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TIRADENTES! Tu que morrelÚe pela .?t. eM lã •• P6MA .....~.. e 
senhora do seu desdno, raze com que j6maIa ~ ........,. DOe .....ze 80 .....de 
coloCéU'lDos qualquer Ideologia esjrllDgelra - da «~ 011 da ~ -acDaa do ar.... ! 

Na lata do lixo I. 	 'In a flllltem 
Hio, 19 (D. N.) _ Murin Helena Wu.Iú.npm, la (Ao. P,) - A 

.le Caslro~ clOlllcsti cu, elllJ1rCigada na Oun1ulo MarfUma .(lqul.rlu 
casa 11. 1.156. lIa ..\\·cnidu CUpUC:I qw m navlal car~ DOr
buna .pela manhã, encontruu, dcn
"'o Ile uma lata .Ie Jixo, nus pruxi =~ru~~o Estado
midades d .. cOIsa onde trnbulll:l, uma 	 aoordo COm a 1~1 di! arrendB
criam;n brulIcu. tio sexo 1II11sculitw,t'llIbl'ullmda num parol(' omle ha \'ia 
rouJlinhas c um billwle, <IUl' tlizin: 
"E' dl' sete Illt.'St's", 

Maria Ht, )t'lla comunicou o r:lto 
ú policio do 2° .tisl riau c fit.'ou t'U II1 
o menino para criar, entn'gmulo-o 
nos t'uidados til' sua mãe, 

Lesou o 	cl_o .m 
m.11 d. 100:000' 

Pôrlo ....1~Rrc. 19 (C. ~!.) - ,\s all
loridades polil'iais ol"scuhl'ir,,," lIlIlU C a a ao e n erma m 
\"ilari t'c de (JlJ(.' \'i111m sl'ndo \'ilim:l 
o rlcro do inh.'riul" tio Eslado, ;\s· I.ondl'l's, 2l (Hl'uh.' r) - :\ Ingla~ I ~llllhcl'l'S l'om l'rianças (lll ocupa· 
sim COIllO rl11 Snnla Catarina t' Pa· Il'rrH ll;it) Sl' tll'li'lH n ns Sf,.' US rorllli- das l'lIl tralHllhos tlOllll'slkos )H..'sa

r:l~~;SI~l~.ll~l ~~::~:d:~~ls~'~:~~ c::~~~:~~lali_ :!:':\'~:'~)iI~~~e)~~~;:;nc:~t'.I~:~;:~~·· ';lli'~~;~:,I~~ ::;::llll~:~~)I:I~,l:;'::it )a~'( I~::~: ~t' al:~~~~)t)I:'sal:~~ie~ 
(hule :11~nH'. :u,lIur de \'ilrias ralcn~ 

lruns, ': 11)r(>scnlou~se cumo J"l'prl'
senlante da Induslria de Tt'cidos 
Panlisl.:.s I..imilnthl, rnzellllo gran
dt'l; Iransações ele objetos de culto 

com o d~ro, As encomendas cl'um 
]13saS adiantadumenle par" serem 
retl1elidas muis lurde, veriricnndo 
se. ugom, nào existir lal cOIII)ltlnhi", 
sc"undo informução da Junla Co
mercial de São Palllo. 

Compra. na CASA MISCE 
LÁNEA ~ saber economizar' 

doutrina de Monroe, que foi 
párticularmente reforçada pe
las recentes conferências Pa
namerlcanas de Lima, Panamá 
ê Havana. 

Acrescentou que a referida 
doutrina reconhece a sobera
nia de certas nações europelas 
sôhre territórios do hemisf<,,
rio ocidental, mas essa sobera
nia não de\'e ser transferida a 
outras nações não-americanas, 
porque essa transferência po
deria, talvez, ser contrária aos 
interesses lias relJúbJicas dêste 
hemisfêrio. 

Manifestou que, em um caso 
notável, uma potência enviou 
um exército (o exército fran
cês de Napoleão lIl, no Mé
xico) e conseguiu estabelecer 
um regime durante certo tem
po, em cujo período os Estados 
Unidos tinham outras preo
cupações (a guerra civíl). 

Declarou que todos êsses ca
sos de tentativa de mudar a 
soberania encontrarão repro
vação geral nos países latino
americanos e que, no caso de 
o único exército que veio à 
América. os Estados Unidos, 
depois do término de sua pró-

Betú trlatAt, .....IIr' 

Te.. Ilro.,1I.Ite? .u. eo.. '-, 

a lei 4e 1If_ 8eDhol'l 

116 te _h-. o COllfTBAT088• • 

producio nort........ 

rlc.n. d. .vl6es 
Nova York. 21 (R.) - Se

gundo informa o "Journal of 
Commerce", os Estados Unidos 
estarão produzindo, no verão 
de 1942, 4 mil aviões por mês. 

O "New York Sun", informa 
também, que os aviões norte
amet=lcanos, cujos tipos vêm 
sofrendo rápidos melhoramen
tos desde 1938, alcancaram 
um aumento de 100% nas 
suas propriedades essenciais, 
tais como velocidade, raio de 

o 	MAIS ANTIGO DIARIO 
Olrelor'oerente: 

ANO XXVI 

h mad 	s serVl'ço d e f" ge " 

lI1uis di' l1Iof:.'as ronwl l"t'gisll'nclos cI~lth's t'lU SNIS laI'l'S , 


no :\linísl~l'ill do Trahalho para () Yó'u'ios lIlillwn's cl t, hOllll'IlS, t'l1
St' l'\' jço 11:1l'itllHll. :\ maiol'ia Ilt-las Ire ·11 l' -I:i anos dl' idade. que ro
ro i l'h:ul1:tda Ill'llnlal1l,"'nll' 11 [Oll1al' n'II:. ,~l'~~.slnl(,los .":)~ t.' :" ~) ~III~~)~ ~Il' 

IUf.{al' IH1 S ri!l' iI':IS, cios st'I'\'iços d(' 1-(11 4:.11.1 11.1 lII~S (flllllZ( I",IS ,IIIUS , tS
t'nrl'rlll:lf!t'l1l nll da ,,'AAF ("'0- Im'.lO nbol\ulos t' lll 11,lh,llhos t's 
lI11'I1 'S Allxilial'Y Ai" Fnn't.') c ('111 St'IWI .l.IS ~II' l-(IIl'II',1 _mlt's do hlll 

St'I'\'iços s('llwlh:lll!t·S. nus qunis tio 1l\('S 111eltls os hOl1ll'ns . ,!l'ntro 

trahalhar,;" cumo t'ozillhl'iras, ol~, referi"" Imlll,' ,h' i",,,I,·. '1"" "S' 


"ehallffcuSt·s" I' ")lcnulo,."s d,· r{,- 1.11, .11 11 aJ "'" 11 I,. IX""'(',"lo 11111,."s 

clio. :\Iuilos lllilll4ll'l'S, (onln' as ,111\ HI.Hlt's , st'l .io Jt'(Juisilados ~ Il'
Ill:lis l'obl1stas. ,"'l1tonlrarào I'()lo~ rào (Jllt' IlHUt.U' ~I t, OCll)1.lÇ:io ]larn 

cuçi,ü nu l'Xt'l't'icio dc It'rl'u hrilú- alenclt'rl' JH .IOS II :Ih.dltos <1(' gllt'l'

à. AmérIca La:lna: no qual Iso que os de Hitler. são es
dl..e que as vlt6~las da AI~- 'I cra"vos presa .do ~ânlco. 
manha no continente nao O mundo InteIro - acres

- d .. AI be 
so. o h8ClSl.!OJI. ,edque Oh e· centou - sa que, se ga
rnan a nQO po e gQn Qr Q Inharmos a guerrQ, nQda 
gueno enquanto não derro- queremos. Entretanto, se 
ter a Gra-Bretanha. coisa Hitler vencer, apoderar-se-á 
que não poderá fazer. 

A pro' tel'a·o da Groe·nlaAndia e' 
ft .. y 

" . .•. . A . ' • d d t· d MConsequencla a ou rlna e onroe 
WashIngton, 19 (United) --I pria guerra civil, obrigou ao 

DE SANTA CATARINA 
AlllDo f'lOf!. , 

de 1941 N.8225 

,.......... ---;iO.YIIOS 

~'t- P ·1 pE~ 

. CRE'" 

-
Ex.arISlocral.llall.nOIAflm de Impedir

.ssasslnado nova guerra ram d e f·t t d 
Ch,icago, 21 (R) __ O lnar~ BlHaltl , lU (H.) _ .\. SI'.l. Fr<lIl- blusÕes !n~ Ivalucn c, O uso C 

qUês Giovannl Arena, da aris- Idm HooseH'1I dl,t 1.11 011 t'm UI1M 
tocracia ItalIana, que nlalS tar- cnll C\'lst.1 ,"'ul1('ulldn .IOS J0111.lhs

nico. .-a. 	 Ide se tornou cidadão norte- las norlc-.III1",.,C.lllO III1C os 1:5Ia
a.mericano passando a chamar-I d()~ C'nidos hdt,\'t'1lI Hl:(' ilar a J'I'S«Se Hitler vencer apoderar..se..á de tudo) se John Ai'ena, foi assassinado 1"lIlsa hilitlad~' olc 10"""' , ""'tli""SI 

~ , nesta cidade em círcunstân-· 110 rntlll'O Ufllll dl' IllIpedu' U Ula no-
Lond~~, 19 (Unlted press)'1 . de ·tudo. ~cu.pou a França, cias ainda ignoradas. "a gllerra". 

- O mlnlStro da Ou,:rra, sr. Destacou ,!ue todos os ah,?- Nor~ega, Belg,,:a e Hol~?a. O sr. Edgard Hoovcr, chefc "Qllasc lodos nós "SIIl'I'aIllOS 'H;O 
MargellllOn•. pronunclC~~ .no dos da Ora-Bretanha sao Obrlgo.u! merce da e.tupl.d~ dos "O Men" está essoal- SCI' forçados a ir ú guelTa, lIIas 
rádio u~ dl8C~rso, dlrlgldo I amigos espontineos, ao pall- cumphcldade. de ~u880hnl mente dirigindo as In~estiga- exisle um cllrioSII sen limenlo fat a

e~ sua polit~ca •. mIlhares e ções para elucidar o cri~e. 
mllhares de ltahanos a mo!. Q sr. John Arena era pro
rerem pela Alemanha. e nao . ,. .
II It T D . b . pnetano e diretor do JornaJ 
pe.la a lOd o eseloh'~ rlgfar "La Tribuna" órgão 'lnti-fas
m1 h Qres e espan 018 Q Q- . . 

zer o mesmo, mas não obte· CIS~, largamente conhecido no 

ve idêntica cumplicidade da pais. 

