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ROMA, 19 {êharles Guptill, da ASlociated Press).--Roma est' 101» • 

ameaça deboltibardeio, pois será atacada pelos aviões insleses, se Ate
nàs o fô, pelos apal~lhos do Eixo. Essa noticiac.,rreuinos;circulps diplC)
maticos, embora sem"qualquer confirmaçio ~ficiâlou, mesmo,autorizad • 

CONviM DEIXAR A 
HUNGRIA 

Londres, 1 7(A, P,) - FOll-j 
te informada diz que a legação 
britânica em Budapeste pediu 
aos cidadãos britâ u icos, quc I 
não tenham razão especial 
para permanece r na Hungria, 

I 

OlEs lado
h deixeUl êste pais " , porq ue dia 
a dia aumenta as dificuldades 
para isso, 

A nlesnla fonte in formante 
declara que os quc panirem 
agora da Huugria terão que 
viajar através da Iugoslá"ia ou 
da Rússia e que os que não 
atenderem o couvite da lega
ção "dentro em pouco não pe 
derão partir de modo ne 
nhunl ". 

Acrescenta o informante que 
o a,'iso da legação " não signi
fica ncécssariamente que a In
glaterra pretenda romper as 
relações diplomáticas C'om a 
Hungria " . 

EaUto trl8te, me••mllr? 

Te... bronqlllt.? EotAo com totl.~, 

111: lei de N_ Senhor: 

86 te ...1911 " CONTRATOSSI!l. 


Mio se descomporio i!~al~l~r~~':;~cl~a :!~~~~~ic~on~~: 
Rio, 17 (Meridional) - Foi 

re~l!zado, na Oitaya Ci renns
cl'lçao de Casamentos, o enlace 
de nm c~l de surdos-.mudos, 
tendo o Jll1Z, para reahzar a 
c;rimônia, solici,tado um in
t erprete do Instituto de Sur
dos-!lIudos, que ali ('ollljlare
cell, t raduzindo, pelo seu alfa
beto, as pm:.vras do magistra
do, qne e ram r espondidas da 

~;:~~I~}~;~~la com grande con-

Anunciado com antecedência 
o casamento, comllareceu pe
quena lIIultidão de curiosoR na 
Pretoria, 

céio alimentado pelos técn icos 
de que venha a falt a r aos Esta
dos Unidos a borracha natn
ral, proceden te do Oriente, o 
que tornaria extremamente di
fieil a execnção pronta das 
medidas relacionadas com a 
defesa do país, 

GerClge e oficina 
Delambert 

Completamente 8parelbad6 
pa~8 qualquer serviço do ra 
mo. Telefone, 1.577-Rua Fe, 
IIpe Schmidt - FloriaDópolls 

Não acreditem em boatos! 
Ateu"s, 111 (11.) - ,\ Ag'ênrin Ateuus llistrlhlu n seguintf' 

notll: 
"Ah!rtumos a Olliuhio IJílhllcn cllntrn os hORtos llifll!lIH. 

IIIls IJor lIUIlI j'mlssurn lIos HnlcllllS, IIIlUUrilllldo 11 IH·.hlma ,~ (t'tl
,«,Iusiin .1" IIrmistí"IIl ,'ulr" 11 Grériu e I! Itáliu. fi Ilresltlente do 
('onsell\l) do flrét'lR Já .1.'f1uiu "Jnrumente, em dois dis"U1""S 
recentes, promm,'ludns em 1 e 11 do ('orreute mês, 11 ntltllde dI! 
(;"':;"/'1, deeidhln a 111·Il~s ••!mlr 1111 /utn IIlé 11 , 'lIórlll fluul". 

Produtos CATEDRAL 
á venda na

F ARMACIA ESPERANCA 
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 

FONE 1.6..2 
(Defronte à casa Hoopcke) ' . 

~. alI. v. --14,,, 

terior dêllel túlleil, ai bateriu e OutrOI ler,içol de defesa anti. 
kérea. 

MADEIRA NEVES d I 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Dr. - mé ieo e.peeie i.te em 

Curoo de Aperleiçoamento e Longa Pt6tica no Rio de .Janeiro 

Consulte- d'lerl'lIment"! P8!al~radneh:id:.sdaI151~!1I118Ih2.rh.o!r.aa 
~ ... ....... '. .. 


