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'o Japão, desn<:>rt;;:-'~, estrilou I 

Shangai, 22 (De Robert Bel

• 	]aire, correspondente da Uni
ted Press) - A Grã-Bretanha 
dispõe, agora. de mais de 50 
mil soldados em Siugapl!ra e 
na Malaia . como resultado da 
chegada de uO\-OS reforços. Nas 
estéras coml,etentes "onside

o ponto-de-vista 
russo 

Berna. 21 (H.) - A Agên
cia Telegráfica Suiça distribuiu o 
leguinte despacho de Moscou: 

"Comentando a declaração 
turco-búlgara. um porta-voz dos 
meios políticos de Moscou de
clarou: "~sse acôrdo pôde ser 
concluido graças à intervenção Ida Rússia. da Grécia e da Grã 

Bretanha. A declaração está em 

oposição aos interesses da Alemanha. Se a Alemanha tenciona 
enviar tropas através da Bulgá
ria para atacar a Grécia. deve-se 
preparar para novo conflito. A 
Bulgária não deve perder de vis

ta a fr~tern~dade de armas que 
a une a Gra Bretanha. Graças 
ao pacto bulgaro-turco. a paz 

te informada das negociações e 
estava de completo acôrdo com 
elas". 

Camisas, Oravatas, Pijames 
Meli! das melhores. pelos me· 
norell preços, só na CASA MIS
CELÁNEA. - Rua Traiano. 21 

{r 

NA VIDA 

DA MULHER 

MODERNA 

Ta-se êsse exército como lII11al IndE .1 o Japlo. ..' .... IdO ruaitl ~ ...~U'~llum~ l orl-B~tUnlla ll'm;. JWllo .. mll- l lMIman.. .. •. u ,.. tI4' 
das maquinárias bélicas mais Ignora-se o númerode l'ff'- {(> mPM\s:a•.1Ui.do;· '-' i ' ..., nos, mil .àvlães militaf~s 'de acésiro, ' , 
eficazes da Asia. Declara-se, tivas do exército uipôniéo, mas; Nas es.!éras britânicaS afir- primeira categoria na zona da A rapidezcom .quc;procedc!n 
também. que. de homem paralcomo ressaltam os círculos .ml" ma-se que.•,olloderlo aereo da Penlusula Maláia. a Grã-Bretanha paral:eforc;ar 
homem. êssa força é superior Iitares, ('onta com a coopera- Grã-Bret.~nha ua Maláia é 811- Foram aumentadas as defe- suas posições militares . Iio .fl11l 
a qualquer outra t.ropa militar. ção da fróta naval mais Jlode-If.kieute .•J..l~ra rel1elir qualquer Isas da base de Singapura. si- Ida Asia teve o efeito im~diato. 
desde a Rússia até as índias rosa do Extremo Oriente e de ataque dos japoneses. Em al- tuada no setor sul da peuínsu- de 11rOVOCal' lima explosao .1<1 
Orientais Holandesas, e dcsde grande aviação, assim como gumas fontes ealeula-se que a la. quando foram minadas. a ""ítieas japouesas. 

I°w::!~~,~~f.t~~~ 
A Armada anuncia que o en
couraçado " \Vashington", de 

$ . . ~ :~5 .000 toneladas, entrará I'm·O}I.'..·,' .. '..••l..•••· ,' 

s('rviço no ,lia 1r, de maio, isto 
I é. 6 meses antes .da data 1"''' 

