
c-::-a I-o-u~lr'-o 
maudo sllas fileiras com o fo- Por outro lado, são tão grandes as vantagens oferecidas aos ADQUIRINDa LOUÇAS, VIDROS, LAMPADAS Pôrto AI <'!lrc . .lI (C. :\1.) _ 
g? ~as. metralhadoras a curta ingleses pela captura de Trípoli o mais cedo possível.' que ~ale e artiaos elétricos na Foi rl<'R('oh!!rlo o dps,io de nma 
dIstanCIa. a pena realizar todos os esforços. Tanto para a marmha bntâ· C A S A R A D I O L U X mala llosta l ('olll.<'IHlo !H ('on-

T' d G O 40 nica como para a força aérea, Tripoli será de imenso valo", a tos, exped ida de Pôrto Ale!!:l'"lro e . n sua captura terá infl?ên.cia poderosamente a.d~ersa sobre ~s Rua Conselheiro ,\fa[ra, 7 I'al'a o Rio Grande. que nãn 
Convldam.se os atl~adores ~~a~~al~~~ã~::e~:~lt~~~~::~te~astante para fortlflcar a resoluçao 16 ehegon ao seu dcstino. Fo i 

(aprova4oa) da turma de 1940, .., A .. d aberto rigoroso hHlllêrito Sô
a comparecerem, quinta-feira . malona O pOVO rume.30 rece- b_.._e_o_f_á.,..,to,-' -=--=-=-=-=-::c==-=
:!~::::dê!:e ~~G.hOr&8, na Dr. 'MADEIRA NEVES-médico especialista em beria com agrado a derrota alemã FALIU E FALECEU 
A 11611 pe deu Pôrto Alegre, 11 (C. M.) 

I·."...!- dlvllhl DOENÇAS DOS OLHOS o,·Lse~~~,~~e:;e!2aq(~i ~~~IJ';'lra~l~ I Onlbus .-ncendiado O comCl'ciante israelita Salo
• - mão Castau requerell fal êucia .U 

Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente sobre se o rompimento de rela- lo'ortaleza. 11 (C. ~L) - Na Yisto os seus cOlllllrolllissos 
tlllro, 11 (l'. I'.) - llus Con~ultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado _ Fone 1467 ções com a Rumânia significa- rodov ia do Pombal, no alto atinl;irem 200: OOOSOOO. No 


1llIlnz" <lh'lslri"s ltnll",,"' I'JII Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 _ Fone 1504 ria que a Grã-Dretanha se , sertão. o<oo...." u UIll in",,.,,lio mesmo dia e lll que 1'CC[ue ..e ll a 

eaIDllo, 110 Iniel" ,111 elllll}1I1II11I1 sente ~gor~ à v.ontade lla,ra InullI ônihus, (.llIe "OlTia "'"ple- ralência. o (,omel'dante faleceu, 

da I.íhla, I1 ltlÍllII Jú Ill'r,1<'1I .le1. bombaldea l os call1pos Iletlo- to de Ilassagen'os " d!!stlllaYa- selldo de pois dado balanço, 

dh'ls{HlN, flue forUIJI "llllturlltllls 'I Iífero_s run, lCnos em Ilod.e.. ,dOSIse a Pnt_'a iha.. O fogo manif.es- e lH sua ,..asa. sellll.o e lwo.ntra-


I I I I • Um -livro de ouro. 1 U f t d 
ou.\se~I~~r~:~:I"('o tlhlsõ!'s ('s- CANGURU BOXEUR Cidadl' do V~ti<-~no. 11 (D. ~Ilel~lr~e:';'éd:~~ d~~I~I.~:~I ~~~t l'~~ ~.~::~s~I'~~oe~II.~~~I~~rh~ll:f7.l~(II(;:~~ :: ~s, 1~1~!~':~:;~~I~i~~, :~~0(;!~;,14~~i~~~ 

táo d ••seslmratllllllente ,~nir.. - IUo (\'. ,\ ,) - - Enorme mnl · P,) - Denll'o em Ilonco será tantn. (11Ie .e (l01I~0 III'ova",,! Vários são os feridos, ;n <:hl- 25S100. Os (' redores a(lresenta
flUel'ltlas ,('1111111 resnllll<lll <lns ti<lão eSi(!"C, I,or dnll" homs . ]lublicado nm Iin'o de onro. no que Se realize açao de tal na- sl\'e o eUllnehillho frei l'anl i. j m m queixa (leIo desu(lareci

IIerd." lIIaterlal. ''''rl<llls ('11111 ' nn ('á is do Ilol'«) (Iara ver o fa· (IUal se fará expos ição das ati- t1\l'(,z.a. (lelO meIH~~. e~lqnanto O (·a....o !icolI transformado mento miste..ioso de tlldo qllan 
a eaptura, pellls 'nn;'IS hlJ,tlt,- 'I moso ('angurú, c'ontrat ado (lC- "idades <lo Vaticano eOIll r ela- o Hel(;h nao se utili zai da Hu- nllm moutao de ci nzas. to possuia Castan. _ 
MIlH, de tanks, ,'eÍl'ul,,~ rlt' Irl1 111 la Crea. () milionál'io austra- ção à guerra. segundo informa· mánia C0ll10 base de operações .' 
~orte e ranlliíes. liauo não deu grande impor- ções de fontes autorizadas. para atacar a Crã-Dretanha 

tânda aos seus fan s. To mam O Uno está dividido em 12 on seus aliados. • ••••••••••••••••••••••••
VALENTES PILOTOS áglla ge lada e ol hava n )laisa-\ ca llítnlos que ind uem as atiyl- C IU porta-\'Qz da legação 1'11- • • 

POLONESES 7.~ ::~a(:.~m:!~o·de (~~Z~~~· I:~I~~~~:~ ~~~~~ ~~:1:52~ed~~ze:I~ll~\~~·0 ::: ~~el:l~~li~:~e~~II~a ~I:~~~~:~~:i~~. TRANSF.USA-O • 
T,onolr!'s, 11 (t'. I'.) - ])()I~ tas. O "allgllrÍl c,ontinllaya 1940. . Bucareste para deixai' LoII-. • 


11,,1"111,""', slIrl,wnt"'-llll"l"s 'li' !ljuiclo. IJaRs"alHlo I,clo tomba- O )lrimeiro eallítulo se inti- dres. e aCl'eseentou que a lega- • • 


~~llln ::,II~I" :;c::~I~~~~:::~;:;~(.::II::;:! :::~: o(I~I~I;~~r~e~~,ill~~~· '(í~o~~'~J~ :11~11~ : s~ ,~~~!~:d(~U~o/;~I~~' fe~ ;I~~ ~Zl~~~l::~n: "f:meiouar "co- I DO S ANG U~ (MAnAVILITOSO) I 
111", ,(,bre IIIIIUIUC'rCjU". 11 i.IIIIII II ()('uu, dlUmundo Ilara o allllô- ~6 apelos importantes de )laz. A RUlllánia se acha sem 1111-. Com 2 vidros aumellta o pêso 3 Quilos • 

