
das ADlérl~s 


Sabotagem
anti-alemã 

Belgrado, S - Informou-se 
que - segnndo declarações fei
tas pelo 'chefe do gruIlo de ter-I 
rorIstas detidos em Spllt 
políticos iugoslavos esta"am o MAIS ANTIGO OIÀRIO . DE SANTA CATARINA 
comprometidas no plano de 
sabotagem abortado. 

O chefe dêsses elementos é 
o célebre llolitico dahnatino e ANO XXVI 
antigo deputado eugenhelro 
Paschotrowixts, que pertence 
ao Partido Nacionallugosla\"O. Quando crescer a po
Estão igualmente COmll1'ometi- pUlaeio -procurario» 
~~~i~~':I~~~g~S ~n~~is~~~~II\;I~~ terras para colocá-Ia 
",tlsch , diretor do diário "Na- Tóquio. 7 (nl'uter) _ O Ja

~~~~I)~~i~~';trde~·t~~~~~~,e:1.tam- Iião S"g"IH' o exemplo da Alema
nha l' a it á lia, estimulando os 

O dirigente do grupo, que foi uoi"atlos e casam('ntos em I 
detido, é o conhecido cmigran- massa . O mini"(ro tio " Bcl11
te checo capitão-de-marinha Estar-Púhlleo" decid iu conce 
Josef Relsan, especialista em der ('mjlréstimos dost inados ('s 

::~:~~:~~~~:;:I~~~S I~~~~~:!.~r: :;:~:~~~~~:I;~:J~~~:~ã~,~: c:~:~: 
alemães surtos no porto dal- Jlagá\~('i~ 1110lumlnwlltC'. serão 
mantino e , no caso da impossi- lihNados dn "iute ]lor cento ao 
bilidade dessa tarefa, teria dc primeiro p considerados total
Incendiar os armazens de ma· mente pap;os ao nascimento do 

de~~i (:~~~~~~~oàoI~~~~;](lerijO Iq __II_in_to_fl_·II_IO_.______ 

dO materiai destina<io a essa j Camisas, Gravaia5, Pijam.; 
sabotagem, encontrando-se cer- Meias das melhores, Delos me · 
ca de 40 bombas incendiárias nores_ preços . só ~a CASA MIS
e explosÍ\'as. CELANEA . - nua Tr"iann. 21 

'Produtos CATEDRAL 
á venda na 

FARMAOA ESPERANCA 
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 

FOHE 1.6"2 
(Defronte à casa Ha;pcke) a1t, v.••10 

li ..~ 

Morrendo pela liberdade E' 
Amesterdão, 8 (A. P .) - . terdão, nos quais aconselha"a a 

(Via Berlim) - A Côrte ~Iar- população a fazer grC\"e. Sub
cial de Haia processou 18 110- ,metido a o julgamento da Côr
landeses, a maioria dos quais ' te Militar, esta o sentenciou à 
acusados de espionagem em ~ pena máxima, sendo execu tado 
fa,-or da Inglaterra e COOI,€rD- I imediatamente. 
ção com o ('xéreit':' ingl p~. por: _ ._ . ~ . .. .. _ __~ . _ .. 
meio de conspiraçoes, em ~aso 

I 

de invasão contra as Ilhas Bri
tânicas . 

