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WNDRF.S. 13 (A. P.) _. f;'ONTES, IJGADAS AO GOV&R.NO DA HOLANDA, EXILADO r.'ESTA PITAL, AFIRMAM QUE A SEGUlNTE NOTA 

OFICIAL FOI ENVIADA PELAS At.rrORIDAD AWUS AOS REDATORES-CHE~~ DOS JORNAIS HOLANDESES: "SEVERASruNIÇ()ES SE
RAO IMPOSTAS. A f'ÁO SER QUE OS JOIb~AIS DEIX~t DE PUBLICAR RETRA1.'qS'; DEcCAES NAS SUAS PRIMEIRAS PÁGlNAS,>.sm~~ 
AS VEZES QUE 'lOSR.lnTLEItS~ ;ENt,'Ql'!!!~{ ·~OM0It, .~1 ,~LlNI E O .A~MIRANTK HORTHY~ OU QUANDO O I<:XÉRCITO ALEMÃO;PEF~ 
TIJ.\,j, SENSAClONAIS AVAN(:OS NA FlfENrE,ORI:ENTAh ÊStA~()S J ~AN~.4.00S ' DESSAS , COISAS, REM COMO DOS ARTIGOS QUE DIVULGAM 

, QUEIXAS POPULARES SôRRE A ESCASSEZ DE ALIMENTOS E SôRRE O CAFÉ QUE NÃO TÉM GôSTO DE CAFÉ". 

• ~~iii o }11~~ff,da do §iiiª

lNluhM de ""'t'ruo. OU~ t'tu tudu l' .• :U;u'eió" I'(,!('entelllcllte ad
4> (·RS". I'RrR 11 O(·ul"'l:.io .h' in. O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA !fllil'Í<lu< ,,,' lo Lloyd Brasileiro 
",'rn.. ""un,,11I ......rr"~I'...II"'''. Diretor-gerente: Altino Flores l' qlle He en('ontl'avam desde o'r. ti" HU •• ttt~H:-. ~.nlf'h\r·· '.111 iníl'Ío tia gU(!l'l'a no pÔl'to tla 
1Ierllllll .\ "\'IIIÇiill ~,tai I'''''''''' '---- ... .-- I I ('apilal baíana , Os passaportes 

~::..:::rd~'":::(:;~;~~:"~;~::: ~I~~:~:~~: 1 ~NO XXVII _ _ Florianópolis Segunda·feíra. 13 de Outubro de 1941 N. 8370 ::~(~,~oli'~I~~i';~:~:~I~:::;~;~sas~e;~= 
tatlns )Utr lrt'llth" .trnsst'J.!u"1II I 	 lida, :\Iarítilnu. (tlU! os cOllside-

IIS "n'l",rlllhlls IlIIrll 11 (·lIns· O- t I t t' f- 10 	 t- d 1'011 II'!'egllla!'es, -
~J~~~~ifi[i~~;~ 11" ,~.~~~~~~.~~,,;,~~:.~,,~~~,~,:••~;.~;::::~~.:::~: I}~;!~~~~~~~~~~~~i~~~.;.~~~~~~-- ~ --;:::;;;;;:;-::::;;:;~;;;;;-
IIIl'nl .. , ("I"'('llIls_ na \ itól'ia final" . de" lal'oll o HI' \ I \'l' iI1 Hal'l'iman. envIado es- ra as tropas ..hinsesas en- povo chinês, ('elebl'oll no <lia 10 

JII"nt,~, , ~"~ ,, ,,1!1_1,..~sil~I~!,~"~I~ Jl~("~1 d!, 1!.;esl<I('nt e Hoos,, \ "It. ',IJI,tÍ~ o H" II I'l't~"1l0 da ('onf('-; tl'al'all1 em Ichang. Jlor dois la· I o trrgé_ssimo alll.\'ea:sárlO da 


..lt~ iUIJh""J '''IUfU":-' ,1" Ih. l, ,1 .... l t.: llt icl lI l' MV:'llHI, lido \I\ld.l i1c.llth ljuJtl II H 'jUallll.Hh. ~1\ \ h\. f.: dos, c tra\3ran1 ('onlbatc~ (otn fundaçao da TIcllu1Jllt.:l ch nlc

("ftrllt~lru .tUnl 4t H"n suldado, ns tia dell'~.l(~ão um te-atneri< aua, Ias forças japonesas, diante do sa. ContlnuaIU a ehega r lnfol'

I_Itrl('"s ~h' rOlllulS t·shln .tru- i '''a. la ndo dUl'alll<' tinIa eonfel"ên< ta ('0111 a llllllrellsa, o sr. t::JifíC10 da Alfândega, 1l1UÇÕCS sobtc a ofensiva ge 

duzlndo "'hrllllll'lI'" ('111"''''' u, , Jlal'l'illlan lIlenl'ionou ....ntl'e (lUI ras "oisas. qlle a ajuda do" I O comunicado a'"rescenta que ral que os exél, 1tos do seu 

('~.'('h~'H"""'. !]~~tadn~ t ~ llido!-' ~p f"OslaVa 1õl1nht;m Pf('tllUIH10 no nwlhorame nto , as forças de Chunquitn OCU1)a- país vinhatl\ desencadeando


Ida via férrca ntl'av(~s da P\"rsiu. por OlHl l ' ~pgllirão abastC('i- 1raIn parte do cáis, e OClItJaralll na frente tIl' batalha ('onI r(!-

Dolnçal dDS ouvidos, ' 1lH'lItos 11'111 0 britúnkoH ('01110 IHJI'II'-am('ril'allos 1"II'a a Hússla, chwo novos Ilontos em redor sultados verdadeiramente pos i-
I .:\c' l·pseentou : - "O g-O\'(~J' no 1'1lRSO p!'olá satisf(lito não SÓ-I da cidade. tivos, pois a reconquista de 


nariz I garganta : nll'llt" ('0 111 a c1isflosi~'ão dos ;':0\"'\'1108 hl'itúlli('o (' norte-umcri- Segundo nm telegrama de Ichung, assim, hem () delllons-

Dr. HILO VEHTURIHI !,'aliO dt' lhe relld<'l'em ajuda. \lias talllh':'1\I ('om a cfieáda dessa ' Challgai, as tropas chiusesas tra , Segundo parece , os japone

' Ichegaram aos al'l'edores de ses estão recuando em várias
I ajll<la" , 

A8sistente do prcr. J, KÓ8 , Ohscl'\'alldo (1 11(' lIão ('slara tl Jl,to a ,'onH'ntal' 11 pl'esente Chellgchen, depois de terem frentes. especialmente nas duas 


do Rio de Jon~iro. i si tlla~'ão militaI', o ",', 11a I'l'i1l1:1 11 ,"'('\aroll: -.- .. A \lI1'1I juizo, contra-atacado na provlncia III'incipais, 


~·:nj~la~~:~:~1~f.i~~ri':~ li ::~I ::::~r:~/~\'i;~~;~:~s. a,'o IllJlallha ';os 1)('10 I"o~""guirão I DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO cIlol"",io o "Iã.cia d.l·
"010. 

xa do ser a la,e mais bela
Con~u\t88 d~s 13 às 15 do \'ioo. E sem digestão lã

ci.!. seguida da nullicão ad... 
q ll(:dc.:, não pode haveI 01..

