
Bandeira 	 em pedaços 
P.. </,~(tEGRE, 18 (C.M.) ••O fiscal do ensino Arm.ndo M.i. 'Peixoto, n. 
su" ,inspeção ao município ele Cruz Alt., de.collriu, n. vila Guarani, que 
um.Pt~~.ssor:"<;~"~tranl.iro mantinh••Ií uma ••col. cl.nclestin., em que 
lecionà~a á classe'1i'com um quadro ne.ro em que se via, desenhada, 

êI bandeira brasileir. em~,!~!.Sos. 

Batilhões completos I 	 Os gregos causaram 

slo apr!slonados 	 graves perdas 

Nairobi, 18 (A. P.) - o co Ca iro . 18 (U. r . ) - Fonte,; 
mando das tropas sul-africanas hritânicas dizem CJue a luta ge
comunica: "Embora os prisio raI, qlle se está travando no 
neiros italianos estejam sendo " fl'ont" hl'itàllic'o ela Grécia, 
evacuados de Adis-Abeba in- ('aela llia ~e torna 1l1ais violen

ta, e filie, a des])(!'ito daR vigo~:s~~~;~~l:~etu~~~~~eC~~~~~I~~ ° MAIS ANTIGO "DIÀRIO ' DE SANTA CATARINA 	 rosas ill\'psl iclas das divisões 
achegar ali. Vârios batalhões, I Diretói '-qerente : :, Altino Flores 	 h1illCladaR llnzislUR, aincla não 

(,OllHe~lIi l'í.llll elas C'ltegar ao~~m::~~~~defsor~~:i!~~i~i~\\~~OaS~ --."""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''i''''-............................-..;..----ójoq...........-~-.....- ......'''''''......--~............~-~~- fi 1l1a~(J <la def('sa P;l'cI'o-brita
estão defalcadas por numerosos ANO XXVI Florianópolls- Sexta.fei ta, ~8 Je Abril de 194\ N. 8223 lIi,'a . •. pam a hatalha ~It() dc
desertores e, num <,aso, estes f'iclil'it (la Ror! e da P enínsula 
se reuniram em bandoR arma- .Túnica ·· . (lf.:; ~n~~oR, unt<.'s <1(' HP 

-o do Brasoll "l'tim\'('1I\ rh' algllmas poskõesdos e estão operando, indepen- Os alloados confiam I 
dentemente, contra as posi-	 Na legaça . infligiralll aos na r.isl.as ]lc;',h;~ 

p(·gaclíssimas ('lll h OI11 11 8 e ma
~?:t c~;~~~~~~· e~~Jtl~i~-;~~:~:~ Aleitas. 1 S (e. r.) -- Ao f61'- P01' imf>rnll;clio cla A~i."l'ia Icria!. 
encontranl-se os canhões per. çag hl' itúll iC'as e gregas estão Nac'iollul, rü<.'ebeulos do ~Iillis- --- - - .-- - .- - -- 
didos pelas fôrças britânicas combatendo contra as diyisõcs tél'io das Relações I~xt eriol''''s n 
na SODlália, em agôsto de blindadas alemãs, ao longo da sl'~l\inte ('olllunlC'ado: 
1940" . frente que corre para o oeste, '''S('gnndo ill fol'lllaçÕef; 1"(\('(' -=-_________ desde o 1l1 0 lli c OlimllO até as hitlaf:; I.e ]o llamal'a l í. ()s mi-
BooCü trItote, me. amOr? alturas da ,\Ibãnia, Os alÍados nistros c o pessoal cla~ I(');a-I 

Teu broDq.lt~? EstAs com tOA'l" confiam em que o ataque dos ções da Argcmina, de POI'IU
• lei de N08H Senhor. clellleutoR lu('eani7.ailoR ger- gal c ela Suíça, (ll ll Bplgl'atlo. ao 

116 tfl ..I.. o CONTRATOSSIi1. mãnlcos poderá ser contido nas todo eincoenla pessoas, estão I 


montanhas, abrigados na legação do Brasil ."Isso é mentira!» Cairo, 18 (U. P.) - O qual'- à única legação naquela ('api - ELIMINA! FORTALECE! 
teI -genera l das forças impe- \ tal. que não foi alill);ida l'<,los _=--____ --.:::;==_ 

Atenas, 18 (Ã. P.) - Um ~~~: ~r~~â~::~~tSe d~~n~II~::~~~~~ h,?mbal'deios aéreos. Todos cs- Camisas, Gravatas, Pijam:; 
porta-voz go\'ernamental de- "Na Gréci a, nossas tl'OllaS es- tao a salvo, a]l<,sal' ela e"('as~ez iMei~5 das melhores, Delos me· 
claron que, na luta encarniça- tão agora em contacto com o de áglla e da. falta (!~ eletl'il'i -

I 
nores. preços. SÓ ~a CASA MIS· 

da que se estâ tl'a\'ando na AI· inimigo ao longo de toda a As 23 cruzes suásticas desenhal!la's neste Hurricane indicam as dade e aqllecllnento . CELANEA. - Rita Traiano, 12 
bânia, os gregos repeliram Sll- .. A I 
eessh'os ataques italianos ao n_o_ss_a_f_re_n_te_._____ vitôrias pessoais deste comanda~t~ d: esquad~i1ha, que já ,recebeu ota esta· sendo feroz I 

norte, assim como ao sndoeste Comprat na CASA MISCE a Cruz de Dlstmçao de Voo. 

do rio Aoos, captul'ando 104 LÂNEA é saber ecollomizar ' (Foto de «British News', especial para O ESTADO), Atenas, 18 (WeslIJr !1allaghcl', da ,-\ "sn('Íai0CI Pl'ess) _~, 

prisioneiros, dos qnais 4 ofi- S6ro prevenlivo do 	 As divlsõcs meeanir.aclas de Bill",', 'I"e I"'nelraram na ~la(: c-

~;::~a~~:~~lhendo qllatl'o me- 1110 exanlem611co Diante da carta, rendei'aln-se ~~lil~e~~:i~~I~:~li~~i~s]l:l;~I~~a;;!~~~l~i: :~~\'~:~~~;!(':::~~~s{.le,~~~~ 
Desmentiu o informante a São Paulo, 18 (C. M.) - No- Nairobi, 18 (U. P .). _ Os patriotas eHopes têm aju - ta, segundo as notícias aquí chegadas ]leIa manhã, estava sen

alegação italiana de que Ko- ticia-se'qne \'ârios médicos con- dado multo eficientemente à desintegração das forças do do feroz, com .fogo de artilharia e metralhadoras, Os gl'egos, 
ritsa ha\'la sido tomada após seguiram ]lreparar no Institu- duque de Aosta, o qual estó.. prestes a entregar-se às for- mantendo a Illlha entre Kozani e Siaatista, que os alemães 
violenta batalha. "Isso é men- to Biológico de São Paulo o ça. imperiais, em vista da absoluta impossibilidade de tn:ocuram ~Icanç.ar: deS]lejal'~m mortífero ataque às colnnas 
tira - pois não houve nenhn- sôro Ilre\'enti\'o do tifo exante- prosse!JUir na luta. Um coronel do regimento do Trans. bltndadas, l\lotoclcltstas alemaes. qne se aycnlural'am a in\'"s
ma batalha em Koritza". mâtico. vaal encontrou uma força de 10.000 patriotas etíopes, ltr, foram Itteralmente esmagados, ficanclo scus corpos sôbre 

chefiados pelo "ras" Gurassu, o qual lhe informo\!, que o terreno. 
o exército sul·africano estava ameaçado de ser flanquea- __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiii______1ncw;;Rli'lWDIõijlj;;