Perante a Côl'te foram jnl ·· 
gadOS 43 réus. seis dos '1uab I 
foram absol\'idos, tentlo ('sea

~~~oq?~i~e~~a~ ~'I~';~~do;~t';:: I 
nas de prisão, de "ários anos. O I 
advogado de defesa deu a opor
tunidade de uma apelação. 

Um dos réus foi sentenciado I 

ferm~i::~ ~~!d!n~~~cs~_.~~é'::n~: I 
de prisão. Outro foi condenado I 
à morte por três "·cz(!s. ~\ ll1Uio · 
ria dos que obtiveram apenas \ 
uma vez a sentença de morte 
foram condenados à prisão. 
O presidente da Côrte Militar 
alemã que condenou 18 holan
deses à morte, declarou ao po\"o 
holandês que todo aqnele que 
se pusesse contra o exército 
alemão esta\"a arriscando a vi
da. Anunciou que mais proces
sos entrariam no tribunal, por 
crime de sabotagem. 

Haia, 8 (United) - Foi eM
cutado por um pelotão militar 
um cidadão Israelita, acnsado 
de ter pregado carta7es nas pa
redes das habitações de Ams
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Cajlsulas SEVENKRAUT 
(Apiol· Sabina -Arruda) 
este medicamen10 é o 
melhor que ex iste para 
Suspensão. Atrazoo F ai · 
tas ,e lc.reslabeleceasre
oras em poucas horas. 

Lisbôa,7 (U. P.) - Notícias Altas novidades importadas da
procedentes de Alemquér di
zem que o capitalista João Sil
"a Curado foi assassinado 111'10 América do Norte pela MODELAR 
motorista l\Iartinho R o x o, 
quando procurava evitar que 

Diretor·gerente: Altino Flores 

Florianópolis· Sábado, 8 Je Março de 1941 N.8190 

A 

NAS PRAIAS BRITANICAS 


Como centenas de outros, um bombardeiro alemão derrubado jaz, partido e 
incendiado, numa praia da Grã-Bretanha, ·-símbolo de como os desapiedados 
ataques aéreos da Alemànha se esfacelam, quais ondas maléficas, nas praias 

britânicas. (Foto' especial de British News, para "O ESTADO") 

Inverno próximo:i~~:,o.~lu~rc-:,~~'arI 

éste assassinasse o fal'lnacêllti 
CO Augusto B al'l'al. Garantias sem nenhum valor 

Durant e a. fuga, sendo Jlprse  Angora, 8 (U. P.) - Nas esferas turcas autorizadas declarou
guido Ilelo damor públieo, o se que a resposla do presidente Inonu à mensagem de Hiller será 
("riminoso feriu ainda outro entregue à Chancelaria do Reicll pelo eml>aixador da Turquia, no
faI'111a('pul if.'o, S1' o .10sé Slhoa 
Catarino, sendo finalmente decorrer dos próximos dias, no caso em que dê resposta; mas é 

eapturado. provável que não seja respondida a mensagem. 
Assegurou-se nas referidas esferas que as garantias dadas por o GRAL. WEYGAND Hitler carecem de valor, considerando-se que a Alemanha deu ga

rantias semelhantes à Bulgária, e momentos após verificou-se a 

:\Iaximc Weygand, comandante invasão, 
Vil'hy , 7 (A. P., - o gal. 

~~SÁff~':'~=~ ~~;':~~l~S:'~; :~i;~~\~:Ijii-- iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil__________iiiiiiiii__ 

A nova tendência russa i;~f~:,~S:~:;~~~ f~:nc~~~eç~~ 
Ang6ra, 8 (U. P.) - Quanto à Rússia, a maioria dos poU- O .objet~ das ~1?~lVeI'SaçÕes 

ticos turcos mantêm-se na espectativa de novas indicações que atuaiS é a1l1da seg do. 
permitam esclarecer se mudou essencialmente a atitude sovié- FUGINDO AO TERROR 
tica, depois da pública reprovação dirigida à Bulgária por ter Belgrado, 7 (A. P.) - Ver
permitido a ocupação militar alemã. As vagas seguranças de Jadeira lllultidão de súbditos ! 
benevolência soviética para com a Turquia não satisfazem os britânieos, assim eGmo outras ! 
cautelosos políticos turcos, que dese jam compromissos mais pessoas possuÍ!loras de passa- I 
larigiveis àcerca do _eventll:al auxilio da Rússia, antes de deci- portes holandeses , bclgas , pO-, 

larde de ontem, para lIma pri 
lueil'a consulta "" \'is-à-vis" 
eonl Pétaiu, desde 6 lueses. 
\Veygand veio acompanhado 
de dois oficiais. Todos usavam 
trajes civis. 

Weygand dirigiu-se imedia
tamente ao Park Hotel, onde I 
pétain estabeleceu a séde do 
govêrno. 

Ante-ontem, fôra anunciado 
oflciahnentc que \Veygand 
chegára a Viehy: mas, ontem, 
explicou-se que a comunica
ção foi prematUl"a e deliberada, 
afim de encobrir os seus movi
mentos verdadeiros. 

\Veygand, segundo se infor
ma oficialmente veio com o 
objetivo de "" relatar ao govêr-

Asifilis é um perigo I 
ATACA TODO o ORGANISMO 
Pense na sua geraçllo. NAO CASE sem exame médico 
ou tome antes das núpcias alguns vidros do grande 

E' o depurativo de confiança p/llra combaler a Sfl~'i8 e o 
Reumatismo. E foI al1otado oflcl~lmente no ~ >é'cito 

como orov~ a fequlsiç~o ah.I~". fsento de lntlllreto. 
Inolenslvo às crianças. Agradável como IicÔ.r 

a' ~~~o#" ". iVV-
"';",4C. 

.L~';;-2....___ 
dir °N~~~er~!~~;:!~r:~n~i!I;~~;~ animador que a rádio-emissora ~~n~!~~ ~ ;~~:~I~I~n~~~~~i~I~:~= I 
de Moscou propalasse, ontem à noite, pela terceira vez, a de- traI, procurando obter licença,; VIDROS DUPLOS - Já se encontram à venda 
claracão soviética referente à Bulgária. Existe a impressão de de viagem para se retirarem contendo 200olodÔqb~~ d:isl~1~~~ peeqc:::::,!~O menos 

Alãô >filâlla 
mensagem 

Angtíra,8 (U. P.) -_.~ Em cír
culos hcm informados, desmen
tiu-se, categoricamente, a ver
são <le que Bit ler tenha propos
to tnna aliança g-Cl'lllnllo-tUl'
ea, '1ualifi<:an<lo-sc "el11elhal1te 
idéia ,i<' pueril. 

C;c~I11Hlo pareep. a tão falada 
nwn~ng(,1ll do fttf'hl'Pl" contélll 
qnatro pontos, quc scrÍnlll : 

1 · - {'m Ih'smf'nti<ln da sn
Jl o~la a nwnça alp.lnü :la estrei
to <lOH Dnnlauclos. 

:! _ . A anrllla~~ão (le que O 

~o\"t'rllo elo Hf'idl não tem in
lCl)U,'Ôes agn'~S i\"ilS ('outra a 
Tm<lnia. 

:) - -- l"11lH l~ Xt(lIHm (>X l lOSição 
hisl óri( ':J dfJ~ n(Oont (\(°illlelltos 
p()~ (t'ri orps ao 1rntarlo dl' \"c r 
Ba lh(l~. 

4 .. - ,\ proposta de mais cs 
tn'jln ('()Op(1ru(;'Üo diplolllática 
g-P1"tua11o-tllrcn. 

F.~táR trl!'lt ~, mI"o AmOr·t 

TenR bron"qolte? E~tá~ com t08~"? 

~ lei de NOSAO Senhor: 

Só te .,.h·ft o CONTRATOSSJIl. 


ÉSPERANDO-- - 
INFORMACÕES 

..\n;\ora . S ({". 1' . 1 - Com 
Hn:-,ipd:'Hlco p~ I)( ' l'alll- !-;t' lIa~ (~g _ 

i ~~~l":tl: ..:~ll(O,~~: ~\ . c,:~!:::;~:,:~(:2~:;'l ::~:::~ 
por l~den ('Olll o IUoiIneiJ'() lni 
lli ~lro grpg-o. KOl'izis o l ' tlI Ate
llaS, aH ql1ai!-;. !-;pg-undo infol' 
lna<:,ôPH jo rllalisl j('aH, terianl 
('olHluzido ao IllÚIIiO eOll1})\"o
l1lisHO de nào He aSHi nal' a IlUZ 
PU1 !-iepul'açãoo .JI1I~a lll OH <:(l
men taristas lo<:a i, qllt' as de 
cisões tomadas na "apitaI gre

Iga )w(}eu1 5e\" l'c llel'('ussão iUI
pO'i"tân~e na l'uujJel"ução angio
turca, embora não se anteeipe 
que, ne<:essarialllent e, a Gré
cia ficaria incorJlorada ao pac
to anglo-turco. 

Crmpral na CASA MISCE 
lÁNEA é saber economizar: 

iãrnes para------
a Inglaterra

nio, ~ (('. P.) - o .. Auda
luda-Stu r" zarpou <"om desti 
n o a Santof>, nUPIlOH .\j)"e~ c 
:\1 ()Jll( ,\Oi(h~ llo ~os portos de es
(:ala pal'a o sul sel'ão c 111bal'ea.
das dez mil toueladas de car
nes frí gorifieadas 1'a.1':.1 a Cl"ã
Bretanha. 

() " Avila-star" seguirá cm 
romboio ('0111 o cc Andalucia
Star " , le\"ando tam bem a 111es
lHa G.u:.!uUdudc do carnes llaru, 
Liverpoo\. 

Curso de Guarda-livros 
em sua casa 

Peçam prospectos à ex 
postal, 3717 S. Paulo. PrecI: 
RO 8gentes em todas 8S cldll 
des. 

A ameaça alemã 
Budapeste, 8 (U. P .) - Nas 

esferas autorizadas desta capi
tal considcra-se como imediata 
a ameaça germâuica contra a 
Grécia, como, também, possi
velmente, cont1'lt a Turquia, 
apesar de que, no momento, os 
alemães não dêem sinais de se 
prepararem para lançar uma 
ofensiva em grande escala con
tra a Grécia. 

ELIMINA! FORTALECE! 

H~llulft p.r. 
a Inalaterra 

se~::l~\~gt~';; 81I~~r~~~, ;'a? 
Ickes, autorizou a Inglaterra 
a apossar-se de mais de 500 

que eSta atitude indica lima tendência favorável de Moscou pa- para ~ .Turqula, via Salonlca, I I' mil pés cúbicos de gás héIlum,[a a Grã-Bretanha.. na GreCIR. I...____________________:1 a princípio \"endidos à Fmn~~\ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•....•••••...••..••••••••'.J.'••••....". 
Registro obrigatório : Auto Viação UCometa~ ' : 

QuAsi meio iéculo d0.JexJs. 
têocla é o molhor reclame~. 
da prelllreDcla , IUYfMiUDE 

dos vinagres • 	 • 
Prazo para o registro e an6lise: 120 dias para os 	 ILUIIORE plra liml'''', lor : Porto Altgre--Florianópolis--(uritlba : 

tificar Q re!~I\'('n('scer OIfabricantes requererem registro dos &eus produtos. 	 •• Serviço diário de. pasageiros e encomendas entre esta ca- ••
cnbelo!. Eliulfn 1 R raapa.Findo o prazo, os vinagres, quaisquer que seiam as suas 	 raz c('SSlJ,r f, queda do,. pitei c Curitiba. com saídas às 6 horas da manhã, recebendo 

matérias primas, nio poderio ser expostos à venda 
c"be,(f~ .., \'(Iltllr A c.õr • passageiros para 1Io;al. Blumenau, Jaraquá e Jomville. e com •• e consumo público em qualquer ponto do País. 
pri.,"tl\"3 O~ cabelo. •• ligação para São Paulo e Rio, no dia: imediato, • 

Procure ou escreva à brDnco~1 ~cm OF tingir: 
d" ·111(':-: d:;or ,. mocidade. • Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã • 
Nlo COIl '.I?1l1 uh de prata eORGANIZAÇÃO COMERCIAL • 	 •usa·ae C<'U.O loção. 

ORATIS : Saida!! parI! Porto Alegre às 581. Feira" :CATARlNENSE 
P~çR·nn. ImpreSlD' .obrt ot cal
dado. do. ~·a~lo. _ o ~lbor UIO • e domingo., às 3 horas da manhã, •estabelecida à Rua João Pinto n:' 18 (baixos) - Floria · d. , ................... 


nópolis, com casa miada na Capital Federal, que está 
 Vidro peto correio glOOO em 
apta a encaminhar e obter todos os registros. II'lle ou \falor decluado. • Informações e passagens: • 

H ~~d~ 	 lll. runlloDI IUIIIOII Llal. 

flgldDIII.cflD'IO,10"t.:.tttOD'EtlUlIRCI 
 : Rua Felipe Schmidt : 

• (Edifício Amélla Neto, junto a Loteria Federal) •Companhia Telefônica Catarinense ....• ~.~......................~~.~~~..•
Convoca.,ão de Assembléia Geral Terrenos no Balneário 
Extraordin6rla Escolha já o seu lote de ter-

FIcam convidados ,o. Senbores Aclonulu para comparecerem i As- reno no Balneário da Ponla do I Companhia Telel6nica 
embl'll Geral Extraordiu6rla, a reaUzar-se no dia 15 de março pr6xlmo do Leal As c(lnSlluçOes aumen- Catarinense 
~~~':'eom::a I: ~~r::ran~e=~~: ~:v~t::e ~~~:;O~pa~~la, i Praça 15 t3m. A pla~ta dos terrenus acha-

AVISO AO POVO CATARINEMSE Acham,sl! á dlsposicBo dos 
1"1 Allrovaçio do Ilrol610 d8 abrIS novlls conslanles da conslrução ~e com o sr. Arl Santos Pereira sr~. ACionlRtas, no escritório 

de um circuito meliUco Inlermunlclpal, que, lIartlndo deslll caplldl. IIbran· q"e se acha encarregadn d2 desta Companhia. docuos 
linha direta Porto Alegre - Florianópolis mentos de quI' trata o art.A:~~s~IC~~=:~I:d~:leeSóu:',d~:~~ ~~:oR:I~:áll~~~U~b~~O~e~:~y~:1 venda dos lotes. 99 do decreto-lei 0 0 .2627, de

lia'DC~·r::ÔzaçlO lmedlall da conslruçio di lIahll 181eloalca de Floria- --R-e-p-re-s-e-n-t-a-n-te-s--e- 26 de Setembro de 1'J40.Empresa JIt€'ger & Irmão Florianóp(Jli~. 27 de FeveÓIlO1iI3·1.t::.~~~~e ~gej.::sRI~el:r6;1~~IJ!,~~~I~Grt::~,1 SIIItO GraD- viajantes Saídas de Florianópolis às terç;is e sábados reiro de 194 j. 
e. Bom Rellro, ClIrlIlblnol, CamllOS NOYOI, Cruzeiro, Caçador 8 oulrol, PreCI5!!mOS jlur!l 10(IBB as A DIRETORIA 

Florlln6JIoIiI, 2" de Fevereiro d8 19U. rio e lucrativo, Ótimas con· às quartas e sábados 
,.) B oDltoS auuutol. 	 e zonRS do P~ls. Nel~ócio sé· Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

I Norberto Rih/ 
A mRETORIA ções. C8rta~ à FABRICA DE ' João Carlos Ganzo Fernandez 

Saídas de Araranguá às quartas,Norberto RiM ~'OLHINHAS Ilel. 601, CaixlI 

João Carlos Ganzo Fernandez 3.097 - São Pllulo. 
 sábados e domingos-------------------	 II 

===A=qB=n=le=em=F=lo=n='a=n=oP=o=li=s=:=D=A=V=ID=SI=L=VA====~ PROCURADORIA SERAL _ PRAÇA 1~ !IE NOVEMBRO ~~~lmA~ JU~U~IAA~~~~ãG 1 li~~1i~i~ 1 ~
Se v. S. precisa comprar attigos paié; presentes ou necessita de uma 	 (da Ordem dos Advoga. 
boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio dus do Hra~ill 

interesse, visite sem compromisso a Do preparo da terra dependem as Processos 8dministrati
vos e nlls ltepartiçõe8BOAS COLHEITAS 
públicl!s. Hpgistos deINSTALADORA DE FLORIANOPOLIS MarcaR e Patpntes naARAD05~. AlCAHCE Propriedade Industrial.poís. seus artIgos para presentf'S e materiais 	elétricos, seus preços AO 

GORI LA e . -"f-.. DE QUHQUER NaturaJizRçõ~S.
não têm ríval; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para 
instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de PACHOLA ' .: __ ~::_c:> l> LAVRADOR Av. GRAÇA ARANHA, 
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 26-'l", sala 'l1ft. 

