
A.s pofênGias 	 enianattt-se! 

Nová York, 15 (Unlt.. - O .Ma. York TI......, .... edltorl". , ........llado... r...,I.......... Itrlllllllcos. ...... lIIMIIIdoINIr o. COM
bolol,dlz qu••• potlnel•• do ••'xo- .. equhrocatlt, pan..ndo ...... UftIIo nIo In...."'6 ..... ....,_ e acr.....ta: .In___... .. 
pen.am que no. propomo•• produalr ........ q .....tldade..........,... ~o ... Itr.................. par. noa......... p .. ... 
e.ta. arma. fiquem no fundo do AUantlco. Dado .... ,.ao. dulft. ou outra f6n1ta RO. etK~entO.... que d......... nu ctutlno•• 

I . 

Ecos e Notícias I 
Voltou, '"no dia 12, ao exercicio 

do cargo de procurador geral do 
Lloyd Brasileiro. o sr. Guido de 
Bellens Beui, que se encontra
va afastado do cargo e servin
do em comissão no Ministerio o 
do Trabalho, desde que o ai · 
mirante Graça Aranha assumiu 
a direção daquela empresa.. ANO XXVI 

Afim de assumir o comando 
do 32" Batalhão de Caçadore., 

~~~~':..~~m!!:~e~l:::~ica~o, ~~:~ Onde Iriam parar a. 
gará, pelo vapor aBaependy', O • mercado.rla. 
tenente.coronel Otávio da Silva BaJa, 15 (Merl<honall - O 
Paranhos. E~ladn da Daí,a:' i.nfOl'lna ql1<!H 

• o ('onsnlado brltanH.'o negou o 
Foi baixado um decreto, pror- ll:lvÍC'ürt t •• ao ('argueiro Sl1eH 

rogando até 1942 o prazo esta· co " i\Iargarel .1oh11S01l" , quc 
belecido pelo decreto-lei que criou t'hcgOll ne~la (Oapilal ha l'êrca 
a Escola Nacional de Educação de 2 semanas, "om 11m grande 
Fíaica. cn ....egamento rccebido no!; 

portos do sul , tendo, ainda, to
Estará amanhã d., plantão a \llado \'árias toneladas de lllan

_Farmácia Rauliveira. , à rua teiga de ca<:'áu. 
Trajano. A carga se desUna "oficial 

llle nte '0 i\ Suécia, luas o conStl
A Sul América subscreveu mil lado declara saber que as mer

contos de réis em ações da Com· cadorlas iriam, dali, Jlara O 

panhia Siderúrg!ca Nacional. R_c_i_cl_l.________ 

Foi retificado para Onofre I Camisas, Gravatas, Piiame~ 
Antônio de Brito o nom., do Melas das melhores, pelos me · 
escrivão de paz vitallcio do dis· nores preços, só na CAS~ MIS
trito de Canasvieiras. CEI..ÀNEA. - Rua Tralano,21 

Dr. MADEIRA NEVES - midic:o e.peci.li.ta em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Curlo de Aperldçoamento e Lonaa Pr6tloa no RIo de JaneIro 

Con.ult.. diariamente PtL't::~~.:'r51:',.1:0=,'. 
Conlultórlo: Rua Jollo Pinto n . 7, s obrado - FODe 1467 

Relldêncla: Praça Getúlio Varga8, n . 10 - Fone 1504 

' ·1· - t A g' M C u'AS re açoes en re n ora e os o 
Moscou, 14 (Uniled) - NOR circulas sO\'iéticos expressa-se que as 

relações dos governanles de :Moscou com OS governantes turcos pare
cem ser utah; cordiais lIa que de costume, e, por isso, o governo tUl'cn 
estuda os acontecimenlos com a confiança de que a Alemanha se ahste· 
nha de atacar em direção ao sul, enquanto a lugoeslávia continue ,·C· 
sistindo à pressão que sobre ela s~ exerce. , 

Se hem que ainda não haja smais de movimenl os mIlitares extr.· 
ordinários. os lurcos continuaram reforçando as tl'opas que se encon· 
tra na Trácia. 

10VEZES 

MAIS SENHORAS 
- USAM ESMALTE CUTEX' 

I~~se~!~~!~~~! !~c:~~c~,~~: 
Jo intl:lro. '- l;r;J,nde O1õliorjõl dõl' 
~.I;llh Orl5 prcr~rc o csm3he Cutex:! 
I ~ Sf) porque Cutu õlpre!.Cnt;t os m3is 
adorlveis tons, .:I. Inlior v,-rjedilde 
de tons moderni~,imos - e o' e5· 
m.:l. lte C utex dun muim mais sem 
,-'estigio de ~3Ch3r ou desc.lsc3r. [' 
m:tis cspCs~o e escorre liso e uniror.. 
me, endurecendo como um.:l. cou" 

Rainha do AR,ol 

I
 (I8IMr. coZ.-kj 1) 

Cachoeira, 15 (D. N.) 

Acaba de sc r eleita )leIo JlOVO 
caehoeil'ense a senhorila. Lncí 
Ribeiro para "Rainha do Al" 
1'01. " , con\ 32.:357 votos. Enl HÚ" 

gtlndo lugar colo(,oll - S<~ a ~eMAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATARINA nhorlta EnH~rita Carvalho, l~O Jn
Diretor-qereilte: Altino Flores 	 I!I .Hi() votos 

Carro.-Iran.port.. 
Florianópolis- Sábado, 15 Je Março de 1941 N.8196 de carnes 

Aviadores chécos combatem 

IU'oh's lo u, IJOI' \';'lI"i~IS n'1.l'S . ['0111 
('xilo, junlu Hel g'U\-i' I'llII .It, Ih'/,fU';J w 

I fio• .,or a lgllmas 11I: lI1irl'sla~-'-II'S dt· 
sl'ulínll'ulos f:1\'IlT'ún'is'" (~rl'da, 

n as 1 )()\-o:l~'i)l'S illgosl:'t\'as da r"OI1 •. .. ; . .",;(;~~
I(' i)'" . r > ,; . ,:, 
E8t.AS trl8te, me. amftr" 

Teno b.onqalte? E.tot. eom to..~7 's c::. \i \r..",'d~..


vcnhoras I \'ill ..... ~ 
li: lei de No""" Senhor: 
Só te ..h. o CONTRAT088Jil, Capsulas SEVENKRAUT 

( ADiol- Sabina· Arruda J 
este mcdicnmento é oA Franca prende e melhor '1ue existe paraUm novo esquadrão chéco acaba de se juntar à R. A. F:' SusDensão , All"iJZO . Fa l 

Aqui vemos alw:uns j6vens dessa unidade, remuniciando um dos tas,elc. l"cslabeleceasre· 
enlrela 

J.oOlh·('s, lã (Unih'rl) - InrOf
"Hurricanes. do e.quadrão, lHac;iu,~'s CJll(' ch<"g'arn aos nll'llliirs so gl"as em DDucas horas. 

(Foto de Bristih News, especial para O ESTADO). 	 l'ialislas ":HIÍl':Hlos nesta ('apital cli

lt'lI! <Iue Bllclnlf Ilr<'ilsdll'id " 1111
doU Hilf('I'flin clH.'g:t1'lIl1I a Berlilll, 

prisioneiros d,1 (;eslapo. 


Amhos foram clelitlf}!i ('111 Arh's, 
nas l)l'oximiduds dI.! MUl'sc lhn, h ;', 
UIn 1I1('S, t' en ll'cgut'S, ]Jt·lns fl'::In

Mobília de quarto 
'Im.~::\'-:I~I:'~iD~:I~~~d~:~lnDr~~'I~::' ' P'r.~' 2EI ces('s , ao J)('dirc.'1ll os all'llIães a l'X

tl'mlição <10 IHf:S1I10S. 
Hilh·dinJ.( , qllc tem Ht !1Il0S d(' 

idade, foi, )101' ~hms vezes, minisComeçou a camp~nba submarina tro dn Fazenda IIn Alelllnnha. l' 

BJ'<"ilschcid, de IjH :mos, foi fi flil'j-

Ma. a .fe.a Inl18.a enjrou a produzir efellog~):I\~o<l~\OJln~!~\~'I~~~i"~~:;JJO~ell!~: 
. Londres, 13 (United) - o referldas ··colltra-medldas são nham seus pa<saporlcs visados ),e· 
Almirantado anunciou que li- conservados em segredo. ~~c~!~I~~!~~d~;~a':=°r~~~I\~(~;sn"~:,~í.,IC,~
nha sido iniciada a ofensiva As perdas registradas pre- ),crmissão pal'a sair <Ia Frnnça. 
submarina da primavera, pro- sentemente são, porém, infe
metida \lor Hitler , riores às do plór periodo da CompraI na CASA MISCE 

Informou-se, com efeito, que gu::r~a 1914-18. Ao ser I..ÀNEA Atitude firmeempre- é saber economizar' 

~~e~~~~~~l~o~~:u f~ndl)~~daa d~r~~ ~~n; ~~i~~l,lP~~~Il:e~~~~~r~'I~: E~ DOU SAIR '. ~ Belgrado, 14 (U. P . ) - Nas 
148.030 toneladas de navios 11917' as perdas semanais das Vichy. 15 (Uni!ed) - Os co!'su- esferas dilJOlllátieas britânicas 
mercantes, a quarta cifra, por marinhas mercantes aliadas ~d?~s~~~I~;~mde:,~:~o~'o,~:r'::~~'~:r~ a,;r edita-ge Cju~ a h,~?esl.ávia 
sua magnitude, registrada des- combinadas chegaram, nesse nam a adverlir os residenl•• norle. pode tomar atlt.ude maIs f,rme 
de o início da guerra. mês, à média de mais de . ... americanos na França, sobretudo em face da pCI'Spcclh'a de Ulll 

O Almirantado declarou que 117.000 toneladas, aumentando os que habilom a zona oc u..ada, a aux ilio britulli,·o imporlanl" ~l 
os inimigos "estão reali zando, para 131.000, em março, e para qu~ re~ressem quanlo anles a seu Grécia e é cvidentc a dedsão 
agol·a. UUl esforço StllJl'elllO 

u 
I 213.000 toneladas, eUl abril. ~:~s·c~~e~:.::n: ~~~~:; o~o~Oo:SUI:~ dos gregos de eontinual' a luta, 

mas as esferas autorizadas Pelas medidas tomadas eutão passaporle. norle.americanos. eembora os alemãcs aeudam 
afirnlanl que os navios de pelo Alnliralltado, as pel'da~ Em "árias ,ocasiões, as autorida· '~nl p q:d1io Il()~ italinlloR. 

guerra e os aviões do Reino começaram a dltninuir, Em des consulares procuraram I,crsua. \ 