~ 

o MAIS ANTIGO DiÁRIO DE SANTA CATARINA 
Diretor-qerente: AltiDo Flores 

ANO XXVI Florianópolis- Sábado, 22 de Fevereiro de 1941 N.8179 

A SORTE DOS COLONOS ITALIANOS 
Kartlllll . 22 (United 1 - Os 

temores sóbre a sorte dos .. , tão iusegura que ninguem se 
200.000 ci\'is italiauos resi- atreve a saír da "apital da A
dentes ua Etiópia. aUllleut~- bissínia. depois do anoitccer, 

~~~I. n~~~~~, a~n~I~~~~~H~~c~~I'~ ::=~I~ ~~;:::~s~o~~:e~~ceo~t: I~::'~= 
estalon lima rebelião de 15 mil gar o movimento insnrgente. 
indígenas patriotas etíopes nos Ise verifique a matança dos co

nos Balcans está consolidada". arredores de Adis-Abeba. lônos, inclnsin mulheres e 
Segundo foi informado, a si- crianças. e l11 todo território::=q~:;~IIre!.. t_1 tuação dos ci\'ís italianos já é etíope. o que poderia (!listar 

• lei de N_ 8ellhor. 

116 te MIft o CONTRAT088I1. 


a Turqule prot.ste
Istambul. 21 (A. P.) - A 

emislora oficial turca irradiou 
uma nota. protestando contra o 

fato de "a Alemanha e Itália. ao 
noticiarem a recente declaração 
lurco-bulgara sôbre O pacto de 
não-agressão entre oS dois países. 
terem-se apoveitado da notícia 

para fins de pr~pag~nda". Acres
~.entou a nota IrradIada que a 

Inverno próximo:
Altas novidades importadas da 
Ame'r."ca do Norte pela MOI\ELAR

11 

Pediram a transmissão dos 
funerais de Hitler... 
.., . ,. 

Nov~ Yorlo:. 22 .(Umted). - <:>& escr,tor,os da Rad,o 

a 1~laterra•. ao contrário. não ;,o~~~~'~~o~!s~:'~~ns~or:;:ci~nd:dad::id~ed:a~~~~: tativa de penetraçá:0 ~o~ fins agressivos._ . , 
assumIu tal aht~de•. e apenas de- emiaaora de Berhm. para ~ue .e lhe t;an.mitissem pe- ,. Voltou:s,: a ,ns,stlr que a Turq,;ua. acud,ra em 
claróu que havia sido plenamen-· dld.,. e criticas relativa ao aeu pro!P'a",a. A ROA anun- aUXlho da Grec,a. cO":'Q.. parte de seu propr'o prog~ama 

ciou que. onte",. em doze e..,..it6rios. atua.do. "", vcíria,a d, defesa. se", aSSu""r o papel de U"'a. ofensora d,reta.. 
cidades do. Estados Unidos. nu",eroaoa cabogra",as pe
dira", a tro.nsmisaão dos funerais de Hitler e da dllllcri
ção doa ataqulIII o.éreos britânicos contra Berli",.

Nu",eroaos cabogra",as semelhantes fora", enviad09 
ainda hoje, depois de oa funcionário. ale",ães tere", 
co",unicado à ROA que todos 09 pedidos aeria", tro.ns
mitidos, não obstante o conteúdo. 

Domingo 
- fj;L a manicure CO"' 
~sr::r~cn~~~cxcS~~vn~ 

t~.-L .~) ;r.'~ ~>~~ / .J '--'!kí_%' " 
~ J • \~Y::~~ ( 'Vr:<f. 

.... 'eira 5•• './ra 
-.:. PenSfi que no Co1f O - J3nur para kis. DCA 
t5mal~'rjarJ.cll.lr.M35 poi~ de S dias, minhas 
ainda C'stá perfeito. unh'lScontinuam lindas. 

... IJTE"'" 

..,,, 

ESMALTE 	 N.-3 o N.o4.~~ 
-------_._--~------ ._~----------.__.._._-----,- - - 

DESCASCAR! 
_ SEM 

SEM RACHAR! 

~ ~=:o:\ 
I.,: r: '~"\ 

._~; ~I~Il · ,-"
~) ,,rJ;..~,~. 1> 

.. , ""to\ -

'\:'.'\ 

2 •• feira 3 •• feira 
- Fui 30 chá d3 Lourdes. - No bridge todos jog!-
Auumpto principal : dores adminraln o bri. 
minhíl mJnicu rc Curcx! lho do CSlniI,ltC Cutcx. 

(·H0 ,,·0
l-~' >\;/.:.:- ~(\~~


~(~.~~~

_,-t,flt~l1 

.1" '. -(~<-~ 
6•• 'eira Sallllado "'
- ~iz. bzcr nova m~~ -OmaravilllOtoCsll13ltc 
nicurc:par.lirõ'\othcatro. CUtcX 5alol1 ainda cn~ 
MJS não foí prcciso! scintill:mtcl 

Exporlmento OI 
novol tonl modemol: 
Hllinkl, Oadabout, 
Rlot, RumpuI, 
Opalino N.-' - N.· 2· 

Rabe-sü qU0 05 britttllicOR 
milhares de vidas. (,ol11partilham os temores de 

Uma versão dos aconte(' i- 'llIe a rehelião se propague 11C
mentos, fornecida por um re- lo interior da Etióllia. de ról'
fugiado chegadO a teTl'itório ma pel'igoga para os CÍ\'ís e de
árabe, diz que os eOlnalldantes dara-se que est.ariall1 llispos
loeais italianos estão conside- lOS a adotar uma aI itude gene
l'alldo a eOllvclliência de solí- rosa para COlll os (:ivis que l'e
citar um armistício, com o ob- nuudassem à proteção das au
jetivo de proceder à evacuação Iloridadcs militares italianas <
dos civís . se entregassem aos britânicos. 

I Vejamos a ((ho!lran da Turquia 
ISTAMBUL. 22 (United) - Nas esferas autoriza· 

das expressôu-se que o pacto de não agressão búlgaro
turco não invalida a aliança anglo-turca de auxílio mú
tuo e que a Turquia defenderá sua honra com as armas. 

~::r~:, ~:::I~~_~~I':u~:~s~on:;~~~~:n;~~tede~;~!~:veld~ 
que representa a tese do governo de Anqóra e do pre 
sidente Inonu, 

Reafirmou-se que a Turquia não rstirou as tropas 
da fronteira búlgara, nem tem o prop6sito de fazê-lo. 

~e:nh:s;o;~í ;'~:íve~ ~,::::~i: C~f:id~ea ase:~:e:traA~~ 
das tropas 06edeee a propo~iio~ de !nter qualquer t~n-

P d t CATEDRALro u OS 
á venda na 


FARMACIA ESPERANÇA 

Rua Conselheiro Nufra, 4 e 5 


FONE 1.6112 

(Defronte à casa H<:epcke) 
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Os ingleses em Lemaos 
Belgrado, ZZ (UDited) - IDformaçõel chegadas aOI círculos 

geralmeDte bem informadol dizem qlle OI britiDicol delembarca
ram Da ilha de LemDol, lituada DO mar Egêll Superior e estariam 
cODverteDdo a referida ilha Duma bale Daval e aérea fortificada. 
Faz·se Dotar que a ilha le eDcoDtra lómeDte a 140 quilômetrol da 
froDteira báJrara, e a 560 de Ploesti. 

TERRENOS I 
Vendem-se. em conjunto I 

ou separadamente, 2 lotes, 
contlguos, situados à Rua 
M8Jor Gosta, próximo ao\Lar
go General 08órlo. tendo I 
cada lóte 10 metros de frente 
por 35 e 30. respectivamente. 
de fundos. Tratar com L. Al
meida. Cães Ballaró. 

Fone 1329. 
50 26vs. - 18 

O 61ho dos pilotos 
Num dos últimos arti 

/tos do lamoso coment..
rllt.. Ralph In4ersoll, le
mos o se/tuinte: 

"Os pilotos que lutam à 
noite sl'o e~coJhido. ap6s 
exaustivos ex.mes. Veria 
licou·se que certos homens 
enxerllam melhor que ou
tros no escuro, possuJ'ndo 
olhos mili. semelh..ntes 
aOS dos /tatos. E a sua vi
alo p6de ser mais ainda 
melhorada, peja adminis
traçl'o de dro/tas que ale
tam os nervos e músculos 
do Olho. Assim, tornam-se 
capaze3 de alvej.r com 
.elluran~a à distllnci. de 
Cem Jardas, movendo-se a 

~'::e~:~OCi::d:'i1:a::r~= 
mai. completa ••curidl'o". 

I 

.I 


vista; C o "No,·t.h Carolina". 
irulão-gênlCo do prilneil'o. a 1l 
de nhl'il, taulhélll. eOlll nuted
pa~,ii() ao prazo estabele('ido. 

O "\Va~hillgt()n" está )lrovi
cIo d(' !) ('an hõe~ 1If.~ 1(j llo1('~a

c1a~, hateriaH allti-at~rCaH ])(1

sadas e 11er:m; d" artilharia se
<""HIUhíl'ía. Sua rplilha havia Hi
do ('o\(wada a .1·1 rI ,· junho (]('. 
1!I:~~. tendo sido lall(:ado :'t ág-l1!l 

em 1." de junho ,I" :1 !14n. ~el'{L 
('ol1lal\Clado Jll'lo ('apitão 110
\\'ard 11. .1. Ilcn~oll_ ,I,,\'cllllo 
te]' ('OUlO illl<'cliato () ('allitào
r10-fl'Ug'ala \\'illiam 1'. O. Cla)'
l\l~ . 

A
. ~("i:
j;; ' . ; ". .:. . 
's c;;:, ~ ,C.,od•• 

0cnhoras J Viu\"oI :" 

Capslllas SEVENKRAUT 
( Apiol- Sabina . Arruda) 
este m edicamento é o 
meHio:- que cxi~t:! P;!~~ 
SUSPCl"I s.io. Atr.no, Fal· 
l.1s.c tr. restabelece as re' 
gras em poucas hQf.JS. 

SERA PRO'ETa 
O SENADORl 

Washington . 22 (U. P .) 
O senador Nye, em fórma de 
a,'usação. dedal'Ou qne há :10 
senadores diRpostos a vot.ar a 
del'lal'aç,ão de gnerra e pre
disse qne o ]laís entrará no 
"ouflito dentro do ]>I'aZO de :10 
dias, a I'outar da data em qne 
se a]>roYe o projéto de auxilio 
à Grã-Bretanha. 

CASA MISCELANEA. distri 
Buidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor. Válvulas e Discos. - Rua 
Tratano. 12. 

A sifilis é um perigo! 
ATACA TODO o ORGANISMO 
Pen8e na 8ua geraçl!.o. NAO CASE sem exame médico 
ou tome antes das núpcias alguns vidros do grande 

Eli~~r914 
E' o depuraUvo de confiança polira combater a SlIiIIs e o 
ReumaUamo. E 101 adolado oftcl!.lmenle no E:rérclto 

como Ofova a fequllllçllO aha"'". 'Sento de Indufeto 
Inofensivo àl crianças. Agradlhel como IIcÔ.r . 

r1alM..~~"· ",~ .., 

--- ... 12~:>:;z..---' 

VIDROS DUPLOS - JA se encontram à venda 
contendo o dôbro do llquldo e custando menos 

20% que dois vidros pllquenos. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:c�rculos.ml
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AUTO-LUXO-MEROURI·II·' 
Comunica a V. S. que mantêm diariamente li
gações desta Capit.1 oi Curitib., passando pelas 
cidlldes de Itajai, Blumcmau ~ Joinvil~, cujas 
viagens são efetu.das em confortáves limousines 

tipo 1940, de domicilio. domicilia. 

Agência: Pfa~a 15 de Mov. n.26 
FLORIANOPOLlS - -- FONE 1360 

Agente: ANTÔNIO APóSTOLO 

DlGESTÃO ASSEGURAOA 

MAGN'ESIA 

BISURADA 

f ••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••!. .... ,... .,c." .. • 
: Auto Viação HCometa~4 : 
: Porto Alegre--Florianópolis--(uriliba : 
• Serviço diário de pasageiros e encomendas entre esta ca- : . 
• pital e Curitiba. com saídas às 6 horas da manhã, recebendo 
• passageiros para ltajai, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com : 
•• ligação para São Paulo e Rio. no dia imediato. • 

• Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã • 

: Seides pare Porto Alegre às 5u. Feira!, : 
• e domingo!1 às 3 horas da manhã. •
O • 
• Para informações e passagens com: • 

: S· 1\1AO.HAJ)() : 
• Rua João Pinto n . S.-Fone 1658 :••'••e~eoce.@~$••••••••••••••••••••••••• 

de Crédito Popular e Agricola de 
Santa CatarinaV ITE Banco 

I\ssembleia Geral Ordinária 
A I~reja Cri,l,! I'rt'shil .. ria


na de Flori a nójlolis tem n 
 2a, CONVOCACÃO 
honra de convÍlla r o povo Nflo hUVellrlo sido !evllda a er.. ilo , por ralta de nÍ! . 
desta cidade pRra assislir à me ro, li ARRcrnbleill Gerlll Ordinária, desle Banco , convo

----------1sé ri ') de con[pr(.ncias TPligi o GOleia llOra li dia 18 dn eorrente, fica 1\ mesma, de acordo 

Representantes e ~~S~~!\~a °r~~I!~·~~t~06CI\~:~~ ~1:)~O~I~~t~~~~pn;~I7.~"~~ ~i~r;Bdo~:~~~;rSe~~~~tuÁ~~ 'l ~ov::~~: 
viajantes 2t, 22 e 23 do correnle, i quanllo [uncioliluá e deliberará com qualquer número. 

Precisamos para todss aS!lS 20 horlls, no aeo temPlo ' l Florianóf!o!i8, 19 de levcreiro de 1941. 
e. zonas do !'Ilfs. N.eg ócio sê· ü rua Vise onde de Ouro .Prl~. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
ri_O e lucrativo. ÓtllnflS COII', to n. 6 1, sobre os ~pgulUtes .\,Hõ 4v 3 
çoes. Cartas à FA BRICA Dr~ lemRs: 

FOLHINHAS ReL 601, Cn ixll. I Dia :!::'-Fê Salvadora. 

1.097_ =-_~..ii~~~~(~:__ _ _ _ Gig~~/~--supremo Objeto de I 


Nas IGridas, I 
mosrno do mao 

~::,CI:~PI~~~";,~~lll~~·~~~na:;hyg'.n.I dl·c·on~~; 
m.nlo., 110' ,.. branca., 

G ,ti ~I 
·~~IIA r~~,~ ,: 

GOMU '.110 
,ao (011110' 1$00 

Cada vez 

8i :1v.-3 
-----:.,------ Si' , - ? I 

OreIS, lrmaos • o Cenlro Espiritll Lu 7., Ca,
ridad e e Amor (Fundado bá 21 
finOS com af'sistência de mê-
diC(1 espirita) à rua Mala La

~~~~i~' ;84
. iDHdjí~açvõo:s ~~~~r~ 

V06?0 tratamento, bfistlln~o pa.! 
rll ISSO remeter nome, Idadf', 
residência e envelope selado 
e subsc rito para 8 resposta . 

