
'.... Ior.. _
A!,!g~~16~i~

unida e· forté 	 ID8dgad0re8 
Tall ',3 ( . P.J - Em 

dita-se que o chefe do go\·t'rno 1'mL r n I"f'w'lou que 
projeta solieirar nlll voto de 

Belgrado, 4 (U. P.) -Acre

foram osalelllã~~)q~~ luatlJnl
confiança de seus eolahorado ram o incidenteocoiTldo bó. 
res, afiuI de assegurar o apoio 

ta 
mais de nm mês, pefto tt, ,\ r 
gel, quando as tropas natlvdeeidido dêstes à sua política. 	 aMAIS ANT\IGO OIARIO DE SANTA· CATARINA se amotillaraul e l)rovoeanttH 

creditam qlle ainda resta deci
Os ohservadores neutros a Direfôr"gerente: AlUno Flores várias mortes, tendo sido exe

dir se o gabinete eOllcedel'á cutados algnns cabeças. 
plenos poderes ao genera] Si Sabe-se qne entre os Iídere.

ANO XXVI Florlanóp~lis- Sexta-feira. 4 Je Abril de 1941 N. 8213 figuram traidores argelinos qUI!movitch para pôr a nação em 
})é-dc-gllCl'l'a. no caso de se !taviam saído dos campos ale

comprovar qne serão inúteis mães de prisioneiros, onde Sl': 

lhes falou das realizações dll 
os esforços qne se fizércm pura nazismo e se ]h(,8 entrcgal'alllOsre Matsuoka e o Palia Esmagadora derrota dos alemãesmanter relaçõl's amistosas e 

[mulos para slIa distrlhuiçãe>.pacificas com todos os vizl-	 Belgrado, :1 (U. 1'.) - O g~.- destino futuro ,Ia Iugoslávia. c)uando regressassem à Al'gú-nh08, e se o Eixo aprescutar Cidade do Vaticano, 3 (U. Acredita-se que o sr, Mat- billete aprovou ontC111 nlL ])1'0- Sen assputÍlllCllto YPlll forta
uni j;ultiulatnlll" que sf'ja illl'- P.), -~ Segundo fonte geral- suoka tenha sugerido à San- gralua e1l1 virtude do qual r.;ér- leeer 111uis Hindu os vineulos lia. 

ceitável para a uação. 	 mente bem informada, du- ta-Sé que não continue pres- vios e ('roatas formarão num 'lue ligam os ('roátas ao govôr- FOGEM PARA O SUL 
Não foi possivel sabcr se o rante a entrevista de ontem, tando à China um apoio "frente úniea" eontra. qtla1qlH-~r no de llplgl'aelo, apesar de uele 


general, SinlO\~iteh so1ie~tará do ministro das Relações que poderá ter o resultado nação fllH~ tente agredi!' a r1l- t'igllrarcn1 l11l1itOH sél'vios que "C:Ii.I'fl.:1 ~A, li.) - ...~s rorc,'as il:.· 

dos 18 I1Ite~rantcs elo gabinete Exteriores do Japão, sr. de consolidar indiretamente goslávia. autcriOl'l1lC'utc se haviuln 0llOS- 1!;.IIlas (IU'-' logl'lIl fll' ASllla!'óI l' :\I;I ~ ' 

que redijaul uma declaração de Matsuoka. com o Sumo Pon, a posição da Rússia e que o _ .10 it allton01l1iu da Croácia, s:llIa Il:Il';I (I SIII li'l1l (Iur dianlt' LJlll rf 


Jlolítiea ou se reservará para si tífice, além de se discutir a comunismo implica no ate- Belgrado,:~ lU, P.) _ () I S{'rvioH e eslovenos c:ollside- I'ola allalllt'nlt' Jll'I'igos:I, l' St'II1 

essa tarefa, uma y('z que tenhaIpossibilidade de serem rea... ismo. Também teria acen- "leadc]''' el'oáta Vla<1ko )Tat- l'al11 O reingresso do SI', )lHt_llll:liOI.t.s ~H'I'Slll't'lh·:ts di' l":t'U():u' ao 

procedid.o a U11la troca de J)on- lizadas "sondagens de paz" tuado que não é religioso o {'hek. <1('('d(,11 .0I1tC111 el11 l'('aR~ll-1 (,he,l\ no govôrl1o eo,n10 nnUl CR- ("I.:.I'~'O IJI.'JI'.illit"I'.:, CnJl~o. (~IlJt.:t. "llert 

tos-de-\"Ista, ,. 	presume-se que tambem se interesse do Japão e que. nlÍl' a \'i('(~-lJl'esidên('ia elo Con- Illa~adora derl'ota dos alclnães, II:l~J\';l, POdl'l'jJlI jlll'lgll·-SI.'. p:lI:a 
:Mas tenl-se ("onlo eOlsa 111alS discutiu as relações da R~s- por conseguinte, sempre per-\ sclho de :Ministl'os no g:o\'êrno quP IJl'OClIravum semear a dis- A~ll'I) t' tllllro~ .1)t)~'.I()s 1IIt'I'IIltllllillS 


ou Incnos ~erta que, a dar-se sia com a China e o Japao, mitiria a permanência de cio general Dllsan 8inlo\'il<:h, céu'dia na unida(lp interna da IIH'Il~)J"l'S jla 1·,I'III·l'la. qlU: :-;('gllt'a

a gller~'a.elltre a ..~I~lnanha e a com respeita ao proble~a uma missão católica na pelo qne é esperado nesta ea-1lugoslúVia, justamente quando IIH~IlII' .t\t"I'H.l l'sl:I.I~ bl()c~lI.{';J~IIIS pe
Iugosl~Vla, .e~ta. ultllna ..a]lre- relacionado com as missoes IChina. pital, para a huportantc rell- u nação \'(~ aSSOll1al' its sua;.; I<lS 1I11Jdatk~ 1I:t\":dS hnlill1l1'as" 

