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Porto Alegre, 13 (D. N.) - O sr. engenheiro(jtadÜ;;i :~ -::'~'<';' - . lbombaa . jd.nt.....o\l jmllhCU'•• ele lnI"b. CI\lU- lUne':' 

Pereira, chefe da Comissão Fiscalizadora dos Materiais 210 acampamentos militare.; .50.000 trl.lfk. e:equipamento espec;ai.de.tinad.08 à ' armada do pa!s;The .Mudaon 
pcrc Q Vicção F~:,:,ea dê!!te Estado, em corr"BPo"d~""i(llpara 1.200.000 homens, ' Aa" principais>fábrica. de auto- Motor CarCompciny trabólha dia e noite na execução de 
datada de Chicaqo, especialmente para o "Diário dejm6vei. que se estão dedie.:indo inten8.':lmente .à. fabrica']Orden. paraci · confecção . de material de querra; Ford 
Noticias", referindo-se li produção de q~'erra dos E.ta- ção de materiais de guerra áão: General Motors Cor- Motor Company, que acaba de terminar a. construção 
dos Unidos, diz: "Os contratos ossinados com as fábri- poration, como uma das principais sob diversos aspectos de novas e extensas oficinas, se dedicará em breve à 
cas americanas impuseram-lhes maiores encargos, pois manufatureiros; Bui<:k, ' produzindo moto.... para aviões; produção de aeroplanos, alummio e outros itens; The 
devem ser acrescidos dos valores das encomendas dOlcadillac, fabricando partes dos motores Allison para aero· Packard Motor Car Company produzirá motores Rolla
governo ingl4ls, implicando tudo na fabricação total de planos; Chevrolet, fabricando .trucks; Oldsmobile e pon- Royce para aeroplanos; The Studebaker Corporation 
50.000 aeroplanos, 130,000 motores para os mesmos, 9.200 tiac, dedicando-se à fabricação de certos materiais; The fabricará motore. para aeroplanos; finalmente, a Willys
tanques, 2.055.000 armas de diversos tipos e respectivas Chrysler Corporation acaba de completar uma enorme Overland Motora Inc, já aproveita uma grande partej

e 200 em da. suas oficinasmunições, 380 navios de querra ditos mercantes, construção Detroit para a fabricação de tanques e 

Pretendem ocupar 

a Siria 
 I 

BI'\Touth, 11 (H.) - O ~ou
sul-geral da Grã-Bretanha nÜ8 
paises do Le\'ante, após coI1-1 
sultar seu go\'O~rno desn'cntiu . 
categoricamente a notícia pu
blicada por um jornal alemão 
da Iugoslávia dizendo 'lue nas 
recentes c011\'ersações rp.aliza o MAIS .~NTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA 
das em Angora t'0l11 n, alias 
autoridades turcas o .>1'. An
thony Eden e o geueml John 
DiII haviam soHcitado ao go ANO XXVI 
vêrno tnrco aceitasse a ocupa
'ção da Síria por tropas brit:"t
nicas, prometeudo que a~ !lI..s
mas seriam imediatamente re
tiradas, terminada a gncrJ'a , c Estes franceses 
qlle êsse pais seria então ane 
xado à Turquia. honram a França 
Em Portugal Cairo, l~ (Hellle!') - "Es

110 e.pullos :~~~oa~~lCà~l~~~~ll~e\::~~"Ja ( '~~1~::= 
Lisboa, 11 (A, P ,) - O ("on

selho Executivo da União Na
cioual resolveu expulsar no,'e 
de seus membros, cnjas firmas 
comerciais foram IH'onuucladas 
como ,-ioladoras das leis ('on
tra o assambarcamento e a es

_)):,_('_~_Ia_:_-:-:.-,-m-e-a-Il-m-II-r-,- 

Teu hronqnlte? EotAo com tOlO'" 
fi: Ifll de NOIIIIO Senhor: 
86 te ..I... o CONTRATOS8II1. 

Um cinema para OI 
16.aros 

S;ão Panlo, 11 ( ,\ , :\'.) - A 
cOlnissão encarregada ue an
gariar donativos )Jara a cons
trução do cine-teatro Sama 
Âng<>lo, destinado aos dois mil 
bansenianos de Santo Ângelo, 
recebeu a soma de dinheiro 
mais vultosa, consegnida des
de o início da campanha, que 
teve um cnnho essenc ialmente 
popnlar, 

1l:sse donativo, 110 "alor de 
29: 292$400, representou li con
tribuição dos 16,000 funcioná
rios e operários da Estrada (h, 
Ferro Sorocabana, reunida em 
meuos de 30 dias. 

TERRENOS 
ouVe:::::;~~'m:n~e, c~Dl(~t~t;: 
CODI(guo~, 6\1usd06 à Rm 
M9Jor Costa, próximo ao Lar 
~~da~~~:r~~ m~I~~~~'e I~~nn~~ 
~~r,~~;~:,OT~:~r:c~!;:L~nl~' 
melda, Cãe8 Blldaró. 

Fone 1:129. 
W 26v9, _ 26 

Picadas em Keren 
'aCço~eiBroae.1r2ea(sUc'aPra')ct-erlzAaSraOmpea'l
luta 110 setor de Keren, onde os 

aviões britânicos atacaram por
duas vezes a praça, arremes
sando grandes bombas, Algll

~:~ v,7:~ ~~a~!~u~:asgra~e(~;
altura sôbre as defesas inimi
gas para metralhá-Ias, Várias 
vezes os britâuieos lançaram 