5.000 metros de retalhos serão torrados durante o mês de Fevereiro, além de um grande stock das mais lindas novidades, recentemente 
adquiridas nas melhores fábricas do país. 

TECIDOS 
Linon 
Llnon estampado 
Lrepon para quimono 
Voil estampadO 15500, 2S000, 
Voil liso 
Organdl liso. :JSOOO 
FuSlão estampado 
Merinó em diversas cores 
Fustão branco 
Fustão mercerizado, em corps 
Tricoline H@a. branca e preta 

metro 
me tro 
metro 

2S500 e 
melro 

metro 
metro 
metro 
metro 
metro 

'l'ricolines. de 2$500, :lS, 3S:,Oo. 4S000 
Zelir, de 1$500, lsBuO e 
Cubllna 
Brim xadrez, para o curso profi@sional 
Brim branco e azul marinho, para colegiais 
Edm pardo colegial. de 1:;500 e 
Brins diversos a comecar de 
Zuarte superior, de I S!:lUO, 25500 e 
Pano para cópa 
Tecido listado para cortina 
Opala, de 1S500, 2$000 e 
Opala estampada, largura 80 centimetros 
Finlssimll Cambraia, largura 80 cento 
Selim estampado 
Lã azul ·marinbo e grenA. \lara colegiaiS 

metro 
metro 
metro 

metro 

mt'tro 
metro 

metro 
melro 
metro 
metro 

DIVERSOS 
«Leite dd Colcnia. 
Esmalte .Cutex. 
Creme Nlvea, tamanbo médIo 
Bâton Michel e Tangee
PÓ de Arroz Royr.l Briar e Gally
PÓ de Arroz Malv8, IIS000 e 
PÓ de Arroz Adoração, 2S000 e 
Bâton Colgat p , 25300 
'ralco Malva, 2$700 e 
Talco Ross, 2$800 e 
Sahonete Lilehuoy, Lever, Eucalol, 

Oessy 
Palmolive e 

Sabonetes Cllrnaval, Colgata e CheI!lmy 
Pasta para dentes Alvldenle 
Pasta para dentes Colgllte 
Pasta para dentes KolI:lOs 
Sombrinhas modernas em gorgurãt' chamalóte 
Sombrinhas modernas, em seda 
Blusas de Jersey, de ltnOOO. 13$000 e 