I
c~~~~ii·:~:tl~j,.~~te33 IDr. ARAUJO-~~=~~G~~~~N~~ CLlNICA GERAL gria. Isso se conseQue com o 

uso do NEScAo. o olim.nto 
Re@idênCIII Il. E<teve8 DOENCA~ NERVOSAS pOI excelencla.Juniur 1:, :; _ Tel. ;41, Especialista. 	assistente do Professor Sanson .. ' 


do Rio de Janeiro, 


O pri..lro .Prata. I (e,.n'ultiOS: Pel~. ~:r~~~'d~~8 310àsàB612 Co~~==~a:,.!lt~::{:Iil!;.~~~T..,_IIJ:ral 
WhltM,- ~ustr.li.no IConsultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 R • tê· ubt ao I 


LOIUltI'S, 1:1 (H,) - .\I'a"a 
 eSls Dela S err ea 
~~~ ~~~n~~l~~.::l1:~~~~lo~l ~;~!;'~:~~t<:ã~ • _,. 	 ]_---:-~-...."..,:_:::_-
WhiJney", I,rotlllzitlo .."Ias I Enterrados amda VIVOS. I Londres, 13 (De Fernad 11100- t~s. foi abel·to I'igol'oso IlIqné- A ... c.~ 
::~i.:~~ ':~~~,\":~I~~.',:~~'" J.:'a:,,~~:: I L~ndres. 13 (A, P,) - O sr,. Michalopoulos. ministro da In_, i~rg~~I;;;d~' !S:;~I:S:.~·t~~~~ :;~~~~'~:;~II~:;~:~'~<~:::SS~I~~";~~ na ........... 
111',. d"slin :ulo aos al"U'l'lhoH Ifor~a,:a() do gabmcle grego no eX,]lo. declarou ao~ r~lnesentantes ,gadas, aos l'Í1'('ulos do.s ~'I'an"e- de IItO de sabotagem. Znrique. 13 (R.) - Segundo 
.le hOlllhal'llt ' io "1l.'allfnl'l" ,EII- . da Imprensa: Desenvolve-se. sem descanso, a reslstencla passIva ses Ll nes. <lesta (·alntol . a de- _",- ammda o órgão oficial da San
~'e','I'a-",', aHs im, , ",()~" illl~'in! \ c~ml.ra os, alrmã~". em lodo o lerritório grego ocupad~, Essa resis- , ('~sã~ ~I,: s~ntido I~a.~·esi~tê ll,('.i~. ROO.VEL~ALA... ta Sé, "Osservatore Romano " , 
"x,lo" I';<r"n;o, 1111<',,,.1.. lIa _ ,. '''nna se acenlua parllcularmenle em Creia, A despeIto de lodas .~.l P~lItc I~a JI~ln~I.~ç,a,o ~.anU!s., PELO DIO :~b~~~~I~~a ~~~~t~l\~aat~!~~na~_~ 
:~::(~}tI:~~i:·'~~~f' i~: ~lll :t1~ : ('~::t:~:~IIJ::~~I~ Ias dificuldades , ?s gr~g~s continuam a r~~gir cada vez mais forte- : ~.;::.~~nl~':s~Lr~~i~~1 ~;~)U!;~:~I(~I:~~ Washington~ (A. P .) _ O n~ente, após a OCU]U~çã.o britâ
JlP('ti\'aR m:'lqlliIW!ol: 1111111 IOl a1 i mente contra as lmpOSlçoes dos ocupantes , I paíg, tendo-!.;c uJ.;ravndo, nle~- sr. Rooseve~ anunciou que as nlea. sendo os nllsslollários 
.1" 1.:;<111,1"'" lihm, ""'I')'lil1'''' , I Lell. a seguir. o sr. Micha\opou\os. uln Ielegrama recebido do IlIO. del'uh; '111" as alltoridadt's comemoraçoes do "Dia àe, Ma- eercados de toda segul'auça. 

() mot or Ih' ag:o ra t' tluaR \ ·4'- I ~ r. Dimi1raka kis. ministro da guerra do govêrno grego, atualmente g-ermii.llk~s , 11arn \'e~H~ê-~a,lall- l'~nha", em. 27 do cOl'l'ente, se- VENDE S~ 
z.·" IIIaiOl' '1111' 'I',al'lU"1' 011- !no Curo. em 'Iue se afirma que Irês aldeias da ilha de Creta foram i ç:'l'a!n mao de ,:;ançoes 1I111'1~- nam amphad.as, de .modo"q~e ,., L 
li'/) :ulI" l'iOI'IIII'III I' ,'oll''''lIid''! ' d, d, I F ; , .1 ~ , I .' ' - , ,'avels, Os alemaes foram 0\11'1- essa data sera também o D'.a Por )reço di asIIl .... 
lia AII"ll'úlia, .."lalldo . '1 11 " ", _\lTIcen la a pe n ,~, mio" em,,,,:, que Iam ,em execulou varros nao- ~l\d(l~ a admitir 'lne ex ist.e UIII da Defesa Total", O presidente di SI • ç... dt .... . 

h(lra~ào 0< 1I"" ..,,,,, .. io, """1<'" Icomllatcnlrs, O lelegrama dIZ : 0 , cond:nados f~ram forçados a, n!ol:l lI\~nto Hnbt e l'r'-lII ~'" de 1'''- acres~entou que pl'~l!lundtlrá r •• Aaita llarillalilL n. rra

)iara ti. dliplifi. a',,-li; da ;: ,ip,jii i- Iça"i:t!' a ~,-"ptlhll!"~ c(lmum a nte~ da exccuç.10. Em KyslcrnJ,don~ ho- Sl Slt.:H(: fft, que, He .m:uu ft.'st a sob um dIscurso pelo l"üdJU no nles-1 11r •••••••• 

datl .. ti" pl'o<lu~',i., ,Ia I'I'HI" ,.'l il a Imens ferrd", foram ,·nlcrrados. ainda vi" os. depois da descarga da I as formas maIs dl\'er~as .... d~R· mo dia, IS•• " 

fáhrica, execuc ão··. Ide os vid.·os queh~ad~s e dos 


' M' I 1 \ dI ' • I pnells furados. ate as expIo-
JIlIoIú trl.te, me. amllr' , 0 :;~ ' . '~ la OpOU 0". e~ a~o~. ~al$ que o governo ~ece )er~ ; SÕ"" das usinas de muni"ões. • •••••••••••••••••••••••• 
Te .. o bronqlllt.? E.tA. com t".••T rnlormaço~s ,sohre a reslS t en~,a .i! "rama dos Invasores bUlgaros] O o".!rário do I~orl e. 'lue já • • 

!t~d':I~:·:o~~;~"T088., na Macedonra Onental, no dlSlnlo de Sarres Drame, ~~II~~;~~~\~t~",~~a~~~'~I~~sí.I\~~~~. I ~ II _ : (.:-.... ...."':j • 
desprezo. rel'usando ler o lIIe. . U .. '.. ....- • 

•Sentem alta- e... D SAVAS LACERDA nOl' ponta"10 ,,'om "Ies. Ileeen· • • 
'não reclamam " Itemente. realtzoll-st! 11111 "refe· • 	 • 

Znri'lll, '. 1:1 (1I.·,,!t·r,) - s," Ex-Interno do Serviço do Professar LeGnldu Ferreira I tx-eslaglírlo das , I'Cllthllll " le ll<lo "OI' assunto a • DE PESSOAS TEM • 
l:'IIIIt\.. "nllll"i" """"1''''1'''"' Serviç&s da dr, Gabriel de Andrade IRIa) e dr. Perelr. GomES IS. PluloI 1"('olabol'a<:ão". OR '11I('slionlÍ-

1 
• • 

