
pefkoff, 

Enquanto isso. os (durislas)) vãQ ent'rando como faca: em. DfãEiteiQa 
Sofia, 28 (A. P.) - - Correm I dentro de dois dica. pote Id 

boatos de que o exército na- boatos "são sem fundamen- I bora sem confirmação, reu-I Sofia. 28 (A.P.). - O gover- por tempo, indeterminado. completaram. rUi Rum~a.• 
zista, procedente da Rumâ- to" . De qualc:ue~ maneira, niu -ae em ses.ão de emer- no búlgaro negou que tro- .em explicação. os preparativos da invasã o_ 
nia. já teria atravessado o mal-estar popular se ma- gência seguindo-se uma con-I pas germânicas tivessem en- - Até o presente momento. 
a fronteira rumeno-búlgaraInifesta tanto nesta capital ferênci'a entre o chefe do trado na Bulgária. proce- Istambul, 28 (Reuter). - acrescentam os informantes. 
em diversos pontos. Obser- como em outras cidades im- estado-maior do Exército dentos da Ru=ânia. Passageiros procedentes da os oficiais alomã.es entram 
vadores militares estrangoi- portantes do país, havendol . _ .'1 - Rumânia informam guo os na Bulgária disfarçados em 
ros. que estão om contacto quem afirme que a invasão ge,,;eral t:Ju:lla Pet~off, o prl- Nova. York, 28 (A.P.). - O oficiais e tropas alemães na- "turistas" ou "homens-de
permanente com as baseslda Bulgária pelos !nazi;tas n:elro minIstro FIlc;>ff" e °lrádio húngaro declarou qUelqUala capital não escondem \negócios". tsses oficiais re
alamãs da Rumânia, decla- " está por horas". O gabi- titular de EstrangeIros, Po- as comunicações telaf&nicas o fato da que as tropas na- presentam todos os ramos 
ram, no emtanto, que esses nete, ao que se informa em- poff. , com Sofia foram cortadas, zistas entrarão na Bulgária do exército. 

A Franca nlo aceitou 
a derrota 

" 

" 
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' ~.. ' ..... .iCasada i: Auto Viação HCométa" 
ou = Porto Alegre--Florian6polls--(uritlba -:c 

1• Serviço diário de pasageiros e encomendas entre esta ca- . •Solteira ,e. pital e Curitiba. com saídas às 6 horas da manhã, recebendo •• 
Quando Je \"ar tlma quéda. um susto ou th-C'T raiva!', todas a s I • passageiros para ltajai. Blumenau, Jaraguá e Joinville. e com • 

\'ezes que lnolha r os pés, sem pre que se f'l"ntir Jlcn"o=--:t , triste, zangad a , • ligação para São Paulo e Rio, no dia imediato. • 
c mal disposta. qua ndo recebe]" uma noticia. m:i, que cause t ristC'zrL e 
aborrccimento, tomo uma colher (d ns de ch:') de RI'~ 1l 1ador Geateira Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã :I: 

e logo em cima mcio copo dc agtln. 

Faça sempre assim. que evitará l11\1itas d oenças pC' :oi gosas. .• Saídas para Porto Alegre às 5u. Feira,. . • 
U.e R egulado r Gesteira .•: e domingo" à, 3 hOra, da manhi. •:Reguladar Geateira c \"ita c t ra t:\. o:; pntl('('imentmi nCT\'O!'o~ produzi

dos pelas molestias d o utcro, a aSlna nCT\'o~n, peso, onrcs C colica.s 110 

\'ent re, as perturbações c docnças da 11H.'nsl TU :1ção , anemia, palidez, I • Informações e passagens: • 
amarelidão c hemorrngins provocaons pelos sofrimentos do Ulero. fra 
queza geral c desanitno. a fraqueza do utcro, t ristel.as ~l1b itn:-; . palpita : Rua Felipe Schmidt : 
ções, opressão no peito 011 no coração, sufoc:l.ç':10, falta de ar, t ont ura:; , • (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 

peso, calor c dores de cabeça, dornlcncia nas perua::, enj uo5, (,CTtn~ 


coceiras, certas to:;~es, pontadas e dorcs no jit.:ito. (lores nas costas c nas 

cadeiras, falt:t d e a:limo para fa7.('t" qttalquC' ; t rabalho, can~'aç-os e toda =-> 
 ·_·_·_·-~;:;,;;!a;·m;·iiiiiiiiii·iiiiii·iiiii·~~fi~-·-·r··~:]·F·~·?·~·~-~·~·i·a==::···m·~f··· ~··:E5~· ·Jj
as perigosas a ltera-;õc$ da saude causadas pcla5 congcstücs e inflaulaçàes 
do utcro. JÁ SABIA QUEPROCURADORIA GERAL 

Regulador Geateira C'"\' ita e t rata estas congcstoos c inflamaçõcs desde 1- só ••• 
o comcço. ~8~HID~S IU~U6~n elo . se pode contra;r a malória 

Regulador Geatcira ~\'il" c trato. tambcm as cOIll]>lira~'ücs internas, ; picado de um mosquito?(du Ordem l! ,lS A <lv (l~u-
que são a inda mai..; pcri}.:osas do que as infl.J.lnaç-ôes. 
 dos do Brnsil) -:- Os mosqu;tos do ma/ória sõo 

Con1ece hoje 111eSt110 mUitos vezes encontrados em I
PI'OC-~!'sO~ admln lslrllti a usar R eg ulador Geateira vos e nUB [{ ppR rtiç ,j~s ras onde nõo costumam noscar?uga. 
Públicl!tI_ ll !'gi;;lns de 
MarclIR e Palenles na 
Propri edade Industrial. 

