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LONn~' ê?~ (A. P.)-Foi anunciada a constituição da Associação "Nunca Mais)), cajos objetivos 
principais são zeJarpor que ecOS termos de paz sejam tais que, de , ama vez por todas, impeçam a 
organização do p'ovô ' alemão para a guerra)) e opor-se cea aderir oa assinar qaalqaer tratado com o 
governo alemão até que o povo :~l~!1ã,o prove que pode proceder e procederá como bom vizinltojj~ 

Ruin.s do lempo ....Um combate que 
foi espetacular;;A~?~~~ ~~3Fl~~!;:~: E § 11i'« ~II O r::ili::;;:,~g:


ta britânica C01l\'erteu-se el1l 110 SaÚl'a c~[lanhól pelo ~r. 

~1;::':I~eSta~:~~~O~~\n:~'~:~Stet~l~ O MAIS ANTIGO DIARIÔ DE SANTA CATARINA ~::~lt~II~,~~~i~~r:;~t~~~~~~~~~~I~;;~~ 
[la que constitue 11111 dos Dleios Diretor·qerent~: AlUno Flores a('aba de re~re~sar dI! Mano-
mais eficazes de ataque. O M- ,'o~. t razt!n<l" gran <I " "ópia <lI) 
mo exemplo disso, deu-o I\m " desenhos "rehi~l"ri,·o~ <lalan· 
grupo de caças britânicos que ANO XXVI Florianópolis- QUin~a-f~' ira, 27 de Fevereiro de 1941 N. 8182 [lo da (,poe:t ['1Il [IUe () Saára,
interceptaranl uma esquadri- foi 11ll1U região rica e fé l'til co
lha alemã, impedlndo-a de ata- IlPrta de imensas flo[',,~las, on

~:~i~~~D~~)~fs ~~I;~:~?:~ ~~~: O «Presidente Vargas»\Uma das 26 «fortalezas voadoras» ~:,: :;~i~~~~:.::~~~.r~~~~~~~:o,~~~:;~: 
que, qne foi rechassado, a fró- , dllo~ " atllltlUIS de toda eSIH'

~~s S~I~~O:~ . !~r:~~~te:~I;.i~~ ~;~: tem. aparinc.. dum. pedra de leio · () C'~::I:;~ ~::;;'k';I)~:'OI\~:~I::~I':>,,:h,~:~~;:,I;,~' l:cJ:~I'::~~~:::I'I;~~>'c'.I~";la~o~':;~::::~I'.II::~:;'~ ~~; :;,~o~:~f~~'~;~) ~:;:~~, ~~~;~t(: 
lnães enviaram outra forte es- Nova Vork, 27 (A, P .). - O Ires estão em jogo no córte da VOndOl'lls", dc 20 tUlwlndns. ([lll' ha\'ia (')1(':.:ado 11:'1 dia,} ao acrútlrolllo professor Santa Olálht (leseo
quadrilha de a\'iões de bombar- maior diamante existente pre· magnlfica pedra, que vem sendo La Gunt·llia. Ilol>ois [Ir lIlI1a 1"'O\'a cl,' \·...n dil·"lo ti" San Dirgo a :>:o\'a b['iu fósseis e ohjétos dc arte 
deio para atacar os 11l1l11erOSOS sentemente no mundo - o uPre. estudada pelos técnicos há mais York, fl.ss~ uJHlI'rlho jil le\':.l\'a :lS insigni :ls ela n. A. F. pintadas lIle Slt:l l'upesl're, alélll de grande (juun .. 
encouraçados, cruzadores e sidente Vargas" - encontrado de ano, com cada hora mais cstrutura, mas nào cs ln\'n armado. XI) Canaclú, i·ssc :l\' itlo l'('{'l·hcl':'t mj tidade de necrópoles cOlltelu
contra..torpedelros britânicos, há doia anos no Brasil, pesando extraordinária tensão, na espec- orlll:ml~lllns IlcCCSSÚ l'ios :'t sua missüo, Faz IHlI'h' cios :W :1}J:lI'clhos ela pOl'ftneas da antiga cultura 
Os navios de guerra não foram 726,60 quilates, - estã em véspe· tativa da data decisiva em que mesma classc cncolllcllCtados pejo SO\'t'l'1l0 hrittmicu. hCl'bel'e . Essa 111i~são foi a ])l'i 

siquér tocados e reiniciaraDl ras de ser divididQ aquí em a custosa gema será recortada meira a explorar o Saál'a cs
seu cruzeiro, que, segundo as Nova York. em 20 outras menores. paultól. 
paiavras ãe um oficiai ol'itâni- O terceiro maior diamante Até agora, já íoram íeilos pe. S. B. C.lx. dos Empregados no Comércio CASA MISCELANEA, distri
co, se assemelha em muito a jamais encontrado, e que ostenta los lapidadores mil modelos de lJuidora dos Rádios R.C.A. Vi

-um cruzeiro em tempo de paz, o nome do chefe do governo da vidros, exatamente illuais ao ASSEMBLÉIA GERAL ctor, Válvulas e Discos. Rua 
pelo qual multas pessôas pa- grande república do lul, é uma diamante "Presidente Varllas", Trajano. 12. 

nas De ardem da Ir. PrllldeDte, 1 de Icardo com DI DallOI Estatugariam grandes somas de di- lindíssima pedra achatada, mais tendo todos sido expostos tal, cODYldo OI 11'1. IlSCIClldos destl Caixa, para I nssio de Asnheiro. ou menos, do tamanho de meta· vitrinas da laia de conhecido slmbléla GerlL o/UI se relllllrá no dla 2 de março P. v. (domingo), o 'apão sem ferro-
Quando se aperceberam da de da palma da mão. Tem a exportador da Quinta Aveni· 6.1 10 harls, em DOISI s de social, lfim de le proceder 6. .Ielela da Sidney, 27 (Rcuter) - Dois 

presença dos aparelhos In imi- aparência de uma pedra de gelo. da. Dlretorll I Comlssio de SIDdlclDcla, Plrl a penada I1Iclal de 25 de navioR ja])ou ese~, que estavalll 
gos, os caças ràpidamente co- A gema lembra, no seu contorno, Todos êsses mil modelos já uncol'ados e lll Noulllca, na Nomlrço d. 19111 a 25 de março de 19'2. 

