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Os ítalo-alelães 	 .. 
A 'R·A·F" CONTINUA ATACANDO ado 

o .MAISANTIGO olÂRIO DE SANTA CATARINA 
. . Dliitor-oerente : AlUDo Flor.. 

ANO XXVI Florianópolis - Quarta feira, ~6 Je Abril de 1941 N; · S221 

? Aprisionado o .r,,~Náufragos salvos Entrará a 	Turquia na guerra. italiano Santinr\: ~ 

Ll~~"Sir~;;',~!\I~~;:n ~~: ~\I-;;-;i l('~I1~~\'ioAi~:~ pelo TI~~:~h(;~~ , '~'(:P;~~~~ (í~:~I~r~)~II;1H~\i~,~:;'(:-~~:~ i~~n~~!'~~~ ';;o~'I\\~d~ Londres, 16 (R.) - O l'ádio 
xilli411"ino", que .";l.' tfil'i,.:i'l a c.~sl{' lnão na T1Irquia . IUl\'(\l'Ú pa:t. para a nnc;flo. Totlaf; a~ Il11'Ilidas britâ.nico anu7lcia que 1l1n co... 

~~ol~~~:~;,I~::~:;h/H.'I~lll;:I\\I;~~ll~:I;t:~'I!~I:il,l~r:i~~ que t.f'm Rido l.oJllnda~ e~tã() d0nU'o da política da defesa J1H- ?i~~:::~caq'~~~ d~ fI~~:;:lbe~t~lf~:~ 
dCllllil1f.(tI. 11 :1!' IH'o:dmid,lCh's tia ilha donal. l~lafi PllVUh' P1H a Jll'epal'a~fLo p('Ollômi('H, illclusll' ial ( ! 

~:::',';:l::::: :'~: lI:~~~(' ~~I,!;,':I:!,',~;JS ':1:: "~:I~(~:: :':;.;~~~~' I~~':~'~I~;~:"~~';~(I~" ~~;.: ~'~:;:~Jl:'i~,1 ,~,,~J{~~1~\:1,::~~1:?~. ,(lp~.~,~~ JI}"'~'I~:: ~~{:,ti:::n f~;el!e~:~f ~;i~~:~~~~: 
!:~~I~t~ . · ;,I:';II~~IIl(i\\l;~·!:~·II;:!~~~~~}~i·I.:::I1:::~~ l1H1R que "(,IlC1l1anto o paíH I'tH' lin'(' não entl'al'ú na gUCl'l'a; ~res ~O"OllClS, quarenta oflClatS 
pl'o x illlidatll'S tlo.<.; I"CH'h('dus Slio-Pl'- nUlX não ~ahe ll108 quanto ICUlpO l'H!;a d('C'i~ã() ('~lal'á ('111 nos- l1llcTlOTCS C trezentos, h01nens. 
cll'1I l' Silo-Paulo, Enln' os nÚllfl'a- FiaR luãnH. (' não pOdCl110R di1.cl' f;e 11111 mês, unia S(~lnalla ou A sua chegada a Adzs-Abeba o 
gl,IS l'IH.'Onlra-Sl' 11m Ilfi~' i;1l do 11:1- vinte-e -quatro horas". f/eneral Sa1l.tíni declarou que 
""1 "rUI1!!""",. (.1 "AII""""I(' AIO-I a falia de mantimentos e d 
h::::~~!;:.',:" ('():;~I':n;:iJ'~I:~::'~::':'~ "~,,;:;~ I '" II Todas as IC!rcas do m71niçõe~ não Uw permitira. 
fl'll~"s. Ioal(·(·i,'a.oss:\ 11111' ,'slal'ia ",,- Ecos e Noticias deserto ocidental Jll'ossefJUl1' na luta. 
\'('!::I,"lo ,',"110 '!S dl",s J!",·,lS. 	 para as defesas --- ------;---.- - 
CA~A MI8CELANEA, distri· --- ---'I egipcias Casa a venda 

~uidora dos Rádi~s H, C~, Vi· Tendo terminado a 10 do cor-, - V.ende.se 11 casa de moradia, CODI• 
• tor! Válvulas e DISCOS, Rua rente a comissão de que loi in- l\ova York, 16 (Reuters) - trUlda toda de madeira de lei e e. 
Tral~no. 12. cumbido pelo diretor do Arqui- O general Wavell ordenou a lerreno de 300 mts quadrados, slIul-
A 	Turquia 16 vo Nacional, junto ao Arquivo retirada de todas as forças do ~~t~r~u:a C.:;~~~, M~:s 1~0:óra~8~~ 

se acautela do Supremo Tribunal Federal, deserto .ocldental, para as de- diante. 

Istamlml, 1G(De \ViU Han.... , , , cock, da Associated Press) _ 
D,ar,arnente ae l'épete,M os vlOlentos ataques _da Mais de 150,000 pessoas, aten-

R.A.F. IIObre todoa os territorios ocupados pelos alemass. dendo ao convite das autorida-
A eficiência atual dêsses ataques é a constância dos des, já informal'am de sua in

.rêide•• feitos durante o dia, tenção de retirarem-se desta 
O mapa demonstra que a imenaidão da coeta agora cidade e da TI'ácia. A maioria 

80h o controle alemão torna-se difícil de ser convenien- dêsses candidatos à evacuação 
temente defendida. Seri<> necessário uma enorme con- reside naS' regiões do Bósforo. 
centração de aviões de caça para poder evitar 05 bom- O Inicio da evacuação, toda
hardei05 005 lugares visados pelos aviões da R.A,F, via ainda não foi feito estan

do ~ govêrno a ultimar'os Jl1'e

BLOOM FALOU CERTO , pal'ativos, para que tudo corraO SR• 	 • com nOI·malidade. Os jornais 

Washi.ngton, 16 (H.) :- ~ notida d~ ass~natura do pacto 
de neutrah~ade entre a Russla ~ o Japao nlL? pl'OVOCOU sur
presa 110S Clrculos govel'namentals norte-amerICanos; mas es
tea evitam, no momento, qualquer comentário, Nos círculos 
do Congresso, as reações são bastante diversas. O sr. Bloom, 
presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara, 
declarou que o pacto" nada significava", pois se trata apenas 
de um "farrapo de papel sem nenhuma valor, porque nenhum 
dos signatários tem por costume respeital' seus compromis-

BOS". 
-

Or. MADEIRA NEVES - médico especialista em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Curso de Aperlelçoamento e Lon~8 PrAllca no Rio de Janeiro 

Conlultu dia ria mente pela I:;'~~~~a:a:s1:8 ~81:Q~::.as 
CODsultórlo: Rua Joilo Pinto n. 7, 8~brado - FODe 146/ 

Resldênclll: Praça Getúlio Vargas. n. lO - Fone I~04 

Baioneta não é brincadeira! 
Atenas, 16 (U. P.) - Depois da luta travada ao norte de 

Salonica, os gregos puzeram em terra a lenda - bem explorada 
pela propaganJ.. alemã - da invehcibilidade germânica. Um feri
do helênico declarou ao correspondente: "Acreditavamos que os 
alemães fossem verdadeiros "super·homens"; mas, agora, sabe
mos que isso não é verdade. Lutei contra os italianos nos montes 
Pindos e comprovei que os alemães agem da mesma fórma que êles, 
quando se vêem diante de um ataque à baioneta", 

Datarlo aos alemies IE.IA" tr18le, mea IImGr? 

Istambul, 16 	 (U. P.) _ Os !eIDe"t bdTeONDqo~~218eEsnhtá.oor:com 10/10'" 
.. 

comentaristas militares turcos es- 11<'1 I" oaha o CONTRATOSSIII. 
tão convencidos de que os britâ- lF h 
nicos deterão os alemães antes açan a notàvel 
que perigue sua .:ituação no Egi
to. Segundo opmlao d~ um obser- na~~~l~:es'u;l~.a(~~r~j I:êS ~~~ 

vador neutro, s~ oS alIados anglo. corllorad; à armada b~ltâl;ica, 

gregos c~nsegUlrem manter sua e~preelldell uma Incursão na 

frente ate o ~nverno, prova~el- cost~ da Noruega, Sabe-se que 

mente ganharao a guerra, pOIS a os lesultados f~ram excelen-

Alemanha não se encontra em tes, ,~pesar d? nao .se ter desen

eXPIi?a~l a natureza da medi
da, d~ze(ldo_ que é _slmplesmen
te plecauçao, nao ha;vendo 
qualquer motiv~ especial para 
que a," populaçoes se deIxem 
tomal de pânico. 

