
\, A'RIí'nia está e 	 Turquia lutará 1

Istambul. 27 (United) - ,\ Trrt ·r c-:, " , '''' ..'''.'. '".',' • ......._ c ....."" 4_ f.t#r'_ ..cf.... 

quia acelerou. dt:'sdl~ ontem. ~cu~. 110 qUt' consolidou sua sUuat;'ão mi~ dos n..f"'Ila.f'.... ..... .......- ......_11.0 a ...•. - . • fc:t •.~ • .,u.I.at.&. alfka4_ •• ..4 h . •_ .. • ~ \ u ...... ... ... • .....rt. 
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' .....".. r . .. . HlLtat. ..ne . ......."'
preparati'\'"os bélicos. em ,'ist. de \' IHar. Rússia ".""'111" A fHI.II(.I". ~.a(" \ rehe • M _ •• (;rj·n...-.n••, ... ~- 1'...........t4c.l.(~ -4iA'•.•" I "V~ .-r.at..- . tal.,...... 
ter aumentado a tensão nas zunas t....uzenH.e algumas conictur~s sôo sica da Turquia contra - Qualquer de resto,indica que a~ duas potên- goslá,·ia. Será -fornecido um c,ornu., se (Iue.('-.-mi ,.d~r. laN'6 ... bale".• 
:!'linda lh-rc:õ do Mediterrâneo ori' brc ~e o act.lrdO c.bm a União Sm'ié- ataque. __ das poderiam considerar o auxilio nicado, mas não ~erão re"elados os \ ria, Se'·ki.c.('O.\I......._ ~~_ 
ental. de\'ido à incorpora('ão da tica. considerado unhcrsalmente Circular~m muito!' r.u~more~. en- ia Turquia coatra a ...~Iemanha, Ac- detalhes da assembléia, de Sofia ltar • •U._r.. ~&11 ~"f" 

IUloslâ"ia ao "eixo", lConlO um golpe st.'rio paro a Ale- (re (lS quais o de Que JO se encon- crescenta-se qU,e." hil ,tempos, Ri! O ("h~l'ado moral da nação poude IdipJomáticas . . ,_ ~ :, f{It~ - ...~~......r...ê-..,ACJ'diflMl ..• 
Em lodo o pais "eriricaram-se mnnha, serli completado com ah;:-um tra,,'a próximo o auxilio militar so- IlenSa na )JosRlblhdade de que a ser apreriado nas assembléias 1'0- sentar:í ao seu g',,\-·êrno':lmplà-:in . 

fatos que re"clam n \-'ontade nado- ~ cun\'êniu de auxilio militar. \-'ieticn; mas, nos circulos oficiais. nú.ssia e a GrÃ-nretanha coordenem IJulare~. celebradas em tucla a Tur- fnrma('iín st,hre o perigo que repre
nal de lutar. Se alguma tr0l,a amea-I ~a:;;. esferas informadas salienta- negou-se ter o mt:'nor conhecimen- snu politica exlerior. no referente quia. em (IUe membros da Assem- :;;enta. para a Turquia. a ocupa(ão 
('ar a independência e a honra da: se que a reafirma('iÍo do acôrdo e to de tal auxilio. e naJoõl esferas di- à zona dos Uardanelos. bléia Nacional IJronunciaram dis- da nul~liria. Aneditu-se (IUe sua 

!:~~:iad~o;~~~:r~~~en~~e :g;:::~:: 1 :md:C~:~l~~'i~i;i~~!U~::aS~g~;~i::Ui~~ ~:~áticas hrihinicas diz-se o mes~ ni~::. o~:~'~ar;:,rt:. : '::ii:::.i;; ~~; cur:;;()~. os quai~ Ih'eram com. o tema Irecomcnda('õel'; permítirão ao go · 

assinado com a Rtssia. reforçou Illois Que. agora, pode concentrar Nos mesm.~s cir~ulos conSidera-I Rela('ões ;r-:xteriort's, ~~raJ.·ogIU'. de- :e:t~;~r~:iaT~~:~~i~..~~'á em perigo ;'í~~;~J i:~e:~~..~,7::a~rie;~t~~:n:~1l ~: 
Cmoa~!·,.icd•• rda.,.eTlmur·qn.I,~••a.oPnmSi.~sãmO oditP.lmo-. i Sdu.n'h· .,fmor.~n~..',·sdo"brm•••i:;;'Trd.~c,.u.me m. izlohnão sc que a reafnma(uo do paeto rus- "em falar numa reunmo seercta do A imprensa lJublica crônicas sô- conta a ameaça que significa eSSA 

'"' a so-turco de niio agressão I)óde dar Partido d~o PO\·o. eXlllicando o sig- hn' discursos idênticO!i I)ronuncia.. ncupa('ãn. 

Seja o que 16r. o I \Descoberto o ..rue:. 
dos corsáriosLondl,~~I!S (~.s~~r~..,~ I 


imprensa local ",iI·ene que " 
 LOJl(ln'~, ~s (Heulp!,) - Nos 
calma ,·erificada durante ";n (~íl'elllos diplomáticos neutros

