
t;>€!rrdas 	 08 .fortes 
Atenas. 25 (:\. (',) - Foi a 6('guht a Iherõico rei do lÍosso',país, ~ o~ .m.i~~_ : ~~m,b. H:r.........~,. ......... • i·" Ut-t'...... Ul"Citt........ .... I',...· .r'" ,,-.~ 4wr,........ I.....· c..................... ,.••4 ..... 

te a proclamaç-ão do ]0 ministro conselheiro c o p~i~eiro . patri_otal mBi!!l.anL. laIJ. , ~1'"'" or••,.... Ir.HA I.W.' _ t.~t~, ~._. _I-!~~,~~ _. >~. _~~~__.~ ~!_'-~_~_~~,., '".,,' , ,,__~_~~,,~,},~,: .~~/~rr .".rl___ , "-rf.. 
Itrego. sr. t~mBnuel Tsouderos: na luta que a Grecla , c~ll:l ' ,e"andu : e a • • aih.c. ......-Jt'. 4. ,..... .ced.C:I!~_c .-~~e : ~m :' :l,"pcrl.o,,: ~,~ ~:,~~r~~ -,_~~ ~8 :'con~:r~_":" , ~~s~~ ,:,: r,8ta,~ ":'i l,ut~·/q~.e..:,1,<;' .~ ~o_s .".~,~ .;~' -:J"''''' O ••, aI • • • 

.. - )'''\'0 gr~gu! - Neste árduo B\·.nh~ - sinto-me ~brilBdo a di- n~s d. .... ""..............,. JO,~.~_Ó():OOo " mi~_~~_es ..de "h(~In.e~~ _que . ~esaP.r(J ~"i~"~ .;_ por .tódo~ .a_quel-:~ , qu~ -pá_~.~;-: já _~ .... . I.,..t.,.. . h.,. tA. 
mas tão grande!' momento, ('m 'IDe :r.er qUe es.tuu realment(' orgulhoso soro nOI) :. ag red-iu pelas cOMtaM ' para sal..- ~iio morahncnte -superiores e pelos ele\'ada~~sl.mo" parlindo para Cr.la com o com u uni;;o politica nadonal q~C I .E.la. .._ ~..,......4. ....tr. I.,.ar "S.U:.ilíi.ilânimee~,leKIi e .parc.i; Ipu,'", livr.,..du Mond..; 'Iue lêm ex-I · (Coad...... ~.,,~ 

A rêspost~~l\urcaEcos e Notícias I 
Atenas, 25 (R.) - O sr. VOIl 

antes de 
No distrito do Bananal, muni	 "ltcich", segundo se d I", nO!! 

:lt"':'" "·,··,,,. ·"":o	 Papcn \'iajar r m D({(· ··-·"'··· 
....·" "· ~ ' ........\
~l...·'.·· .· ..•......... .. !
cipio de Joinville, realizou ,se, ~': ~. 'c; , ~ i/ .~.. . ~.' ..... i ,'ir"nlos aut.orizados desta ca

segunda-feira última, com a pre  pilal. ter-sc-ia dirigido às auosença do sr. dr. Interventor Fe tOl'idadc" turcas, pedlndo-Ihcs
deral. a inauguração do Grupo {'xplieaçõcR soIJl'C a evacuação 
Escolar "Almirante Tamandaré", o MAIS ANTIGO OrARIQ DE SANTA CATARINA d(~ Istambul e ( ~hegnnd() lllCS
estando presentes ao ato inúme Ditetor-qerenté]: Altino Flores llIo a lU'O PÔ" IIJl1 pu("to de não 

ras altas auloridades estaduaiS'1 a~l'l'sf;ão. 

rederais, municipais e eclesiás· O go\'(~rno tUl'{'O respondeu. 

ticas. ANO XXVI Florianópolis · Sext~feira. 25 Je Abril de 1941 N. 8228 	 h ' mhl'HIHlo ao g-o\'t!l'no alplllão 

qlW a Turquia não telleÍOllanL
Esteve, no dia 23, no Depar- -~~~~~~=""':"'~---~"""-------i---~~--~-----_-!!--~--- aln.;olutalllcntn aln('ar llenhn

tamento Nacional do Trabalho, 111<1 <la!-i po! tm('iaH tln .. ei xo" , (~ 
afim de s~ entender com o tli '!-;pja\'a m e!-'lll o dmoulnen(al're~. Atolados na lama! ,
pect.vo diretor, sobre a poss. I !-' lUl Ilún-YIH1la(l" atl'a\'I;~ dt~ 

I )'aIHtlo~ c'oJ1lí'l'daiH: «1lC.' ,'011~~i~~~~:r~A a~:;t~~':n!~~s~a~:: Atenas. ~5 (~ P.) - - OR sol- i 
I illlla\' i1, por.·IH. a c'()llsi(I(~ ral'-sP

comissão do Sindicato Patronal dndo~ que d,(',ga~l1 . .(la fl"entp I 
('OlHO únic '!) juiz qllalllo ... suados Barbeiros e Cabeleleiros do destlH'am a nol"''' '\a da l~tta . 
s('~lIl'a H ,,~a, rt~!--;ol \' ithl a defenRio de Janeiro. Um d e~{'s dpelfil'O\~ ler ". sto I 
cll'l' ('ontl'U qualqlll.' I' at " lIt.adoAlegam os interessados que a suO \'4..'14..'11105 alpl11ac~ alolados 
a intpgl'idade a lih,q'{(Ulle do

classe vem lutando com dificul- lia lal1~a . soh () ~ogo ('onstante 	
(l 

pu\'o uloll1ano.dades e que a providência ora dos anadol'es al.ados. 
pleiteada satisfaz tanto aos em- CASA MISC-E-LAc-N:-:-' E-A-,-d-i-st-ri 
pregadores como aos empregados. ouidora dos Rádios n C.A, Vi-

No enquadramento das ativi· ctor. Válvulas e Discos. - Rua Machado & (ia.
d.des profissionais, disseram. as Trajano. 12. 

