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Marcava, afogo, 
as suas ví~as 

Rio, 17 (Meridional) - Um 
veSjle l't!no IlUblk a intcrcssan
t.e rellOl'tagcm em torno ,Ie n\ll I 
DlaClllllbe iro que n13 l'CaVa a (0 
go os scns ade jltos. O fut o (,Iw
gou ao conhccimcnto da polí 
cia, )l01' interllledio de Liz~te 
Dd DUljue. O acusado, Domin
gos J\[enezes, possne títulos rle 
médico, dentista e farmael'nti 
cO,sendo, ainda, tCUPlltc da l'e
serva do exército. 

ra~~Sa~I~~~~ ~~I~~I~~~~~I~S ~):;:~ Os 

O MAIS . A.~TIGO DIARlp DE ? SANTA CAT ARINA 

DirelorLqereDft;: Allino Flores 


ANO XXVI . \ Florianópolis- Quinta feira, ~7 Je Abril de 1941 --- -- I- -N. 8222 

pódem Balões proleqem aos comboios';J rbque não 

dais, Domingos Me nezes ex
torqnia elevadas qnautias das 
suas vÍtilnas , luarcundo, de 
pois, os homcns com nlll t r lfln .. 
gnlo c as llIulheres, cntrc os 
seios, COIU o s ig no de Snloluão. 
Para êsses sacrifieios, o uli st.i 
fica dor usava \lnl túnel de 30 
lue tros, cavado eu. ll111a fa zen
da de sna vrovricdadl' , lias pro
ximidades de Santana do Pi
raí, Estado do Rio . 

Domingos :'Iellezes levava as 
suas vítimas à fazenda, à noi 

falar em v.Otõr.oa 

AtelJas, 17 (l.'nit NI) - Rcfc
ri ndo-se il r et irada grega do 
norte da ...\lhúll ia,alglllllaS es
f eru s bem informadas lnallifcs
talu o segu in te : " Os itali a n os 
n iío podem falar dc vitória, 
l losto q ue se trata Ílnicaulellte 
de llIedida dit ada Ilcla situa
..:ão (1110 se orig inou COlll o ata 
<JllC gCl'll1Ú ll il'O contra o exér
d to helênico". 

~~ :::~~~~!i~-~:rrn~ô~::~ej~ ~~: Fiscalizacio das 
cI'ifício. Depois, obl'igam 03 exportacõel nOI 
seus adeptos a entral'em 11 0 ESlados Unldol 
Rio Pira í, todos despidos, pa
ra qlJe tomassem 11111 " banho Washington, 17 (Uniled) 
de pnrificação ", 'Por nm despacho )lrcsidencia l, 

Três m oças e dois rapa zes ,, ~sta.rão suje itas à fiscalização. 
feneteados pclo macumbeiro a partil' dc hoje, nas listas de 
já pres taram esclarecimentos exportação, todas as maquina
à )lolícia. Doming05 Menezes J'ias tl'ans)lortadas e certos 
está preso em caráter illcomlJ equipamentos )lara minar 
Ilicável, bombardear, 

-=-~8-ra-··· ·a a-Síria ?· -ag-r-ed-id
"/ LoIIdre~; 17. êuop.,o -- Relerindo-se' aOI 

t:f,i.16rblos.\:verlllcacl0s na Siria e~aOI Cltllmol 
.~'IO• • erlllêadO.no Irak, e ao movimen- Agora os navios em comboio levam suas barragens de balões. Acrescentados à feroz A.A. ao fogo 
to ele "uri~ta!~ \n!ilasr..i6es, a Im..,ensa dos canhõ~s dos vasos de guerJ'a e suas escoltas, os balões provaram ser elieientes detentores dos seu golpe
°fitla 'I'" 1Ii~~•.~jr.íinlam ·todos OS P1:OCeS- bombardeios de mergulho pelos aviões alemães, Londrcs, 17 (U. P.) _ O vo
'II!! dia ..~In~"'~clo . inlerna que costuma (Foto de «British News. , especial para O ESTADO). mentarista militar do "The Ti

P'!ê~f·. !.jtesilo exlerna.o _~~ Radio de Londres I' Oduque d'Aosta ofereceu rendição 1~,I~rd~~:~~h~:~1, °1~en~::I~I~~~~ 
. _ . .

D,; ;MADEIRA NEVES- médico especillisti, em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Cura0 de Apelldç'l"menlo e Longa Prâllca DO RIo de JaneIro 

.. 
Consultes dilrilment~ pelat::'~:~~a:al·51t 1I181~q~::.aa 

. 
Con8ultórlo; Rua J()ÜO ~lDto n. 7, sobrado - FODe 1467 

RealdênClII: Praça Getulio Vargas. D. 10 - FODe 1504 

!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!.-.~~· I
Movimento pró general de Gaulle 

Znrich, 17 (Por Lndwi F; p ep-\to desta campanha dc o]Josi
/ler, comentarista espccial da ção ao regimc fez surg ir a 
United Press) - A campanha " I'ença dc qnc o I))'ograma' da 
em favor d" mO\'imenl o d" ge- I"ran ça Livre é mais forte do 
neral De Canlle, '1IW - eontrá- ' quc geralmentc se acredita. 
rio às potências do " eixo " , ad
qnire gl'andc cxtensão na 
Fl'auça, porém ainda não al
cançou um g ráu dc I'csistência 

que possa fazcr frente a qualquer uma das forças de ocupa 

~~~e~~~~ ~~I:~l~~ . ol'cgiIlle do 

Segnndo os despachos recc 
~~~~! ~:~: ~~~I~:~a~~;I~eg~:~ 
na rcsistênda cons istc em 

afixar inscri ções in juriosas nas 
I;:~~~~~!s I~a :::~~~r d~~'l~~~~í~ 
cios públicos e particulares, 
dcnllnclando tant.o a~ forças 
de ocupação como o regime de 
P étain . 

