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Paraquedistas b 	 ral na 
V"'dkl8I. -'.I:,.op".-Id ....1 ~"..;, .mll1. , 
, ROTSCHILD ' . ~~ 

Angoulême, 3 (U. P.) _ o AI 4Iv....... ruan pcLu qual. OI 
govêrno levou à hasta pública, inc)cNJI ttm ~ lauta 
nesta cidade, as propriedades dkitnci-. lUI dd.. 40 tn.I tC'f ' 
da famllia Rot8child, que fo- "tório. AI drll! I ,. nerurals 4aOEsltado
ram confiscadas, ao mesmo 	 Ilha; as centeifá.'dê· fortaluaa 

~~!:~a~~s~:~~~~! ~~c~~~:= 	 O ·MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA ::.c~:a~~a~!u· ;~~~~~::s· InC::: 
lidade francesa. 	 Dtr.tor·qerdt. : AlUno Flor.. ,. . , santemente bombardeados pc.la. 

Foram rematados dois potros aviões britânicos: e. entre o.uttoa 
puro sangue pertencentes ao motivos, o notável poder li. ror' 
barão Mauricio de Rotschild ANO XXVI F lo,lanÓpolla - Quarta·'.lra, 5 de Março de 1~4' N. 8187 ça aérea, O corpo de pilotOl In
pelo preço de setecentos mil glesel é uma verdadeira seguraD
francos. De conformidade com ça contra quaisquer tantat vu 
o decreto expedido pelo govêr- Enc.nt.do com 	 B . ."'~, A-" 'Un de invasão. A primorosa técnica"~u1bos 
no a respeito, essa soma será .1 b.,.n.11 ' 	 . ·· . ·~I· . a irgel,;. a dos aviadores q~e, mes.mo em~b~~~~~~~~[jn~~Idestinada ao fundo de saconos 	 M' ri';], tempo de paz sao obrigados a 
de inverno. Daia, (\'ia aérea) _ Duran- 1I0voI IItI.r4r~lSal. p.r. _ . IndClltrli n.clo".1 rondar o litoral da Grã·Bretanha 

TÍlmulol vlolHoI ~lea~:I~IOi:s~~!~n~~II(:i~~r~ Cr.~l;= dia~br~:.::, ~:ss~ ~~"""'"------ , :i~~~v~.:ed~~n~O::;gO;~::'~~~~~~ 
f d I IbTd de a a dos ótimos resultados alcançados 

Ouro Preto, - Verdadeiro ~~~~llth~~\~~~I~Ul./~oO::t~\'q\:a~ n~~: i:dús~ri::' A nos últimos combates aéreos que 
ato de vaudalismo ocorreu nes também é diretor e grande nos.a fotografia 	 tantas baixas têm causado ao 
ta cidade, Perverso indivíduo acionista da Metro, elll cujos vem ilustrar essa 	 adversário, A extraordinária qua'
penetrou no histórico templo negócios tem acentuada influ- afirmação. 	 Iidade dos aviões certamente 
do Carmo, violando os tumúl ência. Apreciou êle o Carnaval Sábado último, o 	 contribúe para êsses triunfos. 
tos de ilustres ouropretanos, de rua c este\'e em bailes de vapor "Moldanger" Atualmente a Inglalerra conta 

cujos despojos ali são consel'  clubes, mostrando grande a(l- recebeu uma gran. com os melhores tipos de aviões 

\'ados em' ricos mausoléos. O miração pela beleza das moças de partida de bul. do mundo. Vejamos os que se 

malfeitor. ao que parece, agiu baianas. bos para lámpadas tornaram mais famosos pelos éxi· 

com a intenção de profanar os 

túmulos, pois, não foi retirado &atA. tl'lote, mea /lmGr? ~uc:i~~:sc~~i:' p;~: ~~s ;~~:~u:~::,~o°bo;!:~;eei~:'~ 

nenhum dos objetos de valor 

existentes na famosa Igreja do 
 !.~~ ::o~::;::.!!~com too••1 brica Mazda, da ~~c~;~a~: , aç~~Pi~!ss~~~o ek~::'~ 

Carmo. 86 (li ..In o CONTRAT088J11. :i'ee~~~:~o~I~C;e~ú~ O oHurricane., espantosamente 


blica Argentina. ~~ó~o:P~~nu~~s :u~~ !er~~':':~ 

.r . -R__ " '10 Como se vê, essa desce 6 klms. em meio minuto.
·'~O, A ,oc'.I\. 'U .' _OLHOS, OUVIDOS, 
~ ,. , NARIZ, GARGANT A 	 grandeindústria,es· O oOefiant» , avião de caça, com 


tabelecida em nos· metralhadora na frente e atrás 


Especialista; assistente do Professor Sanson 50 paIs há 20 anos, disparadas ' elétricamente. O cé. 
não se limita mais lebre «Spitfire'l, com cito metra 

do Rio de Janeiro. a produzir para o 	 Ihadoras nas asas e com uma ve . 

