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G1'ON;]S (U. P.) a •• Â ESQUADRA E A FORÇA AtREA DOS ESTADOS UNIDOS JÁ RECEBERAM 

ORDENS DE DISPARAR CONTRA QUALQUER VASO DE GUERRA DO EIXO QUE APARECER EM ÁGUAS 
CONSIDERADAS ESSENCIRIS" À':,[JEFESA .N(J~]E-AMERIC.NrA ,OlJ QUE 'FENTAR ATACAR OU 'INmEREERlR 
NA NAVEGAÇÃO NORTE.AMtIUb~NA,SEGt1Nbo DIZEMOS OBSERVADORES AUTORIZADOS Loe~IS. 

___._ +__ 	 ~ -r' - ==== 

1E:~~or~:~~::~1 O I..•.... S·;t:.. :éd~'.·•,·~ .. ' do· ~~~t~ª
Londr~s. \' . A. 11'01' Francis • a alimentar-se de urtigas, ten-

Knigln . do B. " . S.l - ~~III ell- do em vista que "não há gra
tre\-ista ('oncedida ao ~r. John ma ou capim na Somália Fran-
Cudahy, correspondente da re- O MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA cesa" . Acrescentou que é as

~i~~e::~;~e:,,~;~~~;~:'~" I.:~~·~ 	 Diretor-gerente . Altino Flores ~.~\~ag~l~s~!~o~~es:t~: ~i~~~: 
contlito não fôr eoncluido. ml-	 dados, sendo que 56 casos baixaI 
Iitarlll.-lIle at.'; olltubro. l>a~'e- \ ANO XXVII r=:orJanópolis Segunda feira, 15 de Setembro de 1941 N, 8346 ram ao hospital na última 

~, ce-me que teremos algo milito __.......__~~~..!..._~~_____________________-!!.....-~~_............_ quinzena de agôsto, contra um 


~{~:l~~~~~~:;:~~:~~IIrl~·I[I-~ ~ 	 ~I~rl·~~I~ ~I ~~r111-[I :::,:~:~~:1:6rl. A i~:1~\~~:~~~~1~~n~e~CI~'O~;:~ ~II:::~!~; ,,~It~:~~~ . ~~~~~~~o l~~~~ ~ ~~O~,'~~~'o~~, ~~: te grassando em Djibouti. 
termiuada em setembro. ~01l1 tre 1.:l00 que se eucontl'Uvam 
a vitória do Ileich. &- ';1". a~o- ' " _ a bordo do uavio-hos)lital "Si- Doenças dos ouvidos. 
ra . já admite que ". eremos al- Permanece nos anais da His- I Eis o texto da proclamação : guem tên; medo, ~este mun- béria " . )lerecel'Um. quaudo nariz e garganta 
~o Ilarc<"ido à ~uerra dos Trinta tória a atitude heróica, duran- ! "Caros Concidadãos : do. Um 50_receio t~m realmen- êsse navio foi afundado, no dia 
Anos " . ~ )l0rqlle as ('oisu~ . afi- te toda a guelTa de 1914-1918, As autoridades alemãs aca- te : o de nao cumpnrem seu de- 19 de agosto, )lor aviões ale- Dr. NILO VENTURIHI 
nal, não eMão ('orrendo à f,>j- do Burgomestre Max, que, du- bam de me notíficar que devo ver e de perd.erem.a honra. mães, uo golfo da l"iulill1dia. O Assistente do Pre!. J. Kós 
ção dos dese jos alemães.. . rante toda a ocupação de Bm- cessar o exercício das minhas ~~rman~cel um:I0s: nossa " Sibéria " trazia mulheres. do Rio de Janeiro. 

A guerra durará o tcmpo xelas pelas tropas e autorida- funções. umao f~ra n?ssa f?rça e nos (.rianças e soldados feridos dc E~pecialism do Departa
necessário até "en('er-se o Ei- des alemãs, manteve com alti- Posso só inclinar-me perante proporcIOnara, porvir melhor: Tallinn, na Estônia. mento de Snude Pública 
xo, porqnanto [Iêste gigalltes- vez e heroismo suas prerroga- essa ordem, embora "de jure" . Deus sabera proteger a Bel de Florianópoli~.Fuzilado pela Gestapoco conflito há de ha\'e1' \'el1['e- tivas de defensor dos interesses ela viole a Convenção da Haia, glca e seu Rei! 	 Consultas d.18 13 às 15Estocolmo, 15 (Renters ) dores . e \·cn<"idos. O )lrato da que lhe tinham sido confiados e "de fato" nada justifique es- F. J. Van de Meulebroeck. 	 horas. - Di!lrlamelite. 
balança dia a dia sc inclina pelo povo da capital belga. sa medida contra mim toma- Paço Municipal de Bmxelas, voz conenle Consulto R. Tr8j'lno 33Segundo é . nos I

meios alemães desta eidade, amais )lara o lado das democra- Está-se repetindo a História . da. Tenho plena conciência de 30 de de junho de 1941" . 	 Sllbrado"Oeslallo" fuzilou o conheci
ci~s. e não ~ natu:al que aS e agora vêm a noticia de atitu- haver leal e utilmente cumpri	 Residência H. E;;teves-QUEM diz marca diz pro· do industrial alemão Fritz
COIsas, no f.m, sejam .[·oncer- de igualmente heróica manti- do os múltiplos deveres, sem	 Junior !a5 - Te!. 742.priedade- . Thyssen . juntamenle ['0111 26
tadas de lIIodo a )lernllllr qne " da pelo Burgomestre Van Der pre pesados e árduos que in Procure (1U escreva á ar· oficiais do Exército alcmão. =~~~:=.~~~==:..Alemanha. e111 qualqlle.r data Meulebroeck, digno sucessor de cumbem ao chefe de cidades e ganização Çomerci/ll Cata. sob a acusação de plauej.arem Condenados à mortefutura. 11I1t!esse ree(lItar as Max em heroismo e em altivez municipios ocupados pelo ini- rtn~lI s e . Rua Joilo Pinto n. 18. 1Il~ ~olJle de estado ant.-ger- Berlim. 15 (U . P.) _ O 
suas agressoes. . . . ,perante o inimigo dominador. 	 migo. FloriaDópolis. mal1lCo. "Brusseler Zeitung " informa ____________________ um 

de"a('aba~·. e. o "~.T1an~smo ou mães, o Burgomestre mandou no exercício de minhas fun


As guerras Ilenod'~'as ..tem Preso e demitiuo pelos ale-	 Fôra-me proposto continuar '1ue cidadão fraucês com 

Dr 
 sua esposa e outra mulher fo

conhele. 'luP. os. P?\OS .ellle- cidade, uma proclamação ao que significavam, da minha ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, 

o 	 IlI'I~s~.an' J;mo t"rao ~c ~e- afixar, em todas as paredes da ções, em condições tais, porém, 

ram condenados à morte pelo 
Tribunal Militar alemão. com'" 	sentam algo ma.s .1l!ll'?rtante, povo explicando sua 'atitude parte participar na execução • NARIZ, GARGANTA 


no ~o'1(:erto e eqlllllbl:1O das e co~cltando-o a manter-se flr- dos d~cretos de 16 de abril e 26 
 I~::;;~~:ig!oF~'~~I~~,ap~I~I~;~aer~.~~:~~~d~~ :l~~.~~ I~:l~r~~~o~n~~ me ~a fé 'pat~·iÓtica . . 	 de mai? de 194.1. Submetendo- Especialista. assistente do Professor Sanson prestado ajuda a 11m piloto bri
tende eS('ra\-isar o lI1uudo in- Dia apos dia, o ca:taz fOI ar- me, tena esp~zmhado a I:0nra do Rio de Janeiro. tânico ferido. que fugira do 
teiro. 1'0\'os que atingiram a ra,?cado pelos alcmaes, e noite e o dever, ~ena desobedec.ldo a C I P I h- d 1O à 12 hos)lital alemão, onde se en
sna maioridade polítka. admi- apos nOIte tornava a p~recer, uma das .leiS, fund8:m~nta.ls de O n~u ta!: e ~. ~a~~e~' d8~s3 às s6 contrava. 
lIistrativa, e ['ullllral não )l0- chegando os teutos a instituir a no,sso. palS, as 9uals Jure. obe
diam nem podel1l. de 1110do multa de 500.000 francos para dlencla; r:cusel. Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 14471 ~ 
nenhum, es.a.· na depcndên- quem fosse apanhado afixando Contran!,-mente ao que se Eugenio SpCllJanicz I 
cia duma nação Ilue apenas se a proclamaçao. No dia seguin- propala, nao abando~el ~eu slnhora 
impõe pela stla )lrell. .11i- t.e, tornou. a apar.ec.er o cartaz, post?, ~em apre~entel . mm?a Esvaziou o cofre e IRefor"os para Odessaara<:ão 1
Iitar. com uns punhados de niqueis demlssao : sou, ftco, e ficarei o 	 .. I participam a 11111 Nre"u 1i 

Em ~uma. o Fllchrer .'stá atirados desdenhosamente ao únieo burgo~estre legítimo de esca~ou-se Zurique, 15(Reuters) _ Re- amigos o DasC~III.IO til IID 
1adlvln!tanllo [) !rágko rim do jP'" j.la ra ?' al~lllãe, verem que BI:uxelas. Nao . vos dou pois Porto Alegre, 15 (C. M ) _ ferindo-se aos supnmentos re- lUho R BENS 

seu relllado. ;de dmheu'o nao se faz conta... ~m~a,~ d~spedl~~s, apenas vos Informam da cidade do Rio cebidos pelos russos, o corres- Fpolls.. 12 - 9 -9U 
Igo. ate logo. . . Gmnde que o sr . Bruno Loren-lpondente da folha turinesa _ 
Ao deixar-vos P~'ov~sonamen- zini, que era ali delegado do "La Stampa", na Ucrânia, A aVI.clo rUlsa 

O,. MADEIRA NEVES-médico especialistll em 	te, rço-vos SUpOl taldes vossos Instituto dos Maritimos desapa- anuncia que a cidade de Odes- Nova Iorque, 15 (U. P.) _ 
m~. e~ e vosso.s .sofnmentos ma- receu. A I,olícia, tomando co- sa está recebendo regularmen- James Peck conhecido técnico 
tel.la.s e mOla.s . com calma, Ilheclmento do fato, iniciou di- te os seus fornecimentos por' de aviação 'calcula que a Rús-OE ÇAS DOS OLHOS cora.gem e contlança. E~fl:en- ligências, abrindo o cofre da via marítima, acrescentando sia tem 31:000 aviões militaresD N

Cuno de Aprrtdçoarncnto e LOD2B PrAtiCA no Rio de .lon.'lro ta~e.s a desve?tura. com ammo DeI~gacia do Instituto, ficando, que ainda há poucos dias ali inclusive as forças aéreas d~
C It d" t Pell Dlilllhi: das 10 6s 12 horas fOi te e cor~çao altivo. entao, apurado que o cofre es- desembarcaram grandes reto1'- Extremo Oriente sem contar 

on,u as la"ame~ e a lardl: das 15 as 18 horas Os que sao realmente de n?s- tava vazio. Continuando as d!li- ços de homens e suprimentos. com os aparelho~ da armada 
Consultório: Rua Jo110 PlOto n. 7, sobrado - Fono: U67 sa raça, de nada nem de mn- gências verificou-se que o fun- . 