E uma inFinidade 

Abaixo ddmos a relação dos preços em vigor parI! o 

1$2001 Ligas de lJorraclJll, para senhoras 
1$:500 Veos para noivas 
2$500 Camistts para homens, li com!'çar de 
3S000 Pijamas para homem, a começar de 
ISi'OO Cuecas para homens , a começar ele 
aS800 Camisa~ "Sosspga> Leão, para homens 
3$000 Camisas "Sossega Leão, para rapaz» 
2$800 Camisas com fecho, para llOmens 

~~~gg ~~~~:~e~~~ ~~~~\o~;~S~ad~az8$000, 108000 e 
;)$000 Calças f \' itlls de flanelll. para homens 

bSOOO Ternos de Casimira. pa.ra homens, a partir de 

251000 Ternos de brim para llOmens, a partir de 

IS300 Lenços a partir de 

28000 Capas para bebG~, de 9$000, 12~00U e 

2$000 Casaquinhos de malba para hebês 

18800 Porta· e6eova 

IS3UO Fita métrica 

USOOO Bôinas para colp.[.linis 

l S700 Pasta de couro para colegiais, de &$, 10$, e 

IS::00 SuspensorIos para rapaz 

2:;500 Suspensorios de couro [-ara .mocinhas 

2SóüO Jogos de couro para rapaz 

3$500 Porla-nlqueis 

3S5oo Jogos de batizados, a partir de 


22$000 Capas colegiai~, a partir 1e 
SEDAS 

5$500 Seda laç , nné metro 
a$noO Seda Romain, altigo superior metro 
3$500 Seda GrunHé metro 
2S800 Seda Granilé, artigo superior melro 
3S000 Seda Peau d'Ange metrO) 
5$500 Seda Organza em Xadrez e Hsta~ (novhLde) metro 
3$000 Sedll Organzll, estampddos modernos metro 
aS500 Seda com bolas metro 
3S700 Sedas estawpnUlls, de 5$, 7$5. 9$, 10$ e 
35800 Seda à jour. bom arllgo metro 

Seda Lllmicre, para combinação, larg. 90 
18400 centimclroR metro 
1$000 Seda Lumlcre, pllra combina\~ão, largo 80 
ISSOO centimetros metro 
2$SlOO St'da Llngerle metro 
:1$:)00 Seda Lumlc re, lavrada, lllrg . 9i! centimt'tros metro 

18$000 Seda L&qué melro 
28$000 Seda Lnqu() , listada metro 
15$000 Seda JerFey, de H$5 c 

~=~~~~:~=~:::~~~~~_ 
.- --- ---.---- ·c",iíf.'·;;;:,;;;;.,'.;r,;ul~i7~~~"""~;U"<' 

A N rI' E N O R ~I O 11 A E 8 
Cirurgião-Dentista 

Clínica e Prótese - Trabalhos modernos 

sob absoluta garantia.


Horário até fevereiro:-Das B às 12. 

S--PADRE MlGUELINHO--6 


mês de Fevereiro: 
Seda Xadrez, de 6$5 e 

1$500 Seda '[afetá Moire, largura 92 centimetros 
10$000 Seda listada para Csmisr.s (saldo) 
8S000 CAiv\A E MESA 

14$IJOO Cretone meio linbo, branco, 1,40 
3$500 Crelone meio linho, hranco, lurgura 2,00 
45500 Cretoue meio linho, branco, largura 2,:!U 
3;;500 Cretone meio lioho. cores. largura 1,40 
5$000 Cretone meio linbo. em corep. larg. 2,00 

1~;ggg I.~~~~~~~ Z~~rro~~~a~:u~~ ~oetr~:ntimetros 
22$000 Algodão superior, larg. 1,50. peça IJ metros 
3051000 Algodão superior, la~gura I,SO, peça de \O metros 
3551000 Alvejado superior, largura 1,59, peçll de 10 metros 

8500 Alvejado b(,m, p~ça de 10 
15$000 Alvejfldo especial, peça de 10 
4:5000 [ Alvejado bem encorpado, peça de 10 
2%0(\0 Morim Dórinhll, peça dp 10 
2S000 Morim Olguiuha, peça de \0 
7$000 Cambraia especial, peça de 10 jardas 

12$000 IMorim dt' cor, boa: artigo '. 
2$500 iCltitão superior . 
5$000 ' Reps enfestado para cortina 
8$000 IPdno desinfestado para colchão 
2$5{\O, Pano enfestado para colchão 

12S0no l Atoalbado superior, largura 1,50 
42$000 Colchas para solteiro 

Colchas para casal 
2$800 Colchas mercerizadas, para solteiro 
6$000 I Colchas mercerizadas, para casal 
5$500 Colchas brancas especial , para solteiro 
7$500 Colchas brancas espeCial, para casal 
8S000 Colcbas de veludo para casul 
9$000 Cochas de seulls para cllsal 

mdr08 
metros 
mE'lros 
metros 
metros 

mt'tro 
metro 
metro 
metro 

metro 
melro 

10S000 Colcha de pura seda com franja, para .casal 
7$000 Colchas de renda, para casal 

1:1$000 Jogos de renda nara quarto, 7 peças 
lil\OOO Jogos pintados pura quarto, 7 peças 

Toalhas de rosto, de 1$, 1$5, 2$, 2$5, IIS !l 
10S000 Toalh..s de baDhos, legltimlls alaltoaDas 

Toalhas para chá com 6 guardanapos 
88500 Toalbas para chá com li guardl.lnapos 
7$000 Toalhas pintadas para chA, com 6 guadanapos 

13$500 Corbertores para bebê, de 5$ e • 
3$5QO Cobertores xlldrez, para solteiro 
~SnOO Cobertores xadrez, para casal 

1i'$000 Cobertores bons, para casal 

de outros .artigo!:1 que deixdI'i'íos de mencionar por Fdlta de e5paço. 

metro 
metro 

melro 
metro 
metro 
metro 
metro 

::::~~ 

7.$000 
10$000 
5$00() 

3$800 
5$500 
6$000 
4.$500 
6$000 

10.$000 
14$000 
35$000 
38$000 
37$500 
13$500 
14$500 
17$000 
\OS<lOO 
12$1l00 
16$000 
1$500 
15500 
3.$000 
1$500 
35500 
35900 
9$500 

1250VO 
111000 
16$000 
145000 
18.$000 
221000 
355000 

. 585000 
18$000 
28$000 

'36$000 
35!IQ0 

. 7$000 
12$500 
135500 
~1$OOO 
6$500 

15$000 
20$000 
16$500 

Aproveite o seu dinheiro. comprando na CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente a dinheiro 
R1JA OONSEI_HEIRO l\1AFRA, 15 
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JÁ SABIA QUE
1- " ••• 

a ,~nt~çào resultante do picado d 
mosquIto e causado, nào pela ferrood o 
mos por um líquido injetado no pe/e~ 

!JI:;'~. ·'L--Ir; 1 2- qu,ando se coça O picado d . 

~OS~UltO pode-se provocar uma ~n~m 
--'. . : ....... 1 e cçao de perigosos corlsecluêr'cia<2 II 

Goodyear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmdra de ar-Correias 

S,lto!! de Borracha-Mdngueirtu-etc. 


Produto! da 


Cia. Goo~year ~o Brasil 

com Fábrica em São Pdulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

I~~~~I~;'~~:~:~~~:~~~~;~~

Mostruário em Tubar=to. 

- _. - ._------ -----

14 ao invés de .2 
Londres, 21 (Reuter) - O 

t ]u'i m ciro lonl do ahlllr'alltado 
feli<:ilol1 a <'idade de C l'Oy<tOll , 
por se l l'l" conseguido coletár, 
ên tre os seus habitantes, du
rante a. "SPlllalla de Al'llHllllen
( OH", a quanOa de l.042.16lli 
bl'as. dinheiro suficiclllc para 
a ('Olllpl'U f}(~ -I dt.'stl'oye l's, e m 
vez de ~. eomo se tClldoll uva 
a nl priOl'lHeutt'. 

(lllalltlo Rir Alexunder falou 
110 almoço inaugural da " Se
lHa na lll' AnnuuIentos". disse: 
.. ="ão estOlI 11l1lHo illl]u'cssio
IIncIo. (~Olll a pel'Slledi "u do 
('l'oydoll lt '\'a Il UlI' ullla quantia 
para a ('olllpra d(\ dois des
t r()y('l' ~ . luas. casO essa qUHU
I ia rÚ~f-;(, <lu)tli('uda. tab'('z e lt 
fi('as~(' mais ~a tis(l'itO. 

I 
..lo sa h,'!' quasi a q\lantia 

apurada, li p!'in l<'iro lonl <lo 
allllil':tllUlIlo {pleg:l'afol1 illW
IIi :ll:l llH'nt p para ('I"un tou. di 
ZP! H] O: " lh'~ I(,S-lll(' ;) qllP \"o~ 
"l'di " , 

I 

Quer ser feliz ? 
Em negoclOs, amores, ter sor

te, saúl1e e realizar tudo Que 
deesja? Mande l$IOG em sellos 
e escrCVR ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Pust. I, ~07, \tio de Ja
neiro, que lhe indi ca rá () meio 
de ob:er triumpho. ppl~ perída
Me. tnr ~tr n;;! E" s;'~lic1e . N:io hesit ... . 

D5r de dehte ? 

a••u•••a•• aoa ....t•• _ 

'''10 'I"••••• "oc••, 


PROCURADORIA GERAL 

L~~lmRS JUftUBHR 
(da Ordem d08 Advoga

d08 do Brasil) 

Processos admloistrati 
vos e oas Repartições 


Públicc8, Registos de I
Marcas e P"ltHlles oa 

Propriedade Industrial. 


Naturalizações, 


Av. 26~V~~~lilAVr,.~HA, 
CAPITAL FEDERAL 

404 <lO-53 

jle~ILi~~ e: 
A lalta de vivacidade, a tristeza ou 50' 

bretudo a indolencio que torna o hobalhadar 
incapaz de prc.lduzir o QU'2' se espera delle 
e que elle. d e resto. póde dar - ItÕO e a Ple· 

quica -Vicio; é peOI: é a Pregwco ·Doenca. a caracleris~ 
tica da "Opiloção", da qual ã um dos symptomos ma... 
expressiVOS, 

Para combater essa preguica doentia. basta tornGJ 
O "Neo· Necatorino:". que lestitUEt ao enlermo a saUWJ <.: 

Q di,posicão pma o trabalho, 
A Neo - Necatotj l1~ é um vermiIugo poderoso, acon· 

dicionado em capsulo::; rc~~ ccnlcndo tetIachloIsto de 
carbono el11 solulo "",tido e cptimamellte lol..rado pelo 
organismo humano. 

Quásl mdo ~é~ulo u6"+exil
tência é o melhor reclamo 
d~ prol!!rcDcl. • 11IJf~:lIilE 
IllU.DRE para limpar, for 
LifIcar e rO~'.Jvcnescer os 
cnbelo3. ElilllfllU n caspa, 
fa% "~":lr ~ '! I.!~~a dos 
~eb~! '~,,: '!; "i:!~ar A <lt'••' 
prii .,õ:l\."a os cabelos 
b("", ;!!_:~:~" :',I':n O~ tingir,; 
d" .JlI\".~ \ i.!:'}r P mocidade.. 
Nll.o CI)II I.' ~ 11I s3i~ de prata ·. 
usa-~e (.'0\1 10 'cç!o. 

ORIIT\S 
Peça-nos Impressa.. lobnI OI c.a.. 
da!los dos cabeloa CIo o Plelbor UM 
da ..." •••••••••a ....... 

VÕd.... peI" cOlftlo 81000 .... 
~.'o OU 'alor ...,..,dQ. 

IUISO lO 1I0UOr 

Mão póde haver saúde com um sangue i .... 

-paro a correr pelas veias. O ELIXIR DE NO
GUEIRA, do pharmaceutico chimico João da 
SUva SDveira. é o maior depurativo do san

LLOYD BRASILEIRO 
«PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJU;PORTO ALEGRE (Para o Norta 
no Sabado, e para o Sul na quarta· feira): -COMTE. AL
ClD10., -COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. 
LINHA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO.,

TUTOIA!FLORIANÚPOLIS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O NORTE: 
COMTE, ALCIDIO: dia lO, de março para Parnnnguã, 
Santos, Rio de JaneIro. Vitória, Caravelas, Ilhéus, S, Salvador 
e Aracaju, 

DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, 


UI, tUYlIlID! .U....U uii.· 
RII;1Id.Klldt..'-.111_.. ......... 

Or. Remigio 
CLINICA -MEDICA 


MolesUas internas, de 

Senhoras e Crianças em 


Geral 

CONSULTORtO: 


Rua Felipe Schmidt-Edifi 

cio Amélia Neto-·Fone 1592 

9 ás 12 e 14 ás 17 horas, 


RESIDENCiA;cae. - O ELIXIR DE N OGI1EIRA é mais flae Av. Herclflo Luz. 186Agência-Rua loao PInto, Armazem - Cáls BadafO. - Phone: 1392 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338am Dom~ é um SYMBOLO! Attende a chamados
H. C. DA COSTA - A,_nte 14 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O REMEDIO ABENÇOADO ~ 
~ POR TRES GERACOES 
~ 	 ~ 

CrMito Mútuo Predial 

Proprid,;rioJ: J. Moreira & (ia, 

FEVEREIRO 6 
Foi entrpgue ao pr<'stamista Carlos Koch, re 

sidellle em Ita.i"!. possuidor l1a caderneta !I . IO.JOI , 
o prêmio que lhe coube em mercadorills, no valor 
de r~. 6::!OU.sOOO, contemplado no serteio de 4 de 
FevereIro de 194 t 

FEVEREIRO 18 
TERÇA.FEIRA 

Mais um formidável 8ort!!!o a Crédito Mútuo 
Predial, realizará no dia 18 de Fevereiro com um 
prêmio em merclldorills no valor de ra. 6:250$000, 
além de muitos outros meuorcs. 

Continullmos pagllm!o o fundo de reembolso a 
todos os ;Jrestamistl' ~ cujlls caderneta9 tenham 
completado 10 anos sem interrupção de pagamentos. 

da Baia» 
Fundadll em 1870 Séde: BAIA 

Seguros Terrestres e Maritimoo 

Capital Realizado 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em t931-1 

Rs . 9.000:(',)0~OOO 
50.058:377$952 

:U88.652:899$714 
Receita em 1938 
Ativo em aI dI! dezembro de 1938 • 

22.786·183J148 
7l.478:791J813 

Sinistros pagos 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 

$.094:7l5~170 
17.186:248$949 

Diretores: 

Francisco josé Hodrigues Pedreira, Dr. Pânlilo d'Utra 


Freire de Carval.ho e Epilânio losé dr. Sousa 


Reguladores de avarias nas princip~ls cldad~ s 

da América, Europ~ e Alrica 


Agente em f'lorian6poliS 

CAMPOS L O B O & Cia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

Caixa postal 19- Ttlephond083-l!nd.1el.•ALLlANCA. 

Escritórios em Itaiaí, Laguna e 

Blumenau, Sub-Aqente em Lacres 

____IIlIIIi__' '!�''�l!!j 

SIIGUt! SaNGUE! Sn~i:titl ! 

SANGUENOl 
(formula 	 fil8mãl 

E' o unlco rorrificilnle no 

muodo com 8 elemeüto<; 

IODleos: Pbosphoro, CIII 
elo, Arseoialo, Vanildato, 

ele. Com o seu uso DO Urr, 

de 20 dllls, DOia-se: 


1 - Levantamento iicr~1 

das rôr~ls e voilg il1l1r:~<1íl

Ii do l.,peUle; 


a---DC5Ppp,reclt!lC!lto por 

colIIPk:o aa~ C:õle~ de CI

beCI, 101011101. e nervoI"

dia; 


3'-Colllbale rldlcu: dt 

deprelaio nerV(óbD c do CI~· 

••"reclnaenlo de &l'IIbo~ o. 

leEOI; 


4' - A_lIlllelllo de pelo 

varlllldo de 1 c 3 tollos; 


O Slul_ell o: é lJma flrr.'.l

de dellloberl; .cientlllc~.

Cplnllo do dr. Manoel 50' 

•• deCo.t~1 

~. ft· 

{~o EI""'d,I'''U" o 

'·f~ "0"" "",O"PO 
sl'rn n nlono!oni'l (l:\ j..',:',nn:: '.,\!c<L C'lIll!"::':l 1\1 .: ,:1(~í 	·0' ~.::~ -' 

GIL FELiclO tivo para rt'll!l;' ;l1nigos.e DALVA CONTI 
A me~mn finillidadc de saúde (' hyt~ít'ne tem o n1ethof! ) Gii:{· \ \(, 

fH\fticipam 80A seus pu D1J ~- de bnrbt:ar em casa, sem a m')Ilot[)!l·ia dos. \-·~lhos sy"l"r' w :õ ~ 

rentes e pe,S\lIl~ d" "U ~ S 	 t.1mm-m com um fim social, qlle é r) de 

relações que rr.ntra mcns urna nppan'ncirl que: Cl lodos 

tflTllm CURllmento. barba diari<lnwnlc, em caS8. Adquira um opp.:.n:lho Gil1rtte C' 

Aponhocobolo f '.,.pelo lodo R,uPlrr. U5C-0 sempre com lumiuas Gl!lctte Azul, <lli unic:a s r~g.oro~ :Imen · 

cão normo l te a s('pticélS. Terá dado um 

grand t' passo para a defestl 
de seu rosto contrA peTigo~ 

.as infccçõ('s 

~I~~I 
I IDALVA 

~ NOIVOS I Gillette ~..~~~n~~~l~ 
Ca.ixa PO!ta./ 1797 - Rio ele Janeiro 

Terrenos no Balneário 
Escolha já o s~u Icte de ler

reno no B81ncário da Ponla do Curso de Guarda-livros Sociedade Cooperativa de Responsbilidaae 
do Leal. As conslruções aumen· em sua casa Limitada 
tam. A planla dos terrenos acha Peçam prospeet06 à Cx. 
se com o sr. Arl Santos Pereira postal, 3í17 S. Paulo. Preci
que se acha encarreg~do d. 60 ageotes em todas as cida· Banco de Crédito Popular e Agricola 
venda dos loles. des de Santa Catarina 

Rua Tralano n.O 16 - S~de ploprlaAVISO AO POVO CATARIHENSE 
Regtstrado no Ministério do Agricultura pelo Cf'rUrícad,l 

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. 

linhll direta Porto Alegre-Florilnõpolis Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
Côdivos usados: CASCOTTE la. e 2a, edição

Empresa Jaeger & Irmão FLORIANOPOLIIS 
Saídas de Florianópolis às terças e sábados EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis Emprestímos _ . Descontos - Cobranças 
às quartas e sábados e ordens de pagamentos, 

Saídas de Araranguá às quartas, Tem correspondente em todos os Munlclpios do FilIado. 
sábados e domingos Ilte presenta8te da Caixa Economlca Federal para • venda 

dll~ ApoliceB de Estado do Fernambuco. com 80rtelo 
Aqanla em Florianopolis: DAVID SILVA semestral, em Maio e Novembro. 

PRAÇA U\ !.IE NOVEMBRO 

11 ~i================~~==~ Papa tOd:: :ioC~~::.S '::'~sa,~:::: :el:::!~:t:~ Estadas 
Mantem carteira efpecial para admioi8traçlo de prédlo8. 

Recebe dinheiro em depósito pelas~AS CHUVASI melhoaes taxas: 
C/C à dlspo@lçlo (retirada livre) 2% 

M VODANQAD BRUSOAS DE TEMPERA'I'ORJ. ·I1!.AZEM OQW_ C/C Limitada 5% 
eoo UM RESFRIADO. QUE, QUANDO MAL (JOMBATIDO. C/C Aviso Prevlo fi% 
PRODUZ UMA TOSS';: lMPEHTlNEN'I'I!:. o QUB EQUIV~ C/C Prazo Fixo 7% 

DIZER - OAMINHO ABl!:RTO PARA ORAVM ENFElUIIDA Accelta procuração para receber vencimentos em to

DJ:S, TAEB COMO: BRONCDITI!8, CATARBBO rULMONAII das~s _R~~artl~~es Federa~s, _~~~~u.".e~unlclplI.s,__ 

Doa NAS COBTAI E NO PBITO, DJ:PAVPIIBAIIIF.NTO • 1JIU 
P'IlAQUEZA GIUIAL, PIOANDO. PORTANTO, o OROANl.UIO 
!'REDIl!POIITO rARA 011 DOI! WAIoa. IfLAOII:LL(» DA I HEMORROIDES 

IIUKANlDADI: A TUBERCULOSE 
i ~~:r;I:~::,~n!·S=~:ni.~c:.n8:-:::Ja;USAE O GRANDE TONICO DOS PULMOE' I.ta a.paclfico traz alivio. 
l A Pomada Man Znn, preporada especialmente 

paro todos os casos de Hemorroides. é um cspe·I 	 cifico que difere de seus simila res pelo fato de 
ter em sua preparuçõo uma substancie de reco
nhecido efeito antisético-bactcricida. que evita 

II 	 ~~?:~~:ç::i~nr:cc~Ot::ç~: :;i~~"zO ~~~ta~:~.~~; 

I 
componentes da rórmula. A oçkio extraordina
riamente benéfica da Pomada Mon Zan ê imeII ~I ~~~ JO'~ ~A[.~!Os!~~ 
diata: - D1ivia as dôres c os pruridos. dcscongcs· 

I 	 ~j~;d8Aa:::~~~~~aCp:a!t~~~o~:~~e~~~i:U~~~~~

I QUE FiCAREiS FORTE E ROBUSTO I de . A venda em todas a s FurmHciH~ IC DLVbí\ri....s. 

IlECONSTI'fUl :d'E DE 1.· ORDBM 

PODEROSO FORTIFICAND 
 ~~~dir!~~nd.P~R~u ~~~~R~~ID;.~ 