'Renta!'a ~Q llllnllgo luna fren- do Vaticano., Diz-se i t.1olmente ue o nião que o gabin~te rc~li,za)'ú, fronteira:.:; as forças g-el'llIÚni- Esl;1 altl'I"I1:1li\·a. l'11I tlifinili\"o, 

te unIda desmanchando as es- Nas mesmas esferas decla-I M' gk .' '! lla qual talvez seJa (.lee1dldO o t'as, ~j'IIlII'IlII' Jllldl'l'ia t'pnduzir <I~ tl"lI 

perallças alenlãs da cisão croa- ra-se que o sr. Matsuoka sr. ~tsuo ~ relterera que . ]lil~ il:dionln... il rdugi:u'('J11-Se lia 


tn. expressou seu pesar com res- o !apao deseJn: a p.....az, po.r~m, SOlll:"lIia FI"aJH'('S:t. "0111 li «IUt' ."'(' 

peito à política da Santa-Sé fnzara as obrlga~oes mlhta- LOTERI A FEDERAL a ius"'lila ,.
;opn''''lIlal"i" ddi"",I" 

Batia triste. meu amftr l' de auxiliar o governo de res ~ue contraua c~m. a silu:II;:ÚII d,' "'1"'111 jlW' St'l' dl'sann:.l
:e;u: :1'O:=z~s,:::,com tOfl,.e1' Chiang-Kai-Shek e que afir- ade~ao ao_ pacto tnphce, _ _ das a illh'I'lIatla~ as rlll"l.::lS l'llllqllis

e e • mou que a política bélica do IndICOU, nao obstante, seus Dia 5 1 ( ) O ( ) CONTOS ladoras })llr S"l1S \·"IH'idos. alt"11I tlt' 

86 te ui•• o CONTRATOSSE, 	 Japão está dirigida princ.:i- desejos de colaborar em q';lal- Sábado ~._ proj)III't'ion:lI' :tos hril:'ltlic'us () IIll'

palmente contra o comu- quer esforço tendente a 1m- Ed'f" " A 1" N R F I" S h "d 111"1" 1'11"01,,"\(""111 1':11'" " ''''"I'''':Ü''
ra a o e sapa nismo e, que. portanto, não pedir a extensão do conflito, .. 1 ICIO me la eto -- ua e l1)e c ml 	t da .... I,·,"i:l fl":lIII"·S".T b Ih d 
se opõe aos principios do de f6,:~a que afetasse a , (NAO TEM TELEFONE) ·CASA MISCELANEA:-~-


Tauger, 3 (U. P.) - Juror- Vaticano que combatem o Iu~oslavla ou os Estados " " _ ouidora dos Râdios R.C.A. Vi
ma-se em foutes fidedignas ateismo. UnIdos. ~tor, Válvulas c Discos. - Rua 


que a <,omiRsão alemã do ar- O Perú toma conta da uLuithansa» Trajano. 12. 
mistício, destacada para o :\Iar- ~---=-=---::------
rocos - e qne, de acôrdo com Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em Lil!l:l.:1 (1'lIil"d) - As Illedid:ls Il"iIIlOIIlI"l·s. "IIll\ ":lI"II'i,l:ldl' ,,:l1":l 11; A prudência 

os ternlos do nleSlllO, eonl]lre- j'onlra a ('ol11panhia de JHI\'('guçào pass<l~wil'tJs {'atla 111ll, ('111 dt'\es dt'- do rei Pedro 

ellde riO nleUlbros - tenl de- DOENÇAS DOS OLHOS at"rea LlIfLhansa fOl':t1l1 tomadas \'l'1'i'l s'li1' t'm \,i""l'IH til' Ilt'~qlli7.'IS 


llfl:i\fli~il!Iestradas no norte da Afl'iea, os ('heIe:;; tios Estadm;-~Iaiores navais dos seguintes países: .., 

sob a \'igilúlIeia e fiscalização BI"a~il, Al"gellU',a. Chile ,Colômhia, Cuba, Equador, Méxieo, SI'. ele oull'o I"do,:t alillHlc elo IH'Sol.edar.-edade eVledente
dos franeeses. Hoje. cln troca, I . d - qUl'110 snlw1'ano {' de seus t'olls{'lhci
observanl alenlães llnifol'llliza- ~i~~~;l(~ r:I:~;~a;~\j~}J.~~I~~I~~~~~!1'~e~~~.n~;~Ie\'~~i~:ll~I~~1.1:)jl~~o~:::I?ã~r~~~~ , rllS, (IIU' n:lo II'CpiclHI'alll em 
 \'011011" 

dos que viaja1l1 ('In grande:;; au-' ,- 1 1 t '1 t f tI· \\"lshinglol1 ·i (A P) - Os t'OIl- \'{·I. ('111 \'isla da Il'nlali\'u clt, tll'stl'lli- :111'úS dI' 11m alo 1'01'111:11, l'm rat'C 

~~~~~::~~, ~':::It~~f~g~iai~~ra~\~ ~1.ri·!(:.:a:I;';'·;I.II.I:~~~~·,:,:)(::li~I~;~(::i:l~~~\~~i:~~:::(',I~~~:~:lil~~\i~!:::\;;\I:~::~~I~~~:~' HI\,':';'~I·'l~'~I",~,SI:.~'~"I,I'li~,::,:,~.:·'I'"\"·~II:I:..·I,;:::,I,;.:-~:II,I,,:,~\~~,',i:"S'~II~1'1~.~'le_: ~:~~~lstl~~~I~~I::~~{~:,i~~S()Jl~:I':~) :I~~<I;ISI)II~~':~ tias Ilt'('{'ssitla(lt,s tio l>ais, 


(~eses. .... .,., c:;Ü{'s l:tlintl-i.llllt'rit'anas h'J"l'11I S{'  I
F'ol <1ef-i;~lla(lo pura acolnpanhar OH visitantes o almirante li:nllls {' ah'llIà{'s l'l,rllghHllIs nos gllido nosso I'x('l1Iplo 1)1'0\':1 que O Sargento SOLIDOHlO(I

Malou e loi absolvido ,\. T. g":llll'..;.;ar<l ... ,,-("here da missão naval norta-amcrÍeana SI'IIS pOI"I"s. ,'111 seguilll"lIlo ;,S 111..- o IIOSSII pro..eelill,,·nlo 1 ..111 a sua AMARAL e sua esposa 

Fortaleza, :1 (:lleridional) _ 110 Brasil. didas IOllla,las I,elos Eslados-rni- I'az:;o oi,· SI·'···. HELIETE AMARAL 


~or;;b~~~ls~I~~r :1~:~:zOo\~'~~:D IiEtIO O--':'S "U---"SIllZ". ::::;'~~:;~':;::~~:;I::~:t:;~::I::~~:::;' ,I"lIIorl'al" 	 E~~=::ea':~~or'S!:~oi I'!I---IiIA-R--A--U-, - - -LHOalO-VIOO	 ("1"~lr.:.;;:~:;~~::I:~;::~': ~~~~~',~:';:' d~IC:I'I'I~': 
r -" - "Isso i· sinal de solidari.da,"· ""'dida ,IiHIl:! ele el"gios, lIe ]la"le que receberio OS DOIIIIIS 

