
" Carta 	 ~~::z:kJ.dolfo Hitler 

Atenas. 11 (A. P.) - Uma, Imilhação" para aIt~lia . n~ l tial~\Ie pelo fJ..o" uma pe- I lda ' Rlminia e atnvw.aodo. 

c~rla aberta .dirigida ~o sr. ~,dolf suradas) . tsse .d~cumento dec~a- \ que .o~ . f~sc:istas... "aba.ndonem '., a. ·~.u.ena ,n.a. ç,a.: o.... .. que .. está· agora- I.u~ n.ece.ssá.r.lo,r.es.i.stirá ~a. Trácia, as- Bulgária ,-para.•i ..~ti.B · a. f~~r.a 
Hitler, publicada no Jornal Ka- ra que. se o objetivo dos alemaes Albãma sozmhos . ,: tando pela liberdade, contra um sim 'como fez no tplro. grega, tenha .como oLJdtvo Im

Ihimerini", expressou a àetermi- era salvar os italianos na Aibâ- \ A carta diz que nãu crê que 'alimPério de.45 milhõ~s", a..eve- A carta classifica de "mito" I pedir que' seja ~ um 
nação do pov~ grego de lutar até nia, a Grécia ,está _ pr?nta para Nação ale~ã._ com os .us. oitén- r~ndo, maisadian.te. que o eXé~-1 as insinuações de qu~ o mov!-I"front" nos Baicans cORtra.,~:".,~,:,:se . . . .
a morte (aqUi seis palavras cen- acomodar a sltuaçao. sem hu- ta e 5 milhões de habitantes, Cito de gregos lavres, caso seja mento de forças alemas atraves Alemanha. ' ... .. 

A posição da 	

do 
Sabotagem na 

Iugoslávia 	 Letônia 
Ilclgrõulu. lU (ll.) - ElUluallln os Estocolmo, 11 (Rentel') 

jornais sulic.'nl' lIl1 (llIl' a IU!-losl:'l\"ia "Difidl ,\ falaI' em I'esistênda 
("tmlinuar:i sua Jlolitil'a dto pô'l. 10- passiva qnando na I'ealidad!' a 
tios fl'afil'mam as hnas I'l'Iaç~~ll's (('u o E í§1fü", I'eslst.ência "oeupação sovié
tu-iUGoslavas. Ao Illl'SI1IO telllpo, s~ll1 .;(' ti( ::t é ativa" - escreve o (:01'''' 
t'shulmlas as IIll'llidas 1),I1',a l'll lo('ar 1'0RI10lulente llal'tic:nlal' do HTí_o MAIS ANTIGO DIÀRio ,DE SANTA CATARINA 
o llais l'm Pl' de f::lIl'rra. (' ;tSO isso 	 clningen " 01n I~!;t.O(..:ohno. eUlDiretor-gerente: AlUno Floresse torne nc('("ssúrio" al'tigo I'elatl\'o à situação na 

A sillmçüo pudl' Sl'f rl'su11li~la ('111 Letônia. 
dois ponlos principiais : ' " - O 	 "Dul'antp as úH.illH\ f; se}na

ANO XXVI Florianópolis - Quarta-feira, 12 Je Março de 1941 N.8193profundo sC'ntilllrnlo.te indt.'IH' I1- IlHR .- a(·l'(' !:.j('(~n'a (J al' t ic 'ulista 
dt'incin nacilJlHd d{'nwnstl"ôHlo Ilt'lu --- nto!-; ele ~ahotnA"mn (1 tClll.ati 
puvo u (111:11 pn'fl'l'(, ('omhah'l' a nu; c]p g-l'P\"P!-; ~p llluhÍl)Jjc·:ll'aul. 
snbmelcl"-sc : !!t1 _ :\ .h·lit':ul:t IlOSi () maior nrtllnZl'lH de Jliga, 
c;:in .10 ~n,'l'rl1lJ. l'I11 rat.'t.' tia 11I·t."~!'o..io "..\1"llwja!-\ \·"i1-:ab", rui ilH'ell 
I'~rl"únit'a, 	 <f iado, ,\s {lnl'"HS rlt's!-;C' alo (te.' 

sn.ll()l n~(' lll fOI"alll c!('St'(IIIPrtnx
ri~~!~ :1J:.~i 's:':n~j;~l' r'r:~4lISS ~ :~:~~ l1::II:;t~· t':: I P lwli) o ppsso:ll c]C'jidn: lllax OH 
Ah'm:mha. ("l)l1hl'("l,.11I1';1 dI! Il'III,W "(' l"d:HIt'iriH'; ('lllpados ilão 1"0
ralllt.'nto iugosli,,'u. q\l('inr l)l"illlt'il'o I'nlH dp};('oIH:'l"tO;.i. V:íl'ia:, l'il hl'i 
liquidm' .. (IU('stoio gr{'l-!o.ilali:II1:1. ('a" 1'111 IU~a (' alhlll"ps il1(pl"
untes de faz('1' qu:dqlwr ('xi~l'nda 1'OIHII(\I':lnl rf'C 'C' II(PIlH' II!C! () tra

militar ;'1 lllgoshh"in. balho, l'OlnO 1)}'o lt'Hlo ("olltra ;1 

OlHa dos pl'('<:O~".
EML6.s lrI8tf'i, DltD .mGr' 
Teu. bloDqalte? E8tA. tom fmIl4l '" Curso de Guarda·livros 
fi: lei de N_ 8eabor: em sua casa86 le ...1•• O CONTR.-\T088111. reçllm rr"~ppclnR à C'x. 

Jlo~I"I, 3il7 S, 1'lIull> . Preci
~.Ii.1 80 »gent~s .. rn (1\(IU8 ,., cid il-

Washington. 11 (U. P.) 

ELAS POR ELAS I 
• 111'8 . 

Nos cíl'culos chegados ao De
partamento de Estado decla Vice Marechal do Ar Hen- Os -CONTROLADORES.. 
rou-se que as restrições im rll O'Albiac, O.S.O, Comandan· NAZISTAS 
postas aos funcionários consu- C B te da R.A.F, Da Grécia. Como ~'adri.t, 1t (lt""lcr) - -- ,. No

observador aéreo Da guerralares italianos nos Estados moviÍlo a C~mandlnt. em Chefe do \·os g-1'l111flS fh ~ orh-iai~ gCl'lllÚ

Unidos podem ser precursores Mlnllt6rlo do Ar. Na última guerra passada, conquistou:':a Ordem 

llkos, PIH'HITCgUcJ OH ela Stlvpl' 

de Distinção em Serviço, e
de limitações àos age~tes con- :~l~~~:~::~~::D~~d~ ~oCO~~::3J 	 visão da cx.."nção das diuH;U101 tambem comandante dasBulares de outros pa,ses que da uma Illluadrl1lla 8 conqulltaudo las do al'llli~tí('io, C'heganun a 


aplicaram medidas similares M. C.. D. F. C. • a Crul di Guarra ('asablan(' lI e Itahat" -- infor
forças aereas Da Jndia, Egi
às missões diplomáticas nor- Franc.la. Depois di Irabalhos no to, Translordânla e Palestina. ma n jOl'nal lIIa<ll'ilcnho "Ar

(Foto de Brltlsh News, espe·te-amer~canas. .. . ~I~~n~h:~d~o '~lrA~:~:o,:, ~\\t 	 1'iha ",
clal para O ESTADO).Acredita-se que Iguais restr.- (Fato de Brltllh Newl elpeclal pari ;\('re~c:clll a o llleSIlH) jOl'lln I 


ções serão imediatamente apli- O ESTADO). que êss($ ondni~ ('olltl'olaJu a
Em segundo logar
cadas aos consulados alemães Belo Horizonte, 11 (C. M,) vida administrativa, política e 

e russos. Em conferências pronunciada c<:ollômica do protetorado, em
MAIS 16 TEMPLOS 


Cidade do Vaticano, 11 (U.
Assinala-se que a Alem~lIha 	 Um eSwordfish» da Aviaçi\,o flav:>l Britânica, mergulhando na re>lIIião do Rotary CIl.lb, o todos os assuntos que se rela-
P.) ~ O Instituto ' úe P,-e~$hproibiu a persença de diploma para lançar um torpedo. Esses aVIõeS foram usados no épico dr, Lincoln Continentiuo, ana- Ci C ll:!.1.ll com a gUê!'ra ou o Gl' 


tas norte-americanos na Polô ataque contra a bale italiana de Taranto, quando num s6 lisando o serviço de abast.eci - mistício . 