...·11 .... i<: "li ""1'1",1 .. ,,'ltllli,," Cllnica e cirurgia de: OLHOI. OUVIDOS, dos foralll distr~hlli<los. ,,""eu-, USADO COM BOM RE
"111 11"1'11111,11 ,\I.·""",hll I""~IIII I NARIZ e GARGANTA (~.o passar de mau I'm , mão. a· • • 
'ml .. ,." "'11' t' '''''''' ,,,~, "111 1",- IIIII-d~ I,..""h..,· aSslllaturas, • SULTADO O POPU- • 
111"1" •• IIIlIt."'illi,, 1111 "'""1 .. - ~~~~ : J:!~~I~~~~:el;I~lr~:'7P~F~gRt~~2)pbÓ'[i~: Pois bem: \,(,I'ifil'ou-s~ que o • • 
~I·;:I:! \" ~IU~:~ :~~J~~ 11 ':'41Irrl:.~:tll:l:;~;'.7~:ltl:,~. 	 ;~:~~fl~:: ndl~~~~~'ir(~~:~~~~ui,~'~l)~:~; • • 
:::h'~I~~~·lItt.:',.:,",: f~:~t':',:II:.,i,::::'ii:'ll,:.,: Novas l-lobas de res-lsteA DC-Ia ~~~~I;~a.~o 1::,I!~il~:n~~s~~:~I~~;:~ : 	 : 
um h' lIIaio. 011 11m lIuu'illn. '11It' de abstenções.. • 
(,tllllhlll"1II li'" 1""u'i "'llItI' "lIm- I Sabe-sI1 que, quando I'oll,er· - 
)HlS .h' hnfnlhu dn Hlh.sin. , ' mitida a remessa de ellvólu- e e 
--------- - :\lmwolI, 1,: ( :\ . P , ) --- .\ll1llU'la-HP q Uí' a~ tropas l'tls~a~ ('1'08 pelo ('01'1'· I e e 

Estão recorrendo " ..~a"i,,'"""l1 "O"" S lil~ha " d.., ~:•."iSlélll'ia ~o lIo)'le de Orei e qlle Io('\;I;ada para a z~'~; Ii~~c ::::I\~ • A II.ILII ATACA TODO O ORGANIIMO •
às «sortistas- 1Il,f' lllOrnm s lIa (,.; POS I('OP~ 110 saIIg]'t.\Jlto Reto)' dp Vyazma. a I ta ~ente CI1\'io\l para Vi<'ilí fo

_ " ..' I .. .tI .. \lns((J1I ItO!imf,as do 1IIt1I'cdtal Pétain. U Flgadc. , O B8ÇO, O coraçl1o, O E8tômago, 08 • 
ToqulO, 13 (U !") - Sob os "'li 1~lIallll"III" <1(',1.11''111 0 '11,''' ' 110 1lI""0S . "OI agol'~. as l asgtldas . .. lIIuitos antigos. Pulmões a Péle. Produz DÔres de Cabeça, DOres • 

a\l ~p l(,IOS do gOVCl no quatlo 1hll ( ;!S (!IH' d p f f :1II1 .'111 ,\10<'« 011 (,.;{' 1\ I :11.1 1l1 do «('1 «() a lf' mao I eOlnhatC'lItcs de\ ol"c ralll ao • Boe 0880S, Reumatismo, CEsgueira, Queda do Ca- • 
mIl acllv lI1hn' celeblal am urna \10"~ "1, I" r \ I) 1' 1\ IIl l(a-'" '111(' tOI alH ('ml"' nl~a tlll < Igovêl'lIo "lias ('oude~ora õcs • belo, Anemia. ~borlo8 e faz 08 Indivldi08 Idlols8. • 
lPunlao no P~ll que Hlbna (' a- IfOI!! <..: rir OI <.; rlt' 1 f'1.l!!;'Hllfl ,> p:n.1 ]i lotl'1-,P l H IPi IJ":lfl a (Ia~ fCH'ças Nota-se a presênça dt!Ç IIUlIlC- • Inofensivo 80 organismo, AgradAvel como Jicõr. • 
plovalam uma I~solllf.-,O na, lIlSs,," 110 '''lo, .1.· 1I, )a,,", II'OS08 refugiados "I\' ls a lemãe" O ELIXIR 914 estâ aprovado pelo D. N. S, P , 
qual ',c' expl rssa qu~ os crm I na l'0!-( ião .11' Lila. JlrlnC'ipal- • como auxiliar DO tratamento da SIflli8 e Reu, • 
mIl n<llHnhos 0XISt[ n l('s em • 1II,' nl<, 11 0 "0111('1110 de Santa • matlsmo da mesma origem, - • 
(o<ln paI' d~,el11 unn·s( Dra 	 Josephl"'" S(hwel'dson • OPINIOES1 111' 0[111" VALIOSAS • 
I I <I a I LJ a < m tem 1)( I . 	 11 g '~O\ o . 1 l' , • O ELIXIR «91\-. dada a SlIa I Alisto l1li1 l\llIqull muUa, •J~n,(' '( '," ,,' , '" I. , I 	 ' , 1111 [' IH 10 -: o I ... Imo, blst•• dUma Iwdllar do Irl' ""1 o ELIXIR «91h obtendo 
de ~\I(' .. ra , M É D I C A Ina ~:'nJan tl - manlfl'stou-sc na • lamlDlo di 5111111 pr!ac\Pllmea- stlllPre OI mllhorel relllUldol • 

1:1~\::;~,; ',';:l~,r~');~IIH~:;;~~;;::~~:' : :i ~~ j Doenças de senhoras e crianças, I:'~!!:~(~,d:;a~l,~::::~' ~;;t~;,~~i:~~~; • ~·ala~s:lln"fc:~o:l:.t vIa ~o- ao Iralamealo di SIIiUs, • 
,ti "clincl" " " 1",'('1'011«(,('" '111( ' , I.,· I" CONSULTAS: das 10 às 12 e das 11t às 11 horas ,'I lIími,'o" de ~' O~I-ThipI'I'Y, 01\. • la)Or. Beaed!toTllo.a, li) Dr. RafaalBartollm • 

"11, ,1.8<1,, , ('(1111 ra n C',· I Rua F, Schmldt. 39 (sob,) I ti .. 0" seIS m.lhoes de francos, • • 
', l" ,n ,I;';" '" ! ~~",Iii\iili' Como /lOS nove casos precedeu· •••••••••••••••••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- ...-. ...~-. .... 
J • IIfllt-leII...·leIr•• U ti "I•. ,te 1111 

r:t\~!rrota d~f· ;nazism;0eô objetivo supremo 

':. Washmgton, 11 .(R) - "0/ economlca, em que haja liber
' , per!~o co~sequente à guerra Roosevelt, assim como observa- e ameaça ilimitadas que êsse nal se faça numa base de igual- atual conflito", e que o l'0vo dade para que todos os indiví

ser?- tao cntico para os Estados çôes de lord Halifax e dele pró- movimento de conquista mun- Idade de tratamento, em benefí- e o govêrno dos Estados Unidos duos tenham iniciativa, assegu
Umdos, como a crise atual-de- prio, focalizando os problemas dial representa para os Esta- I cio mutuo. Por outro lado, isso estariam sujeitos a isso, se ado- mndo ao mesmo tempo um pro
.clarou o sr. Summer Welles, Idc reconstrução de após-guer- dos Unidos , bem como para a: servirá untes para promover do tassem uma política passiva. gressivo aumento do nível de 
na Co - N . ra. A mensagem do presidente segurança de todo o hemisfério I que para retardar as relações Referindo-se ao periodo de vida de todos, essencial para a