~:~!';~;::s d~or~'::ris:~1~1~~s;;~ Muito--.-Ie-m---c.,....o-.---- \ Agências e 
talidade; entretanto, são os úni· POUCO azeite Representações 
cos estabelecimentos que estão 
proibidos de funcionar aos do- Xo\'a Yorl" 2,; (l' . P .) - Se- Clixo POIIII - 37 

RUI Joio Pinto - 5mingos. Esta medida, adotado o gundo dcl'lal'ações dos passa

regime de turmas - acrescenta- geil'os do na,·io ~lal'ques de FLORIANOPOllS
j< 

ram - não prejudicará odes· C011lilas ", ('hegado a esta cida
canso semanal dos empregados. de . en('ontl'a-se at.nalmentc na Sub-Igent•• nOI principli. 


cuja lei continuará a ser respei- Espanha \1111 grande número 
 muncípio. do E,tldo. 

tada, bem como o horário nor· de aleluães. 
 17P. 

mal. L'"1l1 dos passageiros dccla-


O diretor do D. N. T. prome- ,'011 'l\le se "erificfirfilll dist.ÍI.·
 Um motor que baterá 
teu estudar o assunto e encami· bios do~ quais res\lltaram al todos os recordes 

nba·lo ao ministro do Trabalho. g\lns 11101·tOS em l3arcelona. 


• por se terem os esti\'adores No\'a York. ~ 5(rtclItc rs) - 
O prêmio maior da Loteria do ncgado o continuar trabalhan- Diz o .. Nu\\' YOl'k Time"" 'Inc. 


Rio Grande do Sul, no valor de do ao vêr que nm dos barris, dentro d(l se;" semanas. esturá 

200 contos, saíu ontem para a que carrega\'am para um na- O altar-mór da Catedral de São Paulo derrubado por uma bomba alemã. De 1'l'onto o primcil'o motor de 

cidade de Alegr;te. "io, esta\'a cheio de azeite de I todos os sacrilégios que os aviadores têm cometido em Londres. êste é talvez o pior. ~~:.~~ ..q l:~ h;;'~~~lçt~~I.O~O~n;;r~~ 


.Pelos srs.. Prudente Sóter <::or- ~!i.:;~~:a · aO~I.:~!:~~~~r:~e;:::~ I pois a Cated,,:~ g;i:d:~, P::l~e:r:r;:-r,~~Stl~i~~:si:::do;:d~ihaJ~~c!lo:omem ergueu em apreço está sendo constl'lli 
reta e OtáVIO Lebarbcnch,:,n, ms- escassez de azeite na Espanha, . . . (Foto d••Britl"h News Serv;ca' especial pora O ESTADO). do pela cOIU1'unhiu Ford e terá 

petores da poderosa C.a. de '. ' . ' , 12 cilindros. l'efl'i"el'Ução lí-

Seguros "A Equitativa", foi on- P h' I - , I O .listamento n. I A"a*o estratAgl~a qllida e a fôrça de 1.500 a 1.800 

tem. ~I. 13.30 horas pago, no ara o c oque russo-a emao so se marinha dos EE. UU." ti li. 	 cavalos. Os engenheiros da 
escntono da firma desta praça h H \ _ Atenas. 25 (A. P.) - As for- Ford não dedararam quando 

Machado & Cia., o prê~io de espera a ora (( » Washington. 25 (!lenters) ça,~ .!::re~as. jnntam~nte com .as será iniciada a produção e~n 

10 contos~ que, no sortelo, d~ ~\ngura. 25 (Reuters) -Informa.. rios da Alemanha. lu:rt!' ,..4:clliantl.l- - O IJresidellte Roosevclt. sal1- l~l.ltdnl cas, ~:sloca~~111-se atl.~- l11ussa; !nas ,sabe-se que nao 

corrente mes, que coube ao tst~. ções fidedignas, recebidas pelos ! se (IUe o tratamento disl)elttmdu tl,OS . danou a lei que Iuanda aUllIen- \ cs d a . CStI elta f~lxa d,e ~eI. I:l d cnIOl'Ur?- llunto tClll!lO, 19l1or~

mado ar. Osvaldo Mac~,:,do, di' circ"l..s poloneses desla capital. ' p..l.. neses é agoru "normal". A s nu- , tal' o alistamento <lo pessoal da que (OI ma a ent. ad? da AI.ca sc tambcm q\lal seru a cal lUCI

re~: ~~o~~~~:~~cf:r~%Cl~:~iros ~i~~afin~~~oq:~O~!d~;t;~i~a~::c~~~it~ ~:~~~:::~e~~:,~~~i~~;e~~a:lI::;r/~~~er~ ~~~rinha, (~e 191.000 »a~·a .: . - - ~11~~ O~t~~~'i:a~~~~~õ~f;l';~~:~n l:~:'~ da de de produção. 

di~rsos o sr. ~udente S. Cor· ~: :~~~a amflh':t~I~~ara:geur~~:o zl~~~ ~~atão"~:p::tl~gi.°iirej'J l~"~o~l!rpa~ '1~!;~~O~oE~)~~;:~:~~~l: ~~~I'~L'l ~~~~ lni.tir.ã~ opô.. I~esistência O che'e da aviaclo111ua 
rela e O benefic.ado. go da fronleira russo-alemil. e de- dres. O palácio episcop,d do bispo . . • t' ,'. fOllllldavel aos alclllaes, desde iugoslava