Consultll: pel~,u::~::: ::: li l1:s61~/J/2 ~~~s~~i':no~o~~los,e, outros mercados do continente. ~ci~a;~n~:r1~~~.klm~. ~:a~~~a~ 

ConsultÓrio: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 Essa notícia é , . ~gradável para todos . nós. ~ão é sàmente ,a ':I0ssa ind.ús~ria <couraçado voad~r' que se des
~~~~~~~!I__~ '_!!! "'~~~ com a vItÓria da Fábrica Mazda. onde maIS de mIl operáriOS e tecmcos braSIleiros tina aos grandes
"'~ "" !!!!_'!!!,!!_ .. -' ~!!~~!!!!!!!~~!!!!~ que se afirma, 	 reconhecimen.= trabalham. E' tambem o cons.umo de matéria pi-ima brasileira, utilizada nesses bulbos que, ano tos. O .Whitley. capaz de voar


111- " ' ',-- "N 'E 'STE , após ano, ganham novos merc~os no continente sul americano. A matéria prima e a mão de 3 mil klms. é o pavor dos ob·
fim-"'DAM"lrTE TRI
'. " \1 . " '. 11 • . obra do Brasil são diretamente benefic~adas com .a vitória dessa indústria moderna e de tão jetivos ind~striais alemãs. Os 

Noticiàndo as ocurrências Irador que não tinha nenhuma dtlatados hOrizontes. 'Skua', os famosos auxiliares 
do carhaval paulista. a impren- rêde protetora - desleixo la- AI dllpOII~lo I da armada. O . Wellington' que 

sa local refere um caso prOfun-, mentavel num baile Infantil! d. Inll.terr. D MADEIRA NEVES- médico espec:i.list. em ~: 5'~~!n~~ms~asr~~~::~~~pç~~
~::fee~~~a~~~frr~~I:~~~r~~ P:~ ~s f~~~~~s,a a~a':J:r~l~e:,\}:~~ Chung-Kmg, 5 - (A..ocia~edI r. bombas. Finalmente os ótimos 
caembú, res~ltando fi~r gra- os gritos ~e pavor dos que as- Pr~l) .-: O general 80 y~, DOENÇAS DOS OLHOS cHudson» americanos, de notá
vemente ferida uma lmda ga- I sistiram a dolorosa cena. Es- Chia, mmutro da Guerra da CJij. ,. . .~ ~", ' ,~ ' ._ . . ,' .. vel valer. " 
rolinha de 10 anos de idade. tabeleceu,se confusão e nln- na e chefe do estado maior il1) Consultas• .dàs 16 às f8 horas, dlárlamente 

A menina Nair dei Rey, fan- guen\ sabia desligar ' o apare- eJ:érc~o chiDêl declaro. que a. \Con~uIt6rio: Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado - Fone 1467 
~S:I:!~I:ed!:::~~ ~~~~i:~C;: !~~~~~n~e:u~~~~l' ~~I:l~~ar un~ tropal chmesu irão. , e~ .auxílio Residência: Praça Getúlio Vargas, n . 10 - Fone 1504 


acompanhada de seus parentes. lI elke, enquanto a pobre Nair, da Inglaterra, na B1l'IIlama e na ~!!!!~~~~~~~!!!~~!!!!!!!!!!~IIIJII!IIIIIIJII!III~!!"'!!~ MlJchado & (ia. 

Em dado momento, após dan- completamente ellsanguentada, Malaya, contra o Japão, em qual. I=8 b ' d d .. 

~r e brincar à vontade, a me- ~om ~sfacelamento dos. tecid'Os 	 quer ocuião que e..a cooperação I om ar ea as as populal'oes civis Agências e 
lima desceu para tomar ar ; raCIaIS, era socorrida e mterna.- seja .olicitada y Representações 

mas, distraída, como toda CI ' ~- d.a no HOSPital. Pedro 11, onde' . da Alemanha ? 

ança, CT junto e um aSpl- fICOU, entre a VIda e a morte. Compra4 na CASA MISCE • Cal.. podei - 37 


R... Joio Pinto - 5 .NI,......'O.'." bília de quarto LÂNEA é saber economizar' Londreg, 5 (United Press) - Os mente. chegou O momento de to· F LORi ANÓ P·OLI S 
. -c'_ ." comentaristas de aviação insinua" Imar medidas de represália contra'.1.....'......,I. 1.lado di aava. com ? plça•. Pa ~Le'ro. Le'ro....... r.m que é llOssivel que, em bre\'e, o lleich, I>elos bomb.rdeios de po_\ Sub-e,••t•• IlOl ptinclPlh

la .. . . ·'fIIla. lafll'maçill. allta rllllaçilo. V.- 13 ..., ,. - a Grã Rretanha ab.ndone o siste· pulações ch'is desfech.dos pela lIIunclplol do E.Iado.· 

Com êste mesmo título, m. d. Iimit.r os seus bombardeios .viacão al.mit, 17P. . 
' .I·ca esperança '. escreve o "Correio Portu- • objelÍ<ôs militares e quo adole . 	 -=-----------=A sua UO	 guês" : táticas de "blitz-krieg" contra as I 
"Há em Espanha uma cidades e loc.lid.des do território A U Ih ' 

Washington, 5 (Ralph pai-I várias colônias e \lossessões, corrente política, de in- .Iemão. «~arse esa» não morrerá 
mer, exclusivo \lara O Estado) . onde há mais informações a sofismáveis intuitos impe- Ao coment.r o 61limo discurso 
- O govêrno de Vichy recebeu res\leito do que se passa no rialistas, que nunca VIU ~;.o~::~II~!~d P;~:c1~i;'i~:Oo:soer~;: Wa sh~~gtoa, ~ (De. Ralph Palmer) - Soahe-Ie q.ae, .. " 111Informações oficiais de que mundo. No território sob do- Portugal com olhos de dores achar.", no m.smo uma na ocupada , uml JOI'Dll.Sla belga teltemunhou a mueU'a como ••11m batalhão de Infantaria se-I mínio alemão, as notícias são 