Con@ultórlo: Rua Joilo Pinto lI. 7, sobr8do - Fone 1467
Residência: Praça Getúlio V8rgas, n, 10 - Fone 1504 

o MAI~ ANTIGO OIARIO,' DE SANTA CATARINA 

ANO XXVI 

A borracha sintética 
nos Estados Unidos I 

A produção dc borraeha Siu-I 
tét ica 1l0H Estados Unidos, para 
() ano de 1 94~ . csta" a ~alcu lad a 
em cel'ca de 20,000 toneladas. 
Em ,'irl udc , porém, do Ill'o~ra
ma de defesa nacional, elabora
do pelo gOyêl'Il O, estima-se 
agora a aludida produção Clll , 
aproxinladamen(e, 100,000 to
neladas, 

Essc incrcmcnto da Ilrodu 

Diretor·gerente/: Altino Flores 

Florianópolis- Quarta-feira, 19 Je Março de 1941 N.8\99 

TRISTE DIA PARA A ITALIA 

Quando um "esquadrão ,·de 'b<lfilbardei<l italiano. "~coltado por cr.ças, realizou o seu primeirc 

raid sobre Londres os resultados foram desastrosos... para os italianos. Os caças "Hurricane" 

em 15 minutos derrubaram 13 aviões italianos e nem uma bomba caiu em sólo britânico, 


Aqui estão alguns pilotos ingleses com um capacete de aço italiano como troféu, 

(Foto de British News, especial para "O ESTADO"), 


Mala um. dh,lalo
mec_nla_. 

J3"lgrmlo, 19 (Uobert Saint" 
,John , ,la Assoeiated Press) 
Notidon-se nesta eallÍtal que 
mais tlllHL clivisão nlCcallizada 
hl'itftniC'(1, desc lllbarcál'u nos 
lJOl'los ;::: 1' (l~m-; do Pirêu c de 
Vol()~, 

.. \ 0 nWRlll O Ü ' lll) lO. cÍl'eulos 
illfol'nHu)o~ ('~Jlalhanull a BOti
da ,I,· "lU' tropas rrcseas al\s
traliall ;J!-; (' da Nova Ze][llHlin 
pstnvam (' llehCll do ()~ ql1arleis 
fio ( 'aÍro, prontas 11:-11'<1 rofol'
çU I'e111 () E xél'C'it.o do Nil o soh 
() "ol\uuHlo do general WavcJ] . 
pa r a ~(' rell1 . 1\lais t arde, trans 
I'ortadns IHLra os flaI eu n s . 

Estão apertando 
nl>lgrado. J!I ( .\ . p , ) -- To

dos OH adidos mili t al'(!s (lstran
g:eil'OS l1 ('~l a (·a pit.aI f Ol'aJlI af}
ver I i(lo~ de (pU' não Ilo<lcl'ão 
t1 p;xa r Bel;.>:rndo n t' lIl, ~s]led
a lnlPnt c~ \"i ajal' e lll ,n"íÕ0K, selll 
" licença (~sp('dal" , 

Mechado & Cia. 
Agências e 


Representações 

C.ixo poll.1 - 37 

Rua Joio Pinto - 5 

FLORIANOPOLlS 

Sub-.gentll' no. princip.il 
muncipio. do EoIado, 

17P, 

A Iugoslávia não se 
descuida 

Belgrado, ' 19 (U, P,) - Os 
preparativos militares da lu
goslávia prosseguem iu inter
ruptos, estando cheios seus ae

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiii~iiiI___lliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~n.:-1::i~::t--- l'ollorlos e reforçadas todas as 
li Os belgas lutam Igual'llições, pois a Iugoslávia

OUVIDOS ainda não sahe qual o destinoDr ARAUJO OLHOS ,. - I !Jue lhe está r eser\'ado, Toias
• -NARIZ, GARGANTA Cairo, 19 (Reutcl') - Infor- , as noites atra\'essam a s ruas 

ma o Q, G. BritânJeo: - "As : desla capital tl'Opas que se ell-
Especialista. assis~ente do P~ofessor Sanson t ropas belga~ estao lutando, ('a minham para poutos estra

do RIO de Janeiro. lado a lado <'Olll a s tropas lln-lté.glCOS das Irontei ras E mui-
Pela manhã, das Ii às 12 1/ 2 p: rial s bri~án,ic~s, nas opera- tos dos maiores edifícios deCon~uItas: A' t8rde d8S 4 às o 1/2 Içoes da Ablsslllla c tomaram Belgrado, lll ('lusive o Palácio 

Consultório: Rua Vitor Meireies. 24. Fone 1447 llalte na l ecellte captura de do~ ? espOl'tos, estão s~n,do re-
ARosa qmsltados para uso nllhta r, 

. I,.Odiscurso de Roosevell~ Mobilia de quarto 
. VeDde-s.e. uma. em listado de Dova. c~m i peças. Pa·

foi um incentivo para a Iugoslávia lamento à vista. Informações DIsta redaçao. V,-21 

Bei.!5rudo, ~9 ~ A, P,) -: A IdãOS da estrada da ,~ I eutralida- Aumentaram as forças inglesas
l::'~~~~~v~~e;:~~:oq~:: ~e~~~'i~~Il~ deD~u~U~I~~oll~~e~',a:::n ' forte blo-