Re.ldênclll: Praça Gelúlio Vllrgas. 11. 10 - Fone 1504 cionário desaparecido levou 

MANUEL DOS ANJOS 1i :;~ai.~e~~a~~ ~OI:~~~o~ep:~!t~ ~~~: ......................... 

SEHHORA sa importância da agência do : 	 • 

ua«O VeaaId d d oII::nrt,~~a:, D~I~u:Dr:r~~I.:.: ~~n~~~~o~'~~~ti~~~U~~~~~:~~: I ~111) : (-j ~-J :ama o esert 
Cairo (V. ~I.l --- Um piloto Imo, e. com o auxílio de nm guia Dlbo MARlO-CESIR. o seu Ilaradeiro. . 	 - - •I

sul-arri[:ano. que volton â sua Iára?e, p~udc sair de seu escon- ocorrido ODtl1!. CASA MISCELANEA. distri, • 
esquadnlha no tlesert~ , contou i der~Jo, U1sfarçad~ em Il~ulh~r Fpolls..9 de s.ltlllllra de 18'1. ouldora dos Rádios R.C.A. Vi· •• de pe.solS têm • 
com,? enganon a~ sentmelas a- nat.va, velada. V.aJando a nOl- ctor, Válvulas e Discos. - RUI • 
lemas, <:0111 seu d.sfar(·e de mu- Ite, atravessou o deserto, pre- 5" -, T·ai_no 12 •• lado cc m bem re- • 
lher vclada úralJe. ferindo andar a pé a suportar o 1-=:----=--- --....:....::...:·:.....:......:....==-....:..:..-----