Aos assistentes, entre os quais molindo todas as edifica,;ões neS!iõa Sizelazek de Luck foi r~lltdsitado ,aI? esse alllnent.o a e ~ ufl a que possa scr lnantida a ala 

se viam representantes da imo ârea, à qual têm cheirado grand(·s l!elo Estadu, mas o bispo está em de 000:000 hOIlle lls, em {aso de setentrional da frente, Bituada I Londre s, 25 (lI. 1'. :\1.) - 
prensa ~ocal, foi se.rvido abun· d~r~Ó~!sm~:t:.~d~ir:~ami! farpad,. e hberdade. n ecessIdade, l1UIll tel'~'e110 plano, NO: Í<:ias ehcga~las do Ol'iente 

dante copo de cerveja e de gua ' A população du antis;-o terdi,ório ACl':(ht.a-se que os n.li~l(IGS PrOX I111~ all~lllclanl que o ge
raná. polaco, atualmente sob a soberania ...a iIi«* traturao dc defende r a lInha neral !.\hkonIt(~h, eonlan<1antc 


so,·iética. está recobrando o itnimo 
!O: 

CH GAR M Tlanti-Corinto, ('0111 todas as (~hefc da aviação iugoslava, 

Pelo sr. presidente da Repú· perdidu .depoi~ do ,·,Iap.s'~ ~3 Fran- E A suas energias. afim de !!obrir Ique havia sido gl'avemente (e

bli~a, .0 sr. Francisco. de Sales ~fa~e~~~~ !:;:::~~co nbe~~\~~i~r:I:. ~~ OS afamados e super-elegantes a rcUrada de ontra~ h'opas, rido dUl'ante ~Im cOllll>a~e a~-

ReiS fOI nomead? presidente da choque, que, segundo esperam, ncor.. j ternos FISCHER que atl'aYeSSarialU o Istnlo d~ reo CUl seu paIS, eonsegl1l11, af. 
Junta de Conc.hação e Julga- rorá enlre a l'niào SU"iélica e 3 \ Corillto, lJal'a entrar no Pe!o- nal. deixar a Ingoslávia e está 

~~?s~o. com séde em Florianó- AINr:~i~.~~:~e t~mbém (IU~ aumynla, poneso. 	 a salvo. 

• cada d.a, o numero de ucraRlanos e as InsuperAveis I I d I d 
m~: ~~m&:~~~ra~oes::~; Po~: ~el~~:_:-,_~~ mostrarem camisas DUROfLEX (fischer) na lera o o mora ospartldá. 

tem, em nossa redação, o sr . temente aprovado em concurso. exclusividade de soldados br.-Iân.-cos
Luiz Agnellino, representante do foi ontem empossado no cargo 

famoso .Circo Continental», de de catedrático de direito Roma-


J-
/~ M O D' ]j~~ L A R LOlHlr('s, 25 (n,) - Espcl'a-5c Icios akm:lcs. 

propriedade da Emprêsa H . Oli· no, da Faculdade de Direito .A... Il:U':1 qllulllllcr momento o th."sí'lwa- em padl'c l)I'itunico, que acaba 
va, companhia italiana de atra· desta capital. d4..'<1l1wnlo tio ala'lllc de nl'undc cu.. til' visitar os rcriclns filie cs.t:io scn... 
ções zoo16gicas e variedade, , • , \'4..·I 'gatllll'a dôls hm'flas alcm:is no (lu n:lil'i.ulus das linhas til' frenle, 
constando de diversos números Em vista de terem Sido apro· Ja' estara-O ~.Ie""les""" m.-nando l'X('l'dto hl'it;,illi('o nu (lt'Cci.l, a~o..:\ Hssim se cxpn~ssou:d t 	 ,~~ illsl .llatlo elll SlIUS no"as POSições" - "Todos ClS fcridos com os quais
de sensação, como seiam: Cesto ,:,a os em recen ~ concurso rea ~ () nuU'ul dos slIld:.ulus hritànico!\ pude cOllversar lIlosll'mn III1l moral 
do Abismo, Globo da Morte, hzado nesta capItal, foram no· as ro'tas do AO~-~;co -:a é solU'l'ho c êlrs conlinuam n de.. cJc\'adu, ( 'mhclI'lt ('olllllr<>cnduIII per-
Trapézios Volantes, ótimos Pa- meado~ para exercer as funções auu, llumsh':.Il' ~I ':lIlde ( 'Orugem ao cllh'or reihul1cnle 'IlIe são inferiores em 
Ihaços, Tigres. Leões. Eletantes, de auxlhares de ,111. classe . do , em Jula com us CleUlt'lltos n,,·ançn· número". 
Hienas Cangurús Pumas Ma. Banco do Bras.l os segumtes Waslllngton, 25 (H. T.) - O Departamento de Marinha ••••••••••••" •••••••••••• 
cacos, 'Lhamas, 'Guanaco~, Bú' can.didatos: Para Florianópolis: anuncia que minas: flutuando à_deriva, haviam sido percel>l- • . • . • 
falos etc .. além de notável con- RUI Marques, Osmar Cunha. Eu- das em águas amel'lcanas do Atlantico ,e aconselha a todos os G d d b . 
junto artístico, devendo estrear, c~ides e.~ei Varela. Para Join- coman~antes de navios a tomarem as neces~rlas precauções, •• ran e . esco erta ••,k 
nesta capital, na primeira quin- v.•lle: Heho Moura. Para Cacho- l'equel'ldas em tais casos, e tentarem destl'u~r os engenhos, • p' a~a. CIh mulher •. 
zena do mês de maio vindouro. eira: Valdemar Busch e Ernesto quando, por acaso, os encontrem nas suas rotas.. " _ ~ 