I' Im Gra--Bretanha ,pa~sagem de tropa s e supri- cC' de, ch,efes 1'~lIlicos c milit~- Istambul. 19 (u. P.) - Informam de Atenas que o efetivo das 
~a a como a - mento" de guerra nazistas pelo res serYlOS esta tomando 1l0S1- forças britânicas desembarcadas na Grécia ascende a 200.000 ho-

Bristol. 19 (U. P.) - No recente bombardeio noturno alemão seu território, assim <:01110 para ção pa ra que a Iugoslávia , se se mens, ao passo que, de Sofia, informam que se eleva a 350,000 J:.o. 
contra esta cidade, uma das bombas explosivas caíu a um par de ~:~b~i~~~ã~lá~~ d:~:;e~~~,~~~~: ::;:~;'~l~d~~~~t~:;'e~~r:st~~l~~li~~ mens o efetivo das forças alemãs na Bulgária. 

:~t:~: g~ ~:::.e~~~ide:;:~to~e:~~~:~:mc.:i!a:!i~:~::· d~;;saJ~ ::~~n~~1 :~~~x~~~ ~~ lil~~l~~a;~ ~i~~:~i:g:'~l~~~e c~~I~;~t~~i~~~ ••••••••••••••••••••••••• 
- era de afirmar lima frente I •dizer tranquilamente "Parece que grande calibre" _ nenhuma que permita estão !lreparando 


voltou-se para o canto e continuou dormindo. ~~~~~teOp~~~~I~~~ll~~to ~l~~~~~~ ~a!~II~:,~t'n~~I~~d~I~;~. to~~~~~.
·b I d I a êsses três IlolltoS: passagem dos croatas, (mjo lema de ação.(i -o orme. de tropas, transpol'te de mate- é: " Paz a q ualquer preço".I la tar na ~:~~~ desmobilização do exér- Curso de Guarda'livros • 
AI,eeiral, 19 (H.) - Em várial direçõel do l1'ande rochedo Nos círculos diplomáticos e em sua caaa • 

de Gilbratar, eltão lendo realiz.dol importantíuimol tr.b.lhol de 1I0S meios polítkos, tem-se a Peçam prospectos à Cx.. 
perfuração de l1'&l1del túneil. comunicando a parte central fortifica- iml)\:~ssãO de que o discurso do postul, 3il7 S, t~uIO. pr~cl ' .. 
da do rochedo com ai 1.lerial lubterrâneal do porto. Parece que o ~;:s~~~~I~n~~~:evelt, sá~a~o, ~~8"geDtes em o as 88 c a-

objetivo do eltado maior d. luamição britânica é diuimular, DO in· de desembarque' ~e at~o~~s cI~~ . 
glesas na Grécia aumentaram Afundou um trans- •• 
em muito a r esistência da Iu- porte de 5.000 ' 
gos lávia à capitulação coll1p!e- soldados. 
ta. Todos os jorllaiR estão, já fhunglll, 1 ~(U. 'i'.) - O • 
agora, cs tampando, livremen- jornal "Sllltu I'uu" puhllea. 
t etlltOl I I fI t t' I lo I 
e~~a nov~\~S~I;~IÇ1~~ r~c:n~:~ :::~'~r::::~~~o~~i\i j~~:~::;,s, :u~j:~~ • 
audo que o pai. precisa fazer '·!UjlH'UIll ;;.000 SOllhu!os, cho. • 
tudo pal'R ma uter " " 111 algulII eml·'" "UIU U'II Illintl, nu rio. 

~~t~!. a Indclle lldência nacio- ~11:I~g'!;~~:Y~:II:'I:I~t1I:lt: il!!;:~~~:r: : 
Di1.PI1l li ~jol'll uis que O país IhlllCIl, Indu no fululo, .IIl que • 

~::~~~~t~e~~~~~ç~:~"I~:'~~lIe~~~~ ~~;:ll~::I~(:;d~:;~!~ l~I:~It~:Ct!~:.
falazes, procuram lnlluilhar a I'IIS, o referido navIo trllBspor•• 
Iugoslávia e afastar Beus clda- tava mnu1vuel. , ••• 

TRANSFUSA-O : 
• 

• DO 8ANGU~ (l\i.\RAVILHOSO) ...,.=:'.....•• 

.... 
Com 2 vidros aumenta o pêso 3 Quilos. 
Unlco fortlflcente no mundo COlll 8 elemenlol tônIco I • 
Fosforos, CI11cl0, Arseniato, Vanadato, etc. ,t. 

• Cuidado com a. tuberculoso 
:. 

• 
• 

Os Palidos, Depauperados • 
Esgotados, Anêmicos,'

Ma. 
es que criam, Magros,
Crianças Raquíticas 
Superior ao óleo de rill"do 


de Bacalhau. 