negalesa, sob as ordens de ofi- difíceis e quase sempre trun
 muita amizade. Isto é in- am.aça, discretamente velad., d. mulherel de fra.ça reliltem 101 dommadnre.. Dil qae as mães 
cials franceses, adl:l'iu ao 1110-\ cadas, dada a censura enérgica ~~~t~~~~~e~, têr:::r~~~O~~: que as ne.i~ Forças Aére.s .nlra· fraacelal compraram todo o "Ilock" de discos da "Marselhesa" 
vimento chefiado pelo gral. De que as autoridades nazistas trado. tsse partido é o rão n. gu.r~•.d. prim.,·er. dis- para ealmar 11 palavrll e I mÚlica do hino I _I filhos, já qae a 
Gaulle, depois de p(!nosa tra- exercem. !'!a França não oculJa dos falangistas, que, dlt- ~:s~~:q:e~:t;:b~':it!:I~~ PO" I:olpe, "Ma~selhela" aão mais ~?de ser tocada .p.blica~.te, te_.d. os
vessla através do. Sudão. desde da, todos os franceses ouvem 

Fort M. Lamy até Etiópia, regularmente
a as transmissões rante a revolução, osten- o correspondente aeronoiutico do alem!el qu~ as palavras AUJ: ~et, cltoyenl! pOlIa proveev 
marchando \leia via de Kartum. de ondas curtas irradiadas de tavam nos seus quartéis jorn.1 "Dail)' Skelchs", Wlm.m reaç~1 penrOlal em lIIIl povo ....010 para voltar à petição de .... 
J;lsse regImento já entrou em Londres e de Nova York c, a legenda de que era ne- Courten.y, decl.r. que "••\'i.ção vo livre. • 
luta ao lado das forças brltâ- sempre que J)ódem, externam cessário fazer ressurgir a brll_nica p.r.rá na m.sm. moeda 
nicas, acreditando-se que tenha seus sentimentos de a\lrovação :~nh!t~~L~:;:~ l~ei! :".f~:~P'S desfech.dos pel. Lutr- : ••••••••••••••••••••!.,!:: 
como Objetivo o porto de Dji- a essas transmissões. 

lmtl, ponto terminal da estrada Mais Jane Flanner, que du

de ferro que leva a rante quinze em pa,~aó:::a·idrnalístico qu~i~'r~:;~~,:!!;::·!a~l.m:,,:~:r::. TRANSFUSA-O 7.Addis anos esteve 
Abeba. Paris como correspondente de da falange acusa, agora, única Iingu.,o", que os .Ie",ã.s en. • "'. 

J;lsse episódio não constitue um jornal norte-americano, a imprensa portuguesa, tendem. F.z muito tempo que .xis.. . • 
exceção hoje em dia. Nota-se diz que a B. D. C. recebeu 139 de ser Mstíl ao regime t. a cr.nç. d. que • moro I do povo.. DO 8A N G U~ (MARAVILHOSO) ,_ 
em toda a França uma reação, cartas escritas por franceses espanhol. A acusação é .Iemão se qu.br.nl.ria sob int.n- '. 
cada dia mais forte e acelara- depois de uma (mica Irradiação manhosa. A imprensa 80S bomb.rd.ios, como o. que nós. Com 2 vidros aumenta o pêso 3 Quilos 
da, contra as forças nazistas. e nelas vinha a eseprança de 
J;lsse fenomeno dá-se não 8Ó- que a Inglaterra vença a guer r:;t:::ne:: o;~: ~~:::~ ~'o~:"e s::::~:d:·o!:~o.:e::.:,~s~:r:. Unlco fortlflc.nt. no muado coIn 8 elementol tônico' : 
mente na França da Europa, ra para libertação de sua pã desvirtuar o sentido do consid.r.do .omo le,iti ..o obietivo • . '" 
como também, sobretudo, nas tria. regime". militor e o AeU quebr.nIAmento. Fosforos, C61cio, Arseniato, Vanadato,' etc. . : 

por 16$000 en~~;t::~. ·d:~r;siOau~:rf;:;::"~•. : Cuidado com a tubercul08,o ••': 
r~nâutic.s britâ~Ic:~e haviam resis· • 

Londres, (S. P. I.. pelo correio) 

_ Nem todos sahem <[ue 11 inicia.. p:l1cslrus, no som da músicn, fie .. 


Uma chlcara de café 
;;~~I~~~~,b~;,~~jl]:~;,:,~ii'SII,:~'"~i'~~.~i s~~; ~~dOt:::~·mo;:d~:~I:od:u:e;:::~: • 08ls~~~~os, ~::~~::.os. : 

livn de estabelecer 11111 "Café" l1a Ullslum 11 :wborosa hchi,ln. Os cu lea4rllis.•. 'IUC, s~rvin"o I, frcKncsi:', contra •• cidade. alemãs,.I.,ando • MAes que criam, MagrO,s. •
Europn coube n 11111 11Oloni's. O pri- fés ,Ie Var'iú\'ia, eram" Jacu] prc

JJlciro bar-café, em Vicnn tl'Áuslri.I, dH~to de cnconll'o para nrlistus, ~;'lt~I.':)(~!II~I1;IO~:,>I~i:,,~o~~~;~~::I'lIi~'~,,~:: ~ua~o:esG::!r~:::·d po:l. II~;~: • Crianças Raquíticas. _ . • 

foi nherto em lG85, por um cx~ori· l>()'Uico~ e fjul1l'us JI1nnrlmJ:l.~ . Grnn .. proflssao, "Isto comu os nlC:ll1iics • e se 8 e • 
ciaI do Hei .Jmio Sobicski, chamado de número <1l'sse~ corcs foi com rcchnrulIl os Icnlr'os c inlcl'dit:U'um dos re~urso8, toncentrando eUI at- .superior tiO óleo de PflllJdoI 
)( ~llc1.y~uit que ficou naquelu cida· pl('~allwnle, ou parcialmente, dep;· o. jornai. c ()l1blicllçõcs elll lill!!u" I.nçio na d..truiçiio de obJetivo. de Bacalhau. . '. 
de. upó~ n Hbcrlnç:io dn cnpital , le.. Il'ul(lo )wlos hombardeios. Igual po.'!",C"'.. . . mlllt.res. Além di••n, pnr .."Uv!, Receberlio O efello da Irans- •