forças de infantaria e a combi
~~~!0 ,,~~~1 P~:d:~fe;~~~:o~ta~ 
pânico entre os defensores, 

Essas táticas permitiram 

,i.;laie rra ( ~OIIlO afJ~ Esl alilJh 
Unido., Há, todavia, afirma
ções de (IUe seUs !:onselheiros 
~~.I~~o::~~~~rt~~~crtcz,e~Oe~I~~é~ 
dos 2 hiliõcH, U1I1 crédito no to
lal !le 10 híliõcs, ou ))011('0 me
nOR, por acharem que o (Inan
lilali\'(l inidal não {, suflci 
çntc, 

sia, para a 1J(~ rlar as mãos das 
l1'opas do general \\'eygalHl", 
declarou aos j01'11ali~ta~ o ge
neral ('atroux, comaudante
chefe das [orças fmucesas I!_ 
\Tes no Próximo Oriente, 

O geueral ("atroux a<'resceu

~l~:t ;~\~, u~s s~l~~;;a~eI~~~;;~~~ ~i~ 
zeram cerca de 500 prisionei
1'08. A rpspcito dos ataques, que 
deram aos soldados dos coro
neis Lee!en: c Dornano o ('on
trôle (:oml)leto dos oásis de 
:\Iurzulc e Kufra, o general 
precisou: - .. A ocupação dês
se!-i oásis t em gl'allde ÍlnpUl' 
t.âllda estl'atégica, ))01' isso que 
Nam os únicos ('entros de 
aba Hlel'Íl11ento de que dislm
nha11l os italianos 'para seus 
aviões, A ação de nossas tro
pas melhorou consldravelmen
te, tornando possível a ocupa
ção imediata de Duque D'Aosta, 
Se é impossí\'el à Itália, como 
aliás já ° disse lIIussolini em 
recente discurso, Socorrer as 
forças italianas na Arrica Ori
entaI, é porque as escalas ohri
gatórias no deserto foram su
primidas por nossas forças". 

Falando, em seguida, da ati 
lI1de de Vichy em face das re 
('Iamações japonesas, o gene
ral Catroux afirmou que. "Vi
ehy está deslisando para peri 
goso abismo", 

LA~~~p~a~ab~~ ;c~~~m~~;.CE 

Chelou a vez deles 
Berna, l~ (Helltel') _ O rá

Diretor-gerente : Altino Flores 

Florianópolis Quinta-feira, 13 .:te Março de 1941 N.8194 

Canadenses Construtores de Pontes 
,- _.___________ ._. _.._.......... .. ...... ...____ .... ..... _.. ... ..... ... .... _ 


Uma natural aptidão para a construção de pontes é patente nas forças cana

denses. Nesta fotografia vêem -se os soldados experimentando uma ponte recém


construida fazendo passar por ela uma carreta levando um canhão Bren. 

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


M bPl- d I --~"·-·\-"6 se foram asO 1 la e 

dio Alemão fez 11111 al)elo m- l'Il)Jeu, ('nlllm nS IIrtÍll'''' lIull· Os sens advogados declaram tras, (~~ HlO, , "en<la d~ jornais tU\'cos, 1'1lS

geutc aos soldados alemãe,;, Ullzlstlls, nele )l11hli('mlos 11('ln já haver pedido a 5~ nações Ii- , ~,,(h~,eto~ reglOna~" n\;lIl~lo,~l . sos, Sl~lÇOS e fmnceses.. Há 
para que procedam ainda mais t1"llU"lIln tur"n \'11 11 <'I.IJI. cença para que a pl'lJlcesa llos- abll~ ~ 19~1Os0 inql1e.~to,. IM.lU I )I,OUCO, J01'11al~ dessas l1~ClOna
cnidadosamente ao " blaclr- ., .h')H1tlldo \'1I1I('hhl .lcnUll- sa llelas residir, mas todas es- apU1a~ ,as ca,usas ,d? mcendlO' lhdades, pubh(;a~'am , dIversos 
ont " das casas e aconselholl- elnu, 111'''''' IIrti~'ns, n trlltn- sas nações se recusaram a fa- A poltcla esta auxlhando. comentarlOs anti-naZIstas, 

n°a'Sgltlaa , label:eml'aaeteerl1s1ebnalrlclla'eçoiteSmad-o" 1I1(>uto n~'I'essh'" \lls)JeuSlldll z_êc::c-I-;-o_.-;:-_-:-___ _ -=-_ ••••••••••••••••••••••••• 

CASA MISCELANEA distriquar O malas postais buidora dos Rádios R.é.A. Vi
Vende-sa, uma, em estll.do de nova. ç~m ., paças. Pa· Pôrto Alegl'e, 12 (C' . i\1.)'~ ctor: Válvulas e Discos. - Rua 

gamento à vista, Inlormaçêles nesta redaçao. V.- 19 No <lia 7, na I'stação d" Coxi- T_r_a-=-la--,l1::-::o._1_2,...'__::-::-___ 

lha, um incêndio (,le \'Oro.11 o! Na Iugoslávia
Foi suspenso mas INem os esquim6s a ('arro ('01'1'elo, que ~l11h:1 ligado B('lgnHlo, I~ (A. P.) - O 

disse I' querem I ~~Ot\~l~~~~~l~~~~(~~ ~/;~n~::~~:~:~~ fJ~\,~:~1(:,I~:::~~~lo~n~~~(~~:len~~~~ 
htllmhul, I:! (UNltel') _ o San Francis(;o, 12 (A, P .) _ ~r~lll de. registrados, Os pre- c nja ath'idade poderia 111'OVO'

.iornlll tunn "\'Nl1 Snhllh" ioi A prin(:es~ Stef,anie Hohenlohe, J1l1 Z0S ~~~)~m a ~Ie:ena: ~e (,01~- ('ar agitaç:ões e S~lscit,al' protes
'U'I)('n,n "'II1I"U'lI1'llIlI1ente, .h,. da Hungl'Ja, [01 presa 11elas au- tos ,de Iel~. Entl e <lS malas .de~- t~s!lo Heu:h, Alem dISSO, o go-
Iwis d•• UII1 I)roll"to i..Un J)eln IOl'idades federais, afim de ser t1'111(1"., ,~:g11r:~l1l a,s d~}'e\'lstn8 Y~1'110, IJor inte~'médto "? mi
\,mhIlIxIl(lnl' Ilh!llllin, sr. ,"011 deportada dos Estados Uuidos. da emples~ A NUlte , e 011- 1118tro do Intenor, prolbln a 

- 1U'lu AleulIlIIhn nos ))\"Juen", S6 dercolS que for • 
prontidão. pllíses 

,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiií'jjjj' .'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___ Irans ormada em e: 
• quartel alamio 

capturar bastantes soldados, 1..!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~O(~: 

n;~;~~~l!f.!~~):,; ~~~·~~~~~~~'~I'::~."~~~~B.~,~;::~~I~~.l~~~:~ 
_.= 
fJse ye lt solitará ao Congl'esso dai 1', afIrmou '111(' n )loderio ria Inglaterra", alemães e 1.100 ilaliauos, "en
permissão para um crédito de a éreo da Grã-Bretanha é, ago- Declarou quo ma is de meta- quanto que suas perdas, em. 

~i6.~~~e~e~t~n~~;~~·e:al;t:::'aiL ll;~= ~~;i~~b~~~tt~ ~~'eÁ:\\~I~~l~~te~ ::~la~o~o~~'i~~~ d~s I;~~:~~~:'~s li; ~~~~~~:e, foram sómellte de • 

Produtos-CATEDRAL le:a~1~'a~:'G~!_~~~t:';la~01~' 
serva silêncio sôbre se a imi- • 

á venda na nente colaboração da Iugoslá- •
FARMACIA ESPERANÇA via "om a Alp.mauha motivará. 

:n~:~~l~r~O~la: 1;1\~~:~~~. co:~ • 
Rua Con8elPo~i~~.6:afra, 4 e 5 fontes britânicas declarou-se. 

(Defronte à casa Htepcke) que não haverá ruptura en- e 
68 alI. v. __12 quanto a Iugoslávia não _ fôr • 

I1~p~ad~a~po~l~'~fo~r~ça~s~a~lt:.en~l~as~, I. 

llij(; ú5 tritfiii.lcü::,; don1;aarn. no::; 1~h~!"!1ãf.'~ lH~vi:lln "onlPC;Rr)o :.l. ' A hulinflo.f;o às afil'UlaçÕes e. 
céus da África, depois de terem guerra, t.iuIJam sido "positi- \ alemãs sôbr" o auxilio dos Es