NtlIUralizilç<ies. 

Av. GRAÇA ARANHA,Irmand. do Senhor Jesus I _ 26·1', sala 111t. 
do. P.uos e Hospital 

de C.rid.de de Fpolis. 

EDITAL 
De ordem da Mesa Admi 

nistrativa da Irmaodade do ---------------
Seohor JeFus dos Passos e 
Hospital de Caridade e de Proprietários: J. Moreira & Cia. CLlNICA GERAL 
acOrdo com ü que loi deli · VIAS URINARIAS
berado em sessão de boje, 

levo ao conbecimeoto de to Especlalisla em motestas 

dos os Irmãos. que se tlcbam FEVEREIRO 18 pteuro, plllm )nares (bron

em atraso com suas aouida chites - asthma - tuber
des, que Ibes loi dlldo o pra Foi entrl'gue a prestamlsts Maria J osé de Almeida culose, ele.) 

zo de mais trlata (30) dla6, Kltondlodsk, resldeote em Rio Negro, possuidora da 

/l contar da presente data. caderneta li. 2.922, Q, prêmio que lhe coube em '1 Consullorio: RUI Tllilno 

/llim de virem slIldar seus mercadorla~, 00 valorde rs . 6:250$000, contempla· 
 dOI 14 i. 16 ho,u. 
débitos para com a referida do no serteio de 18 de FevereIro de 1941. - - Phon. 1595. 
Instituiçi1o, para (I quê deve  1" j<csldencia: Ru. hio Pln"
rão enteoder·sl' com o Irmão i to. I (Sob,)-Phon. 1214.
Tesoureiro, ar. Nabuco Duarte MARÇO 4 1:1 _,____• 
Silva. 

Decorrido o prazo acima e T ERÇA-FEIRAoào satisfeitos os seus paga · 
mentop, serão elimioados, de Mllis um !orlDidhel sorlt>!<l a Crédito MútuoIlcôrdo com o n.· 4 do artigo Predial, relillzará 00 dia 4 dI' MARÇO com um15 do Compromisso. prêmIo em merclldorios 00 valor de I'~. 6:250$000,Consistório, 28 de janeirQ além de muitos outros menores.
l1e 1S41; 

JÚLIO PEREIRA VIEIRA 
Adjuoto do Secreiário Continuamos pagllndo o fundo de reembolso a58 15 v.alt. -15 !f)dQS 011 ,reetamistcs cujas cadernet8s tenbam 


completado 10 anos sem Interrupçfio de pegam.:ntoR. 


IGREJA GREGA 

ORTODOXA DE S. 


NICOLAU 


Comunicado A Escola Jean Brando em sua cau ~Dr correspondência 

Levamoe ao coohE'clmento 
 Oevldamlote nalllradl lob N: 5U Im 1918de todos os Calólico:> Ortodo 


xop, "m geral, que a PÁSCOA 
 Dê lições, sistema moderno, para se
do correote ano, em confor· " blluilitar, mesmo sem preparo, á profissão
midade com os cíl.nooes dll de guarda·lIvros. Ensino com o auxilio de (F_ull Ile.i)Sanla Madre Igreja, urá ce· -;;: 4 livros que guiam lacilmente como Farmácia "Esperança))prüles 
lebrada no dia 20 de Abril E' o unleo lorlifleanle no 

vindouro. ~. ~~r 1~:~~I~~~~r :e;!~o:~sa~:~~~:r-~: :l~!e~ mundo com 11 clcmcnloa do


Por conseguinte, o Perlodo louleoa: Phospboro, Cal'-. . re8. O curso completo de 1<! lições, que

Quaresmlll começará 00 pró 6\'. lará em 4 meses e um diploma grlltis es- elo, Arllcnlalo, Vancdalo, farmacêutico NILO LAUS
Gximo dia 3 de Março. 8egun· pecialista em contabilidade, custam apenas cle. Com o seu uso no 11m 

da-feira. 300' em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au de 20 dias, nola-ae: 


Hoje e .manhã ser'; • SUl preFerida.Florianópolis, 27 de Feve tor m'lll conbeclllo no Bra811- Portugal. Arrlca; tem mais t - lCYlol...ento ler.1

reiro de 19' I. de 30 anol de ensino comerciai: habilitou Já umll. geraçl!o d.a IOrçal t volt. IlJIllltdl.- Orogu nacion.is e estutngeiru
t MODllobor S~~~Io~IIRYSSAKlS de alunos: Prol. Jean Brando, Rua Costa Jr. 0 .° 194. Caixa I. do .ppellle;


1376 São Paulo. .···Dea.ppneellllenID por Homeopatia. - PerFum.riu. - Artigo.
90 3v-2 

1IO.."lelo d" d6,ea de CI de borr.ch. 

be~ 1010.oh I! oervoa'l' 


TERRENO À VENDA 
 ..o; 

Vende-se um, à avenida Rio :t-Combate radicai d. Garante-se e exata ob,ervânci. d"! 