CHEGARAM dos por dois batalhões italianos. 
OI afamadOl e luper-elelanles Em virtude disse aviso, o coronel sul-africano enviou Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em 

uma carta aos italianos, ameaçando-os de um violento 1------ 
ataque com "meus grandes canhões, tanques e com o DOENÇAS DOS OLHOSlernos FISCHER "ras" Gurassu". Durante a mesma noite, os batalhões 

e ai Inluper6vels italianos se renderam às forças britânicas. Cureo de Aperfdç·)smento e Longa PrátIca DO RCo de Janeiro 

camisas DUROFLEX (Fischer) 	 Os carlazes alenlavam Consultes diariamente peL·I::'~:~~a:al\ Ig.à:81~q:~oiasOs inglesesexclusividade de conlra as eslradas Consultório: Rua João Pinto n . 7, sobrado - Fone 1467contra-atacam Petrópolis, 1~ (C. ~I:> - P~r Residência: PrBçl\ Getúlio Vargas, n, 10 - Fone 1504 
sentença de hOJe, o JUlll de DI

- reito local acaba de dar ganho 
Cairo: ~8. (U. P.) - de causa à Prefeitura na ql1es- Em confusão os balo-alemães 

A MODEJL.JAR 
.As tro-

Fugia montado numa mula ~~:ns~\~·~tal::~~s zo~~:~tl~~~ral<~~rt~ ~~I~i:~~O\:~~l~U~'~il:d~~P~~~~it~~~~ Cairo, 18 (A. P .) - O comando da Horal Air I"orce no 
Addi.-Abeba, 18 (Por A. P. Gross. correspondente es- Capuzzo e S~ltnn, ap,oiadas I,e- Essa emprêsa possuia a COll- Ori ente Próximo comunica: "Danos considel'á\'eis e confnsão 

pecial da Reuter). - O general Pesanti com<lndante de las Reais F~rças Aereas que cessão para colocar anúncios foram cansados às tropas e às concentrações de transJlortes 
uma da. divisõe. italianas, cuja captur~ foi anunciada, ~~et:I~~:~ic:lg~~~OS~s E~t~(~ues na~_estradas. Ri?-Petl'ópolis e motorizados inimigos nas areias do EI-Aden, Tobmk e Um'dia 
foi aprillionado ao tentar escapar às forças imperiais ç O . IXO, . e, Umao e Indnsü·la. ~ste ano, ]lor constante atividade aérea de Jlarte dos aviões da Roral 
montado em uma mula entre uma pequena aldeia; por sua vez, a frota IIll]lenal porém, a Prefeitura suspendeu Ail' Force e da aviação real australiana. O inimigo qnase não 

t ital' arremessou centenas de IJI'O- a concessão, recusando-se a l'e- respondeu aos nossos ataques , Os nosos aviões de hOl11hardeio 
e. a Oa;ener'al Peaanti ocupa agora o mesmo aposento jéteis con~ra a~ ]losiçõe~ inim~-I ceber os Impostos devidos pela incursionaram durante todo o dia, enquanto em patrulha, aJlro
ocupado pelo general Santini, o qual foi removido para gas na ClrenalCa e .h:gltO üCI-1 emprêsa, alegando que os car- veitat'am lodas as oporlunidades tIara realizar ataques à me
outro ponto. dental. I tazes colocados atentavam con- tralhadora. Quatro Junkers-52 foram interceptados, sôbre For-

O general italiano. e seu Estado Maior, composto de • P.atrulhas motorizadas bri- tra a.estética e a I,aisage~l.. ;o\ te Capuzo, pelos aviões de caça australianos. Um foi imediata
..te oficiai., além de 700 nativo., foram aprisionados nas tamcas, dotadas de poderosos , e~l]lresa rec~rreu ao judlCla- mente abatido, de lI1odo que os outros tentamm, a)lressada
proximidade. do rio Awash, por dois oficiais Bul.africa- a.rmamentos, atacara!? .os con-I rIO e a questao teve agora o mente, aterrlsar, abatendo-se contra o 8ólo ao fazê-lo, sendo 
no. (um do. quai.. era neto do célebre general Botha) tlllgentes ítalo-germalllco de . seu. desfecho favorável à iVlu- então completamente destruidos pelas rajadas de metralha. 
e 17 homens. Solum, ao paso que as unida-I nlc.palidade. dora". ' 

Doia destacamento.. inimigos, de uns 600 homens cada des navais uritânicas canho-	 ••••••••••••~•••••••••••• 

~:d~.~.tavam com .eus elementos completamente esgo- ::~:;:n~~ ~er,~~;~~ ~:~~~~~~~ ~~ Mechado &Cl'eo • 	 • 

"Eixo", muitos dos quais fica-	 •• Grande descoberta • 
ram destruidos, entre êlüs ca-	 • 
minhões que transportavam Agências e • para 8 mulher •

Produtos CATEDRAL ~~g:~~le~~I~~sl~~I~~~~ gei~~~i:~ Representações • 	 • 
à venda na Inclusive prisioneiros. Cllxl pOllII -- 37 • • 

Uma forte coluna de tropas RUI Joio Pinto - 5 • 111 •
FARMACIA ESPERANÇA volantes atacou a retaguarda. • 

Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 ~:sc~~~li:~.s inimigas em For- S:b~.~.:I~~ :o~ ~~n~I~II. ti mll:fe:~~~o;oi:;;~ dores • 
FàOHE 1.6..2 H k ) Entrou em ação a artilharia lIIunclplol do Ealldo.· C '. •(O f casa oepc e leve, sondo destruidos uumero- I7P • AUVIA AS COII AS UTERINAS EM :2 HOR.4S , • e ronte 

68 	 alL v. --2~ sos tanques alemães, enquanto __._ • Empr~R'''-3e com vlIDlellem para •(I"• 	 os automóveis blindados avan- O enlenhelro esl6 • combaler D:! Plorell Bra~ca3, Cóll- •lema-es pedem reforços posições desaparecido. cas UltrID~II, após oçavam sôbre. as inl-	 . Menstrua's. •Os a	 mlga~ .alliq\llh~ndo os elemen- _ . ' tf/f!, parlo, Hemo rragias e Dôrn DOS 
Atenas, 18 (U. P .). - A rádio , emlasora de Atena.. tos de_ mfuntarta. Tambem nes- Heclfe, 18 (C. M.) - Estâ ~ ,~ " Ovarlos, • 

anunciou que a8 forças iugoslavaa exercem uma grande sa açao foram feitos pl'islonel- preocupando as autoridades ., E ' poderoso calmanle e ReIlU- • 
pressao sobre os alemaes na região de Skoplie, onde o ros. policiais o desaparecimento do • ' .': . lador por exceleDcla. , . 
inimigo pediu reforços urgentes. I Em Soln111 e Capuzzo lutou- engenheiro da Great Western, • - FLUXO SEDA:riNA, pela 5U~ • . 

