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1. podendo avançar nel meia fora dlzllados 

Athenas,14 (R.) - Jovens --~/ Ida riIekalhadoru. sendo dl-/11anU e o aprlalOname.llto 2 It&liII.N» .p~ !li cet' 

heróicos, p"rtence.lltes à Ju- o <ruactro.p u~ por dm~ "" ~. cenUnai d a\.aCantea. tre o toco dai metralhadoru \("Q de 2:0 of! '.:1IS. m,clu.t c umH 

ventude dos CamlSllS Negras, ses jovens Inexpel'lentes, a~',," . Os comba ~ 5ot\.O cen- A1iUns ~ de c:amI- e o t de b&rraiem proC r da Unlveral<1&ck <10
arreme~dos. sem treino ade" dos à morte certa. bes , mo- lra1a da Alblnl oonUnuam i\ ... n~, que c1amcadea- ~ .~lbarta~Iana_ NIo po- Nápoles, q-u.c connnnou. !lO
quado, a luta dos setores da ços, heróicos sem dúvida, de- ~ , r~pelos ,; c9nt.ta- '~I? , ~m contra-ataq.ue com o delido avanç.ar" , nem recuiol"tícla de ue o mInistro d ,Edu

sua falta de ~1-I.taqUfS, Y~ 1 foram dIZIma-I ~Albânla Central, foram dizl- monstraram , , rdadelramente SUi-l,óbJetlVO de reconqUistar altu- êsses batalhoes • dqItál" r Bottãi":::í
!nados pel.os gregos . • no pela maneira como corrtam ddaI, dai rorçãS péniilsü~ares, ,:as de gra~de importânci~ por Idos . ~ça~ a la, S : ,> . 

Um maJor das forças hele- de encontro ao fogo cruzado que quase Jempre termmam, .eles antenormente perdidas, Entre os últimos soldados la glavemente feneo, quando 
nicas declarou que o revoltava , com a derro~.das tropas ita- .:viram-se, repentinamente, en-

C..ar~m em Lisbol um. 