Brallco, conllguo à cua no. 
 depretdo oervo.. e do e.·AUTO-LUXO-MERCURlO 
172. com 12 metroR de Ireote ...realeRDlo de ..boi OI receituirio médico. 

e 42 de lundos. Tratar com 
 ICIIOI; 

4' - A....coto de pese 

Miranda, à rua ERtl'VtlS JUDlor. 

o seu proprietârlo, Lucas Comunic. I V. S. que m.ntim dilriamente li· 

..rlaodo de 1 • 11 kllol; Preços módicosg.çõe. de.t. Capit.1 i Curitib., pa..ando pelu O SiqlloDI f 1I1II••r.D·93, - 'Pl'nsQo Müller> . 
69 15v.-1I de deiaobert. ac:leolillca. R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício docid.des de Itlj.;, Blumeneu e Joinvile, cuj.. -CplCllIo do dI, MaoDel So,· Mercado, frente à Casa Hoepcke).

viagens •.10 efetu.du em eonfortáve! limousines ..,.d.CoII... .. tone 1642 
tipo 1940, de domicílio I domicílio.NegóciO de ocasião 

Vende.se um ótimo terrellO, 
na rua Conselheiro Marra, Age"ncia· Pfatl 15 de Nov n 26 Quer ser feliz 1 
perto da esquina da rua Pa· • 1 •• Em negoclos, amores, ler soro ANTENOR ~iOH.AESdre Roma (a melhor zona O le, salh1e e realizar ludo que 

desta rua). F. vende·se tam- FLORIAN POLlS - FONE 1360 deesja? Mande 1$100 em sellos 
 Cirurgião-Dentista 
bém um auto (IImuelna) Ford e escreva ao prol. Ornar Khlva, Clínica e Prótese - Trabalhos modernos 

de 4 portas, tipo turlemo de A t .ANTONIO APOSTOLO Caixa Postal, 407. Rio de Ja. sob absoluta gQrantia.

luxo, ano tIlJ6. Vêr e tutar. gen e: " nelro, Que the tndtcará o melo Hor6rlo até flVlulro:--,:,IIa1 8 .. 12. 
auto e terreno, à rua Padre de obter trlumpho, prosperida.
Roma, 53, 30v·24 ".--__________________111 de, lorllma ~ saudc. N~o hesil•. S--PADRE MlGUELINHO--S 
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o Estado 
Diarlo V(Jspertlllo 

Redallolo e OUlolnal 6 
r•• Jollo PlnlO u. 15 

Tel. 1021-(;lt. pOltal ISII 

ASSII1NA1 UlU3 

N. Ccolt./:
Anno 10$110" 
Sew~llre 22500:1 
Trlmeetre 12$0011 
lo!êo '500)
Num..ro ••01.0 120,1 

No l"t"lcI ' 
uno 
Somellre 
Trlmellr. 

ADDunolol mediante e)!)otr"ct o 

~ dlreoçlo alo te relpon.abl1l.. 
peloI ooDaello' emlttldol QOI 

art\cOI u.lpadOll 

o Elixir dc Nogucir. 
r _h..14. 110 " oon.. _ I 

...,"'4.....",..111... 

SYPHILlSI ,...... .....::..=-.-
56 a.1r ... NOluclN 

Or. Remigio 

ClINICA -MEDICA

Molestlas Internas, de 


Senhoras e Crianças em 


CONS~~~ORlO : 
Rua Felipe Schmidt- Edlti. 
cio Amélia Neto-·Fone 1592 
9 ásl:is~~i~Cll~:noras. 

Av. Hercltlo Luz, 186 

- Phone: 1392 -
Attende a chamados 
14 

"Café Java" 
11···························:······-;
• · 	 : 

"'c..No·,,· :I,,:=re~. :~~::~~::~~t:.~~::'~:.~~:II~:::~::!:= 
••• 	 ••• 

••CArro•••naulneoa, I • -f'~ 
: ~~::::loD~rbQ~~II:II!~ e e ..; 
~~~T:X:8~JEbi~c~~~:::" n.· • 
....dabo....Tenh.m cuidado!". 	 •
:-.m..;~.d.~~I:~'!?'~!!~.~~:.e..m........... r.......... FORAM AMORTIZADOS PELO' SORTEIO DE 31 DE JANEIRO DE 191t1 • 


- tiOYDBRASILEIRO i 81 TiTULOS AMORTIZADOS POR 1.065 CONTOS ! 
aPATRIMONIO NACIONAL". 

LINHA ARACAJO/pORTO ALEGRE (Para o Nort~ • 
no Sábad(l, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL.••CIDIO., .COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. 
LINHA KIO/LAGUNA: cASPIRANTE NASCIMENTO.. • 

TUTOJA!FLORlANÚPOLIS • 
FRETES DE CARGUEIROS. 

VAPORES A SAIR: • 
•

PARA O NORTE: 

COM1'E. ALCJOIO: dia 2 de março para ParanBguá, 
 :Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas,lIhéus, S. Salvtldor 

e Aracajú. 

MURTINHO : dia 6 de I!!arço para Ita.lllf, S. Francisco, : 

Paransflul\, !ôlllnt(.. ~. Allgr! dos Re!s e R!u dc Janeiro. • 

ANIBAL BENEVOLO: dia 15 de março para Paranaguá,

Santos, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, lIbéu~, S. Sal · : 

vador e Aracajú. 


PARA O SUL: 

ANIBAL BENEVOLO: dia 5 de março para Hio Grtlndt' , Pe· • 

lotas e Porto Alegre. 

COMTE. CAPELA: dia 19 de março para Rio Grende, • 

Pelotas e Porto Alegre. : 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. • 

•I j I ~. 
Ag~ncla-Rua loao Pinto. Armazem - Cáls Badaró, • 

9 - Phonc 1007 12- Phone 1338 • 

11 H:T.õA (OSTA. _ A9ftn;; • 
• 
• 
• 

CUrso Cafarinense de Madureza •• 
MATRICULA 

Curso ginosilll em illUlUP, de IIcurdo com o artigo 100 •• 
do Decreto Federal n 21 1141 