~~~Ii~~a~s:::.~~~':::~r I~~':::~in:~~ e NARIZ, GARGANTA 110 h"lIIisfi-rio. Pells'" qlle :lS lI:1çéi,'s ,I:" naçcies lalino-mnerieanas. ]", a CARLOS e DLlO. 
Brasileiro, ('onheddo cdu<:ador sul"allwril':lnas ('oncortlulIl em tllle e\"id{"l1l'ia da soliflariedade do he- Florlin6polls. 2...1Y...19'1. 
cearense c eonccitlladissimo na Es.pecialista. assistente do Professor Sanson as inlen~'éi,'s dos Esl:lIl"s {'nidos lIIisf<'l·io. de que lanlo precisalllus '~,!","_____",!!",_~ 
sociedade 100·al. do Rio de Janeiro" Silo pcrfeil'lIlwnle ralOú,""is, apro- para a lula ("o"lra os lulalil"";"s. I i41 3 V8. - I 

O "veridktulll" do júri foi P I bã d 11 à 12 1/2 llriadas ... sitllaç'~io e dign:ts de se- r\ pl'oh'çüo da tleJllocraeia nüo é 
sensaelonal, devido às circnns- Con!ultas: e ~,n;:~de: d:: 4 às 86 1/2 rem seguidas". "pell:lS :t Inla <los Eslmlos-tJni<llls, Formario um com

~~~,:;~~sA~~~ct:l~ j~I;;I~'~~~~~, ~ Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 bl~IlI;:',:;:;::~:;::~~I:~\:I:;::~::~s:IC\'::::::: ~~::~ '~~~'~~::~;'i~~l:~:?~~~~~I~:;:~~;~":E bOI:.C:;::::dO
assassino pediu garantias <Ic
vida. U t - I aprcendel' êss(·s na\'ios {'slrangei~ se juntarem H essa lula ellconlja os AlgeciJ'as, '4 (U. P.) . - Âm pac O russo-Iugos avo I'OS, pois isso nos hOl1wns livres, <lue, 11011I1'os COl1ti~ agência que ·le\'al'Ú mais pa- "Cifra"· anuncia 

Londres, 3 (United), - Oficial- grado do "Daily MaU" comuni~ I'a I~erlo {~a g,lIcrr'a; .mas penso (Il~c lI,entes, c~~llIhnlelll parti protegei' H existe muita atividade naval 
mente se informa que está pre. cam que o ministro iugoeslavo <I Hpl'ccnsao e IH.'I'feltamcnte razoa-I IIherdade . em Gibraltar. Expressa a mes

ma agência !lue dois naviosMachado & (ia. parada um~ declaração de ami- em,Moscou, MilanGabrielo~itch, ••••••••••••111•••••••••••• mercantes de nacionalidade 
~:!ep:':."~~~~~~~:!a~~~ ~:.em~~~~ ~%~z~d~or~~~~~_~u~::s~~':;:,çaoq~: • e desconhecida se acham fundea~ 

dos no pOi·to, para serem sub':Agências e mento 	 será publicado se a Ale- que seria publicada imediata-. Grande descoberta e 
metidos ao registro de contraRepresentações manha enviar um ultimatum de- mente depois que a Alemanha • 	 Ih.
bando de guerra. Acrescel!tn

Caixa pollAl _ 37 finitivo à Iugoslávia. enviasse um ultimatum à Iugo· • para e mu er e ainda que 36 navios britânicos, 
Ru. Joio Pinlo - 5 im~dia~;ã~:r~~:e~~o d;;áB:i;r~~ esl;;i~em não tenha sido possi. • . • carregados de materiais béli 

do, si a Iugoslávia fôr atacada vel obter nenhuma inlormação • • cos, perulanecem ancorados, à 
pelo Reich. oficial a respeito da referida • 'I •FLORIANÚPOLlS 	 espera da formação de um com~ 

boio, para rumar com destinoSub-••anlal nOI prlnclp.h De Belgrado anunciam que o declaração, jUlla-se provável sua • 	 • 
desconhecido.muncíplol do EllAdo. ministro russo Milan Gabrilo- existencia, posto que estaria con· • (O ~CI.lador VIeira) • 

17P. vitsh envi<;,u o texto da decl~·lcorde C?,,"! a atitude .assumida • A. mulhcl ndo sofrera dores • Comprai na CASA MISCE

~G~U~E~A~A=A=IN=E~V~I~T~Á~V~E~L~ ~:~~o e~fe~~~, dta~am:era!~~~~ ~:~~a ~~s~l'~ixo~~ :!er~~j~ :~~:. AU'IIA AS em ICItS VTERlNAS EM 2 HORAS • LÁNEA é saber economizar' 

imediata de guerra. sião expressou o dOSllosto que. ., EmpreWII-se com vllntllwem pllrll • O lornecl....nlo de'nll;' 
Londreg, 4 (U. P.) '-- Tele- • lhe causava a pressão alemã nos • lI- combater IIS Piores 8.rltnclIs. C611- • vlos .. Grli..r.lanhll 

grafam de Zagreb: "Pessoas Londres. 3 (United). - Nesta BaIcans. • .. '. CItS Uterloas. Meostrultll. 1Ip6a O e 
bem informadas <Ine eOlIversa- capital julga-se iminente o ,a~a- Ap~sar disBO e do perigo que. ,.', . pllrlo, HemoRltgln e D6re, 001.. Washington, 4 (Reuter) ~ 