desalojado, dali, os italianos, \';unente destruidos", enquan- tados Unidos, declarou: "O Sl',. 

Alll'esental;<IO o orçamento to (JIW aH perdas 1~'iti"'Uicas não Goebbels disse aos alemães • 

~;J~c1~~~t~~<;s~\~~~1 (,~~~1~~<':~~: ~~il:\71":;:1 \l1 ;~~~tell~::aq~\il~l~:'n;':::~ I~l~~r~_~~::~il~h~o~;~~~~:~~!1;~~l~:~~. 
midá't!is reforços recebidos etal'(l <Iifícil, mas dedurou 'lue Itarrle; mRR afil'lIlo à Câmara •• 
,Ioa Estados Unidos, em aviões, tem confiança na vitória. que os formidáveis aviões nol'
bem como do Canadá, a avia- DeeIarou '1ue, nos dez lílti- te-a,merlcanos estarão, aquf, a • 

para produzir materiais de guerra" , 

Tranlferêncla de 
deltro,ers 

\Va shiJl~lOn , ]2 ()lemer) - .. 
()~ nlPio~ autorizados 1101'1.c
anWl'h.'íl1l0H infol'lUaUl que o 
P]'{!HÍll onlP lloosevplt anuIH'ia
1':"1 ~ l t rauf.;f(','('nda de nOY(i S 

~ ' dt.~ }:;tl'oyPI'R " J)al'a a IIlg:la.t c r 
1'a, logo (]PIH)iH de tpr sido assi 
Ilada a 1ei de pleno~ I'odc 1'(' f.: , 

qW\ ('01110 HP ~ahf', foi j{, :Llll'O

\'ada IH'lo Henado e r'íilllara, 

A Inglalerra vai 
receber viveres 

;">;0\':1 Yorl<. I ~ (Hellll'r) - 
() }tl'ohlC' llW d(' ah:u-iteC'imentn 
dt.' \' í\'t.\ l" ~~ :.'I Gl'ã-BI't.'tanha (' , 
nH opinião do ~r , :\\'aI'011 ()a1'
rilllHlln. 1'(')In~!;('nlalllt' cio ~1', 

HOOS(\Vt,ll Cjlh' \' iajoll para a 
IlIg-IntPITa, o maio}' )ll'ohh'lll:l 
qll4' };(' apl'í's,f'lIta a OK ]'~slafi (;~ 
l ' niclo8, 

I~~};H dc 'dnra(:ào foi 1'{ ,ita IH'
lo "r. lI;1lTilllallll a os jOl"llali,:.. 
ta~ , ))OlU 'O a lJt('~ dI' ~t.'g-l1jl' par:t 
Louf!n':-Õ , \' h1 Lisboa, 11:11r!O :!c
C"l 'PS{'PHl ado (Jlu' () :' H'{~]4'},;l1l1Ul
t () lla J'( ' l1H\s.~a dp \,Í\'('l'(\S e 111:1

l(,l'i n l ,k !!lIt.'lTél ('OIHi{ ltlW o 
}tl'indpal ~ (l I'\· i<.:() ~ell . 

C~s~d~Guar~-livr'J~ 
em sua casa 

I'~çflm Pfilspectos à Cx. 
Ilostul, 3í17 S, PlllIlll, Preci
fiO "gentes ('m (ouus RS cida
des. 

Nada espera - ----
da Rüssia 

1l1'1~l'a<l (), I ~ (I ;, P,) -- EH
fpra~ !)('ln in form:ulal; tliz.ell1 
l-;aber que o 'gO\'êl'llU iUf,!;oslan) 
não C::iI'('1'a allxíli o aJgulll da 
Rússia vara {'onter a expansão 
al emã para a Il1~o~lávia. al'úra. 
lima expl"t'~são diplolllá.ti eu de 
( Iesa~rado, ('01110 fez (,sta 
<iuando as (ropas nazistas en
traram na Bulgária, 

•IV I I • : 1_:'111 *:J .:
U .. )..JIII 

•
DE 8II~IL1TICOS • 

EXISTEM. NO MUND • 
" . O " 
\-forre diàriamcnle grande • 

nÍJmero de sillJilicos • 
combater a sífilts é • 

dever jmperioso usar o •• 
I=4 !Pm.I.s!:~~'! i


lO O IIDgn8 limpo de Impureza e bem estar IIl'rlll, • 
orlge~O;IR&ror.reQlmeDto de manlfestaçu". ruhlncIl8 d. • 

dorao ~o~;~~:~~~C:~~, d~oT~~~o .1l3Ülco~BUMATISM() , •"···..De8apllreotmenlo das mantreataoões alllUtlolu e • 
d. loJo. os l"cÔmodo. da !ando .I!lIllIco. • 
XIR 9r:'~'~:r:::1~08IJ:,~~o':'~~n~J::~el~odure~~,o EI.I · • 

d E' rfJep3ra'õ~g que.r.~re =at~aft~tI doa Hoapltal8, • 

e ea~ÔRÔS DUPLôS ~ JTse aenconc:ram ã ven- • 
da contendo o dObro do Uquldo e custando me- • 
noa 20% que dois vidros pequenos. • 

• 
ção Inglesa está em condições mos meses, os aparelhos de tempo", _ ••••••••••••••••••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:le\'Oro.11
http:estll.do
http:c~~~m~~;.CE
http:espec;ai.de.tinad.08
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Estomago Sujo : Auto VlaOão UCometa'" : 
Ás , ·pze •. .em saber por


que. senre-se de repenre 
 : Porto Altgre--florianópolls--(lItilf~a :~rande ab:ltirnenlo geral, 

abnrrccitllento. moleza, in I• Serviço diário de pasageiros e encomendas enb:eesta co- • 

dlSpOS1«)':lO profunda, mal 
estar em todo o corpo, pre • pital e Curitiba, com saidas às 6 horas da manhã, recebendo • 
guiça para fazer qual'l",'r : passageiros para Itojai, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com ··••. 
esforço. até dores c peso no • ligação para São Paulo e Rio, no dia imediato. • 
cstomago, na cahe':,'a e no 

\'entre: cmfim tÜO sc tem 
 • Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã •I\'on tadc nClll cor agem 
Ilrnhur.ltl. de traba lhar! 

Sempre C"}lle (,~las p e rtllrbw,:ões nparC'(X"'m 
•: Saídas pare Porto Alegre às Su. Feira., •: 

:-t!'!'im clC' rC'pt.'IlIC', clC'\'(' -SC- tc-r a ('('rn'za dI' 

que o eíitomago e intl's:linos estão muilo 
 • e domingo" à, 3 horas da manhã. •
sujos c cheios de materias fermentadas e 
to~ieas. e 1ll'!5lc mesmo dia convem lIsar 
Ventre-Livre, p~1 ra evitar qualquer complicação perigosa e molestia 
interna ou ex terna. : Ru~nfFn;iip~ PS~h~idt ! 

Um Conselho : (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) : 
Xão use nUIlca purgantefi! ••••a •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tenha 111odo de todos .. llos! -- -\ 

Os pUl'gnnt('~, ('~ P(' (' i;lll11('nt (' as aguas pllrg-nth'as, :lS pastilhns pur

gati\'as, os PI')::; purgativo!', os s(\es laxantl':';, os !":lC::; purRati\'os e as 

pilulas pUl'gativa!'i, S.;IO muito violentos e, depois de ('erto tempo, in·· 

fl amatn e estragam o estomago c intestinos. 
 AUTO-LUXO-MERCURIO \ ,"'·Use Ventre-Livre, renledio brando c suave, que' ali da, tonifica e 
forta lece o esromago e intestinos, e faz sempre muito bem ao sangue, V. S. diariamente li ~:(' """,- ' ,.;.Comunica 11 que mantêm . . .".' 

figado e baço. . • .' t 

f,: .. ..'. '- . ,',É por isto que Ventre-Livre se vende, cada vez mais, nos mais gações deste Capital .; Curitiba, pusendo pelas 

importantes paize. do mundo. 
 Acidades de ltajaí, Blumenau e Jolnvile, cuju I!' S \Y \C.s.lda,

Senhoras I Vim'asUse Ventre-Livre viagens são efetuadas em ccnfort';ve$ limousines Capsulas SEVENKRAUT 
tipo 1940, de domicílio a domicílio. (Apiol ·Sabina· Arruda) 

êste meC1ici1 mento é o 
melhor que uisle para 
Susp ens.i o. Alr.iJzO , Fal · 