A forl\1a eomo allmcntam, 
(lÍarlamente, essas Inscrições é 
indício da popularidade da C3U
sa Isolad~ . Os observadores f~- e~a c?nhecido co.m.o.o rei do 
zem conjeturas sobre a POSSI- cambIO negro- , Viajava em um 
bilidade de existir lima orga· bonde em Niterói quando o vel
nização clandestina de. resl~- eulo des~arri1ou, batendo em um 
t ência contra a ocupaçao lnl- poste, o 'que causou a lua mor· 
litar do país. O rápido aumen- te instantânea. 

ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,Dr. NARIZ, GARGANTA 

Especialista; assistente do Professor Sanson 
do Rio de Janeiro. 

ll(Clnsulta.! pCIBA.mtaaDrdhe,' ::: 411 à:861~/21/2 

.,.. 

, . .....• .. .'.... ' . 

Ganho ele caula. 
lamllla C6sll0 

Rio, 17 (Meridional). - O Juiz 
da Primeira Vara de N iterói deu 
ganho de causa à famllia de:Her
mes Cóssio, condenando a Com
panhia Cantareira ao pagamento 
de 186 contos de réis à viuva 
da vitima. Hermes Cóssio. que 

consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447-

«Co. I colllAlG1a 
de Darta ., 

1 l.tm.1""" 17 , \ l:. I' .) . -::-. As ·nanl
r,'s ta«;(";cs Il"aIHJuili ;,w( l')I":1S s,jlmr 

~!.(l:~I:;~i· ~~ ~:: I.~~~(:.: :J';:~:·~~::~:·l(:~}:' )(~·1-i~; 
1':1 111 Cltl hOIl1 IIIO llwntll , l' lII \ ' i s ! a fi o 

(' !'('Sf' l'nl c . II :1l" lII a ( llH! ('0111('(.;:. :1 J1Ja.. 

n irl'slnr-sc l1a opini :io I)llhlit'a c ,lu 
llHal s :iu darus n ' r!l'x IIS o s l"OllWI1 · 

1:'lI'ios dos jorna is . l'm s uas l'di<,'ü t's 
,!tos ta manh :i, AI ~ull s l'dilOI"t's n' 
d : III1:IIII. , ' 111 Il'1'1II0S \·ígol'osos . l'X

1)lí ('.,. Ôl o ricí :11 !oio!JI'e li rUl'l11a pela 
<I ual O!oi :dcll ui,'s p lllh')':HJl lI'allspo r 
lal' , :d,':,,' '''S 11 0 l's lrt'iI " lia S it·ília . 
UI lIa f " r~' : 1 II ll'(':lni z:ula !oiuridt' u ll' 
IIU' III,' I)( H I (' I '_ )~I llal'a 1'l' l H' lil' as 
II Jn :a s d (' \\';' H ' II. "111 d,'7, rli :IS, so

IJI'" II t1l:l I'xl c' Il Súo Ih, quase ;-.IIU 

'1"il l" IIIt'l rCls I ' illIl{';( \';II' , <l glII':I, AIt,· 
x:llhll'ia I' LI C:IIl :rI Ih' SlIt' Z, 

() " I>:.il)' .\I:liI " SlIpil l' CIHt ' li!'. 

1I':llI splI l'h's inilll igos (' I'uzm':1I11 :1
' ! III ' la..; :·, g ll:l.... din'!aIlH'lIh', :Jll' :I 

l 'tI!',\ a da Tllnisia I', lH' lIsSl'g llilldu, 

1'111 sC'gui _l iI, pdas úguas h'lT ill ll'iais 
rl':IIH 'I ' ''' : IS, (' lwg:II':1I11 a Tl'Ípoli. I )~]
":1 I i -IIH' li\'I' I': ult Ilt , ('o nla l' ('IJllI li 

"1 ' lIlIj ~' ('IJ('j : , dto 1>:11'1:1 11 " , 

Machado & (ia. 
Agências e 


Representações 

Clixl pOltl1 - 31 

RUI Joio Pinto - 5 

FLORIANÓPOLIS 

Sub-Iglntll no. princip.i. 
muncípiol do Eslldo. 

17P. 

Wavel desfecbará 

_ 

QUINTA-FEIRA 

!9.40 - A~úncios em portu
gues e espanhol. 

19.45 - Big Ben. Noticiário 
em 	português. 

20..00 - . R.ec~tal por Margot
McGlbbon (vlOhno) e Fredenck 
Jackson (piano): Sonata em Fá, 
Op.57 (Dvorák). 

es;~~~OÓI~ Duas palestras em 

20.45 -. Big Ben. Noticiário 
em espanhol. 

21.00 ..- Big Ben. Noticiário 
em português. 

21.15 _ . Duas palestras em 
portugu~s: (1) Revista Naval , I I:ham, agora, elll direção snl , mecanizado nas montanhas, ~a:i.s;.° ~~:t::-.D\• dIu~ •..... ...... . ......
por Thomas Woodrooffe; (2) A · para as montanhas Bósnia e onde a infantaria sérvia de- de SU.lllllllt:r\ç6IL'II1II~cham 
Ciência Britânica. H erzegóvina, na antiga Sér- monstrou ser superior à ale- em poder do ar. nc:ntUle IllllraI· ' 

21.30 - Concêrto a dois pia- via, onde )loderão estabclecr mã. IDO Ca 1........ DI' rH 
nos por Edna Hutzfeld e Mark dcfesas . ('.0111 lII~ior facili.dade. .Na Albânia Jl.rosscguc, tam- 1II~~ 15 J."i=~= 
Strong. ~a linha Nlsh-CraguJevac, bcm, o avanço mgoeslavo. WOODS.' ttlo..... 

d 22B·OBOC-d~' ~drquestra dSetTe:trdo os f lav~s lançaram" nma 	 .. •.•:• '-'IIlgoes ••••••••••••••••••• .. ••a a an or em allluas as 	 • . •• 

-
. Rio. 17 (Meridional) . - Os 
Jornal. ocuparam-se recentemente 
da rumorosa descoberta. na lIha 
do Governador, d~ uma fábrica
de. fallo óleo de flgado de baca-
Ihau, que era vendido aos hospi· 

tai!g:~a p~~~~~,::,:~ uma denún
cia que 'lhe foi 'levada, as auto
ridades sanitária. localizaram, fm 
Botafogo, na residencia de um 
médico, a fãbrica clandestina do 
mesmo 61eo, tambem falso, que 
era vendido a um hospital da. 
quele boirro. 