baratodos De Witt, CaiJ:a Postal 834 - Rio de Janeiro. ~ ~mpanhado da importancia de 10$000. 

I 
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• EJmI- Iü*. 21 ti f erüI ta ". 

a qualquer hora do dia e da noiteBIIJO-FRIO 	 "Café Java"
Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

o Estado 
Ant~• • 'd iriDm ~ - " N!io convidem 
C:\tmm:c,l ll wmporc (1Intada e di , 

pl iec'T11C" , E. no verdBde Carme n semnre estaVA 
m uito fOli i:9Cb plIr:! Ir ti It,'II OU p.aooos. lua, ",tê 

........C"'-"-' ·'Ik',r quc COffi('çOU Il UI Cl r MAI ZENA D URVEA. A'lOPa. 
uca, «' cremou', OI lelume. com um aabor novo e 

RedlloQlo e OfUolna •• ns ddici(')SfJ' sobrcmesi'l•• preparlldra com MA IZENA 

DURVE.... . Ihr u('srocrt"rom o " pe lltc... c começou _


ral ,f0110 Plnlo n. 13 o ~Olllf elo pnurr d e comer. Ar.or:'! , C 3rmell coutr ll: os 

flra tOI com MA JZENA DU R ....E A. c.!e :lho vlllor nu-


Tal ta2J-C:r.. po.tal IS9 E'DE 	 ~~~:O~ .:~~::!~~. ~~'~~'::::: dCc;~~~~~';ccat';;:~~: /1;-!;:ffi'i:~.1 i~/
H•• to•••••eb,elde. c. t.!,~,.~I,,,,,: ".,,~I~"C!,~I••_cI Comflre • 

..c•• ou slmpl.... llrol~pe.....11"."0••
A!5:510 NA TUIU! 	 "j~~~A ~':''!~~t.l~rR~~~r~u~ó••Ir.quez.carro_ ••lIenlulneos,••I, I.". ~!:~:.r.I:!'~~~j=• 	 D URVEA. 21, Gr.ti. 1 Remet.-m l! seu li-no " Reu il.s de (olinh." 

