
Paul Reynaud I 
q~!~, ~~!~j~I~~~~ 
presidente do Conselho de Mi- ' 
nistros da França, sr. Paul 
Reynaud, que se ellcontra prI
sioneiro desde que o marechal 
Pétain asgumiu o govêrno.. -so o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATARINA
licitou que o mandassem jul
gar quanto ' fi ntp.~ · 011 1hp!õõ rlpr;; OlrelONJ renle : AlUno Flol"O. 
sem liberdade, acrescentando 
que nesse (dtimo caso Iria ore" 
sidlr ,no Norte da Africa. de t84! 

«Os IQg,leses preferem .m~rrer 	 livres, a viver escravos» 
, 	 

Washington, 17 <'Renter) - cedido 
' 

de 'Ulll lilano combiuado I 	 pre_ ('e~ para «:.o,lI11e.ccI' essa leal-I pa"" s.cllI]J!·e se..." is~o Org;_l~hO 
O prtlsidente Roosevelt 11I'0- atra\"()s os auos cle 193~) e 19~O, dado, (J\1O nao pude ser (' 0111- u IIlHluraçao lJal'll t lJtlo~ m; 110
nunciou, sábado, seu anuncia- até que tudo foss(' r eduzido a prada " . 111('115 liy rcg ,le cada eOnlil!""-

Jl~ 3('l'l:.${·cn toH o pl'c!o;id~l1tC: to, ele c:ada ilha 011 li ..) 4.':u1:1.:~ln~~~~lr~~, ~~i~e,h~::S j~lIt;? ~1~~::~~'~~~i~S O!(II:il:'~:~:~~~n~s~~ I I " Não existe a lnenor dín ida. o{'eano. 

que lhe foi oferecido pela A~- evidentemente. Equivocaram- ' de (Jn(' o po\"o alllCl"ÍI!ullo r e- O 1'0\'0 illgl êg e g~n5 aliados 

sociação dos Correspond('JlIes se, porque pensaram que as ('ouhc('o a HCl'icdade (':'\tl'C Il Ul gre~()s .U'tWiSUlll de il av i(iS, u c

na Casa Branca, sôbre as mc- democracias nào poderiam I da sit.uação atual. Por isso, pc- c'cssUa m de a viõcs. nceessitanl 

dldas relacionadas com a dere- adaptar-sc li tenível realidade dill-se C COllsf'gllill-se uma po- de vível'{,s, lIe .. tUllks ·' . de ca

sa nacional e com o auxil io do mnndo em guerra. Acredl Iíticll de anxílio imediato c iH- llhõ,,~ e de IIlnnições de t.o<la a 

concedido às democracias pela laram que as democracias, de- luitado à Grã-Bret anha. à Chi- SOl'tú, E ludo isso a ~ \111érica 


lei de plenos poderes. sejosns de yÍ\'cr em pnz com I na e a. todos o~ govê l"llog cm tem e lhe fo rneeerá. A China 

A certa altura do scu belo seus vizinhos, não poderiam! i-x ílio f cuja!=; pátrias fOl'anl 1allllJ~ 1l1 já eX JJ1'CSSOll ~I!a , "(j ll


discurso, o sr. Roosevelt disse : mobilizar snas energias senão oC'n]ladas tem]lorariament e pe- tade magnífica, alra,.",; de mi· 

"Não percamos tempo em para a sua própria defesa. Sa los agressores. lhõcs de homens, lI .. r",;i~rir. 


revisar o passado ou estah"le- bem êlcs ngora que as demo A partir de hoje, êsse "nxi- .\ Chi na, pela palana do p;f! ne
cer responsabilidades. A 11 i~tó- cracias podem ser democra 110 será Ullluelltado até à yjtó- ralíssilllo Chiull g -Kai-Sh e l\, so

ria não póde ser escrita de no- las, e chegar a conclnsões de ria total. lil'ilon nosso allxílio. ,\ , \:11(' 1";
vo com ilusões. ° povo ~.mHi- armar-se adequadamente para Os ingleses, mais fones <lo ca respondeu qlle a C11;n3 ter" 

ricano está hoje escrevp.udo a sua defesa. que nnnca, eom um Illor-, tl esse anxílio. r\osso pais , NÚ 

história nova, Dos escritórios de pl'ogadan- magnífiC'o, qne lhes ]lcl"Iuitin aqllilo lJue o puvo <lenominoi!
°grande aconte,cimento des- da do Eixo saín a profecia de 	 suportar dias sombrios ~ 110i- de ai'senal dag (lclllo(·,·"ei,n ".
u 

ta semana foi o seguinte: dls- qne a conqnista do IIOSSO país tes sem sono nest.es últimos Nosso país vai jogar o esforco 
sémos ao Universo que nós on- seria nma "operação inte dez meses, recebem auxílio i n- tola I. E l]uando as ditaduras ~" 
tros, como nação unida, tinha- rior" , opera<;ão que seria Tea tegl'al do Canadá e outrot:' do- deHi llt ef!; ral'(ll11 ( '1 U('I m:, queira 
mos compreendido o que nos lizada, não pela invasão fnl nlínios, do resto elo 1I1l})él'io e sCjí~ o m u iH l'iLpill0 IlOsHí~'el!lo 
ameaçava e â nossa democra- gnrante cio exterior, porém, de povos não-ingleses de nm l\ lIt~O, lJuallJncr. nm de nos Ih' 
eia, e que entrámos em a'tão graças it confusão, à divisão e Mnndo qne ai nda pensa na" de ra pensar e Jnlga~' da parl.e 
llara enfreutá-Io. Sabemos que , ao abatimento moral interno. grandes liberdades. ~~~S~~::I~~U I:~ste ~el"louo de l'e
embora a autocracia prussiana Os que acreditavam nisso O l'o\'o inglês está JlrellUra-, ç.ao IUlHllal. . 
fosse ruim, o nazismo é muito ponco eonheciam da História. do para a tentativa de Invasão, J\c..~edtlamos. que o gl"lto de 
peor. .-\ Amériea não é nm país que embora esta não se re'llil,e na reulllao da~ dltadnras, com a 

As forças nazistas não bn~- possa ser perturbado pelos selllana 011 no Inês q:le vêln: ~ll~. a pol0,?la d~. "raça el~itu,,~ I 

cam meras modificações nos apaziguadores e derrotistas, fa Nesta crise histórica, a Grã-I ~el,l n!" bluff pnro . e lHC!l
mapas coloniais ou nas fron- bricantes de pânico subterrâ Bretanha tem a felicidade de ~az . Nao hou\"(~, I}ao eXiste ago
telras européias. Abertamente neo. possuir um grande chefe na I a , nem havera em ljualquer 
elas tendem a destruir todoli Ofi A('abawos de at.1"RVeSllar nlll pessoa de Winslou Churchill. tempo nenhnllla raça de 110
eletivos de govêrno em todos grande debate . ÉSte não fieou 	 Ningue?I sabe ,~,elh.?r do ljue ' ~~:n~o~o~':u~~~:~,~~r~m senho
os continentes. inclusive no limitado ao ,unbito do COIlgres Churchlll que nao sao a)lenas O _ s . . 