Nos círculos autorizados desta capital informa-se I He. c.or.1'0 a (:o.rpo, e as, fôrças I dI'. AI~o Fernandes d: natTos'l. ., , , . , .comprovada eflcaclai é recelllldd , • 
que os alemães estão empregando elevado número de Ibrltalllcas dUltzaram baIOnetas que saIU de casa a 6 deste mês,. .' • por mais de 10.000 médicos, 
aviõ.... de bombardeio em v&o picado contra as forças pal'a quebrar as formações de não mais se sabendo notícias. ~ _ I'LUXO SED.~TINA eDcoDlra- • 
imperiais, contra as suas linhas de comunicações e con- : infantaria inimiga, o que con- suas. Era multo estimado pe- se em loda li pllrle. .' • 
tra diversos portos da Grécia. 	 ' seguiram eom êxIto, 108 chefes !l !,lompanhelros, •••••••••••••••••••• ~••• 
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:"••••••••••••••••••••••••••••••••••: IMPOSTO DE RENDA 

:. "aalo -Iavia Oo.alll" I. "'I. n. - A. 1" ••0" 11.1 dllDrlll o lerDlln"f' I lO deA .• lUIIII~ • "" IJ4IjllU .. lII "11111 (D'II. 1I l. 

: Porto AIt:8't:.-Flo,i.nópoli.--Cu,itib. : ~.I. ~:,:~o~bJ:::O:~d;~MC:~ C&!'~": ;;O~~b~t:'c:.· aU~. 
• 	 Ser.,lço dl.6tlo de P ....jl lru. to clIcolII..ad.. ",lItre ..'a c.plu.1 • Curitlb... C.ft lll • ~:. ,~e~i:.~t~::'~:. "i:~~!i; :~~·:!:~íl::d~I~.~II::\I.q~::. 

u: "~:iI~"O J br::~1 ~C~:D'~:':I~::~:osl:"p-.rul::· ~t:.· p~la~~~ I~I~~:~O:U' : I~..b:~~:.· !';,:Oi~~~t:~C~:~ ~~oo~D!~:~~~·!~~tr.:f 
: Solda. para Porto Alegre. cu Sa• . feboa 8dominooa •• ! r&~ J! ~1'd~J,,~:~r~~: ./j;':'IO-d;-~!~I·U{:~~:

à. 3 hoteu da manhã. 	 1023). . " . .....: quaDlosrecebem,:eDciméoló~ 
• 	 • ArI . 78 - Todltllas . pl'S" dos ,colres ,;públlcos · rederàlli;• Inlorma -	 R F I' Sh ·dt • 10U . (falcas ou jurldlcos que estaduaIs ôúmuolclpalsloclu,;;

• s~.es e .~assa~~~s: 	 UI e Ipe ( ,~I • r::~! ~e~c~~:.':,~ ~~~~~~er::t~~. ~~~~Jr~~ do,: ~ ~~[::. ~~s M~:::: 
• (Edlf',clo . Amel'a .Net.o. ,Junto .", Loteria Federal) ,._ . . ...•. • fleosdo@, gratificações, booi. dos, do Distrito Federlll e do 
• ~ . ,>.. .... ...• ..... . .... .' .... ·,,0.·>'.. ·.,· ... ·...c· .. ....• ....' . . ;. '. ".;.. . . licaçõe@, interessep, cflmis- l'orrllório do Acre.!', bem 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • sões, perc(' ntllgen~ , .iuros, dI assim, 09 luoclonárloll de es· 

vidend(ls. Inflro~. alugu'éis e t8belecimeot08 autônomos, I 
luvas, prestliril" f1P iulorm!l- (I)ec. 1.168) 
ções ciladas no nrligo /llJte· Arl. 28 - Fiodo o prazo

C.l•• 8!f dÓII .Empr. do I rIo r, nos termos rias dispu.1 porlt aproseotllçllo dHS deCIII .. , 
ções d~l.te cnpllu:o. (Dec . rHçõep, nenhum funcionárioMini,tlrio da .Fazenda no' 21.554) . qu~ p" reeher vencimentos su 


EIt. de'.:' Sta.: Catarina Art. 711. - O~ e~t"bdec i · perinres fi 12:00ú~OOO podt'rá
, ~ mentos buncários IJr .. ~tllriio. ~e~ pago de seus nmeimenlOS',
.~J IIté :lO de Ilhril. lII!orma~õps ,;em QUe eXiba u IIrova de
t •. ç~:~V'ocação de tnd u- o ~ juros pllg "H ou Ieotrl'ga de ~ua dec".raçilo . 

De ord.enido ior. Presh1ell 


DE5 
• 	 CDm DOa de CABIÇR P credihHl1' 6 a plllllCulnrci'. que (Dec 1 (18) 

excedt'rem"t' l.OO(,$OlJO. com N/io s erão f1.l!lIllidIlS Imle, OODl'ido .011 . SU. SÓci('R 8 
ual.lllr.m à ,Assembléia Ge llS ioclc açô,·g ,! \'S r,,,meli (' lu ncos encer~c dn ~ em 1941.

,.1 Rxtl'llordinérlo. que deve eodpreç03 dns pe .~ ous 11 'lue NII. uecl'lrsçõ ( 5 jurldicas a 
r' r uDI I'~se dia t9 do cor  pertencem IpUltt' cOI're~pood e ute aos dÓ · 

Ar!. 80 - Até :\0 d,· ub:-il CIOS (' u IItulures dll~ firmasreli te, 11 14 hOl'all. em uma 	 Terrenos no Balneário 
da...lalI· da Guarda·Moria ,Ie cad! /lnn. U~ P\· ' Sl lfl ~ d~vem 8er preenchirl ns com Escolha já o seu lole de ler· 
da AlIàodega desta cllpltel . menci ouadas 11"~ 11I'tlg..~ 78 I x'llIdiill . reno no Balneário da Ponla do 

'" 79 ellviul (l. às 1'1'lHIIliciil'_ :ioll' e (,S (ltsposi'ivils nqul do Lcal. As conslruçOes aumenalllD d. Il e dIscutir R relórma 
competentes I]S iu!ormuçii" 6 tr/lnscrltos e Quanto aos de tam. A planta dos lerrennR achado "'tatuto social. 

Ftorlla ópolll1, 14 de 8brll 	 dev!damente Bssinadas com D10ls das leís em vigur pura se com (I sr. Arl Santos Pereira 
11 r elaçã" 1\(1 8 nome~, das res· o imposto de renda e~tll De que se acha encarrcgado d~d.. 19"" 11l!Clivlls Importâucias JIngas legucill . em razüo do o l"lcio. venda dos loles .M"RCILIANO ROBE!WE 


\.'. secretárIo 
 '.l dos eoderecoH dos que re- está habilitada a fornecer fi ._-- - 
ceberem os r endim eotos du ioterpretflç llo dos mesmo~,:lva\t-\! 
rBote o ano anterior. (Dec. atendeod.) fi qualquer coo CASA MISCELANEA. dishi· 
21,554,). 8ullfl leita pelos c ontribuín- ouidora dos Rádios R.C.A. Vi-

Art. 81. - O, chet"8 das tes de todo o E.tn do etor, Válvulas e Discos. - RuaCASAAMtEHA ~ repartições públicas presta Delegaria do 1mllo.1O de Ren· Trajano. 12. 

rilo informllçõl's s(,bre os da em FloriunópoliR, 14 de
Mudou· a. par Ia mesma rendimentos pagos nos SI'UII abril de 194 ' . .... Tlt.d. nlep, O' 56 
$ubordioados n.. 1100 Itnterl ll r 