A polícia continua no local. 
I investigaodo a deecoberta. 

OPOl'tUlIO, seu contra-golpe 
Londres, 16 (Ag~ncia Nacional). - O "Daily Sketch" contra os alemães, na Africa 

reproduz informações procedentes de Addis-Abeba segun- <lo Norte; mas faz notar que 
do as quais o duque d'Aosta ro ôs a rendi ão d rest êste não será tão fác~1 como o 

p p ç o o qnc assestou, allterlOl'lnellte, 
do império colonial italiano, tendo os seus emissários em 8idi-EI-Barralli, pois, se-
conferenciado ontezn, Q respeito. com as autoridades gUl'au1eute, os a lelllães não lhe 
militares britânicas, em Diredaua, d~rão .desca nso c prosscgui

rao, lln)llacavclmente, suaA·' - d· I Ill'essão a té onde o Ilermitir aSI uaçao OS lugos avos resistência ,Ie seus homens. 

Istambul , 17 (United) _ A a~ forças inimigas de posições Coqueiros Praia Clübã 

situação ~\U Iugocslávia Jler-l situ~l!laS nas montanhas,.d.eS?r- EDITAL 
mancce mnda confnsa. Ao 'Ine galllzaram aS comu\lleaçoes TeDdo sido extinto Iste dubl. pele 
parecc, os iugocslavos se reli - lale \llãS c "alisaram muitas bai- ~r:I~~~~=~~~g:~~v=~: 
\'Ulll das planícies da Croác:ia, xas a o inimigo. Os alemães lIão 1"10 preseDII edllaL lados os nu· 
I~slové. ll ia e Banato e mar- podem IIsar se u equipamento mIares do LIVRO ·DE OURO.,nca-: 

,"gl por coutra-o enSlva, 

R02b;~~on~ "La Boutique Fan. ~~~~3~1~SS :~e~!~e:f~!~~e~~;.a~~:~!: • 	 . ...'','-: ~~:·~~i~;..;:/: • 

· . : Ir'•. :-:.···.·.·. ~..~~, • •• . "~~~:~~r~RF~I~~~~!~=sin~~ l:~~ ~:~o~oS:u~/l~d:;:;n~s ~~g~~~=: I T.I I:- ' i...·· ...'.·.....· ;...........~. : 
~ ~ ~

:<ia

dres (discos), kuplje e, na Macedônia sérvia,. 
23.00 - Big Ben. Noticiário, ainda mantêm em seu poder a • 

em23~~~a~ó~alestra em inglês Ci~~~n~~r~~~~~~· recebidas do • 
pelo Ministro da Guerra bri- snl da Sérvia indicam que a • 
tânico se~uida imediatame?te sitnação mclho~ou cons idera- • 
pela tradu~ao espanhola profenda vel~lente e confirmou-se que • 
por AtalaIa. , . os IUgoeslavos, que atacavam • 

23.30 - F.m da transm.ssão, 	 • 
CompraI na CASA MISCE • 

NOVI JiibricI de óleo de LÂNEA é saber economizar' •
J' d d b Ih' f I ----
IgI O e ICI eu - so ARum8nla da • 

• 
«Dova ordem)) • 

. • • 
Bucareste, 16 (UllIted) - • I. O '11m "4 '1Di ..... : ".", ' . ti " I .. " . '. .. e ..r ••· . a =-- e ....:· . ~tA . . .se!iun~o Informações de lima • r-=-ne:~... e ..to.·..~•.'.' ....I~...:e.. ~. ....;t...~ . ...rD:.e=~, ·de . :

agencia local o age!'te da Guar- ortaem IIIJHtlOL • .. ''.. . . . "," . - ;," . .. ··· . c· ~, . :.; • 

