
Estão ameaçados~ osl 
civis ltállanoS 

Wu hlnlttl'lll. (A. I'. l . 
Cairo, 29 (U. P,) - Dandos Oa! I~ 1I!l" I. In formalXl 

enantes de tropas nati\'as a 'I.... 'I 1111 u llleaçto d.u culvl
meaçam os colonos italianos da da< ~"b nn 01011.1 1. ·~(.'
Etiópia, circula ndo rumores pode .,;:r !MIrad. neste , ,!e:
segundo os se rão, e isto será ignalmenti!'iiló" quais registra
ram perigosas manifestações o 'MAIS AN[ I(j2oDIARIO DE SANTA,'CATÂRINA' tiv<=, llara que os Estados U!1i
anti- italianas. Diz-se que as Oifetor-Oerente .: .,AIUno 'I:1óreli ~Ios (.!·tendam seu llatrulliame''l:' 
tropas coloniais italianas 	 de

"1 _'_ "~~~>;".~:.. .:.;::::::. 	 to 1HlYal, comn foi anunci:uln. 
sertaram e transformaram-se O .-;ruzeiro <lo Atlântico pÓ- <; J 
em bandos errantes, que cons ANO XXVI 	 FlorianóP()lIs':"'terça feira, 29 Je Abril de 1941 N.8231 dr,ria permitir a grande !lume- (,'i
tituem nma ameaça llara os 	 1'0 de navios de guerra illgle- ;_.\
Italianos. As mulheres e cl'Ían 8es se desembaraçarem, eMan
'ças residentes em [lontos iso '-II' , 'li, I' t 	 à -- ISe8ulr6 para OI EE. (lo (o]es agora aplieado~ _ne~sclatlos foram ameaçadas. Acres	 bj
centa-se que os britânicos 	 fa Aviões de madeira Cbure , ·em v, s a s regloes Unldol o ch." do ~~.;"~~;l~;,l eeol~~II:::t~n~I\~~nl~~~

NO\'a York, 29 (Rellters) zem tudo o que llode lll llara Os construtores de aviões 	 es 
sal\'ar os sÍlbditos italianos. 	 -obomlJarc!e,éldas n::!:-OM:::~C::ad:, ~\~~~~. JI~~~, ~~I~~~'~I~~~is~~t<i~ tão sendo forçados a emll"egar 


Camisas, Gravatas, Pijame5 madeira na construção de seus Guerra atual 
s istema de comlloins. 
Melas das melhores. pelos me allar~lhos, afim de fazer face l1io, 2!1 _ O Departanll'nto 
RoreS I'reços, só na CAS~ MIS- à excassez de ligas de alumi- da ;\Iarinha dos 1;:H\ados Unidos E.fá. Irlste, meu IImftr 1 

sEüãEj' - ;ua Tr1alano. 12! ni~s no\'os métodos de emp~'e-	 ~~~~i'~~~r~~ \:~';'~7s (:~~ \'~;;~~; !~~~~~~::~~I;~:::s:~~1
o -OS per goso go da ,madeira nas conslrllçoes 	 países latillo-amcriennos loura 

aeronallticas foram eX]lostos 	 visitar a gl'llude RepÍlbliea do 
Montevidéu, 29 (A. P.) - A u:, Couferência d(' A\'Ia~ão de norte do Continente e ]Irll1<'i- • -batalha 

Legação do Relch Ilediu no\'ll- OitO Estados do Sudoe.stc, a palmento o 'IUe SI' reCert' aos dai chamas-
mente ao g'o\'êl'llo urug'lIalo a qual foI encenada. depOIS (!e assun tos tias marinhas dt' glll'r- 1.0,,<11'1'". ~!. (I{eulers)-
libertação de 17 alemães III'e- s~rem dl!l<;ntldos durante tres ra. " ,\ halalha das chamas" "shi 
80S em setembro do ano passa- dIas os "arios ~Sll~ctos dos Representa ndo a Armada sentlo Il'a\'ll<la llH portas da i,, 
do acnsados ,Ie estarem impli- problemas aeronantlCos. brasileira, partirá no dia I <ll' glatl' r l'l1 " . dol'larou sir Herhert 
cados em ath'idades sub\'ersi- .ym g,rande prodlltor ~e maio ]ll'óximo )Iara a AII1,'rl<-a ~lol'I'ison, IIlinistro <\0 Interior, 
vas contra as autoridades na- anoes bl-mo.tores, que estao do Norte o almirante Cast ro c em <\isl.' lII'so, 

clonais. sendo con,stl'llldos para o~ c?r- Silva, chefe do Estado-Maior " O <\"sI.' lIla('e (Ia 1I0~sa luta 


Infornla-se que o tninistro ~)?S de tl'el~lanlellto do ex~rclto, da nossa fôrça nayal , que vi u- ('outra as homlJas i1H 'l! ndiál'ias 
das Relações Exteriores, SI'. Ja constl'lllU a lguns apal el~IOS jará 110 a\'lão que faz a cal'J'"i- alemãs " t.ão importante para 
Alberto Guani. tornou a recn- com o e~nprego d~ n!a~el1'a, ra direta a Del~1ll do Pará. o ,I"senla<:e final da gllcna 
Bar-se a aceder ao segulldo Ile- t e ~do .felto"com ~1UltO eXlto os Acompanhará o a lllliralll~ quanto qualquer hatalha <Ie 
dido da Legação germãnica prl1nelros tests . .- Castro e Si lva. que se demora- tall'lucs no Orie nte ~Iédio, ali 
para que êsses presos fossem Outro )lr?du~or de a~JOes , rã 11111 mês nos Estados Uni- qllal'llJer lIalalha naval no 
postos em liberdade sob f~ ~~~~õ:: 1~~~~c~a~ac~I~~~I~~~~e~~ dos. o sen ajudante de ordens. ALlân ti"o. A .. batalha rias ('ha

',. ~~od~:I~~f~ss~~~~~~~~let:~: d~ll~~ ~o'~u:r~ei~r:~ ieh~r;,~i~i;:~~iiC:;es~~ ~~t~:s:ss ;:i~~~~~: ~~~,~~~~~.enen te F I' e d o I' i ~ o :::~~ "u~IJ~:u~~~ 1~11~~i~~~I'~r~~::I~~~~
M.chado &C, a\'ião, todo construido de ma- alemães lançaram centenas de bombas que destruirllm Sindicato dOI Chaul. da nossa dl'fcsa q~lando Illobi

deira, Ilron to para ser submeti- antlBos 9 historicos. edificios. ESTADO ), leurl de Florlanópolil :11~;IIl~~ <~~Solll~hl~I~~~:~asOI:i~~ 
Agências e do ao exame d~s altas antorl- (Fóto de .. British News" , espeCIal para o ' \ . '1uais .; t OI~II~sta <\0 VOlulltá~ 

Representações dades aeronáuticas. Liverpool , 29 (U. P.) - O Icasas de Liverpool, tirou o b~né rioP~~:~~d~in~~~:t~, 4 '~e:..r;:~:~!~ rios " . ... . ' -neses pri.melro ministro Winston Chur- e agltou . ~: saudando a multldao, pelo MinistériO do Trabalho, em O SI. ;\10111~01J l e, elou, em 
úl.. pollal - 37 Os cbl chlll acompanhado por sua es - e gritou . Âmmo. tenham do sro preSIdente convido Hcguula, que o clfuillaUlento con'l nomeR•• Joiu Plt>lo - 5 ' d f' O" dêsse exérl'lto britâni,·() contra 

flORIANOPOLlS reJUbUam fi~~~a;~~::e:om~:r~~l~~saér:~~~ lai~~.~e com vontade, quando ~:s:~~· ~l~i~~ :uS:,a à:s:~tlr~:::a:' ofogo já tl\\lUelltoll quinze 0\1 
Chllngking, 29 (H.) - Os na região de Mersy. ChurchiJI ""nR ml)lh~r _nbrlu passagem en- se realizará, hoje, em nOSsa séde ~'inte vezes?o ql~e cra ante.rior

.s.b-........ _ !Mlnclpab 
 círculos chineses rejubilam-se assentia com gest~s arrebatados tle a multldao para lhe entre~ar social. à rua Demétrio Ribeiro, nent~ , no ~nter~~~' <lo paiS, e, 
,-", iiitiiodplOt do E..... com a concessão de créditos quando o povo gritava nas ruas, uma cebola , que é a hortahça n". 8. Pede-se e espera se o com, li a ál ca lllalS ah eJada, anmen
17'_ allglo-atnericanos para g3l'au.. à sua passagem: "Devolva-o"! mais rara, atualmente, na In~ pareci!:Jento de todos os srs. tOl~{ ~5 vez~s.. 