Flarlla6poUs, 26 de Fevereiro de 19U.locaram-se em posição na co- o mapa do Brasil, sua pátria foram cortados nas mesmas di· va Caledônia, há nove dias, li ANTENOR BORGES--·Secretário 
berta do parta-a\' iões, que na- de orillem. visões que, espera·se, serão feitas 87 3v.-l vcram cancelada a alltorizacão 
vegava próximo ao návio onde Cerca de 2 milhões de dóla· no diamante brasileiro. �--------------------- para carregaI' minério de fer

ro, segnudo informa o corresvlaja\'a o correspondente. Os Da ml'se'rl"a a' revolta, vai" pouco
pilotos, sem desanimar, diante I>ondente do "Sldney SlIn". 
do forte vento, subiram às suas D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS, Dá-se, COIIIO razão dêssc em-
máquinas e, muito breve, se ou- r. ' . -NARIZ', GA.RGANl'A . . Londrel, 27 (A. P.) - O conde Jaqnel de Seyel, represen- bargo, quc a quota de 24.000 
viu o ruido dos motores . lete nOI E,tiido,-Uliido,' do general Charlel de' Gaulle, chefe dai toneladas de minério de ferro 

ra~~:~~md~~o~~b~~aa~~~~\'~~~ E&pecialista; assistente do Professor Sanson ' Forçai dOI Francelel Livres, declarou que, ai cmal que tem rece- ~:~l~I~~das ao Japão, já foi ex

elevando-se sôbre as unidades do Rio de Janeiro. bido de Paris, o CODvenceram de que o povo fraDcêl, Dão IÓ ellá A Nova-Caledônia, ilha fran
de guerra. As baterias anti-aé- morrendo à miagua, mas, acha-se ablOlulamellle dispollo à revolta cesa do sul do Pacífico, está 
reas do barco em que ia o cor- Conlultes: pel~,~:~~!" g:: li à:s61~/d/2 le poUUÍlle meios para levá-Ia a cabo". sob o contrôle (\0 general De 
respondente e as dos outros --------------------- Gaulle. 

navios que navegavam à dis- Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447 Olho vivo com os «turistas» ! ----- tAncla, entraram em ação. O 

fumo das granadas, qne explo
 ~~~~~~!'ll'l~~~~~~~~~~~~~~ to do g:.~~~~·de2~~~X~~ ; .i~~~~i~:; ~o:g~i:;:ni!d~diam no ar, Indicava aos caças 

vertência aos morinheiroa fronceses: c Permoneçam de a posição do Inimigo. Meia ho- Quais serão os compromissos? guardo. Montenham·se em seus postos. Cuidodo com 

taram à coberta do porta

ra mais tarde, os pilotos vol

seu. dep6sitos de combusHveis. Não permitam jamois a 

aviões e informaram que ha An~IlI·". 2i (H.) - O p..rsidenle 110 Conselho IUI·co..... Ilefik Say· entroda de -turistos. o b6rdo de seus navios. Os ale· 

viam encontrado dois aviões 
 clam dc"l' larml <lU l' U Tlll'(Juia cI~S l·ja mnntl'l'·:-'il' róra li:! gllCI'I'U c cl1\'ida· mães podem tentar um golpe de surpresa contra seus 

"Helnkel" quando perseguiam 
 ri. todos os csrol'Ços panl C\'i(nr (I pcrigo, pl'cllarnndo-sc loduvia pill'U navios imobilizados. A primavera oproximo.se e Q horo 

as lIIâqulnas alemãs. Os "Hein revidar a qualcltlcl' ataque. O "pI'Cmil'r" IUl'ro acrescentou (IUC o acôr- • grave-o 

kel" arrojaram suas bombas 
 do com :l BnJgúr' ia n,io jllJplic~l n('nhllma l'cstric;1o aos compromi!;sos -=----------- .. 

com o fim de desenvolver maior cta TurlJuia 11<"'a com as pOlôncias amigos. 
 A Turquia e os Dardanelos 

Tuclu sc Jimil .. , enl:iu, elll suhcl' (Iual é u natureza cxula c1ns rompl'o

80; mas, os râ'pidos caças os Illissos turcos paru com u Grécia c n Grã·BI'ctanbn c em que casos, cla l.ondrcs, 2i (I r. P.) - Alil'III:t-se I"" osré!'a. tlll'l'ns desla c:lJlilul. ChetIoU. ve. das 
alcançaram e lançaram contra ramente tlctcrmimulos, c\sscs compromissos cntrm'iam (llll jôgo. [IIIC fi Turquia IUlar:i ,mies tio pCI'uJilil' Ilue a AlellJanha SI' "pod"f(' do p.....S. Irl.klelr.s 
êles uma chuva de metralha, cstreito dos Dm'danclo!;, (I\lC nl1'u\'CSSC sell tcrritúr io )Jurn chcgal' :'1 Si.- Washington, 27 (Reuter) 
derrubando ao mar, enquanto ria 011 (llIe toque siCluér IlUIlI11 polegada de sôlo utomano, ACl'l'sccnla.-sc O govêrno colocou os produto

velocidade, \lnando-se do pe

Mobl'11-a de quarto
o outro conseguia fngir, mas ncssÍ's mesmos ch'culos que a granuc l'xlcnsão ela península tia Ann- l'e s de alumínio, máquinas e 
tão avariado que, provavelmen Vlndl-II, uma, Im eslado di Dova, com , Plçal. Pa · lôlia constiluc nllla das mais poderosas dorosas ,l" Tllrqnia. fe~'ramentas, sob a base dc pri 
te, não chegou à sua ha.qe. aamlnto a vista. Informaçiies nlstafldaç&o. V.- 8 ••••••••••••••••••••••••• ~~~dade no programa dc dcfe 
&tú trlate, aea ..mOr? 
Telll bFOllqalte? &Iú com toe..' Só reclamam contra 'Os tubarões: . :Ien~~~ ~!t~~~~ea~'e~~~m~~J!:
.Jetde N_s.....or: T: •da defesa nacional terão prio
116 te _I... o CONTRAT088J11. Singapllra, 27 (U. P.) - -- Oito dissc que costuma jogar o. U ' ....' • rldade c por consequência a
M I.. de correspondente da "United "golf" em Sidney, com o ge- • . . ' fabricação de artigos tais co

... O InlelM- Press " realizou uma excursão neral Bennet. Os soldados bri- • .. • mo I>anelas e frigideiras terá 
tu.ls 'ranc.... de qu~tro dias pelD;s posições t~nicos inveja~ a remunera- • • que sOfr~r demora de alguns 

Londres, 27 (Reuter) - Um defensl\'as da penmsula ma- çao dos australianos, que é de • • meses. E esta a primeira vez 