da de Ferro, Hona Slma, di· • So-»a.pareclmeDlo .. completo · . do '. REUMATISYO, ·i; . 

~~~I~S~~aq~:r~a :ocf:~,:r:~ ~~= • dora. :.~=:.:c::=·~~~~':.Ir::~~I~lmllicail o :• • 

vêr!.'o, ' oferecendo sua coope- • de \od6'!~.8sa IDC:Il::'O:U~ rrD,~:=I~o:rello polI o EU. :; . 

l'açao, com o movimento le-. XlR 914 nlo aC. o .eIItGmqo e Dlo coDtAm lodureto. ". " . 

gionário, • E' um daporatl'fo qner.BU1 ateltadOll dOI Hoapllal9, .' . 


O general AntoneScll rejei- • do ee~lIlta.dol OlbOlI a DlepepllaSIIUltlca, " . 

tou a IIl'ollosta, pois tem pro- • ROS DUPLOS - J' se encontram' ven· • 

vas Irrcfutâveis de que Horia. da contendo o dObro . do llquido .e cUltando me· 

8hna e outros dirigentes da 1e- nOI 2()O/o que dollvldrol pequenos, • 

glão foram os Instlgadores da .: . . . . • 

revolução. • ....................... . 


- - - . ~.:.II ,~~ • 
',,- • 

DE SI~'ILITICOS '~ • 
EXISTEM NO MUNDO • 

, .' <.. ri 
\-Jorre diàrlamcnté gràndé • 
. ' de í;ifi1íl1é'os ~;Ç • 

' ' ,/ . . . .• ... . • 
a . sitlJlS.,c.é - • 

Imperloao u ar,o • 

• 
• 

111 • flllllIII 111'.,' 1 
•
• 

. ~ . ~ 	 . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1I181~q~::.aa
http:erlll�adO.no
http:v.Ot�r.oa


..... 
@s ,1~;'Ã;i;·v;.-';;:';*1 

Medicos Parteiros I: Porto A 1csrc--Flor;anõpolil--(urittba • 
e 	 • Seryl~o dl'rlo de pa•••I["lrOI • IDCODlaact.. 11110 ut. ~.pltlll CUflllr.., C!om •I. • I .. A. 11 bor.' da 11'1 IIbl, r etbeod P.....,.tco. pUI I~Jl I, flhtmdll U, •1. ,I r.~u', Jolnvll!e, com IIlll ço.to pan 5ao P.u)~ e Klo, 110 dia 11l1p"IIIO, • as Mulheres 

o:; bons i\Icdicos P:t.rtciros sabC'111 que os I11ais perigosos soírhnentos 
das n1Ulhcrc~ s:i.o SC1l111l"C (,<111S~llh.ls pelas C'o ngcsbics C inflanmçõcs de 
inlportant c~; org:i.os int\.!rnos. Ii In:::;::;;~;::!:;n~ ;~:~iP;Q;:~:dt I

Os so(rimcnh)~ , üs n.':-'.c\;, são t;:io graves que llluitas 111ulhcres tênl 
nledo de clllollql1l'C'lT ! I. (Edifício Amélia 	 Neto, " júnto a Loteríá>Feder.JIl) • 

A ,-idn. a ssiul é Ui:a inferno ! 

P=,-r~ c\"it ar (' 1.,. : ~ t:11" ;1:=; ('ong('~tücs e as innmnaç'üC'~ internas, c todo~ 
 , : •••••••••••••••••••••-. '. ' •••~••'i•••••: 

estes tCIT1\"ds f,o[rt1~1Cn1.o~, 1.1::,,·c Regulador Gesteira SC'111 dClllora. 
RCI!;u :a r/(J;' Gest -:- :ra cyiLa e trata os padccinlentos l1ervo!'o~ prod11 :d

dos pelas 111Clcs t.i :"!. : ~ d o 11tcro, a aSll1a nervos[t., peso, dores c co!ic:'!.s. no 
yentre, a s 11ert l1 rb:!.ç' ,lcs e doenças da lUens.tn 13ção, anCnl!:-., palidez. 
3111arelid ólo c hcn:r :Til g i:'!:; pro, ·ocadas pelo!> ~o[rill1entos do utcro, fra
q ueza gera l c dC~::1 : : 11 10, a fraqueza do utcro, tris.teza:; ~,ubltas) palpita 
ções , opres~[io !lO r~' ii() ou 110 cOl'aç5.o, sufol :lção, falt:1. de a\", tonturas, 
pc:so, calor c uon"'- ~ de cabeça. donllcncÍa nas pernas , enj ôos, ccrtas 
coceira:;, CCl'l.1$ t o~:· ...' :; . po ntada5 e dores n o peito. dores nas costa~ c nas 
cadcims. fellt" de ,,' ,;mo p;ll'a fazel" qualquer t rabalho, cançaçus c t udas 
as pcrigosn~ alt (; r :;:7'~'!,.h ; lla saudc causadas pcb ,s congest ões e inflall1açües 
do utero. 
RC~ lI!ado l' Ge:;t c : :-a ('\"ii.a c tr:'!.ta estas congestões e inl1all1açàes d esde 

o C0111eço. 
R rg, ulcujor Gestdr~ C\'ila c trata tambe1n as cOl11J1licaçües internas, 

que sno a inc..b" l11aL" pcrigo;:;as do que as lnllmnaçôes , 

COlHere hoje ll1CS1no 

~ u ;:;ar Regulador Gesteira 


r:;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;:===============:-;-;::::==......;;;--;.;-;;- ;;-;;-;;;;-;;-;;-;;-;;-;.;----;;II·,A.RICÀ DE MOLDURAS -sio PAULO

C :1í:Xtrt~eliarBd~ ~n~u~ Ã O 
R.produçõro " amplit çõe, .rtisllc•• de r""8too a 6leo. 

pao«.l. n alOD e , é;,lo . Idolrlu'., ~v.i •• catedra's (~merlcf>nll.) 
lrllOll" (d llliS c.beça.) e obtor,ga•. quadros de e81ilo e med8

li I'OfoecpmPB tudo 6ervl~o complelo rom vidros convexo! 
;:'::!'QOa;tds .. Iodo. nR IIros e I·,manbo., Retrato8 rellculado.,

rM.a 08 em ceJulolrle lcst'!" marfioel..). Novidade. 