nosso, e querem estabelecer go : foi discutido em cada pe- prodnção esteja em plena mar ant.e .ameaças ou !Ió(~e ser con- seus di~cursos inf1amadcs e !JOI' I::::~~~ I~~O ~~em sl~'Ptrua 

sistemas de govêrno baseacloE riodo, em cada Rádio, em cada cha, as democracias <lo mundo segnllla )leIa ausencla . de Yel"- suas. asoes valorosas que têm da sua gran~ezaqterl;~l ,.c~usa 
sôbre a arregimentação d~ to- reunião pública no país intei- serão capazes de demonstrar 	 l~dalle !Jor !lart~ do goveruo aos eonvlçao a.bsolu,ta sõbre o fat.o do seu poder como potê~~~~ ;:i
dos os povos humanos. 1'0. Finalmente, ficou resolvi- que as ditadul"Ils nào pódem S~l)f; conClda(;aos. A lealda~~ é , essencial, Is to e, que os iugle- Iitar afirma o direito de che

l1:sses homens e sens parti- <lo e (fecidido pelo povo ame- , aír vencedOl'as. dlfer~nte, Nasce~o espll"lto Ises pre.ferem morre',' como ho- gat' até à dominação mnndial
dários hipnotizados chau'am a ricano. As decisões, nas nossas Mas agOl;a o fautor tempo é que ~ouhece , os fat?s e que 'I mens lIvres do que viver, como esmaga ndo outras uações OI;
Isso "nova ordem". Isso não ~ democracias, são, posslvelmen- de snprema importância. Cad~, consel va os ,elhos .IdeaiS e escravos. Esta gente, ciVIS, mi- raças".
IIOVO e nem é ordem, porque, te, lentas de serem consegni- avião on qualquer outro ape prossegue sem coaçao ao em- litares ou marinheiros lllnlhe- Depois de o t 't 

ordem, entre nações, pressupõe das; porém, quando a decisão trecho de gnerra, velho on no prestar apoio ao seu gov';l"IIo. res e criauças está lutando na igUalme;ltc ubros conce~ os, 

alguma coisa duradoura em al- é adotada, não é proclamada 1"0, de qne ]lo~samos dlspôr , 
 ~sta é a v~rdade .na Ing..at~r-I P!'im.eira_ linh~ pela batalha da dos, o l,re;;ge:;~! ~t~~~~,~e~~
gum sistema de justiça, sob o Ilela voz de nm só homem e nós os e ll\' ia remos através ,dos la. Em mUltos )lalses, nll lhoes clvlhza.çao e acha-se diante terminou sua histórica oração
(IUal os indivíduos, dnrante sim pela voz de cento e trinta Oceanos. Esta é a estratégia de de homens e mulhe res fazem desta !tnha com tal valor, que Ielltre ruidosos aplausos. ' 
largo período, desejam viver. milhões de habitantes e obriga sentido comum. 
A humanidade não aceitará a todos nós. O Universo não o A grande obra Mstes dias é Cascas de laranjas Perderam 4r,-04a ml-. homens 
nunca permanentemente um ignora. Esta decisão é o ponto o profundo lle\"el', a que nos na 'abricacão de I I 

sistema imposto pela conquis- final de todas as tentativas de obrigamos, llc en\'iar I,rod lllos I explosivOS .\te~las , 17 (Unitedl - o tretanto. qn" 11 vi~ita dnron 

ta e pela força e ba~;:;ado na (:8- alJadguaUlc lllo no nosso pais das nOSHas fáhrieas, C11I linha :~' I'nell'o mi.ni.stro italianc Bc-I cerca de uma semana. Dnrante 

cravidão. ~sses tiranos moder- c o fim dessas teorias que pre- dc batalha )leia democracia, I ,os A 1lJ!·t,Jes, 1j (n.) _ O mto j)!n~sohlll tentou infnl'dit "~se tempo, segnndo informa-

nos têm, para realizar seus tendem que develllos manter ;;em ]lerda de (e11lpo ". g-o,' j'rnn IlI'illinÍl'o, I>IU rolllho. IlQYO alllmo nos i~al.ianos. qve çoes de qne dis )lomos, os italia
pianos, que eliminar necessa- contacto com o sditadores ~ as- 1Ilais adiante, disse o sr . Ro- rn~.in "Olll li l :nln\rsidtule Bc- comlJlltem na Alb'll11a, afWl de I,')s perderam cerca de 30 mil 

riamente todas as democra- sumir cOlllpromissos com a ti- osevelt. hrllÍl'1I dll )'Illestinll, terÍtl con. que fos~e desfechada, .com o homens, entre ilrisioneir03 

elas e eliminá-las uma a uma. rania e com as forças da opres- "Ex i,. te enorlUe uiferença ""hid.. 11111 método )lnrn usnr . mal?,.. VlgO~, uma ofenSIva na- IliOI-tOS e feridos. Nesse mesm~ 

As nações da Europa e nós são. enlre a )lalana " lealdade" c a ,'nS('lI dI> Inrnll.ill lia fnbricnl.'ílo ' Alb~llIa. :;ao obst~nte, todas periodO o exército grego re
mesmos não compreendemos Precisamos tomar urgentes palavra "obediência". Obelli- de ex)IJosinos. Ias ~n"estldas reahzada~ ~elos chaçou nnmerosos ataqnes ila

Idsasso 'noa"Poe-rOScdesasoEudreopealimroini apÇrãe"_1 'II,",'eCli,s,oe-e,s· q··I\lce· I,·ed(ijtllaa'I"'doOs, a fli,'o'nslse- ência jlóde ser conseguida e . f! dI'. '~' .~ltl'r }'Is,'hc), IIn rI'- ~~nms~lares, nestes ultlmo3 Iianos, bem como .Iesfe? "ú

" a mantida pela ditadura medi- ierulll 1.1II\·l>rsldn,le, .'hcgou las, ledundaram em fracas- rias tentativas de avanro por 

:---:.-----=-----.:-~-....:...--=-....:...--=----_.:........::........:=:.:::.:....:..::=-==~--=:..::..::::... .Ic tll·mll IIn Austr.ílin c "ouce- sos completos. terra. ' 

~~:1.11!;'~~:d~II::;~;i:t~1l2t~:II~llr~I:I~ pr~:el~;~" di~~u~~ofi~;f~:~~'ell: 1....-=""""''''''''====''''''''''"= 
.11, reço cru lIIUitO n'lIllçll(10. te da Inta as fontes mais ou me- EstAlo triste, .e•••0., 

)Ieclnrou (1111> li cns('1l de In. nos antorlzadas não puderam Teu broaqaJl8' llIet6a "". t_,
rllujn, cOlltenll1l fermento, informar se êle regressou siÍ- iIl: lei de N_ 8eüor, 
.ílcllol, IIÇUCllf e IIcetollll, em bado a Roma. ACl'e1ita-se, en- 86 te Alft o CONTRAT0888. 

'uhj"'n 11" .érios estudll" )lllr 
}lal"te .Ios )Jerltos da Iluimlea 
sIntético. ......................... .. 


Ouso diario de :Kolynos preservará 	 . -~ .sua saúde, pois evi ta muitas infec	 Cürso de Guarda-livros 
ções que se originam na bocca. Kolynos 	 : Grande descoberta .• em sua casaé um creme dental antiseptico que não Peçam prospectos à ex. : para a mulher :s6 limpa melhor os dentes, mas dcs. postal, 3717 S. Paulo, Ptecl 
tr6e muitos perigosos germes, ~o agentes em todas 88 cida

As crianças, especialmente, preci de., 

sam de Koly·.10s para proteger-lhes a 
 ! ',O(Jtt·on.SiI;m L
saúde, Elias todas a}lreciam o seu gosto Experiências de ca18· 

agradável, Eis a razão por que é fllci! sa contra .a.8. 

habitual-as ao uso do Kolynos, desde : A muIWe:e~~~do;ol:;;bdores . ;[:0 
a mais tenra idade. Nova York, 17 (Renter) --	 • 

P ela primeira vez foram reall-. ALlI/IA AS em ICAS UTERINAS ~M :2 flORAS 
zauas experiências de defesa • Emprrio-se com vIlDl~8'em pllra . : 
contra gazes entre fnncioná· • il" - combater DS Piores Brancaa, (611-

.