las , el r. .restabelece asre·Agênda: Pfa~i.í 15 de Hov. n. 26 
gras em poucas horas. 

s. v.~!~?c!~a~.Ls para ~!t~~'-!?. d~ uJ FLORIANÓPO~IS - FON~ 1360 
boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio I Agente: ANTONIO APOSTOLO 

interesse, visite. sem compromisso a 

IHSTALADORA DE FLORIANOPOLIS'curso Catarinense de Madureza 
pois. seus artIgos para presentes e materiais elétricos, seus preços MATRICULA 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para Curso ginasial em il I\UlJ~, de tlcordo com o artigo 100 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de do Decrelo Federal D, 21,'W . 
$700, e assIm todos os materiais estão a pre:os ao , alcanc: de todos ~u~:tr~g~y!n~:t(;:~~e~~~n~:d~~d~~~~~t~:e::axd':B obter

Instaladora de Fl.orlanopolls inlormeçõeF, diariamente, nll ~éde do Curso. à l'rllç/\ 15] A·vendaemtodasasbó... Far. 
mil:ias _ Droc_ri ••. Tubo 9$,de Novembro n. 7. 

RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- Fone 1674 65 V.- 2:' , 
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 baratissímos mantidos em todo 

o seu moderno e variado sortimento.


CA$,A OaI8,,-rAl. _",_,;:;.zz: 

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

CASA O~IENTAL. 
TECIDOS IDlusas de ,Jl'rspy, de 10~000, 13$000 e 15$000 Seda Xadrez, de 6$5 e 7$000 

Linon metro 1$200 Ligas de borracha, para senhoras 1$500 I Seda Tafetâ Moire, largura 92 centimetros metro 10$000 
Llnon estampado metro 1$500 Veos para nOivas 10$000 Seda Listada pRra CBmisas (sRldo) metro 5$000 
Crepon para quimono metro 2$500 Camistl6 para homens, a compçar de 8$000 CAtYlA E MESA 
VolI estampado 1$500, 2$000, 2$500 e 3$000 Pijamas pRra homens, li compçar de 14$000 Cretone melo linho, branco, 1,40 metro 3$800 
Voil liso melro l$HOO Cuecas per.. homens, a começar de 3$500] Crelone meio linho, hranco, largura 2,00 metro 5$500 
Organdl liso, 3$000 e 3S800 Camisas com fecho, para homens 5$000 Cretone meio linho, br/lnco. largura 2,:!u metro 6$000 
Fustão estampado metro 3$000 Camisas com fecho, pafll raDaz ~$OOO Cretone melo linho, cores, largura 1.40 melro 4$5\10 
Merlnó em diversas cores metro 2$800 Calças rePlIs para homens, de 8$000, 10$000 e 1213COO Cretone meio linho, etD core~, larg, 2,00 metro 6$000 
Fustão branco metro 2:;;600 Calços feitas de !Ianela, para homens 22$000 Algodão bom, peça de 10 metros metro 10$000 
Fustllo mercerlzado, em cores metro 3S800 Ternos de Casimira, para homens, a partir de 30$000 Algodão superior, largura 90 centimetros metro 14$000 
Trlcollne lisa. branca e preta metro ;)$000 Ternos de brim para homens, a partir de 35$000 Algodão superior, larg . 1,50, peça IJ metros 35$000 
Tricolines, de 2$jOO, 3$, 3$500, 4$000 oSOOO Lenços a partir de $500 Algodão superior, largura I,SO. peça de 10 metros 38$000 
Zenr, de 1$500, 1$800 e 2$000 Capas para bebê~, de 9$1l00, 12$000 e 15$000 Alvejado superior, largura 1,59, peça de 10 metros 37$500 
Cubana metro 1$300 Casaquinhos de malha para bebês 4$000 Alvejado b ,m, peça de 10 mlltros 13$500 
Brim xadrez, para o curso prorissional metro 2$000 Porta-escova 2\10(10 Alvejado especial, peça de 10 metros 14$500 
Brim branco e azul marinlJo, para colegiais metro 2$000 Fita métrica 2$000 Alvej8do bem encorpado, peça de 10 ml"tros 17$000 
Brim pardo colegial, de 1$500 e 1$800 Bôinas para colp.giais 7$Ono Morim Dórlnhu, peça de lO metros 10$000 
Brins diversos a começar de metro 1$3UO Pasta de couro para colegiais, de 6$ 10$, e 12$000 Cambraia especial, pl'ÇU de 111 jardas 16$OCO 
Zuarte superIor, de 1\1800, 2$5CO e 3$000 Suspenso rios para rapaz ' 2$500 Morlm de cor, boa: artigo ml"tro 1$5:l(} 
Pano para cópa ml"tro lS7()() Suspensori09 de couro f:ara mocinlJas 5$000 Cbitão superior metro 1$500' 
Tecido listado para cortina metro ISECO Jogos de couro para rapaz 8$000 Reps l"ofestado para cortina metro 3$O()O 
Opala, de 1$500, 2$000 e 2$5()O Porta-nlquels 2$500 Pano enfl!stado para colchao metro 3$&0 
Opala estllmpada, largura 80 centimetros metro 2$500 Jogos de batizado~, a partir de 12$0"0 Atoalhado superior, largura 1,50 metro 3$900 
Flnlsslma Cambraia, largura 80 cent. melro 3$500 Capas colfgiais, a partir :ie 42~000 Colchas para solteIro 9$50~ 
Selim estampado metro 3$500 SEDAS Colchas para casal U$OOO 
LIl azul· marinho e grenil, para colegiaiS metro 22$000 Seda faç' nnê metro 2$BOO Colchas mercerlzadas, para solteiro 11 $000 

DIVERSOS . Seda Romain, lII 'Ugo superior melro 6~000 Colchas mercerlzada8, para ca8al 111$000 
«Leite d<l Colonla. 5$500 Seda Granlté ml'tro 5$500 Colchas brancas espeCial, para 80ltelro 14$000 
Esmalte .Cutex. 2$800 Seda Graolté, artigo superior metro 7$500 Colcbas brancas especial, para casal 18$000 
Creme Nlvea, tamllnho médio 3$500 Seda Peau d'Ange metr') 8$000 Colchas de veludo para caslll 22$000 
BAton Michel e Tangeu 2$800 Seda Organza em Xadrez e listas (novld"de) metro 9$000 Cochas de sedas para caaal 35$000 
Pó de Arroz Roy&\ Brlar e Gally ~$OOO Seda Ol'ganza. estampados modernos metro 10$000 Colcha ele pura seda com franja, para casal 58$000 
PÓ de Arroz Malva, 11$000 e 5~500 Seda com bolas metro 7$000 Colchas db renda, para casal 18$000 
Pó de Arroz Adoração, 2$000 e 3$000 Sedas eHtampadas, de 5$, 7$5, 9$, 10$ e 12$500 Jogos de renda .!Iara quarto, 7 peças 28$000 
BAton Colgatf, 2$300 3$300 Seda à Jour, bom artIgo metro 6$000 Jogos pintados para quarto, 7 peças 36$000 
'ralco Malva, 2$700 e 3$7:J0 Seda Lumiere, para combinação, larg, 90. Toalhas de rosto, de 1$, 1$6, 2$, 2$5, 3$ e 3$~00' 
Talco RORs, 2$800 e ~$800 centlmetr08 metro 10$000 Toalht.s de banhos, legitimas alalloana8 7$000 
Sabonete Lifebuoy, Lever, Eucalol, Pdlmollve e Ge8sy 1$400 Seda Lumlere, para combinação, larg, 80 Toalhas para chá com 6 guardanapos 12S5oo 
