
aUCACO. (HAVAS, POR VIA AtR.EA) - O CORONEL ALEMANHA FAZ 11JDO QUAIITO PODE rARA 1'EUIMAl AIADYII1IJ QUI O IlXllIIIO PODIIA JIAII COIITAI a. 
WIW.UI DANOVAN. QUE ACAIA DE RECR.F.SSAR DA WItOPA. UIIA JIAICIII FAVOIÁYD. DIPOD DO" DO AlIO. 

ONDI: ESTAVA DI MISS~.O. . . .. IAL DISR AI...,A QUI A AIDAIIHA c:oIRCIL\ O ....
,ªPEC ..".DO PRESIDENTE ROOSE- GUElRA UI 1'41, E COM lAUO, os SEUS RECUItSOS r.sr.o. 

VELT, DECLAROU, PERANTEiO;CONSELHO DAS RWÇGES EX· TAM-SE". 10 lEVa AINDA lS1I AlIO, [COItCWIU: ''QUARDO VIU A 

TERIORES, QUE ESTA NESTEANO~À 0f0CA POSSIIIUDADE DtcL4JlOU OUTROSSIll QUE SE A AL.ElWCHA DUENDE DI:Slff'J'UI.AÇ DA Al..ElWCHA, SEU TIO lUIDA [ aJa. 

PARA A ALEMANHA GANHAR A GUERRA. 00 RIAWTtCUIEtn'O DE CASOUItA, E A l.S1t rllOPOSlTO IPlDA QUA.NTO O SEU PODEAIO AtuAL PAIm runrro E 


O SR. DANOVAN FRISOU: - "~TE ANO SUA auu. A lMnNETUVEL", 

Est,e'S quatro Os fazedores 
meses críticos de 4C~~lM:lo8" 

TRtamhui.22>f , r .) - Em 
1..0Ilth"l'S. 2~ (Ht'ulC'l"s) - "o ru."· Thcran encontra ..... qlll1l1 1

rimlu (,!,iti.,u ,h. (11':1 Bn.'1:1Il1w l'S g en era l de" lU ("011 1"-
tl'llllt.·-Sl' tll'S,lt· :l~flr:1 011':' (I 1)1'úxi c:ial" alelllã, illl l"It.l por 
mo mt·s jnlho", ,1('dal'oH () ,:êrca ele 400 J1essôa~, que per~dI..' 

B('\'in, ministro cioSI', EI"IU'st Tl"a (:orrem o território que Ri! .es~o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINAbalho, an falaI' na chhHll' ,It, Bil' t.ende l1p~cle o golfo Pél'sico 
minJ.:ham, "Tt'n'l1Ios eI(' (h'fl'IHI('1' Diretôr-qéréntê: AlUno Flores at(~ a fronteira 1"118:$o;a, Cgt\u]all"; 
('si as llh:t~ elUI"Unll' os quall'fI 1)I'ú elo 1IORHÍ\"piR ··1l(~~6C'iOR '· . 
ximus Il11'S('S c ('nh\o eOI1lPçarú n(J~ Informon-se qne muilo~ ,losANO XXVI Florianópolis- Quar_t~feira. 23 Je Abril de 1941 N. 8226sa aS(,l'lHlt:'uci:I, 1',Il'S :ll1l'lS lIll'S, lIú I dH~r(~H daR t rihoH al'UbÜR rc
fortes '·"7.("ks par'a ;ll'I't'dil:U' qllc \"()Hm·Hl~. l'njm~ atiyjchulcR ro
{'ons('l-(uir('nlos ,Inlllimu' 0)0; nlaqm's 

tio inn'l' noturnos antes prúxil\ltl OI Elladol Unldol OI britlnicol já eltão ;;~)n;, '~;:::::"::,';::~'a~~,l(~:l ~l'~t~~= 
no, Tl'nho Illlllh'us pal"l alTl't1i1:n' leguem a 'ornecer Galhardos soldados da Grécia no Irak 1"Rlinll. 
qut a cil-ncia :.dl',mçon 1:11 ,.H';hl tlt' petrõlao • RÚllla l: ma. llmi(o i 111 JlOl"ri~lIl'a 
d"s('n\'ol\'imcnlo, (111(' p Úl lt'J'{' lllClS T~tnll1hlll. ~~ (l r. P.) -- Sa lalltl' 1'1n t{ulu}; ('~taH ath'ida
o,·iI:or "S~"S ~I:O"'ll"S··. . Washington, 22 (H.) - O Turquia foi rp( 'ehida l ' 01l1 H:t  dl'~ (', () alPlllão \"em IJ Cllti~ . ao 