atriz pol,c, e um c.pitão I' 
ni.dor fr.ncês 

Lisboa, (V. aérea). -- Marie 
Dubas, uma radiante e formosa I 
atriz de 20 anos, nascida pala· 
nesa e naturalizada francesa. 
refugiada nesta capital, casou-se, o MAIS ANTIGO OIÂRIO- DE SANTA'" CATARINA
hoje. com o capitão-aviador fran · 
cês Roger Bellaire, imediata
mente após realizar sua conver
são ao catolicismo. ANO XXVIO padre deputado Abel Varo 
zim presidiu a dupla cerimônia 

~~~~~sa~ar~n:on:~~id~eó1;;a pa~ Mais de trinta e umI 
sr. Antônio Ferro e a sra. Fer· mil nallanos 
nanda de Castro. Por parte do Cairo, 14 (Reuter) - O co-, 
noivo serviram de padrinhos o municado do Qualtel General 
escritor Charles Oumont e esposa. Britânico no Cairo informa: 

Comprai na CASA MISCE ':As tropas imperiais, pros-
LÁNEA é saber economizar' segu~n.do em seu avanço na 

Somaha Italiana, ocuparam
T.ls estrondos nlo Daghabur, a 600 milhas ao 
tinham sido .Inda norte de Mogadíscio. 

ouvidos As perdas Italianas desde 
Londres, 14 (R.l _ Na oca- que as f?rças brl~âmcas cmza

sião em que tentava voar sobre ram o no Juba .sao agora cal
esta capital, foi abatido em culadas em mais de 31.000 ho
chamas um avião nazista . mens. 

Na área da cidade, tremen- Nos. outros. setore~, as tl'O
do fogo de barragem podia ser pas ImpenalS contm.ua,? a 
visto naquela ocasião . perseg1;lll' as forças Itaha~as 

Veteranos da última guerra em I'e~ll'a~a para a fronteira 
compararam o estrondo des- da Ab~ssim::. , . 
sas explosões ao troar da arti- A ~~tuaçao. na Llbla e, ~~ 
Iharia de campanha, que en- Erltrela contmua Inalteravel . 

tã~~:e:::~:ep~: b~~~:;se~~_ ENfERMEIRO 
Ihoramentos tenham sido in- MANOEL ROSA ALVeS. enfermeIro. 
troduzldos no sistema de defe- oll!tCll .ea. HrvlçOl llrallllloaals. 
sa anti-aêrea, visto que seme- laform.c6eI. Por ollli<l\llo. nllll n
lhantes estrondos não tinham dI~~6 BV.-4 
sido ainda ouvidos anterior
~ente . Sabe.se com certeza 
..1.BotAa .. --- Ire:;'~d:ieI4d~P.':~i;-e~ c~:r;---"tr\II-U-,-.-e.-.--:er-? 


:e: ~;=~~com t......1 Lisboa anuncia constar na ca

86 u ..I.... CONTRAT088B. ~~a~e~:~~e!~ti:n~og~~~: 
A srlta. f.z qu.stio pe,li.do a perm!ti~ que aviões 

Rio, 12 (Meridional) - PI'O- militares se d1l'lJam da Espa
cedente do Parâ chegou a esta nha para Casablanca, onde se 
capital a srta. Nazaré LOIICS. sabe com certeza que pcquenos 
que requereu ao ministro da c?rpos de for~as nazistas já es-
Guerra a sua inclusão no Exér- tao estabelecIdos , 
cito. como I'eservista de ter- Acrecenta, entretanto, o 
ceira categoria. correspondente que parece ha-

Nazaré Lopes declul'oll à ver uma fOlte resistência es
I'eportagenl que faz (lUcstão de panhola a essa preSsão, 
servir no exército, A imprensa de Portugal 1'0

er••ce O "'relto ~h~~ ~r:ofa~~ede~am:Onv~no~~ 
\VashlngloJl, 12 (U. P.) ._- da de boatos . 

Acaba de ser anunciado oficio 
almente que o efeti\'o atual do MILIOHARIO BELGA 
Exército dos Estados Unidos Recife, 14 (A. N .) - Entre 
ascende a um nlllhão e trê3 os passag'eiros do navio "Cuia
mf1 e quinhentos homens. bá", que chegou a êste pôrto, 

procedente da Europa, encon
tra-se o milionário belga Mayer

Machado &(ia. Nutkewitz, diretor da Bolsa de 
Diamantes .d~ Antuérpia, h 'O 
sr. Mayer viaja em compan la

Aqências e' de sua família, tendo afirma-
