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Pretendia casar a : I •••" .... tMdo ....
16vem contra a 	 elrlnll......... 


sua vontade 
o ma. (A. S.) - A. ~01Il

Rio. (I', C,) - ~Iovimentada drlnb..• d .. &u",rn, l.m~ru~~·ado
questão sõbre tulela transilou agora estão sendo ,distribtildáa 
]>ela Primeira Vara de Ol'fãos sob o regime do racionamento. 
e Sucessões. A Cruz Vermelha suiça, ten 

Porfírio José Vieira Cardoso do que atender a cerca de •.• . 
Iledin seja nomeado tutor pam 12.000 franceses e poloneses . 
Inna sua lUenOI'. 	 O MAIS "ANTlGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA luteruados. verificou que ai" 
Maria Vieira Cardoso. alegan- Diret~~·Q'.r.nt. : !lltiíl,ª'];F1Ôi'ê. 	 guns dêstes, abusando da boa-

il"lllã LeOllor 

do ter a madrinha contraido fé de vál'ias senhoras e jóvens 
novas núpcias e estar induzin suiças. chegavam a ter nove e 
do a enteada a. ('asal", <-,oulra a ANO XXVI Florianópoiis ~ Tetçà~f~Úâ. H.1eMarço de 1941 N.8192 dez "uladrinhas", cada tuna 
sua vontade, Queria levar a das quais snpunha (jue era ~ .. "'<f;'';.'' a 
Irmã IJUra sua eoml'llnhia, úuica prot.etora do "coitado", 

COl1l0 a madrasla e os enlca- Deseja saber onde Ant6nlo I6r.lo acoi ao passo (IUe olltros intel'llados 
dos nllsceram em Portngal. o está lua lamlUa 	 menos nurlazes ou Inenos hámado. marxlltacurado!" de órfãos iu'."oeou a le i 	 beis não tinham (juem lhes es
portugnesa. pela qual a madras Lisboa, (fe\'(!reiro) _ No Lishoa, fi (A, P,) - O enge- :;I::'s\-~,~:(,~,I~c~n~~I~~~~~1ll11(~~~~=
ta )lerdl' . apenas. a admiuis- dia S de j""ho de UlI i, foi en

( '01110tração dos beus dos filhos Ille- ('onlrado abandonado. no Cam	 ::~I~:~~~O~;~v~ I~~l~~~ :;~I~f~~:f.~~": do. o fazem todas as 
nores do casamento anterior. ]lO de ::iaula Clara, nm rapazi ]nlblicOll, sob o titulo .. UnI P:111- " 1l;~~~r::ll1\~t~(~i(i-~e agJ~~.~~~ pola 
mas não O direito à I,essoa dos lO que nào dl'\'ia ler mais de 
mesmos, l'inco a seis anos. Foi 1'ecolhi- ~~t~le",:;~~~:~~a~. ,:~~;':'~~o ~;;;~~ C'I'llZ Wnuelha. que jll'o~ellell a 

Segundo a lei brasileira. a do e. hoje. feito homem. ga .. I-listól'ia de POl't.ugal " . de au- ~~;~:~ ~::~(~!~,~~il~gÇl~~~l'~lc(:~(~~n~~;=
madrasta que conlrái UO\'as nhando modesta. llIas honra toria do antigo chefe jlolitko dado inl(!l'lla<lo,nÚllcias não )lerde o direito dI' dameule>. a sua vida. dpsf' ja sa do "Grupo da Seara Nova". dI' ,
ter em sna cOlllpauhia os fi- 1)(' 1' qlH'111 ,I a sua família, Antõnio :3Í'rgio, Curso de Guarda-livroslhos, sal\'o o caso em que não E' ('011(lulor dos elétrieos, 

, os trate cou\'enientemellll' . Pelas snas rceordaçõ<,s de ill-
Finalmente. o juiz ~Ial'lins f:inda. sahe apenas quI' SI' ('ha :~:l~;r~:cE).~~:~:::;:;~:I:~;~'(~\":~::;;I~ PO~~~~~I~~r~~p~~~,a ~r;~:

Teixeira manteve a situação ma .Io.i' (acrescentou-lhe 8all 
('01110 \.omo prinwil'o da lal hig- RO agentes em !odns /lS cidada menor. que está interuada tos. para IpI' 11111 apelido) qne tÔl'ia, não 6 n~ais 'Im' n 11101(111- deR.

nUln colégio. "iveu elll Luanda. onde deve l'a pnra p.IlCalXar 1Inl violC'uto _____ _ _ ____ 
BaIÜ lrlate, mea amOr? ler nasl'ido. c qne o pai se se-
Te... bmaqalte? Elltú com tOll1e? paroll da mãe. fi cando esla ~i~~':I:;:: ~~1~0~1~17,~~'Íl'~~I~' ('i~,'~~ Alianç'a virtual 
ti: lei de Nouo 8t!Dbor: <"01l1 duas il'mãzitns. e ;,Ie e ou
86 te _1ft o CONTRAT088B, 11'0 irmão ('0111 o pai. o qnal ~~al:~~s~:~~írlLo e d., iulcnções ",,;\~~','::,L';,:I 1:'~I';"::'lio~l,lll'i ,~:II:I<:,II"~JI~~: 

passou a vive.. ('Olll llIna 11111-\ 
1 mllhio de homens Ihel' (le nome Piedade, Foi essa 	 A Turquia sabe \1::::~::; :il;II'.' ~~':I~:,\I~:1 "~~iI::~·II'\~:I'I~:::a"l';."I~;:para o Alasca lI1ulher que. há 23 anos. o aban- o que vai fazer 


Washingtou, 10 (Unitell d_O_lI_"'=-�.________ 

Press)- Sim~ltaneamente, com Vão agora pagar 

~e:~:~=~!~ ~:;a fc:.:;i~~aa!r~~ mil contol 

Iipinas. o secretâl'io do Depar Dclcm. n (I), ,..,) - O De
tamento da Guerra. sr, Hl'nry " a l'lanwlllo Auminislralivo do
Stlmson. anunciou que 110 cor a111'0\'011 aEslado proposta de 
rente mês de março serão cha os herdeirosaeõrdo entre do 
luaum:i às ijjeira~ UUlru~ cutl  eXlinto gpIHldor ,\ntôuio Le
tingentes. que ell'\'arão a Ulais lUOS referente à indenização
de 1.000,000 de homens as for superior a C'inco mil contos. 
ças do exército norte-america agora rednzlda a mil contos, 
no que se destinam ao Alasca. Trilta-se dos incêndios do jor Cada parte do Império Britânico traz o seu quinhão integraldevendo ser en\'iadas seis no nal .. Pro\'incia do Parâ" e do ao formidável esforço de guerra do Império Britânico, Numa 
vas unidades dos corl'OS aéreos palaeete de residência daqnele usina canadense. provam,se os calibres das granadas, parado exército para ali; e, para as senador. no ano de 1912. pelos depois serem elas pesadas e revestidas de tinta antí-corrosiva,
Filipinas, outros dois gl'llpos quais foi o doEstado Parâ (Foto de Bristh News, especial para O ESTADO)de aparelhos de caça. Das I))'i ('onde nado n pagar a referida
meiras. já seguiram para o indenização aos herdeiros,
Alasca três unidades, preten Se a Rússia désse apoio
dendo-se enviar as outms três CompraI na CASA MISCE Produtos CATEDRALLondn's. JO (l:, P.) - Arl'rdita-sc que a TUI"luia !lC)(ll'l' ía M'" 
dentro do prazo de 50 dias, LÁNEA é saber economizar' incJm;ifla ti lutfll' rontnl o Eixo, S(.' U"l'sse a certeza 11" CJUC' contm'ia ã venda na 

(~Om o aJ)uio .Ia Rússia , nbcI'ln 011 l':pllleslimulH.'nle. 
(ianha lerl'C 11 O, ml opiniãr, Ilw)1j:fh, n idi'ia ':l' .que ,'I Hússia ('s FARMACIA ESPERANCA 

taria disposta fi l.'oncedcl' o fl'f('\'i<.Io upni o , As (li\'(.' l'sUS delllonsh'u Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 
Çl)(~S de dt'sgosto, que lhe telll ransatlo fi alillHle do Hcieh, funda FOHE 1.61t2 
IIH.'Ulanl 'ltlllClu CI'CIl\' fI , (Defronte à casa Hmpcke)

68-, alt. v. --11 

Mobília de quarto A Turquia ama a I Ainda nio lerá 
IndepencNncia nestes dias' 

A~!~J3!~~~,lte :::: Ji~,!l~e~i~sR~I{?~~: aamento à VIsta. Informaçilas nesta redação. V, - 17 vi!~gs~I;'~~I~e1\;~ :';!ea~'1(~e e~~ An~ora, 10 (U,P,) - Os tur

Vende-se, uma, em estado de nova, com 'I peças. Pa 

conserva1-os-á limpos e brilhantes como pero· ~na independência a TlIl'quia Icos nao desprezam a possibili
las. Proteja com Kolynos ~sta dádiva do. 
natureul empunharia as arn'lRs (.onl1'3 (1 . dade ,ele, uma dupla acometidaDesafiando a Alemanha Eixo, ,\sshn se declaron 'em al- i g'erm,amca ,~ontra seu país e 

Hl'I~r:Hlo. tU (t', P.) - () l1linish'o !-!I't'go l'l1l AngOl':\ tlil'igiU-Sl'KOLYNOS 	 tos eil'cnlos polítieos. 1I0S ,c~ntla a GleC!:'-, e, ness~ prevl
ao :\linisll~J' io 4111S Hf..' loU,'!)"l'S E~It.·riol'('S lur l' ''. solil'itantlo (fUl' <I Turc......... "." ••••••• 	 quais. além disso. se insistiu ,sao, ado~am Ja as medidas de 


"'CI •••• c..eltfraftl 	 (ll1ia ri1.t'SSl' IIlIlU dCl· lara~':.io positiva solJJ't· sua »osi~':1o .'W tlS nn:l.is em que nào se esperaria ne('('s- ;preca~çao que o atual estado
..J 	 tils, \"01110 St' h.' Illl', in\' lHlil'l'lll :I :\Iart:dúuia oriental. sáriamente o fato de que fosSl> de cOl~as aconselha,