PI'('n'l1Il1 mnda IJ SI·. Ik\"ll1 '1Ut' . ~, d Estados Unidos t isfUl'ão a 1101 íl'Ía dc~ CJ1 U' li <pml a~ alltol'iclac!0s fn, n('p~as 
"o IHwn ,hl·i1.i.ni(:o n;~1l }.wlIsassl' ~~~~;~l~aráo~ facilitar o abastc (il'à .'Hn·talJlm ch'semlmr(" ut lia ~I'ia })(\dil':llll . há ('t' )'c 'a li" 
(I~le () p(,I'I~n .eI~ , 1II\'aSaO j;1 ('st:I\':' cimento de petróleo l1orte-ame )HHlol'osa fÚl'c:a exppdit 'ion:Í  spis 1I1P!-iPH, ql1e aha\HlonaRsH 
fOl'a das ~)()sslhdltl ;HIt-S. mas qm' rícallo à Rússia. ria 110 11':11\ , com () ohjPlh'o d(' o pní:-: dl'pois qu e se ranglo
tlldos .tt'\'Iam ,('Shtl' prt'p:lrados parn A COlnissão Marititna. anun- 1,,,otegc'r os intpl'Ps~(lS qw' I'íon dI' 1('1' 111<1111 ifl0 PIl! re\'i~la 


l CHI I1PHHe llaí~ e )Il'eHmi l'  ("011' (J ·' llllll'ti··. li <!('RIH,ilo Ib
~,~!~:I<~~"I::,.I:,I,~',~:.:::O~: a~i:;:::;::~~." ("~:;: cia que acaba de .co~ceder Ii 
se ('OHt 1'1l (lllulqll('l' pOH~Í\'('i [-;('\"('l'a rig-ilàn<'ia <Ias al1tol'i


f,«('I'ill aintla o ministro cl41 Tl'nha- cença a um naVIO- aq~e, o n\'fJtlço nac!1H'la 1,,·iti,ni<-nR. \'Oll
all'1lIãn dil't'  ,lf'R Hentip;
lho qu C'. nl) l'USu ·'.k in\'~ls;ill, os hDodd"~ para em~reen er o ri sit,m 11lI11Wl'OSGS,ão. laml}("11l
Ir:oh:olhos ci,·is ,Iniom m:onl<-,.,,,, transporte de pet~·oleo entre l\peSDl' clt" não Ic\1' o h /H'{'r  C'llpfps t1 0. I riho!-> úrahes eUl 

orgunizndo~" l'ol11 n 1JI('smo l'it 'no U~l pôrto da Califol'lua e WIB:
 no forllllllu,lo 'I lia 1'1 11<'1' ,\",In H1H1H tmlc1a s, e foi 11m fios <.Iuto
de ati\"Õdnole", dlvostock ou Nagaevo. na Si raç'ão ofi('ial a ('s~e l'eSIlf"iln, I'PS da pl'()dalna(~ão ál'uh0,
----------Ibéria. CUl ('11'<'11108 ()fi('jai~ SOIl!'P-~(, agora 11'anSluiti(la cliill'lamCllAlllm • tralada a Durante os últimos seis me- que a II1'e~O l1ç'a de t rOlHls hl'i  I p lH)lns ps(n<:ões all'l11ãs, l!iI Noruega ses a Comissão autorizou fre- A constante ofensiva das forças gregas tem mostrado ao mundo 110 lrul[ RPl'ril'ú, l' lU ]ll'ogranlaS árabes.táuil'as I'Hllte os 


Esloeohno, 23 (C. P .) - Segul1- tamentos Similares. Ao que pa como uma nação de homens livres pode resistir a um brutal 
 pl'imeiro lugar, llUra pl'ot('~Pl'
do despachos procedentes de Oslo, rece •. a política comercial nor agressor. Soldados gregos. cujo moral é elevado. recebem peque, a l'eta~llal'da da TllHluin. no TOSSE? BRONCHITES?as al'loridarles alemãs impllscrnlll fi te-americana. resultante das nos presentes das moças ·gregas. antes de partir para a frente de caHO d p ser t's te país nln ~ 'a:l()
Illulta de 5011.000 cur,;:os ús dda,I,·s conversações entre o sub-secre  batalha. (Foto de ,· British Ne.,,,>, para O ESTADO). pela Ah'm:1l1hn: e. em ~l'g'lIll
de Sla\'ungt'I', Ealgt'sUlul l' nlllms tárl0 de Estado, sr. Summer ----- do lugar, ~cl'ia 11llW 1i1l11:~ {k • ,.do dislriln de llOIlHllólJul . el11 ('011- Welles, e o embaixador russo abastcC'iluelltos se n hHa se 

sC<lul'ncin dos alns ,lo sahota~olll . em Washington.sr. Oumansky. , . / 

qno eOlltinulIlll om COl1slalll,' :ou- não sofreu ainda modificação , / 


Illenlo. Acrl'llilam as antoridoMs prevista por certos meios. em

,,1\(, tltlW organi7.ação de snhol:ulo- razão do pacto de neutralida

res tr:oh:olloa nl'SSO dislrilo, poi. os de concluido recentemente en
 ELIMINA! FORTALECE! 
comunicações alC'llliis forall1 corla- tre Tóquio e Moscou, 
dns numerosns \·C7.('S, apC'snr dos 
nmi10s ~lIardns (Iue as poJicimn, EstAI trlate, meu .. mOr T 
Esla foi a mnltn mais elo..ada 'lne 1'eno brOn1J1l1t8? EoUo com too.e? 
os alenu,es já illlplls<>ralll à Norue- e leI de Nool!lO Senllor: 
IIn, 86 te ..In ° roNTRATó88J!1. 