Ur a moeda chinesa do tert'itó- O primeiro ministro deteve·se glaterra. membros da diretoria sem ex I la a <I,oa 'amos aumentan-

Ials duas vitimas! "io controlado llela marechal para assinar o livro de ·registro Mais tarde, ao visitar Man, ceção. ' ( O e amllhando a no~sa ação. 
Chang-Kai-Chek Os referidos de visitantes ilustres da Prefei- chester e ver os danos causados Florianópol's 19-4-41 com uma grande vanedade e 

Estocolmo, 2fl (R .) - O cor- circnlos Interpr~tam essa me- tura, que fôra colocado sõbre pelos ataq~e~ aéreos, disse,: "E' I , _ eng~mho de. pI'OC~S~OS t écni 
resllondente do jornal "Demo- dlda COUlO uma réplica ao pac- : uma mesa-de·cozinha, salva de uma t :agedla; ~as sera.. trê,~ MODESTO GALVAO cos , conc11nu o IlIllllstro. 
kraten " em Berlim anuncia ôO de IJcutl'alidade russo-Japo- uma casa destruida pelas bom, vezes pior" o castigo que lhe Secretário 
que se discute em Berlim a si- I~ "'S. I bas. Ao passar por uma das reservamos. lv-l 
tuação da Espanha e de Portu- E b 
gal. A opinião Ilredominante 	 ••• por so remesa f comeu uma 
~:~::~:~o~I~:~~~~sén~~lt~'~~: Produtos CATEDRAL lâmpada de 200 velas 
a Espanha e POItugal serão Ó. venda na 
~~:r~~":I::an~~i~u~~g:n~o:etag:~ FARMACIA ESPERANC. A ci~~~reecÍ!;~~~;';~o~~;e~' )d;- c~~~~; ~~n~;:e~~~~~~d~e ~~r~:~~I:::II!~~~ 

r

à "nova or1lem enropéia" e qne 1II0do os comentários cheios de até o presente momento Garcia&CrWWdi&&% 

ilerAa-obr.tgados a fazer decla- Rua ConselheIrO Mofra, 4 e 5 apreensão, que a gnel'l'a 01'1- não regressou ao hospital. ',"úllàl·'i.'·f"'U" 


n .... n n-~"-~;"-"do ainda dn FOHE 1.6"2 gina. Ilara' se deter diante de ' , ' 

r~ o ';'tu.icr:nt'lii~" . - (Defronte à casa Hoepcke) um fato curioso e estranho, Sll- Lembrando a P' roteção aos combúios 

O1"lIco aprole' li ai;':. --26. ~~!~~ ~lIIq~:1 t~llg~~~:~~~:II~~ Nova York, 2 9(H.) - O "New York Times " é tle opinião 

li Olh - f' IIIll11erosos espectadores, O fa- que a organização de comboios protegidos pela marinha ame-
i\léxico, 2!! (U. P.) _ O gO- ' OS secos e coraçoes Irmes to foi o se~uinte: Quando maior ricaua para tt·.ansporte de lI1ater~al de glle l'~'a destinado à Grã

vêrno anunciou qne três na- L d 29 (A P) O . ue se I'etirava da "~are " emo movImento em nm dos ca- Bretanha, sena aprovada )leIa Imensa maIoria do povo dos 
vios-tamines do eixo, recente- vIOI~~t~:~ombardci~s -;;;;orri~ I~:;I~\S de haver bei jatlo" a cs~ fés <!a ~i.dade: o indivíduo Car- ~stados Unid~s, desd~ que o lll'csidente Roosevelt apelasse di 

. d IM ' . - I I· d' filhos que declarou 100 Galcla, de 36 anos de Idade, letamente pala o paIs. 
mente apropl'la O~I p.e.o " e- dos recentelllente estao, n~a s llOsa e s l~:ta à 'cr unta ue recentemente saído do hospt- O "New York Times" eR<1I'eVp.: "O )lai~ espera que o 'pre
xico, foram entreg os a Indus- nma vez, In'O\"ocando a salda, em re I p g q tal onde acabara de se resta- sidente baseado nas Informações qne e o único a possnir de 
trla do pe,tróleo, para sere m desta ca(lltal , das mulhereS e . Ihe fiz_emas : "Ás v~zes, parece be l~cer de ~rave enfermidade Iclaro q;lanto é sél'ia a ameaça Cjue paira sôbre os reabasteci
utilizados na na\'egação cos- crianças_ Mais de 2.500 pcsso- I qne I\ao temos mais lagrlmas sentou-se c~lmamente e pedl~ mentos vitais para a Grã-Bretanha e quanw a nossa segurança 
~::!f~a~:~ ~:~ ~a~~:~!~~:;. ,A~ :,1~:sti~~~:'ms~~~jOd~~~~~~e~Ó : ~a~:Si\;::~~~I'. Ao menos conosco um café. Até ai o fato nada ti- seria ameaçada.,se a ~rã-BretanllU fosse ven;-Ida". O articlllis

t . "Vigo " e o "Genoano " ' ltI A' . I Uma mulher cuio marido nha de singular. Entretanto, Ita pl'ossegue: AcredItamos que, se o preSIdente consultasse 
r 	 . ~a ti ~~a .sen1a~~: . malO~l: lIe é condutoJ" de Ônibus, nã~ gJ'ande foi a est upefação dos a oi~inião pública nO!1e-americana, em toda confiança, encon

as mu el es e <,lJanças e\ a I q à t .- Ifregueses sentados nas mesas traria enorme maiorIa para al)rOvaJ' o recnrso ao emprego deAV O lã formIdáveI! cuadas já havl~m abandonado i ponde c~IIJ I)arecer. . es aç!,-o em torno, quando viram Carlos comboios protegidos por navios amel'icanos". 

Londres, 29 (R) - O novo ~e~~~~~:d~nt~~~':~:~epe~~~3~ I~Z'~~I~~~~~~I~~e.!~~~~~o ~~S:I~ GaJ'cia, delloi~ d.e ingerir cal- ••••••••••••1•••••••••••• 
~uPtier-dcaça brItâ nico, qdue..~o~ mais tranquilo do in\'erno. men "velho" me censurarIa ~~~~~~:~~o°a I~t:~~~~ ~~~e~~ • . 
Da za o com o nome e Y É" atual e a se eu chorasse dando máu ' G d d b
pho~n" (Tufão) jâ se acha em cnaç~~1 ~~~s~j~ a processa:d~ exemlllo aos no~sos filhinhos" , ;:;.gUlida ~~ poucos mo"}e'.'t?B' • ran e esco erta.' 
se~'~~ ~~v!' a~~~~;~'o de caça sem o '!atural derramamento Comp raI na CASA MISCE o e~~~:~~II~ g~s~~ns:~or~i~:i~~: • . Ih " • 
é capaz de desenvolver velo<.l .. de lá~rlmas. De f~to, apesar LÁNEA é saber economizar' se para a vitrola sitnada em um • para 8 m u er • 
dade superior a 640 qllilbme- da eVlde~~e emoçao susc~tada ca ntú da sala, l>al'ou-a, retirou • ' . • 
tros horários; é mais rápido, pela ocaslao, nas duas maiores Ochap"u faz favor! o disco e comeu-o a grandes • • 
melhor blindado e tem maior estaçõe~ ferroviárias de Lon- li , dentadas. Já elltão todos os. 'iI ' . 
raio de ação do que o "S[Jitfl- ~res, nao se .1lMe ver nenhum !'. Aelg.re, 29-Depois da reu- IIJ'e"entes se agrupavam em • .• 
re" e " Hurricane" e outros oiho lacrlmeJante entre as cen- niao reahzada lia Delegacia de torno de Cal'los Garcia, para (O Retr.lador VIeira) . _,_' 
avIões de caça. Dispõe tam- t~nas de pessoas que se despe- Costumes, ficou expres~mente assistir aO prosseguimento dQ • ,.1 fnu/hel "do s""""rd do""s 
bém de um maior limite de al- dlam, O motivo talvez p088a proibIdo o uso de chapeus nos banquete. Garcia não se fez de • 'I oJJt~ ,~_ . ' 
tltude de vôo do que qualquer ser resumido pela frase de um teatl'os e cinemas. rogado . Comeu uma caixa de. AUIIIA AS COl./CA$ t;TER./NAS EM 2 flOR,AS "',. ! 
avião alemão ou Itallano. -I fósforos de cêra, adubando-a. E!mprel'J-Ile com vllDtlllem pllrll' i,.' 