~~~~~~~~~~I Aula~ noturnas para ' ~lu'nos de ambos os sexos. • 
Camisas, Gravatas. Pijames A mlltricula está aberta , podendo os interessados obter. • 

Melas das melhores. pelos me inlormações, diarillmente, na séde do Curso, à PrBçl\ t5 •

c_~_~1_N_p~_eÁ_~_s~_só_R_:_3C_~_r~_~_n_~_I~_I" _d_e_N6_°5v_e_ID_b_ro_n._7_.___ V.-17: 

• 
• 

Não póde haver saúde com um sangue im
.	puro a correr pelas veias. O ELIXIR DE NO

GUEIRA, do pharmaceutico chimico João da 

SDva Silyeira, é O maior depurativo elo san

ca" - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais que 

.aID nome, é um SYMBOLO! 


.IM. J1l®<m ~~ t7:\). I ]i!... J1,/15)~ a~ rE'l. Vn (.., a. T a.v n (.., & , T a g. 
Se v.. S. precisa comprar artigos para presente~ ou necessita de uma 
boa Instalaç!o d~ luz oU o~t.er materiais elét~lcos, em seu próprio 

Interesse, VISite sem compromisso a 

INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

. . . 

pois, seus artIgos para presentes e materIais. elétrICOS, seu~ preçOd 
nao têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 18000, fIOS para 
instalaç!o desde 8300 o met.r~1 suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiaiS est!o a preços ao alcance de todos. 

-ano'poll-sI 1 d d FI IIns a a ora e . or . 
.!~~_ TRA}~~_C?~ ~1 e FELIPE SCHMIDT, 11 - Fone 1674 _' ._ 

com as seguintes combinações: • 

ZIG ZTY SFB ODE QOA XHY :• 

Amortizados com 100 contos 

s. ALBERTO TEIXEIRA PEQUENO, Visltador Apostolico dos 
Semlnarios do Brasl!, res. à Rua Bartyra, 373 

Amortizados com 50 contos 

Snr. FUHID SALOMÃO, comerciante, AV. MAjor Novaes , 
22 - Cruz~iro 

Amortizados com 25 contos 

HUMBERTO DAVILA, proprietario da Agencia de automoveis 
Hudson - Recife 
Soro AGOSTINHO GONÇALVES, soclo de Gonçalves", Cia. 

~rog~I~RANJ)ÃO e W. OLlVErRA, res. em Barra M&nAa 
SIVERT FRANCISCO BARTHOLDY, corretor, Rua General 

g~~~:L~~ELD IRMÃOS & CIA., proprietarios da Drogaria 
Stel\!eld. Pça. 'l'lradenlf's, 530 - Curitiba 
PAULINO A. COSTA, Iazendeiro em Pedras Alla~
MIGUEL CURY, negooiante em 8eccos e molhados, res. à Rua 
Prudente Moraep, 97 - TlqulI'lIln,a

~MÀ8:ú A:J3~:~0~~:~e~?a~f~: :~:IR~ra!f d~e:~~~:s' 93 
SYLVIO GUlMARAES, (unclonario de Cartorlo - Rua do 
Rosario, 100 
SUl. CORONEL SYLVESTRE DE AZEVEDO JUNQUEIRA FER
RAZ, lazendeiro em Maria da Fé. 

• 
• 
• 
• 

S. PAI ' LO • 

: 

! 
S. rAULO • 

: 