I 
'i c1psta ('al,ital tU'(llltIlH-SC a des

as sercias de alarlua anti-aé
('o noites conse('utiyus, quando 

eOhel'li1 1'('('('nl(', ]lO Oepuno
I 	 I ;\tltllltí('o, dispositin)sreo não se fizeraul ouvir, deve de se

s('r tida ('01\10 indieação de pe
OE~ltado 
11lIt'lhantes a gTalHlps bolas, cx

rigo lInillente. I t.!·(-,IlHlllwnte sólidos (' pesados,o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINAO .. Daily Express" dedara: 
1103 alelnães não nos utacanl, 	 Diretor-gerente: Altino Flores !'~~~~':~~~~(l~e nlll~:~~~~\(;)]~~:'C!~i~~I~~i:~:I 

clt' \"Ín'l'PR 4._' <1(' lllal {'I" i:.l R de ol'i porque deyenl estar preparan
~()lll A(\l'JnfJ 11 i(";\. l+~gRaS .. búdo alguma ('oisa grandiosa, 	 I 

certamentc o à Grã ANO XXVI Florianópolis - Sexta-feira, 28 Je Março de 1941 N. 8207 11H!-' ", ao qlle' a("Putnanl êsse~ 
Bretanha. Talyez não assuma 
a fórma e a intensidade dos an

ataque 

I 	 I ~':'::.:~~ I::~ ,~:;:~~~:J~}~:~:'::;!i~:t'a~:~~~teriores. Talyez re,-isla li f.\r- A pégada de um 
n().ma de ('onstanl"s" Ol·ganir.ados animal que viveu há A Linha de. Aço Britânica 


ataques aos nossos portos. 500 mllh6es de anos 

Também é possÍ\·el que 1'1'0-	 VEND-EM~=SE curem trazer ]laraquedistas a \~'ashingt~n, 28 (nelll~r) 
vários 1ngares, shnultallcalllcn- .:\ ~ll~1th~onlU!l .11l~tlllltl01l a . 2 armaçõ_es com os respec

niente. né\o esperauç.fl de que IIlUIlCJa ,~llte h·t:HH:OS éln. a_l' Ilvos balcoes, um fogão eco

poderão d?ll1illar o terreno 0- {~.llCO].O?~a. dess:l ~g~'ellllaçao nõmico esmaltado (alemão) e 

cupado ate qne ('heguel1l as di- uenu[II'l.. e'Honlla,am no I uma excelente geladeira G.E., 

visões invasoras". Grande Canyon 00 Colol'ado as Iem perfeitíssimo estado. Ver 


pegadas Ílnpressas fortenlente e tratar no "Café Rio BrancoH 

A Morte levou o 110 sólo de UI1l animal que yi-
•. 

Foram repelidas as 
homem mais gordo ~~~q::ta~oO cl~'i~~g~~a~le :~It~~ lanchas.torpedeiras

D do. mundo seudo feitas no local, afim de Londres, 28 IA. P.I. O Al
~?I!OS A,res, 28 (R~uter) encontrar-se outros sinais dês I mirantado britânico anunciou 

- \lt'l1Iado por uma slllcope se fóssil aute-dilnYiallo. 	
o 

que forças navais ligeiras de Sua 

Fernandes Blanco, grande- F..UI. trIste. men IImOr? 
(·ard,aca, falecen .Tuan José 

Majestades repeliram os ataques 
realizados por lanchas~torpedei· 
ras germânicas contra comboios 

luellte conhecido em todo o I Tens bronquUa? EstAs com t08~1'I? 
país como o homem mais gOI'-1 jt lei d. Nosso Senbor: 

do do mundo. Só I. oalva o CONTRAT088Jll. 
 que navegavam no Mar do Nor

te nas últimas noites. 
Eis o texto do comunicado a 

êsse respeito: - . (As operações 
levadas a eleito por nossas forARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,D,. ças navais ligeiras nas últimasNARIZ, GARGANTA noites no Mar do Norte tiveran1 
rnmn rp(:111t- .... ...1 ........"',,",<>1 .......... ..,t-~"'llro(:
Especialista; assistente do Professor Sanson 

MI;U inh'Ciro~ prati.oá.ndo 1\n1 atalluc à baioneta, a b6rdo de um navio de guerra. Os ma- realiz~do~ pela~ lanchas-torpedeido Rio de Janeiro. rinheiros britânicos incluem no seu treinamento diário o combate COlpo a corpo, e nessa fôrma ~~~ a e~~s, co~ ra nos.sos com
dPela manhã, dl.\s 11 às 12 I/~ de ataque são êles intrépidos e valoroso como O [oram os marinheiros de Nelson com a es pada. mos.. ar~as ess,as um~a es fo-Cc,.nsuItaS: A' turde. das 4 às 6 1/2 «(Foto de Bristh News, especial para O ESTADO). :~;'~~'Sn~'el:~ :ã: ~:~~::I c~~~

Consultório: Rua Vitor MeireJes. 24. Fone 1447 G d 1- seguido voltar às suas bases. Du-EM E A 	 urso d e uar a- lVlOS r~nte essas op~rações não, s: re-ST LEIROS BRASILEIROS C 

C 

em sua casa g,straram avarias nem v,tlmas,
orvetas e destrouers constroem-se navios para a Inglaterra e Peçam_ prospectos à ex. ~uer entre os navios de Sua Ma