CONSULTE o SEU FORNECEDOR 
CAPITAL FEDERALInslaladora de Florianópolis R OF E CO P L OW L TDA. 

RUA TRAJANO. 11 e FELIPE SCHMlDT, 11 Fone 1674 RUA GOMES CARDIM. 587 - CAIXA POSTAL 2583 - 510 PAULO 404 ilO-6Ll 

Agora, mais barato ainda, os preços da popular CASA ORIENTAL. Com o intUito de bem serVIr a sua grande fregueSia, a CASA ORIENTAL 
prorroga por todo o mês de março e ainda reduz os preços já baratissimos mantidos em todo 

:=::::~=, CA$AS'Umoti,••.,A.t. .._._~ 

Veiam os nossos preços abaixo e convençam-se que comprar barato só na 

CA,SA Or=llENTAL 
TECIDOS musa. d6 Jerscj', de 10S000. 13$000 e 15$000 ISeda Xadrez, de 6$5 e 7$000 

Linon melro 1$200 Ligas de borracha, para senborag Ui500 Seda Tofetá Moire, i!lrgura 92 centímetros metro 10$000 
Linon estampado metro lS500 Veos para noivas 10$000 Seda listada para Camisas (saldo) metro 5$000 
Crepon para quimono metro ~$500 Camlsu5 para homens, a compçar de 8$000 CAMA E MESA 
Voil estampado 1~[jOO, 2$000, 2$500 e 3$000 Pijamas para bomen9, a começar de 14$COO I Crelone melo Iinbo, bral1co, 1,40 metro 3$800 
VolI liFo melro ]$000 Cuecas parll homens, a começar · de D$;)oolcretone meio linbo, hranco,lllrgura 2,00 metro 5$500 
Organdl liso, 3~noo 3iS800 ICamisas com fecho, p8ra homens 5$()00 Cretone meio linbo, branco, largura 2,~l) metro 6$000 
FustBo elltampado mptro 3$000 ICami~!\8 c.. om (pc.bo, pura l'a08Z 4$000 Cretone meio linho, cores, largura 1,40 metro 4$5110 
Merinó em divers8s cores metro 2$800 Calças f"itas para bomens, dI' 8$000, 10$000 e I~~OO Cretone meio Iinbo, em core~, larg. 2,00 metro 6$000 
)"ustüo branco metro 2$600 Calças 1~ltas de flAnela, para homens 22$000 Algodão bom, peça de 10 metros metro 10$000 
FuslBo mercerizado, em corp" metro 3SBOOITernos de Casimira, para homens, a partir de 30$000 Algodão superior, largura 90 cenlimetros metro 14$000 
Tricoline lisa. branca e preta metro :l$000 Ternos de brim para homens, a partir de 35$000 Algodão superior, larg. 1,50, peça IJ melr08 35$000 
1'ricolioes, de 2~jOO, 35, 3$SCO. 4$000 biSOOO Lenços a parllr de $500 Algodão superIor, largura I,SO, peça de lO metro8 38$000 
Ze!lr, de IS500, ISBUO e 2$000 Capas para bebê~, de 9$000, 12$000 e 15$000 Alvejado superior, largura 1,59, peça de 10 metros 37$500 

13$500~~i~!!;adrez, para o curso profissional :::~~ ~~~~g I ~~~~a~~~nc~~~ de malha para bebês ~~~~g !\~~~~~~ ~~~~c):I~ap2~!lI~e lO :;:;~: 14$500 
Brim branco e azul marinho, para colegiais metro 2$000 Fita métrica 2$000 Alvt'Jado bem encorpado, peça de 10 m .. tros 17$000 
Brim pardo colegial, de 1$500 e 1$800 Bôinas paro colf!giais 7$OLO Morim Dórlnba, peça dI.' 10 melros 10$000 
Brins diversos a comecar de metro 1$300 Pasta de couro para colegiais, de 6$, 10$, e 12$000 Cambraia especial, peça de 11) jsrda8 16$OCO 
Zuarte superior, de ; $8UO, 2iS500 e iI$OOO Suspensorios para rapaz 2$500 Morim dI' cor, bom artigo ml'lro 1$5;)0 
Pano para cópa mplro 1$700 Suspensorios de couro )::ara mocinhas 5$000 Chitii.o superior melro 1$500 
Tecido listado para cortina metro 1SEOO Jogos de couro para rapaz 8$000 Reps tlnfestado para cortina metro 3$O()O 
Opala, de 115500, 2$000 e 2$500 Porla-nlqueis 2$5110 Pano enfestado para colchilo metro 3$5\,0 
Opala estampada, largura 80 ceotimetros melro 2$500 Jogos de balizados, a parlir de 12$000 Atoalbado superior, largura 1,50 melro 3$900 
Flnlssima Cumbraia, largura 80 Cl.'nl. melro 3$500 Capas colfgiais, a parth' 1e 421$000 I Colchas para solteIro 9$50()
Selim eSlllmpado metro 3$500 SEDAS Colebas para casal J.:l$fJOO 
Lil azul marlnbo e grená, lIara colegiaiS m~lro 22$000 Seda faç' nnê melro 2$800 I Colcbas mercerlzada8, para solteiro 11$000 

DIVERSOS Seda ROOlein, alUgo superior metro 6$000 Colcbes mercerizadas, para casal 111$000 
«Leite d" Colonla. 5$500 Seda Gr8nilt metro 5$500 I Colcbas brancas especial. para solteiro 14$000 
Esmalte .Cutex. 2$800 Seda Granité, artigo superior melro 7$500, Colcbas braDca8 especial, para ceeal 18$000 
Creme Nlvea, lamanho médio 3$500 Seda Penu d'Ange mplr<J 8$000 ' Colcbas de veludo para ca8al 22$000 
Bâton Michel e Tangei! 2$800 Seda Organz!l em Xadrez e IIslas (novld..de) metro 9$000' Cochas de sedas para casal 35$000 

ja 58$000~g :: ~~~~~ ~~rt~, ~~~~Ó ~ Gally ~~ggg ~:~: ~;~8~~f~sestllmplldos modernos ::~~~ 1~~~ ig~:~~:sd~eP~::dsa~d:a~~mCf:::l , para ca8al J8$OOO 
28$000~~t~: ~~r~:t~d2~~8go, 2$000 e ~~g~3 ~:~:sàej~s:r.Pt~~' :r~li:' 7$5, 9$, 10$ e metro 1~~~ ~ i~:~: ~Tn:::odsa :aa:: ~~l:::g: JC:;:: 36$000 

3$500f::~~ ~~~~~'2i~~ZOee 	 ã:~~~ Sedu ~~~:~:;ro~ara combinação, largo gOmelro I~OOO I~~:~~~: ~: ~oas~b~:.ell'~~il!!~' a~:~~~~a:$ e 7$000 
Sabonete Lilebuoy, Lever, Eucalol, P"lmolive e Oessy 1$400 Seda Lumlcre, para combinação, larg. 80 IToalhas para chá com 6 gU8rdaDapos 12$500 
Saboneles Carnaval, Colgata e Chelllmy 1$000 centimetros melro 8$500 Toalhas para cbá CQm 6 guardanapos 13$M)O 
Pasta para dentes Alvi!l~nl", ISóOO S..dn Llngerle melro 7$000 Toalbas pintadas para cbá, com 6 lruad6napos 27$000 
Pasla para dentes Colgale ~:SIjUO ISeda LumiiJfe, htVl'aulI, larg. 9i cl!ntimetro!l metro 13$500 Corbertores para bebê, de 5$ e 6$500 
Pasta para dentes KollooH 3S~OO Seda Lr;qué metro 3'500 Cobertores xadrez, para sollelro 111$000 
SombrInhas modernas em gorgurão chamalóte 18$0()0 Seda Lnque, Iislllda melro õ$flQO Cobertorl'H xadrez, para ca8al 20$000 
Sombrlnbas moderoa!, em seda 28$000 Seda JerFl' Y. 11" 8$5 e I~'OOO Cobertores bonll, para callal 111$500 

E uma infinidade de outros artigo!!, que deixamo! de mencionar por feita de espaço. 
Aproveite o seu dinheiro, comprando na CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente I dinheiro 

'R1JA OONSELHE[RO MAFRA, 15 
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A GUERRA !,I: UM OASTIGO DE DEUS 
CIDADE DO VATICANO, 8. (U:'0rP')-. ~ID,:,. ª~~iêncla concedida a um grupo de sacerdotes, o Papa 
Pio XII declarou que a guerra atual estãlo~lem > f:~ps~~~ência . de se haver deixado de acre4itar.,em , 
Deus. O Sumo Pontífice acrescentou: ((OS homensdeveriàíb conhecer Deus. Os terriveis acontecimentl)s 
atuais são quase um castigo divino, pelo esquecimento de Deus, e uma prova de que Deus quer 

dirigir novamente a humanidade para a fé. Cristo é pouco conhecido e amado». 

Todos esperam I UM MAPA QUE NO,MOMENTO INTERESSA 
!II _ "' D::::l~~o"",O'«algo» da Rússia I r.!~...~~~~~~~~~~~"'-;eIÇ,~~..'., •• , .,._J' ~l!IR;f ~~~o:.:::::~~: 

-	 .. ...... 1'IC,,~!Jiio doMed ;lc rrorleo,d.... 