vnda a cfC"ilo flclo 1I10narCD polonês. snrlc coube. elltrc outros, uo es· 

Es~a jniciAlivn nfio tardou n scr p)cnrli,lo "(;a fé Senwden i", quc, IO~ o~~;~:~~';\.~~nc~~c~I·fI~~~~~~:llcll~~~l~~ d~ ordem éU~4. opuserAm-se sem- e fAlo do IWIDi1lt e il tonifica.. e 
imitnda na PoWnia, onde se abriram desde o seculo XVIIl, funcionava dc "C"rés", de rnlo , csl" bebid" pre .0 bombard~lo de p"pul.çües • ç'1o geral do organismo com o • 
nUlnel'Oso~ ca ré~ . tantos que se tOl'· soh a clJlnnuln .10 Tcnlro .Ml1nici· 
nnrnlll característicos COIUO pontos pai, rcdnzjcl0 ruínas. durnnte 	 ~~~}icl~~~~ ~~~:~li~~~~U~~~~; !:C~~IC~~ !:~ :!:::. ;!-rs .:::~ ~o::::r~é~::;~: •'	 e.n I) 

de reuni iio elcgnnte. Os cnfés vnr· cerco dn c:lpílal polonesa. 
sO\'ianos, enormes salões, nchnm·se O hMJito, porém, é persistentc ' c ~~~\~i:nl~:)i~~I~~~~1~n~ii7.~l'q(l:~~c\llIII111~ rem.. cria.d? sérios embar,~o8 à pro- e . ~c 
scmpr(' cheios de frequ enlncJorcs desafia ns bambos. Sllbslituindo os pcquena chicar" custn, atuolmcnle, duç.o behea••I.ma e que o poderIo • .~,. ,.", '.' . ' .' . • 
&Jc um púhlico c~caJhicto: qno (,lItrc cnrés destruidos, npnl'eccrnm no· cm Vor....\'!. dC7.cReI. mil rél~ , .éreo brUlnlco ••••nt. r.pl............................. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:consid.r.do
http:fortlflc.nt
http:b.,.n.11
http:gov�r-Enc.nt.do
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o ilUDO- Qalll. lelr. 5 ti IIrCl te IIIJ 

·...........................•..•....w.
 , r-------------~ 

Proprietários: J. Moreira & Cia. 

FEVEREIRO 18 
Foi eotrpgue à prestamistll Mllria José de Almeida 
Kaondlodsk, residente em Rio Negro, possuidora da 
cadern~ta n. 2.922. o prÊ'mio que lhe coube em 
mercadorias, no vtdor de rs. 6:250$000, contempla· 

do no serteio de ! 8 de Fevereiro de 1941. 

MARÇO 4 
TERÇA·FEIRA 

Mais um formidável sorteio a Crédito Mútuo 
Predial realizará no dill 4 d!' MARÇO com um 
prêmio em mercadorias no valor de rs. 6:250$000, 

além de muitos outros menores. 

Continuamos pagando o fundo de reembolso a 
todo8 08 ;Jrelitamietii s cujas cadernetas tenbam 
completado 10 anos sem interrupção de pagamentos. 

• 'fI,,,(YP.~ I CI.·,S·!)O"fS EM CEQ", '. 

C ;~ll-1 ~"HTI'N)'}. (·Y~~>'.• 
- .. .. . .. , - ~ . ,.' 


..-.':..-.~l~~ ., -:r:-' ~ ~. 

COIl1~anhia « Aliança da Baia» 
r~ IFundada em 1870 ;,cae: BAIA 


Seguros Terrestres e Maritimoo 


Capital Realizado 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 
Receita em 1938 

19JH 

Rs. 9.000:WO$000 
50.058:377$952 

:~.188.652:899$714 
22.786'183$148 

Ativo em 31 dI! dezembro de 1938 • 71.478:791 $813 
Sinistros pagos
Bens de raiz. (préc:lios e terrenos) • 

5.094:715$170 
17.186:248$949 

Diretores: 

Frandsco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. Pân!ilo d'Ulra 


Freire de Carvalho e Epifanio losé de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cldad~s 


da América, Europa e Africa 


Agente em f'lorianópo1iS 


CAMPOS L O BO & (i". 

RUA I'ELIPr. SCHMIDT N. 30 

CalJca postal 19- TelephoneI083-/!nd. Tel.•ALLlANCA. 

Escritórios em Itajai, Laquna e 

Blumenau. Sub-Agente em Lactea 

• 	 • PROCUIADOIlIA GDAL 

: Auto Viação uCQmeta~l: II 
... 	

(dR O,d~m d". Ad1'ngl. 
do. rt Brull) 

Proc o. Idmlull' raU· 
vos e nas rteprlllições
públlccs. ltegfstosdé 
Marcas e Patentes DaII 

· • 
=~~~~t~i~~~~1~it~~~~~i~~~~~~~~~ 

.•li Propriedade Industrial. 
Naluralizaçõps. 

• Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã • Av. GRAÇA ARANHA, 
26-i·, sala nft. 


: Saídas par! Porto Alegre às Su. Feira,. : CAPlTAI. FEDERAL 


• e domingo" à, 3 hora. da manhã. .I~~-----l'!!!!!"""'!~ 
• 	 • ~4 oo-~ 

! : 	 Informações e passagens: : 

I. Rua Felipe Schmidl • 
• (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria 	Federal) • 

V. S. procura representações
OH. MI6U6L 8üD80m Uma das maiores fábricas de Fothlnnas. estabelecida ha mais de ~5 

anos. procura representantes e viajantes. vendedores aclivos. na Capital e
CLINICA GERAL no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões. Dlimas possibilidades 
VIAS URINARIAS para pess6as de largo IIroclnio e relações. para elementos competentes e 

acostumados a produzir vendas em grande ~scala. OIerlas a «PROGHESSD». 

Especialista em molestas I' ~:"SãO Paulo. 

pleuro-pulm .1nares (brou· Agradecimento

chites - asthma - tuber· 
Viuva Olivlo Cardoso

culose, etc.) e filhos vÊm publica·Goodyear