~~~~~' ~~S~~'~llta'::u~~el?~~~ ::~~o ,1:sl~~Z;'i~~l!~el'~~e~'::I~!~ ~~iri:a~u!h~i~~l:~:'."~:~ Ie~~:':rt G."ge e oficina 
perdas entre os submarinos aliadas combinadas atingiram ~a~:n:'::'cu~:~r~,mf~~~~d~ ~~~~~oqnua:. Delambert 
alemães e italianos e que "as a 137.000 toneladas, e contl- se se chego... a e~lado.de·gu~rra I Completamente aparelhada 
contra-medidas postas em i>rá- nual'am decrescendo, mês após ~~~~::e~:'.:d~:s~~::or~"p:n!~e':~I~: pata qualquer serviço 110 ra· 
tica deram resultados parti- mês, tendo atingIdo, em no- dade alguma por sua garantia, nem mo. Telefone, l.ó77-Rua Pe
cula l'mente satistatól'ios". vembro do mesmo ano, sómen- racilitar, enlão, sua "ida nessa zona. IIpe Schmldt - FlorlaDópolls 

Os detalhes concernentes às te 64.750 toneladas. 

Inverno pr6ximo: 

Altas novidades importadas da Asirilis é um perigo I 
ATACA TODO o ORGANISMOAmérica do Norte pela MODELAR 
Pense Da sua geraçllo, NAO CASE sem exame médico 
ou tome antes das núpcias alguns vidros do grandePuseram tudo DO fundo 

Vichy ]5 (Unitccl) - Nutícias não confirmadas dizern que, há pou.. 

cos dias, aviões ele hombal'deio hritânicos afundaram t1'ês barcos de 

curga, a escassa (listúncin do porlo ele Mal'iella, quando h 'ansporta v3m 

Pl'OdUlOS a limenticiul::l pal'U a ILáBu. Um levuva quase dez mil toneluw 


das de al'r~z, outro gt'unde quantidade de porcos, e o lerceiro, carnei· 
 E' o depurativo de contlança p~ra combater a SlfiIJa e n 
ros da Argella. Reumatismo. E 101 adotRdo ollclalmenfe no FlércUo 

As mesmas noticias expressam que os hombul'ueadol'es hl'ilânicos, como tlrova a requlllçlo .h~hr", lsen'o de lodurelo), 
escoIU.H]os ]>01' caças, chegaram sobre os hat'CoR, quando estes z3rpa Inofensivo às crianças, Agradãvel como I\c6.r 
vam do porto, a rundando·os com bombas. Os carregamenlos pcrdcraJ:t· 

se tol"lmentc. 


r.lç3 brilh3nte e Iwtrou sobre 3 unh3. 
Experimente em lUas propri:u unh:ls 
;tS nOV31 ton:llid.ldes CU[CX, RiO[, 
Rumpus e Op31ine N.O I, N.· 1, 
N.... J e N,o 4.3pprovad3S pelas m:Lls 
celebres modísc.ls mundi3cs. Ver~ 
como qU.llquer uma lhe d.lri unh31 
lindu e I cinlil1;anteS J dias a fio I 

frota para os dois oceanos 
Washington, 15 (Ulllle<l) - A Câmara dos Representantes InIciou 

o estudo do orçamenlo de dcspes~~ (Ia mal'lnha de guerra, que ascend~ 
a 341.500.000 de <Iól"res, c cuJa :IJ)I'ovaçiio aconselhou ~ comIssão <:01" 
responucntc, para que fie prossiga na constl'uçfio de 72 novos navios, 
destinados a uar aos Estados Unidos uma Ul"lnaUa nos dois oceanos. 

-.".. , 

6:':~ I Produtos C~ATEDRAL 
á venHa na~IJTI:X ~'~-~,

FARMAC~ ESPERANÇA5~ .•ESMALTE Rua Conselheiro MO'fra, 4 e 5 VIDROS DUPLOS - Jã se encontram à venda 
rONE 1.81e2 contendo o d6bro do Uquldo e custando menos 

(Defronte à casa Hoepcke) 20% que dois vidros pequenos, " .!~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mod�sc.ls
http:e.peci.li.ta
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•1n~"III'. J5 .. larce .. "'I 
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Farmácia "Esperança" " i, Aut_9_'x~i~ç~p~ uço.rpe~~c~1 - ido ., 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e emanbã será I SUl preferida. 

Orogu nacionais e estr.ngeiru 
Homeopatia. - Perfumarias. - Artigos 

de borracha 

Glrante-se • exatl observância dOI! 
receituário médico. 

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


Mercado, frente à Casa Hc:epcke).

fóne 1642 


: PortbAlé!Jte~-Flbrian6polis~-(uritlbâ : 
-. .Servlço diário de .p'deàqeirose encomendas entre esta ca- : 

pital e Curitiba. com saidas às 6 horas da manhã, recebendo 
1-_ passaqeiros para Itajai, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com : I 
• liqação para São Paulo e IHc. no dia imediato. • 

• Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanha ••: Saidas pe~e Porto Alegre à~ Su. feiras, •: 
• e domingos, à, 3 hora, di manha. • 

• 	 Informações e passagens: : 

: Rua Felipe Schmidt • 
• (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) 

•••••••••••••~_____~~_!t~•••••_•••••••••••• 

ALEXANDRE 
QooAoI-'o .............. 