CHEGARAM 
OI a'amadol e luper-elegantel 

lernos FISCHER 
e ai inluperávels 

camisas DUROfLEX (fiscber)
exclulivldade de 

.i-\. ~1 ()i) J1J I .l i-\. R 
IEEE 

á venda na 
FARMACIA ESPERANCA 

••••••••••••••••••••••••• Rua Conselheiro Mafra," e 5 
• • FORE 1.6112

Dr. ARAUJO-~;~~~G~~Ó~N~~ : TRANSFUSÃO: 61 (Defronte à casa Hoopcke) IIL,,--II 

Especialista; assistente do Professor sanson • .I-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~d~~!!!!!~· c 
do Rio de Janeiro. • DO 8ANGUI'; (~IARAVlLnoso) • "O amanhecer não está istélnte)) 

Pela manha. das 11 às 12 1/2 e c. 2 -d t 3 'l e Atenas. 23 (U. P.) _ Emanuel J~ Iescra\'os c temos o propôsU","ACc.on!uItas: A' tRrde; da8 4 à86 1/2 • om VI ros aumen a o peso qUI (lS • Thouderos. que no dia 20 fô..~ de- co~batcr até um final vitorioso. n-
Consuiiório: Rua Viiür MóireleiO. 24.-Fone 1447. Ünico fortificante no mundo COln B elemenlol tônico• . • sillnalÍu pu. ü pü,:.. de :::::::"tro "" e~.ln" d~ ~DC • lula "OI· ....e e das Relações E:ateriores e da Fa.. (~récin K'rande ter.inari com ~ 

• FO/;foros, Cálcio, Arscnlato, Vanadato, etc. • zenda. passou a ocupar a presiden- ria". ·s famosos lIomandantes e e cia do Conselho, o rei Em seguida., Emanuel Tholldf"·o~;'que JOl1l'eDo. " • Cuidado COIU ti tubol'culooü • 11 desempenhára temporariamente, recomendou à nação que "lute. para i 

alemães de submarinos e Os Palidos, Depauperados, • :::u::t~Os\~ê:::.~:~:r!c::::Pa:~:; =:~.::::: I::::,ã:: ;"r~:~:.li:':~ 
]"mulrNl, 23 tU(ml('rll) - .\ J\lr.~"lInllll IlInc;,.lu tlIU! li .\IClIlllllhll C(~n('('de 11Uf! 1ioCJl" I e d e COIRO o no\'o "Homem. forte" da e acrescentou: _ I'atra'·essa• .,. 

~,:;;:::,:, ,I~,,:~,:::;:..~":~. d;:;,,,:~,"~,~:,~' I;::': ~::'::'~:'~I,,~~,:·:;~u~;:::~.:~,.~;\.;::m~~,ccl!:~:·. ES~i~so~~e crfu.:,~f::fos. • Grécia, . A ,. u~a no~te .ne.r., "mas u amanhece. 
Inrornuu;Ao rol rorncl'Ida ,u!10 "'I', .\Ir.· "(:" ((H'um IHU' "la dl);lIn&:,ulduN", I. C ' ui e Na eerlmuma de Juramento 

• 

que nao esta distante 
xnnde(', In'ln~(!lro lI...d .do .\hnh'JIIltadu, T,IIIII) u ('aplU\u S('hl'I,ke CUJ!1fI I' (!n· rlançaS Raq ticas. / • prestou por ocasião da posse, e qu~ Ao e:ateriorizar sua K'ratldão IM

~'~:II:~.n:~:: :~~"~II:;'~III~:J:I(!tl~~(I~;:~~~';I•.~:lll. ;;I\·:;li;~: ~:~~~ ~:,~~I~II::~n;~~~::.:~::IIII(~·lr~;.;lll.:I:I~ Ie Superior 00 óleo de F1Vndo Ise reahzou no m~JO dOR alarnl:J.~ la,a~uda br.itânica, o atual primeiro
('1Ic.;llo l,r01llllu:lmlll ~III TnUellhrl1U. d<'ioOllllado1' no Iwr\ h;o 11m Hublll:lI'lnOl'; e de BiJClIlhou e aéreos )trovocadus 11elos ataque! da ministro disse: 
. ,o H. ,\h'!l:lInd<'l' l'H:r('<;("'lItou '111e o Cfl· 111.1);, ~,III(,lIlou ., Inlmelru lu rtl do Ahlll· • Receberão o efello da frans • aviação alemã contra os subúrbios e "Sabemo. que, por trás dela, es'" 
IIHilo !o4(:h<'J,ke, mmlllldnnlf' do C·H!". 1.l lIt.ulo, "nlo I'r('lu IllIe f'II11I r.~peI'Jr. de • fU8lio do f'i)ngue e a IflDiflca- e porto do Pirêu. o novo primeiro- ...i. tão oS EstadoB-Unidos, cujos Ir.n
~:,JI~I!:::rl~:;rl;::lldl:.<'I:!:~:~:~t('~on t;:~~~U~n:l:~, ::;;:Jll~:;: :~:;:;~ ..:~.I'UrIlJlII );IIUclcnh 'n~n'e e ção grrlll do organismo com o • I' nistro com.prometeu-se a conduzir a des ideais nutrirão um mundo 110

::I'~~:':I 'lU~ll:IJ'::ll:JI::I·:.lI~·:lfl·:,1I 1~~::~'II:llll~~~ hl~~.,;:::,~1U II~( :ll(~II:;:·.(II~f:;~I:: fl:III'~~~I~(~nd: e e ~t'i::~eà,,:i~;;!atI:::::~:::c:!:: ::Ca~o: rt:!:oa:x~i~~~it:~v:~O~r91~ 
IIll1alnU'n'~ Ilrl~ lfln('lrn dfl~ iI,,:lt·,.I(:.'j, .\m· .\II,mllt'o·. (' C!onll\ll, ('UI ,;(Ou lI(ho, • e reli. Numa alocaçlo radio-telefônica ",itóri. contribuirá para a criaçlCl 