tWf~~~~T./\S DE PREÇUS tLUSTR"DA~ COM TODOS OS 

'CAIU~N:~;C~~!rri l~l~t:HO, 450,- Te!. 3-1720·- Eod Teleg, 
1Il10....!etçAo "e "I ,1I.Uol08 clientes sobre o cau· 

:a=,:!O~.;!: d. ~~,i g:dt~O;oqd'~sd!Dt~l~b~:6d~·tl~3~to a mais 

---------------------'1 


farmáciâccEsperança" 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã será a sua preFerida. 


Orogll n.cionai. e estr.ng~iru 


CASA ANTENA 
Mudou·se pam R mesma 

rua Tiradentes, n' 56 
EspeclaUdade em consertos de 
rádios e de aparelhos elétricos 

SerledaJ:' :erpa~ontl'da-o 

Preço~at~:~~a~ce da 
FACILIDADE NOS 


PAGAMENTOS 


v.15 

utima casa para nev6cio, am 
ponto central da cidade (rua
Tiradentes, 3), e também se 
vende todo o material de fá
brtca de artefatos de couro. 
A tratar com o proprietário 


Engênlo L. Beirão,

l~ ~5 

Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 


Molestias internas, de 

Senhoras e Crianças em 


Geral 

CONSUL TORIO : 


Rua Felipe Schmidt- Editi

cio Améha Neto--Fone 1592 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras , 


RESIDENCIA' 
Av HerciUo Lut, 186 

- Phone: 1392 -

Dôr de dente ? 
Homeopatia. - PerFumeriu. - Artigo. w..~de borracha •••It."'I",•••'....i."_ 

Gerente-se a eX!3ta ob,ervância de '..~•••iíl ..:r~.: ~~.!1i 
. t • . • d'  .CMO_.Co'.,",-1Io 

, recel UlflO me ,ICO. dRepresentantes ePreços módiCOS 	 viajantes 

IMPOSTO ,DE' RENDA 

!\rl. 77. - As peswll~ fisi Ifia estaç,-,es nsicH~. 

C/lS e jllridic/ls qu e pugnrem Ar!. 1 - A pnrlir rio alio 
rendiln ~ ntos produ'tidos no de \[;40, o prHzo parn li en
pois serlio ohrigndos a pre!'tar tregll de declbl'Dt,'iies d ~ ren 
os pscJur~~im e llt()s solicitH- dimeDlo terminará 1\ 3D de ' 
d ~)s p~los IIgl'ntes \'is""i~ Abril (Oec. 1 HiS). I 
qUllnt" fie I'I'SSOHS que "ri r\'
c~herern, t:~ lIS importüncias 
pagas C!:i 6 IIrl , :I du lei n". 
4.783, (te :n de dezembro de 
1923), 

Ar!. 78, - T (Idas !IS ]lI'S-
SOIlS lisic!\~ (,U jurírticlls que 
por si ou como reprcsentaD 
te8 de terceiros pagnrem or, 
deDados, g ratilicaçfles, boni
licações. interesses, comis
sões. percentagens, ,iuros, di 
videnllos •. IUMOS, aluglléis e 
luvas. prestarão as informa· 
ções citlldns no artigo ante· 
rior. nos termos das dis[lo.i 
ções de :; te capilll:o. (Oec 
21.554), 

Ar!. 79. - Os <,~tl;bdeci 
mentos bancá rioR pre~ttl rão, 
até 30 de /lbril. inl'ormações 
de todos os jllros pagos OU 
creditli(toR 11 pBrtiClllare~. que 
excederem de 1:000$000, com 
as indicações dos nomes . e 
ender~ços das pes~oas fi que 

mencionadna nos artigos 78:....--------."..1I e 79 enviarã o às l'cparlicõeb 

pe~~~n~~~~ Até ao dH IIbdl (D~~o l~~~~o admitidt>S ba 
de cadR ano. IlS pe~Sf)lI8 IHnços encerrvdos em 19-!1. 

competentes us info rmações 
devidamente IlfsiCladus com 
a reluçiiv dus n(lme~. das res· 
peclivl!s imlH,rtâucills pega. 
':l dos ender~co~ dos que re · 
ceberem os rellltimentos tlu 
rante o &00 anterior, (Oec, 
21,554), 

Art. 8i. - O~ cheles da" 

Ar!. H -,,~ pessÍl~~ IIsi 
Cl~S não 8~1() ohri~8dus n h- , 

prcscntllr declHrllções quan I 
do a totlllidade (la seus ven
cimentos não excerter~m de' 
12:-'00$000 li mais (Oee, 1.1 68) , ! 

ArL 27 - E, tüo ôujl'ito, 
ao il!lpoõto de ren ,llI tudos , 
quont(1S recebem venc imentos 
(los c(,!re ~ públicos I~derllis . 
esladuais ou municipaib inclu
sive os membros da Magis 
t"/ltum dll União. dCS Eslu 
dos, do Distrito Federnl e dá 
'l'orrilório do Acre. e, bem 
nssim. os funcionárioR de e3· 
tnbelecimentos Ulll Ô nOm()~,
(D"c 1.168)

Arl. 28 - Find o o pr~z" 
rnrn Ilpresentação d~s decl6 
mções. nenhum funcionário 
qUI' p,rcebel' vencimentos su 
periores 1\ 12:000$000 poderá 
se: pago de seus vencimentos 
,em que exiba a prova de 
t'ntrega de ~ua declGração. 

Nas õec)llraçÕe6 juridicas a 
parte corre~pondelJte aos ~é 
cios OU titulllrps das [jrmlis 
devem ser preenchidas com 
eXIllidiio, 

Sobre 08 dispositivos llq 'li 
transcritos e qUllnto 1l0S de
Ulllis das leis em vigor paro 
o imposto de reoda e,ta De 