• • • Jfth.. ,..,-"' ....~ 
~. para :llmj.ia,. , r

itUicar 'e . rejüv ~rnêíe"e , .. 
".belo'; EIÍmlni-. ·c.'•••• 
'Ias ce'sa, a qqllod. 'del! 
c • .,.I... e volt~r ·, "é&r 
prÍlnl 11va os c.ltelo • 
• r.n~o.t lIem o; cingir; 
d" ..lhe!' vigor , mocidade, 
Nao contem 1111 de ,raca a 
u ..oe cOlJ1o loçllto 

ORU" 

~:ro~::~~:b:::~ ::::,.0:: 
di ••••••••• AI•••••,.•• 
Vidro ~ _ 1l1OOO ororI _.,.ou .............. 

UI. ''''ltnl IWI.I. lIlL ............."'.>••_. 


Companhia Telel6nlca 
Calarlnen.e 

Acham·se li dlsposicllo d o~ SllllUEI SAlGUE! SAIGUl! 
srp. Acionistas, no escritório 
destll Compaobia, 08 docu
mento8 de que trata o art. 
99 do decreto· lel n°. 2627, de SANGUENOl 
26 	de Setembro de 1940. 

Florlanópo li~ , 27 de Fev e · (f.ralala 11.lllâ)reiro de 194i. 
A DIRETORIA 	 E' O UDleO forUllcoole 00 
Norberto Rihl 	 mundo com 8 elemenlO! 

João Carlos Gan zo Fernalld;:.: 	 lonlcos: Pbosphoro, Col
elo, Arsenllllo, V/lDedelo, 
etc. Com o seu DSO DO fim 

PROCURADORIA GERAL de 20 dllls, DollI-SC: 
1 - LCVlntllllcnto lerl' 

di. fôr~1S e volll hDmedll~~~Iml lURU~IA Ii do Ippttlle; 
(da Ordem dos Advoga. 	 a '··DUBppllcclmeolo por 

dos do Brasil) 	 COnl"lrtt) OIS dôrt! de CI. 
btCI, Inlomola c oervolll' 

Processol! admlnistrall· mo;
V08 e nas J{ppartições 3'-Conlblte rl!!ICII di 
públicl!s. Registos de depresllo oervoll e do em· 
Marcas e Patentetl n8 ..IIIIeelmenlo de Imbol DI 
ProprIedad e Industrial. lellOI;

Naturlllizações, 4· - AIII..eoto de pU. 
"Irllodo de 1 I 3 kllol;Av. GRAÇA ARANHA, O SllWlenJI e aml Iriao 	REMEDIO ABENÇOADO 26-1'. sala 11... de delcobertl ,c:ienllllc(l.


CAPITAL FEDERAL Oplollo do dr. r.t:looel So.· 

. h deCo.I~POR TRES GERACÕES 

404 aO-6 

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 b"aratissímos mantidos em todo 

~F:: CASAS'"mõã'••.,A.t. ,,"'c,,=--_ 
~ 

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

CASA O~IENTAL. 
TECIDOS IlJIusas de Jerspy, de 10$000, 13$000 e 15$000 Seda Xadrez, de 6$5 e 7$000 

LiDon melro 1$2.00 LIgas de borracha, para senhora!! _ Uj500 ISeda Tafeté. Molre, largura 92 ceolimelros metro 10SOOO 
Linon estampado metro 1$;;00 Veos para noivlIs 10$000 Seda Listada pllra C8misas (saldo) metro 51000 
Crepon parll quimlJno melro 2$500 CsmlslIs para homens. a comfçar de 8$000 CAMA E MESA 
Voil eShmpHdo IJ;500, 2ro<>O, 28500 e 3$000 Pijamas para homens, 11 coml'çar de !4$flOO Cretona melo linho, brallco, 1,40 metro 3$800 
VolI !I~o metro l$bOO Cuecas pera homens, n começar . de 3850°1 Crelone meio linho, hranco, largura 2,00 metro 51500 
Orgllndl liso. 35000 e 3$800 ICamislls com fecho , para homens 5$000 CretoDe melo linbo, branco, largura 2,~í) metro 6$000 
Fustão estllmpndo metro 3$000 CemisflB com fecho, para rapaz ~ j\OOO Cretonc mfio lioho. cores, largura 1,40 metro 4$5\10 
l\lerlnó em rlil'ersas cores metro 2S8OO Calça8 !~ila8 para homens, de 8$000, 10$000 e 12$COO Cretone melo linho, em core8, larg. 2,00 metro 6$000 
Fustão branco metro 2$600 Calças feitas de flenelH, para homens 22$000 Algodão hom, peça de tO metros metro 101000 
Fustão mercerizado, em corps melro 3$800 I Ternos de Casimira, pua homens, a partir de 30$000 Algodão superior, largura 90 centimetros metro 14S000 
TricoUne lipa. branca e pre lo metro :JSOOO Ternos de brim para bomens, a partir de 35$000 Algod ã o superior, larg. 1.50, peça I,) metros 35$000 
'I'ricollnes, de 2$500, 3$, 3$~OO, 48000 e õ$OOO Leoços a parttr de $500 Algodão superior. largura I,SO. peça de 10 metr08 38$000 
Zefir, de 1~500, 1:;;800 e 2$000 Capa~ para bebê~. de 9$000. 12$000 e 15$000 Alvejado superior, largural,59, peç8 de 10 metros 37S5OO 
Cubana metro 18300 Casaquinhos de malha para bebês 4$000 Alvejado b ',m, peça de 10 m.,tr08 13S500 
Brim xadrez, para o curso profiSSional metro 2$000 Poria-escova 2$()(1() }\Ivejlldo e8pecial, peça de 10 metros 141500 
Brim branco e azul marioho, para colegiais metro 2$000 Fita métrica 2$000 Alvejado bem encorpado, peça de 10 mE'tros 171000 
Brim pardo colt'gial, de IS500 e 1$800 BOinas para col p.giais 7$000 Morim Dórinha, peça de 10 metros 10$000 
Brins diversos a começar de metro 1$300 Pasta de couro para colegiai ~, de 5$, 10$, I." 12$000 Cambraia especial , peça de I() jardas 161OCO 
Zuarte superior, de 1$800, 2$5CO e :\$000 Suspensorlos para rapaz 2$500 Morim de cor, boa: artigo mE'lro 11500 
Pano para cópa metro 1$700 Suspensori08 de couro para mocinhas 5$000 Cbitão superior 	 metro 115(JQ
Tecido listado para cortina metro IjiEOO Jogos de couro para rapaz 	 8$000 Reps enfestado para cortina metro 31000 
Opala, de ! S500, 2$000 e 2$500 Porta-nlquels 	 285(J0 Pano enfestado para colchão metro 31StO 
Opala e&tampHdll, hirgura 80 ce!ltimelros metro 2$500 Jogos de batizado8, a partir de 1280no Atoalhado 8uperlor, largura 1,50 metro 31900 
Fínlssima Cllmbraia, largura 80 cent. metro 3$500 Capas col ~ glalp, a partir :le 42$000 Colchas para solteiro 	 91500 
Setim estampado metro 3$500 SEDAS Colcbas para casal 	 USOOO 
LiI azul mariobo e grené, para colegiaiS mt'.tro 22$000 Seda fac ' noé 	 metro 2$800 IColcbas mercerlzadas, para 80ltelro IlSOOO '}DIVERSOS Seda Romaln. al'ligo superior metro 6$000 Colche8 mercerizadas, para casal 1111000 

..Leite dI! Colonla> 55500 Seda Granllé mt'tro 5$500 IColchas brancas especial, para solteiro 141000 

