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"O FASCISMO A" 

G I as g o w, 18 (Associated Prometeu que não haverá es- que a Inglaterra não ser~}" [ 'ltre e ao empobrecimel1~O":, 'I:J'ugo dos ,chefes fascistas ; anteslas ~ segulnte d fru tobrt .. 

Press) - O ministro do Ar, sir ImoreCimento na guerra, até próxima vítima de Hitler, S. in- acrescentando que os abissínios que arraStem . a Itáliààesera- perdas ' áêi'é41 .00.. li. redllc.. JTO. . 

Archibald Sinclair, declarou, que o poder de Hitler, Goering' elair disse que a It.ália foi ar- não terão muito que esperar, vidão alemã' e à ruina". Sinc neo. Libia : 2'Ol5 llllllD.l'IOI, lim
em uma reunião pública. que e .. todos os homens máus, que rastada à "destruição, peln antes de recupel'lll'em a inde- clair disse que as vitórias bri- do 90 'no ar e 115 'em' terra'; 
o fascismo "declina" e a Itália agora dominam a Alemanha, ambição desmedida" de Mus- pendência. "Os amigos da Itá-\tãncias no Egito e Líbia sãoj17 ingleses. Grécia : ' 56 ~ltãHIl
sofre " o perigo mortal de um seja completa c definitiva- solinL Afirmou que a politica lia devem esperar que podero- principalmente vitórias do nos e 19 ingleses. Mãltà :',' oU 
completo domínio nazista".lmcnte destruido". Afirmando dêste levou a Itália ao "desas-Isas forças italianas rompam o exército. O ministro forneceu italianos e 25 ingleses. 

Ataques,repelidos 
Atenas_ 18 (U. P-) - Os con

tingentes gregos rechassaram 
dois vigorosos contra-ataques 
italianos sobre a estrada prin
cipal do setor da costa, a cin
co quilômetros ao noroeste de 
Dukati. As tropas hclênicas 
que repeliram os italianos O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA agravados com a resolução do 
costituem a aJa esquerda, ljUé I Diretor-gerente: AlUno Flores cancelamento de passagens 

ferroviárias pela Hungria, e
~e~~~o~~'~'u~~~::'d~ ~la~~li!Ô- ~~~~~~~~""'õ'~-~--~~~-~---""'---""""'''''''''''=''''''''''''''-----''''''':-==~--- com a insistência das notícias 

ANO XXVI Florianópolis- Sábado, 18 de Janeiro de 1941 N. 8150 cl t, que Alemanha tumará con-
Destruição de aviões ta integralm('nte da Rumânia. 

-C~i~·~~~~i~~~~t~~~dd~~.!~~ Oh' ,. dA' FORMIDAVEL ESQU O 1.400_000 HOMENS ~~~~~a~~se :~ ~~:~:~l~~;~~n~~.~: rlgatono o. u~o e gasogenlo! A RA su~:~~~~t~~~~ ' cll: á~~~:~. ~l~ 
l'iados no ataque ao aeródro- para os camlnhoes de transporteI IVI I ' '. Robrrl P(' tt('rson. c!C'clarou que

d 'c t' . . b . d d '. wasunglon. 18 (U, r,) _.- o contra-almirante Samucl RoblO- em iunh o "leremos todo o pes
mo :_ a ama ~ a ase. on e . 11111, I" (.\!!i'II(';n " ...1,,"111) - S"... 11 1"','s;M'IH';1I "u Jli_ son. re"elou que em 1946 a frota dos Estados Unidos disporá de soai' C' os cquiPa.mentos neees 
os ~VloeS .alemaes apelaram "blrll ,111 .\~'rit'ultul'll, rt 'lIlIiu-s,' 11 "ulII;",io I"'" ill 11 11 I ,!t' !!·..so- 1898 navios de "uerra inclusive v' d 1 ti' sa rios p ' II"} um t'xt'rcito dC' 
c~n ra a trota lngJesa, sexta- !!o'f' ui". Em th'('lul'ut:ü u nu~ .i..rttnlistn~ ali 1II'4'S('lIt(IS, ti minis- ' . T~ o .' • • na ~os e com la c. ança-mma,s c h.400',OOÓ 110n1f'115' I s to s i )' nll-i~ 
feira.. ,Ir.. F"I'IIIII~"U l'o~11I ;lIl'urlllulI '1"" I'" i I'hll.l .. ,11 l'ruZl~ .1.· li 1111:-

1
na\IOS auxllares: manifestando. ta~bem, que agora a, frota conSIste :ca qur núo l1:lv('r~ C'seass~z de 

.LO n d I es, 1.8 (ASSoclat.e~ s,'s, 11 "arllr " •. I:' ",II.'·"rr,'"I," 1""'11 I~ "X"':"~1I11 .111 11'1 '11.1(' ':hn- d~ 782 barcos, mcluSl\·e 322 navIos de combate maJores 716 na· qual'teis. uniformes, enleados e 
Ples~) - O .sel ViÇO de mlOl- !!'II 11 111.111 11I·.. I'r ...III ......1,· lU 011 1II111S ""I(·ulll'. li 111 11 111 O..,'IS, li 

maçoes do nllnlsreno do Ar 
~iata que os destroços de 87 

aviões italianos se acham que 
no aeródromo de EI Aden, ao 
sul de Tobr~k, o maIOr aero
dromo da Llbla. A maior pa r
te dos aviões que se. enconlra

~~~e~~~ ~~~g:~J~!~~~t~'~~: 
go de metralhadoras. 

A BrJlllIIDlmll -5l1li111 CIIIArinll" cl!.D
I~,=:' :~~:r:Ir~edese·:=:1:i 
=.!~o :g°:'·::"fs~: produto P. 

DO
TERMINA

O INCIDENTE 
Montevidéu, 18 (United) 

Oficialmente, o chanceler Gua-
Di declarou que o govêrno in
glês apresentou excusas, sem 
reservas, pela violação das 
suas águas territoriais pelo 
"Asturias", ao inteceptar a 

O -' · .. §1t(I: U'Q -----iVi~~~i~
.... ··· E ·· --'f~-[)
flitos armados na fronteira 
entre a Rússia e a Rumânia, 

llm.:snir U1II 11 u'UsuU'(' nIH, ('111 lI'liI'('!!'H. pOI" U'I"UIIO tlp lU. ii~'Hlldo 
"n11'1'1IIlllo ",I"h,.!t,,·itill 'IU" lul 111';'1.11 uI i"!!:,, "1"'1111' '"'' ",",,1. 
nh,;"s .1" "'"'~'a I' lt-,.,; "':,;,, ,,,m,'ul,' IH' nisll.it .. "1""'1'111, 1,:,,1,,
till tio llill, S,i .. 1'''11111, 1'''1'11111; " Sauta 1'"llIl'iulI, O)l"rlllll '"I1I'U
!t' "'1'';;' IIIUlIlIIIIS 1I1I1 .... s ",.,.li,IIIS 1""'11 "s l\t'","is .'sllltios dll 

t:nitill. 

Clube Doze de Agosto 
CO N V I ""'1 E 

De ordem do sr. Presidente. convido aos SU. SOCIOS e 
suas exmas. famiJias, para a sairéa carnavalesca que este 
~Iube I~V~ra a. efeito. sabado. dia. 18 dg .co~re~te, ~s 121 

oras. u rOSSlm, lIeço aos srs. pais o o seqUlo e nao e-
varem crianças.

secretarlaE~~Jl.~teJ~~IÉ dept.&~~.x· 2' .. . 
'.9 • . .secre ~fl~. 

:> ..v·~ .
E TRANSOCEANt-~spa baram a _ _ _ , _ 
Quito, 18 (United) - Fala-se de uma "sexta coluna" no Equa- Lira Tenls Clube florlanopotis

dor, por motivo do assalto e destruição dos escritórios e instalações 
P.~:â~:",~~l ~r~~~e ~a;~~~ da agência noticiosa alemã "Transocean", localizada num arrabal
ta dei Este, 

MAIS UMA ALDEIA 
Belgrado, 18 (U. P.) - No

tícias procedentes dc Struga 
informam que os gregos ocu
param, sem luta, a aldeia cle 
Buzi, a 23 quilômetros ao no
roeste de Klisura, na estrada 
principal que liga esta última 
cidade a Berati. Na ação, os 
gregos fizeram prisioneiros 3 
oficiais e 315 soldados italia
nos, apoderando-sc, também, 
de todo seu armamento e mu
nições, 

Im(?m~~~~,f~

Exigir estl marcl é 

conhecer qualidade 

~~~~~~~~~~ 

O enigml búlglro 
'Sofia, 18 (H,) - Discursan

do na Escola de Cadetes de So
fia, o ministro da Guerra búl

de de Q!lito, - segundo informa o jornal "EI Comercio", 
"Por informações extra-oficiais que conseguimos - acres

centa o referido órgão - informações reservadas. podemos dizer 
que o assalto à "Transocean" foi realizado por uma organização 
secreta. cujos membros equatorianos, sob a denominação de "sexta 
coluna", se constituiram para vigiar as atividades das supostas co
lunas nazistas no Equador". 