gÓCioSnv~ç:o.. ~clonal ~os Nc- Roosevelt diz: "Muitas dificul- ocidental, tornaram a execução I pacificas entre as nações e o após-guerra, o sr. Summer Wel- conserva~ão das instituições li
tando' ,,~:I~~les! acresce~l- dades criadas pelas condições de nossa tarefa um dever todo bem-estar econômico de todos". leB declarou que ainda existe o vres, Concluindo, o sr. Welles 
mos do m rtlvoS ,suple- de guenfl para o funcionamen- especial para nós, porque aque-I O S1'. Summer Welles afirmou perigo, apesar-de todas as li- afirmou que a presservação das 
norte-an ~men o, p~la nos to harmônico dos processos co- Ics que ,antes ele tudo, estão aos delegados da Convenção <:ões do passado, de serem as liberdaúes existentes nas na

lellcanos, pelante os merciais fornecem provas evi- ocupados em atividades econô-I que "não podia conceber maior nações tentadas a usar os mes- ~ões democráticas é essencial 
quais todas as outras conside- dentes da significação do co- micas domesticas, trabalham infortúnio do que o ráto de que mos mi'todos que deram tão fu- para que sejam alcançados os 
rações devem ceder lugar, são mércio int.ernacional para a para o comercio internacional. I o povo dos Estados Unidos e o nestas resultados. Segundo o objetivos que a ' humanidade 
a final e completa derrota do '>ida econômica das nações. t Devemos estar certos de que seu go"erno náo pudesse deúi- orador. a política econômica a lmeja, "Náo )JOl\erá haver paz 
hitlerismo". O sub-secretário aparecimento, no mundo, de nenhum esror~o poderá ímpe- car-s(' ao estudo da reconstru- do futuro se deve basear na ' no mundo hitlerista", fiuali
le~_,~ll~:~l~~~~::!_~.y::~~~~lte JOrç~~ _i~~~~.~~~~~O_~~~~l~~e~~,:~:r~~:_io- 5_~_~~~~~~~:~~t~? _fim do . " ..ia(.·rio de uma nova ordem zou. 

SABONETESIEcos e NotíciasII DAKAR - O ENIGMA! 
+++++ ESTIl. 1) FE""O UIST. o presidente do DASP acaba 


de baixar uma portaria . estabe ++ ...... ESTR o ~eRRO tRANSf 


§ Sanitário e Paquetá
cendo providência que visam SA.ARA' EM CONerQ, 


facilitar as inscrições nos con· contêm 

Cur~os protnovidos por aquele 
 PO", TO OE AG,.u 

PAMENTO OOSdepartamento. O novo processo CHEQUES e BRINDESCOMBOIOS IN ' 
admite, por exemplo. a inscri GlESES
ção pelo correio. Para isso, o à venda nae
candidato preenchcr â uma Hcha 

que lhe será fornecida também 
 F ARMI\ClA ESPERANÇA
pelo correio. rem etendo. depois. 
seis fotografias e prova de qui' RUA CONSELHE IRO MAFRA 4. 
t"~~~n 1T\11it:::l.l" • 

Aatitude da-Anlérica Latina 

Perfumarias 
f \' rl"lInH'f'. t'in o:oô H. p rt'c;n~ 

f i: Plli 'lrr· ..... p"'~t-·nciH.R t'~tran 
U-f i í'H:';, a it'1l rd fi ·· ('t'r t' J ~H t'i. 

;~~'.(: r, : I" ;.~~ , J~' ('\: ~':I':~ d~p ~. :~~~~ ~I, 
rrlp ndH rl P. t or! o e CjIl1\lqtn r 
pr od ul o 11(' pl', r unlllri ~ 1"1'" 
t ' i · ~ l\Z~I{1fl ;1 flrf'\'flR onpuItH !' !' 

f " nfl1p rH-H I' ",rlro!" vH z if l [.: 

r~( ' flf'r111m( ' S , f.: (, v i d rn .~ Hrti~ 
11 · .. ·:-:, 1' 0 111/1. 1)11 t)l rn rm 

;í HIIH . J('1-I(' 

I\,\LC .\ O 5 1\ ' ( 1',\ 

Acácio Moreira 

ADVOGADO 
Consultas e pu receres 


Ações civle e cOwprciais 

VISCONDE DE OURO 

PRETO, 70 

Fone 1.277 
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sórncntc ataca os que t ê m o organismo 
enfraquecido {" um3 da s causas mais 
communs de diminuição da rl'sistencin 

organica é o excesso de acidez. Leite 

de :vlagru.:sia de Phil1ips . o ê.Jcal;ni · 

7<lclor por l.'xccllcncia. 1\l.'utraliziI a 17HF':·~·.,~~·;;;~ 

acidez e res tabelece ó\ capa,:idadl-' ml· 


tural de dcfc~a do organisluo . 1~:Hi~;~~~;11 

ACIDO URICO 

Dlo...... nos Museu/os e nas "untas ProW8m a 


AcçAo Deficiente dos Ri,... 

A causa fuadamental do rbeumatismo co

contT'a·se na falta de cumprimento de ..... 
tarefa por parte dO! rins. Estes. que de-.an 
eliminar todos os traços de substancias toxicas 
ou impure.za3 do organismo, estio permittindo 
que um excesso de acido uric:o se accltmule e 
penetre em todo o organismo. 

Este acido uritO rllpid:uncnte forma crJltaH 
Agudos. , semclhanfi3 de agulhas. que .. 
~lojam nas n~cula~6c!'t, calls,.'l.ndo a sua 
,nRammaçio e r\p;-idr.7. r ~" cruc!:o.nt!:s dó.c:. 
do rheumatismo. O tratamento apropriado 
den fazer voltar os rins ao scu estado normal, 
afim de pOO.cr ser filt ra.do o acido urjo.>. É 
por isso que as Pilnl~s De Witt con.. 
seg11em d~r nllivio permanente: nos mais 
rebeldes casos de rheumatismo. 

As Pilulas D<: W itt actllnm directa~ 
mente sobre os rins. devolvendo-lhes 
A sua aCfjAo liatnr~l de filtros dR:i im
purezas do orgamsmo. 

:;r.~~~~ ~·.~;o PJ~"~~ ;l~~;sei!pt~es:us!cr~ 
~i,~~a~?ae o~i~ti'ns ~salett~iga: a~~~:~se~ 
venda em todas as pharmacias. 

DE 


Pilulas DEWITT 
PARA OS RINS E A BEXIGA ~I mn~ 