Xtiu Si' SHh<.' (lual li rcsposta qUl' o :\1illisli'rio das Hl'I.u;,(il'S ('xte atacada para inicial' .as hostill-I Duvld~-se, entretanto, que
l'iOJ'cs da TlIl'(llIía dcu :lO pcdido \'(.'I'h'11 do I11lni:-õll'o gn.'gtl , lHas cspe· dades, os alcmaes se lancem a êsse"Raled" - é'. nH.;e (Im.' nu dcrlanlrÜO que ",li fnu'l" no parlm1lC'nlo, qual'ta-feira "O jJrincípio fundamental da I ataque simultâneo, ao menosnao comercIo prúxilll:l: o pl'illll'iro lI1inísl,I'{~ tio gO\'l-I'UO (h.' Ang()I':1 fll ~'a ('olllph·ln Ilolílic-a Ilu'(:a - expressaram :no tran~clll'so dos próximos
t'SChll'l'cllIll'nto so!Jl'l' n IlOSI\'tlO de Sl'U p.tis, aqueles círculos - é a defesa ' dIas, pOiS se considera extre

.... "O carg'.h~iro ;.lemáo que chegou ao Rio. tendo conseguid:o Dl' o utl'O Iludo, as Ilolidas. que c1u'g:un dl'IIWllsll':lIn 'IU(· ;t TUI' de sua própria indellpe lldên- :mamente dif~cil que suas tro
atravessar as malhas do bloqueio britânico. realizou belo "raid", 'Iuia conlinua " ,,!i\'al' SOUS jJrl'parali\'o, d,· dd,·", e os jOl'nais lul'cos da" , pas tenham tido tempo sufici-

Não se !,,,de deixar de . ,ssinalar a audácia dessa façanha, que, sô- des:lfiam " Alem:mha a 10nl:II' aI'O(lol'''''-so dos ))"I'dan%s, ,Portanto, existe de fato uma Ile~te para co~s~lidar a penetra

bre 03 seus resultados propriamente práticos. teve sem dúvida um for111ula concreta para detel·-Içao na Bulgal'la, 

objetivo muito mais importante de propaganda, pela impressão que 
 minpr o momento em que êste

Dr ARAUJO OLHOS, 	 país julgará se o perigo adqui- CENSURA FEROZ ' 
re caracteres tats que o 01>1'1-,o fato não deixaria de causar no mundo. 	 OUVIDOS, 

O alcance da coragem da tripulação germânica só pode ser me- • -NARIZ, GARGANTA gue a participar ativamente da Belgrado, 10 (A, P,) - Quan
dido pelas dificuldades que ela teve de atravessar. t a primeira vez, Especialista; assistente do Professor Sanson guerra, Não obstante. es~a po- to ll:0 movimento das tropas 
em dezoito meses, que chega a portos sul-americanos um navio do do Rio de Janeiro. Ií~i~a não significa que a nação In,azlstas pela Bulgária as noti 
Reich e dêste lado do Atlântico existem muitos que não podem vol va Incorporar-se automatlca-, clas 9ue chegaram hoje foram 

mente entre os bellgerantes, Irelativamente excassas. devidotar. (Clnsultes: peI~,~=~g:: ::: ~ Ià:s6 1~/J!2 se os alemães atacarem a Gré- ao rigor da censura estabeleci-
COlbO ventura i.olada, esta foi. portanto, magnífica, embora Consultório: Rua Vitor Meireles, 24, Fone 1447 cia, da no país vizinho. 


pequeníssima seja a sua influência sôbre a efetividade regular do co

mércio marítimo alemão, que não pôde depender de um "raid", mas -	 ............;............ 

do funcionamento normal das suas linhas de navegação". ~'~'~~I.!lS_O~~~'!~~~SOS~~~I~)~: 1I1~~I~JlI ~!~~e~ I Grande descoberta -: 

~:I\'i,a pC~SSlll' UII1 I~O\'II lh.', COI'UgCIl1 I'as (lirt'J'(',nt~'s -:- lloisJ,",os \'i~inl~os 	 • para ao. Dl.ulher •Os zebús contra o bonde IOllist'ul1n'l, hablluudo H JUlt' l' ru, .Ia Iugnsla"lil, ~o a GrecJa rslu (Ol':t ~ 	 • 

Belem, (V. A.) _ A "Folha do Norte" noticia jocOSa111en.. Entn'lun lo, ('UJJI I'l'It.'ç:io U ul·nH!· tia inflllcnt.'Í1l do eixo - o UO'"CI'IHl e "I . , ~ .•~~ 	 ea 
te o fâto Inédito OCOI rido nesta caital. Um lote de vinte e cinco me,"..,. l'ecOI'du-se '1110, ulllos de 11,' \lolg""ln 1"'OCIII'" verifica" se • ~ '-"rt'1"-:!'í~l ' J la 111 -: r. .. 
zebús bravioH. no momento de desembarcar de noite no porto. sol"ml,,'o cle IU:I~. li govêl'llo de lima fÚl'lllUlu de paz com h "m';, • ~. ~ l..:t., \~ ~ '» ,;" ••I I.. 	 . _ 
Investiu contra um bonde. dallifi<:alldo-o com chifradas. ao ~:~g;,':~~Ill~~~II;,l:. ',:, ~11,~~I:~I.n~.:::II~~::::~ IO'OdO sor oncollh.'lll(lln, 	 (O R-alldor Vletra) ._ 
mesmo tempo que punha em pânico os Ilassageiros. o condutor 	 que a IS a lar. 
e o motornelro. Os zebús cercaram o bonde ele todos os lados, as hoslilicl,,,ll's, d"ixarnm ,I" ser I • A mulhel não sofrera dores 
deixando em critica situação os que estavam dentro. alondidas: voll:Ulllo,s" a lugoslÍlviu Augora. 10 (U. P,) - Quan- • 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiã 11""'" "[llgl"le,.~a; ,·sla. 11M soU to à atitude da União o Soviétl-. AUIIIA AS COI/CAoS UTERINAS t'M 'HOR.AS • 

lurllo, "Iogou 'IUO lodos oS SOUs 1'0- ca. n ocaso de qne os alemães • Emprega-se com vantagem parll • 

Dr. MADEIRA NEVES- midi~o esped.list. em ~~~:: bl~:~i':;:>SIIS~IIII":"';':~:;:::~:' i~,I;i'~~~~: !~W~:~~~~_~!I~~~r"I:~~ ~~~~~:= • . . ~~:h~~:~I::/'M::llt~~:~II~II~p~~I~.li"
Em C()ns'·"",l·"~i". a l"I!,'sIÍlvi~ II"S- ria. a evhlenc:lal' seu "desagra- •• . ...... 0- parir, Hzmorragllls e Dôre, DOS O 
suc um C'xt.'rC'ilu ht'lH (H'~UIlI1.IHtClJ do ', COlHO O fez recentelnente., OVari05. 	 •DOENÇAS DOS OLHOS mll!(llifioos ofici"is. soldndos 'IUO ao verificaI' a ocupação germâ- • E' poderoao clllmllDte e Regu- • 

Cura0 da Aperlelçoamento e LoOlla Pr'tlca no Rio de Jaoelro ~1I"I'''UlU IIS 1I'II,liç,ios do bl'UVlll'U nlca da Bulgária, Mais ainda: • IlIdor por exceleDc:III. • 
d,," "nli~u, Irol'0' s","vins, l11a' 11Iio "Se os nazistas chegassem à • . f'LUXO SEDATINA, pela SUII • 

Consultll di.rilmcnt~ Pa!II:.~:~~.:·r51:I·r8'~Q~::.·1 jlossno ,,,'i,,ç,;o, nom UI'filharin lIuli- índia - acrescentam - ~. comprovlldll eflc6cla; t receltadll •a.. 
Consultório: Rua Jollo Pinto n , 7, sobrado - Fone 1467 ::~,:~:I;'i;';,~;::•."I"nk,". m' ''' unidn,I,·s ~~~il~t:xt~~I~ariad~s~~r~~~~~. • ~ .. . ,. ' popr~~O'e~~~W::IC::~oDtrll_ • 

Residência: Praça Getúllo Vargas, D, 10 - Fone 1504 Neslll' condições. antes de 11111'.1'- mas não é de acreditar que fos- • > ,. .. .' ae em todll 11 pllrle, • 
se;\ Inlll con"'" 11m pois cujo ex.r- se além disso", •••••••••••••••••••••0 ••• 

i 
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• UTIIO- Terca·lelrl, 11 " 1Iar~ .. IM, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••6). 
~ 	 .~ : . . 
: Auto Viação ~~C.ometa~· : 
: Porto Ale gre~-FlorilIl6polls--(uritlba : 
• 	 Serviço diário de pasagelros e encomendas entre esta ca- • 
•• 	 pital e Curitiba, com saídaB às 6 hotas da manhã, recebendo •• 

passageiros para Itajaf. Blumenau, Jaraguá e Joinville. e com •
•• ligação para São Paulo e . Rio. no dia imediato. • 

• Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhA • 

: Saídas pare Porto Alegre às 581. feiras, : 
• e domingo" àr 3 horll d. manha. • 

: Ru~nfFn;iip~ PS~h~idt : 
• (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 

AUTO-LUXO-MERCURIO I [ALLOS 


Comer 'Muito! Beber Demais! .g 

Todas as vezes que practicn. r a lguma imprudencia ou extravagancia, 

comer demais, beber nluito vinho. muita cerveja . lic()rt."~ ou outra qual
quer bebida atcoolica, para não tcr indigestão on out ro desa rranjo do 
estomago. do f1gado, baço e intestinos, convem muito tomar á noite. 
quando for dorm ir, duas ou tres colheres (das de chil ) de Ventre-Livre 
em meio copo de agu3. f 

Quem "ofre de indigestão, de perturbações do Estolllngo e fermen
tações toxicas dos illtcs till O::; , e não gc trata. está muito nrrJ!..cado a ter 
a9 mais graves m(~ICSl ia5 do coração. da cabeça. dos nervos. do sangue , 
figado, baço, rins c a t erri\'cl artcrio-esclcrose. 

Para não padecer tão dolorosas uoenças. t.enha o seu cstomngo e intes
tinos sempre bem limpos c bem lonificndos, usando Ventre-Livre. 

Cse Ventre-Livre 

Ventre-Livre é o remedio de confiança para tratnr prisão de " entre, 
a inflamação da mucosa do estomago, vontade exagerada de beber agua, 
falta de apetite, gosto amargo na boca , mau halito, ,'omitos causados 
pela indigestão. Hrrotos, gaze~. dores, calie.1:;;, fer mentn<;ües e peso no 
estomago, dores, colicas e inflama,:;o intestinal causadn pela demorada 
retenção de residuos putridos.. e toxicos dentro dos intestinos, dores, 
colicas no figado e !lclnorroiuas l·i..1usadü5 Pc!;l fJrisão de ventre. 

Olhe 
Ventre-LhTe n5.o é purgante. 

Os medicos sabem que os purgantes, principalmente ns aguas purga
tivas, os !'onropes I)Urgativos, as capsulas purgativas. as tinturas, as 
pastilhas purga til"as.. os a.zeites purgativos, os pós purgati\'os, os saes 
laxantes, os saes purgatÕ\'os e as pilulas purgativas, são todos violentos 
irritantes e, com o tempo, fazem peorar os doentes, inflamando e cau
sando grande mal aos intestinos, estomago e figado. 