O mesmo jornal acrescenta que a "Transocean" é a primeira 
vítima da ação "depuradora" da referida "sexta coluna", que em
preendeu uma campanha de represálias conlra os autores da sabo
tagem dos guardas nacionais. 
~...._iiiiU____H_iiiiiiiii___IiI&Ni-jj,_______• 

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especiilli~ta em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Consultas: das 16 às 18 horas, diáriamente 


CODsultório: Rua João Pínto n. 7, sobrado - FaDe 146/ 

Residêucia: Prllça Getúlio Vargas, D. :0 - F<!ne 1504 


NAVIOS, A TODA PRESSA! 
Washington, 18 (United) - vais pela soma de 350 milhões 

~nf~e~~~~!OO~~\'~~n:'~:~~~ I ~rct~oJ~I'~~e p~~s i~~!~~Ss~~nv~~: 
pedindo a imediata votação de IlcionaiS tornam imprescindível 
créditos num tolal de 350 mi- que o programa se desenvolva 
Ihões de dólares, para a cons- sobre a base de emergência, 

garo acentuou que a partici- trução de duzentos navios de I afim de prevenir os Estados 
pação da BUlgária na elabora- earga, depois de a Comissão jUnidos contra o efeito de uma 
ção de uma "nova ordem eu- de Assúntos Navais da Câma- possível escassêz mundial de 
ropéia", exige um trabalho in- I'a aprovar uma autorização navios de carga". 
tenso e esforços contínuos, e de emergência para gastar . . .. A mensag'em presidencial 
ressaltou que cada um deve es- 1.209 milhões de dólares para diz que deve ser iniciado ime
tar preparado para enfrentar o aumento do número de na- diatamente o programa de 
os maiores sacrifícUJs. víos artilhados e fábricas de construção de navios de toda a 

O ministro Daskaroff afir- canhões. classe, com a maior velocidade 
mou que a BUlgária se encon- A mensagem enviada pelo possível. 
tra em vésperas de importtan- presidente Roosevelt declara: 
tes acontecimentos, e declarou "Em vista da emergência do Apólices estldulisainda que o Exército búlgaro momento, peço consideraI:, 
deverá mostrar-se á altura de imediata e favoravelme,~jte, a COMPRAM·SE 
suas tradições. lei autollzando despesas na- Rua Deodoro, 33 

446 8 V8. -8 

OUVIDOS ..O Gr,nde Ditador.,r -" em 'Mont.vld6uD ARAUJO OLHOS 

__•_______....;;__ NARIZ, GARGANTA Motevidéu, 18 (Uited) _ A 

Especialista; assistente do Professor Sanson ~:~aa,d~eâ~~~a~:l'~~~, i;o~gU~ 
do Rio de Janeiro. exibição da película "O grande 

COOlultlS: pel~,~:~::: ::: J1à~a6 I~/d/2 ditador" . 

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24, Fone 1447 lesA ~~~~~~ d~~~:.~: d~oc;~~~:_____________________ mente, 

VIOS, mcluSlve 369 de combate, encontram-se em construção. Iann"s básicas ('amo' fuzís 
Ib . ~' . ' , . . . 

Est.~s trlsle, meu omOr? I Camisas, Gravatas, Pijames i ,a~~n~\as. nwtl~!ha(lOlaS e 
Tens bronl.ulle? Está. com lo••e? Meias das melhores. pelos me· iCCl, ~s :~)~)s tlc.a~: lhana. mo
:ól~ d.:I~:·:o cs.;;~~~, S' nores, preços, só na CAS~ MIS- 'I~~~ .:'-,-~nadas . .. __ 

l'Q SE. CELANEA, - RlIa Tralano. 21W'lh I h -~h .I e ms aven em c amas ' _ . 
L(lil{~r(';;, 17 (l'nil('<!J --:- ;-';0;; ',lkiO;; iH"a;, in i'Orllia-;;, , 'lU,' . '. ( ' :' ~~-J' 

a pro.hlt;ao .lt' gn<'ITa al<'ll1a <1<, \\ 11I1I'llll~haY\ '1I s" l'1I('Olltno 
atlHl llHc ui t' paralisada. ('111 ('O llseqllc'll<'ia dos illt('llSOS ata(JlH~S 
H'alizatlos pelo" hr ilúni('os. Jo:"s" raid" fo i .. ·11 " ti ..""" ('0111<'(J 

~'O tla~ l:(.\~t ~llda.I t'\" .o (l'-,a,.\(~ tia ""Illana (:01111':' ""Ha ,zona. 
han:l~ :'(~i( ~~ 1;;~~~l(~~i::lt:')ll1\ ~:Il(:o~: l:;~UH~J~~~'H:l t')l~)t;::l'~:~~l:~.~~~ t:l~l.~:~:~\~~ 
1I!l1 ohjelinJ milit ar lIa ,'a1. A""" ","" nla 't"" ",'t,.ioH pOlllos da zo-
II H. '111(' hal'i" si do ata(',Hla "ahatlo últill1o, fO!'a1ll lIon '"lc lIl" 
"In, da" h011ll"i~ . a('I,..dilall(!o-st' - ''' '''t'''''('1I1a --- 'I"l' 'I lia 11.1" 
1'I1t'!!;lICIII illfol'llla <;.õ"" eompleta" SI' ~ah,, 1'Í, til'" i's"e illlpol'lan ll' 
('('1111'0 hélieu aloln ,\O fi<'on el1l lai~ ,,0IldÍl:.ÕCH. que ('xi!!;" ('onsi
<lerá",'l ""1'''-''0 d e l'e ll1!'o antes de I,ode]' \'ollar à. sillla"üo tio 
l'l~i]lidar :-illHS ati\'idadeR llOl'lllai~". . .... 

C O N V I T E 
Dando continuação ao programa do mês, convido. de oro 

dem do sr. Presidente. os senhores sócios e ,exmas familias 
para assistirem a SOIRtE DINSANTE que se realizarà DO 
dia 18. sábado. 

Florianópolis. 16 de Janeiro de 111111, 
CÉLIO PEREIRA OLIVEIRA. Secretário27 2v.-2 

40 MIL TONELADAS DE CARNE 
Porto Alegre, \8 (D, N.) - A reportagem do "Diário de No

tícias" conseguiu apurar. na tarde de ontem, que o governo britâ
nico aceitou a oferta de venda, do govêrno brasileiro, de 40 mil to

neladas de carne de vaca em conserva, de procedência nacional 
àquele país, no momento, interessado em grandes transações dessa 
natureza. 

::::-... . '0:',""" 
t ' ,,- " • 

;, ' '," . '. _ .
,V ,c,,,"J •• 

s Scnhords I \'lIjV.JS 

f~I~~~,~aL~~~E~~~~~~ 
este m""'c, men'o é u 

melho, que ""' ''' p,".
~,~~~~;~:~i,,:~~~~',,::~. 
9'as em poucas hor"s. 

--~=-1 ano da Polônia 
ao Brasil 

Rio, 18 (Meridional) _ A 
bordo do "Africa MarÚ". ch~

A direção do Instituto Sul Riograndense de Carnes confirmou ,gou o sr. Juliano Monteil'O, 
a referida informação. Iconsiderado o "rei da madei

_ ra" da Mrica do Sul. 
-- No mesmo avião viajou o sr. 

Asifilis é um perigo I 
ATACA TODO o ORGANISMO 

~~n::m~aa~~:s gd::Ç!~'P~i!~ a~:U~ S~Wr~~a:oe ~:~~~ 

E' o depurativo de conrlança pllra combaler a Slfi'ja e o 
~eumatlsmo. E loi adotado oflol:tlmente nn 1:) é~clto 

çomo orova a requlslçlln ahllhrn. Isento de Inrlurelo. 
Inofensivo às crianças. Agradâvel como llcõ.r 