~~~tt,.83 ~~te~~m:~'~~~ii~ia~,ca~~õ~~a~~ ;.!~r:~f~~~~J:: 
produzidu por exces50 de acido urico. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eomo vão as coisas Da Alemanha e na Itália 

Waahtnaton. (Reutcra) qualLllocadaacomo teeretu-_IUdo. a oonsp(raçlo t04 deKo- lvon ~I~~rop. >.__ .:<'tiil;"" apoí~rtiina re~olta, o~ nhuÍllá; '/" 
-Um ~\I:o desta cap tal. Squndo uma deNu fonta. b«'na por Hrlnrich H1mmkr, De ;' fonte,: "igualmente auto- nazistas, do seu lado, animam SegundO dl:& IeflIpre • COrTes
~o ~U'! Últlmo ;número, publi- sobre CUlaautenticl~adernão ~hel,e da ~QestaIJ4?_::,:,!t!~~e " ()8 ' rlz.~dae : lgualme!lte_ ~utênti- o êxodo das tropas italianas a- pondência, houve graves ,;'~
ca.. ... !!Ia,.\: c .es- Ipód~ pérsistlr a menor duvlda, _ ~~~a-_o:mar~~ . r~spondencla mforma fim-de que sejam substituídas I, . u .orrespondêncla . mstlgadOl:es, f.lgu ca ,a cor	 túrblos antl-germânlc08em Mi
t i'aJigelra ' sôbre :as perturba- reahzou-se ."em começos de a- chal Goenng, o qual foi, dai.em que, ~a Itália, o moral da po- pelas suas, e um cálculo mode- lão, em Turim e na .' Slcilla. 
çõeS 'haAlemanha, na Itália e gôsto uma tentativa para levar diante, "segregado na própria pulaçao civil está-se abatendo, rado dá como 700.000 o total de "Os agentes aliad08 não .têm 
eín;.:YáriOS _paises ocupadOS da ao ponto culminante a luta em residência e, ~ sõmente, ~xlbldo o exército começa _a most~ar-se Iefetivos e de agentes germãni-I dificul~ades em conseguir "In." 
EUropa. O jornal declara que que se acham mcessantemente aos dlgnatános de VISIta ao Inquieto e Mussohm "está re- cos existentes hoje na terra do formaçoes do povo italiano IIÔ

, Washington é, atualmente, "o empenhados o exército germâ- Reich, com o fim de evitar a duzldo, como medida proteto- Duce. Os soldados alemães, que bre o número e a disposição das 
~: ' ;" grandé centro de convergência nico e o partido nazista. Não se propalação de rumores", Foi ra. a enviar o maior número se acham na Itália. recebem tropas alemãs, que são suftci
" . de .iBlormações" de todas as tratava da remoção de Hitler, igualmente acusado de cumpli- possível de tropas para fóra do Itrês libras de carne semanal-I entemente odiadas. O único he

: naturezas, inclusive aquela:, mas da substituição de solda- cidade e, ao que se diz, está pre- pais". Se êsses contingentes mente, enquanto praticamente rói existente na Itália é o du

--' ''cuJas fontes podem sómente dospeIOSCO~.!'_~~ sentemente em desgraça o sr. pel'manecessem na Itália, pode- os italianos não recebem ne-3~~---

-' Oi cOlllpadre. I o lado c6mlco' larl.elll••• 
Dizem que Goering estáBerna, (setemhro) - " Itá

definhando - tanto assim 

deia de fortificações secretas 

1i~ está const1'uitulo uma ('a DlSAFIAllDO O 	 A Escrita 

que os caricaturistas ago

no 1I0rte da Iugoslávia , como DA PUID VACUDTIC
ra o desenham com lápis 

medida eventual de defesa ('"n- j 
 e não mais com compasso. 

t~a ulteriores usurJlaçõe~ na (Do "London Opinon") . 
 COMCORU PARA UMzIstas, 	 /~eti{iwe~ -. 

No distrito de Ljnbljana, to	 Um holandês. grave e J:DTO PERENEdos os eslovenos de ncend~nda meditabundo, foi colocar 

gernlânica foraru arrancados uma braçada de flores ao 

aos seus lares' forçados a se- ' pé de uma estátua, Um se
0_CI'IIiII clanfal ~E••Ygulr para a Alemanha, e lá creta da "Gestapo", obser

manter,;m-se como "em IH\tI;, vando o ocorrido, pensou 

rem, que fôsse algum tributo a 


As fôrças italianas de OC1I qualquer patrióta de ou

Ilação. seglllltlo se informa, en PROTEGE tras éras; e deixou o ho

(~olltralll unI antagonismo, a mem fazer. Pouco depois,

gravado pelo rato de as auto porém, passando perto da
OS DENTES
ridades nazistas. all(':s ..:u fa	 estátua. o ae:ente notou 
zerem entrega do tefl'itório aos 	 que havia um cartão atadoNOfascistas, terem expulsado <'er às flores, e, curioso, leu: A pena que nunca Rcará áapca___ cu de 400 padres catôlkos es ..Ao único homem na Ho Graças à sua ponta revestida do mais

lovenos. Os italianos, COIllO landa que não escuta a B. caro Osmirldio. o mais compacto e du

coml,arsas 	 do Eixo. foram ro de todos OB metais. a J)<Ina daParker 
igualmente censurados Ilelo 

B. C." - (De Walter Win está permanentemente "lubrificado",
chell).

áto 1'01' parte dos eslO\'ellos. 	 ::lq'~~~~~~6:~~et~~:r~b~ffi~~!a9.~ 
dando moior inspiração ao escrever.

Clube 12 de Agosto 
EDITAL DE COHCUIlllEllCIA 
De ordem do ar. Prealdente 

e de scõrrlo com o resolvido 
pela Diretoria, em reunião 
reallzada no dia 9 do cor 
rente, le,'o ao conhecimento 
de quem Interessar poass, 
que está aberta a concur O BB\I1'edo da aua Ylbratilidade ••• 


Nos laborutórios da POlker. o infalivel

r(\ncla para exploraçAo do Especboscópio seleciona. cientifica

bar deata Sociedade. mente. para as penas Vacumatic, ape


Aa propostas deverllo ser nas o ouro sem falha. de 14k.. d. <pa

nulação extra-lina, Basta tocar o 1'0· :::~:aod:,,<c:,~~: ~~r::I:J~~t~~:::I~: r.~= apresenladal até àa 18 horal• Ir••lc. lIIorte da Magnésia 	 do dia 22 de Outubro p.vln  ~eln~::aav1b~;tmla~!eJ,,";"~~ :~~

do sineiro 	 douro, na lecrelarla do Clu • Dá novo brilho 001 dentesLisboa, 11 (United Press) - be, em envelope fechado, no :-Wl!!!!!!!!~ ~ 