Ventre...Li~Te!:. \,;I'a '\'!go!'!zí!Qor das camadas musculares dos intes.. 
tinos e exerce uma acção muito salutar sobre a mucosa do estomago e 
í UllCÇõeS do ligado. 

Por esta razão, Ventre-Livre faz sempre muito bem! 

Use Ventr..Livre 

Não esquecer nunca : 

Ventre-Livre não é purgante 

I 

1 
TECIDOS 

Llnon 
Llnon e8tampado 
Crepon para quimono 

'I 
VolI estampado 1$500. 2$000, 
VolI 1180 
OrgaDdl liso, 3$000 
Fustlio estampado 
Merlnó em diversas core8 
Fustllo branco

! Fustllo mercerlzado, em cort't8 

Tricollne lIea, branca e preta 


metro 
metro 
metro 

2$500 e 
metro 

metro 
metro 
metro 
metro 
metro 

Trlcollne8, de 2J500, 3$, 3$500, 4$000 
Zelir, de 1$500, 1$800 e 
Cubana metro 
Brim xadrez, para o cursô proflsslooal metro 
Brim branco e azul marinho, para colegiais metro 
Brim pardO colegial, de 1$500 e 
Brlnll dlveno8 a começar de 
Zuarte superior, de 1$800, 2$5C0 e 
Pano para cópa 
Tecido listado para cortina 
Opala, de IS500, 2$000 e 
Opala e6tampada, largura 80 centlmetros 
Flnllllima Cambraia, largura 80 cpn!.
Selim e.tampado
LI!. azul ·marinho e grenA, para colegiaIS 

DIVERSOS 
-Leite d" Colonla> 
Esmalte .Cutex. 
Creme Nlvea, tamanho médio 
Bllton Michel e Tangee
Pó de Arroz Roy&1 Brler e Gally 
PÓ de Arroz Malva, 1ISOOO e 
Pó de Arroz Adoraçllo, 211000 e 
Bllton Colgatf, 2$300 

~::~~ ~~~~~'2:~goee 

metro 

mptro 
metro 

melro 
metro 
melro 
metro 

Comunica a V. S. que m.ntêm diariamente li
gacrões desta Capital .; Curitiba, panando pelas 
cidades de Itajai, Blumenau e Joinvile, cujas 
y;•••n••io efet••d" em oonfoa.... !;mo",;n.. 

tipo 1940, de domicilio I domicilio. 

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

Agente: ANTÔNIO APóSTOLO 

Curso Catarinense de Madureza 
MATRICULA 

Curso ginasial em a Rn,,~, de acordo com o artigo 100 
do Decreto Federal n, 21.241. 

Aula~ noturnas para alunos de ambos os sexos. 
A matricula estA aberta, podendo os interessados obter 

informações, diariamente, na séde do Curso. à PraçB 15 
de Novembro n. 7, 

Vejam os nOS&los preços abaixo e convençam-se que comprar barato só na 

CASA ORIENTAL.Imusas de Jersey de IOJOOO, 13$000 e 

1$200 i Lj~as de borracha, para senhoras 

1$500jVé08 para noivas 

2$500 .Caml8as para homens, a compçar de 

3$000 : Pijamas para homens, R começar de 

1$800 Cuecas para homens, a começar , de 

3$800 Camisas com fecho, para homens 

3$000 CamIsas com fecho, para rapaz 

2$800 Calças leltas para homens, de 8$000,· 10$000 e 

2$600 Calças r~itas de flanela, para homens 

3$800 Ternos de Casimira, para homens, a partir de 

D$OOO Ternos de brim para homens, a partir de 

0$000 Lenç08 a partir de 

2$000 Capas para bebês, de 9$(JOO, 12$0()0 e 

1$300 Ca8aqulnhos de malha para bebê8 

2$000 PorlR-e8cova 

2$00() Fita mélrlca 

1$800 B610as para colf!glais

1$300 Pasla de couro para colegiais, de 6$, 10$, e 

:J$OOO Suspensorl08 para rapaz 

1$700 Suspen80rl09 de couro para mocinhas 

l$EOO Jogos de couro para rapaz 

2$5()O Porla-nlquels

2':500 Jogos de batizados, a partir de 

3$500 Capas colE'glai9, a partir :le 

3':500 SEDAS 


22$000 Seda laç ' nné 	 metro 
Seda Romaln, al·tlgo superior metro 

5$500 Seda Granlté mptro 
2$800 Seda Granilé, artigo superior metro 
3$500 Seda Peau d'Ange metrQ 
2$800 Setla Organza em Xadrez e IIslas (novld"de) metro 
3$0()0 Seda Organz8, eslampad08 modernos metro 
5$500 Seda com bolas metro 
3$000 Sedas e8tampada8, de 5$, 7$5, 9$, 10$ e 
3$300 Seda li jour, bom arUgo metro 

~:gg Seda ~~::::~:iro~ara combloaçlio, larg. 90metro 
Sabonete Lllebuoy, Lever, Eucalol, P41mollve e Gessy 1$400 Seda Lumlére, para comblnaçlio, larg. 80 
Sabonetes Catoaval, Colgate e Cbelamy ISOOO . ceotlmetros metro 

·Puta para dente8 Alvldenle tS!íOO St'da Llngerle metro 

~::: ~~~! ~:~~:: ~~\f;~: . mgg ~:~: t~:~:re, lavrada, lar2, 9i! centimetr08 :::::~~ 
~:::~~:~g:: :~~:~:::, e~mg~!~~rIlQ chamaJóte ~:~O~:~: r:~~~, ~~ln~:5 e metro 