• Meyer. Para Bage: Anatólio Um navio mercante não identificado avisou ao Dcparta- • 	 • 
8naR:~::j::'-8~eh~~e·F;:n~~~~ra~~ ~~nnh;~~oN~~:~r~~~~~att:' 3~~~~~'f~~a~~~~~~d~~eO l~~~~. ~~~O~~I~~~~ :~l:rc~e~~a~;~i~~ • • 

membros da Congregação Ma- ter KUnzer. lhas a éste da Flórida e a 190 milhas aO norte de HaitL • • 

~i.an~ Nossa Senhora do Des- E' calculada ·em 800 mil cai-	 • (O Rq.lador VIeira) • 
err '. xas a produção da banha,. êste INI~GO· POUCO ESCRUPULOSO.. A muJhel nâo solrerd dores •• 
o 	 sr. dr. Oton d 'Eça, recen- ano, no Rio G. do Sul. 

Londres, 25 (R.) _ Um deputado oposicionista afirmou. AUVIA AS CDlICA~ VTERINAS EM 2 Horu;~ . ",A'--------------------1na Câma ra dos Comuns que oficiais britânicos, (I'aprisionados • . Empreg,-sl com vanlagem p'Fd ." .~;.- na Alemanha, acham-se encenados em campos de concentra- • 'Combaler as Fioris Brll~cGII. (ó11- • "i:J' 
Dr. MADEIRA NEVES - m"'dico e.peci.li.t. em ção, vivem em velhas celas, senl Ilmlleza alguma e sem a luz • C/lS UlerlDIIS, MIOSIrU/l 11. /lpÓS o • . " 

c do dia. O mesmo deputado llerguntou ainda o que poderia o • . • p/lrlo, Hlmorr/lvlas I D6rn 0011 • 

gOvê~ne~l~~~~~I~~ !~~e~o~~e~ei~~'vêrno o sr. Law, secretário. OV~PO:~derOIlO calmaote e Rewu- •r'DOENÇAS DOS OLHOS 
parlamentar do Ministério da Guerra, declarou que o seu De- • lador por Ixceleocla. • 
]lartamento havia recebido informações àcerca das condições. FLUXO SBDATINA. pela !SUII • 
pouco satisfatórias cxistentes em dois call1jlos das condições.. •• comprovadll Incticla, 4 recelllldll • 
ção, na Alemanha. Acrescentou que tudo estava sendo feito • por malll de 10.000 m4dlcos. 

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467 por intermédio de uma potência neutra, não havendo outros . J"LUXO SBOATINA eocoolra- • 
Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 meios de exercer pressão sôbre o Inimigo pouco escrupuloso • ' _, ', ae em toda a parte. • 

nessas questões. . • ••••••••••••••••••••••• 

Cura0 de AperlelçoameDto r Loolla Pr61lca DO Rio de Jaoelro 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:llumsh':.Il


• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • 

,
• mIM- Seltl·le1Ja, Z5 te AbrU.. "J 

\:8••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
Casada ! "ADlo Vla,lo Oo.ala" I 

ou •• Porto Alesr~--Flori.nópoli.--Cu,itib. •• 
• Serviço diário de ·:pa.Ba-gelroB ,eencolll~ll~a.· .Dh lta CliH'AI • Cllrlllk, com •Solteira • solda. às 6 hbras' da mliobll, recebenlló?!Wlluag@lrol pu. l,taJ l'lJ1!DI!c~~' • 
• Jaraguâ, Jolnvllle, com llgaçilo pari Silo Paulo' e Ulo, no'" dla Imediato; c • 

Quando levar uma quéda, um susto ou tiver raivas. todas as 
vezes que molhar os pés, sempre que se sentir nCf"osa, iri:;te, zangaua •• Saidas para Porto Alegre, às SCts. feiras e domlngos : 
e mal dis.posta, quanuo receber uma noticia TI"lá, qnê canse iristeza e • às 3 horas da manhã. • 
aborrecimento. t ome um« cvlher (das de chá) de R rgll",Jor Gesteira 

e logo em cima meio copo de agua. 
 : 	 Informa~ões e passagens: Rua Felipe Schmidt : 

Faça sem·pre assim, que evita rá muitas doenças perigosas. 
• (Edifício Amélía Neto, junto a Loteria Federal) •

Use Regulador Gesteira ' 
RtguÜJdo, Geateira evita e t rat a os padecimentos nervosos produzi


dos pelas molestias do u tcro, a a sma nervosa, peso, dores e colica.s no 

ventre, as perturbaçõcs e doenças d a 111enstrua~ão, anemia, paJidc7. , A Escola Jean Brando Im sua casa por corrlspondêncla 
 I;i;
amarelidão e hemorragias p rovocadas pelos sofrimcntos do utcro, fra Qevldamlotl nglllrada lob H: Slt8 Im 1918 ""C ~ \ 
queza geral e desanimo. a fraqueza do utero, tristezas subitas. palpita Dá llçõee, eistema moderno, para se .. 
ções, opressão no peito ou no coração, sufocação, falta de ar, t ont uras, ' "". - . habllitar, mesmo sem preparo, fi. profissllo 
peso, calor e dores de cabeça, donneneia na.s pernas, enjôos , cert ns de guarda-livros. Ensino com o auxilio de c.."",... 
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas -;;; 4 livros que guiam facilmente como proles 
cadeiras, falta de animo para fazer qualqucr trabalho. cançaços e t odas ., aor particular. E cômodo habilitar-se ao pé •• 
as perigosas alterações da saude causadas pelas congestõe" c inflamações 9" do fogo, pem mesmo desatender os afaze 
do utero. " res. O curso completo de 12 lições, que ~ A fALTA DA . t1ENJ7RlJAfAO 