construir·se·ão para os Estados Unidos ~~S!~I~o~~!7e!' t~~~~o~/;~d~. ~e:~f:se'm~~:n~: d~~al;'~%bO~~:
N:~~~ar;r~'n;8h~~:~!~::~ f-;;[ ::~~êl~~\~zd~lufeOgoO'''~~~~r~y::~~ Washington, 27 (Uilited) - da, aos Estados Unidos, 110 des atacados pelas lanchas alemãs". 
iniciada já a construção de Todavia, êsse tipo é o mais in- O embaixador do Brasil, Carlos corrente ano, de magnésio, m 
grande nÚI?ero de um no,-o ti- diellJlo para: o comboio de no- :\Iartins Pereira de Sonsa, de- quartzo, ferro, mica e diamall
1'0 de navIOs de gnerra: - a dos mercantes. pois de conferendar eom o tes para uso IIIdusl, ial, no \"(1-1 Dr MADEIRA NEVES - médico espzcialista em 
('OI·veta. Nas próximas sellla- Segundo os técuicos na,·ais, sub-secretário de Estado, ill- Iloal,:egsl.oAbacl"e<lsece1,2Itonll,iIIo'Õeelsllbdael.dx'aí: -.----- 
nas, ('om a ('hegada da ]lrima- as diferenças entre a corveta formou que estão sendo reali- [)OENÇAS O(1S OLHOS 
yera, a batalha_do Atlântico e os "destroyers", são as se- zadas negociações para a ven- <101' qne o govêrno dos Esta- 
tomará proporçoes seill prece- guintes: ___________ dos Unidos se mostra bem dis- Curso de Apcrlciç,amento e Longa P,-âtlca no Rlo de Janelril 
dentes. Centenas de cor\'etas "Destroyers" _ custo.... O -Formidable- no posto, em princípio, a acober
poderosamente armadas allxi- 5.00U.UUO de dólares: comprimo Mediterrlneo ~~~I~~:~'~~ã~~a~:~e 1:~:~~lI;~~~~';: Consultas diariamente pe,al:;'~~~~:a:alvgsàt81~o~::.as 
~~;~~a~ Inglaterra a ganhar a ;-;;-: 1J:s:~~~~~~,~tl~r~i~~~a3~a~~~I~= . Londres 28 (U.P.). -. "':.n~n- bilidad~ de divis~s em dólares, Consultório: Rua João Pinto n. 7. sobrado _ Fone 14G7 

A corve.ta é uma unidade que ladas: tripulaçã.o - 120 a 200 ':::-;:e:i~:r;à!:~t~e~~~t;~~~~ ~~::~e~a::~.f~!~~~O de produtos Residência: Praça Getúlio V8rgl.\S, n. 10 - Fone 1504 
se co.nstroi rapidamente. Custa 11Om~ns; \'elo~~dade - 36 a centrando no extremo ori- Declarou tamb'ém o emhal
l'elatl\·amente.~ouco. E' r~pa-140 ..nos:." " entald,;sse mar, e que fOilxador que 'tinha informado o A Ru·ss.-a oa-o adm.·t.-ra· I·
rada com fa~,hd~de e rapIdez ,COI\ ela --: eusl? ,,00.000 reforçada com o porta.aviões Comité Rockfeler de Assuntos • 
e ofel'ec~, aleni diSSO Ull1 alvo r1ohn'f'~; (>ompnTl1.) fi,l: dpg1o-" F "d"" d'd l\l 't' d '1 I b I 
n,enor aos a:iões e ;os navios I eam"nto 1.100:. tripnla5ão, 558 préo:;r;:'~~;~" c'o':tz;':b~~n~a~! ~s~~:e';:~~~s no

e B;'~:i1o~)O~:~.';'~;~: .tam a, 28 (U. P.) - laformações , ditau de crédito, pro

, 
de grande porte. Tem maior homens; yeloc,dade, 1/ nos. qualquer ação alemã nos Identro en~ breve, estar em con~ cedeate~ de Moscoa, dizem que"o ~ov~m~ sov~tico com!IIÜ~o~ a. 

Balcans. Idições de <:onstruir alguns na- de, ~rllm .~~e, s:; as tr~p.. d~ Relch _mvadll'em a 11ll0s1áVJa. a 
O "Formidable", um dos vias para os Estados Unidos, RuIS" sovleüca recoaslderara suas relaçoes com a AIe....Jua".TaJ 

porta.aviõea mais modernos uma vez que terminem os na- declaração t: inierpretada como advertêacia de que a Rússia dellllo-

Produtos CATEDRAL :~r~d:i.B:::~:~:- ~f~:~:~~~ ~~~~ a:I~~~~~~:~l~~nstl'uÇão, ciaria o pacto de não-agressão teato-lOviético. . 

á venda na ••••••••••••1••••••••••••sir Andrew Browne-Cunnin

gham provavelmel\,te com o Camisas, OravaIas. Pijamn


FARMACIA ESPERANCA objetivo de substituir eeu Melas das melhores, pelos me

gêmeo •·I1lustrioua", que so- nQres preços, só na CASA MIS
Rua Conselheiro Mafra, 4 e fi freu dano. em conaequência CELÂNEA. - Rua Traiano. 12 

! Grande descoberta: 
FOHE 1.6"2 

doa bombard.ios al.mãea d. Uma cidade multada(Defronte à casa HC2pcke) 	 • para e mulher : 
88 	 111. V...18 mergulho. de que foi alvo em 2.5001000 . ...._______________llIiiii__• em Malta 8 aeue arredorea. Rio, 28 (C. M.) _ Acaba de ·•• 	 .••_ dar-se nm fato curioso pela sua ~Preparadas para enfrentar o avanço alemão :!~:::~I~d;~i~lei~~I~~:lj:i°ac~~~ • (O RCIID!tdol Vieira) • 