~;::n!~~:I:"~III~;h,con:u:(lccc~:~;~:I(:~: ~~!~ :I::~o~n~~:;:::od~t.q:~!tI::!::::;II~~o:10~e H;:~~ e e diricida ao pala, deelaro.: da fôrça moral, que governarl 
"fulho. do Corvalhu", a mal••lta di•• coIOlf"'. ••••••••••••••••••••••••• "Nlo nOI ...re..OI converter em amanhã todos os I'aíse~", _ ..... 
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••••• 

,---	 • 
• ... prD~.,,"'"..8··································· 1U.·P~. ~ HEMORROIDES 

=:':"~j~I "Aalo' Vla9lo Oe.ela" I~~~~:;.S: ..... ..,..cIfIc........... 


P AI FI I C' 'b • ~estou , ~nça de que OI 
Á•• orto cs,e-· orllnópo 1.·- ur.tl I • alem ~4r1am p1lne~ndo 

• S.r"l~o 416110 de pa'''Relroa" lleo..eDdll ealr . 1. capl ai " CurnJb., co m I um outro Ppu~ de propa
• ..ld.1 t. 6 hor. . d. lIIuba, ''C~Cb'Ddó p. .....lro. par. ' laJII, U(,",cuo,u, gandaio ta paM do mundo_ 
• J"lalli, JollI"lIle, COIII "alça0 p." Slo "'1110 "lUa. 00 di. ( __ dlllo. • 

: Solda. pena Porto AleQfe. c.t. 5aa. leira. e domingo. I Dôr de dente?
• 	 à. 3 hofCUI da manha. • 

: loror I(c)es e passagens: RUI Felipe $(hmidt : w..~ 
• cedrJiclo Am." . Nalo, lunto I Lote,la Federal) • '••"u.R.......... _
e 	 e ................. 

~~..............•................. 

},,,"'" Iq..~~!~!dO~ i OIOr. Remlsio ,,' iliil~!"cllll ,( 'rance'el Farmácia ((E5perançâ~j;,~CLINICA -MEDICA 	 " , ealemlel ' 
,",olntlu Inttln... de Paris, 21 (H.) - Anuncia-se do . . 


Seu 0'.. • Cfl.~... t1II que por ato recente o ministro 

Oual da Educação da Alemanha 
 farmacêutico NILO LAUSCONSULTORtO : equiparou os t ítulos dos diplo


Ru PtUpt Scllmldl-Edlfl· mados pelas Universidade fran

tio Amma NctD-foot 1&91 cesas e alemães, Hoje e Imlnhã será I SUl preferidl. 

, " I I ~ .... 17 110,.._ 


RESIDENCIA' Coquelrol Praia Clube Orog., nlcionlis e estrlngeiru 

11.". B trdllo Mil, 1111 EDITAL Homeopltia. - Perfumeriu. - Artigos


- h l)K 151 -	 Tendo sido extinto êste clube. pela
r8l0luçio da ASsembléia geral dOI só de borrlchlcios remlnelcentel, ,ao convIdadosAU.nde a chamado. 	 edltll. todos OIpelo presente .ubs

t. 	 crltores do LIVRO DE OURO a ~rocu
rirem, 1:0 prazo de Belllota dias (601. Garante-se e exata ob,ervâncj" d-e 
a contar desta data, a ImportARei. ,
de sual subscrIções. que li acham receituário médico. 

• T3mbém o org3nismo hum3no. lpuclho dcli em poder do sr. aecret6rlo Belarml
ndissimo, não pode funcionar hem, se 35 :Ç U.1S DO Corrll Gomes, resldeote na rua 
virias pcç:lS csti\'crcm sejas c c: hcilS de resíduos. Geoerll urt, 183, nesll capital

Florlao 15 de AbrU de 19U. Preços módicos 
• Uml das mais irnporuntcs de5s1s peças s:ia Z WOODS. tesoureiro 
os: rins, a cui3~ (unções se 3,h:m1 lig.ldos outros 1l0v.- 6 R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do 
órgios d3 máquina hum;m3. Mercado, frente à Casa Hcepcke). 
• A limpcu c dcsinfccç.io rcriódi c3 dns rio!', fone 1642 
lei!>, com os comprimidos de HELMITOL 
de B.1}'cr, gaunlc o seu perfeito funcionamcnlo CASA ANTENA 

c ~sulu na SJ.ÚUC l tuJI c num3 Mudou-se para n mef ma 
velhice sldi3 c livre de :l.ch:l.qucs. rua 'Tiradentes, U ' 56 

Especialidade em consertol deO,. Adelo Moreir. 	 rádios e de aparelhos elélrlcos HELENA DE VARGAS 
em geral. Manicure e especialista em "permanentes"Oito Seriedade e prontld!!oADVOGADO StOSRlnSVÃO&M 	 e penteados modernosCouultu • pauceres ASAÚOEÉ 10A 	 Preços ao alcance de De volta a esta capital, comunica às suas genlh