01}, faré em 4 meses e um diploml!. gratia esRegI/lado, Gesteira e\,ita e t rata estas congc.tões e inflamaçõcs desde ~ pecialista em contabilidade, custam apenaso começo. 300$ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au-~______ 
RegI/lado, Gesteira c\' it a c trata tambem as complicaçõcs internas. conhecido no 	 maistor mOils Bra8il. Portugal, A!rlca; tem 

que são ainda llla h; pcriJ;osas do que as inflalnaçôes. 
~: ~~u:~~:s :reO[~nJ~~~ ~r~:~~)i.ll~u~II~~!~aU J~. ~~"19ré~~!~ D,. RemigioComecc hoje mesmo 


a usar Reguladc, Geateira 
 1376 Silo Pau'o. 
CLlNICA -MEDICA 

Moleslias internas, deGASE DE SEDA Senhoras e Crianças em 
Qualidade superior e resistente . Estoque e impartoção, YOSO Geral 

ITO & CIA. - Rua Irman Simpliciana, 78 - Caixa Postal, CONSUlTORIO : 
3132 - Te!. 2·8784 - S~ Paulo, Rua Felipe Schmidt- Edifi

cio Amélia Nelo--Fone 1592 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESIDENCIA'A~~ii~ãG ! A~~fi~i~ 1 
Av. 186AVISO AO POVO CATARINENSE Hercilío Luz,s. v, .S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 	 - Phone: 1392 

boa 	 instalação de luz oU obter materiais elétricos, em seu próprio Linhl diretl Porto Alegre-Florilnópolis
',~'i :';'; \ i . il'lt~[eS~e, . visite. sem c~mpro:n;i~so a Attende a chamados 

IHST!*bll(D~R~A I·E RLGiR11;ANOPOLIS saida~:P;~~~n~~:I~e~S ~rç!~~ãs~bados 14ALUGA.:sE 
pala, .eüs' ·ãrtl'Ó~ · p;ra presentes e materiais elétricos, seus preçOli Saidas de rso~~a~~e;r: ~a~:d~~orianoPolis Ótima casa para ne,6clo, em 
nlo t~m' riv~l;por éxemplo: lâmpadas .a partir de ISuOO, fios para Saídas de Araranguá às quartas, ponto central da cidade (rua 
Inlt.fJiç:l.o~es.de .S3CO o metro, suportes . para lâmpadas a partir de sábados e domingos !~:::,~e:ó :):m:t:~::r~,: f~~ 
$ 700," '8.....im tod~~ . os .~at~riai.s .~s~~º. ª .gr~ç~s .ao alcance de todos Ibrtca de artefatos de couro' 

~1~s~ffi~t~f~" PE~~.1~1~~,:!!!i~74 L AqeDt~::ç~O~~~:O!I~~:::~o SILVA IA 1~2~:~6i'~L~ B:r:l:.~::lo 
•••••••••••••·j ••••••·••••••·~nf•••••••••••I ••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ...•.. ..... • . 	 . 
I 
••• 

,I ~elróleo 8tio íUI 	 I 
••• 


I 	 : 
"Constitue um acontecimento memorável e digno de A primeira Companhia 

registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre- Brasileira que recebe nos 
sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni- Estados Unidos diploma 
dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber. e .medalha de honra pela 
nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos apresentacio dos produ
fundamentais para a economia do mundo e exatamente na tos do. petr61eo nacional. 

• GRANDE EXPOSiÇÃO DE NOVA YORK. 	 • 

• produzin~~v:~s~ ~~n~~ ;e";r~~!a ~ ;!~io;~~~;~dui~~ v:~ • 

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

• trolíferos em Tremembê. Capitulo 11 dos ESTATUTOS • 

• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art. 4° - O capital representado pelas acões • 

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

• No~:,- Y~rk, em virtude da apresentação do mostruário que (~~~e~~~~iC:~1 :;'s/3~~~a(t;'~:. mil) ações de 200$000 • 

• ~o ~:~c. ~r~:u~o~~metêra para aquele certame, compreendcn- Art. 5" Cada açao da direito a um voto , • 


• Depois 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 parq'ue industrial para produção, em grande nominativas ao portador. • 


• ~sc:la, de petróleo, gasolina, óleo Diesel, parafina, óleos lu- até 3.00~r(tr~~ ;;:;i~ :~:t~:idef~cé~ a.r:o:~~:~a c:m"ur::.~ti: • 

•• 	
I~!~i~t 

••::.:
I::. 	 Opinião d. Imp'on.. 

• ri Icant~, ,;~~~~o'::;:~a~ ~~s7'~~o~sc~:~~~:t:':~v:~~~uista. até 20.000 (vinte mil) contos de réis de ações prefe- • 

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

•• gresso moderno, que é o petróleo. Todos nós devemos sentir- uma, com os juros fixos da 10 % (dez) e com direito 
 I 

nos jubilosos da vitória que a PANAL obteve na pátria de a uma bonificação de 15 % (quinze) sobre todos os 

• ~oc~felJer e que ê o merecido reconhecimento dos esforços lucros d§ec~~~~~~_1~r~eC;:~:i!e . dessas ações, em rela- • 


• ~~~~~e~:sp;or~~ine~zr~~u~~fm:~: d:e~:~:I~ea~~.o brilhante- ção às comuns, dlÍ-se quanto aos juros e dividendos. • 


: (II1ARlO DE S. PAULO) : 


i Oportunidade única para o emprego de capital i
I Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIÃO AMIN I 
:e•••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
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11 II1'UI- lllta-hllll. 24 .. 1110 .. ... 