Não oll'tantc ter vagado desconforto do lombo do ca- OJapa-o t' - .• 'ultedo O popular •· 
uns )60 kms. pelo deserto, em melo. J1:le disse: "Era um bl es a((sal-Ilao-sal) 	 • 
perigo constantc de ser des- cllo teimoso e desagradavel, e 	 : depurativo do • 
~~~~r~os~:~\~~:~~~~:~~~:~i~!i ~e~,!°e,~oll~;~~o ~::t~v~a~~:~ Tóquio. 15 (U. P.) - Afirmam os observadores políticos in- • • 
causado )lclos )lés. que ficaram quase o traíu, quando teimou ternacionais que se deve esperar sensacionais acontecimentos no Ja- • • 
empolados, e pela recepção ca- em ajoelhar-se. no deserto, ao pão. dentro de um ou dois dias ou. mesmo, de horas. • •• 
lorosa que reeebeu I.omo "a aproximar-se um caminhão Tóquio, 15 (u. P.) .- Segundo se acredila, o príncipe Ko- •
r~!,~ha encantadora do deser- Italiano. . noye tudo fará para que o Japão se mantenha afaslado da guerra. • : 

Il:Rse piloto, de 22 anos. que quando s~a }>arba Já estava mesmo .qu~, para isso, tenha de reti~ar seu país do "eixo". • A • 
morava em JOhannesburg, te- mUIto cresc.?a p_ara ser escon- Toqulo, 1.5 (U. P.) - Acred.ta-se de modo geral que o 110- • U o EstOmago, os • 
ve seu avião derrubado por fo- dlda pelO veo, ele abandonou vêrno de TóqUIO anunciará, dentro em breve e em definitivo o seu • Pulmões a DOres de Cabeça, DOrel • 
go antl-aéreo.quando at~cava ~o~.I~a~"~~i:f:;:a~;~~:~~ Ch~; af~stamento da orb~ta do "eixo" e a reaproximação do ~ís ao • nos 08d08, Cegueira. Queda do Ca- • 
cohtna~ motoTlzadas alemas na nm lanl ue ( O)l 1_ bloco anglo-estadumdense. • belo, Anemia, Abort08 e raz 08 Indivldl08 Idlotaa. 
Ca'elrreonpála,c,'laO' Aam t'o'lu' loto pe~sonl~~/~M::t~\he~~______________________1. Inore,nslvo ao organismo. I\grad4vel como licOr. . ,OeerslcPaantlofar-s"cal~

D I fi ..provado pelo D. N. S. P . como auxiliar no • 
f6ra e correu ccgame'nte pelO r o, O m das suas aventuras, •• tgreamta.meDlo da SUllla e ReumaUamo da mesma orl- _. 
deserto para escapar das Ila- ~~ebqU~ ouv~u:, em inglês : "Que DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO 
trnlhas alemãs, que se dirigiam [ a o voe . • VALIOSAS OPINiÕES . • 
para os destroços. Estava salvo. CLlNICA GERAL ..._~EIJII . ..nu ••••11P.tIatla I _I ,....... atUlnll

ne~e~a~~~cO:~il[~O d!~, u~e;~~~ te ~~:~t~ ~~~~~~n:~t"L~~~ ~~ IDOENCA~ NERVOSAS • -'D =:..:.-=.:.:: ::::=.:':.:: • 
às vezes mal atrevendo-se a começo da guerra andou da .. • :.-rlca:..-"'::.t ...... • 1rI~ tia l/IIiI. • 

~~!~~:r'pil:~~~~~ a;o~at~~~~~~ ~i~6~~~I~en~~dii~;t~;~~~,u~ ~I~~ CDy:~:~r:~I:II'u!ltrm:::::Iil!;.~a\~ I~.~.:ru. (IU)I'....... TIIIIa. (11 Dr. Rallllllrtllllll • 

r<o sétimo dla,tudo \,areclll cal- êle. : ••••••••••••••••••••••&. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:a-nat.va
http:DasC~III.IO
http:apar.ec.er
http:fund8:m~nta.ls


o ESTADO'::' Seguida lella, 15 de Selembrl de 1941
~~':' ''' .__ _ ~!r"""":ClOl'~ ______.u....~:..:::.:.:=..."..: . :.:..:=:.:...:.:..;,:;;..:.:=::.:.;::..;;;..;,;;.;.--------------:g--------.·-·~ "'_"'S!~'- ·:.:.~:::

Instalações modernas para dar assistên
cia eficiente a todos os produtos

"'Voa X) tt 
cc:.n6~~~s:~. TUFFI AMIN & IRMÃO 

C. lafra 54-Fone J561-Caixa 117 
IOv - 6 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
faça uma visita à firma 

GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 


Agentes Autorizados dos afamados Rádios 


~.nt'. !st~aI,on~,a:a I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



omoral do povoGRI PE brit8nlco é de 1050/0 	 E NADA FEITO 
Nova Iorque, (V. M.) - O Nio importa.. o quio c(!do cOfftet!as.e a .se...ifO 

Dai/y Mirro/' publica: "O mo de caso, parecia que nado tinha feito! C_.
sómcnte ataca 05 que têm o or~anismo dia, ... 12 horas, cahousta. soffrie pro1traS.o 
enfraquecido c uma das causas mais .eRO" DepOis de ter consultada ° I(!. mc~

rai do povo britânico - tanto 
soldados como civis - alcan co, cite descobriu que a raiz elc tolol o, ICUI 
çou por cento", decla delorranjol cro "prisão de ..cntrc inlllllpeito.... 
rou ontcm Juan T . Trippe. pre E ° o::onsclha da medica poro todos cstel moles 

COh\muns de diminuição da Tcsistencia 	 o "105 

~:ga~l~~:~n~s~a c~:cs~7)i~~)S~c i:c~i c:l~!~i~ 	 COftlmuns êrG O ......um copo .iario de ENO. 

zador P"'T cxcdll'ncia. neutraliza a ways. dirigindo a palavra a 
,idente da Pan-Amcrican Air

puro c ,egura sol effc"elcente: Elle tolHo que 
ENO age noturolmente sem forçor o Mg...itlltO. 

acidez (.' n.~slabdcce n c:l.Jlacida uc na Illa is de 500 homens de negócio c que só ellist(! UM "Sol de Frveto": _ INOI 
lural de defesa do orgilnismo, 	 no Hotel Comlllodorc. num 


banquete em homenagem a 

Sl:·!~~:.:rl F. Pl'j'cú' Jr. O sr. Trip

pe voltou aqui sábado I,assa

do pelo Clippcr. 

Também dissl' o sr. TrippC' 
que os quinhent.os P Tnf\is f\('
rodl'Omos rl'centl'lllentc cons
truidos na InF;latelTa. Ic\'arnm 
a ,' fici,' ncia da defesa a um 

not'I[I·I~ Ô- do sol. O desl'nvolvimento' dcII~'11-1[1 ;~á~o~~~~a;~~i~~ :~;~isst~ste~llft~ E 
nllVOS inventos para a prote
, ''o contra os rêides noturnos 
igualnlC'llt(' Se' acha Illuito adi-

O hebdomádârio "pourquoi O l'ontrabando " ° roubo dC' a_n_t_ad_o_"_._______ E O "SAL DE FRUnf' 
I, Pas" tcve a circulação suspe'n· g·ado aumcntam dt' IllRncira a- • A MA ItCA INDUSTHIA L ô 


5a unicamentc por ter publil'a- la\'lllante. (·spe'cialnll'nte nas um bem HE)'HESENTATIVO 

, \ 	do um desenho reprcsentando.' },iandre's oClcll'ntais ,'nas pro- de um VA LOR, e como_ 1111 

vago. o trono da Bdgil'<I. IXimic!lIci('s elc Kortrijk. I'IIZ pllrte d" PATHIMONIO 

Nn Rr::lhnn'~0'_:- 1 l~ flOR rn~n, fn-! 11ll~~i1~~tl1~l~"~~l!~'t1~~~~)f'gT~~')~;,:-~,~~~ rio respt'livo(J:~\~)ri~!áí~~;iB) 

ram destruidas. c 23.100 dani·· r:tm I('l'har as suas casa:; a - Pro cure ou e~("r"V8 à Or

ficadas. figurando clItre as pri -: fim cI" forçar as autor idacics a gnnizn,flll C0I1~ .. rl'i.~1 CatR. 

meiras 34 e'dificios públicos c.1,tnm"rcm jlI'OI-jcléncia,. " ~l1ens(!._ I!U~I ,)uuo Pmto n . 18 
 I~ r~a[~H~ no~ IBí~e~ 	O[UIB~O~
entrc as segunda,. 3nO. '" " " _i._111_rl_"_n,_,n_,,_iI_~.______ 

;-...·àu ~ ' Uil:,tilll,,-"ill .1('1 u\'nhullm i ao llt 'kli, poi:-: ItHlas \';;;:-;a:-; a~:i- .-\ gUc'lTa. clurf'tanto. cou ti 

te 2~~stl~\~~~ r~~~l:;a:~~i~~~:~~i~ j pa~t~);:, !~f~ll~:~~~'~~~~l(~~~:n(l~,so~)~~ 

(Do Bl'lI esselcl' Zcil/lllfjl. elial1l cn\'iar para suas ramilms 


" " " na Alemanha pacotC's elc \'i,'c, 

As autoridades militarcs a- 1'('5 jl<,sando 250 grs.: mais tar


lemãs ordenaram a todo, os de' o peso aumcntou para 1 qui
 t~~ll~~;ii~~\~i~t~:\;:!J:: i~~j~ft.;:t:\~::~~~~?:(~t::~:~! ~(;;i(::;:~;ª:;!:::~;;~},;,;~f.~iI)estrangeiros l'('sident.es nas lo e'. dcpois. para 5. 

proximidadcs de Antul'rpia - ' 

quase todos israelitas - quc· Ml'io 4ui ;o dI' ('(\sras ele bata-

se aprescntassem dentro d" tas (' vI'nr1idn na BPll-:ica ]lor 

24 horas a uma peqU('IJa esta- 10 franco,. 
 j2:~f:~E;2~!i~;~;;;:f:~~; ii::~:~jj;i;"~:~~~!:::Ei~:Y:!;,;f, :i;'~:::::1:~;:j~::if~:;;i.!~;fi~I=~~ção fc r roviária . si tuada nos ar
rabaldes da cidade. com 2;; qui- De GO a 80 ' , do leit (, drt clas l e1l1ão. t', .elOQIlt'lll í' 1(o~tl'IlHl11I. 1n ; (·(II'opf"ia". P~·l () ('oH I r:.'! rio: t'Jps I(:ru·f, dos paísps O('llJHlllos ('on
los de bagagem e 100 marcos sc A (kitC' garantido puro) .são da )'(luC;ão cio ]10\'0 rrallces ('lllllt:O llt('stHl11 pssa afirlllat i\":1 a ('rt- fiam p] PUUllIputp na sua justa 
por família. negoei3dos por cont rabandis- fa('p não ap011HS da (H'1I1)u<;ào da 1l10llH'll tO . libpl'lac;ão. 


Esses israelitas. quc tiveram t<lS. hitlpriHlla, lIla~. aiIHla. (las ati 
de esperar 4 horas expostos ao 
 l11d l's dos gO\'l'l'1lHlltt'S lh. \Tj_ ---__________________ 

frio. foram. em sCRuida. di- Um total de' ''0 a 70', da (']li. 


rigidos para um campo \ler! o produção I;clga "transportado 

Quando sentir dôr de den
de Hass('I t.. antiRame'lllf' usac'" parn a Alemanha. Essa percpn ~l~~.:~11;l\~)i;~:\·~11Pl:;: ;t:;~1:~1\I,~:~~~ida(~::;~ CLUBE 15 DE OUTUBRO 

para os prisiOllC'iros de g;u~l'rn tagem r('}lre's('llla quasc a pro te, cona á farmácia e peça "a pUl't ir d(~ :;:t dI' a~():-:t() to 
be1gas c, de lá, C'11\'iadn's par" ])01'(.·;,10 elas ~nl.igas C'xpol'tações um tubo de Cêra do dr. clus O~ rJ'alJ('pst's pl'PSOS por 01'  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIALusfosa! Não queima a a Alemanha. bclg<ls para o mundo todo. mas 	 dt'lll tias :llltol'ida<lt's alemãsboca. E' de efeito seguro I 	 De acôrdo com os estatutos sociaIs. convoco os

CJue prcsclll(,lll('nte' os nazi~tas 	 em l"l'allt.'a ou que \,('IlIU1Ul a Srs. associo.dos para a assembléia geral ordinária, no dia 
,,<. Segundo informa o "Jcwish acham que deve ser mandada 	 Sl'l' presos )101' ~ma Onltml Hão 15 do corrente (segunda-feira), às vinte horas. para se