Sabooetes Cafoaval, Colgate e Cheramy 1$000 centImetros metro 8$500 Toalhas para chá com 6 guardanapos . 13'S500 
Pasta para dentes Alvldeote 1$600 St'da L1ngerle metro '7$000 TOlllhas pintadas para chá, com 6 fluadnnapos 27S00{)
Pasta para deotea Coigate 2i'lOO S"da Luwiere, Itlvl'lttia, hi.ri, 9i centimeiros metro i3$~OO Corbé'rtorcs para heh~, de 5$ e 6.$500 
Pasta para deotea Kollo08 3::;.100 Seda l,f,qué metro 3$500 Cobertores xadrez, para solteiro 16$000 
Sombrlnhall modernas em gorgurão chamalóte 18$000 Seda Laqué, listadA metro ~$500 Cobertores xadrez, para casal 20S000 
SombrInhas modernas, em Ieda 28$000Seda Jer~'ey , de 8.$5 e 12$000 Cobertores bonll, para casal 16S5OO 

E uma inFinidade de outros artigo" que deixamos de mencicnar por Feita de espaço. 
Aproveite o seu dinheiro. comprando na CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente a dinheiro 

'R1JA OONSELHELRO MAFRA, 15 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"D~Uci()soJ-Cuidadoso preparo 1 

. piiottJi~lJÓiIA IiIBALo Estàdd 
, Li~KI~llalUlll' 

(da Ordem dos Advoga- O·tSA I
dos do Brasil) . 

• 	 calft DDR d. CABEÇA PRedaoolo e OHlolou • 	 Process08 admlDlstratl

Vlk.lp~ concentrodo eI. mlnerae., 
rico .,.. IODO NAtURAL, "".... OI 
.Ianelul.. tI.allUtadas ., .m. uma 
••mano, ....,.Igora li sangu., aUB. 
",."ta o p.t O • crio carn•• rlla •. 

A ~(' I l' u ein tll'H' ohriu CJIIC> 11 IIHlj!r" ZII," 
d.·ltilidlldt" li pollr!'z:L til' ~:Llll!tt(' (' o 
('l"!o!u\allll'lIhllWr\',':<t1 n'~n l \nm lI:! i nSllf· 

firirnl'ialll' iOllo na)Õ~llIlJ{hlltl" QII':IIIII11 
(I ~ t:l~ . l'j:p<>cial llll'l1h' 11 qU I' !,(ln lrol" 41 
)Wso,cnt ('('(' m de> io(lo lIatllml ( n:ju n 

t udnohlldn chimlt':llIwnlo'" IIlll iWsVI" 

;.:~." tUlI. i..:u; , 11,'111 ,-"u, u:o I'P1: illll'II': l\.ii. 
Ini' ntn r ef:.Jl1ul,.: r it'H$õ(' pO" .. j,"(·, phlt"r 
u Uj!nll'llto di!' Pl' l'ÕII (' 1l 0\'1I~ l' ih'r,.,i" ,.. J: 
Imr islõoqu(' \"('I1H1t; I:IIII :11õ p(' ;,s'""'''COIl' 
tlnU!ltE'm hI:tj:! r'll'I , f"!'õJ!n1:llluJol (' a ha tl" II :", 

n jlCz.n r dl't l'n.' hI l'~c l'II(' .. h.· J\p(l<'tIIt' , 

Com ti t.ll·:';l'olH.'r la th' ri","!" ('HIW('Il' 
1rndo d(' S; I('~ mlOt.: racs l·:o.tr,lh idr l:' .!t. 
u ml\ IlI;.!" /! i~rU!l l' .10 O('('l ln n l'nt', iÍ" <I, 
pml(' ,, /!ura r , :-;, ohh'r It 11U,IIi I : l l,II ~ " d,~ 

10,10 Ulllllml 1I I' ('l'l'''a r ia ft !l Nr:!'" j.!1 :1" . 
tl nhl~ . \.:1' 11 1 '· '· 7. " ~ III'I I ~ rkn I'lU in,l .. 
q 1hJ 1190!ll ra!l. \ · i.,l'!p la;: C('IlIIljUI' Oi' Q(i, 

1IIl'lIlo!õ~l'lrILI1SrurJm'mOnLCn rnCII ri'., 
r rl'l:lllrl1mh lllS fo r r u lI tJ CI1 t' r /!I/UI. I'ru
pnrt!inll:llUlu lIllI cnIllIIIN, • .'i UIII ,r ifllt'nlu 
,li .. / ri l1lh· f,· r rll.t"o hl'l·pphullpha totl,· 
cIl 1('i'l, LWl11 (' tllllU "11 IIH/i)' Irnj);lflnllC,' 

tllI !" \' i l alll i lm~ - n \llumlnn 1l-\'Ik"lp 

I'slimllln li'" ~1'"1I11I11t '" 11il!" ..., I\·n ~ wu 
Ih lt"lllras dI' ~\Il'(' \t ~ll strku iA\ l i~J" 'I" 

.sa\.-J iL di~t· :.; ::i " d r' lo:0rl lllrtt... C IlI lIi.t" ... . 

ftU'\(l r" s ,111 pl'SIl n'l l"iIlH"nln~· !\ I). 

Tr(,"'I' lllu priIllItIOlõfl ,·\·ik,·l pconll'lII 
'mr! ~ r"frl' ,. (' ,,!.to' Iln QUP lI'.! ki l" dI' 
" !opina rrl'f ':I :lI / :!k ll,,S il" ,nlllll!t'l'I lrt·,... 
('I\s:lJlal .. indorl0'llll' li:!!lkil"'"tl(' 1I1. 
lu ('(' : n \ll;';: (",I<' il' rln '1111- 11 O\'nR, 

Conit'~'I' u '''lll11 r \ 'i k(' lp huJ(' m<'S1lI 1J 
,\ Il' os rr;')t' l\lI , IIhllli,lru; c 1Il1l~r"" ,I.' 
1II1 .~r l'n'a 1!:\ 1I1wlll IHI\· II .~ r(lrrll~ (' l'n" r-

1!il.l!<. \'ik"l p " lI~!tI 1I0l\l'O " n c l lU' ~ I' ti 
""udn llll :, húnli IlharmaC'iul<l d rugnrl:,!o 

L ADO R ,\T OnI OS .\ ssoc l" nos n o AnA SII•• LTDA . 
R u a rlluJln o r".rn nnde i'lo , 49 - Rio ,1(' .Jnn L'lr o 

~VIKELP 

Cré~ito Mútuo Pre~i81 

Proprietjrio.: J. Moreira & Cia. 

MARÇO 4 
Foi eDtrl'gue à prestaml@ta IsldorB G eor~ína da Silva, 


resideDte em S!!.o José, plJ ssuirtora dfl 

caderDeta li. 7.949, o prêmio que lhe coube em 

mercndnrlas, DO valor de r~ . íi:~5n$OOO, contempla · 


da no serteio de 4 de Março de 1941. 


MARÇO 18 
TERÇA ·FEIRA 

Mal8 um formidável sort l' to ti Crédito Mútuo 
Predial retllizará DO dia 18 dI' MARÇO com um 
prêmio em mercadorias no valor de rs. 6:250.$000, 

além de muitos outros meDores. 

Continuamos pagaDdo o lundo de reembol so a 
tod08 08 ~restamIEtc. s cujas caderneta8 tenbam 
completado 10 nnos sem iDterrupç!!.o de pagameDtos. 

ê l~LMI~Yi1i~~l~~ 
• ~ '. .. : ~ ç w. 1 ... ~ ' f" l ':'" '; ) • / 
~~....- ,.,.. 

LLOYD BRASILEiRO 
• PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortll 
no Sábado, e para o Sul na quarta· feira): .COMTE, AL
CIDlO-, .COMTE. CAPELA-, e .ANIBAL BENÊVOLO

LINHA 	PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO- e .MIRANDA
LINIIA fUO/LAOUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO_.

TUTOlA!FLORIANÓPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O NORTE: 

na Joio PIDto D. 1S 	 vos e Das Repartlçõe8 
Públicce. Regist08 de 

Tel. tQ22-Clt. po.tal U9 Marcas e Patentes Da 
ProprIedade Industrial. 

ASSIONATURA~ Naturalizações. 

N. C.Dlta/: Av. GRAÇA ARANHA, 

Aooo 40SOOO 26-1', sala n... 

Sem,,"lre : 2l1000 
'I'rtmellre tl$OOO CAPITAL FEDERAL 
1/16a 15000 
" "mero ..olIQ J'-1Io1 

404 ilO- 64 
No '"tn/fl' I 

AnDo 
Bemellre 

TrlmARlre 


AODODetol medl.ole ooolr.cto 

" dtreC(lo 010 .e relpoolabllll. ~41AJ.rA 

pelol OODDellol emlllldoa GOl 


.rtllrol .lltllD.dol 
 Um relógio de platina,
!"---::::::::::::::::::::==I chato, para cauca 
Clube do. C.c;adores de desapareceu de uma casa de 
Estado de Santa Catarina residência, desta cidade (Blu-

Convocação me~:~~:se , a quem souber opa. 
De ordem do sr. Presidente radeiro dêsse obieto , dirigir·se à 

c~nvoco os senhores associa~~s red~ção. do ESTA:DO, onde será 