Representações do à reportagem que I?retende Ca... po.lal _ 37 estabelecer-se no BraSIl. 

Rue Joio Plnlo - 5 AE 't 

Diretor-gerente'j Altino Flores 

Florianópolis - Sexta-.feira. '4 Je Março de 1941 N.8195 

OS DARDANELOS 

YCI'(ladcÍI'o e Il('indlHll "lo de 
1111('.' (,olllUuh'H<.::io ('uh'(' a ti; .. - di' 'U'('S!oOO ]l(')o COlho :SOI't(' (' 

1'011:1 (' n A!ó'la, !"('udo _ ('0111 ~11I 1'lI1allsk, ,h',' ido ao g(' lo, (i, 

Gib.'alC:II'" Su('z _ um dus h 'rs ('::Im illh'ansiC:h 't'Ís dUI·:11Itt· 1I111i· 
pontos tI(' lUaior "alo(' ,'stl':.h;· tos UI('S('S tIo ano. As ,·i:.!'> do 
gil'l) ,'xhdt' l1t('S na zona m('IU, Ex.h'('mo Ol'i('l1C(' (E. );", 'l'I'oms. 

:l:I:~~~lll:,:a l~I1~;~~'('~ll:;i;:~:'I~~';ilf~al~ :~:~I':~':,~'; ~1::~-:~C~(~~;I~~t1i~:l'~!: 
figm'at' ('m Ill'im('il':l plana 110 '·"'ó1i('a (I lU', H!oOSÍlU, nãu JlÓt1f~ 
d(,!oOC"u,·uh'inu.'l1to ,'o :atual ('011' :Ihl'it' nuio da sim Ih')'(' utiliza· 
filio Ollropell, lill 1'01110 ""01110- ~fio do Rr.. lol'o o. ,los D""lane. 
('('11 ('UI ".'i,'ins outl':IS gn(,l'l'a~, los. NOlS mãos (la Turquia, 01'õ 
iut'lu!"\\'C" ti jle 1~U4. (·sfl·c·i(os rh'nUl :llwrtos .\ Ri,..... 

i\ l"'I'01'15\1da do RÓISlol'O o sl:o; \Ias mãos d.. UII1:O IlOh'nria 
dos nal'd'"Il'I()s é \'Ilal I""" a "l(l'o"h':O, a RI;"la SO\ltil'·se·ia 
nli~sia. 't'Otléll-ô ..s 111ô.lt"l'ia!'Õ lU·l. em ~i1ua~iio I)(, l'igosol. 
mas - .í...o • . 1'01\'6100, 101'1'0, HItI~I' iJ,,'adiu a Rull(,;,'in, ~ 
1I\ilUgllUi""" IUUtlt'il'u!", ele. - tlt'. o go,·... ,·uo lnílgou'o Imbllc'ou 111\\ 
"om Jmssm' 1,,'10 lI,ís[OI'O o I"" 1'0 11111 11 i"",Io alt'";,,,"lo quo"
Jos D'lI'Ilm...los, ,'omo I"mh"", IIlIlgÍll'ia oS'''''a allU'aç",la; ~ os 
as illll'OI'I,,~õ,'s da nússia sc ra. Nazisllls all'''''OS,,",I\'alll n rl'O"

(l'i1'a uCOIUO mnigos" - at'im di' 
"gõU'uuth' a ,HIZ". P:n't''''' C11l(' a 
Rú~s lõ1 não ('(uu.'m'da c ~()m t'~sa 
u~;n'mltia", t' U KI'('mUn, no "'('U 
!oOilti.lldo 1......:1 ('0111 ,u :\h' lmmha, 
t('111 11111 lIalll'l ('nj~nHÍ:1h'() t', tal· 

:~~~.~ 1;:~:~;:~;O;â;'~n~~i~:::!~ ~~:1~;::~': 
"(' llI'tl' a tlt'cisiio dl~ n:1u rugi .. :IUS 
rolUIU'ulUisso!'Õ ('om a G"(';('ia (' a 
GI'ã.RI'('lanha, c I""'ce" lel"s,' 
~;u':mtijl0 o :11loio dos Sc)\'l('h''':i. 

.A llal'('ntC'I1I(,llt (' a Tm'fJuill, 'Iin.. 
,Ia 11"" mio d...·I,"·o a 1(III'I'I'a, 
101'i" ,'o,lIdo aos In:>:h',,'s I",.,:> 
:H';'''Il·n:n-nist 'lUt' rOl'U('('('I'i:.nu 

. Ilonlos 01,· l.al'lI<la 1"I\'a os ala· 
qll~.s ~~~I·O"O:II'I',:,la.:~.I~ C~I'~·i::\·"~: 

" ,,,.,, 
iJ""..lhln I.olos IIh·m,ios. a "111' 
qula logo h'la a gllorra, ao lado 

Qravatas, Pij~me~Xpos a SI uaçao a urqula vlo ..Ir Meias das melhores, pelos me · 
F L O R I ANOP O L I S " nores preços, só na CASA MIS

zem "elos dois ".h·oltos ... \. "ias dos Brltânlros. 

- d T · IOs Estados Unidos I Camisas, 

Syb-.,.nl •• nOl prlnclpalt Angora 13 (U P) - O primeiro ministro Saydall falan- WashlngtOlI, 1:1 (H.) - O CELÂNEA. - RUI Tralano,21 bado, ".' 
",ynclplo. do E.JacI... do ~n~em d;lr~nte ~e!:~a de duas horas, I~el:ante os lIl~lIl~ros 1:~~:II~e~~ee~~~:~~~~~~:a:'~I~V~~~: . 

17P. do IIIUCO pal·tHlo Jlohtlco da Turqu!a. defllllll a atitude deste hronea, os srs. Conll'll Hall, ••••••••••••; •••••••••••• 