~- ~~.M~,*,. ". ~- ...., 

~~~~~._.----
VIDROS DUPLOS - Já se encontram à veDda 
contendo o dôbro do liqUido o custando mODOS 

Bernefeld, antigo industrial 
:da Polônia, o qual se faz acom
panhar de sua esposa. O casal 

I fugiu de Varsóvia quando os 
,alemães invadiaram a capital 
,polonesa, tendo atravessado a 

i~~'1~~::~ ~o ~~:~~\~d~~~~ 
I
barcaram para o Brasil, le

vando, nessa peregrinação, ., 


,365 dias exatamente, 


TERRENO 
VENDE·SE excelente ter' 

rt'no. situado em aprazlvel 
lugar, considerado um dOR 
melhores locais desta Capi
tal. jA murado e rua cRlçada, 

~:'! !:o~:~n~o ~r ~~~~oa6doà 
cêrca de 50 melros de fun
dos. Informações à rua João 

IPinto no lO. 

I foi O , último 
I 

Rio, 18 (Meriodional) 
Noticiou-se que o "Africa Ma

,IÚ", no seu regresso ao Japão, 
atravessaria o Canal do Pa

In!lmá. Por medida de precau
Iça0, entretanto. vários navios 
japoneses utilizar-se-ão de ou
tra l'Ota pelo sul da Africa. O 
"Montevidéu Marú" foi o úl20% que dois vldroa pequenos. timo navio japonês que atra~1..___________________....1: vessou o Canal do Panamá, _,! 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:nisll.it
http:111';'1.11
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• anDO - SAltado 18 .. ....elIo .. lItI 

A EXTRAO ROINA'U A ·PfNA 

;'LUBRIFICAD~~-'DA PARlEl'VACU~ATIC 
É GARANTIDA~OR VIDA 

Compare a. ponta. destas pinos.. . 
Só ampliadas muitas vezes é que se 
poderá. finalmente, observar a no ta 
vel diferenca en Ire as pênas das 
caneta s comuns e as da supremaAlmoçou nos Estados Unidos e 
Parker Vacumatic. Mas, basla escre
ver para sentir-se a maior víbratíli 

super-suavidade Parker.tomou chá na Inglaterra dacle e da 

Londres, 17 (Reuter) - Notavel tempo "record" de tra

vesua do Atlâutico foi estabelecido por um novo bombardeiro ame

ricano, destinado ao serviço da R. A. F. O tempo em que foi exe

cutado o "raid" tem que permanecer secreto, bem como os locais 

de partida e chegada do aparelho. 


Pode-se, entretanto, dizer que o piloto, capitão Pat Eves, en

viado pela aviação britânica ao ministro da Produção Aérea, para 
 Como se se firÓ5se um pêso da 

tratar do serviço de transporte t. ansoceânico, almoçou antes de dei mão .. . Quando se paSSCl CI usar 

xar o aeroporto americano e desembarcou do aparelho em territó a nova e E'xtloordina l ia Parker 

Vacumctic,S ::311 timo~ (l mero Gos cledos 

rio inrlês, antes da hora do chá. imediatamente aliviw.ios da resisten


O "record" anterior de travesia do Atlântico era de dez horas cia e do p2- ~~O c,usado:i pelas pênas 

de material c fabricação inferiores. 


e trinta e três minutos e foi batido por um aparelho da "Imperial Sempre que tenha de escrever, 


Airways" em setembro de 1937. experimente esta sensc.ç ão nova. 

Londres, 17 (A. P.) - Uma fonte autorizada declarou que 

os vôos transatlânticos entre o "breaklast" e o citá estão sendo efe

tuados repetidamente pel(ls pilotos ingleses que conduzem os gran

des aviões de bombardeio de fabricação norte-americana, até à Grã

Bretanha. 


Corrigindo uma declaração anterior, de que fôra estabelecido 

um novo "record" na travessia, o informante observou que o anti
10 "record" transatlântico já tem sido quebrado várias vezes. Desliza ,,,mo SG f~~!;e h.!bdficoda, .. 


A pêna da Pmker, ouro de 14 K de 
granulação t;:x lra ·Jina, tem a pon!a 
revestida do mais caro Osmiridio que: ~ ••••••••••••II•••••••••••• existe - o mais duro €' liso de lodos os 

" ~'e • 	 metais - e é Garantida Por Vida para 

nunca se torna r óspera, Experimente 

a Pa rkeI Vacumatic de "Db:mante 
 Mos tra r.elTl

pre o nivol
Azul",e ficará maravilhado ao veIiHcaI 
Cl1mo o escrever póde seI leio suave, ih••): Perfumaria : 

P éna 
ultra-!.ua\fe 
Todt::s ~-" c:-:n€l ' 
las Pmk E: r I~ent 
pênl1s solid~'s

: Santa Catarina : 1 
de OUTO 14 K.,: (Em sua fase de organização) : 	 I com ponla deRrker ~I 
O sm i ri d i o• •••••••• 


Ã \fenda em toda s as bõas casas do ramo 

Can etas Diamante Az.ul 2.40$ I! 210$ e out ros canetas a partir de 50$, 


Unico ~ di stribuidores para todo o Blasil: 

COSTA, PORTÉLA & elA. 


~io - Rua 1.0 de Março, 9 _ 1,0 andor· Caixa Postal 50!:!
•• 


•••••••••• 	 .11-------------
Co :npanhia «Alian~a ~a Daía» 

,----- 

Fund6da 	 em 1870 Séde: BAIA 
Seguros Terrestres e MaritimoG 

Capital Realízadc Rs 9.000:Ú.J0~OOO• Essências originais francesas. • Capital e Reservas 50.058:377$952 
• 	 Alcool de cereais. • Responsa bilidades em 19Jn :U 88.652:899$714 

Receita em 1938 22.786'183$148: FIXADORES : A!ivo em 31 d~ dezembro de 193/\ 71.478:791$813 
• Executa t~~rereenteq~~I~~:o.encomenda • Sinistros pagos 5.094:715$170 

Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 17.186:248$949 
• Patente no" 172, - Registro e depósito • 
• na Propriedade Industrial, Rio de Janeiro • 

• (sob n.O 68916, Junbo de 1940. • 
 Diretores: 
• 	 Fór;~I~;SEcl!~si~a8. • Franc isco Jos~ Rodrigues Pedreira, Dr. Pân'ilo d'Utr~ 

Freire de Carvalho e Epifânio losé de Sousa: Encomen1as 8 preços populares : 

• Caixa do Corrtoio n° 93. - Telefone 1413 • 

Reguladores de avarias nas principaIs cidades
• RUA TIRADENTES. 17 (Sob.) • da América, Europ~ e Alrica. 

Agente em f'lorian6poliB 

CAMPOS L O B O & O•.AVISO AO POVO CATARINENSE RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

Caiu postal 19- TelepllOllt'1083-&zd. Te/. • ALL/ANCA
linhl diretl Porto Alegre-Florilnópolis 

Escrit6rios em Itajaí, Laquna e 
Empresa Jaeger & Irmão Blumenau. Sub-Aqente em Laqea 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às quartas, '.) lll ••~N(A~ UE PfortlCUJA< ~' . ~. 

sábados e domingos VrN~(rBi~~rNrroAQaDte am F1DrlaDDDDlIs: DAVID SILVA 
PRAÇA Ir, DE NOVEMBRO 

- .. 	 .-.... '=" ~_..-,. ~.,.. • .- ~ - ~ -- = 

Ea"~!" i~l,,Esperansa)) 
",;<~.' . do 

farmacêutico NILO LAUS 
\ .' .'.. 


Hoje e Imanhã seri .'UI preFerida. 

Orog., nlcionais e estr.ngeirls 


Homeopltia. - PerFumlriu. - Artigos 

de borrlchl 


"Garante-se a exata ob,ervâncicJd~ 
receituário médico. 

Preços 	módicos 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do l-. 

Mercado, frente à Casa Hcepcke).

fone 1642 


Negou 	que seja portador de 
uma mensagem 

ICullla. I; (r. P .) - t ' h4 '!'!'UU 110 11'4' 111 114' 1"lon'II('11 H 4'''''' 
"uboach,., 1I0I'1p-UIII4·1"i.'unu " ' illinm I'hilil'l)~. n,'h'lIIun;lu .Iu,~ 
lIacla 1ill lia n Ilt·('lul'U I' ;"'f'I'(':' elas iniul'lIIu«'iu's l'f-f"I'f, .. It·S i. 
1I1i:-õ :..qio. IIIH' 1.'I'iu. li .. .... "lWf'HI· ;1 ihílin dn .\1.'11111 11 hll. 

U ('mhahntlol' .oi r4'('4'hlllo IIU ..stat..'lio IU'lo 11t·:o.:.:o.:.unl .In ~·"I .. 
huixucla lIo ..h · "III1U'I· it'nIUI~ IIlio ('1'11111111'('('('11110 upuhllm iUIu-in.. 
HÜl'io illI'iunu~ \ i~1u tllU' 1't'U"'t':-O:-;1I 11t' "t~I'ia:-. .. 

Itu l's1u(:ltu, U :-OI'. Philillll .... tiiri:,!'Íu ..... • dil·~·fuUl(·lIft~ ~~I .'lIIhui
xu,lu, oudt' rN·(·fI(OU os (·ol·I·(· ... IIOIlII .. nlf's 1lIlI"f··U 11 U'I' i('JI IIU:-O. 114\.. 

{'lul'Ulltlu tl'l4' IIt 'USU\H I'IU \ i:-.iful' 41 ,'u Ulh' . ·in nn u mais (·(·,In 
]lo:oõsí\t·l. ,tront\'4·ltllt'lIt(· Iw,i,· IUI'~mu. I II si:-.ti u ('m Ilut' n :-0"11 ... I ~ 
r .. l!·r(· ........ t'I'U Ijut'stain lHlI'UIllf'utt' hUI·Ul ,.'.í1it·H (' 1H'!.!'OIl (111(' M',in 

jHu'1m!hl' ,I,· 11111" 1lI('II~Hl!'('1II ,, !'>, •• '(· ial 110 IU'(·:.;ith'1I1t' Huust'\"t'U. 
Ut· I'PS(·1'1I1uildo. ('II'I'f'fUII1u. '111(' ahl'i!!';l\a :: t 'S IU'I'HU(:a flt· ads
'OI)'''!'>P ('m IH'('\"(' ( ' 0111 ti SI'. Jlussolini. 

Banco de Credito Popular e 

Agricola de Santa (atarina 

Soei.ded. (oop.r.tiv. d. R••pon••bilid.d. L;IIIit.d. 


Séde proprla - Rua Tralano n.o 16 

FLORIANOPOLIS 

Fundado em 19l!7 


Correspondente em todo o paiz 

Emprestimos _ . Descontos - Cobranças 

ORDENS DE PAGAMENTOS 

Abona para DEPOSITOS os Bt:guintes juros: 

C/corrente à dispo8ição 2% 

C/corrente Limitada 5% 

C/corrente Aviso Previo 6% 


PRAZO FIXO 

por sele meses 6% 

por dGze meses 7% 

lor doze meses com rendli mensal 6Y1% 


Administração de predio5, 

Acceita procuração para qUl!lquer recebimento em 


Repartições Estaduaes e Federaes. 

Representante da Caixa Economicli Federal para li "endli 


dll~ ADOlicIls PernámbucRnaR 


Tamancos da Moda . 
TAMANCOS de luxo. Novos modelos todas 