Um perito declarou que 	 o D 1 _ eom bóa quantidade de pó-de- • combater as Piores BroDcos, C6n~ ';. 
"Typhoon" sobe como um ro- ec araçao serra, deglutiu uma garrafa de • " 'Ut,erlDlls, MeDstruol.. 0J'Ó80'::;.-. 
~~~ ~~~=ea es':;al~~::a d~r~~c:~: ~~~e::,zlad:in~~~r::udO :tl~ . _ Hemorrollos e Oô~. DÓS?: 
ra. Outro perito descreveu-o Dlclaramo. lal OUO•• O Ix-vludlilor-cobrador, Ir. apetite, deliciando-se com uma • poderoso colmoule e RelU- >. 
como "grande avião do futu- Javlual HlltuhD Plrllra,lIlrdla a cartlira di Idlatlda- I lampada elétrica de, 200 velas. • 	 por exceleaclo. • 

ro". Equillado com nm novo di 1I~~c~~I.,!';\~:~:,I~ldr~r.:rd:.t~a~~::l:a~~~ valor 41_\ Ao circular pela Cidade a no- • r LUXO ' $eOATINA, pela sua '. 

~~~zrC~;:I~~ '~e df~~:~o~v~~~~ lIum ca.o vluha a .er Incontrada. ~c~~~~t:~~~u~':d~mp~~::nto,: • =-~:I~:~: "t~I=I::Jtc:~eltllda • 
phoon" é de um lugar só, dis- SIHIER SERWlHI NACWHI COMPAMY pouco o devorador de coiBas. 'LU~O ',~E!DATINA eDcoDtr.-, " . 
pondo de armamentos como se- A Ilrluci. raras preparou imediatamente • " ntttOClo' o porte. ' " _ '. 
~am metralhadoras e canhõea, 1'12 ' 3v'·1 uma de su.. !lamas, aguardan- . ..........,• .J. ' ..........'•• 
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I DtUl- T6ICl-lelll, li te brU "I 

:8••••~~~••••••••••••••••••••••i·····:1
CASA ANTENA 
M~~~u.r~~8~~~~e~, ~l.('~:a "au!lo Vlavlo Oomala" :I 
EllIIclaUd.de em CODSerlos de 

r~~:~:d:3~P:~~~ne:~:~:1 : 
Preços ao alcance de 

-todos _ 
• 
• 

FACILIDADE NOS • 

PAGAMENTOS : 
----------v.~~3:-" • 

Adcio Moreira 

ADVOGADO 
Consultas e pareceres 


_: Ações civil' e com~rciHis 


VISCONDE DE OURO 

PRETO, 70 


Fone 1.277 


Dôr de dente? 

..................... 
.......1••• ~••••• 


: 


• 

PortoAlegr~;'~Florianópoli.; ~C"ntib3 _ • 
Serviço diário de passageiros e encomendt\6 entre esla cllpl!nl e Curitiha, com • 
s"llifis IIS 6 boras da mllnbli, recebendo pa~Bagelros -para !tajlll. Biumt'nau. • 

.Jaraguá, Joinville. com Iigaçiio para Silo PIlU)O e ltio, no dia Imt'dlüto. • 

Saidas para Porto Alegre, às 50s. feiras e domingos : 
às 3 horas da manhã. • 

Informa~ões e passagens: Rua Felipe -S(h'midt : 
• (Edifício Amélia Nelo, junto a Loteria Federal) •• 

Farmácia «Esperança» 
do 

farmacêutico NILO LAUS 

Hoje e amanh4i será a sua preferida. 
Orog., nacionais e estr..ng~iras 

Homeopatia. - PerfumarillS. -- Artigos 
de borracha 

Garante-se e eX8ta ob,ervâncicl d~ 
receituário médico. 

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


Mercado. frente à Casa Hc:epcke), 

I-one 1642 


-----~ _---,-- :! ...-.. ,.- - ...::~=-~=~~~~~=~~~~~=~==::::=-= --
. g t~~~ãG I A ~~1i~~~ Y 

Se v. S. precisa comprar altigos para presentes ou necessita de uma 
boa instalação de luz oU obter materiais elétricos. em seu próprio 

_ ' interesse, visite sem compromisso a 

IM51ALADORA DE FLORIANOPOLIS 


ELEICÃO 
Devendo proceder-R. 2 de maio. pr6xlmo fuluro. i eleição dos 

CODSuhom ClDe leria de servir DO bllDlo de 19U • 19~3. de acordo COQl 
o llue delerml.1 o .rtlgO 21 do compromluo. convido OI trmios da .tu.1 : 

=d::e~la~~'o~:'p~~: ~:U:-::!:~mI~~~o~~~~f:,.::'~m.~~ i 
dilda e HOI\IIIII. no relerldo dia 2 de mala. 6s li hor.s. afim de se 
proceder 61111ell eleição. sendo permitido 101 Irmios. qlle nio puderem
CGlIIHrecer. remelerem i Provedoria 11101 IIItII lech.des e .lIIoedas. 

ColIIIstórlo em Florl.n6potll. 15 de IbrU de 91U. I 
JULIO P. VIEIRA. Adito. do Secret6r10. I 

~ VI.-· 3 

COíO~anhia C Aliança da Baía» II 
----~-------------------------

Fund~de em 1870 Séd~: BAIA 
Seguros Terrestres e MaritimoB 

Capital Realizado Rs _ 9.000:&,)0$000
Capital e Reservas 50.058:377$952 
Responsabilidades em 19jfi ~. 188.652:899$714 
Receita em 1938 22.786'183$148 
Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:791$813 
Sinistros pagos 5.094:715"170 
Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 17.1811:2485949 

Diretores: 

Francisco Jos!! Rodrigues Pedreira, Dr. Pânlllo d'Utra 


Freire de Carvalho e Epilânio losé de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 

da América, Europ~ e Alrlca. 


Agente em florianópolis 


CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA fELlPE SCHMIDT N. 39 

CtlÚltI postal 19·- TtltPMntIOB3-1!nd. Ttl.•ALUANCA. 

Escritórios em ItaJai, LaQ'UDa e 

Blumenau. Sub-Aqente em Laae. 

1í"'D.· Remi;: 
. MCo\!~:~sA i·n~e~~ls~~ .
I Senhoras ~e~;iança5 em 

CONSULTORIO : 
~~a~~~i~: ~~:~~~~~~; eEld~~; 
9 ás 12 e 14 ás 17 IHH as 

Av. 'ife~~~i~NE~~ ' 186 
- Phone: 1392 -

Allende a chamados 
14 

AOS 50 
V. S. deve cuidar mais do 
que nunca da saúde e do 
bem-estar. Faça-o com moS
tbodo. Buaque de quando 
em vez frasco da Emulsão 
de Scott e dê ao seu organ· 
íamo a ajuda de que eUe 
carece: 

Emulsão " 
de Seott ]I 

pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços Terrenos no Balneário
riãó têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para . Escolha jà o s~u lole àe ter 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de reno no Balneádo da Ponla d( 
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos do Leal. As construçOes aumen· 

tam. A pianta dos lerrenos acha· 
se com o sr. Arl Santos Pereir~Inslaladora de Florianópolis I que se acha encarregado d. 