país, em face da ocupação da I3ulgal'ia Ilela Alemanha. Os de- secrehírlo Ile Esfado Morgello • • . 

AlullOSl6vla r.slstlr61 atlhes sobre o discurso não IHlderam seI' obtidos Imediata- U;,IU, set.rehirlo't1R T~sollrtlrlll,. Grande descobe t • ' 
Belgrado, 14 (R . ) - En- mente. eorunel Knox tlR Mllrlnhtl, • r a 

quanto se acredita que a pres- Os círculos poH~('os informal'al.n que os membl'os do par- Sthnsoll, ,Ia G:lerra. o general . Ih. 
são diplomática germànica so- tido al.olaram unanllnelllente as dIretrizes adotadas pelo go- Marshall, I'h..fe do );st.do. para e m u er 
bre Iugoslávia continue, a at- vêrno. .. 
mosféra parece estrr algo des- A reumao do ]lartldo, do qnal fa~em pal'te t.odos o,s depn
carregada, por isso que se tem lados, durou qnatro h?ras , tendo o pl'lllleiro mllllstro d,lseutido 
como prová.vel que uma agres- a atitude d,a IUgoslávl~ diante da ocupação da !Iulgána l!elas 
são germânica encontraria re- tro].as nazl!,.tas e exphcad? os detll;lhes do acordo celebrado 
sistência . e!ltre o gove~'no da TUl'qUla e o mmlstro das Relações Exte-

Círculos bem Informados de- rlOres da Gra-I3retan.ha ,sr. Anthony Eden, que veio acompa
clararam que nova nota do go- nhado l!elo general slr John DlIl, 
vêrno alemão foi entregue ao 
da Iugoslávia, Essa nota con
t ém propo~t:lS de "auldlic c!l 
ciente" ao "eixo", e, como 
compensação, um lugar reser
vado à Iugoslávia na "nova 
ordem" européia. 

A natureza precisa dessa no
ta não foi revE'lada. Acredita-se 

t · 1 to . t s 
cn ~e ,an o It dque as ~lOpoS a 
~~!~~ ~~~e oa p~~~ re;:la~~ 
manecer neutro. 

Dr. MADEIRA NEVES- mfdico especi.li,tl em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Cura0 de Aperlelçoamento ~ LoDaa Pr&noa no Rio de JaneIro 

P I mlllhl' dll 10 .. 12 bera 
Consultll diariamente ·"llr., tÍa 16 .. 11 boru. 

. 

lutava a seu lado. . 

A boMba explodiu 
na .scola 

Budapeste, 14 (H . ) - Ex
plodiu uma bomba na esco' 
primária superior de Kijspet., 
subúrbio de Budapeste . 

Um aluno trouxera um em.. 
brulho encontrado na rua, e 
ao abri-lo na presença de seus 
camaradas, a bomba explodiu . 
Dois meninos de 12 anos fo
: .1111 mOItas pela explosão, e 
và\'ios outros ficaram grave
mente feridos, um dos quais 
f.deceu no hospital. 

O inquérito abe\'to permitiu 
identifica\' uma das vítimas 
como sendo a que trouxe o 
~mbrulho. T\'ata·se do filho de 
um sub-oficial aviador. 

Garage e oficina 

Oel.mbert 
Completamente spsrelhada 

para qualquer serviço do ra· 
mo. Telefon e, 1.577-Rua Fe
lipe Schmidt - Floriaoópo!is 

A Franca desmente 
ViI'h,-, H (11.) - o "OW('C 

FrJlI ... nis ,rllliurmntiulI" (~ t) .. 

lIluui.'u: UH riittin ,h' Ilruzza ... 
·rUlc UUIlIl('lnu CIIW U !!,u,·êrun 
rrnlH'l~s "01""011 ;1 dlslJOslçii .. 
oi 1\ Ale"ltlllbll ,ll'll'rllllllll'''' 
nÚllu·ru «I" hn s(~ s nnnl(s ., ui'" 
r('llS 1\111 Jrllrrueus. Os l'in'ul .. s 
IIntoriZlldos d" , 'h'hy dl'l'II1T1t 111 

'I'W esslI 11,,111'111 I' COltlllh·t,,
1I"'lIfe illlslI () "'mllram rlIU~ u 
g'(HIC1'ul ,,"ey~nlld níkmoll tl'''~ 

11 " .. Vesll ,I .. 11IIi'"rln sl,ní "11""· 
g'i('Hm('lIt(' n~s(·l!'nrudll. l)fW 
r()r~"s ..x,'lushllllleut" irlm. 
(·t·~ns, ('outru. (fllUlc(ucr ng r('!'oi '
suo". 

Curso de Guarda-livl<lS 
em sua casa 

Peçam prospectos à ex. 
pORtai, 3717 S. Paulo. Preci