Ne Ceoltal: •• remedla .baolula. que não t.lh•• NO.....[
Anno 4050011 •• lo••e dos lublN"culosos lom.neIa.. conv...i.nl.m...... 	 tooa pane 
Sem~.tre !~500\I CONTRATOSSE I" .ec..beu m.11 de 24000 alte.lado...... 	 ' UA 

(IO" Ol l'rlmeotre 1!$01lU "delroa.,i Tenham culdado! olIol Nito se del••••ng.n.r~·Acc'" 


IiAI &500 ") tem .0 o CONTRATOSSE. que 6 b ••Dlo. n .... te... r••III1.,_ 

Num(l ro ••ulao I~OJ •• lI.radabilissl..e~ TlISmhalD-ao ......... _. ~... -_._ _ ... - - ---- - - --- -- - - 

~ - d d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NQ In/trio, ' Curso ~atarlnense e Ma ureza: 	 . • 

AImo 
8emBIl", A 

Trlmeltre 


Curso o artigo iOO.
giDaSiaM~l~!Çe1.~l~r{t com [mpresa Nac ~e Nav '-HlBpc~eU Ido Dec reto Fede ral D. 21.':l41.. • 
AnDllIIotOI medIante Mnlr.olo Aula~ noturnas para alunos de nmbos os sexos. • • 

. A ID!"tri cula ~stá aberta . podendo os inte resslldos obter • •• • 
~o~o~~~~~;;o d~~ r~~menle . na séde do Curso. à PrRça 15. Transporte r~pido de passageiros e cargas com o vapor cAnna"; • 

65 V.- 14 . unIcamente de cargas com o vapor "Max" . • 
~ dlreoçlo nlo le relpoDoablllaa

petOI OODceltal emlttldol 001 	 !•• -- . _ . _ . -	 - - _ _ _ o _ • ••• _ • - ._. - __ •• •• _. __ 

artItIOI aulpadOl 
SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS ..: 	 _._- _. I 

IISTITUTO IIE DIAGNUSTlca 	 • Linha Fpol is. -RiC" de Janeiro ILinha FpOlIs.- Rio de lanei ro I Li nha florianopolis- •
CLINICO • Escala lt:jaWa~~~s.Francisco Escala Sao l"rancisco L aRlln~ 

Oro Djllm. Mcellmlnn • Transportes de passsaeeiros 

"'ormado pela UolvBrsldade de 


do 	 I 

• e ~rgas. _. I Transporte de cargas I Transporte de cargas . 
Genebra [Sulça' i» --L

Com prAtica nOI b08pltal. europeu. 

Cllnlca médIca em geral. pediatria. • Paquete C. Hrepcke 1 e 16 
 PaQuele <M ax'doença. de) 810tema nervo. o. Paquete cM ê' x' 


Assistente Técnico • Paquele 'Ana' dias li e 23
• 
 dias 7 e ::2Dr. Paulo Tavares dias 2 e 17 
Curso de RadIologIa Clfnlc1 com o : Salda á I hora da madrugada. 
Itr. IIlnool de Abreu Camoan8rl0 
S&o Paulo). Especializado e m HI TRONCOS FORTES
giene e Saúde PÚblica. pela Unlver	 : ~o~baat~q~~ ~~ ;~;~sp~~~a~:!~ Saídas ás IH Il oras p. m. I Sai d~a:rulga~~~a da • 
Ildade do Rio de JaneIro. 

Oabinete de Ralo X P", o ~~ r. ":l r:U?!:!; !.e • peras das saldas. G 
Aparelho moderno SIIUIENS pare q uc:-\!{"l • Ordens de embarques até ás IOrdens de embarq ues até _I Ord:~ s I~e de:Sb~~~~~~a:té •dlaanchtlcoo dei do, ncao Internu 
Coraçlo. pulmOeI; vea1cula biliar. 	 ., 12 horas d::id;~~peras das ás I Z horas das saídas. • 

(I I f" 
estômagol. eto. c ur :'_' c· C~~ u· 

RadIografia. 6._. e radlolP'aHas } .cm ·fo f" o:. !" ( ' l~'- 1l 1l1 r.C U;O:r . • _ ___ _ _ __ C 
dentárias a p :-:; '.' b 10"' t 'J S. f:a j.:;I IH,' H:.) U .J · ~l · · !l l';" :' l ~'JTHlC N O 	 •

Eleclrocardiogralia clínica (: :) : :, nc :o tl~' O O ~ l1.c dt:'irm. O NUTH!O N Iõ' o veJUO 

(Dlagn6stlco preciao da8 moléstia. c: ~ ;~ I Cc;,l ;. ( ; ~e S~ la:;;~m u!. d ,·,: o ~odu l:.:o c h ir:lI ("u d~ : Observações: ~r~s~~S~!Ji~~t:e~;~e~:~~~~:~· d~O a~~~::f~~riâe ~aac~:: •",o: :-::.d(!~ c': !l struccc!.:s no,:>- c!uu :li!!mo·· o ie ll O. c p l:o.. ·cardlacal por melo de traçados 
elétrlcoa.) 	 C,) ::on lo tlc d o I ~~:" :O r: o G I ~,'~n l<':o cOI: l id :J~ • E' expressamente prohibída a aCQuisiçllo de passagens a bordo dos vapores. I

E:-r. ~SI ~ :) CIü : l ~ U Sf:{Ju ::"I da Cf: \ s u a IÔlmu la vú.~ lc.· \'O IMetabolismo basal elll!~ CCf:sl ll\i e-m u ta![~\O· o V' ÇOI C'jl:(:- la lle u o~. mu~ • <Rita M~r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelO trapiche sito • 
(Oetermlnaçlo dOI dltórblos dao r.idode u ~ il q ue 110 bolho e c 1:::-5 d~ hili!aà os u o ~,U"
g!&ndutal de . ecreçlo Interna'. q~-:: p : -.:: ,::h.!!.. ',, ': 1, (4'1\ f">ohlr-n rl o , u r :· :,1' 1_ • Para maIS InlormaçOes, n2 séde da 	 • 

PelO q ue o s Ol\' Cles se- \ ot. a ba lados. o f E-t:!OIT, O ·IExam~o:~,~ Ij ~~~~Jlco do 	 • Emnresa Nacional de Navegação Hoepcke •Iam lo!1 e-s. q u-:::n d o c nalu' lem. tod os. esses c lemc-!lIos 

IUCO duodenal e da bUls). rezo não bosta. Jecon e·se DUHitlv OS I nd : s j)en sa V~ I $ 
 • 1 á rua Conselheiro Matra n.· 30. " 
Oablnete de flsloteraDla ~o "gp@;(. ,.j , OI;;! equ.ilibne de oIQon~ruo. 

Ond81 curtal. ralol ultra-vIoletas. 
ralol lnIra·verMelbo e eletrloldade ~:..~·f"", .~:;:,.. _ 'II.",. ~ , ;. 'C. ~.~_ J 	 : •••••••••••••••••••••••~•••••s •••••1 

médica 

Laboratório de microscopia e _ _ . _=:::J 
1!:====c:J~ulrio 	 M(U AM\60, PRR~ TOS5(5 tUanálise cllnica 08. IIBIlBL BDI8mO

r.·:rml~~I=~~llo"~od;:'~~~~f:' 	 so ACO~5(\.HO UM I\.lM~oio. 
mo. doaagem da uré .. no ••ngue. CLINICA GERAL 
etc. Exame de urina. Ireaç&o de AEscola Jean Branóo em sua casa por correspondência VIAS URINARIASAaebeln Zondeck. para dlagn6.tlco 
precoce de gravIdez,. Exame de Olvldamlntl registrada lob N.· 5U em 1918 Especialista em molestaspUZ. e_rroB. liquido raquiano e. 
qualquer P::'I~::a E::o.elucldaçlO Dá lições . sistema moderDo, para se c~\~~:o~u~~~~:e~(~~~:;_ 

Roa Fernanfo' Macbado. 8 habilitar. mesmo sem pre paro. á profissao culose. etc.)'-.
Telerone 1.195 de guarda· livros . Ensino com o auxilio de 


FlORIANOPOLIS 
 ~. ~ 4 li vros que guiam facilmente como prores'l Consultorio: Ra. Tllllno 
.• . sor partic ula~ . E cômodo habilitar-se ao pé d.. 14 •• 16 ........ 

'9 do rogo. ~ew mesmo desatender os alaze- - Pbonl 1595. 
'. ' reI!. O c urso completo de 12 lições, que I . . . _

(;\'. fará em 4 meses e um diploma graUs es- Resldencla: R...!HO Pln-
OR. . RICARDO pecialista em contabilidade. custam apenas lo. 1 (Sobr.)-PJt- 1214. 

300$ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao aU- I,:1;;:S~~~~.:::==~=:I 

a 

tor m'l.ls conhec ido no 	 Brasil. Portugal. Alrica; tem malsl

GOTTSMAN 	 ~~ !?u~~~~ ~:r,I~DJ!:~ C;r'::~~I.a~u~a~~!~u j~. ~~flt9r~~Y!~ Negócio de ocasião 

1376 São Paulo. Dav~~~e·Co~~e~~~~r~ ter!'[:r~~:
Ex-chefe de cll

perto da esquina da rua Pa
niclI do dre Roma (a melhor zona 

Hospita.l de desta rua). E vende-se tam


bém um 8utO (IImueloa) Ford
Nuernberg Farmácia "Esperança)) de 4 portas. tipo turismo de 
do luxo, ano t936. Vêr e tratar.


(Prols. L. Burkhardt auto e terreno, à rua Padre 

30v-22
a B. Kreatar) Farmacêutico NILO LAUS Roma. 53. 