Verificou-se em Canas de Se qusl deverá conter a deela
• lvlta o mau hálito 
nhorim (Portugal) um enfor • Custa manos, rende mais rtl.cAo .Concurrêncla•. 

camento acidental bastante o A Diretoria 8e re8erva o 

riginaL A vítima foi o sineiro * Na junção dos dentes está o Ponto Vital. direito de examinar a Idonei

Antônio Pinto de Andrade, cria	 dade d08 concurrentes bemE ' onde se formam 80c,0 das cáries. O novo Creme 

do do pároco da aldeia. Gessy, sua de ação como rejeitar parle ou a to
Dental com espuma ultra

Quando ia tocar o sino da 	 tllUdade das propo8ta8 apre
penetrante, não s6 clareia melhor os dentes eigreja paroquial, Andrade en	 sentadas, caso e81ae não con

rolou a corda no pescoçe para 	 sultem oalotere88e8 do Clube.evita o tártaro, mas vai ao Ponto Vital, comba


impedir que a mesma lhe esca tendo a fermentação dos resíduos alimentares Florianópolis, .22 de Setem

pulisse das mãos, por estar um e destruindo os germes da cárie. onde a escova bro de 1941. 

tanto ensebada. Ao que parece, não chega, E' três vezes mais concentrado e, 
 MARIO LACONII 

I' secrelárlo 	 PEIIIAo infeliz escorregou, e, ao cair' l portanto, mais econômico. Use pela manhã e após 370 Sv- all.6 	 UtTaASUAVEa corda apertou e enforcou-o, Toda. a. CCI... 
las Parbt " O ex-prefeito de S. Vkente fere pea.aa eM owo
CASA :a~~~e -~e ;r~di~h~~ mortalRlente a tiros URI Jornalista ~~~k.oe::itf:: 


30 da rua Bocaiuva . Tralar à I 

rua Arcipresle Paiva. 2. Sautos· 11 - Ontem, uo ill


10vS.-. -g. I terlor do Café Paris, à rua 

Visconde de São Leopoldo, dc o "DIOllKlll" Aaul" ao MQUKldor ,......to ao.o COIIItrato pai"


Vida co... o ~Qr. QQ[ClQ.tiado o reparo eM qualquer cmUiafronte ao Ciue Pal'amount, "c euceto em. eaao d. perda ou daao latiadoaaU, C:obãacIo .... 
riflcou-se a terceira ceua dt! • 	 JlCII, ..ãs mil r6i.. para .~.. porte • ~o. cM.ck q\MI Q. 

caD.ela ftDba completa para coUldo. 
sangue no Inês. 

Rodolfo Mikulasch. brasilei
ro. de 39 anos. ex-prefeito d" 
Rão Vicente. injuriado )lar um 
pequeno jornal de Santos, de 
IIl'0priedade de Ramiro Calhei
)·os. tomoll desforra contra êle. Só COM LEITE PURO I 

alvejando-o com dois tiros de QUER AUMENTAR A SUA FORÇA, SAiJDE E
revólver. 

0$ projêtcis atingiratn na~ EXISmNCIA, BEBA LEITE PASTEURIZADO, ~
miro Calhei ros no velltre. fe

l'lndo-o gravemente. )leio que MENTO PURO E DOTADO DE TODAS AS VITA

a vítima [oi operada 110 Hoslli
tal de Santa Casa 1'(>10 sr. Gui MINAS. COMO OBTER FSfE RICO ALIMENTO? 
lherme GOll~.alves . FAZENDO O SEU PEDIDO, PELO TELEFONE N.O eriminoso, que )lrestou de
clarações à policia' disse que 1597, À "COOPERATIVA MIXTA DE LATIU
vinha de Illllilo l elll»o sofren
do a campanha que lhe movia NlOS", QUE ESTA APTA A FORNECER A DO• .1 
Ramiro Calheiros. contra a 

(IUal tinha reclamado aos seus MIClUO QUALQUER QUANTIDADE. LEITE, SÓ 

superiores quando era prefei · 

lo, Não tendo conseguido um PASTEURIZADO! 

(laradeiro aos insultos iml>res

sos por parte da vítima, mesm,) 

delloi~ de exonerado, rêcorreu 

a processo por injúrias contra 
 AVISO 	AO POVO (ATARIHENSE I 
Ramlro Calheiros. 

Agora. quando tivera de ir Linhe dhcte Porto A1esrc-Florienõpolia 
ao Forunl (lor êsse motivo, en
contra-se horas antes do rri 
me rom Calheiros na escada Empresa Jaegcr & Irmão 
que ,lá accsso iL sala de amli Saidas de Florianópolis às terças e sábados 
ên(~ ia . Então êste o tinha es Saídas de Porto Alegre para Florianopolís
barrado. (ll·nvoradoramp.nte, às quartas e sábados 
sem a sua reação. lI1as, quallll" Saldas de Araranguá às quartas, 
Café dtnc1o . não se contevo sãoados e domingos 
ma is n deu ao caso o desfecho I 
o defrontá ra novamente no 

A'IDtl Im FlortIDODOIIJ: MARIO MOURA 
a falecer ,Calheiros veio pouco depois.__ _ PRAÇA 
sangrento, 

_ 	 1~ DE NOVEMBRO____________________, 
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o Estado 
NOVA N E N T E À........... VENDA 


D/ar/o Vls/JlTllao 

MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTlNENt~t)) 
Redacçãn ,. OfficiO!l à M~qulnas portáteis Miolllll Nra 1IcrINrIII· 


Rua João ['into n. 1:1 
 PrOduto. da 
Te!. 1022-(,,, postal 139 E' DE 

o .... ,_.....__.----.._................ 

...... ... s1mplea,lIrlp_ ...Iria.., ......-...-__ 	 IANDERER 

ASSIGN.d (mAS __. " .. nllulneo.,do... - pelle. -- ....I~~ IERIE 
Nu Cupilul: : :-:::'-::I:~~~I'::!: .:x.'!:::!:.~~EfI"""""'" 	 SCHOENAU 

Aooo 411HlUü .. I ...... dos lub.rculoso. t_....o- ce............_ • 

I CO"TRATOSSE Je recebe....1... 24000 _ ....... _ ~CHEMNITZ 


'I'rlme),l:'''' 12$QUO ....' ..L T.nh.m culd.do! ,H•• .. de!_ ...._ ....... Alemanha 

1II~. '$Gao 

NlInH'~fI •• ul.t, 1:200 

~elllt;:.t~.. !~$OOll 

II r.-.:,,; c;::,=:':::'T~=::':,,,!.~ .;.;::-.:-.:........ 

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades 	 ~ com ClrrOI de 31, 28, '6. 51. 