. 

5o 
'KOLYNOS 	 rios Cl\' íg que trabalham para • cas UlerlDlIs, Menlllruais, a!)Óa O ' 

a Marinha. Cincocnta dêsses • ' ~ • . pllrl0, Hemorrlllr'as f. Dôre, O(ltl .c 
empregados ,munidos de más-. ~ . Ovarlol!l. . , 
earas contra gases, permane- , ' : B' podrroso calmanle e ReIrU- • 
ce ralll nnm aposen to cheio de • _ IlIdor por excelenc)a, . ' 
gases por espaço de ulUa hora . • PLUXO SBDATINA. pela SUII • 
Qnllrenta mil empregados elvís. • - • comprovada eficácia; i receUllda • 
da Marinha serão SUbmetidos. • - • por mala de 10.000 midlcos, 
n )Jrovas idênticas para que se. __ __ .- PLUXO ~BDATINA encontra- • 
capacitem a defender contra ~" H em ,toda a parte. • 
qualquer ameaça !!!_g~ ••••••••••••: •••••••••••• 
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Mocinhas e Mulheres Auto Viaçao 

. . ~<.~"-' ..';-'J'- ~ _ 

••••
: Porto Altgre--Florlln6polls--(uritlba 
• Sorvl~o dlárlo de pceavelro. e encomenda. entre e.ta co· ••Certos orgãos in ternos das fnUUtere. •

muha facilidade. •• paaaagelroa para 110101. Blumenou. Jaravuá • JolDvUle•• com : 
Para isto, basta um SlIsto, IIIll abalo Uga~ão pala São Paulo e Rio. no dl.:s imediato. 

congestionam.sc c inHamam-sc com pUal e Cwltlba. c:om lenda. àl 6 hora. da mcmhã. r.eebenclo 

forte, uma qul:da, tlmn rnh-,l, lima 

commoção violcntn. mlln noticia má 
 re. Saidas para Curitib~diariamente S 6 horlils da amanha : 
ou triste, molhar os p/'s, IIIll resfria

mento 011 alguma imprud,·ncia. 

;v As molestias mais peri !:o5~s das mulhercs ;: Saídas pare Porto Alég,e às Suo Feiras, : 

....... .. comcc;;t m sempre assim. :. . 

- J ustn mCll lC os orgãos ttmis importantes são.o~ que 'I . e domingo" às 3 horet di inanhã. • 
~ congest ionam e illllatnant m.1is d l'pn.·S::;.:t , sem que a 

mulher sinta na<l.a uo comoço. \• Informações e passagens: •Nada sentindo 110 começo da congestão internn o u da in fln l11aç[io, a 

mulher não se tr:ll a a tem po de c\·itar que a d oetl ça se agr:n 'c c vá 

peiorando c\lda " (':'; mais. 
 I: Rua Felipe Schmidt : 
~ esta a C;t U S,3 d .ls mo1cstias mais perigosas ! I. (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 
Para c\"i ta r c t ra ta r as congestões c as i n l1~nnnçlí('s internas, use 

Regulador Cesleira f:l~ 11l demora. \:•••••••••••••••••••••••••••••••••c.: 
Regulador Gesteira evita c trata os padccimcn to~ JH" r\'O:"O~ p~nd (( 7. i~ 


dos pelas molesli:t,; do lltcro, a 35111 ;1 .nerYosa . Pl' :o'Ot dor('s c c(lhl'a~ no 
 Quer ser feliz 1-'- ------- - -.---ventre, as p~n urbaç0es c d OC'Ilç'as da 1ll (' tl stru~ç:l0, ;l l1cmia t palidl'l , 

Em negocIOs. amores. ter sor
~~eazl;l~~~~~l ~ ~~~~':~I~~~~:~~ lr~~~~l~~dd~ ~~;~ .!;~~r; :~~:I'~~~le~a~~:~;:~l'p~~:~ : te, saíl,le e re" li iar ludn que 


ções, oprc~s:io no pl'itO ou uo cOI":.ção, snfol.': u;:io, fa li a Ut' a r , lont\.l ra~ , 
 decsja? M"m!e I$1 00 em sellos 
e escreva au prol. Oma! Kh iva.:~ir~~I~:r~1;1~~~·~,('~ '~,~T~11 :::i'~~ :d~;:~n,~~p~~~). 'd:~:·::~~;l~~l~~~~:;sC~\~~: AS CHUV/~SICaixa Postal , 407. Rio de Jacadeir.1s. {a lt a de a nimo para faze r qu alquer trabalho, ca nçaços e t odas 


as perigosas altcrnçürs da saudc causadas pelas cOllsc~ lões c intla l11 a~-ck5 

nei ro. que lhe indicará o melo 


do mero_ 
 de ubter triumpho, prosperida· 
'1 (>. In rhlfltt fi sa"1C1 c. N~o hell;ill . AJI W'O'DANQA!I llRUSCAS DE l ·EIIlPERAT lJH./. TR.\ZEM CO),l .R egulador Ge.tcira c\'ita e trata estas con!:l'Stões c in flamaçõcs desde 

1100 UM R.ESFRIADQ, QUE. QUANDO MAl. GOMBATlDO.o começo. dístríCASA MISCELANEA, PRODUZ UMA TOSS~ IMPEllTlNENTE. o Q tJ& E:QU1V~
Regulador Geateira c\-i ta C trata t ambem as com plicaçücs in ternas, Ollídora dos Rádíos R.C.A . Ví - ABERTO PARA I!:NF'ERl.UDADIZICR OAllUNHO GRAVES 

que são a inda ma: ~ perigosas do que a s inflamações. ctor, Válvulas e Discos. - Rua 0lIl, TAEII COMO : BRONCHITE9, CATARIlUO PUI.MONAJI 

Comece hojc mesmo Trajano. 12. Doa NA. COBTA. E NO PEno. DEPAUPEnAMIINTo • 1lIIA 

a usar Regulador Geateira raAQUll:U OIlBA4 PIOANDO. PORTANTO. o OROANUJIoIO 
PJUlDIIIPOIITO PARA UloI DOS IIAlORa FLAOELLC» DA 

PROCURADORIA GERAL IIUIWIIDADJ: A TUllERCUI.OSE 

USAE O GIL\:'\DE TONICO DOS PULMOE'L6~IIDR~ m~U6IR" ~~fJ~~iG I :A~~~~ã~ 2 (da Ordem.. dos Artvoga 
s. v. S. pfeC:isa comprar artigos para presentes ou necessita de uma dos do Brasil) 
boa ln.talá·Çlôde luz o U obter materiais elétricos, em seu próprio Processos administrati

Inte'eese, vjsite _~em compromisso a vos e oas Repartições VINHO CRUSOlADO 
públiccs. Registos de 
Marcas e Patentes lia 

PIl. JOÃO SILVA 
NlilUralizações. 

INSTALADORA ]IE :RLQR1~NOPOLIS De Ch . DA SILVEIRAProprIedade Industrial. 

polI, .euI .'''10' par. presentes éffi~f~;iái~ ' elétricos, seus ··· preços QUE FICAREIS ~'OnTE E ROBUSTO
nlo t6m rival: por exemplo: lámpadasâ partir de ISuOO, fios para Av, GRAÇA ARANHA, 

26-7', sala i11t. KECONSTITU I \ TE DE 1.' ORDEMInatalaçao de.de 1300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, ~ ••lIm lodo. os m.teriais~~~aôLa .. ~reço~ ao alcance de todos CAPIT AL FEDERAL PODEROSO FORTIFlCANT. 