Iléos. l'OIlS"jl'llhulo IIhnler 11m- <;n, o eangurÍl saltou e )lôs-se lIluit os dos quais estão acom- nistro. em Londres. desde que • • 

IHI', !lelltIo 'lue IIIIl "lIíu e m Ide guarda . disposto a boxear. )lanhados de documentos of!- o sr. VlrgiJ foi removido dêsse . Unlco fortificante no mundo COtn 8 elemento. Iônico' • 

ellolJlos. O " Illanager " explicou: ciai s do Vaticano, tais como 1Iosto em julho úlitmo. O ex-. Fosforos, Cálcio, Arseniato, Vanadato, etc. • 


oanmOl UQI. artllllc:. folhlDha. ho~o11:~~n~O~I~~:~:o ad~i~!~~~g(!'~ ~~;~~c;i~l~s , Úl~~~~íl!~.e outros. ~~~~~t1;~a r~~n~f~~·..r~l:elll~:i~~~~. CUl· .IS.IO com li tuberClllo"o • 

~.:oll~~oad:l~a~Ja:~r.:~ jlluraute a \'iagem éle atacou COIU referência a êsse livro recentemente, a vitória brltâ- • U U <3 


catarlaa.: Rua nradeal,a 11 li.' 2'1 11m passageiro e o \lôs kuock- de 0111'0 diz-se que "êsses ape- n ka. acrescentando qne a. 
• 

• 


Tod•• II ..,6 om ao ollvlr o sino do jantar ". ~~: ~fn~fi~~~:a~~~ativ;~~mc~~~ ~~::I~ad~on~~~~~~ ~e~e~::~~ • ~ Os 1.~!,d~~'08. DTn~r~::.os, • 
p.r. O ••6rcllo AComprat na CASA MISCE justiça e caridade." ta alemã. • !r~L Mi es que criam, Magros,' • 