Perna:IJbuco 
• 

~~~:~OedO Rio • 
: 

Capo Federal • 
P8~aná. 
R.G. do Sul •

• 
S. PAULO • 

~: ~~Btg • 
• 

Capital Federal • 
Minas Gerais • 

Amortizados com 5 contos (Prêmio único) • 
• 

Até JaDliro p. paslldo IA (oram Imorlludol 19.950 CODtos dI réis • 
Solicitai a relação completa dos tltulos amortizados, na Séde Soclsl 

•Sul A • C • I- •
márlca apita Ização : 

ou ao Agenle ADOLFO BOETTCHER. FlorIanópolis, Rua Fellppe Scbmidt : . 
(EdUicio AmeUI NeUol 

O próximo sorteio de amortização será rllalizado em 28 de Fevereiro •• 
de 1941, à8 14 boras 

: •••••••••••••••••11•••••••••••••••••: 
Socieciade -C~operativa de ResponsbUisadade II Repr~s~ntantes e 

Limitada VIajantes 
. Preclsam08 para toda8 a8 

Blnco de Crêdlto Popular e Agrícola :1:o:al~c~~tfv~~·6::::2~IOc::~ 
ções. Carlas à FABRICA DE

de Sinta (atarlna FOLHINHAS ReI. 601, Caixa 
3.097 - SIlo Paulo. 

Rua Trajano n.o 16 - Sêde pcóprla Clube do. C.ç.dore. do 
Registrado no Mlolstérlo da Agricultura pelo Cf'rtllIoad.:> E.t.do de ' St.. C.t"i~it 

O. 	 1 em 20 de Setembro de 1938. CONVITE .. 
Convido o...nhorel aUd

Endereço telegráfico: eÀNCREPOLA dados, de ord.m do .1'. Pre
C6digo...Idl': IlAScom 'I. I 21. I.UçAo .idente. para a a...mbI'ia• 

que .. reallaará na pr6zima 
FLORIANOPOLIS .."ta-f.ira. dia 28 do cor-

EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES rente mil, às 20 hor..... na 

Emprestlmos - Descontos - Cobranças ~~:n~: ~;~:t~::d:ee!!::: 
e ordens de pagamento. .ao qUI o Clube pr.tende

Tem correspoodenle em todos 08 Muntolplos do E81ado. levar u .f.ito. com aeua 

lte~:'ln~Z~~~lJd~;~:.loc:o~~~:,.!~:~~~1 ::~a8O~t;::,DdB ;::;:!O:~':p~:~r~~r:aç~ 
8eme8tral. em MAio e Novembro. • outros .....unto. d. inte. 

Pa'l 10dOl os COupoas di' aD6llcI' Fldlrli. I dos Iltldo. ria. o.rul. 
de Slo Paalo, NlDI.lIarals I Plr.lmuco. Florian6polia, 24 d. uv•• 

Mantem oarteIra e~peclal para admlnlstrac;lI.o de prédios. reirA;Tuk94~OELLMANN 

(lo "cretário)


Recebe dinheiro em depósito pelas.. Baln . 
melhores taxas : "erreD~ DO eárlo 

c/C à dispo,lçll.o (retirada livre) 2% re;:C~~hB~1n~~I~u J~tepo~~at~~
c/c LImitada 5% do Leal. As construçOes aumen-
C/C Avia0 Prévio ti% tam. A planta dos terrenos acha-
C/C Prazo Fixo 7% se com o sr. Arl Santos Pereira 

dai ~:e:::~~~~~c;lF'eN:;:I••r;.:t:::al~e~ct:;:I~I~I:~ to. ~:~dl S;05 ~~~:•• enmreg~do <tI 
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Oe:STAbO 2á :Je Fevereiro de 1841 

~~~~IK,~~!?,~~~~,~II General J~.ão MGeé~axas ~ Vida SOCial1 
'""1: \\lI.' lO;:'i~~',~í1t\lllll' """1.. Primeiro MInIstro da r Cla 
IH"~'.:'~~.:· ;'::.~'\~::I". :I,....',.'~:: I I\•.'.',::",p~~ A Colinla Grega desla capllal. Pfrollun 
I" " ......... ,h ...<'i".;..........." oi:.",,; "I" ~ dolmenle senUda com o recenle a ecl FAZEM ANOS HOJE: 

~:::~:.i·.·:(~:J.di~::'·2;::;:::~~:·~\'.~···(;'!.·:·:>::::::'j: . mento. em Alhénas, do grande esladlsta Srlls. Alzirll de Anurad .. 

,::";,:::,~.':"~,.".",,,, 'u"' , ",,,,,,,,,. I" ·"" GENERAL JOÃO METAXAS, COt'lho, 1"(1""8 do ~r. Mtlnot'1 


::~::;;,~J;::·,~;~:~~'::~!:';"e::'::~~::;~:':~::;:',',::;:',::':~\~:;,:~ fará celebrar missa solene em Inlenção á sua alma. no ;~n~;~ellH', e lIihl8 StlV8 Spo 

f.:;~,:~::::~',:' ,';:::' ::;:::::,',:;:. ~:'''~:~;::'t':',~.':',' i;'''·i ,;: próximo domingo. 2 de março. às i10 horaS'tU:rd!1~ela aD:~ Srs. Anlônlo Costo, c.lmer.

I""'" ~., )""'..1..'·..., "."" Ioill",,,·,·,,,, , ., lodoxa de São Nicolau, AproveIta, ass m. a opor . p . cillnle. 

"h·\\:;~::~o;,. ;~.,;:" ":,' ,' ::i ;::;;,, ;;::.',~',~·::' '' ' •.,,,,,, .. convidar lodos os gregos e lodos aqueles que Queiram ho Jovl'm: Onildfl. filhll do sr 

•.•.""''''.''''•.'e'' ..' ...",.."",1", "", ",I ,,, " '''' Imenagear a memória do falecido estadisla, agradecendo Joaquim Lucio tle SOI'ZII 
!!',;~:;I·'''','i~....:~i,:~::; :. ·:,'::":~!:;.,;;;:.·::oI::'·i~";~~:::;i :: desde lá a lodol que se dignarem assistir a lão IIledoso _" . 
'''·0 oIe "'41. 610 de sanla rellgilo. . HABIJ,fTAÇõE8 

".\I~T".\ IIU ";;;:;".\no-: :<I<""U" 90 _~~-=. l___ EsHlo.se habililando pa . 