ram COIU o sr. Vladimir :1.lacek, que alemão contra a IUlloslavla, poderia representar para a Ale.. ~';'. OVllr,los. Com o objetivo de InicIar de-
o leac\er rio Partido Rural ação que faria entrar em vigor manha o aberto antallonismo" / B poderoso clllmllDte e I'?ellu- • tnllI.ado estudo da questão do 
Croata, dizem que o mesmo o anunciado pacto de amizade russo, circularam rumores de que.. ./. 'c/' I~dor por excelpncllI. . • fornecimento de navios à Grã
"leader" lhe afirmou que, na russo-iugoellavo. Ademais, ime- o governo nazista aprelentou. , PLUXO SBDATINA. pelll IIUII • Bretanha e da aplicação, em 
Bua opinião, .. as probabilida- diatamente, a Grã-Bretanha, um novo ultimatum à IUlloeslá-. • • .••.• comprovlldll eflcácllI; 'receltlldll • geral, da lei de plenos podereI\, 
des de a IugosláVia evitar a com toda a certeza, prestará viA e que esta decidiu não coope.. • '. por mllll de 10.000 m'dlcoa. • o presidente Franklin .Roose
guerra com a Alemanha são, auxilio ao referido país, por to- rar com o "eixo", pelo que •.. ~ ... , ,_ .... PLUXO ~BDATINA eocoolra" • velt convocou os membros do 

;:Uc~~,~ra, extremamente, tê- do~~s :~~~~p~n~:nt~~a~~. Bel. ::od~~~to, e~:;a~Çã~mmi~~::~uer ......................... :~»~i~~~ ~jm~~~:lO seus co:, 
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Irmandad,e . ~o~;~n~ot Jesus dos DONATIVOS 1:-·································-: 
Passos e Hospitalde Caridade I ~/:~:~;!~I~r~~ 4a:~~~~;~·i: '~Aalo Vlaolo OalDela" !

MISSA DE .RAMOS (oram arrecadadós osseguloi . • 
De ordelTl da Mesa AdlTlinistrativa desta IrlTlan. tes donatlvos,para a arquls! : • Porto AI~g'e-·flC)ri.!'óp4:)l i. · -Çu,ítib. • 

dade e Hospital, faço público que. dOlTlingo próxilTlo. 6 çjllodda Imogem do S, vruc~ . • _Serviço diário de passageiros eenc.. ó.,.m'.Í!ndas.";ent.f.e i.-esta .',co..pi!.aheCiii'itlb. li, COID •
do corrente lTlês. às 8 horas. haverá lTlissa e distribuição t ca o, apru!lrlad" ao descl - . I à h ' . ' '. . . , . '.. .... . .
de pallTlas nesta Igreja do Menino Deus. mento. da Cruz., nns tocllntes Su das s 6 ~ras da manblt, recebendo , páilsàg'elro8 paraltajal;')· iJl\lDu·aau, • 

Convido. portanto. a todos os fiéis. para assistirelTl cerlmool08 "da ~~manu Sadta: . ,Jaraguá, JOlDville. com ligação paru Silo Paulo e Uio, nodiaimedlalo. • 
a.os lTleSlTlOS atos e belTl assilTl os IrlTlQos. para se reves
brelTl de balandráus. . 

.Consistóri? da Irmandade do Senhor dos Passos 
e Hosp.tal de Car.dade elTl Florianópolis. 2 de abril de 1941. 

JULIO P. VIEIRA. Adjto. do Secretário 
140 3v· l 
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Gooayear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correi81 

S.,ltos de: Borracha-Mangueiras-etc. 


Produto! dll 


Oia.Goo~year ~o Brasil 

com Fábric.. em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

IFI~~n~~~~-B~~~~~~."~:~;UI

- Joinvi1!e-· Lages - São Francisco do ciul. 

Mostruário em Tubar~o. 

• 

L1~TA N : \ - Montl~nho.r • Saidas para Porto Aleq' re. às 5as feiras e domingÕ. •
Harrl Banel', (,ustavo Silvei· • • 
ra 20$000 cada um; e Evellna • às 3 horas da manhã. • 
Bauer 10$000. . •
TO~~§Td: 1~!at~: Mn~~~::~. Informa~ões e passagens: Rua Felipe Schmidt c: 
Lima 101000. Heitor Dutr.a.. (Edifício Amélia Neto junto a Loteria Federal) • 
José DutrH, Paulo Dutra, Joao • ' • 

~~~vJ~~~ ~'?v~s, ~~Ô30dO ~::~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

um; Antônio Outro, Pedro Bel· ----IP'd 
11 ilSOOO cada um; Francisca I Antes de comprar um Rádio·Receptor, ara ter sau e e 
Schmldt e Franci.ca I. Silva 
Dutra 2S000 cnda um . faça uma visita à firma aleg · 
Total da 1i8ta U' 4: - 50$000. ria 