ESlDalte cCutex. 2$800 Seda Granlté, artigo superior metro 7S5OO Colchas brancas especial, para caIai 181000 

Creme Nlvea, tamanho médio 3$500 Seda Peau d'Ange metru 1:)$000 ' Colchll8 de veludo para casal 22$00()

Bllton Michel e Tangee 2$800 Seda OrgaDza em Xadrez e listas (novld..de) metro 9$000 Cochas de 8edas para casal · 351000

PÓ de Arf(lz Roy&1 Brlar e Gally 3$()00 Seda Organza, estampados modernos metro 10$000 :Colcha de pura seda com franja, para casal 581000 

Pó de Arroz Malva, "$OCO e 5$500 Seda com bolas metro 7S000, Colchas dto renda, para casal 181000

PÓ de Arroz Adoracllo, 2$000 e 3$Oor, Sedas elltampada8, de 5$, 7$5, 9$, lOS e 12$f>OO Jog08 de renda oara quarto, 7 peça8 28$000 

Bâlon Colgat p 

, 28300 38300 Seda à Jour, bom artigo metro 6$000 ' Jogos plntad08 Para quarlo, 7 peças 361000 

Talco Malva, 2$700 e 3S7:10 Sedn Lumlcre, para combinação, larg, 90 IToalhas de roslo, de 1$, 1$5, 2$, 2$5, 3$ e 31500 

Talco Rou, 2$800 e 3S800 cenllmetros metro 10$000 .Toalh..s de banhos, leglllmllS alagoanas .,SOOO 

Sabonete Llrebuoy, Lever, Eucalol, Pdlmolive e Oessy 1$400 Seda Lumlere, para combinação, larg. 80 \ Toalhas para chá com 6 guardanap08 12$500 

Sabonetes CafnavlIl, Co!gata e Cbelamy 1$000 centimetros metro 8S500 .Toalba8 para ch. com 6 guardanapos 13$500 

Pneta par!!. de!!t!'!! Alvid!'n!!" lilI500 St'da Llogl"rll!' melro 7$000 Toalhas piDtadas para chá, com 6 guad8napos 271000 

Pasta para dentes Colgate 2$1500 Seda Lumlere, lavrada, larg, 9l centlmetros metro 135500 Corbertores para beb~, de 5$ e 61500 

Pasta para denteB Kolln08 3$:100 Seda Lr,qué metro 3$500 ,Cobertores xadrez, para soltelro _ 11'1$000 

Sombrinhas modernas em gorgurão chamalóte 18S000 Seda Laqué. IIstnda metro 3$500 Cobertore8 xadrez, para calla\ 20S000 

Sombrinhas modernas, em lIeda 28$OOOSeda JerFey, -de 815 e 12$000 Cobertores bon8, para oaBal 151500 


E uml infjnidade de outros .rtigol, qUE deixamo! d~ m~ncion.r por faltl 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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.- ESTUI- SÜIU. a •• MI" de .ltL J 
i;::(~-<r~~ ..,;. - J~G'S~:· 'l~~ ~"1,,~<' ,., -

As rotas britânicas 008 '1I818SII'Aia e Oceania 

o mapa acima, especialmente de

senhado para €ste jornal, permite a 
verificação no que concerne 80 Jtlp!lo 
e DOS «man ,.latoS.ij~p(lnI'Se8 no P!lcllic.o 
(antlga8 colôniu8 alemiis) enl reltlçi10 
com a navl'gaçiio entre ti Grn-Breta
nba e 8uas poSsessõeS no ultrtlmllf, 
como também a " rotus eBtratéglcas do 
Império Hri 'ânico, em cooperução com 
os Estados Unidos dtl América do Nor
te_ A linha preta No_ ! mos trtl ti prin 
cipal , rota ;:gcrc\l~ entre Ll lnghlte r~v. 
e a Airica do Oe~te e do Sul. conti 
nuando com o No_ J e 4 na costa és tu 
d" Arrie" em direçiio de Alleu tl o 
Mar VermelhO e para as Inditls Holan
desa~. os Estados Brihinico~ dtl p~uin-
8ula Malaio, Singapurd , Koogkong, 
Sbangbal, etc_ O no. 2 a Iinh<1 pc.nti
Ibada Indica a rottl direta da Inglater
ra através do Can~l de Suez, do Mcl
dlterràneo e~do Canal de SUt'Z para o 
Orleot.e Extremo. No, 5 indicll em Iiohll 
preta a pass!lgem pela ,\ust rl\lill do 
Sul e ao oéste da Nova Z~lúodia ~m 
direção teórica da importanlÍssimll ba
se naval dos EE, UU. 00 arqulpé llig il 
de Hllwbii em pleno Oct!aoo Pa cll ico, 
continuando com o Nt:., O para a base
naval e aérea da mesm8 POiê ucla nll 
IIba de Ouam, com continuaçiio até as 
bases americanas nas l<'ilipintls, Iiglldlls 
ao sistema da deles!1 do Pac!!ico tl!é 
Hongkong e Singllpurll . U"inu o b<.lato 
de que navios mercantes al"mües es
tariam sendo armados e coo\'erHdus 
em va60S de guel ra em portos per
tencentes ao Japão. o que, s" tiver o 
menor fundamento, demonstra que ês 
te pais o p"rmlte em <!ontraveuçüo às 
lei8 de neutralidade, enquanto reco

nbece que t81 ução resultoré com bé 

rias repercussões. 


(Desenho de Hristb Nl'\\'~ ~special parI> 

O ESTADO) 

Guarniçã9 Militar de Florianópolis 10 mundo 
inteiro já(eMonumento aos heróis mortos contra a 

A TINTA MARAVILHOSA decidiurebelião comunista de 27......XI.....t9l5) 
QUE ELIMINA OS DESARRANJOS(CÓPIA): - -Ata. Aos vln - Ia re~tituição dll~ importüocl- ,\l"11"5. 'I~ (11.) - - .\ ,\ g,,;n· 

te e seis dias do mês de FOl-IIOS e trinta e cinco, \l ate n ·, as jll orrecadadas aos rt's · DAS CANETAS ('ia ..\ l Cllm; publica o seguinte 
verelro do ano de mil no· dl'rem à terceira convocu- Ipectlvos doadores, o qUA se ('OlHlIllil: ado : ,._- ·' t:;um agônda 
vecent08 e quarento e um, ção feita pelo re[~rirlo Se- ' ria [cito. de acordo com as ofidmm it aliana anuncia qlw a 

I t ú Jia rejl'ita l'atc~ol'icauwlltl~~:~tac~l:i~~r ~~ F~~~~~~óp~~ I~~orr;o~r;~gilQl'r~~idep~,t~sc~~e ~~~~:~Ie~:!i~n:~:~ ~,iSC~~~~: luda a l'll'.h;li pusH ihilidadf" de 
Santa Catarina, em uma dus Irlluniiio. Lid1i . disc utida e a- em votução, foi a proposta ~~9J do ('0111 a <':I'I~da e tJ'H! as dife
salas da Décima Sexta Cir- I provada a ata dll S"SSÜO Iln· aprovllda un8nlmemente. Co r4'lwa~ (" X i~ lf ' II' ('S 1~lI ll'< ! os <lui~ 
cunscrição de Recrutamento, tlll ior. com a plllavra o Se montlda mais bouvesse a tra paí s'ps Ht'l'flO a jll l-;ta lla~ pelas 
Militar, pelas dfzesels hnra~, ! ohúr Coronél Prcshleote ex · lar- Re , foi encerrada a reu arlll;,I S, d('\'('1Hlo a ("il'éci a pa
reuniram-se, sob -a Prp.sidên- plicou os fins duque la asst'm - nlão. do que, para constar g-al' it Itúlia u jUl-; lo Jll'e~'() dO:-i 
ci!l do Senbor Coronél OR IIléia e que t'rnm o de comu-I lavrei a presente ata, Eu, ~-~~ alu~ qw' jl'lI1 ('Ollwtillo ('outra 
MUZ .TARDIM DOS SANTOS, olcar ~ua próxima ausên Capitão OT1\VIO ISMAELI- ". 1í:J\~- . - ·/ . pIa . .-\ 4,.' SHa dt.'dal'ôI<:ão italianH.- ---'-;:-
08 Senhore8 Teoente - Coro- cia, em carater dt'finitivo, NO SARMENTO DE CASTRO I ...cr-W~:êêiHj OpUIllOS a !-ip~ Hillll': Pl"illle;l'O: 
nél CA/liTIDIO QUINTlNO RE · desta Copilal. e nRsenttlr idéa a escrevi e assino, na quaH Tomamos lIota de <{til! a 1t.~Hia 