RUA TRAJANO. II e FELIPE SCHMIDT, II - Fone 1674 venda dos lotes_ 

.rm.iidade do Senhor lesus dos Passos • . 
Hosplla. de Caridade I AVISO AO POVO CATARINENSE 

linha direta Porto Alegre-Florianópolis 


Empresa Jaeger & Irmão 

Saidas de Florianópolis às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às quartas . 


sábados e domingos 


I
pelas rodRs ou, pelo menos,

A..ente em FlorlanoDolis: DAVID SILVA pelo para·lamas dos veiculos. 
PRAÇA 11\ DE NOVEMBRO Quem sál à rua. precisa a· 

-=====::==::::::=:::::::==::::- ~~:adr~~:r I~CO~~::i~O~e, :ell~ 
se expôr a atropellimento9. --.!~!!!~~~!!!!!~!! 
r:sr~tod~~CU~d:r~Oue pse;r~:~: Represenlantese 
lesooia, convém procurar um viajantes 

PARA 0\ CAIOI CHRONICO\ médico para tratar-se. Den PrecIsamos para todaa a8 
tl'e os melbores medicamen e zonas do Pa18. Negócio sé(iOTTA\ INDIANA\ tos indicados para estes ca · rio e lucrativo. Útlmas con
S08, cita· se o 'fonof<'8Ian da ções. Cartas à FÁBRICA DE 
Caba Bsyer. Ao fim de dUfis FOLHINHAS Rei. 601, Caixa 

___ _ ________ .__ ou três IDjeções OR paclen. 3.097 - Silo Paulo. 
- E t S Pites 

IiIBRTIDA 

aCDIII _DDII ti. CRBIÇA • 

(jFIIISPIRIRII 
alivia e reanima 

Devldamenl. regislrada sob N: 5~8 em 1918 
Dá lições. sistema modtlrno, para se '-'- habilitar, mpsmo sem preparo, á profissuo

de gua rdn-liHt>s. En~ino com o auxilio de 
-~ 4 livr os que guinm r,wilmente como proles. 

, -, ~ snr pltrli euillr _E cóm odo hubiiit~r-se ao pé 
- '9 dI ' r· :-é ". Fl·m mesmo desalender os affize 

-. "7 - r ~ ij . Ü curso completo de 12 lições, que 
(;\'. [urá em 4 mes"s c Ulll diploma grutis es

pecialista em contabilidade. custam apenas 
D

;J()Oíl em 6 prestações. Peçü prospelo huje mesmo, ao au. 
to r m~is conbecido no Bra~iI _ Portugal . AfriCli; tem mllis 
'la 30 aoos de ensino comerei"l: hlllJilitou já Urull gerBçno 
le alunos: Prol. J ean Brando. Rua Cus ta Jr. lI.O 194. Caixa 
1:-176 São Paulo _ 

. -._~.- -- ----_._--_....•-. 

ConfiaD.ça Ólim~~~~~;;g~~ em

perigosa ponlo central da cidade (rua
Tiradentes. 3); e também se 

Os pedestres coufiuQl de· vende lodo o material de fá· 
Qlasiadamente na pericia d(!~ brlca de artefatos de couro 
motoristas. Este~. entretonto. A tratar com o proprietário 
nem sempre pódem múDO Engênio L. Beirão. 
brar o carro pUla desvié.- :o 142 v·13 

~~ t~~~s~~~te~is~~g~eem~~\~n~ 
düsses. existem ainda os pe 
destres descuidado~, 'lue a
~satr::::::n a~t~~~!S~~~dOo s~ 
próprio quarto de dormir. O 
resultado é serem apuDh~do, 

d d sentem 8e renovado~. re· Quer ser feliz 7Representaçoes s a o e • ao o ~mfoe:::;:ind~~~da~s~:r~~~ Em .negoclos, amores, I;, sor-
Firma estabelecida na praça de São Paulo, com gran· sem atropelar nem ser alro. te, saude e realizar ludo que

de tlroclnlo dêste rame; de atividade, idónea e dando toda8 pelado8. deesja? Mande 11100 em sellos 
as rciprênciss Que Ibe [orem exigidas, dest'jando ampliar - - --:---'Ie escreva ao-prol. Omar Khlva, 
seus negócio8, orerec -~ seU8 serviç08 para representar Flr· ~ASA MISCELANEA, dlstr~ -
mas Comerciais e Industriais Que pretendam expandir 8eu bUldora dos Rádios RC_A. VI-
comércio com as praça de Silo Paulo. Sant08 e Campinas. clor! Válvulas e Discos. - Rua 
Para meJhore~ e ' clareclmentop, poderilo dirigir.se direta. Tralano. 12. 
mente a08 interes~ados: PARADA & CIA.LTDA. - -- ..- ------------.--- 

Caixa Postal, 715, Silo Paulo, 

Antes de comprar urn Rádio-Receptor, 
faça uma visita à firma 

GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 


AgÉmtes Autorizados dos afamados Rádios 


Pt-IIL..IPS 
Vendas à vista e a longo praz~ 

Anténor 
@ipupç:rião 

Caixa Postal, 407. Rio- de ' --Ja
nelro, que Ih_e Indicará o --melo 
de obter trlump~o, prosperlda
de. lortunl f saude. N:lo heslt._ 

Morais 
:rc:h;mtista 

Das 8 às 12 e das 15 às 17 

Miquelinho. 6. FLORIANOPOLIS. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a qualquer hora do dia e da noite.BtIID-FRIO 	 "Café Java"
Delic~9>89 l-Cuidadoso preparo I 

IMP0S'lOD'E RE" l),4,'\, C!i~········ - ...........:
o Estado 
Art. 77. - A8 pe8SOOS IIsl · às estaç(; es flslels. . . • • 

D/ar/o V,s/J8rJl.() cas e jurltllcas que pagarem Ar!. 1 - A partir do ano >. . 
. rendimentos produzidos no de 1940. o prazo para a en· '. • 

~:18:::I~~e~~~~:~008s aS~~~csi~~~ ~~:nt~e dt~~~r:~~:Sad~ore~~ • 	 • 
Redao(lllo e omOID•• , . dos pel os agentes fiscais Abril (Oec. I 168). • 	 • 
r.. Jolto PlnlO n. 13 quanto às pessoas que os re · Art . 6 - ",s pessôa~ IIs1 • • 

T~I IIm-ux. po.lal ISIl ~:~:!e~. : aar~ . ~mg~rtr~t~o~ ~~:s~:~a:lldOec?::~~~~:8 :ua:· • COMl'ANlip~NACI0tt\t. • 
4.783. de :11 de dezembro de Ido a totll lldade de seus ven'l 	 'FAVORECER A ECONOMIA I
1923). cimentos nllo excederem de 	 4IJToRIZADA E fISCALlZ"D" Pf.LO GOVERNOI'EDERÃi. 

N. CtlPlta/: Ar!. 78. - Todas as peso 12:000$000 a mal~ (Dec.l.168). • C"PITAL (REo\.LIZAD01 · 3.000,0001000 


AADO 'OSOl!" soas !fsicns ou jurldicas que Art. 27 - Estüo sujl'lIos SEDE SOCJ.U.:~~I~~~~t~~~.::~ 1:{~~~GJRA.041 (E5iI:QIJJTAII _ •
. D~)
Semestre 2"$[\0! ' por si ou como representan ao Imposto de renda todos • 

Trlme.tr. I l $OO , tes de terceiro8 pal<arem oro quantos recebem vencimentos FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE MAR •

liê. 
"nmoro .. 'ullo 'l~g· ii~~~g~:,. gl~~~i~s~~(~~\~~~~: ~~t~dC~~f:~uP!~I!f~I~~isdl'::C~~s: ÇA DE 1!Iltl • 


NIJ Intutol sões, perc entagens, juros, di · ~ive os membros da Magis'l 82 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.230 CONTOS • 

"".$:J<h videndos. lucros, aluguéis e tratura da União. dos ESla· 	 •

AIIIIo 
NOU: luvas. prestarão. as Informa- dos. do Distrito Federal e do I. 	 •8eme.tre 