i ~.~.':..::..::~.• 
~~~. N... ",', 

, 
" I 

. :>' II,?. /' ,,;. , 

'é) .. i § l ,)""'6 " 

A. dOres tltlllPJl IIfI~um c IPS cano. se 

~:~~r:~;~~:~.' r.De~~d~I~:~ttV.qs~ ;i~~: 
rÁ LIV RE Ile enllo ll , dOrC'!l nm pb ou 
bolha. d ' u~ufl, e Tlooerú Ul lllr bel101 111. 
pntOSM'm o menor c!e.!lt"onrcrlo. Tllet 

~C~I~~ ~~~~~~CSu~o,,:'~~~in~~~dn!!í: 
choodo e fc:\pudo. o((erecell melhor Pf'O' 
t eeçAo contra o Anrit~ e 11 pre.slo do 
Co.~\;á":Ú t 63 0" ,. mais m acio. A.'Iorquel: 
C.lxal contfm DiIC'Cl M cd icatlot par. 
e~tirpar callOl e c.lIosido.del . Cu,tllm 

~i.:~~~iE;:E:~~0.a~~~~II:na~II~::; 
entre os d~dol . E xija Dr. Scholl. A ' 
vc.nda em toda parte. 

IA·IH 

Agora, mais barato ainda, os preços da popular CASA ORIENTAL. Cl:om o intuito d~ bem s,er~ir a sua g~ande fregueSia, a CASA ORIENTAL 
prorroga por todo o mês de março e ainda reduz os preços Já baratlsslmos mantIdos em todo

CA$4s.umÕã'••.,.A.~ ~tIlSá' --
15$000 Seda Xadrez, de 6$5 e 

1$500 I' Seda TafetA Molre, lar(!ura 92 centimetros 
10$000 Seda Listada para C8mlsas (saldo) 
8$000 CAMA E MESA 

14$000 Cretone melo linho, branco, 1,40 
3$500 Crelone meio linho, hranco, largura 2,00 
5$000 Cretone melo linho, branco, largura 2.:!íl 
~$OOO Cretone mplo linho, cores, largura 1,40 

12$COO. Cretone melo linho, em core~, larg. 2,00 
22$000' Algodão bom, peça de !O melros 
30$000 Algodlio super~or, largura 90 centimelros 
35$000 Algodão superIOr, larg, 1,50, peça IJ 

$500 Algodllo superior, largura I,SO, peça de 10 metros 38$000 
15$0()0 Alve~ado 8uperl<,r, largura 1,59, peça de 10 metros 37$500 
4$000 Alvejado b<o m, peça de 10 

2$0(1{) Alvejado especial, peça de 10 

2$000 Alvejado bem encorpado, peça de 10 

7$000 Morim Dórlnha, peça de 10 


12$000 CBmbrala especial, peça de 11) jardas
2$500 Morlm dE' cor, bom artigo 
5$000 Chitlio superior 
8$000 Reps enfestado para cortina 
2$5110 Pano enfestado 'para colchlio 

12$0:10 Atoalhado superior, largura 1,50 
42$000 Colcha8 para solteiro 

Colchas para ca8al 
2$800 Colchas mercerlzadas, para solteiro 
6$000 Colchas mercerlzadas, para casal 
5$500 Colcha8 branca8 especial, para solteiro 
7$500 Colchas brancas e8peclal, para c88al 
8$000 Colcha8 de veludo para casal 
9$000 Cochas de sedas para casal 

7$000 
metro 10$000 
metro 5$000 

metro 3$800 
metro 5$500 
metro 6$000 
melro 4$5'1() 
metro 6$000 
metro 10$000 
melro 14$000 

metros 35$000 

metros J3$500 
metros 14$500 
mp!'ros 17$000 
metro8 10$000 

16$000 
metro 1$500 
metro 1$500 
metro 3$0(10 

metro 3$5t0 
metro 3$900 

9$500 
U$(){)O 
11$000 
111$00() 
14$000 

22$000 
35$000 

10$000 Colcha de pura seda com franja, pa:a casal 58$000 
7$000 Colchas dI> renda, para ca811 18$000 

12$500 JOg08 de renda para quarto, 7 peça8 28$(){)()
6$000 Jogos plotad08 para quarto. 7 peça8 36$000 

3$50010$000 +~:~~: ~! b~s~b~8~ele~~it~!~' a~:ir~:~a:$ e 
Toalhas para cM com 6 guardanapos 12$500 

8S5OO Toalhall para chá com 6 guardanapos 13$500 
7$000 Toalhas plntada8 para cM, com 6 2uadanapos 27$000 
1~:~ ~~b:~f~~~:8x:~!z?epb:nde8:lfe~0 6$500 

111$000 
20$000I~~~g g~::~~~~:: b::!~~s:r:a=lsal 111$500 

E uma infinid.de de outro. artigos, que deixamo, d~ mencioner por Falta de espaço. 
Aproveite o seu dinheiro, comprando nl CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente a dinheiro 


R1JA OONSELHElRO MAFRAt 15 


181000 

71000 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:infinid.de
http:r:~;~~:~.'r.De~~d~I~:~ttV.qs


" 

t 

COi11panhia • Aliança ~8 Baia. 
Fundad. em 1870 Side: BAIA 


Seguros Terrestres e Maritlmoo 


Capltdl Realizado Hs. 9,OOO:WO'OOO 

Capital e Reservas 50,058:377'952 

Responsabilidades em 19JIi :U88,652:899$714 

Receita em 1938 22,786'183U48 

Ativo em ,H dI! dezembro de 193& • 71.478:791'813 

SlniSlros pagos ~.094:715$170 

Bfns de raiz, (prédios e lerrenos) • 17.180:248$949 


Diretores: 
Fr"ndsco losé I{odrigues Pedreira, DI. Pânlilo d'Utra 


Freire df Carvalho e Epilânio lus~ Ile Sousa 


RC~lllad(}rcs de .varias nas princip.,IS cidade~ 


da América , Ellrop~ e Africa 


Agente em florianópoliS ICAMPOS 
RUA FELIPE~,.. _'w" r,,~.,~;:~;~:~UA~::: II 

Escritórios em Itaiai, Laquna e 


Blumenau, Sub·Agente em Laaes 


~------- ----------~-----== 

As tIes Hguras ao lado representam ~ 


ao alto. um microscopio : co cenho, a COa 


beca de um verme da Opilacão g1'udod~ 

no intestino d e um opitado: e . em baixo, a 

bocca do me~mo verme mostrando os den

les. por meio do! Quaes se aqana á mucosa 

do intestino. 


GI0CGS ao glande Quqmento que o ml

croscopio permi lte, póde-se apreciar a mo

Deira peto qual o verme vae prejudi,cor o 
doente: a bocca, sendo uma espeCle de 
ven'osa, chupa um pedacinho de mucosa PROCURADORIA GERAL 
que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho.e enterram os dentes minusculos que 
o ultima figura: mostra. L~o~mRS )UftU6~R

Assim, oca o verme solidamente inalai

lado lugando, dia e noite , pequenas quan
 (da Ordem dos Advogn
tidades de sangue, através o insigniticant~ dos do Brasil) 
orüicio aberto pelos denles. 00 mesmo 1e~· 
pc que lança no sanque um veneno propno. Procpsso~ admiolstratl 

Esae e a obIa de um venne sô.lma9in~ vo~ fl oas I{prHlli,õ~s 
ae. agora, o mal que lazem os m~area de PÚbli(l!!A. Regi~tos de 
••rm.. que uma mesmo pelSOO póde tIaun Marcas e Patentes na 
no Intestino e te,.....-ã ideia da qravida~. 
d••ta doenca que tanto ataca a populacao Propriedade 11IduAlrifll. 

do Brasil. NltlUI'Hlizaçõ~s, 

Felizmente a Opilacáo é combatlda Av, 	 GRAÇA ARANHA,
com efhcacia pela Neo-Necatorma. Uma 
e6 dose de Heo-Hec:atorlna basta, as mail 26-7', sala 71... 
das vezee. para matar todo. OI vennel da CAPITAL FEDEHAL
Opilaçdo, timpcmdo compl.tameDte o Iu.., 

404 ilO - 62 
•li -~-- •

~atorDna Negócio de OcaS1QO 
Vende-se um ótimo l'areno, 

na rua Conselheiro Marra, 

;;;;;iiiiiii=-;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii______;;.;.__... IS~!tR~~8esq(~in~~fh~~a z~:~ 
desta rua), E vende-se tam
bém um tiuto (11m usina) Ford 
de 4 portas, tipo turismo de 
luxo, tiDO 19JG. Vê1' " Irutar,Goodyear sulo e tHreno, à rua Padre 
Roma, 53, 30v,-3C 

Indústria Brasileira 
Pneumáticos-Câmara de ar-Correh.. 

S.ltos de Borracha-Mangueiras-etc. 
 ê

Produto! da 	 Capsulas SEVENKRAUT 
(Apiol · Sabina . Arruda) 
e,te medicamen to ~ o 
melhor que uiste para 
SUlpensào, Atrazo, Fal · 
las.etc,reslabeleceas re· 
gral em poucas horal,eia. GOO~YBar ~o Brasil 

As CAI'~L'1.AS SE\'E'\ ... r~.ll' 1 
,\pllJl ·Sa Oln"·'\ " ul.! .I)I l:lIlll !ol'U 
~f;Hllh: ~ ,~ i lo.1S~c l! \Hild f.1 pd.. 1'_ 
I.: ('l ~ ~;,:a'r;;.~ , ~ . ; o.j,,~ l ' h-~ rLl<' ,lU 
s(' u r'~'r:l ro h l ' nI C(lI l1 " ., !lIIlCl,' 
d(' ... lc m~'I\os l'lIljltq.:iltl o:s n" 
5Uõl .:o mpn~hi,io ~ II IIU .. , . 

5C!:lI ifll.!( , IJS 1 1T ~''''l h , !> 1.1;111 ,11DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 
;,!~ ~ ;;.1 i ,i ... ;.oI ,i, "1'1 01_ " 

com Fábrica em São Paulo 

P,II ,. 111 J

nlpul;lç;'i.o tb~ C.lI1 ~U I ;l'o ~n"," 
1;r.1 L1 1. :-,io ;"o~ s~u~ ltHlq''' '' I'II I\-!o 
Jb lll:.Jo~ por UIII.I LI;r !> m"I", \' S 
t:.brl'-1~ Llo! " 'k m:.nJr:l, l.' ~ " II · 
'ulbnull, 'I di! rh,'\;. 

t,~~n~~~~_B~~~~~~el'~:~~UI
- Joinvil!e - Lages - São FranCISco do :lu!. 

Mostruário em TubarAo, 

Agora está o TONICO 
BAYER 00 alcance de to
da gente, pai:; é vendido 
também em vidros meno
res, de 200 cc. Continuo 
à vendo o vidro~maior 
de 340 cc. 

tonico poderoso, 
de sabor de"closo 

wr 

U'&DEí-.líSíEI'SílsUfil 

SÀNGUENll
1 

(F1rll1Ia lIeilfl) 
E' o uDlco 10rllflcllDle DO 

mUDdo com I elementos 
10Dlcos: Phospboro, Cal
elo, AraeDllllo, Vanadalo, 
etc, Com o seu uao DO 11m 
de 20 dias, DoIa-se: 

I - Levanta.ento Icral 
d •• l{lrCIS t: volt. ImlJledla
1i do I""etlle; 

Z'-·DeeapPJreclmeoto pcr 
c:olIl'Jl~t(\ a Hd dlhel ele CI' 
blta, Inlo.uI i ~ nervOII.
mo; 

3'-Combale r.I!ICIl d. 
tleprenlo nervo.. e do e.
.sjlrecllllenlo de ••bol OI 
leEO.; 

4' - AOI.enlo de pela 
variando de 1 a õ itllol: 

O San••eDJI ~ :lma srln
ele descoberla sc!~ntlllcfl.
Ctllnllo do dr, Msllocl SOI

•. _ deColl., 

DESPEDIDA 