so agentes em todas as cida
des. 

Tanques anflbios 
Washington, 14 (R , ) - Du

zentos tanques anfíbios fo
ram incluidos no programa de 
armamento norte-americano. 

~sses tanques têm a capaci
dade de cal'l'egar 36 homens 
completamente aparelhados, 
devendo ser empregados prin
cipalmente para fins teITes
tres. 

Em terra, desenvolvem a ve
lOCidade de 35 quilômetros ho
rários e na água a de 16 kms, 
por hora . 

Foi v6r s. dava um 
empUrrA0 para

a frent. 
Zurich, 14 (R.) _ A emisso· 

ra desta capital informa que
"o sr. Mussollni, chefe do go
vêrno italiano, se encontra na 
Albânia, hà cinco dias, inspe
cionando as operações". 

Conforme foi noticiado o 
"~uce" declarou qu~ ~egressa-
na a R\Jma no proxmlO sá

gem total de 107000 tonela- , . por mala de 10,000 médIcos. 
Consultório: Rua Jofto Ploto n. 7, sobrado - Fooe 1467 das cinco dos q~ais são na- • • " PLUXO SBDATINA encoDlra-

Resldêocla: Praça Gelúllo Vargal, D, 10 - FODe 1504 vIO~-fl'lgOr1ficos com 8.400 to-. ,~ , " . H em roda D parte. 

Maior ,lo ExércIto, e o vlee.al- • 

IIIlrllJlte lngersoU, cOlIIRntlaDo • ~~Y»S~«
.:ICS;lli 
te Inferlno .Ias o}Klra~ões 1I1l- • ....,.\f~]! :I 'tJ!I::L~ii:-
'·lIls. • --___ _ _______ 

O assanfo dR conterêncla (O Retllador Vieira) 
níio foi revelado. • . .l Inu/hel ndo sO"""'rA dores 
~ ." '.I;~ u 
" dlsposlClo • AUJlIA AS COIICAS UTERINAS EM 2 flOR. AS 

da In".'...r. • Emprerll-se com vaolllllem PII-II 
Washington, 14 ~H . ) - Em • " . combarer ali Plorea BraDclIs, C611ri

seguida à publicaçao da noU- • ca. UlerlDlIs, MeD6t ..ua:•. ap6s o 
cla procedente d~ Londres, so- • . ' parrl'. Hemorragias e Dõrn 0011 

bre a ImportàncI!l das pe~das ~ < OVllr~os,
navais, a Comissao MaritIma. ,'''', E poderoao calmaute e Rellu
~erl~na ~0!Jlunicou que ,~s- • , ~ > , lador por exceleDcla. 
tao à dlSPOSIÇao da Inglateua, • fLUXO SEDATINA, pela sua 
12 cargueiros, com a tonela-. . ' • • comprovada ent6cla; é receitada 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
. ' 
. " 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

nela~ ~ ~, .........~~~••I•••••••••••• 

- ,"'!:' .' ... ,. ',~r .. .':'" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Gra-I3retan.ha
http:re-tro].as
http:Syb-.,.nl
http:rOl'U('('('I'i:.nu
http:pe,li.do
http:contm.ua
http:segu~n.do
http:avan�.ar
http:contra-ataq.ue
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• aTAIG- Sula·feitl I." rC)I. IMI 

-i:···"'4~.~~~}~~"~••••••••••••~.~••••••: 
: Auto Via;@·áo uCometa14 

:De quenl, é a culpa? • y •.",.

Se \".s. ::;ufre de tior ele cnÍJcç:1, tonturas, peso, raio!" c I11:11 e~t:lr n:1. C3- : Porto Alegre--FlorianópoUs-..:(uritlba : : 
beça, ('r:-:p~ ch:1mcnto. deres (' f ..'..!trn~ rl'rtHrb(lçt)f'~ dn ('~lntn~l!"!n, 1ir!;:ldo. • Serviço diário de pasaqeiros e encomendas entre esta ca- • 
rin ~, baço (' pele, pnlpitaç("e~. fal ra de ar, r[lha de [l(1t· tiIP , J1n~gtli~a c • pita! e Curitiba, com saídas às 6 horas da manhã, recebendo •moleza ger:t l, li ngll f\ ~llja, f]lIClltura na g.:lrgn llta, m:ll1 gosto na boca, mal 
estar Jcpois de comer, indigc~Hio, mau halito, nrrotu~, dor('~1 t.'oli ca~ e • passaqeiros para Itaiai, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com • 