Comprai na CASA MISCE 
LÂNEA é saber economizar' 

RETOMADAS! 
),;f1l11Ihul, 1U (Uentcl') 

Xoth'ills du Il1go,hh'!n dizem 
'IIW. dellllis d,. dois hrillllllltlls 
1'1I11t.rll-ut'''I"e,. lIS ftorçns iu
g'osh'''''' reto11I111'lI111 '.I'etll'·o, n 
:'U lIIiIJlI" II sulí-sft, d" Belg'rn
do. I' \.111'\'llle11ll, 11" "uh, de 
lIoru\'n. 

:--_________• 

M:schôdo & (ia. 

Agências e 

o chefe da secção Legislativa e fesas efllpClas. Marsa-Matr71h \ 5v'" 

J~diciária, sr. João. de Arruda e Si~i-BalTani não serão de- Poderosos reloreos 

Camera, acham-se .tn~o:porados f~~d!das - segundo mfm.ma.o 

a? acervo. do PatrlmOn i ~ Na- co~resJlon~ente da Collfmbw :\",'11 YIIl'k. IH (.\. I'.) 
ctúnal, deVidamente relaCionados BlOadcastmg, em Angora. O :0\1'111 '1"1I1'IIII'r 1lI""~ii,, à linH

e fichados em ordem alfabética, correspo!!denfe acrescenta que ,·ill. dI' t,r",'('di"l('ill IIII'1IUI, se-

cerca de 11.000 autos de proces- os alemaes, segundo se soube, ;.tlln,!"" '111111 fi' ill~'h"I" ", es· 

sos d e revista cível de vários estão atacando o Egito com tnrilllll l'pfimu<l" <I" Hrí-rin " 

pontos do Brasil, compreendidos três "panzerdivisionen", co In- l'údin'hritiiuil'(I dl,,'larou ';'11' 

até o ano de 1889. portando de 18 a 20 m il /10- "IHI(It"·"",, r"rOl'I,"" I'st;in s~-

São autos relativos a assuntos mens, e dispondo de 1.400 g'uindo IIgorll p11rn ns Iinll11s 110 
de grande interesse, como inven· "tanks". ir,mte, 1111 Gréeill". 
tários, mediç.ão,_ demarcação de Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii_____iiiiiiiiiiiiiiiiiii_I[l;i_P.Zi__5L!~"" 


terras, avahaçao de bens, po~-
ses, sequestros, etc., os quaIs Dr ARAUJO-OLHOS. OUVIDOS, 


~~:d~sj:fe~~o:~c~n~~m~.r~~a ~~~ • NARIZ. GARGANTA 
interessados, indusiv: ex~me na 

~ d Especialista; assistente do Professor Sanson 

sa a e consult:s. do Rio de Janeiro. 


Foi designado o dr, Agripa de 

Faria, diretor do D,S.P., para Ceon,ultas: pel~,"i!~~:: ::: JI à:861~/J/2 

representar o Estado no 1." Con-
 Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 
gresso Nacional de Saúde Es
colar, a realizar-se em S, Paulo -) 


de 21 a 27 do ~orrente. trabalhos, a cargo de 1." Bata- ' Esta-o confl"antes 
Foi assinado 	 pelo presidente Ihão Rodoviário; 

da República, um decreto·lei, A contar de 14 do 	 corrente 
dando nova redação ao artigo foi prorrogado por mais is dia~ . :\tenas, ~6. ~U . r .) -_Nos 
4." do de n," 2.028, de 22 de o prazo para incrição ao con. C:lle~~I~s. ofwlals se antecipa a 
fevereiro de 1940, . curso de escriturário micros- I:OSS11~~.h.~ladc .de ,~"e t~'anscOl'-

O referido artigo ficou assIm copista do D.S.P. ~a~ll ,~' ~llOS (~taS , antes .q~,e os 
redigido: "Num mesmo esta- • ah.mucs se Sll\tam ~11~1~lente-
belecimento de ensino, não po- A Secretaria da Fazenda vail ~~Iente fortes I'll;r~ "mlcla!' a 
derá o professor dar, por dia, vender, em concurrência pública, . b.atall~a ~la ?l'eela quo os 
mais de quatro aulas consecuti- 1 automóvel Plymouth (1926) e ahados a.,ualdam com cres
vas, nem mais de seis inter- I Chevrolet-limousine (1937). cente confiança. 
caladas". • A"re,hta-sc qne o assalto

• A bem do serviço público, foi germânico f?i obrigado li Ile

Ri~f;a~~o, r~t~ir~%it~raa~:n~a !~~:~~~~, ~~a::rgoc:;n~~~riv~~ ~~~::~~id~n]l~:~~'t i~~~~~~~~~~cia 
~~a!e:~r~:~~~r~m P~:rre~~n;,~:: ~:iSCno~e~;~~e~~s d~e~~~~ ::~;~ p~ra as montanhasl 

Representações IJ mts. de frente e 25 de fun- Catarina, Atenas, 16 (U. P.) - A fôr
C.i.. p011e1 _ 37 dos, à beira daquela via pública, ça principal do exército iugos~ 

Ru. Joio Pinto _ 5 o qual pertence ao sr. José O produto das mensalidades lávo retirou-se para as mOlllA-
F L O R I A N Ó POLI S Marques Trilha e sua mulher. de março último da caixa esco- Ilhas das reglÕ€s central I 

• laT do Grupo Arq. "São Josê", da Sérvia, de onde Jloderá . Ir 
Sub·.genlel nOI prlncilNlI No Rio, perante o juizo da desta cidade, foi de 433$200; e mais eficientemente e contra· 

muncipio, do E,ledo. 1." Vara de Órlãos e Sucessões, a receita, 550$000. atacar com bons resultadotL. 

17P. :il~:~t;i~o~a~~e:~n;-ru~r~rel~~ ......................... 


Condenaclo • morte propuseram ação afim de ~nular • 
I o testamento por ela deIxado,.um genro do genera constante de elevadas quantias • 

Mangin em dinheiro, ações das principais • 
V' 1 16 (U P) _ O ma- ~?mpanhias do país e inúmeras. 