Derlla. 11 ( lI. ) - Uma \101'- L NEA é saber economizar' • :,. 

~~~I~ ~"~~1i~I~~~UZ~~~P::~a s':~~~IQU"" nlo I.'" que D ARAU,JO_OLHOS, OUVIDOS. •• c;!~~~8a~~:~~:;"lldO ~. 
fica reservada exclusivameute OI courol 110 p.r. r- NARIZ, GARGANTA de Bacalhau. ,;. 
às nc<:essidarlcs do exército. • ••• Rilll. ! • Receber60 o efeito da Irans- ·t. 
Será igualmcnte exigida uma .Porto Alegre, 12 (C? ~I.) - Especialista. assistente do Professor Sanson • ! uaa,odo saDII'Ueea ; to.nif\ca<~. 
dedaração el e todos os sto(:ks I DI\'Illg~-6e flue a Russia, por do Rio de Janelro.- ,ç60; lI'eral do orll'lIJIlurief éóm ({ ·'-. 
de lã em poder de particulares . Intermedlo <Ie firmas japone- C' I P I . bll d i I à 12 1/2 • • 

Um servi<;o t~(; lIicu <lo :'li-\ .as, tcm Interesse na compra onlu ti': e ~.~a~d 'd:: 4 às 86 1/2 • 
nistério da Guerra receberá a de couros rlograndeses, inici- C I Ó I 'R V' MO e, 24 F 447 • 
título exclnsivo a lã fornecida ando-se "delllarches" nesse onsu t r o. ua Itor . ,elrelei, .. . one 1 • • 
}lelos criadores de carnei ros. seutldo. . ..,c/:.·,,.,.""'" ••••••••••••••••••••••••• 

A ~.ti~.4. d.II.,tia 4. B,a..IA.\-.-.4A. 
R-io,.1b -- O comentansta cada. que .e relacIOna com ai . ITa tellcltada ~ pelas sU/Uirela-oumais tarde,emvirtude ·d/Ui ;': 

internacional de "O Jornal", próxima rendição do Império no bri~âllicc, na pl'ev'isão de impressão da ~ossibilidade de ções pessoa", com o sr. ChurolsllCeSSiV/Ui e cada Vez maiS.de<.\..., 
do Rio, escreve;' ."Anuncza-se Italiano. . um rapl~o , des~oronament? mant~r po~ mais alga,1TI: tempo chill de uem é mi _ sastrosas derrot~ que sofrem ". 
que o antigo mznlstro das FI' Algumas centenas de mllha- da resistencla jaclsta na Ajn- a reszstencla no Imperlo, tudo t ·c l~r e ~al a g~ ": os exércitos fasclst/Ui 'em tódas ' 
nanças da Itália . conde Giu- res de brancos vivem na Líbia, ca, a situação dessas popula- Indica que tais possibilidades I~Ou ""-~sa vel~ o ~e~é ra - /Ui frentes e a possibUidade; .. ' 
seppe Volpi, se acha de via- na Abissínia , na Eritréia e na ções. se fU,ndam em esperanças mui- i ,.-- amp lar-.e a re-l que já começa a ser encarada, 
gem para Londres, no desem- Somália Italiana. O conde Voz-I Embora a propaganda do sr, to precárias. Itirada da Itália da guerra, o de uma invasão dametró
penho de missão bastante deU- pi iria negociar com o gover- Mussolin! ainda procure dar a A tarela .dQ conde VolP.f. ,e· .que terá de dar-se, mau cedo v.o1e", .-. .---01 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:R-io,.1b
http:B,a..IA.\-.-.4A
http:DTn~r~::.os
http:Convldam.se
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r·····;:;::::~:·i··~~! · ~~o~--,;i- !.~.-po.-,:--f~;i-~lA-~~H-- I;···~:;~:c;t:~~~·;~~·~;~~~:~·1 
:. Sanla Ca'larlen' a ·.e 13rnsiI) iPortoAlegre-~FIO~í~nóPOIIS--(~ritlb.ados do 	 :.eI! 

Processos arlm ini strnti· ... 	 ,. . ' . .. ' . 
• (Em sua fase de organização) e ~~~bl~C,~:S 1~~~:II~!ÇÜJ~ • Serviço diário de pasageirOs e énco~end~s i ~Iltr~ "'~~fa co- • 
• • Marcas e I'lil..nt ~ s na • pital e Curitiba. com saídas às 6 horas.da manhã, recé'bendo e 
• • l'ropr( ennde Industrial. • passageiros para Itajai. Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com e 

.: : AV,N~~~Il~:'!I~~~~HA,: ligação para São Paulo e Rio, no dicr imedialo· ' : lt,::., 
: : 26-7', sala m . : Saidss para Porto Alegre às 3a,., Su. feiras, : 
• • CAPITAL FEDERAL. ~ábados e domingos, à. 3 hora, da manhã. • 
•• ! 40-l aO - 4 1 • 	 :• 	 i Negócio de ocasião : Para informações e passagens com: • 

• 	 • Vende· se um ótimo terreno. • S-"" ~1AOH ]J(')' • 	 • na rua CIJnst'l/t eiro Morrll , • ~. / ' J. A., •• 
• • ,perto da eSl)uintl dn rua Pa · t 	 • 
• • : : ~~t~iOr~:). \ ~I nn~7t~~~ ~ ~~~o 3 Rua João Pinto n . 5.- Fone 1658 • 
• • 116m urn nuto (li nl\l ~ inll) Foro • • 
• ele 4 po r ~ us, lilo tUl'i,m o de •••.z. @•••••••••••••••••••••••••••••••• 
: : ~:~~' :1 ~~)rr~9;~, ;~ê~u: t?~~~:;; CUrsoCatarinense de Madurezal'rmand. do Senhor:Jesus 

Homa. 53. :l0 \' -12 	 d P H I 
• • MATRICULA os a~.50s e osp.ita 
: : Curso gillusial ... m :\ P.II M , ~Ie ucordo com o nrtil,(O iOO , de Caridade de FpollS. 

• Essências originais francesas. • tl.RR A~ _.... . <IIJ D~~;:~O :o~~~~~ ~ ~1I ~~'~~:l'nos de ambos os S ~XI)S. EDITAL 
• Alcool de cereais. • !lJr~ A mlltrl cula E'stá nbe rt tl, podendo os int E' ressados obter De ordem da Mpsa Admi. 
: FIXADORES : ,.......In ao. d ...I•• _ ~~fo~~~~~e~;.o d~ur~~lmenle, Dtl séne do Curso.:) l'rll çll t5 ~~s~r\~t:va,J e ~l~s IJ~8~~8s~~sd~ 
• Executa t~ ~~ereenteq~~J~~:o.encom enda • 'Mio ......... boca. . 65 	 V.- 6 Hospit!ll ne Caridade e de 


• Patente n.' li2. - Hegistro e depósito • _ ,...."_.c, •.1'&I.... 	 ~~~~~~ ~o.nm ~es~~~ ~~i ~:jl~~ 
• na Propriedade Industrial, Rio dE' Jtln eiro • ---,---'-~ 	 levo 110 conhecimento de to. 
• (sob n.O 68916. Junho de 1940. • I 
• CLASS E 48) • D R . ' 	 ~~s :~~,:;,~~~~q~~a6se aancu~~~ 
• Fórmulas clássiJas . • r. emlglo 	 des , que lhes roi dado o pra. 
• Encomen~u s li prE'ços populares • CUNICA .MEDICA 	 zo de mais I.rinta (30) dias, 
• Caixa do Correio na 93 . - Telef()ne 1413 • 	 Mo!es tias l nt~r!lDs, rlr a contar da presente data, 
• RUA TIRADENTES, 17 (Sob.) • Senh oras e Crianças em 	 ulim de virem saldar seus 