oulros desarranjos do ,"entre. oprc~~;i() no pei to c 110 ('ornç{io, C'aJ1t;aç()~. • ligação para São Paulo e Rio. no dicr imediato. • 
dores no corpo (' nas jlln ta ~. ('(' I"tn ::; coceira~ , tn~5C ~;t 5trica. mdas, ~lJIl'ia5 
e yont"udc d e v omilar, ncr\"o~;jslll(l c oUI ra~ altC'ra~·i)cs graYC$ da saude, a 
cu!p3. é sua, porque 1l :~!O:-:'C tr;1t:1 COlllO c1f>\'p. 

Todas ('51n5 nwl('::.ti:1~ qu.a :o: i st.~t11pre !-';~() calt~Hla~ por impurcza:-" ~ lI lJ

stancias infectada:; c [erl11 cl1taçt)cs lllxil'as llO c~tomagn e inte:ainoB, que 
invadem o sang-ul' e estraga m todus {J~ orgt!os do I,.'orpo. 

Para c\"itar c tr;llar 1':-,(C5 sofril11Cl1 lO~1 use Ventre-Livre. 
Ventre-Livre lim pa o c:; tomago e iI1(cstinos Jns impurezas, ~ubstancias 

infectadas c ferIll(,l1ta~õ..:s to:-.:iras, e assim eyiw c trata t;10 perigosus 
doenças, 

Use Ventre-Livre 

Lembre-se sempre: 

Ventre-Livre ",io é purgante 


: Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã : 

: Saída, parll Porto Alegre às Su. Feiras, : 
: 

•• 
: 
: 

e domingos, às 3 horas 

Informações e passa

Ruà Felipe Sc
(Edifício Amélia Neto, junto a 

da manha. 

qens:

hmidt 
Loteria Federal) 

:

•• 
• 
: 

---:ãI:S-.-.-~ :~" ;"t~: 

Tenha sempre em cn~1. 
alguns vidros de Ventre-Livre 

Registro ObrigatÓri.;-j' 
dos vinagres 

Prazo para o registro e .análise: 120 dias para oS 
fabricantes requererem regIstro dos seus produtos. 


Findo o prazo, OS vinagres. quaisquer que seiam as suas 

matérias primas, nio poderio ser expostos à venda 


e consumo público em qualquer ponto do País. 

Procure ou escreva à 

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

CATARINENSE 


estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - Floria· 
nópotis, com casa filiada na Capital Federal, que está 

apta a encaminhar e obter todos os registros, 

r IRRITAÇA()~RETAL 
Comichão ou Hemorragias 

. São sint':"lma!l de Hemorroides que. não sendo 
tratados em tempo c,jnvcnicnte, podem trazer 
consequéncias gravíssimas, que exigem em cer
tos casos at~ urr.o. intervenção cirurgica. Jã 
caiste, no entanto, um bom remedio para o 
tratamento eficaz das Hemorroidcs: a Pomada 
Man Zen. Alivia as d6res e pruridos. descon. 
geationa as dilatações, acalma e refresca. 

A Pomada Man Zan é um preparado que 
contêm uma poderosa e conhecida substancia 
antisitico·bactericida. Exija a Man Zan para 
ter a certeza que o seu mal pa1lará. 
A venda em todas as Farmaeial e Drogarias. 

MAN ZAN PARA HEMORROIDES 
Em caso de dificuldade, mande o seu pedido aos La
boratorial De Witt, C aixa" POltal 834 - Rio de J anei ro. 

acompanhado da ímportancia de 10$000. 

Crá~ito Mútuo Pre~ial 

Proprietário.: J. Moreira & (ia. 

MARÇO 4 
Foi entrt'gue à prestamista Isidora Gllorglna da Silva, 


residente em São José, p08suidora da 

cadernllta n, 7.949, o prêmio que lhe coube em 

mercadorias, no \alor de rB, 6:250.5000, contempla· 


da no serteio de 4 de Março de 1941. 


MARÇO 18 

PROCURADORIA GERAL 

L~~HIDAS lURUB~R 
(da Ordem dos Advoga. 

dos do Brasil) 

Processo~ adminislmli 
vos B nas /{eparti\'ões 
públicl!s. Regislos de 
Marcas e Patentes nu 
Propriedade Industrial. 

Naturaliza ções. 

Av, GRAÇA ARANHA,
26-1', sala 111t. 

CAPITAL FEDERAL 

II.,,!,!!,!~----~~,!!,!"': II Vlgl~~~.~:nlJJ ~ ::!I~~~n' 