1 . t'DDS-.. rODA P_Ut A'oln.!.CillC1~ora •de--Flôriânópolis 1~04~---"'!3~0-""l!'l!! 168"' 
Alorá, 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 

<>== ~. 04 8IA··
U mili'••.,.AI. 

Vejam cc.~ nÓBBOápreçoBabcüxo e convençam"se que comprar barato só na ~ 

CASA. O~IENTAL.. 
TECIDOS IDlusas de Jersey,de 10$000, 13$000 e 15$000 ISeda Xadrez, · de 6$5 e 7$000 


Llnoo metro 1S2.00 LIRas de borracha, para senhoras 1$5()0 Seda Tafeté Molre, largura 92 ceotlmetros metro 10$000 

Llooo estampado metro lJ500 Veos para ooivBs 10SOOO Seda Listada pllra Camisas (saldo) metro 5$000 

Crepoo para quimono metro ~S5aO Camlsll s para homeos, a compçar de 8$000 CAMA E MESA 

VolI estampado 15500. 2S000, 2$500 e 3$000 Plj~ma8 pRrll bomeo~, a cuml'çar de 14$()00 Cretone meio 1I0ho, braDco, 1,40 metro 3$800 

VolI 1150 melro . JSIiOO CU l' C6S pUN bomens, a começllr . de 3S500]: Crelone meio linho, hranco, largura 2,00 metro 5$500 


GS1~ _~~::'a~d~~~~':.;pado 3Sroo metro ~~~~~ i~::l:~: ~(~: ~:~~~: P::r~ ~~~:~8 ~~ggg g~:.~~~: :::!~ ~\:~~: b~~~eCs~' i!~~~~~a 1~4~í) ::!~~ 4$500 
Merlnó em di"I:rBas cores metro 2$800 ICalças feitas para homens. de 8$000, 10$000 e 12$COO Cretone meio linho, em cores, larg. 2,00 metro 6$000 

FUBtAo branco metro 2$600 CalçaM feitas de f1onelli, parti homeos 22S000 Algodão bom, peça de 10 melros metro 10$000 

FustAo mercerizndo. em corPR metro :-IS800 I Teroos de Casimira. para homeos, a partir de 30$000 Algodão superior, largura 90 ceotlmetros metro 14$000 

Trlcollne ll@a, braoca e preta metro :lSOOO Teroos de brim para homens, a partir de 35$000 Algodão superior , larg. 1.50, peça li> metros 35$000 

Trlcolloes, ele 2&500, SS, 3s~nO, 4$000 b5000 Leoços a partir de 8500 Algodão superior, largura I,SO, peça de 10 metros 38$000 

Zefir, de 1$500, 15800 e 2$000 Capas para bcbêp, de 9$000. J2$000 e 15$000 Alvejado superior. largur/l 1,~9, peçli de lO metr08 37$500 

Cubaoa metro 1$300 Casaqulnhotl de malba para bebês 4$000 Alvejado b m, pl'ça de 10 m..tros 13$500 

Brim xadrez, para o curso pnfissional metro 2$000 Porta-escova 2$0(1{) Alvejado especial, peça de 10 metros 14$500 

Brim braoco e azul marlobo, pAra colegiaIs metro 2$000 Fita métrica 2$000 Alvejlldo bem eocorpado, peça de lO mt'tros 17$000 

Brim pardo colt'glal, de ls500 e 1$800 Bôillas para coleglnls . 7$000 Morlm Dórinha, peça dl' 10 metr08 10$000 

Brios diversos a começar ele metro 1$300 Pasta de couro para colegiais, de Ii$, lOS, e 12$000 Cambraia especial, pl'ça de 11) jardas 16$000 · 

Zuarte superior, de 1$800, 2&5('0 e 3$00() Suspensorios para rapaz 2$500 Morim dl' cor, bom artigo mptro 1$!iJ()

Paoo para cópa mptro 1$100 Suspeosorl09 de couro para mocinhas 5$000 Chltll.o superior metro 1$5OQ

Tecido IMado para cortina metro IS~OO Jogos de couro para rapaz R$OOO Reps eofestado par/l cortina metro 
 3$000
Opala, de 1$500, 2$000 e 2$500 Porta-nlqueis 2$500 Paoo eofestado para colchão metro 3$!iVO 

Opala estampada, largura 80 ceotlmetros metro 2$500 Jogos de batizados, a parlir de 12$000 Atoalbado superior, largura 1,50 metro 
 3$900
Flotsslma Cambraia, largura 80 CPOl. metro 3$500 Capas coll'glals, a partir :le 42$000 Colcbas para solteiro 9$500
Setlm estampado melro 3$500 SEDAS Colchas para ca8al U$OCO
LIi azul·marlobo e greoé, I/ar/l colegIaiS metro 22$000 Seda faç( ooé metro 2SROO Colchas mercerlzadas, para solteiro '\11$000 

DIVERSOS Seda Romalo. 8I'tlgo superior melro 6$000 Colclies meroerizadas, para casal Ui$OOO 

«Leite dcl Coloola> 5$500 Seda Oraolté metro 5$500 Colcba8 braocas especial, para solteiro '4SOQO 
Esmalte .Cutt'x. 2$800 Seda Granlté, artigo superior metro 1$500 Colchas braocas especial, para caIaI 181000

Creme Nlvea, tamanho médio 3$500 Seda Peau d'ADge metrlJ M$OOO Colchas de veludo para casal 22SOOQ

Bâtoo Mlch('1 e Taogee 21B800 Seda Orgaoza em Xadrez e listas (oovld..de) metro 9$000 Cochas de sedas para casal 35$000

PÓ de Arroz ROYGI Briar e Gally 1\$000 Seda Organza, estampados moderoos metro 10$000 Colcha de pura seda com fraDja, pa:a casal 58$000

PÓ de Arroz Malva, "'$OCO 5$500 Seda com bolas metro 7$000 Colchas dI! reoda, para casal 18$000
(l

PÓ de Arrcz Adoração, 2fOOO e 3$000 Sedas estampadas, de 5$, 7$5, 9$, tO$ e 12$f>OO Jogos de reoda para quarto, 7 peças 28$000 

Bâtoo Colgüt p

, 2$300 3$800 Seda à jour, bom artigo metro 6$000 Jogos pintados para quarto, 7 peças 
 36SOOO 
'ralco Malva, 2$700 e 3$100 Seda Luml~re, para combloação. largo 90 Toalha8 de rosto, de 1$, '$6, ~$, 2$5, 3$ e 3$000

Talco Ro@s, 2$800 e 3\i800 ceoUmetros metro 10$000 Toalh..s de banho~, Il'gltlmas ala~oaoas 7$000

Sabonete Llfebuoy, Levar, Bu calol, Pdlmolive e Oessy 1$400 Seda Lumlêre , para comblnaçl1o, larg. 80 Toalhal para chl!, com 6 guardaoapos 
 12$500
Sabooetes Caroaval, ColgatiJ a Cheramy 1$000 ceotlmetros metro 8$500 Toalhas para chá com 6 guardaoapos 131500
Pasta para dentes Alviden: a 18500 St'da L1ngp.rle metro 7$000 Toalhss piotadas pRr/l chá, com 6 guadaoapos 27.$000
Puta para deotes Colgate 2$~00 Seda Lumlere, lavrada, largo 92 centlmetros metro 13$500 Corbertores para beb€>, de 5$ to 6$50(}
Pasta para deotes Kolloo8 asaoo Seda l.f.qué metro 3i óQO Cobertor~s xadrez, pura solteiro 11'1$000
Sombrlohas moderoas em gorgurãl1 chamalóte 18SOo0 Seda Laqué, \lslnd/l metro 1\$500 Cobertorl'8 xadrez, para casal 201000
Sombrlohas moderoas, em seda 28$000Seda JerFey, de 8$5 e 12$000 Cobertores bOOl, para casal . 16$500 

E uma infjnidade de outros Irtigos, que d~ixamo, de mencione, por falte de esplço• 
.Aprovelte O seu dinheiro, comprando nl CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente adirlhelro 


R1JA OONSELHElRO l\1AFRA. 15 
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a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FRIO Delicioso l-Cuidadoso preparo I "Café lava" 
R.dao9&0 e OHlolnu • 
na Joio Pinto n. 18 

NII C'1pll~l:
AllDo tO$IJUl I 
6em~.tre ! 211'OOi; 
Trtmeltr. t l500""'.1 ISIlO 
NDm~ro .'ldIO ,to . 