Trlm...tr. 110500 	 çôes ciladas no artigo ante · 'l'orrllório do Acre. e, bem I com as seguintes combinações: • 

rlor. nos termos das dispo.i · assim, os funcionários de es-


AJuloDoIOOllDedlaDte c.,nt' ••·,· ções de"te 	 capitulo. (Dec. tobelecimenlos aulônomos. BCE OHA GXS YU H VAY CI F •
2t .554). (Dec. 1.168) • 	 • 

o. o 1111 1i m Im Dio p ,111.. Ar\. 70. - Os e~t8bdeci · Arr. 28 - Findo o prbZo I 	 •
d~ ::0 ',",;10 :;e.o\vl.Jo~ · mt'ntos bancários prestarão. para apresentaçllo dl1s decla· • 


" dlreoçlo do "" r...""n.ablll." ~~é t~~o~e o~bj~~o~n~c::~:çõ:~ ~~~Õ~~~c~Pb~~uv~nc~~~~~onsá~~~ • Amortizados com 100 contos • 

pelol ooD08llol emlUldol M. creditados a particulares. que periores a 12 :000::,000 poderá. Sors. BOXWElL & lirma compradora e ex portudora de • 

artlaOI a..lpldo. excederem de 1:000$000, com se~ pago de seus vencimentos. al~odão e seus derivados - Rua Guararapes. 6i - Recite. Pernambuco.'----------1as indicações dos nomes e sem QU tl exiba a prova de. HENRIQUE NIETZSCHET. R. do Ouvidor , 30 Capo Federa! • 

- -- ----------- ~~~rer:;:~ .d88 pe8~o88 a que (8~rc(lgf. \I~) sua declaração. 11 Amortizados com 50 contos • 
IISTI1'U1'O Dl DlIONUSTlctl Art. 80. - Alé 30 de abril Não serão admitidos ba.. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MINISTERlO DA 11 

CUNICO de cada ano, IIS pessQas lanços encerrados em 1941.1 FAZ~NDA - P.raça da Republica - Belém Pnrá • 
do mencionadas nos artl~os 78 Nas õeclllrações juridicas a Snr. HORACIO JOSE NOGUEIRA. faz endeiro - Paraizópolis Minus Gerais •

Or. Oi.lm. Mgellmlnn e 79 envlarllo às . repartiç~l's p~rte c o r.re ~ponden[e a~s ~é.. Snr8. JORDÃO DOMINGUES J UNQUElRA '" ClA. LTDA.. 11 
Formado pela Unlver81dade de comy etentes 8S IDl0rmaçoes CIOS ou tllular~s das !Irmas I propu. da Agência Chevrolet Leopoldinense- Leopoldioa t.1inas Gerais 11 

Com prAU~O:!"b~~;I~i~ europeu. :erv~~aç~~~~s na:~I~:,d;:s ~~~ ~~~~I~Il~~r preenchidos com Snr, ~R 'L~:~~O MENECUCI, conceituado médico cirurgião Minas Gerais 111 
Cllnlca médica em lIeral. pediatrIa. pectivas imporlâncias pagas Sobre 08 dispositivos aqui I • 
d(lV:.rlec:.rt:~:::::~!~e~:o~' : ~,:re. '3 dos enderecos dos que re· transcritos e quanto aos de· Amortizados com 25 contos • 

g e da mulher. ceberem os rendim.entos du mais das leis em vigor para. Snra. MARIA EMILlA, filha do Sr. Alfeu Pedreirll. socio de li 
Assistente Técnico rante o ano anterIOr. (Dec. o imposto de renda esta De • Macbado & Oliveira, Rua Lopes Cardoso __ Salvador Bala • 

cur.~~~ ::~I~:~laT~~I~:~~m o 21~~tl'81. _ OR chefes das ~es~:c~all'b~~ad:z:of~~n e~~~ioá. Mme. YVONNE DE RIEMPST, Rua Prudeuttl de Morais 5>3 2 Capo Federal 111 
dr. lIanool de J\b~eu Campanhflo rE' parUções públlclIs presta· Interprelação dos mesmo~,. ~~~: ~~~~gEJ~~~~I~: :isi}~~t~;':ias~~aél~arl~ gtH . do Pos o Rio G. do Sul 111 
510 Paulo). E8per'811zado em HI· rllo Informllções sobre os atendfnd" a qualquer cuo 11 to Atlaotic, Rua Edgard Ferraz, ! 43 _ Jilú S. Pilulo • 
:I'::eed~a'ltl~Pd'!:' ~c:nef:~~. Unlver· rendim.entos pagos aos s~us sulla r . HIl pelos cOlltribuin· 111 Sor, ANTONIO SILVA. p/~ !f.0 José Ernesto _ sócio de A. • 

Gabinele de Raio X subordmados no aDO ant~rlOr . tes de tod o o E.tado. • Silva'" Cla. Ltda ., Rua J osé Bonllllclo. 79 S. PilU(O • 

:1~~~~C:O:::D~o .~~a~Ero~er::: pe~r~~:; ' rtoA~:~:~~~ig.a~:s:~: ~:le~~ci~I~~i~~g~~:rs~e I~e~~ .. 	 • 
Coraçlo. pulmGa., weslcula biliar. madll I! das Policias provi abril de 194 1. 	 Amortizados COIl" 10 contos •I 
R.dlo alt:~tG::. ee~&ciI ralla6 dencia rão. de acordo com os _ 70 títulos no valor de 700 contos • 

gr denlúlal og regulamentos DI~IitI.re~, sobre Carlos Borges da Concelçilo. Amortizado com 5 contos (Premio Unico) • 
Electrocardlogralia clinica a entrega das inlormaçõt's Delegado I 	 • 

(D::~~:'o~e:::o ~": t~~~~~a. - Snr. Manoel Gonzales Barbos8, Rua Uru~uayana. 112·3". Capital Federal • 
elélrlcol) • Até Março p. Pilssildo lá foram ilmorlizildos 82 295 contos • 

Metabolismo' basal LLOYD BRASILE1RO Solicitai a relaçllo completa dOI! tltulos amorti zlldos, Da Sédc Social ou ao 
(Delermloaçlo do. dltll.rblos da, • Agente ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis. Rua hJlippe Scbmidt Fio. • 

Illndulu I\e lecreçlo InleMla) .PATR1MONIO NACIONAL-. IEdlflcto Amelta Retol • 


SondaNem Duodenal • 	 • 

(E.8ft!,CI::::d:~ :ICJ~~N~)~ do no Sâb~~~~Ae ~~r~C~J~t~:~~art!~~~~~ !~'g~;E. N~t • 5 I A ,. C a la • 
~,~~1~;:t~~:S~~{~~~!fá:~~ ClPI~L~~:~~~~8}l!I;§~:~'~r~~í~~~t1s.m~J.;ltt : u merlca apita Ização : 

L b tó ' ~édl~ . I TUTOlAIFLORIANÚPOLlS • o próximo sorteio de amortiz~ção será. reallz\do em 30 de Abril • 
a ora a~~is: ~:~~~!~Op a e F R E T E S D E C A R G U E I R OS. de 1941 à, 14 horas • 


E:l:amel de oaDgue para dillllnó8Ucc VAPORES A SAIR: • • 

~,·ro!:t:~~~~t~~é:on~mr.~::t~:: PARA O SUL: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~:-z;,~d::k.n~~ ~.:~~~~I~ ~~~J~·e ~~~:L~~!Zr~i.a 30 de abril para Rio Grande, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


ru~_~!'Hlj!~r:! =~od: PARA O NORTE:. • 


CluaiCloerl7:i~I'::n.f::o.elll'}ldaçli'. ~~~t~Z,\~oE~!~~;3~o~i~it~~ia~eCa~~~!lar.llr~i1l:~:a;~~~1: I: ,(mprBA sa lac. ~8 Nav. "HlBpc~eU e.e:Roa l'ernaDdo Machado.' vador ·e Ara ~:I 1ú. 