Espanha" , Poderio resisllr 


IM.rlnhelros alemies, mul~., tempo
relugl.dos num navio Istambul, 21 (U. P.) - OI J.ponês d.iário "Vakita", e~ comentá_ fiO, declara o segumte: "se os 

México, 19 (U. P.) - O cor- Exércitos greg?s forem der~'o-
resllondente do "Universal" tados e se .amda os alemaes 

O presidente Roosevelt dec1a- referido exército a retirar-se, ! em Tampico Informou que os chegarem ate Atenas, mesnt'J 
rou aos jornalistas que a pro- nlediante a ameaça de fôrça, Imarinheiros alemães que fugi- assim as forças navais e aérea<: 
teção dos Estados Unidos à concentrando grande exército' ram desse porto mexicano em- britânicas poderão manter em 
Groenlândia é consequêncla norte-americano sôbre a frou- ' barcaram no cargueiro japonês seu poder o Peloponeso dUl''3.n
dos 125 anos de vigência da teil'a do México. "Naku Maru ", que zarpou ru- te meses e, talvez, anos, ot·ri

mo ao Japão com nlll carrega- gando os alemães a terem uma 
mento de chumbo. frente constan~e :<10S Balcans". 

A GUERRA DAS AVES 

I~sla clltrc o I""'U U111(,,:k,mo. Scn 
lunos IIUC 'IlIal<llI"" COlS" (IIIC \'c
nhalllos a fa z('" '"s illl o fizClllos

" .. . . 
ponJIIl' SIlIl]llesll"'1I te.' os 1:"·:1111< " 
dcstinatl(l~ a ]ll'O('l'dt· .. dcssa funil"" 
_ ,.oneluill a sra. ]loosewll. 

~nto onprbUmo. 
Estes são os prImeIros · na

~ios cedidos à Inglaterrà;' nOll 
termos da referida lei; 

Expl~.iO . deff;~íi!iI" '.I•••éio' ,."k"
Budapeste, 19 (U. P.) ~ Re

e:istrou-se forte explosão em 
um caminhão particular que 
se achava parado na praça de 
S~aradsag, onde está instalada 
li legação dos Estados-Unidos. 
Em cOllsequência do desastre 
lnorrCl'am quatro pessõas. 

Até agora são ignoradas as 
causas da exp1osão. 

Ab~O-:CIi::- -o-----r-.-m
UIO do palet6 

Baia, J9(D, N,) _ Os estu
dantes das escolas superiores 
rta Baia, l'es~lven~o abolir o 
uso do paleto, estao cogitando 
d e adotar blusões de cÔl'es que 
OS dlstinguem pelos l'especti 
vos gláus Os estudante d 
Escola P~l1técnlca Já re~olve~ 

azues, 

Pr 
ocure ver O anúncio daCasa Oriental 

na 3". pagina desla edição 


Apopulacio japonesa 

Tóquio, 21 (Reuter) _ A po-
I _ . . .•. 

pu açao do Impeno NlpOlliCO
de acôrdo com o relatório ofi~ 

. 
clal, b~seado no recenseamen
to de ~ de outubro ~o ano p~-Os centros espiritas ~~~~~s~ de 105 mllhoes de habl-

Rio. 19 (Meridional)-O chefe Essa cifra total é quase
de policia ' ordenou a reabertura igualmente diVidida entre o 
de todos os. centros espíritas 90- sexo masculino e o feminino, 
bre os quais não pairem dúvi· e aumentou de 1.250.000 habi
das ou suspeitas. tantes, de 1935 para cá. 

Produtos CATEDRAL 
á venda na 


FARMACIA ESPERANÇA 

Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 


FORE 1.6112 
(Defronte à casa Hoepcke) 

l'H I (!~!~II;~ ~;~;:iclj ;Ia~:!')a~J:l)Sl'!::,I~ ~:(i)S :(~II~~;::~;e:,lOll~::~~~d:!(1C::~)I~~C\';I~~ob~~(r~l~;'~ I~8!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~..~.~V.~.~-25~ 
ó'lf.{uias c 11111 hando dc ('t'gonhas, jus l:lIllrnle sôhl'e u I'~gi:io de scgUI'rUl- As manoLras de D' arlan 
ça (lu 'J'Ul Clll in. D 

P:II'('('U quc as ('l'gonhas (.'onllt't't'l11 li. lécnk'a do eUluhu'c cülclivo, Washington , 21 (!l.) - Not.íeias, que chegaram a estapois oiS :h't'!-o fCl'i das s:io imcdiululllcnlc l'liminmhls d.. t'ollllmlc c ~ lIbsti- capital, revelam que o mareelial Pétain snstou há alguns diasIlIielas prll' Iln,·os cOlllhat~lltes, o plano de seu ministro, almirante Darlan.
Os (': lIupont·st'S da n'gHio acompanha l'am rum ,ql'undc (>ulusiaslHo o Seguudo essas notícias, ,aliás confirmadas em duas fonl'llriosu emllhah', clis(lt'usando todo (' uidallu e 1l"ltal1l('nto às ccgonhus tes dignas de crédito, o eliefe do govênlO francês tivera, aciferidas. ltll<.' \'oltaVi.11Il nos nillhos situados nus ahh., jas. dentalmente, conhecimento de que () almirante Darlan déra 

~====~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Iordens para qne algumas unidades da esquadra francesa, in
.;;; clusi\'e o encouraçado Dunkerque u, deixassem a África e se-

CH.EGARAM guissem para Toulon. 
U 

os .I.medos e .up.r.~nt.s cons~J\~~,r~;la~U~~,ta!~Ji~:~~'::O~~p~:~!~~e~. ~~~~p~~~:~~~~e co~~ 
evasIvas e \lOr fim den largas aos seus sentimentos anti-bri-Iern08 ,'" tânlcos, iniciando unia série de invectl\'as contra os Ingle-FISCHI:WR 
ses. Depois disso, o marechal Pétain emitiu instruções eSJle... I"......... 
 ciais, no sentido de que nenhum movimento poderá ser ef 
tuado lJela frota francesa, sem <:onheclmento prévio de s_camisas DUROREX ~is«:ber) parte. 	 y{, .~ 

. .Xdul••1dMIe eleA MODELA R :•••••~:~:!••~.~•••;•••••••: 
Ann•••• d. um lonl.o 

ClNlm. em.b.I••aado MUI 
 1 	 ;-. » .•.. •• (I~ 

.'PUDl:==:tr:O:lrC:~'D~:l 
clareia ..Dl dH9cakrr o .amalt., 
bllJleD1&a o ••10 bucal • neu

Os Estpdos-Unidos preslario}itodqq.,; 
trall&a cu tena..a,laç:o.•• com.ba~ 
llodo o t6rtato • a cém•• porque ~~"':l' t' I à ~hi·" "· .,. ,
coa"'" leU. d. =OO11••la. aUA! IOIPªeRa · ·· \Jua ·1 

WashIngton, 19 (Unlted) -Ique nenhum navio estadunl- '. ', 
O presidente Roosevelt de- dense se encontra atualmenté I 
~a,:u~ e~ i:i~~%st:I:O~m~:~: ~;:!~~:!ã~ô~r~U:ena~~~!mb~: 
gam ao govêrno a proteger os eo se dirigirá para alE em .tu- . 
navios mercantes norte-amerl- turo relativamente prÓXimo" . 
canos tora das zonas do com- Declarou, também, que 0 8 • 
bate. Recusou-se, porém, a ta- Estados Unidos se têm empre- • 
lar sôbre a necessIdade de uti- gado em revisar a lista de ma'- • 
lIzar o poderio naval norte- terlal destinado às democraclâíl 
americano para a proteção do de acôrdo com a leI de emp,. réS.·....-.... • 
Imaterial dirigido às democra- Umos e arrendamentos. e ' a- • 
cias. crescentou que Isso slgnltica • 

Ademais, RooseveIt disse q. ue diSPÔ, r d, o,. m. .a,terial existente e • 
~~:r~~!~~s ~i~~:~~~~o :~~:: ~~~e:'s~~~~; ~~~:~I~~. 'p~t • 
dos e falando a respeito da ró- obstante, silenciou sôbre os tI- • 

Gran'a 'e descoberta: 
para e mulher • 

";-	 :• 
• 

(O Rep...- 'IIdIa) • 

A mulhel Mo w/,,,a dOTe~ • 
AUVfA.tS eOUCAS UTWNAS CM .li flOR-'tS : 

.• empf1:I'-M (OID v.alOJ't p.raai'coaN'" AS : 

~ 

· 


I"Jorq 8re UI. (611
cu UIfI'1u., Mt.Il tPHl.. 1p6a O 
"110. HClDOI'T.,a.. • D6rn 110.1 • 
Ov.rloa. 

e' p04._ ulmul' • RI"fIl' •
I.dor por u.w•.ete. : 

!"LUXO seDATINA. pde UI 

CftIPfOvadl .nc6cf.. 'rectllOd. • 
porrw~~·~~c::co." • • 
M _ 104•• ,."... • 

ILSão e capacIdade de carga. ~==========:.. Ita do mar Vermelho, expresBoy pOS dê",,1 ~Z1a~, . • ....................... 
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•·~···································•I! "Aula Vla910 aa.ela" ! 
, A Asma Nervosa, Palpitações do Coração, 


Aperto e Agonia no Coração, Falta de Ar, Sufa

caç&es, Sen..~o de ~erto na Garganta, Cança

•• Porto AI(8r~--Flori.nópoli.--Cu, it ibl •• 
~.g., Servlçodlà ri o : d poIl.lla Irrl•• eOn4l.rllda. eClte uI. ea plUI' • Curlll , com • 


, ~:':.~~~~;" A~~o.aIF~e~~~~=!:t'Ã!i~oB:~: '.'~, sti l '1fiR ' às 6 hhru 4. lIIeob , r.o~bepdll P.....If. lro. p~r. li.,..'. lJluDlt'oeu. • 

, Amarga, Ventosidades na Barriga, Enjôos, Lateja ..: .hruguá, ,) OIIlVIll .., coro IIl[lçlo p.r .. Slo I'aulo e tUo, DO di. I ..dhun. • 


.- mento e Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, c • 

Pontada. e Dêres de Cabeça, Dêres no Peito, •· - Saidas pa ra Porto Alegr• • cU Sal. f. lra. e domingo, . 