"ação da Fé e Construção de 

nia c Checoslováquia; e, do 19rejas amovo" a const"l1ç'io golpe 08 ingleses aleijaram a frota italiana. mento de água das gl'aurll'H ca- Jnforma ainda o "Al'riba" 
mesmo modo, a R,"ssia fez re ,l~ mais dezesels templos em (Foto de Bristih Newa, especial para O ESTADO). pilais brasileiras, afirlllol! flue que eutre os oficiais !!:() I'lllâ 
tirar alguns cônsules Ilorte l~cma, e a intensificação das Belo Horizonte ocupa o s('gun-	 nieos, flue estào em CaRablllll
americanos de certas zonas 80b ...)" as de onze que e~tii.o a ter.. do lugar em matéria dc per- ca, encontl'a-se 11111 general. 
seu domínio. minar. Para quando acabar a guerra 

feiçào dêsses serviços, adian Condenada umatando que possue a capital mi
Washingtoll, 11 (lü,uter) -o govêl'llo do lll'esidellte 	 empresa de 6nibusneira mananciais sufidentr:s

Roosevelt já se está 11I'ellaralldo para organizaI' a I'conomia 	 Pôrto Alegre, 11 (C. ~I.) para o abastecimento de um
Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em nacional para depois de terminada a gUeI'ra, afim de evitai' a milhão de hahitantes. 	 A emprêsa Tristezense de ôni

repetição de fenômenos Idênticos aos verificados depois da 	 bus, foi eomlcnada a pagar 64 
guerra de HI14-1918. 	 CASA MISCELANEA, dislri contos <le despesas ,le funeral,DOENÇAS DOS OLHOS A Recl'etária de Estado do T"abalho, Migs Pel'kins, já lIuldora dos Rádios R.C.A. Vi IlIto, honol'ários, a'I\'ogado e 

CUflO de Ape'ldçoamento e Longa Pr6t1ca no Rio de Janeiro está elaborando planos elestinados a evitar quaisquer desequi clor, Válvulas e Piscoso - RUe eustas, pela lIIorte do pedl'eil'o
líbrios na economia do país. Êsses planos, segundo acentnam Traiano. 12. FIOI'êncio de Oliveira. 

Consultas diarilment~ PeLa t::'~~~I:~s51~~r81~Q~::.1S os drculos hem InfOl'mados, terá a colaboração do I'ovo, dos 
bancos, e elos grandes industriais. 

Consultório: Rua Joilo rinto n. 7, sobrado - Fone 1467 	 Preparam-se os alemães para
Resldêncl8: Praça Getúlio, Varg8s, n , 10 - Fone 1504 Para as crianças francesas violar o «armistício)).- WashinglGlI. II (A. P.) -- o Departamento de Estado re	 O I O SI', Dombasle acrcscenlouNom YOl'k, 11 (A. P .) Presos dois funcionários do "elou 'luc o navio lIIel'l'ante norte-anlOrkano "Exlllonth " , ora sr. i\laurice Garrean Dombasll', ""UC afim de "ontmbalauçar o 

c-m trânsito, que le"a gêneros alllllentícios para as crianças representante político, nos Es- auxílio flue a Amél'ica dará àMinistério da Educação I'esidentes na região não ocupada da Fl'ança, teve a sua via tados Unidos, do gene"al De Jaglal,crra, a Alemanha prefm
gem atra8:>"~ pOI' dez dias, em virtude de a Itália ter anunc iado GauHe, chefe dos fl'anceses li- ru-se para nt.ilizar as fábrica5 

Rio, (V. A.) - Há tempo re-l agindo junto aos implicados no !Jne nece~sitava de tempo maior para not.ificar as suas unida vren, declarou aos jornalistas 'I de aviões da França não ocupa
bentou no Ministério de Edu- processo, extorquindo vultosas des navais. 	 qne a Alemanha se prepara :J:l. Os alemães estão reqnlsi 
cação um escándaío em torno Isomas, IiOU lO alcg..,ào d<: que O "Exmouth" 	 deve zarpar com destino a Mal'selha, _le pal'a lançaI' mão das instala- tanúo, na zona não ocupada !I:;. 
dos diplomas fornecidos pela dispunham de elementos para "ando a bordo um carregam.en~o da CI:UZ Verlllelha Amerlca ções de aviação da FI'>tnça niiu IF rança, todas as mercall'>l'!as 
Escola de Farmácia e Odon-! operar de fôrma a conseguir do n.a, que cOIll,preen?e ~oze I~llhoes de hbms d~ leite, cento e ocupada, em violação dos ter- de que necessitam, partlcular
tologia do Estado do Ri", por-I promotor o retardamento do c~ncoenta mil trajes mfantls e grandes quantidades de mate ~~~~i~~. armistício tranco-ger- I~~~~l~~:'l.::;~~~,~ial de seda, para, 
que muitos dos portadores da.\ proceS90 até sua prescrição, sen- nal médico. 
queles diplomas não tinham sido do as transações realizadas no --------------------- ••••••••••••••••••••••••.• 
elcolares, sendo todos êles can· escrit6rio de Machado, instalado M b'1- d 
celados. Ino edifício ,da Sociedade Sul- O I la e quarto •• 

Da comissão de inquérito fazia · Riograndense. 	 • TRANSFUSA-O • 
parte o funcionário extrBnume- 1 Para ali foram o comissério Vende-se, uma, em estado de nova, com , peças. Pa- • 	 • 
rário daquele Ministério, Otávio Gouveia e os investigadores Ni- lIamento i vista. InlorlDaçlle. nesta fi., daçlD. V.- lI! • 	 . ' 
Machado Filho e Noêmio Ve- gro e Ozéas, que surpreenderam 	 • DO SANGU!: (MARAVILHOSO) • 
1090 de Sousa e Silva, seu colega. Machado, em flagrante, quando 	 • • . 

inq~~f~mi~~n~~~..~nt~el:or~;~e~ I ~e::%~~md~he~~~d~::iog~~~~~ "8Onavios de guerra • Com 2 vidros aumenta o pêso 3 Quilos • 
politica do Estado do Rio, sendo IAguiar. 	 Londres 11 (Havas) SI1' ' dO ' d uel'ra. Unlco fortlflclnte no mundo COIII 8 elemento. tônlcol • .

"UtOI enviados a juizo. Presos em flagrante Machado . '. -. e ~uarço , 48 nav,.os e g _ • 	 • 
oSA d Ab I d L N ê ' ~ t' d Victor Warre,der, secretárlO tel'ao sido constl'lIIdos no. Gra-. F f Cál'" -	 I t 'V ~ 

gora, o ~.. e.ar o uz,\e o ":"0 ora,!, .au.ua os na de Finanças do Almirantado, Dretallho.... 	 OS oros, CIO, lU-sen a o, anadato, etc•• 
delcllado do S. dIstrito, recebeu delegaCIa do S. distrito e em 'e elou ue n er'od d ,_ • 	 .•U l um oficio do Ir. Ramos de Frei- seiuida removidos para o quar- ~n~ atéqo f'lm :oPco °t e U:l Acrescentou.que' esse nu- Cuidado com a tuberculoso 
tas, no qual le declarava que tel de cavalaria da Polícia Mili-' 	 rren e m S mero de DavlOS de guerra, • 

Dr ARAUJO-
;;qudcs funcionário. estavam tar. ---___ ___ ;!:~~l~~p:ri~~q~~n~:~ céol~~~~ Os Palldos, Depauperados,'. 