Londres, 7 (U. P.) - Nos ii'.:o~~~'."'o,~o~. ~o.;~••:i:o"~ 
altos e írtu10s desta capital COIII Q Uua N. 1) IndIco ••• a 

.i considera-se COlHO o [áto mais " ia d~ LlIII ponl"lZl dOI10'0110 

notá\"cl da r Cl)1"illlellCla dil'igi- ~~~)~"d'::::c~I~G~~,~ft:~IIN~ I ;j 
da pelos So\'ietcs, à Hl1lg~i l'ia~ Hun";~o I~dl~:!!: :111 atlr,~~~~o~: 
ser n !Jl'i m~il'a \"(~z. na pl'csen- ;,:~n~uC!t~~I~~~G~ .al!)'":::I::n~ 
te guerra, que a 1.: . H. S. S. rola alrayer da Bul'!Juria para 

Ulmuta a Alemanha, c Hão a TU~;~I~~ c N, 5) para contra a 

Grã-Bretanha, ,Ie prol"urar 	 VC·le adcll'lois c'" negro o I""ilo. 
rio duAlbanioconquls:ad..,palolulnpliar o c:alllpo do conflito. 	 .re'Ol•• ° deCanal OlranlO, 

Embora se ~sp('l"e 'luc os ~~~L/:do,~~~;~,!O~~~"i:d,~,~!~~~
So\'ietcs ('ontil1l1Cnl na sua )JO	 do d~ L/m bombrud... lo vlolenlll' 

,iMO d{l: Bari.8rlndlll, DL/rauo e
Hlit~a pacíf it.:a. 11H"=51110 diante Vo lona, • c OI "conquisto' 
dos moYimentos de trol,as ale Itallancu conuo a F,anço" com 

k:i:,"~~:!:~dldadc dc 6 - (••1.) lnãs nas pt"oxilnidadeH do lllar 
Negro e dos Dardanelos. é evi Nctnctrleda AI, lco indlclOtlll.u: OI 

o ta qL/e""'!JIl:lltScontraaLybio.
dente 'lne essas manobras lh es 
cansnll1 certo lnal -ústal'. 

A eomnnÍC"ação da Hússia à 

Bnlgária também é indicio de 

qne, no ("aso de qne a Alema 

nha allleace a Turquia, pode

ria produzir-se' lnudança na 

política rUS6a, que, jlOl· certo, 

contribniria para melhorar 

considera,·elmente as relações 

anslo-so\"iéticas. 


E' evidente que o lninistro 

das Relações Exteriores da 

Grã-Bretanha, sr. Anthony 

Eden, não procurnrá al)\·oxi

mar-se de ~Ios('ou. mas agunr

dará dos So\"ietes nma ação 

Idêntica espontânea. AdmHe-se 

qne as diferenças de ideologias 

em absoluto constituem obs 
 (o
táculo para a mel hora das re

lações entre Londres e :\Ios 

eou. O lll'incipal ineon\"eniente 

está na insistência dos 80
vietes ]Iara (Ine a Grã-Breta

nha recouheça a anexação dos 

Estados bálticos, 


Dôr de dente? 
11 ..... .'J ~.. ..."'";;.,." ..... 

•••••11•••' ••••••••,.. _ "'.....,... ~..... 	 ~B /I.". 

_-'''-_-,Co_._--_,_IIo_ Aqui está uma 	carta que apresenta o suéste europeu, agora objeto da curiosidade dos que acompanham interessadamente o desenrolar da 
guerra européia; e o Mediterrâneo oriental,:dominado, tanto quanto o ocidental, pela esquadra:britânica. 

Na seíra de Caliope 
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Emprêsa Nac. ~e Nav. "HlBpc~e I. 

• Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor .Annél"; 
G unicamente de cargas com o vapor "Max".• 
• 
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS: --- - ~ -- -- --- - I - j
.. Linha fpolis.-I~io de Jan~iro Linha Fpotls.--Rio de JaneIro 

• Escala lt=ia~~~~~s.Francisco Escala São I"ranclsco 
• Transportes de passsageirose . e carllas. I Transporte de cargas 

•• Paquete C. Hrepcke 1e 16 Paquete -Max' 

• 
• Paquete cAna' dias n e 23 dias 7 e ~2= Saida á I hora da madrugada. 

..... 	 . S~idas as I~ hora, p. m' l .. Embarque do Srs. passagel
: ros at~e~~s2~a~o~:~d~:.s ves-

Ordens de embarQue~ alé ás IOrdl'ns de embarque~ até 

linha Floriannpoli~-

La~lIl1a 


Transporte de ca r~;IS. 


Paquete -Max' 

dias 2 e 17 


Saídas á I 11"la da
madrugada. 

Ordens de embar4ues at~! 12 horas das vesperas d~s ás 12 horas I ás 12 das vesperas 
_ saídas. I das saidas. 

.. --- --- ---.----- _ -_ .__. _ - . . - . --
'" 


: 08.II&U6L BIBII~

! .;,::;~~\~;;:~~;::~. 
e chites - as thma .- tubcr· 
• culose. etc.) o /.ICONTRATOS~SE'· 

E' DE EFFEITO SENSACIONAL-I Consulto rio: RUI Tlljlno .... t ••••• ,.belde•• tr.lço.',,,, n•• bronchJt.......
• do. J4 i. 16 ho.... "c•• ou simples. g,lppea. ...I,I.do•• ,ouquld6ea. t_._
• - Phonl 1595. - ••c.no•••nlulneos, do,.. no peito tJ n•• cos'••, In.O..... 

: :~:=:~"u:':~~II::!~ ::,:r:.::t~:.o !~~'1~rh!:o~J.::cT:.=:1 ~~slrer~~;. )~~~ol::~: •• tess" do. tuberculo.os tom.ndo-o con"enl....teIl1Dnt...
• 	 1:1 ÇONTRATOS!õf: J. ,ecebe.. mel. de 2.000 .1I••••cIo••_ 

"dolros.wTenham cuidado! Il Não se delsem .nu....' ..·Ac....e :=;;;;;;;;;;;=;;;:;=I 	 "m ./1 oCONTRATOSSE, quo e b.,eto_ n'o tem r•••u._
•• ,..,•••llill.8bno. T...h...-ae ..mg........... 


• 
• O Elixir d. Nosueir. 

e -:::::~I:' :Hm:'.-·11----------------e. ..' 

: Observações: ~rSeta~s~a:Jí~~lt:e~~~e~~~~;~:~' d~O a~~~;;~~~ri~e d:accTI~:·.: Senhoras Óe~;ianças fm 
• E' expressamente prohibida a acquisíção de passagens a bordo dos vapores. • CONSUL TORIO : 

Todo o movimento de passageiros f cargas i! feito pelO trapichf silo • Rua Felipe Schmidt -I:difi-
O -Rita Maria._ e cio Amélia Nelo--Fone 159~ 
• Para ,"ais mlormaçOes. na si!de da 9 ás 12 e 14 ás 17 noras . 
., Emnresa Nacional de Navegação Hc:epcke • RESIDENCIA: 
C \ á rua C'Jnselheiro Mafra n.' 30 e Av . Hercilio Luz, 186 
.. • - Phone: 1392 

••e •• 64\.ec9~~Wk.,O.~••~......~~~•••••~.~~. 	 Attende a chamados 
14 

Não pócle haver saúde com um sangue im
'paro a corl'er pelas veias. O ELIXIR DE ~o
 Negócio de ocasião 

• SYPHILlSI 
.'...... -:''::-1 .... 
• .. EII.1r ... No,u.1rt 
•• 
• _________I 
• 
• 

Dr c Re migio 
• CLlNICA ·MEDICA 
• Moleslias internas, de 

GUElRA, do pharmaceutico chimico João da Vende· se um ótimo terreno. 8lumenau. Sub-Agente em Laaes
08 rUII Co06elh~lro Marra, 

SUva Silveira, é., maior depurativo do san perto da e. quina da rua Pu· I ......;;:-------------- 
dre Roma (11 melhor zooa 
desta rue). E vende -se tampe. - O ELIXIR DE NOGUEIRA. é mail que bém um tluto (i1musloa) Ford 

1l1li nome, é um SYMBOLO! 

Curso Catarinense de Madurezal 

Curso ginaSiaM~l~P~R!;~ ~ artigo 100com 
do Decreto Federal n, 21.~41. 

Aula" noturnas para alunos de Rmbo8 os S('XOS. 
A matrícula i.'stâ aberta , podendo OR interessados (obter 

informações, diari!!menlt'. DIi ~p.de do Curan , à Pra CIl 15 
de Novembro n 7. 

65 V.-22 

~ tIes tiqutas ao lado repte!en~am: 
<lO 0110. um micros,==opio ; ao centro. a ca
beça de um vermo, da OpUação grudado 
no intestino de um opilado: e. em baixo, a 
bocco d o me,mo verme mostrando os den
tes. por meio dos 'luae' se cgano ó mucosa 
do intestino. 

Graco, ao grandG augmenlo que o ml
croscoplo permil1e. póce-sc opteciar a ma
neita pela qual o verme voe prcjudicar o 
doonle: a bocca. sendo uma cspecie de 
venlü&oü. chupe '.!!!1 ~doci!\h" dA mucosa 

.' que enche a sua cavidade e ne:»se peda
,~~~ cinho!::o ontinam os dentes minuscul05 que 

. -J" oul1:~m~~í~:o::::: solidamente instal
. 	 lado, 'ligando. d ia e noite. pe~uenas quan

tidades de sangue, através o insignihçanle 
oó1icio abatlO pelos dentes. ao mesmo tem.;' 
po que lanco no ~ngue um veneno proprio. 

Esse é a obra de um vcnne s6. lmagin... 
. , -. 	 18. agora. o mal que laz.cm os mUharol d. 

yorm.1 que uma mesmo pessoa pôde troz.el 
00 !n!~!ti.no R ler"'M-Ó ideia da gravidade 
desta doença que tania ataca a população 
do Brasil. 

felizmenle a Opilacáo é combatlda 
com efhcacia 'pt!la Noo-Nêcatürlr.a. Uma

: ~asd~:,:'~ =:r:~:~:o~:t~~~~~: 
Opilação, Umpando compl,t(llllente o Ill-: 

~õtÕlr'ln<DL 

~o!;l&, .._______ ••.___ _•____..____ _ 

de 4 portas, lipo turismo df 
luxo, ano 1936 Vêr e tratar. 
auto e tHreno, à rUIl Padr~ 
Roma, 53. 30v.-3C 

HEMORROIDES 

l 
Externas e Internas - San rentas 

I . Prurlglno,as - Salientes e R'cer,,;:!a. 
I Este e!ipecifico traz alivio. 
: A PomAda Man Zan, preparada especialmente 


. 7~ para t odos . os casos de H cmorroides, é um espl!

j :7-' ~~~:r.~::~~:;[::~~:~~i~~~~~:,~;f!i~f~~!~~~~~: 
complicações infecciosas na rcgiuo o.fl': tadu. fa · 

cilitando assim a atuação eficaz dos t.kn,a!!I 

componentes da fórmula . A ação ('xtrnorc.!ina

riamente benêrica da Pomada M an Zan é ime

diata: - ali vi" as dórcs c os pruridos. cJ tsc cng ~' s

tiona as dilatações e acalma c refresca. Pó:tc ser 

usau.a em confiança por ~ de oudqucr ida 


(~- "c.;-"7C1) de. A venda em todas as Farmacias ~ Drog:lrias . 