Geral 1-.-------....--'-.--.--.------------ débitos p'li'a com li relerida 
CONSUL TORIO : L· TA. Cl b FI 	 " , I" Institui c;>w , paro o quê deve· 

.• • ' . " . . .' ." ' • 	 RlÍa Felipe Sclllnidt- Ed ifi- Ira enls U e orlanopo IS rão entender·se com o Irmão 
,:,...................•••••• 	cio Amélia Nelo-.Fone 159 ~ Tesoureiro, sr. Nabuco Duarte 

9 ás 12e 14 :\s 17 noras. Silva.I 
 ComunicaçãoRESIDENCIA: Decorrido o pra:r.o acima o 
.. ", :"r ,n IH Pfil tUJ~' ... .~,' ' ., .\ .. .~ , A H T I 186 A Diretoria comunica nos srs. sócios, que desejam não sutistl'itos 06 seus paga· 

~ p~r~l~;~ li~~_- adquirir me~8S para os 'I'H ES DIA::; DE CAltNAVAL, qu e' mento~, s~rão e liminados, de 
IIS mesmus já se achalD it velida Da RELOJO ARIA MORITZ, acôrd u com o n." 4 do IIrtigoVr~;:úJ~n'ir'~ [}tIro Attende a chamados 11 ruo Felipl' Schmint. 15 do Compromisso. 

14 Florianópolis, 6 de Fevereiro de 1940. Consistório, 28 de jaueiro
67 5v.-5 rle IS41;- . ... ~~, . = 

JÚLIO PEREIRA VIEIRA 
Adjunto do SE'crE'tário

Buick Especial de 
Luxo 1939m.OYD BRAS~DEfRO Vende.se, )lor motivo de Associação Filatética de Santa Clltllrin. I58 15 v. alt. -5 

viagem forçada, UDl com·PATRIMONIO''' NAêrÔNALJI e 4 portas Rua Tiradentes, 8 - t· andarmRla fe chada E' 
em perfeito estado de co n ·LINBAARACAJUjPORTO ALEGRE (Para o Nort~ Avi ~H m"s os prl' zod ~ s c(1usócios de que a «sN'ção 


no Sábadl:', e para oSul na quarta·leira): .COMTE. AL· de trocaR ' esté funci onl! ndo tOdSR as segundas p
servaçil.o. preço de (l CaSiào' lCIOIO-, -COMTE. CAPELA-, e .ANIBAL BENEVOLQ_ 	 quintas feiras. dlls 19 horas em diante.Ver e tratar na portaria do
LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO- e -MIRANDA Hotel Gl órIa. JOSÉ LEONARDO CLASSEN, I' SecrelárioLINHA 810;LAGUNA: ... ASPIRANTE NASCIMENTO•. 6a 5v 5

TUTOIAIFLORIANÚPOLlS ~~~~============~~~ FRETES DE CARGUEIROS 
VAPORES A SAIR: 


PARA O NORTE: 

COMTE. CAPELA: dia 15 de revereiro para I'aranoguá. OH. RICARDO 4. 

Santos. Rio de Jaoeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus. Salvudor 

e Aracaju. 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN· 
 G~TTSMAN 	 C L1-~ d-evd.O'
CIA AOS VAPORES DO lLOYD BRASILEIRO, 

Ex-chefe de cll


IAgência-Rua loao Pinto. Armaze m - c:;:-;::~I nica do 
 com.9 - Phone 1007 12 - I'hone 133H Hospital de 
NuernbergH. 	 C. DA COSTA ' -- AQtmt;-

(Ptols. 	L. Burkhardt 
e B. Kreuter)

ANTENOR M011AES 
Cirurgião-Dentista Especialista em 


Clínica e Prótese - Trabalhos modernos <Anwgia Gemi' 

sob absoluta garantia; 
 SAPATEIROSHorário até levereiro:- Das 8 às 12, Alta cirurgia, gyne Precisa·se de sapateiros.6--PADRE M1GUELlNHO--6 cologla (doenças de 	 P~ITOHAL O[ orlciais e meio-oficiais. 

senhoras) e parlOs. PORa·se brm. 
CIrurgia do systema Fábrica d8 Calçados Barreiros 

Rua Conselheiro Marra, 39. 
45 26·:4

nervollo e operações ANGI[O P[LOT~Nü[
de plailUca.Farmácia "Esperança" CODSllllorlo IÍ rlln Traia. [ o R(;M(;(HO INDI[ADO CASA MISCELANEA. distri

do DO. 18 (des 10 6s 12, • Duidora dos Rádios R.C.A. VI· 
dns 16 IÍs 16,110) Tele· clor, Válvulas e Discos. - RUIFarmacêutico NILO LAUS pbone - 1,286 	 Trajano. 12. 

Resldencla á rua Bs· 

teves JunIor, 20. - NegÓCio de Ocasião
Hoje e .manhã será • sua preferida. Telephone -- 1.1Jl Por motivo que se explica


Orog.. n.cion.is e estrAngeiras AVISO AO POVO (ÂTÂRINENSE ré. aOIl tnteressados, vende·se 

a conhecida e afamada ser
Homeop.tia. - Perfum.ri... - Artigos Máquina de escrever rarrla .SERRATINb. 

de borr.cha V"nrle,s t> \lWII máquina de Tratar condlçõe9 com oiescrever marca REMINGTON, linha direta Porto Alegre-Florianõpoli. Ipropleté.rlo na à tra·mesma
i em perfeito funcionamento. Ivessa Trluofo s/n ou pelo teGarante-se a exata ob,e,vância d~ IVêr e tratar Da dnstaladora 	 ;lelone 1300. 
;de Florlanópoli~., à r\lll Tra. Empresa Jeeger & Irmão Não perca a oportunidade.

0receituário médico. jano 0 • lI . Fone 1674 Saídas de Florianópolis às terças e sábados 27 p.''1 \D\·.. 85 ~ Saidas de Porto Alegre para Florianopolis
1 às quartas e sábados Represenlantes ePreços módicos VENDE--SE Saídas de Araranguá às quartas, 'iiajantes 

Precisamos para todas asR. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edificio do uma 	 caso de moradia 11 sábados e dominios e zonas do Puls. Neltóclo s(! · 
Mercado, frente à Casa Hc:epcke). rua Crisplm Mlr8, 5:2 por p~e . 	 rio ti lucrativo. ÚUmas con· 

ço de ocasiiio. Tratar à rua AQ8nte em FlorlanoDolIs : DAVID SILVAfone 1642 	 ÇÕ8S. Cartas à FÁBRICA DE ..__________________ .Conselheiro Malra - :l6v1346 39. PRAÇA 11'1 !.IE NOVEMBRO FOIJiINHAS ReI. 601, Caixa 
---------_______-1 3.097 - Silo Paulo, 
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a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FRIO "Café Java"
Delicioso l-Cuidadoso preparo I 

o Estado 	 I········..··········..···············iEIDprâsa Nac. ~e Nav. "HIQRC.~( i
RedllccAo e O!lioloa; • • Tranaporte r~pido de passageiros e cargas com o vapor cAnna..; • 
r•• JolI.~ PInto 11. IS O • unicamente de cargas com o vapor ..Max.., ' . 

T.I 102:1-C:I:. pOlltal t1l9 E' DE. 	 • 
H•• to••e. rebelde.. • 

~'::~~r:~ :~:~i~"'OS, • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOHlANOPOLIS • 

N. C.oU./: : :~:=::I::~~~lf:II!~ • 	 ... • 