~~::n~~~ Art; 8~. - As autoridades su ~ ICarlo.s Borges da Conceição 
I

Dr. Acácie Morei,a 
..... L perJures ddO E:~~c!IO. da A~- Delegado ADVOGADOSerlffdld e proDtidAo 

PHçu •• IIclDce de ~~8nc~a~ilCl~~e ~coc::~ c~~o~~ - -----.------- COOSUltll8 e pareceres-,.... "- aFllISP R ~e~~~~~geaotoJa~ell~[~~~~Cç!~~:' Vende-se qU~~a u:.:~ Ações civle e comerchlis 
FACILIDADE NOS 	 VISCONDE DE OURO

à9 eslações fisico@. gistrlldcrll .N!ltional", manual PR~TO. 70
PAGAM ENTOS alivia 	e reanima deAr~40~ -; ~a~~r~~r~o 11 ~~o CO~:~rll~~~~O~;~:,ç~~s:. rua Fone 1.277 

v.16 	 trega de declarações d~ ren I 151 5vs.alt - 2 

• ••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••••••••••••I ..' 	 . ' : 
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digno de 	 primeira Companhia! "Consti~~~'!i~~n~c~m..~p,!'e'!~!~el e Ir~~ ~t A 	 :
• registo especial o fáto de uma Carnpanhia Brasileira apre-	 Brasileira que r.cabe nos • 

sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni- Eslados. Unidos diploma 

• dos. centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber. - m-"alha ..... ·hon· ra pa' la • 


". •• nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos i "" - .- ••. 

fundamentais para a economia do mundo e exatamente na apresanlacio dos produ

• GRAND~v~~;'~S~;n~~ ::'~ec%~~Aci2~~'NAL, que vem los do pelr61eo nacional. • 

: produzindo em S. Paulo petróleo e vários sub-produtos ex- : :.': . 

• ~~~:~~:o~oen':u\:~~e!~é~uas riquíssimas jazidas de xistos pe- Capllulo 11 dos ESTATUTOS 	 . ' 
• 	 Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art. 4° - O capital representado pelas acõ_ . '
• de-honra concedidos pela direção da Exposição Naclonal de comuns é de 2.600 (dois mil é seiscentos contos) de I • 

. • Nova York. em virtude da apresentação do mostruário que réis. divididos em 13.000 (treze mil) ações de 200$000 • ._.. 

• ~oC~:~e;:r~::,;o:.emetêra para aquele certame, compreenãcn- (duzent~:t."5~1 !'~)ad:ad:ç~:~~ direito a um voto..'I 
• O.pois de passar pela fase inicial de estudos comple- qualquer que seja o número das ações do acionista. . ' 

• tos dêsse importante problema. a Cia. PANAL está constru- Art. 6" - As ações integralizadas poderão ser • 

• indo importante parque industrial para produção. em grande nominativas ao portador. .• 

• es~~la. de petróleo, gasolina. óleo Diesel, parafina. óleos lu· até 3.~r(tr~ ;;;i~ :!~:::idef~c:.. ad:o:~~;a c:m:r:~ti: • 


• bn lcant~, ;~e;gs;:~o"::~:~a: :~s~~o:sc~:~~~:t::r~v~~~s~uista. até 20.000 (vinte mil) contos de réis de ações prefe. · • 

• para dar em breve ao nosso país o elemento vital do pro- renciais no valor de 200$000 (duzentos mil réis) cada • 

• gresso moderno. que é o petróleo. Todos nós devemos sentir- uma. c:om os juros fixos de 10 % (dez) e com direito • 

• ~'::c~~~;~~~s q~~ v~t~ri!::::id~ P~!~~ec~~~~t: n:o:á~!~orç:: ~.::ade~f;:!id:;~a dSo.!~r~J:~inze) sobre todos o. • 

•• inteligentes e pertinazes que vem desenvolvendo brilhante- § Unico---A preferinda dauas ações, em rela... 


mente em prol do enriquecimento do n0990 país. ção às comuns, dá-_ quanto aOB juro. e dividendos. 

• (DIARlO DE S. PAULO) • 


: Oportunidade única para '0 emgleDo de C_Ditâl 	 : 
Informações com o agente autorizado para Sta.. Catarina: ESPIRlnI:Ão AMIN: 

·••• . ..'''.••• .• e•••••••••••••••••••••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••~. 

I 
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Regislro obrigat6rio
d:ps, vinagres 

Prazo para o rlgbtto • ' • .üin: 1'lO díal pc(. OI 
tabricantes requererem registro doi ~ JRod~t_ 


Findo O prazo, OS Vinagr.s, quaisquer que< seiam · ,,~ . suas 

matérias primás, nlo poderio ' i.r .. •·xpÓs·tos à :v.ilda 


• consumo público em qualqiier pOnto ,dopáís > ' 

Procure ou escrevaâ 

ORGANIZAÇÃO .CONERêIí\L '. 

CATARiNENSE ' 


estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - Floria
nópolis, com casa filiada na Capital Federal , que está 

apta a encaminhar e obter todos os registros. 

.. _.__.__ ____ ___ ~11.--15 

Co ~npan~ia • Aliança da Baia-
Fundada em 1870 Séde: BAIA 

Sequro8 Terrestres e Maritim09 

.Capltal Realizado Rs. 9,OOO:WO~OOO 
Capital e Reservas 5O .058:377~952 
Responsabilidades em 1931; H.I88.652:899$714 
Receita em 1938 22.786'183$148 
Alivo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71.478:791 $813 
SinIstros pagos 5.094:715$170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17.186:248$949 

Diretores: 
franclsco JOSé RodrIgues Pedreira, Dr. Pânlllo d'Utra 

freire de Carvalho e Epifânlo los!! de Sousa 

Reguladores de avarias nas principais cidades 
da América, Europ~ e Africa . 

Agente em Florian6poliS 

CAMPOS L O B O & Cia. 
RUA PELIPE SCHMIDT N. 39 

CauG postal 19-- TtltohontIOB3-End. Tel.•ALLIANÇA> 

Escrit6rios em Itajai, Laguua e 

8lumenau, Sub-Agente em LaQ6S 

~q~---------------------------

••I.....leol-I... • 

II 

ti IW ti 11ft J 

AVISO AO POVO CATÂRIHEMSE 
Llnh. dl,el. Porto AI'src- florl.n6po1lJ 

Empres. J.eger & Irmão 
Saldas de Florianópolis às terças e sábados 

Saldas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às quartas, 


sábados e domingos 


I_A.Q8nt8 Im FlorlanoooUs: DAVID SILVA 
PHAÇA If, !IE NOVEMHRO 

/ti.. 
CLl-i..d.y.~cr 

Francisca Maria Duarte Silva com. 
MISSAS DE 30 DIAS 

_______==~~_P~I TORAL D[
4 vs.-3 

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS --ANGI[O P[ LOT[Nü[. E HOSPITAL DE CARIDADE 
A Mesa adminlslratlva da Irmandade do Senhor Jesus do~ Paslos [ O R[M[I)IO INOI[AOO

e HOIPltal de Caridade, cumpre o gralo dever de apresentar agradeclmen
tal AI exmas_ autoridades eclesiásticas, cIvis e mlHlares que, com a lua 
prellnça, lanto concorreram para o brilhantismo das festlvldadel do seu 

Orallo'Tall agradecimentos são extensivos às bandll-de-múslclS, que ..I..-==================!....
:~~~~~ :e~~:~~~s~r:~:~1~i~o~~o~~b~d~e:tI=e:f:=~:::ra~ ~~~~~ I FABRICA DE MOLDURAS .SÃO PAULO
proelllio, ·e, finalmente. a quantos çODcorreram Plrn 11 festlvldadeL 

A Mlla Administrativa taz votDS a Deul pela felicIdade de todDS. 
Coulatórlo da Irmandade do Senhor Jesus dOI Pauos e Hospital de 

CarIdade di florianópolis, 15 de abrO de 19U. 
Desemb. ANTERO FRANCISCO DE ASSIS, Provedor . 