Consulto rio: RUI Trlilno 

di, 14 ,. i6 horll. 


I 
menle agradecer os e~


- Phonl 1595. _. forços e a bondade do 

facultativo sr. dr. RA' 


Resldencia: RUI ;"io Pln t mlg:o de Oliveira para 

lo, 1 (Sobr.)-Phon. 1214. salvar seu desditoso espoEO 


e pai. Outrossim, agradecem
la Indústria Brasileira aos parent~s e pessoas ami· 

gas que lhes cnviaram pêsa
TERRENO À VENDA mes, fIores e {) acompanha

Vende· se um, à avenida Rio ram até sun última morada.
Branco, contlguo à casa n°. Pneumático!-Câmara de ar-Correias 102 :lv.-2
172, com 12 metros de frente 
e 42 de fundos. Trlltar com Sdltos de Borracha-Mengueiras-etc.o seu propriel!\rio, Lucas 
Miranda, à rua Est\'ves Junior, 
93, - .Pensão Müller>. Produto! da SAlGlIE! SaNGUE! SIIGUl! 
69 15v.-14 

Dar de dehte ? 	 SANGU[NllCia. Goo~year ~o Brasil 

(Flmlll. "1.1) 

com Fábrica em São Peulo f' o uolco fortificilole DO 
1••U••'i... ao••••••• - mUDdo com 8 elemeDloll 
'1110 q •••••• ~.a..·t 	 10Dlcos: Pbollpboro, CalDISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: cio, Arseolilto, Vanedato, 

elc. Com o seu uso DO fim 
de 20 dlllS, Doia-se:Terrenos no Balneário 

t - LI:Vlntl..ento ler61 Escolha já o seu lote de ter· Carlos Hmpcke S.A. 
di' fOr~11 e VOItI I..medll

do Leal. As construçOes aumen· 
reno no Balneário da Ponta do 

Ii do Ippellle; 

tam. A planta dos terrenos acha Florianópolis-Blumenau-Cruzetro do Sul 
 .···De..ppneclmento por 
se com o sr. Arl Santos Pereira oo..pleto 1111 d61el de CI' - Joinvil!e - Lages - São Francisco do 3ul. 
que se acha encarregado d~ 	 bCÇI. Inlo_ol. e DervoIII' 

Mostruário em Tubarão. ..o;venda dos lotes. 
3'-Combate radicaI d • 

deprelllo nervola e do e_
....red..ento de ..boi OI 

Negócio de ocasião Representantes e lellOli 
viajantes ". - ,'-.meoto de PICH 

CLlNiCA ·MEDICA Vende·se um ótimo terreno, 
as .. arlando de 1 a 11 /[1101:Precisamos para todss 

Molestias internas, de na rua Conselheiro Mafra, 	 O SIIO,Mo:!1 e.ma.ran·e zonas do Pais. Negócio sé·
Senhoras e Crianças em perto da esquina da rua Pa· 	 de deloobertl Iclellllllca.rio e lucrativo. Útimas con·

Geral dre Roma (a m~lbor zona 	 Oplollo do dr. Maoocl So,ções. Cartas à FÁBRICA DEIdesta rua). E vende-se tam	 'li, dlColtll1CONSUL TORIO : FOLHINHAS Rer. 601, Cllixa bém um auto (limusina) FordRua Felipe Schmidt- Edifí 3.097 - São Puulo. de 4 portas, ti po !Urismo de 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

cio Amélia Neto--Fone .1592 

luxo, ano 1936. Vêr e lrMaT, 
RESIDENCIA: !luto e t~rreDo. à rua padr.~ Curso Catarinense de Madureza 

Av. Hercilio Luz, 186 Roma. 53. 30v·27 
- Phone: i 392 - II Camisas, Gravatas, Pijames MATRICULA 

Attende a chamados I~~~~s pdr:~0~:~lg~~es6fs~sM~S. Curso ginasial em 3 Rno~, de acordo com o artigo 100 
do Decreto Federal D, 21.~41.~'~4~~~~~~~_~_~~_,!".,!,,!~E_L_A_NE_~._=_~ua_Traiano. 21 	 Aulas noturnas para alunos de ambos os sexos; 

A matricula está aberta, podendo os interessados obter 
informações, diariamente, na séde do Curso, à Praça 15 
de Novembro n. 7.

LLOYD BRASILEIRO 
«PATRIMONIO NACIONAL.. 65 	 '(.-19LINHA ARACAJUjPORTO ALEGRE (Para o Nortl' 


no Sâbado, e para o Sul na quarta·leira): -COMTE. AL

CIDIO., -COM TE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. 


LINHA PENEDO/LAGUNA: _MURTINHO. e -MIRANDA. 

LINHA lUO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO •. 


TUTOIA/FLORIANÚPOLIS 

FRETES DE CARGUEIROS 


VAPORES A SAIR: 

PARA O NORTE: 

MURl'INHO: dia 6 de março para Itnjllf, S. Francisco, 

Paranaguá, 8antlls. Angra. dos Reis e Rio de Janeiro. 

ANIBAL BENEVOLO: dia 15 de março para Paranagué, 
 AVISO i9 POVO (ATARINEMSE 
Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Sal· 

vador e Aracajú. 

PARA O SUL: linhe direte Porto Alegrc-Florienõpoli. 

ANlBAL BENEVOLO: dia 5 de março para Rio Grliode, Pe· 

lotas e Porto Alegre. 

COMTE. CAPELA: dia 19 de março para Rio Grande, Empr~se Jeeger & Irmão 

Pelotas e Porto Alegre. Saldas de Florianópolis às terças e sábados 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
ClA AOS VA~ORES DO LLOYD BRASILEIRO. às quartas e sábados 


Saldas de Araranguá às quartas, 

."'d.-R" ''', P"Io, Mm"'m - COI, ",d"~ sábados e domingos


9 - Phonc 1007 12 .- PhOne 1338 
Aqln'l Im FlortanollOUI: DAVID SILVA 

H. C.' DA COSTA - Agllnt'; PRAÇA 1[) !.IE NOVEMBRO 

~~-----------------------------.. --------------------------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FRIO 	 "Café Java"
Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 .............. 
o Estado 	
~.

i [mprIH ' ItaC.~B Nav. "Hmpcte" I 
Rellao.,lo 8 Oflloloal • 	 _I. Transporte rapido de passaleiros e carlas com o vapor .Anna..· • 
r.a JoAo Plnlo o. 1S unicamente de carlas com o vapor ..Max... ' I 

Tel 102:2-CI.. poatsl ,1I!l l 
AS310NATUUS 	 SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS :1I • 

N. C.pl'./ : 
AIIoo 10$000 	 1 

8em...lre ri!SOoo :..o:"J,:~.r~:n~~..!·c~r::=:!.N:~· 18	 '\ 

• 
Linha Fpolis.·Rio de Janeiro 1"0" ".",:.,. " I""'.I"'''' ".""0'0'" : 

• 
Trlme.lre 11$000 	 : 

III~ ISIlO" "m .ô o CONTRATOSSE. que' b.r.lo. r•••"ar". Escala 1t:la~~~~~s.Francisco Escala Sao t'rancisco Laguna • 
Numpro nuloo IrO" .....,.dabUias""•• T_......__mo" - ca... • Transporles de passsageiros O 

Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade • e carRas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. 0 

Limitada I : Paquete C. Hoopcke 1 e 16 • 	 -------- : 

Banco de Crédito Popular e Agrícola.. 	 0.Paquele -Ana' dias 'i e 23 Paquete «Max' Paquete 'Max' 
dias 7 e 1:2

de Senta Catarina : Salda á I hora da madrugada. 	 dias 2 e 17 : 

.. Embarque do Srs. passagei- Saldas ás IR horas p. m' l Saldas á I hora da • 
Rua Tralano n.O 16 - S~de plóprla • ros alé ás 22 horas das ves- madrugada. • 

· d • per"s das saldas. •Rfgl~tra o no MinistérIo da AgrIcultura peio Cprtificad,J Ordens de emb. arques até ás IOrdens de embarques at~ IOrdens de embarques alI' 
n . 1 ~m 20 de Setembro de 1938. • 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas • 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA: saldas. . _ .. _ das saldas. = 
CÓdigos usado:Ll"tfi~C:J~~L~~' e 2a. edlçio ., 	 " UITlTUTa DI Ol161U3TlCO 

EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES. Ob 	 - As passagens serao vendidas, no escriplorio da Em·CLIIICI • servaçoes: prtsa, medianle apresentação de aUeslado de vaccina. .. 
do Empreslimos - Desconios - Cobranças .. E' expressamente prohibida ~ acquisição de passagens Ã bonlo dos v<lpores. 

or. ojalma Mcallmann e ordens de pagamento. • <Rita M~r~:~. o movimenlo de passagejros e cargas é leito pela trapiche sito .. 
Formado pel. UDI,erold.de de 

Genebra ISutça) Tem correspondente em todos 08 Muolclpl08 do Estado. • Para rn~ls InlormaçOes, na sede da • 
Com p,AUca DOI bo.pltal. europeu. 
OllDlca médica em lIeral, pediatria. Re~~~8~n~g~~~Bdad~~:t~lõC~0~~~~ft~~~~~~I :O~860~t;i~nd8 • Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke @ 

doeDçal do .llIIema oen080. semestral, em Maio e Novembro. • \ 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30. " 
Assislenle Técnico Paga lodos os coupons das apólices Federais e dos Estados • 	 •Or. Paulo Tavares de Sio Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. • ••••".G•••••••••····~t\'..~0•••••e"""iiu!'.1I•••CurlO 'e Radiologia Cllolcl com o 


dr. Manoel de IIbreu Campao>rlo 

510 Paute). Eopeciallzado em HI
 Mantem carteira er.peclll) para admlnistraç!l.o de prédios. 

lIieoe e Sal1d. Pl1blle., pela Uolver· 

lldade do Rio de Janeiro. Recebe dinheiro em dep6sito pelas


Gabinete de Raio X 

AparelhO moderoo SIBIIENS paro 
 melhores taxas : 
dlagDÓeUoo. dali dO'Dcal Inlernal C/ C à dispo~iç!l.o (retirada livre) 2%CoraçlO, pulmOel; yealculll bllllr. 


eltômallOl. etc. 
 C/ C Limitada 5% 

Rldlotlfaftal H1881 e radloaraUaB C/ C Aviso Prévio 6% 


denll.rlal ~ ~w~~ ~ AUISO 110 PDUIrEtectrocsrdiogralia cllnlca Acclt8 procuração para receber vencimentos em to
(DlapÓlllloo precilO dai molé8llal d88 as Repartições Fede rais. Estadu81s e Municlpai8.cardlaoal por melo de traçados 

e16lr1ool.) 	 Não póde haver saúde com um sangue im
Melabolismo basal M(U AM\()O, PAR~ TOS&(& tO(Uelermloaçlo dOI dllllrbloa da. 

Illludulu de 1_8910 IDleroa). 	 'puro a correr pelas veias. O ELIXIR DE.Nosei ~CO~SnHO UM I\tMtoio,Sondagem Duodenal 
(Exame qulDiloo e IIIIcrolC6plco do 	 GUEIRA, do pharmaceutico chimico .João da

IUCO dnodeoal e da blll.). 

Oilblncte de IillloteraDI~ 


Onda. oul1u, ralOl uttra·vloleta•• 	 5U•• SiI.eira, é o maior depurativo do 53ft
ralol \aIra·Y8rl>lelbo e elelrlctdldp

m6dJ.. 
Laboratório de microscopia e 	 IDe. - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais ,ae 

análise cllnlca 

::a~Úti.~~I=~1~I:,adaOd:~~1~f~ 	 .Dm nome, é Dm SYMBOLO! 
mo, doaapm da urêa uo bDgue. 