Espec;alista em Hoje e Im.nhã leri I IUI preferid•. 
(Anwyia GeJ a1 • 	 A.t~fi~iG I 1i1~~1i~iG 1Drogu nlcion.is e estr.ngeiru 

Homeoplti.. - PerFumariu. - Artigo. Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de um;Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de de borr.cha boa Instalação de luz oU obter materiais elétricos, em seu própric

interesse, visite sem compromisso asenhoral) a partos. 
Cirurgia do &ystema 

nervoso e operações 
 Garente-se ~ e~a,ta o~,~rvância d~ INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

de plast1ca, 

CODllullorlo 6 rua TraJII
 receltuaflO medIco. ~ pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preço~ 

DO, 18 (dlll! 10 611 12, I ,d' nAo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISoOO, fios pan 
dlll Ib 611 16,30) Tele· Preços mo teOS instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir dE 

phone - 1,286 . R, Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificio do $700. e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todosRasldenela A rua EH

teves Junior, 20. - 
 Mercado, frente à'CasQ Hoepcke). Inslaladora~ de Florianópolis . 
Telepbone - 1.1Jl tone 1642 RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMlDT, ll-Fone 1674 ______.8'1.__________ 	 --.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:nlcion.is
http:ACO~5(\.HO


o ESTAOO 22 de Fevereiro de 18~1 

OUVIDOS. Dr_.____I__ ARAUJO~~_-NARI
OLHOS

Z, G
, 

ARGANTA 

I 

Especialista; asslstente .••.• d() ; ~r()fes,sor ,..<S.n.• o.n 
:dó Rio i de. Janeiro~ .' . ,.. ,' 
<. Pela manbA, daÍl 11 . As 12 172Con.u tas: A' tarde, dai 4 ál 6 1/2Ê DI Consultório:. Buª.. V_itor._Mêirel.es,é ~~.; : "Fcon, . t .~7 

MobiliQ de quarto
V.nd.·••• uma, .m ••tado dt nova, com ., peça•. Pa-RESlSíEAlI/L>/ 

vam.nto à vi.la. Informaç6e. n••ta redaç&o. V.- (j 

Dr. MADEIRA NEVES- médico e'peci.li,t. em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente 

Con8ultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fone 1467 " 
Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 

. . I Teria havido 
Vida Social J~I~~!~~'~~~)o: 

~on. ('nlTl'~I'OJHl (' nl(' da Unitt'II 
ANNIVERSARIOS l'ress) .- ,\ jlossihili<ladc de 

Faz anos nesta data o sr. 11111 a11'a7.o lI a~ açõps 1l1ilita]'(>s 

Osvaldo Goulart , proprietário do alemi'u;. 1I0R Balcall~. )16cle ller

confort ável «Salão Record», lu iti l' :lOB hri1 ft llko8 enviar pa-
Pela distinção conl que trata os l'H n (:l'l~("ia ~ufi<"i c Jlje podel'io 

seus inúmeros fregueses e amigos. lnilitar , pal'a ('~tahclel'er lIllla 
o aniversariante, por certo, re- "linha \Vawell " lia :\lacec1ôuia 
ceberá hoje muitas feli citações , ü na Tl'áda, eOIll () fIlie OS ill-

O nosso esti~do conterrâneo, I ~:I~~~~~).tel'hllll 1Illl haluarte bal

sr. .Jaime Linhares, alto luncio· 1 Uma consnlta ,Iirélamente 
nário da firma Carlos Hoepcke I'palhmc.la entre OR c ll1baixado
S. A., vê passar hoje. mais um r"s" OIlII"OS enyiados diplomá· 

Faça uma prova tambem o Sr. com o n o vo aniveasário natal1cio, ti( 'OH dOR g-O\'êl'llOR , vitahnen 
nos 

novo e aperfeiçoado. Com este novO olco que 
Atlantic: !vIotOf Oi1 : fahricado por um processo u, illt creS8a(I()~ BakallS, 


Passa, h01e, o aniversário na· l'eYf~lo\l SUl'lll'celldente e repen

talício do Revdm". Padre Emí· lilla modit'il'ação das opiniões, 

Iio Durner, S. J.. diretor das a er edi talldo-se, agora, que a 


tem uma pellicula 4 vezes mais resis t ente e reduz O 

~~'.:..> desgaste -- - o Sr. obterá Congregações Marianas. ..\Iemunha não realizará UUla
I~. em seu carro, os mesmos 	 Ex·diretor do Ginàsio Cata·c:-. a\:ão mililar imediata nos BalI - n~" resultados da Prova de rinense, a cujo educandário em- ('an!-), ou espeeiahllente contrali )~U" !, FlOrida . E,perimcnte-o prestou a fulgurância dos seus a Gl'éeia, Supõe-se que, e nl vez 

conhecimentos de ciências e le· de nma operação militar, o( tras, o aniversariante ainda con Itcich utilizará as forças ter
ta com vasto circulo de relações restres e at~reas, quo tCl11 na 
no seio daquele estabelecimento Hunlâniu, pura exercei' pressão ~~;;;;Ol 	 ensino.de política sôbre búlga,'os, gregos 

HABILITAÇOES e turcos. 
No Cartório do Registro Civíl Compra, na CASA MISCE MOTOR ::~ã~~~~t~:bil~~~to ~~';,,~~~:k~ LÂNEA é saber economizar ' 