AS VITIMAS ções efetuadas em um ano Esgotados, Anêmicos, •• 
DE FEVEREIRO qualquer desde o inicio do rear- Mães que criam, Magros; 

OLHOS, OUVIDOS. Londl'es, 11 (Reuter) - Os mamento naval". Crianças Raquíticas. . 
• NARIZ, GARGANTA "raids" inlllll1;05 caURaram em Slr Victor Warrender assi- Superior 110 óleo de FIB'lIdo • 

fevereil'o menos vítimas do nalou, em seguida, que "a Ma- de Bllclllhllu. • 
Especialista; assistente do Professor Sanson 'Iue nos meses anteriores. I'inha se ntillza complelamente : Receber60 o efeito dll IrIlDS- • 

do 	Rio de Janeiro. o húmer(J de morlos foi apc,- de toda li. t~n~!age~ posta à.! fusão do IIIIngue e 11 10niflclI- • • 
P nas um !l.Olle. .o maiS. de.. .metade Isua dIS .o.. siçao ,e Citou, como 	 aerlll do orgllnlsmo com o . 

Con'i.ultas: Pel~,~:~~!: ::: ~ I à~36 I~/Jl2 ~~, ~úqn~:~oj;'~~~g~~~n~~d~a~~~= ~1~;;~~~~eOp!~~a~:ce~lu~ ~:~: 	 • 
Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 tade do de dezembro, em com- viço no mar durante 274 dias 	 • 

paração coiu·-·7.000 IÚOi'tos em seguldos.. tjl,ll.ao ,pei'éórrldo .,. • 
setembro. " .. .. _ . 60.009 milhu", .. o ,_ 	 •••••••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:tjl,ll.ao
http:r81~Q~::.1S
http:ana-CiCll:!.1.ll
http:nor-Franc.la
http:sC'ntilllrnlo.te
http:maisadian.te
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Registro Obrigat6ri~
dos vinagres 

Prazo para o re"lslro a análisa: 120 dias para os ' 
iabri C'antes requererem registro dos seus produtos. 


Findo o prazo, OS vlna"ras, quaisquer que sejam as suas 

m atéri,," prim:ls, não poderão sar n:postos a venda 


a consumo publico em qualquer ponto do País. 

Procure ou escreva à 

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

CATARINENSE 


estabelecida à Rua João Pinto n," 18 (baixos) - Floria· 
nópolis, com casa fi liada na Capital Federal, que está 

apta a encaminhar e obter todos os registros. 

89 	 15~!!;,;:L 

Companhia Telefônica Catarinense 
Convocacão de Assembléia Geral 


Extraordin6rla 

Fkam convidados os Senhores Acionistas para comparecerem a As

sembl6ia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de março próximo
vindouro, às 16 horas, DO escritório da séde desla Companhia, à Praça 15 
de Novembro D. 8. para deUberar a seguinle ordem do dia: 

1') Aprovação do prolélo de obras Davas constantes da conslruçÃo
de um circuito metiHco Inlermunicipal, que, parUndo desta capital, abran
gerá os municipios de Lages, Rio do SUl, Bom RetirD. Curitibanos, Campos
Noves, Cruzeiro, Caçador e outros, assim como a realização do respecUvo
linanciamento, 

2') ReaUzação Imediata da construçio di linha telelantca de Florla
nóPOUs a Lages e de Lages ao Rio do Sul, por Sallo Grande, i 

3 ') Coostrução das Redes telelônicH locais de Lages, Salto Gran
de. Bom ReUro, Curitibanos, Campos Novos, Cruzetra, Caçador e outros,

'fl E outros alluntos. 
Florianópolis, 27 de Fevereiro de 19U. 

A DIRETORIA 
Norberto R ih l 

João Carlos Gan z o Fernandez 

(AfP/\ ' F OUfDÂ DO CA'BELt.0r 

~r11PltO(i[NIO 

-
Cré~ito Mútuo Pre~ial 


Proprietários: J. Moreira & Oa, 

MARÇO 4 
Foi entrl'gue à prestamista Isidora GP.Orgín!l da Silva , 


residente ~m São J osé , pIJ88uitlora da 

cadern"ta D. 7,949, o prêmio que Ibe coube em 

mercndori!ls, no va lor de r5. (i: ~5(l $OOO, contempla 


da no serte io de 4 de Março de t941. 


MARÇO 18 
TERÇA-FEIR!\ 

Mai~ um formidá vel sort~lo u Crédito Miltuo 
Predial reulizará no dia 18 d .. MAR ÇO com um 
prémio em mercadorias no vl1l or de r@. '6:250$ 000, 

além de muitos outros menores. 

Continuamos pogando o fundo de recmholgo a 
todos os ;lrestamistu.s cujas cilderneta ~ tenham 
compJetudo 10 anos sem interrupçiio ~ e pagamHtos. 

AUTO-LUXO-MERCURIO 

Comunicl I V. S. que mlntêm dilrilmente Ii
glções deste C.pitll à Curitibl, plsslndo pel.. 

cidldes de Itljli, Blumen6u e Joinvile, cuju 

vilgens são eFetuedu em conFortáves limousines 

tipo 1940, de domicilio I domicílio, 

Agência: Praça 15 de Nov. o. 26 

FLORIANOPOLlS - FONE 1360 


Agente: ANTÔNIO APOSTOLO 

',11011-0." -". 'ra 12 .. l arce .. 1141 

.............•.....................•: 