Dõ,e. na. Costas, Dêre. nas Cadeiras, Pontada. e 
Dôres no Ventre, Tontur~s, Trcmuras,Excitaçães I 	 i,àé 3 horas da manhã. 	 . Coqueiro........ CIIIIM 

Nervosas, Escurecimento.~ · da Vista, Desmaios, 

Zumbidos nos Ouvidos" Vertigens, Ataques 

Nervosos, Estremecimentos, Formigamentos Su
 : Informa~ões C passagens: Rua Felipe Schmidt : "'!=-.::a.=r~ 
bitos, Caimbra. e Fraqueza das Pernas, Suores • (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • ~J!~~-t-....~ ,
Frios ou Abundantes, Arrepios, Dormencias, • 	 . _ • crttóra ·.if·~ .. • 1ftnI· Sensação de Calor em Diferentes Partes do 
Corpo, Vontade de Chorar sem ter l...!otivos, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ~~o':i~o= t... • .::.: 
Enfraquecimento d~ Memoria, Moleza de Corpo, - E . 	 de IUII ..lIacr\é.... na • 

C.ixe Ben. dos mpr. do i 	 :~ l:::. d'!i:i.~~ ~~~a n~~ ~ism~ ~a:: Úã~~ 'kuf:li~h;s T~:b~l!i~: 
Ministério da Fazend. no I '( General BlllencOIIr!, 113, antlclJIit.L 

Hemorroidas, etc. etc. Tudo isto pode ser causado Est. de Sta. Catarina F1Orl.n~rt-zl~:of~~so~fI\~!l . 
Certas Coceiras, CertOl' Tosses, Ataques de 

pela inflamação do Utero! auv .- fl 
A's vezes a pobre doente pensa que está 

sofrendo de muitas Molestias, sem saber que 1a. Convocação : 
tudo isto vem do Utero Doente. 

As 110 9 tígufa~ a o lado reprcsontam:O Utero é assim : quando elle está Doente todos De ordem do RI' . Pre s iden I 
te cem'ldo os r.rs. sócioR o n o 0 110 , um microscop ia ; a o r.cnho, c co· 

asslRtlr em à Assem\,!léill Ge o. outros Orgãos sentem tambem. beça de u m vermo da Opilacüo grudado 

Trate-se ! Trate-se! na inte stino de um opilod o; P. , e m boil:o, \.l
ral E xlrl1ordintlrin, q'ue rÜl \\e  bocca d o mf'!'mo verme mostrando O~ den

rá r e unIr-se dia 19 do cor· tes. pOf meio do!! q uaes se aga rra á mucosaUse Regulador Gesteira rente, às 14 horas, e m UOIf\ d o inte9tino. 

dlls saIAS da G uarda-MorlA Grocos ao grande auqme nto q uo o mi


RECULADOR GESTEIRA é o Remedio da Al!u nd l' gl\ desta capita l , croscopia p€"mlitte. pôdo-se apleciar a ma

Hfim de se discutir a re fó rmn 
 neira pc!la C; L:a l a VOlme vo e prejud icar o 

do l"s tatuto socin\. doente: a bocca. sendo uma esp eciQ de~t~~:;,fiad~a tj;:~ra~~~si:f:m;~I~o 1~fl?~~ão~ 	 v entosa, chur:o um pcdar inho de mucosaFlorianópolis, 14 de flbrll que e nche c cavidade o ne~sc pedo


Nervosos c~us ados pelas Molestias do Utero, a 

. Anemia, Palidez, Amarelid ão 	 e Desarranjos sua 

de 1941. cinho se entOJTam 05 d entes minusculos que 
MAI<CILlANO ROBE!WE a ultima Jigu ra mostra_Asma Nervosa, a ~ouca Menstruação, Dores e 

Colicas do Utero e O"arios, as Hemorragias do 1". s e cretário ASiiim. fi ca o vermo foolidmnento instai 


Utero, as Menstrua çõcs Exageradas e Muito 
 ;Iv 81t·3 	 lado. lIiugando. d ia e noite. puq uena s quan
tidades de sangue . a travós o insignifica n teForte. ou lv!uito Demoradas, as Dôres da Men orlticio a bolto pelos d entes. ao mesmo lem·

struação, a Fraqueza do Utero, as Ameaças de 	 PO Que lanca no sa ngue um veneno p ropno. 
Aborto e as Hemorroidas causadas pelo Peso do Esso é a obra de u m ve nne só. Imagine
UtelO inflamado! 	 Dr. Remigio se. agora. o ma l que laz.em os milhm ..:.:; do 

",ermea que uma mesma pessoa pócle tl a ZCJComece hoje mesmo CLlNICA -MEDICA no in testino e ter-M"Ó ideiCI d a g ra vidad e 
Molesllas internas, de desta doenca q ue la nlo ataca a pop ula çàll 


Senhoras e Crianças em do Brasil. 

a ~aar Regulador Gesteira I Geral Felizmente a Opila cão lê comb a lida 


I 
CONSULTORIO : com ellicacia p4;1'la Neo-Necatorina. Uma 

Rua Felipe Sch midl - Edili  só d ose de Neo-Necatorina basta, Cl3 mais 
das vezes, paIO matar todos 0 5 varmes dacio Amélia Neto--Fone 1592 	 INDIC: IUtOOpilação. limpcmdo completamente o In": NMi 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 	 AFECÇÕES DAS VIAS RESPIRAlORIAS 

ai 
testino do doente . . 

RESIDENC1A' . ~ 
Av . Hercilio Luz, 186 rltSlUV.S. ,BrpJiara representações? I 	 . 

... .. nl CII de Folhlohll, estabelecida ha mala.de ~5 . ~ .. eccol@rana._ .~.~ • .vIaJanlel. v.andedofll Itlva, DI CIPltll, - Phone: 1392 
.......; ~ crltlvo. BOII colillu6eL 0I1D111 ..ealllWdld'l 	

f
:::.=a. .~r:.~~t:: 3:=t:-~;,tr3r~: Attltnde a chamados 	 7Jf:!:;::'t.6 
caiu .r,-	 . . , 14 

•••••••'.n•••••••••••'••·••••••••••••••••••UI••••••••••••••••••••••••••••-••••••• · me .'.... · 	 .
I ' 	 :· • 	 , .• 

I 	 !U:.il i...' I.:. ,,·..·fti !• 	 li! ; I ~ •• 	 .•
~•• 

cConstitue acontecimento Ir!~ ~t 10._.::• Oplniioum da Imprensamemorável e digno de A primeira Companhia
• 	 registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre. Brasil.lra que r.ce_ nos • 


sentar petróleo e vá rios de seus derivados nos E stados Uni · Es'ados Unidos diploma • 

• dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber, e medalha d. hOnra p.la 

•• nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos ; apr...n'aclo dos produ- •• 


fundamentais para a economia do mundo e exatamente na ! .OS do ....r61.0 nacional. 

• GRANDE EXPOSIÇÃO DE NOVA YORK. • 


• produzin!~v:,:s~~ ~oa'::"I~ ;ee:r~~~~a ~ ~!~io:~~~~~dui~~ v:~ • 

•• traídos do sub-solo de suas riquíssimas iazidas de xistos pe- •• 


trolíferos em Tremembé. . Capl'ulo II dos ESTATUTOS . 

• Assist imos ontem à ent rega da medalha e diploma- Art. 4° - O capital reeHsentado pelQS acões • 

• 	 de-honra concedidos pela direção da Exposição N s clOna1 de comuns é de 2.600 (dois mil e seiscentos contos) de • . ' 
• Nova York , em virtude da apresentação do mostruário que réis, divididos em 13.000 (treze mil) ações de 2ooSooo • 


• ~oC!:;..,::r~:u~o~~metêra para aquele certame, compreenden· (duzent~:t.~~I~éllad:ad~ç~:;d~ direito a um voto, •
I 
• 	 D2pois 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 nominativa. ao portador. 	 -• .,.. 
• escala , de petróleo, gasolina, óleo D iesel, parafina , óleos lu-	 Art. 7" - A direto.ria fica autorizada a emitir ~..•'. -.1 
• 	 brificantes, creosoto, fenil e numerosos outros derivados. até 3.000 (três mil) contoB de r éis de ações comuns e .~; 

• 	 para da~ e~A~~~ ,:~r~~~~a:!~ , ~e :I~~~~:~a :i':'alco~~u;;~: ;:!c~~i~o(v;:I~er d!l)2~$~B(:~aer::~sd~i~Ç:é~~) p:~~:.,; 
• 	 gresso moderno, que é o petróleo. Todos nós devemos sentir- uma, com OB juros fixos de 10 % (dez) e com direito ••~}.~.r. ':. .
•	 nOI jubilosos da vitória que a PANAL obteve na pátria de a uma bonificação de 15 % (quinae) sobre todos 011 -•. : 

Rockfeller e que é o merecido reconhecimento dos esforços lucros declarados da Soci.dade. . • . 
• . inteligentel e pertinazes que vem desenvolvendo brilhante-	 § Unico---A prefer&ncia d...as ações, em rela. ". 
• 	 mente em prol do enriquecimento do nosso país. ÇQO às comuns, dei..... quanto QOS juros e dividendos. _,:" . 
: (DlARlO DE S. PAULO) 	 ,~ 

:• 	 Oportunidade única para o emipreg,o de Q;Ililal ~•:J;
i In.formações com o agente autorizado para Sta_ Catarina: ESPIRlDÊtÓ AMIN!;';:.··•• 	 . 

•• ~.:e••••••••••••••••••••••••••••.•••'.'•••:••••••.••••••••••••••••.•••••••••.••.••..;, i ~' -.# 
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• 1It1ll- IeIII..-r.lfI. Z1 ti ürU .. tIIl......................••.•..•••.......
' 

~oló8tia8 dos rios e coraql1o
",o ,TONICARDlUM I"'m" rt 	 • tio ~ ... ...... .. _1bexip, OI .rlu; U · De1rllel;"·. arelal, cól\cal ;reDall;'l,. IUDleDIa Ii 

urlo...,'}'lrl U IDobaÇIiett do. pé. e rOlto, :; bldropel.lr }laIla ;de 
Ir, palpltaçGel, dOrel doeoraVlo. alm., ·; bronqulle · .lm'UIlI, 
arterlo-eloterole, '., . .' . . ,cc';':1[mprêsa Nac. ~e Nav. "HieplI8'''1 	

-_1
Remédios das '. senhoras 

• Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor .Anna»· • perdtd~ ~\~D~~~~f:.r~":!~ ~~:~1'.~1:, reri'A~~U:~::'::'~~• unicamente de cargas com o vapor "Max". ' e relulador daI 	 Villtal, dai doeDval do ulero, o.arJo~ evlla· ::ldba~~:r.í:~I~~Dj,~~ea~ ~:iu'~~~:r=~. DODlra toda. li eurer• 	 c 
• SAlDAS MENSAIS DO PonTO DE FLORIANOPOLIS , LeHões do coração e asma~ U.e li CACTU80ENOL Elpaolrrco do dr. Klng Palmer, 

conlrl htdrop.tal, pél IDObadClI, ralta de ar, palpllaç6el. IIIId
meDto da. .~111 e arlêrlu, bronqutte ••maUoa, Ineurllma, 

til 	 é 

: Linha Fpolls.-Rio de Jan~iro llillha FPOIIS:RiO. " I""" lU""' ,,,,,1""0..11. : ~~II!~:aç:~u~~'l.-::'~' !~~~~:~:-~~~ e__ edOr.. 
• Escala Il=ia~~~~~s.francisco Escala sao hallcisco laguna . • 