a qualquer hora do dia e da noite "Café Java"Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

o Estado C~SA ANTENA-Cô~_pâDhi8.Alilnça ~8 Baia. Mudou'8e para · a me8ma 
rua 'Ilradente8; -n' S6 

El\lllclalldlde em cO_ri.. de 
ridlol • da l'lrelllolelélrlcaFunded. em 1870 Séde: BAIA .m IUIL 

Redacclo e OHloln ... Seriedade e prontidão 
r•• Joio Pinto n. t! Sequro. Terreatr•• e Marttimos . Preço. ao il.lcance di 


-IDelOI-

Tal 1021-0.1.. pOltal 159 


FACILIDADE NOS 
Capital Realizado R9. 9.000:WOIOOOA:5:510NA1 Ulll"~ PAGAMENTOS
Capital e Reservas 50.058:377S952 
Responsabilidades em 19J8 H.188.6S2:899$714 


Amlo (U$OO\I Receita em 1938 22.786·183S148 ------
Semeelr" 221000 Ativo em 31 de dezembro de 193B • 71.478:791S813 Representames e 


N. C."tt./ : v.21 

TrIm...lr. 12$OOU SInl91ros pag()s S.094 :715~170li'" '500 ' viajantesBens de raiz, (prédiOS e terrenos) • 17.186:248$949 Numero nal.., IIOD Precisamos para todss as 
e zonas do Pais. Negócio sé· 

N" ,",",,,, rio e lucrativu. Otima6 con·LLOYD BRASILEIRO Diretores: ções. Carlas à FABRICA DE 
-PATRIMONIO NACIONAL.. Francisco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. Pãnfllo d'Utra FOLHINHAS ReI. 601, Caixa 

LINHA ARACAJO/pORTO ALEGRE (Para o NortE' Freire de Carvalho e Eplfãnlo losé de Sousa 3.097 - Silo Palllo. 
no Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL·AullDOloe medlaale oool,aole CIOIO., .COMTE. CAPELA.. e .ANIBAL BENEVOLO. Quer ser ' feliz? 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. Reguladores de avarias nas principais cldad.~ Em negoctos, amores, ler sor
LINHA tlIO/LAOUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO•. da América, Europll e Alrlca re, saúde e realizar ludo que 

TUTOIA./FLORIANOPOLlS deesja? Mande 1$100 em sellos 
FREIES DE CARGUEIROS Ie tscreva ao prol. Orna! Khiva, 

VAPORES A SAIR: Caixa Postal, 407. Rio de Ja
Agente em f"lorianópo!is neiro, que lhe Indicará o meioPARA O SUL: de obter trlumpho, prosperida•.....---------.:qCOMTE. CAPELA: dia 30 de abril para Riu Grande, de. IlIfluna e saúde. Nao hesito.

Pelutas e Porto Alegre. C A M P O S L O B O & Oa, 

PARA O NORTE: Coqueiros Praia Clube
IISTITUta DI .liO.TICO RUA FELIPE SCHMIDT N. 3tJANIBAL BENEVOLO: dia 26 de abril para Paransguá, EDITALGUllCO Sant08, Rio de Janeiro, Vitória. Caravela8, I1béu8, S. Sal· Tendo sido elC\lnto êsle clube. pela 
vador e Araclljú.

do CaulI postal 19-- Telep/lo",,083-l!nd. Tel. •ALLlANÇA, resolução da assembléia geral dos só
Dr. Dj.lm. MGlllm.nn cios remanescenles. silo convidados.DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN Escritórios em Itajai, Laguua e pelo preseole edital. todos os subsFormado pela Universidade de CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. critores do LIVRO DE OURO a IIroeuG"Debra lSulça' rarem.l:o prazo de sesseDla dias (60).Com prAU.. Doa boepllalo europeu. Blumenau. Sub·Agente em LaQe8 a conllr desta data. I ImportanciaCllDloa médl.. em geral. pediatria, Agência-Rua loao Pinto, Arm.",m - CII. "'....~ da luas subscrições. que se achamd_oal do lI"elDa oer1'oo", apare·
1110 geallo'urIDarlo do bo T.em 9 - Phone \007 12 - Phone 1338 I'.:===~::::::~~=====~=~==~~=! em poder do sr. secrelário Belarmi

no Corrêa Gomes. residente na ruae d. mulher. General BitleDcourl. 183. Desla capllaL
Asslslente Técnic() FlorlanõpoUs. 15 de Abril de 19~1 . 

Or. Paulo Tavares H. C. DA COSTA - Ageente IMPOSTO DE RENDA TOMAZ WOODS. lelourelro 
CUrM de Badlologla 'Cllolcl com o 1I0v.- b 
dr.•hnoCI de Abreu Campaobflo Art. 77. - As pessoas flsi · às estações (Islcas.
Slo Pauto). IIspeciallzado em HI· cas e juridlcas que pagarem Art. 1 - A partir do ano 
glene • Salld. Pública, pela Unlver· rendimentos produzidos no de 1940, o prazo para a en Or. Acácia Moreira.idade do RIo de Janeiro. pais serão obrigados a prestar trega de declarações de renOabinele de Ralo X os esclllrecimentos solicita- dimeDlO terminará a 30 deAparêlho moderDO SlElIENB par. ADVOGADO 
dlagn61t1col das doraeas loteroal dos pelos agentes fiscais Abril (Dec. I 168). Consultas e pareceres
Coraçlo, pulmllM; vealcul. biliar. quanto às pes!loas que os re· Arl. 6 - ris pessôa~ IIsi Ações civle e comerciais ...16mago., elo. .;;;;;;__;;;;;;;;;;:;;;;;::;;__;::;;__;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;:===;;;;;;.Iceberem, e 8S Imporlâncias CIlS não são obrlgada8 a a 
Rlidlograll'l lIl..... e radlol'atlaB VISCONDE DE OURO .- pagas (§ 6 art. 3 da lei no. pre8entar declaraçõe8 quan- denUrlu PRETO, 704783, de :11 dI! dezembro de Ido a totalidade de seU8 ven·E1ectrocardlografia cl\nlca 
IDlap6IÜoo preciso du mol'sUu Antenor Morais 1923). ciment08 não excellerem de Fone 1.277 