Chronkle··. os israelitas porta- (';,elu,iva\llC'nlf' para a Ale'ma.. 	 ('()ll~id el'atlm.; ('umo rpfi'uH", E eleger a nOVQ diretoria. para q\l(\ não hOll\"essp <lúvlda~~~e~e~:~op~~~~~~~C~;lsv~~;~;~ Inha. ., ,,_ ., ü('C'rt(l das atitudes a asslllllir, Florianópolis, 11 de setembro de 1941. 

mérito ao seu pais. rec('\)<"!'am \ As r('str;çõ('s. na Bi'lgica. pc Hl' porventura se desselll "110- EMIDIO CARDOSO JUNIOR. Presidente. 
ordem de as cntreRar às auto- S<I lll sohre' tudo O que (' roupa \'OS atos {'ri m i l1osos", \'OH 

,ridades alemã,. Todas a' p!'ll- branca (\(' l'aS<l . roupas. meia,. ~l'hambul'g llrnclumuu que de_o 

sões recebidas por judeus 1'0-1 ehR]ns. gl'3\·"tas. art igos de 1Pl'lHilla<lu llÚU1<'I'O dI' l'e

féns "seria fuzilado". <In (1ralll canceladas (' as autorida- trico!. hls para tri eot<lgcm. li .. ,.. e "u," Instante 
v, poderá po.s~ eÔl'du ('om a graVidade do alo Produtos CATEDRAL

~:l'C'~z~S~~~d~:;~I~;~~~l~. 11\('5 I;~~:~~ ele- cns(um e' fazendas em 	 seur ou tratar de pratkado.
:T:,rd~o;~ c:"b!':.; O parisieusL', IlriJlc :ipaIUlC'lllC', á venda na FARMACIA ESPERANÇA 
humor! 

fi(·ou sabendo quP os alemãe~ Rua ConselheirO Molra. 4 e 5 - FONE 1.6'-2 
- CÉ~A 00 t'xercel'ão ~l'andes rellresália~ (Defronte à casa Hoepcke)

por <:uda JI()\' O a::i~a :::;':jillêtl{), illêt~DE LDSToIlSA ignora, ah~ ont!peerlaluentp, 
vão as atl'i blli~:ões (Ias autori 
flades ele (l(,llpat;ão, isto {', oPeças ~enuinas fORD A Finlândia que l!H'S é permitido fazpl' ou (SÃO PAULO» Companbiadescontente c:d~ ir às l'es pedinH" IJ OIHlla

]'::-:!(J{'ollllo. I :: (Hpllt ers) - (:ões, O aSSaS!'iillato ('m qllC'SProcure os novos cOllcessionanos: ~) j:1'(':~i d":ltt, (la F'edera(:üD lão poderia ter sido uma l'on
Nacional de Seguros de Vida 

Trahalhbt'l I~ril úlli(,:t. (;"orge seqll{'HC'ia de atitudes (·ollde APÓLICE EXTRAVIADA 
Tulfi Amin & Irmão (;ihsoll. d('dal'ou (tll f' a Ing-l u  lIá\"eis, tanto mais que (~ lra Tendo-se eXlravlado a uóUce n. 396D9 llIiIld. PlII «Slo PAULO". 

(('lT<l PSI{1 a 	 Companhia NacioDal de SegDros de Vldl, 1Gb... lIIIDba VI.I, • c_ ••pronta auxi liar fi didonal a pl'áti('a de atos con lenha sido feita IrlDlaçio de Ispécl. 1111_1 lob... I ..... da.. I.
Rua Cons. Mafra,54 • Fone, 1561 ~ Caixa, 117 Fill lúlldia a )'('};o l\'pl" HC'll ('()Il  ~idera(los irl'ilnllt<.~s 011 IIlC8JllO declaro eslar I relerlda ap611ce nula • se.. vaiar IlIull. ... YIrt1J.. di 

ililtl 11(' fl"olltPil'HS ('om a Itús of(:~nsh'os. emlssio de uma dapUcala.;'Ov-6 
~ia, padfkaUh'lllt', De quaiqner maneil·a , porém, Compromelo-ma a ... slilui-Ia i COIQUJhII 11, .. lI1I......r I ..... 

L Olldn'H, 1:: (Hl'lItt'l'RI - ..\ a sitlla<.~ão da França se torna ler eacoDlradl, assim como J'IIPIlDllblllllr-1II per alllNlr ~ 
lIue sobre a mllma advlDu .t CO"Dlahll. 

ilgl"ll('jCl ll'lJ'gTÚfi<'H llOrll e~lIt' ,lia a dia mais delicada , RCI'  F1orian6DoIIs, 11 dt Setembro de IIULLOYDBRASILEIRO j01"nnl .;;ni·l·o \'Íll,lo ainda pura testemnnhal'~a illfol'tnoll quP o 3v. alt, - 2 BAITER ELIAS 
..PATRIMONIO NACIONAL.. ·'(;ilií'illorg·s I ialltleb·· deda ao 1'1'01>1'10 go\'erno dc Viehi a 

]'011 q1l(, SP \"l'rifi("araul, IIltima inteira dis(:orclâneia da naçãoLINHAS: ARACAJUiPORTO ALEGRE. RlO/LAGUNA E 

TlITOI AIFLO iUANÚPOLlS 
 UIt.' ntL', IIUIIll'l'OSaS lll'isôc:s na l.cla polit.i<'a ti" ('olaboração Uma fila «imprópria

Finlúnllia, 1('IHln sido detidas ('om a Alemallha. O "Tiltles".PRvXIMAS SAlDAS al!(UlllaS jlerHonalidacles de dcs de há dias afil'lllou que o abis
taqlH', " I'~ra !lossín'l ell('arar a mo entre o povo franeés e o para menores»

PARA O SUL: 
('nu~n da Finlitndin CO lHO U go\'êl'no ue Pélain é <:aua vez S:lndo-se em associar-se ao 
)lu::iiia pl'úpria • E:.'llqualltu a sua maior, e acentuou que alguns - \'ompimento do IJactO. acrescANIBAL 131: :>EVOLO. di" 17 no correnle para Rio Gran' "o\'a [o\'que, (v. ~I.) O

de, Pelot8s e Porlo Mt'gre. atitude lllld e~se ReI' interpre ta senadores e deputados, priva X.'\\, \ ·"rl!. 'rimes publica: - (,Clltam quc a hlta se trava de
da ('o mo esefil1dina\'a: luas, dos desde há muito de qual "Quando a máquina milila\' Illaslado longe para que )lOSPARA O NORTE: 
,I<'s<le 'l'''' a I·'inlândia entrou qU E' l' direitos parlamentares, alelMã começou o \'oda\' atra- sam allxllia\' ativamente. Po
na I':uerra, ao lado (Ia nação foram detidos "administratl'la ,,~s ,las vastas e illesC:\'lltá\'eis demos esta\' certos de que nill 

cASPTE. NASCIMENTO. dia 21 do corrente, pRr!1 	 I!ajal que está excl'<:c lldo pressão mente" 1101' terem discol·r.ado cste)les da Rússia, pôs também gnem 110 mundo ficou 	 mais
S. Flanclsco, Sautoij. Augra dus Rei~ e Rio de Jan~iro. con tra a Noruega c a Dina do goveruo rio marechal Pétain. em mO\'imellto temores e re- descansado do qne o Duce, 

marca ~ que dedal'ou a illten.. ,\ I,rofunda divisão existen pel'e'nssões que, 1'01' enquallto, vendo Hitler voltar-8e para ocANIBAL BENEVOLO. dlll 27 ,lo corr"ote para paranaguá, 
ção de destruir as demúe..a I e entre o povo frances e as au é (~cdo uenlais )lara seguir até léste. Senlpre (IUe a llecessidaSanl08, Rio de Janeiro, Vitórifi, Caravela8, IIbéus, Salva· 

dor e 	 das. a sua canSo"" já não mais toridades govcrnativas não ofe ° fim. DevcI'á I,assal' algum de Se apresetnar, i\1l1ssollni saAracajú. 
1)(1111;) ser a nossa, de malleh"a rcec já dúvidas a llillgU':III, cri  (ell1\10 ant_es de podcl'mos ava- bc qlle seu parceiro lhe atirará 
alguma", cOllclue ° editorial ando, por isso mesmo, em to lial' 110 resto do mnndo o cfei- o punhal nas costas (:om a

ABATIMENTOS: Sómcote teni .. direito !lI! pas8agel!8 requi do lllesmo jornal. do o l'ais um ambiente que po to total dessa monstruosa I'evi- mesma frieza com que o atirou
siladas por cnota do Governo Federal. -----::~=,..........."....---I derá considerar-se extrema- \'avolla. contra Stalin. Ignalmeute os


PASSAGENS:!'ó serão atendidas mediante VENDE~SE ' mente perigoso. Ninguem me-	 "Mas, de todos os pl'oblemas Japoncscs não podem aUllleu
atestado de vacina. Grande ebllcsra, CQm ótimo Ihor do 'IUe os próprios france- quc se levantam da tl'ai~:ão hi- tal' d(lvldas àcerca da InlltiUda

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- bungalow, onze comparllmen ses sabe quauto é arriscado t1criana contra seu antigo de completa do pacto tripartl 
elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. los: água t'_ncanad.8, banbeh'o tentar contrariar o sentimento ('iulllllice, ° mais acabruu ha- to, e sna estratégia poderia 

e IDijl"I.'Y0es biglenlcas, g'l nacional. Em vários períodos dor é ° qne lêm de enfrentar consistir em atacarem por nm 
rage, pomar l' cafezal. A se deram episódios que ainda os ontros parceiros. A grande lado O novo "amigo" enquan

Agtlncla-Rua 1030 Plnlo. Armazem - Cáis Badaró, menos de sl'18 kms. dl'sla podem servir de exemplo. crueldade mostrada ao voltar- to o inimigo provável está 
----I 

9 - Fone 1007 12 Fone 133H capl\al, com 44 mts. de fren Mas, se elll França as colBas 	 se contl'a Stalin no momento ocupado no outro. 
em que julga oportuno para "É uma fita horripilante es

--------- ~eõ:s \\o~~t·(/::.~~Bitl~n~~~~~., :s~,!~cf,::;·~~;~~)e~~~~d~~~S~~·~ seu jôgo, deve fazer tremer ta, que se inicia como o maior 
78. 	 que em outros palses ocupa- l\Iussolini e desanimar o snr. drama de gangsters de todOIi.H. C. DA COSTA As-=nte 390 ISv·aIHO dos se vem dando em relaçio Matsuoka. Os Italianos, al'res- os tempos". 
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Ffolhefos revolucionários 
abundam em liorna 

Zurique. (\". M.) Segundo fontes neutras dignas de con·, destinadas ao Norte da Alnca. elas poderiam ser usadas contra o 
fian~a. (';tã" ,<'ndo di,trihuido;. em Roma. folhetos incitando a re- I povo ,taliano em caso de necessidade. A derrota. discutida aberta
\",Jlla contra o TPgul1e fas('i~la na Itália. mente nos restaurantes e cafés. Os italianos receiam perder a gueT-

O infurmanle dedara que O~ folhetos sào colocados nas cai- ra, não importa o Jado que a ganhe. Com a vitória alemã é certo 
X.il:'- po--tais durant(' a noite e terminam com o grito de guerra: que perderão Trieste e Fiume. O scntimelno sempre crescente can
,> .-\1><1:-::'0 ~Il1!',,(}lim ". Quem o:' recebe' mo~lra aos vizinhos. discutin- tra Mussolim e seu regime é revelado p$la seguinte anedola que foi 
do ~Hlill1adalllenle seus dizere:,. espalhada por toda Roma: 

o~ lolhelu5 causam muita apreensno, pois os Italianos temem O Vaticano r{'('~h~u um te!cgragra de quatro letras, "A, B, 
'1 Ut' qualquer alo contra () rerime resulte no dumíniu completo do IA. B." Ninguem podia d,'cif«i·l .. oi.' que finalmenle um famoso 
pai~ pcln.::. a!('mãc~, "para manter a ordem ", Os italianos mais .em Jesuita descohriu ser lima mensagem do Inferno, As letras !-iignifi 
in~:~rl1ladl)~ _c:-:.tJO cien!cs do gr'lndc _nún.lero de tropas alelllã~ na cavam "AI)Liamo Balbo, A~pclli"mo Bcnito", ' , (Jú 1('l11os Ball)(l, 
ltalla, l' c"ta(J ci.)I1\"cnedos de qt!(', nao ob~tante cstas tropas serclll e agora csperamos () Benito). 