Anna '01500II ... losse do. tuberculoso. 	 e I j 	 · Seme.lre !2iQl1O COHTRATOSSE I_ recebeu 	 • Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Fpolls.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis, • 
'frlmeltr. I~:;;OOO 
lIê. 	 :-:.::e!~o:·~l~;.\aR~;~I:~:~!.;u~·: ;:'.10. n60 e Escala lt:ia~~~~~s.FranciscO Escala S:'o Francisco Laguna, _4$0(}.' __ ___._- .... ;;;;;;-;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,. •Nnmero • ,alie .!:or, _._._..._r::_bil;;;i_.~_I..___D_.~;.;.aa_h.... __ ,-m_D.. 	 Transportes de passsageiros 

-	 : e cargas. I Transporte de cargas TranspOrlC de car~a s . :No I"t,,",, · 

Semeltr. 
Trlme.tr. 	 • PaqueteC. Hrepcke leIO Paquete -Max' • 

: Paquete ·Ana· dias !; e 23 dias 7 e 22 ['aquele -Max· : 

Anna 	

GoodyearAoooocloe medlanle GOatracto 

• 
 dias 2 e t7 e 
• Salda á 1 hora da madrugada. 	 ., 

• Embarque do Srs. passagei- Saldas ás IH horas p. m' l Saídas á I hora da • 
• ros até ás 22 horas das ves- madru~ada. •Indústria Brasileira • peras das saídas. (!lt

ordens ,de embarques alé ás IOrdens de embarques até IOrdens de embarques alé 8• 12 horas das vesperas das ás 12 horas . ás 12 das vesperas 
• saldas. 	 das saídas. GPneumáticos-Câmara de ar-Correias 
• 0 ' •• ' ___ , _ ,. , " , • 	 ~ 

IMSTITUTO DR miGNOSTICO S"lto! de Borrach..-M~nguejnu-etc. •• Ob - As passagens serão vendidas, no escripiorio da Em· •(i!CLINICO 
do 

• lerYaçoes: presa. mediante apresentação de attestado de vaccina. 6' 

Produto I da • E' expressamenle prohibida a acquislção de passagens a bordo dos vapores. f.l 


Or. O;alm. MClllmann • -Rita M~r~~: o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche sito á ~ 

Formado pela Untversldade de 

GeÜêb... lSuiça) • Para mais InlormaçOes, n2 séde da 	 ~ Com prAllca nos bospltals europeu.
ClIolca médIca em geral. pediatrIa, 	 • Emorella Nacional de Navegação Hmpcka @ 

doeaçaa d<l sIstema nervoso. 	 • 1 á rua Consetheiro Malra n.' 30. ~eia. Goo~year ~o Brasil 
• 	 •Assistente Técnico 


; Or. Paulo Tavares ••••••~••••••••••••a ••êaOA.8~Ra~&O.$~ 

Curso de Radlolo~la CIIDlc. com o com Fábrica em São Paulo 
dr. alan ',cl de Abreu Compllo ' rlo 
(Silo Paulo). EspecialIzado em HI · 
giene e Saúde Públlc" pela Vnlver· DISTRIBUIDORES' EM STA, CATARINA: Banco de Credito Popular e -I ";;;;;;';;;;;;t~
alda1e do Rio de Janeiro. 

Oabinele de Raio X Agricola de Santa Catarina 
pIlf8 t loAparelho moderno SIEIlENS ar Hft:lpc e 	 SANGUENOldlaga6rtlcos das dorocas InterDlla s k SA Soci.d.d. Coop.,.tIYl d. RI.pon••billd.dl Limltad.

Coraçlo. pulmões; veslculd biliar. 	 ~. • S~de proprla - Rua TraJano n.O16
elt6magos, etc, 	 . FLORIANOPOLlSRadlograllal 6s_. e radlogra"... Fuodado em 1927


Electroca~~7~~::iia cllnica Florianópolis-:-Blumenau -CruzeIro do Sul Correspoodeote em todo o palz 

(lJIugn6atlco preei80 d•• mol68tl88 - Joinvil!e Lages - São Francisco do 3ul. Emprestimos - , Descontos - Cobranças E' o uoleo fortlllcilole no 


cardlaool P:I~t~I::,~r traçados Mostruário em TubarAo, ORDENS DE PAGAMENTOS muodo com 8 elemeolos 

Abooa para DEPOSITOS os seguiotes Juros: toolcos: Pbospboro, Cill


elo, Arseolalo, Vaolldalo,
(Deter~::'~li~:Od~:::1~8 das ,!::==.:=======~~~~~~=~~~~I' I C/correQte à dlspol'içtl.o 2% 
gllndulu de aecreçlo laterna) C/correote Limitada 5% ele. Com o seu lISO DO fim 

Sonda~em Duodenal C/corrente Aviso Prevlo 6% de 20 dIas, oola-H: 
PRAZO FIXO(EUa'::~q:~':na1 :1c;r:~R~)~ do 	 t - Levllllltllenlo lefll 

por sele meses 	 6% di. rôr~1S e yoltlllllmed'..Oabinele de lisloteraola por dGze meses 	 7%
001188 curta., ralol ultra-vl<lletas. 	 II do Ippetlle;

10r doze meses com reoda mllosal 6li2% 

médica Admlolstraçtl.o de predlos.


ratOl Infra-verMelbo e eletricidade 	 I·-·Desapptrtdllleolo por 
colllplelo di' d6re. de CI· 

Laboratólio de microscopia e 	 Accelta procuraç&.o para qualquer recebimento em bcCl. 'alo.a'l fl aervo...•
análise clinica 	 Repartições Estaduaes e Federaes. 1110;Exame. de Mogue pIlra diagnósUcp 	 Represenlaote da Caixa Ecooomlca Federal para R vendo 3'-e_blte rldlcal dida 11111116, dlagü..,.llco do Impllludls, da~ A[)ollce~ Peroe.mbucanas,mo, doaagem da urea ao s.ngue. 	 depreldo aervoll e do ... 

elo. Exame de urina, ~eaçlo dp 	 ...recltlleolo de 1liii0. OI 

lellO.i
:,-:::: r::d:~v,l~~ i::~~8t1~~ Ii;;;;;;;;--;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

puz, eeearro., IIqulllo raquhmo () ". - AqMe1llo de pelo
91rll1ldo de 1 I li kllol;AUTO-LUXO-MERCURIOqualqoer P:~:I:" g~~~o.eluCldaçlO O Slllpeaol e .l1lil1l1i 

Roa Fernanro Macbado. e de deaeoberll 1GIeo....CO lnpan~ia C Aliança ~a Baia.Telefone 1.105 Comunica a V. S. que mantêm diariamente li 0"'110 do dr.1booet Soa·FIORIANOPOLlq 	
111 dICO.IN

gações dest. Capital à Curitibl, passando pel..
TERRENOS Fundada em 1870 Side: BAIA cidades de Ita;air Blumenlu e Joinvile, cu;..

Vendem·se loies de ter

renos para con~trução. perto 	 vilgens sio efetuadas em confortives limousinesSeguros Terrestres e MaritimolJ
do centro. 10!ormaçõeA nesta tipo 1940, de domicilio a domicilio. Sofreis, irmãos ?redação. 

445 SOv28 o Centro Esplritll Luz, Ca:
Capital Realizado Rs, 9.000:WO$OOO 

Capilal e Reservas 50.058:377$952 ridade e Amor (Fundado bé 2lAgência: Pla~a 1S de Nov. n.26 anos com a~8i8têncla de mé