as semanas. CALCADOS de .todos os ·· tipos, 
cintos. gorros, bonés, chuteiras. Basquetes. Tê
nis. Tintas. Couros. etc_ 

Fébricl de 	Cllçados «BARREIROS
. 	 Rua Cons. Mafra. 39 
A venda em todas as sapatarias do Brasil 

P.33 	 ti ''" 
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I.......-' '.11 .... 
Sofreis, irmãos·? 

o Centro Esplrttll Luz, Ca
riáaàe l' Amor (runóllóo i .. í 2i 
anos com assistência de mê
dlcl' espirila) à rua Mala La
cerda, 54. IUo, vos enviará 
grátis as indicações P8!a o 
vosso tratamento, bastando pa
ra isso remeter nome, idadE', 
residência e envelope selado 
e subscrito para a resposta. 

Apesar das 

de areia 
Cairo. 17 (U. P.) - Allcsar 

das violentas tOI'mcntas de 
areia, a arUlhtu'ia pesada uhl'iu 
fogo na noitu IlaSsada e IWHt.a 

luadrugada ('ontra OH fol'te~ 
italianos (lt.~ TulJruk. proeuran
do deslrui l' a~ ('aS~llnataR tle 
('illlcnto e barrÍl'ndas dp pe
dras. com o 1)1'opósito ti" 
"aurandar" a resistência ita
liana. 

Do ar continuam os bom
bardeios sôbl'l' o porto o as for
tificações, enquanto O~ caças 
ingleses se luantêlll alertas 
)lara repelir os aparelhos ita
lianos que atacam os bombar
deios britânicos. e tmnbém pura 
proteger as posições britânl
'Cas dos bombardeios aéreos do 
inimigo. 

Estão ehp.ganuo unidades na
._ vais Ilesadas hritânicas para 

- auxiliar a r1p~trllição das defe
sas italianas, assinl (:'01110 para 
impedir que as tropas inimi
gas possam retirar-se pelo 

t ~~~r'p~:t:~.l~~~Ç~~I~~~I~,n;~~~~= 
~idos diári:lluente de pequt;'tlos 
grupos de soldados que· logra
ralll escapar de Bardia. 

Dentro de Tobruk, parte da 
cidade está reduzida pardal
mente a elnzas. 

Os britânicos desenvolvem 
grande atividaue nas cercanias 
de TobTllk, aval1c:ando â medi
da que a artilharia sileucia as 
baterias inimigas. 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

QuAslllielo léculo de~B:li.

têncla e o melhor reclam.e 
da prelêrencla • lun;r;ü~t 

IlDIIDRf para IIm~ar. for· 
tlficar e rejuV,.nr.ic~·r os 
cabeloL Elimiu!J. oS caspa, 
ras cessar .. <:ué~a dol'l 
c.belo! e \'ul~3r 11 cGr 
prf ~'11: ,,,ti. (J~ C o b", los 
bran ( o$, ~{'.:n O~ (ingir; 
d'~'h(:~ \'i ::rJT r lIlocitJade. 
NAo CUli'.~!JI HIIS do pr.'. e 

ORATIS 
Pcça·DOI ImpfclIoa lobre OI cal
daOol do. cabeloa • o 1I1f:lbor UIO 
di ••••••••• Alc....... . 

Vid... pel.6 .orN1o elooo ... 
vai. ou nIor ......do. 

lll. 1111111111 IWIIDU UD. 
............... tll.> .....I. 

OR. RICARDO 
GOTTSMAI 

E/C-chefe de 01/
nlca do 

Hospital de 
Nuernberg 

(Prol.. L. Burkhardt 
e B. Kreuter) 

Especialista em 
tirltt'gia Gemi-

Alta olrurgla, gyne
ooloRla (doenças de 
aeniíora.:.) e partos. 

CIrurgia do ay8lema 
nerV080 e operações 

de pla8ttc8. 
COD1Iultorlo 6 ruo Trlllll
ao, 18 (du 10 611 12, • 
dll1l If> 68 16,110) Tele

pbone - 1,28Ii 
ReBldenola i rua Bs
teves Junior, 20. - 
Telepbone - 1.lJl 

Agora, a porta está fechada 
Londres, 17 (Reuter) - As versões divulgadas por certos 

órgãos da imprensa àcerca de iniciativas de paz da parte da Itália 
são acolhIdas com cephcismo nos meios dIplomáticos desta capital. 
Recorda-se, a propósito, que a"tes mesmo da ofenSIva britâmca no 
EgIto o problema da cessação das hoslllldades haVIa SIdo posto em 
foco. E, então, Mussolini linha diante de si três perspechvas : a der
rota, a paz em separado, ou o auxího alemão. Esta última hIpótese 
traria como resultado escapar-lhe das mãos o domínio das decisões 
e dos acontecimentos . Ora, foi exatamente a que êle preferiu. Pa
rece, pois, estar fechada a porta a qualquer inicialiva de paz italia

na, visto que através da assistência que vem preslando à Itália. no 

Mediterrâneo, o Reich possue recursos para exercer forte pressão 
sobre o govêrno de Roma. 

.,... ..... 

f-e~";~~'.1 :. 
A falta de vivacidade, a trisleza ou so

bretudo a Indolen~;a que lorna o trabalhadol 
iDcapaz de prr;duzir o que se espera delle 
e que &lIa. d., resto. póde dar - não e a Pre

qulc:a-Vlcio; é peor: ó a Preguica-Doença. a caracleris' 
tice da "Opilac:ão". da qual é um dos symploma. mais 
ezpressivos. 

" Para combàler e ..a preguIça doentia. basta tomcn 
a "N'ao - Ncc:ato:i.'"l:Z~·. que reeti!ue ao enfermo a saucie e 
a di.,posicão para o trabalho. 

A Neo ~ Necatoriu:z é um verrniJugo poderoso. ccon.. 
dícionado em capsulas roseas contendo tetrachloreto de 
carbono em soluto ""Udo e optimamenle tol&rado pelo 
organismo humano. 

NEO·~ EUATORINA 

Agradecimento Um jornal de_M:os~ou apreciat des 

e missa I a süuaçao . . 
Manoel Fernandes Gu:. Londre.s, 17 (Reuter) ._ A :Ituaçã~, das ~~opas Itahanas na 

e filhos, tenente Ma- Afrlca é objeto de longo arhgo do Jornal Trud de Moscou. Na 
rio F. Guedes e ~amiha'l base de algansmos, O "Trud" faz a eshmativa de que os ingleses 
~%~I~:~oGe~~:snoJu~~%er~ ~~m a superioridade de dOIS contra um, na_ Líbia. ~ continúa _ 
mann e família (ausentes), Julgando pelo desenvolVImento das operaçoes, os mgleses, com 

Válter Buschel e famllia (ausen. 100.000 homens no Sudão e um número Idêntico em Kenia, pre
tes), profundamente consterna· tendem estender suas atividades à África Oriental. Êsse desenvol
dos com o falecimento de sua vimento vem demonstrar a importância da guerra na África e o de- . 
sempre lembrada esposa. mãe, sejo dos ingleses de liquidar a guerra nesse continente, afim de 

~~:~e~ ~~r~o~n~~i ~ a~~::;:'~ concentrar todas as suas forças na luta desenrolada no continente 

cem a todas as pessoas que en- e_u_ro..:p_e_u._"_--,=........~===-_-====;-;-:=-====--=:-
viaram coroas, telegramas, cal'- REPRESENTANTES, _ VIAJANTES E 
~~e:ra'!.'; àP~:me~1t7m: ~~~~:: VENDEDORES . . 
Agradecem, outrossim, a dedi- Organização Pan-Amerlcana. dlelrlbuidora da . maior 
cação do tratamento dispensado fàbrica de f.llhlnha~, procurB; em todas as cIdades. ComAs. 
à extinta pelas piedosas irmãs são õllma. MoslruArlO a crédito. Está organI:rlçl.o IBIlQt6 
do Hospital de Caridade, e a cadastro para 08. representantes que desejam DO\'U r.
.. ssistência que lhe deu o sr. dr. presenlações. Caixa Postsl, 3299 - SAo PAulo. 
R. Gottsmann. Em particular - 
agradecem ao sr. dr. interventor 

federal o ter-se' feito represen

tar no entêrro, ao qual compa~ 


receram o sr. tnte.·ce!. Cantídio 
 i\S CHUVI\SI
Regis, comandante, e os srs. 

oficiais, sub-tenentes e sargen· 

tos da Força Policial, a quem 

tambem agradecem. A todos êles, 
 AlI lI1JJlAKOM U1JIIOAII DI: Tl:YPll:RATU8A ~ 0lIl&

.ao mI RBSrNADO, QUE, QUANDO .UALl ÕOlolaATIDO. 
l'ftODt7S mIA TOSSir UlPERTINIIN'B, ·OQm.l ..vrrAUI

e aos parentes. convidam p~ra 


assistirem à missa de 7.U d1a, 

Que será rezada no altar do Sa
 - - OAIIDIBO ABERTO . PARA .0Lt.... ~ 

-. TABa B&ONCIIITBII,grado Coração de Jesus, na ca 00II0: C"~ ..-... 
DOa NAI VOlT.... NorilTO,D~~ • _

tedral, às 7 horas do dia 20 do ....quu.a. Ou.u., PlO.\NDO,_T~ O ~ 
corrente (2."-feira). 

~ PAIU. 1JII DQe... 1IAIQIWI ~ DI.3 V.- 230 
~ A TUBERCULOS_ 

USAE O GRANDE TONICO "DOS PULIIGE-:
DI. 1'.1111. 

CLINICA GERAL 

VIAS URINARIAS 


Espedallzta em molestas 

pleuro-pulm.)nares {bron


chltes - asthma - tuber
culose, elc.l 
 De ... CIa. JO.lODA · SILVA srLVllIU 

Consultorlo: Rua T,alallO QUI: FICAREIS FORTE , _ IIOBU8'rocI.. 14 li. 16 hor... 
- Phona 1595. - UCONSTlTUlNTBDB La oan.. 


Resldencla: R.. Joio PlII" PODEROSO ·· FORTIFICAlC!!,: c 


10, 1 (SoIH.)-...... t 114. .-___ 'lWA .......:;: :: 
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, auDO - u ... 11 .. ,laHlro IMI , 
PROCURADDRIA GUAL EDITAL 

LUBK18US lRIOII Sindicato dos Cheuffeur. Goodyear
(daOrdemd(ls Advoga. de Flori~l1ópoli.

dos do Brasil) 
Allembléia Geral Extraordinária 

Processos administrati· Fica convocada para o dia 
vos e l1as Repartições 2 de Fevereiro p. futuro. às
PÚbliC!!8. Registos' de 19 horas, a assembléia geral, Indústria Brasileira 
Marcas e Patentes na para os s ..~uintes fins: 

Propriedade Industrial. a) discusAüo e aprovaçfio


Naturalizações. dos novos estatutos, para elei· Pneumáticos-Câmara de ar-Correia. 
to dp adaptação ao regimeAv. GRAÇA ARANHA. 

26-7', sala 711,. sindicsl insfituido pelo De· S.,ltos de Borrachd-M8ngue;ras-etc.
creto·l!'i n." 1.402, de 5 de 


GAPlTAL-.EEllERAL 'U~)Qe{~~~~;l~ ud,)çao de me. --Produto! da 