Aos tracml e convalescentese Transporles de passsageiros 	 • Devem u.ar o S'l'E\'iOUNO, Que raz engordar, aumeDIa ° SalilEl wAlísa 
• e cargaS. I Transporte de (ar~as Transporte dr cargas. • ,tlor doa músculol o dOI Dervo., Fortalece o S8DjlUII Dal pel' 
~. I I!OU anêmicas Evita a luberculooll, clcalrlza OI pulmllel doenl.. 

com pODtada", lo..p, dores ao peito e Dal ooltal, pernal fraca., 
• Paquete C. Hrepcke I e 16 Paquete -Max. 	 • tlDgua luja. Pura a Deuraltenla, o detúalm" li a dllpeplla, ae 	 P;lqude ·I\<\ax· e cunvalescença é raplda. SA NGUENOl 
• Paquele ·Ana· dias li e !!3 dias 1 e ~~ 	 • Sífillis - Péle - Reumatismo 
• 	 dias ~ e 11 • SPIHOCHI!TINA é u8ada Da8 me·lé.Uas du ssague, .lli11., (Fer.lI. ....I)
• Salda á I hora C1a madru~ada. 	 • eczoma8. tUDlares. darlbros, e.plnh8l, Ii.tulas, purgaçlles. ler E' O unlco 10rtlflcaDte DOdft~. r.I'ncroa, eecrófulse, reumtuismo.IO Embarque do Srs. passagci- Saida" às I~ 1''''iI' P m .-.aidcl' .1 1 I"·,,. l1_ ~ enlro depurativo que limpa o corpo, 10nlllcA e engorda. mUDdo com 11 elemeDIOS 
• ros até as 22 horaS das ves- madrugado. {- U"l'oollarlos: toda. as clroj!8rla. de Sio Paulo o IUo. /oDlcos: Phosphoro, Cal
f,; peras das saidas. elo, ArseDIII/o, ValUlda/o, 
• orde.ns de embarques até as IOrdens de embarques alé O,d~ns de embarques al~ G ele. Com o s~u UIIO DO IID', 

de 20 dlall, Dolll-se:
• 12 horas d:!ld~:~peras des ás t2 horas as t~a~a:ai~~ss~eras rl' AR SEN llOUA:S DEVE~l USAR 

t - Levlntl.cnto 1e:'11 · 	 En. su " 1011. tle IntimR tümente o l>1EIGYPAN, de di' 'órl;lI e: voltl I,.,.edll - - - ...... ----	 ~ 
O 	 ~ gruude podor iJigi.nlco, contra molestias oontagloslI! Ii do .pEletlte; 

~utipe I" ti, lfrltoçt)I'!I Ycll' u"b, corrlmeDlo~, mh)Í'1I1 I'--Oc~lpp"ccIDlCD'O por: Observações: ~rses~~S~eg~i~~I!e:~~e~~~~;~:~' d:O a~~~~:~;;~i~e dvaacc~~'~·. ~ tlab Ultt,"·y"glCbls, r. Hllt's e lr·do H..te dp dOPDças cOlllpldo di' d61CI de CI' 
.. E' expressamente prohibid., a acqL>isiç30 ile passagens a horda dos vapores. li I JCb S e Ilrr.ntle p,eSH."t"" Drnllorln P•.cb~co, Rio' . bCÇI, Inlo.nla c ncrvo.I., 

..o;CI -Rita M~r~~~. o movimenlo de ~assageiros e cargas é leito pelo Irapiche silo • r-==-=-=-=-=-====.=-~~~~::~~~~======~== 3'-Combllc rldlcel di 
• Para tn~is inlorma~Oes, na sede da • t!cpresslo DCrvO" e do c.· 
.. Emnresa Nacional de Navegação Hcepcke • GASE DE SEDA IIIII/reallllento de I.bol OI 

• 	 l á rua ConselheirO Malra n· 30 • Q ualidad e superior e resistento. Estoque e impartoc;ão. vaso le:':OI; 
ITO & CIA. Rua lrman Simpliciana, 78 Caixa Postal, 4' - A.,II/enlo de: pelO 
3132 - Te!. 2·8784 S. Paulo. 	 vlrllndo de 1 I 11 kllol; 

O SlD••eogl ~ IIml.rID
de descot erll IclcoUIIca.
Op!nlIG do dr. Manoel So, 
'u deCoIIIII 

:•••• ~.~••••~••••••••••••A••8~&.~.P.: 
Relógio perdido Dôres nas Costas 

Gratiflca·se bew a quem 
eDtre~Rr De.sta redação um Synonimo deGoodyear I
relógIO pulseIra. com elástico 
para senhora, e perdi~o no Disturbios Renaes 
dia 7. entre a Praça Quinzl" Dôrdedente? 

Milhares de homens e mulherese a rua COD,eliJ~lro Malrs . que se queixam de rheumatismo CÊRAf) ____ . ' 
145 5 v. - 5 ou de dôrcs chronicas nas costas 

soffrcm, de facto, dos rins, sem 
o saber. Centenas de soffredores !lJr~Indústria Brasileira 31 DIAS II'UM HOSPIIIIL' 	 gastam di nheiro com remedios ...u................ '"""t
inuteis, porque nào comprchcn.Declaro 	 '1110 ...............
dem quc o unico rellledio que os 

que estive póde ajudar deve actuar d1recta
internado, mcnte sobrc os rins e auxilial-os .......... Ic.... ____.".........
Pneumáticos-Câm.ua de ar-Correias 	 a libertar o sangue das impurczasdurante 36 
dias n'um e sub~itancias toxicas que são 
hospital, .1 causa dos padccimcntos quc supportam. 

eoffrendo O tratamento do rhcumatismo, das dôres ch.rorucas nas costas e das 

de uma ui· dôrts nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua ac~ 


S,ltos de Borrach ~-Mangueira!-etc. ALUGA--SE 
cera na ar
ticulaçãoProduto! da ~:i~~t~~,: !b8~~ ~~~o~~~:: :e~i!~;!o J:n~~sP:~os utima casa para neg6cio, em 
do pé, serr ponto cenlral da cidade (ruasoffrimentos. 
resullado.. As Pílulas De Witt não encerram mysterio algum. O seu modo 

Com o uso do "ELIXIR DE de usar está claramentc impresso em cada caixa e qualquer Tiradentes, 31: e também sa 
pharmaceutico lhe dirá como sào efficues. 24 horas depois da venda todo o malerial de láNOGUEIRA", obtive ,. primeira dose veri6cará V.S. que já começou O 3eU efl'ejto Te-

rapida 

vigorante, recuperando a sua saude por intcrmedio dos seus rins.complata cura. 	 brtca de artelatos da coure'Cia. Goo~year ~o Brasil Polot.. (R. G. Sul), 20/S/3&. As PiJulas De Witt para os Rins e a Beziga podem ser tomadas A tratar com o proprietário 
(AII.)-Jolo B. Barcello. 	 em qualquer occasião por homens e mulhercs, velhos e m~os, ati Engenio L, Beirão. 

mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedio especificamente 
para OA rins i não são purgativas. Porque continuar a soflrer 142 v-i com FábriclJ em São Pt!ulo 	 quando as ' Pilulas De Witt estão Rhi para trazer-lhe I.l1ivio l' 

Compre um vidro hoje mesme e acabe com as SUl.9 dôre" recon·
Casa à venda quistanto saude, força e vigor.DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 	 Para 

Vende-se iI CilSiI de morildil, coas
truldl toda de mldelrl de lei e em 
IImno de 300 mil quadrados, situa Pilulas DE WITT SENTIR-SEdi • rUI Crlspim Mira, 10'. Ver e 
tratlr, DI mesma, das 11 horas em PARA OS RINS E A BEXIGA 
dllnte. BEM•••---------------1 	 ~=~~r1:[:s~e~:a:e~:~ ~.C~:C;;r~~-:I~f~~!~t;:'p~::::!;.~: 

por e:l'cesso de acido urico.1~~n~~~~_B~~~~~~"'~:~~UI
- Joinvil!e _. Lages" São Francisco do 3ul, JUVENTUDEMostruário em Tubarlo. ALEXANDRE OPORTUNIDADES COMERCIAIS ~ Qú.. melo lêeulo de.e:d. V. HUMBERTO ARRUDA - Caixa Postal 2472 - Rio <ie 

otêncla 8 melhor recla.me Janeiro - Comissões - consignações - Conta Própria
da pretêrenela • JUff'!;il~l Com pratica de mais de 20 anos de comercio, nos Estados 
II.WlIORl pau Iim~..r. for · e no Exterior. propõe.se a representar produto novo, exporear ou 
tIficar e rejuvenescer os representar Ii,mas especialistas na compa dos seguintes produtos:
cabelo.. Elimina 8 caspa. 	 Amendoas de Babassú, OleoAlgodão, Café. Cêra, Mamona, 	 ve· r•• cessar" quéda doe getais, Sacaria e Fio de Juta. 
c.he'o~ o "ollar , eOr 
pritJ.J~lva os I~--~~--------~~---------------------cabelos 
braaco!l, sem Of [ingir; AVISO 	AO POVO CATARINEMSEd! ..jhc~ vigor , mocidade. 
NA. CDnl.Cu. ,alo d. prata e 
OI••e como loçao. linhl diretl Porto Alegre-Florilnõpoli. 

ORATISFarmácia "Esperança)) 
::~:~n::.f~:b:r::~ ~o~~b~~ ~~I; Empresa Jaeger & Irmão 

do 	 de ..................r •• 
 Saídas de Florianópolis às terças e sábados peça "auxilio do > 
Vid... ~ _-.lo 1l1OOO _ Saldas de Porto Alegre para Florianopolisfarmacêutico NILO LAUS ..1.""--....... 	 TONICO BAYER. ..


às quartas e sábados 
UI. ,nlnlU IUIIMU'LnL .. .. _ ... I ... ••__ Saldas de Araranguá às quartas, que enriquece o .' 

Hoje e Imanha .erá I SUl preferida. 
~., 

Sábados e dominlos sangue e fortiú. 
Orog.. nlcionlis e estrllngeiru ca o organismo.·I_Allente em FltrlaDtDtlll: DAym SlLYAHomeo'pltia. __o PerFumeri... - Artigo. II;=========~I PRAÇA 11\ !.IE NOVEMBRO

de borrlchl .;:=:....~' ... ...... ........ :~ ..... ..
ta_nllo. ··.· ·····~ 
Gerente-Ie e exate 	ob,ervâ"ci, de HELENA DE VARGASreceituário médico. 