oardlaoa. por meto de traçados 
e1étrlOH.) @jpUPÇfiãO fc)gnlista 80~:til:l~a-;0~01~:ld~~S p::~ 12~~$~~m~I~J~e~Ulj'~~~81"""~~~~~~~~~

Metabolismo basat por 8\ ou como representan- ao Imposto de renda todos
(DetermlD&ÇIo dOI dltdrblol d.1 Das 8 às 12 e das 15 às 17 tes de terceir08 pagarem oro quant08 recebem vencimentosIIl&adulu de aeereçlo IDterna). 

!lenados, gratificaçõe8, bonl- dos cofre8 públlc08 federais, Dôrdedente?IEUm~o~~~li ~~~~~ICO do Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. f1cações, intereS8es, comls- esladuals ou munlclpai8 inclu-
IUCO duodenal e da bm.). ;;;~~~iii~~~~~~iiii~iiiii~~iii=;:;:=18õe8, percentagens, jur08, di slve Magis- .08 membros da ~.R~.!Oabinete de lialoleraoia vldendos, lucros, aluguél8 e tratura da Unillo, d08 Esta-


Cadal curtas, ralol ultra·violeta•. ~ luvas, prestarão a8 informa- dos, do Distrito Federal e do 
rala. loIra·verMelbo e etetrletdad~ ções citada8 no artigo ante· Torrilório do Acre. e, bem ,••u•••a••••••••,•• _ 
Laboratório de microscopia e 

médica 
rlor, nos termos das dlsposl · ass im, os funcionários de es lia•••••••• ~.a••i 

aná\iae clln ica 
HELENA DE VARGAS ções de&te capitulo. (Dec. tabelecimentos autônom08, 

Manic"ure e especiali~ta em "permanentes" 21.Sõ4). (J)ec. 1.168)
ta:Jti.?~I=~~~~IJ;,a~od;~if,':.~~~~~ e penteados modernos Ar/. 79. - Os estabt.lecl· Art. 28 - Findo o prazo


mo, .000gem da uréa ao saDgue. De volta a estl\ capital , comunica à8 sua8 gentlB ~~n~s d~a:~~Noslnforr~~a;:~~ ~:;~e:~~,::~!':;1l0f~:~I::~!~~ Terrenos no Balneàrio~~:-~~k,urina.. ~1:~~tI~: (rl'guP8l\s que se acha à sua dl8posição, no 
precoce de gravlJ::':). Exame dol de tod08 08 jU~08 pag08 ou que perceber venciment08 SU o Escotha j~ o seu lote de ter
pus, t:ecarroa. liquido r.qutaoo p Salão Bl~asil credltado8 a particulares. que perlore8 a 12:000$000 poderá reno no Balneário da Ponta do 
Qualquer ~:l:"l!Dg~.elu~id.çI~ excederem de 1:000$000, com se: pago de seU8 vencimentos do Leal. As construçoes aumen

P R A ç A Q li I N ZEN, 10 as Indicaçõe8 d08 nomes e sem que exibll a prova de Iam. A planta dos terrenos achaRII. Fernao'!o lIachado. e __.. ·w· ..L1'elefone 1.:95 ~~~-__~~__.~*__~_-_·· _· __ ·__·~· endereç08 da8 pe8@oa8 a que entrega de sua declaraçllo. se com o sr. Arl Santos Pereira 
' FIORIANOPOLtS pertencem. (De c 1.11>8) Que se acha encarregado d" AJ!THRITISMO·GOTA·RHEUMATISMO Art. 80. - Até 30 de abril Não serão admitidos ba· .-=-_~....".._venda _dO-::S=-I_o_les_

~eenc~~~~da~n~~8 aSartf;~:o;~ laN~~sà:~f::::3:: j~~ldl!::la Cai.a aenellcenle d~SL·i~·,,,··ETOL 
e 79 envlarllo à8 repartições parte corre8pondente a08 dé. Empregados do Mln.s

GRAHUlADO Df GlflOMI'O MELHOR DISSOLVENTE DO MIDO L!W competente8 88 Informaçõe8 Cl08 ou titularll8 da8 firma8 16rlo da Fazenda noOH. RICARDO fRAllCISCO <ilfFONI8cCfA:RUA ~DEhfAQ,S17 - Ale; ~e::~aÇ~~~~8 ::~I~:,d::8 ~~~ ~~:~I~Il~~r preenchldo8 com Eslado ele S. Catarina 
, pectlvas Importâncias pagas Sobre 08 dlsp081t1v08 aqui 2i1. Cunvocaça-o

Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade e dos endereç08 d08 que re- transcritos e quanto a08 de. SOTTSMAM Limitada ceberem 08 rendlment08 duo mal8 das lel8 em vigor para De ordem do Rr. Preslden· 
Ex-chefe de c/l- B d ("dlt P I A· I rante o ano anterior. (Dec. o Impoato de renda esta De te, con\'llIo 08 srB. sócios a 

nlca do aRCO e re o opu ar e suco a 2t,!i54), legacis, em razão do oficio, assistirem à Assembléia Ge-
Ar!. 81. - O" chefes das está habilitada a fornecer a r81 ExtrliOrdinárlD, que deve·