~~~~!;:~eàs d~ã~~~~t~e~:r~ ~~iiti,::g:àl!Odo~~~~a~~~e::~~ :~$~~~ ~á~~~!~,p~r~~~t~~;~~~ • • ~~~d:!~t~~~e!~!~:~~~~a~~ 
De Gaullc. Trata-se de um ma- tralianos ,em sua tarefa ao lon- dona aos australianos a opor- • • ao go\'êrno. 
nlfesto de Intelectuais france- go dos limites. tunldade de se divertirem em • .1-;;:;;;;-;--_:_--::-.,--- 
ses, redigido por um grupo dc As únicas provas de descon- Malaia.. • Hitler ..lo .-.. • 
t~~e~~o:ue~e~S~i~~~:r~:!~~:~ tentamento foram as queixas Pódem observar-se centenas . - • V..... 

tes de sua entrega ao general ~~~:~t~:~~~o:eq~::,ã~o~ó~=~ ~:a~~~~~~~vel~o~t~~:~~I:~~:. • • Londres, 27 (Reuter) - O 
De Gaulle, toda lo França, on- sa dos tubarões. Um alto chefe britânico decla- • • ~~:::i~!~~;~~IC~~~~~~c~ ~~~~~:: 
de obteve milhares de assina- Os soldados revelam suas rou ao correspondente da • • Uva do chanceler Hitler, de 
tll~:'nomeB dos autores e slna- tradições democráticas, notan- "Unlted Press" : -- "Atual- • .' ,que em "dó'!s dias os alemães 
tárlos serão mantidos em se- do-se, por exemplo, alguns sol- mente existe aqui uma tremen.. • . ' tlnhali!'~afundado duzentas mil 
gredo. Quando, um dia, êssc 1~~~:m:~t~sc~~e~~~oc:r~~~~':~ ~~e:::: f~~~:r ~:::!~~~~: • • toneladas de navios bJ'itânl
documento puder ser publicado, major, enquanto outro sargen- aumentados", • ortcem IIIIHb. • c=:,o::-s_"'-_~____ 
então se saberâ dos nomes da- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • s'-Delapareolmeato oompleto do mlUIIATISIIO, • Um tiro no ôlh
~~I~~I~~~O~md~:mn!~~~~~~~ • dorel :"~=~:= 't.rn~~lr.:~~.. .nUltloao e. . . O 
apôlo ao movimento dos "fran- D, MADEIRA NEVES m.&dico -.p-cl.ll.t. em • de todol OI III06modo. ·de fudo IIrllfUoo. 'l!> - Nova York, 26 (A. P.) - Foi

• ___- c ~ ~ • 6" O eparêlho "Itro luteltbW perfllt pole o UI·. encontrado morto, 'verlflcando
ceses livres". • XIR 914';;10 -*- o Ml6mqo • llIo oollttm iOdure!ll" ' . Breo qnUuemfôdraOS aOtflhnogsi,doO PaOnrttugOmnt.ol-_ 
Curso de Guarda-livros DOENÇAS DOS OLHOS de e.~~~::~~~J":r.rn:.=-s:=u!oe RÔlpllela, " 

• VIDROS ' DUPLOS _ Ji 8e encontram' ven- • ronel do exército do.. "russos 
em lua cala Consultas: das 16 àa 18 horaa, diAriamente • da contendo o dObro do Uquldo e QUitando me- • brancos", Mlchael Borlslavs-

Peçam prospecto8 à ex. CODsultórlo: Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado - Fone 1467 • nOI 2f)Of, que doll vldroe pequenOl • ky. O morto foi conhecido e 
pOliaI, 3717 S. Paulo, Precl· Residência: Praça Gelúllo V.rgal, n. 10 - Fone 1504 • . o • acreditado Inventor de tnstru

__. ·-.·.-••'.-...'.--..~'._
c 

d~s8geDles em todas 8S clda I_______.. ~__ __ - ' · ........................: =lI~:a:::~~~~~s, paten~a~: 
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Até o Genio! 
Uma Calamidade! 

]\'Iuitas mulheres sofrem de 1lI01e:;t ias grav .. ", <ll1e fazem da vida um 
verdadeiro inferno. 

Vma Calamidade! 
Em certas doença~ , at{· o Genio , la ~Iu lhor pode rl ('~ r nllerndn ',' olla, de 

a1egr~ e bem di spo~ t a qu~ cr:l, p:-t:.:ga " s('r t ri ste, ~\horrccid a . dC:;i1ni maeb. , 
sem von tade nen hu ma de t::-nbalhar lo! z :lll ~ando ~sc f:-tdl m ent c pt.:ias 

causas mais in signíficante~ . 

Um martirio! 
Para evita r c t ratar estes pndedmcl1 t r)f; e a:; eotnplicaçücs interll iJS 
perigos35 ou inflamação du UtC'ro, use lúgullltÍl)" Gesteira. 

O Melhor Tratamen to I: usar Regulador Gesteira 
REGULADOR GESTEIRA (, o L "" ·tI ;,, d,' C,,,ilian,'" 1"":1 

t ratar in fl amação do L'tcnl. O ( ~lt ;l r r() dIJ l :l~'n l c . lI s; lC1 I ) Il(·b inlb
mação, Anemia. Palidez. Amarcl id:Lo e i }\.' :;arran jt I~ l\ l r \"O :-='D:'; c.m 
sados petas !\lo lcstias do G tCro, .:l 1\:-111 :1 ~" . , 11:-.-' , a 1\ ·liC;i :\ ! ~' ::: ' ! n ::!t;:-:!" 
as Dores e Coli cas do U tCI'O e Ovario:.:. ail I lcmorr.1).! i.l:-' dei l ' t \< I"I I , a... 
Menstruações E,,"geróldase I\ luil o Fortesou ;\Iui to D,'"" 'r"d",,, "o; P"n',; 
da Menstmaç;;" , a Fraqueza do Utero, as Ameaças de Aborto c ó1, 
Hemorroidas causadas pelo P<"sn do Vtero inAa madf) ! 