,. PROCORADORIAGERAL • , ' ,", - " ' " , '; ':,' :' ,,' <",c,-' ':'",,,,"",,,,", \ 

~~~~mAS)U8U~IA : Auto Viação ÜCometa~· : 
(d!l Ordem dos Advoga

dos do Brasil) 
 :. 	 Porto Altgre--Florianópolis--(uritlbd ,f!~,~~L 
Processos administrati 
vos e nas Hepartições • Serviço diário de pasageiros e encomendas entre ee.\a ca- - . 
públic/: s. Registos de • pital e Curitiba, com saídas às 6 horas da manhã, recebendo • 
MIII' CII8 ., Patt' ütes 011 passageiros para ltojaj, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com • 
ProprIedade Indul!trlllI. •• ligação pata São Paulo e ltio. no dicr imediato. •

NUlUraliza ções. 


Av. GRAÇA ARANHA, 
 • Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanha • 
26-1', sala 111t. 

CAPITAL FEDERAL 
•: Saída! parlIPorto Alegre às SeU. feiras, •: 
• e domingo., às 3 horu da manhã. •404 ilO - 6J 

• 	 Informações e passagens: • 

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

••••••••••••••••••••••••••••C •••••••• 

-"!NA A fAllA OA 

Quer ser feliz ? 
Em negoC If>s. amores, ter soro 

te, saúl1e e r~aliz a r tudo qu t 
deesja? Mande 1$100 em s e ll o ~ 
~ escreva ao prol. Ornar Kh ivI! 
Caixa Postal , 407. Rio de Ja" 
neiro, que lhe indicará o mdo 
de obter triumpiio, pro;perida · 
fi e. ' nrtuna (. ~;:H'lrlt:' , N ~ n hp!iii i t l-

Terrenos no Balneário 
Escolha ja o s. u lute de ter· 

rena no Balneário da Ponta do 
do Leal. As cnnsl ruçOes aumen
tam, A planta dos lerrenos acha
se com o SI. Arl Santos Pereira 
que se acha encarregad o d~ 
venda dos lotes. 

Representantes e 
viajantes 

Precisamos para to d /l~ as 
e zonas do Pais. Negócio sé , 
rio e lucrativo. ()timaR con 
ções. Cartas à FÁBRICA DE 
FOLHINHAS ReL 601, Caixo 
3.097 - Siio PIIU!O , 

E!lfERMIDaDES VE!lEflEilS! 
•,. o Snr. Rogelio A 

VoIpe, 	 d, Paysandú, Urugu8)'. 

cer tif i c . 
que 'ua rrio t 
du ra n t. 
m u c h o 
t ie mpo de 
ENFERMI
DADES VE. 
NEREA8, 

Con 8010 

O trascoI 
HI " ELIXIR DE NOGUEI. 
RA~. d,uj:larecio por completo 
..ti en,.,midact 

A... -- Roa_lio A. Vol" • . 

COmpanhia Telef6nica 
Catarinense 

Acbam-se á diRposicão do~ 
srs, Aci onistaA, no escritório 
desta Companhia, os docu· 
mentos de qu I' tr!lta o !lrt. 

i~ :\~ ~~~;~;:~~eid~\~~6~' de 
Floril'n ó po li~, 27 de Fe ve 

reiro de '194i. 

~o~i~!~!OR~~ 
}~:ão Carlos Ganzo Fernandez 

fi~~Tl~ãG t 
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 FlORIANOPOLIS 
pois, seus artigos para present€!s e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$ I..J 00, fios para 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e asstm todos os materiais estão a preços &0 alcance de todos 

Instaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO. 11 e FELIPE SCHMIDT, 11 Fone 1674 

- ·- ~'~~7:'~' 1 Companhia Telefônica Catarinense 
SAIGUt! SUGUE. SJ\HIlIl t. 

SANGU[N Ol 
(F,rllula Ilemã) 

E' o uoico fortlflcanle no 
D1undo com 8 elementos 
tODlcos: Phosphoro, Cal
elo, ArSlóD lato, Vanadato, 
ele. Com o seu uso no Ihr. 
de 20 dias, nota-se: 

1 - Ltvlnialllellto Beral 
das lôrça~ c voltllmmedl.
II do epptllte; 

I ' .. De~ftlPJT~cllneDto por 
com)l:to U&S ';ÔII:~ de CI' 
bc ~., 101011101. e nervoIII" 
1110; 

3"-Comblte rldlcal da 
depressAo nervo.. e do elll' 
IIIlIreollllcolo de IlIIbol OI 
lellOI; 

4' - AalllllCoto de pelo 
varlaOdo de 1 11 õ Ir.Jlos; 

O Slo••elut ~ :ama Irao
de dncoberll Icicntlllc/l.-
Opllllio do dr. Manoel Si)!' 

tO deColl~1 

Convocamos os sr• . Ací pIlístas <!csl ll Componhia, para a 
Assembl l'> l.a ~ le ral Ordinária, que ~" relili:r.:lrá no dia ,:31 de 
murço proxlmo, ás 15 huras, 1111 sed e dl1 mesma, ti Pra
ça 15 de Novelllbro nU, ~. e que ted por rim : 

ul ld tura e disclIsgiio do relatól'ju dtl Diretoria: 
b) di~cussã() e del'berdção s(lbr e o blilanço' e 11 cunta 

de lu c ros e perdas; 
c) PareceI' do Conselho Fi.clI l; 
d) '.lleiçãu du direlOrÍl\ t' seus sUllle nte;:, piHa o triênio 

de 194t-1944;
I e) eleiç iio do Conselho r is cai e seus sUlllentes. 

Florianópolis, 27 de Fevereiro de 1!J41. 
1 A DIRETORIAI }l,orberto Rih l 

ICUrSO Catari~;~;; ;;z~;;;;eza 
I Curso ginnsiIlMtlB-!.<re'l!kri com o artigo lUO 
do Decreto Federlll D, 2i.':!41. 


, Aulas noturnas P/U'u ulunos de ambos os sexos.

I A matl ícula está aberta , podendo Oi; interessados obter 

I~~o~,!:~~~e~~o d~~r~~mente, nu séde do Curso, à PrHça 15 

65 	 V.-24 

ARTH iUTISMO-GOTA·RHEUMATISMe; 

'<LYC-ETOL 
, ".,.,':"".,,""'!;'''''''~"~~==.,<'' '''"... P ,,, \ I 'l' .... r'l .... ." ." ~ t r: . 

Clube dos Caçldores de .'?~''''.I-:::;-~T'V"~~~Tr ~AT.~J".T li 
Estado de Santl Catarina 

Convocação , 
co~v::d~~ se~Oh~;~s ~~:~~~:~~: 

TERRENO À VENDA ~~~teseCI~~~I~:~: ~o d~~ser~bl~~ Goodyear
Vende-se um; R o\' f:'i' oirln Rifl cor ren te mês, p,ó xima sexta-feira, 

Branco, contlguo à. ('asa nu. na sêde do Clube 0 02e de A
172, com 12 metros de lrente gosto, às 20 horas, 
e 42 de fundos . Trator com ARTRUR MOELLMHH 
o seu proprietário, Lucas 1" secretário 
Miranda , à rua Estl'ves Junior. Indústria BrasileitB
93, - -Pensão Müller>.69 15v.-151.__________-; 

Um relógio de platinl, 	 Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 
chlte, plra CUICI S.ltos de Borrlcha-Mengueiras-etc, 

desapareceu de uma casa de 
residência, desta cidade (Blu Produto! di 
mcnau). 

Pede·se. a quem souber opa· 
radeiro dêsse ob jeto, dirigir -se à 
redação, do ESTAOO, onde será 
muito bem gra tificado, guar eia. Goo~year ~oBr8sil
dando-se reserva. Previne-se t am
bém cont ra a compra dêsse 

com Fábrica em São Paulord~T~%enau , Fevereiro de 1941.IL'===~====::!.JII 

tO v.- -4 ------ 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA:
Negóclo de ocasião Sofreis, írmãos ? 
Vende· se um ótimo terreno, O Centro Esplrltll Luz, Ca 


na ruu Conselh eiro Mafra, rldade e A.mor (Fundado hé 21 

perto da esqutnll dll rua Pu· unos com a~slslêncla de mé
 Carlos Hmpcke S.A. 
rhe Rtlmu ( ti melhor zona dicl' esplrlto) à rua Mala La· 

desta rua). E Hmde-Re tllm- cerda, 5t klo, vos envlarà 

bém um liulo (l ilJJu8inu) l<'ord grátis iiS lodlcllções pa ra o Florianópolis-Blumenau - Cruzelro do Sul 

de 4 portas, tipo. turismo de vosoo tratamento, bastando PII-l - Joinvil!e·· Lages - sao Francisco do 3ul. 

~~~' :~~rr~9;:: ~e~u: tp!~arr~ ~:s:~~~c~:,:et:~v~l~~' ~~fad:~ Mostruário em Tubar~o. 

1_____________________,· Roma, 53, SOv,"3D e subsorlto pllra a resposta. _ 	 _, 3 
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I 
\ 	 b ISTIDI ---:QI.,I.'eA",JIIe ."01 .. IMI 

f 	 a qualquer hOra CiJo cJiaecta<inoiteBEIJO-FRIO 	 "Café Java"Delicioso l-Cuidadoso preparol 
•••ê ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OEstad~11 
Diarlo VISP(JrtJ4o I i [mprêsa Nac. ~e Nav. "HlBpcke" i
Red!\Ot;lAo e Olitclüill • • Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnna"; •= raa JoAo Pinto 11. UI 

1'~L lo2::! - ex. (loGtal 1:111 

f.~~laN~ 1V~~A~ 

Aooo 
Semeslre 
Trlmeotre
Me. 
Numero .,ulao 

ND ,,,t..,!or 

AnDO 
Beme.lre 
Trlme.tre 

AnauDctol mediante G:Jotracto 

INSTITUTO Vrl\l&l6NUSTlCO 
do 

Po~~a~j~e,:!a u~:!!=:nd~ 
Oeoebra (Sulca) 

Cum prAtica noa bospltal8 europeU8 Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados iir 

CIIU~:o~:I~ :1~teK,:~a~ef:g!~~r'a. de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. • 


Dts~~~I~ V~~~ores Mantem carteir8 er-perJal para adminístração de prédios. : 

~~rM8:~cFd~OIX~lr~ut:I~~~0~~~I~ Recebe dinheiro em depósito pelas 
SAo Paulol. Especializado em HI- melhores taxas : 

gleDe e Saúde Pública, pela Uotver- C/C à díspu@lçi!.o (retil'ada livre) 2% 

.ida1e do Rio de Jaoelro. C/C Limitada 5% 

AP8rê~~b~:á~ro~est1a~h~ psra C/C Aviso Prévio 6% 

rllagnó.tlco8 das dOfocas loteroa. C/C Prazo Fixo 7% 

";oraçlo, pulmõe., veslcul.. biliar. Aceita procuraçào para receber vencimentos em to-
RadIOgrall:~tô~,:~:' eet~ãdlOgralla8 d~s a8 Repartições Federais, Estaduaís e Municipais. 

dentárias 
Electrocardiografia clinica 

(Dlagoóstlco precIso dha molé8t1as 
cardl8c88 por melo de tracudos 

elétricos.) 
Metabolismo basal 

(Oetermloaçlo do. dlldrblo8 da. 
gl&ndula8 de secreçao Interoa). 