GUSTAVO DA COSTA PEREIRA, Secretário. 

A Escola J.an Brando Im sua casa por corr.spondlncla 

Devidamente registrada Eob: N: 5U em 1918 

' . . 
. 

-o. 
". 

?lI!, 
~ ,~
 

Dá lições, sistema moderDo, para se 
habilitar, mesmo sem preparo, li profiss!lo
de guarda-livros, EnalDo com o auxilio de 

:o ~iV;~~li~~ ~d ~u~~Ó~~~\~D~~~:h~~~~/~~fe;é I=::==~~::::::l:::=:::D~' ~1~G::::::~A~~~N~~E=R~V~~D~5~A~~..., ~~ 
do fogo, pem mesmo desatender os alaze 
res. O curso completo de 12 lições, que 
lará em 4 meses e um diploma gratis es
pecialista em cODtabilldade, custam apenas 

300$ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, 80 au 
(or m'ils cODbecido no Brasil. Portugal, Africa; tem mais 
de 30 anos de ensiDo comerciai: babllitou jli. umr.t. geraç!io 
de alunos: Pro!. Jean Brando, Rua Costa Jr_ D,O 194, CaIxa 
t :\76 Silo Paul o. 

~ ttAI tiquras ao lado repr&98nlam. 
a o alto. u m microscopia; ao ce ntIo. a ca
beca de um verme da OpUação qrudado 
no intestino d e um opilado; e. em baixo. a 
bocco do mesmo verme mostrando OI deo'" 
les. por meio dos quo" se agono á mucC*l 
do intestino. 

. G ra cas ao grande a uqmento que o rui" 
croscopio pelmiUe. p6de-se apreciar a ma
neira pela qual o verme voe prejudicar o 
doenle: a bocca. sendo uma especie d. 
vento5CJ. chupa um pedacinho de muc::oea 
que enche O sua cavidade e nesse peda
cinho •• an'erram os dente. miousculOI que 
a ultima tiour'J: moetra. 

)" ASlim, tica Ovarme soUdamenle inltaI
lado. tUljlondo, d ia e noite, pequenas quoo
tidadM de aangue. atra'VH o insiqnilieanle 
orilicio aberto pelol dente .. ao mesmo ,..... 
pc Que lança DO sanque um veneno proprio. 

Eua • a obra de um verme 06. lmo9in.. 
te. agora, o mal que fazem o, milhar.. d. 
...-me. que uma metma peaoa p6de traze! 
00 lntHUno e 1ef"'M"Ó ideia da 9lavidade 
cI.lo doença que temto alac:Q O populaç4o 
cio Br<1lll. 

FoliJ:mento a OpUaç4o • eombaUdo 
com .lficacia pela Neo-Necatorlna. Uma 
IÓ- do.. de Neo-NecalorIDa baata, aa mala 
doa v.... para matar todo. a. verm.. da 
OpUoçdo, .limpando com~tam.Dt. " III-t 

~~ teltino cio doen.... _. . . ...' 

wecatorDna 

C :D:xet~8li8rBd~ ~n:w Ã O 
~eproduçÕC8 o amplipçõe. a,tístlcos de retraIo. a 6leo_ 

paslel, cralon e ~épj8. Molduras ovaIs, catedr..ls (ilmerlchna. )
trllooal (duas cabeça.) e obloDgas. quadros de estilo o meda
thõe•. FornecemO!! todo .ervtço completo com ~l·tros coovexos 
ou plaooR, de todo. os tipos e tamanbos. Retralos reticulado• . 

Porta retratos em celuloidp. (cstlto ma,rloel. ' : Novidade. 

PEÇ ,.. liSTAS DE PREÇOS ILUSTRADAS COM TODOS OS 

DE'fALHES . 


RUA CARl.OS nOTELHO, 450 ·- Td. a-1720 · - End Teleg 
.CARBRAN. -- ~ÃO PAULO. ' 

Cbamamo. a atençQo de DI dlstlotos cllelltes sobre o CRU
eelamento do aumeDto de 15% q"e vloha s~Dd6 faturAdo a muls 
sobre 08 preço. de DI catalogo desde Outuh:o de 1939). 

EUe ottribuio seu estoelo de i"Iomnio. falta de appctite. itMIi

te"ÕO ,. depressão nervoso li preoccupoção c excellO de 'ra. 

bolho - ote que se ... ",edico diagnost icou "prisão de .,entre in_ 

" ..peit.... $0 Ikpois, clle comprchcndct.l as cOhwquencio. 

desto mole.tia commu.m. E toi por 'sso que seu medico Ih. 

reco"'mendou um cõpo dia,io ele ENO. o mois puro, '''O'fe • 

Mlwro 101 effenelcente EUc sabio que o "Sal de Frueto" INO 

.eo coMe... seel ,",neta" e qaae o ..u u'o MO lo""o holHtth 

ELLE PRE[ISA 
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11 anUI Sell. leltl, 18 '''li .. IMI 

• •••••••••••••••••••••i ••••••••••••~. 
W 	 e .

i E01prêsa Nac. ~e Nav. "HIB~c~e" !I 	 SA IGUEI OL 
• Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor -Anna»; e 	 ai) 
• unicamente de cargas com o vapor "Max... Ct E" o IIII(CO lortlnullk DO 

mundo comJIHélêDíê'oíal 
I 	 lonlcoa: Pbôapool'ólj }CáI•• 	 -·-i 

• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOHiANOPOLIS Q 	 elo, Arsenllllo,VaillldilIÕ. 
ele. Com o MU usOllonJi:, 
de 20 dias, DOla"ae: · -	 .

: Linha Fpolis.·I~i o de Jan~ir o I' Linha FPOItS.-RiO. de lajelro Linha Florianopolis · : t - u,vI[jII_nto lie..' · 
• Escala lt:ja~;~~s.Francisco Escala Sao I'rallclsco Laguna • da. 'õrcal e volll IlJIl!ledl.

11 do .pçtll\e;
C Transpu'li:S de passsagciros • 	 I ·-·Deupp,reclmento pol 
• e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. • enmplt.to dI! dtlltel de CI. 
8 • b~~, IlIlo.lIl~ e DervcII.· \

1110; 
.. Paquete C. H(()peke I e lIi Paquete -Max' I • 3'-Comblte radlell di 
• Paquete -Max' • deprelSlo nervo.. te do e..
• Paquete -Ana' dias li e ~3 dias 7 e ~~ 	 • ..I.real..enlo de ...bol OI 
., 	 ,lias 2 (' 17 8 lelrOI;19 Salda a I hora da madrugad:L 	 • 

4' - AalilJlento de pelO 
~ Embarque do Srs. passagci. Sa id:os ás IS 11 (l ' :O- [lo m'l :-;aid~~;",I~iI~~::a <1" ~ vlrllndo de 1 • 11 kilc,. 
e ros até as 22 horaS das vrs· e O Slo••tOll r! :lmi/ir.n· 
c,1;I peras das saldas. (3 t.e delc,,( ert. Icienlijjc.. 