;~;~ :~:~ii:{~!:::/,:",,~~::;~,: :'i~'.:;~::::>;;~.::::::::~ :: : Garrafada contra garrafada ~Ó~~~~rR (l Pr~;'fl~~z~~:ro "He~,
:::;';..~,/':~;::' :.~:'~' J::~, ..',;:;~";'~:~,~'":'\',: : :,, d:; I Era a única resposta no momento ~ril~. Mllrin do I< osé rio Vl'ign
:{'~;~I ,.n:r'~lt;~;~·;II"~·~'II ~.I.~::;~~~tt: OIl . I':U';I ;.... ... 1,.1li ' n ~ ! cf e Linha re!i"' . 

:: :~:':"': :" :::,:/,: i.'.' ~~: :::::'' ';: ':',~:"1:1,: I':'I'.~ , ::','i',','::; 1'.:',r:: ::,;.:.'i. ~:.',~: :r:: ::. /;:',~ ~ ,I:,i;::: ~I:: 

n·y i dllll ;'1 a;.:rt· ...... :ill. ;tlT~ · IIII"·.... ;rlldll .. (,I'I.I ' ,!.!C · F;lI"I,', """ 11"1 ' ti ill (' ,d, 'nlt· di' 


l
!:;:::, I~11::~11;1 ~'~I' :: I!~::. i:~ ::';~ 11~1'11 :11:~:'~11,; ~' i:~ ll,\(; ~ :t,';(\. :::: :'\':;1.1J I} (1' 1: I! I:: I:;:: ,111,I:~ ' '1~ ; ' I,!.I.::,,~: 'I ~ li :: ~ ELIMINA! FO~TALECEJ
1;~:.IJI'~ ' I'I 'H ':~;lll' ~ ;~I':~·~~ll'II;':;'~;tll~:'~II;:: .III~;: I'i;: I ~ ,I ~"lIlill:(I'II " i~~;~:·.i';'\:'j, l 11 '11::;;'I~:"I;: 'III' : :I\'~ -- -In'dios-"'-Ie;ozei-'j-

• Pa ra qu e :-: L'U~ cki!Lc~ Se;;' 

~1::tl:II:·t:"tI:,·tl:t::: ::~I'~';IP 1(1::1 :~~',::,:~I,JI';I[ li 1I1(',~lp:I';~ :::', lt~~ I.~,.' \i'::i ,:\'~~;/., n,l.l' ~~il~ ~ 1 :~~;,I;~~I ~ ,I(, 1,1:1',1; Belé 111. 28 (C. 111.) _ Por te jam sempJ't: t' :--,~l d:os ,bc!os 
u~e O cr (~me d C':lt~1 ele..' du

'''. I..~.. ,,,,,.,,. 1",1 .. , "g,,,'\"""" 01 .. · "I..",,, .. li'"~ "li,..." ,,, ,,,, g"rr"f"..lIi- ~~Fra;;':st~ro~~~~~~~s~~b~~~~11:/; p1a ação : Gcssy ! R i~~orosa · 
1',"I:lIII"1Uh'. I I'(,j .;! ,k \·,dl :. I' 1'('ri . llll' 11 1:;I;::\t'I>I(I~ no'l'O ataque dos índios ao sitin mentc Cll'tltíl'i cl') o Crcmç 

Dent a1 G ('s sy cln.-ci a os11 :;),~~::;~(:',~ ~:;(:::~~~~'t'.ll~~;~I~:C;I :'(;.tI~.II~ltl,~::~~ ;:11(l';'ljl(.;t'II"~:·lr:': tl'~::::~ 'I'llltl;;I,~'.l:1. elo lam'ador D eloJ'isano Santos. 
dentes s e:~l desgastar o cs· 

1nü.lte , U ,' :: ~'i.. :':' Ü I'IH::1l ;HIl:~d t: Ilt"uira


o T ...·, It;~:·}~f~,,:~,~,'W,,~~ oi" ",..,,,,.. - - _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ Que foi assassinado. bem ~01/l.0 

::~:~\.:" '~:;~:;",;" oI~'" /~'~'';''''''' oIe"""" Agradecimento e Missa fl:~~ã~~~II:ze)', dOIS .filhose doi" liza a s fc: rm t' Jltnçõcs . mesmo ondt! a escova 
não chcga . E evita o t:irl aro c a cárie••'.\"":"'''. 'li 'ur:" "'lOl·,,, .. 11.\ Y" Filhos noras e netos do Miguel 0,\ ('01/10 .1 âa~ ufl111C18 f/ ca graças ao leite d e nlLlgné:s ia. Cunserve para 

Chi.·"."". "' .. 1', - " ""'oi .. ·,, I, r;;:;Ji . '- . Berka vêm 'publicamente manifestar sua /'C/1II Ilol;·I~eI11lc:!le. mutilado",,: 
dentes , esco.~L~::;I f l;::tt~:lnl, ,:; ~,I~~; 1;;;::11!1/,II~~:'i"" '.',,~.i: I , \\.'l\I, , _ elerna gratidão às pessoas ami;as que tendo o~ 1ndlos :)~queado li lOda . .3 .Vida a belei:::l de seus 

vando ·os, após as refeições, Com o Creme 
;,;:~~" ':,':.'..,,,',~,',~.~''';':,:', , ,,' ~;'' :,~':' '~::::;, oI:~, ,,;f OS acompanharam duranle a enlermi. ('asa do lal 'l'ado,· . Esses 1nes· . Dental Gessy , ~.!:;;;:::::i·.'~" · ::.':"'~«;:: :;;·i,:''.':··"i;;~:;',.';''n.:";,,~~' dade do mesmo. às que lha enviaram mos /l1d108, em 1935, l'a)Jl.aram
oI ..~;:'i',·;:f-~:;;.~:;~.',:':: Lo" Tho""" oi , I". p6zames e. finalmenle. às que sacom li11/. fl/ilo de Delonsano, d? , !:'::~" I~;,'':: '''';~~:~; c R E M t o E N , A L 