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira Pilil\ iCI!A. Bt' g io tns de 

Companhia c Aiíança Baia» 
Fundade ~m 1870 Side: BAIA 

Seguros Tenestres e Maritimoo 

Capital Realizado H ~" g . OOll : ('JO~OOO 
Capital e Reservas 50.058: 377~952 
Responsabilidades em 19J5 ;' ,188.652:899$714 
Receita em 1938 22 . 786 · IS3~148 
Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 , 71.478:79 1 ~S13 
Sinistros pagos ~.094: 715~170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17 .1811:248$9.19 

Diretores: 

Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr . l'ãnfil0 d' Utr a 


Freire de CarvalhO e Epilãnio 1051' de Sousa 


Reguladores de avarias nas princip.il s crda ll>-> 

da América. Europ~ e Alr ica 


Agente em florianópoliS I 
C A MP O S L O B O & (ia. 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 311 

Cabe. postal IrJ-TdtoIwMlOtJ3-Ena, Tel . • A LLlAlVÇA . 

Escritórios em Itajai. Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laaes 
____o 

Banco de Crédito Popular e Agrícola de 
Santa Catarina 

Atsembleil Gerll Ordinária 
21. CONVOCAClo 

Nilo bav~Ddo ~ido levf\dll B ~1"i1o, por falta de DÚ ' 
mero, a Assembleia Gerlll Ordioárill, deste Banco , convo 
cada para o dIa 1S do corrente , !i c li a mesma, ne acordo 
com o arl. 21!. parégrafo úni co dos nO~80S estatutop, novamen , 
te convocada para li dia 28 d o c nrre nte , às 14 boras, 
quando funcionará e delibe rará com qualquer número. 

Florianópolis, 19 de fe vereiro de '94 1. 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
83 4v· 4 

AUTO-LUXO-MERCURIO 

Comunica I V. S. que m.ntêm diariamente li 
gações deste Capit.1 à Curitibl, paulndo pelu 
cidades de Itljli, Blumenlu e Joinvilc, cuj., 
viagens sio efdu.d.. em confortável limou,ine, 

tipo 1940, de domicilio I domicilio. 

Agência: Pla~a 15 de Nov. o. 26 
FLORIANÓPOLIS -"FONE 1360 

Agente: ANTÔNIO APóSTOLO 

MorenR e l' tlt entt's nl! 
l'rnrr!<' rlnll e Inrl,, ~tri ~ L 

N " , u ru lizu \''-leS, ------1 Av, GRACA ARANHA.
Or. Remigío 

CLlNICA ·MEDlCA 

SZ~~li~~!~a õe ic~f~~~~~ deem 

Geral CONS ULTORIO : 
Rua Fe lipe Schmid t -- Edi fi
cio Amel ia Nelo--Fone 1591' 
9 ás 12 e J4 ds 17 11 0 ras , 

RESlDE NCIA: 
Av , Hercili o Luz , 1SG 

- Ph,mc: 1392 -

AUende a chamados 
14 

' F • 
••••••••~•••••••••~••••~••~.~••i~ 
•: -1~~uto Viação ,UCometai 

o 
: Porto Alegre--Florianópolis--(uritiba 
$ Serviço diário de pasageiros e encomendas entre esta 

••~.• 
' ~':' 

• 
.: 

ca- • 
" pitaI e Curitiba. com saidas às 6 horas da manhã. recebendo • 
: passageiros para ltojai. Blumenau, Jaraguá e Joinville. e com •• 
• ligação para São Paulo e Rio, no di,il imediato. • 

• Saídas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanha • 

: Saída! parlJ Porto Alegre às Su. Feíras, : 
• e domingo" às 3 horlu de manha. • 
8 • 
: Informações e passagens: • 

• Rua Felipe Schmidt : 
• (Ed ifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 
8 • 
~ ~~~~.. .............................. 

I ~!~!I~ m~~irm!~~e'2!~e 
(tI /I O r (\ l' 1O 11 , ~ A <I\'q!lI . 

d u s do Ilrll _il) 

P t' O{ 't' ~ " f) ~ ndmi n i!õ't rn ti · 

V' II'i t' [)U~ He (1/1 l li í' '-,e A 


26-1', sala 111t, 
CAPI T AL FEOE HAL 

II 4U ~ ::G - 5~-II - - . 
! Quer ser feliz ?
! Em Il egoclús, amores, te, 80r· 
I Ic, salhíe e realiza r lud t> qlH 

c!eesjv? M anele 1$100 em selim 
e e s c rev~ ao prol. Omar Kh iva. 
C .iÍX 3 PoSlal, 407. Rio de Ja

~~ i r,~bl ~~u~ril~~~~~:ca~áro~pe~~~(: 
tip, f flrh ln~ r ~" tHte . N~n h~sit .. . 

II';;~;;;;;;~;;;;;;=====;;;;;;=======-====: 

Farmácia "Esperança)) 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e . Imanhã será I SUl preferida. 

Drogas nGcionais e estrang~iras 
Homeopatia. -- PerfumlrilS. - Artigos 

de borracha 

Garante-se ., ex ~ ta observâ~cil d<e 
receituário médico. 

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


Mercado, frente à Casa Hoepcke).

fone 1642 


Maria de Lourdes Horn Vicchietli 
.." convidam Q todos os pare n t es e pessoas 

~~ .".= amigas para assistir e m à missa de 
m ês . a realiza r -se na. se)(ta-feira, dia 

. 28 do corrente , na Catedral Metro~ politana, às 7 hor a s da manhã, no 
altar de Noss a Senhora de Lourdes. 

A t odos que comparecerem a êsse ato , penhorados 
agradece m , 

85 2 v. -- 2 
\:,'P;W"'=· -._-,---,,---=-- ii\:-:::--"'--~ ..CiM~_~-~iiiiIi~iiiii!ii!iiiiiiiiiiiiiiü 

A N T J~ N ~) lt .\1 I) U A j<~ ~ 
Cirurgião-Dentista 

Clínica e Prólese - Trabalhos modernos 

sob absoluta garanti0.


