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ch... ao ato .... 
carr........to
IEcos e Notícias I 	 cio: ._....118. 

Uin. tU (1), N.) - Pelo "Ararn-n
A pedido. foi exonerado o sr. (IU: ...iI'·. lH'lH'ctlcnh' "U norle, dic

RanuUo~José de Sousa Sobri gnu 11111 (,:U'I'l'~allJl!Jlt() de (Ium'cnta
nho do cargo de farmacêutico tOJlt'ladas ele {':!rlU! dt.' lml"l'o ('UIH~C~
da Diretoria de Assistência Mu· 1;,141:1, "(' lir<ulo dus ))orões tio car
nicipal. 

glHO"'() italiano .. Au;,:u!'ila'·. ()lU! seo MAIS ANTlGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA 	 l'lIl'onlra l·,· rll~ióHl., (1;1 Ilah, dt.'sdcEstará amanhã de plantão a Diretor-gerente; Altino Flores 	 fluando li lIúli" (.'Ull'flIl l1a gucrru.• Farmácia Moderna». à praça 
Xll lkias IIl'm'ccll'lI!c's chl Ci(l:ul(~ lS de Novembro. 

dtl S:d\':1t1or :ulianl:Ull Cllll' a l~ar


A Delegacia do Imposto so- ANO' XXVI I" :=:vrianópolis-Sábado, ~9 Je Abril de 1941 N. 8224 IH' "sl:', ( ' 111 "l'dl'il" ('st:ulo de ('011

S(·I'\';I\':itl .bre a Renda está convidando a I .----.. --.- .-.".-	 I 
apresentarem-se àquela reparti- A evacua.:ãoção, acompanhados dos campe- IUm presente de 650 'I Dr 
tentes documentos o que se 	 re- contos • de IstambulGetúlio Vargas 1,;!g~;!~~ l!~~"E!So 

blillllbul, In (11.) - Anlll1dil-S(~~~~~I~~\'i~:rd~~~~h . ii:l.!~ Rio•. 19 (Agência N~ciOnal)'-- 1 -	 sr. Hobel't PettersOll, SlIh-st'c'I'C
Vieira Borges. Maria de Lour· I A tradIcIonal COllfeltana_Pascoa	' I. titrio da OIlPITa, all111H'ioll hojp ori,'i;,JIlIt'IlIt' '1IH' os IH'di,los para 

f li f'\':U'II:W:'11I "\'('11111:11 dt' IslanilHlIdes Gonçalves e Maria de Lour- o.utrora ponto de reumao pre~ que () 14~x{'l'dto llmtl~-anWl"Í<'a


dea C. Quintão. para tomaram In?o pelos .poetas. entre os qual~ no eXalnillHVa a pogf; ihílicl :1I1e n lill gi " ;llll I) :WUOfl
1I1111H'I'O de Ill'S
sr'l;lS,posse do cargo para o qual fo- \811ac. GlIImar~es Passos. Emi-	 de ('UIlS! ruir ~S llO\"O~ a(':l1\l l'a 

:\;11 I IHII'L'('(' 1111(' :1 ('\'a(,1I:H;:~IIJ ,1:1ram admitidos. 	 110 Menezes, LlIlz. ,~~rat c ou - llWl1l0S ('0111 ('apa{'jdat!p JH1I':1 
• tras. ocupa o notl cll:'!,f10 dos ves· alojHI' IIl)\'()~ ('onl ill~e1lt(l~. 

Foi prorrogado . até sexta-feira pertinos cariocas. E que o seu 11 11 IH tOlal d(' SOU,OOU ~()ldado~, IIH'nh', (h l' x "d. l~ \"ul lllllúri ...... 11'-11.... 

da próxima semana (dia 27). o Iproprietário. Benigno Iglesias. re · () S I' , I IpI lt'I'SOIl H('('ut 11011 qne ',I';.(IU'III, princip:!lllu'nh' dt, isl':H'

prazo estabelecido para o regiss! solveu abandonar o estabelecI ' essas ('Ollstl'IU'ÔPS sPl' iam r eali 

tro e emplacamento dos veíCUlO-I menta e presenteou-o ao seu em· zadas :JIH'IIHS' ('OIllO IlIpd itln ti .. 

a motor (automóveis. caminhões, pregado mais antigo. Trata·se 

ônibus. motocicletas) e de. bici- de um presente. va.1ioso. pois o I::~~l(~:~t~~;~ ::11:::~:')~~~~~'::_~ ~'ll:'1I h(:.':;; 

cletas. 	 acervo da ConfeItana ascende a pl'ojeto \'hHllIdo HI111l('IIlal' .... 1\1 


650 contos. tais IU'opOl'çôeH os ('1'1..'1 in,s elo 1'(.11 \'o ll s lIl :.. I" hl'il;'mi('o f'llI Is l:lIu 
-_._---_.-::--- -:--	

• 

Ex(í.rei to. que at in ~~:l'ão )lO ]ll't')-	 :)ul. 
xi mo mê5 de jU1Iho o to:al ele 
l.-100.000 hOIlll''''~. 

Procura vir o anúncio da Sobre os despoios
casa Oriental m~~!:~~~\~2~uci:·~;;~~i~r· 1 
Jli 3".•Agina dasla adiçlo 	 ':lulgária. tambem a Rumânia 


ocupará territórios iugoslavoS. 