IEX8m~0~~~~~~ f) ~~~~:~6a~ICO do 
auCO duodeoal e da blll.). 
Oabínete de fisíoteraoia 

Ooda8 curta8, ralo8 ullra-vloletas,
ralo8 loIra-verl>1elbo e elelrlcld.d~ 

médIca 
Laboratório de microscopia e 

análise clínica 

::a~Tlis~':Il:~~~:~IJ:,°dud:~t~~:~f8~ 
mo, d08agem do utéa DO a8Dgue. 
etc. Exame de urina, (reaçAo d~ 


:::::: ~Oeod:~:VIJ'e~)~ '::~~81l~~ 

puz, e.carr08. liquido raqullino ~ 


qualquer pX~:!::D.r.'i~!..eIU~ldaçao 


Rlla Fernaodo Macbado, e 
Teleroos 1.195 


FlORIANOPOLIS 


88. RICARDO 
G~TTSMAN 

ex-chefe de cll
nica do 

Hospital de 
Nnernbel"g 

lProls. L. Burkbardt 
e B. Kr~uter) 

Especialista em 

Untl'gia Gel aJ t 


Alta cirurgia, gyn e 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso e opera.çUtl8 

de plastlca, 
Coaeultorlo 6 rua Trala

DO. 18 (das 10 6a 12, I 
dlls IfI 68 16,110) Tele

pllone - l,28li 
I1cslden(l}a. !i rua EI'!
tevel> J ilulor, 20. --
Telephone --- 1.1.>1 

1I 

.!lI ,,_.r..~~b~~d,,~.O. T .....b.m-_ um,,'e eDl ca... 

Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade ~ e cargas. Transporte 
Limitada 10 

Banco de Crédito Popular e Agrícola: Paquete C. Hrepcke 1 e 16 Paquete 

de Santa Catarina \: Paquete 'Ana' dias fi e 23 dias 7 

Rua Trajano n.O 16 _ Sêde plópria I. Saída á I hora da madrugada. 
_ 

IRegistrndo DO Ministério dll Agricultura pelo Cl'rtilicad.:>. 
n. 1 tm 20 de Setembro de 1938. I. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA • 
CÓdigos 	usados: MASCOTTE la. e 28. edição • 

FLOHIANOPOLliS • 
m!PRESTA ESPECIALMENTE A AGH1CULTORES O 

Empre~ti~~Je~~D::c~~!~~-;nfo~branças: 
Tem correspondente em todos us Munlclpios do Fstado.. 

l{e~~~8~~:~~~~sdadOc~:t~lõC~~0~~~~h~~~~~~1 C~~8so~t~i~nd8. 
semestr81, elO Mll.io to N,wemhro. • 

• O -R~~EDIO ABENÇOADO .. 
~ POR TRES GERACÕES ~ 
~ 

: unicamente de cargas com o vapor ..Max... 

: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS = . 	 .
.',. • Linha fpolis.-Rio de JaneirO' Linha fPOIlS.-RiO. de JaneiroI. Escala FranciscoItaiahy-S. 
e Santos. Escala Slio 

_ • Transportes de passs.1geiros 
1 I 

E 	 ' . Saidas ás tH
ro~baat~q~: ~~ ;~~~sp~=~a~:~~ 

peras das saídas. 
Ordens de embarques até ás IOrderos de 

I'rancisco 

de cargas 

-Max

e 22 

horas p. m'l 

Linha Florianopolls- •.Lagun.1.', 

e 
T,ansporte de cargas. 0.: ' 

Paquelc -Max' : 

dias 2 e 17 : 

., 

Haidas á 1 tlU'" da Cl 


madrugada. til 

• 


embarques "t~ Ord~ns de embarque:; "I~ • 

12 horas d:=íd~:~peras das ás 12 horas. as I~a~a:aí~~~~eras • 
_ _ __.. ... _ _. ... .... . • 

~ 

Observações: ~rseia~s~a:Ji~~t:e~~ore~:~~~~;~' d~O a~~~::~~'~ri~e d~~ICC~~~I: : 
E' expressamente prohibida a acquisiçlio de passagens a bordo dos vapores. I} 
• Rita M~r~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pelu trapiche sito ., 

Para ,naiS mlormaçOes, n2 séde da • 
Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke .. 

1 á rua Conselheiro Mafra n." 30. ., 

•••••••Qt•••••• @t.ie«H~~~.fiUl'~~~Q&~l;:~.f.',$I.f",T'(ll~.; 

,UISO 110 	 •Não pôde haver saúde com um sangue im
"puro a correr pelas veias. O ELIXIR DE NO. 
GUElRA, do pharmaceutic:o chimic:o João da 
SUva Silveira, é o maior depurativo do san
CUe. - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais ~ue 
um Dome, é um SYMBOLO! 

LLOYD BRASILEIRO 
UR. .IIUeL BORBRm «PATRIMONIO NACIONAL

CLINICA GERAL LiNHA ARACAJTIíPORTO ALEGRE (Para o Norte 
no SábadQ, e para o Sul Da quarta· feira): .COMTE. ALVIAS URINARIAS Cl!)IO-...COMTE. CAPELA-, e .ANIBAL BENEVOLO. 

Especialista em molestas LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. 
pleuro-pulm)narcs (bron- LINHA filO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

chltes - asthma - tuber- TUTOIA/FLORIANÚPOLlS 
culose, etc.) F R E T E S O E C A R G U E I R O S 

Consultoria: RUI TII/lno PARA O NORT~~PORES A SAIR: 

di, 14 ,. 16 hor... 

_ Phon. 1595. - IANIBAL BENEVOLO: dia 15 de março para Paranoguá,

Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, llbéu~, S. Sal· 
Resldencla: Rua Joio Pln- vador e Aracajú. 
lo, 1 (Sobr.)-Phon. 1214. PARA O SUL: . 

13 	 COMTE. CAPRLA: dia 19 de março para Rio Grande,11.,-,;;;;;;================;;;== l:.o~..................~..~~~=-':I Pelotas ·e Porto Alegre. 

DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFERENDôr de dente? CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.

Farmácia "Esperança)) 
Agência-Rua lollo Pinto, Armazem - C::-;::~

do 9 - Pllone 1007 12 - Phone 1338 

Farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã será a SUl preFerida. 


Drogu nacionlli, e estrllngeiru 


Homeopatia. -- PerFumarias. - Artigo. Dr. Remigio 

de borracha CLlNICA -MEDICA 

Molestlas Internas, de 
Garante-se e exata ob,ervânci. d« Senhoras Oe~~lança5 em 

. -, , d· CONSULTORIO: 
reCettuc1nO me ICO. d Rua fellpeSchmidt-Edifl 

cio AmélfaNeto--fone 1592 

Preços 	módicos 9 ás WJs~~i~C\~:hOras. 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do Av. Herclllo Luz, 186 

Mercado, frente à Casa Hcepcke). - Phone: 1392 

tone I 642 Att.nde a chamados 
.__._ . ___ .. . ,1..._________.1114 

H. C. DA COS1 A - Agftnt;-- 

AVISO AO POVO CATARINENSE 

Linha direta Porto Alegre-Florian6polis 

Empres. J.eger & Irmão 
Saldas de Florianópolis às terças e sábaàos 

Saldas de Porto Alegre para Florianbpolis 


às quartas e sábados 

Saídas de ~raranguá às quartas, 


sábados e domingos 


AIIIDII Im 1'lorluDIIOIII: DAVID SILVA 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 

- I 
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o ESTADO 12 de M.~o ele IM1 

Poderosa esquadra deixa ~ibraltarl Quantidades de ((barcos-~osqaítos"
O ESTADO esp_orlivo Algecira., " (H.) - Poderosa e~quadra tn~le~a , eomp~la e' ((lanchas:..tuli~edetras" 

- de ~n:' porla-aviõe.s, um couraçado, um cruzador, ctnco torpede.Jros 'Vashln ton 12 (A. P.) _ - lnrg--;:m"!t-s~' tlro""m 'I" oIe vanas outras umdade~ menores, . deIxou ontem o porto ~e Gblral- Uma ront: aut~rlzada declarou \ Bureau de Atlmlnlwtraçlo <laDlrecio de E. .ERN.NDEI 
Itar. Poucas horas depOIs da partIda ?essa esqua~ra, dOIs gran?es 'Iue o primeiro auxilio a con- Produção pal"a Defesa JA u~