: A mu/M/ não sofrera dores:ça~t·t:~:~!t~e~·.P1n~r~~.!.o:~ Essas tropas estão bem do. I~:~~,.:~i~u~ r~;~~:en~~~~~ ~~~~u ~~e~~~~~~, ~o~la ~~~~~~~ 
da Grã-Bretanha .stão-ae tadaa d••quipamentoa me- diplomática .m Atenae. da do Recenseamento. • AUL'fA .1$ Cot ICIlS L'TER.Il\'II.S l!M ~ HORAS. 
conc.ntrando na Grécia e canizadoa e blindado.. con- Atualment•• todaa aa li- A PrefeItura em fóco é li de • Empr~llu-se cem VOU!i Irem 1"'-"'. 
na zona marítima adjacente, tando com num.rOlla avia- cençaa estão cancelada. • São João d'EI-Rei, em :Ylinas. • combaler 1'8 Flore~ BrilrClIlI, Có!l- •. 
preparadall para enfrentar ção. 	 toda. a. tropa.. tanto brio O fato, que constituiu o motivo • cal!! UterlDI.lS. Men:s1rua;~. apó~ o • 
o avanço da. forçaa nazis- Embora nada tenha lIido t3.nicaa como grega•••e en- da penalidade, consistiu na re • b,;~~io~emorraVllls e DOre, nos • 
tas 	da Bulgária. comunicado oficialm.nte, contram naa poaiçõ.e da cusa a de\'ol\'er os questloná-

Aa últimas informaçõea .xiat.m ind[cio. d. 'lu. a fr.nt.. rios do Serviço de Reccnsea- • B' poderoso clIlmllate e Regu- • 
não oficiai. indicam qu. ·aa frota imperial tomou pOlli- Entr.tanto. continua a mento, que Ihc foram entre

fl'irça,. britânicaa ocuparam, çõell para coop.rar nas açõea. r.me.aa de hom.na. muni- gucs e reclamados com as t1e • IlId~~~~OxS~~A~~A•. pela ~uo • 

na p.n[n.ula da Trácia, o. efetivoo brit&.nicoa oaci- çõ•• e aba.t.cimentoa atra- vidas Informações exigidas em : comprovllda eflc6cloi i reCó'ltadol ••. 

poaiçõea ••tratágicaa qu. se liam .ntre 200 e 300.000 ho- vá. do M.diterr3.neo. afim sens diferentes Itens. por mats de 10.000 midicos. 


:,!ed~:m'::~~a~~!:t~ea~6~ :::·(oi m;;~d~ 1I~~c:~h~:~d: ~:.ad~~b~~~e:[;:~:~ :e:;~: re!}:;~~t~~.r~~~sôm.a 2~!OO!~~2i :. ...~ ....... X\:.. IC: ~~~:d~IIS.;~!.TINA. enCODlrll- .. : 


PQpe até a cadeia do Pindo, oficialmente pelo governo pa., 	 prefeito daquela c1t1ade. ............:............ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:UterlDI.lS
http:corve.ta
http:�t81~o~::.as
http:grande-F..UI
http:esperau�.fl
http:i:;;'Trd.~c,.u.me


••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '. 	 .Os ;: 	 Aut0 - V-~açãO HCometa~· :i. 	 .•'. 'Nervos 	 :. 
Pegando Fogo 	 ; ••• Serviço~~l~i~ !I~~~:~:~~~rl:~~&~!!~:~~!~~~~~.ta ca- :. 

pitaI e Curitiba. com saídas às 6 horás da manhã. recebendoi.. passageiros para ltajai, Bluinenau, Jaraguá · e Joinville, e com •• ,o~=:::::~~': :::"~::::;,::,:;;:~I:::;::::.;:~:~ • ligação para São Paulo e Rio. no di~ imediato. •l_I
inquietas c irriL'ldas que parece qUl' t ouo::; U~ 

. nervos est,io pegando fogo I 	 Saídas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã :~ i: 
. Estes 50f rillll'n t 05 intolcra " cis do:, nCIT eJS, c 


.. I"'Y out ras a 1t C1"3~'Ül'S mais graves da tia.lIch', :-;,io C l tl  : S"idu pare Porto Alegre às Su. Feira!, ' : ~- sados por dcsarral1 jo~ c pcrt ll rb..l~·õl·S d(' l'l' rtU:; 


,_ impOrl:lll tCti o rg ..los in ternos. 
 • e domingo" às 3 horas da manhã. • 
• . .. Pa ra C' yitar c tra tar tudo isto. U RC Rr.t!ultuloT @ • 

Geateira S<'nt d t: mura. Qt Informações e passagens: • 
R("~It!lldo r Geatcira C\ 'j la c t ra ta OS padeci ment os ner\'osos produzidos 


p~las molcs t ia ~ (lo litera, a a sma nervo!":l, peso, dores e coli ca!" !lo n 'll: r(' , 
 : Rua Felipe Schmidl : -l 
as per' Ur baçlJl'S c ( r Oc n~~as da tllCll s t ruaçi1o, anemia , palidez, ê11l1:ul'lic.l ;i o • (Ed ifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 
c hemorragias pro\"oc.1 das pelos sofri men tos do IItc ro, fr:Hlu l' iw g ..: ;'; il e 

desanimo, a fr. lqu l·/a do lItero, lris tl'it<1 S !-=uhi!. I ~1 Jla lpit a~'ú( ' :" , 
 .e••.~@o ~.e..•..••..•• e •••.•o.........• ,

peito fln Jl tl c\)raçt,I" ~ lIfn('~. ç'~i n, falta de ar. ! nntu!';'1::; , PC":;'I, {' d,),C's 
de ca ])eç:1, d (lr1 ~lL'lH j ,l 11 ;I:i pl 'l"lla~, l ' llj ôO:':; , 1.. ' (Ttil~ l'un, ir~ I :-: , ('L'f\ :\:i t· ' :':-: ('~ , 