Conversações enlre o embaixadôr 
russo e o sr. Eden ' 

Serão banidos Dala
dier, R~,,,aud, Game

IIn e Mandei 
Vichy. 19 (A. P.) - o ex

ministro do AI'. SI'. Murcel 
Déat. escrevendo no jornal de 
Paris "I'Oenvl'c". cm 16 de 

~~l.c:;vt:t~l:~}:~:?o'I~~~~G;:~~;~~:~~:~:~~f::t:a;!~; ~~:f~~!~:l~~~~~~a::?~~~:~~~::::~~ 
tempo vários movimentos subversivos estalaram em dife- os srs. Daladiel', Reynand, Ga
rentes pontos do territ6rio brasileiro. havendo sido domi- ~lelin ~ Man~el, 1'0\ ;Iec:reio.CHEGARAM nados. para o bem do país. q,'e. assim, p6de gradativa- d S ,?-~a :'0 serIam_exl ~(~~ ' 11. °I

OI afamadol e 	 luper-elelanles mente galgar ma;s alto nível de progresso - o que s6 ll~~ 1~~I'~!, ~~~a~~~.s i:,~ú;·;~II\~~ A' .end••m ••d.... (~bóa, F..· 

na p~zob~aend~np::~. Vargas até no estrangeiro se reco~ exercício dos seus cargos, e Droearial, Tubo 9$.1 ' lmaCla'liolernos FISCHER 
nh!,ce e gaba. Ainda ontem, à noite, a estação B.B.C.. 
de Lon.dres. que todos os brasilei~os a~igos da Libo:rdade

e ai Inluper6vell 	 E t· · L-b d dS a em Jogo 	a I er a e 
se habltuaram a escutar com s,mpática pontuahdade.camisas DUROfLEX (fischer) teceu louvores à administração de S , Excia. • e ante- \\':Ishington, 19 (1h.. ull' r) - hEsf :'1 l'lll jogo a lihl'l'dade dl' to tIas a'i 

. exclullvldade de cipou-se em dirigir ao chefe do governo brasileiro os Il:lf:.'Úl'S allu'I'jl'anas'" d(.·dal'ou SI', .'oSl'l.h c, H "\'l' llsh;:~;, dil'<,tol' d~l dh'iI) 	 
mais cordiais votos de felicidade pessoal, pelo transcurso. sito d(.· finanças l' indilsl!'h, .10 J)('I)~u·tallH'1110 ch' Cool'(h,na ...·;}u dn::-: Ht' A MODl1JL...AR ~;j;~c~~t~:ud~a~~~~:~' que vai ser festejado em todos l aç.-.~ ~~~:I1~:'II~:il~li;'i 1~()!,:;:!~~';::i~l,il~~t~:'J-t:~~:~:::~::II':~~~:h'"h! elu ~alic)lIal J1ank 

dl' ~o"a York. falanclu aos halHlut'iI'os, nu fflnll" .10 "X(.'\\, l\ork Chap· I Imitando os IA I so 1(.'1' lnslilulc Banking" , 4IiSS(' qtl(! "se' :es )Ju!t'.IU·i:!S flllC fiz('I':llll da EnDeve haver quaIquer cOisa ocu la... se.,!ls mestres · rmamen oru~ UIII li\'('I'( 1U dia pnra nal-OPU 1l1:!lUclUUI'O ' ;llgUIII )H'!'lIIiss;iu iIl1(.·.. ft',';r 
"ida dt'IIIOl~ I 'idka 4..' d e Hhel'clmll' (bIS AllIl'l'kas, tOllo li ('oHlincute St"':" 

. • ' . _ . . .ZlIl'i"',. lN (l'. P.) - A "'\(Iio-I ameaçado, e () tU'oc('sso de açlio illt(')'-Hllu'rit':l1Ja cunhmta (.'01'1'<"1'0'1 gl'an..para a TurqUia
lslamlml • .10, (R) ..- 0, Jornal Sl'J~Hlo nao ('si .. mllllo l~J~lgC', AlIks t'lIlissora 41l' Z.lgr(,h lI'anSllliiill UIlJa de llcrigfJH, 

•••••••••••I••••••••o~~••ri;~~~~~~~f:;~l~~::::;;;i~jJ}11~~~'~~~ :~:~~~{ij}~~;;i~~~~~:(~~;:~:~~;';;;.:';:~~'.';~~~ ~;\::I~~~;i'::~:L~:~(:;:~:~~:;::;:i':;~::il'i:;:;~:~~;~1i~ ~j!):t~;a?;:~;\1~;:I{~l~!::~\~M:)(:~~~~1
\'iruvllltn nu nl11mle lurra, c 1('111 - tolahtarlOs esperam ,' ('I' a d("St'ClIl~ !'ais s('I'\'jos 1(11(' S(' l'lll'onll'nlH ('111 gu!"h',,,ia (' mio lhe lloudc cnll't'fWI' i 1~11~ :Ei=t;=j : 

• 	 [)l<~ ~IFILITw08 • 
: EX ISTHl\1 NO )1 UNDO :if.li~~;~~~í.~i~ ~~;~~~f~fiit~~f~~~~ ~;~f!:;~~i:[.j)~i~::~~;~~ t~W~~[:~j.~i;g~~i~ • 	 • 


Tl1rl(uin? E' que fi guerra de n,'rvos lceillll'nlfls hal(':inico~ , 	 (tússia", 

: \1ol're diàriamente grande ~.' ,y: 
• 	 número de sifilítico;! • . 
• Para combl1h'f a 8íf!Ls {. • ;': 
• 	 devpr Imperioso Usar o • .~~t~~~~~ ~~~~~~~j~~] .'\....:...........,. ~~~{~;,lJ;~~Mf{~t~~~


trn todo!l os SeUs esforços slihre nossos aliados, ~ndn, desde o ini.. .. ............ .. .. hlde llIuis fil 'm...' em face lhl expun
nós , •• Deve, cerlamente, haver ('io fia gucrnl , ,'cio nltcl'ar lais ruu- S[IO al4..'ll1ii, 
qualquer coisn oculta em tudo torcas", Os Ul'lIWlllt'utus I'ussns )Juderiam 
isso ., . A recrudescencio dcs~ns O jOl'nal "So~postn" dcs:cn"ol"c se.' utilizados pclll Turquia paro 
ntividades prova que o objelh'o de- idêntica nrgulllcnlaçüo, l'CJuipar "lu'jos milhan's de solda • Ii ... 11 vim DIU NlTa SEe 