R«tber40 oefello da IraDs~ 


=~~:I S::~';a~l:m:~~~D

!~!=~~~~=!=!~!~~!~I 
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noculADOIIA IDAL 

~g~pan~ia c Aliaºça~a Baia. "'11 IUIIU :: Auto Viação UCom etaÂ II' 

Fündadeem 1870 Séde: B~I~ 

Seguros Terrestres e MaritimÓIJ 


Capllal Realizado Rs. 9.000:WO.OOO 
Capllal e Reservas 50.058:377.952 
Responsabilidades em 19JR 
Receita em 1938 

,Q.I88.652:899$714 
22.786·18~148 . 

Alivo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71.478:79t'813 
S lnlslros pagos • 5.094:715'170 
Bens de raiz. (prédios e terrenos) '7.1811:2488949 

Diretores: 

Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pânlllo d'Utra 


Freire de Carvalho e Epifânio losé de Sousa 


Reguladores de avarias nas princlp:ils cldad~~ 

da América, Europ~ e Africa 


Agente em f'lorianópoliS 

( A M P O S LO BO & Cia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

óitú postal 19· - TtlephontIOB3-End. Tel. • ALLlANÇA' 

Escritórios em Itajaí, LagUlla e 

Blumenau. Sub-Agente em Lacres 

EfY 
a 'IWSPIRINII 

àllvia e reanima 

Goodyear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 
~~Itol de Borrach.s-Mongueiras-etc. 

Produto! da 

Cia. Gon~year ~o Brasil 

com F.ábrica em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

I F~~n~~~~-B~~~~~~"~:~~UI

- Joinville- Lales- 510 Francisco do Sul. 

Mostruário em Tubarlo. 

(da Ord.m doa Ad1'Oft&. 

dotl do Ora,UI 
 : Porto Alegre--Florlln6polls--Curitlba : 

Proeu.o_ .dUl lar_I~.II 
'10 _ o.. RI'".rtrçú• • • Serviço diário de pa.ao.lroa e eDcomenda.. entre . ala eg- • 

• pUal e CurUlba. com .enda. à.. 8 horem da mcmhã. r. cebeado •\( ~~~~~~s~ ~~~l~tOe8Jj" g: : - pa ssageiros •para1ta'ak'Blu1Jlen.au;"éJ~~9ua; eHoiiiV'illé, e com e. 
Proprredode ;JlÍd íís trl aL • ..../ ligação para SãoPàiilcr eRioi nodia inié-diã to, • 

Naturalizii.ções; ·: 

Av. ·GRAçl /ÂUiflÍA, .... .' Saidas· para Curitiba diaríãrriente às 6 hórasd~ · ~rt,anhl • 
26-1', s818"11... . e • 

CAPITAL FEDERAL • Saídas parI) Porto Alegre às 5a5. feira l , • 

ii!o!40!'!'4- -_- _.."'!!.;jO!!'Í . 6!'!!'9': e domingo., à. 3 horas 	 I1·_ ...::~:_ . ,",-_.- . -""! _. I: di manha. 
: Informações e passagens: •Dôr de dente? • Rua Felipe Schmidt : 
• (EdIfício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • .........~~~.~~..................•.
I••U•••' ••••••••,•• - • 	 e 

"'lo ........ b.c•• ~ 


Quer ser feliz ? 
Em negoclOs, amores , le, sor


te, saúde e realizar tudo que 

deesja? Mande 1$100 em sellos 

e escreva ao prol. Oma! Kh iva , 

CaIxa Postal, 407. Rio de Ja

neiro, Que lhe indicará o mele 
 18 	 POUOl
de obter trlumph o, prosperida

J\e. tortuna f saúde . N~n hesil•. 
 Não póde haver saúde com um sangue im

·puro a correr pelas veias. O ELIXIR DE NO
GUEIRA, do pharmaceutico cbimico João da 
Silva Silveira, é ., ..-aior depurativo do san
gue. - O ELIXIB DE NOGUEIRA é mais qae 
am nome, é um SYMBOLO! 

Representantes e 

Terrenos no Balneario viajantes 


Escolha jâ o s~u lote à e ter- e ~~:~~6ad~O~lIrs~rNe~g:i~ s~~ HELENA DE VARGAS 
reno no Batneário da Ponta do rio e luc rtllivo. O timf\s con . Manicure e especialista em "permanentes»

do Leal. As conslruções aumen- ções. Cartl\s à FABRICA DE e penteados modernos 

tam. A planta d(lS te rrenos acha- FOLHINHAS Rpf, 601, CaixlI 
 De volta a esta capital, comuniclt à s suas gentis
se com o sr. Arl Sanl(ls Pereira 3.097 _ Silo Paulo. freguesas que se acha à sua disposiçã o, noque se aeha encarregado d2 _________ 
venda dos lotes. Salão Brasil 

P R A C A QUI N ZEN. 10I • 

I= Registro obrigat6rio I 
Curso Catarinense de Madurt.za dos vinagres 

Prazo para o reglslro e animse: 120 dias para osMATRICULA 	 fabr icantes requererem registro dos seus produtos.
Curso ginas ial em 3 Ilno~, de Itcordo c om o artigo 100 


do Decreto Federal n , 21.~41. 
 Findo o prazo, OS vinagres, quaisquer que se jam as suas 
A\lla~ noturDal! para alunos de amhos os spxos, matérias primas, não pOderio ser ezposlos à vendi 
A mPltri cula estA aberla, podendo os interessa dos obter e consumo púbUco em qualquer ponto do País. 

i D[ormaçõe~ , diariamenle, na eMe do Curso, à Pruça 15 Procure ou escreva àde ~J)vl'mh [" o n 7. 