~~~~~:,.~~~m~~~~,~3:.,_ ~i:~~\:í:;;~;,~~:;~.,,:8vU;.d'_:~:21 Cic80lm GFO_bOr~ic~e_.,amr S~ãOO Bparu8,osil
,~e~e:i~~"1~:n~~a'is~oo t~~o sc~~~ 3t a- <I::; 

'I C:i~c~evpo~~al~r4Ó7.oRi~r :i'ehij:: :==========. 
I neiro, que lhe indicará o meio) DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA:I SAUDI DA MULHER id" obter triumpho, prosperida
Ide. fortuna r saúde. Não nesitr. (arros Hmpcke S.A. 

•••••••••••••••••••••••••••••~~~.oa~G 
.' • Florianópolis--Blumenau-Cruzelro do SulI Emprêsa Nac. ~e Nav. "H(8pc~e" I ~:Vil!~-o~t~~~:;~S:::' ~'u~;:~~~ do Sul. .

1 

;. Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor .Anna»;:. . . R e p 1 a ç Õ e s r e s e n 
.' unicamente de cargas com o vapor «Max... • Curso de Guarda hvros Firm .. importante do pr~ç!i do Rio de ,laneiro, ofere·I
 
.~ • I r~I:/~m p~~8~e~~~aà ex. ~;,~~~ ~~f:i~:nrc~~;~s~~~!~~ne~O o~m ofeo::~e.~: DÓat~~~~a~~~~:; 
., s. r postal, 37n S. Paulo. Preci· à comi8~ão ou éontu pr(Jpria em artigoB enquadrados nos 
., SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • so agentes em todas 38 clda· ramos de Liquido., .. Comfstiveis, ferragens, construtores, 
.' :@. \des etc. Só in\eressf.m lllu:uS importantes desta praça ou do in. e: ., - EI Ro",roeon." t.,." '" terior que possam olerE'c:>f produção 8uiiciente ao dE'sen· 
.' Linha Fpuiis.-Rio de jaueiro ILInha FPUiiS.•RiU. lie Janeiro i..inha I"loriallo;Jolis. Ji,. I ,~ ... ' ~.~,:, ...~n.~~ - vOlvimpnto dos negócios. l<eieréncias lJllncáriaH- Baücl:' d .. 

: Escala lIajahy-S. Francisco Laguna;: I . Viajantes Brasil (Agf'ncia Central). - E5t:l'eVer para Sociedade de Re' 
-; e Santos. Escala São hancisco '~ ! Precisamos para toda.s as pr~sentações «Davag» Ltda., rua l' do Março, 6-80 andar. e, Transportes de passsageiros (J I e. zonl1s do ~als. N.eg-óclO sé· 6al11 6, Rio de Janeiro. 
• : e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. fie .1'10 e lu Cl'Iltlvo·. Úttma~ con· ~1E_~_iiiifi_= 

~ • ções. Cartas à FÁBRICA DE 1iDI1B.~..mTI""rn .~ 
· I.FOLHlNH~S ReI. 601, Caixa 
.. Paquete C. Hrepcke le16 Paquete -Max· Paquete -Max' fi 3.097 - Sao Palllo. BUCHO DE PEIXE 
• Paquete -Ana' dias !'i e 23 dias 7 e ~2 @ 

.. dias 2 e u fi IMPUREZaS DO SIE,GUE! Compra·se qualquer quantidade de bucho de 

• Salda á I hora da madrugada. I» Attasto, sob a fé do meu Bagre e Pescada Amarela 


__ Embarque do Srs. passagei- Saldas ás 18 horas p. m'l Saidas á 1 hora Ilil #,il irAo, que tendo om~;~f:t~O O~ Fa'brl"ca de Ca"ltados B..:arrel'ros 

.. ros até ás 22 horas das ves- madrugada. @ NOGUEtRa··, 1 iI 

il O d pe~as da: saidas. té á O d d b lê O d d b q es até ~ \ ~~s h~':::~~ Rua Conselheiro Mafra n. 39 
.. r ens e em arques a S I r ens e em atques a I r ens e em ar u J~;, topathias A. L H E U R E U X 

12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas i 'yphllotl'

" saídas. das saídas. ~{ ~ cas, encon· 

• iY tl'ei, nelle, Florianópolis.s - -- - --- ---- • \ ~:",r~~~~ D '-" 

...., A d·d· ,. d Em· .'.' .ffi-._", n".". imp •• h~e:.m',O:i"sC.Oa~'~ O preparo da terra dependem as
"" Observações: p:eia~s~;~~a~t~e~ãpOre~:~t~ç:;'d~o a~~~~:~~~I~e v

3

accina. '"""" BOAS COLHEITAS 
•. E' expressamenle prohiblda a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores. .. Bangu•• 

• 
a.,Todo O movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche sito Iguatú _ Estado do Co.,A 


ARADOS
• cRita M~~~:'rnajS inlormaçOes, na séde da • Ass, - Dr. Baoti,la do Oli,oir. AO AlCANCE 
GORILA e DE QUALQUER 

• Em"resa Nacional de Navegação Hoopcke e. PACHOLA L A V R A D o R 
., t á rua Conselheiro Malra n.' 30. Terrenos no Balneário 

ti· • Escolha iâ o seu lote óe ter· 


CONSUL1E o SEU FORNECEDOR 

_,!,..,~•.ê ..tt•••&Q•• Q;e~,v.\?i'~.I.I""""',p.,~~,.,.~io<'''' ''''''''''~'<''>'''''l'\ .. ~~noLena~. ~;n~~~i~tr~~õ:S~:t~e~(: ROFECO PLOW LTDA. 
tam. A planta dos terrenos acha· RUA GOMES CARDIM, 597 _ CAIXA POSTAL 2583 _ SAO PAULO 

~~eco~e o ~~'h~rl e~~~:~:g~~~ei~~: Iãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 
venda dos ",Ies. ANT.ENOR MOllAES 

Cirurgião-DentistaTERRENOS 
Clínica e Prótese - Trabalhos modernos 

renos para construção. perto sob absoluta garantia. 
do centro. ln!ormsções nesta Horãrio ali fevereiro:-Das 8 às 12. 