AVISO AO POVO CATARINENSE 
linhll direta Porto Alegre--Florianópoli5 

Empresa Jaeger & Irmão 
l __" , 

IIII 
I Saidas de Florianópolis às lerçr.ls e sábados 

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis 
I às quartas e sábados 

Saldas de Araranguá àS. qL;<lrtc:s, 
sáoados e domingosuf '1\1\ I:WIIE\\\O (aSâ no (entro

Aqenle em Florianopolis: MARIO MOURA 
A!Hg~1."f:1' f! rllM. ,Iono Pinto,1_ I'RAÇA I:'> !!E NOVEMBR() 11. 5, partI:' ~upl2'ri()r. J;llra re,~J .'(~::, c~:~~~~:..~ sirJênei'l ou consultorios. 

'\ algumas golas d. In!ormH\!ão. com M!1elludo .~ 
Lavolho. La\'"::llho pÕe be. 

leza em seus clho5. porqu. 
 eia. Telefone Hi5lJ. 
os benclicia, devolvendo. 

Ihc-s o hescor e li.mpidez. 
 Só COM LEITE PURO 

QllER ALIMENTAR A SIJA F()R~:A. SAÚDE E No «Balneário» 
EXISTÊNUA, BEBA LEITE PASTEIJRIZADO, ALI -\luga.Re uma en~H nnvH. 11(' 

POlltll d" Leul (HHlnpf!rio).g~'~~ilQ '!'P!II 

Ilulirto", siguH., luz, !Janla'ir'oFez a Gestapo perder \II!\\S. fOMO OBTER ÊSTE RitO ALIMENTO? ple, Tl'llhll" na 

llEl\TO PliRO E DOTADO IlE TODAS AS VITA Ilem pc·no da rntÍfl. 3 

)'pr1f!.çé1n 
a cabeca do "E:;ta(j(j".FAZENDO O SEU PEnIDO, PELO TEtEFONE N. I(lv~:\'o\"a lorqup, l:~ I l'lIilpd I 

1:1l1 a!..!I'I\I~' dJ) ]lppanalllt'llip }:197. i\ "(:OOPERATIVA MIXTA OE tATJCí· -V-'e-n-d-e--s-e-(-a-~a
Fl'ch'l'al dI' IH\·I'~lig:lC:i)t'~. qll~' 


pr.. :-;lf1l1 (h'('lara(J)('~ 1I(J~ J!I'O :\IOS". QIIE ESTÁ APTA A l<'ORNEt:ER A no

.'P~~(l~ qw' ~t' l't'j'I'J'('ll! ;"1:-; ai i\·j· 


Vf'ndl:' fW umA. CH.!'i9. novH., nf\ 

ciad,,:-; d" t'~·qdlJlla!..!.·lll, dq'lal'ln; '"ULlO QUALQUER QllANTfI)ADE. LEITE. Só rontll do Leul IH,llneú rio I 
por preço de o""sião. In!or·

(PII' a t':-;IH<;ilO dI' rúrli" d(' PASTEllRIZADO! lllllçües nu redu,,':!" 
do «Estlld( ». 

llOl'{c'-(l 

Illl'rit'all;! v:-:l/"'I' /')11 C'flIlJ;\C'I(l 

("0111 {\ .. t:/'~I<ljHl" :.11.' hú qua

l 1'0 dii.l~·' 

1l,,;\':::',~I':;.I~I,~I;'I~.:I.:"'·'I:I,~~~;i,.,:·:·::·; VI'~a (8 morte] ~e cac~orro
(I :-:1'1'\";('" )-:1'("1"1"[0 ali'nlüo, 111.'
diatll!' t:abci:--: illt'OI'l1l;J1C-ÔP;-:. dll 

l'all1(' "úl'iu:-; d(a~ 1":p(Ji~ dt, 

in idado o pl'()('I'~~:l_ 

GÃRAGE PRECISA-SE Zurique. (V. M.) - O cen- i ~~'~~i~' c~~~inau::~~·i~mod~~ 
Procura·se uma, que seja si, SOl' alemão. em Praga, proibiu Icelerado, em consequência das 

tuada na Avenida Rio Branco à imprensa local comentar os necessidades de milhares de 
ou suas proximidades.· Informa- desaparecimentos de cães e imigrantes vindos do R:eich. 
ções nesta redação. V 11 gatos. ocorridos nas cidades Soube-se igualmente que a 
RU'A B....CAI tchecas. ,escassez de batatas, no Prole-

T .... UVA, 203 Segundo a informação, rece·, tarado. acal'l'etQu a diminuição 

,\ ende-.~!', por '? conto~ de bida por canais particulares, o de um terco na producão do 


!;"., a \·"tll, o pred,o actma desaparecimento daqueles ani- álcool. A cólheita daquele tu

I rHtllr. com .'! ~jr. Le~:lJerto mais é indicio da terrivel bai- b"rculo diminuiu em 30 a .. 

I."al. a rua I rIlJ"nn. J.: xa do nivel de vida nas pro-' 50', no último ano. tendo sido 

--:====-=="='.=.JJ=_ vincias chcl'as. porquanto não· cultivado sómentp UI11 t('l'(:o d:1 QUARTO 


os animais foram utilizados "rea habit.ual. Procura-se lIlTI, em casa de 
~-··· . - f;~---- f('sta dúvida. acentua-se. que i .A proc!m,:ao de leiLe din'i- família, para uma ::,/, pc.:ssoa,I /tr ''li' ..i;' para aumenLar o suprimento, nuiu também consideravcl- com pc-nsão. Tratar nesta reda
~:'. ~\. ,/ii/t·i (\" alinwntos. :mente em virtude da falla (\" ção. 5 v. 5 , c. \ De conformidade com esta- I alimentos adequados para t1 
~,~ .r.~'- \ :YI\I tisticas oficiais. o número de: gado. e o Ipit" produzido p l11ui· 
. \:..K. ,"" SUII"" cx,st(',lles no Proteto- to menos gordurc~o do qu~' no,?-P-/, mdo <l;,'''nu;n d, ",', nu "ti 'num ant,,;,,~ 

',f~~<"'~ A 

~.,··,~?/I·l C
~: 2jatev'-'i~ LI.- ~ d.. ~;;l O 

lODOS OS RECORDES Vva. Olivia B_ de Melo 
COM UM VEADADEIRO com. p.rllelPI lOS Plreates e ImI

VOI o clalralo da cillllmlato 
da IUI fUhl ZULEIMA com o 

Ir. Meaottl D. Dlgllcollo.RECORd: 
Produ lO da REtORD WATCH CO, I 


G.n.bra (Suíça) I 

ZULEIMA e MENOTTI 

noivosRepresentantes e FIIoUs.. '·9·9" 
viajantes 

PreclsamoR para tOd8! 118 5 v.-f) 
e zonas do Pais. Negócio sé PUDIM MEDEIROS, 1\ sobrerio e lucr8tivo. (ltim8S con· mesa Inegualltvel. ~oRlosa.ções. Cart8s à FABRICA DE lácll de preparar e que lod08FOLHINHAS ReI. 601, Calx/I P~ITO~AL O[ apre~_ia_m_'_______~.097 - São Palllo. 

MAQUINAS 'ANGI[O P[LOT~Nú~ Sapateiro 
de escrever, calcular, coser, nu Pre,clsa·se de sapateiros, 
meradora c registradora. nlimeó· [ O RI;MI;DIO INOI[Â()U na Pábrlca de CalçarloR Ir
grafo. etc, - consertam.. se na mllo8 Pereira, rU!l Cons. 
"Casa Antenas", à rua Tira Malra, 39. 
dentes. 56. V6 

19Q4HD 

~ 
E"FERME'RA 

A aproxima<do do pNio· 
do mensal e, para as senho
ras Que não lem bOd sdude, 
um to,mento e um peladelo. 
A IImplel lomb,a"a dOI lO 

Irimentos q!.JC se uvirinhlM 
pellu,ba·lhesa ',anq"ilida· 
de e aI pó" em lobrolsalto. 

No lim de um ano, quan· 
to somarão esses dias de do· 
res, roubados aos alazeres e 
as alegrias da vida? 

Alam de li os padeci· 
mentos periódicol. A SAUDE 
DA MULHER - ,.gulador, rô
ni<o, anti·dolorolo-e o reme· 
dlo Que lhe restituir. á tran· 
QUllidade. Ele !em no nome 
o lelumo de suas Yiltudes: 

Escravização completa 
na vida balcânica 

d" d(l~ ~':-:II':n..!.(I~ dt· 
Zlll'itPIt', 1\', :\1.\ () ('/111- 1'/11'1'1'111(':-; (OClllflil0, h.. m t'()-

Irúlc' :1ll'llIiio I'!ll 1()c!O:-; ()..; ;1:-;  1l!1) !lO ('01111):111' ali a1<1:,II':lI\II'11

]H·!tl:-; <1<1 \"id<l, !lIlS jlaí~l'!'- 1):11 lo c!:I:-; l'pilh'lIli:i"';. :lt'!"('!-'c'!'1l11l o 
(;'llIj(-()~ I H" 11 pad{l:-:. (, c!1':-;C"l"iIO n:lzi:-:I:I .. \:-: :lllloridacl"s 
IlI'l() <llIltl"izado úr.:..:.ão nazista 
. Uit'll:-.t all~ U.·ut .... (·hhIlHl u 

.. 1'111 

:11'li::.~(I IHI/Jlil'ado ~()hl'l' :I OI'.!..!,;I

llizéI<:Ü() da adl1Jilli:-:11':lt:ÜIl 111(

lil(\l' 110:-; I!:llr'ú:-;, di' radl)l!iIIlIPllIO, 
() :11'1 i.!.:, o diz f[1lt':I:-; illllol'ida- n'('I'II~('alll(·ltl() I'xplil-a I) jor

d ..~ lllilil<ll'l':-: do 1~l'i('1I C'stiio nal. 1(1I'lI(Jll-~f> Ilt'('pssúrio, i'1ll 

ZORAIDE SILVEIRA 
Cirurgiã·dentista 

Atende em seu Consultório Particular à rua João Pinto, 11 (Sobr. 

Diariamente das ~ às 12 horas. 


CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA caSA: 
(Por correspondência). 

'2 me.es de e.tudo.. Mensalidade mialmA. f ••clon de "!Zen!eR e pe-) 
pr••entante. em 'odos as cidades. Escreva" CaiX\ P_alal. 3717 -S.Paulo. 

530$ ~or~:~vl\~~S:nc~~~~J::~Ç!~d:: 
curtss e longl\~, caixa 5Ox2!lx!!J. 2 


anos de gRunHa. 

Engenbelro Rie.enleld. 


São Paulo - Rua Prates. 43 

1 

CALENDARIO RELAMPAGO 
_____._ PATENTEADO SOB N.o 2484 ---- 

ALTA NOVIDADI • INTlRISSANTE I PROVIITOSA PROPAGANDA 

F....'. ZI\-I:I • ~•••ns U\ht'll • '1lndar ' IUI'il.I(6 li, (f1"'_I." ti'. IIl's,•••,1 


Fabricante. Exclual~o.: GRAPHICA PICCOIJ 
RUA DIALMA DUTRA N•• 165 • sAo PAULO 

1"".Itr. ,.10 cor...I.: .'000 .'" ••10' postal. _ Ac.Uamol AI."'.' 
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Diaria V,sp~rtJ"o I 
I 

Redlt('ç ü< ' " Ol'ficina à 

Rua .10"" Pinto n. ; :\ 
 o 'CO SE' I 

E' DE EFFEITO SENSACIONALTeL 102~ - ( ~.. postal !3f1 N•• lon_ rebeldes e tr.iç-'" ._-.--..- ...... 
_ •• o...Imples, grlp_ ......__ ...qtokI6ea, '--_ 


ASS((1 ~ . \ ITHA S ..c:atToa ••ngulneos. dores .. pei" • _. c ••••., ......... 

CP !r:.:;::ez~ o-,,!'a..I,: tfllU.....opa..... ~.CO"TaA~ 


1'11 Cupitul: ., • remodlo .baolulo, ...,.tco, ............... Eftlcacla.... 

Anoo COIITRATOSSE ,....._ mais. 24000 __a _ 
•• t ....e dos lubarca'oso. totn.Ddo-e ee..-'-a.......... 

Selãa!'... ~ ,· ~ 
 ___ir_a- Tenh... cuidado! . H .... dei.... _-.r.. ...... 
1'r !I!lCf~~~ _ co. CONTRATOSSE, quo ....r.to.. ..... t...........

tlOI .. tgr_ " L!I ~.-'ra T..................... _ .... 

NlIm~r fl .7ul. o 

No InllTuu Sociedade Cooperativa de Responsabilidades 
Anno 
841me.ue 
Tl1mealr. =IBanco de (rédit~p~PUlar e Agrícola 

AnDnnelol medlaDto cantrac,,, I ~~ TI~a~~~~6 5~!~!!~~ 
OI :!~~~:~··.:r"a":~e~~~.f.\~·~ '<" Hegi s tr nclll no ~II[II 8 t(>rio d EI Agrl culturu pe lo Ct'ftifl cad ,1 

n, I ~ rn 20 rl e Sele rnhro d l' 19~5. 


Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 


FLOHI A/liOPO LlS 

L ~: I'R ESTA ESI'ECL\ LMENTE A Mi HICCLTO HES 


Quer ser feliz? I E mprestim os .- . D~scontos - Cobranças 
Em negoclOs, am Mes, ler so r' l e ordens ae pagamento. 

te, saulle c realizar ludo qut Tem l'IIr rl'-p0[ld t'Ull' plIl ludos ,,~ ~Iun l c 'pl os ,10 I s tad o. 
deesla? Mande lilOO em ;;ellos I("p r .. , .. """l'" !lu (',\lXU FCn[lnlilICll Fe tl t' ru l pll r .. " • .. ndaa 
e esc!cv _a? p r:)~7 O;;:~' ,.~ll' ~a: ti,,· ;",,, ',, . • <t .. ]'.tl.do 'j" '- !'rn dr.!"",o , CI<tn sflftt' io Caixo Pus,a t, -oV' ~ ~ .. - ~ .. a .~ ín , tr!d, em ;\1U 10 ~ NI\ \ "mh ro 