AllDo 
8eDleltre 
Trlm""tro 

A.Dllunalol medlaa'fI ~'.3nt:'.f'tl' 

IISTITO'O DI DI1GIOSTlto 
CLlIICO 

do 

Dr. Dillml Mcallmlnn 

Formado pela Uolveroldade de 


Genebra l6utça, 

Com priUca noa boapttat. europeu. 

Ctlolca médica em leral. pediatria.

doença. do llltema nervo ..... apare·


lho lleDllo·urtnarlo do ho um 

e da mulber. 


Asslslente Técnico 

Dr. Paulo Tavares 


~~r;.~:ar-d~oIXtl:euCI~~~ ~~~I~ 
sai! Paulol. Eepeciallzado em UI· 
IIeDe • Sadd. Pública. pela Univer· 
lldade do RIo de JaneIro. 

Gabinete de Raio X 
Aparelho moderoo SIBIIENS par.

dl.,n6rllco. das dornca. Interoa. 

Coraçlo. pulmGell; .. 881eul. bUlir. 


"16maIOl. eto. 

RadJogralla1 6.aoa. e radlogrãltae


dentária. 

Eleclrocardiogralia cllnlca 


(U\aiD6ettco precilO d •• moléstlal 

cardlaca. por melo de traçado. 


elétrtcos.) 

Metabolismo basal 


(DelermllUlÇlo dOI dltdrblo. dao 

,IAlldulaa de eecreçlo toterna). 


o (Esam~o:.t~~e ~~~:t~tco do 

IUOO duodenal e da bUl.). 

Gabinete de flsloteraDla 


Ollllaa curla.. ralOll ultra·vloleta•• 

ralOll Inlra,verJilelho e eletrlctdade 


médica 

Laboratório de microscopia e 


análise cllnlca 

Exime. de 88nlue para diqnó.tlc<> 

da .U1l1a. dla\JDó.tlco do Impaludl. 

mo. doulem da uréa no Isolue, 

r:'b:.:a~::k,urlnaá ~~=~I~ 
precoce de ItIIVI~. Exame dtl 
puz, e_ro.. liquido raqulaDo e 
qualquer ~~Iza A::o.elu~ldaçlO 

Roa Ferna.:'1: Machado. e 
Telerone 1.195 

FlORrANOPOLI9 

ORa RICARDO 

G~TTSMAN 
Ex-che'e de cll

n/cs do 
Hospital de
Nuernberg 

( . (Prols. L. Burkbardt 
e B. Kreuter) 

Especialista ew 
ti1'tu'gia GeJ al' 

Alta cirurgia, gyne 

cologia (doença8 de 
8enhoras) e parto8. 

Cirurgia do 8)'8tem8 
oerV080 e operações

de pls8tlca. 
Coosnltorlo 6 rull Trll!lI. 