."I,/)1"fltirfl.I,,,",nó"",». "" .. rui "•. ,;".. panharam O eDlêrro do seu indilosD lIai, sogro e avõ. qual nunca m QlS se teve nol,- da, 11:, djus, ri,. :'.. . " /ill. 
jrirfl.o1.'1'1!J:(Jf),ItIlIl/i.Ii"Outrossim convidam aos parenles e amigos para as CW. . ,\tl/"'''' ''' "(';'1<1 11t;" l r A.~ 
18::10 •• :!~I: lj IlCI/Utd.o 
(;'41/(1,-11 .....·d" Paula).

Importante propriedade slsUrem a missa de 'I", dia. que mandam celebrar. na pró 
re,idencill xlma segunda·leira. dia 3, às 'I horas. na Igreia oe Santo TERRENOS

Ant6nlo.Vende·~c uma con!ortá\'el 
Vendem.se, em conjuntc 

c!l8a com grllnde ~hácllr8, Chegara-o la' antes das "huvas? "u 8e(1urIHtürnt'ntl', 2 1"les.Situada à Rua ceL Vldal Ra , ". 
"onliglloP, silU':d"s à Rua

mús nl'sta Capital. Call'o , 28 (t' P.l - Os efe- Diz-se. de IJôa fonte, que o Muj"r Cos ta, próximo IIo;L8r
Tratllr com 8 proprletartR livos do OLH e na Africa Orien- general Wa' ell IlJ'oJéta ,eall- !lO s. B. Caixa dos Empregados no ComércioGeneral O,ó rlo. tend,

A Rua BocaiuvlI 5:1. lal eram ('akl1lados em 300.000 zar grande ('sfôrço para tomar e"dll lól,' 10 ml'tr,," de frente 
84 5v-4 hOnlellS ao ('(lnwçar a guerra; Addis Ab ,'lm ant. es que o máo lIur 3') " :ôQ, re"II('c livlirnl'nte ASSEMBLÉIA GERAL,Prisioneiros italianos mas os illgleses ('aptl1raram tempo paralise as operações. te rundlls. l'mt',r com L. AI 

Atenas, 28 (H.l - O níllllero "ários milhares deles. Porém. No entan,o. os f'Írc'IJlos hem me idu . l'ál's B~dl1ró. De ordem do sr. Presidente. e de aconlq com os nossos Estalu
total de prisioneiros italianos u general \Van!JI te m 'Iue rea- informados não consideram , PODe 1:329. las. convida os srs. associados desta Caixa. para a sesão de As. 

sembléla Geral, oIue se reaUzará 110 dia 2 de março p, v. (domlago)na Grécia. até êste momento. Iizar longa e árdua campanha muito possível essa operação, 'lO 26vs. - 21 às lO horls. em nossa sde social. alim de se proceder à eJelçio di'
é a\'aliado em mais de vinte em 11m dos peio"es terrenos do porque as tropas britânicas te Diretoria e Comlssio de Stndidncia, para o período sociil ti, 25 d, 
mil, entre os quais 551 oficiais mundo. Além do calor tremen- riam que 1:01.>I·ir I:onsiderúvel As perdas aéreaS mll'Çll de 19U • 25 de março de 19U. 

Florliln6polls. 26 de Fevereiro de 19tel.de todas as patentes. Desse nÍl- UO do deserto, dent,ro de eill~'O dist:inl'ia aI" Addis AIJPba, por 11""111. ~~ (.\. 1'.) _ 1' ..1 llU. ANTEHOR BORGES.· .SecreMrlo
Ine ro: 2!17 ~ol(lado5 e 28 oficiais sel113nas ('olneçU l'a a cstaçao UIU terreno 1'ol"luado, l'111 par te, hlic.'mln lIt~~ (U ('III_UII1 11 nrtlt'lII  87 :Jv.- 2
feridos on doentes, estão reeo- das ('I!m'as e a:~ opera~~es. f0;'- )i0 l' ar"ais e, parte, )lor lllonta- d".din Itnlx/l,lll 1",1" gt',wrnl 41" 
lhidos a hospitais g,·egos. 05 ,osamente terao que mlllln r nhas. .,,·jlll:.j.. F('lh'e. I'orro, '111111141 " 
O"I" OS "oza'll bo'a sa'·lde. de ritmo. . I I I I I 