~~~c:a1!~d:~urina. ~~1'6C~tI~ 
precoce de IlravlK::i. Exame d~ 
pu. e.....ro.. Uquldo r.qulauo o 
qualquer ~:":l:ao~o.eluCldaçl(, A~~~~iG I At-~1i~ia 2 

Rua FerDall~o Macbado, e Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de 	umaTelefoue 1.195 
PlORIANOPOL\S boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em - seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 

INSTALADORA DE FLORIANOPO·LISDR. RICARDO pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preçOd 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir deGOTTSMAN $700, e assim todos os materiais estão a preços ao a!cance de todos

Ex-ch.t. d. oI/
n/c. do 11i========~=-~1 Inslaladora de Florianópolis

RUA TRAJANO, 11 e FELIPE0SCHMIDT, 11 - Fone 1674Hospital de 
. Nuorubel'g Farmácia "Esperança" 

' f 
Quer ser feliz 7


(ProI8. L. Burkharclt do 
Em negOCIaS, amores, ler lor


e B. Kreuter) Farmacêutico NILO LAUS 	 le, saú,le e realizar tudo Que 

deesja? Mande 1$100 em sellos 
 AUTO-LUXO-M:ERGI1BlD

Especialista em 	 e escreva ao prol. Ornar Khlva, 
Ho;e e amanhã será a .ua preferida. Caixa POllal, 407. Rio de Ja

. <.,i';·iú·yia GCl uZ · Droga. nacionais e estr.ngeiru neiro, que lhe IndicarA o melo Comunica a V. S. que mantêm diariamente li. 
de obter trlumpho, prosperlda

Homeopatia. - Perfumariu. - Artigos ~e. lortunl r saúde. Nlo heRllr . g.~6es desta C.pital i Curitiba, passando pel ..Alta cirurgia, gyDe
cologta (doenças de de borracha Cidades de Ita;al, 81umenau e Joinvile, cu;.. 
senhoras) e parlos. viagens são eFetuad .. em conFortável limou.ine. 

Cirurgia do 8y8tema Garante-se a t"x.;ta ob,ervâocie d~ 	 tipo 1940, de domicilio a domicilio.nerV,080 e operações 
de p188t1ca. receítuário médico. 


CODllullorlo 11 mil Trlllll 
 Agência: Pia~a 15 de Nov. n.26 
no. 16 (dali 10 áa 12, • 
das Ib II~ 16,110) Tele d
pbone - 1.2811 Preços módicos 	 FLORIANOPOLIS- FONE 1360 

ResldeDcla A I'1lS Er;· R. Conselheiro Maira, 4 e 5 (edlfíci. o. do 
Mercado, frente à Casa Hcepcke).teve!! Junior, 20. --	 Agente:AHTÔNIO APóSTOLOrone 1642 '" Telepbone -- 1.1 j 1 

~~==~~II.------------------I 
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o ESTAOO 6 de Março de ".4' 

1921 • 2 o A NOS D I P R o G R ISS o • 1.41 

es lá liquidando todo o atual stock de temos 
'feitos e também os seguintes artigos de verão: 
Blusas de seda desde 11$000, tailleurs de tus · 
sor a 49$000, vestidos de seda. maillots etc 

N.B.-Dentro de 30 di.. receberemos os .f.m.
dos ternos da .It. confecção ..Fischer•. 


64 v.-15 


IO ESTADO es;'rlivo I 
Muüo «carater esportivo), mas 
nenhuma dignidade pessoaL.. 

;:::,:::&~~ii~~;i::~,:,(,;/~~t1;J.~/~~!~<:i;~~:~;;f'~;~i~~;;};~~~:~;~~f:\!!.,::~:!i;i~~::<:~~~~;:';;;;:'~;~
"" ;H.ilnr'u. 1'.111 In~ó-' . "OIIlH tlll 1":1'; ." E ' ,,·,'(ll11lt, '1IiI'. d"...;(ôl n 'z, 11;10 h (, UlII'IR 

:;j:I~:t~tl : ::~~~:~, I::II~t~~;~::;' I~.I::.WI~~~;;1 t~~~:!~ 11:;"i~, ';~ii~~!·~~t:. t:~ll:!~~":i~" t~:~: n~:~:~;II t :;~': Ilt;:' Icll~'~! :1~~(lllulll,~ : 
IHll'ol'oin' l. 1'1'1111'1 '1'1:1 11111-111(', .11 ' 'I UI' I'ÕlI" 't'(', I'" r'~II II H du." (UI' l IUl ' 11I ~rl h-I'I!<o(' .... 