ELIMINA! FORTALECE! 	 dos c. n s~illl. aumentar sllas medi • t· o UDlJUe limpo fi", Impurezu e bem estar geral. :. 
.clus de c)ercsa, <lue csliin u cargo do • url!l~:;;jI~:r.u-eOlmeato de maaU••t.ooe. cutaae.. de • 
f:(:'OSSO de Sl'U cxél'eilo. atllaln1<'nlcARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, PASSARAM POR "nn~.II,'·lIllo sôhrc a r"onleim com • dare. ::.-;-~:~a~c~t:~. d~OIrJ'~~~o .113ruco~EUIlA.TlSMO. •Dr. NARIZ, GARGANTA ~IBRALTAR ~;'11I:'~~mães mataram •• .··-ne••pareclmealo da. manllCltaçõeo .1111111011. e ••

de lodo t 00 lacOmodol de lundo amUtloo. 
E&pecialista; assistente do Professor Sanson I Gibraltar. 19 (A. P.) - Três doze mil pessoas XIR o~:-~·~:r::':oe.fG~~r;ol:t~~~~.m:e\~u~I~.o ELI• 	 e

do Rio de Janeiro. eubmarmos e um destl'oyer Londres, In (A. P.) - Um 
P I bA d li Ifranceses passaram por êste es- despacho procedente de "alhu- • de e.~a~':.~3!:~V&C:U:j.a~I~~~~:t~~r~tI!08 ROBpllal...

CC/"'ultas. e ~.mIlDd • d aB 11 à 8 12 I/? treito. com direção a oeste. rc~ ua lugoslúvia" anunciou • VIDROS DUPLOS - Já. se encontram á. ven- • 
• lar e. IIB 4 S 6 lí2 aCI'e~utando-se q~e. estei&;m a ql;e as l\Iortes em cOllseqllên- • da contando o dObro do liquido e custando me- • 

Consultório: Rua Vitor Meireles 24. Fone 1447 cammho das colomas, af}I?- d. e cia do l.'eecu.te. b.oUlbarde.lo a.l.e • nOll 20% que dole vldrOl pequenOl. • 
• reforçar os postos mal'ltllnos lmão em Belgrado teria produ

~______________r;-.______ a.vançados. . ___ _ . zido ~er~.a !lu ,1.2 mil :vítimas. ......................... 
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(ASA ANTENA 
Mudou·se para a me~ma 


rua T irlldentes. n' 56 

I!IpecllUdldl em caDllrtal da 

ridlos I de IPlrelhal I*rlc:as 


Im prel 

St>rleclodt> e prootidAo 

Preçol lO IlclIlce de ' . ". l"U.~ 01 PI If[f(uJ!\ .. ", \ CU :.... '.. 


-to4OI
FACILIDADE NOS Vlr~~!9.~~·iO 'G rf.tlro 

PAGAMENTOS 
- - . - .~'-.-:1:.~= ~ 

v.li•••.......•..............••..•.•:. '..... 

• A 	 •: SEDAS PARA SALDAR: 
: Durante o mês de AbrO :
•: Aproveitem as grandes reduções:• 
: de preços de todas as sêdas da: 
:•• Casa Orleental .e: ' 

•• A CASA DOS PRECOS BABÀTOS •• 

: RUA CONSELHEIRO MAFRA, N. 15 : 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

MISSAS DE 30 DIAS

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

Quh! meio .éculo d.,exls
tênci. 6 o melhor recln~." 

do prerêreoclo • JUytilWUl 
IlWIDRE para limpar. raro 
tificar e ro juvroescer os 
cabeloa. Ellmln~ a "8spn. 
'as cessar. quédn do~ 
c.belo ~ e '-'O Itar A c/lr 
pri 'u\ll1v a 09 cabelos 
broncos, 5CW I Df tingir; 
d' ~lhe!l v ig or r mocida.de. Do preparo da terra dependem as 
Nlo COII r.~UI c ~d!l 4e prata e 
u ...e C Ot il U loçlo. BOAS COLHEITAS 

ORAT.i 

Pcç.·noalmprcnol loIK_ OI cal

".do. dOI cabelo.. e ...lbor 1110 

41 I ......... AI•••••r •• 
 ::c:~~"J d,."'1is :U:·~:::: 

waleov ____VIdro ~ wftIo ltOOO .. 
CONSUlTl o SEU fO...CIDO. 

CII. ...lIme 1t.UI_ IIlL 
..~~!!.i~·~,~ ..:~1II 	 R OF E,C O P L OW L TDA. 

RUA GOMES CAADIM. 587 - CAIXA POSTAL 2513 - slo 'AULO 

AVISO AO POVO (ATARIHEMSEDr. Remigio 
M~~!~:~IAt~~e7.?~~~e Linhe direte Port~ A1esre-Florien6poli• 

Senhoras Óe~~lançl5 'em Empre.a Jaeger &. Irmão .
CONSULTORIO : Saldas de Florianópolis às terças e sábados 

Rua Felipe Schmtdt-Edill- Saldas de Porto Alelre pera Florianopolis 
~ioá~~~I~a f!etá;-~~n~~~s~ às quartas e sábados 

RESIDENCIA' Saldas de Ararancuá às quartas, 
Av. Hercilio Luz, 186 sábados e dominlos .· 

- Phone: 1392 - LAqe.,e em nerlaneDOllI : DAVID SILVA 

.....~_tt_._nd_e_a_ch_a_n,_la_d_o_s... 1 PRAÇA lI'! !.lE NOVEMBRO . 

.~ I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mocida.de


• 111111-1"•• Ii te DlII .. 111 

.._---_.. - -•.. _----

() B)stac.10 

D/arfo Vesputillo 

R~rl:!.ct;'''o " O'i!o'lIS. , 
r.a Jo.'\o Plrll O o. IS 

T~' 1\l2:!-(;:õ.. I,Gstnl 1~1l 

N. C&r:it./: 
Aooo IU$OOO 
Seme.lr., z~sooo 
1'Ttmi"ctre 1~$OOll 
lIê. I$1I0 
N"lhH"fO an.lan ,!O;~ 

Anuo 

8emeolre 

TrtmNlr. 