----~lllansporte5 de guerra c dczeno,'c naVloe, dos quals, quatro naVlOS- eeOCl'-se i'l Grã-Bretanha, de çou p]anos para a con::;truça,o 
pat;ulha e quinze cargueiros, fi1eram-se também ao largo, escolta- ,.côr!lo com o programa !le al'- em lllassa de lanchas-toTl'edel-AVAI F. C. X CURITIBA F. C I dos por quatro torpedeiros e várias lanchas rápIdas e chalupas ar- r en!lamcnto e emlll·,Istlmo. tal- raS ~I.e llj'O menor - de grande 

• madas.. .., ~~;I ~I~jll;. ~~~~r.~~~~~~~ll~~~~s.~(~~ ~I~~:~~C::!; sl~~~;':í~~~,o co:~t~~ 
l' . I' I ' I "j'" I . , I o',is Ter A parllda do combOIO fOI protegKla por es~essa. -"uvem de marinha norte-americalla, afim que poderiam ser utilizados pe-

l::,,::~~:~f:;::~,I,~:;::,~l~ii~:~~:~i;I~;:::~,:::~~~~~ \ :;:~;:~:::~'~I:· : ~:·~:;~~:~,~~~:::::~~i:·::r:::,::~:~~::.: ~mr~c~~h~~~;e~;~o:v~l:~:~e~~br:n~u;:~~:u:md~~oa~~,::. navaIs \ ~~~I!~~l.o~:~~:~~h:!~:~~~::i:~II~:':'~ ;~:.;~i~~;:;::;'~:!~~!~1E~~;~~; 
~'t. t"·· . It'lll tl init' i f' o ~., !{'1npn. Aos 12 Illi- ~Ul nllal'il1a alentá da In'hlU1V(~ - do eotllo os planos do governo 

Curiliba " A..a; IIf\S brillll",.,.'" lIulos. ~ilo ,uhslil u,' Mion. AIIS 211 Compre nd VAREJO por preço de ATACADO 'la, I) informante aCI'CR\'ClIlml ÜRR~S I>al'<:os ~Ie,verão ser 1>1'0
"11111 lima partida til)(' h{Hh' rica!" Illinutn~. ~"I1Cl ('IIlI>:.,IIl" parlitln. que há planoR dl' (~n\~ inl' dê RSCR .. dl1Zl(los e tn S~Tle dentro de 
illl ll<'''''I' i",,1 lia ,\\l·II,"''';a Ih' 1111:111- ,·oll'lll isl:1I1.... o :1" h·"lo 1':11":1 o ADQUIRIND0 LOUCAS. VIDROS, LAMPADAS harCOR a toda pressa Im!'" nltrlntadinR. "tão dc]ll'essar.omo 

:~'\::lil~~~'i : ' . l~'011!:~:~:;ll. ::~ e artiaos elétricos na C1l'ã-nrctanha. ;;'\;; s;;'~~::lI lh(:S 11)1':;: :~~~~ll: ~('I1l :~: illil~!~:~ :~::ll::'\~::;\·I\ !1\1::7l·I'). sl';::~II\~: l jl[:;Ill;;to;;1;;1l0 ,e;;i ";;;;;;;;;;;;;;;;;;_~ 
;;:;~;e:\~~:~;J::~II,"r~!~~~,~~' I'; ':\~~;:' ;;~::;; ~':Il ' \~:"i':::~ :;:I ,,:,':,I;S :~I~',~::~.ol l~~~":I;~'II:,~ C A S A R A D I O L U X Ultl-ma hora' Ecos e Notícias I 
('nm \"f)Ut:ulp .Il' \'\'11('("" Em «u.lI- g4.'lll pal':I iI v:U1Io:'IIHnlll uvn iana. Rua Cooselhelro 6\1a[ra, 7 

tltll'" raSl' dll jCl~o ('I"a ill1IJtl ss in·J All1'l'('i:ula l'l l1 SU<IS linhas ~1'I'ais, 18 Londres 12 (U. P .) _ Uma --- _ 


~1:! ~l l:~:I'::: 1 ':. ~'~::;(~~:;~:::'l' (~::II~I ' :lt:I(II.l'~. ::.I~ :~a~ I ~:":: I:·' IIII)';t'.I:~il(, ~~lL ;,',)\imh;;:::. I:,\:~HII:,~~~ I1 POBRES ANIMAIS I da.s... mailores_ esqt1a~ri1has de R ecebemos a t:legante bro· 
aVloes a emaes, nao conse-I chura intitulada "Vozes de Fran 

~~',t::~:;~~:::;1 l :r;::li:~l l ~~:l IJ'~:::~I I~':111 .: ll:~; ' I·:: Illi:~~11;11~lcil: ' I~l~~~':~ g~'l l~:;~1l11;::S::; I ' I ( 1 1'1I 1':1 - V.·da Social ' Vigoro , entre nós, urna g~iu var~r o, form~dável ba~- ça" (edição Alba. Rio). com ex
pl' ia Il'l'llka. r:III,l('!lSt' flll'al11 TllniclI, Cnl'lli('l ' i, lei do Estado Novo . conl ret{a antt-aerba esta ca,p,t- celente estudos dc Gérard Bauer, 


.\'~ lI i _~-4. ""la II npilo d .. t ' ro!lll - Ib li!'>.l a. ;\t' llO. Ar i I' Sall1. ;\111\ (1 II iI- fins altamente louváveis, ~a ' TVoo,; 50 rei o estua1'IO Henry Bordeaux, P . Heidsieck, 

nh'lrj~la, l'nll';lI1c1n II~ (IUadl'lIs ('111 ,h'u do ,\ \'ui "t ' ~la(,HI'''l lI -~I' l 'il1lH'i- --- --- i que, iníelizmente, não 10d amllsa _0 vo tou ~a.ra o Pierrc Liautey, Henri Massis e 


Ib
a

,'al1llJo. Hssilll ('lI llslitlli.IO:-i : ~ : lIl'iliha : 1'0. llí,UlI: l lll i I1C1 . :"izl 'l;I t · 1: llI' h illlw . Na portaria do está sendo executada. E' °b a emao, sem ançar 'I Mauricc Pernot, que focalizam 
. om os' . alguns dos aspetos do grande~\I·i. :\l·i. :\ ,,~uslll; Tuni('u, .-\ri"n . .\ :l.ilga rlli o (11111111 ;t1l11 d" +llIa.)I'II. médico aquela q ue criou para o 


:\'ilo; Batista , Cal'l1il' l' i. ;\"'1111. SI;, - !' in IH'; "o, jll\' \ ' 1l 1 :I.' lg lH'iI'O :l\'a ia- Estado a obrigação de Washington 12 (U, P .), . pai,s latino, antes. durante e
ti 

('o l' Sa u!. A\':li: .llIl· l . JlinhC'ir-o. Dia - 1111. 4ti spll loll 11111 ;1 hl'l;1 pal'tid,!. I:: tutelaI' todos os animais O presidente' assinou a lei i apos ~ luta q u e tr~vou contra 

:~II:I\I(',tl~il:;; : ~~~::t ~I,)I'; ~;:;·:~~il;~( . :.I~JI~:li~li :::II ~ 11I1~_"~'~':lt:: : :ll:;lIq ::: 'ic'lil,1:1:::: : :;I::::;:~::: " o ~:~á:n!:ja;Om:I~~S~ta~!~ ~e r:~~í!~o àe~osde~~~d~~~:~ ; o ~a~~~~~~ é i~te,ressante e es
.;\ saida i· dada llt'l ps loeais . t i 11(' ." ·u i 11 [, ' 1'('('. ' 11 ;111 CUl'itilm UIIW lin - ou castigados em excesso. I gA I 1 t P . b I clarccedora. pnllclpalmente os 