Taulois com a srita. Alba Lucí~iAt1aAtlc OIL 	
~~~~::;~: tilha do sr. Henrique 

UI·tlma hora 
NOIVADOS 

fil;a°':;oa s~~s~:~~trS~~:~. ~~:~~;~ (:e :~_l~~~:{~~l~:~i~~~i;:~:~," !;~~~\~; 
Brüggemann, ajustou núpcias o despachos telegráficos impol'" 

--~ I 
N t' · IPREFERIU VOLTAR As sr. dr. Iãm Correia. talltes.. ' 

I 	 FILEIRAS NA8CUIENTOS --::- .ASSllll. a~raves dessa

O EST'"DO esporll-vo E o IClas. . Está em festas o lar do Sr. Ageneza, anunCIa-se de LOll_cos e
A 	 . . ~IO, .2~ (C. M.) - O cOIouel José Sarkis, pelo nascimento de dres que a Alemanha perdeu

~.'I.~lIOl ~ngelo Mendes ~e ~~~- um garotinho que, na pia basti- sôbre a Inglaterra. até agora, 
A' vista da eRcnsa do de- :::~~;a ~~P~~~l~~~~ ~~~ ~;~~:~~: mal, receberá o nome ~atalício . :1.102 aviões e 7.700 aviadoreH. 

GOfH>Y 1tF."'lfo;Tlr d,'''''''· - " Ci g,,,,,, ")",,,do,,,,,),,"; ~eo~~:;!~d~u!' S~:~~ri~ "'ln~~ 'l]~l'OVe italldo dispositivo de CLURU -::~. doEsta~I;~),;:~~(~~n~'~tl~;qU(il::j~~
Xova \"ork, 22 (L"nited J - Anunr'in  A~"l'i'o \".).., .. - "C""gu"i1": )",,- grar a hunca l'x!lminadora do I~\ ~·~.solv~1I yermal~ec:r 110 Os clubes da cidade e dos mais _ permitil'á ~ penetração

"e flU~ o on("onll'o marcado p<1l'n o di;1 
1."; de mal'«,'o enll'" o hnxeul" t"hilt·no Ar j;'1 - "BOl1cl<' I1lÍlll' iI'O"; I'I'U('c'J pi o concurso parA. provimento do ~~(:;i · lt~: let.OI nando a aI ma de d istritos próximos, festejarão o alenta na Bulgária, a-finl-de 

UII' I) (;nrlo)' (! (} I-aml><,fto Illundial .Tr){' - " !l. .I "" ,, " : (l,,,i - "A"h'quil""; cargo de professor cutedrá- " tI lalIa. , . tríduo carnavalesco com ani- ata"ar pelas costas a Grécia. 

l ..ouls. em Los AnJ.;clc,.;, foi mllll:ulo. Ih-· n"d.. - ".)ogar',,,,, )li> d" 111 i('I) no tico de Direito Romano da Ao eOl:onel ;\l~gelo Mendes mados bailes. 'J'em-se como certo o fáto de 

finilh-nrnentc. nnte o Il(l>(liclo de (;oflo)' ,,,),,.. .. : :,\".),,,) - " Co)olllhin,,"; Fllcul<lad e de Direito do Es- d,~ ~-10l'alS .0 llllntstro Salgado r Assim, convenientemente orna- que a Turquia considerará sem 
no ~(l 1I .. 'nan:lJt'el· ... 'Veill. :F:"h", , LU L"O ' 

IllCnl:lr o [[iro. dedal'ou (I tl l.' :l :ltit\1dú 111..' p,·"i - "Pio'Tol "p"i,on,,<lo": tado . foi o mesm o adi8do para I, ,Ih~ '.llalllfc.~tou o seu peza!' mentados. o "Doze de Agosto", efeito o acôl'do com a Bulgi. 

!'CU pupilo (o ill<.'()mln'e<~ Il ,.. in· 1 (- quI..' . ),.. I:'I,·i .. - "s,·" ,1.. ,,1 '-''': ,jo'·1 - o dia 24 de março vindouro. em _\ü1-~e In lvad~ ~Ia eolabo- "Lira Tenis Club", " 15 de Ou. ria. se êste país servir de base 

ah~m ele (ai 1...'11' iI ~ua l'al:I\"I":1 ('UIll (J .. Filho ,I" Sd1l'ik": P"nlu - "Hu- Assim. conforme resolução 11:.~çao d~sse 1)l'estl~lOsO ~hef~. tubro", "Limoense Esporte Clu- a qualquer agressão. 

J:I'andc "mnl('h-mak('r" l1i};,,- . ' . 1('(,111( ''; (,' <I"lf.. \"""Iin,," ; :,\"1,0,, (,." ,I,· "". de ó <lo corrente a b8nca g,a~Hle cOI~hecedOl da Olg~lll- be", -Desterro Recreativo S. - De Moscou notlcía·se que 

lo, IJCI"c!C n opol"l\lnhlndi' de ('(Jnqu l " wl' ,',) "'1"'1'>.'111'" 1',--",",·li, I', respectiva terá 'a seguinte zaç:a(J .'Ie dlve.rsas aeronáu~lcas C.», e "Prjmav~ra" levarão a a JotÍlssia inten'h'á no Extremo
quchrnl' as ('ombi m)(;()!..'.; f,·lw .; j!1Il j 'onu'á

mu~d!:!! . OI tltulo !! ~! (· utl!~~.",i :l .1.- 1II'!Il!; ::Pi';;;;"II<I,:":" Ani,"'i,; :\I~OSI;,I;, =constituição: drs. Alcebiade~ (!e ]Ia,ses clllO]leus. O COl.olle~ efeito grandiosos bailes-de-car- Or,ente se os japoneses ]Ire. 

" \'('nlls oi" ~!ilh, ". \ "111""1,, ('"neo Valério de Souza, Fernando A.ngelo Mendes de MorUls ." naval, ao som de finas orques- tenderem levar sua expansão

'- "(;;Il'''P';'': (~",:i,~" ~ "(;,, ;,, ,I,' Luiz Vieira Ferrl'ira, Leonel "~]I10lllado p~Ja Escola de AVla- tas, suávemente acompanhadas ao sul, como tudo leva a crêr•

ODSF.R\·,\('.\O ,1l"S1' ..\ . 
\lol,,"; .1""" !lo I,oid,'. nol',. .1il. Costa. Henrique Rupp Júnior çao_ do Dl:asIo, pela França, em pelas "Holandezas", componentes - E êste resumo noticioso so 


<,u i (C7. uma inte ressnnte oiJ"el"\"tu:i"1O " Ú " III'i""I,lo ,. C,'u"g(' - ".\s l'Ôou'" e Gil Costa, êste, substituto h.alao e I~llotagem, pela ArgeJ~- da "Marinha vem aí", " pierrots". encerra com um telegrama 

III'c a 'Huac:fJ.o doi'> atU·w:-õ Iw,õliiileiros nos lIiolll'''; T .. ",:"s Cahml - "lIai,,"a" ; do desembargador Sálvio Gon. tma, POl tugal e Etsados U~l~- colombinas e palhacos.. . .'lritllldo de Shangái. de onde 


Hio . 22 o.tcrltllonul) - l"In JOl'n:11 tln

paíse s s u)·ameriC':mos: rl(' 11m ];u!o  ~li!(u,,1 lia", - "11<'1(,11,,"; 'I"llI(,"('- zaga. do~, tem todos os cursos mlh- Agradecemos à g~ntileza das se comunica que a Inglaten'a
s:dit'n ta - {';.M',o 0" ~lm:ld()!'('..:, rpu'" tOu 
hrllh"nlemCnll.' ll.'~".. nla"t1m n l'a lllJ)t!f)o .I" - "AIII'l lra": ()I'lantlu :\f(·tlc,i- • tales, se~1(10 ~ondF?:CO,l·A.do por diretorias dos Club~s acíma men4 c.:Ollce utI'OU ai e na l\olahisia nlil 

n n to s ul-amcr il."3no tJc n::niu;iHl: (il' uut l'U, "os - " (.hl<'.-id inho oIas lll,,)Ii,ilj,·s'; I Hoje, à~ 8,3~ hora~, o circo d?ze naço~s cstran~el~'as e ]l0~- cio nados, que nos enviaram con- aviões, com o objetivo de fazer 

0,;0 fll'olisslonnl,., quc C,ltUín .. lU:l1ldo de ~1:lI1écu - " Holaml"za". I-rrma()s GarCia., armado. no s~,e tambem a ilJ Slgl~l~ de ~f!- vites para os bailes ~ domino frente à iminência de um ata. 

moclo desastroso na AI"J:'cl1l ill ;1. 	 um Inte- gu~iras.Mané (;arcia Estreito, dará mais Clal da Ordem do Merlto Mlh-	 Ilue japonês.. reRsante espetáculo, que ter- tal' . 

ISTO E' ~O,'II)'\ 01-: 
De,:.:;paehos de lJucnCJs Ail'e" InfrJI'lllam 

que "o torneio re laml" I"H", jnh:iHt!u on
G.r.ge e oficina ~~na~~~~~. o drama. A PENA à ~e~~~et~;~!aó~~ai~S~~~~~;~~~ 

tem ,em RllCl1 () ," Ah'cs. l'IU'CIT;l 11111 11(', 

tnlhe Inleres ,~antr., A SlÔl m . n/l 4';1 .... 0 fll:' Del.mbert -- ~~l~~ ~~c~~:;I:~ri~.uadl'o Q da CARTAZES DO DIA 
um jOgo tl' l'rnlmn' Clllj.at ;uln nu númel"O Completamente aparelbada H O J E H O J I

f ie go]o)(, MI1l (11!(";s[IO ,..; r' r:...i .. (h: f/ll'ma 


S6bado 
,~Ul ~cnel'l~, ~a;aT~~::~~:~ ~e;7v~~R~~ f:: 	 Importante propried.de 

Cnda turma hatel"rl I'iIH"O 1,,-'":.lIil-'~" () 

(llIe flzcl' nmiol' númt"'o Ire J..:rJl'l I:-. ~l.'ní lipe Schmidl - Florianópolis. ., re.idenci.1 
 CINEG-REXo \"cnccdcu", 

Os escnnteio=, I1lÍn lel"lnm ",.. lrl!' (1('4+ A. forca. armada. " . .... ' . Vende· se uma confortável 

:.; j ',;o, f:omo t'1ll ,,,11;,..: .. 'Ô 11:1I'II,la,
,,:, 	 ••• r_151!-' I ~'l-~~~ONnorte.ameri(anas 	 casa com grande cbácara, 

FUI\'lo c1c.'; lgnou .Jm'ha .. pat",1 h;IU~I' lfi  Washington, 22 (Renter) _ 	 8J:uada à Rua cel. Vldal Ra- ',3Delo!> os penulties. ~ Onrlinn Yieil"a c ~ l ' a ! (,u 	
"'1 horll JAMES STEPHENSON· 

l-IlirculclÕ, ;\ força armada rios Estados mos n~8ta Capital. 

V llido~ ('(Jllta atualmen te Tratar com a proprietârla O INCOMPARAVEL JAMES MARGARETe!~EPHENSON 


Elporllsta. fantasiados 1.0:::U IG homens entre ()f!- à Rua Bocaluva M. 

CAGNEY em: 
 Três horas tragiclsbC~J~:;h~~lilC~~·l·::: ~ ::~~!:·~:I1H):S~::II;~~::. (~~~ ~~~il~jl~,HS~lll~~(!~~~:c1~V~~:~~~) ~~ __---::;;;;:::_-=~==--=-8_:4=---_--_-5=-v:..:.1 

Cidade sinistra"rnnl"si"s" ,los nussos l:S!J""lislas 77S.000 homens. marinha .... 	 Na programa: .Sabu"'.o Russopurn O,C; Irê,o.; d i:IS fle ro lin, 207 ,S 1 O IUHlIe llH, fll zi1ci l'CH; na- . . 

Ai vnl o relaçoo lIeral ,Ius "m:o,>- vais ·j7.GOG ho mens. Trata-se D. F . B. - COIIIpl.,..nlo 


cnrmlosur elo 11m total " I'ceol'd >l ülll tenl- WILLIAMBOYD:\Iorais - "NiHht Clubt": Vnllcr po d e },az, 
L:mgc - "O SdlCik"; J.:u.'olllhc - Há lnenos de lllU ano, o cxél'  Para suavIzar e rejuv!lnescer a péle, 8flrmam 08 
"l>iplol1lata do SeclIl" V"; Fl:ivio cito de terra contava a]lenas especialistas em beleza, bá um produto perrelto: Sabllo (idlde inrernal 
- "MQ8cara de Ferro"; Amoldo 260.000 homens. Em junho do RUS80. Aveluda a péle. combate esplnbas, cravolI li man
I:UIl"" - "Toureiro <te ~Iadrid"; ano em curso, as forças arma. cbal, vivlllca a epiderme. Tenha sempr& em seu toucador NoYo5.pIIOdies.
SululII ~ "S\lltão destronado"; Jo· das norte-americanas totallza. I.pr. Ili 10 .nol. 

o complemento Indllnensável de sua tollelte - o SabAo ,."' : " ~ 
~,; I':IiM ~ "SeI/lira o TJgre"; Val- rio l,~QO.QO.O homens. RUllo (lólldO e liquido). 	

.- Pr.col 1$500 • 1$000. 
lmp,. 11 'nol. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:propried.de
http:ondF?:CO,l�A.do
http:I'palhmc.la