DO. 18 (das 10 6a U. • 
dll3 Ib ás 16,30) Tele

pbone - 1,28&
Resldencta 1\ rUIl ROI' 
tevea Juntor, 20. -
Telepbone ••• 11.>1 

__________

ao 
E, "D 

N.... ..........................,••• ••• It,~ ..... 


~~~r:'! ~a"~:I!,Oe,::::~;-íói.!~~'!:~tt~;Wm:.:r 
• traqueza geral. 1.lt!\d~,~pp..,!i_t!:,'"'feb~e. o .. c;9N:rI!~):,e~~~ 

• o remedlo absoluto. ' he.olco;-;. quenio " eth...yL!EHI.cecl.iiJ_ . 

•• lasso dos haberculosõ. : .omillildo-o .... conve.~I• . ~'êm~:ãI.;1• . 

CONTRATOSSE I. 'ec"beú mal • . de .24000 ;eUe.'8déi ·'w4W
 .Agorcl· est6 ' o~,TO~IS() 

"'de'ros/"Tenham cuidado! \I Nilo •• del••m .ngana'Í'a·aec",- BÂYER ,ao .aléance de .todá 

tem .6 o CONTRATOSSE. 'que 1\ ba.olo. não I."" .......... 

•• ".radabUi••i.o. T••h....... "mUNI .. &8... 	 gente; pois é vendido tari1~ 


béin emvidros· .menores; .êle 

200 ce. Continua' à .vendá .0 

~idro . maior1lde .340.cc. 


Cré~ito Mútuo Pre~~~ I 

fonico podero.o,"e .allor dellclo.o
Proprietários: 1. Moreira & Oa. 

MARÇO 4 [AllD5IDADE5
Ard.nela ou d6,•• na planta "PATRIMONIO NACIONAL»Foi entrf'gue à prestamista Isidora Georglna da Silva. dOI p'" LINHA ARACAJUjPORTO ALEGRE (Para o Nort"residente em Silo José, possuidora dn o Novo Zino.ptld Dr. Scholl S!,per no Sábado. e para o Sul uu quarlldeira): .COMTE. AL·caderntota D. 7.949, o prêmio que lhe coube em Suave d6 allivio immediato. Acolchoo 

o abranda a CIDlO-••COMTE. CAPELA-, e 'ANIBAl BENEVOlOmercadorias. no valor d~ rs. 6:250$000. conlempla arco metata rsko c part~ 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDAda no serteio d~ 4 de Merço de 1941. LINIIA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO •. 
TUTOIA.lFLORIANÚPOLlS 

MARÇO 18 	 IFRETES DE CARGUEIROS 
VAPORES A SAIR: 

TERÇA.FEIRA PARA O SUL: 

COMTE. CAPELA: dia 1!J de Dlerço para Rio Grunde.


Mais um formidável 80rtl!Io a Crédito MúlUO Pelotas e Porto Alegre. 
Predial relllizará no dia 18 dp MARÇO com um COMTE. ALCIDlO: dIa 2 de abril para Rio Grundp. Pelota8 
prêmio em mercadoria8 no velor de rs. 6:250$000. 

além de muitos outros menores. Ir;;;;~;;;;;;';;;;;;::=-=;::;:::=; PÀR~ ~egNÓRTE: 
ANIBAL BENEVOLO: dia 20 de abril para Paranaguá, 
Sant08, Rio de Janeiro. Vitória, CarDVela8. lIbéu~, S. Sal 

Conlinuamos pagando o [undo de reembolso Dr. Remigioa 	 vador e Areclljú. 
todos 08 ;lrestamietlJ.s cujas cadernet08 tenham COMTE. CAPELA: dia 29 de abril para Paranaguá.CLlNICA ·MEDlCAcompletado 10 on08 sem Interrupçllo de pagaml:ntos. Santos. Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, Ilhéus. S. SlIlvedor 

Senhoras e Crianças em 
MoJestias internas, df 

e Aracajú. 
Geral== 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN

CONSULTORIO : 
 CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASilEIRO. 

Rua Felipe Schmidt-Edifi· 
cio Amélia Neto··Fone 15911 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. IAgência-Rua 10:10 Pinto, I Armazern - Cãis nadaró'l 

RESlDENCIA: 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 
Av. Hercilio Luz, 186 IAVISO AO POVO CATARIMEMSE 

- Phone: 1392 - H. C. DA COSTA - AgI/ftte 

Attende a chamados 


Linhl diretl Porto Alegre - Florilnópolis 
 11~1~4~~=~~ICurso Catarinense de Madur~za 
Empresa Juger & Irmão MATRICULA 

Curso ginasial tlm 11 linu~, de tlcurdo com o artigo 100Saídas de Florianópolis às terças e sábados do Decreto Federal n. 21.~41.Dôr de dente?Saldas de Porto Alegre para Florianopolis Aula8 noturna8 para IIlun08 de amb08 08 8exo8. 
às quartas e sábados A matricula esta abertll. podendo os interesSlld08 obter , 

Saidas de Araranguá às quartas. informaçõe8. diariamente. na eéde do Curso. à Praça ,15 ' 
sábados e domingos de Novembro n. 7_ 

, ••11•••19........, •• _ 65 V.'-:: 2fi .. ' 

AqeDle em FlorlaDopolll: DAVID SILVA lll~ ••• t ••• ~•••el 

PRAÇA Ir> !.lE NOVEMBRO --......Ic.......-·C.•..!II.... 


Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade 
Limitada 

Banco de Crédito Popular e Agrícola 
de Santa Catarina 

Rua Tralano n.O 16 - Sede plóprla 

Registrado no Mlnlstêrlo da Agricultura pelo Cf'rtl!lcad,) Farrnácia ccE'sp'i rançaD 
n. 	 1 em 20 de Setembro de 1938. 


do

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

C6dlaol u.ado/i.~f.~C:~~LI~' e 2a. Idlçio 	 farmacêuüco NILO ~ t~JJ.~ 
EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES '" no Bàlneário 

Emprestimos _. Descontos - Cobranças EscOlha já o seu lote de ter· Hoje e Imlnhã será I SUl preFerid.!. 


e ordens de pagamento. reno no Balneário da Ponta du Orogll nlcionlis e estrln!Jeirll 

Tem correspoDdenle em tod08 08 Munlclplos do Fstado. do Leal. As construçOes aumen· 

Reprl!sentante da Clllxa Economlca Federal para R venda tam. A planta dos lerrenos acha· 
 Homeopltia. - PerFumlrill. - Artigos 


da~ Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio se com o sr. Arl Santos Pereira 
 d. borrlchlsemestral. em MaIo e Novemhro. que se acha encarregado dll 

Paaa lodol OI COUIIODI das alt6Ucl. Flderals I dOI Eltadol venda dos lotes. 


di Sio Paulo. MIDal alrall I Pernambuco. G.rente-se e exata .observância d~ 

Mantem o:lllrtelra Ilr.pecllll para admlnlslraçllo de prédios. 
 receituário médico. 

Recebe dinheiro em dep6sito pelas 

melhores taxas: 


C/C à dlspo~lçllo (retirada livre) 2% Preços módicos 
C/C Limitada 5% R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 
C/C Aviso Prévio 1\% Mercado. frente à Casa Hoopcke). 
C/C PlUO FIxo 7% fone 1.642AceIta procureçao para receber vencimentos em to· 

dus es Repartições FederaIs. Estaduel8 e Munlolpll•• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ODTADO .. ,. ..... 

;t)i'ecisiva "Batalha do Atlântico" 
'Londres, Il (Por Sidney ' Wilh':;:~~,': é:';;~eaponelente ela ' Uma 9190...." ohneJ.,o contra ....ubmCU'lno•• ycuo. I - Completo conlnlle 40 MIniatltrio dotO Tronapor-

United Pressl - O almirante slr Pitre" L .'·H . Nohl. .... t.·· de au.....a 0 1em4_ no Atl'nll.co cio Norte lt o 6.IUm.. te• ..,b,.. todo. o. trab..lha.elo.... portuórioe no. portOll 
rano de quase cinco décadas ele serviço na marinha " r~al ': de 'uma ' .ltrie (de me.lIda. odotad... ~~Ir" go.verl\~ ' d,, ;lIVin~'" do" nor.~t. el.. Ina1atefTQ. 

britânica, foi notneado para a sua missão maia impor~ ' ton Chúrchill , pcu'1I gQ.J'GJ\Ur a .eqUfà·~ça ' da. ' Í'6tas :mc:í:' .. ' . < 2 .~\pcompl.looon~1. elo Alm1l'Clntaclo 110..,.. ... 


tante, pois foi encarregado do comando da marinha brio ríUm... .da Gr .-:s,..t~~. '_. ' ". ,(ii,; " , ' , , e .. talelrOs 1~.' .eu• ....opel'~~~os,. , 

tânica . na Batalho do ,Atlântico, onde é poaível que ..e O almirante·. Nóble ~eBtá ,~aqoréi · "ni:arregado de vigiar 3 -"- A" " reme.ac:í ". ~à.Eatâclos Unld... ele tir Arthur 

decida a sorte da Orã·Bretanha. OB aceNOS ocidentai~à.. Ilhas Britânicas, tarefa de, po..i· Salter, sêcretário ~parlamehtal' do ..MIr,lstério dca Na"• • 


Devido no fato de que o dom{nio da Orã·Bretanha, velmente, máior. im.portancia que . a do. almirante .ir Igação, pará ' acelerar a remÓla dit . navio." p _ ca Ora· 
nas águas que o rodeiam , se vê ameaçado peloB .ubma· Andrew Browne Cunninqham, da frota do Medlterraneo, Bretanha. . .. 
rinos alem.ães, que insistem em cortar BUas linha. de ou ' a ' do contra-almirante, Bir Henry Harwood, herói do I 4 - A iminente nomeaçã.o do mini.tr.oda.'P~,odUÇao 
comunicação, a frente do Atlântico á o cnmpo de batalhaIcombate do "Oraf Spee", no comando dos vasos brio de Aéronáutica, 10M Beuverbroolc, como ministrO da ·Ná· 
mais decisIvo da guerra, segundo uma doclnrnção for· tânicos no Atlântico Sul. vegação. E••as medida. foram adotada. com o 'objetivo 
znulada na Câmara dos Comuns pelo secretário paria. As outras znedidas adotadas pelo governo são a8 de assegurar à Orã-Bretanha uma constante chegada d. 
zn"",t,ar do Almirantado, sir R. H. T . netcher. sequintes : materiais bélico. e alimento• . 

;' [Ecos e Noticias II «~~~",~~r_e~~,~, ,~~~~~~, ~:~~,,:, ::JVida•.~~!:rüval GeneraIB::cla~D~i-::aVicente 
' . I-(/). dizcndo: Não poude ser mms terrível a Vluva Oen~ral Doutor AntOnio Vicente Bulclo MISSA 

A IS do corrente, foi o 1." "/IIIÓS n O('UI,,\p,io (la nul'';" 'n. <I n '1~ ll a :1 Tlll fl\\lH do nll- derrota sofrida no domingo pelo VIUO . Osvaldo SUlCa0 Viana, Ar~Cl Rupp Bul·' ''' .. . " I çDo VI"ns, rtr Aqulleo U81101ll, Bealr,z Bulcao 
t enente da Força Policial, M á rio ~li;"; tl'O Ingll's }:ir. Antho nf E11011 , (\ da llll'llr-.a g (·1ll psppC' ial quI' o Herclho Lu? F C • do Tu- VltlnB GnlloUI, dr. Aécio Palmelro Lopes. VBnda 
Fernandes Guedes, nomeado para r'uphl'cl" alemão dirigiu no no~~o pn 'l-; idC'llj (' I ~nlet IIlUII U, !l barão, que naquela cidade rOl Y_ Bulcao Vlaoll eolmctro LOVA;!!, dr. Relnsldo 
exercer, em comissão, o cargo i,()~j(.:ão (la Turquia Ilal"(, ( '( ~ illt (,' I'(,s~nI' a t odo mundo. :\0 ('11 - enrren t ado pelo esquadrão do r::;, - Uulcão V,ane Nn6ml8 nlllcao Vi lO " , dr. Oscar 
de prefeito municipal de Cam- lan,o , o {JHe Re podc (lizm' l' q\lf~\ n {)~~n pnsi<;'élo 11,10 11l11do!l , Eln HCllrt t iba F C ", que ali rOl ' ?lr~'~~9 ~,:n;'1r~ ni~;ne D~;:~008G~!~~j, 8C~~~:,II~:~ 

'- boriú, que até há pouco fôra -:"0ntiuu3 a Rer nl(.'s nHI . (Ine ('1'3 dan1t'R ..-\ \"i sila do s r . :\nlholly para dIsputar um Jogo aml~toso I Il ml!88. que mlodllm rez.r por alma. de t!eu 

exercido por Jos! Luciano Nunes. ~.~7i \Ci~I~ea~e~~p;'~~I~~~':::~i~~II~~~\I;;:a~~::: . ;~PI\;I';'~~lt;~,~:~~I\~:\\I:i' nl:,,,~)~~ o g~,~~,II~~te;;~~r":~:~:ie~~~ ' ~anpdé~ IA' Ô ü .. NEI~A L VOUT~~I"~~<!;'O~118"F~lleEINTIE m~lltCÃó"~II\N;en: 
Com avanç~da idade, e. após fi!; llH~S ll1élS __ i sto (~. que nós R(' I'f'tllOf': ~(\m l )J'(' )(l a is para ('om em fren te d.e d~is clubes 10ca,is. ~~K ..2..0" lfr~li~t!:~\~·) ~~a;t~.f~~1a (~~~~8 . E' ~O ~rt:r ~~ ~'(:;'!~n~8dau~e:~~ 

longa e per~lnaz e?termldade. os 1I0SS0S a liados , Quanto it lllc lI sagclll fI c Hi tl er, tt]Jf'sa\' d0 ~1~ 1I er~m os malS diversos, ~avla , na C dtedrnl M'Jtropullholl, e d~sd c Já se canfeu81D prurufldam~Dt~ 
faleceu, no dIa IS (s~bado) . em ('Inater de eonlllnicação eSl'ecial, parece 'lue não ue,'c "el' CO ll - ate, quem esperasse ver o H er- H~~.oecld " 8 a todo. quanlos comparecerem a êS8e alo rellglo ,o e do 
Porto Alegre, d . Maria Marques s ide l'ada mais do que \lma demonstração dc eorlesia ", cílio Luz" rehabilitar a glória o. "dada 
de Souza, pertencente a uma do fu tebol catartnense, por uma IF;;;;;;===;;;;;;====~~---------::-
das .mais :,ntigas e conceituadas FI ' , I' vitóna pOSI tIva, defIDlda . brl ' l e IE' uma grande 
~~~~~Sfil~~g~~n~~~~~ d~e~:~t~ Lira Tênis Clube orlanopo IS Ih';?:~ 'nãO se Vida Social lo ueira'deu. A derrota do 