404 ilO - 65 

Clube dos C,radores de 
T 

15.J,;J!!..;;L. Estado de Santa Catarina 

Convocação 
De ordem do sr. Presidente 

convoco os senhores associados 
dêste Clube para a assembléia 
que se realizará no dia 14 do 
corrente mês, próxima sexta-feira , 
na sêde do Clube Doze de A· 

gosto. às 20 horas. 
ARTHUR MOELLMNN 

1" secretário 

Quer ser feliz ? 
Em negoclOs, amores. ter soro 

le, saú,1e e realizar ludo que 
deesja? Mande 1$100 em sello~ 
e escreva ao prol. Ornar Khiva , 
Caixa Postal. 407. Rio de Ja· 
nelro, que lhe indicará o meio 
de obler Iriumpho, prosperida
rlr.• lortuna r saúde. Nao hesitt , 

saIGU[! SllMGUE! SAMsm \ 

SANGUENOl 
(flrlDula Ilemn 

E' O unico !c;rIilicanre no 
mundo com 8 e!emelllo:, 
ronlcos: Phosphoro, CIII
cio, Araeni/lto, VllD~dl!l", 
etc, Com o ~eu U30 no 11m 
de 20 dias, nola-se: 

1 - Lfvlili6ru~nto a~l!I 
dls lôr~as e voltn Irnrr.col.
ta do appcUte; 

:a'-· Dcsepplftchne rl1O ,,..1 
completo a~$ d61f~ d~ ca
be,I, Inlolllnl. < ()~, Vc l ia· 
Il10; 

a' -Combate radicai d. 
lIeprelllo nervoI. e do CEII
"'arecllllento de a..bol OI 
le~ol ; 

4' - AlIllmeoto de pe.o 

de ducoberla acienl/!!c", -
Oplollodo dr. MAOO~' 50. 

deCo.t~1 

Ç2 

Representantes e 
viajantes 

Precisemos para todas as 
B zonas do Pais. Negócio sé 
rio e lucrativo, Ótimas COll 

ções. Cartlls à FABRICA DE 
FOLHINHAS Ref. 601, Caixa 
3.097 - 811.0 Panln. 

Goodyear 

Indllstria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 

Seltos de Borracha-Mangueiras-etc. 


Produto! da 


eia. Goo~year ~o Brasil 


~a Baia» 
Fundada em 1810 Séde: BAIA 


Sequros Terrestres e Marítimo" 


Capital Realizado 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 19Jh 

ns. 9.000:('\)O~OOO 
50. 058:377~952 

:U88.652:899$714 
Receita em 193!:l 22.786'183$148 
Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 • 71.478:79 1 J81a 
Sinislros pagos 
Bens de raiz, (prédiOS e terrenos) • 

:;,094:715$170 
17.186:248$949 

Diretores: 

Frandsco José Rodrigues Pedreira, Dr. Pânlilo d'Utra 


Freire de Carvalho e Epilânio José de Sousa 


Reguladores de avarias nas princlp:lis cldade~ 

da América, Europ~ e Africa 


Agente em florianópoliS 


CAMPOS L O BO & Cia. 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

Cal"" postal 19· - TtltPMM1083-End. Ttl, .ALLlANCA. 

Escritórios em Itaiaí, Laquna e 

81umenau. Sub-Aqente em Laqea 

Farmácia ((Esperança)) 
do 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoie e amanhã será a sua preFerida. 


Orog.. nacionais e estr.ngliru 


Homeopalic1. - PerFumari... - Artigo. 


TERÇA.FEIRA com Fábrica em Sao P.ulo de borracha 


Mais um rorlOidl!.vel sortlJlo a Crédito Mútuo 
 DISTmBUIDORES EM STA. CATARINA: Garente-se a exata observância d>ePredial realizará no dia Ui d~ MAlH;O com um 
prêmio em mercadorias no valor de rs. 6:250SOOO, 

além de muitos outros menores. . receituário médico. 

Preços módicosContinuamos pagando o fundo de reembolso a 
todos os tlrestaml&tss cujas cadernetas tenham R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício doIFI~~n~~~~_B~~~.U~~~'''~:~;UI
completado 10 an08 Bem Interrupçllo de pagamentos, - Joinvil!e- Lages - São Francisco do :1ul. Mercado, frente à Casa Hoepcke).

Mostruário em Tubar~o. I-one 1642 