.... . Ordens de embarques alé ~' I O,dtlls de émh:t'qll o ill~ O,dens de élllb;uqllCS al~ •. Cplol!~ de dr. MI:lOel Su• 

.... 12 horas das vespcras d;" as 12 horas ás 12 das vesperas ro, t!~L Olt~1I 
l!iI saidas. 	 das saidas. • 

...-ti . . -- - .. ........ 	 • 


• Ob -	 As passagens serão vendidas, no escriploõio da Em <I
'erVcl(.Oe!: presa. mediante apresentação de atlestado de vaccina. • 

:: E' expressamenle prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores.. • 
• <Rita M~r~~~. o movimento de pas8ageiros e cargas é leito pelO trapiche SIto á • 

laGII•• I ••• ao. d •• t •• _ 
',..10 qa.I •• _ bOC'•• i 

• Para mais inlormaçO~s, na séde da 	 • 
• E!nt)resa 	Nacional de Navegação Hoepcke • .Moh)-itiaR dos rins o cOl'açã~)• 1 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30. • o TONICARDIUM tôolco dos rln8 e do coraçao limpa 8 

bexiga. 08 rIOB, R~ nefl"lte., tlrcia~ . (ÔUCIt8 rl'Dah~i aumenta 68•••••••••e.~~•••••ê~••A.a.~~~.~~D~~~. urinas. Tira as Incb8çõe. do@ pés e rooto, hidrop,lap, 'I!la de 
ar, palpitações, dOres do coraçno. asma, brorquile "61"állca. 
arterlo·e.cleroBe. Dr. Remigio

UplUé Ji08 das t;enhoral'l 
E' o Iônico utero·ovárlo f,EDANTOL que re.tltue 8 'hit I. CLINICA0 -MEDICA 

perdida pela anemia. pllltdez, DwgreZ8. IlIstlo, !IOres brlloo"• . Molc , llas internas, de 
regulador dij,8 ViflltR~. das do !:' nçu8 (lO ulero, ovarJofl, evita Senhoras e Crianças emaR hemorragluR, anteo e depOis do parto; cu/lira todas as ~nter. GeralDltdad~s das ,eLhora8 de quatquer Idade.Goodyear 

CONSULTORIO : 
QUásj melo século de~exls~ Le~ÕeR UO eOl'ação e asma Rua Felipe Schmidl ·- Edili
tênclB é melhor reclame Use a CACTUSGENOL Eupeclllco do dr. Klog Palmar,o 	 cio Amélia Neto--Fone 1592 

contra bldropsla., péo Incbad"•. , ..lia dt ar. palpltaçõe., batl
menlo d18 n'.H e artérIa•• b,·ot.qulte afmaltca. aneurisma.da prefereDe.Ia • IUYE~íU"E I 	 9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 

IlUl.DRE para limpar. lor .Hlllo e !('umatlBmo, leilões, cansaço. urln". e8ca068. e dôre. RESIDENCIA' 
tificar e relUVí'oescer os no coraçao pontadas nos rln8 e InchaçôeB. 	 Av . Hercilio Luz, 186Indtlstria Brasileira cabelo.. Eltminu a caspa, - PllOlIe: 1392 
lu cessar !l quéda do!."o 
C.belo!! e "'oltar ao cór 	 .Attende a chamados 

Aos frnCOA fl eonvale8ceutes 
Dev~m usar o S'l'El\OUNO. Que laz engordar. aumenla o 

vIgor dos tT rlsculo. e dos nervos. Fortatece u sangue na. pe.· 
pri ·~.IIJ:l\'n 05 c ..\bclos 
bra nc os. ~t'm OF tingir; com pontadas. 101,.', dores DO peito e D'" cosla8, peraas Iraca•• 
d' ..Jhc~ \' igor r ruocidade. lingua SUl" Para "nocra.tenla, o de. r..!m" e a dtspep.la, li 

Pneumáticos-CãmMa de ar-Correia. 	 ooa. anêmicas Evita a luberculobl', ctcalrlza oe pulmões doente. 14 

Salto! de Borrflcha-Mangueiras-etc. I 	 cOllvalesrençll é raplda.Nlo COr,',(. I\] sa is de prata e 
usa·se COlllU loção. 8ifiili~ - l'élt:\ - Roumati81ll0


Produto! da \ ORATIS SPIROCHlTII\A é uoada nae mdé.Uao do 88ogue. • llille, 

ecz'mas, tumo!! •. ~arthroa, e'plnha., lI ,tulao. purgaçllee. lerPeça-no,lmpresso••obre OI cal. 

dado. dOI cabelo.to melhor UIIO das. cAtlcrop, cticlólulHs. reumHltsmo. 	 ... . ...,..-, :.~ 
di Ja.............a .. r ... 	 Úllco depurativo que limpa o corpo. 10nlllCII e engorda. 

Ueposltarh18. toda. ae drogaria. de Silo Paulo e !tIo.
Vidro pet., comlo 11$000 .... 

..lo OU nIor doel.,.do.Cia. Goo~year ~o Brasil I 	 ~ . 's o;;:. l\Y \c•••~••
UI. IU'Utlll IUlllal1 LTal. -.Jenhoras i Viu ... as 
Rn d. tlHh.... 111 ~:.. Il1O DE ""fiRO ASSRNHORAS DEVEM USAH 

Capsutas SEVENKRAUTcom Fábrica €m São Paulo . (AJ:HOI · S abin a · Arruda)Em sua tol/dte Intima ! limente o MEIGYPAN. de este mcrtici1mento é o
grande poder hlglmlco, conlra moll'8'iall conlilglosas me lhor que e~i s t" para
DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: IUllpellbs, Irrlteçõt'B v~g. nals. corrlmeOIO!, mol~s. Suspensão. Al razo, Fal · 


tlaa uteto·vilgtnals, mellllea e toda !o·te de dOfnça8 
 tas,elr: .reslabeleceasre· 
gras em poucas horas,

1<)08iS e ifllnde pre~enlltl"lI . Drcgcrlll Pticheco. Rio.ALUGA--SECarlos Hmpcke S.A. utima casa para negócio. em 

'~:~:B~~~~~~I;d~ ~~d~~:m(r~:
Florianópolis-Blumenau -Cruzeiro do Sul vende lodo o material de fa V. S. procura representações?- Joinvil!e - Lages - São Francisco do ciuJ. brtca de artefatos de couro Uma das maiores lábricas de Folhinhas. estabelecidl ha mais de ~5Mostruário em Tubar~o. A tratar com o proprietário anos. procura represenlanles e viaianles. vendedores illlvOl. nl CilJlllal eEngênio L. Beirão. no Interior. Negócio sério e lucriltivo. Boas comissões. OIimls possibWdldel

142 v.6 para pess6as de lal'llo tirocínio e relações. parI elemenms Compell.11I I 
aCOltumldos a prodnzir vendas em grande Iscala. Olarias I -GUANABARA
caixa 3D91. -- Sio Paulo. 