Alegre. CONVITE De ordem do Ir. Presidente.. cODvldo os "Hercího Luz" fOI fragorosa ' g . 


José Pessoa· foi ontem no. • ~~~d81~~~~DI:U:~~:Sêst!I~~l:'ê"i':I,r:lrX 11 x I! Berhm . 17 (A. N .) - Notlcia· 
meado arquivista da Secretaria em CaDuvlelru. dia 23 pr6l1hDo (dom!agol. Equitação ANNIVER!I&RIOS se ofici".lm~nte"que a ?,or.do do 
da Fazenda. NOTA: .. AI IaJcrlçlel achlm·se abertas na «Joalheria Morilz-. até Rio, 17 (A. N ,) __ _ Revestiu -se Nesta data decorre o 2". ani . transatlantlco Br~m~n . Irro,,:,' 

.. O dta 20. Em vlltl do elevldo preço dOI ODlbus, cobrar·se·. a Impor- de excepcional brilhantismo a versário da galante menina Mar . peu ontem um IncendlO, CUia 
Reuni~ .se, ontem, a. ~ocieda. t&ncll d, 5$000 por palso~Jl.toa~E:llll1sWlf~lRA. 1'. Secret6rlo. abertura do torneio para a sele. Ií Miriam , filhinha do sr. João origem ainda n~ foi rcvelada. 

de Catannens~ de MedICina. q 7 v . .. 3 ção de oficiais que deverão re - de Deus Macha~o Filho. Nova York. 17 (U, P .) _ A 
.: Falaram os doutores MUniZ presentar o exército brasileiro no B BC ' r 

" de Aragão. Miguel Cavalcanti , Motores ingleses para o Brasil Pentaloi Mili tar Moderno do O sr. Armando Camisão funcio · . I: ',!li onta ~ue:. se o tran· 
Polidoro.. ~antiago , Savas Lacer- i Campeonato Sul -Americano de nário da D elegocia Fiscal e a~a- :~~:~!IC~ n~i~:a~os Br;:~~~' ~: 
da. Armln10 Tavares e Paulo Ta- R 17 (M 'd ' I) C d od Atletismo a realizar·se em Bue· dor teatral bastante conhecIdo. K ' I B h E d 
vares. ~ , lO. en lona - ausQu gran .e s~rpr~sa:. nas. r ~,s nos Aires' no p róximo mês, faz anos hoj e, H~e~b\l;~:e~ af~~~' sab: :no~~ 

A IS do corrente, foi o en. mantlmas, ~ d.esembarque. de bo~?o ~? ~aVJ? mgles Shendan .' As provas de Cross Country FAZEM ANOS HOJE: gem do fogo quc nele lavra, 
genheiro civil Renato Martins de 10 esplendldos motores de aVlOes GIPSY, de 130 HP, falm- Equestre realizada ontem de sra. Oscar ina M . Vieira; uma vez que os aviões da R A F 
Guedes Pinto nomeado para o ['idos na Inglaterra e destinados aos aparelhos "Mu!,iz 7". A enco· manhã no ~~mpo de equitação srita. Normãndia Moreira ' bombardearam as docas e' i~s~ 

' cargo dc diretor de obras muni. rn~nda tinha sido feito pela fábrica brasileira de aviação. ~a Eês~ola Mlhta.r alcançou gran: sr, Roberto de Matos S~usa: tal ações dos aludidos portos. 
. . d P f' d . e XltO. O herOl do certame fo, .. T d " Ath' S 'l --- - -------

ClpalS, a re elt.!'ra esta capItal. B . d d - o capitão Elói de Menezes, que . Jo~en~ eo ~'O ter~no e 1· Camisas , Gravatas, Piiame~. . 
Segundo comunicação proce- rlncan O e Val-naO-Vill cobriu o percurso ,de 4.500 me· ~~an~~ o~orre;n, e:a~c~n~:s ; I~ Meias das melhores, pelos me· 

.. dente de nossa embaixada em tros em terr:no aCIdentado e so· O. E . ' g oores. preços. só l1a CAS~ MIS
, , Londres, o único importador de Lon~r~s. 17 (United) :- Cir~ula com insistê~cia nes.ta capi- ~r:'i~:t~~st~~ul~:, s~oe t:~:Cla:~ _ CELANEA. - Rua Tratano.21 