Cinco ingredientes secretosOIS, Comandante da Furçll 60brt o J1ross ~gulmento ou dade de Rl'cretlirio uad hoc~ em I'Pjt> itOll 11 0 dia 7 de llWI'<':O a 
Policiai deRta E~tado e CIi ' conlinuaçü'o do;; trahalhos de com os d t m!\ls membrOR da , illt"ia (ll' lITH Hl'llli slÍc' io, e U(lli:llI 

"a da vidro ••. Os ingredientes de 
Quink, a nova e mira.::::ulosa tinta da

pilão OTAV ;O I"·MAELINO predltu Cumlssãn. Ficuu, ~n Comi<.ilo. (Ao I ORMUZ JAR Porker, dissolvem os 5edimen\o~ a reno · to <)11(' lIlllilo nll1f ' ~ jú a ::nida. 
SARMENTO DE CASTIW, Co - tão, estabelecido que 8S di!!· DIM DOS SANTOS, Coronél sos e residuos gomosos, causa de pelu sita alillldf' inall c J'tuta eUl 
nandante do Décimo Q:Jarto culdlld~s crearl!l~ para 8 Pr~sidelJl~ ; CANTlDIO QUIN 69 °!... dos desarranjos das c anetas. qi la1)'() 1l1 t'~~H (1 (' lUlu c pela de

Limpando a sua caneta ó medidaBatalhão de Caçadore8 e arrecndação de nume rári o. TiNO HEGIS, Tenente Coro· os danH;ãfl dI' H' ll p l'imei l'ü 111;que escreve .. Quink corrige e evita ,

Ouarnição Militar de Floria · já o licára amplamente de- oél Comandaote da Força prejudIciais entupim~_to_s. __-. lli SII'O, re i ta tiO di a 1° do CUl'
nõpot!s, - únicos membros monstrlldo, erum ou huvl nm I'olielal do E.tado, e, OTA 1'1: Ot(', pSlalw h '('Cll de luaneira. 
da Comi8são Organiz\dorll torolldo de carai~r insuperá- VIO I~MAELINO SARMENTO 1)(~n'llI11 i(', ria c dl~ filliti\:a que 
do Monumento aos Herói" vel motivo por que outro ca - DE CASTRO, Ctlpilão Coman t oda id('ia dl~ al'mistício corn il 
Mortos contra a Rebeliiio mlnbo não havia a tomlll' se dante do 14" Batalbãu de Ca 11 á lia a (' lll'lHllraria h osLi!; 
Comunisla de vinte e sete de não o de renuncia r-se 80 no çad.,res e Guarnição Jl,Iilitar ~egllllll() - . (IUl' , quanto ao 
Novembro de mil novllcen · bre iotento. promovendo-se de FI~rlanópolis•. ajusle ,h' C'Oll l a g entre a Gréda 

.._------ <' a Ilúlia . a Yi! ó rin filiai dirá 
! elll que sentido êsse ajuste se 

4 / . processnnl. De~t.lc êsle lnonleu
Para proteger a Parker VacumatJc::: jJOl'énl, a uni..t.o, conciência 
Quink foi originalmente criada pelos versal já <1ee idin qlleul, entre a 

técnicos da Park'=-I para proteger a !iU  lt:Uiu c a al'édu, tmn cOlltas 

prema caneta Vacumatic das inferia· uma para com a outra. 

res tinias pegajosas. Hoje. entretanto. 

todos se valem dela para fazer qual

quer caneta limpar-se por si me::mo. 


todas a canetas em sua 
casa .. , Compre um vidro do Parker 
Quink, a tinta que limpa a caneta áUm relógio de platine, ARússia acumula Iropas' medida que escreve, para melhorar 

cheto, pere cuece • qualquer caneta em sua casa. E para , ultr~~~:.v. Representantes e
Belgrado, 12 (A. P.) - Se- I pelos alemães, se explica pelo de ~~~t!ri~e~rei~rn~~~P~~ke~Va~~c~~i~: ;~~P~rk!t:1~~~ viajantes

desapareceu de uma casa de gundo se soube no. círculos di- sejo do govérno de Moscou de Garantida Por Vida ... com Qutnk. U~~~o~.p~~:~ Precisemos para todas ns
residência, desta cidade (Blu- plomáticos, a URSS estaria con- assegurar a sua própria defesa, e zonas do Pais. Negócio sé
menau), centrando tropas no Cáucaso, no caso de a Alemanha invadir a Do;, ,;po d.O. mi ,idio, rio e lucrativo. ÚtlmRs can
:ede -~e: a qU~~ so~.b~r. o pa: perto da fronteira turca. à me- Turquia. ções_ Cartas à FÁBRICA DE

Q~rke~ 
LavGv.1 • ra OIr_O esse o ,eto, mglr·se ~ dida que a marcha dos alemães. . . FOLHINHAS ReI. 601, CaiXll 

red~çao: do ES~~~~.~~nde _~.~r_a , ." •• ,,~• ..l. I.nn'.; , 1, (,1 .•• __ _ __ Alguns d,plomatas expnmem a ....m:..n'. 3.097 - SAo Paulo. 

11lUIlU ot"Jú ....d~.... t e;LtCU· ... ~ . - .,- ........ - • • ~ .n_.r ........ ~·b ........ J-'ü~" crença de que a concentração de 


" 

U'"
t:; l dllll . ....... 

dando-se reserva. Previne-se tam- a Grecla e talvez para a TurqUIa. C ' ód 

bém contra a compra dêsse se torna iminente. tropas. no aucaso p e ser, uma Quer ser feliz ? 


Em negoclos, amores, ter sorrelógio . . Informacões de fonte diplomá- tentallva dos russos para d,ssua te, saúde e realizar tudo que
Blumeoau. F evere'fO ~O ~~.4_\~ tica dizem-que a. ação soviélica, d,r a Alemanha de marchar para deesja? Mande 1$100 em sellos 

que se segue imediatamente ao os Dardanelos, sugerindo que o A v.ndo .m toda. a. 1t60' c•••• do ramo e escreva ao prol . .ornar Khiva, 
:an.tol Diamante Azul 240$ • 210$ c ol,ltras canatas a partir de .50$, Caixa Postal, 407. Rio de JaCASA MISCELANEA, dislr!- refo.ço das tropas do Exércilo Exército Vermelho ajudaria a I Unlcal distribuidor.' para todo O Brasil l neiro, que lhe Indicará o meloCOSTA, POI,ILA & elA. 