Manicure 	e especialista em "permanentes. 
e penteados modernos 

De volta a esta capital, comunica às suas gentis 
Irpgupsas que se acha à sua disposição, no 

Preços módicos 
R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edificio do 

Mercado, frente à Caaa Heepcke). 	 Salão Brasil 
tone 1.641 P R A ç A QUI N ZEN. 10 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- - --

• • 
• • 

• 111111-.....·.... 21 11 ..1 .... 	 J 

lit 1i~ ~ I ~~etl~ãG 7 

Se v. S. preci.sa comprar 8.U&Ol para prelentes ou "ec...lta de uma 
boa InltalaçAo de luz OU obter material. _"t,lcoI.•m teU próprio

Int.r..... visite sem comproml..o a 

INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

poli••eu. arlllOI para prelenl.. e materlall .16trlcol, leUI preço.
nlo '6m ,Ival; po, exemplo: IAmp.dAl a partir de 11000, flol par. 
In.tl'açl.o desde I3CO o melro, IUPO,t.1 par. IAmpadu a parti r de 
$700, 11 aSllm todol OI male,ials 81110 • pr.ço. ao alcance de todol 

Inslaladora de Florianópolis é'W;." 

BUA TRAJANO. 11 e FELIPE SCHMIDT. 11 - Fone 1674 

SêNATAÇAO 

SAUDE 

NAOO 
..i.;;. :-;;, ' _ NAOO OE COSTAS- . 

0, brClços impl!U.m Remelom, e:dendendo·Je CIO 

o c:orpo. 

OI braços ;mpeHem o corpo 

A ~:~a~!:! ~~od~: =::am;~:::~i,~d:::;;:to~ ;;:tee"r!~~ 
tiza O rythmo r espiratorio, amplia a capacidade pulmonar e pro· 
dui musculos vigorosos. Exige. porém, grande dedicação nos 
Irrinos. para se adquirir a technica indispensaveJ á formação 
de Um perfeito nadador. N ão fosse cssa technica, b aseada em 
observações scientiricas. e jámais teri a sido possivel a melhora 

. constante dos ·'records" conseguidos nas c;ompetições desse 
aaluter aporto 

o. methodos scientificas offerecem lempre vanta&ens sobre os 

proeellOl rotineiros. Até no fazer a b arba isso sc verifica, 

àdoptando·:te a Gillette. Em sua sim plicidade. Gl11ette repre

, ilCnta o 	relultado de annos de observação scientifica. Não ho 
methodo que liupere a Gitlette no barbear. Em sua casa, em 
al&uns minutos, p6de V. S . barbear-se todos os di as, sem o pe. 
ne;o de contrahir infecções da p elle. Seja um homem de Bua 
epoça: adopte methodos proe;ressistas. B arbeie-s . 
coiD Gi1lettel 

'(:;;iili Po'! tiil 1797 ". Rio de Janeiro 

longo do corpo. 

NAOO LIVRE 

Posiçã o de ~q ujjjbrlo. 

~~~~ =-= ==-- --- -===----= 
~a~~:':P:i:iij~ "dO °C~~r~ ::s °p!~:a~ : 

I FABRICA DE MOLDURAS -sAo PAULO. 

I C :b:Z~:~llilrBd~ ~n:.u~ Ã O 

R. pr01uçõts e ampll ' ções arllsllo•• ele retratos - a 6leo, 


r::~~:~Srf~~o8~ ~.b:~~~'1 :0~dbi::n~:8~a~uaJ:~:drd!Sediil:".:I:;~:! 

I~ôe., fornecemos ludo serviço completo com vidros convexos 
o. planos. de todos 08 tipos e tamanho.. Retratos relloulado. . ,I . ".'n.'uII'Jt' e prontldllo ·Porta reiralos em celulotde (estilo marflnel_l, Novidade.alcancI dI bi~l~HlJ~TAS DE PREÇOS lLUSTRo\DAS COM TODOS OS , - tDdDa'

KRUAAN.CA ,HO, EndTeleg.__RJ-ÃOORpDAOUTLEOL 450--Tel.3-1720-
.... FACILIDADE NOS cCARB c 

PAGAMENTOS ce'am~~~~~m:~,~e~!~CX!O,~oionJ.~16:::~~ 8C~~~~c:.t:r~~,: : :a~; 
·-;:-;4••..•.....•....................•.....
~•.' .... 	 '......,. > • 

: S:EDAS PARA SALD!'~R: 
: Durante o lDês de Abril : 

: Aproveitem as qiandf!s rÊi~~~~es : 
: de preços de todas assêaa~tda : 

i Casa Oriental:[; ~ !
•: A CASA DOS PRECOS BABATOS I• 

CONSERVEINALfERADA ,, ." I/"I<''''R de oc,u Olltoo t 

Não deixe que a fa. 
diGa rouuD a b.l.ca 
de SQU olhar. U••• di~

rlamenle. LaTolho que cla
,ela oa olhos. tornando-oa 
l1mpidoa p alraente•• 

'~!~~~ j 

Terrenos no BalneárioI 
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do 
do Leal. As construçOes aumen

i tam. A planta dos terrenos acha-
I se com o sr, Arl Santos Pereira 
:que se acha encarregado d~ 

Ivenda di: ~tei I ã O 

Terça-feira , dia 22, às 19 
horas, no prédin dll rua Conse. 

Iheiro Mafra n", 56, seráven·dido em leWio o seguinte : 
móveis para qunrto de cassl 
e s?lteiro, comas potente, sRla 
de JaRl/tr, armário, guarda· 
roupa com. ~spelho, mesas, 
s~la deá vl.slta, d móveis de 
v me, m qUlDa .e esc rever 
Remington, ca.delras"l'entlóa. 

ABATIDA 
.... 
• c.....DR li. C••IÇR • 

aFIIISPI 
alivia e reanima 

deira, eamizelro, miudezas, quanto às pessoas que os re· Ar!. 6 - n.s pessôa~ Hsi. 
e~~1l etc. 

___ ____ _ ____ 2v.2 

, A

E O ESTOMAGOJ 
~~.'.:):,:;'O,I~.. Tt~(~~,I;:l !~:\{! ~ i:,~~' ~lil~~~~~ 
110<1<, V, 1-:,,,. d '1' ,·om(.d;o n I" ", 
." "do de ,,,i,"" e ' ''''ul '''''' 
~'f'n(~:~l~n~ ~1~ n~~" d ;'~;~~~i;~~~ l ~~~~~ 
• ) Iagn/,;n Jlj,umda M lltrn as 

~~:':I\~::: :1,~·mo':~':::I':f~\:~!II,~~~,;i:; 
f:Ullil hu' no 1\Jt.:lIIN.' da mão. FII \'u 
('UlIIU {·h's to qlJltlldo dl'pois dt, l'fHllcr 

:1(i~:.~I~.i \.r/J: ~ttl.~\;,L~.;rl(;t l:l~tl :: l"l litl:I~:6t::I~~~~(~ 
tI !!!!It'. ~ú,;. IIn luli·ll('ia . tl íln l~ t'abl'çl:' 
ou !"ollnli·nd ll. IOlllt' :_:;C'IlI,h'!IIO[':l IlHlII 
~llt;:lu~:~a ~'~:~h~:i~',~I~' n1::ti~:~:~! ~:-:; uI.~I:~:: 
l'llmo líldll n ~{"nt ('. t('1I1m ~('mpl'l' 1\ 
mào 11 ~ Inglll~;ía Hisll l'Uda - l! "OIlH~ 

~tl':·~::~:;:!~·CI~\:;~~l\~II~Il~· I:~I I :I~~~:~~ l\~ 
DIGESTÃO ASSEGURADA 

MAGNESIA 

BISURADA 

----------.- ,---- --------,...--- ----.----

IMPOSTO DE RENDA 

Art. 77. _ As pessoas fisi- fls eslaçües Hsic6S. 

cas e jurldicas que pagarem Ar!. 1 - A partir do ano 
rendImentos produzidos no de 1940, o pr/lZO para a en. 
pais serão obrigados a pre~tar trega de declarações de fen 
08 esclarecimentos solicita- dimento termlUsrá a 30 de 
dos pelos agentes [l8cais Abril (Dec. I 168), 

ceberem. e as Importâncias CI:S não são obrigadas a 8
pagas (§ 6 arl. 3 da lei n°. presentar declarllçõe~ quan 
4.783, de iH de dezemllro de IdO a tlltnlidade tie seus ven 
t923). 

Arl. 78, - Todas as pes
soas flsicas ou jurfJicas que 
por si ou como representan · 
tes de terceiros pagarem oro 
denado~, gratiHcações, boni
[lcações, interesses, cümis
sões, percentagen~, juros, di 
vldendos, lucros. aluguéis e 
luvas, prestarão 8S informa· 
ções citados no artigo ante· 
rior, nos termos das dlsposi
ções de.te capitulo. (Dec. 
21.554). 

ArL 79. - Os e~tllbdeei · 
ml'ntos bancários prestarão. 
até 30 de abril, Informações 
de todos os juros pagos ou 
creditados a particulares, que 
excederem de 1:000$000, com 
88 Int:!icações dos Domes e 
~ odereços das pes~oas & que 
perteoct!m. 

Art. 80. - Até HO de 8bril 
de cada ano, as pessoas 
mencionada,. DOS artiJZos 78 
e 79 envjarão às reparticões 
competentes 8S informações 

cimentos não excederem de 
12:000$000 a mais (Dec, 1.168). 

Ar!. 27 - Estão sujeitos 
ao imposto de renda todos 
quantos recebEm vencimentos 
dos cofres públicos federais, 
estaduais ou municipais inclu
6ive os m~mbros da l\1al{is
tratura da União. dos Esttl
dos, do Distrito Fedl'rfll e do 
Torritório do Acre, ti, bem 
assim, os funcionárioB de e. 
tabelecimentos aulônomos, 
(Oe c. 1.168)

Ar!. 28 - Findo o prazo 
para apresentação dtls decla. 
rações, nenhum funcionário 
que perceber vencimeotos SU o 
periores a 12 :000;;000 poderá 
se: pago de seus veDcimeDto~ 
sem que exiba a prova do 
~otr~g8 de sua declúração. 
(Dec 1. Hi8)

Não serão admitidos bn
lanços enccrrf.1do~ em 1941. 

Nas õecltusções jurídicas a 
parte correspondente R08 ~é. 

cios ou titulares das firmas 
~e:~~aç~~~t:s :oS~I~:,d::s ~~~ ~~:~í:Ii~~r preenchidas com 
pecUvas im~ortâncias ptlgas Sobre os dlsposilivos aqui 
'3 dos endereços dos que re· transcritos e quanto aoa de
ceberem os rendimentos duo mais das leis em vigor para
rante o ano anterior. (Dec, o imposto de renda esta De . 

r-__·--_-_-·_-_.__--__-:!21~~~\\. _ O~ chefes das ~~~:Ctib~~a~:z:o!:rOne~~;iO~ 
D,. Acácia Moreir. rt>partições públicas presla· interpretação dos mesmo~ 

ADVOGADO rlio informações sobre os atendendll a qualquer con: 
rendimentos pagos a08 seus suIta feita pelos contribuiD-

Consultas e pareceres subordinados no ano anterIor. tes de todo o Estado. 
Ações civle e comerciais Arl. 82. - AS autoridades su· Delegacia do Imposto de Ren-

VISCONDE DE OURO periores do Exército, da Ar- da em Florianópolis, 14 de 
PRETO, 70 mada e das PolicIas provi, abrJI de 1941 . 
. denclarllo•.de acordo com .os 

Fone 1.277 regulamentos melltbres, sobre CuiDa Borala daCDDCaiçãei 
.obre os preços de Dt catatogo desde Outubro de 1939). .,,;11'.....__....-.----... '0 entrega das Informações D.l.IJQd~.' .: 

-,~\~, 

IIUISO 110 lIDU r 

Na. póde laa•• saúde com II1II "p. im

'	..... co..... pelas veias. O ELIXIIl DE NO. 
G~IRAt d. phal"lllacelltlco ehimieo .João da 
5U•• SD••ir., • o malol' depurativo •• an
pe. - O ELDUa DE NOGuaIBA .......... 

: RUA CONSELHEIRO MAFRA, N. 1S : II1II Dome, , _ STM.OLOl 
• . · ,·,'·'i; • 
••••••••••••••••••••••••••••••~o..~•••• 
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I 

a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-' 10 "Café dala"
Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

_-__ o ••"' 

Diário' V6sP6rtJ.o 

RedacQlo Il Orflllln... 
r•• Joio Pinto o . 13 

I'al I022-Cx. pOltal tSO 

AS:5ION.l TURA3 

N. C.olt./:
'AODO '0$000 
Sameatre !2S000 
frlmeelre t t$OOO 
lIê. '500C 
.~ nme,o .,ullIO .tOl! 

ND fnt"'D" 
Anno 
8emNlre 
TrtmNlr~ 

" ADaoDolol medlute oootractCl 

IISTITUTO DI DIAGNUSTICO 
til.lllCO 

do 

Dr. Oillm. Mocllmlnn 
Formado pela Universidade do 


OenebNl (Sulçal
COm prAttca 008 bospltals europeu. 

Ctlnlca médica em lIeral. pediatria. 

dnenÇ8a do> 818tema nervo.n, apare· 


Ibo gentto-urloarlo do bo ,.em 

e da mulber. 


Assistente Técnico 

Or• . Paulo Tavares 


CUra0 de Radlo10Rla Cllnlc. com o 

dr; Manool de Abreu Cam08n>rlo 

Slo Paulo). Ii.pecializado em HI

IIlene e Sallde Públlc8, pela Uolver

lldade do Rio de Janeiro. 

. . Gabinete de Ralo X 
Àparelho moderno SIRMENS par.
dlagnódlco8 daI do, 'ncas loterou 

. eoraçAo, pulmOes; vealcul .. biliar. 
e8lômagoa, etc. 

RadlograUao ó8aes. e radlollralla. 
dentárias 

Eleclrocardlogralia clínica 
(Dlapatloo premio d.1 motéSUQ8 

cardlacaa por ...elo de traçados 
elétricos.) 

Metabolismo basal 
(Determloaçlo dOI dttdrblo8 da. 
Illodulaa de Iccreçlo Interoa). 
; Sondallem Duodenal 

(Exame qntmlco I) mlcrollCÓplco do 

auco dnodenal e da blll.). 

Oablnele de lIaloleraoia 


Ooo1&a curta., ralol ultra-violeta., 

raloa Infra-verMelho e eletrlcld.d~ 


médica 

Laboral6rio de microscopIa e 


análise cllnica 

EXlmel de IBnllue para diallnóstlco 

da ' .lftU., dlagDÓatlco do Impaludl.· 

mo, dOIBllem da u.éa no .0Dllue. 

eto. Exame de urina, ~eaçao d~ 


::::: ~~~IJ':)~ i:~~",I~
pulo e_roa, liquidO raqull.oo e 

qualquer poequlz8 p61'ft etu~ldaçl~ 


de dlalllló.Ueo. 

Rua }o'ernaodo Machado,'


Telefone 1.t95 

FlORIANOPOLIS 


OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cJI

nlca do . 
Hospita.\ de 
Nuernbül'g 

(Prol... I, Burkhardt 
e E. Kr'.:luter) 

Especiulislu em 
LÜ'uJ'gia Ge1 ul • 

~:. -.;-. ':, 

Alta clrurgtll., gyDe
cologla (doenças de 
senboras) e partos. 

Cirurgia do syslema 
nervoso e operações 

de plastlca, 
CODlluilorlo 6 rnll Trllla

DO, 18 (dllll 10 11. ti, • 
dllll 1ft 65 16,M) Tele

pbone - 1,286 
Resldencla , rua 88· 
ieve8 Junior, 20_ -
Telepbone _. l.1j1 

Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade 
I Limitada 

Ban(O de Crédito Popular e Agrí(ola 
I de Santa Catarina 
I Rua Trajano n.O 16 - Sl!de prOprla 

Registrado DO Ministério da Agricultura pe lo Crrtilicad" 
n. 1 em 20 de Setemhro de 19;)8. 

i Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
I 
. CódtgDS usadDs: MASCOTTE la. e 2a. ediçãD , FLOHIANOPOLIS 


E:v.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos _. Descontos - Cobranças 


e ordens de pagamento. 

Tem correspondente em todos os Munlclpios do Fstado. 
Itepresentante da Caixa EconomiclI Federal para fi vends 

dll~ Apóllce~ do Estado de Pern&mblJ(,o, com sorteio 
semestral, em 1\1Rlo e Novemhro. 

Paga IDdos DS CDUPDDS das apólices Federais e dDS EstadDs 
de SãD PautD, MIDas Berats e PernambUCD. 

Mantem carltlira e~peclal para IIdministraç/io de prédios . 
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas: 
C/C à dispo~lçllo (retirada livre) 2% 
C/ C Limitada 5% 
C/C Aviso Prévio ~% 
C/ C P,aJW Fixo 7% 

AcclUi procuração para receber v e Dcim l' otos pm to
dus as Rtlpllrlições Federais, Estaduais '-' MUDiclpuill. 

Antes de comprar um Rádio· Receptor, 
faça uma visita à firma 

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

Pt-IILIPS 
Vendas à vista e a longo prazo 

Antell.ol~ Morais 
(QipuP ç-rião l()gntjoLcl 

Das 8 às 12 e das 15 êÍ:s 11 
Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS, 

LLOYD BRASILEIRO 
«PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJUfPORTO ALEGRE (Para o Nort~ 
no Sábado, e parti o Sul na quarta·lelra): .COMl'E. AL
C!D!O-, .COM"!: , CAPELA. . e cANIBAL BENÊVOLO~ 

LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO~ e .MlRANDA~ 
LINHA filO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO~. 

TUTOlA.IFLORIANÓPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

PARA O SUL: VAPORES A SAIR: 