A\AN ZAN PARA HEMO:tRODES 
Em caso de dificuldade mande <> seu pedido :lOS La

boratorio! De Witt. Caixa Postal 834 - Rio ele Janeiro. 

_~mpanhado da importRnciü d~~o~~_.__
1 

Farmácia ((Esperança» 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã será a sua preFerida. 


Droga. nacionais e estr.nstiru 

Homeopatia. - -- PerFum.,iu. - -- Artigo. 


de borrachl 


Garente:-se ., eX4ta ob,ervância d~ 
r~ce'tuário médico, 

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

Mercado. frente à Casa Hc:epcke)c 
fone 1642 

C Aj ri RI IO!llPanil13 C R!an~a Úa u8U» 
__________.__...._.___________________ _ 

FundGda ('m 1,870 Séde: BAL~ 
Seguros Terrestres e 

Caplld I Healízadt: Rs 
Capital e Reserva~ 
Responsabilidades "111 I ~.i ,., 
Receita em 1931> 
Ativo em :11 de (il'ltlllbro de 193 ~ • 
Sinistrus pagos 
Bens de raiz. (prrrJio~ e terrenos) • 

Diretores: 
Franciscu JOSé rtodriglles Pedreira, 

Freire de Carvalho e Epilânio 

MaritimoD 

9.000:(,,)0$000 
511.058:377';952 

:!, I 88.fi52:!!99$7 14 
22.786'183';148 
7 l.47H:79 $813 

) .09U I!\'; 170 
t 7.1811:24889·;9 

Dr. I'ânfilo d'Utra 
lusr de Snusa 

Reguladores de avarias nas princip :oi S (111 .. ,1", 

da América, Europ~ e Al r:ca 


Agente em Florianópolis I 
C A M P O S LO B O & Ci~. 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 3\1 

CalAlI - (lostal 19 · . TelellholU 1083- End. Tel. ,ALLlANÇA. 

Escritórios em Itaiai, Laguna e 

(V)(U AM\60, PRRf'l TOS&(S tU 
sei ACONS(\.HO UM I\tM~oio, 

EXCELENTE TONICO DO~ · PU~Of.~ 

LLOYD BRASILEIRO 
-PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJV;r'ORTO ALEGRE (Para o Nortl'l 
00 Sábado, e para o Sul Da quarta,feira): .COMTE. AL
CIDlO., cCOMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: cMURTINHO. e cMIRANDA • 
LINHA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

TUTOIA./FLOHlANÚPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 
- VAPORES A SAm: 

PARA O NORTE: 
i\NIBAL BENEVOLO: dia 15 de março para Parnoaguá, 
Santos, RIo de Janeiro, Vil6ritl. CRravelas, lIhéu~, S. Sal· 
vador e Araclljú. 
PARA O SUL: 
COMTE. CAPELA: dia 19 de marco para Rio Grende, 
Pelotas e Porto Alegre. 

DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFERI:N
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

.".,••-"", ...., p,"" , "mmm - Co<. B'd"~ 
9 - Phone 1007 12 - Pnone 1338 

H. C. DA COSTA --- Aglrtnt; 
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o IITlII-S...... • •• luco te lei 

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

o E s tad o ICO~f~C~!~~B !~~~!~i~!~~st~~!~a~!~~p~!~ i 
- ABS"mIJI~la (lerul Ol'diuária, que se realizuá no dia :11 de ' 


Dlarlo V,SPlrffl$o marçe. próximo, ás 15 horas, na séde da mesma, à Pra·' 

ça 15 de Novl'rnbro n°. !l, e que ter~ por fim: I 


a) It.itura e discussão do rl'latórlo da Diretoria; 

b) discussüo e del iberação sobre o balanço' e li conta


R.deoOlo e Omoloal , de lucros e perdo~; 

na Joio Plnlo n. 13 c) PArecer do Conselho Fiscn!; 


Til\. lUZ:J-Cx. ;; oe::..1 13\1 de 19~t~~~il;ão da diretoria I' seus ijuplentes, para o triênio 


e) elt'ição do Conselho Fiscal e seus suplentes. 

":5:!!IQIHTtJ!:"~ Florianópolis , 27 de Fevereiro de HJ4t. 


A DIRETORIA 

AIuIo 
 horberto Rihl 

João Carlos Ganzo Fernandez 

Trlmealre 

Seme'lre 

III!. 
Num(\ro nullo 

AIuIo SalGUE! SalGUEI SalGBtI q 

Semeatre 
Trlmeatr. 

SANGU[N~l 
(f.r.ul. ....i) 

E' D unlco forUflcanle DD j Cré~!~~";~~~~~,, ~rc~~iall
mundo com 8 elemenlos 
tDnlcos: Phosphoro, Col· 
cio, Àr3enlalo, VaDlldalo, 
ele. Com o seu uso DO fiO'. 
de 20 dlllS, nDla·se: FEVEREIRO 18 ti,I 

1 - L~v.nt'Dlento eerelIISTITUTO DE D"8NO~TlCO di' 10rc.. e volt. I",medl.- 1 Foi eotrl'~ue il prestamisto Maria José de Almeida ~ 
CLINICO 11 do .ppetlle; 1 Kliondlodek, residente em Rio Negro, p"ssui'joru no I.~ 

do 
.···De..ppffecll1leolo Dcr caderneta n. 2.922, o prê mio que lhe coube em (1 

Or, Oj.lm. Meellm.nn completo au d61es de CI' mercadorias, no valor dl> ra. 6:250$OUO, contempla' I~! 
Formado pela Unlveroldade de be~, 1010.01t e cervoIII' do no serteio de 18 de Fevereiro de 1941. ~ 

O~,,~"rR \RlIl~.aJ ,1I!!O;Com pr'lIca DOI hoepllale europeu.
Cllolc.: médica em geral, pedlat"la, 3'-Comblle rldlCl1 ai 

doenças do slltelDa oervoso. deprelllo oervo.. e do e..• MARÇO 4 ~ 

Asslslenle Técnico ..1.reohIIeolo de ...bol OI ~ 


Dr, Paulo Tavares .eZDI; TERçA -FEmA };

Curso de Radlololl:la Clfnlcl com o 4' - AI.meoto de pelO ~,

dr. Manoel de Abreu Campao,rlo Ylrllndo de 1 • 11 kllo.;
Siio Paulo). K.peciailzado em HI O SIIIl••eo li! :lmIlIIID' 


Ilda!e do Rio de Jauelro. de de.oobert. ,cieollflcl\.

Gabinete de Raio X Oplollo do dr. ~hDoel SOl' 


Aparêlho moderoo SIEI4ENS pHra deCo,t~1 

IIleDe e S.úd. Público, pela Uolver· 

dlaJl1l6!Ucoa dae dO-Dcal tnternal 
CoraçAo, pulmOe., veelcula biliar. 

eot4magoe, elo. Conlinuamos pagando o fundo de reembolsO" a--..,....-_._---ftadlograllal 6eeea. e radlograllaa todos os ;Jreetamiett;s cujas cadernetas tenham
denUrla. Quer ser feliz ? completado 10 anos sem interrupção de pagamentos.

Eleetrocardiogralia cHniea Em negoclos, amores, le, soro 
(Dlago6sUco prectlo d.s moléltla. - 'te, saúde e realizar tudo que

cardJacu por melo de IrlAçados deesja? Mande 1$100 em selloselêLrlool.) e escreva ao prol. Omar Khlva ,Melabolismo basal 
(Determloaçlo dOI dlldrblo. da. Caixa Postal, 407. Rio de Ja. 
IIlaodulas de 8ccreç!o 10leroa) neiro, que lhe indicará o melo A Escola Jean Brando em sua casa por correspondência

Sonda~em Duodenal de obler tr1umpho, prosperlda· 

le. !mluna e salírl • . N~n heRih . Devldamenle realllrada sob N: 5~8 em 1918
(EX8&~~Oq3!':d':'ru3 ,:1~8~N~)~ do AUTO-LUXO-MERCURIO Dá lições, sistema moderno, para se 

Oablnete de IisioleraDla o' ." . habilitar, mesmo Bem preparo, á profissãoOndas OUrta8, ralol ultra·vloletas, de guarda-livros. Ensino com o auxilio deraloe IoIra·verMelho e eletrlcldadp Comunica a V, S, que mantêm diariamente li·
médica .;;;' 4 livros que guiam facilmente como profes. 

Laboratório de microscopia e gações deste Capital à Curitiba, pasSlndo pelas " _ Bor particular. E cómodo habilitar-se ao pé 
análise clínica v do fogo, pem mesmo desatender os afaze.

cidades de Itejai, Blumeneu e Joinvile, cuju '- res. O curso completo de 12 lições, que:ft.T'~~8~~I:~~~~J:~0dli:'~~~~f.~ ~\;, fará em 4 meses e um diploma graUs esmmo, dOl!8l1em da urés DO I,nllue, viagens são efetuadas em eonFortáves limousines 
pecialista em contabilidade, custam apenaselc. Exame de urlolA, ~eaç!o d~ tipo 1940, de domicílio a domicílio. 3!lO$ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au. 