Horóllrio até levereiro:- -Das 8 às 12. 

6--PADRE M1ClUELINHO--b 


Goodyear 

Indústria Brasileira 

Pneumático!-Câmdra de ar-Correíu 

Sõlt05 de Borrach.3-Manguei,ras-etc. 


Produtm da 


Cia. Goo~year ~o Brasil 

com Fábrica em São Peulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

(arlos Hmpcke S.A. 
Florianópolis-Blumenau -Cruzeiro ào Sul 

Joinvil!e Lages São Francisco do ciul, 
Mostruário em TubarAo. 
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BlldD~'BIO a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

o Estado 	 I· l 
•••••••••••••••••..••••••••••••••••••• 

4.• -
D/arlo Vespertino ;
.. 
RedacçAo e Ollloln ••• ' _íWl"!~'\;i I: : 
fila J o.'1o Flr.:.. Q . 15 

Tol 
E' DE·-I:"I:'Ii::~~··"-"I1;;C!:II!!. 	 • 

' ai:.b~ nq ~iêJo.lil.. 	 •"c.."o·: : ...~:~:.;:~~;::...:,••~,:I,',;.i.. ,••,,.,o·,u ••~'"~••r.. -. 
l~S!CN .' : U~ ,'3 

••carro•••ngulneoa, do,.. no peno e n•• ~~!~~:t~~,:~!!= • 	 • 
N. Clrorfel: : ~~:=::IJI'::~~II~~!~ ::r:r!..~I~:: !:~r~:;,.. • 	 • 

40.$UOll ... to••e doa tuberculoso. tomando-o cOR"."I••I.m.n'.. e 	 e"DDO 
S~mCl"tre 
frl",..tr. !~SOOa , )~d~r.:~.!~..sn~~..!·c~1::~r.oH:!·.~.d!t:: :~~~~I:!.!':c~:': • • 

\lê. t~:'~lJ !em .ó o CONTRATOSSE. que' b.ralo. n60 lem r.......... FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE JANEIRO DE 19,.1 • 

Nurnt- ro •• ul.1{'I I!O:1 .cb IIII,.debiliash"o. Te.halO-nD ..mure •• .... • • 


::::':meNC f~/"Ic.' =~ i ---LLOYO--BRASfLEIRO' ! 81 TiTULOS AMORTIZADOS POR 1.065 (ONTOS : 
'f.lm".t,. 1~1OOi, I "PATRIMONIO NACIONAL.,. com as seguintes combinações: • 


LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortf • •
Aoouoolol medlllDte ouol'lei" I 	 ZIG ZTY SFB ODE QOA XHY :00 Sábado. e para o Sul 08 qU8rtll feira): -COMTE. AL.••CIOIO•• -COMTE. CAPELA.. e -ANIBAL BENÉVOLO. 

LlNL~~II~E~8/~.kJ8J1::A~Âr~~I~·rl'?Nls·~~t.rf.pó': • • 
TUTOlA!FLORIANOrOLlS • Amortizados com 100 contos • 

FRETES DE CARGUEIROS. 	 • 
VAPORES A SAIR: 	 • i . ALBERTO TEIXEIRA PEQUENO. Visltador Apostolico dos • 

• Semloari08 do Bra~I!. re8. à Rua Bartyra. ;,ms 8, PAI :LO •PARA o NoRTE: 

COMTE. ALCIDlO: dia 2 de março para Paraoaguâ, 

SlIntos. Rio de J8neiro. Vitória. C8ravelas, Ilhé us, S. Salvlldor 
 • Amortizados com 50 contos • 
e Aracajú , 
MURl'INHO: dia 6 de março para lIaJllf. S. FraDcisco, • Soro FUHID SALOMÃO, comerciaote, AV, M~j or Novacs , l1li 


Para08guá. Santus. Aogra dos Reis e Ri" ae Jaoeiro. • 22 - Cruzeiro $ , PAULO • 

ANI BAL BENEVOLO : dia 15 de março para Pnrncnguá , 

Saolos. Rio de Jaoeiro, Vitória, CaraVl·ia8. lIhém. S. Sal, 
 : 	 Amortizados com 25 contos : 
vador e Ara('ujú, 

Capsulas SEVENKRAUT : HUMBERTO D,\ VILA. proprietario da Agencia de llutQmoveis : 
( Ap iol - Sabína· Arruda ) PARA O SUL: 

ANIBAL BENEVOLO: dia 5 de março para Rio GruDdE'. Pe· • M~:8~GOs.ft~~~ GONÇALVES. socio de Go nçalves ,,< Cia, _ Perua:J'Jlmco • 
melhor que exi ste para lotas e Porto Alegre . 
SuspensAo. A1rcl ZO. F.aI · COMTE. CAPELA: dia 19 de morço para Rio Grpode, • ~rogri~RANJ)ÃO e W. OLIVEIRo\ . res , em Barra Mc.o~a ~t;~:~poedo Rio t 
eale med icamento é o 

las. et r.. reslabelec:e as re
grAS em poucas horas. Pelotlls e Porto Alegre. : SIVERT FRANCISCO BARTHOLDY, corretor. Rua Geoeral .. 

DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN. 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. • g~~;r:L~~ELD IRMÃOS & CIA., proprletarl08 ela Drogaria Capo fed eral • 

• Stellleld, PÇIl, Tirndeotps. 530 - Curitiba Pa~aoá. 
• Pi\ULlNO A. COSTA. fazeodeiro em Pedras Alta~ RG. do Sul •Ag'",'.-R~ ,.., P'",. A<.",. - ",.. B'd'~ 

9 _. Phone {007 12 - Pl10ne 1338 • ~;~~~te O~~r~~~~eff~o~~:q~:rt:b.~~os e molhados. res à Rua S. PAULO • 
• Snr. OH. ANTONIO LEÃO TOCCI. médico em Lençoes S. PAULO : 

H. C. DA COSTA - Agltnt"'; •• AMADEU "ULICINO. comerclarlo. Rua Ralael de Bllrros' 911 S, PAULO • 
SYLVIO GUIMARAES. fuoclooario de Cartorlo - Rua do 