Aç4H e''', oeOllLerclais I - todos- freguesas que se acha à sua disposição, no 

VISCONDE DE CURO FACILIDADE NOS

PRETO. 70 Salão BrasilPAGAMENTOSI (j ·HELMITOLFone 1.277 P R A ç A QUI N ZEN. 10 
v.19 

............? •••••:e.~••_~••••••••'•••••••II••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• -',',>c> . c: ' 'c, . ': CC' ,y,:""" ",.,.. <,,, c . . . 	 • 

a 	 :• 

I etról latiOIII:íUIB, 	 I 
• 


~ .. 
I 
~ 	

: 
cConstitue um acontecimento memorável e digno de A primeira Companhia 

registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre- Brasileira que ·recebe .nOI 
sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni- Elladol Unidos .. dlplo.... 
dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber, e maclalhade honra ,pal. 
nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos aprelalacio 'dOI produ
~~~;~~a~x";b';;lêÃ~on~i:i~~'Zr~u~~'k~. exatamente na 	 101 do pelr6leo n8ClOnal~ 

I:::: Opinião da Imprensa ~!~~~ 	 ..::.:"'"•.:.:,.,' 
• 	 produzin~~v~~s~ ~:~~ ;ee;r~~~~a ~ ~~~io!'~':-:'~~~u1~~ v:~. 
• 	 traídos do sub-solo de suas riquíssimas jazidas de xistos pe- . 
• trolíferos em Tremembé. Capllulo 11 dOI ESTATUTOS. 

• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Al't. 4° - O capital l'epl'8,entado pelas acões • 

• de-honra concedidos pela direção da Exposição Nacional dc comuns é de 2.600 (dois mil é seiscentos contos) de • 

• 	 No~~ Y~rk"em virtude da apresentação do mostruário que (~~~e~~V~:iC:~l ~)13~~a(~;"z;.. mil) açiies de 200$000 • 
• ~o ~:;"'s :r~~o;~metêra para aquele certame, compreendon- Al't. 5" _ Ca.da ação da dil'eito a um voto, ',. 


• Depois de passar pela fase inicial de estudos comple- qualquel' que seja o númel'O das ações do acionista. • 

• 	 tos désse importante problema, a Cia. PANAL está constru- Art. 6" - Aa açõe. integralizadas poderão ler '.t. 
• 	 indo importante parque industrial para produção, em grande nominativa. ao portador. ... 


escala, de petróleo, gasolina, óleo Diesel , parafina, óleos lu- Al't. 7' - A diretol'ia fica autol'izada a emitil' ·,t,. 

• br'fk!\!!te!, <:!e')~t') , fe!!'l p "',1 mern.ns outros derivados. até 3.000 (trê8 mil) contos de l'éis de açõe. comuna e .. 

•• A PANAL marcha. assim, de conquista em conquista, até 20.000 (vinte mil) conto. de réis .'de açõ.. preie- ',··~-,'' '',
..:.i••, , 

para dar em breve ao nosso país o elemento vital do pro- renciais , no valor de 200$000 (dusentos mil r'is) cada 
• 	 gresso moderno, que é o petróleo. Todos nós devemos sentir- uma, com o. juros fixo. de 10 % (des) e com direito ., . ..,,..•'''~ '.:,,.~I 
•	 nos jubilolOs da vitória que a PANAL obteve na pátria de a uma bonificação de 15 % (quina) sobl'e todo. os ::' 

• ~~~t!:~~~seeq~:rt~n~2~e~e;!d~e.,:eco~~~~~.,';~~~d~0. brfl~~~~~ lucl'OS dt~".::~:_t~r~ec;::~~a-d__ ações, em rela- ' . 

• mente em prol do enriquecimento do nosso país. ção às comuns, dá-.e quanto ao. juro. e , dividendo.. •
I (DIARlO DE S. PAULOI 	 :

i Oportunidade única para o êmpr.ê.o i~! jFapilal, I 
: Informações com o agente autorizado para ,Sta~ CatariJia: '.ESPIRlDI~O;~~N :·•• 	 .•• 
. . ....:e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;••••••••,.~••~~< ,.i.__W.V.~••., 
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a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FIlO "Café Java"
Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 
.aMuDADa DO-...lIOa-'IIUI-DOI-"AIIOI' 

• __ITAL DI CAIUOADIo Estado .. '"-~''''''''''''''''''''J_ 1Iu'_I IMJIaI . ..... •.........

IM aa ...... :=.:.=.~ :-.:1:':.. _ ...=.-- ..... -- ,.,., ~ .....~ .. 
PnIIa'f: .:r~!~":~:-III"~.::J: ,·~L:'~ 

Redsoçlo e OlllolDU • aa.x..•.'1HDborlilbu.q\l. 'III .._d_a 1I.lIlIIIIftIa tomarall Plrta nl 


r.. Joio PIDIO a. 11 ~':'l0M:~ur='~M:ar~:-::~= ::r:'a:=~:I~,:" lodol. 

... Collllll6rID dllnlllndadl da Itnbor Jenl dOI PauDI I HOSPllal da 

Tal 1021-C:.:. pOlt.I IS9 Clrldadl di FlDrtaÚ\lOIII. 15 d. abrU tIt lUl. 