~-::~: ~Od;:Vt.r:)~ i.:,,:::,~.II~~ tor m'tls conbecldo no Brasil. Portugal. Arrica; tem mais 
puz. eocarroe, liquido raqulboo e A'" . P 15 d N 26 de 30 anos de ensino comerciaI: habilitou já uml.\ geração 
qualquer Pd:'=DA:.~O.elUryldaçl" genela: fa~ã e ov. n. de alunos: Pror. Jean Brando, Rua Costa Jr_ n.o 194. Caixa 

Roa t'ernaodo Macbado, e 1376 Silo Paulo. 

F l O lil~o~ Õl~O li S FLORIANOPOLlS -- FONE 1360 

___---=-_-_---.- 1 Agente: ANTÔNIO APóSTOLO 
para manter o ' eu. 
olhor .ampro limpldo 

• il>':;>.üGi-:o. !.C't't)!!J.Q bene~ 
8da _ clareia OI olhol. 

OH. RICARDO 'IS:=O=C=ie=d=a:::d:::e=C:::o=o=p=e=r=a:::ti:::v:::a=d=e=R=e=s=p:::o:::n:::s=b=ili:::'s=a=d~a~d--e' Goodyear 
Limitada U..-o cUcirlameD\•• 

GOTTSMAH Banco de Crédito PopUlar e Agrleola LAVOLHOde Santa (atarlna Indústria BrasileiraBENEFICIA OS OLHOSEx-chefe de cll
Rua Tralano n.O 16 - S~de plóprlanica do 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correias~~~~b~,r~e RegistradO n~. rl~~t~~IOded~ete~~C:olt~~alg:~~ Cl'ftilicadJ TERRENO A VENDA 
Seltos de Borrecha-Mangueira.-etc,

Endereço telegráfico: BANCREPOLA Vende· se um, à avenida Rio 
(PrOf8. L. Burkhardt C6clIIIOS uSldos: MASCOTTE ti. a 21. adlçlo Branco, conllguo li CBsa no. Produto! da . 

e B, Kr9uler) l"LORIANOPOL1S 172, com 12 metros de frente 

EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES e 42 de fundos. Tratar com 


E.o;/'ecialisll... em I Emprestimos _ . Descontos - Cobranças o seu proprietário, Lucas 

n 1 e ordens de pagamento. Miranda, à rua Estl'ves Junior ,


tinu'!Jiu !..Iel (I' ; Tem correspondente em todos os Munlclplos do Fstado_ 93, - .Pensllo Müller>. eia. Goo~year ~o Brasil
i Reprl'sentllnte da Caixa EconomlcB Federal para li vende 69 15v.-15 


Alta cirurgia, gyne I rla~ Apólices do Estado de f'ernambullo, com sorteio 

cologta (doenças de semestrAl, em Mnlo e Novemhro. com Fábrica em São Paulo 

senhoras) e partos. I Pllla IOda: ~:oc~~~:,sJ~~sa,~I:~r: :al::-:!~g~c~~ Eslldos

CIrurgia do systema . DISTRIBUIDORES EM STA. CATABJNA: 
ner\"080 e operações 'Mantem carteira e"peclal para admlnlslraçl10 de prédios, 

COOS~I~orPoI&~tl:'u~' Trala- í Recebe dinheiro em depósito pelas tarios Hftlpcke SA 
DO, 18 (das 10 .,s 12, • I melhores taxas : ~ • • 
dlls 1[1 6~ 16,30) Tele· I C/ C à dispo~lçllo (retiradll livre) .2% . 

ne81d~~~~la-AI.~~~ Es. ! g~6 ~~~~~a~~évl0 ~~ I Florianópolls-Blumenau-Cruzelro do Sul 
teve" JunIor, 20_ ••• C/C Prazo Fixo 7% -Joinville-Lages-São Francisco do Sul. 
Telepbone ••• 1.1,,1 Aceita procuraçAo para receber vencltnentos em to. Mostruário em TubarAo, 

_~________• das as Repartições FederaiS. Estaduais e Municipais. IL'=~~~=====~J 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:i.:,,:::,~.II
http:RlIl~.aJ
http:Meellm.nn


---

o ESTADO 8 de Março de 1041 

Como osnazís «protegem) .. os· búJg~roso ESTADO esportivo Belgrado, 8 (Unitedl, - Nnmerosas .forças alemis continuam dll1l1Üldo,sl para o 
sul da Bulgária e circula a versão de que no pais se nota. -crlsclntl I·· Plrigoso movi
mento de resistência aos nazistas». A noticia de qUI uma bomba di tlmpo·. caulou graadls 

Direcio de E. FERNANDES danos a num das dep6sitos de iÍguas correntes de Sofia é considerada como clara demons· o sr, dr, Agripino Grieco, o 
tração anil·alemã. Também se diz que os soldados alemães criaram aatlpatla, porque pe· grande crítico braleiro, cuja cul· 

______ aetram à força nas casas dos búlgaros, para passarem a aoUe comodamente, obrlgaado tura literária, tão vasta quão 
OS proprietários a dormir onde possam, 	 profunda, o enfileisou na pri,

CurUiba f.C. X figueirense f.C. -- ---'-	 FAZENDO O REI :~~~a :!:;r~ca~~~,g;:~:.:: :~~~ 
Realiza·se, amanhãàs 19,30 horas, no Estádio «Adolfo Kon· Dr ARAUJO-OLHOS. OUVIDOS, BORIS DORMIR nós, chegado ontem de Blu. 

;~r~.,od~s~:~~~1 e;~~~~~~n:~~r: ~s ;:~:~ren~~n~,n~~ do Curitiba. _____ NARIZ. GARGANTA Sofia, 8 (U, P,) _ 08 mili- m";,a~: realizará no dia 10 (se. 

_ Ambos ".s conjuntos sào, i~tegrad.o~ ~or autêntic?s cracks, ra· Especialista; assistente do Professor Sanson (ares alemães "especialistas gunda.feira), no teatro -Àlvaro 
zao por que. ~ de prever· se ottm_a eXI~lçao de fu~ebol., do Rio de Janeiro. em invl1são" e qne th'eram sob 

O CUrItIba, que tantos e t?O assmalados ,t~IUnfos te~ obtl' r I Pela manbã das 11 àR 12 1/2 ~~:~ 1II':::,ll~:I~:di~!Il:o,:'Ç~~I~I~;~a~
do, empa~ou com ?, famoso conjunto d~ Gmasla v,EsgrIma. ~e, _on~u t311: A' Iflrdc' das 4 às 6 12 
Buenos AIres, em Jogo recentemente reahzado na capItal parana·' C I .' R V t M' 'I 24 F I 1447 a 1\'01'1"'l:(a e os l'ontingC\11eS 
ense, Do seu esquadrão fazem parte figuras de saliência no cená·' onsu tOrlO: ua I or elre es, • one 'Ine c'ntraram na Rumânia e 
rio esportivo do Estado. _ nu Bnlglll'ia, entrevistaram-se 

O Figueirense possue bom quadro, capaz de representar De orllem crlminosa:1 ('om o rei Doris,I 
condignamente o futeból ilhéu. Integrado por excelentes jogadores, O comeco de incêndio! V·d S · I 
dotados de entusiasmo e força de vontade, podemos esperar do P d· d . í· d 1 I a oela 
«esquadrão de aço> exibiçào à altura de satisfazer aos que a ela, .o~~o .epOls d' o PrI~C dIa ei I M-ch.do & (..... 
assistirem. lnc:n la no ,pre 10 ~." ~ rua 'I g '11gI 

Dadas as condições técnicas dos dois valorosos adversários, Fehpe Sc!,m,d~ le~~u:;,a '{raJa11ol, --- -- 
é difícil apon~a~ o .v,encedor da grande luta, O Curitiba procurarA ~~11: on0l1: fal~lI'.se n: e~:;i~:rl~: I FAZEM ANOS HOJE: . I Agências e 
corr.espond~r a ~usttflcada fama de que vem precedIdo, c ? F" I dade Çde o falo ler sid~ de ori. i Sra. Laura Duarte Martms,! Representações 
gduelre~s~ Jogara com ardor. a·flm·de abater o seu calegonzado I gem criminosa. Com o correr dos! S~llas. V('~'a Vanc1a Albani C I: 
a versar;o" ." Idias, paralelamelhc it ativiàade 1 Roslta BraSIl. I C.i.. poli. I - 37 

Atc o momento, Ignoramos qucm arb,trara a partIda. da polícia, lo boato foi criando I SI'S, Ovidio Trixril'a C Osmar Ru. João Pinlo - 5 
--0- corpo e toaa a gente estava cren·' Leite ela SIlva. [F lO R I A NOPO L15 

(·IIF.(;Ol*. n~TE~I • .:\ "~~1I\ ..\IX;\·I""lIn \\"il .... I.'1l I.inllill'l·.....111;"111 da Sil· te de que na realidade o "co-I . 
IL\ no ('I'IUTIH..\ \<1: .\I'I..(l'llli,110 Brit'l l' .\II:lll1irll Sil- meço do' incêncio" não 'róra FAIJJ...~eIMRN1·O~ Sub-Igentl' nal principlil 

u

P;::::,;\~,';%~:;.:;:;~ ~;."I;::~::I'\::~~~\\';:;;,:,~:F"l:~,':~: ,\,:~i:~.:,I::),:,~:;:::;:i:'\:~t:i:::I,;:~:"Ii;II"I:,:::i:::,~ ca~l~:I, vo> c~rrentc de qlll' Deo.110!~I~I~:lstr~. e~:I~~g~~~~itai~o.i~Il~; I 17P,munci io, do E.lado, 
1""'1101"", Ill'-W ciol,,,lc. nu" dia" !I "I -; .1,'" ;I.',". '~:Sl.' II,:S" IH .1 .. , 1.l1'~H. cleclano Juhao Roque fora quem sela I11umado, ,o cO! po de SI, Gr-ande base aéreiI 
i'~ ~I,u ,:"~~';';::1\:: ';:111 ';:"II;;:fll:~:::;~;'~~;: ,~\,~,'t'Ii!;::,:I,,1 .~:;;:,,~, :"'I":lI,:~iol;:~"';:::;:'''~; :':~l~~'~le~l~:~d~~ s~i~)C~~~i ~~: I~11:tol,'rt~I~~idl:':,~;;c*7íu!I;,"~~(: no Alasca 

;\ "111haix,,,b. quc' , -:,.1'''1''''''1 iIlSI'1';I"s, P,'.I;, ,\"',; F, delli, tendo sido éste, por sua ele, era delegado da Junta de \\'aHhil1gI011, S (I". 1'.)i 

de Carvalholt, uma conferência 
literaría, que será, por certo, um 
refinado prazer mentAl para 
quem a ela assistir 

• ' 
Amanhã, às 9 horas, serâ lan. 