AIulUDOlol medl.Dt" ()ODll'llr.tr~ 

OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cll

nica do 
HOBpita\ de 
Nuernberg 

(Prors. L. Burkhardt 
e B. Kr~uter) 

Especialisla em 
(A"""gia Ge1 u1 ' 

~::;- /:=.;~ 

Alta cirurgia, gyne
cologla (doença.!! de 
senboras) e partos. 

Cirurgia do systema
nervoso e operações 

de plastlca. 
Conllultorlo li rua Traio

DO, 18 (dl!s la 611 12, e 
d.,8 Ib lÍ~ 16,110) TCle

pbonc - 1,2M 
Resldencla 6. roa EIl
teves Junior, 20. -
Telopbone --- l.1Jl 

a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"Delicioso l-Cuidgdº~,() . >pr,~,~gro . l 
" •• ~_ _~... ._-. 

Acaba de ser dêSmentido! 
Atenas, 18 (Reuter) - A emissora de Atenas acabà de des

mentir as afirmações alemãs destes últimos dias, segundo as quais 
os ingleses já teriam começado a reembarcar em alguns pontos da 
Grécia. "Ao contrário, (diz a referida emissora), os ingleses estão 
recebendo, diáriamente, rdorços em material c em homens. Os 
gregos c os ingleses estão resolvidos a levar a guerra até à vitória 
final". 

Tratar 
a Jlrl
são de 
ventre 

com 

PILULAS DE 
BRISTOL, é o seu filho quando está com 
que asse~uram uma saude. Entretanto a diarrheaSociedade Cooperativa de Responsbilisadade ""nve e llerlelln IIJ1l · 	 pode pôr-lhe em perigo a vida.

Limitada 	 peza do estomugo e 
Jntes tlnos, é O mes Recorra immedialamenle aos 
mo que renovar e8~ famosos comprimidos deBanco de Crédito Popular e Agrí(ola les orgAos, e Islo E I d o f o r m i o. produclo da 
mo lu Dcclonamento. casa l113agc.t t1.
Imporia em um optl 