Uer',IHlino Silv"iru ü'A vilf\ 

e l"umiliu, indn l'l'sidil' em 
São I'uulo , IlprpSt'ntUnl US 
peSRO!lR dI' 8Ull6 n>IIJ<;';es OH 
,eus ngra deci mc ntus e <les
ppdldllS, rll7.~ndo -o por êste 
rnpio, vist o nào p()(lel'"m apre
:;entá-Ios p<essllttlm e ote, como 
·Iesejavam. 

floriaoópolis , 2b de feve 
reiro de 1941. 
lOS ;; v. - 3 

Pi\lt\ SlUS OUlOSRegistro ObrigatÓri~ 
Paro d••cotlQ_.tlanar olhos 
Irritado•• cODforlô-los quan
do falic;radoa, Ule Lavolho. 

dos vinagres 
Prazo para o registro e analise: 120 dias para os Com apenaa alQumaa Qota. 

fabricantes requererem registra dos seus produtos. d1órl<ll ••us olhos •• con· 
.."arão limpldoa _ .adlo" 

Findo o prazo, OS vinagres, quaisquer que sejam as suas 
matérias primas, não poderão ser expostos a venda 

8 consumo pUblico em qualquer ponto do País, LAVOLHO
Procure ou escreva à HIGIEN'ZA OS OLHOS 

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 
Um relógio de platina,CATARINENSE 

chato, para casaca
estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - Floria 
nópolis, com casa filiada na Capital Federal, que está desapa('"ceu de uma casa de 

apta a encaminhar e obter todos os registros. residênda, desta cidade (Blu

89 lS~!!;,;;L me~:~~:se, a quem souber o pa
radeiro dêsse objeto, dirigir-se à 
redação, do ESTADO, onde será 
muito bem gratificado, guar- _ 
dando-se reserva. Previne-se tamGRIPPE 
bém contra a compra dêsse 

catharras, constipações, escarros san relógio. 
guineos e fraquezas em geral silo indicios Blumenau, Fevereiro de 1941
gravissimos. O menor descoido pôde 10 v,-3 

occa.ionar dcenças perigosas, até mesmo 
a tuberculose, Seja prudente, Aos pri
weiros symptómnB de to".e ou resfriados 

tome o 

VINHO CREOSOTADO 
Do Pb. - Ch, Joio d~ Silva Silveira 

AtraveI dOI tempO!! e depoÍJI de apparecer centenu 
d. outl'Oll. o VINHO CREOSOTADO ainda 6 o 
grande fortificante, 	VINHO CREOSOTADO - tra

dIcional e pOderoao tonico reconstituinte, 


A~~ii~ãG I At~~~iG 2 
,Se v, S, precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
:boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu próprio
I interesse, visite sem compromisso a 

INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

I pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preço:> 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

Inslaladora de Florianópolis 
. RUA TRAJANO. 11. FELIPE SCHMlDT, 11 -- Fone 16'74 
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ME.U AMiúO, PAR~ TOSSE.S tU 

SO' ~COCVS(\.HO UM i\tM{Oio, 

MoM~tin8 dos rins (~ coraç:i, I° 'fONICARDlUM tônico dos rln. e do c4>r.ç&o limpa R 
bexiga, OI rloR, 88 nerrltsl, ardas, (ú lolt!) rs oalij, aumenta 88 
Urlo.l. Tira a. locbaçlle. doe pé8 e r0810, bidrop.la., I.lla de 
:lrn:!'!~~~~~~e~lIre. do coraç80. a~ma, brol'qulle a.méUc.., 

Rell1é.1io~ tia~ .. üUhOrll8 
E' o tôoloo ulero·ovArlo SEDANTOL que re.tilue 11 o.Me 

perdida pela aoemia. palidez. magreza. 188110. IIlIre. bruoo.... 
regulador das vi.n.... da. dO ,· OQ~8 ~o ulero. ovar/o.. evita 
.. bemorraglas. aole. e depois ,~o parlo; cootro todlla a8 eoler· 
midade. da••enbora. de qualqu~r Idade. 

LeHüeS do C(lT·açno fi asma 
U.e 11 CACTUSGENOL ["peclflco do dr. Rlog Palmer.

::!: d~~~°e'1:~ee P:r~é~~~~.8db.~:~g~ll~e :.rmlü~~I.la~~~~rl~~~: 
•1IU1a e reumatismo, le.lle•. ca08açc, urlos. e8ca••a8 e dllrea 
00 ooraçlo pootlldas 00. rln. e lucbsçlle8.• 

Aos rraco~ e (!1)Dvalesceutes 
Devem Utar o S'fEI\OLlNO, Que la,. eogordar, ..umeota ° 

vigor do. mdsculo. e do. oer""s. ForlkIcce ., s80~ue nas pel'
Roa. aDêmlcaR. Evita a luberculose. cicatriza 08 pulmll61 doenle. 
com pooladaa. tOIRe, doreR 00 pbllo e nno co.tao, peroa. Ir.clI'. 
lIogun 801a. Para o oeu,ooteul• . c deFáolm" e 11 dlspep.IB, li 
c.,nvale.cen~a é rapIda. 

Sifmi~ - Péle - Relllllati~UlO 
SPIROCHETINA é u8ada nas molé;llas do 8RDgue , .\1111-, 

eczema•• lumcreo. ~arlbro•• e.vIDbas. l"lulao, purgaçll••. ler:· 
das. t',;,ncr(1l. eser6luls8. reumbtismo. 

Uoleo depurativo que IImfl~ o corpo. 100l!lcR e eogorda. 
Ucpc,lIarla•. lodBR ao rtrollllrlao de SI., Puulo ~ !tIo. 

ASSENnORAS DBV}~M USAR 
Em su~ toH,!te In"n:8 EOmel!te o MEIGYPAN, lIe 

grande poder blglEDLo. cc Dlrll. ",ol(>s ·a8 c"n\ol: (ea~ 
Hspe ·lbl!, ,rrlltçõt"1 "'g o·'h. corrtmen O", rn t./ ('~' 
lia.. ulerlrvegjl ais, n et Ilea e kdo ~o!le UtI O'.(· I'Çb8 

I .Cb S f IJIIDlie plen'''''II." Drq,orla Pth b~(·o . RI ". 

·AS CHUVASI 

d UUDANQU BRU8CA5 DE TEMPERATURA TRAZEM OOM· 
moo UM R&SFRIADQ, QUE, QUANDO MI\L COMBATIDO, 
PRODtrz: UMA TOS"'" IMPEnTI~EN7I!:. o QUE EQUlVALII 
DIZER - CAMINHO ABlmTQ PA...~A Q!,A VF.B EHFEnMIDA. 
DDI. TAEB COMO: onONCBITES, C.~T.~nRno PULMON.... 
DOI NAI COSTA. I: NO PEITO. DEPAl1PllR.lMF.NTO I tJJU 
raAQVJlz.t. GI:BAL, P'ICANDO, PORTANTO, O OROANJaMO 
pII.KDmPOl!lTO PARA tIlI DOS KAIOBIIl!I r'LAQJ:LLOII DA 

~~. A TUBERCULOSE 

USAE O GRANlJE TôNiCO DOS PULMOE' 

VINHO [R[OSOlAD~ 

De Pia . Cb JOXO DA SILVA SILVEIRA 

QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO 
aECONSTITU 1:. TE DE 1.· ORDBM 

PODEROSO FORTIFICANTII 

A Escola Jean Brando em sua casa por 
Devldlmente ntl"lradl 1Gb N: 5U Im 1918 

Dt'L lições. 8istemu moderno, para ''-··...'.' habllitllr, me8mo sem preparo, á 

A.LI.,IAN~~;·;"IJõj 'itAR?itrlTDA~) . 
Séde: Avenida Rio 8rànco n. 91---5' andar 


RIO DE JANEIRO 

PLANO ·FEDERAL DO BRASIL 

Carta Palenle n. 113.-E:ipedlda pelo Tesouro Nacional 
Resultado do Eorteio relllizado no dia 28 de Feve· 

relro de 1941. dp. conforwi,hcll' com o Decreto·Lpi n. 2.891 

CODl! 8nhia Telefônica Catarinense 
convoca,lo ............... Gera. 


btr.ordlMrla 
Ficam citiIÍYld.dÓlol ~ SeilbÍlrtIiAclaallIIIP.r. ' c....,.... til 

~T~~:~~. ~rM:!~:~~~I~J6~:I~é~~~~lc!:'~.::T=-r: 
de Novembro DL.8. IIlrl d.Uber.. a ..guiatl ordem do 
de unr~'::aW:l:afilf:o'~t!~~u~tc:,bft~~u:~~~3:'!:~~'i:~;l==~ :
lerA OI munlciplos de Lages. Rio do Su'. Bom Rellro, Curttlbl_. C._ 
1I::il~:~:lro. CICldor , oulros, ISSim como I rllllzacio do ~U"O 

dI' :0 de Dt'z embro de 1940, 11" presença do sr . FisclII Fe · 2') Rlallz.eio Imldlltl di CODltrueio di IlDhl tllelODlcl di FIorII" 
deral e grtlnde núm t: r11 de pr,)8tamistlls e outra8 pe880a[, n6polll a LltllI' di LltllI la Rio da Sul. par Salla GrlDderl 
na sé de da Alllallçu dn Lar Ltda.• de acorllo com as Inp
truções baixadas pelo relerido l.)ecreto . L~i 

Plano especial. Premiado o n. 1.680 
I. n80-Milhlir-PrIDlel. o pfl'ruiu no valor de rs . 1lI:0UO$OOO 
6S0--f:~!~~:o do milbnr ~~ ~:l~~ ~~ ~:'. I:~gg~~~g 

Plano popular. Premiado o n. 1.680 
1.680-Milltnr Pnmt'lro pr{>miu 110 vulor de r8. 5:'iOO$000 

6SQ-Centt'nll no val"r de f8, 600iillOO 
Invereüq do milinr no vIII ,r li .. rs. 200$·101' 

OBSEHV :\~: ÜES ..- O próximo R .)rt~io reulizl/r·~ e- t'L no 
dia 29 de Morç ·). (8I\ha,lo), li~ I:' h"rtl_ . 41 " eonrormidr.dp. 
com o Derreto L(·j n. 2,891. 

Rio de .Itlneiro. 28 de Fevereiro dp 19~ I. 

VISTO: 	 Nelson Nogueira -jo'i "cal F~cI"rIll 
Eduardo F. Lobo - Dirt'lor 'I'esourpiro
O. Peçanhil -Dirptor Gerente 

Convidamos .,s senl:nrl's preRtIlOlistas contl'mpllldos 
que e~tejam com so seus tltuloy em cia. /1 virt'm 1\ nosso 
séd(', parl\ receherems~us prêmios. de Ilcnrdu cum n no~ 
so R!'gulamento 

ACIDO URICO 

DOrea nos Musculos e nas .Juntas Provam a 


Acção Deficiente doa Rins. 

A causa fundamental do rheumatismo eo.. 


contra..se na falta de cumprimento de •• 

tarefa por parte d03 rins. Estes, que devem 

eliminar todos os traços de snbstancias toxicas 

ou impurezas do organismo, estão permittindo 

que um ex.cesso de acido urico se accllmule e 

penetre em todo o organismo. 


Este acido nrico rapidamente forma clJ'ltaes 

agudos, á semelhança de agulhas, 4iue te 

alojam nas artic tl Ja~ões, causando a sua 

inflammação c rigidez: e a s cruciantes dôres 

do rheumatisl1lo. O tratamento apropriado 

deve fazer voltar os rins ao se" estado ~ol'mal, 


a6m de poder ser filtrado o acido urico. É 

por isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar allivio permanente nos mais 

rebelde!i casos de rhenmatismo. 


As P ilnlas De Witt actnam directa.