pontnda:; (' d,:n"' ;-ô. 1: ) peito , dorl's na s ('o:-; tali \" nas r:adciras, falt a dca niil10 (ASA ANTENA
pa:'a f .17.('T llua lqu\.'r t r~balho, \.'anç.u.;os t' todas ai! p':rig'os<I:' a l tl'raçi;l'!3 
da s wdt., c l usud.1S p el:lS {'ongcslúcs c i llnam , H:;Ú('~ do tll \.' ro. MU l l u lI ' ~" P" f /\ fl Ill P~ rua 


rU fl ' j i r lld~ lIl p8 , O' 56

Rfgulad:H Gesteira c \ 'ila c tra ta estas COtlg:l·~ t t)\.'s l' ill llam.ll},·'t::o dL'::õde Especialidade em consertos de 

o 	começo. rádios e de aparelhos elétricos 

R cgulado r Geateira c\· i ta c tr~l ta la mlJL'm ;::IS t:lJm plil:'. l!.'õ l.~~ i lll L' r na::;, 


em geral. 
Sp r ierlu d ., l ' " rtl Ul idiio 

que süo a inda m ai.::; perigosas d o que [(:oi iIlnanW ~;úL's, Preços ao alcance de 

Cmncn : h.,j e nll'~mO - Iodos 

a u~ar N",':. ! , I,: '; r Gcs teira 
 FACILIDADE NOS 
PAGAMENTOS 

v. 1; 