F l O li'eloN ~l~O L I S DEFE~ O,' SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN· 


__________ I~:_--C..I-A-.\O.· VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.
_---------;,111Agt :: ;.;d-~:·loao Pinto, I Armazem - CAis Badaró. • Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnna»; •II 9 - Phone t007 12 .- PhOne 1338. unicamente de cargas com o vapor .Max-. O 

08. RICARDO H. c. DA COS1A - Agtlnte i SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS i 
Sociedade Cooperativa de Responsbillsadade • 	 GOTTSMAI 	 • I !•Limitada • . 	 Linha Ppolls.-Rio de Janeiro Linha FpoIlS.-Rlo de Janeiro LInha Florlanopolls. _ 

Escala Itajahy-S. Francisco Laguna. =Ex-chefe de cll Banco de Crédito Popular e Agrícola •• 	 I-e Santos. Escala Slo "rauclscon;clI do Transportes de passsallelros 

Hospital de de Sinta Catarina e.e e cargas. I Transporle de carga! Transporte de carga5. I 
Nuerubel'g Rua Tralano n.· 16 - Sêde ptóPlla Paquete C. Hoopcke 1 e16 

Registrado no Ministério da AgrIcultura pelo CPrtUlcad.:l e, Paquete eMa.> Paquete eMa.1 I 
(Prole. L. Burkhardt D. 1 E:m 20 de Setembro de 1938. • Paquete .Ana> dias li e 2 

e B. Kr9uter) Endereço telegráfico: BANCREPOLA • dias 1 t l!~ dias 2 e 17 I 
C6dlgol uladol: MASCOm I•• e 2a. edlçlo Salda á I hora da madrugada.

Es:pecitlUsla em FLORIANOPOLlS. S id á 1 h d
E~PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES .1 Embarque do Srs. passagel· Saldas ás 18 horas p. m'l a as ora o I

(A1'Iwyia GeJ ai- Emprestlmos _ . Descontos _ 	 Cobranças ros até ás 22 horas das ves. madrugada. 

t • peras das saldas.
A.lta cirurgia, gync e ord ens d e pagamen o. Ordens de embarques até ás Ordens de embarques até Ordens de embarques atl! 

Tem corre8pondente em tOd08 08 Munlclplos do Fatado. . 12 horas das vespéras des ás 12 horas. ás 12 das vesperas ' 
cologIa oenÇ&s de llepr"8cnlflote da Caixa Economlca Federal para a venda ._ nldas. 	

I 
das saldas. 

I 
I 

senhoras e partoe. da~ Apólices do Estado de PerD6mbuco. com sorteio 

Cirurgia do systema semestral, em Mfllo e Novembro. 


nerv080 e 0fera9õe8 P.g. IOd:: Uoc~~.:::.IJ:.I·'~I::r: :el::::mg.!!:':. Eslados : Observações: Ap:.,t.a,s~~~~t:e~lp~e;:~~~::' d~Oa~::::~~rl~e dyaacc~:': ; 