l~gaci3, em I'uzilo do ofício, 
eSlá habilitada a fornecer 8 

M_IROS! 
ESGOTADOS! 
NERVOSOS! 

," t':lt"I"~IIl~" 

('ulIl'"ih.:,II'." 110\"" l'lJnt""llll"iul" di ' 
luilwr:w" I""'] , jLi.I()~ I\U 111111", il lil :li~ l"klL 

r"lIll' d(·IOIJO."\l.l.\I:-:\I"Ollatlmil "plllh' 
v" :-:." l' ,,;/I!" ("('ri" Ih' lIhli' r 11 1 1" ( ' I ' ~ ~ :':'Í;L 

IUl r~':1O (h''''- I' P:"I',"íO'-1I IJl iJ>l!' 1l1 0 , 11' ""1111 

CUlIl ll lh· j,· iTII. ",,101"'"" ("11;("\", phu '"p!iu rll 
P 11 i ll q n,r llw LI' \i !,"llU i n;L n" 1l1I!"iI w l 'j .. j. 
1'11" IHI\II" \II I"I:a' •• UII~ .. lt'!! l nl" 11 , ' m"dll, 
d imh:;tr IL hltik a t' l' ''"''''~~li r mui,. III'~ 'I, 

'J'lI l1U~ \,i l:!'I". dllrunh' nl~ lI n~ ,lin~ c 
4/h,.( ' r \' ( ' 11 ,IiH:' I'PU C;II" :\U\"ll " t'; l r llt'~ ri j; l~ 

c ohl'i.";in 11 1I111!.!I'I'l'JI ' !I ' !'i1'1I (:U",~ I" \ ' " ~" 
:;c l't' ~!::':: !!:,'I!!m' : ! ! ' !'í! li'" " ..111.... . ' ·'", · 

(Iuillll t ' IIl11i .. I lj ~ I"'l' j,: ;11) JNtrll II I.'/( hlllho" 
\ ' i!it'!', c u" lu InJIIl'tI l' lIc1m·",' Ú ' cnúa 
n~ lJ illl ~ 1 1 11I~rmnciu!' 1..' t! ru~lIrjll !'" 

LAJORATORlOS ASSOCIADOS 

DO BRASIL, LTDA , 


lal: PaallAa Fnnndls,49 - IJ" 


~YIKELP 

CASA i\llSCELANEA. ll1slti
~~~o~aáI1L~~sR;d~~~c~C~·I~i~ 

~~~ar\iJr~~~fg:~~ca~()tfr~est~s ~~~~d::à~?~O quda~~u::es~oO;' Trajano . 12, 

rendimentos pugos aos seus suIta feita pelos cOlltribuin-I~-~-;;;;;;;;;;;;=:;;;;;:~:;;;;;:;;;;;;=-
sU~~rd~~~~o~sn~ur~r~;ar:::!i~~: ~:led:a~~ad~o~mE;~:~O;te Reu- Dr. Acácia Moreira 

~~j~r~s d~oS El~o~~~::I~' d:r:V~- ~~rile~e l<~~o:li~nóPolis, 14 de ADVOGADO 

denciarão, de acordo com os Consult89 e pareceres 

regulameutos melitt,re~, sobre Carlos Borges da Conceição Ações clvle e comerciais 

fi entrpga das loloflnaçõ~s Delegado VISCONDE DE OURO 


PR~TO, 70 


Fone 1.277Convite para Missa 
oMajor César Gonçal, Relo'gl'o perdi'doL~~=-r:àl 	 ves, chefe da 16". C. 
R., oficiais, funcioná G tT brios civis e praças ,ru Ilca,se em a quem
convidam os parentes entrpg~r ne8ta rellaçA.o .um 
e pessoas amlvas ' do relógio pulseira. com elástico,
Tenl. Cel. Jaime Or- [lara senhora. e perdIdo no 
mlndo de Carvalho. pa- dia 7, enlrp a Praça Quinze 

ra assistirem ti missa que manoam celebrar em SUfrágio à e a rUtl Cun.elbelro Mafrli. 
alma do IDasquecivel chefe, na 6\-feira, às 8 horas, no altar- 145 5 v. - 4 
~6r. ,d..a Catedral Metropolitana. 

Francisca Maria Duarte Silva 

IRMANDADE DO ,SENHOR- ,ous D.OS ~A~-;;S 
E HOSPITAL DE CARIDADE 

• HOI~tl~e::G:~~~~~~~::, Jr:::~Qd:.":e~O~·::rW.~~~a~~= 
101 às exmu. 'autorldadel ICtulutlCII, ci1r11 IIIIUltIl'lll _ r com 'a ' SUl 

S~~::;:;'I:~I~=:::I:::!~:m::::"':I:i:id~t~~q~:"; 
:mtaram Uocar aa Irulldlçlo di sábldD e al ,proclUiD) d.domlnIJo, 

• • • ~ Precisamos pnrl1 todas a~ p~~~~:.. e~e~~~~::.-. :-:u~~a:oc~~~o~:r::I~:~I:~It:rl~,rld~~rtl nl 
R. ConselheirO Mafra, 4 e 5 (eddíClo do e zonas do Pais. Negócio sé, A MBll 'Admlnlltratlvl 111 VOIOl I DeUl pelllellcldld.de .Iodos.

Mercado frente à Casa Hcepcke). rIo e lucrativo. ÓtImas !ion, Consistório di Irmlndlde do Senhor Jesus dos PauOI e HOIPital d.
'f 1642 90S8. Carta8 à FÁBRICA DE Carldadl de F1orlan6polls, 15 de 'Ibrll di 19'1. 

one . 	 FOLHINHAS ReI. 601, Caixa Desemb, ANTERO FRANCISCO DE ASSIS. Provedor. J---------------- 3,097 - Silo Paulo. , . , GUSTAVO DA COSTA PEREIRA, Secretãrio. 
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fi .. 

a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FIlO 	 "café Ja a"
Delicioso l-Cuidadoso preparo I 

o Estactd " 


Redacçl!.o e OUleln ••• 

raa Joll.o Pinto o. lS 


102;1- ex. 1I0ltal ISII 	 Propriétério,: J. Moreifl & Cia. 
M••-t . .... ,eMI~ ••,....."-~ ........... ..... 


...... ou .lmplé .. ; grlppliài ...IiI.....1,' ôíii '-.ICI.6ê." ......: 
:.~:~::,,:.:::'~~el~~i:o~!t~:~'· ~f=~=-r;= 	 ABRIL 8
" • remedlo .b••luID, h.r.rcor qllt l" . . h.;' ... &IIIêâi...... Foi entrpgue aos ;Jrestamiatap JoAo Pereira. Mnria e 