mente sobre os rins, devolvendo--lncs 

a sua acçâ:o naturnl dc filtros das im.. 

purezas do organismo. 


sa~~~ d~~~~o PJ:v~~ ~~~~vsei:~:s~U!:c~: 
~'~ia~a~ae o~i~tj'ns ~s Rleá~t~~a: :C~~~s;>: 
venda em todas as pharmacias. 

Pilulas DEWITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

~~!:e~ ~~~e:~d~SB~~~~ia~.c~~ô~~al,a ~:u~~~r:J: 
produzidas por excesso de acido urico. . 

Créoito Mútuo PrB~ial 

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

Proprietários: J. Moreira & (i•. 


MARÇO 4 
Foi entrpgue à prestamist8 I8idtlfa Gt\orgina da Silva, 


residente em SQo José. possuidora da 

clldernbta D. 7.949. o prêmIo que lhe coube em 

merclidorlas, no valor de rs. 6:25('$000, contempla' 


da no 8erteio de 4 de Março de 1941. 


MARÇO 18 
TERÇA .FEIRA 

Mais um lormldável sorteio a Crédito Mútuo 
Pr~di!ll realizará no dia 18 dp MARÇO com um 
premIO I'W mercadorius no valor de r8. 6:250$000, 

além de muit08 outros menores. 

correlDondlncla 
Contlnullmos pngundo . o fundo de reembolso a 

8e todos os ;Jre8tamletc. s cuja8 cadernetas tenham 
complet8do 10 IIn08 sem Interrupçllo de pagamentos. m profissão

de guarda· livros. Ensino com o lIuxllio de 

-;;; 4 IIvr08 que gulllm lucllmente como proles· 


,.,wZKWIPiM,.S 

, 91,' ~~r r~:~~I~~~~t :e~!~o::sa~:~~~:r-~: :I~fe~ M :w 


.. . res. O curso completo de 12 liçõe8, que

0\" lurá em 4 meses e um diploma graUs es· :., ,R,AN(A~ Uf PErt :UJAS "", \ "illI"" , 

pecialista em contab1l1dade, custam apena8 
:l!l0~ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au
tor m'l18 conhecido no Bra811. Portugal. Arrlca; tem mala VIN~ÔD~'iO IGENlro 
riu 30 IInos de ensino comercial: habilitou já uma gerllçllo 

3" CaDllrucio dai R6d'l lell14DlcII laem di LltllI. SllIo GrID
.... Bofo, ":tl~~ir~~~:~:f:í. Clmpal No"ol. Cruzllro. Clçldor I outros, 

Florlanópolll. 27 de Fevereiro di 19~. DIRETORIA 

Norberto Ri'" 
________,;.,Io_ã_o_Ca_r_/o_ _r....
s_G_"n_z_o_F_e n.::."n.::.d:.,:e:.:,z__ 

JÁ SABIA QUE ••• 
1- só ss d

/ po e Contrair a moI' . 
pe a picada de um mosquilo? ana 

2~ os mosquilos da ma/" ã 
mUitas vezes enconlrado :;a/ $ os 
ras onde não Costumam nascer?uga· 

Companhia Telefônica Catarinense 
Convocamos os 8r8. Acionistas desta Companhia. para a 

A8Fembléia Oeral Orllloária, que se realizará no dia 31 de 
março próximo, ás 15 boras, na séde da mesma, à Pra
ça 15 de Novembro n°. 1:1. e que led por fim : 

li) Idlura e discU88ão do r('latório d8 Diretoria ; 
b) di8cussão e deliberação sobre o balanço' e a conla 

de lucros e perda8; 
c) Pllrecer do Con8elho Fi<CRI; 
d) !llelção da dlrelorla l' seus suplelltes, para o triênio 

de 194t·\944; 
e) eleição do Con8elbo Fiscal e seus suplentes. 
Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1941. 

A DIRETORIA 
horberto RiM 

João C"rlos Ganzo Fernandez 

fazem da vida um 
suppllclo 
Mas li facll obter-o 

S8 Immedlat. 
alllvlo. 

vi~~: ;~i~t::a,a~Fo:u~o;,if:rta°d::~e~itet.et~ntei~a~,s~~~~~o: 
pezo no estomago e. após as refei~ões, uma invencivel soumolencia. 

p!g:;:ti:! ~h$ittf:~~:~~:1~:~e~~~?:~~À ~Z::i:: 
d6.e evidencia a sua acção Delle6ca (: com ü Soeu uso .eb:d~!" obtem· 
• optimoa resultados mesmo nos casos c:hronicos. 

Nada de d ••culdo. • prot.Jaç6•• 
Cada dia que se passa sem atacar-se o mal com o Pó DigHti.o.

• um passo parR o agravamento da doe~, as intentes, gastrites 
e collites e mesmo as bolTiveis ulceras duodenaes dolorosi"aimue 
que quasi !iempre eJtigem iDterven~Ctes cirurii<:aS· Faça UIO 
immcdiato do 

PÓ DIGESTIVO DE WITT 

de aluDoe: Prol , .Tean Brllnrlo. Rua C08ta Jr. n.O 194. CaIxa --.~~r:-rt~.~= ... - -p 	 .. ANTI.ACIDO I LAXATIVO1376 Silo Pllulo. 
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BBr,n~ 
o Estado 

R.daoOIO e OHloln.. , 
,.. JOiO PIDlO n. 13 

Tal. lo2l-Cx. pOltal IllIl 

allSIONATU.AS 

N. C@lt./:AIUIo 
8emaatre 
Tltmellre... 
Nomero nollo 

AlllloaaIOI .eclJute o:lol,aol" 

IISTIIU18 DI DIIGNOSTlCO 
IlLlIIOO 

do 

Dr. Di.lm. Mcallm.nn 
Formado pela Unlveraldade de 

OeIIebra IBulçaJ 
Com prAllca nOI hospitais europeu8 
Clllllca médica em geral, pediatria, 

doeoçal do .llIIema oerVOBO. 

Assistente Técnico 


Or. Paulo Tavares 


~~r;a::or-d~OIX~~uCI~~~~~I~ 
510 Paulo). BBpeciallzado em HI
gleoe e 5allde Publica, pela Uolver
.ldade do Rio de Jaoetro. 

Gablnele de Raio X 
:=Ó~\eo~o::.rn~o~:a~Er.~ef::: 
Coraçao, pulmllell; vealcula biliar. 


eat6magOl, elo. 

RadlOlfalla. ó.eeal e radlograUaa 


. dentúla. 
Electrocardlogralia cllnica 

(D\ap68tloo 'precllO da. molêatlal 

cardfaou por melo de Iraçadol 


eI6tr1col.) 

Metabolismo basal 


(Oelermlnaçlo dOI dlt6rbloa daI 

glAlldul.. de lecreçlo Interoa). 


(ElWII~o:~:,e ~~~aIICO do 

.uco duodenal e da bI8a). 

Oablnele de flsloteranla 


Oolla. curtal, ralol ultra-violeta., 

nlo. lDfra-verlllelbo e eletrloldade 


m6dtoa 

Laboratólio de microscopia e 


análise clinica 


r.·~m.~~I=~~~odf~~:'ct~.~ 
mo, dOl8gem da urêa 00 IBogue, 
etc. Exame de urina, ,reaçlo d~ 
A*lbelo Zoodeck, para dlaguÓ8t1CO 
precoce de gravidez). Exame de 
puz, elQftOll, Uquldo raqulluio " 
QualqDer peaqulza =elu'!ldaçl" 

Bua F~~fo' ;ra~tiado, 8 
TaleloDe 1.195 

fLORIANOPOLIS 

OH. RICARDO 
GITTSMAN 

Ex-chele de cll 
n/c. do 

Hospital de 

Nuernberg 


(Prola. L, Borkhardt 
e B. Kr9uter) 

Especialista em 

a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"Delicioso l-Cuidadoso preparo I 

mpne'sa ,le:'lWâv,IWmpoke;' 1 
Transporte rapido de passageiros e carlas com o vapor .Anna-; • 

unicamente de cargas com o vapor .Max-. I 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS I 

que .1100 . Enio...... • - ••

. 
. 

c••v_I••I.m.nl.. • • 
H 24000 .11••1..... v_ • Linha Fpolis.-Rio de Janeiro 

I
Linha fpoIlS.-Rlo de laneiro Unha Florianopolis- •

NA: ::,:!~·::0Dj'::''':::'= • Escala It:la~~~~/rancisco Escala sao hanctsco Laguna • 
..______ -,. - - .. Transporles de passsageiros e 

Sociedade Cooperativa de Responsbuisadade • e cargas. I Transporle de cargas Transporte de cargas. : 

~~.l
BaR(O de (rêdlto Popular e Agrí(ola :: P::~:I:t:AC~a~:~a:ke/:1:3 Paquete -Max- Paquete 'Max' _.

lde Santa (Itarlna I: dias 7 e 22 dias 2 e 17 '" 

Rua T/alano n.O 16 _ Sêde pr6p!la • Salda ~ I hora da madrugada. f,; 
_ Embarque do Srs. passagel- Saldas ás IH horas p. m'l Saldas á 1 hora da .:to 


Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rti!lcadiJ. ros alé ás 22 horas das ves- madrugada. i 
n. 1 em 20 de Setembro de 1938. I• peras das saldas. • 

Endereço telegráfico: 8ANCREPüLA • Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques alé I Ord;~s Id2e deamsbvaerqspUeerSasal~ e
12 horas das vesperas das ~s 12 horas. •• 

C6dlgos Ulldo..~Ll'IJi~C:J~L:~' e 2i1. edição • saldas. das saldas. : 

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES : . .- ~ 

Emprestimos - Descontos - CObranças. Ob _ As passagens serao vendidas, no escripiorio da Em- fJ 


e ordens de pagamento. • servaçoes: presa, mediante apresentação de alies lado de vaccina. ~ 
Tem correspondente em todos os Munlc(plos do Fstado.. E.' expressamente prohlbida a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores. fã 
Re~~~8~n~g~~~sdad;~:t~d~c~~0~~~~h~~~~~~1 c~~a80~t;l~nd8. -Rita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche silo " 

semestral, em Mnlo e Novembro. • Para maIs InlormaçOes, n2 séde da • 
PIga todos OI coupons das ap6l1ces Federall • dos Estadol • Em'Oresa Nacional de Navegação Hc.epcke 0 

de sao 'Iulo. Mini. Serals • Pernlmbuco. • 1 á rua Conselheiro Matra n.· 30 e 
Mantem carteira e~peclal para administração de prédios. • G? 

••••••••••••••••eCl.eA&••~~~t.~A~_•• 
Recebe dinheiro em depó8ito pelas 

melhores taxas : 

C/C à disposição (retirada livre) 2% 

C/ C Limitada 5% 

C/C A viso Prévio 6% 
C/ C Pruo Fixo 7% 

Aceita procuração para receber vencimentos em to
dlls a8 Repartições Federais, Estaduais e Munlolpals. IIUISO AO lIOUO r 

Farmácia "Esperança" Não 'pôde haver saúde com um saDgue im
do -puro a correr pelas veias. O ELIXIR DE NO

farmacêutico NILO LAUS GUEIRA, do phal'lllaceutico chimico João da 