RIo _ Rua 1.0 d. Mor(o, 9 _ 1.0 andor. Cahto 'OItol 508
~~~~0~~ál~u~~sR:d6~~c!~C~'R~'; Vermelho sôbre o. rio Prut, na Turquia cas~ 05 alemães se aven de obter trlurnpho, rrosperida
Trajano. 12. , fronlelTa da Rumama ocupada turassem a esse passo. ' de. fortuna e saúde. N.\L' he$lte, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cré~ito Mútuo P~e~ial 

Proprietário.: J. Moreir. & Cia, 

MARÇO 4 
Foi entrE'gue à prestamista Isldora Georgina da Silva, 


't!eldente em São José, possuidora da 

caderneta !I. 7.949, o prêmIo que lhe coube em 

mercadorias, no valor de r8. G:250$OOO, contempla· 


da no setteio de 4 de Marçn de 1941. 


MARÇO 18 
TERÇA .FEIRA 

Mais um formldâvel sondo a Crédito Mútuo 
Prediat reulizaré no dia 18 dt' MARÇO com um 
prêmio em mercadoria8 no valor de r8. 6:250$000, 

além de muitos outros mt!nores. 

Continuamos pagando o fundo de reembolso" 
todos os ;>restamlel~s cujas cadernetas lenham 
complelado 10 anos sem inlerrupção de pagaMEntos. 

CDmpan~ia « Aliança ~a Baia • 
Fundad. em 1870 Séde: BAIA 

Sequros Terrestres e Maritimoa 

Capital Realizado 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 193& 
Receila em 1938 

Rs. 9.000:WOJOOO 
50.058:377$952 

a.188.652:8995714 
22.786.·183J148 

Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71.478:791$813 
Slnislros pagos 
Bens de raiz, (prédios e lerrenos) 

• 5.094:715$170 
17.186:2485949 

Diretores: 

Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pânfilo d'Ulra 


Preire de Carvalho e EpifAnlo !osé de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 

da América, Europ;l e Alrica. 


Agente em florianópoliS 

CAMPOS L O B O & O,. 
RUA PELIPE SCHMtDT N. 39 

CG~. po,tal 19-- TtleIJhoneI083-l!nd. Tel.•ALL/ANCA. 

EscritórioB em Itojai, Laguna e 

Blumenau, Sub-Aqente em Lacre. 

çompanhi~I~I~Jô!lica , Cal.aríIlens~,Curso caJarlneose de Nadur~za 
" , Convocamos os srs, Acloolstas desta Compaobla, para n ' " MATRICULA
ÁíisemblN8 Geral Ordioérlà; que s~ realizaré no dia 31 de I ' Curso ,glnBeh.1 em :1 I\nol'"de . 8 cor~O ' e(l1D o . rtllrO 100 

'março próximo, às lã horas, na sede dli meema, à Pro· do Decrelo ,Federal n, 21.241. . 

<,la 15 de Novembro nO. ti e que ter§. por 11m : I Aulas noturnas porü "lunos de amho. O. '.1'I;R'. 


a) Itltu!!l e dIACU8Sã~ do relalórlo da Diretoria ; I A motrlcula esté aberta , podendo 08 Intere8sádo'S. obtêr 
b) discussão o dellberaçllo sobre o bsl Bnço' t! li conta IllnformaçõeB, diariamente, na séde do Curso, à Prsça'15 

de lucros e perdas; de Novembro n . 7. 
c) Parecer do Conselho Fiscal; 65 V. ~"5 
d) lllelçao da diretoria I' seus suplentes, para o triênio 

de 1941 · 1944; 
el eleiçilo do Cooselho Fiscal e seus suplentes. 
Florianópolis, 27 de Fev,'reiro de 1941. Registro Obrigatório I

A DIRETORIA 
horberto Rihl 


João Carlos ann zo Fern ;,ndez 
 dos vinagres 
Prazo 	 para o rBgillro e análise: 120 dias para os 

fabricantes requererem registro dos seus produtos. 
Findo o prazo, OS vinagres, quaisquer que se iam as suas 
matériAS primas, não poderão ser 8xposlos à venda 

e consumo público em qualquer ponto do P aís. 

Procure ou escreva à 

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 
CATARINENSE 

est abelecida à Rua J 050 Pinto n ." 18 (baixos) - F loria , 
n c'l poli s, com casa ri liad::t na Capital Federa l, que est ú 

apta a cncanlinhar e obter todos os registros. 

09 	 15.!;.!~ 

Não 	 compre um Rádio-Receptor, sem 
antes fazer uma visita à firma 

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

PI-IILIPS 
Vendas à vista e a longo prazo 

AS CHUVASI
Goodyear .la IlUDANQAII BRUSOAS 011: TEMPERATIJn,I. TRAZI!:M COM, 

moo UM RESFRIADO, QUE, QUANDO MAL COMBATIDO. 
PRODUZ tI14A TOSSE IMPERTINENTE. ° QUS J:QUIV~ 
OIZJ:R - OAMINHO AllERTO PARA ORAVD ENPJ:IUIIDA
DIII, TABa OOMO: BRONCB1TES, CATARRBO PULMOMO 
DOa MAl COITAI E NO PEITO, DEPAUPERAMIINTO • VIU 
I'ILAQRZA O.LU., I"ICANDO. PORTANTO, o ORO.uaaaIO 
PJWDI8POWl'O PARA cu DOS IUlORl1ll PLAOIlLUle DA 

IIUJIANlDAD. A TUBERCULOSE 

Indllstria Brasileira 
Pneumáticos-Camara de ar-Correias USAR O GRANDE TQNICO DOS PULMOE~ 
S,ltol de Borracha-Móngueiras-etc. 


Produto! da 
 V I N H ~ CRl~SOlADI 
De ... Cb. Jo.lo. DA SILVA SILVEIRACia. Goo~year ~o Brasil 

QU. 	J'ICAREIS FORTE R ROBUSTO 
com Fábrica em São Paulo UCo.NSTITUl!\TE DE 1.- o.ao_. 

PODERo.SO Fo.RTIFICANTIIDISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 
.-... _ TODA A P.-

Carlos Hmpcke S.A. I • 

Moléstias dos rins e co.ração. 
o TONICARDIUII lOolco dOI rlol e do cONçlo limpa aFlorianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul bexiga, OI rlnl, ai nelrlte., areial, côllcaa reoall; aumeOIa U 

- Joinvil!e-, Lages - São Francisco do ::)ul. urlnsl. TIra II IncbaçDel do! pél e ro.lo, bidrop, IIP, lalta da 
Mostruário em Tubarão. :ifJ~~~~~~~;,a~6rel ,do coraçSo, aema, bronquite umllUea, 

Remédios das senhoras 
perdld! ~ll~n~~o':l:,~":~~ ':n~~~~rl~W:, r~~~~~a ~al:!!a• 	 r8tluJador dai villlal, dai doellçal do utero, ovarlo., aviei. 
::',J~~~r~~I':'J:,~~al ~:~:q~:r~~do~. contra todas u anlar

Lel'\ões do. co.ração. e asma 
Uae a CAC'fUSGENOL ElpeoWco do dr. KlDg Palmar, 

oontra b1dropllal; pél Inobadol, lalla de ar, palpllBÇllel, batl
menlo du velal e arlérla., bl·onr.qulte umlltlcs; aoeurl8ml; 
:~Il:':aO:!u:.!~~~ !:~bilo~I~~aOll:~nu a_.... a d6r81 

Aos fracos e co.nvalescentes 
Devem o.ar o STE/liOlJNO, Que laz engordar, aumenla o 

vigor dOI mdscolol e doa oa"O$. Forlaleoa o sanaDa nal pel
_~ anêmlou. E?l1a a tuberculoee, oIoalrlzl oa pulmll81 doaotea 

::llfO:J~d-:~~:-.: :~:r:.~~Dr.~ltg Xa:â~I:~IB:, r~~::e::~.: 
convaleaoao~a ê raplda. 

Sifillis - Péle - Reumatismo 
SPIROCHIiTlNA ê ulada oaB molé.tlaa do lIopa, 111m•• 

acaam ... , tumore.; darlbrol, eaplDbal, 118tul&l; p1ll1raçOas. larl
dlB; c..noros. alCt'óllllaa, reumaUlmo. 

Úntco dapuraUvo qlle limpa o corpo, tonllloa a aOlorde. 
Depoallarlal: toda. u droaar\u de 810 Paulo e Rio. --- ----, -----',~;~P~ITORAL O[ 

AS SENHORAS DEVEM USAR 
Em 8Ud tolh!te Intima somente o MEIGYPAN, de 

grande poder hlglcnlco, contra mole8 ias ol) ntllglrsu 
IUllpeltas. mltaollE'1 vegln.ls, corrlmelltol, rnol~aI[ O RI;M[DIO INOI[ADO lIa~ utero,,\,ogil allJ, mel ites lO l('do ~ () 'Ia d., cf; eiloai 
IJos·s e IllInde prtee"lIlIyu. Drollulll Pa( heco, Rio, 

~~UGI[O P~LOT~Nü~ 
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aq~alquer hora do dia e da noiteBEIJO-FRIO 	 "Café Java"
DêliciQsQ>l·"·p uidadoso preparo 1· o Estado 

Redacolo e OHloID" , 
RI Jollo PIQlo u. 13 

Tel. 1021-C:I. pOllal 1511 

N. CSDlt.l : 
AIIDO 10$00U 
8emeelre . !2$OOJ 
filmellr. 1210000 
Me. "00;
Numero ..ullo ,!li', 

NQ /111"'1)1 ' 
AIIDo 
!!eme.tre 
'!'rlmealre 

ADDoaotol medlanl. ooolrlol .., 

"-----------' 

IISTITUTO DB Oll6NUSTlfAl 
CLINICO 

do 
Or. Oj.lm... Meallm.nn 
Formado pela Ual.erlldade de 

Geaebra lSulça)
Com prAtica ao. boap1tal. europeu.
Cllolca médloa em geral, pediatria, 
doençal do alllema oervoso, apare·

Ibo i:eDlIo·urlaarlo do bo T,em 
e da mulber. 


Assistente Técnico 

Dr. Paulo Tavares 


~~rM8~~cra~0IX%I::lUCI~~~~~mri~ 
Silo Paulo). EspecialIzado em HI· 
gleoe e Skllde Pública. pela UnIver· 
IIda1e do Rio de JaDelro. 

Oabinete de Raio X 
ApKrêlho moderDO SIEMENS par.

dIIlllDÓ.tlcO. dali dOfaca. loleroal 

Coraçlo. pulmlleroó vealcola blUar. 


e~lômag08. elo. 

RadlograflJlI Ó8_. e radloll'al1a8 


dentárIM 

Eleclrocardiogralia clinica 


(DlqaólUoo prllClao dda moléltlae 

cardlacal por melo de traçados


elétrlcoa.) 

Metabolismo basal 


(()elermIDaç!lo dOI dllllrblo8 daI 

gl&ndulaa de Iccreç!lo IDleroa), 


!Eiam;o=~~e ~~~~:~~ICO d~ 

auco duodenal e da blll.). 

Gabinete de f1sioteraoia 


Ondal curtal, ralol ultra-vlolelss. 

ralo. loira-verMelho e eletrlcldad. 


médica 

Laboratório de microscopIa e 


análise cllnlca 

Ex.me. de 8&ogue para diagnóstico 

da .111111, dlagaó.Uoo do Impaludl.
mo, doaagem da uréa DO Baague,
etc. Exame de urlM, (reaçAo d. 

::::~: r:ead~~J:)~ ~a:~~I1I~~ 
puz, e_roe. Uquldo raqutaao e 
qualqner ~~3\z11oA':~o.elu~ldaçAO 

Roa Ferna:::ro Macbado, e 
TelefoDe 1.1115 

FlORIANOP0L16 

8R. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll

Hons/pcl~t!lO de..
n.rnbel'gNU v 

"~ (Prols. L. Burkbardt 

e B. Kr9uter) 

Especialista 011 

til'urgia GCl (11 t 

. • .... ~ 

I· EmprêsaNac, ~e Nal, "Hmpcke" 'I 

• Transporte rapido de passaleiros e carlas com o vapor -Anna.. ; • .=: unicamente de caraas com o vapor .Max". 

: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS ; 

: 
• 

Linha fpolis.-Rio de Janeiro IL1,h. ,"",:.,, d. J.~I"I LI'h' fI"'.",,,,,.- •: 
• Escala lt:ia~~~~~s.Franclsoo Escala S~o I'ranclsco laguna. • 
• Transportes de passsagelros 	 V ___________________n_ • e carRas. I Transporle de cargas Transporle de cargas. .. 

Companhia Telefônica Catarinense: 	 :Paquete C. Hrepcke 1 e 16 
Convocacão de Assembléia Geral • Paquele ·Max· f'~ql1ele .MaX' ~ 

Exlraordln6rla • Paquete -Ana· dias fi e 23 dias 7 e ~2 O 
Ftcam convidados OI Seaharll Aclaalltal Plra camPlrecerem • AI- li Saída á I hora da madrugada. dias 2 e 17 ~ 