~~~teseCI~~:lfz:~~ ~o d~~e~b1~~ ;a~~~ . s~~;'er;:~t;;:~~~o~.seg~:: 
corrente mês, próxima sexta· feira, 
na sêde do Clube Doze de A· 

gosto, às 20 horas.
ARTHUR MOELLMNN 

1n secretário 
"v·3 

Quer ser feltz ? 
Em negoclos. amores, ter soro 

te, saúde e realizar tudo que
deesja? Mande 1$100 em setl05 
e escreva ao prol. Ornar Khiva. 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja
neiro, que lhe Indicará o melo 
de obter tr1umpho, prosperida
de. forlun! f saúde. N§o hult•. 

Terrenos ~o Balneário 
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do 
do Leal. As construçOes aumen
I. m. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arl Santos Pereira 
que se acha encarregado d~ 
venda dos lotes. 

Representantes e 
viajantes 

Precisamos para todas 8S 
e ZODas do Pais. Negócio sé· 
rio tl lucrallvo. Útima8 COD' 
ções. Cartas A FABRICA DE 

bém . contra a compra dêsse 
relógIO. 

B1umenau , Fevereiro de 1941. 
10 v.- S 

Dôr de dente? 

I••U........ a.1 ....t•• _ 
............. "."a•. 


Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 


Molestias internas, de 

Senhoras e Crianças em 


Geral 

CONSULTORIO : 


Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélla Neto--Fone 1592 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 


RESIDENCIA: 

Av. Hereilio Luz, 186 


- Phone: 1392 -

Athmde a chamados Aceita proc'!raçllo pllr8 receber .veDcimentos em to

~~~:;:::;~oo,. :~;ian~~ ~a 8ia~ I'"'' R.~""o•• F.,,,.,•. "u'"'' • M"o"'~" 

Fundada em 1870 Side: BAIA 
Seguros Terrestres e 

Capital Realizado Rs. 

Capital e Reservas 

Responsabilidades em 1938 

Receita em 1938 

Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 _ 

Sinistros pagos _ 

Bens de raiz, (prédios e terrenos) 


Diretorea: 

MariUmoo 

9.000:WO$OOO 
50.058:377~952 

8.188.652:899$714 
22.786~t8~148 
71.478:79 t$813 
5.094:715~170 

t7 .1811:248$949 

Frandsco Jose nodrigues Pedreira, Dr. PlInlilo d'Utra 

Freire de Carvalho e Epilânlo lose de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 

da América, Europa e Afriel. 


aFI~SPIRil alivia e reanima 

. -- ---- _. 
Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade 

Limitada
Banco de Crédito Popular e Agrí(ola

de Santa Catarina 
" 

Rua Tralano n.O 16 - SMe própria 

Registrado DO Ministé rio dn Agricultura pelo Cprti(icadJ 
D. 1 em 20 de Setembro de 1958. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
C6digos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

l"LOltlANOPOLIS 

EMPRESTA ESPECIALMENTr.; A AGRICULTORES 

Emprestimos _ . Descontos - Cobranças 


e ordens de pagamento. 
Tem correspoDdeDte em todos os MUDlclpios do Pstado. 
Representante da Caixa F.coDomlca Federal pllra R venda 

da~ ApÓlices do Estudo de Fernnmbuco, com sorteio 
semestral, em M"io e Novembro. 

Paga todos os COUPODS das ap6lices Federais e dos Estados 
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 

MaDtem carteira e~pecial para administração de prédioB. 

Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas: 


C/C à dispotliçllo (retlradtl livre) 2% 

C/C Limitada 5% 

C/C Aviso Prévio 6% 

C/C Pr8l:0 Fixo 7"/0 


o NTRATOSSE' 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

N•• to••••••belde•• t••lço.I•••• o•• IIroochlte....... 

~.::.~.:: ~~~~~...",~~::~:-n:.Ir=....:::u!:~~:-.:::.= 
: :':!:::;I..~b~~:::!~ ::.:r:.'::::.~r::.::.::o~~~o: 
... , •••• doa tuberculosos tom••do-. con".....'ellleD'" • 
CONTRATOSSE .* recebeu mo" d. 24000 ."••t..... _
_delro..~T.nh.... culd.dohN.... d.la_ ......r.· .... 
....... CONTRaTOSSE, qu•• __r.to. a" t............. 

•• /Wr....... I..I•• T.._..a_ -.-.. ._ .... . 


AVISO AO POVO CATARINEMSE 
ANIBAL BENEVOLO: dia 15 de mllrço para ParllDaguá, Linh. direta Porto Alegr~-Florian6polit
Santos. Rio de JaDelro, Vitória, Caravelas. Ilhéus. S. Sal· 
vador e Aracajú. Agente em f1orlan6pollB 
PARA O SUL: Empresa Jaeger & Irmão 
COM'l'K VA.....;LA: dia iü de wart,:o IISrS Rio GruDde, CAMPOS LOBO & Cia. Saldas de Florianópolis às terças e sábados 
Pelotas e Porto Alegre. Saldas de Porto Alegre para 'Florianopolis

DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN RUA FELIPe SCHMIDT N. 39 	 às quartas e sábadosCIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO; 

Caiu postal IIJ· - Ttltpho",1083-l!n4.Tel. • ALLlANCA
Saídas de Araranguá às quartas, 

sábados e domingos
A"""-R,, '''0 "'",o. "m,~m - DI" B'''.~ Escrit6rios em ItaJai, Laguna e 

9 - PhOne 1007 t2 - Phone 1338 Ali"''' lDl PlIrlUoDOUI : DAVW SILVA 
BlumellQU. Sub-Aqente em Laqe. PRAÇA lfl DE NOVEMBRO 

H. C. DA (OSTA - Ag~nt~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 13 de Março de 1'" 

Dma ·llota para transportar 250 .n bOl81S 

Os Estadoí' Unid~sj lançando a lua espada na balança, mostr.rio que 

as democracias, quando querem, pódem transfor.mar o Mundo. 
XtJ\'n Yurk . t:! (I'(lr Frank (an~·1 .. I scmanOIJ, ~o •núml'fo dos transpor- \ ~8. da ComisRio-· de Marinha mer· bém uma rese"'. de mai~ de 1.100 cO,m uma fJ~pida tramiformação. fi· 

0;;:('\' cum('ularista dn ( ' nited Pn'ss) se l,rol)Onha n tonuar cl'I.la u.hmo t('~ do exercito, cante, 27 na\'ios de carga bastante. I d d' teJ8m aptos I)ara o transporte deI 
'-' ~)~ l"írcuhn,' na\'ais ~firmRm ~~e d"l'h.iiu.. . I O JlU\:êrno jn tnmou posse de na- mod~rnÍlftdoR (' dofados de grúaM ::!t~:':: ~r::t8:d:·::~:i~:: :: ~:: trelpas, ou CO~O. porta-a\'iões ou 

1o J:nn~rno t'stá reunindo. por mt"io Pura Il'Il'In, (nnlafla IUlsse dm; \' e· \'ios ale uma ,tonelagfm bruta que elélrl,cas. ., mocracias americana8, ou que estão cru~adoreM auxll.are~, .. 
da ("nn~n'utiiu. rt'l"un:oolru(ii.o ..~ aqui. loze" bar<'us di' cargo e d~ I,as,m· Ascende n mais de ,100.000 toncla· GumdR!oItl'f'. m~lto malort.·~ que 08, sendo construidos. Ja roram transferidos ao I'over.. 
. - d b I f I d ~eirll', rl'lir"ndo·os, em 1I1~un. CR· do•. cifra 'Iue inclue 210.000 lonc· "ue.e usam habllu.lmenle nu, "ar- I' ,. no dh'crso8 ,.apores d. p....gei

SI('8U l' arco:oô. unUl \' US a ru a e 
IIl'.U:OÔ, de ImllOrlantcs róloJ; comer'lladas de barcoH dt, 11Rssageir<'s, coso ~Ão anexados, IJara a carga e 1 No conjunto. o govêrno poderia rus, entre étes (J "Santa Helena" e 

tr.an~porh' 'IUl', eRl l'a"u de ~mcr. dai;;;, E!o'tiiu l'.cndu repafAdus anti . umas iã,OOO de oulros com capaci- dl·...carJ:1I de acroll]anos tnnque~ e Iran~ladar 250 mil homemi, deixan- I o "Santa Maria'" de 7.712 tonela.. 
gl'nl"IR. pos~ Irnnsl)orlH.r m;HS dt' I ~us lran,!olIJOrles da élloca da guerra . dadt' Ilara longa~ travessia!'!, rehn. Artilharia IIC.'sadu. Ido melade dessa", unidades na\'ai". das cada um, o USanta Rita" e 
~ãO.OOO ~lIldados, n QlIRl<llI~r IlOrto' d~ 191-1, l'onw u "(teorJ.!'e '''AshinJ.!· I cadores, harcfI:>: d(' carga, barcaças E!o\lll!oi eRlbarCatl-1í'!ôi de grande \"e- 'fndoSi OR mndernos vaporeH de USantR JIlc!S", de ·1.576 ton(>ladn~ 
do hí'misférao ocidental ou mais I 1cm", e outru transllor.e já utilizadu I e outras emhllrl'a('(-Ic~ auxiliares. IOcicla.dt! IH)dem rcalizar \'íagenH de . ,1R!iI~ageiros encontram·se IJrOVi-\coda 11m. cinco vapores que Je\'am 
além de fieus Iimit~!õO, ap<,sar dl' que I na cnnrlagratão eurollcio, "O Amé-I O D('partamcnto de Marinha ad· Ircs mil milhas <,m uma semana. !dos de lu~areR para canhões e comi· o nume do presidenle e de li mil 
niio há sintomas de que () gO\'crnu I ril"a" foi incorpurado, há algumas . fluiriu ou rC('cbl'u, em outra fór- O gO\'4~'rno ))od(' rin utilizar lam-, truidas. lambém, ele maneira que, loneladas cada um. 

A,und.do um Ir.ns·1 ~Poderoso exército inglês 	 estaria I o ESTADO esportivo I Lo!~!~~2 iI(~~~!r ·_ . 01 Ecos e Notícias 
almirantado emitiu um co- ___ 


,. I munícado. anunciando que 

Belgrado, 12 (United) Dlreclo de E. FERNANDES um submariJlo británico tor- O d C i F d 


desembarcando no Pirêu 
- . Versões. ainda não confirmadas ofi

cialmente. anunciam que os britânicos concentraram na Africa ...• ,._____ ____..... ~:deo"!, afundando·t no M~- Sous:r~e;;tI e eo~teve aU~~::'iSã~ 
,lt~;rBneo, a, um r~nspor te do cargo d e prefeito municipal150.000 homens, prontos para serem remetidos rapidamente para a 

Grécia, na previsão de um ataque alemão a êsse país. Acrescentam Ot~,~,:~:Ti~i~,~~~;:~i~:~~',~,~;~, 111):;:I~: I ;,:,:::~;",::~:::~~:~, ::::;~':::I'::",~n ":~;':::,;;;;;:.'" ':'::: ~_~a_rr':;aod~.ue lU pesa amen e de:'!0:'~~:1:P:~:~s. ho._	 reune.seas informações que já estariam desembarcando algumas divisões no 
Pirêu. Afirma·se, ainda, que chegaram hoje àquele porto 40 trans co, o :-iiIlIP:'tIint I' \""IOI'OSO I'Mll1:l- 111:111(10 UI11:. ":"l'il' Ik ill\dalh":l."'. Instit~t? !iist. e Geogr.. emIV.d S . I je o 

tll"liu )Hu'anal'I1M'. qU(' o l 'a l'Xt'tllTio· • IIL' lima 11'"101 	 sessão ord 111 C:ln a•.I a Delaportes de guerra, carregados de tropas britânicas. 
na pl'lu no:.;.so EsI:ulfl , ondl' (Il'ixa-

Por preços extremamente vantajosos I',', IIIH raslo IlIminoso assillul:lll. 	 A 7 do corrente, foram rolcl u OI sua passagl'Ill, h·:!\'llrú. llOjl-, 	 ....-.-.'--' movidos: da coletoria de São "" Inllli.'io",,1 L"gu"", 11111" 11"1'- IFrancisco para a desta capital. 
. . . . tida de fllll'búl, ('ullI \llll tllliUll'1I 10- O CACADOR O 2" escriturário José Gaia: e, 

.. ' . . 	 "":i 11°"0 1,,gtllll'llsr ",li, 01,' I'''''''. " ~~:!~ioPar~a~~~:i~~ ~~~ra.es::: 
bens Jll' I:1 fl'liz 0I101"ILlnid;u{l' de ..:.. bos com funções de coletor. 

AMODELAR 
está liquidando todo o atual stock de ternos nssislir io rXihiç,," oi" UIH IfIlHOI"" ,e~I;~II~L;:~~:;~:' o :::: o 4" escriturário João Teo. 