11 "' II ;~~;~tl~::;::: 1:~:I;II::i t~i:~~lt~~I:::11!i~th:~,':!:~l ft~~:~:~:t,I"I I~:~nIU;~::::" II~'~ :::: 1:lt~:~:;~ '~';,I'~':I ~:: : 
llt·u .. lllu "'nl..... n :rl'll·.Hh l. u'" :lI'lo!rlllhulIoi, s('r,.: uncln a I'X IU'('S",fIU dh' ulKUllfI , l"II 'a Iludi" 

t~Iti':::I ~(. 11 ('I':~Ió1n~: ~~;h:;;i\~~:::~! °x(;h;~:~~i:~;::1'<t I!I' :IIII,~~~!~!:II~I' ~(' ..~I i:. ,', a~~~~::':~I(::a 1~'i" I~ir :::::.~I ':.:: 
~I',~':;i \',",' , \'J.;11~'ln ~;~ I'~~ u~II~~:~~~~IO(~ ~1'11::n:::~:I::~'",.~r:,~,I:1 ',',';::n:~'I:;:J~II:~:~la ,!:~!!~!Õ li!!' i:~~II~;~::!.~~: 
~i',;:'lIi~,' ,~~,ln 1:-:-1' tl",'l' ,,('" MUlllldu lInJoo IIIJII I'i 1II ''' lhilói1U:- dt' c'ullfr:lIt'I'uly'lIc:nu ('UII' 

OS emlU't't1l11 ' j"" l~JlI('1U ('Jootm' dI' ,':II'<lh('II ", IIUrflll(' ;' 1(',. "õlh('m (I 'I"t' fay.I'!U C' III 

b('ndiciu de l'i flll hul"':lõ 11"''' H fll"'1I6I, luin. 1-,' II1 (" IUlhll('1I1(' fi uu......o. ,. 


o Brasil e o próximo campeo
nafo sul-americano 

\' 
I 

UMA IRDÚSTRIA 

CUJA HISTÓRIA SE IDENTIFICA COM 

80 ANOS DO PROGRESSO DO BRASIL! 


F ~~il~~nt~ÍlI~l'~~Ja êS~.;(;'~;'id~ p~~ 
Amériea do ' Sul saiu da Fáb,·i.,,, 
l\lazdu, no Rio de .J ~ l1ei1'O. Em () 
nascimento de lIIHa nnnl indús tr:a 
nnciomrl que, com o (lussar d os a Il O.'i. 

estava destinuda u torn :u'-sc 111\1 :.1 d r s 
Jll3ioJ'cs d o país, 

Hoje, a F :íbric!l \ lu~Jã, com suns 
dcpcnuências, ocupa Uln!l fll'ca de 
100.000 Illct1"n~ qu:.uJra uos, emprega 
J.IOO operá rios especia lizados, produz 
lnilhtlcs UC lumpau:ls por alio. Seus 
produtos são conhecidos c COl1lpl'U UOS 

ctn todo () Bl'asil, sc nu o tncs\llo 
cxpOIotados, Clll quantidaue apreciá\'eI, 
para os paises vizinhos. 
De "árias fOt'lH aS poue-se explicar (l 

notável crescimento da Fábrica ;\'187
da. Em parte, é devido 00 profundo 
senso de responsabilidade que a 
Gencr,,1 Eleetrie scntc, diante do 
público consumidor. Durante 20 anos, 
seu grande empenho tem sido ofere
cer aos consUlnidores o luáximo ue 
valor pelo seu dinheiro, 
Grande tcm sido a sua preocupação 
com o bel11-estar de seus empregados. 
E isso, indiretanlente, contribuiu tam
bém para o seu progrcsso. 
A Fábrica M r.7.da abre a cada em

pregado " possibilidade ,Ie melhorti~ 
a sun posição c os !teus vcnc iUlcntoi. 
C:U1'sn de a pcl'fciçon1llcnto técnico 
p a ra os opcl":.Írios , sel'viço modelar d, 
."cstuuranlC, faci lidades m éd icas e 
l'ccl"cati\'u!I, csti"cnlln SClupl'e .0 
alcunce do pessoul du P,í brica \Iuzd. 
que, nesse fCI'I'cno, foi lima verda
deira pioncint de 111cdidns hoje nua
ltulus pOI' touas as ~1" lJIdcs indústrias. 
Além disso, a F iíhl'ica. :\(azda n,an
têm Ulll ClIl' SO especial, dedi cado a 
cngcnhcin)s rccém-ful'ln ~H.lus, interes .. 
sudos nesta indús tria, 
i\ci n13 uc tudo, porém, o grande fator 
do ».-ogresso da indústria dc lâmpa
das no B"a,il foi, sem dÚ"ida, o 
dcscnvolvilnento cconô,nico e social 
uo país, no!" últimos anos, Foi a 
granuc expansão nacional "cl'ifieauB 
nos últ1mo~ ul:cênios, que, tnclhoran. 
do as condições de vida e espalhando 
novas noções de confôrto, abriu à 
lâmpada incandescente, no Brasil, o 
seu 1l1alOr IlIereado no continente 
sul ..ameri cano, 
O crescimcnto Ja F ábrica ~hzd:t, 
dUl'ante as últimas décadas, é bem 
o l'eflexo do progresso do Brasil. 
A General Elcetric Ol·gulha-se de 
sentir-se identificada com essa pode
rosa e segura ascençíio. 

tLlMINA ! fORTAUcr! 
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