çada a pedra angular da •. Casa 
da Saúde S, Sebastião>, que, por 
iniciativa dos srs, dr, Djalma 
Moellmann, dr. Aurélio Rotolo e 
arquiteto Tom Vildi, vai ser eri. 
gida na aprazivel chácara da 
família Moellmann, em frente ao 
Ginásio Catrinense, à rua E.·e, 
ves Júnior, com saída para a 
Bocaiuva (pelo lado da igreja 
de S, Sebastião). 

Pouco antes, às 8 horas, será 
rc,,;ada missa, para comemorar 
o ato, 

Fa;~t:;i: ~,:,a~~.~ àd~u:l~~!fZllo~ 
ca~~a~~ 4dees~~~tur~::iti~~ T~~ 
~~l~~ q~: e~:;~i~o a~ :~~ç!~d~~ 

~:\;;~~~~~Ji~:;:~~~~;i..:~~'::~; t~:;j!j;:::~i~E~~~~:",f:iJi:ii'~;:~j: [,~j;f:g~;:i.~~~;:g;~::.:~. ?i~::i~lfg"~;~'~~,~J;o~:~~ ~:{:;:;ii::c,i:::::;:':[:::'~~':~~ :~'1:~:~:!~~:;:,,' ;;;:;~:; 

('otl1l1 Pc'reira: "l'lTl'l,íl'i". DI'. 1,(,",'"I,'), OSIII, 1",,~ç,!I\(s (:'\lz",II, Nada pubhcamos, por nao ser I CI,t:RFJ'i Inda o 'Hla~elel1ll1el1(o cI, sobre a entrega de dinheiros 
I·"!'anl'i-.:('rl ('ar!l!l"ll: (lll'('tll!" dl' F'll'll ;1\,11 

11 I::ill;~l', IFr()I\()I~,JO (I DI") (~~I'li permitido. E hoje não nos alon-I Na data de amanhã. passa cnOl'l11(' base aPl'PH Plll Ch('l'- da coletoria a seu cargo e ou
tel?u,l. Leôni(!as, ~]an'h(lIHI; t0l'l1iro, ~~~~I~;"ll1tlll, l~l,O I ()f" I,'~~t" ..() •• <lU gamos à cerca do fato por já 1 mais um aniversário do Clube nofsl.::i. no ..\las('a, Os pstl'alp- lras ra ões conforme se verif'ca 

~I~~'~,\~,'~'f:n;~;t~~;:r·::~~~!~~~?;~~~~;'i:' '~"'I~~'~da ·:~~:~~.m 
(I , nã~i~~:::a:p~~~~d~~I:' ~ predio I ~:~r~~.~i,~~o P;~~~:~~o~~i~~cic~: ~~~~\~'~11l1:1~1'\';~~~~i:::::,i"'~':](;~lia (~;;: ~~la80;~so~~~~rad!OV~~~:~en~a~I

l'(~, ~el1(l, ,Staqllinho,~ Sa~11 ,e c:ar'j 
1l1,?l'l, 0:-: )(Jg~don.':-i 1'lnr~n('1O lor, 
rel~l e JO<lO '\ age!' de\'crau l'hegnr 
hOJ..e~-\eOlllP.all.hOU. a el11.baixarla. (I 

SI', .-\laíde Santo" juiz da F'f>(}el'a, 
,:ü':"Pal'an:,en.,o.de Fllleh,:1. ,_.
de~e~~~~~(\)~'< p~~,)~7n;I~:~~~I,)():~~I1I~~C'Il~~~~ 
r0' \"I"", de felieidadb dur""1e " 
sua perm""ênl'Ía elHl"e ",.". 

A emhaixada aclIa·,e 11I1'Jldacla 
llu "Holel ~lajesl1c", 

O'FIGt:EIREXSE TltElXOU 

F. '~':~:"'~~~~::lIh~;I:f::"W:~;,~:rel~~l:,ri!:~!;~
:::~:~{·ll:~:~~II:)II:,h~~~lÚ~·}{.~~gOI'OSO treino. 

Ao qm' fOlllos infol'lIwclo. CI lJlIa· 

dl'o do Figlll'il·l'IISl', sal\'(, 11111,11 fi· 
~:':;';:~;;~I:,~" ~~~~::::::g",I":'~~;II:,i~:':'~~li'~ 

~'~~~I~~~:l: __\';~~Iii~';/ú. CI~~:~:ll~l~i~/ (.Pt:~~;~ 
-~ Cl'l·{'U. S{'l'Ul'a. FOI'll{'l'oli, Cali· 
"" 	" :'\I'!'i, 

O A\'M THEI:>iARA' HOJE 
o .\,'ai rpaliza,'ú, hoj,', Sl'11 pc· 

núllimu tn'ino, para {>nfl'cnlal' o 
C11riliha F, C. na p,,'-'xil11a '1113 ..1,,·
f('i~':;inl".f,';ra úlli111"," '1",,,11'0 
a7.l11 " 1"""\(,,, 1'""liWl1 pr"'·'.'ilo,o 
Il'eino "om" -r"111""<1,,I'" F. c .. IH'I,' 
tíll.lWndo (Jal'tl' ([Ido...; os "tl'U" lilll

!~:~.(':il:~:~~t(:H~::;:~~::':~:il{\1~'Jl~~~~\I::t~~lll,:~ 
dos, 

H())IEXAG~;'t':I~I~~I:~I:~sAI.TA)lmO 
.\ holl'I'''\'ú" <:,,1 a1'1 '11'11 '" d,' li,'s· 

~~I,:II',I"'~':S'!:;~~:~lIg~·i:\llli(~:I\I,o.;l::rr:I(;h',It:~\~~':~ 

a (,11\1",i.sa,la pal'aH:"''':''. ,,;;11';;:, ;, 

i:l;;ij'::(i:,:·;;~~t~~i,:~:'i!~;i0

s, s. ,,('ha·,,' l",sp,',lad" 110 110' 

1,,1 (;II> .. ia, 

O:I'DL\S .. , 

l'al~;JíL~I];~l~.~~:l})~I/I~Ii'ní~'~~;;r~·'}·q~!~~ 
d,'o do A "ai F, L, o ,,,,,,,,Ior OSII'"'' 

I I r . 'I k I~~{I~;:~;li'o Gl;:~:~:o,:~: í'~;i;,i'~'pcr (" 
- Foram insl'l'ilo!oi p<'ln FiglH·j

rense r', 1:., o., ,,,,,,ulo.n', Os\'"ldo
~il}~',~:rl'" ~~:;~:~~:;:/I' jf:~,~-~~~{.(:~í.í('h('1t {' 

- () SI', ,Iosi' I;..,,,si f"i I,,'gislt'aclo 

.-\ sl,ll·t:l(~ b~'aslll'JI'a r,Il' ('{'S.,IOhOI estava segurado por contos I e cUJa dlreto~la tem à o It.,naJSka. V0I' lla(,) ,pstal' 811f~- «Diário Oficial do100 frenle Eslado., 
111':1 {'!lI \'lslla il '-\rg('I1(lIlfl. lo~nll na Cia, Aliança da Baía e que, sr. Donato Lmo de Jesus, que ('ICIlÜ'l11flnlc forUfl('ada 1HUd • 
('ol1ll"a um ('uI11bill;ulo forl1lado rI<> em vista do que foi apurado, tudo t(m feito para que aquela poder afrontar l1111a an1('H(:a dn No espetáculo de hoje, o 
jogaclOl'{'s do Spol'ling {' do AI('lWll acham-se presos: Nagib Massad 'I sociedade progrida dia a dia, Rússia ali do Jal)ão, :(Circo Irmãos Garcia», armado 
ri:! .JU\'l'llhuk, (filho de Haikal Massad) da· - --- no Estreilo, reprisará o drama 

"Casa Bom Tufi Sa· APRENDER INGLÊS COM IIls lo('"is d",,,illal'''111 1'1'011l'allll'n· Gosto", 
1(, iJ jugu. \"('nn·ndo. Sl'lll difiClIltlfl- dell.i_ e o marceneiro Deocleciano 
,Iad,', 1ll'1" ,'1"1""1,, "onl"gl'l1' d,' :IN Juhao Roque, 
a lii pOli los, 

Um relógio de platina 
------ h ' 
O GOVERNO FAZ-SE C ato, para cuaca 

BOTICARIO ~::i~~~~~~~u d:s~a Uc%~decas(BI~~ 
menau L 

Sofia, ~ (r, P.) - EUl ('011- Pede-sE', a quem souber o pa
seql1êllda de llOVO de('relo do radeiro dêsse objeto,dirigir·se à 
l'~~, todos os. mé,]je_os e eil'1ll'- red~ção, do ESTA:DO, onde será 
glOe~, que alllll,a ~lao 1~l'estal11[mUlto bem grattflca?o, guar· _
~:I:\"1l:0S llU eXel'l'lt~}, sao 1110- dando-s4.: reserva. Prevme-se t~m- quanto a A1Plnanha ('ontinuu I l~eln a Turquia à a\~ão. imoI' {llW l'll'l'lll:Hl. HO estl:a!lg.el
blhza.l1~s para Hel'\'ll' nos cOl'- bém, contra a compra desse C1ellll111Iando tropas ao longo \ No estado-1Uuiol' tUl'l'O ob- 1'0, de qlW, o, llUllu;;tl'O br~tanteo 
pos CI~'IS. Pelo mesmo deereto, relógIO, da fronteira búlgaro-turca, o serva-se atividade cxtraordiná-! n:' lugoslana recebeu ll1st~'ll-
o go\'ern~ se :ncarre~a ,d: to- Blumevau, Fevereiro de 1941. govêrno lul'l'o ('Ollvo('on o Par- i r!a, qne <\ I,notivo das mais, \'a- i (,'Ol'.~ ,rll' 1Il',~I~Ie:~r ~nn ~:al~~d~ 

das as dlOganas e fal maCIas, 10 v,-l lamento a reunir-se segunda-' nadas conjeturas, TrallslHron aUXIlIo blltanllo ao IHlI!CI,!>!. 