-_•._---_._-------

AS CHUVASI 
.. UODANQAB IIRUSOA!! DE TEMPERATURA 'I'RAZEl\I 00II
lIao t!M I\EBFRlADO, QUE, QUANDO IIAL COMBATIDO.Farmácia "Esperança)) PRODIJZ tIKA TOS8E IMPERTINJ:NTI!:, o QU. IlQUlVAUI 
DIZIiR - OAlllINHO ABERTO PARA ORA VJI1S J:NFEIUID)A.

do 	 Representantes e DIB, TAEI! COIIO: BRONCW'I·E8. CATARRBO PVLMONO 

viajantes DO. NA. COSTA' I NO PllTO. DEPAUPBRAMItNTO li UIU
farmacêutico NILO LAUS Precl8amos para todas as raAqUKU. 0 ......1., PIOMIDO, PORTANTO, o OROAJIl8KO 


e zonas do Pais, Negócio sé· ~ p.uu. uu: DOI!I 1U.I0R.18 I'LAOIl:l.l.o. lU 

HOje e Imanhã seri I .UI preFerida. ~~. A TUBERCULOSErio e Iucrallvo. Óllma8 coo· 
ções. Cartas à FABRICA DE 

Drogls nlcionais e estro1lngeires FOLHINHAS ReI. 601, Caixa USAE O GRANDE TONICO 	 DOS PULMOE'
3.097 - São Paulo.Homeopatia. - Perfumlrils. - Artigos 


de borrlchl 


VINHO CR[OSO~IOiGarante-se a exata ob,ervã"cia d~ 
receituário médico. d De Pia. Ch. JO.\O DA SILVA SILVEIRA 

Relógio 'pe;~4!,4"~": 
Gratllica·se bem ã ·..·que'm · 

entregar nesta redaÇ'80 · um 
relógio pulseira. com elAstlco. 
para seobora.e perClldo ' DO : 
dia 7. entre a Praça Quinze 
e a rUtI ConselbelroMalra•. 
145 5v.-5 · 

Preços módicos QUE FICAREIS mnTE E 	 ROBUSTO Casa à .vendaR. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 	 RECONSTITUl i . TE DE 1.- ORDEM Vlndl-... ella di muradl"!:!,. Mercado, frente à Casa Hatpcke). PODEROSO rOUTIFICANn 
tone 1642 	 l=:ot~~13~~ ':::·1:'u"d~:d::. ~i:~ 

di • rlll Crlsplm Mlrl. 10t. Vir .' 
'-____Y1!DOIS.__I:_.. ••o._.a_.a_~P_______.JI~:~~~•. ai mllm••__.. _r_o 	 dai 11 hor•• 'li! 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1U.I0R.18
http:doel.,.do
http:cabelo.to
http:dtspep.la
http:erVcl(.Oe
http:enmplt.to


t.a. LI ....... 
 I 

BEIJO-RIO a qualquer hora do dia e da noite "Café ~a, " Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

o Estado 

Cré~ito Mútuo Pr8~ia 
R..dac~&o e Oi!lOJD8I • 

, rac Joao Ploto D. 1:1 o 


Tal lu22-üx. poat.' 1311 E' DE 	 Proprietirios: J. Moreira & (ie.
N•• to•••• r._...............,_. k-a.......... 


"c.. ou .Impl"•• grlpp".......1._.,0uquld6e";~é.• _ 

••c.rroa .anllulneo., do... no peito" n•• c••I...' ......... 

• Ir.que.a lIer.l, 'ali.....cpellte e febre•• C.ONTRATOS• 	 ABRIL 8 

N:I C.:JI/d : .. • ,emodro .bsoluto, hero co, que n60 talh•• ' Eftlc.ctssl_ 

AnDO CO~!',l\l •• t •••e do. tuberculosos tom.nelo-o co.v............... ~ 1"01 entrt'gue aos ;JrestamistftP .]oilo I>ereira, Mllria e 

Scmclltre !2$Ot,ltl CONTRATOSSE J. r.cebeu m.'. d. 2M)OO .lle.t......._ Bllmar Rosa, residente!; em Tubarão, pllssuidortj@ da 

Trlmestr. 12~Of)[' ..del,oa. T.nham culd.do! N60.e ...1........n.'_ AoooI- caderntlta D. 5.207, o prêmio que lhes 

Mlie '~O!l . ".n aô oCONTRATOSSE. quo. b.r.to...1110 lelD ......._
•• ".r.d~.. T......-IIO ..__ _ coube em mercadorias 

Nnmt>rn ."'ul.o S!O ~J no valor dI) rs . Não sabe que li diarrhe a .. 


um perigo para li sua vida.
No Int"IO' 6:250$000 
A mamãe porém sabe queAIIoo Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade contempllldos no sorteio de 4 d" ABRIL de 1941.Semea'.., 	 nesse caso deve dar -lho 

Trlmealr. 	 Limitada 
immediatoJme ntc Eld olormio. 
o remed io sem ig ual confraBanco de Crédito Popular e Agrícola 
esta terrível doença. 

Para combate r as d ia rrhellSde Santa Catarina 	 ABRIL 18 
Mais um formidável sortl!lo 11 Crédilo MÍltuo Predial, 

realizllrA no dia 19 dI' ABRIL , com um prêmio A 
Rua Trajano n.O16 - SMe p!óprla 	 nada existe melhor a 

Regi strado no Ministério dtl Agricultura pelo Cl'rlificlld" 	 que os famosos BAYER
PIO mercadorl/ls no valor de rs. 6:250$000. 	 En. I "m 20 de Selemhro de 19b8. 	 comprimidos de 

Endereço 	telegráfico: BANCREPOLA 
R 

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição Eldoformiol"LOltlANOPOLlti Continuamos pagando o fuudo de reembolso 11 
todos os ;Jrestamiet.IR cujas cadernetfls tenham osn&TITUIO Di OIlG.U8Tll~O EY.PRESTA ESPECIALMENTE A I\GRICULTOHES 	 Bom para adultos 
complelado 10 unos semGLlftlCO Emprestimos _ . Descontos -	 Interrupçllo de pugllmEotos. como creanças.Cobranças para as 

do e ordens de pagamento. 

Or. Dielma Mezllmenn ~=~r"c~C::le/ls~~n~:nbeaiXeamE~~~~~I~: ~~~Irc~fi~:r:o RF~~~~o~ 
FormadO::!~r,!1l~~~~\dade de da~ Atlóllces do E~tado de PernlimhlH1o. -:10m sorteio 

Com prlllca nOB hospltalB europeu. semestral, em M,\io e Novembro. 
CIIDlca médica em geral, pedlatrlll, Paga lodos os coupons das apólices Federais e dos Estados Quer ser feliz ? 
doença. do Blstellla nervo_o, apare· de Sio Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. Antenor Morais Em negoclOs, é!.m o rr~, ter sor · 

lho genit~',:~n::~rh:ro bo "em Muntem cartelrtl e~peclal para !Idminlstração de prédios. te, saú l1e e realilar b do q Ut 

Assistente Técnico Recebe dinheiro em depósito pelas @jp1.1P O iã o IJgnl ji-:'>lD deesia? Mand~ 1$100 em sellos 
e tscreva ao prol. Orna! Khiva,Dr. Paulo Tavares melhores taxas: 

Curso de Radiologia Cllolcl com o C/C à dlsposiç1!o (retirada livre) !?% Das 8 às 12 e das 15 às 17 Caixa Postal. 407. Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o melo

'líioW;;~~,.dE.~e'ci:~z~~m~: . ~~ CIC Limitada 	 5% Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlH. de obter triumpho, prosperida
IIlene e SsúJe Pública, pela Uolver. CIC Aviso Prévio fi% ~~~~~~~~~==========~~ de. fortuna f !;:ujrt~ Nan hesit .· . 