I . I . I () I I 11 I fi I ' Troto-se do decreto n ." I" llgda erro V~' re~e er Icapitulos "A imprensa de on tem 
::;::;u:,~ \':'; ~tlll'l'l":f:'~l\~..s:;~:1t::~I~;:iIS OI: I,I "111' U' 1:1 (l' on':-i 11,1 111"IIS. d O d Ih d )a as po erosas • orta ezas I e de amanhã" e "A reconstru
IlOIl'lr-s . :\H~ :IU l llillutos ti,. jÚf,:O. Sim!. la ~~o(\\::::~ i tih;l "ft'r lo\l 11111:1 flúl1lll - ~~3~~5qu: , I entre juou~ra: ~o~~:;~~·~9 qd~e bt~~bS!O~~~ 17ãO ~conômica ~ ~~ Europa ~ e o 
l ' xll'l'IlJa l ' squl' l'tla do qllildl'lI IJill'41 - _ .\l'hilrIlU ;1 ~I'ilnch- pllj.!na ~,., coisas, estabelece, em seu urna e aviões-patrulheiros I \nteresse rra~ces . onde ha ver·+I 

lt :n'I1S(' . assinala li , .. goal dlt!'>. vi- .\I;cid(· Sillll os, lia )-' \·4h-r:H...·;IO P ltl'a~ artigo 2." * 3.": "Os ani, de l~ngo alcance, r6prios \dades qu~ n~o estamos longe de 
sitnn h's . a lll'indo a l'lIl1t:t~l' ll1 da 11:l(' 11 St' d t· Ful('húl. mais serão assistidos, em b ' , p aprovar mtclramente.I 
I:tl'dl'. " l'i'i l11in\1tl1~ U)lI·IS. l.o1ú lIIal'- S. s, ll'\·t . llllla :lIl1a~·;'111 s,' ;.H1l'a l' juizo, pel~s representan- ~~~~e~~m otar navIos mer- . ~ão há duvida de que o, máu 
{'a (I lI) .(.lua J para (I </u,1I11'1I a\'aiano ill1!l;IITial. ('ol'n's)lll nd('Iu lo , :IS:-iinl , tes do Ministério Público, '" eXlto na atual gucrra echpsou 
""'I'alanol" fi parlilla. Slaquillho ,. i. fall1a qUl' jusl",n.nl., lI.sfnlla, seus substitutos legais e Berna. 12 (U, P .). - Sabe- um lanto a grande c linda terra 
".hst ilnidll IlUl' ".·ss. pelos membros das so- se aquí que o gral. Franco gaule~a; mas todos os brasllel: 

Aos :l;; ",illnllls oi,' IlIl a, ~•. ,,, , FOI AO SUL ciedades protetoras dos se opôs terminantemente à!r~s tem ce~teza de quc ela oa.'r." 
:111111l'ntCl a l·llnl :lJ..(l',II par;, 11 t ~ III ' lt" Em Õnibuf. eSJ.edal. seguiu. hnj(>. animais" , passagem de tropas e aviões ~esse reVC3, remoçada e vsn
hi'. l.'Hllquisla ndo fi 2'" go;d . ,\ r)s:l7 Phaf,rr~ sfld:ulmdaOnhEa:.•lo.d\n'a' lfit,'r-opsorime•.•qiura.", O CLIENTE _ DeseJ' ava fa- Com tal dispositivo,sen- alemães pelo território es- hzada. p~ra .es~a1har sobre o 
minulHs , fi Curitiha l'um,'I,' fou ] CIo '" timo-nos autorizados a panhol com destino à Atrica. mundo a lfradlaçao do seu gran·CIo 

Ill'Úxillln iI :'an'" lU'l' igosu, I'rol.·ú)Jiu drào par8uàen~e. que disputará, lar com o doutor, o mais pedir providências. para • dioso espírito de Beleza e de 

hah' a lll'n alidatlt', t' l'II111 \,j ll ll.' nlo Cluinta.feira. umA partidA no Lagu- depres5a possível. que sejam, entre nós, coi-. Istambul, 12 (U.P .) -·0 sr. Justiça. 

(' ('l'l'h'íl'lI til'o ('lIIpitln ti Il :tl'lidn , na. e• . sábado. no Tubarão. com o A PORTEIRA - Queira en ' bidas as constantes vio- RendeU, ex-ministro inglês , ' 

c"nsi~n:n"lo o 2" goa l 1':11':1 o <)lIa . Hercilio Luz F. C. tão escrever aquí o seu nome. lações de tão sábia e sa- na Bulgária, escapou de ser . O 'tribunal de Segurança Na 
011'0 ""'i' ''lUl, l"m minlllo apú.. Acompanham,no os nossoS volos lutar legislação, pois não morto pela explosão que se clOnal • ~a~:~u ~~q~:~;a °C~;~~

B.·..k. ('om ..ioit'lIlissimn li,'o con. de bôa ,·iagem. FAZEM ANOS HOJE: é raro presenciar, nos deu no Hotel Palace, desta c~sso n. . , 


Sra. ,: viuva Carolina Cabral ruas da nossa capital, o cidade, onde poucos mo- rlna , 
Ferreira Lima, Julieta N. Gon- transporte de aves de meHna~omsaonrttoess heafvelra"dcohse,geandtroe' Foi nomeado a.nte .ontem Cle-O Botafogo merecia ganhar Maria . . Freitas baixo pés . S hçalves, Emília cabeça para e J d 

Rio, 12 (A.N.) _ Notícias procedentes do Mexico ~~r:n:~~i~~'lt:i tr:o:e,~a~t:';~~ ~::;~: :ni~:rà;:~o.:ai:.~ :~~edou~~~~:~~e:;: secretá- ~e~n~: v~::líci: ~~ ~ric~~a ~e.::: 
dizem que o eBotafogo.. merecia ganhar o jogo que teve Silva ' " tnagérrlmoli e doentes, A policia trabalha para cArllV_ao de P(SBZ Jdc . S . Pedro de 
domingo com o eAtlanta>, compeão mexicano. pois teve sritas.: Maria Carolina Gallotti quando tais práticas in- descobrir a origem da expio cantara . o..se). 
2 ponto" seus anulados, além de I penalty de que re' Koerig Maria de Lourdes Ma- fringem os numer09 X e são. Parece q~e se _trata de Afim de deliberar sobre a pro. 
sultou o 2·, p'onto doa . locais. . ". cilado.' M adalena Lacerda e Ira- XVIII do art ," 3. " do re- atent~do , P~HS ~9tao_ desa- posta de reforma dos estatutos 

No prOXlmo domlngo, o -Botafogo. Jogara o ulbmo cema Dias P ires; ferido Decreto . parecl~os dOls c!dadaos de da firma Jorge Salum SlA. des
match no. México. srs.: João do Sacramento Al- Certo de que nos bate. um pals que esta em guerra ta praça. os respectivo. acionis. 

-<J- ves, João dos Passos e Antônio mos por justa causo, cha- com a Inglaterra, e que fre - tas vão reunir -se em assembléia 

:!~if~~~~~~!~;~;;:~1~~*~;~~f~;'~:§1 :S~:;~:::":'O;.:.: fªi~~ª::zl~g; ~::'::k,:':': :,H~': ::d~:;E~~l~rt~E::'':: 
~j:~\t~~i1~~:;~~~~~I~~~~i~~~~tt~~,{t~ ;:gf~:;r~~ª:~::: ':7m:::,' :':~:~;i;~m.. ª~gjE:;;7A:::~~; A~~

2 Melas das melholes, pelos me vado de balas e que vai ser IJlJGrDllCiltl, ... ~, MIl, n
~il~~'~~::d:~i~I~~II;:I'~~~~~ , 1~1;~ jll~~~~~~~:;:c~~:~ ~ !: f.::~~~:;t~j :El~; 'I: ~~~II:l~;~~~~\!if~:;~~!~~;~~~: UABILITACãE8 nores.. preços, só na CASA MIS; enviado para ' Los Angeles , d.~~06 8v -3 
rio 1Il:Ji...; .,Iois I!o"b fl:itu :o: 1>01' Tombé lo lcress.:ulo ('0111:1 S\la p IC.,;cIlf,,'i\ 1'111 s, Estão-se habili tando para ca- CELANEA. - Rua Traiano, 2, onde será examinado por . 
~~:~ :~ ~\~J1~~~~:~~~h~' (~;)\~~:~ I~o~I\~; ;lql;~:~II:~;~: PUlIl o, sar o sr. Heitor Passerino e srita. técnicos de uma das maio- OI n.vlol dln....r. 
:;,1;.. 1:~':;~~~ lj, r~ :I~~:'~\'I~~ iI~~;~~~o/r~l11, 1 ;j! . ·; l tc)ri~ n\~~~'1''lh~!~ ::s:t \~~·~~.nê\Trlillj 5 ' Emília Tolentino de Sousa, filha Está iminente! rea fábricas de aviões ame- q.....I... portal 
"., ~.)~.' ! ~ll ;. tI · h CIC['OlTClI ;;l'lI\ : I ~, \a d ~~'~t 'ól ' f~!'~:n\J.\~ I ~;l~~ ~~all~l,~:.~;(\: · \~(;~~. , f l:II~li ti~;1\~~11: do sr . Alfeu Tolentino de Sousa. ricana. norl.........k.nol 
~~I~~;~;~!~:~~~~~1I1:·:~ :!·i;~~i:~ lõll{.~~71'::·'~ [I~~Il1 (I~~1'1~ ~~r~:~í:~(i~c~~~~:~~~~I~:!l'~(~}~.H·\:;·~~.~f~il :;l:~~ : ,Belgl'ado, 12 (U, P.) - Pel'- \\'ashingtoll 11 (Rentel') ___ 