• Rosario. 100 Capital Federal • 

• ~~z,~?z~~~~~oSeY;V~~~~Ed~~tZEVEDO JUNQUEIRA FER- Minas Gerais • 

Curso Catarinense de Madureza: 	 :
MATRICULA 	 Amortizados com 5 contos (Prêmio único) • 

Curso gionsilll em il alJ()~ , de ..cura0 com o artigo 100 : • 


do D~~~:~o :O~~~~:~ °p'a~~ ':~~'oos de ambos os sexos. • Alé Janeiro p. passadO ia foram amortizados 79.950 Contos de réis • 

Camisas, Gravatas. Pijames A matricula estâ aberta . podeodo 08 IQteressados obter. Solicitai 11 relação completa dos tltulos amortizados. oa Séde Socilll • 


Melas das melhores, pelos me Informações, diariamente. nll séde do Curso. à Praça 15 • Sul C . Ia •

ê~~À~~i~s~óR:aC:r~~n~I~1 de N6~vembro o, 7. _ __ V.-16 _: América apita Ização :•••••••eeo••e~•••==o:=:•••••=o....... • 	 •• 

• 	 •• ou ao Ageote ADOLFO(E~?rfcToTi~~~àF~~~:iÓPOliS. Rua Felippe Scbmidt 

! [mprêsa Nac. 	~e Nav. "HlBpc~e"! i..:::::~·;:::::1:~~;~~;;::=.::~:::~•.J 

-. 	 •• Sociedade -Cooperativa de ResponsbilisadadeI Repr~s~n\antes e

Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnna"; Limitada 	 viajantes 
• unicamente de cargas com o vapor ..Max". • • I PrecIsamos para todas 8S

• • Banco de ere'dito Popular e Asuco a e ZODas do Pais. Negócio sé· 
• 	 • rio e lucralivo. OUmas con

•• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOItlANOPOLIS •• de Santa (atarlna ~t"LHfr::i'.:S ~;l:l,c~al~~ 
• - • 	 3.097 - 8&0 Paulo. 

• Linha fpolis.-I<io de Jantlro ILh'" ',"".·R', d, I'"""I Li'h' "",,,,,,n,. . ... T",.. '.016 - '!d••'" Club. d •• C.çod.... d. 
• Escala It=ia~~~~~/rancisco Escala Sao hancisco Laguna • Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cprti!lcad;) E.tldo de Stl. Clterinl 
• Transportes de passsageiros 	 • n. 1 em 20 de Setembro de 1938. CONVITE 
• e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. • Convido os senhores asso. 

•• • Endeteço telegráfiCO: BANCREPOLA ciados, de ordem do sr. P.... 

• Paquete C. Hrepcke 1 e 16 P q ete -Max. 	 • C6dlaos USldos: MASCOm 11. I 21. 1,lIçlo sidente. para a assembl'ia. 
• a u Paquete -Max> • que se realiaará na próxima 

: Paquete 'Ana' dias I) e 23 dias 7 e ~2 dias 2 e 11 : EMPRESTA ESP:tI~~::r?.f~IfSAGRICULTORES :~~~-~h.' à:ia20 2~0~:'~':~ 
• Salda á 1 hora da madrugada. 	 • Emprestimos _, Descontos _ Cobranças ::~~n~ ;~~::t~:d~ee~~~:: 
• Embarque do SIS. passaget· Saldas ás IH horas p, m, I Saídas á I hUI8 da. e ordens de pagamento. .ao que o Clube pretenda 
• ros até ás 22 horas das ves-	 madrugada. • Tem correspondente em tod08 08 Munlclplos do Estado. levar a efeito. com seus 
• peras das saldas. 	 • Repre8entante da Caixa Economlc& Federal par8 R vend8 associacl,os. na abertura da 

• ?;d~~~a~ed::b~~~~::a:té d~~IOrdens á~e I;"~~~~~ues até IOrd;~s I~e dea~b:~~~::a:té • da~ A(lÓIlC::m~~t!~~a:~ tiRI~e~n~~~~;;'°br~.om sorteio ~'!~:,~ te:::~~:.a~: ~~~:~ 
•• saldas. das saldas. •• Piai todOI OI COUPODI dll 11611cII Fldlrlll e dOI Estldos ri_e geral.

di Slo Pllllo. MiIlll IIIrul e PerDlmbuco. Florian6polis. 24 de fev... 
• - -- • reiro de 1941.

id ' t I d E Cf Mantem carteira e!peclal para admlnlstraçllo de prédios. ARTUR MOELLMANN
•• Observações: ~~~fa~s~~Ji~~I:e~~~e~!~~aç:~· d~O a~~:::~d~r ~e vaaccl::!·. t 	 (I" s .. c ...tário) 

• E' expre~~~~e~lem~~~~~b~~: ~:C~~~~;~~ir~~ p:s~~~~~: ~ ~e~~~O P:I~s ~:~f:~:' silo á t Recebe d::~~e:~a:::~8ito pelas Terrenos no Balneário 
: -Rita Mp~::'mals IntormaçOes. na séde da : C/ C à dl8po~lçllo (retirada livre) 2% re;oSC~~hB!tn~á~i~u J~tepo~~at~r~

C/ C Limitada 	 5% do Leal. As conslruçOes aumen
• Emoresa Naciona1 de Naveqação Hc:epcke • C/ C A viso Prévio 6% Iam. A planla dos terrenos aCha
• 1 á rua Conselhelru Malra n.' 30, • C/C PlUO Fixo 7% se com o sr. Ar(, Santos Pereira 
• • Acoita procumçAo para receber vencimentos em to· que se acha ennrregado c:I. 
S "O~=fd,!Hil: e ~ ~.HjH;e *f' ~ ~ ~ ~ t'; ~~~e e ~••@ ~••••flfl" da8 aa ReparUçllea Fedemla, Estaduala e Municipais. vendi dos lotei, 
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o ESTADO 27 d. Fever.lro de 1841 

DOMINA em QUALIDADE e ECONOMI 

Dominante em qualidade, por sua perfeição meeanicã::: 
dominante em economia, pelo desempenho insuperável de 
seu poderoso motor V-8 ... o novo caminhão FORD é, 
ao mesmo tcmpo, um legítimo dominador de cstradas. 
Expcrimentc o novo caminhão FORD, no seu pl'ôprío 
trabalho, no transport e de cari(as prsadas, em qualqucr 
estrada. Examiue sua rcsislpncía assomhrosa, sua capaci
dade insuperÍtvel , sua cfí cí pucia a Loda prova. E escolhe
rá, na linha FORD para 1911 - o 8CII rUlllinl ü'ío. 