dlc{' espirlla) à rua Mala LaVENDE--SE Responsabilidades em 19.1H ;j .188.652:899$714 

Receita em 1938 22.786'183$148uma propriedade à avenida 	 FLORIANOPOLlS - FONE 1360 cerda, 54. Rio, V08 enviarAAtivo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71,478:791$813Rio Branca, 172, com 26 mt@. 	 grAtis as IndIcações para oSlnislros pagos 	 5.094:715$170de frente e 42 de fundos, seo· 	 VO&.iO tratameoto, bastando pa'.Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17.t86:248$949do que 16 se prestam para ra isso remeter nome, idadf-. ' 
edlflcaçilo. Tratar na Pensilo resldêocla e envelope selado 
Müller, à rua EstevI<s Júnior, e subscrito para a resposta. 
com o proprieté.rlo Lucas MI, Diretores: 

Agente: ANTONIO APOSTOLO 

raoda. Francisco Jos~ Rodrigues Pedreira, Dr. Pânfilo d'Ulra 

lliv I~ Freire de Carvalho e Epilânlo José de Sousa 
 ã-ll~fi~iG I At~1i~iG 7 

Reguladores de avarias nas principais cidades Se v, S, precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma08. .ISUBL BDI8mB América, Afrlc8,da Europ~ e boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio 
CLINICA OERAL interesse, visite sem compromisso a 
VIAS URINARIAS Agente em florian6polis 

EspecIalista em molestas INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS,
pleuro-pulm.)narcs (bron· 

chltes - asthma - tuber- CAMPOS LOBO & Cia. pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos,seus preços . 
culose, etc.) não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para ' RUA FELIPE SCHM!DT N. 39 

Consullorio: Ru. Tllilno instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
d.. 14 ,. 16 hotl•. CtlIJtll postal Ir; - Teleoho".âOB3-End. Tel.•ALLlANÇA. $100, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos. 
- Phonl 1595. 

Escritórios em Itaiai, Laguna e Inslaladora de ,Florianópolis .
Resldencla: RUI Joio Pin
to, 1 (Sob,.)-Phonl 1214. Blumenau. Sub·Agente em Laqes RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, lI-Fone 1674 
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o ESTADO 12 de Fev.relro de 'M' 

pelas Itatllens liupes, nudt Jt1unia liut1e 

Anápolis. (U. S. A.) I I -I . . ' . " IBretanha está-se pr~~ra~~;:~~~,~ 

(.Reuter) - O secretário da Ma- combatendo um tira~~. do qu,' p,ara a defesa das h"erdade~ ame-! um lado. os que consideram ~ada de Indl\'ldu?l. e um Estado. que travar a batalha dec,s,~a,; ~;' n~cs
rmha. sr. Frank Knox,' fez um dis- viver sob a sua tirania. Dedarou I~.Icanas. Proclamou depOis, '1.ue ; ser humano como uma propr,leda-1 fica ,a s~r"lço do~ hom~ns livres te , momento, o mundo mtcITo ad
curso aos cadetes graduados na depois aos Jovens que sobre os as forças atualmente em cohsao. de do Eslado, sem nenhum dlrello que o crraram e o mantem. Nosso mira o exemplo de valor ~ado pc
Academia de Marinha desla cida-I ombros deles pesavam grandes ' através do muudo. são irreconci- ,' que o Estado lodo poderosp deva coração c nossa ajuda estão a , los homens e mulheres Ingleses, 
de. ~~ sua al.~cução•. disse f) se- responsab,l,idades, entre as quais I liá"eis, A luta que .se desenrola ; respeitar; do outro lado. ficam Ifav o." dos que. cu~n!latem em pr?l ; que I~tam pela defesa dos seu~ 
cretano: - Prefenmos morrer I a de contnbUlr. se for precIso. ! na Eurupa c na ASIa coloca. de os que 'lucrem Inanter a hberda- da hberdade indiViduaI. A Gra- , lares. 

Continua o trabalho na Grã-Bretanha Vida Esportiva 
. ,~ 

o JANTAR DE ONTEM 
Realizou·se, ontem, às 20 ho·

~~\;i ,~~~;:~~~~!I_E_c_o_s e Notícias II 
elll um a"ião, I'hegoll prlsionei raso no salão de Icstas do Lira 

1'0, a esta {'apitaI. o geueral I)c~~:n::ilpri(~3ei~~ ~:~~!~~~~ I Tênis Clube. o jantar que os es· 


portista de Florianópolis ofere~
!::(~~I~ .~ ~~l:.~~n~f~:~'i(~~~~'o~~= .10 nascimento cto grande es I ceram ao dr . Aderbat Ramos da , I t I I 11 tlldisla rl'pllblicano Mano!'l , 
fOlllanl an e I a lll':lça I c ar- r.'erraz de Cllml111S S~leB, par:l l Silva. digno presidente da Fede· 
dia, quc. com n tomada d"sta I' ração Catarinse de Desportos.
\Ielos ingleses. e,,('apo lI para que St'jll CI me murado l'm Tomarm parte nessa resta palTO"I'III" Ile ollde 1I00'nmcnte. l()do o pafs, determinou Il ra mais de 70 convivas, entre os 
dnlHlo-se n ()('ullação ill~l "sn Gov~rno Federal vArias prO. j quais notamos representantes de
Itessa segHllIla prao;>a. Re pa~"nH vidêncillll cnnstllntell do de · todos os grêmios esportivos da
I.ara Denghnsi. onde fin alllll'n- creio n , 3U24. d" 6 dn eor· capitfll c os mais d estacados es~ 
te roi aprisionado. rente. Npste Estado. sl'rA fes portistas f1orianopolitanos.

Em compa nhia do ~,'nl'l'al tejlldo em todlls IlS es~oln~ oÀs 20 , horas homenageado
Dergonzoli vil'ram maiH ~(' i ~ :-Ie~tli ClIllillll , re/llizarA I . chegou ao salão de resta do .Clu· 
geuemis italianos. igualmente Instituto Hi~tórico l' Uellgrá ' be da Colina". sendo saudadofcitos )Jrisioue iros em Bl'np:ha- I'Ico uma ~esHl0 80leue. em com lima salva de palmas. Ini · si. que di~correrâ sôbrl' o vidll 

ciando o jantar, loi servidoCairo. 12 (lI.) _ Annnl'ia- ,jo pre elu ro brnsileiro o sr , ó timo cardápio regado a vinhos se ofil'ialmcnte que 11m altni- desembarg'ldor Gil CostA. tinto e branco. 