jor ~i:;;O Bl'os~et,' pe!'teneen.te ~~:: ~~ g:~~:re:al~~ :~~~:v;; • 
ao ex~rcito colonial trances, réi. , • 
'Iue fOI condenado à morte na À·' _. 
~~~~n~fa~~~::a:·Giil~~t, ~~~~ sub:'et~:.aeh~rae:a!: ~~~aúV:e~ • 
sado de "degaulllsta" e deser- no D.S.P., oS candidato. inseri.. 
tor, é genro do famoso general tos nos concursos de 1." entrilll'. 
Mangin, um dos maIs notáveis cia do Depart. Estadual de Es. • 

condições de invadir a Grã·Bre- ~~I~~~l.d~~~~~~a~~:n~: ~s~: comandantes da Guerra Mun- tatíl~ica, Dever~o t~ol . estar • 
tanha, enquanto estiver lutando navio trouxe alguns cidadãos t~::tael~~~:~ :~t~V~:::c::i mumdos do car~"o de ,dentidllde. • 
nos Balcans, noruegueses, Pétain, em Verdun, O presidente da República. 

A Alta Côrte Marcial julgou auinou um decreto·lei, tranafor· • 

Produtos CATEDRAL ~u~a~re~~~ssa:/e~~~er~r~: ;~';,~ri::"c:~ ~!a!~ãoC~~ti~~: • 
GanHe. oferecendo seus sCI'vl- o IItual 1.0 Batalhão Rodoviário. •• 

á venda na ços, e as quais foram intercep- No corrente ano. IÓmente 
tadas pelas autoridades frauce- terá efetivo e 1.' companhia, • 

FARMACIA ESPERANÇA sas, O decreto cria a Comissão de • 
Rua Conselheiro Medra. 4 e 5 A cÔI't.e de GauMt Igu011l o Conlltrução de Estradas de Ro· • 

FOME t.61a2 :!~,al ~~~:~~~!~~g~~~~l~~;~~= ~~:"'; ::~':.. ~a~~~~'!'sc!:;, ~::. 
p 

.- : •T S S - , •RAN FU AO. 
• 


DO 8ANGU~ (l\IARAVILHOSO) • 

• 


Com 2 vidros allmenta o pêso 3 qllilos 	 • 
Unlco FortiFicante no mundo COIIl 8 elemento. tônico' 	 • 

• 
Fosforos, Cãlclo, Arsenlato, Vanadato, etc. 	 • 

Cuidado COI11 tuberculO"'l •<li 

.... "'''. 

Os ,&s:I~~~'os, DTn::~::'os. 
• 
• 

I i . •es que cr am, ..Magros,
Crianças RaquíUcas. • 
Superior aoóleo ,dê ; rllJlldo • 

de · BacalhaU; •• 
iR.eceber6oo t efello r dlÍ'. lranll

i ~UIl6()do <!lDiue 'c~a,iIODlnca" • 
ÇiO(fuGldó'ó.yililaíno·colIrO • 

• 

. 	 • 

-~!~!!!!!4t.".~!!i!!~'~••:••,:68:.___<.D.e.fr.o.n.t.e_à.ca_sa_H_ce..c.k.e.)_.aiiiIl•.vii'ii.-.23• ~~~ra~"e se encontre na Ingla- deenJ~~:,ili~~~: ~::=~d~: : •• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:sub:'et~:.ae
http:pe!'teneen.te
http:iiiiiiiiiiiiiiiiiii_I[l;i_P.Zi
http:medi�.�o
http:81:Q~::.as
http:V.ende.se
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f ~I Petróleo lIafonal éuma eli~a~e 

. :I C-{ __ ~c " -;' 

! .c~,,;~~'!'~o~,~m!':!"!.=,. ';'0" ,.
••._- registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre

sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni
• dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber, 

nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos 
•• fundamentais para a economia do IT; ,l!ldo e exatamente na 

GRANDE EXPOSIÇÃO DE NOVA YORK. 
• ' Teve essa honra merecida a Cia . PANAL, que vem 

• ~;~í~~~in:: S~~_!loP~~l~u~:t~~~~~SSí~::~i~:íd~~bJ:od~~~~s ~:: 
• trolíferos em Tremembé. 
• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma· 
• de-honra concedidos pela direção da Exposição NaclOnal de 
• Nova York, em virtude da apresentação do mostruário que 
..- a Cia. 'PANAL remetêra para aquele certame, compreenácn· 
,. do ;;sses produtos. 
. - Depois de passar pela fase inicial de estudos comple· 
• tos dêsse importante problema, a Cia. PANAL está construo 
• indo importante parque industrial para produção, em grande 

• ~~~~~':;n~:s ,p~~:~~~~.g~.':~Ain:·n~~~ro~~:s~~t~:;a~~~~~ad~I:"s lu 
• A PANAL marcha,- assim. de conquista em conquista, 
. i. para dar em breve ao nosso país o elemento vital do pro·
• "t: gresso moderno, que é o petróleo. Todos nós devemos sentir· 
• '; nos jubilosos da vitória que a PANAL obteve na pátria de 

• ~~~17!:~~~seeq~:rt~n~2;~e~:c~d:e.,';eco~~s~~~0~~~~d~os br~I~~~~~~ .,,. mente em prol do enriquecimento do nosso país. 
IDIARIO DE S. PAULO)CK.' 

Ir~~ ~t A primeira CompanhiaBrasileira que recebe nos 
Eslados Unidos diploma 
e medalha de honra pelaI apresenlaclo dos produ-

I los do pelróleo nacional. 

I~~~--...-..-~~""""'~~-~""'''''''''''-~-~-CapilulO 11 dos ESTATUTOS 
Art . 4" - O capital representado pelas acões 

COmuns é de 2.600 (dois mil é seiscentos contos) de 
ré is, divididos em 13.000 (treze mil) ações de 200$000I (duzentos mil réis) cada uma. 

Art. 5" - Cada ação da direito a um voto,Iqualquer que seja o número das ações do acionista . 
Art . 6" - As ações integralizadas poderão ser 

nominativas ao portador. 

até 3.oo~r~tr~~ ;;:;it, ~~~;~:i~efi;é~S a;:o:~~~~a c:m,::~~ti~ 
até 20.000 (vinte mil ) contos de réis de ações prefe. 
renciais no valor de 200$000 (duzentos mil réis) cada 
urna, com os juros fixos de 10 % (dez) e com direito 
a urna bonificação de 15 'ir. (quinze) sobre todos os 

lucros ~t;:~~~~.:~r~fec::~~i~e . dessas ações, em rela
ção às comuns. dei-se quanto aos juros c dividendos. 

:
« 

i': Oportunidade única para o emprego de capital 
I' Informações com o ~gente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIÃO AMIN•••
• e•••••••••••••••••••••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••~.-"" .(Caixa Ben. dos Empr. do ........................................ 

i Ministério da Fazenda no : v· i n I" : 
! Est. de Ste. Catar~na • "Aula laç o uOID8 a • 

1a. Convocaçao : : 
De ordem do Rr. Preslden • Porto Alegre--Florianõpolis••Curitiba • 


tI'. C( nvldo os H8. sócios 8. Serviço diário de passageiros e encomendaR entre esta cap\!al e Curitiba, com • 

a~sistlrem à Assl'mbléia Ge.. slI idllS às 6 boras da maobã, recl'beodo passageiros para Uajal, Biumenau, • 

~~I r~~~~~!~i~~:ini9qu30d~~~~. Jaraguá, Joinville, com IIgaçii.o paru Silo PSlIlo e lUo, no dia Imediato. • 


rente, às 14 horlls, em uma. Saídas para Porto Alegre, às Sas. feiras e domingos • 
das s81as da Guarda·Mnrla • ' 3 h d h- •.dR Alfândega desta capital. • as oras a man a. • 

afim de se discutir a refórma • - , Sh. •

ldOFfos:r~~~~o~~~iAli4 de abril. Informa~oes e passagens: Rua Felipe (mldt • 

, 

'-HEM..~~~~I,~,~~I 
~;;::~Çi~::~~~;~:~<~;d~~::sl~~~:r;~c~~ 11 
tratatTlt'nto pod:-: tn zer CQ:)$cquér.ciél5 gr<lvissi- : 
mas. Pre\.'ina · ~z po~:cnto.logo q ~l~ sentir aquê
lei sintomas, u$tmc!:,) € Poma~:h t.l an Zan par3 
B!i Hemorroidcs int~;oa s e (::;tcr n ~lS . 

P roporcionando <:.~ i\'io desde Q.S pr inuiras 
apHc<'lçõ~s. a P omnda Man ZAn acalma a irrita
ç~o. de:icon~es!:i.o!l r, ns u:l ;.c.s e, d~d<l a sua 
ação antisctico-bQ.flcrir:ida , C\'itn todas as com
plicaçocs !nfcccios<!s. Cada lJisnaga t em uma 
cânula para fac il itar a aplicação. 
A venda em todas os Farmacias e Drogaria" 

MAN ZAN PARA HEMORROIDES 
Em caso de dificuldade. mande o seu pediJo aos La· 
boratorios De W itt, Caiza Postal 834 - Rio de Janeiro. 

acompanhado da importancia de lO$OO!l. 

Crá~ito Mútuo Pre~ial 

Proprietário,: J. Moreira & Cc.. 

ABRIL 8 
Foi entregue a08 :m~8tamlstllP Jolll> Perefra, Maria e 

Bllmar Rosa, re81dentes em Tubarllo, p"slluldores da 


caderneta n. 5.207, o prêmio que Ihe8 

coube em mercadorias 