LISTA N' 1: -José RenR.! GERKEN & elA P!'O(!uremos obedecer aos 
to de Sousa e esposfl 20$000. ., "recl'itos de higiene. para 
Osny N. de 80U80, Dr. Emll à rua Felipe Schmidt, 34 ter sllúde e 81egrill, Os li · 
nuel Fontes, Dr. MOfieyr de vrOR de higiene devem se~ 
Ollvélra. Irmãos Wagnel·. Vi· Agentes Autorizados dos afamados Rádios de leitura ohrigatória, não 
riato Leal, Dr. Antônio i\u- só n8 escol8 comI) n03 la· 
gusto Viana, J. B. Rodrigups, 

I 

~ 1-1 I L. "" ~ S res . Muitos d"les são escri · 
10$000 csda um; Heronides r-'" 11 r-'" tOR de 101 I'órma que o~ le· 
Vieira 5$000, ?"lllunel Crysta mos eom imenso prezer e, 
Ilno 11S000; e Beatriz Brito Vendas à vista e a longo prazo sobretudo. com grande apro' 
2$000. 	 Iveitllmpnto.
Total da lista n' I 100$(100. Seguindo sc os preceitos

LISTA N' II:-Congregllção de higiene desapllrpcprão 118 

das FillJas de Maria 16\)$000 Associacão Comercial de Florianópolis call<a8 mais [requentes de 
LISTA N' 20 lrmanuade do Assembléia Geral Ordinária [raqUt'za e de de~animo que 

ln~:;~6ded~SSSiS~~Ô~~oo,(Des ' De ac!,rdo com os Estatutos. são convl~ados os se. 1~~~ra~il~~:res t:n~~: c~~~oas~ 
Total da lista n' II e ~O, ... , nho~es a~sQclados para a sessao ~I!. Assembléia ~eral ~rdl' A higiene ensinll não s6 n 
189$000. nárla. ahm ~e se p~oceder , à. Elelçao de ~ova Diretoria: e, defesa ('ontra os doençap 

LISTA N0 o ' JS 8ura Ve'g que terá lugar, dommgo proxlmo. 6 da abril , na séde SOCIal. como l'lmbém as medid ' 
de Faria Pal;nir V i IdM à rua Alvaro de Carvalho. esquina d~ Felipe Schmidt. às pllra mllnter o \'I-ica 8S 