~~~i!·eo~~~it~f~.ti 30 de abril para Rio Grande, 

ANIBAL BENEVOLO: dia 26 de abril para Paranaguá, 
Santos, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, Ilbéus, 5; Sal-

vag~~;N~~a~~ú!iEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

elA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. 

~ 
AgêncIa-Rua 1030 Pinto, Armazem - Cáls Badar6, 

9 - Phone 1007 
12 .- Pnone 1338 

H. C, DA C05TA -- Aswnt. 

11---------

Co jn~an~ia • Aliança ~a DaÍ] " 
Fundade. em 1870 Side: BAt~ 

Seguros Terrestres 8 

Capildl Realizaclo Rs. 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 19JH 
Receita em 1938 
Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 • 
Sinislros pagos 
Bens de raIz, (prédios e terrenos) • 

Diretores: 
Francisco J 05~ Rodrigues Pedreira, 

Freire de Carvalho e Epifânio 

MariümOLl 

9.oo0:(,uOSOoo 
50.058:377$95~ 

3.188.652:899$714 
22.786' 183$148 
71.478:79 r$813 
~.094:71511170 

17.18/l:248S9 i9 

Dr. Pânlilo d' lJtla 
los!! de Sousa 

Regul~d () r e s de avarias nas principais clclades 
da América, Europit e Alrica 

Agente em f'lorianópoli8 

<: A M P O 5 LO B O & Ca. 
RUA PELlPE SCHMIDT N. 39 

CaIu postal 19· - Telt/lMIIIIOB3-End. Te/. • ALLlANCA. 

Escritórios em ltajai, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes 

Quer " sêfYfeli:i \1 ~;in~ 
Em nego CIOS, . amores, ter ; s o'r 

te, saúde e realizar tudá ;. qU I 
deesia? Mande 1$100 em sellol 
~ escreva ao prol. Oma, Khiva, 
Caixa Postal, 407. Rio de ja
neiro, que lhe indicará o melo 
de obler trlumpho, prosperida
de. lorlllna p ~"·Ide. N~" he~itp . 

Represemames e 
viajantes 

PreciSamos para todas as 
e zonlls do Pais. Ne~ócio sé
rio e lucrativo. Ótimas coo
ções. Cartas à FÁBRICA DE 
FOLHINHAS HeI. 601, CalxIl 
3.097 - Silo Pllnlo. 

Os Melhores Médicos ~D 
Mundo Aconselham oUso... 

I 

I 
Oucr rc(cber GR.A TIS o livro 
Jc Rc(cit •• Culin.riu? Pc~. i 
Comp.nhi. C.r;o(o 'nJu.tri.I 
- C.in Post.l. J369 - Rio. ' 
Nomc . 

I CiJ._l _. __Est.__"_ 

a8 

CapitalizasãÓ';ic 
Ic.bl de plgl' o TITULO ..... Nr , 1~.963 i}C0t.iB,I~~ÇAº .}~~;c ~0'S; 
vllor de 10:000S000, 10 Sr.M.ircio .. t.;.iíCh.'d,óPortelll, · Frôiil'nó~'oli" , .• 

Avenidl iTrompOWiky. ., • ....;.; 
Procurai conhecer 08 detalhe8 deR~slnre~~~~~~~:. para fazer economia 8e~ura,'. praUCII . 
Solicitai hoje me8mo Informações ao Agente ADOLFO BOETTCHER; Florianópolis. Rua

F.II". 'ohm'" '/L (&llDcl:mA=:!~. ~:!:\,~.... ,......"'•• A...... 