nesemb. ANTERO FRANCISCO DE ASSIS. Provedor . 


ASSIQNATUIIAS 
 GUSTAVO DA COSTA .PEREIRA. Secretário. 
N. CaPtt.,: 

AIUIo 'OSOOO 
SemNtre Z2100U 
l'rImNlre 121000 IMPOSTO DE RENDAMe. 'IOOJ 
Nomero nollO I!IO Arl. 77. - As pessoas flsl· 118 eslações flslcas. 


cas e jurldlcas que pagarem Ar\. 1 - A partir do aoo
.;:.====================;;1 reodlmeot08 DO o para en· MI d 'prodUZidos de 1940. prazo a 
AIuIo paiS serllo obrigados a prestar trl'ga de declarações du reo· a es a epoca
Bemeotre Antes de comprar um Rádio-Receptor, os I'sclarecimeotos 80~i clt~- dlmento terminará a 30 de A civilização trouxe. a par de
Trlmeatr. faça uma visita à firma dos pelos agentes lascal8 Abril (Dec. I 168).. grande benefício. também gran-

ADaODalOl mecll&lll8 eontrocl., quaoto às pe8~0~s que ?S re- Art. 6 -: ,,8 p.essoaq IIsl de prejuizo para a humanidade. 

ceherem, e as Imporlaoclas C&8 Dão sao obrigadas a a - Nesta época da velocidade nem
GERKEN & elA., pagas (§ !' arl. a dll lei D°. preseolar declarações quaD todos os pobres mortais 'eonsc


à rua Felipe Schmidt, 34 " .783. de ;11 de dezembro de IdO a totolldade de seus ven· guem adaptar·se às novas eon. 

1923). clmeotos nilo excl'derem de tingências tumultuosas e exaus. 


Agentes Autorizados dos afamados Rádios Ar!. 78. - To~as .as pl'S- 12:000$000 a mais ,(Dec. 1:168). tivas . Em eonscquêneia. reina 

80as ffslca8 ou Juridlca8 que A~t. 27 - Eslao sUJI'it08 um sem número de vítimas, 

por si ou como represeotao- ao Imposto de renda. todos dando impressão de epidemias 

tes de tercelr?~ pa!(arem o~- qUaotos rece~em.veoCJment?s de nervosismo. sobretudo nas 
~eoados, grallhcaçOe8, bODl- dos cof~es publlc08 I~d.erals, grandes capitais . 

Vendas à vista e a lonl;o prazo h~ações , Interesses,. coml~- estaduaiS ou muolclpalB mcl.u- Muitas vezes ésse ncrvorismo 

PI-IIL.IPS 
IISTITUTI DI IIIO,.OSTlrAl I~___________________-: I ~1~:~3::,c~~~~~:,0\l~;~~'lsdl~ ~!:~ur~s d~eÜ~r:~. ~~s M~~~:: ~~o:~~i acsm d:::s~~~:~~~~~:,e;~ tlLlIJOO 

do luva8, prestarão as iolorma- dos, do DI8trito Federal e do metabo li~mo celular. Para estes 
ções citadas no artigo aole- Torrltório do Acre. e. bl'm casos basta muitas vezes o re. 

Formado pela Unlveuldade de 
Or. OJ.lm. Moallm.nn 

rl,?r, DOS lermos da~ dlspoMI · assim. 08 fuoclooArio~ de es- pouso de aigumas sem~ n~s, um 
Genebra lSulça) çoes de.te capitULO. (Dec . tabeleclmeotos autonomos . regime adequado. ou mudança 

Com priUca nOl bospltal. europeu. 21.554). (Oec . 1.168) . de clima. pa ra corrigir o esta·
Cllolca mêelkla em geral. pediaIria. Ar\. 79. - Os e~tabdecl · Arl . 28 - Fm~o o prazo do psíquico. Casos há . cntrctan.doeaçal do Illtema nerV080. apare· men~06 baocárlos. prestar,!lo. par~ aprtJseotllçao das. decl~. to, em que é su liciente estimu . 

e da mulber. até 30 de ab~lI. mlormaçoes raçoe~ . nenhum !unclonárlo la r o metabolismo çelular por 
Assistente Técnico É V. S. um dos muitos rheu de t~dos 08 Juro~ pago8 ou que perceber ~enClmellt08 su o um medicamento fosforico para 

Dr. Paulo Tavares maticos, condemnados a sof creditados a particulares. que periores a 12.000$000 poderA que tudo entre nos eixos. Nos 
CurlO de RadloloRla Cllnlc. com o frer cada ves que se produz exc.ederem,de 1:000$000. com se: pago de s~us veocimentos te sen tidor. o melhor medica. 
dI. IIlnoal de Abreu CRmpao"lo uma variação no tempo? os Indicaçoes dos Domes e 8em Que eXiba a prova de mento é o Tonotóstan da Casa 

Dôres RheumaticasIbo gemIa·urinarIa do bo ' em 

510 Paulo). Eepeciallzado em HI· Muitas vezes os excessos, a eodereç08 das pes~oas a que e ntrl'ga de sua declaração. Bayer. E le levanta as energiasglene e Salld. Público. pela Unlver· alimentação deficiente, os abu perteocem. . (Dec I. H,S) . perdidas. com o uso de poucas 
Oabinele de Raio X sos a que submettemos o Art. 80. - Até 30 de abril Não 8erão admlhdos ba· injeçães. fazendo desaparecer as 