de Santa (atarina 
Contra d S di a r- B 

~~~: sm:~o;e~~~ BA~ER 
compr imid os de R 

Eldoformio 
Bom par.l 05 adultos 
(orno para a5 creanças. 

Terrenos no Balneário 
Escolha já o seu lole de ter

ren o no Balneário da Ponta do 
do Leal. As CtlnslrllçOes aumen
tam. A planta dos tel renos acha
se (0111 n sr. Arj Sanlos Pereira 
que se acha encarreg,1do rl~ 
IJcn d ;:J dos Intrs. 

CÊRAf) _....... _ ·1 


!lJr~ 
1.......1... -o. d ••••• _ 

Hlo qae •••• boco... 

e:w 
."... ' c.au .............c. •. ~... 


Vendas à vista e a longo prazo 

Anterior Morais 
@iPllP~Jjão ]~gn 1ista 

Das 8 às 12 e das 15 às 17 A mais imDorlute ComDaDhia de CaDlIaUzaçio da América do SUl 
A~ortização de MarçoMiguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. No sorleio de amortluções rellllndo em 31 de Março de 1941 fora'll soriendas as

11':====================':\ seguiotes comblosções: 

LLOYD BRASILEIRO BCE DHA CiXS YUH V A Y CIF 
"PATRIMONIO NACIONAL..

LINHA ARACAJUjPOHTO ALEGRE (Para o NortE' Todos 08 tltulos em vigor, portadores de uma das combinações Rupra, serAo Imediata

~;:~r~i:~!~J~i:~i~~~~~~~!Jt: 2.ÕÕ'iitiji:j;o 

PARA O SUL: VAPORES A SAIR: A Sul América Capitalizarão
COMTE. CAPELA : dia 30 de abril para Rio GrSOde,\ ~ 
~eÀ~A eOpoNIO~~f:e. Icab. de plgar o TITULO Nr 76.963 COMBINAÇÃO CIF no 

ANIBAL BENEVOLO: dia 26 de abril para Paraoagué., vllor de 10:000$000,.0 Sr. Márcio Machado Portelrl, Florilnópolis, 
Saotos, RIo de Jaoeiro, Vltól'la. Caravelas, lIbéuB, S. Sal· Avenid. Trompowlky. 
vag~~:N~~a~~ú~)EUS INTERESSES DANDO PREFEREN- Procurai coohecer os detalbes deRtas vantagens para lazer economia segura, pratico 

elA AOS VAPORES DO llOYD .BRASILEIRO. S01lcllal hoje mesmo Inlormações a: l~:~:ess~~~LFO BOETTCHERj Floriaoópolis. Rua 
Fellppe Schmldt s/o. (Edlllclo Amella Neto) ou a08 lospetores e Ageotes 

. em todo o Brasil, 
Agência-Rua loao PI:J!O' Armazem - Cá I! Badar~ 

9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 
O próximo sorteio de amortlzaç!o será realizado no dis lIO de Abril de 

. -	 1941, às 14 horas. 
H. C. DA COSTA - Asttnt. 408 	 Bv-8 
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o ESTADO 19 d. Abril d. IM' 

&Otl~@' MENOR 

é outra Yaritag'I1! ;,~~~;~;~~ 
do noVO AUantié :',Motor .. .Ol . 

AQt//ES7l1tJ OShi.t"msSIa~t:: ' d:c~:r~~~ ~~ ~~;:~ d:~i~~iv:~~~~a ~~~~ 
experiencia com o novo e robusto Atlantic Motor comprovados em Florida 
Oi!. Segundo os technicos que acompanharam a 1 _ "E'O~ I)E~C ,\~TE :\o~ PI!'\TfH·:~! 
Prova de Florida -" na qual 9 carros de série ro ..\1'(' 11"'" JO ll ,U 110 Illlrl1lal. (O "'·~ l.! ll!o"" 
daram 1.600.000 kms.. este nevo oleo. não só reduz fu i clt' O.OO(U) clt' Jlllllr/.!Hdn. "umpuro-

O desgaste mas tambem dura mais. Em Florida, •10 r"1U n d" " I,!O!ooI" tlurnw1 Ih· 0.110(, 
d,· pnllf'J!ndn) . 

depoit de 160.000 kms. o consumo de oleo, em 2 _ )IE"OS IlE~C; .-\~TE :"os CYLI:'oi
cada carro, foi de sómente nno~: Apcl1n ... j "/0 ti .. n o rmal. (O 
1 litro por 1,300 kms, Na (1("~l!lIsl(" foi de O.OOOU d e IlCt llt'l!:ufn . 

proxima vez, experimente c'oluptlttHlo con1 fi Ilr''' J! o'' I'· IIntlunl 
~1(' 0.011 dI' pol1" l!ndn ). 

tambem o novo At/antic 3 _~U:NOR AIlERTlR·\ :-;0'; ":""EõS!
Motor Oi/o A nh('rlllrn foi de O.O]i de pnlh· ;.:mdn 

- np('uAJIII 1-. "In - (,olupnn!dn {'(lIU n 
aherturo norau.1 d(~O.12 dC' pnllr'J.!luln. 

4 _ ~L\101l Dt:IIACÃO. (lepoi . de 
160.000 km•• o ('OJlsumo de olco, por 
carro, foi de s6mentc 1 litro para 
cada 1.300 km •. 

MOTOR 
OIL 

'Sociedade Musical "Amor à Arte» 
.... pr4..rl.: Rue TIr........ n. 17 

'ulldMa ... 1'.7. - fLOII~1IONUI 

SEs"§?XiO SOLENE 
Traruoco ..... ndo a d.ueno_ 

~r--:"iiiiiii~:-;;~Ide"t,:, ini. de Abrilrnai.u:m,c<Íni
de S. Excio. . . o .linr: dr. 
Vargas, muito digno e 

'ic:e,nc.eitlladlo chefe da Nação, a 
Sociedade, em · 

~ ~1~~~:~~~0 coro a CRUZADA!] DE EDUCAÇXO. fará 
6 e meia hora. da 

-, - -:._- __ c_~-·· - -- ~ti~:a'r~e~~Sf~ft~ 
inaugllra,ção do retrato do ilus

em nosso salão 
; e a Banda Musical 

em homenagem. ligeira 
, p asseata pelas ruas da cidade. 

. - Para essa sessão nao haverá 
- convites esçeciais; tudo será mui-Ito simples, ficando, assim., convidados todos os que quei

ram. honrar, com suas presenças, aquela. solenidade, 
I pelo que a nossa Diretoria antecipa seus melhores e 

cordiais agradecÍtncntos. 

Pela Diretoria: CRISTÓVÃO NUNES PIRES, (I" Secretário).
f;;!l!I.__• _____.._ .. ~ 

Ofalecimento do Leilão 
sr. Koritzis 1 T\·r~~·I -h·ir J ' , . dill 22, (\, IH 

Os que acompanham a atua! , !torn ", no 1" étllll C! .. I'UII C"n~e·
politlca européia, abalada por i Illeiru Ma!'ra w . 5(;. >erá \'!'Dsucessivos golpes de tragédia, lo · 

joõl'J!uinlt< 