Compan~ia • Aliança ~a Dais» 
~~~------------,----------------~ 

'Fundada em 1870 5éde: BAIA 
Sequros Terrestres 9 Maritimoo 

Capllal Realizado Rs . 9.000:0..lO'OOO 
Capital e Reservas 50.058:377'952 Quer ser feliz ? 

Responsabilidades em 19J" a.188.652:899$714 
 Representantes e Em negOCIaS , amores, ter soro 

Receita em 1 938 22.786· 183~l48 viajantes le, saúde e realizar ludo qUl 

Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71.478:79,~813 Precisamos para todos O~ deesja? Mande 1$100 em sellos 

Sinistros pagos 	 !I.094:715~1 70 e zonas do PIIIR. Nl'gócio sé ~ escrevn ao prol. Oma! Kh iva. 
Bens de raiz, (prMios e terr enos) • 17.186:248$949 	 rio e luc rativo. Oli !1\lI " CO II . Ca ixa Postat, 407. Ri" de la· 


,,0.. 8 . 0 .. rl"8 à FÁBRICA DE Ineiro, que lhe ind icará o meto 

FOLHINHAS R~ 1. fi OI , Coixll de obter tr in onnh n. p ro .p~rid. · 

3.097 - lSRO t'1I1J10 . I•. In r"IOa e so,.,rt e. N~() heslt • . Diretores: 


Francisco J ns~ I{udrigucs I 'edreira , Dr. Pâllfi lo d' l ltra 

Freire de Carvalho e Epilânio l os~ li.. Sousa 
 A Escola Jean Brando em sua casa por correSIIODdlDcla 

Devldamoole registrada sob N: SU em 1918 
~el:ulad ores de avarias nas princip'ils chl " (J.~ 

da América, Europ.. e Alrica DA lições, sis tema moderno, para Rtl 
hlibilitliT, me smo sem preparo, á prolissilo 
de guardo· livros, Ensino com o auxilio de 
4 livros que g uiam facilmente como protes ,Agente em florianópoliS 
sor parljcnla~. E cómodo hahilitar-se ao pé 

do logo, fem mesmo desatender os afaztl.


CAMPOS LOBO & Cia, res. O (Ourso completo de 12 lições, que 

lará em 4 meses e um diploma graUs es


RUA fErtPE SCHMIDT N. 39 pecialista em contabilidade. custam apenas 

3()0~ em 6 prestações, Peça prospeto hoje mesmo, ao au. 


C,UIIG postal 19·· Ttll/JI'.cnI1083-End. TIl . • AUIANÇA' tor m'lls conbecldo no Brasil. Portuglil. Alrlca; tem muls 

de 30 anos de en51no comerc ial: habilitou jâ um" geraçllo


Escritórios em Itaiai, Lagwla e de alunos: PrGI. Jean Brondo. Rua Costa Jr. D,O 194 Caixa 

1376 Sllo Paulo. ' 


Blumenau. Sub-Agente em Laaes 

. 3 

Goodyear 
Indtlstria Brasileira 


LLOYDBRASILEIRO 

"PATR~MONIO NACIONAL-	 Pneumáticos-Câmara de ar-CorreiasAlerla'LINHA ARACAJlJjPORTO ALEGRE (Para o Norl.. 

no SAbado, e para o Sul na quarta· lelra): -COMTE, AL· Mate êste sugador de e Salto! de Borracha-Mongueiras-dc.
CIOIO-, .COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. Não exponha a saúde d • , Sangue

LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e -MIRANDA. c ao tormento dos m c sl!a lamdra ao perigo Produto! daLINtlA tlIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO • . Flit é a morte certa d·qulfOS, ~Iverize Flit. 

TUTOIA!FLO RIANÓPOLlS percevejos ~ outros in';ét~o.quItOS, moscas, 


poder mortlfero esr" nocivos. O seu 

FRETES DE CARGUEIROS v!,do e é insuperávelaF~!gor~samente compro-


VAPORES A SAIR: ~~~~ão mancha. ' lt p~ ve· ~~GiiilM:il eia.. Goo~Jear ~o 'Btnit~ PARA O SUL: Elas , !io°8;~J~S IM!TAÇOESI ..
COMTE, ALCIDlO: dia 2 de abril para Rio Grunde, Pelotas - mujtas vezes oee. inefIcazes 
e Porto Alej!re, 	 quasiscmpr d·nr,gosas-e, com Fábrica em São" P~uj6
PARA O NORTE: 	 çado. Ffit é' :ende'dro de~perdi. 
COMTE. CAPELA: dia 29 de abril para par8n8 gUâ,\ em lata ama I ' I . o somente 
Santos, Rio de Janeiro, Vit6rla, Caravelas, Ilhéus, S, SalVador o soldadinhre a, InVIO!áveJ, com 	 DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

o e a faIxa preta.
e Aracajú. . 

DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· 
CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. 

IAgêncIa-Rua loao PInto, Armazem - Cala BadarO, ii.l#T t~~~~~~_B~~~~~~.lr~:~~UI9 - Phone 1007 12 - Pltone 1338 
S.n40....,o~ - . ..• . Joinvil!e - Laces - São Francisco do ;:;ul. 

na.lcita, Mostruário em TubarAo. 
H. G. DA C051 A - A..nt. 	 I 
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• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

.........1.... za .. .. ... 

a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FRIO "Café Java"
Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 ----,...................................: 
o Estadol • 


Diarlo YISI}(lrt1'6o 

Redao\)llo e Ornolo.. i 

r•• Joio Plnlo n. 15 


Tal. l021- CI. pOI.al IlIn . : ~ 

AImo 
8elDllltr~ 

Trlme.l~ 

1Ie. • FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 28 DE FEVEREIRO: DE 111'11 • 
Noml"ro ••U ••(I 

ND I"C"',,, DO SENHOR IESUSDOS PASSOS.• 93 TnUlOS AMORTIZADOS POR 1.115 CONTOS ••
HOSPITAL E DE CARIDADE • • 

Procissão do Senhor Jesus dos PIISSOS • • 
De ordem dli Mesa admioistraliva desta irmandade e • com as seguintes combinações: • 

Hospital, laço público que . sáb:1do, 29 do corrente mês, ao • • 