Aparelho moderno SIEMENS par. nosso organismo, favorecem de ~lI da aoo, as pessoas lanç08 _eocerra~os ~m . 1941. manifestaçães erroneamente ca 
dlaen6eUooI da8 dOfnCl8 Internai os ataques do rheumatismo. menClooada8 n08 artigos 78 Nas oeclaraçoes Juridlcas a pituladas por «nervosismo ou 

lldade do RIo de Janeiro. 

Corac;lo. pulmllel; vealcnla biliar. Nosso corpo é invadido e 79 enviarão à8 reparticões parte cor!espondente a~8 dé- neurastenia».
NtlImag08. eto. por impurezas e substanRadlO(lraDal 6.__ e radJolll'alla8 competeotes 8S informações cios ou titulares das flrma8 --------__ 

" . ._. .. .. d...tbl.. _ . ~~atos!ic~ni~~~:a pr~ devldameole aS8ioadas com devem ser preenchidas com Quer ser feliZ ? 
Electrocardlogralia cllnica a relaçã" dos Domes, das res- ~xatidão. Em negoclos. amores, ter sora miudo por dóres(Dtqo6attco pretMlo dai moléstias pectivas Imporlâncias pagas Sobre os dlspositiv08 aquI le, saúde e realizar tudo quenas juntas. 


elétrlcol.) As dóres rheumatiC&I 

cardlaou por melo de IraÇlldos '.l dos enderecos dos que re- transcritos e quaoto aos de· deesja? Mande 1$100 em senos 

devem ser combatidas in- ceberem 08 rendimentos du- mal8 das lois em vigor para ~ escreva ao prol. Ornar Khiva,Metabolismo basat ternamente por meio de . . . . . raote o /l00 aoterlor. (Dec. o imposto de renda esta De Caixa Postal. 407. Rio de Ja(Determlnaçlo dOI dllllrblOl da. um medicamento, capaz de facilitar a elimmaçio das .mpurezal
Illlndulaa de lecreçlo IDterDa) 21,551), legacla, em razão do oficio . nelro, que lhe indicará o meiotomcas e dos crystaes de acido urico. 


As PiluJas De W itt para 09 Rins e a Bexiga devem ser ezperi. 
 Art. SI. - 08 chele8 das está habilitada a loroecer a de obter triumpho, prosperidatEUIIl~o:~~~e ~rc~~:c":~ICO do rl'partlções pública8 presla- Interpretaçao dos mesmos. 1e. lortuna e saúde. NlIo hesito . 
IUCO duodenal e da blll. ). ~e:~~O~~~~SdasS:e~eri'fasOi!~:r!:a:~bre OI rins facilita rão iolormacões sobre os ateDdendo a qualquer con 
Oabinete de lisloteraoia As Pílulas De Witt sào sobejamente conhecidas em todo o mundo, reodimentos pllgos a08 seus sulta leita pelos contribuin·Ondu curtas. r~lo. ullra·violel~s. Merecem toda a sua confiança. pois nào coathn drogas nocivas que 

ralo. lulra-verlllelbo e elelrlcldad. possam I'rejudicar o organiamo. subordinados DO aoo anterior. tes de todo o Estado. 

médlrA Art. 82. - As autoridad es su· Delegacia do Imposto de Reo


Laboratólio de microscopia e periores do Exército. da Ar- da em FloriaoópolIs, 14 de 

análise clínica mada e das Policias provi · abril de 1941. 


deoclarao, de acordo com 08
Pilulas DE WITT::.!iW~a~~I=~~~~t:~aodl~~~~~:: regulamentos melitbres, sobre Carlos Borges da Conçaiçãomo, dougem da urea no 88ollue. a eotrega das 10formaçõl'S Delegadoeto. Exame de urIna. ~reaçao d.· PARA OS RINS E A BEXIGA=: ~end;!VtJ':)~ ~s:~~.t1~ =~K;o~~~l:~Ud:tià~:iiac~~iC:~Dô::r~~a ;~~.;ur:~~~~:~:puz, OllC&lroa, liquIdo raqulaDo (. 
produzida.! por excesso de acido urico.

qualquer 17~:11u. ~r~o.elu~ldaçl, . Representames e 

Rua FernanTo Machado. e 
 viajantes 

Telefone 1.19!i Precisamos para todas as 
PlORIANOPOLIS e zoaas do Pais. Negócio séCompanhia • Aliança ~a Baia • 

rio e lucrativo. Úlimas coo
ções. Cartas à FABRICA DE 
FOLIiINHAS Ref. 601. CaixaAntenor Morais Fundad. em 1870 Séde: BAIA 
3.097 - São Paulo.88. RICARDO @jPUF'I-=-Jlão ]C)gntista Seouros Terrestres e Maritim09 -Das 8 às 12 e das 15 às 17 SII6UEI SlIGUEI SlIGOlI

GOTTSMAM Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. Capital Realizado Rs. 9.000:WO'OOO 
Capital e Reservas 50.058:377'952 
Responsabilidades em 1938 3.188.652:8991714 
Receita em 1938 22.786~ 183J148 

Ex-chefe de cl/ SANGUEMOl
n/c. do Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:791J813LLOYD BRASILEIROHospital de Sinistros pagos 5.004:715'170 (f..... "1111).PATRIMONIO NACIONAL- BenS de raiz. (prédiOS e terrenos) o 17.186:248$949 E' o aalco lorllflconle ao 