gidos pela inlausta notícia to r[· i m'j\'!'I" pnra qll"lto de CH~d 
pentino laleclmento do sr. Kori p solteirp, C8R1ElR p J ltpnl~. R"la 

ramo ontem, ainda' lI'al8 COruPUIi i(1i~IO . t'm h·iliín U 

tzts, primeiro ministro do gover .tI' jllUbd', ttl'mál'ip, gUllrl.tH no grego. Assim. dentro d~ 3 

meses. o povo helênico viu desa' I'<IUI'<I ""111 cs pelh<,. me~aR, 

parecerem dois chefes do seu shlll d,' \,i_it", rnó'l·is de 
governo, - o prImeiro dos quais \'; n1<' , mnquinrl de e8er~v~r
foI o saudoso gra!. Metaxas. 'll'rningllHI , "ndeirlls"venttoaA Grocla esta dando ao muno 

Ih'ira. CllIDizeirp , miu fjezl.l~, 
mando a Honra aeino ~ dry tudo. ptc .• 'te. 
do a lição de um povo que. a· 

prefere lutar até ir mone. antes t(il> 2\' · \ 
que dobrar cavardomente a cer
vir aDte o bárbaro agressor. A 
perda do seu 1" ministro ser-Ihe
ã dolorosa, mas não alará !ra CASA MiSCELA!\E/I. distrl · 
queJar. Quem 18 bate pela Liber· ouid ora (\ •• s H<idio' H C.A. VI
dade sabe afrontar todos os so· ctor . Vál vo: lc.s C Discos, - !tua
Irlmentos. 

rrai~rl(). ' 2. 
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TIRADENTES ! Tu que morresfe pela ~ _ P6Dta e 
senhora do seu desdno, raze com que j6JDa1a DeaIa... ~ _ ...."ze ........ de 
colocarmos qualquer Ideologia esjreDgelra - da ~,. _ da..areu..- acmaa do 1Ir.... ! 

Na lata do lixôl 
Rio, 19 (D, N,) _ ~Iari" Helena 

dt.o Cush·v. tlumésticu. l'1II11r8J(uda Il<I 
cus.) n. 1.156. tia An'nitla CUlmca~ 
bana .peJa manhã, t'l1 conlroll, dl'n· 
h'o de uma laia de lixo, "as proxi
midadt.'s da casa onde tralJUlha. UlllU o Es1tado
criançu hranca, du Sl'XO masculino, 
l"Ulbrulhada num p!ll'uh.' omIt.' hav ia o MAIS A~TIGO DIÀRIO De SANTA CATARJNA 
r oullinhas c um lJiIh<,·h.' , que diziu: Ou.tor·q.rente : Altlno Flor..
·'E' dtO s<"tc llH.'Ses " . 

Murin Hl'lcn~l comunicou o fato 
FIÔ1iélló' EX~loa~~:~eM,à poliei" do 2" dislrilu c ril'lllll'OIll ANO XX",'I polI,- S.lund••f.I, ••!~2~ Je Abril N. 8225 ·.1;.0:': .. •I ....JI-______~o:11~~~~~d~:r~e c~·:~;·l l~~~.. ·~gnntlo-o --------...:..--..........---------_............__..........____ Budapeste, 19 (U. P.) _ Re.. 


::::::~~,~~". MIL "<·rv·lJoE ··,>\G>ÇgAfHd*s,RoEsSe i"" " eMf ~1KIt\~0 ~E,~E~~~~~
lori":HI~s poliei:lis ,1~s('oIJl' ir :"n 1I1ll" Chama a a lÇ de n erma em "",..., aé~ Em consequência do desastrc 
\';tlal'ice de (llR' \'inha s('ntlu \' i1im:l .. ,... lTIOrreram quatro pessôas, 
() clero do inl l'I' iur du Estaclo, as- l.umln's . 21 (Hc.' uler) - A IllRIU-\ ~Inlhcrl's ('om c.'l'ianças o u ocupa- PORQUE Kolynos é concentrndo c ~.:; ~;- " Até agol'a são ig'nol'adas as 

;::~:::~~,:::,:' e:~::~::~~~::~~:;~I:~~:~~::;,:;:: ::~:~'~':'~:::~~~~,~,\:;~:~:~:'::F:::;~~::,';:, i~~~~'::~~ ;:;:~II:;:~:,;:;~~~;:;:I):,:~;~~::;:.~ :~,::~~:::~'S::I:ri:'~ ~~;~~~~:i~1~u~~z!~~~a~;~I~Yi:~ :::i::~Xl:SãO, 
tlmle ulemã, :mlur de ".Irias raleu- IllôI is (1(· JlIo~'a s rlll':lIlI l'l'gistl':lIlos d :ul{'s "111 S l' US Im' ,'s , a ~~~~~i:~c~~ei~i~~o:l uma. . USO do paletó 
Inlas, :lllrcscnton-se ('omo I'('IlI'l'- no :\linís lérill do TI'" lIalho p'.lI"4I o Vi,rins lIIi1h:u'l'S ti l! hOIl Il'IlS, ('n: Baía, 19(D, N,) _ Os estu

~~l~ltJ~;~t~~s d~4h!~~!~;:~i~~~ Z~~HI!e~~~~~ ;~: :' \'!r,l:ln~~::~~: {I~: ~~:;n ;~ 1 111:,II:llli:,11' ::1 I: :~;: ~:~ :':'~I;llr~'g~~~~ 1::1',1.::: (l,~'o~' Itll'.~::·hn;III)'I~S r(,:~ ~~n~:ía~a~e~~~~~~~o S~6~11~:~re~ 
des transações de objclos de cullo lugal' nas rill'i l':Hi. tlus sl'l'\'iços d l' ~lIl'l'I'a hil IIns (Juínz(' ,lias :lh':IS, ('S- uso do paletó, estão cogitando 
com o clero. As encolIlendas eram l' llrl'I'IIJ:1g(' ll1 Oll ,l:.I ,,' :\:\F ( \\'0· lal';'u~ ,"hol'\'Í,los (' 111 lJ'ahn lllOs ~'s- tF!J de adota r blusões de cÔl'es que 
p a gas adianta,lamcntc para Sl're lll Il ll' n's Allxilia l'Y Air F ol'('(' ) e (' 111 sel1l' w"s ~t~' gll('I'I'a alll(' s ,l o r UH os distinguem pelos respecti
rl"lnc tid~ls mais ta rtlc, " ('r itican,lo- sl' l'viç 4JS St'lI H' lhanll's , nos filiais tio nws. J odos ns homens, dcnll'o - vos gráus Os cst d lte d 
se, IIgora, não exislir lal compllnhill, Inlhalhal'i<o l'OIllO l'ozillhl'Íl'IIs, ,I~ , I' cr~,' i<lo lilll it" ,I" i,llI<ll', ql1C ~s- Ex-arlllocrata ItauanOIAflm de Imp.dlr Escola P~1itécnic~ ~ re~olve~ 
segundo inrormação da Jllnla Co- "dmllff"lIses" e ope" :loIor:ls dl' I'Ú- luo alllalllll'lIll' l'M'r<:l"" lo o"lrlls allalllnado nova guerra ram definitiv t d 
lllfrciat de São Paulo. d iu , :\h.ilHS lHilhm'l's , el1ll'l' " !oi alh'i cl :ult.,s. !oi"r:iu 1'('quisil:Hlos l' h '- Chicago, 21 (R.) _ O mar- Búralo, 1!) ( li.) - A sra. Frall- bl Õe - , aluen c, O uso C 