no valor d~ rp. 


6:250$000 
contemplados no sorteio de 4 de ABRIL de 1941_ 

ABRIL 18 
MaIs um forlDidé.vel 80rtt!lo a Crédito Mútuo Pre dial, 


relllizará no dia 18 dl" ABRIJ•. com um prêmio 

em mercadorla8 no valor de rs. 6:2501000. 


Continuamos pagando o fundo de roembolso ." 
tOd08 os preltamllitll8 cujas cadernetall tenhaD' 
complelado lO aoos sem Interrupçlo de pagamentos.. 

' de 1941. 
MAIKIUANO ROBE!WE 

I". secretArio Alt.1
llV 

PROCURADORIA 8ER1L 

~BIHIOnS lURUBIA 
(da Ordem dos Advoga. 

dos do Brasil) 

Proce8so~ admlnistratl· 
vos e 08.S Repartições
públlccs. Reglsl08 de 
Marcas e Patentes na 
Propriedade Industrial. 

Naturallzaçõe8.III Av. OUÇA ARANHA. 
2&-J', Iala 11... 

CAPI~AL FEDERAL 
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• (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 

•••••Cl.e$••••••••••••••••••••••••••~. 

AVISO AO POVO CATARINENSE 
Linha direta Porto Alegr~-Flori.nópolit 

Empresa Jaeger & Irmão 
Saídas de Florianópolis às terças e sábados 

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saídas de Araranguá às quartas, 


sábados e domíniOS 


L A
, "DIe " m" , IOrlaD DA. ".. ,YA
P " ,'lIeIIl: YID..,. sI,L
PRAÇA lr, llE NOVEMBRO 

. __ ",,_,_'. 

-' ElIrlf:E~~ DEV~~~~S 
Manicúre ,eespliíciálista .em~perm'anentes" 

e penteados modernos 
De volta a esta capital, comunica às 8ua8 gentis 

(r~gll(>sas que ' 8e acba à 8ua disposlçli.o. no 

Salão Brasil 

P R A ç A .QUI N ZE N. 10 


..'Ire =- r"?'n-.. _____ 

I lMiYnD~o .:~= 
HELlm AMARAL 

PlrIlclp•• I MI' Mat•• · 
1 PIIIOu ... _ "nIIciII D 

'I a::-~. 

, 

~=-
CARLOS.üLii 

l'IIIriID6MIII, 2-1Y-1M1. 
~=-=-~~~~===~!!=~ 
rarrano8Do ,Bàlneário 

Escolha j~ o seú lote ,de ter
reno no Balneário da .. Ponta do 

I ,do Leal. As ' conSlruço,es aumen· 
~~m~o~ p~a~:~ :~t~~~~~ó~ear~~:~ 
que se acha encarregado d~ 
venda dos lotes. 

Or. AcêClo -Moreire 
ADVddA:bo 

Consulta8 .e , pareceréÍl 

Açõe8 civil! ecometclal8 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, ' 70 
Fone 1.277 

Rêlógio .perdido 
Gratifica· se ," b"m ,', a ,quem 

entregar nesta redaçllo um 
relógio pulseira, Com elástico, 
para senbora. e perdtdo no 
dia 7, entre a Praça Quinze 
e fl rua Conselbelro Mafra. 
145 .5 v. - lj 
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I1111.".'a"a de "afOro ftO 
or.anlamo 

'Passam's" (OID anuo corpo 
fe-nômelÍoif lU.r.~llb"oJ, qll 
li ciência ' preGara d",Velldar 
e explicar. NC..,Hvro• .0:1 .. ~a~ 
tares estulllI .se "a :;luoçii()'(dF 

lU bes liqurru ao lado represenlaDi ~ Restlva, a clrcuJatÓÍ'la, ar:ef 
ao alto. um microscopio; 00 centro, o ea~ plratória, etc: :- Sóem IIvroR 
beca de um verme da Opilaçào grudado médicos são ilstUdadlllÍ certas 
no intestino de um opilado; e . am baixo. a 
bocca do mesmo verme mostrando OI dell· lunções complpxllA de tra'Ds
tesopor meio dos quaes se aqarra á mucosa cendente Importância, como 
do intestino. , seja a equlmlca dos humo . 

Gracos ao grande auqmenlo que o mi· 
cros.copio permitte. póde·se apH~ciar a ma" 
neha pela quaJ o verme voe pteiudicar o 
doente: a bocca. sendo uma especie de 
vento5CI. chupa um pedacinho de muc09Q 
que enche a sua cavidade e nesse pedo' 
cinho •• enterram os dentes minusculos que 
a ultima figura mostra. 

ASliim. fica o veIme solidamente instai
1ado.•uqando, dia e noite. pequenas quan· 
tidcde9 de !Ianque, atrcrvç.!; o insiqnificante 
orilicio abeIto pelos denles. ao mesmo tem· 
po que lanca no sonque um veneno proprio. 

Esse li a obra de um venne só, Imagine-
M. aqora, o mal que fazem os mUharea d. 
••nne. que uma metma pessoa póde b'azer 
DO Intesbno e ter-se-ó. ideia da qravidad. 
desta doeDca que tanlo ataca o população 
do Brasil. 

!, Felimtente a Opilacão é comba"da 
com elfícacia pela Neo-Necatorina. Uma 
06 dose de Neo-Necatorina basta . as maia 
dru vemll, para matar todo. os Vftrmes da 
OpUaç~o. limpando oolDpletamenl. o Uo"l 

.Õiôrlna 
IMPOSTO DE RENDA 


ca~r~. JJ;ldic~: q~~SE;::a~~~ IàsA~~.tar:~ 118~~~~ir do ano 
rendimentos produzidos no de 1940. o prazo para a en 
pais serão obrigados a prestar trega de declarações de ren 
08 eschHeclment08 ~oJicita- dimenlO termlnsrll. a 30 de 
dOIl pelos 8genle~ fl8cais Abril (Dec. I 168). 
quanto à8 ressoa8 que OS- rI'- Ar1. 6 - Li. pessôB~ !lsi 
ceberem, e as importâncias C&S não são obrigadas a 11

paga8 (§ 6 ar!. 3 da lei no. pre8enlar declarações quan 
4783. de in de dezembro de do a totalidade 1e 8eus ven 
1923). cimentes não exceder~m de 

Ar!. 78. - Toda8 a8 pes- 12:"00$000 a mat~ (Dec. 1.168) 
loas f(slcas ou jurldlcas que Art. 27 - Eslão suj plto~ 
por si ou como representan . ao Imposto de renda todos 
1e8 d" terceiros pa~arem or- quanlo8 receb~m vencimento. 
denados, gralilicações, boni- d08 cofrps pÚblicos federais. 
flcações, Interes8e8, comls- esraduals ou municipais Inclu
sões, percentagens, juros, di · slve 08 membros da Magl8
Vldeod08, lucro~, aluguéis e tratura da União. d08 Esta 
luva8, prestarã() 88 iulorma- dos, do Distrito Feder"l e do 
ções citadas DO artigo ante- Torrilórlo do Acre. e, bem 
rlor, nos term08 da8 dl8posl - assim, 08 fUDC1()nárlos de e~ 
ções deate capitulo. (Dec tabelecimentos autônom08, 
21.554). (Oec 1.168)

Ar!. 79. - 08 e6tabdeci- Ár'. 28 - Findo o prezo 
ment08 banc/írios prestarão. para apr"senttlçllo dus dech· 
até 30 de abril, informações rações, nenhum funcionârit 
de tod08 os juros pagos ou qu~ p _'rceber venciment08 8U 

re~.. Segundo o estado de 
pqullibrlo ou deseqlilllbrlo dos 
humores. o individuo apresen· 
ta·se, respectlvamentp, em es
tado normal ou unormal. Às 
vpzes, o desequlllbrlo corre 
por conta da IIIHa de um ele
mento iOdlspensàvel. CODlO o 
fósforo, que tem um pepellm
portanllsslmo come ativador 
do metabollslDo . 

A falia de fósloro denun
cia se peJII rr~quez8. de~fln'
mo, cp.nsoço, Ill'rvosismo. pai. 
pltllçiies e ansiedade. BastA 
restabelpcer o equlJlbrio qui · 
mico dos humore8 por melo 
de um preparado de fÓ8roro . 
p"r l'xemplo o 1'onol08ran. 
pllra que desapareçam. como 
por pncanto, lodaR AS manj· 
festBçõ~S mórblda8 . Com dUhS 
nu tréR inj"ções voltam 88 
diRpo~ições gt'rllis do orga 
nl~mn e o contentamento dt> 
viver. 

Capsulas SEVENKRAUT 
( Apicl- Sabina· Arruda) 
este medicamento é o 
melhor que e~isle para 
Suspensão. Alrazo, Fal· 
tas.etc: .restabeleceas re 
gras em poucas horas. 

,h C AI' :>U .\ !' SE\'F. '\ l\ rt·\l '"l 
(,\ pli .I. :)õlb l1l :' ·'\ r r ll ll.n ' l-,n 11 ~ <'II 
]!rau lh: C.\ 11U a s. ~qt\l r .ldlJ pcl o 11 

!' ( I ~'ntdl, (t 4 1H' I'll'.., I,k ;.. , 
I [H":I':l rU t'lr l11 ((' 11\0 a fl lH l' l J 

o:k nl l' II I IIS ('IHIHl· l!.ldtl~ r1O\ 
~U :l ~' U IIIJl nsi ~;I O d liml\a 

~ ~t~ ~~~:f~!~~~i~ ,~;~~~~:r.~:: ,~.~\:;~: 
j.;raul , ~,)n o!> ~1'1' i'> (omr" II "' IH c ~ 
di s l il.ltlOlo [l o r UII1;! 0.1 .1:'> 1ll .1ilH ~' S 
l :tbr ica:. oJ.:l "1I~;!I .l nh ;t, c lI l !! . 

, ll ilJl lljU