Vendem'3e lotes de ter

redução. 6--PADRE MIGUELINHO--6 
445 30vU 395 v.-41 

oAO PO DI" 
..a~ póde haver saúde com um sangue im-I -Representantes e viajantes-paro a correr pelas veias. O ELIXIR DE MO FaDrica de folhinhas, estallelecida ha mais de 40 8008 

sendo uma d~s maiores do r~mo, procura vendedores!au:
GUElRA, do pharmaceutic:o chimic:o João da vos, nas capItais e cidades Impo;tantes, em toda e qual

quer zona do Brasil. Negócio sério, lucrativo e de fácil di. 
SUva SDveira, é o lIIaio.. depurativo do san fusão. Ótimas condições. Cartas dando referênciae a Orga. 

nlzaçl10 de yendas Agenor B. Silva, Caixa Postal, 2468.-S,
Paulo. Brasil . .... - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais que 

CASA MISCELANEA, distri..... Dome, é um SYMBOLO! Duidora dos Rádios R.C.A, Vi· '~'~I.~'~~0 " U~OFORHINA 
ctor, Válvulas e Discos. - Rua 
Traiano. 12. 

--.- - -- 
T E B R E NOS 1· ......"JO~=~L~líI'.:~ 

Dá lições, sistema moderno. para lIe 
~.. hahilitar, profiesAo. mesmo sem preparo, AEscolh11 leu óte na próspera de guarda-livros. Ensino com o auxilio de 

..- - _ 4 livros que guiam facilmente como profes-
Compressores de ar .•. sor particular. E cómodo habilitar-se ao péVILA BALHEARIA PONTA DO LEAL portatels e de tanque 

II '9 do fogo, pem mesmo desatender os afaze. I d~ I d·~. Pistolas para pintuia .. • res. O curso completo de 12 lIçõe@, que 
. Lug.r apr,zlve e sau ave I on e Ja eXistem todos 011 tipos e preços (,1:, fará em 4 meses e·um diploma gratis ee. - ~ , I I P I I d I Ih d peciaJlsta em contabilidade, custam apenRII 

, . mUlti' construçoe. novas e e ponto termina r aSM'EaYEaRas 300$ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, aoIeAçamLWo'IM au. d I' h d ... 'b I - P tor m'1ls conhecido no Brasil. Portugal, Arrica; tem maia 
I In I e onl UI «rmaos .rente», RIO DE JANEIRO de 30 anos de ensino comerciai: hahllitou já um!) geraçtlo * 

I. 

__ --,,--_________1Procure ver a planta respectiva, em poder do sr. Ari S, Pereira, Rua Th,ophllo Oltonl, n9 ~87:1U~~~: ~:::õ.Jean Brando, Rua Coeta Jr. n.O 194, Calx. 
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a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"De~c~9,~91-, Cuidadoso preparo 1 

"I 

-

.' 

-; . 	 -I o Estact~! 
Diario YesperfiJ:o ! 

Hedacc:&o e omalDU • 4UIJ!!~~9ír,pKte~!~rS~~-
r•• Joãa 1'1010 n. 15 

T()l Icn - t::r. , pos:al UI! C.rcunscrição de Santa Catarina 
Distribuição de 31 de Dezembro de 1940 

N. 	Clf,vltal : APROVADO PELO FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE
"ODO fO~,(J()() 

~mc.'r~ !':.$OOtl 

rrlm.8lr@ I l$OOO 

ote. '500J 	 PLANO "A" - 32 Dhtribuição:
"'il lm .. ro ••ul.o f:!OO Cootr. 0°. 51--Roberto Baier Blumenau, (parte), 9:000$ Antiguidade 

• 29il- Poulo Baier Blumenau, (saldo), 10:500$ Rem juros prefcia. 
» 865-Cootrato de emprpstimo /llumcnau, ":000$ 14.082 
» 552-Fritz Steiner flio do Sul, 15:000$ 14.059,11 
» 875-Aotônlo Zeodrnn Jnr. Brusquc, 1;':010:;; 14.055 • 
» 906-Rudo\! Schmidt Blumenau, If>:llOO$ lb.8!16,6 

ADDODOlo. mecllaDte o:Jntracto 	 " 614-j(urt Ramtoor FpoliS. (parle), I:OOOS » 13.758 6 
» 192-Walter Ravllche Brusque, (saldo), 1!):ilO(l$ Com juros prelcia. 
• 88·: - Jayme Caroeiro La~una, 10:0UU:;; l ' .662 
» 78:l-Zacharias J , da SilvlI joinville, 2IJ:OOOS 10.688 
» 195--Contrlltc. de emprestimo Blumenau, 5:000S IO.6i2 

» » 828-Cia. Fabril Lepper Joinville, 25:000::: 10.532 
Re9ci~õtjs e Translerencias Ctr. N0s. 

411 !4189 (saldO) 4514139 (parte) !l:77:lS

. '-======::::=.'1 
1151ITUTO DE OIAGNUSTlCO 	 PLANO /'8" - 25 Di!itribuição:

CLINIOO ' 	 Contr. Do 4016-Rudolt Popst Hlumenall, (saldo), H:OOrS 
do 	 Antig~idade I

» 4118--Domingos Rodrigu'lS lIajahl, (parte), 2:00U8 
Dr. Di.lm. Mcellmonn • 4524-Padre Viceote Sbmidt Brusque, (saldo), 2:500., Sorleio 
Formado pela Universidade de » 4509-Erwio Riscllbietpr Florianópolis, 15:00(1$ » 

Genebra lSulça) 	 4:l20-LeoullUflj Groegel Joinvilie, (parle), i 'í:5üO $ 
Cum prAllca nOI bo8pltal8 europeu. » ,,114-Annibal Dregol! Brusqlle, (s aldo), !UOOS Sede j prefcia. CUnlca médica em geral, pedlalrla, 

doença. do .Iatema oerVOBO. 7.57b,9 » 4506-Juergells J . Puls 'oinville, 7:;;00$ 
Assistente Técnico » 4532-0swaldo Pabl Blumenall, ":000$ 7.479,5 

» 4460 - Cootrato emprestimo Blumcnau, 5:000i> 7280 
Curso de Radloloj!la Cliolcl com o • 4424-Dr. João Scblemm S. Francisco, parte, 20:000S » 7.2:1a,5 
dr. Manool, de Abreu Camoan.rlo • 5021-Boebm & Cla. Blumenau, (parle), lU:500$ Serie Ir prelcia.
(510 Paulol. Especializado êm HI· • 5526-Ad'llf Staroska Blumenau, (saldo), ~:500$ Serie Ui prefcia. 

Dr. Paulo Tavares 

glene e Saúde Públlc~, pela Unlver· » 5527-A\(redo Greul Blumenau, 1,,:000$ 4.>;15Ildade do Rio de Janeiro. 

Oabinele de Raio X 
 » » 5725-ClJ'rlos Gracber Brusquc, 2:500$ 4,769 


Aparelho moderno SIEMENS pare 
 Rescissõe: Ctr. 5028 (~8Ido), 4246, 4147, 

dlagn61UcoI dai dorocas IiIlerool ~2al, 5613, (parte) 11.982$100 

Coraçlo, pulmõ8II; v8IIIcula biliar. 


e8lOmagol, elo, 

Radlograllal ó.eea. e radlograDos 	 '1'011:1 rli8t~~~~I~~s~~éEstado: 7.626:500$000 a 500 prestamistas,de!llirlü 


Electrocardiografia cllnica 

(UlagoÓIUCO precIso d ... moleallaa 	 Sociedade Comercial Livonius Lida., Correspondentes

cardlllOU por melo de traçados 

elétrloo8.) 


Metabolismo 'basal 

(DetermloaçAo dOI dltúrbio8 d... 

glAodulaa de eecreç60 lolero .. ). 	 tECLEf;TICA REPRESENTANTE 

PreciSfl'SP bem relaciooado para e venda de artigostEUIIl~o:::a,~e ~~~~aIICO do GONORRH'EA cronica 	 Ireligiosos , OUmas con~lções. F.Xig" .RI;l ff;Olerêllci!!s. Cartas à
suco ducden::J ~ da bfft::;}. N!o desanime I A süleücia progrtluiu e há. uma 	 ICaixa Postal, 1916 - SAO PAULO. Oablnete de fl310teraola NOVIDADE que resolverá o seu caso.Oodal ourla., ralo. ultra-vloletal, 


ralo. ID'ra-verDlelllo e el;,lrlcldadr Maxlmo slg1110. Carta p&l'a:

médica ME.U ~M\C:aO, PAR~ TOS~(S tU 

Laboratório de microscopia e CAIXA POSTAL 1849 - S" P/~UlO SO ACON5E.lHO UM RlMEOio. . análise cllnica 

::al'at~8~~I=:~=':0dl~t:.~f:I~-----"'''------------------------=1mo, dflAllem da uréIA DO 88ogue, 