AUueloe lDedla.ate O!>Dt..r.( ,· 800ltecer. desct'rá da sua Capela, na Igreja do Menino Deus,. NXC Z NY 55l HD Ao. YXZ 5 HP • 

o. :~::!...:=~:.~~.f:!'~I.,. ~!~~oar ~:!~~r~~s ~:~~~~it~~:, r:gr~~~~~8~~a dl~m:::~n?~ • ~. 
domingo, às 16.30 boras, em prociss!lo solem'. • • 

111 Convido, por isso, todos os nossos Irmãos 11. comparece- • Amortizados com 50 contos •
~'=~-::t:.::r.;::a!oo·· rem a êõst!s atos, devendo apresentar·se da SlIcristla da • • 

" ________oa "lmesma Catedral, alim de, revestidos de ballldráu,-. acom-. DR. ARNALDO FIGUEIREDO, dentista, Pça. da Sé, 108 . 4."andar S. PAULO •utIpI uQud___.
-~ panb~r~~~'i:I~~~!~~~ ~~~~S:::·liéiB. que tellham dI' pagar. Snr. RENÊ CUVILLIER Capo Federa! • 

--'- .- - .--.-.-. - - . 8UOS promessa", que o fllçam com cerll pura , (lorqu~oto, de. DR. CAMILLO STELLFELD, socio da Drogaria StelHeld . Praça • 
11"11010 DI 8118MTlaJ pRrallna, não se rará uso nos altares. • Tiradentes 5ilO -- Curlliba Paraná • 

CLlfUCI Outrosslm, luço público que, às 8 boras de domingo, sorá • • 
do rezada Missa em altar fronteiro à Vpneranda Imagem, na _ Amortizados com 25 contos • 


Or. Oj.lma Mczllmlnn Catedral, Que, na vespero. se conservará aberto sómente • _ 

Formado pela Unlver.ldade de até às 23 horas, conforme foi del.iberado. • ANTONIETA VASCONCELLOS MAQUlSf: - Maoáos Amazonas. 


Genebra (Sulçal Previno aos Irmãos que, domlDgo, da, 9às 12 boras,. Snr. SATURNINO SILYA RIBEIRO, grandes comerc. - Alagoinb8s B81a • 
CoID prittca DOS hospital. europeu. acbar-me ei com o Irmilo Tesoureiro lia S!lcri~tio da Cate- Snr. PAULINO MARQUES DE OLIVEIRA, fazllndeiro, res. em Joa-
Cllnlca médica em geral, pedlalrla, dr8l , para o receblmenlo de anuidades. • quim Leite _ Mun. de .Barra Mansa Est. do Rio • 
doença. d" .Ialema nenor' apare- Faço. ainda. público qUI', no dia imodiato ao da pro-. SAMUEL .PIERPOINT, Aveaida Rio Branco, 247.10 andar Cllp. Federai • 

lho genlt:.~r~n~~rh:: o tem cissão (segunda.feirl'), será celebrada às 8 horas, no altar. Snr. RENE CUVILllER CapoF..deral • 

Assislente Técnico de Nossa Senhora dlls Dores, na Igrej!i de Menino Deu~, . ALMA AHRENS, socia·gerente da firma Carlos Heims.se S. Lourenç o Rio G. do Sul •


Or. Paulo Tavares Missa. por intenção de lod os os fiéis que cuncorreram às • • 

~~r;a::crad!:UIÂ~~~uCI~!~~~:?rlg restiV~~!~i:tórlo em Florianópolis, 25 de março de 1!l41. • Amortizados com 5 contos (Premio Unico) • 
Slo PaUlo). H~pecializBdo em lU· JUliO P. VIElaA, adjto. do secretário. • • 
g;'::eed~all~~ P::I~C:~err~~ Unlver- 123 4v.-3 • Snr. JOSÉ RIBEIRO SAMPAIO, grande ItlZendeiro. ca.pitalista' Lar- • 

I Gabinete de Ralo X ----------------.-- - ---' . ~~fQt~~I~,oIJESDS:oS~~~v:~o:aPltalista, Rua Miritiva,12 _ . Ilba Baia • 
:1:r:6'!'üeo':O:::Ddo~:a~ErQ~efn8:: Antes de comprar um Rádio-Receptor, • do Governador E;I. do Rio • 
Coraçlo, pulmilllll, vealcul. bUlar. faça uma visita à firma • OSCAR DE MAGALHÃES PACHECO, negúciante, cbefe da Droga· •10....n::14~::::. ee~ádlograJla. • ria l'acll tJ CO. Rua dos Andrada8, 43/18 Capo Feperal • 
8ad .-- . dentitl.. GERKEN & elA • Snr. SEB \STl.l.Q HONORATO GOMES, Rua B ~nJamim C'lUstanl, 1!;3 CapoFederal • 

Electrocardiogralia cllnica ., • Snr. SEiJASTIÃOS HONORATO GOMES, Rua Benj!lmim Constant, ! 53 CapoFederal • 
1J)!!!=:'poP~~:1o ~: 1::~l~8J~as à rua Felipe Schmidt, 34 • • 

- .,... Alé Fevereiro p. passado já foram • 

. Metab~~~::·lbasal Agentes Autorizados dos afamados Rádios • Amortizados 8:.065 Contos de réis 


(lJetermtnaçlD do. dllQrblOI dlUl • " . 

gl&ndulaa de ICcreçlO IIIlerDI\). Sol'I'··lt"l fi relaçilo completa d08 titul08 amortizlldos. na Séde Social ou 60 •
P 1-1 I L. I P S •SondaRem Duodenal • ~ ' u F r S • 


lEsa::.,q::1~~~ ,:Ic;r:~r.~i.' do • Agente ADOLFO BOE1id~C~Ó ~:~"~<i~~~~~; ~~a e Ippe cbmldt F/n. • 

Oabinete de IisioleraDla Vendas à vista e a longo prazo • • 


~1~a~r:!~~:r::~;i4:11~~~~~!~l:~. d : Sul América Capitalização : 
Laborat~~:'i:: ~l~~~:coP'a e HELENA DE VARGAS • • 

EslJllel de aoDgue para diagnó911co • O próximo sorteio de daemolr9t4izl,açà!!.Sol~ehr~/a~-a.lizado ('m :11 de Março· • 
da 1111118, dlalln66tlco do Impaludll- Manicure e especialista em "permanentes» •• • 

:~: d~~.:n d~· u~r::. i:eas;.~gd~ e penteados modernos • •
:..=: ~eDd;:~I!:)~ ~"rm~SI1: De volta a esta capltai, comunica às 6uas gentis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pua, _rOI, Uquldo r"qulano " fregnesas que se ach" à sua disposição, no 
qualquer ":"d!To~~.elu~ldaçlO S éll ã O B r a si1 


Roa F;!\!~o:e ~~:ado. e P R A ç A Q li I N ZEN. 10 

FlORIANOPOLIS 


PROCURADORIA GERAL 

Curso Catarinense de Madllr~za LB~HIDAS 188881A08. RiCARDO MATRICULA 

Curso ginasial em a HIIOF, de acordo com o arllgo 100 (da Ordem dos Advoga