~ 
de plast ca, Mantem carteira e.. peclal para admlol8traç60 de prédl08. • 	 •• 

COD8D1torlo 'rua Tra!a- Recebe dinheiro em dep6sito pelas • E' upressamenle prohlblda a acqulslçlo de passagens a . bordo dos vapores. 11 
~~~ l~~d:: :2,~) }::e~ melhores taxas: • .Rlta M~~:~. o movimento de passageiros e cargas ~ feito pelO trapiche sito ._ 

pbone - 1,28& g//~ ~1!~~:~!IÇ60 (retirada livre) 25~ • Para mats inlormaçllel, na s~de da 
Reeldencla A rua 88· 7U. Em~~ Nacional d. Navegação Heepck. e 
teve8 Junior, 20. - gjg ;:;:~ ~r;~lo :~. 1 , rua Conlelhelro Mafra n.· 30. .. 
Telepbonc ••• 1.1.>1 Ac oita procuraç60 para receber vencimentos em _______H.._ .._ ....._to•• . ' 	 ..~... 

__________- das as Repartições Federais, Estaduale e Munlolpal.. 	 • Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:DI~IitI.re
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o ATADO 20 de AbrU de IM' 

o ESTADO es)?orlivo 
Dlreclo ele E. FIAMAIi'DÊS 	 .. 

Avaí X Amazonas 
Tendo sido coroadas de êxito as negociaçães para a disputa 

de uma partida de futeból , nesta capital , no dia I:' de maio 
próximo, q uinta-feira, assistiremos, naque1e dia, no Estádio 
"Adolfo Konder" , ao encontro do Avaí e Amazonas, de Blu· 
menau, dois dos mais fortes conjuntos do Estado, atualmente. DESPERTE ABIUS 

O Amazonas conta em suas fileiras com elementos como IEtos e Notícias I 
Bois, Tute, Nena, Fanfa , Morit z, Leopoldo, Lino, e outros, que, DO SEU FIGADO 

no Vale do Itaja!, são figuras de primeira grandeza. O Avaí'l .... COI....llhO.-( SalIM' di C.... 

um dos expoentes máximos do nosso futeból, é integrado por A vigilância da Marinha Brirânica é patente na atitude déste DllIJOoIo P.... TId. O dr. Sáulo Ramos exonerou· 

jogadores conhecidos, muitos, além das fronteiras do nosso Estado. marinheiro, ao lado de um lança· torpedos de três canos, pronto Seu do cargo de médico auxiliar
nll'".To deve derrnmnr, IHnrin1l1 C'nte. se 

:~r-::tH~\~:l:l~~.it::~ !I ~:;~~~lIn ~:_::; ~~~~ do Dep. de Saúde P ública. 
propósito de vencer, incentivado pela sua numerosa torcida . Outras unidades da Marinha Británica podem ser vista ao longe . 
E' um conjunto homogêneo, que ioga sempre, com o inabalável I para entrar em ação a qualquer momento. 

11i~~rirltm c nlllJ!lr(!.~C' rn . o.. 1tf\ 7. f!1I t",~hnll'l o • 

O forte conjunto do Amazonas, em iôgo realizado em Blu- Realmente é irrisória a frase: 110 Mediterrâneo é um lago italiano » ~ :r~~:~,:~:v:~~: .m:n~r~ed~~;~~~a~e f~ig~~~ea~~~~;~E;~:::~(~~~l~~r.~;l~~:~\.E:;';.: : 
menau , a 13 dêste, abateu o renomado esquadrão do Savoia, (Foto de .British News>, especial ESTADO). flimlll('~ dT.

para O 
11 m" eVIIC"un':;Ílo " iu, t " l'lIr(l & I O Armando Odebrecht .

de Curitiba, pela expressiva contagem 	 de 4 a 1. tsse feito dos ~I\H~n. NUlln hn ('o rno n l rnm"~n ,, }'illula. 

uma recomendação àque· C .-\UTI-:ns I,nrll I) FhenOO, l .nrn \I m" IIC':;fJ.Orapazes do Amazonas constitue, por si , 	 C'f' rtu. F II /:('1I1 ""rrer livf(lment c (',,)1[' litro Foram aprovados os exames
le valoroso clube, pois é sabido que o Savoia é um legítimo re · Cruzada Nacional de Educação ~.:;iI,~:;,,~,,~~:;:~~~~;';.~.":::;;~~~.' ~' ::,',,~~:~~ de suficiência prestados no De·presentante do futeból da terra das Araucárias. 

Assim, assistiremos, em breve, no tapete verde do estádio da Diretoria Regional de Santa Catarina ~ i~:~I"~:~.::~~~~"li'~~: 1l;:1I I~:'I~~~~;I I~! ~~~ t ;: ';:~~s ~~;:m:~~di::ta~a~~:cri~~~1i~~ 
F . C. D., ao encontro de dois conjuntos dos mais categorizados ASSEMBLÉIA REGIONAL DOS SOCIOS ~~~o3$d~~_'~ imil",.... curso de visitadoras·atendentes , 
no cenário esportivo do Estado. 

Convoco para a próxima lerea-JeJu, ?9 do corrEnle. às 19 e 30 ha- ---- . com a c1a.ssificação das que te· 
ras, Da Assoclacio Catarlnense de Imprensa, 11 ~ua Felipe Schmidl. n, 15, Vende-se U~8 má nham obtido em ambas as pro· 

('OXTIUTOS U":(' ISTlL\II('S (alio das Casas Pernambucanasl. a AssembléIa Regional d~s Sócios da . . qUina r c - vas (escrita e oral) grau 5 0\1 
x .. I.lga (';ll'jlW:1 I1c' F u td }(·,1. f or;lt!) ) ' C" ~~~ :::.: f:s~lful~i~~laIÓrlO de 19~1 e lomar varias medidas referenles l ;1 :,\~8t~;~:. i~r~:::::~8~~ 'e:~n~:~ superior a êste,

eb tl'ado:; u :; ..l·,.::u inll·... \ 'ntlln'I(U"; 1\'1.. 
lI"t:lfn go. _·\l frL"Clo :\lon'i1': ~ .llIn iuI·. A I' 
m Ol'c·· :\lul"t..'il·:t, (,'m ' \' nlho I.l·ilr. Ill'l l'110 cl,· FlorlaDóPoUs. 26 de abril d8 Ig~1. Con~elheiro Mulrn, 71 1\ Mauro Antônio Schnaider foi 

FI·l'ita~ . LUtl riv;aI Lim:l. 1';11 1'; \1 X it'\\'l' ,!.: ln. 151 - 4 e Osmar Borges,
",..... i. Z:I&',' [ .:\l o:·a! ··: I !!'!'~ '·"nl", 'nc;c). A I"' 
 ELIEZER DaS SANTOS SARAIVA, Presld8Dle 5v~ . alt nomeado ad· 
(111 ' Sl h ':, .Tuniul', (':II· IH.~ \'O[:l1lll' . :\lnlllcodco ---------'-...:.::..~-=-=::...::.=:.:.:----------- mitido interinamente, para exer · 
AIl It',n io ,. Ep:ull ilHIIHla" S. :\111111''': 1,, '10 
S:-IO CI·i... lú\· iill . lJa"j t.:III·ti... I' \':t IC'IHi m 

..Pinho: ]>1.'ln J\nu·1'it·a. (, J"'C·;I1· S:u ·ah·;1. Ih' I\OI.. f(I'~:IT . ~, Fj:,!i:~~1:~:~·· \~III~:; ~1~;I~~ll".~ 1"(111 I I'\Coqueiros Praia Clube ~;:\:~~:8d(~: ~::~ooT~:~~~od~o4~s~~~~itUril-
nnTI\'Jm .\~1 I .U ·t : S(.\ l' t':;I·~~:,~"I'~~;~~~;~'l'(~;~:~,~~f.:: iJ~~\:l{~l t !l:'~ :11~~~1~~:: VI-da Socl-al TendI! sido fx~~Io~tste clube. pela bôa mezo '! O prazo para ~nscrição ao con-

Jiu T C'ITo,..n (' Edtlill"Clo H(, j,.. 

,\ l .i!!ê1 (,';II'IIIl":I II C' F IIlI' lIt"o l d (, \I IiI.·CIU,:;1 
:10,.; d uhe.... 11\lC' ,....III·i w!·,cll) ;lllt,'I'jZ;u,-':tu Ihido I",'a U.a 1\1,,,,,,, ,,,,,,,,,,," do I'mo· 	 reloluçao da assemblela geral dos só- I' o r q U 8? curso para Auxiliares e Dactiló .il.ol )l:t1'a H'II ü F. 	 IelOS remanescentes. &Ao convidados1·(' lll·C'I"f.! 1l1 ;11ll(' .lIlII to 
:;~~:: ~,.; iI~\~;~V~'~ ~ 1J l'lll ~u a ... l'II I1II'I'''' " ,. .IU).:"I- " D, ___ _ __ pelo presenle editei, lodos os subs- grafos, dos Institutos e Caixas 

FJ amC'lI"::tI - ,la i1!lC" C' ,.\11»(')'10 

Flumincn~(' - l.l 1·:HH c H t'ng"nlll~,.(' hi 


L' g~~~;~ ~~ ~;,"'I"~ 1 - !l1'H u, F;l1Honi. (;u<tltCI' 
oC ·'l~~:;l\;;~',~ ,~)~ ,.~!~~,S~I~",I~~:'~'::'i'i" FAZEM MIOS HOJE: ~~~~~.sr.~op~~::~e ~:s~~~~dMrfi~): ~~om~~f:~nt~~f~iaD:par~:::::~

!'C'<tllzadn n ~, .B ln. floming"I.l ü ll imo . Sras. Angéli ca Pereira Duarte a contar desla, C!lla, a imporlAncla Administrativo do Serviço PÚ
BOlafu!,:tl - UOJ'.c; C'.~. Sanli nh<l, A k6u "O';i~},~ ' " -"",-'~s"oo " ''c"da de"," ,-ono· e Eugênia Figueiredo Soares; \::n s:::e:u::c::ço::ére".'i~loS~et~~~~ o lornarAo blico (DASP), foi prorrogado
nnngü _ HulX'II !O. JOI'~C' (' lI CI'I II I.'i'i. 

~ E5 tan h, l:iu. "-J.T-;;' .\S Srita. Giralda Montezuma; no Corrêa Gomes. residenle na rua apto a co- até o dia 19 de maio, inclusive. 
(TltlTIU.\ Fl'TEnúl. ( ' I.rl1t~ _ PC, IOl"ftl ll(lllto fI (' l!0ll tu,~ tIn I 'mllllc o, Srs. Frederico Pedro Bavasso IGeneral BlUencourt. 183. nesta capital. merdetudo. A Delegacia do I.A.P .I., nes

:d:;':::~ ;\~:~l~i~L:\((?~~:,: l, , ' , : ;,\i~('~:~~~t~~,~:~:.is~~ ::tl~, O:::~A~;8P~sSOS Silveira , Florlan~~~lzla.o~~t:~~~~e'~:1. m!)~ ,~ ~:" ~ ,~ :~;I::~' ~t:~,i;;:,~~:;,:~l::~ '~~ ' ; , :	 m~~asçcõ~nePs~!:!S~o.sabcorde~~inta~,;s~!scPo~n~cstui~rnsfoodrs~,e 
1·l:'i?:ill;Clt)J~~: I~'t)i;:.~ltl(~~::PI~I,~j~fl~~·nt~::JlIt(ll l il":;~; 

;\!::',~" '''i ,,,~); ',:;~:~::,s'~;',"'f~';!~~, , ,, '~;:,, ,,~:i;"i :: ' :::Ç:;"'~;:;;~~" ';~,:~~:,'I;,~;~'~~ ::~;:i~,:~:~;,,-1,,~,~;;;:, se~oo~~~~~ou S~:;:.'u~~~;ti, c~~~n~I 	 _. . . para o que mantém pessoal à 
~1,~~tI'~::.I:::n~~ ~:·kli~\I ;:~ :h .~~ l(;l1~\·ib.g ;:~~:: :::~:~. :I,fi1l1 ,d ~ jll'Ilt"l'tI('l' li p lcoir; i"lO 1 ~11; IJ~ cal'- dada filha do nosso estImado D,. MADEIRA NEVES ·- mediCO especlallstl em ~i:o;i~ã~o~~: d;t~:~~:~s, das 
~oUl'l'l l'n, I_u iz I tUI",;n; Dil' l· tor ·Sfwia l. D(I· "U~ {\C' 1·1·t.· ..ldt'Hll· l' 1° T l....OUI't.·!I·(l ''' lgO '' o t" R " 1 N t' 

gl,in(~~~ <i~;;I I; I )igi:·~~·~J ~ l li t · , , :u,~,"",fV;,11~.f:~I~('\a, ~,'nill"( , F:~i,u,~,B,- "'~,I~~(~g l't:1 .I · i dd
c 

':-eFt:ar:b·arpn,.rc~a~i~eKr~nto<tO;sau A,.ncoe~~sar': DOENçAS OOS OLHOS{ ~~~~: I II:i:l ~~·~II'l~r;lll.;,l: ~: ~1,.~~~,:' C,- ' ", , \''I~, l ~~ ", \ ~~~ 'a . Oco .
~~~nH~~I'I ~;: (~.id~\~l~k~I~~ :~·:IHr) i:·IL7\, l~~wu;;e:~~, .. ... ... ,. 
it:~I' \~~~:l;lI ;~::n:::::::"~::~('i a di'. ',:1) ,~,I,:;~:~1~~t(', ,;i::r.~á'~~I:'~'\~ HcFa:p~,~t~a~la Bà~te:~~~:t,O~~r»~nt~es~: 'Ç"°a"mmeeDntOtfte :~d;~.:a10S ~;, :l:elJh:oDrha:sl;:,' I llOl· du!·. i~,f,l~ ~i?~j\;('~;;~'~ . 	 CCoUnr8soudlt8aA, Pder"la<'r ~:;alamrPd:e: CASA ANTENA, .
Cr~I~~~:;u(.' '~~;')~~~;·fnl1('~~ ~~~~·/I'i:~ ; . Ih", l',u ly .... 	 ~ a _ a5 Mudou ,se para a mesma 