~ ~-~ 
 ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

CATARINENSE 
estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - FloriaILícraONTvêIDTiSE C!BU~d~m d~~r~~~e~~~~?a~~~ os nópolis, com casa filiada na Capital Federal, que está 

snrs, sócios e exmas. tamiDas para o apta a encaminhar e obter todos os registros.I . • grande pillllenlque que êsle clube raallllr. 
em Canasvlelras, dia 23 próximo (domlaIO), 89 15v.l~ 

NOTA: -- As inscrições acham-se abertas na «Joalherll Morlls-. li. 
o dia 20. Em vllla do elevado preço dos 6Dibus. cobrar-se-. a IlIIIHIr
laDell 	de 5$000 por peSSO~Bttoa~E~f~'IRA, 1'. SecrelArlo. .. 


I v. --~ 


Farmácia "Esperança» 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 
Ho;e e Imanhã será I IUI preFerida, 


Drogas nacionail e estr.ngeir.s 

Homeopatioll. - PerFumlrias. - Artigos 


de borrachll 


Garante-se a ex~ta observância dI!! 

receituário médico. ------- . ~-~:= ._ p.~ ITORALO[ 


Preços módicos ·-AUGIIO P[LOT[Nü~ 
R. Conselheiro Maira, 4 e 5 (edificio do 

Mercado, frente à Caso Hoepcke). (: O RI;MI;DlO INDI[ADU 
tone 1642 

.~ 
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I e di lolte "...._~..BEIJO-RIO a qualquer hora do 
D.Uclo80 I-CulcIacloeo preparo I 

Redeoolo e Otrlola.. 6 
na Jo!l.o Plnlo n. 15 

Tal to2:l-Cx. pOitai 1311 

ASSIONATUUS 

NII CapUal: 
AIIIIo 60$000 
Bem.ltra !ZIOOO 
Trimeltre 12100U 
11111 &100.' 
Nu.....ro nuI"" '!OO 

IIITlIUTO IIIIIIIIIJSTI&:8 
ClLIllOO , 

" . do 
Oro,Oj.lm. MlaU....nn 
Formado ' pela Unlyel'llldede de 

" . Oéaebí'a lSalva)
Com, priUca nOl bospltals earopeuI 
Cllaloa m6dlca em leral, pediatria,
doell9&l do It.t_ Deno"", apare·

lho genltO'urlllllrlo do bo T,em 
, e 'da mulher. 


Assistente Técnico 

Dr. Paulo Tavares 


,. ~~r~.::or-~OIXt~uCI~l~~~rl~ 
,· 810 Paalo'. R.peciallzado em UI· 

steue e Saúde PlibUca, pela Ual..r· 
ildade do . Rio de Joeiro. 

, Oabinete de Ralo X 
Ap&rtlllo moderno SIIUIENS para
dlqD6lUooI du dopncu internai 

' Cor_o, palm'-, ' nlloula biliar. 
ellOlIIIIIOI, eto. 

Radllilfallal 6_1 e radloKrallaB 
denUrlu 

Electiõcardlografia cUnlca 
(Dlqn6lUco precieo dai moléslla. 


cudlaoall por melo de traçado. 

elétrico•.' 


Melabolismo basal 

, (DetermlDaçlo dOI dlll1rblo. dai 

l\&8dullll de ••creç&o InterDa). 

. So:~~e ~::::~a~ICO do 
~ duodelllll e da blll.). 

, Oablnete de lisloteraola 
Ondal cartaa, ralol ultra·ylolete.,


ralo. IDlta·vermelho e eletrloldade 

mMloa 


Laboratório de microscopia e 

aniUse cllnlca 


::al~a~~I~:~I::Odli~~~:~f: 
mo, doeagem da urêa no I.Dgue. 
etc. Exame de urina, treaçlo dt>= ~d;:Vt.f!)~ ~'Tm~.t1~: 
ptI~Leecarrol, IIqutdo raqul8llO e 
qUlllquer '7~:::J:r:O.•lu~ldaçlO 

Rua Fernl1Ddo Macbado, e 
Telefoue 1.195 

FlORIANOPOLI9 

OR. RICARDO 
GOTTSMAI 

Ex-che'e de cll
n/c" do 

Hospital de 
Nueroberg 

(prols. L. Burkhardt 
e B. Kreuter) 

Especialista em 
ti1'urgia Ge1 ai • 

!,.1.,.--" . .... 