, , U , . e ga e 10 horas da manha. I . . , .' '. e o 
Faria, Este~ Faria FIOrezan~, Florianlipolis. 26 de março de 19ltl :pSlqulco em per!elta forma. 
Rodollo Velg~ de Faria, A!7-!. Rogério Gustavo da Costa Pereira I" Secretário ! No~ tempos que correm ho 
ra Lopes Faria, Albllrto Vel , " mUita gente nervosa porque 
rza de Faria, U1da Si! va Fllriu , não, ~alw ~e alimentar con· 
Heitor Veiga de Fori~, Maria _alE "",,,,,",'," veUlentemente e porque nüoem '_

~~~~ ~~rd:I!:r~8~s5 :;;?21~C~~~: 	 ~~.rme nus llOras de descan 

da lamllia Faria, 5$000, FrRn a 	 Existem muit&s pessoasd' M P O a~;cisco Mlllaquias 2$000 e Ma· G:lI ' ItO ' u'tuo re I' , i «nervosos». desanimadas, ir·rio do Carmo Lopes 1$000. ~ ritaxeis. neul'as!enicBS { só 
Total do listR no. 5: _ 53$O()U. porque não sabem dividir 

LISTA N°. !2: Julieto. Trin bom o dia . 
dade 5$(00. Francisca Triuda . Para coml>ater o desani· 
de 3$000, Corina Reis e Bran. mo. a irritação, a neuraste
ca Savas 2$000 cada uma; n.ia, nada muis facil : regula · 
Maria Trindadp, Rodolfo Arau· Proprietários: J. Moreira & C' mar a vida, deitar 'se nas 

re 
jo, Adell~ Trindade Araujo, la. horas convenientes e usar 
e Odilon Trindade 1$000 coítà o eRplendido Tonofosfan da 
um; Julieta Costa i$500, MARÇO 20 Casa Bsyer, obedecendo as 
Total da lista n". 12: _ 17$500 	 demais regras estatuidas pe· 

LlSTA N". 10: Laura CuIa. Foi entrpgu e ao ;lrestamis ta Germano Laughamer, la higiene. 
do Caldeira, Clelia P. Cuidei. resid ente em H~nsa. possuidor da cader· Numeros!lS pe sso8s QUI! 
ra, Argentino Caldeira, Epo. ntota D, 9.371, o prêmio que lhe usaram o Tonufos(an ficaram 
nima Medeiros, Francisca Ori. coube em mercadorias adm!radas do bem·estar que 
ge E' Brandina Clandofi 5$000 no vRlor dê rs. sentiram 8penas com 85 àu· 
cada umo; Maria Antonieta 6:250$000 as primeiras Injeções dêsse 
Silva 3S000; Maria J. Ramos precioso medicamento - ob. 
Wendhausen. ddalziza Orige, contemplado no sorteio de 18 de Março de 1941. solutamente Indolor e de 
Rita Teive, Felicidade Vieira, ~rande ,proveito para os en · 

~~b~~~, ~i::~I~in~~I.~ig~st~.it~~. ABR IL 4 ~r~:;I~~~I~~~~eSlbj~s~ cul8nças, 
sellna Teive e Corina Mefra 
2$000 cnda umn; Olivia Pra· SEXTA-FEIRA U.D. dos Carroceiros 
zeres, Maria Tolentino de Mais um forlDidável sorteio Il Crédito Mútuo Predial. 
Sous~ , Marieta Rllmalho e Co realizará no dia 4 dt· ABRIL, com um prêmio de Florianópolis
rtna Cordeiro 1$000 cade uma. em mercadorias no valor de rs. 6:250$000. CONVITETotal da lista n". 10: - 591000. Assembléia aeral 

Ficam convidados todos os lISoela. 
Continuumos pagando o Fundo de r~embolso a dos a complrecuam ,m D_ "d' 

PROCURADORIA GERAL todos os ;lrpstamiEtc.s cujas cadernetas tenham social. Da rua Tr~lDo D' 21. U 2 
horas da tarde d, dOllllDgo (6 do

completado lO anos sem int errupçiio de pagamEntos. 	 c!rent,'. afim de se procem. ,111. 
çao para o cargo de I' secretario.~6IHmAS lU8U6BR o qual. estaDdo Vila. 11111 de. por 

(do Ordem dos Advoga· ~~~~id~Spo~o::~E~:IU~O:o -:'t:nÃ 
dos do Brasil) i Escola Jean Brando Im sua CilSil por correspondência a~~~o~lae::1!~~crm::tolll~8....=~ 

Processol' administratl· D,vhllmente regllllrada sob N: 5~8 ,m 1918 aSloc:llIdos.vos e nas Repartições
públicl!s. Registos de 	 Pa~Wit \~ c'iis41.F•Pruldeltl 

Dt\ lições, sistema moderno, para se i9 39·2Marcas e Patentes na •• , habilitar, mesmo sem preparo, á profissão
Propriedade Industrial. de guarda. livros. Ensino com o auxilio deNalUralizações. ~ 4 livros que guiam facilmente como profes 

Av. GRAÇA ARANHA. 
 '. . SOl' particular. E cômodo habilitar-se ao pé 


26·1', sala !11t. 
 ' '9 do fogo, fem mesmo desatender os afaze 
. , res. O curso completo de 12 lições, que

CAPITAL FEDERAL ~6t', 	 es·~ fará em 4 meses e um diploma gratls
peclalista em contabilidade. custam apenas 

I 
404 110 - 81 3!lOS em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au· 


tor m'lls conhecido no Brasil. Portugal, Arrlca; tem m8is 

de 30 anos de ensino comerciai: habilitou Já uml!. geraçiio 


Saturnlno Anl6nio da de alunos: PrGI. .Jean Brando. Rua Costa Jr. n.O 194. Caixa 

Melo e Senhora 11176 Sllo Paulo. 


participam aos seus pa

rentes e pessoas de sua a


mizade que sua filha 
GENI MELO AVISO AO POVO CATARINENSE Dr. Re:migio 

contratou casamento 
com o sr. Linha direta Porto Alegre-Florianõpolil CLlNICA ·MEDICA 

AUGUSTO HAENNING Molestlas Internas, de11 Fpolis., Março. 1941. Senhoras e Crianças em 
I Emprt;S8 Jaeger & Irmão Geral~:.:~~ _P[I TOHAL ()[" 

I 	 Saidas de Florianópolis às terças e sábados CONSULTORIO : 
Quer ser feliz 7 	 Rua Felipe Schmidt-EdifiSardas de Porto Alegre para Florianopolis~: 	 Em negoclos. amores. ter soro elo Amélla Neto--Pone 1692 

I 	 às quartas e sábados
te, saúde e realizar tudo que 	 9 ás t2 e 14 ás 17 noras.-~ANGI[O P[ LOT[Nü[ Saldas de Araranguá às quartas, RESIDENCIA'deesja? Mande 1$100 em senos 
e escreva ao prol. Omar Khlva. sábados e domingos Av. Herclllo Luz, 186 o RtMtDIO INDI[ADO Caixa Postal, 407. Rio de Ja· 	 - Phone: 1392 -

Atlente em F1lrllDoDOIlI: DAVID SILVA 