~~~~~~. ~~alt6E:!~:~~d~i~~~·rl~6~:a~:a~6~~ aI8l~·c!~p~ea~'0 I::~'; • fi 
de Novembro n. 8. pua deUberar a segulate ordem do dia: Ifi Embarque do Srs. 'passagei; Satdas ás 111 horas p. m' l Saidas á I flora da • 
de u,,:·~,t!~f:~:râ8~o ~~l~~u~tc~~"ta~u:~~~~:3~'~le~~·c~:lfa~~!t~~~~. ros até ás 22 horas das ves- madrugada. ~ 
geri OI munlclplol da Lages. Rio do SUl. BoUl Rellro. CurlllbanoB. CampOl. O d peras dabs saldas. á O b alé Orderls d" nmbarqucs ;rle (1)
::::~~ia~:~~~ro. Caçador e oulros. IlIlm como a rBlüzação do respectiva. I. ~ ~~~a~ed~~ . :~~~::a~té da~I rdens á~e It~o~~~.lfes II ás 12' das vesperas . . 

2') R8Illzaçio Imedlal. da cODllruçãa da Unha lelelODlca de Fiaria-li_ saldas. das saldas. • 
D6POÜl3·f ~::I~~~i~8 d~:ge~.::sRlrel:fo:~~..'~c~r~l~eGrt:::&1 5allo GraD- • __ _ . . .. . . _ . • 
de. Bom Retiro, &urlllbanol. Campal NOVai. Cruzeiro. Caçador e oulrosr • • 

4') B oulras allUDlos. • Ob _ As passagens serao vendidas, no escriplorio da Em- • 
FlorllD6pollll. 21 de Fevereiro de 19~. DIRETORIA • servaçoes: prtsa, mediante apresentaçao de atlestado de vaccina. • 

Norberto Rihl • E' expressamenle prohibida a acquisiçao de paS5agens a bordo dos vapores. • 
João Carlos Ganzo Fernatldez • -Rita M'!'r~~~. o movimento de passageiros e cargas ~ leito pelO Ira piche sito á • 

• Para mais mlormaçOes, na sede da • 
11 Em'Oresa Nacional de Navegação Hmpcke e 
• \ 	 ;! rua Conselheiro Malra n.' 30 9 

•••••••••c~e~e~.~ ~·900~a~~00.~Q••••ê . 	 ~~~ 

ã ~~~~ãG I -A~~ft~i~ 1 
Tu has liguras ao lado repTesentam : 

00 alto. um microscopia; 0 0 centro. a co· Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
beco de um verme da Opilacc1o grudado 

no intesti no d e l1m opilado; e . em baixo. a 
 boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio 
bocca do me~mo verme mostrando os dell  interesse, visite sem compromisso a 
'es. pOI meio dos quaes se agarra ó mucosa 
do inle!1ti co. 

GrocGS ao grande auqmenlo que o mi" INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS
croscopio p6rm iHa. pode-se apreciar a ma

neira pela qual o venne voe preiudicar o 
 pois, seus artIgos para presentes e màteriais elétricos, seus preços
doen:e: C1 bocca. sendo uma espeeie de 
ve-ntoóo, chupa um pedacinho de muc09a não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, tios para 
que enche a sua cavidade e nesse peda instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
cinho se enteM'am os d entes minusculos QU. $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

Assim. fica o verme solidamente instaI

lado, lugando, dia e noUe, ·peQuena! quan.. 


o ultima fjguro mostra. 