Alta cirurgia, gyne 
coloKla (doenças de 
8e060ra8) e partos. 

Cirurgia do eystema 
nerV080 e operações

de plast1ca,
CODaqllorlo 11 rUII Trlllll. 

DO, 18 (dlla 10 lia 12, • 
do~ Ib li!! 16,110) Tele· 

pbone - 1,2811 
Residencia A ru" Es· 
tave8 Junior I 20. -
Telepbone .- l.1Jl 

__________

1···················..··············1 
I Emprâsa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" !
I Tran'porte r!lpldo d. p......lro•• carpa com o ".por .Anna-; •· : '." ',., " untcamente de carlas com . o vapor ,.Max"•.... ".'O' I 

- - -- - -'--"'-~--- _.. -- - --~ ,~ 

SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS 

--------~------------~~~~~~-
linha florianopolis ...• ,......- 'I 

••• Linh. ,a fpolls.·Rio de Janeiro I·"" ,,"".-R" d. )''''mI : 
••Escala lIajahy·S. Francisco LaguM. 

e Santos. Escala São hanclsco 
Transportes de passsagelros". ... '. e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. •-'-_-'-' , ....."~,; 
Paquete C. Hrepcke 1 e 16 --------

Paquele -Max' 
, '. = PaQuete -Max>C Paquete cAna' dias li e 23 dias 7 e !!2 

dias 2 e 17 
'. : Salda á I hora da madrugada. 

••'> 
Embarque do Srs. passagei. Saldas ás IR horas p. m'l Saídas á I hora !la 

C'JGrtlto Pftlal II madrugada. ros até ás 22 horas das ves· 
peras das saldas. 

Ordens de embarques ati! ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques at~ 
Proprietirios: J. Moreira_& Ci., 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas 

saldas. das saídas. 

MARÇO 4 

•••• I 
- As passagens serao vendidas, no escrip!~rio da Em

Foi entrl'gue à prestamista Isidora Georglna da Silva, 
•• Observaçoes: presa, mediante apresentação de allestado de vaccina. 


residente em S40 José, possuidora da 
 f!' expressamente prohibida a acquisição de pa95agens a bordo dos vapores. 

caderneta D. 7.949, o prêmio que lhe coube em Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche sito
•• cRlta Maria-. 


da no serteio de 4 de Março de 1941. 

mercadorias, no valor de rB. 6:250$000, contempla 

Para rnaís InlormaçOes, ni séde da 
Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke

á rua Conselheiro Malra n: 30. 
••MARÇO 18 ·•.... • 
• \ ~.O.3.~.••........•...~
~~ 

TERÇA·FEIRA ------------------
Mais um forlDldável sortl'l(} a Crédito Mútuo 11~~fi~iG 1 fi~~fl~i~ iPredial relllizará no dia 18 dI' MARÇO com um 

prêmio em mercadorias no valor de rs. 6:250$000, Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de urna 
além de muitos outros menores. boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 

Conlinullmos pagllndo o fUlldo de reembolso 11. 


todos 08 ;>restamistas cujas cadernetas tenham 
 INSTALADORA DE FLORIANOPOLIScompletado 10 anos sem Interrupç80 de pagamentos. 
pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISoOO, fios para 
instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiais, estão a preços ao alcance de todos 

Inslaladora de Florianópolis 
RUA TRAJANO, 11 e FEUPE SCHMIDT, 11- Fone 1674AVISO AO POVO CATARIHEMSE 

LLOYD BRASILElRO 
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis .PATRJMONIO NACIONAL- Or. Remigio 

LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortl' 
no Slt.badl', e para o Sul Da quarta· feira): cCOMTE. AI. CLlNICA ·MEDlCA 

Empresa Jaeger & Irmão CIDlO-, cCOMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO Molestias internas, de 
Senhoras e Crianças emSaídas de FlorianópOlis às terças e sábados LINHA ?ENEDO/LAGUNA: cMURTINHO_ e cMIRANDA Oeral 

TUTOIAIFLORlANÓPOLIS
Saídas de Porto Alegre pera Florianopolis LINHA filO/LAGUNA: cASPIRANTE NASCIMENTO-. CONSULTORIO : 

às quartas e sábados Rua Felipe Schmidl-Edili· · 
Saidas de Araranguá às quartas, F R E T E S O E C A R G U E I R O S cio Amélia Neto··Pone 1592 

sábados e domingos VAPORES A SAIR: 9 ás 12e 14 ás 17 Dora. 
PARA O SUL: RESU)ENQA'I

Alllnll Im F1orllnolloll.: DAVID SILVA COMTE. CAPELA: dia . t9 de março para I{lo Grande, Av. Hercllio Lm, lse 
PRAÇA Ir, !.IE NOVEMBRO Pelotas e Porlo Alegre. - Phone: 1391 

=~=============::::~ COMTE. ALCIDIO: dia 2 de abril para Rio Grande, Pelotas Attende a chamildos 
---.---. .. PÀR~ ~e~ÔRTE· I 14 
SOCiedade Cooperat.lv~ de Responsblbsadade ANIBAL BENEVOLO:· dia 20 de abril para Paranaguá, ~========::! 