Sem~etr~ ! t SOOu CONTRATOSSE I. recobeu mill. do 24000 .tt...tlliclo. ',."- Bllmar Rosa. residentes em Tubarilo, P/18sllidore~ ria
AnDO 41JSOUll •• to••o doa tuberculos•• tomando-o "_I.'!t.......~~t. 


l'rln:••lr~ 1!$OIlO "'''olro•. Tonha... culd.dol Nito •• dol._ '............... cadernbta li. 5.207, o prêmio que lhes 
c.... oI> D CONTAATOSSE, quo. ".r.ID. n.o t............
1I~. 1$00 ....., .............. T......• .. __ _ 	 coube em mercadorias 

NIlIilt*ro .~1I111 ~ 1 I!on no valor dll n . 	 Não sabe que i) diarrhe a é 

um perigo pari) i) sua vida. 6:250$000 
AnDO 	 A mamãe porém s" bc queSociedade Cooperativa de RespoDsbilisadade contemplados nu sorteio de 4 d" ABRJL de 1941.8em...lre 	 nesse caso deve dar. lhe 
Trlme.lr~ 	 Limitada 

immediatamentc Eld oformio. 
o remed io sem igual conlraBanco de Crédito PopUlar e AgricolaAUllDoIoI medlaole oootrR<'! l f' 
e sta terrive l doe nça. 

Para cambale r as diarrheasde Santa (atarina 
nada eJliste melhor 

que o, famo,o, BA~ER 
Rua Tralano n." 16 - S~de plóprla 	 B 

4 ~~:~O!ee::I:~~:a~~~,. Registrado n~. rl~~t~~iOdednse~e~~cr~!I~~uIg~~~' Cprtilicad.1 
comprimidos de ~ 

artIio.....lBadO. Endereço telegráfico: BANCREPO LA 
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição Eldoformio 

~' LOIUANUPüLIt:i . Continunmo8 pagando o IlIndo de reembolso a 
todos os ;Jrestamist"s cujas cadernetas tenham Bom paranSTITUTO DE OliGflU8TWO E~!PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 	 os adultos 
completado lO an08 sem interrupçílo de pagamEntos. como para as creanças.CLINICO Emprestimos - . Descontos - Cobranças 


do e ordens de pagamento. 


Or. Ojalma Mccllmann ~:~re,:,~~s~t~n~:nbe8iX~mE~~~~:nI~: :e~~irc~rig:I'~O ,t~~~~o~
FormadÔ::!~r,!1r~~1~:ldade do d8~ AIl óllc,,~ do Estudo de Fernhfnhuco. com sorteio 

Com prAtica DOS hospltal8 europeu. semestral, em M~lo e Novembro. 
Clfolca médica em geral. pedl~lrla. Paga todos os coupons das ap611ces Federais e dos Estados Quer ser feliz ? 
dneoç•• do .tate",. Dervo.~, apare· de São Paulo. Minas Gerals"e Pernambuco. Antenor Morais Em negoclos , amores. te/50"

lho geDII:.~r~D~r~fb:ro ho ' em Mantem carteira eF-pecial para I1dmlnistrliçào de prédios . te, saú,1e e realiza, tudo qUt 
(9jpUp ç:riãol()Qnl i s t êl Assistente Técnico Recebe dinheiro em depósito pelas 	 deesja? Mande 1.$100 em sellos 

~ escreva ao PIO!. Omar Khiva,Dr. Paulo Tavares melhores taxas: Das 8 às 12 e das 15 às 17 Caixa Postal, 407. Rio de Ja
~~r~8~~Cradd~til~~~uCI~~~p~~mrl~ CíC A dispo@lção (retil'ada livre) ;~ neiro, que lhe indicará o meio 
Silo rauloJ. I!opeciallzado em MI· C~ I/CC LAi~\tadpaé I ~% de obler triumpho, prosperidaMiguelinho. 6. FLORIANO'POLlf:;. 
gleoc e Saú .je PÍlbllcu. pela Uolver. VISO r v o " ==::=::~=::~~~~=::=::=::========~11e. fortuna f saúde. Nao hesito· . 

Oabinele de Raio X Acellu procuruçAo poro receber vencimentos em 10
Aparelho moderDo SIEMENS para das a8 Repartições Federais. Esladuui~ e Municipais. 
~~,.~:.Ico;ut:o~;of::f~ul~t~~t~:. ----- - - - - - - ----- --- . . ..- 

eat6magOll. etc. 
RadloKratla. Ó.leU e radlogralla8 Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

• dade da Rio de Janeiro. C/C Palllo Fixo 7% 

dentária. faça uma visita à firmaElectrocardiogralia clínica 
(UlligoÓoUco prec,oo d". moléstia. 

cardfllcao por n:elo de Ir~çad"s 
elélrleoo.) GERKEN & elA.,

Metabolismo basal à rua Felipe Schmidt, 34 

gllnduJ•• de BecreçAo loterDOl).


(fletermloaçAo dOI dlhlrbloB da. 
Agentes Autorizados dos afamados Rádios

tExam~o~~~~~ f) ~~~:~~a~ICQ do 
IUCO duodeoal e da bUlo). 

Oablnete de lisioteraoia 
 Pt-IIL.IPSOnda. curtal, ral08 ullra·vloleln•. 

raloa loIra·verMelho e eletrlcldadp
médica Vendas à vista e a lonfoo prazo 


Laborató,io de microscopia e 

análise clln ica 
 88 

Exaro.. de oaogue pera diagnóstico
da a1l1ll8. dlago6811eo do Imllaludla
mo. dOll8gem do uréll DO ••ogue. 
etc. Exame de urln~, IreaçAo d~ =~:d:C":i1.r:~i. ~:rm~·U:;; 	 Todos 08 IItulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão imediata• .pua, ,,_roo, liquido rftqul"oo ~ 