À':;be~:S~d:k,orlna, =~tl: 

~~~ [r~~ito Mútuo 'rH~i81 I 
Dôr de dente ? 

JANEIRO JANEIRO 
- •••11•••1••••••a•••• _ 4 18 

'1110 .8•••• a •• =1:1&.. 


Sábado 	 Sábado 
Foi entr!'gue em São Fraoclsco, ao Mais um formidãvel sorteio a Cré 

felizardo prestamista Arl Pereirll. dito Mútuo Predial, fará realizar 
o prêmio maior 00 valor de 00 dia de 18 Jaoelro com um Or. Remigio de 6:200$000, em mer prêmio em mercadorias , EXCELENTE TONICO oo~ PULMO[~ , ~ cadorias, contemplado 00 sorteio superior a 6:200$000, e muitos 


CLlNICA -MEDICA rellJl@ado à 4 de Jaoeiro. outros meoores. 

Molestias Internas, de 

Senhoras Ôe~~lanças em LLOYD BRASILElRO 
Rua ~~i~~~~h~~~I~~difi- .pATRIMdNíÕ\I'\f(~o1õNAL.or-, 

~loá:~~I~a ~etá;-~~n~~~;s~ A ~~~ai.G I h 4l~1iaiG 1 SAb!'l~~~ ':!C:~:~~~~~~~!~!~ ~Te.N~tno 
RESlDENCIA: T T CIDIO-, cCOMTE. CAPELA_, e cANIBAL BENBVoLOo 

Av. Bercllio Luz, 186 Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de .u~a LINHA PENEDO/LAGUNA: IiMURTINHO- e -MIRANDA. ~ 
- Phone: 1392 - boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu propllo LINHA ~fOJLAGUNA: -ASPIRAlfrE NASCIMENTO.·_ 

Attende a chamados interesse, visite sem compromisso a TUTOIA/FLORIANÓPOLlS . ~. "" " 

~1~4~~~IINSTALADORA DE FLORIANOPOLIS ;":A EOTS~L~ VPPO~ESCAA/j~G UE IRO S 

~:;~~~~odq;e~ec:~~~~e_ pois, seus artIgos para presentes e materiais elétricos, seus preços ~~I~~:sL eB:!~:-~~~~e~ia 22 do correDte para Rio Graode, 
ré aos tDteressados, vende·se não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISoOO, fios 'para DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN" 
a coobecida e a'amada ser- instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, 
rarrla .SERRATINI.. $700 e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos.I:--________.. 

pr~~r;~Irl~o;:i~~e89maC~mtra~ 'Inslaladora de Florianó~olis 	 Armazem - Cál,' -'1.'.veS8a Trluolo s/o ou pelo te- 12 - Phone 1338· · . 
lelooe 1300. RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- one 1674 

Não perca a oportuoldade. A COSTA - Agtlnt";'
~7 p, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l 

o ESTADO 18 "e Janeiro • IMI 

• . EQUITATiVA'.' 'rEt~s tNoíicias'l 	 • 

Realize mais um pagamento de Seguro vencido 

Florlan6polls, 11 de janeiro de 1941. 
limos• . Srs. Diretores da 
A .. EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS 

DO BRASIL. Rio de Janeiro. . 
Prendos Srs. 

, ~I..vo-mê da presente para testemu
" nluira vs. Ss. , o meu reconhecimento 

. t, ., la'"""âMI,a.,.Sollcita-e.-,áplda __com._que 
,. ~cal:iim ':J:I.elétuar a IiquidaCio de mi

O 8r_ Otávio Leuurbenchon, 
deligente Inspetor da concei
tuada Companhia de Seguros 
"A, EqUit~tlVR'. aCllba de ele, 
tuar o pug8.rn~nIO , üo sr. Joüo 
Augusto de La Marlinicre, 
da quantia de 5:668$500, va
lor da apolice nd 155.&13 no 
m~8 de dezembro. 

A propósito Ilêsse paga· 
mento, fazemos publicar, em 
outro local, a cdrta que o _ sr. La , MRf,liniúre dirigiu I 
àquelfl conhec~da Seguradora. 

; :i·nhi ",ip'61Ic..' n".mero 155.813, Dotal 15 
, ~~'~"o.Sj',éO__ii'íófpailamento da Importinda 

~ êIe : rs.i'{'5:H8~500, correspondente ao va
:'0 lôr,iê:ló , :coiitralo vencido e respectivos 
:f,lüCrOI :atculitÜlâdos. 

, ;:;';'~;:':.NI,!'tObstánte a .EQUITATIVA- pres
.~J~!,d.I~ ,de .pro,paganda, dado o conceito 
;r q...';goza em todo o Pais, devo con
?::I~larque , essa IIquidacio loi mais uma 
;' ítrc;vál ' ClÍI máneira correta como agem 
j, V • .- ;SS.,dêvéilcIo estender isse meu sin

cero) agradecimento ao vosso Inspetor 
cIe ~ lI,rOclliclo (na Organizacáo Paraná· 

" hntà.:Catarlna)i Sr. Otávio Renê Lebar· 
·f,b8nchon. que pessoalmente veio a esta 
Yddide:elitúar o dito pagamento. 

: Aútorlzando a Vs. Ss. fazer desta o 
~ Liío qUe lhes convier, firmo-me com alta 
êstlma e consideracão, 

de Vs. Ss. Am·. Ali·. e Obgd·. 
(Ass.) JOiO AUGUSTO DE LA MAR· 

; TINlillE. 
(Firma reconhecida no l abeliãu Reinaldo de Bri to). 

_ 	 Rio Grande de Sul. do frn · 

;1", 	 II "a-o deu resultado pr éstimo de 7.500:00nsooo des"V-d S · I : liDado à dll di·'; I a Dela ! Londres, 13 (United) - O . , 'I que tentou a aviação alemã, 
-- , com seus ataques em massa 
-- --'-1 fo i paralisar a vida. e a indús~ 
Or. Aderbal Ra~os da .SlIva : tr~a m~lesa e. espe~l8lmente , ~ 

A data de hOJe, reglst!! o pl oduçao de matellal de guel
aniversário natallcio do dr, \ra . dest rumdo os centros co-
Aderba! Ram08 dll Silvn. pro- l11erclais de uma série de ci-
velo advogado no ["'ro desta ~ades, Essa tática , porém,. não 
cidade e figura dI! grande aeu resultado. nem o dara, se
deslaque em no~sos meios Igundo supomos, 
soclal8 e es~ortlvos, onde, 
pel08 seU8 brilhantes dotes 

de esp!rlto e coração, conta Despedida 

com largo circulo de amigos Por absoluta 'alla de tempo. 


e tdmJf:t?~::s- aniversariante ~:~r::It'm~t~sm~~S~:~fd::re; 

, 	exerce com grande dedlca- 1 meus Imlgos e clientes. visto 

ção, o' elevado e espintlOso ~'i:'ded: ~~~~~êre~r:fe~~~~"r::::s 
cargo de presidente da Fe- !ra~~s l!r~!!!m~s !!~ !Irma !'I_ 
derllçãlJ Cstarinen8e ~e uell-I vonlus & ela. 
~~~~~~r:n~~dr~t;a_v~~~~ma do Fpolls., 1iiil;!lz"lFREYTAG 

Devolado Inteirame~te à 27 3v'2 

pre8tando a8sinalados servl- a ona visada 
ÇOI! ao tuteból_cRtRrinen~e , i\tenas, :8 (U. r .l - Cin · 

Por todos. e38e8. motivos, co aviões auglo-grego8 bom-
o Ilustre alllversaflante to r- bardear!lm Vlilona onde CRU
nOU-8e credor da admirnçiio saram dono~ no p'orto e no 
de . 8eu8 conterrâne08, que, aeródromo, Incendinndo de. 

bOJe, certamente, 6e apro- põSltoR de ~asolinu no su 

veltar~o da oportunidade p~ra búrbio meridional ele lljibtot. 

lhe. reiterar prOVU8 de sim · _ 

plitla e apreço. O que eles sonham 


competênCia e humanltarJs 
mo. Seus amigos e admira

dore8 Ibe tri.butarilo muitas 
provas :lc cstUllU. 

FAZEM ANOS HOJE: 
Sras, Nair Bazzadona Pena, 

Maria Gome8 e Etelvina Pel
xoto de Andrade, esposa do 
sr. 2' tente , reI. Higlno d~ 
An:~~~:. Mllrin Leite. Vanda 
Goularl e Jurac! de Sousa, 

Sr8. 	 Artur Lemos e Aldo 

.,.' -. 

perto de Curitiba, o sr. Jú-

r~~~r;::rl;~~r~r~~~it:~:rM~~ ~\~a~:I~~ro ~fl~e~i~~r;e8~oenSt~ 
nlclpal e um d08 mai8 dedl- nesta capital. O sr. Lin8. que 
cados diretores da Liga Náu· cr" operador- eletricista da 
t1CII de Santa. Catarina, que C1a. Força e Luz de CurlU , 
lhe deve Incalculável~ ser- ba, morreu rulminndo ao to 

Estará Rmanhã de plantüo 
a Farmácia Rlluliveifll, à rua 
Trajano. .. 

O Crédito Mútu o Predilll 
realizará hoje o seU segundo 
sorteio d(',sttl mês. . 