de obter trlumpho, prosperlda. PRAÇA 1f1 !.IE NOVEMBRO 
nelro, que lhe Indicará o melo 

Attande a chamados 
. de, lorlun•• lIIüde. Nlo heslt•. 14I 
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• • 

.._.................. . 

BEIJO-FIlO a qualquer hora do dia e da noite "Café dala"Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

o Estado 
D/arlo V'Sf,JllrÚMO 

aedacOlo e onlolou • 
n. JoSo I'IDto 11. 13 

T.1. 102:1-0X. I!0.lsl 1::0 

&~:5laNA 1U!! _,~ 

AIIIIo 
Seme.I..! 
Trtmc.tr~ 
IIk 
Numero ."01.0 

AaDo 

llelaeelre 

Trtmealr~ 

AIIIIDDolo. lIedllll16 oontra ,,' , 

l :.:~oo!'o:~o:ee~!~~:~~~!·· 
uttao•••lIpado. I

"-________..--: 

----- ,---- - --- ----, - --
mTITUTO DI DIAGI08TWO' 

CLI~IOO 
do 


Or. Ojalma Mecllmann 

FDrmadoE:!~r~~~~~~:\dadO de 


Cum prAtica n08 b08pltal8 europeu. 
~:!'!~.u:.êodl::'oI::8g:::~~!n~d!~~::: Paga lodos os coupons das apólices Federais e dos Eslados fi 

Ibo genlto·urtoarlo do bo "em 

e d. mulher , 


Assistente Técnico 

Or. Paulo Tavares 


~:r~.~~crad!:Qlg~~~uci~~~p~~~rl~ 
Slo Faulo). E.peci.Uzado em til· 
glene e Saúde públlc., pela VDlver· 
.ldadec::bi:~~/ed~aR~rl~ X 
Apsrelho moderno BIEMENS para

dl"llD61Uc08 d•• dornca. loterou 

Cor.çlo, pulmõe.; vealcula bUlIr. 


eetOmagOl. ele. 

BadlograDu 6._. e radloerall•• 


dentArIa. 

Electrocardiogralia cllnica 


(Dlagn6at1oo preciSO do. molé8ltaa 

cardJaeu por melo de traçado.


elétrico•.) 

Metabolismo basal 


(Determlnaçlo do. dltdrblo. da. 

IIlaodulu de aecreçlo loteroa), 

(Bnm~o::~~~ I) ~O':!~~ICO do 
.uco duodenal e da bIltB). 
Oablnete de IIsioteraoia 

~:,~:nk~~~e~I>l~~: :lt~~~~Y~fJ!~e 
médIca 


Laboratório de microscopia e 

análise cllnica 


Rua Ft;;:I':3:~e r.~9libadO. , 

F l O R I A N O P O L I '3 

OH. RICARDO 

BOTTSMAI 


Ex-chefe de cll
nica do 

Hospital de 
Nuernbcrg 

lFl'oti!. L. Burkhardt 
e B. Kreuter) 

ESIJeciulista em 
ti1'f(1'giu Ge, ai' 

- '.. 
Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de 
8enbora8) e partos.

Cirurgia do systema 
nervoso e operações

de p)astlca. 
Coullultorlo /I roll Tra:a

DO. 18 (dllB 10 ã. 12, • 
dll~ tb Ó~ 16,110) T.;e· 

I 
phone - 1,2811 

Resldencla il. ru&. Eljo 
teves JunIor, 20, o •• 

Telephone .- l.lJl 

de Sio Paulo. MInas Gerais e Pernambuco. 9 
M8nlem c8rteira e~peci81 para administração de prédios. ~ 

Recebe dinheiro em depósito pelas ~
melhores taxas: 

c/c à dispo~lção (rellrada livre) 2% 
C/C Limitada 5% 
C/C Aviso Prévio ~% 

CíC Prazo Fixo 7% 
Aceita procuração para receber vencimentos em 10

das as Repartições Federais, Estadullis e Municipais. 

LLOYD BRASILElRO 
"PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJUiPO~TO ALEGRE (Para o Norlf< 

las e Porto Alegre. 

ele: Exame de urlll!l, ~eaç,o d~ PARA O NORTE:
=: ~:d~:VI.f!i. ~~t~ CSO~t1TE'RALdCIJDIO : . diBV 't! 2. dee obôlil Pllllbré8 SParanagU6, 

~ eoearro•• liquIdo raqutaoo I) an os. . ,10 e anelro, I orla, ar8ve 8S, US. . S11 lVIIdor 


IIU quer ~:"~I:"f{II~r:.,.elu~ldaçlo ~~I~~CUBENEVOLO : dia 26 de olÍril para Par8n8gu6, 


I-one 1642 __-----------------J 1___________.'____________________________ 

S8nlos, Rio de ,~aneiro , Vltóri8. Car8velas, IIbéu~, S. Sal-

vag~~:N~~c~~USEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

IA.gê!!fj~-R!!a !oao P!n!~'1 IA,~~m - "'. B."~ 
9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 

g H. C. DA C05TA - Agt!nte 

Farmácia "Esperança" 
do 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanha seri a .ua preferida. 

Orog.. n,cionai. e eltr.ng2ir.. 

Homeopatia. - PerFumari... - Artigo. 

de borracha 

Garante-se • exsta observância d~ 
receituário médico. 

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


Mercado, frente à Casa Hcepcke). 


:·······..•••••..••••••••••••••••..-1 

~ (mprêsa Nac. ~e lav. "Hmpcke" ! 

• _Transporle r~pldo de p"laIelro. e carl a. com o vapor cAnn.,.; , • 
-. '.- unicamente de carlas com o vapor .Max... - - . 

•• 

: 
• 
• 
• 

Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade: 
Limitada • 

Banco de Crédito Popular e Agrícola: 
de Sinta (atftrlna : 

Rua 1rala no n.O 16 - SMe plóprla • 
Registrado no Mjni~tério da Agricultura pelo Cntilicad,J li 

n. 1 em 20 de Setemhro de 19;)8. ~ 
Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2i1. edição ~ 
/.<'LORIANOPOLI:S • 

m1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES.~ 
Emprestimos _. Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento. i$ 
Tem correspondente em todos us Munlclpios do rstado. . 
l{eprl'~en'lInte da Caixa Economlc!> Federal para li venda t 

flll~ APÓIiC::m~~I!~~8~~ t~I\Foe~n~~e~~ohr~,om sorteio. 

- - &SAlDAS MENSAIS DO PORTO 'DE FLOHIANOPOLIS f) 

Linha Fpolls.-Rio de Janeiro ILinha FPOIIS:RiO de Jajelro Lillha Florianopolls :'Y' 
Escala lt=ja~~~~~s.Francisco Escala Sao 

, Transportes de passsagelros ' 
e cargas. I Transporte 

Paquete C. Hmpcke 1 e 16 
Paquele 

Paquete ·Ana> dias " e 23 dIas 1 

:::::~eh:: :ar;a::sgaagde:: Saldas ás IH 
ros até ás 22 horas das veso 

peras das saidas. 
orden__s _de em_ bar,q_Ue_,s até ás IOrdens _de , embarq,lICs "t~ Ordens de embarques at~ ..