Drllnrf.ulU'l l1u C;I"I'al d,· E"'IJUJoitC' !Õ - :"\·C\\·lon. Z:1gueJl'o do Fll.llncngo, do 
rua Tiradentes, n ' 56:\,:!~~~~~il~fii%'~~I~:~~~~~~1~.:;'lll~0::1\I:Óí :'~feh~~lc~~\';I~ I;~:'~!':\\O C(~~~~HI~~!Õi;c i:' I ~~~~: HABILITACOE8 ConL'u1t6ric': Rua Joüo Pinto D. 7, ~obrado - Fono: 1467 EIPec!alldad8 em conserta de 

(.Ju\"(mll), S jh'(ol'io ..\l'llu'i ; Dcrmrl~uncn, -o c, ~, :U:1rtinc lJ i tli l'lCiu ao Clm- Estão-se habilitando para ca - Restdia-DCil1 : Praça Getúlio VarjZ'8s. n, ~O - Fone 1504 rádios e de apanllbosel*Irlcos 
tn de At lc t l;; llIo, 1\l' I'n:l l'l lu K in·h )1a,.,.nel': "'I~lho S Uj)e!"l(II' ria Liga i'(t" til'a d e Sa n ta sar O sr. Salomão Maria de Je- em veral 
:~r;)I~~;~~~I~~ : ":Il~II~'I (~'l'~~~h~" ~'o~!ii ~~~~ l~ :\~~::;:: ~~~II~~~:~;;:Il~~llnJ~~~~,I~} (II~ !:~k7i}~~~~c~:~\~[~: sus Cordeiro com a srit a, Hirta 1Id____ClIlJ:llllall.._IIJIIII~ISlII_________ SE'ri e dadl' e pronlidilo 
Om'''' Om"",,; """"Iamo",,, ,I" E,'u,,,· _,imu" 	 Vasco: e o sr, Plínio Franzoni D ARAUJO OLHOS OUVIDOS Preços ao alcance de 
t~'~c~~~~t~~ '~i'l 'ol;-:;;(llnÁ~ ~~~~~\l~'I:S~~I:id~ Gi~!>i~n~:1El~:·: · il;~~~I I:~:ID~~~:ll~~tAiI~~~\.~ Junior com a srita . Maria José r. -" 	 -Iodos 

·1I3... . o _"O' -- _ _'C "._,,,_bO_ o_"__ - ' 25 '0_ ' ,U_'..:..._ _"'_lH_nl_ _ _IlS-,I= _ ' "_"I_óII' _,..:... ,,"_ o '"_'0__ _ " 10__ ___ da Si1v~ira Guimarães. NARIZ. GARGANTA 

FACILIDADE NOS
DO DIA Especialista; assistente do Professor Sanson PAGAMENTOS 

. 	 • ~~;!~,I~~:i!~, no Rio de do Rio de Janeiro.CARTAZE'5 
,------ ;a:~;~: ~i:tO~~:~O~~it~~~e~ Consultas: pel~ ,~:~::: 3:: Jl à:s

6 
Ii,J/1! 

_~H,;;"O;;,;;.JE~__ ~____3;..,;;,;,;";.;.;;lr;...~_~_-!!!!!__ dro II e autor da vacina " H emo· Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.-Fone 1447 
Sóro Cloreto", contra tuber· 
culose. Limousine 1935CINE REX IMPERIAL O dr. Cunha e Melo, que é 	 Vende se um8, em perfeito 

--- Fona 15" - --- Fona 1,581--- descendente de tradicional famí. E'slado de coos(,fvação, ror
A'. 5, 7. 9 hOIl' A', 7 1/2 horo, lia brasileira, era filho do sau· 5 contllR de léis . l~f(lrma~cj,~

Não deixem de assistir a um dos Segunda exibição do sensacional doso engenheiro catarinense dr. na grrêocla do ESTADO.
maiores filmes maritimos de filme, onãe aparecem os queridos Eugênio Adriano Pereira da Cu. v·1todos os tempos. astros da tela : Tyrone Power, nha e M elo e cunhado do sr . 


Aventura, Emoção: HenrylFonda e Linda Darnelt em: Ant ônio Accioli Carneiro, da 


Corsário Negro ((Jesse Jamesn ~~le;:;t~°.ts~aJ:.ibunal de Con · 	 Ultima hora 
D. f. B. ..!f0(!~:~a.~I:: n.clon.l 1). F.B. -~t~:.~~::: n.cion.1 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--:.~.-.-.--::.-.~.:--.-.-:-.-a:-.. Desde a tarde de sábado, o 

Pr.ço.: í!SOOO. 1$500 Pr.ço.. 1$500. 1$100 • • grande baluarte italiano de Des· 

OEGITO EM FACE DA GUERRA: 5EDAS PA RA 5 A L D A R : ~i!s~~::~~~. ~Sa~::ci:~s ~~~~ 
• 	 • ram 200 mortos. e 540 fel idos. 

Londres. 29 (Reute rs ) - papel prepollderante que a !'a- • D ante o me..... s de Abrl-. • o I". ministro grego sr. Tsou· 
(Do eor respondellle da AFI.I ça bl'itânica desempenha há • ur e deras, discursando ontem na ilha 
no Cairo) - ElII entrevis t.a ' muitos séculos. Sou de opinião • • de ereta, disse que o Destino 
(,onccrlida a o jorllal "Dou~- : que pstamos às vesperas de as-. A .I d d - • elegeu duas ilhas - a Grã·Bre

~:;'''~~i~~' :~~~:'~da~~~,"~a~~ . ~i~l~r~I~[ea';'l~ó:~~~~C~~~~I~:~~ proveI em as gran es re uçoes • ~~~~aa~ ;r~~~~P::t::r:ir~:::b~~• 

ch efe <l o cxér clto territorial ' encontramos e onde os elel\1pn- . de preços de lodas as sêdas da • rie. A Europa foi várias vezes 
egípcio, fcz as seguintes clcela- tos distintivos da raça britâ- • • talada pelos bárbaros, mas, por 
rações: " A guerra cOlls titue nica <larão provas de valor. O • • fi m, a civilizaç~ venceu. 

~,~~'~m~;::~~t~e:!U~Oe~h~~,f!t:~~~ ~!i~~ A~'~~~I?:t'~~~:'a,êl~~;ma~~f~ • Casa Orlee-ntaI e A Rússia está apreensiva com 
convém fazer é não 1I0S in'lnie- o seu dever de ma neira perfei- •• 	 e. a suspeita de que a próxima vi· 
tarmos e espel'ar, pacientemen- ta. Fez todos os esforços pos- tima do assalto nazista é are· 

te, a evolução do conflito. Este s iveis para garantir a scglll'all- • A CASA DOS PRECOS BARATOS • pública soviética. da Ucrânia. 

está tra vado entre os '~lais ça de uma base sem paralelo • e 

poderosos Estados do mundo. para os movimentos britâ nicos • • Vichy informa que o gral. De 

Na luta que se des enrola, os mi1itares e tll;mhém par a a ~u.a • RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 15 e Gaulle acumula forças de .Fran· 


~~:~ladl~I~Ov:~I~âen~~:v~~~: d~~I~ ~~i~~s,te:~~~~~oc~:~:~\'~~I:~:: • " • ~ers:~c;;:.r~ia~"n:~~~a.eSo:p~;: 

justificam, ain<la uma vez, o da das r6tas imperiais". I••••••••••••••••••••••••••••••••••••• para breve. 
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