Ancorou no Rl' ci fe o vapor 
norueguês «BaYHrd. , que tru ,," 

\ P'lfll aquele purto o material 

Iincomen<lftdn uos Estndos U· 
nidos, deRlInndn il instnlo çflo 
da IU,Ho Ec1 ucadora de NuUlI. 
O qual consta <Ie poderos()H

I	trli!lsmissores e dpillnis per, 
teu ces, 

A torre da eshwã,) !r8n ~ · 
missu ra. que eslá 'co ncluídll. 
lt'm 1\ al tura de 52 metros, 

o Conselho de Eeonomia e 
Flnan çll~. reuni(lo sub a pre.i 
dência <lo Mini , lfo <111 FUzl'n 
da. manifestou· se relR np~o
v3ção. na rórma düs condiç,j ~ s 
que ostahelecHIIID. d.. aUlo· 
ri za<,:ão da Pref~itum j'\llni
cipal de Bagé, do Estudo do 

consolidação
vldu Ilulunnle d(l muníclplo 
e para a I'xecu ç~lo dos me· 
Ihoramentos 10CIIIS, 

Na [órmil do· Estaíuto dos ,-. A • • _ A 

funcionários Públicos Civis Tres mil aVloes por mesl A ALIANÇA
da Uni ão loi promovido por 
~Iltiguidade Lüci~ Dias dll
Cunha do c'arlZo de 'servente 
do qu~dro 'único. do Minlsté: 
rio do Trabnlho Indúslrill e 
Comércio. ao c~rgo da classe 
D, da me~mli carrelru, que 
se achava vago. 

Machado & Cia. 
Agências e 

Represeniações 
Clixl pOltl1 _ 37 

RUI Joio Pinto - 5 .. 

bôa caU8a esportiva, vem V lOcasvisam evidentemente o esta-


F Lo R I A N Po LI S 
Sub-agentl' no, ".Inei".i. 

muncí"lo. do E.t.do, 
."'. 

Os 	 nipões empregam 

gases venenosos 
-

f1l1l1l! :'-li i ll~', Is «( ' nHed) 

~CINE REX 
--'Fone 1581 ___ 


HOJE _ sábado _ HOJE 

A', 7, 30 hora,


ANN SHERIDAN Im: 


Dias sem fim 
No programa: 

Cine jornal brasileiro 
10 InOI do GOYlrno do cIr. 

vlç08. car, por descuido, num 110 Gllulie Vlr!I' ... Uml li.. le

IJ'ALLECIMENT08 f~t~dU~~~r~:ual~~ v~!~~~m'1~ E'llcrenclls ~~rt;~~~io, Comedil 
Faleceu em Vastelhano8, ú!:!mo domingo. Prlçol: 2$000, 1$500, 

- do que qualquer 
esmalte que a Sra. 

haja usado 
bt" );.\ ,..\nr ia podemos oHereccl-a porque o 
novo ES"'31re Cure» Salo n é prepar300 á 
b:\se de um principio illIrir.;fmclltc 1I0VO. Em 
uso, dll"~ ditlJ m(ús, sem rachar, sem descas
c u', sem desbotar. 

Ponha :í pro\'. O que affirmamos - sem 
re(c io. Experimente o I\OVO Esmalte C utex 
S:\\oo Il:\~ novas , ôres maravilhosas - c note ' 
como Jur:\ mai s do que qualquer outra es
malte que a Sra. jamais tenha usado. Leia 
e sif;' cuidadosamente as insrrucçõcs para ob
rer reslllr. do absoluto com o novo esmalte. 

NOVO ESMALTE 

, 

W h' t 18 (U P) O '1 t' . - d' ANGLO TURCA 
. as IO~ ?n, ," - s perlos va IClOam ~ue a 10 us- 

trla do alumlDlo pode~a fazer ~~enle a lodas as neceSSidades des~.. _ 
metal para a construçao de aVlDes. Calcula-se que em 1942 serao G b 18 (H) _ A T _ 
produzi~os três mil .aviões por mês, três meses anles do previsto, uiaeneu:a, arece nã~ deH 'ar :e 
desmentlOdo-se, aSSim, os rumores sobre a suposta escassez de q b ! q Pdo'd I J , q

t I 5U lillitam aVI as quan o • sua 
men a . fidelidade à aliança inglesa, eslá 

atualmente em contaclo com vá-

Associação Filatética de Santa Catarina I ri~s.r~presentapt_es do c,o~do
br!taDlco do Oriente MedlD,

Rua Tiradentes, 8 !. andar escreve o jornal "La SuisH", que
Avisamos os prezadl'B cousócios de que 11 «secção acrescenta : "Angõra não oculta 

de trO CIiS· e~il: luüciünaiido tOd!lB li;; 8eguül]a;, .. mais a esperança de rehaver d. 
quintas feiras. dl\s 19 horas em diflnte. Itália parte das ilha. do Dodec.

JOSÉ LEONARDO CLASSEN. Secretario I neso. As convenaçóe. ollo-tur-

RoAtas as Il"nhas l 
' ADOLFO BmTTCHER 

Atenas, 18 (Unitcd) - Os Agente lia 
despachos da frente de bata- SUL AMÉRICA 
lha anunciam que os gregos 
romperam as lihas defensivas CAPITALIZAÇÃO S. A. 
italianas em vários pontos, Escritório: 
desde a costa até a fronteira R F I S 

I 111>11111. ls (,\ " ul'iaf<'d 1'1'(''' ) rlll Ilurta -lUZ militaI' "'tiu ...., iugoslavia, apoderando-se de ua e ipe chmidt 
Dr. PAULO. FONTES - \ ' IU "rti~u JllIhli<'''' lu 111'10 ...... 'u" U, .;'11"'111'"'' d,' tor,'1U novas posições,- durante os (EdUiclo Améiia Neto) 

. Foz IlU08 hOje o n0660 dis- " )I""u~'"ro" diz 'I'''' o Eixo lI , u,lu homllll' di' l!'.js """tnr- combates engajados em meio Expediente: 
hnto contt!rrâneo sr. dr: Pau- "(!rlulIH'lIlt~ "l'aslllrli 11 '\1I1<'1'i- ,In, 1"' lu 1)l'lII1"il'll n ,z, I'" III .... S de fortes tormentas de neve . das 10 às 12 e das I" às 16 horas 
III fontes, Ilu.stre clinico, ge- "li l,ullulI jJos };,tll,los t 'uidus, ('111 ('111'''', "111 (,hlll!.!'-(,hllug, 110 Não se menciona a zona onde e aos sábddos das 10 .s 12 boras. 
ralmente ~stlmadG, por s~a dCllols dll g'uerrll. "j'Shl 41(, Amkillg'. se registraram êsses ataques. 

~.a..,taz0S a a
1.'" I . 0I . ta' 

CINE IMPERIAL 
--- Fone 158i --

HO,JE 'AoI S7~b3~d:0~: HOJE 


BETTY DAVIS Im: 


I r m a- s 
D. F. B. ~ t:'::fl~~~ nlClolMl 


Precol. 1$500 e 1$100. 


--o-CINE ODEON 
HOJE:':" F:r.il:'~ HOJE 


A'I5, 7 e 9 horls 

Movlmlntadisslmo Far- WlSt: 

Primeiro rural 
VITOR JORY e..:


A sombra do 1-rror 

... 

(11° e 12' epl16dlo,)
hp. 10 InOI. 

D. F. B. ~!=~~~ nlclollll 

Preso.. 1$500 e 1$000 


belecimento de uma ação comum, 
caso a guem venha a estender-
se ao Oriente Próximo. 

A - d L _ t t L
nunClan o • ...,r amen e a c'!"'

g~da d?~ r.epreHnt.~t" do ~x~
cllo britanlco do Oriellte Médio, . 
o govêmo de Aalór. deixa per
ceber 	 ue não dese'a abudoaar 

q J o. 
nada !ao ~CUOI em matersa de 
organlZaçao da defesa contra a
taques evellbaais. 

Na ocasião propicia será HD-
dada. col.bora ão le-tvca 

I ç DI 
ta como .conteceu ,com a cola-

I 
• 

boração anglo-greg., logo qae as-

forças italiua. pelletrara••Ié. 
d. fronteira da A1biaia". 
Dan_ ama utfItlI:llIIIII_cremo. I116co, I ___ · ..mar " 

um vidro ynalo dllrIIIIIlIIIH'.1IIII1 ' . 
ClluiM.: ),la. TIrHtateII' lICI.', Z. " , 

Comprai na 'CASAMISCEi · 
LÁNEA é saber economizar;'" " ;-
V~'l'1":'\E'" .e .E"

&;;'.L"LI ' -~liiiJIt;I 

uma proprledàde àa~eDldll 
Rio Branc.,.172, oom26)nta; 
de frente e -42 de fUDdo.;.en
do que 16 8e prelltaiD --;para 
edlrtcaçao. Tratar Da Pendo . 
Müller, à 1'ua E8teve8Jtlnlor, - " 

:~a~ proprletArlo Lucall MI
lflv ,4 

Aguar~em as sensacionais pelejas entre oAtlético,~e CUtiti~a, 'eQAyaíf 

e a seleçao ~a capital, a realizarem·se nos~ias 26 e·28 ~ooo.ttente~ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:fUDdo.;.en