___ ma is I'ObllShIS, l'llc.'onlrarão ('01 0 - rlio qUl' 111111 );11' de nC' llpaç:io p31'1l quês Giovanni Arena, da al'is- k lin H OOSC\'l'll d('d<ll'Oll (' 111 ulIla US S azues. 

Compra. na CASA MISCE ('uç:i o no l'Xl' I'(.' il' itl elc Icl'l'u hril:.\- a ll'lltl l' I'l' 1ll aos Il'ubnlhos dl' g lll.'I'· t.ocracia italiana, que mais tar- c n l l'c\' isl :1 cUlI(,l'ditla aus jnl'llalis- --------- 

LÁNEA ~ saber economizar' lIico_ 1'11, lõe se tornou cidadão norte- las norle-:II""I';"""O 'I"e os Esla 
americano passando a chamar-I doJoi 1:nlllos " ,IC\(III ,1c.,t'lI.u' .1 I'('s- p«Se Hitler vencer apoderar-se-ã de tudo) se John A~ena, foi assassinado pOlIslIl.. I"l:l<le <le 10111"" IIH',II<1l1s I rocure ver o anúncio da 

_, nesta cidade em cil'cunstàn, 11 0 rullll'O IIrlll' oi" 11111><',11 1' 11111 , ' 110- Casa Oriental 
Lond~~, 19 (Umted press)' 1 . de tudo. Oc~pou a França, cias ainda Ignoradas, V" gUl'l ra", "._ 

- O mlnlBtro da Guerra, sr, Destacou que todos os aha- Noruega, BélgIca e Holanda, O 'Ed 'd H ' h f "(lllase lo,los II ÓS l' sp~I"lmos 1150 na 3 ' páglDa desta ediçao
Ma~euon, _pronunci~~ _no dos da Grã.Bretanha são Obrigo,u: merc~ da estúpi,d~ dos ,~~ M~~~' es~vcl'e~so~l~ S~I' r"rç/Ulos " ,r ,' /(110''1',1, 11111" 

rádIO ,u~ dlsc~rso, dirIgIdo , amigos espontA~eos, a~ pa8- cumphcldade_ de ~ussohnl mente dingmdo as in;eStlga- exisle 11111 CllrlOSO Sl'nl;'Ill'ul" rul a
à. Amenca La~ma: no qua~, so que os de Hlt~er_ sao es· en:- sua polít~ca" mIlhares e ções para elucidar o crime, IIsl:I ellll ~ o lJO" U 1II1ll", ,,'IIIW , Sell- Apopulacio Japonela 
dI'" que as vJtÓ~las da AI~ jCr?;VOB presa _do J?anlco, mIlhares de Itahanos a m~r- O SI', John Arena era pro- limos 'IlIe '11I1I1'IlIel l'O'5,' '1l1e \'C- TóqUIo, 21 (Reuter) _ A po
~anha _ ~o continente nao O mundo InteIro - acre.· rerem p,e~a Alema;,ha, e ;,ao rietario e dl' retor do 'ornai UIHII110' 1\ ,r,'Zl"', ass im" r"clllos ulacào do Im éno NI "nico 
sao dec18lvUlI, e que a Ale- centou - sabe que se ga'jp8la ltaha, Deseja obrIgar P , _ J , pO,''IlIl' s,,"pleSI\J~lIl c ,'sl'l\' """S ~ .- - d P po ,
manha não póde ganhar a nharmos a guerra', nada milhares de espanhóis a fa· "~a Tribuna" orgao ~n,tl-fas- des lmados li I Jroretl~r <le,",1'ro; ""," ? acoI o com o relatol'lo oÍl
guerra enquanto não derro- Iqueremos_ Entretanto, se zer o mesmo, mas não obte- cls~a, largamente conhecldo no _ COIIl'llIiu 11 " a, lloose \'ell, clal, b~seado no recenseamen
tar a Grã·Bretanha, coisa Hitler vencer, apoderar-se·á ve id'ntica cumplicidade da paiS, to de 1 de outubro ,9-0 ano pa~-
que não poderei fazer , Espanha", Poderio relllllr Os centros espiritas :~~~~ de 105 milhoes de habl

.A' Ár··otel'a·o· da Groenl·aAndl·a e' ,Marlnhelr,ol al.miel mul~o t.mpo Rio, 19 (Meridional)-O chefe Essa cifra total é quase; ""r Y . relualadol num navio ' Istambul, 21 (U, P,) - O de polfcia· ordenou a reabertura igualmente dividida entre o 
". , ........ Á . • d· d t·· d··M' I Japon'l d,iário "Vakita", e~ comentá- de todos os , centros espiritas so- sexo masculino e o feminino,consequencl8 a ou rlna e onroe _ no, declara o segumte : "se os bre os quals não pairem dúvi, e aumentou de 1.250,000 h abi-

México, 19 (U, P,) - O cor- Exércitos gregos forem der.:o- das ou suspeitas, tantes, de 1935 para cá, 
Washington, 19 (Unlted) -- Ipria guerra civíl, obrigou ao , respondente do "Universal" tados e se _amda os alen,aes I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 

O presidente Roosevelt decla- referido exército a retirar-se, ' em Tampico Informou que os che,garem ate Aten~, m~smf) 
rou aos jornalistas que a pro- mediante a ameaça de fôrça, I marinheiros alemães que fugi- assim as forças na vais e acreaz Produtos CATEDRAL 
teção dos Estados Unidos à concentrando grande exército) ram desse porto mexicano em- britânicas poderão manter em 

Groenlândia é consequência norte-americano sôbre a fron· ' barcaram no cargueiro japonês seu poder o Peloponeso dunn
dos 125 anos de vigência da teil'a do México_ "Naku Maru " , que zarpou ru- te meses e, ta1.vez, anos, nt,ri  á. venda na 
doutrina de Monroe , que foi mo ao Japão com um cart'ega- gando os alemães a t erem uma 

particularmente reforçada pe- mento de chumbo, frente constar..ce 110S Balcan~", FARMACIA ESPERANÇA 

las recentes conferências Pa
 Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5
namerlcanas de Lima, Panamá FOHE 1.61t2
ê Havana, A GUERRA DAS AVES (Defronte à casa Hmpcke)Acrescentou que a referida 

doutrina reconhece a sobera
 l'~I J (~~: :I';;~~:;: icli~.l~::· )~l~I~:St'!: :,'~ :::/)s (~~\l~~;:::ie;,t~~I~::~:~{I:!()e::~)I~~C.· \;;\~:I)I)~~1 (f~le~'~ I~8~8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~~~~!IIL~Y,!--!2~5nia de certas nações europelas 

sôbre territórios do bemisft. il J.(u ias (: UlII hnndo d(' l'l'l-!onhas, jus l;lI1wnl e sõhl'c a I'cgiiio de segura n· As manoLras de D"",ar.lan 