nelro, que lhe In u,corá u <~«O IPaga todos os COUPO/lS das apólices Federais c dos Eslados 
de obler If\Ump~ o . prospcnda· de São Paulo. Mmas Gerais e Pernambuco 
de. t o dllna f ~3Ur1 .. N~o h l'<;:; lI r M ontem ~ !lnu:rH P·I ' ~(,lH l pura ll(1 UlIf 1l" t rH ~'li ll (~ t ' préU lfJs. 

ReCébe dinhei~o em depósito pelasn melhores taxas : 
I', C à d i~p(, ~ ~'-IO (rl' \tr adu Iivrl') ~% 

I Ci C Li rni luu!I 5% 
. C/ C ;' V·s o Pré,·i" Ii% 

C C !, , " XO Fixo i % 
. \t·. l'l~; ; IH' ot'(J r: ~',,11n t'B!'H. rt·ee hf.O r v l ' nci mpll l oH em to -

OH RICARoU 
GOTTSMAN 1~~{"p,Wi\·" ."~ F"cit· rll i ~ . Estll d u 8i~ t' Munic i plii h. 

Ex-chefe de cll

nica do 
 M(U AM\60 . PfH\~ TOS5E.5 (,U 

Hospital de 50' ~COC'~,)(LHO UM RtM~Dio, 
Nuernberg 

(r-rolH. L Burkhardt 

e K. Kr~uter) 


ESl'ecialisla em 

"... (iruryia Gel 'al' 


Alta cirurgia. gyne 

culogla (doenças de 

senhoras) e partos. 


Cirurgia do systeffi& 

nervo8o e oP':'rBções 


de plastlca. 
CODllullorl0 ~ rUIJ Trll lll. 


DO, 18 (dll~ 10 éll U, • 

dlls Iõ II~ IMO) Tele 


pbone - 1,286
I 
I

Re81i1eDI~la A ru& Re
ieve8 Junior, 20. -

Telepbone -- 1.1.,1 
 EXCELENTE TONICO DOJ PULMO[~ 

InTl1'Ul'U Dl OlAürtumCO 

CLINICO 


Or. Oj.lm" Moellmann 

formado pelo Untverstdh<1" de 


Oeo"br. ,Sulca) 
 Baia» 
Com prAtica nOti buspll8ls europeu. ---~------------

CUolca médica em geral, p~dl~ l r l . , 

doençal do IIIEltem& Dervo~o, !lpsu " 


Ibo geollo·urluarlo do homen; Fundcdfl Em 1870 Séde: BAIA 
e da mulher 


Assistente Técnico 
 Seguros Terrestres e MarítimoG 
Dr_ Paulo Tavares 

CIJ f'!:{, dE' H.Hdl t I q~IB Cl fnlc.l com o 
dr. Man '..o ol de ;\ b reu Cam olJn .. r lc Üéll.h.~ rcl ~d i vLJ~ tiÚ ilnü de 19..t0 
Slo I'autc<,. bpeciai lzodo ê'lI HI· Capltdl Hc" hza (J e, I{s !i.UOU:útlllSOOO 
~.eDe e So.ú ,!c PúblIC:!, pelu Uolver Heservas, mais de 54.700:00ü$OvO Ildade do Hio de Jaoelro. 


Gabinele de i{aio X 
 Responsa bi lidaJ l:s a,sum ida~, ; ~ 92<1.7 i 9.000$000 
Aparêlho muderou SI~;MESS pllr. Receita 2S.:i5S·717J970 
dlago6dlcoII d!l8 1.101 ncas Intf:rJltUJ Ativo em :, 1 de dezembr o h5964:965J032 
Coraçlo. PUIUJÔ"II, ,"e.!dcula bllhlf . Sini slros pag'js 7.3n ;S26$!!(JO 

tH11ÕWl1g0 8, ele. 

RadlvlralluJI Olllte~ .. e radlvgraUtt& t
Bens d e raiz, (pn'!d lu5 I.: il:frtIHJS) 22 354:ooU$000 

dentãrilitl 

Electrocardiogralia clinica 


llllBgoólllco proo'80 da. molé.lIu. 

caldblCHIJ pOl" nlelo d " trbç~do, 
 Diretores: 

elétrico I.) DI. P. mphi lo crU tr a f rche de Carva lho, Epi phan,o Jose 
Melabolismo basal do, SuClza e DI. Fran cisco de Sá. 

(l>etermloaçao dOI dllOrblos do. 
tllaodulal de secreçao Inleroa), 


SondaRem Duodenal 
 Agêr.d as e s"b ·.~ê ncias em lod l, o lerrltór io nacional . 
ouco du~deoBI e dll bUlK). Sucu rsal no Uru í(u;i j, Rel(ul adores de avaria s nas prin
Oabinete de fisioteraoia cipais d d"d ts da AIll~Iica , Europa e Arriea. 

Onllao curtas. ralol ultra-viOle..... 

IRume qUlm1co'J mlcruscóplco do 

ralOI lolra·verMelbo e eletricidade 
médica 


laboralório de microscopia c Agente em florianõpoli;; 

análise cllnlca 


Exame. de saogue pRra dlUgnÓ.lIco 
 CAMPOS L O B O & (;a,da 011111•• dlallnóbUco do Im puludls· 

mo. dosagem da uréa 00 s"ogue. 

ete. ~x8me de urina, trC8çlO dt· 
 !tUA l' EllP E SCHMIDl N. AlICbelo Zondock. para dlagoósUc,' 
precoce do IIravldez), Exame d. 

CaIu 005 tal 19 - TeleoM llr IOB3-EmJ, l t l . • ALLlANÇA' 

lIuR1quer p~:q~l:" K~~~o,eluCldaçA " 
puz .ocarr08, IIqutdo rKqulaoo e 

Sub-Agente em Lc:gUllC, Tubarão. Itaiai, 
TeleloDe I.t 95 

• RUR ~'ernan:Fo Machado, e Blumenau e Laaes. 

flORIANOPOll <; 
 1'____________ 

NOVAMENTE À VENDA 
•• at.....d•• 

MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL)) 
M611111n11 porl61els Miqulau ,1.,1 IIIc:ttirIaI 

Produto. da 

WANDERER 
WERIE 
ÀlemilDM 

~ com carros de 31, 28. " . 51. 
65 8 95 em fiteis 

Representantes exclu.ivos em Santa Catarin.: 

CARLOS HOEPCIE SIA. COMERCIO E INDnSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em Blumenau. Crl1zeiro. Joinville. Laguna. Laies e São FrilDclsco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

. --.. - - .. - --- - - - .- ,-- Cooperativa EditOra :I-"'-· I 
de Cultura lntelec- II 

• C' ~It M't P ~I Itual de Sta. catarlna\ ' re I O U uo re 18 m _ ~ 
(on~urso par~ p~bh. 
ca~ao do primeiro


livro I _.. _ - ---- - ---- 
1- Fi ca u be r to, pe lo prazo 


de noven t.ll dia s, o concu rs o 
 Proprietã,ios: J. Moreira & Cia. 
pum publi cação do I livro 

d l\ ~é rt !l .~ s,, ~ .l'd lt r. d r. pe la 
 Setembro 4Cooperu liv ll. hd ltoru e de Cul-

Foi e nl reg ue a o ;>re s tami ~la D8nit. Nin t. Doninl , re · :~~fn !~t~ I Pct u M I de SH ntM O i  s ide Dl e e m Por to Uniã o, neste Estn do, possuido r da 

cnde rne tll 11 . 1:1.3:18. o prê mio q ue lh e coube


de~~;;- ~~ r;~~~l~~ ~r e~t'~~!Il I~~S t'm m .. rClidnri llS no valo r d e rs. 

de feiçiio lite rArill, his tó ri c a . 

80cio lógi,;o. elc. 6:250$000 

111 - ()~ orig in ai s dev{' rÍlo cno te m plflrlli no so rteio dl' 4 de S~ ternb r o de 1941. 

ser esc ril os il má qu ina. ; 


I V - O~ p t' di 'lOS d e inseri , ~ 

çÍlo ~erão diri gi cJ o~ 80 Pl'es i- , 

el ent e do Conse lho (! e Admi · 
 Setembro 18 
ni8tra~. uo da Coo perll tiva, 

ucom l18u hMdos d o~ o riginais 
 QUINTA· FEIRA 

do trabalbo. 
 Ma is UUl formidáv e l sortei .. 1\ Crédito Mútuo Preúia' 

V-A. C. E. C. I, s, C. ad r llalizll rá no dia 11, dI' Setembro com um prê mio 
qu irirá os or iginllis a os tru  e m m ercado rio s n o vli lor rle rs. 6:250$000. 

bli lh oB esc ol!lIdos para publi 

cá · los em pri me ira e dição. 


Si fi;;ct~: ~:;~ ~n ~il~S I~I~~d ~~~S' ~~~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~~--~ 
VII - O con co rren te fa rA 


prova de q ue possu e , pe lo 

menoB, uma quota-pa rte da 

COOPt>rA li 'lll. Essll qUúta parte 

pode 8et' a dqu iridll n o ato 
 ACIDO U·RICO 
dn inscri çiio. 


VlII - Niio se rá ins c rito ne 
 Se todos comprehendessem 
de qlle vital importancia paranhum trRba Itl o c om menOB a saude é o fUllccionamcnto


de ce m da lilog rMla rins, não ficariam 
páginfls reg uiar dos 
da~. um só dia sem tratamento em 

lX -O~ o ri !(i nais se rão II ~ · caso de fraqueza dos rins. 

s in lld os po r ps~ u dó o i mo u Cada gotta de sang ue do nosso 

e nlregues e m t\lIve lopes [e org anismo tcm dc passar pelos 

chlldos. rins para ahi serem fi ltradas 


X-O c oncorre nl !'. iuntará todas as impurezas e tox icos 

a o orig inlll do trabalho. tam · - sendo dentre estes. o prin

be m e m e nve ]ope fec.l lado, cipal, o acido urico. Se os 

um a deela ra çAo do pseudõ 
 rins estiverem fracos demais 

oi mo uSfldo . a !im· de pe rmi
 para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido 

urico é transportado por tod.:t o corpo. formando tir sua id eotillcação . crystaes agudos, que se a lojam nas articulações,
Florianó polis. 9 de a gosto causando inllammaçõcs dolorosas, rigidez e. final

de 1941. mente. a tortura do rheumatismo. Ou então os 
Osmar R. Silva, Presidente crystaes se alojam na bexiga. dando lagar a calculos, 

da C. A. pedras ou inlla:nmação chronica. 
A fraqueza dos rins, que p6de ser facilmente reconMc:ida pe" 

apparedmento de dores nas costas, ~saçào de peso e cansaÇO! 
geral, deve ser immedio.tamente tratada por meio das Pilulas De Witt 
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, toDi6
I'.ando·os c auzili::mdcros p, eliminar todas as impurezas do or,a!lismo. 

A ftnda em todu as pbarmacias. Compre as lecitimal 

Pilulas DE WITT 
PAlA OS RI.NS I A IIXIGA 

=:-r:r-ote!l:a.~IiB'.~~~Dõ~=~~~ 
produidu por ezceuo de ãcid.o uric:o. 

Ai~fi~i~ I :A~~ii~i~ 2 
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boa Instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 

INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 

pois. seus artIgos para presentes e materiais elétricos, seus preçolS
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fl08 para 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpada. a partir de 
$700, e assim todos os materiais estio a preço. ao alcance de todos'·I Inslaladora de Flon-ano'polis . . 

RUA TRAJANO 11. FElJPE SCHMIDT. ll-Foll. 1&''' 
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I 

-
pa1'3 o )ll'ecnehilll"nlo de 6321 

"a~a~. dando a i\ldica~ão de


Ecos e Noticias :1l6. 'Hl.IllC" para .l'r';'1ll0ção por
Ulllll-!lIl(lad(~ (' () triplo desse 

--- nÚ111erO para IU'OlllOção por, 
-- ~ lllcrec·iuIelltU. 948 fllueiOllários . ·l 

Em sua ultima reunião rea _ l,>a s H:l:! vagas lncllC'Íonadas. l 
Hzada no Palácio do Catelc: , a ·la!) c:,alJelll ao Departalnen~? 1 
Comissào Especi al dt: Frontei ~los•. (.~rl'e~o.~ p TelégrafOS" ~~U 1 
ras decidiu: 

_. convert~r. em diligencia os 
p:'ocessos ongmados dos reque
rimentos de Elias Ferreira Pa~ 