Hospital de de Santa (Itarlna repartições pClbllca8 pre8ta· InterpretaçQo dos me8mos, rá reunir-se no dia 26 do c()r· 

Nueruberg Rua Trajano n.· 16 - S~e plÓPlla ~:~dl:~~f~a~~;~s s~~~ese~: :~i~di:I~~ ~e~~al~~':trr~~I~. ~:!ed::~:~:8 ~salá~~~d::~i~ 
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rllflcad,J subordlnad08 no ano anterior. tes de todo o Estado. rlada Alfândega desta capitlll 

(Profa, L. Burkhardt n. 1 em 20 de Setembro de 1938. Arl. 82. - A8 autoridades su· Delegacia do Imposto de Ren- afim de se dl8cutir a rl'lórm.& 
e B, Kreuter) Endereço telegráfico: BANCREPOLA perlore8 do Exército, da Ar- da em Florlanópoll8, 14 de do estatuto social. 

CÓdigos uSil.dos: MASCOTTE li. I 2i1.. Idlçlo ma!la e das Pollcla8 provi· abril de 1941. Florlanópoll8, 2:1 de abril 
Especialista em FLORIANOPOLlS denclario, de acordo com 08 . de 1941. 

EY.PREST,\ ESPECIALMENTE A AGRICULTORES regutament08 mlllltbre8, sobre carlls Ber.... di CoDCllçlo MARCILlANO ROBE!U1E
Ginn'gia Ge1 ai- Emprestlmos _ . Descontos - Cobranças a entrega das Informaçõt>8 Delega.do1". 6ecret6rlo 

e ordens de palamento. -- - Sv. - I 

Alta olrurgla, gyne Tem correspondente em tOd08 os Munlclpl08 do F8tadO'1 Antes de comprar um Rádio-R.e ....•.. ceptor,
o:~:fo~a~Oee~:r~o:~ lle~~~8~~~~~~8dad~~:t~d~C~!0':~~a~~~~~~1 c"or;:a80~t;l~nds faça uma visita à firma 
CJrurgla do ayetema semestral, em MRlo e Novembro. GER'ITI:IN & C· l-iK 
nervoso e operaçõea PI!II lodol OI coupons dil.s 1,61lCII Flderals e dos EltldOl A~ · n., 


de plaatlca. Mantem d:a~~~r!il.eu.t:~J1!~il.lpar~ra.!~.:Il.:f~:J:~U~:. prédl08. à rua Felipe Schmldt, 34 

Consultorlo 4 rua Tra~a- Recebe dinheiro em depósito pelas Aaentes Autorizados dos afamados Rádios 


DO, 15 (das lO 61 U, • melhores taxas:" . , 


das p~~n~a ~6'~Jalele. g~~ tl~~~g:IÇIlO (retirada liVre): P H I L. I .p . . c=!. - ~I 

Resldencla , rua &- c/c AVl80 Prévio 6% ~ .-.c 


o
~:I~~~=~o~ 21~ijl A~e~{; pi:~:~:i~opara receber venclmentZ:/ em to. Vendas à vista e a lon&o prazo . l.!!!!~!!:!!!:!!!.J 
__________- d08 as Repartições Federais, E8taduals e Munlolplls. 
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,.o UTADO 25 di Abril d. IM1 

--------------------------~~-----------------~~_.: •••~••••••••••••i~i~• •••••••••••••••: 

: 5 E O é~ 5 PARA S.AL DAR: 
• 

: Durante o mes de Abril : 

: Aproveitem asgrandesl'eduções : 
: de preços de todas as sêeias da : 

i Casa Oriental : 

: A CASA DOS PREÇOS BARATOS : 

: RUA CONSELHEIRO MAFRA, N, 15 : 

.............................
~-~~~ 
o ESTADO esporlivo II Vida Socialj 

Dlrecio de E. FERNANDES 

A sorte da Grécia 
,\1"11 • ~- ( ,\ , \', ) - Co".I· 

t/('ra- '1,,,.. um """ Ilrln.ct~" 
11101 h 011 d <,onlll" ",tlr.da 
.11 d.J rui I '-nnnIlC <)11 nlld • 
de de aviões c IIIIH'cgados-:- I}Clos 
al<~mfl cs, a pesa.r de Os _aJ,ai'e~ 
lh os gl'C~()H l! Ini tá ni cos se 
ma nterem, ('ollstante mcntc, no 
U I ' , In·{ )(~ tll·and() l'üllc lir os bonl~ 
bal'deil'OH e m nH~1'gt11h o c os ea
pus a lc ltl ãt!H . 
. Os a t p ll ie ll SP R (~()Hlln'(~C lldc lll 
1 }(' l'f(' il n lH (>ll t t~ (I IW 1'f'sl a m , 111'0

ntn'lnwll1<.\ l'UlU'a s hunu:i, pa
ra Hf' I ' (Ieddida a SOI'( e do nOI't<~ 
d a C l" -'('fa P , ta l\'('z, (It~ ((Hln o 
Jla í~, notando-se JHU' iHHH IlInn 

f CIlHã o IH!HUda, emh{)J'a ('Ollti

ll íw re inando a t l'alHlui1ill a cte 
" !ltre a )lOIJlllação. 

TOSSE? BRONCHITES? 

. ~ 

Exijam o Sabão 

"VIBSE. BSPEOIALIDADE" 

(Marca registrada) d. WETZEL .-, . CI1.-Joiavllle 

POl8 CONSERVA E DE8INFECTA A SUA ROUPA 
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