I' :" ;',.;~; ~~II;J~~I~~ ;~~: :~,[, ~J)~~ d~~;\~~'.('~:"TI;~l " [ ' I ' i. ~:~I(lln)'~~:~ I~c~;;r~~~:~i~m~~r'~~~I'('~' , l~;i ~I~~~ Ga,.ge e oficina ~~~~~111 ~~a~l~~~.as ~:~~~~~xt:; Ante nrecusa 
, 
das COn1l)aul1ias 


: .:~·:r'~I (~ ): JI~:; _ ::{Õ~;~I,' \í;, (~~:·~~:~~cli;.~c: ·~t~:;n~~:~:;!~; XO\·~\!~t "ll ~I(Wc~~~~j ~ ~F.~~I·I·C(101· Dclambcrt q~lais o chaneelel' Hitler está l1li ~:g\~:;l~:~S 3;n~a~~~~~~~}1:~ar~ 

ur, dia ~ c" . ~·l~~~~)i'li~\~\j~r~f~~.!L~~~;~1 ( ' ól~l,,{)l'~;~í~,~~ Completamente aparelhad8 d~S]losto a~ ,ordenar o a\:anço queses imobilizados enl portÇJs 

fU·:Su\·.\n .UI os n.STn,\Tos to, t'o))rlndo a rll s tálwi.. num minlllu c para qualquer serviço do ra · sobre a GreCla, a qualquel nlO- .,' l1orte-an\ericanos, a comissão 
I .·,; ;:::~ ~.i': (;,~' h:~::~'~·'~";'~J I\·:; · : ,\~j·'d~~r~~~; I(~~~, ~;~;\;~t~t~i~~I~~ '(I~~ '~!~~fw;~ ' r~~:",Wrl." ('I';, ,l o:> mo, Tta'eionPI 1.57"7-Rua Fe· m(!JlL~., Di:l-s~ qu~ a. iuvasão . '. '" ' '. Dlarítima vai solicitar Ullla lei, 
;:;; " ~~"'x~'~·. ':-· ';;;~:::'~:!U : :~,',~.,~l:~~;o"" ",,, . ;~~~:~"" ~,~~~!~,~~~~:~:;'\~" .o,.~~~''''''!,':,,,:~:!~~: Ilpe Scbmldt - Florianópolis ~:~:'~~o\~:;~~~ae~l~~:! ~~g.I~~~t: \ ' \Iara fretar êsses navios. 

;;en~f~.~ ('~~~i:~~,~~l~;rt~ ~~~~~g~~~~lt~: k~it~~~ls,~~'i~1~aj~~t7::'~? );!~l~~~\~~ lle~~~lj~'~~ '01 .nlravado O p.clO ;~~'i~~~::~r~~~~;;~!'~~s a~~~ -.::>.. ~~.·r .' 6~· . TERRENOS 
. - no sul da Bulgária. Vendem-se, em oonJunto 

.Iu..... um, c6modo, hl. In::~f~:~O'OI~Jcn~~; :'~e;;;:-g~ Não dará gasolina à Bulgária1 ~~DtI~e:o~ad:~::J~~ ~ 10~~~
Illnlco, próprio p.r. 18. nização de sua sdefesas e unl- Major Goala, próxImo ao Llr-QUARTO s.1 OU solteiro, n. PEN. dades militares para manler a Vichy, 12 (U. P.) - Segundo notícias (ainda não confirma- go General Osório, tendo 

IAo IUICA, i rua Esteves "unlor, 135. - ..... i~ vlolabilidade de ~ell terrltó- das) recebidas por diplomatas balcânicos, a Rússia suspendeu o en- cada Jóle 10 melros de frente 

blen!e '.mlll.r, p.r. peSSO.S de trato. ~~0~1~0e~:s:;:~d:::l~~eSr~u~:= vpiroesda'lel'agpaSeolalinocauepadçea!oivaddeAos:edpaeiseptr:~e~,;p:: aiemB~~gae'n,'~~I~~~,op::: s~rr~:d~:\'~::::~~:L~nli~
J 7 5 1u V.- tardar a assinatura do tratado melda, Cães Badaró. 

"""!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I germano· Iugoslavo de não ag- ceda da mesma fórma com os embarques dêsses produtos destina- Fone 1329. = gressão, pois a atitude iugosla - dos à Alemanha. 50 26V8. - 25200 mil fábricas :a:~~OU desagl'ado na Ale-l_::=-_____________..,--_____________ 

Simultaneamente, o govêrno C a rtaz e s ·d o d 1-anacional dlspõs a redução dos 
serviços fe1'J'ovlárlos para uti 
lizá-los na redistrlbulçãoão dos

produzirão para a delesa 
abastecimentos mlllt.ares, em- H o oi E 4......r. H 0.1 E 

\Vashington. 12 IA. 1'. ) - As alllol'irhule~ da defesa · na- bora tivesse \lrometlrlo I'esta
cional declaram 'IlIe logo qlle li Ici de auxílio à InglatATl'a se ja belecê-Ios totalmente em fins 
assinaria, dar-se-à fenomenal movimento rle atlvhlarle I,ara a desta semana. ~ NO IMPERIAL 
execução de encomendas rle malerial rir! defesa, sendo essa~ CII - Desperta a maio r surpresa o ---Pa.. lsa,  --r_n.. -
comendas eonfladas a rábrleas menores. afim de acelerar a fato rle rllle ôsses ]ll'eparatlvos A ', 7,30 hor.1 A'. 7. 9 , ho...CINE ODEON 
produção. dc defesa tivessem sido inlcia- A vld. dD ,,"nd. CCllltpollto, -, ..... tuz  Se..ão dei GorcIo • ° M••lo

Adianta-se que no por cenlo rios 10 bi liões de dólares I,ara rios n a ocasião em que o prl  Im.tiCMtO VlloI H..b.11 A'. 7,30 .0111 A dupl. :~ ••" 'DNcN do lI1.nclo 
a,; "encomendas dc dcfesa " serão dados sómcntc a 600 grandes meiro ministro, sr. Cvetkovlth, H.to 0.1 Cmlll ... '111companhias. O" outros 10 por cento Irão para as fábricas nw- e o min istro das R elações FJx Sonho 
IHlre". sastlfazendose, assim, as exigências de toda a indústria tel'lores, sr. Clncal' Marko Astro do tango Queijo suiço 
nacional. vltch, se dispunham a partir maravUboso Mo DfIIl'IDlI: No DI'8Il'IDlI:

Hcgundo se afirma, há 200.000 fábrIcas grande~ e peque- para a Alemanha, onde deve No DrOIl'IDlI: o F. B. - 'CóII1pl.m.nlo O. F. B. - C_pl.lI1.nlo
naH, no~ Estados Unidos, prontas para trabalharem nas enco- rão assinar o tratado de am!- O, F, 8. - COll1pl....nlo PreC911 1$000. 1sooo F.". d. PIt.,•• 
!lk õÕ'la. de defp. õa, multas dclne já. e.stando em função, I i9.d~ I'eferlda, Pr.so, 1$500 - E,lucl.n". 1SSOO Llwll d. 'c.nlurl. P"CO', IS$oo , 1S1OQ, I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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