qu.lqunr ~:"~I:;n.t'I~~O .ehl'::ldaçAc , 

R",. l'ern111l'lo rrtllcblldo. ~ 


Telelone \.195 
F L O R I A N O I ' O L i S  ,ÕÕ"íOOO.Õ'OOHELENA DE VARGAS 

Manicure e especiali~ta em "permanentes» 

e penteadOS modernos 


DI! volta a esta capital, cowuaica às 8URS gentli 
 A Sul -América Capitalização08. RICARDO [r (' gll l' ~6s que 8e a t' h I â sua disposição. no 
acaba de pagar o TITULO Nr 76.963 COMBINAÇÃO CIF noSalão Brasil valor de 10:000Sooo, 10 Sr. Márcio Mlchado Portella, Florianópolis,GOTTSMAN P R A ç A QUI N ZEN. 10 Avenida Trompow,ky.

" /"""" ;'~_;.1:I !.J.. • .... .~~:::""''''. '__' '''' '''""", t..;.~.~-,.:.:.\;. .. ..... , . ..Q.':::.';~'''''::~~''' '.... . ~I'.Ex-chefe de cll Procurai conhecer 08 detalhes destas vantageDs para fazer economia segura, pratica
nica do e Interessante. LLOYD BRASILEiRO Solicitai hoje meRmo informações ao Agente ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis. Rua HOf\pítnl de 	 Felippe Scbmidt s/n. (Edillelo Amelia Neto) ou aos Inspetores e Agentes-PATRIMONIO NACIONAL em todo o Brasil.Nuúrnberg LINHA ARACAJlJ/pORTO ALEGRE (Para o Nort!' 


(Prors. L. Burkhardt ~~D~.~a~~br,h~~raclr~lA~~ q~art:A~:~al:L -C~~1~OLÓI;' <> próximo sorteio de amr-rtiZ'lçll.<> será realizado no dia 30 de Abril de 

e B. Kr9uter) LINHA PENEDO/LAGUNA : -MURTINHO. e -MIRANDA. 
 1941, às 14 boras. 

LINHA RIO/LAO.UNA: _ASPIRANTE NASCIMENTO •. 408 Sv-6 
EHpecialisla em TIJTOIAIFLORIANÓPOLlS 

F R E T E S O E C A R G U E I R O S A ~~~(âãG I A ~~~!li:~ ~ V(,iJ·ItJ·yia Gel ul • 
PARA O SUL' VAPORES A SAIR: 	 T . A:l Tav • 

Alta cirurgia, gyne COMTE. CAPELA: dia SOde abril para Rio orllnde'l se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
cologla (doenças de PeJ.. tas e Porto Aielfre. boa instalaçao de luz OU obter materiais elétricos. em seu próprio 
senboras) e partos. PARA O NORTE: interesse, visite sem compromisso a -

Ctrurgla do syslema 

~ t.:J:t:, ...; 

DervosO e operações ~:~~!,~R!o:a~~A~;~~o~l\ril~~i:eCO~~~!lar.ar~lb~~:a~~\~~: INSTALADORA DE ~bQRI~;N~tl8UIS:' 
de plast1ca. 

CODllultorlo á mil Trll!lI. DEPE~I~AA~~ ~EAUpSoJ~JE~S~CÕygAB~~~le~~bEREN- pois, seus artigos para presentes e matelriais elétricos, -aeulÍ' p~eço$ , 
DO, 18 (dlls 10 á. ti, • . nao têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISÓOO, fios para 
dl!~ 111 ás 16,bO) Te!t · ~ insta laçA0 desde $300 o melro, suportes para lâmp ....' a partir de 

pbont - 1.286 A!t(!ncla-R~310âo Pln!o. Armalem - CAis Badaró, $700/ e assim todos os materiais ' estao a preços ao alcance de todosResidencla A rUA Rij· 9 
Leves Junior, 20.••• 111..__- _P:::"':::J 12 - Phone ~38 Inslaladora de -:'Elorianópólis
TelnphoDo ... l.1jl 

H. C. DA COSTA -- Asltnt. RUA TRAJANO, 11. FELlPE·SCHMIDT, ll-Foné 1674 
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g aTADO '7 ele AbrU .. lM1 

31.0!! 

"!.I,f: 

Esta noite foi arrombada a 
porta da Charutaria Chie, sita 
à rua Felipe Schmidt, a dois 
passos da praça 15 de Novem
bro. 

O ladrão levou consigo 223$100 
em dinheiro~ que havia na caixa 
registradora. bem como certa 
quantidade de mercadorias, que 
ainda não foi avaliada. 

DESPERtE A BIUS: 
DO SEU FIGADO 
s.. ear-"'-E Sa/bri .. _

Di-,-,.. T... 
Seu figado deve Ilc.>rramar. dl.riamentf!'.. 

no eslt.JmtaVjl. um litro de bili., S. li. Lilia nio 
enrre liv(cn\ente. OI!: alimenlul nio sio 
dhreridulI e IJ.lloorecem. Os Jtaus Incham 00 
eHloml..Jtl). SoLrevem. prÜlio de vent.... 
Vuc[·"en te-!leab.lh.lo ee()moque.DveD~ 
PIIldu. Tudo ê amafliCU ea \'ida ~ um marlyl'io.. 

Uma simJlles evaeuação nio tocari. • 
caUIII!,. Nada h.como aa tamOllu PUlul.. 
CARTERS para o Fitrado. para uma aeçio 
~rta. .~.J.em correr Ilvretnente ene litro 
debili".evodsente-.edt.p08wpara tudo. 
Niio eau.samdamno;aio.ua,·esecontwJoo 
.iomanvilhotsaap.r.t...er .. bil\3cor~r 
Ih'remenl<!. Peça u PUlulu CARTER9 
para o Fi.pdo. Nio aceeite b:Qitacu-
1'_3$000.____ - ' 
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