~~~~~' d!o~~ive~!~C~~~~ina ~~:. 
tosa Martins, Pedro de Sá Ri . 
bas Nonhõ. Estevõo Ribeiro do 
Nascimento Júnior. João Lou. 
renço T abordo Ribas . Domin . 
pos Soares e Manoel Lustosa 
Martins, todos do Estado de 
Santa Catarina: 

_ deferir o pedido da Empre . 

" \ ".•ç,~o I· eITea. Fe,deral !-(>st,· ! 

:~::~~ ~!e~l~~~ :i1i)' re~~a~l~~~r:!s d~~ ! 
. ' Q d I II V O P I 

ll1aJ~ na rOH (.0 •. . . . 

Lemos num jornal de Porto 
Alegre : . 1 

_"Sustx:ndeu a SUl!: circula· 
çao em Imgua ~Ie~a, 110 dia 91 
d? corrente,. o JOlnal d~, JOln'l 
vIII e "Kolome Zeitung , que 
iniciou ~ sua publi~ação 11 
anos apos a fundaçao daque-I 
ia cidade, contando, portan.to. 

sa Colonizadora Rio Branco 78 anos e 7 meses de eXlsten· 

Ltda. . estabelecida no Estado cla. 

de Santa Catarina: "Foi seu primeiro proprie

--declarar nada haver a de· tário e diretor o sr. Otto Do
ferir quanto aos requerimentos erffeld , sendo. q~e present~
de Zeterino de Almeida Bueno mente o velho orgao pertencia 
e Empresa Povoadora e Pasto· , ao jornalista Carlos Wi1Iy Bo· 
ril Teodore Capela. & Cia., por i ehm. 
tratar-se de terras sItuadas fora'. .. . 
da faixa de 150 kms. da fron·1 Esta sendo dlsLnbwdo g~·a· 
teira: It~ltamente, em todas aos Lojas 

-remeter, para os deviàos,Smger do Estado.de Sa? Pau' 
fins . ao governo do Estado de 110' um brmde mUIt.o valtoso do 
Santa Catarina , os processos ponto de vista educativo: "O 
originados dos requerimentos de Brasil através do Livrinho 
CarloS Krud . EHas !\:fenezes de · Singer". 
Oliveira . Jerônimo Vargas e da I Trata·se de um pequeno a
Empresa Colonizadora Luce tias de grande utilidade para 
Rosa & eia.. Ltda. os escolares, com bem feito~ 

h.()rmu-s~·. rl,' a .. ôrdo _('om ~~~~~od: ~~d~r::i~~~S d~ar:~ 
11111 . cOlllunl('ado <Ia, .:~g~~ll(·Hl '1obre cada unl: capital. cida
:\"""'011:11 'I'\(' o )llIllslerw da des . produção e outras indica
,\;.;.:":,,lInl"a u,·aba. de re.. e bl" cões o-eográficas. Os mapas 
lL.oC('la~ . do apar('(·llnen.lo {'on- são COk>ridos e os dados atua~ 

~.~~~H:I::~· (~:~~I(~~lla~(' art~~~n:!~~ lizados nesta nova edição. 
('o;:,.p";illa, .Ja ('obina (' Uio .Ias Precede os ~apas umh'~6~e
COllIU5. nao ha,,·pudo. pnr~llI . na rf>.sllnlO n ~nossa IS rIa. 

~:~~~~a~:~)i.r~)I~ ~:~~i~':~~l:~tl~~: ~~aT~~O(~ Minas Gerais cedeu a São 
dnl'i1O "'lll , i,lo llllli, ,, ~a('l'ifi. Paulo. em 1940, Como já se sa
('a,ja . be. o primeiro lugar, que ain

I~ siá. (JreS!HIII'lll<'nte. na ja lhe cabia em 1920, entre os 
seITa das )Iara\·ilha~. nma "a- Estados mais populosos do 
ra\'ana dl' (lc~~ôa~ Interessada" pais. O seu crescimento demo
lia ,,"plora<;ão dêss!.' minério ~ráfico nos vinte anos do pe- I 
tendo s ido eneontradas pepi- ':iodo intercensitário obedeceu 
'aR att> a mf>io nH'lm de pro- 3. um ritmo menos vertiginoso 
illlHlidade. do que nos dois decênios ante· 

O Estado da Haia "eDl Cigu· riOl'es, de modo que uma das 
rando "OlllO nm dos lllelhorf>s retificações mais importantes 
fOl'lle"edol"('s ao Ran,'" do já realizadas pelos resultados 
llra~i1 . preliminares do censo do ano 

PROTEGE OS DENTES 


ONDE SURGEM 80°/0 


DAS CÁRIES - NO 


• .1 l 'e::f'S lllOis COlI.cf?utratlo 

• E.~pIl1l/" de fl~'ã() 1I11ra-/JeIlPfraTlte 

• Ne/l/r"Uza o f'X"(,sso (/(. af'i,lez 

• 1)(, 1101'0 brill", (lOS delll es 

• 1~l'Í1(l o mau I,Mifo 

• (~"sta 11 I(J 11 os") "(JlltlC lua;s

* Raras vezes as cáries aparecem na 
parte externa dos dentes. Em 80% dos 
casos, atestam os dentistas, elas sur
gem na junçào dos dentes, onde a escô
va não chega. Êsse é o Ponto Vital! 
Na bôca normal, há 30 pontos vulnera
vds que exigem uma proteção especial. 
E para isso, a Companhia Gessy, após 
longas pesquisas nos seus laboratórios, 
lança agora o novo Creme Denta l 
Gessy que, além do Leite de Magnésia, 
contém ingredientes científicos. espe
cialmente combinados para produzir 
uma espuma de ação ultra·penetrante, 
que atinge de modo eficaz o Ponto 

resíduos alimentares, que atacam o 
esmalte; destróe os germes causado 
res da cárie; e neutraliza o excesso 
de acidez, além de evitar o tártaro 
(pedra). E ' mais econômico: basta 
uma pequena porçào sôbre a escôva. 
Seus dentes não serão belos se não 
forem sadios. Por isso, experimente 
ainda hoje o novo Creme Dental Gessy. 