Oabinete de Raio X Ac.·1I1l pfllcuraçào para rllceber vencimenlos em to-
AparGlho mod"roo SIEI4ENS p~ra das as Hepartlções Fede ral~, Esta.duais e Municipais. 
~:fa~:,ICO;u1!:õe:;o'~~:f~ul~tb'i?I~:.1 :-====::':;=====-;;;;-;;;;';;;-;;;~;;;-;;'-;;; ' ;;";;;-;';' ;;'__-; 

•Idade do Rln de JaDelro. C/C Prazo Fixo 7% 

- -;;'; " -;;;-;;;-;;;- - -;;"'
e8tômagos, elc. 

RadlOllralla9 O.sea. e radlograllaB Antes de comprar um Rádio-Receptor,
dentária" faça uma visita à firmaElectrocardiogralia cllnica 

(Dl8IIn6etlco preCIso d.. B moléstlao 
cardlacae por melo de traÇ8dv' 

elétrlco8.) GERKEN & elA.,
Metabolismobiisal à Schmidt, 34 


gl&ndulas de Bccreç!o loteroa)

(lletermlnaçllo dOI dltllrblos da. rua Felipe 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios
(Exam~o~~!~~~e ~~~~:;Ó~ICO do 

8UCO duódeoal e da blll.). 

Gabinete de lisioteraoia 
 PI-IILIPSOnda. curtas. ralOB ultra-violei••, 

raloa Inlra-ver::~~ e cletrlcldad. Vendas à vista e a lon~o prazo A mais imporlaole Companhia de Capitalização da América do SUl 

Laboratório de microscopia e I'-==:;;===::;;~==-~~~~~~~==~~=I Amortização deanálise clinica I 	 '- No sorteio de amortizições reallz'Sdo em 31 deMarçoMarço de 1941 !oram Fortebl}as as 

::S~11~.~~I=t~~rolod;:;'~~~r:. 	 BCE DHA Seg(iuinxtessCOmbylnaUçõeHs: VAY CIF 
mo, dOAgem da mêa DO B' Dgue,
ele, ElIame de urina. ~eaçllo dp
::::.: ~:d~:~lf::)~ i:Fm~Otl~ 	 Todos os Utulos em vigor, portadores de uma das combloações supra, serão imedlata
puz, esearr08. liquido raqul~oo e 

qualquer P~:"~I:;nC~i;o .eJu~ldaçan 


Rua ~'ernan,lo Macb~do. ~ 

Telefone l.JU5 


fLORIANOPOLIS 
 IÕÕ'ooojó'o'oHELENA DE VARGAS 
Manicure e especiali&ta em "permanentes» 


e penteados modernos 

De volta a esta capital, comunica às suas genlls 
 A Sul América CapitalizaçãoOHI RICARDO [rpgueslIs que se ach~ u sua disposição, no 

eceba de pagar o TITULO Nr 76.963 (OMBINAÇAo CIF noSalão Brasil 
velor de 10:000S000, eo Sr. Márcio Mechado Portella, Florienópolis,GOTTSMAN P R A ç A QUI N ZEN. 10 Avenide Trompowskv.

Ex-chefe de r:1I -~'...... !'* • Procurai conhecer os detalhes deslas vaDIagens para lazer economia segura, pratica 
nica do e Interessaote.LLOYD BRASILEIRO Solicitai hoje mesmo luformações ao Agente ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis. RuaHospital de 	 Fellppe Schmldt s!n. (EdlUclo Amella Neto) ou aos Inspetores e Agentes.. PATRIMONIO NACIONAL- em lodo o Brasil.Nucruberg LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nort\< 

(Prols. L. Burkhardt CrD~~a~~O':T~~rac~:~lA~~ q~art:Á~:~~:L -c~l~l~oLb~· O próximo 80rtelo de am~rtiZ1çllo será realizado no dia 30 de Abril de 
e B. Kr~u'er) LINHA PENEDOíLAGUNA: -MURTINHO. e -MIRANDA. 1941, às 14 horas. 

LINIIA aiO/LAGUNA: _ASPIRANTE NASCIMENTO.. 408 Sv-7 
Elôpecialisla elll TUTOIAIFLORlANÓPOLlS JjJ J1 
tit·llt·gia GCJ ui ' F R E T E S VfpO~ESC AAsnR~ U E R O S A 1l~fitaiG I ri (e~taiG • 

PARA O SUL· 	 'T T 
A1La c~~i~, gy08 COMTE. CAPELA: dia 80 de abril para Rio Grunde ISe V. S, preCisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
cologla (doenças de Pel, .tas e Porlo ·Alcjlre . ' boa instalação de luz ou obter materiais elétricos. em seu próprio ' 
senhoras) e partos. PARA O NORTE: interesse, visite sem compromisso a 

Cirurgia do systema 
nervoso e operações ~:~~Z,~R!O:a~:J~~~~o~laVit~~16~eCn~~~!la~nr~lblua:.a~~~~t INSlALADORA DE FLQRIÂNOf!OLI5 

do plastlca.
Coasultorlo ri fila Tra!a DEPE~Pr..AA~~ ~EAUpSoJ~lE~5s~EÕvgABNR~~.e~~bEREN- pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos,seuspreçó. 
ao. 18 (dai lO ,. 12, a . não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir delSCOO.fios para 
da.' lb 113 16,30) Te'e· ---~ instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de

pbone - t ,286 Agência-Rua loao Pln!o. Armazem - Cáis Badaró, $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todo.
Resldencla â rua Ee 9 - Phont 1007 
teves Junior, ~O, --	 12 - Phone~:""'1 Inslaladora de' Florianópolis
TelepboDé -.- UJ1 H. c DA COSTA -- Astntt I RUA TRAJANO. 11 e FELIPE SCHM1DT, li-Fone 167~ 

V 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Jrestamiet.IR


o mAGO Ii ,. AbrIl 

Dlreclo ' de E. FERNANDES 

'Avâí X Tamandaré 

( 'tUII'EOS :\TO DE-:'Tr,F.TrH)IO 1'~'ItA 
Jo;STREAXTEH 

Soo o pntrol'inlo c orM'nn lzaçCl.o da LI 
ga ele Atletl.r;;mo. scrti dh;put~do s{llmdo 
e domingo 1>I'óx:lmo..:.. o Campeonato de 
Estl'can lC5 d~8tC ano. A prlmei"a parte 
da l'OIll))Cliçâo serã no ($ ladlo do F luml 
ncnsl.'. ;1 t;.nlc, e D. scgunü." vlnle c qua
tro hor;1!1 apli.... no es tadia \':I.'>(-;lInu, {}$; 

do i fi gl'cmJolõ que fOl' lu'cem lora l rJara a .'! 
prova ,. "rio os seus mais fOl' tes concor· 
rentes. 

Hélio de Oliv~ira foi nnte-on
tem nomeado para a serventia 
vitalíc ia do Ofício Privativo do 
Crime, Júri, etc., da comarca 

- __---.........-.-......... 1 da Palhoça. 


Conforme anto lavrado a 13 
do corrente por Al varo Fragoso, 
comissúrio de vigilância do Jui
zo d e M enores , vai ser proces· 
sado Arno Brincas, proprietário 
do Café e Restaurante sito na 
rua Raulino Horn, por infração 
do a r t. 398 d a C .L.P. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