" -;';;;;;;;;;;_=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~In"" lIe.. 'c "." I"" o ,t' ('O· Devem ser milhares 'I Camisas, Gravatas, Pijam.S 
C;ssas I'ifras foram forneci- ;- 11111.11'1'" l)(llltO unte's 11" 'IIIi'd" Meias d~s Illelhores. pdos me' I':~~\";~:·st':;':':ol),~;·t~~I~~':n~~i~il~~ Compre no VAREJO por preço de ATACADO I~'~e!~I::IIl~:'~:' ~~,~~::::~~;~.::;:; :1':;' Cairo. ~S (U. P.) - () ni,- nores, pre"os, só na CASA MIS 

mero dI' fasdstas I'aplllra<los ICELANEA . - ({ua Traia no, 21 
~~~c:~~':I~~~\os"~\;e,~;~~~a~~og::~: ADQUIRINIl:J LOUÇAS, VIDHOS. LÜIPAD \8 ::":·,.•\;~:~~:~::II~I'(í~ll:s~~~';(:~:: ~:::~ ~~~e;:'IJ~i~I~:li~(';:~lll~lãcO"afl(;:lã~il:;::~ Todos adereml 
la! h'amellte 1'011('0 importan- e artiaos elétrico" na ,I'(I.'''''' Iit("'ulnu'IIt(, SlU'rif('nllu, yido a o jJl'osseguimell.to das i <:airo,:!~ (U. P.) . - Com a 
les, em relação i,s sofridas pe- C A S A R A 1'"'. I O L li X I ""rlll p'!I',lidn, IIU h"lulhll oi" operações para I:onsoh<lar as queda de ~logasdlelO os nati 
los ilalianos e aos resuliados L' ""rl(' du j irll'u, "J jJ u"jõ"s l' va ntagens 1'0nqll!slada> mas i~·o~ ~Ia ::;o'~lália. segllndo se 
ohtidos durante toda a campa- Rua Con8elhe:ro Mu[m, 7 ,,2.. IUHlll'''' ,ut6 o din " de te. estima-se em várIOS nlllhares I ",IOImn, \ ao-se congregando 
nlHJ". 16 "(\r('iro.!t. de homens. Além da gllarni- I sol! a bandeira. britânica e es-

AGRADECIMENTO ;'!~;a~~I~~:I~:~~s~~~a c:1;~~:õ~~ i::::::~;~t~r1n30~,~~':r ~O,?:~~~a~:A S. C.•Filh09 da Lua

florian6poli .
agradece aos I'" ninsnlares. qne foram re- povoações. 

tonos que, numa ('uanoo anle o avanço britâni- =--- _ _ _ _do diasincera e 
carinhosa manifestação de Gar.ge e oFicina 
aprêço, sou.berarn premiar H 0.1 E 
os esforços que a mesma -0- CompraI na CASA MISCE Oel.mbere 
di.pandeu por ocasião do LÂNEA é saber economizar' Completamente apar~)hlld!l 
carnaval. para qualquer serviço do ra.CINE REX 

-0- -o-

NO IMPERIAL CINE ODEON 
O agradecimento é exten· ••• FODt 1581 _•• '" Fone I 58i •.• . FaDe 1602 - L.ncaram .ogo ao 1r0, Tt'lefone, I 517-Rua Fe. 

sivo, ainda. ao pessoal do A', 7.30 hOI.. A', 7,30 hOI•• re'lr.r·se IIpe Schmidt - Florianópo1l8. 
galpão e aos componentes A'. 7.30 hor.. 
do Rancho, T i I o G u I z a r em: Cairo, 28 (U. P .l - Os COll- U- L----· -_.'.'-._.._-~letlu Davis em: 

tingen tes italianos que se reti- TIMA HORAFaro de Polícia raram de i\Iogadiscio puseramAbencobc:.r.:n~c~qUadr. Trovador galante fogo em vários depósitos deVitória amarga abastecimentos, mas as tropas O EX-REI MORREUno Medlterrlneo Nio porclm .,10 polícull QUO africanas apoderaram·se deAlexandrIa, 27 (A. P.) - - O No programa:
patriarca Cri~tôforo. da (;.:rej'l 'Icudirí com o. VOIIC;I nelvot. No programa: várias IJQrtidas de abasteei- Bern.. 28 (H). _ O 
Ortodoxa Grega em Alex'ln· CINE JORNAL BRASILEIRO N O D, F. B - COMplomonto 

lllentos que. eram destinadas ~s ex-rei Afonso XIII. d. 
d!'ia , aben(;ooll. a .e~q\ladJ'a brl- Vóz do mundo, Jorn.1 p.r.Mountl o pr grama: I ~lraOI~~iÓ~J~~."~~~I,~eass ~~~i:s~~~ Esp.nh•• que se .c.... 
tunlca (lo ;\Iedlle, ranco, fazen- D. F, B, - Compl.monto n.cionll 1$500 1SOOO, se!'..ço. o rias de munições e víveres v. enlermo .... Roma.do entrega de nma crnz rle 011- , Pr.ço. 2$000 . E,lud,nt.. 1$500 bem que fosse notada esua~scz '.leceu. O n tem. ••
1'0 ao scn comandante. I LI... d. c.n.uro, P"ÇOI: 1$500 o 1$100. li.,. d. cln'u... Ide víveres na capital somali, '10.51 hor.s. 

Lavando·se com o sabão 

"VIRaB. EIPECIJl~~lID;\DEII 
de WETZEL Se ClA.- )OINVILLE (Marca regI5Irad~) 

economiza-se tempo e dinheiro ...... 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:jJl'osseguimell.to
http:Vendem.se
http:jrirfl.o1.'1'1!J:(Jf),ItIlIl/i.Ii
http:EsHlo.se