O pr6xlmo sorteio de amortlzaçllo será realizado DO dia M de Abril de 
1941, às 14 horas_ 

408 8v-8 
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-~ ParslplçlolOI CII6IIcIl\o ESTADO esportivo '--ire" 21 (R.) - O r6l5o do V.1lcano ~ as &Im. 
dada tKaló&ic.u da A.Iem.aaM "uilta. ciundo qoH dtlMit 1933 


DIrec60 - L ' ....AIIDU _ lareja c...6lia lia 111M IM'rd..& lodu a. lUA neoIu. Of'IA- l 

- , ~ niu(ôu edoaMiu. e jomaiI, u«IO aIcu ""'~ que Aio 


... ' .•... «tio em ~ eM, r .poadr, ~, lI&UIt&J ~ ,.tiaiio ca

·Ávaí .t2x Tamandaré O t6lUAcrc o 1oaltor ~ tudo te tcm 'no par. e . r II« tCIII 

No tàpete verde da rua Boca. 1 5,30horas, . nograma~0 do E.~: osprofc5sores c~lóllc;cisEdo . ~.; tocb qllo&QlOoI ckK ' I 1
iúva, encontraram:se ontem, à tádio «AdolfoKonder. ;·umà par- se a úma ordém ' rêligiósa qI.I&iqucr Ic"-IIO prizMir te d. puu.r 
'tardc, na 5.' ~odada do cam· ti~a amistosa,: em tO~no da qual calll o dei tr~balho. de oncM aio podem MÍr JC:III IM'J'IlIÍsN,o. 
peonato promovIdo pela Fede· rema grande mter~se. r,>r um • p . d " "1"' - &1.___'- _ " CODduiu locutor 
ração Catarinense de Desportos, Tratando.se de dois adversá. Isso sera o fim a. re IgJ.lO lIol ~ • o . 
os esquadrões do Avaí F. C. e rio de fibra, que se . batem c~m Elemento de requintada d;.ri.' 
Tamandll:ré F. C. . a.rdor e lorça·de-vontade, aSSIS' plina e educação, muitos r...am, 

Nilo fOI! confo!",:"c prevla,:"o~, tJr~mos, J;>0r cert~, na tarde de r certo as felicitaçõss par 'êle 
'uma partidll: eqUIlibrada e dlflcll hOJe, a ótima partida entre os ra· ~cebidas: 
de ~er venCIda pelos rapazes do pazes do «esquadrão·de·aço. e Ao Saul os nossos sinceros 