CAMINHÕES 

MAIS CARGA, MAIS FORÇA, MAIOR ECONOMIA 

IEcos e No~1 Registro ~brigaiÓri~IA Bulgária -- vitima ou cúmplice 1 
ts2en~~eJ~~ . g~~a~ic~;aPt::d:; ' dos vinagres I Londres, 27 (M.) recebld.s .m1 As illtlmas Informac6es, 
dorsvsnte serll nomeado li , Prazo para o registro e análise: 120 dias para os Londres, anunciam que, apes.r d. calm. ap.rente.. Bul_rl. 
~~~~e~.e ~~I~ i:~:~vf~nl~~~ f:u fabricantes requererem registro dos seus produtos, está em vésperas de gr.ndes .conteclmentos. ,. for.m tO....d•• 
impedimentos, será o mesmo Findo o prazo, OS vinagres, quaisquer que seiam as suas todas as medidas p.r. fazer face. sltu.cio. B.teri.s .ntl·"r••s 
substituido por quem o lotN' 1 matérias primas, nio podarão ser expostos ~ venda foram Instaladas no teto de um dos gr.ndes Bancos d. c.pltal. 
ventor de6ign~r, a consumo público em qualquer ponto do País. Trezentos membros do p.rtldo .gr.rio. suspeito de slmp.tlz.r 

Na chamada região da Ri. Procure ou escreva à com a Gri.Bretanh•• for.m presos. Noticias d. frontelr. ru....• 
beira do Iguap~ , n9 6ul doi - no·billgara anuncl.m que foram coloc.dos sobre o D.núblo gr.n· 
Estado de Sl!.o Paulo Il do ORGANIZAÇAO COMERCIAL de nilmero de pont6es. Os clrculos oflcl.ls decl.r.m entret.nto 
norte do Parané, reservas I que não se trata da ocupaCio do p.ls por tropas germllllc.s. 
contiideréveis de minério de i CATARINENSE Por outro lado•• mobiliz.cio do Exército búlgaro prossegue 
cle~mDmsbld008IleOstudeandca lenta. porém. regul.r e met6dic.mente., osntpraedloft SDe~ 'I 

estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - Floria· 

parlamento Nacional da Pro I nópolis, com casa filiada na Capital Federal, que está IGREJA GREGA Por preços extremamente vantajosos 

:~~::8 ~:i~r,;ql. t~!_8~lgUr~i~~ , apta a encaminhar e obter todos os registros. ORTODOXA DE 5, 


extraçQo de minério destina· 89 15~!!:.:.:!..- NICOLAU A MO D E LA R 
do à exportação para Europa 1 --mLEClMRNTOS Comunicado . ,. 
:'o~I~~I~::nte, para os Esta V.d S ~I A. exma. sr~. d. Mante Fi Levamos ao conhecimento . I a oela guelfll Ferrarl, esposa do 8r. de todos os Católicos Ortodo· • li ·d d d 1 k d ' Atualmenle, o Estado de He~rique Ferrari Junior qlle J PÁ"COA esta qUI an o to o o atua atoc e ternos 

Sã,) Pllulo montou uma u8ina se achava loternada n~ Ma ~op, bm g~ra ,que a <)! feitos e também os seguintes artigos de verão: 

experimental com capacidade --- ternidade local, faleceu se. ~ corren e ano, e.~ con or . 

de dez toneladas de chumb?, AlililVER8ABI08 gunda-!eira últimll. S!~~:eM~od~e ~:rej~an~:r~s c~~ Blusas de seda des~e 11$000, tallleur~ de tus· 

em Aplal, par~ tr8t~~ o ml Faz anos hoje a exma , sra , - . I<,brada no dia 20 'de Abril sor a 49$000, vestidos de seda. malllots etc. 

négom~~é~~~e~~a S:~1I1~~UIO ~. Eponim!1 Moreira, ~ ~pORB Com ~ avançada Idade de 94 vindouro. 

fornece tambem de um a ao sr. dr. Acáclo.MureHU .. 1~I~O@' rHlecel~, ontem, ? sr. Por conseguinte, o Perlodc, N.B.-Dentro de 30 diu receberemol ol.F.m•• 


i> 11 Pessõa ge ralm ente esll I ~uel, BerkH: comerClant.e Quaresmal começará no pró
tr_ls dqu os dto prata por 10· madfl no seio da sociedude I mUltfsslmo estimado nesta Cl- ximo dia 3 de Mlirço segun dos ternos da alta confecção «Filcher •• 

ne a a. florlauopolit!lna . receberá, por dad\', " da.feira, ' 64 v.-'3 


Hoje, às 19,30 boras. haverá certo, multas f~~icitBções . No H08pital-de Caridade, ~lorIBnópoliB, 27 de Feve · VI •__ 

sessão no .Iostituto Histórico FAZEM ANOS HOJE' apó~ demorados sofrimentos, relro de 1941. Vida Esnnrüva o «f~~~· 

e GeográfICO ~e S. c. ' If!ilece.u .. ante· untem, .o sr, Cel t Monsenhor iu~~o~HRYSSAKlS AI''''? ~l~~;,~~;?,c:~:r~I~;:;'l'do ~ oi.'. nelgra<1~ 27 (Re!el') _ Im-


O lU d 011 I Sra, Amália GlJularte de, 80 Vlell·a. ex-preSIdente do no :l 1 1001110-, o notatu~u .,,"m.don <1.n"I"",, t t f ' d "L f 
sr. i\ no e ve ra, Sou8a, esposa do sr Augusto I«Brinca quem Póde' ,v- ültimo, a ,,'a ,o. ..nda \' lt6ria ,obro ." on· por an es re OlÇOS a . u t-