65e95clláltll
I LimitadaAnDO 	 Representantes exclusivos em Santa C.tarin.: 8eme.lr~ 

Trlm...Lr. i Banco de Crédito Popular e Agrícola 
A.DDQDOIOI mediante contr&ctt ' VARLOS UOEPCIE S/A. COMERVIO E INDUSTRIAde Santa (atarina 

O. 	originai., me_mo n!.o publica Rua Tralano n o 16 - S~de própria MATRIZ EM FLORIANOPOLIS 

doa, nlo .arlo dp.oJvldo. 
 l	 Filiais em Blumeniiu, Cruzeiro, Joinville, LaguDa, Laies e São FraDciscoI aeg,strauo n~. ~1i:~I~~iOdeduSete~~cr~)lt~~alg;~o Ct'rt,ftcad,J 


" dlrecçlo nlo oe reopon.ablll.. 

pelol coooeltoa emlttido. 001 Endereço telegráfico: BANCREPOLA MOSTAUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

&rtII/OI anll/nadol I Códigos usado~LJf~~~J~~dg. e 2a. edição 
~~~~~~:--:---= E~lPREST.·\ ESPECIALMENTE A AGHlCULTORES 

Quer ser feliz '! Emprestimos -- Descontos - Cobranças 
Em negoclos, amorcs, tcr 501' e ordens de pagamento. 

te, salÍl1e e realizar tudo que Tem correspondenle l'm todos I'S Munic!pios do Fstado. 
deesja? Mande 1$100 em sellos 'leprt'sentltllt.. 11a Caix!.\ Economiell Fedtral p"ra 1\ vend8 
e escreva ao prof. Ornar Khiva. rlflfõ Apóljee~ do E:õ-tlldo de ~ernl\mh1J('o, COlll surteio 
Caixa Poslal, 407. Rio de Ja semestral, em 111Hio " Novembro. Auxiliadora Predial S.I.I~:ir~ill!U~ri~,~pi~~,ica~~o~pe~~!~ Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados 
de. forluna , saolde. Não hesito. Mantem d:ti~~?r,ra,,~I~~!;i!?a~a~~ra!~!i~~~!~~~u~~. prédios. Economize para seu Lar

Recebe dinheiro em depósito pelas 
melhores taxas: 	 Circul1scrição de Santa Catarina 

C/C li uis!",~içào (retirada !iVõ,;) ~% 

C/C Limitada 5%
08. RICARDO 	 Distribuição de 30 de Setembro de 1941 
C/C A',';so Prévio n% 

C/C Prazo Fixo 7% APROVADO PELO Sr, FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE 


ACl'lla pr,)cumc!ll) para receb!'r vencimentos em lo.GOTTSMAN dns as Repartiçi\e~ Feder>lis. Estltclulti~ " Municil)!lib. PLANO "Ali Ex-chefe áe cU 35 (P~:~t:~~~iÇio:('..?{.u f'lM\úO, PRRfl TOS5(S tO 51-Roberto Baier, 	 Ant;gUidaJBlumenau 
408--Walter Seilert, Blumenau (saldo) 29:000$ Sem juros prelcia. 

nica do 
so' ~CONS(lHO UM I\tMEOio,Hospital de 387-Leopoldo J. Monich Joinville 15'000$ • 15.836 

Nuernberg 902-0swaldo Brehsan Jor., Rio do Sul 5:000$ 15.694 
290 ·-Rodollo G. Hiekel Florianópolis 10:000$ 15.549 

(ProIA. L Burkhardt 125-Vva. Ana Toenjes. Blumenau (parte) 1:500$ 15.178,8 

e K. Kr~uter) (saldo) 28:500$ Com juros prelcia.
I~~;=~~:r~~~t~;hmidt, ~~:':!:au 30:000$ • 10.687,7 
405-Carlos Marzall, Rio do Sul 10:000$ 10.684

E~peciulislu em 204-Vva. Maria C. Stamm Joinville (parte) 9:000$ 10.578 
Recisães e ti ansferencias: Ctrs. 240:"4168Ururgia Gel'Il[' (Saldo) 372/4144.'478/4163,911.'4131,255/ 

4145,5104160 (parte). 9:629$


Alta cIrurgia, gyne 

cologta (doenças de 

senhoras) e pa!'LOB. PLANO "8" 28 Distribuição: 


Cirurgia do systew1!. 
 4120-Erwin Siewert, Brusque (311ldo) 7:500$ Antilluidade 
nervoso e op"raçÕf'R 4042 - Carlos Bessa, Laguna (parte) 1:500$ . 

de pJsstka. 4213-·Leopoldo Firmino Tubarão (saldo) 4:500$ Sorteio 
CODllu1l0rlo li run Trll~ 4483-Leopoldo Wendel, JoinviUe 10:000$ 


DO, 18 (dll~ 10 ria 12, e 5081- Vitor Dittrich, Blumenau 10:000$ 

das 15 do 16,bO) Tel~ 5803--Jorge Greul, Blumenau (parte) 3:000$ 


pbon~ - 1.28ó 	 4382-Sociedade de Atiradores, Blumenau (saldo) 12:500$ Serie I. prerci•• · 
Residencia A rua K!i' i 4407-- Berta Lueb~e, Joinville 5:000$ 8076 
ieves Junior, 20.••• · · 4437-Lauro Andte de Souza, Florianópolis, 5:000$ 8002 

I 4095 . Leopoldo Waehholz, Blumenau 10:000$ 7955 ·Telephone .•. l.bl EXCELENTE TONICO DOJ PUL~1ÕEJ 	 4267-WiIIi Reiche, Porto União 3:500$ 7933 
4256-Vva. Alice Werner, Blumenau 3:500$ 7834,3· 
4156-Eugenio A. Boehm. Joinville. (parte) 10:000$ 7833,51 ·•.,nITU'I'U Dt DI&GNUSl'JCO 5113-Curt Sch,mmelbuseh B1urncnau 5:000$ Serie U, 5824CLINICO 5080 Herbert Brattig. Rio do Sul (parte) 2:500$ 5327,5

Dr. D;almá Moellmann 5705 Fredy Waehholz, Blumenau (saldo) 13:500$ prercia. 
Formado pehl üniverjjiti.tu..it: d ...· 5585-Carlos Th. Behnke. Umão da Vitoria (parte) 4:500$ 5359Baia. IGenebra (t-iulçal RescIsões contratos 4416.5.566,5715 5:123$ 

Com prAtica DO~ bospltafl'l euroJJeUh 
CUlllca médlcH em geral. pedltltr,~, 

Idoenças dú Blstcmu lWrVOl'lt), apar(o 	 Total dislrlbuido !lté 8.""t-.500$000 51!!!.7 
lbo genito-urtnario do ho:nen; Fundad!J ?m íS70 Séde: BAIA I boje neste Estado:...... a J prestamista•• 

e da mulller 
Assislcnte Técnico Seguros Terrestres e Marítimo\! 

Dr. Paulo Tavares 	 \Sociedade Comercial Livonius Lida., Couespondent.. 
Curso de H.Hd14Jloj.!la C:ínicl cum o 
dr, M8110cl de ,'hreu CamDun~rl0 Dali! 5 rt:!ativw.:; ao "no de !9~O 
São 1'Iluhl). f-./-pecializudo êra HI' Caprt.il fÜ·all.lin!c l{s Y.OOO:0JO$OOO
j/,eol\ c SaÚ·lc I'úbllc", pela Volver. 
.idade do Hio de J Aoelro. Heservas, OI"IS de 54.700:00J$OOO Dôr de dente?Rcsponsabilidajes asslll1\ida~, :: 924.719:000$000 