~~~~I~:~~~~~ar~~~~~'c~~ r:;i~!:~ ~e 1:~~~O!:~i~~~~~~ Agradecimento
a8 Inclcaçõe8 dos nome8 e ~em Que exiba a prova de VIUVlEaúll1 MadalroseIUho'.CGDI
endNeços das peS!Oa8 a que pntrpga de SUB decl!lraçllo. tamldo. Dalo golpe que IClblm de 
pertencem. . (De~ 1. \t8) . =~ieI:~d:::.md:.ro~~f:lt: i':-"I~: 

Ar!. 80. - Até 30 de abrIl Nao 8erilo admllldos ba lo. dr. DODltO Melo. qua Inlstlu 
de cada ano, a8 pessoas lanç08 encerrad08 em t9-t1. o doeD" com desvalo. cll'lnho. I 
mencionadas nos artig()8 i8 Nas õeclliraçõ€s jurldica8 a 81lemlm,lqul. o seu racoDheclmen' 
e 79 envlarllo às ;eparliç~e~ parte corre~pundeDte a~s sé ~~o~=:I~:':~S:°::I:r~~:I~o-::::nC:: 
~~~:~:'.:~~~~ 8:ti~i~:d~S8 ~~'~ ~~ovse~u8~~u~:::n~grdll!1 r~oB~ r:.q::':':::I:rl':~ ~::::.:o: :~~ 
B relação dos nomes, das res- ~x8Iidão. III'lmu de Dellr. e lOS qUI mlndl
pecliva8 Impurtâncias pag/H :Sobre os dispositivos aqui ~lrm:o::rl~lcgm:::II:~::r: I:~~ 
9 dOIl endereços dos que re· tra~8crltos e quanto aos de- brado BlDOIO e DII. 

~::t:e:aOn~ r~nn~~~i~~~o8(D!~_ :~::p~:~o l~~ ~~d~i~~~aPD~al_.:;;;;;:;;;=======2V=.=2:J 
21,554), leg~ci8, em razão do oficio, 

Arl. 81. - OA chefes dBij esui hllbllltada a fornecer a 
rl'partlçõea públlca8 preSla interprelaçllo dos me8mo~ 
rllo Informações 80bre OP atendendo a qualquer con.'! 
rendiment08 pago8 aos seus sulta leita pelos contribuln
subordinados no ano anterior te8 de todo o Estado. 

Art. 82. - As autoridades 8U· Delegacia do Imp08to de Ren
~e:J~r~s d~08 E::l~~:~~' d:r::;~ ~~rile:re ~~:~~nóP01\8, 14 de! 
denclarllo, de acordo com 08 ' 
regulamentos melltare8, 8ubre Carla. Borge. da ConCllçio 
a entrega dali Informllçõt>s DelegQdo 

" 

Proteja sua família das repugnantes mos- ' 
cas, putverizando Flit. Flit é a morte certa 
das moscas, mosquitos, percevejos e outros 
insí1:os nocivos. O seu poder mortífero 
estâ rigorosamente comprovado c é insu
perável. I'lit pulverizado não mancha. 
CUIDADO COM AS IMITAÇÕES! 

Elas são geralmente incficazcs--muitas vc· 

zes pcri~osas - c, ~uasi sempre, dinheiro 

desperdIçado. Flit e vendido sómente em 

lata amarela, inviolável. com o soidadi
nho c a faixa preta. . 


Mate as moscas com 

-=-LIT 
Antes de comprar um Rádio-Receptor,

Dr. Remigio faça uma visita à firma 

CLlNICA -MEDICA 
Moles1ias internas, de GERKEN & elA.• 

Senhoras e Crianças em 
Geral 

CONSULTORIO : 
Rua Felipe Schmidt-Edili
cio Amélia Neto--Fone 159\! 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESlDENCIA' 
Av. Hercilio Luz, 186 

- Phone: 1392 -

Attende a chamados 
14 

Represemames e 
viajantes 

Precisamos para tod8s a8 
e zona8 do Pa18. Negócio 8é
rio e lucrativo. Otima8 con 
çõe8. Carta8 à FABRICA DE 
FOLHINHAS Ref. 601, CalxlI 
3.097 - Silo Paulo. 

SaturDino AntOnio de 
Melo e Senhora 

participam aos seus pa· 
rentes e pessoas de su'a a

mizade que sua filha 
GENI MELO 

contr~~~ oc~~mento 
AUGUSTO HAENNING CÃO 

Fpolis. , Março, 1941. 

~ 
ESPEC'IORAIITIi EHERGlCO 
AlIIISUICO POI! EXCEUIICIA 

tNClICAOO ...., 

. AFECçõES RE5P\RATORIA5 

' f ~ : f,·· iI... li ou r:,_..l i... ~,· .. 1.. 1._.' •.,•. -' ~; ~ 

~ : i 

à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

PI-IIL.IPS 
Vendas à vista e a lon€,o prazo 

• Como pode o 
pensar na vitória, correndo numa r;t.ia 

suja. cheia de detritos? Muito menos é possível 
executar brilhantenlcnte 3. "Corrida da viol sad~" 
quando os órgãos sc enConlr:.m cheios de resí
duos c impurezas. Os: rim, por exemplo. que dc
senlpcnham [unções inlportanLÍssim3.S no org3.nis
mo. denm ser periódtC3mellle limpos e dcsin[cl3'" 

dos com os comprimidos de HELMlTOL 
de Bayer. • O ap:ndho ren:al em perfeito

?1 ri (unciol1amento Gar.mte a saúde atual C uma... 

~ II ) .elhice iene••Iegre e livre de
~ to 

SE OS RIIISVÃO BEM 
ASAÚDE~a 

-i"$@,.",imjji·,·,.,·jMS''''() 4IELMITOLffici'--' , 
Jean Brando em sua casa por corresPoDdlnc!1. 

lIIt1dU1e.I. noiltrldl 10blN.· ~I e. 1818 ":;
Mãe póde haver saúclicom .... saalue im

04 lições, 81stema moderno, parll ." 
habilitar, me8mo sem preparo, A' profi8sll0'puro. correr pelai veias. O EUXIll DE MOo de guarda-livros. ED81DO com o auxllio,.do 
.. livros que guiam facilmente como profeil

GUElRA, do pharmaceatico chimlco .João da sor particular. E cômodo habllltar-8e a01p6
do fogo, pem mesmo desatender os afaz..

SUva SDveira, é o maior depuratlvô -.só':'•• ...__....... i ll ,,~<i~~~ res. O curso completo de 12 lições, quo
:I . far4 em 4 meses e um diploma gratisél 

peclallsta em contabilidade, 'cu8tam apenã.cae. - O ELIXIR DE N OGUEIIlA é maIS fliae ~ ' 
~_...........-1 ,lill ~~~·'m~fa 6ct:::~,~~e:o Pif:B8~í.°;~~!~g~r.j~iri~~~r~~o m~1; 

.... lIome, é um SYMBOLO! ____ . ' '... ,,,lide '30 aDOS de eDslno comercial: habilitou jã uma geraçllo 
~liiiii;;jI::~'Jde alunos: Pro!. Jean BraDdo, Rua Costa Jr. n.O 194, Caixa 
_ 1376 .Slo. Paulo, 
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:'"'~~'~·~~·~"~r[~···················"J Elta Fraqueza Attlnge 
'ellOa. de Mais! Em~~ê8aNaç. ~e Nav. "HIB~c~e" !i 	 SA ISUEI Dl 

• 	 Transporte rapido de passaeelros e carl .sc:;omo .vapor .Anna M ; "~I, 
• unicamente de cargas . com o 	vapor "Max;.. '. . ' 

d. ..... .....E' o _1(.0 lontn'.... DO 

. ' 
artm40 COID • tkmulOl 

' Ioblcos: ~ PltOáPhõiô~COl
· 	 . " 

·clo, · Aráeillalo;tVã~1tiIO, 
ele:. Com ó aeil 'uac;' ão ·lhr. 