U

ativo e acatarto Agente . da SOU8t1; . l\IIS8AS }). G F' . I~1~~n~'~~~1{l~c~~'~l~;dn\~~J~~~~~';~f;l ~.o~~~~~~\ waffe deixaram, a Anstria. 

Loteria Federdl, Desta clda· srtas Zenita Campelo filha I Amanh- à 7 h ãrage e o lema de 2 a 2, nestes últimos dias. com des
c1e, acaba de m,elhorar,_ seo· do sr. 'Celso Cttwpêiu e ~"\H.r'l- rezará. m~~8a ~ 300or:.@; se O I b t co~~~U ;il~l~~~" (:~ol,h:g~\t~ l t~~l'~~~'::('a ':I 'p:~~ tino à Rumânia e ~ Itália, se .... 

slvelmente. as Instalacoes da lia !ilha da vluva d Enoé altar d N e , la, no_ e am er ,.,eo. gundo noticias aquI recebidas. 

ogêncla sob 8;US cuidl1dos, Schutel; ' - na Cat:dr~l, ~~~ ' 811~IIL~~r~ae;~ a~~m~~lta~~~t:rv~p~r~lhflrd~ A M:G1':~I";.!k~I,1~~~F:1' ('()~I Assegura-se. que unidades mi-


Por baver aceito lugar in. menino: Gilberto" filh o do dosa .8ra: Maria de Lourdes ~o. T~I{'f~ne, 1 , 577~Ru~ r!- ~,,;~n<l~i'l::: ~~,.-,l~o 'i~::~~~,~'~~~ S~:~~,W~~~ ~t~á.~~a~egulram também para

compatlvel com fi funç ão do sr, João Pinto de Oliveira, I Vechleltl. Jipe Schmidt _ Florianópolis. ~~;'\:1O . as solo."., <la Argenll"n • U"U' _-:::-________ 

~~r:~rt~~e~~:i~:r~!~~i;OP~~ ai1"';'!t\:t ,;:r~~'l18~:\~:CI::::. ,: :: L~~~P?~ab~~ ;!~~m:!~·CEL 
blica f i d m smo eX(Jo 8 I~gitlmo (lo..c: ,u'ugun lo~, (lc<'ls[IO e~~ !l..(I(~ ;--------..;;.;.-_ 

do o' sr~ dr~An~õnlo José eNO' C a r t a z e s d ~l~'oOOU Indlgna<Oo ge",1 d ••"lst0I1· 
brega de Oliveira; O d 1· a E~I . 'IJIU1'III,\ Machado & (ia. 

o 8r "ri M:cbado foi DO -~_______~__~ ~cgl~:~~:~:~:~~~:f!' I ~~;~'I~~~lti::~II~~~OlA~;~!~ 
meado' para exercer f) cargo M O J E Quina;:;.ir~H O J E tiS .ut:<·~~~;\~O~~I:~~I~:~U AS n.:·1 AgênCias e 

de cbefe da Secção de Odoo· -o- A Liga N:'tu tit'il HllIg'I'rlllChm:-<l' l'l'sol\'cu Represéntações 

tologla da Penitenciária da CINE ODEON CINE-e-- -o- 1"" 'lldpm' <I,,, r.~"","_ intor"adO""" 1 
Pedra Grande e Abrigo de REX NO IMPERIAL ~~"~3~~~~~i'~,~~: I J~~~~~.i~+~~~U~~:~r~~~ C.I•• polIII - 37 
Menores licando exonerado do .' Foal 1602 _ senlol's e dois com I'.h'do d. mosm. 1 Ru. Joio Pinto - 5 

de Dentista daquele Presldio, A', 7,30 hal.. A ', -5.FO~' ~58~ --ha,.. :;...:.FO;~3~58:a-I:' ~\~S~~'I'l~,~:~~gUOdU '.gull'ã 110 dI. 5, pOl' F L O R I A N Ó P O L I S 


A Alem.nh. viol. O Tito Gulzar em: ~~:~~lt~~,,~~G:l,n~ ';l~~:) ~ni~~'~()"dO Sub-'Slntl' no. prlnclpel.

Direito Internaclon.1 BeUII Davls a Errai Flllnn am: Trovador Peta r Lorra am: ~'," 'k. d ~~"'(; ~~~'Ode~~~"~;,I~t ~:tO;~,,:~i:,,,t~ ~~ ..unclplo. do E.tecIo. 


Londres,2i (A. P. ) ,._. O Al- Vit6ria u U t h ~~II)n ~)(~~~~;'Õ (feh~~I?~:~Raf~'~ ~~f~s (l~n~~I~:~: ~1~7~P.==~=~~~=== 

mil'antado declarou quc () nã- galante l"YAr. I"YAO o c e- ~'1.':,"0~~~~~ ~o C;~~,~!~~ ,I,'s~~~ :·t~~':,o~;~:;~~~ T E R R ENOS 

vio-hospi tal "DOl'sctshil'c ", a- Amarga t <~o, aUi,ando o nomo ,I. Grêmio ESllm" 

tacado duas vezes, }'ecentemcl,- No programa: ga a empo ' ','o "11 o Bl"aneo". Vendem-se, em conjunto 

te, no Mediterránp-o, )lur avi ões No programa: mportante propriedade ou separadamente, 2 lotei, 

alemães, escapou incólume. CINE JORNAL BRASILEIRO No programll: •d ., conllgu08 sltuadol à Rua 


o "Dol'setshire" acha-se ela- D. F. a. _ Ccmplomlnla. rC11 cncla Major Co~ta, prÓXimo ao Lar
ramcnte marcado como návio- Vóz do mundo, Ja,n.1 Plllmaunl D. F. a, - Complemonlo Vende·sc uma confortável go General Osório, lendo 

hospital, e, como tal, sua iden- PIICOI 1$500 I 15000. com plnO'lmu di guml, casa com grande cbAcara, cada lóte 10 metrol de frente 

l.idndp- se torua conhecida pelo Preço.. 15500 I 15100, situada à Rua ce!. Vldal Ra· por 36 e 30, re8pectivamente, 

inimigo, de acôrdo com o Di- Livre ele cenlWI. P,.,o. 2$000. E.ludlnle. 1$500 moa nl'sta Capital, de fundos, Tratar com L. AI
reito Internacional, acre~c~ll- Impr. 11. 141no. Tratar com a proprietária meida. Cáel Badaró. 


';~u a nota do Almirantado, L _._ à Rua Bocaluva rm. Fone 1329. 

IVII di çlnlur.. 84 (iv-3 50 

26V1, - ~º 
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