DO SábadQ, e para o Sul na quarla·feira): .COMTE. AL
Nuerube.rg LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortt' 

mondo com I elemenl03 
(Prora. L. Burkhardt loalcoa: Pbospboro, ColCIDIOo, .COMTE. CAPELAo, e .ANIBAL BENRVOLO Diretores:e B. Kr9uter) LINHA PENEDO/LAGUNA: _MURTINHO_ e -MIRANDA- elo, AracnlolO, VODOdello,

Pranclsco Jose Rodrigues Pedreira, Dr. P3nlllo d'Utra ele. Com o MU Il1O no 11m 
LINHA tlIOttJ.?Ji~t~L~:rl:~~óElASCIMENTOo. Prelre de Carvalho e Eplfanlo losé de Sousa de 10 dloa, nolo...:Especial isla em 

FRETES DE CARGUEIROS t - LeYlGI...nlo leral
CAI'urgia Get ai t VAPORES A SAIR: dai lGrçu e voU.lmmc:dl.

Reguladores de avarias nas prIncipais cidades .. do appetlle;PARA O SUL: da América. EuroplI e Afllca. I ·-De••pptreclmeolo porAlta clrtgía, gyne COMTE. CAPELA: dia 30 de abril para Rio Grande'l _pleto dll d61es de CI·cologla (doenças do ~eAoFiA eOPoNto~~rt lIecI. 1010.01. e aervosll·senhoras) e partos. Agente em florianópoliS .0;ANlBAL BENEVOLO: dia 26 de abril para Paraoaguá, 

nerV080 e oper&Qõe~ .....110 IWWOI. e do Na· 
Cirurgia do systema lr-C....te radlClI di

Saotos, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, IIbéus, S. Sal· 

de plastlca. IIIIfIIIIIealo di ..ato. OIvador e Aracajú. CAMPOS LOBO & Cia. 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREPEREN IIUDIlConaullnrlo li rull Tro:a CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. RUA PELlPE SCHM1DT N. 39 ". - A..-alo de peso

nrIIDdo.' di 1 I li tllo.. 
nn, 18 (doa 10 lil 12, • 
dllll Ib lis 16,ííO) Tele- Cata. post,,' '9--TtItDI&oM'083-l!nd. TIl. •ALUANÇA. O ___01 6 1_lrIO

pbon, - 1,2811 AgêncIa-Rua 1030 Pinto, Armazem - Câls Badar~ di deaooaIll1a .aIeotltlGl.-Resldencta , rua Bs· 9 - Phone 1007 12 - PlIOne 1338 Escritórios em ItaJal, LaQWlCl • 0pIaII0 do !Ir. 1laa0lll Soaievea Junior, 20. - ra. d.cOltll'Blumenau. Sub-AQeD,te em LaqeaTelepbone -- l.lJl H. C, DA C05T/li. - Ag~nt. 
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o ministro do Trabalho man
dou cllcaulinhar, na devida 
foruta e ('\)111 a inforl1lação do 
Departamento Nacional da 
Propriedade Industrial , à Se
!'retaria da Presidência da )le
I,ública, o ped ido de demons
tração re lati"" a nm "anel 
cósmico principio da energia 
nuiversal", do professor Ni
cola Rolo, da Escola de Belas 
Artes de São Paulo. 

A Prefeitura cario('a deu ini
cio, no dia 1!1, a demolições 
que abrangem C~S5 prédios, 
para abertura da Av. Getúlio 
Vargas e prolo11gaulellto da 
Av. Nilo I'eçanl", , reduzindo
se, assil11, a área COllstruÍve) 
do centro comercial em favor 
das novas avenidas. 

A Fundação Graça Aranha, 
no Rio, promove êste ano vá
rias homenagens à memória 
do seu patrono, celebrando o 
décimo aniversário da sua 
morte, ocorrida a 2; de janei
ro de 1931. Dentre essas ho
menagens está a c:ll1ferência 
quc realizará na próxima sex
ta-feira, 23 do corrente, às 
1;,30, na A. B. I., o eseritor 
Teixeira Soares, sõbre ..A "Ien
sagelll de Graça Aranha " , a 
qnal será ilustrada pela sra. En
gênia Alvaro "IOI'eira, eom a 
leitnra de várias páginas do 
autor de "Estética da Vida". 
NeHse <lia, a Fundação fará 
tambem a entrega do Prêmio 
Graça Aranha de 1940, ao sr. 
Alfonslls da Guimarães Filho, 
pelo seu Iino de poemas "Lu
me de Estrelas". 

Outra hODlenagem, que Ilres
tará a Fundação, consistirá na 
realização, a 21 de jlluho vin
douro, data natalícia de Graça 
Aranha, de nm "cntretien" li
terário sóbre sna fignl'a e sna 
obra, no (Inal falarão a sra. Ra
quel de Qllp.iroz e os lOS. Agri
pino Griecco, Alvaro Moreira, 
Miguel Osór.io de Almeida e ou
tros. 

Pretende aInda a Fnndação 
organizar nDla exposição de 
originais e objetos qne perten
ceram a Graça Aranha e que 
ora se encontram em seu po
der. 

LAVANDO-SE COM O SABAO 

"VIBSE. ESPEOIALIDADII' 
de WETZEL & CIA.-Joktville (Marca regIstrada) 

POUPA-SE TEMPO. DINHEIRO E ABOR.RECIMKNTOS 
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