Limitada , SlIntos, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, Ilhéus, S. Sal· 

Banco de (rêdlto Popular e A9rlcoll C~~T:. Aéa~;~tA: dia 29 de abril para Paraaaguá,
de Senta Catarina ~aR~~~a~i.O de Jane!ro, Vitória. CaraveIas~ Ilhéus, S. Salvador 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN·RUI Tralano n.O16 - Sede 1J161J111 CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rtlflcad\lI,..---------.. 

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. AgêncIa-Rua 1010 Pinto, 

Endereço telelrãfico: BANCREPOLA 9 - Phone 1007 


Cidi,ol Ulldo~~L~~~C:J1;~LI;. I 21. Idiçlo 


E~PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos -, Descontos - Cobranças 


e ordens de palamento, 


~:~reclo:~:."rit~n~:nh..IX~mF.~~~~~I~: :e~r:!~~fl;:r:o "F!~~~':; A Blcola 
lIa~ Apólices do Estado de Pernambuco, com lIortelo 


semestral, em Mlllo e Novembro. 

PI,I todol OI COUJIOIlI dll lDôllcII rlderl" • dOI Bltadol 


di Ao Plulo, Minll 81rlll I Plraamlluco. 

Mantem carteira ef.peclal para admlnletraçllo de prédios. 


Recebe dinheiro em depósito p.las 
melhores taxas: 


C/C à dlspo.lçllo (retirada livre) 2% 

C/C Limitada 5% 

CIC Aviso Prévio fi% 

C/C PíaEo Fixo 7% 


Aceita procuraç60 para receber vencimentos em to. 
das as Repartições Federais, Estaduais e MunIolpal•. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Cooperat.lv
http:Oro,Oj.lm


Por preços extremamente vantajososCASA ANTENAGERKEN & elA.• 
Mudou -se par" a mesma

à rua Felipe Schmidt, 34
!oi.F.IU, FF.CII.-\I)~\ _\0 TILU' .;GO rua TirRdeDte~. D' 55 


nio. 19 (c. lI.) - Em \' lnudc fr~ »1'0- Es!IeclaUdade em cansarias da 

\'ü autnrnohilis ti<-';l "SlIhldn (la .:'Ilonta Agentes Autorizados dos afamados Rádios rAdial , da aparelhas alélrlcas 
 AMODELAR
Ilha", -10 S'r'ande Pn:'m lo Citl ndc de Pc em aeral. 
lr(,polís. que se re.aliZóJI'!I no domingo. 30 Sp.riededl' Il proolidão está liquidando todo o atual stock de ternos 
do corrente, a estrõlda Rio-PC!tr6polls Preços ao alcance dePI-IIL.IPS 	 feitos e também 08 seguintes artigos de verã~ ~~~~o f~~~a~a	h:OlotJ-~~~~: (~~r~~~hf~ pc- -Iodos

.Jl-SG \·ESCF.U Vendas à vista e a longo prazo FACILIDADE NOS Blusas de seda desde 11$000, tailleurs de tus· 
sor a 49$000, vestidos de seda. maillots etcI'i",o Alog.·o. 19 - no.lizou;;o, no do-I'~=====~~~~~~~~~~~~~~~I PAGAMENTOS 

~:'~::::~,~~:~:~:~~!~:r~~;~nl;~~~~~,~~~~:~:;; Anda o almirante em {{tournéen I~-----v-~2 N,B. - Dentro de 30 dias receberemos os .F.m.·. 
FI/j ~'(:II'll;=!OI~ d~IGIl:~~j~·~ll:~I.~~t°f.:C~~~:::j~ Be~gl'allo, U) (A. P.) _.- A atluosfel'a pesada desta capital -t-2-3-----lh-:- dos ternos da Iltl conFecção .Fischer•. 