::~'"osA a~:r:~oas co~~::~m ~:~~ os ~~m:~:s:d~~ó~~m~r~~içãO, da. cumprime~tos. 
cedores, diz bem do desequillbrio remos o resultado dessa grande .Ioo,UlOIt. ",lO .:sn,,\Vo Festejou ontem o seu aniver. 
de fo~ças. entre os dois quadros. luta. • (I.~~l~ 02~(,~I1~l.·I.~lg,'·1~'l~~i:~:{I~!<':~~ I~i~. sário o sr. Otavio Régis, dedi-
Os ~ntu_stastas rapazes do Ta ' l AS RlBATAS DE ONTEM ~n~I(]~~(I~S (,~::fl'~I~~nll~~ll ~~I~~I.~,;.: 1 .~lll.'\~~~;:; cado funcionário da Guarda· 
:~~d:~:rgi:~~;:~~~~ c~a:a:o:~ i Devido ao vento que soprou ~~~!';' ~:itl,~~ I~~O~~ J~~~l : : I {~~:~~SS~I~W~-; l~II~~~II~~ Moria da nossa. Aduana. 

~~~~::~~~!~:.~ e~1;:~~:~;~~;t~;~r..:~~~ª~~:::;;~~ ~~ii}~i~~:{f;:;;~~~1~I~,~{~\lt~~}f:~l~~:{~; B~~~~ ;Un~:io~~jr!oo :~ ..:'~~~.rino 
g 

~~e ~:z=~'in~~;ab~:~ar r:sd:l:~ na nossa bia-sul. São êles os se- ~rl~;II ~~U1 ~~ I'~l'~1;~iu~I~~(\lIo~n71~1~~I~II~~ 11~l~I.\~:~: S FA~M . A~OSN~~~i~ento Ma. 
A ••puma d. Colgoteconlem 

o navo ingred ien,e que pe· 
nel,a at' á, fenda, e~condidD' 
enlre OI denles. Livra,os da. 
residuas d. olimenlos e do. 

a ~a~~w:o horas teve inlci.o !~~~:~~~~::~~.:=~~~~:~:~~ j&.t~~\: '~~~~Kt':~~1;::;~:~~~Wi;~:1::,:t~::',i~~ raso ~:!~:: ~ AI~aide.s Mira 

:a::r~td;;.!~:~ o~b~~:~~~oPtà 4~ Júnior. 2.000 metros, taça Raul n~~ ~h~~;~,~~~ Il~~fgl~.'i~~~~~ t~~:~~~s ~'~:~ ~;~ll~:;; SrttasteO:::~s~~rt~~:~hC~~~~:~ 	 bactericu que t ão a maiorcou 

sa do mau hali lo, dos dente. 

embaçados e amar.llos. da.
ie~~~~~ cJ:~:t~~~~ntino e Pi. 1~~~~~; ~~~~~i~r~~gaa ~á~'~~~ ~i\~~:;1\;:!i~~l;:;\~~~(~:'j~~~:,:~~:~#~~1~~!f~t: Jo;:tô~~oS~:;mr::~~as e LuizSr. gongl",o lmol1es.edolcoriesda. 


nheiro' Guarita, Procópio e Hugo : , de Santa Catanna (Bronze Im· 1.'11\ uul ro d ll b~, ,ollel(> ,.:~~':i. I~wllu)\' l'~. Menino: Luiz·Carlos Amorim, 10rOl0l , Porino' que Colgole 

limpo ,eolmente os dentes, em ' 
b.lle:ra. conserva a. gengi YClI~:;;'~~:::~nn~izeta, Loló, Beck e ', bi~~~; páreos, conf?rm~ ficou l\:~i~:,;i'f:~ ;~:::,:g~>:YiI~:::;~~:~1i~~~,~(~~ Jovem: Deodor~ Lopes Vieira. 	 e o halilo p.r'firmes o .ad ia s. 


Tainandaré: Pereira Newton e ontem dehberado, se~ao dtsputa · lIlclH o;o.. CI\lQ ( 'on ~tll\l~m MI:l~ C(~l l l l .Jl'~. Tu· FALECIMENTO 
 lumado, Panoo usar, hoj.m••• 
mo, Colgate. 

Costinha; Feneira, Jaima e Boa- dos no ~róximo d~mtngo. ~~~~~i~: I'f~I:ll;,; 1 ~I~r~~~,\\~ ' i~~{~I~,,~il~,~'s;~Z~IS~~~ Faleceu o menor ~Adilson, fi · 

ventu a" Galeguinho Rosa Júlio Dos pareos reahzados, saíram IJUt'. lima n .'" l'Olll'luido ° 1'()~III,.Il(), 1 1lI ,~(::1 Ilha do sr Alvaro Luz efetuan· 

Perila~buco e Man'dico. ' • vencedores: pri~ei!~ páreo loles ~~~~!!~O l' I·CI ·()\n l ll.'Il~a o!> ~CtlS :;1.'1' I- do-se hoj~ o seu e~terro no ~~~~;;~;~~1~[1~m~i
11:11 '11 

Às 1540 o Aval movimenta a 4 remos,. prmclplantes. ~ . O~~ ESI·m:n:' : .I.IS"L' Cemiterio Publico. I 


a pelota: Aos 7 minutos de jógo, "!etros-~la~huelo , tempo 7 20 ~ ": ::I ~U~;fi~:al-;lo~ ~~~~;,ll~'Scla( lIl~cgc~1 1;!!~;1:,::i~; - À rua Itajaí, 19, faleceu 

Amorim estende ótimo passe a 2 - Marttnelh: 3'\. Ald:_ ;uz~i t- ~~~IO~~;III\:~~ ;I S.~I~E:I:lI11 ~;~:I ;; l~ O~~~\~~,I,It; ~~ a sra..d. Maria Viei~a de , A,gut-

Lolá que com forte tiro abre _Segundo pareo, ca o , p. nc, um., lUllll:O;:-;;IU clt.' especl<l ll ..l ,l :. (\lIC c" lu ar, cUJO cadaver sera hOJe tnu - 1 

a co~tage~ da tarde. ma;cando ptantes, ~ .O~O metros- Marttnelh, ~ Igo Cc °tll~~'tll\ll~jll;':::lnJ 11~~:~ ~~cllll~~~~~'~tI ~~~~. mado no cemitério do Ri~eirão 

o 1.'" goal para o Avaí. Aos 17 tempc:» 617 _. . ~!i!:".,JHI!>'J~~!:~gc:O;'de~~~ ~~(I ~~~l~ n (J ~~!~~ - Será enterrado hOJAe . no __~~~~~~~~~~~~~~~~~_~ 

. to L li assinala 02" ten- Qutnto pareo. Ioles a 2 remos, (1] 1~n t. l t;;1O \~ltl.ulell.lml'll tc lhlllOnalls cemitêrio de Santo-Antonto o 
] l	 lUIt-Ima hora::n~e s~m ~~sse de Nizet~. Aos novíssimos, 1.,000 ~e~~os ,- A~do ~fiS{lt~;l~;tcl~~~~ l1"~;IO~:;jl:I:l~ ~~~~t~l~ilic~~ cadaver da snta. Darcí Teixeira , A enlrada Irlunfal 

20 . t S h ' m 'nala\ Luz, tempo 7359,10 ; 2 '. , Rla- le n.o- ' "'n",I,,, l>opul.u'" Pu> ex emplO. lalecida no Saco-Grande. em Adis-Abeba 
o 3.~t::~t~S, d: u~v:tn ~~~ 22 1Ch~::t~A)ãre!~"lol~;a:h~el~e~~;' ~~~ lt~~~~;"c~~1;;~:~::t~"lj~:i~~:1~t1'~c'11:~~~-	 . -. . 
minutos Beck conquista o 4.<1 p . , ASSllll l'Um a "dC"POl to " , temos OLll1<1,., em N t t 1- LondIes, 19 (UnIted PIess) Continúa a luta na Grécia 

I A' 25 t Lolá . classe aberta, 1.000 metros - 1{\lCllll<,Hi (undu;l)u, 't1c ~poll ho · . 'de~- Oas ta o ltaS - Notícias procedentes da d 1 - t r b ' I' 

~:a' o ~~o go:'ln;eo:~ pasS:s~~ ~:~~~:]o, tempo 5' 22 1/2"; 2'), ~~~ l:~:tJil~I~~I(fl~~~I~~~:,~:~;c~:f.fdKy~:i!~~ _ Abissí~.ia ln~ormam que ~ailé- ;~r~s,osh:n~~r:e:'et r::;~~~ d~s: 

Beck. Aos 30 mtnutos, Schur- Sétim~ páreo: skiffs, novissi- !:1~~Ge:;â!OiJ'11~~~·~I~~0(1~1~1I~1!~1}~luJ111~ ) ~~;:: Começaram ontem e terminam Selassle fara, a qualqu~~ mo- pejaram ~r.andes massas de tro 
mann marca um tento. que o 1000 m t -Riachuelo (A) I... "ht", ho" "hln<llodo" ·,oncha". amanhã os tríduos. que se rea- mento. sua entrada tnunfal pas. auxlhadas por poderosa 

juiz invalida. Aos 31 minutos, :: ~ 5'89J~;'?S2Q Riachuelo (B) ;)~~I.~t~~~':C( ;o~I1.~ I ~;I~~acl~~~".·~~~:~~~oSci·ll~~: Hzem na igreja de N. Sra. da em AdIs-Abeba, afIm de l'ece- aviação_ Fazendo trente a essas 

Niz~ta marca o 6 .° . tento, do Ortavo páreo: loles a 4 remos: ~\~l~~~l~"~u 'e~l~lllg~;:I" ':S~~I~~~'o~IO\~ "~~!~ Conceição, às 19 horas, ,em lou- be,: 8;.s .homen~gens dos chefes forças, a linha anglo-greco tem ce-

Aval. O Tamandare subst~tue novíssimos, 1.000 metros _ Mar- ~~c: tl3~ \glel:~~\Ojo l l:;;IS\l~II~11in~lof~!n~1 1~I~l~ vor de , S. Jorge, .padroetro dos ablSSInIOS localS. dtdo terreno p~l"!o-a-pal~o, mas 

Rosa por Cunha: Aos 33 mlnu- t inelli' 20. América 30. Riachue- senhoritu, CSl'l'C\'CI': " " , II l.'onheclda Escotetros. No dta 13 (quarta· causando formtdavets batxas E03 

tos, Lo16 conq~.nsta o ?u goal 10. ' , ;:ã~~:S!1~1l~~:':;lHfcOl~W:Wt"ld~ 1~~;~ :n 4.~ J~e~~: feira), have,rá missa às 7 horas, agre~res, calc.uland?-se que es
do ~vaf.. Termma O 1. tempo, N - fi m bfd n~II~~'fto e l.U1i formlza<,;fio do~ vocábulos e devoção as 19 horas. Agrade· tes hajam perdtdo a.te agora para
s com a contagem de 7 a O, favo- essc: tpareos't ora R ' oh t lOS usados no esporte. cemos O convite que nos foi ., mais de 60 mil homens e a quar· 

rável aos rapazes do Aval. Apôs ~~ ;::;~s~Ja~~~~~i, 1~~~:r~: lUo. 21 ~o~D~rfQ~~ :~~!" Ie es lá gentilmente feito para assistir· \ . , ' ta parte de sua força mecan~. 

~r=-;=:t~::~gu~~~~~:~d~~~: co, 6; Aldo Luz, 6. gf:~j~~Z~~~~e ~s'liil~~~~'~~~ ~so~~~,i~~~SCq~~ mos a êsses atos. :~:te:e::~o~~:: ~Pre;t~dg~a~~~
.. • Imandarmo!:> ao estra ngeIro seJom o r len- - . - - 
5 minutos, dêsse ~rtodo, Schür- SAUL lAtIR DE AMORIM ~. ~t~~~,,~~ell~,C~~idfc:,l"~e U~~s(:oc.;~~r~nl~~~~ i~lo~~ml~:~Y~v!~~á~~~r~~~~~ S~I~~I~('i~n~:~~ inimiga., 

mann marca o 8. goa1 do Avai. Ocorreu, ontem, a data natabcta ('(,n l. quer do l>onto~e-\'lsta esportlvo. slIccdCl', os espol'lista.:; Ru<mlem, no e~. 	 No norte da Áfnca, o avanço 

:~~:s~a~u~esu~~~~e ~~!i~ ~~ 10~~~':,sPO::i~~~!auáe::~~ I~(~:~!)~~~~~:;:.l:~~~:,r~~:(~~~d~~~~,:'I!~~~~~ ~1~fl~!~!.:oi~ill~llll:~~~~~me~~:I'~r:~~~:~~~~~;JI::~ ~:~~~~em:~ f~I_S~~~i~c~:i~!: 

ro, no Aval. passando Guarita a do Aval F. C. !}~~~.: :~~~~e~~ (~~~ \l~!~~~~r~~l~~~~so~sc:;n~ I~!~:'....~~~el~~s~o p~~[ir~ ~~,,~11~~eS~ro d e- . ,_," "_"' .. ,,.~ ~~_ ".~_ ______ ' prisioneiros caíram em mãos do~ 

atuar de- back. e Artur de mé· ApreandldO"OI••quete ingleses. Entre êles contavam·se 

dio. Aos 17 minutos, Loló mar· C a r t Cl z e s d o d e a -D,,.,t••n.n- vário~ austrí~cos,que declararam

~iz~t::o3g::~ut:: u:JX!.as~m~~ LA 	 l~ov~ York, 1.9 (A. P '). - A ~~~ s~~ea;:r~~a~~=i1a':n::~~~
rim, de um passe de Ni2eta, ________ ________ ag~ncla Dom~l anunclo~ de Tobruck, 12 "tanques" alemães 
conquista o 10." tento. Aos 22 NO'. 2• •-'elr. NO'. Sa lgon que os m gleses .apleen- penetraram nas primeiras linha, 

minutoll. Beck assinala o 11. 0 de.ram O paqu~~e . fr~nces d~. 15 de defesa. sendo, porém, recha. 


goa1. de .um passe de . Amorim. CINE ODEON CINE REX I IMPERIAL mIl toneladas DAItagnan . çados, ficando 4 dêles desman·
Aos 38 mmutos, Amonm marca 	 telados em campo. 
o 12 ." goal do Aval, encerrando Fa•• 1802 _ ___ Faat 1581 ___ ___ Fone 1-581 __ DESPERTE AIIUS Enquanto os aviões alemãeso 

a contagem da tarde. • Vesperais elegantes. A'. 2, 5, 7. 9 hor.. A'. 7 1/ 1 ho,.. DO SEU FIGADO atacavam . sábado ~ noite Lon· 
No quadro do Aval. todos A'. 2 • 41 /2 hor.. Harry Carey e Edwina Booth dres, os mgleses fIzeram longo 


atu~ram b~m. N.o do .Taman. Nalce um crlmlaolo. Miniatura em ComDI",.nlo n..elon.leI. d. S-~""-E SoIWi ..c_ ataque a pontos da •zona ocu· 

dare, COltmha fOI o maIs elfor· C I I I d D F 8 	 D F 8 N I P THe pada, causando também grandesT d H 
çado, seguindo-o Mandico e -p ....n~ n;ta~~:al.· . • . ra er orn .. - atura. Sou fl••.:"!::':.r::.r. dl..l.m.n'.. estragos. V~rios navios alemães 

Newton_ Orgle d a ledad Sh B ' o · B to o umlitrod,bm. So. b!Huio de abasteCImento foram bom· 


_ Ajuizou essa partida. o sr. • V t~mo I.. ort As mais incríveis aventuras no Pat o rlen e bmpe radna ::r: ~v"!~C'nte. U~ alime~to. não aio bardeados e afundados. 

Alberto Moritz, que se conduziu A o~h' i sertão africano, apanhados por em :'t~:;:,e ;!~!:~:m~ O;r!:~<!8d!D~~~~~
'dnn 
com imparcialidade e critério. M Ir ey em I' uma grande expedição I NOl'te das nOl'tes v~...n'~••baUdo o",mo quo .n'.... 


.. - . A rodada rendeu a impor~ Otl ade sem ar da Metro. CÔPia._ nova .e novas :!~~~!i:~·::l:'F..::!:..~E:: 

tancla de 568$500. 	 emoçoes. CARTERS,..,.. o F;'ado. p.ra uma ao,.. 

• Peter Lorre e o Rochelle Hudson No Pl'OII'ama' Ele só teve descanço quando a ria F "''' 1I......n...... "," 


JOGO DOS S~6UNDOS .O"ADROS . em O ladrlo comellu1o 'aa mio.lfilha voltou a ocupar no lar a Ü'::I:~:;::;'~':;'~;':'::~:::::u~ DES
1N~~sa pa.rtlda, os a~VI.celest~s Ilha das maldições Desenho de p.opeye,""'.' o vale.nt...,e...·.. f.a.. Ita daque,..aI qu.e.. se.. fOi. Emo· ... mar.vilho... para r...r • bUlo ..r_tam m ~r'f v~nce ores, pe a 	 Collipl.ínenlo .nilêlC{liíl'cl' D. ·F.8. ~~.nte e 8Oberdo. :;:":-'Fi.!'.':.' ;'ioP:~~i..c~.!= .............. _ 

contagem e a . Pr.eOl' 1$500 • 11000. _ N.tUi.J' ' .. .'. .,.<; ._3$Qoo.___. _ _....... __ 


Os tentos do Aval foram mar· I , 18 P,~ " ' : tSsôo :"" . .' . P,..t; tS5oo. 11100 ... 

cados por Álvaro (2), Lamar· IIIpr••, anol LmeC!. c_e " · .. ~4. êí..... .........cl.nclliltlnos ..... - ......... -"
C ". '.1que e Fortkamp (2), e os do A'. i1i2 10_. ' -" Fortaleza, 19 (MerldfoifaI) lIe _____ ... 

T~mandaré por Kowa1sky e Borls Karloff, o incrivel, em K. '..- AUJO OLHoi 800160s; - Em companhia do alemão .....--.... ' 

DIDO. Aviso sinistro .I.?..... ,. r. AR - " Valdemar Schutz. ClandestlIio ,
A.1..'t,üu Coõã partida c : r. Eu I ' NARIZ, GARGANTA do vapor "Merlda" , aparece- .'........ 

?co ~o~terno, que o fez com A mais tenebrola de luaa E5PIClailltaJ a"I...ni. do Prot••lor Sanlon ram na prála Cauhlpé oito des~ ; .. ...,. 

ImparCIalidade. • histórial. . . do Rio d. Jan.lro. . . conheCidos. A po!ícll!' .foilü~ 


IRII ][ TAMANDALI No pl'II1'..a: .:1':/ "/' I Pela lIIaD .. 4.. .. la 12 IfI .; --: formada da ocorrenCla e pren~. ,.. ........- 
Conforme noticiámol em nOlsa D. F. I. - C_pl..eftlo lIIIelon.1 , •. ~;:' S:: c:i.~'U t •• , A' tarde 4u. la e IfI ,:;;,' deu Valdemar, que se nega a, 0..-,....~_..... 


ediçâo anterior, 0.1 ~bros.~egrosl Pr.,o., 1$500, 11500, 1Sooo Confúítc)l'Io: Rua Vi'~r M.I,.i••, 24.-Fon. 141'~; prestar .qualquer e~lareCI- _ 

e alvi·negrol reahzarao hOle, àl Livre de ceDlara - . 	 mento. 

o SabãQ 

"'188•• BSPBIJI&LIDDI11
.( 

DE WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca rep tradar 
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