..ante e \"int('-e-1I't~~ g'cllPloaiR A sessl10 r CRlizar-s(!.á, 06 Apús Ú !iohremesa faJou emitalianos já foram apri"lona- s6d .. do Instituto, amanhã. Ih prilneiro lugar O dr. Davi Fern·i · dos lla Afriea. pelas forças "ri- 20 horas, 8~Ddu franca a l'n, 1"a Lima , que saudou ao dr.
tãnkas lia Líbia. trada. . Aderbal R. da Silva. A seguir 


P~I" D. A. E. {oi O preleitl\ o jornalista Nelson Maia Macha · 

LOltuna autorizado CI:! ' do dirigiu, em nome da impren·
'ta aJANEIRO ler, grutultBmentl', por a.[u sa, uma saudação ao distinto 

1941 homenageado, famento perpétu o, il comis Bem quise ra a Alemanha fazer acreditar que seus ataques aéreos estão paralisando 
Quarto crescente a 2 "ão encarr~glldll d8 ereção o trabalho na Grã"Bretanha. Pais aquí está o que realmente acontece. Na extrerrü Fi zeram, ainda. uso da pala· 

do m!l\l~nléu de Antônio Gu! dade de u,,:, ~~ad.o. perto .de uma estrado, espatifou.se ,um bornb,a~deiro alemão ; 

30 
vra os srs . Mário Lacomue e 

mariil'8 Cabral. o terrl:!oo no passam trabalhaaores rurU1S cülü urr,a ca'gc. de feno: '. e esse naufraçpo d08 -esp~r(tn- Jáu Guedes da Fonseca, Depo:s 
cemitério municipal daque la ças alemãs é espetáculo tão frequente, que êles apenas viram a falou o dr . Aderbai R. da Silva 
cid'ldt>, onde repoi.Hlm 31'U6 cabeça e continuam u suo t arcfa . que agradeceu essa prova de 

restos mortuls. apreço de seus amigos e com· 
POUPADA A VIDA , Por preços extrem~mente vantaiosos panheiros de esporte, 

A matrlculll na Escola Pru. DA TRAIDORA 
QUINTA-FEIRA I'i ssionBI Fl'micina serA feita 

nos dias 27 e 28 <lo corrent!' Louures. 12 (Hl'utel·). - KnNllla daI. Dasceu. aa Mater
ald.de de F1orlaa6poUI. a me mês. . Côrte dl' Apelll~'110, lurrt DII ' A MODELAR t) 1':\;tllll', qUI' tiDID. SOMIA. Olha de Jorge ddcot anullciou à "fIl . Uo· 

lil,i1:1 I1Ill 11l'1l11'íllitlO sr. farmacêutico Nilo Bullalo e D. BeDI. Aurea ,!in·il:l, :H'hanr!CI',-;"Chlrem Barllalo Láu8 obteve licença para c o· ~~~~d~o~~~I~~Gr~~~ ~~'::I' está liqUidando todo o atual stock de. ternos 01, ' 01,' ;,,"a,', 
locar um le treiro luminoso df'l trni ção, - que 8 sua I'idu feitos e também os seguintes artigos de verão: a" "" F' '' '' ... ''"" ""\)\';,1,,,'''''' 


Y.- na frontaria da _Farmácia f!l'erla poupado. Acres.!ent(,u u j UJ,:':ldOl' " f'oh"-L:d" I IaJ';! JOJ.!:II' I" miulI-


Quem tr.t.ri dos EsperanCII", dc sua proprie· que a peuli mio de 10 8no~ Blusas de seda desde 11$000, tailleurs de tus : <;:~,,~::;:,': '<',';,~ , r:,;,,~;:,~;;"'~;',~:';;:''',;;~:,;';':,' ":':; 

,tade , à rua CIH)S. M,.frll,

,...xlos I In.leses de p risiio celul Hr , sor a 49$000, vestidos de seda, maillots etc, :::;:;,":,''':~;:~:::cP~,I'',,~:'i:.'':;~:~I''':::::~''''<,~::: 
Bucareste, 12 (U. P.) - 01----- - ----  A Brl1hanUna «Santa Catarina» CDn· f) :'(:11 (';11'1:'1. Ih, Ju/.wdm', () i lll llt'din clt! 

Illinistro dos Estados Unidos, té3' ~~li~:' :~~~~f:irqaÚedeS~::~~::l~t~ N.B. - Dentro de 30 dias receberemos os a~ama- ::~,~':,:~~I'aO t~ ::::;i:'li:~ (" n:I,::i~il~;II~" i;:II~:~li~~;'1t;71:~sr. Gunther, iniciou o arl'ola
" Ic ('( 'lTia o )'i :; \'o flt.' n.'1' ;IJ;'I''''';U' '!'(> amento d08 dOClIllIentos da le  A D O L F O B CE T T C H E fi f:~!~~ ~:go~egl~~~~: produto pa dos ternos da a/ta conFecção «Fischer •. !t',,;UI.

gação da Inglaterra, COIllO pas
Agente da A Rumânia era já 64 V.- ::so preliminar para tomar a si, 

de acôrdo com pedido de Lon
-'- -d 'SUL AMÉRICA um quartél A R.A.F. Vnaoivotesr a I:-os'tl V·-'--8 - . 1Idres, a defesa dos interesses CAPITALIZAÇÃO S. A . Bucareste, 12 (U. P,) - 1'0s • 

britâ nicos na Rumânla, em fa Escritório: me ios ofidais rumenos, nenhu- LOllllt'l' 5 ,12 (t.:. 1',) --- No;; I a Dela Mechado & Cict. 
ce do )'omplmento das relações 
da Inglatcl'l'a com a Rllmânia. RUI Felipe Schmidt :::~IlI;~a~~~n~~I)r~:Jl~ fJ~o~~~~en,~~~ ~:'I'~:~::~~lIt:,~iil:~~I~;~;I~~~~~! ~.c::~:::: 

O SI', Gnnther, declaron ao (Edlflclo Am é lia Neto) liio tIl'OI,],I'IH10, ma~ ,lcl'lam-s" pinH.'1I10 elas 1'l'hll:Õ{,~ ,liplol1lú- ,--- Agências e 
reprcsentan te da Assúcialed E di I '1'"' , lia \·"I'''a,I<'. o rompi.'II"II- ,iens "0111 a Illlmilllia será 011 ' Por m" tiv o de se u aniver- Representações
Press IIUC .. já desde a lgumas dil& lO .s IzX~~aser~ e~s 16 horas lo ,Ias I'l'lu(:~;e~ tia 1nglatel'ra , li;;" K"glli,lo iml',lial.allll' lIll' ela ~ário, hojP , Be~A muito [eli 
semanas se estava preparando 8 aos sábados das lO IIs 12 horas. ('ollt a 1<111\>:111''', I'l'a I'HI"'n"l,, ,1"l'ia l'll(:ão-II,,-glll'I' I'a .\'isln 1'0- citado li nOS80 pr.. ",adn con C.i.. pOII,1 - 37 
para assumir a representação Ite~,t(' 11"<.' l'OIl]('c;aram a.' 1'11- 1\10 ,)K ,'amlH" Jlt'lrolir"'I'os 1'11- terrúneo H , Nestor Teixeira, Ru. Joio Pinlo - 5 
dos interesses britânicos neste l rada~ de tl'opa~ lla ZiSla ~ nl's- 111,'11<1, jú .' slão lodos '''H po- dedica do funcionArio da nos 
país" . FLORIANÚPOLlStc pais. ~lais ou 1II1'Il0H H",io de r lia ,\\(' lIIanha, o Iple jllst i-IS8 Aduaoa, 

milhão d" sol"a"o~ a11'Illães~" fi"ilria plt ' n"III<'lIt<.' o hOllll>al'- Sub·lg.nl•• nOl principal. 
TOSSE? BRONCHITES? E ninguem ucham já lia HlIlIIltllin. <I"i" <I;'"SI''' I·allll'os. por pal'I', fAZEM ANOS HOJE: muncípio, do E,tado. 

sab-.a disSO <I a a\'iw;ãn hl'il it nil'a, " 1)111' HI!- ' . . 17P.'I••• Está. Irlsl_, meu amOr? rem pl'oJlril.tI,,<I, ' illillli~a " . .Sra8, M"r~na .Sllv.l'lra D:· 