---- feira 1u'óxima, afinl de comen- I que o alto eOlllando lIas forças Pal~10, no ('aso de que l':SlStl~~
M b'1- d lar a situação suseilada ]leIa! armadas re"E'b,~ continuamente s~ ~ ,\Iemanha" a le~~çao brl-

O 1 la e quarlo ação militar (' diplomát1(,,, d" 1 informações (\os postos froll- t"Il1C'~ ~1(,Hll!Clltl11 ofICIalmente 


Venda-se, uma, em eslado de nova, com 7 pe as, Pa· Reieh,,, " , ,'.' , ,11 teiriços, I a no~cIa, 
gamento à visla Informaçõas nesta redação ~,-15, Esel,I-S( qUe O ]JllmC'1l0 1111- ! Terao onze andares

••• • IllStt'O, Reflk Saydalll, ]ll'OIlUn 1 
_ 	 (~if?, quarta-t'C'il'a, unI discurso, I Garage e oFicina São Panlo, S (:\Iel'idional) _ 

IOs jurcos confiam na «R.A.F.» f~Z"I1(~O uma resenha geral da D I b A Prefeitura determinou a am

sua politica e 1nz·lz·ta,· conz amini (illimanj{'s. ilm.. lrl' Sl·('I,{·titl'io" 
,Ia Faz('I"la, a parlid" ill",rl's,,"llIal, Bretanha, principalmente porque, acredita-se, as esferas gover
" I'('ali,,,,"'" "l1\a"h:', ",,11'(' .. C1Iri, namentais têm muita confiança na eficácia da aviação britãni
liha F, C. " o Fi:;",'il'('n,,' F, C. ca, a qual, espera·se, chegado o momento, efetuará destruido-

IlIL FItAXCIS('O ('AIWOSO '-es bombardeios contra as concentrações alemãs na Bulgária 
SOI1\OS gralos 'li' ,lr .. Fr""('i",, e na Rumânia e contra as jazidas petrolíferas 1'111nenas, Para a 

C'lI'Ilos", dig"", ~"('n t,~II" .'1" ""', e,recução dêsse programa aGl'eúita-se que Edcn c o -eneral Dill 
~.:::;I~i'I,;~,,'I:ii:i)':.';"~:II.:I':' I;,;, I;:;'ol~:~::: propuseram o uso de bases e~ ~erritório turco, da/quais pc:r

~·;~'i'::;li;;:;I"'~"~,~\,,i';,I;,I;::,I';d:~"~~:~:,I,~\s:~:~ ;:~~a;~I~~l~~mbardeadO,.es bntamcos, para atacar os alemaes 

Angóra, 8 (U. P,) - Em geral e a julgar pelos comentá
) ios àos meios poliliGUS lUGu;s, )lode-se antecipar que as propos
tas de Hitler não se1'ão aceitas ]lela Turquia e que esta conti
.'1.uará intima colaboraroa-o 	 Gra-

~~ ,l:;,II~~;n:;;;I'l~:°i.!~'~:,llil·"I",.Tl'(,lIi", :~~~gll'111~,I'Itasç>oteos alemas'l'lmas montanhas da fronteira bül/,a-
I T I ~,e res ael:el I a-se Iro-grega são tão estreitas, ljlle

I'C--;-,:"~:~',~;;,(;~~~" "Jl:l:;," SI~~:::"~\:;; '1"(" mosmo '1110 o goveruo d" I poderiam constItuir obstál'ulo 
Hf"llrJ((UC lIulsc, \V.1Il(1{>rlf"V FJ.ln- Belgrallo eapltnlasse, como o I para grandes lnassas de tl'O.. 

ZUlll, lIeItor VIeira e .Jose Anlc)1l1O de Sofia ,o exércilo iugoe~1avo, I paR Por esta razão. alguns l ri-
1"~I~~"~I" majOl' ,Io,in Candlllo AI- em troca, se levantaria em ar- twos militares duvidam de que 
\('s ~I,,, InllO "ssun"u 3 prl'sulcncia maR contra ',!1wlquer, telltati- a Alemalllla Homentc ataque a 
do Cluhe Atlético Calarincnsc, va ele ocupaçao elo paIS, Grécia pela Dulgária e aCl'edi

,- I:'oí rc~is.lr:,~() na L F. F" c~- Opinam os comentarjsta~ tan1 procurará, antes, 

. __ . _____.. __ ..._._.. ______. 

~".';(f~. .<',·.~.I=~,·~~'./~''_:".....:. '.. ~·. . ..' .. 
~ - " , _ 

'-- /,.. :lO.' / '.\,' DE PERFUME SUAVE' 

,\ 7'E \ ~I·,.··"~ '~>~.~T~!A.~.~~~~;.o ' 
Vidro grande, pelo Corraio 16$-Rua D. Maria. 107.-Rlo 

P d 	 _or 00 e os nazís ajacarao 
Angól'B" 8 (U, P,) - callsal para salvar a Itália da critka

ei!rt~ ansledade a diminuição ~itua\ão em que::;e encontra na 
lIa IlI'mo,za 1~lgoesla\'a_em fa('c Albânia, pois as passagens rIas 

QUER ".os dois."argentos .. , que, tendo 
_ ? Sl~O ensaiado e mor:l~d~ a ca-

RAPIDEZ E PERFEIÇAO. prIcho, agradou ml11tlsslmo na 
Procure o CURSO LINGUAFONE 11 rua Tralano, 36 3a,.feira. 

_ (Anexo ao Curso de Humanld,adesl • 
As aulas sao ministradas por melo de diSCOS gravadas par O sr. Pedro Mayworme, em 

emlnenles P~~'W~1[lrDi~f~~v~~~z~~es Inglesas ofício, teve a gentileza de nos 

Malrí~~~:.~eKtap~:~:&:em~:~~rld;J!la~I~~::tea:::D~~l:~:nre~ras ~~m:o~ir~:tch"ove;ar~~U;.,id;re~ei:~ 
Imunicipal de S. José.O b--;--- T . _am lente na urqulal Desmentido inllês 

, _, 
,\nglÍl'a,8 (U, P,) 1'.:11- cões da Hitllação não impeli-, ll"ll:(rad~), S (I" P,) - O 1'1~-

s,tnaçao c, I'OITa\'elmellte, re- e am ert, pliação do IH>l'Íll1etro central !la 
,'elalldo o ~:outendo da l1!eusa- Completamente ~parelbadlll cidade, marpalldo a altura má-
g:cm dp IIltl?r ao Ill'esldeI11e, plHII ~ua!quer ser_v_Iço do ~a'l xima dos prédios da referida 
Inonu. .Ante,C'lpa-se tuua e?p,el'u !~o. 1. f'1t'I?ne, ',5 (( -:-Rua Fe· ! zona. 
de alguns dIas, se as modlflea.-_~I_pe Schmldt - FlorIanópolis, I Os e(II'fl"'I'OS tel'a'o 110 111,'<',"'1'-' .l.'L_ 

Dr. MADEIRA NEVES _. médico especialista em 

DOENÇAS D ....'\ S OLHOS 
' U. 


Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente 


CODsU,ltÓrlo; Rua João ~i~to D. 7, 80b~ado - Fone 1467 

ResldênClII: Praça Getulio Vllrga8, n, ,O - Fone 1504 


mo 40 metros de altura, estan. 
I do em ruas da largura ele 12 
metros: máximo de 60 metros 
de altura, estando em ruas da 
largura de 12 até 18 metros; 
máximo de 80 metros, qllando 

lem rua~ de largura superior a 
18,~n=::~:~ mínima, 1\0 centro, 
será de 39 metros, equivalentes 

C a r t a z e s d ,;"m'"di a
-""""'~--~-H-O~J-E---S• B ..........D·O.....-----HO-J-E 


CINE-O-REX [CINE --O-ODEON I NO IM-o-pERIAL
' 

••- FODI 1581 ..- . F_ 1602 
A'. 7,30 hor.. Sessio dupla


Warrea WlllIan em. A'. ~, 7 • 9 hOIl.
N· d rir WI.t S ••saclo.11 .molva a . TI',a'no do Ranch'oI I d d ata I a e o seriado que taato sucesso 

No programa'. te,mhaOljCeaarÇlnaadloizae: que 

D, F. B, - Comlll.m.nlo n.eion.1 Cl"dade l"nfernal 
Pr.ço: 1$500 

No Drograma: 
IlIIpr, .10. 10 .nc. O F, B, - Compl.menlo 

Preço. 1S500 e 1S000, 
I",pr. Ité 18 InOl, 

_.- FOH 158' ••• 

A'. 7,30 hor•• 


Dorofh1l Lamotr em:
T f ea rO 
j _4nU uaD.le 

No programa'. 

D, F: B, - Compl.llllnlo n.eion.1 


Preço•• 1S500 e 1S100. 


Livle de e'n.UfI, 


que ----....~ 	 --------~, 

;';',',;, I~,:~,~~,~~~~~~~:c~ (~~, ~~I~J{~OI~I~~ turcos ,que a Alemanha tem ocupar o território iugoeslavo, Amanha- no I'.·ne Rex - Sonho ~aravl·lho 
Oli,·,'i .." Coelho, necesBldade ele poder operar afim de lançar sua ofensiva, ,,- « ~ so» 

- Ful'ntrl inscritos pelo Iris F, pelo território Iugo.e.Blavo., ao slmn1tanea.mente, pelas duaB Magistral trabalho de tenor ALA H JOHES, da soprano MARY MARTIN e do 
ç, 0' anlu<lO!'es: Ulá,'io erm, John·, mesmo tempo qw~ da Bulgãrla, frontelraB, . çaracterhllco WALTER COHHOLLY. 
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