rio ocidental, mas essa sobera ça ela Tllu juia. g 

nia não deve ser transferida a P:II'{'l'(! que :Is ('('gol1lms (' (1I1hel'('lIt a h'!enica tio l~ fllIJl)õlle culelh'o, 
 Washington , 21 (R) - Notícias, que chegaram a estaoutras nações não-americanas, pois ;iS :1 \'(' !o, h 'r idns siio i llwtli:Jlanll'lIlc (' limina<lns ,lo ('olll lJa le e !o,ulJsli capita l, revelam que o mareehal Pétain sustou há alguns dias 
porqne eSSa tl'ansferêncla IJO luitl:1 S por 11 00"OS (,o lllhalcntc:s. o plano de seu ministro, almiran te Darla n,deria, talvez, ser contrária aos Os C':\lllpOlll' SCS tia 1'(",d:io a('ompanh:u'ml1 ('om ~1'Hndc (' nllls hl~mo o Segundo eSSas uotícias, .aliás confiruladas em duas foninteresses tias rel,úblicas dêste (' lI ri mio cOl llhalt', dis}l (' l1smltlo tudo {'u itl udo c Inllallw n lo i', S ('(~gonhns 

tes dig nas de cr édito, o chefe do govêrno francês tive ra . acihcmisfério_ f('r id:.s, 'IUt.· \'ollavi.llll :IOS ninhos s ituados nas ílldeias. denta lmente, conhecimento de que o almirante Darlan démManifestou que, em um caso 

notável, uma potência enviou 
 ~===iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ordens lmra que algumas unidades da esqnadm francesa, in

... clusive o encouraçado "Dunkerque" , deixassem a África e seum exército (o exército fran gll issem para Toulon,cês de Napoleão lIl, no Mé CHEGARAM O barechal Pétain chamou então o vice-presidente do x ico) e conseguiu estabelecer OI afamadOs e .1I...r.....ant.1 Conselho, de quem solicitou eX!lli(,ações, I1:s te começou com um regime durante certo tem evasivas e 1101' fim deu largas aos seus sentimentos anti-bri po, em cujo período os Estados tânicos, iniciamlo uma série de invectivas contra os inglelernos FISCHERUnidos tinham outras preo ses, Depois disso, o marechal Pétain emitiu instruções especupações (a guerra civil), ••• IftlUJMf6w... ciais , uo sentido de que nenhum movimento poderá ser efeDeclarou que todos êsses ca· tuado pela frota francesa, sem conhecimento prévio de ,_sos de tentativa de mudar a camisas' DUROREX ~isther) parte, _:."'<. " soberanIa encontrarão repro , udUalwldMle ele 
vação geral nos países latino ........................:.•..

americanos e que, no caso de 
o único exército que veio à Arm.·•• d. um .arrlao A ...MODEL~,,~ •••···C' d d b •
América, os Estados Unidos, asaIm, embe1.KaJldo •• \&8 

depois do término de sua pró- ••pum::~:lr:o:t::·o~.D~:l I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!_!!!!!!!!!!.•• !!!. "JtI;' ran e esco erta : 
dar.ICl .em dHQ'aatar o ••malte, 


BMAe trlRe, .es ...a. 'I' 
 hloiel11l.G o .elo bucal • I1.U~ Os Est~dos..Unidos presJ~!~~~;;·toétqHI. para e mulher : 
traUl.CI cu fermenlaç:6ea. combaTe.. bl'Oaql1lte? Bnú eo. 1_'1' 'elido o tártaro • a «m., porque 


a lei 4e N_ 8eJlbIm coa". leU. eI. JDCl9Jl'ala. 
 auxílio m~terial à 6líiila .. 'I : lililj••ii.J!jiliB : 
86 te ...... o OONTBA.'l'OIJ8B. 

Washington, 19 (Unlted) -,que nenhum navio estadunl.~ . • 
O presidente Roosevelt de- dense se encontra atualmente • (O R.wlllfor 'lletrl ) • 
clarou em entrevista à impren· nessa região e que não tem ln- • A mu/Iu/ ndo so/r',iJ dores •Producio norle-ame

rlcana de avlhl 
Nova York, 21 (R,) - Se ~~niu:oa:o~e~~n~ma ~!~~:eg~:~~ ~~r:a~~~g~~:r~a~~ a~fiU:mb~~: . AU""A AS COUCt!i UTZRJNAS eM 2 HORAS • 

gundo Informa o "Journal of navios mercantes norte-amerl· turo relativamente próximo, • em,",.,... «t. V• • '~Wt para •
Commerce", os Estados Unidos canos fora das zonas do com- Declarou, também, que os • " 'toIllNI" I Moru Braae_ edlt· •(Iestarão produzindo, no verão bate, Recusou-se, porém, a fa- Estados Unidos se têm empre- • caa UlmBN, M• ....,tula. ap&. o • 
de 1942, 4 mil aviões por mês, 

O "New York Sun", informa !~:a~ô~r~~~:I~es~~~~~e ~o~!: ~:r~~1~~s~:;:!~~rà~ àl:~~~:acn::~. .. ~~~iO~' onla'" • D6rn IlOl • 
também, que os aviões norte americano para a proteção do de acôrdo com a lei de emprés- • e' pod.~ ~UII • RtVU· • 
amel'i.canos, cujos tipos vêm material dirigido às democra- timos e arrendamentos, e a- : I~o' PCW uc~._ • 
sofrendo rápidos melhoramen das, crescentou que Isso signIfica ..LUXO seDATINA, pela 'CU! • 
tos desde 1938, alcançaram \ 

Ademais, Roosevelt disse que dlspôr do material eXistente. e • e1).provadw IIlclel~ • rtCIII/J1f1 • 
um aumento de 100% nas 
suas propriedades essenciais, ~~:r~~~~~s ~~~~~~~~~o ~~~:: ~~~e;'s~~~~; ~~:~:::s, p;~ • · por"~~~Oda:M-~J~.. • 
tais como velocidade, raio de dos e falando a respeito da ró- obstante, silenciou sObre 08 tl- • H .. 1* • ",t.. • 
IISão e capacidade de carga, -====:::::=====-_ Ita do mar Vermelho, eJ:l'resBoy POB !1ê'~e.1I JDf,l4!r!,~, ' .> ........................ 
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