HOje e amanhã será a sua preferida. SUva SDveira, é o maior depurativo ,do An

Drogu nacionais e estulngeiru 
Homeopatia. - - Perfumariu. - Artigos ..... - O ELIXIR DE N OGUEIBA é mais flue 

de borracha am Dome. é am SYMBOLO! 

Garante-se 8 exata obHuvância d~ 


receituário médico. LLOYD BRASILEIRO DI. IIIIIL BDRBI -PATRJMONIO NACIONAL-
Preços módicos CLINICA GERAL LINHA ARACAJDjPORTO ALEGRE (Para o Nort" 

no Sábado, e para o Sul na quarta·!eira): -COMTE. ALVIAS URINARIAS . H. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do CIDlO., .COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. 
Mercado, frente à Casa Hoepcke). EspeCIalista em molestas LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. 

tone 1642 LINHA ftIO~'#r~~%LO~~W~~J~ItASCIMENTO•.pleuro-pulm~nare& (bron
chiles - asthma - tuber

culose, etc.) FRETES DE CARGUEIROSII~======~====~--- VAPORES A SAIR: Consultorlo: R.I TrlllllO PARA O NORTE:ela. 14 li 16 hOl_ 
ANIBAL BENEVOLO: dia 15 de março para Paran8guá.- PIHta, 1595. 

I

Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravela8, I1héU8, S. Sal

vador e Araoajú. 

PARA O SUL: 

COMTE. CAPELA: dia 19 de março para Rio GrPOde,


~"""';~ -,,- .~- ~~!o _ ..~~=..!'I Pelotas e Porlo Alegre. .-~~ -.~ _ ..o.i'~ 
DEfENDA OS SEUS INTERESSE.S, DANDO PREfERENDôr de dente ? CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

...".-........ "'10, C.......~
;Wa~· "_nm 
9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 

< ...................i .. 

-:-t!,!~~Pl~tI ,~,!~,.. ,~ ,jr.~ ~{~ '~~.~~~ H. C. DA COSiA - Agcnt-: 
~.c..~~c.~....... 


(A"lwyiu ()el aI' AVISO AO POVO CATARINENSE 
Alta cirurgia, gyne Dr. Remigio 
coloRia ~oen9as de CLlNICA -MEDICA Linh. direta Porto Alegre-Florianõpolissenfioras e partos. Molestla. Internas, de 
Cirurgia o systema Senhorall e CrIanças em 
nervoso e operacõe8 Oeral Empre.a Jaeger & Irmão 

de plastIoa, Saldas de FlorianópOlis às terças e sábadosCONSULTORJO : 
Rua Felipe Schmldt-Edlll Coo.allorlo 4 rull Trlllll Saldas de Porto Alegre para Florianopoliscio Amélia Neto--Fone 159\?DO, 18 (dlls 10 6s 12, • às quartas e sAbados9 ás 12 e 14 ás 17 borall.das Ifl 6s 16,M) Tele- RESIDENCIA: Sãldas de Araranluá às quartas,pbone - 1.281! Av. Herclllo Luz. 186 sêbados e domingosResldenola A rua Eg· - Phone: 1392

teve8 Juntar, 20. _•• , ..... 'IR Pl,rta.'DIIUs I DAVID SILVA 

Telepbone .- l.lJ1 Att.nde a chamados PRAÇA 1~ !JE NOVEMBRO
14 
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______________~-----------------------!O~E!S~T.=A~DO~'~'~d~.~~.rçO_d_._lg41____ 
A rainha M~ty inteirá-se di;; :~ilorço britânico Missa de 30· diao ESTADO esportivo 1 

0 de recuperação de materiais 	 • f.",m. cio 
ael. ""IN Porta......Dlreclo de E. FERNANDES cantridA QrI 

CURITIBA F. C. X AVAl F. C.i 
Na tarde til' hoje . iJ~ 16.:10 horas, o l1ll11Hl0 esportivo flo- I 

rianolloJitano assitirá. no gl'llmado do l~st á(lio " Aelolfu Kon-I 
eler". a lima partiela interestadua l de flll e!J61. que. pelo \'11\01' dos I 
contendores. promete ser perfl'ita exibição elo popular e apre
ciado esporte. 

De 11111 lado. o C'uriliba. :lIIt('nt!eo eX jJoent .. do fut eb61 \la
l'Rllaellse. 1I0S deli ciara {'om IlInis n111a de suas hl'ilhal1tes.a lua- I 
~õeg. onde' nào faltam t':·(·nit: :.l. t.'lllllSiaSlllo, for~~a de ,'onladc (l. ' 

sobretudo. requintada cclucac;:ão eSl lorti\'u e socinl, C]l1P o fn
zelll o duhc luais ~inl1)él.titO ela tC'rra do!=; ~\l'alH'Úl'ias . I 

Velleendo ao Figueil'ellSe, domingo últilllO, llUlllél partida 
que fica rá gravada IlOS anais do esport e ~.'a t Hl' in ell l-'0 . o em'il i 
ha g1'angeon ainda luaiol' t'al'laz para a il1tl'l"osta<1t1al (le hO.k 
à. tarde. 

Unl quadro en1 que 1uilitan1 (,l'u(');;s (:OIllO Cal'l'ipl'i. Tonil'o. 
Sanl, Al'i. Xeno e tanlOS outros. ('onslHlw Rt'111)U'P, ntl'ac:ão f' 

suscita interêssl' C1n qHalq1U.~r nU1bi en tP c~pnrl h"o, 
De olltro lado. o ,\nli. o glurioso campeão ela C'npital. de 

l!l..JO, fal'á, Ilmis uma \'P.Z, 1nua c1<Hllonstl'ução de quanto \"a l(' 
e do quanto póde a lJôa vontade, o ardo)' c o cntllsiasnlO, Pal'a
digna que é, de disd plillH C"R llon iva, o valente psqlHulrHo ol'ifln. 
tado por Prol'ópio tcm. cm todas as épo('as. procurado ..Ie\'".. 

~~I~:~I~:'I~I'~I~~'~sfj:~'~.ãoo jl~ó<~'!~~l':~:~alt:~I~:~~ln:~~i~:'i::~::~~;iS~~~;;~ 
tinllllPll1e, por p!-;~a f ig ll1'a L' lllpolgante c l'p.sIJcitú\"o l de \·c1'<la
deil'o esportista - \Valte)' Lange - o An.i tem sahido se illl
pô.' U C'ollsidel'ação dos que fa ze m do futeb61 11111 esporte e não 
uma (;ousa lIIereenária, O seu passadu dc 17 allos é. no fntehól 
cattlt'i Il Pllse . unla página rutilante cs{'rita ('(llU let ras de onro, 

~o(~~~ ~!:::laesl;I~~~lr~~r~e~t'~st~~~~~):,~o~::~f~"(~~' ~e~l~o~'~~\)i~iJ::I~ 
que lhes pcsa sôbre os ombros. Proeópio• .Toel. Nizeta, Sanl . 

Diamantino. Loló , Deek c Borba. são figmas das mais repre
sentatÍ\'as 11 0 ccnãrio esport i\'o do Estado. COlIJO integran
tes, ,~ál'ios de les , do <:olnbinado do Estado, a sua atuação, lues

~;:~l1~~~~r:ço:o ~~all:~~(~~,~~~t~~Í1~~I~~~sf\l~:~~\~idO lima perfeita 
.....

O chóque que se travará dentro de poucas horas será 
luais unIa exibição onde há-de in11)eral' a técnica, o e ntusías 
1110 e, !;obretudo. a nlais perfeita disciplina. 

_ Arbitrará o grande cotejo interestadual de hoje à tar
ele. o conh ecido árbitro sr. Ataide Santos. da F ederação Para

ção 	de todos nós.' 

Jn~T.\JJ]IOS . ,. 
.. ~.\U S.~IC.\ I'l":\H)O

Ap('~m' lIa 1"«I:lt""!n fim' () .'-1'. lIill on 

r,··.:',:.,f':"{'·~l:l:,;~,",,:,~,t\';,O'~~:li,: · ' , ·'	 i,1l~, '~',:,~,~~r:o:~.~,:l\~;,:',:,:,'~t{.~ u

I~.',~,·.o';';~l:~}O:,;t,:~
" ' u c u C " • c 

C .~ IÚ cnfcl'mo c 

,p('la rC>l)U\"nc;flo dos C'Olltl'ato.::: cIo::; Jot!rHlo,
II'C): nOl)cI'IO Ü :\Intii.l!', 

• 

11· ~~.,~,'ol;~:'~1:~~:':'~"0,'~'~"l;'~':I::0\ S' ':O:,:\l:l:,;,~,r.:-!':'~~~'~'~;"~'~II:II:g:::0;~'~':'~I~ ~o~:·C("
,'	 , . _ ',u 

qu e ;Iinda p:'cl'l:,ól "el':b;:u."k :\lat'hallo. (lllC no (.ol1tn nt o arlrma 

0PCI':ldo, ~~~II~ ~~ ~~n~~~\l~\~,~á 1:~C "'i;~\~~~: s; ~o;t~h:~~: 
POR 90 OI \s 1ll.I1lI«m o;:~ fll me em OfCtCHH 20 

o :\1.dUlcna A C "em de ;JJth.~:l 110 • 

Jog.I{)OJ lHOfl.sslon~1l n lu l 11('11Clll ' lltC' I x \0 s \nJ.1 SE , . \I 
,lO ])\ 1111ClIO tCíllll. a ~u"Jll'n !.:':i(} ,lf'lo 1'1' . \1\:11'0 que defcndcu o lInl .Ifos;::o (lo 

lO til' 90 dm<:, }lOI ~to dc mlll"cll)llII l . l~ltl::'~:~~;~~llq~~C ~~:.~I : (,~I~,~:~~::~~II~:~C;;~~
I:\T.~nESS\\) 1l.lIccc ilp('~ll' dc l'''IC tlllhc ílgu.ndm 

o S Cllst{,\âo ofl~IOU .1 L1J:"ól C.'lllo('a sua Jlíl lm la fmal. Illl'ICndc (ontUlU<l1 ( O 

,le F",,'hlíl .... nll1l1nlr;l!ltlo 'JIIP !'P InIPI'C';';;.:a mo ill\l.ne~lO, 

fOTOGRAfiA BRASil 

Proprietário: J05ÉSALEM FILHO 

MUDOU-SE PARA A 

Rua felipe Sc~mi~t, ~O 

Nal sual novas e modernas inllala· 
c6el. espera conllnuar merecendo a 

prelerincla de seul cllenles. 

PARA QUE SERVE LAVAL 
Na\'n York. lO ((leu'cr) - A nhccer o gO\'êrno do Marechal Pé

cmifis.ora ~B~ jnform~ !cr C81'tad,o II tain" que será s ubstituído por outro, 

uma Irradlaçao da Suecla. trans ml· chefiado pelo s r , La\'a l, c que funa 

'indo a notícia. publicada pelo jor· donará em Paris. 

naI UNya Dagligt Allehands", in· O diário sueco acrescenta que 

(ormando (IUe certo númpro de essas informações de monstram a 

personalidades do Minis téri Q das. que alto gráu chegou a pressiio ale

llela('ões Exteriores da Alemanha, mii ~obre o go\'êrno de Vjchy, 


partiram de Rerlim com destino a I' . 
~aris. esses em! ••ário. teriam man- Camisas, Gravatas, Pijames 
hdo convers8çoe. co.m o sr. L~v.l. Meias das melhores, pelos me 

o mesmo Jornal .,nro~ma amda nores preços, só na CASA MIS. 
que a Alem~u d•• A&;·U d.~<~ CELÁNEA, _ Rua Traiano, 2 

o Sabão 

pe.-6<u d . 
IU_ " 10 
.;Me poro 

assistirem à 'missa do 30° 

:~'!. ~:r;~z!d!e~:Ã~tt:; d: 
Sagrado Coração de J.BUS, 
na Catedral. às 7 1 2 horas 
de an;anhã (quarta-f.ira). 

Está-se fazendo todo o esforço possivcl na Grã-Bretanha pal'a garantir-se a vitória, Até 
a recuperação de 'Ilateriais não se desprezA. Aqui vemos a Rainha Mary e a Rainha-Mãe em 