~lt:irio Dorlie] c.:;. Em tt:l'c..:l I'CJ. H u· a inda lHUi!-; aUUlen toll agora C:Ol11 o apal'Ccillwnto. 110 principal apare os 64 v.-19 
\ ';,1 un~~ " -'~~:~I:~~~~:t~ll,l:c l )~~~i~'~ll~l~ ~~' g:'~~ hotel urbano , de 1I11~ a.hnirallte ~l.e~lão , e.lll grande lll~iforIne, At.enas, 17 (A. P.) _ De 
Olh._ 1""0"0<. acompanhado õlc trcs olllros ofIeIals naZIstas, ~odos eles al'- aeônlo com informações PUbli-1 E N ~ pedidos de remoção das paten

(] "OTM'O(~O IS ' ....TO l\I~d?s, ostenta ndo. espadas e. mostrando a~ pClto lI1e~alha" cadas na i\lllll'ensa grega, io- _COS e otícias tes de registo do impos_to . de 
1'10 1" o i' r I'c;)l"Ilhan u:s. O ofICIaI ~\IJlcrl?1' era o a h?lIrallte Rl.'ell~old- ram dest.I'\Iidos 123 aviões \ta- consumo, podendo, porem, o 

:,·'.I~.:.I;,:.,,.' ..I:'lr:1'O'::::ln'lf,:".:o~~g':""l'"I;:Ia·O':'·l'k.C~·loln~;~::r·~oop,.r;' r.~'~X~'·l~n:;o~~ Ado;.\-, que, ~egl111dO .:t.;e. d ~ z. ,esta elll :' t?Ul'llee, de confe~'encla~ ':' li anos na 1l1tima quinzena, 	 ~~g;~ento ser efetuado até o~ ..I;;• "·· ". ~ . 
"0 _-o ,~" • , ,\ legaçao alema, IIItel p~lacla 90bl e a IH esellça (~esses ofl- afóra numerosos aparelhos la , 

CIaIS e a muncl!'u CO\l1':l I'estlam, chamando .a atençao gera.!, ava riados. O preso da República assinou 
I'espolldcu que eles aSSlIlI eS(.al'am porque "Iam apresentar-se __________ decreto, determinando que os , _ 
às autoridades-' e, pOI': a n to, tinJlam que vestir primeiro uni. Comprai na CASA MISCE atuais cargos, em comissão. de I O e~erc,clo da caça se a<:ha 
formf' . LÁNEA é saber economizar' aiudante de tesoureiro e paga- re~u.lanzado pelo seu respectivo

dor do quadro permanente do Co~,go, .s~ndo que as hcenças 
Ministério da Fazenda, passam estao sUle,~as. ao !,aga~ento de1.,l.}{i~	 a.,' ..............,...:i,,•...!..••..j';ijU*t. 


e a ser exercidos em caráter efe- 20$000 (y:nte nul ré,s) as de 
~ ~,-. tivo amadores, e 200$000 (duzentos , _ - mil réis) as de profissionais. Es-Cartazes do d l 

.....__....._ Em data de i 7 do corrente ta arrecadação far-se-á em estam
,-----.-...........------, o sr. ten. cel. Valdir Lopes d~ pilhas federais------- no Posto de Fis-

H O .I E 48.-lelr8 H O .I .E Cruz dignou-se comunicar-nos calização de Caça e Pesca local.11!IMllt.Ú'el.u.bpD -G . -0- haver assumido o comando do Convém saber que o perlodo 

Nlo conv6m ver CINE REX CINE -O-ODEON I NO IMPERIAL 14° batalhão de caçadores. de permissão para caça de ani
- mais silvestres. em nosso Estado. 

Istambul, 19 IA, P.). -_. Sabe --- FCIIII 1511 -- --. FeDI 1'511-- Termina amanhã o pruo para vai de 1." de abril a 31 de 
se aquí, segundo telegramas de A'. 7.30 ho... Faal 1682 - A'. 7 • ., hora. a apresentação à Alfande~a dos a~6sto. 
Atenas, que os correspondentes MIlvlB DeUI111 - Jean A'. 7. 9 hor.. '. DenRls O I11I1 - Harru 
estrangeiros de guerra, que se Arlur I rnd Mae MurrlU Um rum IlnllcloRII. nltural. CanlU I Mal PandllloR 
achavam em Salonica, foram cha Im: vlollDtO, alUlUlllmo. unleo: Im: Compre no VAREJO por preço de A 
mados pelo governo grego cóm 
a ordem de recolheremse àque Maridos em Guerra Mistério ao 
la capital, interpretando-se essa 
ordem como decisão de não con profusão relâmpago ald~dromo 
sentir permanência de jomali.tal Mo prOgrama: 

estran~eiros na Grécia aetentrio- Mo prOlll'ama: D. r. I. - co",pl.....ilIO n.clon.l · Mo ·•. PI'OIralDl: 

nal, onde se espera. a qualquer D. r. I. - (oRlPI.",.nlo n.clon.l Pr.,OI' 1$500 • 1$100.. ' D. r. B. -Co.pl.lII.nlo nacloMI Rua CODselhelro Malra, 7 

momento. um choque. P"COI t$500 - E,lud.nlu 1$500 Preço. 1$500 • 1$100. 18 


Exijam o SabAo 	 .... .._ 

"YIB8B.;:\BS'.IJI.IíID.D!I~' 

d. WIT11~;' 6 .,ll._Joi:âfillj " ······ ·' tM~rc;[i';~eiístrada) 

POl8CON8BHV A. B 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