fe~tos e também os seguintes artigos de verão: :~u~,,r:'I';,,::aad:;,~~ ::~:~,',la,, '::""II:~~~::'\~,i:: :,:~','ni;:,~';:~~~"em ;;,';';,',';;:, ~::: ,':,'~:,~ tônio do Livramento Carvalho 

:~~s:s4~e$OOg~ V~~~i~~S"~~O~~~~~"~~fll~t~ t~t~ ~,:'~;::'::·i ~"::;::'a'\::,'~',~':,';, ,;~.i:~'~;'~::i':~~ :~i;~;:;!-~::::~;;~~~ e:::nl',"~;~:á:':'~~;:':;:~;':~ 	 ~~~~~~~~:~.cR~~n~~e~~i:;~~ 
'I' I I r I I 	 sado das mesmas funções e re

H.B.-Dentro de 30 dia. receberemos os .F,ml- ~~:I(;('I:(()~(\.~:::I~~l '~~1 111~1(::~~:1~:: l'S «UI.! :;~~l~lC':~'~·:~'h:'t;~~:~)l;~~i;:;~~~II~:,,.~ IU" (1J1'l·\·llol'l'.;; 	 colhido u sede de sua repartiçãot) 

dos ternos da .Ita conFecçio .Fischer., , I)tlJllill~1) prúxilll~'. I) Tllbnr,in - ~HTOlJ o "luN;mmINIH'· rOM ~o~';, escriturário Carlos Domi

64 v.-17 J,~::ol::::" :;~~",li,~,oI:), "~~Il::;."'::"~:.ritol:: Bl'ln lTlIl' iz~')~ll,~ÚJ~O Oh'l'i,lion.1) 
Para o cargo de 4" escriturá· 

' ~wal1cl (' ll1la. oude () "1-)('1"- - DlIl'anll' o jo;.(C1 1111 <'<lIIIPO do Cil~O QUE VAI PELA IUGOSLAVIA pail'o Ih

11 "XI""'II'" lHúxi· !'IlI",irinha, Il 1""1'0'''''·cílio Luz" F. C... L:nuleliuo 

Istambul. J:l (U. P.) - De Belgrado informa-se que todas (I
mo do futl'lll,1 110 sul do ESltlllo, Lisa lllulou l'OIlI um stico h:lIlfll.j

IIll'dirú forças com o l' SqU1Ull'ilO Pôl- I'inha \Vilson Lar'a, em ('OIlS{'<!IU"Il.aR gestões para o pal'to de não agressão ('0111 o TIeich serão 
]lossi"elnoentc pORlel'gadas, para que o 1"'íu<:ÍJle I'''gente Paulo dói tlll Utlla disl'llsslio sun.:itln l'nlt'(' 


possa consolidar s lIa situação interna. O TOlI:">lmO IIE nOMI:>iGO os oIois, - E' que já umo vez Garage oFicina
e 

Telue-se que as exigêndas gel'lnâniL'as, deluasiado seve :>i" IlI'úxi lllO domillgo. a l.íga EM S, PAULO :~~o~~e~o~:o Iébre, morto 


Delambertl'a~, lU'oYoqueul distúrhio!; 110 pois. onde as lUlas internas só Flol'ianúpolit:lIlil «1(' F'lIh'húl, a l'S- S, Paulo 12 (E.), - Esta noi
eessaram delJis que rehentou a guerra 11111Udial passada. Se a Completameote aparelhadal 

f" ..~"da "lIli,la,I,· 11111' ""i"III" " f,,· te, no estádio municipal de Pa· FAZEM ANOS H01E: para qualquer serviço do ra'lugoeslá,·ia fosse tratada da llIesma forma qne a Bulgária, os Irhoil 101'''', rlll'i< realiza,' " aher· caembú, houve amistoso match Sras.: viuva Eugênia Dalgran. mo. TI'It'fooe, L577-Rufl Fehlokos opositores podel·iam pro,'ucar a quéda do gO\·erno pre lura d" 1""'II'"',,"a oficial de 1!)4L en~r.e O Corinthians e o Palestra de Brüggemann, professora Ma.
sidido por C,·todtch. 	 lipe Schmldt - Florianópolis

Ês~c IOI'Ill'io, COIllO l' sahido, til'- Itaha, ria Lacínia da Rosa e Vivaldina 
,'ia realizar-se n !) do corl'('nlC', tl'n- O Corinthians saíu vencedor Correia das Neves; 1------
du sido Il'unsfl'l'itlo l'l11 \'irtud{' dos pelo score de 2 a 1. Os dois sritas, : Guiomar Pires e Lau~ 

Dr, MADEIRA NEVES - médico especialista em jogus 010 Curitiha F. c" nosla ea· tentos d? vencedor foram feitos rita Gonzaga de Carvalho; 
IIila 1-	 TOSSE? BRONCHITESÇpor Carhnhos, ambos no 1°. tem· srs.: pror, Heitor Sousa e 


Gl'nnd(· i, 11 l'nlwdnsll1o CJl1(" "{'Ínu po; O ponto do Paler.tra foi mar· Militão Barbosa;
DOENÇAS DOS OLHOS (' 1111'1.' os l'sllorlislus 1m'ais, C'11I lol'~ cado por Capellozzi, aos 21 mi- meninas: Celina Gonçalves e 

Curso de Apellelç'lamento e Longa PrAtlca no Rio de Janeiro IW dl'ssl' turneiu. nutos do 2", tempo , Zélia Luz, 

Os ", .. llI's fili"oIos ú L F, 1'.. 'I'''' No pr6ximo sábado à noite, .. '.t, . \: ",".~ 

a (~h ! ( ' lIl'OI'I'l'r:1o , suIJIIH'h· ...:nU-Sl' a no mesmo Estádio, iogarão o Ipi- Muitas e muitas serão, por .,.. ....'... '.\.'." . ...'...•. •.,.'.•. ,'.~.'.....\
bons lI'pinos. ('S pl"'antlo, (':\(Ia 111l1~ ranga e Portuguesa de Esportes certo, as felicitações, que, hoje, 


Coosultórlo: Rua João Pioto o, 7, sobrado - Fone 1467 faz,'r hdl""nl" fi~lII·a. à passagem do seu natalício, 

Residência: Praça Getúlio Vargas, o, 10 - Fone 1504 SAl'" N,\O FOI A PORTO Obrlg.lóriã"a· nOVa receberá a gentil srita. Jandira 
 ELIMINA! FORTALECE! 

ALEGI!E orlogr.fia na Del:;tITAC6E8- t I 1'''~::;;:'':~~~:~"~~:I~il::;: ~,~"~I , r;;i ,.~~,~;' Imprens. Estão·se habilitando para casarUm POVO que nau eme I'olll,'iro "SlIUenlo 0111 A,'"i , n:io se- m:~do ~!n(!~;:~~~~/~e-u~~ ~ê~J~, r.:i~~~o ~~iv~/ :::~sE~~ Um .vlão al....lo 
~uiu I"U'" Po,·lo AI"gl'o, onole il·in sugestão, que lhe foi apresen- Amaral. foi d~rrub.do 

Washington, 12 (Unitedj _ quando disse: _ "Não existe ,IiSI'III.." dumillSu . pro'>xilllo, IIDla VIAJANTES 
Ao finalizar ontem o debate Inenhuma divisão em nossa le- I,arl"la cOIIII'a li S. Paulo F. C., tad~ em tempo pelo Conselho Belgrado, 13 (United) - UmI 	 I I I ' 1 11 NaCIOnal de Impr.ensa! so~r~ ~~ra Porto. Alegre: ~m~e, no avião militar, cuja llacionali 
em~qlle foi a~rova(~a a lei, , .. Ialdade. Nós constitui!1!0s um ~'ô~':' ~~~;,:) " 11111 eOlI\', e 'I"e '" o uso da ortografia slmplIfI- proxlmo dommgo. of,clara uma dade não pOllde ser estabelecl
1:716, de C:UXZllO as democra- I·povo, - povo que nao se ate- ' '. cada, o sr. Getúbo Varl1a. missa, na Igreja Anglicana dali, a 
czaH, na Camara dos Represen- moriza e que fará com que o ,\ 1>'ICJATn''\ DO "I:IIUZElRO·' resolveu aprovar a respecti- por alma do "premiec" grego di' ~as ?~e. se a~~:lta dera 
tantes, os oradores de ambos verdadeiro americanismo não POI'lo Alegre, 13 (D. , :oO - Ecoou ~e va indicação razão por que grei. Metaxas, seguiu esta ma- a emao, 01 Incen la o. e er
os partidos , o Democrata e o desapareça da face da t~n·a". ~~~,;l,~ ~~~:!~~,;~~oe~, ~~'~',~~~~~~~, ~o ,. :~:::rJ~ '!entro de' 90 d~as, toda ~ dcugada ? rev. monseuhor João ~é~::oiu~O:SI~:~ b~~:~:a a~t~~ 
Rep~blzcano. proclama.ram ~eu ,Igualmente. f?z aplaudido o 'IU."I'O ~c p)·ollsslo".ls do s~o P.ulo Imp:ensa. do paI' adotará, Chryssakls. Donjl MilIlngllam, caindo em 
desejO de manter o pais unzdo, llder democratlco Jolm Rock, Futeból Cluh<!, da Poull":" a. .rb" d. obrzgatorlamente, aquela ma- E'NfE' UE'IRO t lT·t·· . men~~~~'!ne":l~g~~Ci~~ee recomen.. quando fez u??L~ invocaç~ pa- ~~vae~~~~tll~;ta~~l~l~~al~::~°S::l'Ô:;~~:U() da neira de escrever. ~ a.;,Rl~ e ~~~rl~a~~ deuo'lugar, como 

_. q id 1t ste todo o ra que todos -'ormem atTas dI! o o,;,tá<l'o ",r~ al,.,·,o resl"·mnen'. 'o Camisas, Oravatas, Pljames MANOBL ROSA ALVaS, IIIIIrmllrl. se observou aqui, a uma acell
apoIo Clf1prcs en e. presidente, nao como de1!wcra- publico. E"{' em eO)l~'<Oes de run"loMr MIas d s m Ih es I .,01lrec:1 ..111 "n\cDl PI'OlIIIIoull. tuação da tensão reinante. 
re Au~~;:wra aclamou o líder tas, n~m como TePU~lICan::s,::ar c:n~:~o '~: :~:::~~e:t::oI:n,::~o::~; no~es pr:ços, ~ó ~~ ÓfSAS 

Mis- =:.&cau. ..r .....011110......&n- Acredita-se que nenhum tri 
pano, Joseph MaTtm, mas, Sim, como amerzcanos. "osleMI, volel e !&nls, Mas. nAo I,,,po,'. CELÂNEA. _ Rua Traiano. 21 1:>6 8v.-4 pulante sobl'eviveu, temendo

----------------,------Ise que todos tenllam morrido 

Alug•••• um, c6tnOClo. hl· Cartazes do d' 1-a ~~e~'::a:l~:d~.u em consequêll
gllnlco, própriO p.ra ca. Nas esferas bem informadasQUARTO S., OU .011.lro, na PEN. ---~-ro-~ não se espera nenhuma reper

sAo SUlCA, • rua Esl.v.. 'unlor, 135. A-. -o- H u , I: 5•••...r. H O , I cussão imediata do fato, mas... I CINE REX I -o- o povo reconhece que pode dar
bl.~~~ '.mlll.r, p.ra puS08. de 1~~~'1 CINE ODEON 	 NO IMPERIAL lugar a um sério Incidente. 

- FaDI 15., ..,-, '0IlII 1802 - A'I 5, 7 • 9 ho... ... "'15.' ... 
• 	 A'. 7,30 horl. D61 S./VI, Alnlldo f'IImllll, O Gorelo e O Migro nl 111.11 Machado & Cia.Oahar seria uma ameaça Klly d. NI!y, I In.l,nl•• tl.II .m: Rln,~lnho e f'IIIVII.n.1 .• 1.lIIIIclonll di. ,... pllu.c.dtt:

616rl8 de um cDn,unloi mUllCll. Im. Agências e 
Washington, 12 (A. P.) - As autoridades norte-americanas ImpériO Céu Azul Queijo Suiço Representações 

não fazem segredo das suas apreensões. em torno da possibilidade U O cllnlvll CI.iocI .." lodo o ND pntrlml: 
CeI.1 poll.I - 37 

de que os alemães adquiram o contrôle da esquadra e das bases ml IY"I::'~ d,lrh~I~~~I., nl mil. IIU ••pl,ntt;;illl:~. milhar cio. Rua Joio Plnlo - 5D. F. B. - Co.pl••,nlo n.clon.l
navais france.as (particularmente Dakar), u que constituiria amea- No programa: No progrlma: F,"I d. P'rtll•. R,vI"l FLORIANOPOLlS 
ça em potencial contra êste Hemisfério, apesar das declarações, de D. F. B, - COlllpllllllnlo nlclonll D. F. B. - Comol.mlnto Meionll 

~~ ·tS5oo 1 1$100. Sub-I.lnl.. nOI 1'.lncllIIlIVi~hy, de que a. França não prelende fazer qualque~ concessã~ ao Pr.col: 2$000. 1$500 Y61 d~o~u:':,'oJ:~!I:'~:'lIIounl lIIunclplo. do Etllclo. 
~elch ne~se sentzdo, 	 Presol lI$Ooo • 11500. 17P. 
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