de 20 dla&, ' aOIIi~M: , ,'. 

: 	 Linha Fpolis.-Rio de Janeiro ILinha FPOIIS:R'iO de lajelro linha Florianopolls ,. 1 - Unlll••nto .e.... 
Escala lIajahy-S. Francisco Lagllna Diz-Ie que o organismo muda Etla fraqueza que o abotTece dll 16rCH e voU. hirllied... 

·• 	 • 
, 

• SAlDAS MENSAIS DO POnTO DE FLORIANOPOLlS • 

sete em aete irrita, relultante aub~ 
annos. O certo é que, com o st&ricial tozica. no sangue, qut!S30 	 t. da .ppdlte;• e Santos. Escala "'aucisco •• 	 completamente áe e é das 

•. 	 Transportes de passsalleiros passar do tempo a !iande se modi. actuam como irritantes sobre os I '--Dellppneclnielllo por 
• e cargas. I Transporle de cargas Transporle de cargas. • 	 fica e em muitas pessoas de mail colllpleto di' d6re. de CI

de 40 annos come~am a appare· ~~ria~~ . e É-;o:"iS,!,!r:I~::ne~~l; 
cer disturbios, muitas vezes de sem necessidade algl1ma, a bezi btCl. 11110.111. e aervo...• 
natureza !leria. Entre estes o ga é constantemente chamada a ..o; 

• Paquete C. Hrepcke 1e 16j Paquete eMax' 	 • funccionar. 3·-Comb.te radicai di 
• Paquele • 	 ~~~cirr~lq~I~Z:i~tl~jr:~oe~i::::i~: Liberte o seu sangue dellas'Max. 	 deprelllo·OIilYo•• e do 1iIIIquese manife!itnm principalmente substancias toxicas e terá certezn 

&noite,quilndoseestábern quente de ficar Cifrado. Não ha meio• 	 Paquete -Ana' dias !i e 2 dias 7 ~ ~" , • 1II••rmllleClto de 1lÁ01 OI 
• dias 2 e 17 • 	 na cama, sào muito irritantes. mais rapido e efficaz de conse le.ol:
• 	 Salda á I hora da madrugada. • Essa debilidade da bexiga é um guir esse res(õltado do qlle tomar 

resultndo de distnrbios renaes e lima serie das afamad;u: Pilulns 4' - A••llleOlo dia pe•• 

eJ Embarque do Srs. passagel- Saldas ás I ~ hora ' p. m 1 ::> aldas á I I"''' da ti si fôr desprezada, poderá tornar· De Witt para os Rins e a Bexiga, v.rI'lIdo de 1 • li 11'.1101. 


le perigosa, trallsforlnando~!le conhecida!l em todo o IIIl1ndo. O s.o,lelloli am••rio., 	 lOS até às 22 horas das ves- madrugad ,'. t em calculos, pedras ou cystite (in A venda em toda!i as pha r· 
~ peras das saidas. • Hanllna'iào chronica da bexiga). macias. Compre as legitimas ~ Il desconrt. Icieotlllc:a.

( plolili do dr, Maooel 50... 	Ordens de embarques alé ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até • 
"' dCCOltlll 

., 	12 horas d:!ld~~~peras d ~s ás 12 horas I as l;a~a:ai~l~r~pcras. Pilulas DE WITT _ \. 
! - --- - -	 '. PARA OS RINS E A BEXIGA Vende-se qUrn.8 rnrBe:

ul n8 

: Observações: :rStS~~s~:eg:i~~I:c~p~e~:~~~~:~' d:
Oa~~~::~~~ri~ , dvaaccTI~I:: MOI~~~d~.z1:asB~:;~:'xC~Ss~mdeg~~i~ot~~i~~. enlermidade. ~i~~réltl::~;~ i~;:~:.~:~~~'e~~nro,:~ 

.. 	 iDdicadas para RhcumatisTno, Scia t ica, Dôres na Cinttlra , DistUfOio5 

Renoes, 	 . 
" 	 E' expressamenle prohibida a acquisiç30 de passagens a bordo dos vapor~s . .1 ~:::;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~_~~=~I Co n <rlllclro MII[rn, ~l A. 
• 	 .Rila MYr~~: o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapich~ sitn á .11 I ~~.__ _.._ _,___,~~ 
• Para mais InlormaçO~s, na sédc da • 	 FABRICA DE MOLDURAS .510 PAULO" MotociCleta Wanderer 
• Emnresa Nacional de Navegação Hcepcke. C :nix~ oA~elierBd~ ~n~u~ Ã O u s~:· I~(\:;.ep~~~itoe':~IIJ~~)u~~
• 1 á rua Conselheno 	 Malra n.' 30. • Reproduções ~ ampli' çllo. "" i'lIc. , de relrolo. " óleo. c onservH ção, po r 2:000$000.• 	 I po.lel, .ralon e , é; .18 . Moldu- us oval., catedral. (.merlcbna,) I [ - b é . 
· 	 . trllonas (dua. cabeço» e oblon ga•. quadro8 de . "ifo o m ~d"- u or;rJuÇOe ~, por li 8 qu,l',•.•a. ••••••••••••••••••••••.$~ 	 . Ibô . ". Fornecpmo. todo Eervlço completo com \'Iolre, convexos nesta r e Ju ç ~(> ...ea."'GllO 

o.. plnn08, de todo. ~ . ti po. e tam""ho. . Rctr"W8 fl'lI c\lladll~. 124 v'6 
Po,ta re1ratos em celuloiri p. (esl1ln mn.rf lnelp): NovirJ nrlC" . 
PEÇo\M I hTAS DE PRE ÇOS II.USTR ADAS COM '10 .10" OS 
VETAI.HES 

kUA CARI p!' llOTELIIO, 45u ·· Til . :1·1i20 . !:nd Telrg.Anteno.· l\1orais 	 - CARBRAN •.  f AO PAULO.JUVENTUDE Ch8m6mo ~ a lila . f;lio '. r. q rlh.liDtOB clientes sobre o can 

@ipupç:JiãO ]~gntista c.lamenlo d" 8:umeDlo ' d.. tr,·.• It"e vinha • • nd~ hlurAdo a ruals
ALEXANDRE sobre os preço8 de "1 c,tal( go d.sde Oulub'o de 19:)9). 


Das 8às 12 e das 15 às 17 
 QwlsI meio .~culo de.edo. 
têncl. ê o melhor recla. mo 

Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. 	 d. prefêreDcl. , IUYf~; UliE 

ILW_UM par. lim ;m r, lor· 

tificar e rejuv l'lI '~.:i ccr os 

cabeloL Elimilu 11 C8S.,~, 
 Molé · tiHA dos .. ius ü coração 

o TONICARDIUM Iônico doa rln. e do co.oçao limpa a 
bexiga, 08 rtns, tl8 nelrIt6' , freia p, (ú llcaa renala. aumen~ aa

cabe'f')!; Q voll ar a c~'r urlna8. Tira os Incbaçõea do. pé. e .o.to, bidrop. lap, 1.lta de 
pri iJ l l:l·.. 1l os ciibelos ar, palpltaçOe., dÔres do coraçAo, aom.., brOllqulte 8smAUca, Pi\ll!\SHS ol.nos 
broncos, Sl'.r!l o~ tingir; arterl<HlRclerose. 

laa cessa.r i quêda dof' 

d ....lll l'~ vigor r mocidade. Poro d.acong."Uonor olho. 
Nio COLl I, l'rn SHIS de prata e Irritados e conlortá.los quaD.~ 

R.·rué iio~ das l:'I(lnhoras 
E' o Iônico utero-ovArlo SEDANTOL que re.tllue 8 •• lIde 

do fa tiqado•• u.. La., olho.Goodyear usa-se COlhO loçAo. perdida p' la aDemla. palldcz, wagrezs, la.Uo, IIbre. brIJn""8 , 