Inslaladora de Florianópolis
tidc.;de!: ce sangue, através o insignilicante 
ofiUei >Brto pelos d e ntes, ao mesmo te:tQ.. RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMlDT, 11- Fone 1674 
r .. ) q-i ., .1 0 sanquo um veneno proprio. 

E :>b la de um venne só. lmagine-
ta. o mal que fazem os milhares d. 

.elh.. :;uo uma mesma pessoa póde trazel 
 I Dr. Remigio I LL<:!X~o!!l~~J!:~lRO 
no in1estino e ter-se-á ideia da gtavidada 

desta doenca Que tanto ataca o populacão 

do Brasil. 
 CLlNICA -MEDICA DO SAb~~~~~ ~:!C~~P~~~~art!~!~~f: !~'g~;E. No;L~ 

Felizmenle a Opilacã o ,; combatida Moleslias internas, de CIDIO., cCOMTE. CAPELA., e cANiBAL BENEVOLO. 
com ef.hcacla pela Neo-Neca1orir.&a. Uma Senhoras e Crianças em LINHA PENEDO/LAGUNA: cMURTINHO. e -MIRANDA. 
só dose de Neo-NecaloriDa basta. a.o maiJI 
das vez.es. para matar todo8 os vsrme5 da CONS~r~ORIO : LlNJlA al0!f~~~f~L~:~I:t:JEISNASCIMENTO., 
OpUacdo. limp<mdo completamente o iIl, Rua Felipe Schmidt-Edifi 

~ _ '. FRETES CARGUEIROS. !e.liDo do doeDte. 	 cio Amélla Neto··Fone 1592 DE 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 
 VAPORES A SAIR: 

RESIDENCIA: PARA O SUL:Av. 8ercllio Luz, 186fte<cotor&OUG COMTE. CAPRLA: dia 19 de março para Rio Gr.nde,- Phone: 1392 Pelotas e Porto Alegre. 
Attlmde a chamados ~~~:.At~~~IO: dia 2 de abrll para Rio Grlinde, Pelotas 

1~1~4~~~~~~~IPARA O NORTE: 
Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade I - ANIBAL BENEVOLO: dia 20 de abril para Paraoaguá, 

Limitada Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Sal· 

Banco de Crédito Popular e Agrlcole 	 ~~:~:. Ab dia de paraS::1tA: 29 abril Par8naguâ,

de Senta (atarlna 'jjJJ..~ ~R~:~afti.O de JaDelro, Vitória. Caravelas, Ilhéus, S. Salvlldor 

Rua TraJano R.O 16 - Sêde plóprla •••11.............,.. _ DEPE~I~AA~~ ~E~pSOJ~JE~S~~ÕygA:R~~l~~~~REN. 

.•..•............. 


Registrado DO MInistério da AgrIcultura pelo Cprtlllcad.:l 
n. 1 ~m 20 de Setembro de 1938. 	 A 11 I R 101 PI I Armazem - Cils Badaró, 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA IF=;;;:=;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~II II;C ~-P::ne 1(1)7 n o, 12 - Phone 1338 

C6dlgos usadoh~~~CJlJ~~d~' I 2a. Idlçlo 
H. C. DA COSTA - As_nt.EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos - Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento, 


Alta cirurgia, gyne ~:~r~cM~r::;:sft~n~:nb~IX~mE:~:~~I~: :!'~~:~ri~:r:O RF~~an~o~ I Elcola Ju. Brudo Im lua CUl por comlpondl.ela 

cologla (doenças de rla~ APÓIiC::m~~t!~~8!~ ~Ilioe~o~~~~ohrg.om sorteio DttYldl-~A"t~~~~ -:rs~~S:' :0~8~:no, para se 
senhoras) e parlos. Paga lodol OI &OUPODI das ap6IicII Pldlrall I dOI ESlados m" habilitar, mesmo sem preparo, li proflsslio

CIrurgia do systewlI dI Sia Pftulo. Minas Gelllll • Plrnambuco. 	 de guarda-livros. Ensino com o auxilio de 

üerv3:úpra~r:~~çÕtJ!! Mantem carteira eFpecJal para admlnlslraçlio de prédios. -., _ :o!IV::~I~:rS~u:t~ó::~àl:~~h~I~~~~eP~~i":é 
Connultorlo ti rUII Trllle- - "9. do logo, pem meamo desatender os alaze-

DOr 18 (do~ 10 tia 12, • Recebe dinhelro em depósito pelas Terreno. no Balneãrlo ". . res. o curso completo de 12 lições, que 
dll~ I b . 63 16,150) Tele- melhores taxas: Escolha i' o leu lote de ter- 61'· IarA em 4 meaes e um diploma graUs es· 

pho:1t _ t ,285 C/C à Ilispotllçllo (retirada livre) 2% reno no BalneárIo da Ponta do peclallsta em contabilidade, custam apenaaI 
I

Resldencll1. A rulfo B~· C/ C Limita/ia 5% do Leal. As construçOes aumen- 300' em 6 preataçiles. Peça prospeto hoje meamo, 80 au
teves Junior, 20. _.. C/C Aviso Prévio fi% tam. A planla dos lerrenos acha- lor mall conhecido DO Brasil. Portugal, Alrlca; tem mais 

CIC Prllllo Ftxo 7% se com o sr. Arl Sanloll Pereira de 30 anol de enllno comerciai: habilitou jA uma geraçlo 
__T_e-l_cp .e_- 1._1_J_l__ das ~~e~:p~~~~~~~ÇIlFe~:~:18,rÉ~~d~al!e~CIM~~t~l~al:~ to. ~~~d. S:OI ~~~:•. encarregado da r:7:'U::::;::fõ.Jean Braudo. Rua COllta r.n.O 194. CalXII_h_C_\U_ __ 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o UTADO ta de M.rço de IM1 

Sabão RussooNOVO Atlantic ~notor Oil 
S ' um e'lIroc1UlO IDdl'II!II"~el , bo}ouCl.dor 4. lDulber 

elegante. O Sabll"Ruli'õ ~' iiõliti'lbuê , para \Ollllr . • p'le
aveludada, ellmiuaúdõmanchal e elplnllu, tl1'.~,ad~_~~ 
péle Irritada. Demonstre o lIeu bomgllslo, exlglndo"lem- 
pre o SABJ\O RUSSO. (S6l1do óu liquido). -rJuflAlI/Af$ 

Dlnçla di I. F.........
- Está p~ovado! 

DEPOIS de annos de pesquizas 
aperfeiçoando um novo processo 

de fabricação. a Atlantic lança um 
novo oleo - provando·o numa seno 
sacional experiencia de mais de 
1.600.000 kms., realizada em Florida. 
U. S . A. Faça uma experiencia com 
este novO oleo que tem uma pellicula 
4 vezes mais resistente! Veia os factos 
que a Prova de Florida revelou e na 
proxjma vez, experjmente tamb"m 
o novo At/antic Motor Oj/! 

HOJE lAUDO HOJE 

CINE 
-o-

REX \ CI~~D~2~ON I NO __~@:~~AL___ FODi 1581 00. 

1\', 7,30 ho,u 1\', "30 7 • 9.30 ho,u 1\', 7.30 ho,u 
BltllJ Davi. I Plul Muni Im: Programa dUIIO: O Gordo I o Magro Im: 

J u a r e z Filhos roubados Queijo Sulço 
No programa: I No programa: 

n. F. B. - Compllmlnto n.clon.1 Tula-O D. F. B. - Complemlnto n,clon.1 
P..~o: 1$500 P"COI: 1$500 I 1$100

No programa: 

Impr. Ilé 18 Inlll. D. F. B. - CoIIDllmlnlo n.clonll LI." d, clnluro. 


P"co, I$500 I 1$OOCl, 

I.pr. li' 14 .nll' 
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