~~:'14 "UI·" :\1.,.To' ,'-"" r d,~ 2,- 11IWll, 

~~.:) ~~.:,:li~":~J~:~;II~I:;: 
.......:c:::) ..a(~ , I 'a l l l' J l, 
:j ... 11:.:111,' ~2,1:-1 . I ' \Ia y. 
riu\.. dli n), ih U:.:Ul h,,-, 

l:{g::~,~~:~i~~i~!; ~g~:I~~~:im:~~ !Vida Social II Lü'a Tênis Clube l:~~~~~~~~~~~;; , 
'" --- ---'I DIA 87 RICoBaUedaPrlmaVera. Grandenoil~da ação, classe F, do Departamento 

Nacional de Imigração para a 
Delegacia Regional no Estado 
de Santa Catarina. e Lúcio Dias 
<.13 Cunha, servente. classe D , 
tjn dc1t:gacia regional no Estado 
de Sant n Cnt::rina para u Con
oclho Nacional do Trabalho. 

o )).\SI' HHhmclf>ll ao estH' 

,I" do Hl" . (lr"~ideut,, da Repú
loli .. " " 1'1'0jf!lu (\(' d~,·r~ln ·I<'i. 
"lll \"Ínml,' .Iu 'l1Ial ~".ia pcrmi
tielo ao~ fllul'ionários fdcsd("
'!I'" l''' I"'''SHallll'lIt" amoriza-
d",<I , .. " .. T<·"rl'lll l'argoH ou fnn
~ô(>s de dil'eção Oll ('hefia em 
lt~ rritclJ'io l1adOIl3.I; g~;tarlo ou 
.\luni<-ípio, selll qllal'/ller pre
juizo. aI{,m dos "encimelllos 
dos ..argo~ "f".tiVO". 

l'a:> a~~:;~el~~J c~~i~~~~r.Fe~~l~ 
;.:rán. <1(' apelação, a sentença 

(lrlJllllneiada pelo juiz federal 
<lo I';ola<l" <10 Hio, ("onde nando 

~c:.';';'~~~;l~l~Jc(l:~~:~;:e:~~l~: i~~ 
r é iH aÓH filhOH do sr. Alberlo 
Amal'anl(~. vitimado eln cOnSl'. 

::~é;;(;,~~;'~~ d".Rstre na ('enlral 

baf~~~t~~u~~an~~t::s~~~r~ 

, Osório, verificou·se explosão 
O DAS\' en vion às (,ol11issõc~ Ocorreu, sábado último, a ~ -Hovos Sucessos.-Surpres!,s-Mavndl !da caldeira, que ficou secciona-

I" ,'fidên<"Ía dos ~linislério~ data natalfcia da veneranda se-, COS shows- Arllslas daqUI e de lóra i da, yoa!ldo a parte superior à 
!I III a l"Íl'('nlal'. esclarecendo 
'lllC, Cjui:lnuo n llíllncro de va
:!a~ a s~r('1JI providas pOI' igual 
.;~ l!la j(~r ao núnh!ro de rUll üiO

lla ... o~ as .~esmaH eon e<:>rren
" 'H e eJass~fll'atlns 1I0S do.s tel'

,;:~;1el~:·:~:r~~:~~~H;~~d~I,a~)~~e~~~
',e r tall1bém indllidoH lia lista 
,ríplke c promovidos 1'01' me
rN..' ilne nto os flllldollãrim; lnni~ 
alll.i~os lia dasse. desde «UI' 

01lll'0 proeedimclIto impedida 
o a('Css() <!'HllIeles qUe satiRfir - )
z('rem a~ POli' .çoes ~gais. 

., 
.. 

., .. .•... , , • 

nhora d. Maria.Carolina D .! NOTA _._ O festejado NRei do viCllàoN e can tor Léo Batis'l' d.stancla de.250 metros. 
Silva da Luz, viúva :do nosso ' ta, da Rúdio Mayrink V<::iga, do Rio, e que já atuou em nada _ 80 O l1?-aquln~s!Jl , Ernesto ~u
saudoso conterrâneo sr. Jú1io~ menos de 16 emissoras nacionais, foi contratado exc1usivament(' lzatto, fiCOU serIamente ferido, 
Ferreira da Silva e genitôr3; para a melhor noite do "Lira", No seu programa figurarão nu. ! tend.o sido removido . para o 
dos srs . João Maria Ferreira da I meros de todos os gêneros, desde os cateretês do sul, às peças ' Instituto Santa Ter~sl!lha, on-
Silva e Vitor Ferreira da Silva.! clássicas; dos batuques e macumbas, aos «fox» americanos. Ide recebeu os nec_essal'los cura

1 
F'lzerulU RUOS ;nte~:1i MESAS à ~~n~~~'a RE~~~~~~I~ ~~~~~Z (Edifício A. Neto) I ;1;1~:~a~eR~~~~~~~'O.d1 ~~í~~~ 

A prendada senhonnha Dalva _ .. ----- . tomou conhecimento do caso. 
da Luz M?hr;. Cam,sas, Grava.as, P'Jame~, A ad - t. 

-a .graclOsa menl~a. Mary. Meias das melho,es . D.~los m d gr eClmen O Organize a sua ESCRITA e U-. COM~RCIAL oU. IND:USTRI. 

Curitiba, a realizar·se em ia- Parto. 
e 2v-Ide I--------- 

___~____ ______.~t_ad_o_._____ ____~_~~_Ne....::.e~tr~ci(~:~:ná~a cidade do :o:~~:ao: s:.~:.:~;nt~~ edi~~~"' d 1-a realizar· se a 17 do correntea r t a z e s d o ~~'::i~a.~~ira)NO:' 7se~~~~:' ~~C 
neiro, fevereiro março ________~______ 
1942 e que já conta com o 
apoio da Associação Comer
ciai, da Federação das Indús
trias e da Sociedade Rural 
Brasileira, da capital paulista. 

Trata-se, aliás, de certame 
oficializado pelo governo do 
Estado, prestigiado " ~ubven
cionado pelo g~verno federal. 

i\ Comi""ão de Eficiência da 
Viação, dando desempenho à, 
Bllas atribuições, acaba de slIb
meter ao ministro da pasta as 
lictao d" indlca,.ão parA prOIDO
Ç5?"-p';r mf're~lmento e Rnti
g\lldade nas diversas carreiras 

~e~~~~se:o d~~s~"oadr~~n~:[J~I~~ 
_Foram inrlicadoB funclonArlos 

HOI. 

CINEREX CINE ÕDEON--IIMPERIAL 
- POHI 1802 - _ FOHI 1581 _ - POHE 158'f 

A'M Õ, 7 e 9 horas A'~ 7.!iO horas: A's 7,30 horas 

«80 anos de glória" Caravana do ouro Dellrlo de um sábio 
em NTecolcolorw 


CDm Anna Neagle, Anlc.py 

Walbrook e C. Aubrey 


Shm\lh 


com~:~~n~oOI~~~~OI,~,F.B. 
LIvre de Cenlura 

len.a, f.lha do sr. AntOniO Evan- I noreS preços, só ~a CA,,~ MIS 
gehsta. CELÂNEA. - Rua Tratano, 12 ~ ssa 

FAZEM ANOS HOJE,. t Viuva João Bernado 
Fez anos, ontem. o sr . prof. S 1 T 

Belarmíno Corrêia Gomes, ele- O sr. Wilfredo ,Curlin, nosso d~:;~, epe~::'~r:do:~ra~ 
mEnto valioso do magisterio ca- colega de imprensa; todas as pessoas que, 
tarinen.e e pessõa muito ben· - - a interessante menina Ma por meio de cartões fo
qui.ta em todos os meios so· ria-Ligia. filha do sr. Armando nogramas e \lares t~ste 
ciais peJos seus dotes de cora· Cuneo, alto func~nârio da I.O.E. munharam seussentimento~ quan 
çiio e de e.pírito. Xoi\"ndo~: do do lalecimento de seu ines-

Faz anos, hoje, a distinta Com a.gentíl senhorita DeOlílquecíVel esposo, pai e parente 
profes.ôra d. Julieta Torres Cunha, filha do noss.o prezado JOAO BERNADO S~A~ES; 

~:n:al:i:~êri~e~::~~~en~~em;n:io :n~:~~~~~~~ra~~uC:~~~~~~toF~I~~ ~~!~O~~~f?n~~: ~~~:~~~;~~~~ 
gura muito benquista em todos .r. I " tenente dr. Arnoldo Pontes. pelo seu d~sv~lo; e aprove.tam 
OI círculos sociais de nosso médico da companhia do exér- a oportunIdade para convidar 

com Er~ol Flyon. Mlrlan 

HopcklDs e Humpbrl'Y 


Boggart 

Complpmpnto nRclnnRI D.F,H. 


POZ Movllto.1 HIWI 

com va8:::~nd;~rB~rtog~n8 


P 9 01:
re
moo - lIlIon - 1$000 

LIvre de Clolura 

com I\lherl Dpkker e Jllnlce 
Logan 

Complpmp.oto nllr.lnnAI O.F.B 
GOLP EM FANILIA 

(natural) 
Preços: 15600 e 1$100 

Imp. até lo an08. 

. SERRARIA 


~L ev.t~ndo _ aSSIm a .gnorân. 
J~a da s.tuaçao dos seus ne&ó' 
CiOS 

p'~ocure OU escreva à Oro 
ll'.aDlzaçilo Comercial C/lIII. 
rmense. Rua João Pinto n . 18 
Florianópolis. 
=:::::;;;:::::;;;:::::;;;:::::;;;:::::;;;==:;;;;;;;~_
I 

Machado & (i•. 

Agências e 
Representações 

C.I•• 'R,!I J:;o1~11I1o _ 5 

F L O R I ~ N O P O L I S 
s..o.........01 prlaclpelt 

__lplOI cio ENcIo.I7P. 

SERRATINI 
aVl8a a Bua distlntll freguesia e o povo em geral de 
que. desta data em dlaDte, fornecerá lenha de Iuperlor 

~ qualidade a 1$000 a carrada, 
Pagamento à vista 

...... pelo ,''''fone 1.300 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:indlca,.�o
http:Grava.as
http:1;1~:~a~eR~~~~~~~'O.d1
http:apar('(�llnen.lo
http:Estado.de
http:portan.to