rt.gulador da. vIRlln8, da. do<nç". <lo utero, ovarloe, evita Com O~Da:a alguma. oolaa 

88 hemorraglstl, antes e depOis !.lo ptn to; cOlltrtl todas 86 enrer· cllciriaa .eu_ olho. eGD·ORATIS a. 
Pe~.·no. Impresso••obre OI cal.. 
dadoa do. cabeloa. o melborv.lo midade. da• •e~hor8e de qualquer tdade. H"a:rãO l1mpkloa • aodioe. 

di , ••••1••• .Al••••'r•. L~l"õefl do ('Olaç:io B asma 
Vidro pel.. <....10 "'000 "" UFe 8 CA CTUSGENOL Eopeclllco do dr. Klog Palmer, 

...r. ou waIor declarado. contra Lldropsla., pée incbadúM. t.lta dt ar, palpllllçõe., hatl
UI. IUYlIIIII IUn.DII LlDI. 

Indústria Brasileira 	 LAVOLHOmento da. " ~ I e ar!érla~, b"ooqulte a.m&UCIJ, aneurlsm8,
.nuI. e reumatismo, leoOes, C8nSIJç<>, urln..e esca8s88 e dÔce8 HIGIENIZA OS OLHOS 
no coraçAo ponladae n08 rlne e InchaçOee. ••••• RI....I.,1h.:-IIO.E.IIEI.. 

Pneumáticos-CâmciJa de ar-Correias 	 Aos fracos e COll \'alesceotet! Coqueiros Praia Clube 
Devem u.a. o STE7\ OLlNO, Que laz engordar, 8um. nta o EDITAL

Saltos de Borrach!-McSngueiras-etc. vigor do. "'l1 sculos e dos nerv,'s. Fortalece o s8u~ue pee· Teodo sido extinlo êsle clube, pelanae 
.oa. an~mlca. Evita a tuberculoEe, cicatriza 08 pulmõee doenle. resolução da assembléia geral dos sócom pO\ltadus, tO"SO, dores no peito e no. costao, peroa8 I'oca., cios remanescenles, sl'lo convidados'Produto! da Quer ser feliz ? IInguli .uja Para a n~ur8.tenIIJ, o de. â nim" e a dlspep.I.., a pelo presenle edilaL lodos os subs

Em negoclos, amores, ler critores do LIVRO DE OURO a grocusoro cODvalesoenç" é rapldu . 
le, saúde e realizar tudo que Sifilli:-. - Pélt~ rarem, no prazo de sessenta dias /601,- Reumatismo 

sellos 	 a conlar desla dala. a imPOrl4nciadeesja? Mande 1$100 em SI'IROCHl TlrlA o USAda nas wr lé-Uug do sangue 8Uitte, de suas subscrições, que se achame escreva ao prol. Ornar Khóva, Ar2~m8., tumor.·. . ,larlbr08, e>plnb8s, 11 ,lula., purgações, ler em poder do sr. secrelárlo Belarmid81!1 , ('\QncrOll, cacrófuls14 , reumhltamoCaixa Postal, 407. Rio de Ja	 no Corrêa Gomes, relideale na ruaCia. Goo~year ~o.Brasil neiro, que lhe indicará o melo Único depurativo que IImplI o corpo. tonlllr.a e engorda. General Billencourt. 183. nululpilll. 
de obter Iriumpho, prosperida· FloriaD6polti, 15 di AbrU di 19~1.Uep08ltarlae. todae ..s drogarIa. de SBo 1'8ulo e Rio. 

de. lortuna f saúde. N~o Ilf~il, . TOMAI WOODS. 'ISDurelrocom Fábrica em São Paulo lflv.IlIt.- 1 
ASSENHORAS DEVEM. USAR. 

DISTRIBUIDORES EM STA, CATARINA: 
Em 8U4 Idl . tle Intimll I Õ r.ent. o MEIGYPAN, de 

grltDde podl.r hlgh Dlco. coolra rr.olé8 ·la:s cODI~gio3asDôr de dente? 
.USpsól68, Irril~çô .. ti Vr ll nab, çorrlm~nlo8, Clol(>so 
11mb utero,vaginels, mel . ltell e tI dI! .mte de dOf'nças 
I . c~ 8 ~ Irl!ode I!re~erY/lllyu . DrclI"rl" P"cb~('o, Rio. 

1••,••••••• a•••••••• _ 


- Joinvil!e- · Lages - São Francisco do ';ul. '''I •••••••• ~ ••••• 


Mostruário em TubarAo. 


IFI~~n~!~~_B~~~~~~e"~:~~UI 
Farmácia «Esperança"---I João Dallslll L. Schmldl 	 do 

farmacêutico NILO LAUSRegislro obrigatório :!=::Ci::!a!O~' B!:!U::!~ 
e 	 rente. e amigas o noaagres Hoje e Im.nhi seri I SUl prcFcrid•. de seu filho pode ser ame...cimento de seu filhinho 

Orog.. nlcionlis ' c cstr.ngcirls 
dos vm

çada por uma perigosa diar
Prllzo Pllrll O regislro a IlDAlIle: 120 dias para os rhea. Contra esle lerrivel malLU::Sfabricantes requererem registro dos seus produto• . Homeopltia. - PerFumlriu. - Artigos existem como ,emedlo sem 

Findo o prazo, OI vlDllgras, quaisquer que seiam as sua. Fpol~~-=1941 . de borrlchl igual os comprimidos de 
matérias primas, Dia podaria ler expoltol à vaDdll 1-r--4 Eldolormio. um producto da

• CODlumo publico em qualquer ponto do País. 
casa ~il~".Garante-se e exata ob,ervância de

Procure ou escreva à Combata as diarreceituário médico. BAYERrheas com os ·OR6ANIZA(:ÃO COMERCIAL 	
~ 

comprimidos da 

CATARINENSE 	 Preços módicos 
E 
R 

R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do Eldoformio
estabelecida à Rua João Pinto n. " 18 (baixos) - Floria
n6polis, com casa filiada na Capital Feder~l, que está Mercado, frente à Casa Hcepcke). Bom para os adultos 

apta B encaminhar e obter todos os reilstros. fone 1642 como para as creançal. 
15~I,--1' 89 
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•• 

---------------------

I 

• 111":' • li 

a qualquer hora do dia e da noite "Café Ja a"Delicioso l-Cuidadoso preparo I 
. - ,. 1'-, I • /I P I I

O ·Esta (ASA ANTENA 
MUdou-,. par. lo tIIUtll. :-'1-'1 ~PI~O(J[NIO

rua 'rlr.cf DI.., n' !\li! 

~.::...-:arn: 
Redao9&o e OlllolDe. • 
r•• Jollo Plnlo o. 13 

Tal 102:l-Cx. pOlla1 tSI! 

l:::S1GN.' i UIIAS 

AnDo 'O$IJOO 
Sem"llr.. !:!$O()!) 
Trlm..llr. I:!$OOO 
11111 '$00 
Numl?'ro ••ul_o I!O!) 

AIIIIo ,~sooo
Bem",,., = Trtm .. atr. 

AIIIIaoolol medlADleoool,aotn 

Otr orlllaall. mellDo 080 publica 
dOi, 010 lerlo de.,oivlôOI 

4. :.:~~~o:e.~ml:l~:..~~!.. 
artrcol ...llDadol 

ItlTITUTO Di OIIONOSTICO
CLINICO 

do 

O,. Oi.lma Mcallm.nn 

FormadQ::!~r~rã~~~ldade de 


Com prf.UOI Doa boepltals europeu. 

Cllolca médica em geral, pediatria, 

doeoçal do 11"8_ De"080, apare· 


lho &enlt~~~ID::~fb:;' bo"em 

Assistente Técnico 


DI'. Paulo Tavares 

~r;.~:O~d~oIXtl~ucl~~~~::I~ 
510 faolo). Especializado em HI· 

::Z::eed~II~~7.!"~':ner:~~ Uolver. 

Apare~b~~~rn~e8Dt~N~ pm 