,:. :::ten: ~~!i-~~~;:n~:, ~I~~e~: lal, a nohcla de que a Russla haVIa assegurado a TurqUia a sua sificou se ~m 2" I~gar o' tenente VISITAS O rochedo caiu sobre 
tação. Informa ainda a nossa " Neutralidade benévola ':. In~or~a:se tambem .que ~?~o~Jez. che- Anísio' S . Rocha, com o tempo no~~~'::rS:un~~t;, c;~:de~r:t~;'i~': a locomotiva 
representação diplomatica que gar o seu ap~,o mo~al. a reSlStencla d.a TurqUia ao .elxo , d,scre· de 9 ms. S segs, e 1.:5. visita, o revmo. dr. Huberto GUAIAQUIL . uador 17 
as firmas brasileiras, que dese· ta:n~nte, por lOtermedlO do seu embaIxador em Angora. ~ohden , !l0sso preclaro conter· (UnitfdJ _ No q~~entrlI51 
jarem exportar para a Inglater· A Suécia p6e as r~n~o, cUJa cultura sobremodo o da estrada de ferro do sul, nas 
ra, deverão entender· se com os dIstingue ~tre tantos ~utros proximidades de Texas, um 
agentes no Brasil, daquele Mi' HELENA DE VARGAS barbas de ..6lho sacerdotes t1ust.re.s do Brasil.. enorme penhasco caíu sobre u. 
nistério. srs. F . S . Hamshire & . E I ~ (U 1 Autor . de varias ?bra~ pla~. ma locomotiva, destruindo. a

i
C. Ltda., de S . Paulo. Man' u e s . r t t r f·stocomo, i·i. uite ) a!",logé~lcas e . de hlstóna reh· completamente. Foi necessário 

E' interessante notar que , no IC r : ~e~~;~~ssameo~e;~~~manen es" c~r~~~~~~rood'~I~~~l:~:.~~osq;~~ g](~sa, e tambe.~ s. rv.ma.. um destruir a rocha com dinamite, 

~ao~:~~o;a ~~i~~~~cad:os~~~r~~ De volta a esla capital. comunica à8 suas gentis e;hamauo .. para assegurar a efi- ii~~~~~~o ~ep:::~i~~,sCUJ:~olnv:~~ para poder desimpedir a linha. 
posto de Bemfica (Rio) 1.000 Irl'gues8s que se aclla à sua disposição , no {éa? }lrot.eção da neutralidade", mais íntimos refolhos do espírito Comprai n CASA MISCE 

caixas, contendo 30 mil dúzias Sal ã o B 1-a si1 . ;~~~t~~Ote~;:~~li~~~~u~~~o~~~;' hu;a~:~ma. pretende, em breve, LÃNEA é sabe~ economizar' 
de ovos'l e;colmendadas e já P R A C Q a m edioa a ludida é somente realizar várias conferências nesta Foi r.lomada 
pa~':m~ ':ne:oat~~:~ino 'á fo. _ A U I N ZEN, 1 O ~ Ssllnto de carater lllili~al:. capital. Londre.. , 17 (H.). - As Eor. 
ram, em tempo, exportaJas, pe- O., ~ ~: O ~l11.lIt(!~,do d~. nlJlU S\ r c: ças imperiais retornaram, 
lo referido entreposto. mais de d? L:' (:TlOl d~~ <:!\Ie e~qua "ta HABILITAÇõES domingo, o porto de Berbera, 
60.000 dúzias de ovos. A BATALHA DA LUA CHEIA ~~ P(~k a UUlI (.:a., uma mt" !,E'- Estão·se habilitando para ca capital da Somália Britâni.• « - )) flCaçao <las atlnuades béheas ser o sr. João Cordeiro com a ca, que. em aqosto de 1940, 

A Prefeitura Municipal criou duraute a Primavera. ta~\bém srita. Maria Aurina Dias, e o tinha .ido ocupado p.lo. ita. 
uma escola no lugar Praia dos Nova Yirk, 17 (Reuter) - "A guerra entrou em nova fase. se <lHe. asseglll'''.l' }l~' oteçao _à Sr. Giulio Todescato com a srita. lianos. 
Ingleses, distrito do Rio Ver. na qual os Estados Unidos desempenharão papél vital" -é a opi· lI~nlra l!d a<le, IIOIS alll~a na') Lúcia Maria da Silva. --------- 
melho, tendo sido nomeada para nião de toda a imprensa novayorkina. "A batalha da lua-cheia" 50' h.~ 1U0t1VO~ Ilam a~~:edllal' que Glfagc e' oFicina 
regê·la a professora Maria Dio· bre a Grã Bretanha é interpretada como sendo já a luta pela supre. e~sas atlyl?ades. be ,ChS afNa- O I 
nísia da Silva. macia do ar. numa nova fórma. ~a~ 1~:ã~e~~ c~~~~~~;;~~e~!~~ CASA ANTENA Completamente a:a:~~a~! 

mesma para qualquer &ervlço do ra. 
rUIl Tiradentes, n' 56 mo. Telefone, 1.577-Rua Fe

TOSSE? BRONCHITEs? IIJItclIlIdI.... -nU lia lipe Schmldt - FlorlaDópoU.
r6d101 , 111 uanJboul6trlciJlCartazes do dia 
Mudou·se para a 

FoIo no CRUZIIROH...0-..-1----""""'---------.-------- Sprledad': :-r:':ODlldIlO
3a.·"lra H O .. 1 rr.çll ai aIcancl "I RIO, 18 (Meridional) - Ve. 

CINE-o-REX I O -0- - tOdol- rifi cou·se de madrugada um in'CINEODEON N IMPERIAL FACILlO E cêndio nas oficinas da revista 
• . F_ 1682 - _. Fone 1511 - ._ FOIII 1511 _. PAGA';~NT~~S ~ ~u:;~~;io~~':.~~n=::: 

ELI~ INA! FORTALECE! 
A', 7,30 hOIl' A', 7,30 hora. , A', 7,30 hor.. de·presaio de mon6tipoI.o lalgul.vII WIll1l Frolt. Otrllull'u1o ImPl. cavII: MllviD. D6a Sllva- Alvarlng. I Ban- v. 1 O sinistro SÓ não a..umiunum Intrlcho altamlntl Douglas Jlan ,Artur I Frld chlnho· Olçarlto- Jalml Cuta -- graves proporções, em virtude declaWantl Im:OI japone.es p....... Mac Murrag Im BllolA Blllna· Llnd. Não adiantou! o predio ser de construção mo. 

ra.. 7.000 homenl Marld9s_em céuU'taallllzuI: Atenas. 17 (A. P .) _ O sr. ~:~::':s.oferecendo todas as ia· 
CHUNG·KING, 18 (United) Noite de baile 

Prolusao AchlIle Starace, secretário do I Parte des oficin.s ficou da·- Informa·se que os iaponeses No prOll'ama: . , " No programa: Partido Faseista, foi asslnala- nificeda. O logo foi dominadotiveram 7.000 baixas numa sano D. F. B. - (o",,,I.,,,.nto n,cton,1 ND prlgrama: D. p, 8. - (o",,,I.II1.nlo naclonel do eomo um dos "leaders fas- pelos bombeiros, nio se .... ben.grenta batalha engajada na fren' PI'CO" 1$500 • 1$100, D. P. B. - (olll"I.lI1ento nlclonal PI'~OII 1$000. 1 S500 clstas que estiveram .na Albâ- do, ainda. qual é o total doste de Ighan. Pr,~ol IS5oo· E,lud,nl•• 1S500 nla com o sr, lIfuBsohnl. , prejuizos. 

' 

• 

LAVANDO~SE COM O SABAO 

~~VIBaE. ESPECIALIDADE" 
de WETZEl & CIAe-Joinville (MarclI relllalrada) 

POUPA-SE TEMPO, DINHElRO E ABORRECIM.KNTOS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:japone.es
http:Tratano.21
http:Reuni~.se
http:Atl'nll.co