:;.~~~I::~t'~:j~:I~~;:~~::~a~ :~lil;: ;~~~ ::~~ ~::)~::~~e~~;l~:::s~::~'" ('elll~~.';::::~~~:,~c;1 ail:'i':':: ~I:~~I('in ' i:'~: ;:~~~;'i~a~ 1~1~~:~~)ti~:~~n~~vu~~ -J-a-c-k-i-e--Co-o-.-.-n--.-a-I 
Il!eIJ "111 lIIilll.'l'alogia, fez sell- Ili"(l '"n ~ofia lloliril 'OIl o go- ,,~ rmeruldlOn Santos Barbl. alist.r-se na 
sal'ÍollaÍH rl.'\(,la~ü,," "lil"',, as Segue a maionçr~ \" 'I'no húlgu1'o de que o~ I'CU- Srltu. ~ld8 Soares. t ••1.(10 

.... lrOH f(' I'I'o \'i(Il'io~ I1U1J1wll' país ~r . ~(\' Ita . Pesso8. Gomes _
:;~::~,:aH tio suh-solo rio!;ran- pr~~~Ct~/:'DlIII'1l J~I~~t;' pJI!~h~ ~",'iull l lJo~H I!ar<leadoH !lO I'aso MenIDo: D,I~Imll Pmto. Holly"'ooll, 12 (fielltcr) _ 

EUM INA! FORTALECE! ]),,(')al'ou 1111e totlu o lIIuni- locRl pediu ppnl! de mort~ de a JIII I ~a! ' la ('(lllcl'der pa~,,~- O Reich .iolari Jal:kic Coogau, o couhecido 
I'ipio til.' CaçaJ.a\·a asseuta só- para Il,iuArd ' M ,I un R' f elll atraves d,:; SCII wrl'ltol'lO a Bulnãria r atol' da tél .. , dcdal'ou que, teu-

P.rtlu.se .0 melo brc uma ealllatla de tóbre , a - aOlI!!o r 8PI I~'l ~er /lr~iliJ\Vr';:: as tropas a lemas. _. [dO sido alll'ovado no exame fí 
Pnel'to de Santa :'olaria. 11 ,I iantan do 1)1I1.! 11111 "Iú,'o de ( 'Ú- CI,u" dirigiu um ll coluüli con 1- E R R E NOS Lon"" es, 1;l (nenter) __ O Hko a que se su"met~ll, vai a

(R.) - O vapor Italiano "Sur hre ~le GOO Ijuilômetl'OK de ex- tra os Dftcio nll lislas n~ Guerra c:orr0s l,olldente da A. F. I. em hsta~·.-se na aviaçao norte-
mau " de 500 toneladas IJne ha ll'lIRa .. eXiste 1111 \'a1e dc Cama- Civil e f~z p~rte do «com ité. Vendem-se, em coojunto lstam"nl transmitc a uotil'Ía amellcnna.
via rompido as amaITas cm lJuan . Conclniu por afirmar :-- Que n l'guc il U!\ rendiç ão de on separadomente. 2 lotes, de lIue ° ~a"inete l)\Ilgaro se I A propÓSito, recorda-se que
consef( nênda da tempestade I'; ' clevu,lisHima a )lcrtentagl!Ul Madrid. . co nllgn os, s itu 'ldos li RUII reuniu segunda-fe ira. , Acres- Jat!ue C?ogan tentou i11!ci~l
" encalhon na I1l'Uximilladc da Ile petl'ól~o <'n~lli~la llO ""i,KIO Ao leH <la Uuerra CiI'JI, ~le Mnj.Jr Costa, próximo lIo iLar ('Imta o I·Ol'l'''RJ.ondente qlle o mente altstnr-se na aVlaçao
('osta, abriu-se em (luas ))al'tes, <Ia zona tias llll sH~e? , CHllet l ~l- dranlJ Hivas [oi secretArio go Generlll Osório, tenllo rei Boris deixou Sofia !:om des- canadense.

Ael'edita-se cntretauto Ilnc 
seja Ilosslvel sa" 'ar palte de :~~~::~i S~~H d~ll~!~:~I~~ ~I~q~:i~ ~e~~~.1~e ~~:~~0U~:~~i~1~:l~!~. cada lóte 10 metrus de rrente tino à sua rcsidência de cam- --:C;;'a-m-:I-sa-s-,-O:::-ra-v-al-as-,-=P=-ij=-a-m-es 
scu carregamento. I'UO. Republicano. dPorr 35 c 30'l,re.peciivHm eDle, 1'00, em 'rchamkorio, situada a Meias das melhores, pelos me-

e undos, ratar com L , AI 6 milhas ao sul daquela ca- nores preços, só na CASA MIS-a m~~~~ 1~~~~ Baunró. ~~;~~ ~!OC~~I~O~Ol;~~~~~l~I~~~~~: CELÂNEA. - Rua Tratano.21 
50 26vs. - 10 de Sofia acredi tam que esteja A produ(lo de .vlh.Cartazes d O d 1,____"""" ___ '''''''''ooowoooooooowaIAgora vio ver ~n';;:l~~l~'i~.ataquc dos alemães mlllt....-------==== é boH O J E Qu.rta-leir. H O J E "uI 'al'c:e , ,~e(u . p,' ~osI V.I h.ver b.ile Washington, 12 (A. P.) 

Anuncia-se que o prodnção rle 

CINE -OO-DEON -,)- desta to mlln- Ileln•••• aviões nosjOl·tluis .."p;tnl. na milital'es EstaldosCINE-()-REX NO IMPERIAL <lo já li HÓl 'lo a ~ituação, nll"c l'- Unidos em janeiro, foi de 900 
tem o 110\'0 t'Olltl'a os perigos 1l0 ll1U, 12 (A. P .) - Noticia- a 1.000 aparelhos, média supe- FODI 1581 --- Foae 1602 - _•• Fone \,581 __ o IIos ataques aéreos e dão ins- se IllIe todos os estl'Ungeh'os, l'iol' às melhol'es I,revisões, InA', 7,30 hOI•• A', 7 • 9 horu A', 7 - 9 hor••. trllções a êHse r CHl'cito para rcsidentes na Sicflla, com ex- c1nindo-se aí todos os tipos,CHARLES LAUGHTON em: PAUL MUNI am: AKIM TAMIROFF am: IIIW os tivíH III'OI:IlI'IllI1 [lIrtar- ee lx"ão lI11icamellte dos ale- desde os gigantescos aviões de 
He aos ataqlle:;. A lIuite Ducu- lnãc~ , vão SOl' obrigados a dei- bOlubardeiú, nus caças, aviõesEstalagem A Barreira Sangue de l'e~Lc e:-.;lc\·c so l) () .. J'f.'ginlp rlf1 xal' aquela iJha~ Jll'csentetuen- (I<~ oh~c..vação e treinanlento. 
Il'U\'''"'' () o jOl'llal "ClIrelltnl " IC ha~e aérea llazi~ta. Acrcs- O SI'. Wi\1iam Knndsen, chefemaldita Cossaco eHr,l'''''''U; "J~sse 81t"ito mo\'i- "entn-se qne a me<lida é COIl1- <lo Bureall do govêrno de AdNo programa:No programa: mentu, foi realizado, ()m fa('c, plemeutar à orientaçilo, que ministração da Produção pal'aD. F. B. - Compl.m.nto No programa: tio perlg,? de atarjncs aéreos". I vem scguindo o govê1'll0, de a Defesa, antecipara em deO. f. D. - Compl'lIl.nto Schort cololldo d. b.lo .1.110. D. F. B. - Compl.m.nlo. 

,P,,~o., 2$500. 1 $500 O governo determinoll que O I afastar os estrangeil'os das zo- zem"l'O que a prOdução ael'o-
PI'ÇO' 1$500. 1$100, ""Iatkout" seja dOl'avante nas de guerra de importância náutica de janeiro chegaria aImpr. 14 .no•. Pr.ço. 1 $500 • 1$000. Imp. 14 .nOI, permanente. particular. perto de 700 P.VlõeH, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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