~~~:,Ioo:ut.:e!;°·:~?c,ul:t'l:&~~. 
elt6mqos, elO. 


BadloJl1'aJJ8I 6._. e radl0Jl1'.lIa" 

denltrlu 


Eleclrocardlo.gralia cllnica 

(D1ap68tloo precleG dOI moléetlal 


cardlacu por melo de traçados

elétrlool.) 


Melabolismo basal 

(lletermloaçlo doa dlldrblol da. 

IlUdolu de Icoreçlo InlerDa)_ 


Sondasem Duodenal 

IE"=:Oq::d:a1 :'d:~r.!i. do 


Oablnete de Itsloleranla 

Oollu curtal, ralol oltra-vlilleta •. 


ralOa 1DIr.-verr.lelbo e eletricidade 
médica 


Laboralórlo. de microscopia e 

análise cllnlca 


:':n~I~~':-~~:~Il,ar:odli~t'!~:~r:. 
mo, .....gem da uréa DO I . ngue. 
elO. ElI8me de urina, (reJIçlo dp 

::::: 1;:':d:Cr!~l=)~ ~~11I: 
:::~q:~~~UI!!.qU~~a r::l,u"~~

de dlal!llóstlco. 

Rua ~'ernaDdo Macbado. I 


Teleloo& 1.195 

FLORIANOPOllS 


OR. RICARDO 
G~TTSMAN 

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

Hospital de 
Nueruberg 

(Prols. L. Burkhardt 
e B, Kr9uter) 

Especialisla em 
Ul'urgia Gemi, 
~ 

Alta oirurgla, gyne
cologla (doenças de 
senboras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plastlca, 
Conlullorlo li rua Traia
no, 18 (das 10 6. 12, e 
daa Il1 ás 16,110) Tel~-

pbone - 1,2811 
Resldencia , rua Bs· 
teves Junior, 20. -
Telepbone -- 1.1.)1 

.....11 

S rl.l1ad.. • proal1dlo

Prtçel .1 akHc, .1 

- lMn 
FACILIDADE NOS Cg , ~ª~i,ª....... 41~liªºçª .......... ~_ . , Qªiª,.~ 

~AGAMENTOS 

v. Fundáda em 1870 Side: 91\11\------_ .._ - 

ALUGA--SE Sequros Terrestres e Maritimoo 
utlml CISI para neIJ6clo, em 


______________________ Itf:~:e~~:~~a~);d~ ~~:~:m(r~: Capilal Realizado Rs. 9.000:C,VOJOOO 

Capital e Reservas 50.058:377J952
Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade vende lodo o mlterlll de IA' Responsabilidades em J9JH :-!.188.652:89957t 4Limitada brtel de artelatos de couro. Receila em 1938 22.786·t83J148A trltlr com o proprletirlo Allvo em 31 d~ dezembro de 1938 • 7t.478:791~813Banco de Crédito Popular e AgrlcoIa 142EnIJlnl0 L. Belrão. v.1t Sinistros pagos 5.094:715~170 
Bens de 'alz. (prédios e lerrenos) • 17.186:2485949de Sinta (atarlna 

Rua Tr~lano n.O 16 - SMe própria Diretores: 
Registrado o~. rl:~I~~iOdedasete~~cr~)lt~~alg:~~ Cf'rtiftcada Francisco Jos~ ROd,igues Pedreira, Dr. Pãnlilo d'UlraSER 
 Freire de Carvalho e Epilânio losé de SousaEndereço telegráfico: BANCREPOLA 

C6dlIJos usados: MASCOTTE ta. e 21. edição fraco demais 
~'LORJANOPOLI:S 

, 1lpa1 positivo de qoe Reguladores de avarias nas principais cldad~s
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES da América, Europ~ e AfricaEmprestimos - . Descontos - Cobranças OI allinento. não IUpprem 


e ordens de pagamento. • necenaria nutrição ao 

oreaniamo. Pua remediar Agente em florianópoliS
~:~rec8o:~::~~o~:o~~IX~mE:~~~~I~: :e~~i;~ii;:r:O IIE~~~~O~ 

[fJ 
- ~efic:ienciarlsp Apólices do Estado de Pern&.mhuco, com sorteio 
• evitar enfersemestral, em Maio e Novembro. CAMPOS L O B O & Oe.

PalJa todos OI coupons dls ap611ces Federais e dos Estados midade. perip
de Sio Paulo, Minas Oarlls e Pernambuco. RUA FELIPE SCHMIDT N. 39auecar...Mantem carteira e~peclal para admlolstraçilo de prédios. 

Recebe dirlheiro em depósito pelas t'omea CaIu postal 19- - TeleohoutlO83- End. Tel. • ALLIANÇA. 

melhores taxas: EMULSÃO Escritórios em Itaiaí, Laguna e 
C/C à dlspo~lçao (relirada livre) 2% 
g~g X~:~a~~éVIO ~~ de SCOTT Blumenau. Sub-Aqente em Laqes 
CIC Ptal.o Fixo 7% 

dos ::e~:p~~Ü~~~~ç~eS:~:ls,rE~~:d~al~e~cIM:~I~~al:~ to

PAR.~ TOS&(& tU 

as 

América Capitalização 
.cab. de P'S" o TITULO Nr 76.963 COMB.INAÇAO CIF no 

valor de 10:000$000,.0 Sr. Márcio M.ch.do Portell., Flori.nópoli., 

Avenid. Trompow.ky. 

Procurai conhecer os detalhes destas vaDtagens para fazer economia segura, praticá 


e IDteressante. 

Sollcltsl hoje mesmo IDformações ao Ageote ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis. Rua 


Fellppe Schmldt SiDo (Edlflclo Amella Neto) ou aos Inspetores e Agentes 

em todo o Brasll. 


AgênCia-Rua lol!.o Pinto. 
9 - Phone \007 

H. C. DA COSTA - As~nt. 
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DuraoJe o mês de AbrU 

Aproveüem as Qrandes reduções 
de preços de todas as sêdas da 

(J'elJlfi, 'Oriental 
A CASA DOS PRECOS BARATOS 

RUACONSEl..HEIRO MAFRA, N. 15 

1
~; . 1 2 ... . . • IDO Ocidente para os Balcans 
~Vlíla ·Soclal At('na~, ]6 (U. P .) - A (h'~coherla d(' (111e enlt·c o~ con 

:~ ,,~~:~~,:'~~ ,~ ___ ~~lil~~~~!.(~~f~~J~~lll~l:i~ll:~l.~lll~~~~~tl~;~~~ ~~~11(11~11~t ~~ (!~c l~~~~~(l::.a<;l~~I(:~ll.~ 
laram t \'OJla~ <Ia (1'0nl " oeidental para O" Bakans. 

4NNTVERS4BIOS r;:sseR COl'lJO!=; seh'('ionados são unidadeR ('omplctallH~nt .... 
Festeja hcie seu aniversário a lllotol'izadus ~ partil'ÍparUlIl na sangrenta invasão da Holancla . 

exma. sra. d. Edite Gama Ra' onde foram denominados de "Leibstanderl " . l~sti\'eralll desta
mos. "ados lamb(,1l\ em ~I(>lz , 111 as, elll lI1al'<;o, sua presença foi no-

Decorre nesta· data o natali- :l~d~a~~;.. L~~:~:~~~~~:. t~~~~C::o:·11:~:1.1I~~I~~~~:)~e~~~;~ 1~~!~I~~I ~J l~~'S~~~ 
cio da exma. sra. d . M aria de Hubuletidos às lnais duras provas físicas e dos quais se exige a 
Lourdes Caldeira Bastos. mais pura ascendência racial. 

Faz anos hoje a exma. sra. ~========~~~~~~ 
d. Alda Wer.dhausen Portela . 

FAZEM ANOS HOJE: 

Sra. Orminda Pinto. 
Srita. Laurinda Ferreira. 
Sr. Orlando Barros. 
Jovem: Renato Figueiredo. 

Hl MINA! rOIHAUCE! 

....1 pr 

. . 
Tripolí foí nO\'allH'i'ü(~ ·':",:,:} bt'IÍlI):,h . 

ih·'HI lI. (;111 na\'io IlO llorlo ': foi ' : in " 
{" 'IHlimlu (' ollll'OS ;'I,":u' j"clús ])(>1:, 
hOlllhas. 

Nolí4'i:IS clt· :\lnS(;UlI díZ('líl <11Ie' li 
f'apil al ,'IIII1C'l1a j:'r ('s i:", l·l~ in;II .. I" 
gr:lIIr l,· fa lia di' ('<1 1'11(', U~' IU'a l" n\'n",. 
mantt'il.w (' fill'inha. 

() ndnisll'o ;'as ::\llIni çtu·s. do Ca
11:\11:'1. illfol'lIJ:1 <im' Ih-nlro ('111 hn'\'(' 
I) p:tis ('sl: lI'i" I"'odmdndo gl'aIHh~ 
11(IIIH'I'1I di' "':1111,s", ,':l1'a os qllais 
j;i ('sl:'lo rlllltlillas illúllwras ('l!all:ls 
!,lilHl:ulas. 

Istambnl , 16 (U. P.) - As tropas anglo-gregas Ilestac..'lllas 
na frente lJne so estendc des.!e o Monte Olilllpo até Flól'ina 
lêm em ~uas mãos, segundo opinião dos círcnlos bem informa
dos, não só a sortc dos aliados nos Balcans como, também, a 
própria segurança da Turquia. 

Acredita-se em geral que os alemães não poderão atacar 
ê"le ]laís enquanto lutem com os britânicos na Crécia. Sc con
seguirem venceI', ns hostes alemãs lll'osseguirão no nvanço em 
dil'eção à Asia Menor, pois, no programa nazista, fi gura. "" 
gundo se acre(lIta, o ataque contra a Turquia, a Uc"'nta e o 
Cáucaso, 

o Sabão 

"VIR8EII ESPEOIALIDADE" 

de VVE~rZEI-J & CIA.--Joinville (Marca: regislrada· 

recommenda-se para hospitaes, collegiús etc., peJa sua qualillade uesillft'ctant.e 
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