~~~~ati~a~~~ ddee~~~i!~a :n~u~::'~%:~~~~~: r~~~~~r~â~s.a (~~\";;ã~e ~I~~is~a~~~~. ~~~:r~s ~~~~~)~IDESPERTE A BILIS 

DO SEU FIGADO 

Sem Calomelanos-E Saltará da Cama 

Disposto Para Tudo 
sou """". ""'0."",."".•H.';"",oo".

~:~;::~:~::;:~:~I~~~'~~:I:~:;~~~::::':",~~~:~~~ 
." <>m". ... Su",m," n '"',,''' d,' '·onl'.. 
~~~i.~~:~i,~:~n~~:~~l~:nc\"~(~'I:n~)u~~'~\~~;~~:~::
,,~.~'\,:,:~~,I~ ~~':;,~'~~'l~n:,~:,,:n'~:I;~I.: 
CARTEHS purn o Fipdo, para unlll né~lio~f'rln. Fn:zcnl ~orr(!r liv renlcl\lc C5tH! Htro 
dcLllIs, c \'o~ê !:lcntl!.scdi!llm!lto pnrn tudo,
Nilo {'nll~nm dnmno; RilO l u n\'('S c contudo 
lIiio mnrnvilhosll9 pnrn rn7:ct' R hili!l cut'J'cr 

~~~~m~nl~ig;J~.n ~~wI'~!~~:c ~~~~;:i!:. 
P,'"'o3$OOO.____ 

I 	 11I E N I ,Convocação
COS e olícias II PELO ENSINO II D, ~,= "" ". p"",~" 

convoco os senhores assocIados 
--- --- --- déste Clube para a assembléIa 

No illterêsse do sei VI~U IIÚ- --- que se le,alizar.á .no dia 14 do 
hli< o. fOI aposclIllldo. no dia ~. Ensino carissimo ~~rr:;;: ~~"g~o:~m~ sexta~ei~: 

m~~os t tt 5's IdoRar\~!7 da O ' 	 gosto. às 20 h~::s e 
~ns I .lIIçao (a e lll.1 Ica. o reaJustamento do salário I ARTHUR MOELLMNN 

~(,1'i~~~('~a~Tt~~~lC~~~1';~~j~1~I~I~;': ~~eSt:~o:~~~~~~~~~~:~os~~~in~o l ' secretário 

ga.ala. de pretexto a que os proprietá- Itv-t 
'O 	 de t b I' t d -- - " 

F . . ti 1 " rJ S es a e eClmen os e en· U --
enl' °sle l ll ~ o sino se m(:wimentem . Itelma hora 

-
: I\~I~ço eO :Ha"IJaa-l~cellJla

d t em dtfesag\oll'al.oo\ ' 
"Teletype" da Dhetol'ia Re-I os seus In eresses, e, ao que 
gional dos Correios e T e1égra.. ~:rece, . encontrara~' b u.m_a solu 
fos. para l'omunicação dircta I o: malOrar a con ri mçao dos Atena~.. 12 (U. P .) .~ O pri

nàellse de Fllte!Jól e que já se impôs ao conceito e à considem I-=::::::;;::::::;;=~;;;;;::::::;;::::::;;::::::;;::::::;;;: com o !tio de Janeiro. A trans-I alunos, _ alega~do o aumento a melro mInistro, sr. Koritzis. de .d S · I 1lI111taneamente 
- 11: . ~. missão e r ecepção se fazem s i-I que esta~ obrigados no tocante c1arou que a Grécia continuará 

com ex trema aos vencImentos do professorado. a luta. até derrotar a Itália 
ralJidez satisfazenllo I)oi s o I .Realmente. era o que ~e pre- agressora. 

" , via escreve um matut •VI a Dela inll!l'ês~e dos <:ol're.sI>~ n{l e ntcs rio~a~ Os ais dos ed lnOn~a- Istambul 12 (U.P .) ---C t ' 
___ entre a ll1UaS as~ <:allltaIs. Iseriam as ví~imas, Os ~c:der~: a grande batalha nfJ rre~~e I;!~ 

p!:JlE~of~~Sa~PJ~;'SÚ"iO elo O ~,?,.~~i(~e~l(~\I~~r!~e~~r~~~~I~:n~·~ ~?s~~~O;ar~r~c~:s~.' ÀO;~i d~o~;~~ fr~osdaest~~bâ~~ire~~~eao~~~~;
SI', dI'. Cândido Hamos. ahali- 1'011 fcstiva~llellte a "Passagem Justamento dos professores fora der~ota desta guerra, tendo SI~O 
zado clinico na Região Serra.- de Hll111aita" e, por êsse fato, vasada nos lucros, e~ geral ele- apnslOn.ados. ?e.los gregos maIS 
na. a diretol'ia do T . G. 40 eOllgl'a- va~os. dos _esta~eleclmentos de de 4 ml.) oflclal~ e soldados. ~ 

• ! tnlo~1-se com o l\-lillistél'io da enslt:o, e nao pode, portanto. C:0nsta te,r Sl~O, morto ah o 
O sr. Da\"} Si lva, agcllle ('0- l\'larl1Iha, r ecebendo, do tltular s:rvlf de, pretexto para on.erar, maJ_or BOtt~l? mInIstro da Edu-

Inercial ne~ta praça, (O nW1110- do 111eSmO l\1"inistél'io, U111 cal' - amda m.~ls) a bOI,sa dos palS de caça0 da Itália. Parece que es~ 
ra h OJe sua data natalíCIa. lão eon1 os <lh'leres: _ IIH. A. alunos, Ja excessivamente one- tava em seu poder uma carta de(" ~ 1" ,. . Glulhe111 clllnpl'hncnta ao sr, rad~ com OS pr~ços elevados do Mussoli~l ) que se di z ter sido 

Nest.a lata tlal seOll O o ~a1l1 - Fernando Canlllos de Farias enSIno, no Brasd. onde a edu- achada lunto ao cadaver de um 
aVCl'Sá}'10 do nos~o ('ollteIl'H}IeO IpreSidente do T1I'o-de-Guerr~ cação constitue "industria l! ren- oficial morto, e a qual, em re 

sr. Cwel'o CláudIO, funclonano 
da nossa Adllal~a. 

A menina Sussen. fIlha do 
comerciante sr. Salim lllallsllr, 

faz anos hoje . 
HABILlTAÇOES 

Estãu-se habilitando para 
casar : o SI'. H umbcrto Alvcs 
Bion COlll a srita. l\laria Spra
da. e o sr . Osmar da Silva com 
a srita, Lac i Sonsa Morais.• 

~~~~?i~~~~:~a~etell c se 
pllltoll-se ontc m a sl' ita. 101ulI
ela. filha do sr. Vi rg ilio Maeha 
do "rendes. A exti nta era al;ma 
do Colégio Coração de J esus. 

40, e agradece a gentíI COIlluui- dosa para os proprietários de sumo, diz : "Fazei o possível 
cação relativa à home nagem esta~eleclmentos particulares res- pa,r~ deter . o avan~o grego. A 
prestada à Marinha de Guerra. pectl~os . _ Ita.ha, f~s,,;,sta confia na vossa 
lle lo aniversário da Passagem InumerB:s sa~ as, reclamaçô~s reslstenCla. 

~~ d:-I;~~~~~~~:o~~o l~~ l·!.aneiro. ~:~:i:~:~:~e;:: ~~r~~'~~~ ';r~~ Malta•.12 (U.P.) -~ Esta ilha 
" sidente da República. afim de sofreu hOJe o 400" ataque aéreo, 

Augusto Nieolá ll Desehamps. que se estabeleça a moralidade depois ~ue a guerra começou. 
es(:rivãu de paz _dO distrito ~le em determinados colégios, cujos 
S. Pedro de Alcautar a, llIUllle. proprietários são homens de ne
de S. José, foi aposentado on- gócio, amigos de grandes lucros . 
t em. 

ENfERMEmO Elevada a 120 
MANOEL RUA ALV eS. enfermeiro. Por decreto de 6 corrente. foi 

rlerece ~eus serviços I?rofissionais, fixado em 120 número de ma
d~~~~açoes. por Obse<lUIO. nesla re- triculas da Escola Profissional 

\86 8v.-I Feminina de Fpolis. · · J e s c o 1a 
,..C a r t a z_ 1 d 

------.....-HO-n--u::,ãirã---ifOTi'.....---.....--1 T~~U:~_se que a aviação in"lesa 
-o -o 	 comece agora o bombardeio da 

c~~:,~~~x 
I 
C~.E'l':~~~~N INO}.~!~:~L :;;::,; ~:~;~"~:

Sonho Sassio das mocas todas as 
maravilhoso Ama~~;at~l:~:.~ em: 

Astro do tangoD.I.mp.nho nol.val do Ilnor 
ARLyANM20RTNINES,.d....lnDI.nP.r~mn~. E", vÍlI. do .I.v.d. CUllo do 

MA " .ç 111",. O I ço I II d 
SUSANNA FOSTER • WALTER' I N: jr.:ar~~~:· .r. o, 

CONNOLLY,

No programa:


D. F. B. - Compl.m.nlo nlelonl\ 

P'.ÇOI 2$500 - Ellud.nlll 1$500 


D. P. B. _ Corlll.I.",.nlo nleion.1
ILlçlo da collas. M.r.vllhol. 

.,evu.II... 


Pr.çol: 2$000. 1$000 

Livr. d. Clnlur.. 


Ralph BaUalllU em: 
Vigilantes do mar 

Dr.",. que nor mOIIr. • vld. 
••n••eioll.1 do. he"'ln. do mar. 

No progrlllDa: 

D F B - Co..pl....nto nleloMI 

·DileiollatllleUos. Co....dl.,


Pr.coo, 1$500 • 1$100. 
lIv,. d. e.naur.. 

AnteCIpa agradecimento•. 

TOSSE? BRONCHITES? 

- '<\' 

',' '. ' .. 

.,
, 

\ 

'i!it":t·P:.!·j'·''BJI 
Clube do. Coçadores de 

Estado de Santa Catarina 

Um aVIão alemão foi derrubado 
em chamas, morrendo carboni
zados os 4 tripulantes, 

. 	 •Buenos Alfes. 12 (U, P .) - A 

~~~~iad~t~:,~.u:~eg!~g)ê:nt:~n~ 
êste porto Sieglinda (?) Wagner, 
neta do maestro Ricardo Wagner, 
e a qual se retirou de Bayreuth 
(Alemanha) por. motivos .raciais. 

Sofia, 12 (U,P.) - O ministro 
inglês. sr. RendeU, retirou-ae 
desta capital, em avião, para 11 

=~~ r:::::~:a~ ~a~~~~f;:~~ 
:::~~~â:i~te~:~~s, sido de...r-

Alegam os seus comandantel 
que se recusam a permanecer em 
seu pais, visto que êle "foi ven
dido à Alemanha"

• . 
Londres, 12 (U.P.) - Um sub· 
.. I~~e~~:~t~ngaf~nt~~~u:uc;,:.:~:; 

da classe "Condottiere" A, de 
5.019 toneladas, armado com 
canhõe. de 8 polegadlls. 

"VIB8.m ESPEOIALIDADEII 

DE WETZEL & elA. ]OINVILLE (Marca regstrada) 

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:g\oll'al.oo