12 horas das vesperas das ás 12 horas, ás 12 das vesperas '<SII 

saidas. das saldas. @
() 

- -- - -- - ---..........- - -- . -- •
Ob - As passagens serao vendidas, no escripiorio ela Em- • 

servaçoes: presa, mediante apresentaç~o de altestado de vaccina. Cl 
E' expressamente prohibida a acquisiçao de paSllagens a bordo dos vapores. i8 
.Rita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas ~ feito pelo trapiche sito 4 O 

Para maiS inlormaçOes. na séde da • 
Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke ~ 

\ á rua Conselheiro Malra n.· 30. e 
. ' {} 

~€lQ~ ,t. ;.;,";t8G •• $ tll~~>!II~'~"§;· ('!'<' I(,-Pl'K;, ól'c,'~~~ ;I""'~". t::: .....'- -c:"",,~ ~, #,)~ 

no Sábado, e para o Sul na quarta ' lelra;: -COMTE. AL-I=:~~~=:~~~=:I 
CIOIO-, -COMTE. CAPELA-, e -ANIBAL BENEVOLO. li 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO- e -MIRANDA. 
LINHA RIO/LAGUNA: _ASPIRANTE NASCIMENTO. , Or. Adcio Moreira 

TUTOIA,IFLORIANÓPOLIS 
ADVOGADO 

F R E T E S D E C A R G U E I R O S Consult8s e pareceres 

VAPORES A SAIR: 
 Ações civle e comercl8is 

PARA O SUL: VISCONDE DE OURO 
ANIBI\L BENEVOLO : dia :6 de abril para Rio Grande, Pelo- PRETO, 70 

Fone 1.277
:·:r~17.d'~Il:;~~~~I~~od:~~~~r:. COMTE. CAPELA : dia 30 de abril para Rio Gr8nde, 
mo dOEágem da uréa no 'Bogue Peidas e Porlo Ale!lre, 1=-----------..1 

Dôr de dente ? 

, ' ••" ••11,•••1 ...... _............ ~..... 


hancisco 

de cargas 

-Max' 

e 22 

horas p m' l 

Laguna, " 
! 

Transporte de cargas. ... 

I 
Paquete -Max. • 

dIas 2 e 11 : 

Saldas á I hora da : 
madrugada. Q) 

• 

Antenor Nlorais 
<9iPlIP~JiãO !;)gntintu 
Das 8 às 12 e das 15 às 17' 


Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. 


AVISO AO POVO! 

CUIDADO COM AS TOSSES!! 
AI mudc1nças brusc.s do temperaturc1 

trazem comsigo um resfrJodo, que, quon. 
do ",ai combatido, produz um/! Tosse 
hllpertinente, o que equivlle dizer - co
!ninho aberto pare grdVC$ cnfermidodes, 
toes como : Bronchires. Ceterrho pul
monar, Dor nas cOltes e no peilo, 
Depauperame-nto e uma frequez8 geral, 
flcdndo, portdnto, o organismo pr(.disposto 
pare um dos mdl ores flo gv.. llos d. hum.,. 
nidodc: I Tuberculose, 

Nolaveil medicol eco .." e lham o 

VINHO CREOSOTADO 
VERDA DEIRO TONICO DOS PULMOES 

RECONSTITUINTE DE 141 , O RDEM 
PODEROSO fORTIfiCANTE 

N1iO CONfUNDIR - PEÇAM sO 

"VINHO CREOSOTADO" 
..........c...___ .c,......... do Phormoceulico-Chimico JOÃO DA StLVA ,SILVEIRA 

V.nde",~se em todas IS Pnarmaclas da America 

M__W_ 
us~,e!d:!ep~~:itoc~~ta~~u~~ Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 
conservação. por 2:000$000. 
Informações. por obséqu!o, 
nesla redação. 
I~ ~5 

Representantes e 
viajantes 

Precisamos para toda8 a8 
e zouas do Pais. Negócio sé
rio e lucra,lvo. Ótimas cau
ções. Carta8 à FÁBRICA DE 
FOLHINHAS Rer. 601, Caixa 
3.097 - Silo Paulo. 

HELENA ,DE VARGAS 
Manicure e especialista em .permanentes. 


e penteados modernos 

De volta a esta caplt81, comunlca ,às sua8 gentis 


rreguesas que se acba à 8ua dlsposlçll.o, uo 


Salão Brasil 

P R A ç A QUI N ZI;, ~, N> tO 


ti.4liifi~ãG I li.~ii~~,ii,:~2 
Se v. S. precisa comprar artilos para presentes. o u nec•••ita de uma 
boa Instalação de luz OU ob,t.er materiaili ; àl!~~<ic~()• • em .eu prÓprio 

interesse, villte sem compromisso a 

INST,AL,AIIRA DE FLORIAHOPOLIS 

pOlI. seus' al'tlí<i'é S;~:íira pr~.nt.tI _ e'-"tlterlal. ~16trico.. .eu. pre~.
nlo têm , rival; "por ·iexemplo::; liinpada. ' apartlr ·/d. 11000. fio. para 
instalação desde $300 (I -met ro, .uport.. para limpada. a partir d. 
$700 e aSsimt?d~~ ' 08 ', :",!~~~'ai•••tlo • preço. ao alcance de todo. 

, 'Inslal~'o~~' ', 'cI.n()J:iÇl~ÓDOlls
RUA TRAJANO, 'llef'ELlPEiSCHMJD:r;ll..:'f'olle 161~ 
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o ESTADO :..'" ca. Abril de IM1 (0 

Prolissão..de-fé democrática do 
presidente' do Perú 

A T E N Ci o -- Precos e hor.rlos 
Adultos 

Estréia As 7.30 horas 5$500 4$500 
Domingo As 6.30 horas 5$500 4$500 
Dias uteis As 7.30 horas 4$000 3$000 

Um destroJ.r Malinées, às 2 horas 
e um cargueiro

Londres. 4 (U, P,) - Anun- DomingO 4$000 3$000 

~;:~:~~7to ~~iC:l~llln:~~~~~'o;e~f~~= Dias ulels -<>_ 3$000 3$000 
liano da classe "Pantera" e a \ IMPORTANTE - Em vil'lllde do! lralllr-~" d" uma prorlup,iio, 
captura do na,-io mcr<:ante ale- l"nCI\~n ,,,·sl .. capillll clil'f'thmenlp 1',,11.1 ~IETRO GOLDWYN 
mão "Berthal'lll Ri cknel's", MAYER, ficam, parl1 aR m!'sooas, sU8peo~8l! as permunen· 

" saídos do porto de Massaua'l les e tHdoS 1\ qUDi~qllfr enlradas de favor.I, Não se revelon a data e m que 

anlbas as ações tiVel'anl lugar. 


do dia 
1 HOJE 

IMPERIAL 
--- Fooe 1 51? - 
A', 7.30 horl' 

As 5 pimenti 

nhas&Cia. 


Mo programa:
D. F. B. - (ollllll.m."lo "Iciollll 

""ÇOI: 1$500 • 1$100. 

LI.,. d. c.",ur. , 


o sabão 

"VIB8E. ESPECIALIDADEII 

de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Mar~a regIstrada) 

••• • ••• f.lt... '•••••••1.... t 
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