Aparêlho lIIudlirno SIt<;MEN~ P!UM ntceita 2i;.a58·117$970 

Oablnele de Haio X Produtos CATEDRAL 
dlagnó!!:tlco~ dtiB uu'ncas interOHt! Ativo em :a dI.: dczemhrll b5964:965$032 
Cora,ao, IlUlu,õc.. vestcub bllbr Sinistras p:.:g·~s 7.323:8:16$800I

etJtomugot;, pte 	 á venda na FARMACIA ESPERANCA 
RadlograflllH Ó~Heu" e Bens de raiz, (p:cdt11S t: terrcrllls) • 22 354:000$000radJugr.i.llhtol Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FOHE 1.&\2 

Electrocardtografla cllntco (Defronte à casa Hoepcke) 
tlHagoósHc\, preCl~o U'L8 mOICI1I.Ult'l' 

cardfacUH p~rét~I~~o8 ~t:' tr!\çudo:i I I) i. 

dcnlarUll:' 

-""C:cn = 
Melab"llsmo basal I 

(VetermlD!lçll.o dol'l dltúrblO8 dM.~ 


~lAndulas de l.'It:cn'ção lutNflx) 

Sondagem Duodenal 
 A~~~~iG I A~~ii~iG ~ Ag{~rlri(ls {' sl.b-(:g('~cla~ em tudr, II terrilório nacional. 

NUCO duodrmal e da bíllt~) Sucursal no Urllgu ~i. i~cguLldürt's de avarias nas prin Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
(Exame qutmlco f) mlcftJ8cÓplc(1 di 

Gabinete de fisioteraoia cipais cidades da A IIH rica, t:uropa p Africa. 

OmJsH CurtUB, ratos ultru-"\-'lo:etu5, 
 boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

ratos Inrra-\'erl\lelhn e elt,trichhd~' interesse, visite sem compromisso a 
médlr.a 

LaboratóriO de microscupia t: iI i\.gente eül f'loria.-.ópoliii 
análise clinica I 	 INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS

Examefl de sangue. pura dHq~nóHtk(' 

da sífilis, ding-nótitlco do Impaludll' 
 C /\,. t'l'i P OS L () B O & Ci/!, pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
mo, rlo8a~H'm da urea no HlingUf'. 


>UiMIL1'j N :i!t
etc. EXIlIlH' de urlnfi, (rCHçQo dI não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para 
Aflchdn ZOlldeek. pura dlagn{p-ili(.· I o metro, suportes ainstalação desde $300 para lâmpadas partir de
precocl' dI' ~nlv!ilt~z). Exame I.!, I 
[l1lZ, f'ACH.rrOR. lff]\lldo rfllpd Ino I <,1LUANCA. $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos' 
QIIHllliH'r pl'l-lqulzu pura .f'lUC!(lh~l\. It 

de dlul.:nófltlco Sub-Jl,geC1te 9rn Leq'J.llC, Tubarão, Itajaí, Insialadora de Florianópolis .
!{Illl Vi'rnando M/-:l.dlllrlo. n t1Jumenau e I.aqes.TAlefone 1.: 1':)

: ~ (' fi I ,~ N n I' t) [ ,- [L~_~_____________ RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 1674 
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o ESTADO 13 da Outubro de 1941 

• 

Bloqueado o porto 

de Slavanger


I.u,.u,,·s. 13 IA. P.I _ () . \'!';~i~;~
" ExchagT\ TC'l rg raph". dissr 

(~IJr n ("nt nHla do porto de Stn 
\ nng(·r. na Noru("gn. rstá bln- I 


EO'ELOPE 

(111('<I(la. por um nnvio aJrm~o I . SAUDE 

(;:1{' !oi a piqu{' ('n1 conscqurn

na dI' Ulll atRqll<' efetuado pr - ..~.! tf'1 REFRESCANTE
ç...~....I.:~.·' -.../) ,:íl _ DIGESTIVO
In R(J~:al Air FOI'CC', '<· ·.:'.::A ANTIÁCIDO

Para Finados ~ ;:"'::,:/ SABOROSO 


"A Floricultura". à rua Fe · ~:,J";:";i~Stú'cielWas Cal""'tazes d O dl-a 
liDe Schmidl. n. 52. prédio ~~1Q(í('\) i ~ 
CRUZEIRO. avisa que todas TAM8t" tM VIDRDS Df 3 TAlIANHDS ----------~-_..-._ 
~~:~om:enrdaie~::: ~~.:~~~ I,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ~~~..;H.;;.O~J,;;.,E_~_G~""":,,,,_....;S;.;e;.:l~u;;.n;.;..;..d;.;;a;.....felra HOJE 

tecedência 10 V·.H Senhoras CINEREX ---'I~ IMPERIAL 
_~.IjIÇJ e - FONE 158'1 - CINE ÕDEON - FONE 158'l 

I""" .I " l lO , , " ' -""11 , ' ~~JI A's 5. 7 I' 9 horas - FONE 1602 - A's 7,30 bora! 
.d.' J,- , ·,.". , 1.lld .. I: ,I I ' 

I " '; 'plI- ~ . . I '. . 1 Senhoritas A's 7.30 horas 
.I i, .• '> '" Cisne branco Amazona de Tucson.\1\" ,, 

Foi rcccn tctnentC' instalado, r I ; ,. '" , ..... n' , d . • ,- ," . ,. ~ I lrl com Arnaldo Amaral, Idilio nos Alpes
11\.' " 11 ,11. ,·, OI' "' 1...:., 11 1· na CASA OXFORD, à rua Aotunieta Matos e Maria com SOD,Í" Henie. Ray com Jean Arthur. 
I", , ,, 1,>, , 1, \ . • Amaro Willian H..lrl~D " W'lrren 
" ,·'d .,',li", ... "III ' I'" .: 11'..: 1:.' F elipe Schmidl, 2~, um sa

I ~o d t· PERMANENTES, Millflnrt e Rob erl Cummfng-~ 

I , r' ri p l. " 1" '- I ., 1" ( " dI! I I 1· .11 .. , Complemento nRcionll1 D.I' B. Cnmplprnento nR~ion81 I),F.H Williom


PENTEADOS c MANI·
' . . ! " .... I ,"! 'I ,; ' 1,' h . ·, .... 1 Jogo Relãmpago 

I " j I u ll ~. lo. ' " I ' I I I pl n, ' ELIMINA! FORTALECE! CURE . para atender as Fox Movíetone News (jornal Co mplpmento nRcionul D.r.B.(Complt'mento Esportivo) com vastas repnrlr,zens 
,i;"~ :,' :.:;'. ' ,'" :~,.q :~ ~ ~ :' ,'I~, ; : : : : ~II~: !Bonitos. 'L,~~B- e haftito8,-- tas. Serviço pcrleilo c ga- Preço único ... J $500 da guerrn) Precos: 18500 e 1$100 

exmas st.:nhoros c s~llhori · I 

Ltvrp de Censuru . " "".' , f'~imeiro8 entre os primeiros, rantido. Preços módicos. Prpços: Imp. a\6 14 anos. 
.:. , h. , ' li .. " ;" , Sao 06 doces preparRd08 2$500 - 1$500 - e 1$00 (' 

CO'" bom VermBnlo ~I, · dl· irnH 15v·2 
Livre de Cpn.urA 

~-----------'----' -- -------
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