do Decreto Federal D, 21.~41. dos do Brasil) 
 Cré~ito Mútuo Pre~ial

Aulas noturnas para alunos de ambos os sexos.GOTTSMAI A matricula estâ aberta, podendo os Interessados obter Processos admlolstratl I: 
iolormações, diariümente. na séde do Curso. à Praça 15 vos e Das Repartições 
de Novembro n 7. púbIlcca. RegistoB deEx-che'e de r.:II Proprietários: J. Moreira & (ia. IMarcas e Patentes oanic. do 

prow~~::a~rz!:g~:~rlaI.Hospital de MARÇO 20 I,>: 
Nuoruberg Farmácia "Esperança)) Av. GRAÇA ARAlIHA. 

26-1', 111111 11,.. Foi er~~i~~~~e ~~ ;JHe:!:~i~(~8~~~~:nda ~~~~~~mer" .do(Prora. I.. Burkhardt CAPITAL FEDERAL Otota c~~~~J7~mo J~:::30rl~: lhe >' e B. Kreuter) farmacêutico NILO LAUS 
00 valor dll n.

404 3IJ ~76Especiulisia em Hoje e amanhã será I .UI preferida. 11.-----·---_·_- -_·--·_;-----. 6:250$000 
CiJ'ul'gia Gel (11 • Orogll nacionail e eltranseirlS contemplado no sorteio de 18 de Março de 1941. k' 

Homeopatia. - Perfumlrias. - Artigo. Dr. RemigioA1ta olrurgla, gyne ABRIL 4cologl.a (doenças de de borrlchl CLlNICA -MEDICA 
sen6oras) e partos. Moleatlas Internas, de 

.- ~ ' : ' SEXTA-FEIRA
Cirurgia do systema Garante-se l: exata obJervâl\cia de Senhorae Oe~~ianças em Mais Crédito Mútuo Predial,um fOrlDldâvelsorlelo 8

nervo8o e operações realizará no dia ,. de ABRIL, com um prêmio


de plá.stlca. receituário médico. Rua f~l~~~~h~~:'l~~dlfi- em mercadorias no valor de r8. 6:250$000. 

CODaalrorlo 6 rull Tra!a cio Am~\la Neto--Pone 1692 


DO, 18 (da:! 10 6a ti, e 
da~ Ib 63 16,30) Tele Preços módicos 9ás I:~s~~:~ci~.horas. Continuamos pegando o lundo de reembolso a '.: 1,1

pbone - '.286 R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edificio do Av. Hercllio Luz, 186 todos !)!! preatamlli16s cuJaa caderoetas tenhám';" I " 

I
Hesldenc1a , rua Es· Mercado, frente à Casa Hatpcke). - Pho,ne: 1392 - completado 10 anol lem Interrupçllo de pagamentos. )
teves Junior I 20. _o. 

fone 1642 Att.nde • chamado.Telephone ••- l.lJl ~14~______,____ ........____________ __..
~1·. ~_~ ,~~~ ~ 
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o E.TADO 28 de Março de IM' , 

•.J r 

. ~ I., 

,\ T.\('A • .. ·(·,\rASF.~J,\ .. 

~ii:~~~1i;;:?~~·~:·~,~1It; 
~~ :: ~~ nuul. J!:!! ;~:: F On::,~n• • \ larl).. , nn .. (-de 114 1.11'11 d. 

• Compra, na CASA MISCE (;.u....:/':c,,;~; "om".. , - ad~~~~~~~"' - S. Y. !~::; [~h~~jtlt~]fi~~~:~B~~~~~1~:11.'LANEA é saber economizar' 

I. " 2 nUld. \\,(~I;;(J :$1." 
(:"'\O' I'nl EJcclrl. {'uIIIIIIIUY - Sn Fr:~ncl~('(1 ~ ' lInf. 

21.1.111 :! mud. K(;)':I 
XII1iunal U.'oadcu...Uult ('01111).11)' - N. Y. eu, 

IH ;1 :1 IImd. ,,'lU'", 31.o.:!: 
IH .. 21.4:' "'SUl 16.H 

W( ':\I: nl,lItuh'II~111I1:" ('011111:\11)' _ Phlla11",lphill 
1fi.llill :!O \\,('.-\U Já.:!': 19.G 
:l1.0:;" 2;; ,. 49.:1'.0' 

\\' «'l' lIlllith"ll P;:(~ F;le('II'I,' & ~Ug. ('0. - Uu.hm 
J~ ;1 J lII;ul. ,,'nos 3'.3 

w(U'hl ,,'hh~ UI'uadf'''''Uu&, FOlllul.. lIon _ no_tem Mechado & (ia. , 
:!II ,I 1 JlIlIII. \\'Rt.tl. (l.04 49.G 
ZU .. I matl. 11.':3 ::'.41 

n ora l ,oell) - )'mlrl'am"" em l'orhIKU~. Agências e 
l U WJ.wo Xo IUtlmu dll Ihu;1t Representações

:Xullellto" Mlmdlilll'. 
10,:10 ~lIr;:lan~l~~~:(" C.I.. poli.' - 37JflA~ 

20. 1~ "'GF..o\ Nolrel". R.... Joio PllltO";' , 
20.JO ~',:.~ lo. 0/1 F L O R I A N OP O L I S 
" "'IIOS2' 
21 W"RI \\'IU'~\ ~:~~::::: s.b-I,lnll' ao, IM_I;".. 
~I.U "'GF..-\ Tio'. 1110,." ..,,1< Av_ ..uRdplo. do Eolado. 
~I.U "'CRX 
3t.U \\'~m "'ncA ~~~1~~~\~'004 1 17PaLI(e" 

2 1.:10 WGE.-\6a.;;--- HO'. 21.:10 WNRI WRC.\ ~:",~!~I~,:!1:6~?nnce Morreu .....~~'HO'. 
21.n-o- "'GE.-\ Notlc'.' pela s6pa:c,....,. 111" ·",,,,. Pôrto Alegre, .28 (C. M.) :!: \\'GEA ~Ialln('e ;\Ielotlit'.CINEo-REX NO IMPERIAL CINE ODEON 

WR(a 

Du" ' s.ô!!:!.:IO Mo",. ,' nd Virando a panela da sopa
••• Fau 1587 ••. ". FODe 1Sal ••• . . Foal 1802 _ 2:1 Ura,'" li,,·..,.. bre o peito, o menino Louren-

A'. ·7,30 hOf., A'. ~. 7 • 9 ho,.. 
Pre.lon Fo.tef. Im: Clalre Trevor em: Bln:':. 7R~~e~:r"eDl: I;:=====================:If~~:l~l.h~n~Oc~~·s~~~~~CI~ov::; 

Jerônimo No tempo de Mãe por acaso Antenor M orais i~r!~:u.q"eimnduras recebidas, 


No pfogfama:
CINE y8Rt&'t~l':IILEIRO diUgênclas D. F. B. - COMPlallleftlo n.clo",,1 @ipupgião ]ê)Qntista 

Váz do mundo, Jorn.1 P...mounl No progrlma: Apólic:~s ,
Das 8 às 12 e das 15 às 17com nol"i6rlo cOlllplelo. D. F. B, - C_pl•••nlo lI.clon.1 Compram,s,"\ajl6lIéií , •• P,ecol: 1$000, 1$500. 1S000 dtrlls, pr.l.rlndu. ·..o(p.r. ~IIÇOI 2$000· Ellud.ntel 1$500 P'.COI: 1$500 • 1$100. MigueliDho. 6, FLORlANOPOLlS.I ________________ .Jldl~lo.tldol'», IllIormlçhsn••II". rt . . I.lvI. de cenlure. Imlll" li' 1 O InOI Llvr. cll celllMII. 
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