~~~~Mm=~~~....""""""""""""". Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a qualquer :hota"dó dia e da noiteBEIJO-FRIO Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 
,••••••0 •••••••••••••••••••••••••••••• 

o Estado
I 

AVISO AO POVO CATARIHEMSE 
Dlar/o Vespertlllo linha direta Porto Alegre -Flori.nópolis i [mprêsa Nac. ~e Nav. "HlBpc~e" I 
R"dacçllo o omOIDIII • Empre,a Jaeger & Irmão • Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnna"; • ,ra. Jollo Plr.to Q . 13 	 Saídas de FlorianópoliS às terças e sábados • unicamente de cargas com o vapor ..Max... • 

Saidas de Porto Alegre para FlorianopolisTal la2:l-U: pOlia' 1:111 ·• 	 •às quartas e sábados 
Saídas de Araranguá às quartas , • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLQlllANOPOLlS Q~ 

sábados e domingos 

ACJenle em FlortaDopolls: DAVID SILVA I: Linha fpolis.-Hio de Janeiro ILinha fPOIIS:RiO de JajCiro Linha florianopolis- i 
PRAÇA 11'1 !)E NOVEMBRO 

o• Escala It:ia~~~~~s.francisco Escala SlIo hancisco Laguna • 
----------------~. Transporles de passsagciros Cf 

--------------- • e cargaS. I Transporle de carj~as Transporte de car~as. fiNa In/Ir lo' . 

AnDo 
Bemetlre • Paquete C. Hrepcke 1 e 16 Paquele cMax' 	 •Trlmetlr. .. 1';lquelc -Max' U 

• Paquele -Ana· dias " e 23 dias 7 e 22 •
ADD"DOlol medlaole ""Dlraoto e Saída á I hora da madrugada. 	 dias 2 c 11 ~, 

: E b S 	 i Saidas ás IH hllras p. 01'1 Saídas á 1 hora da : 
• ro~ :t~q~~ ~~ h~:~/~!~a~:s-. macJ rul:ada. eI• peras das saldas. " 

Ordens de embarques alé ás I0 rdens de embarqucs até IOrdens de embarques a : ~ •• 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas 
• saldas. 	 das saídas. et 
• .. _ .. _ _ _ _ • o _ o • 0 	 •IISTITUTO D~ DIAGNOSTICO O 	 e

CLINICO 
do : Observações: ~:eia~s~::~i:~t~C~~~c~:~~~~;~ ' d~O aeJ:~:~~~ri~e dvaacc~~: : 

Or. Oi.lm. Macllm.nn • E' expressamente prohibida a acquislção de passagens a bordo dos vaporcS. " 
Formado pela UDlvenldade de • -Rita MJr~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche silo á ~ 

OeDebra (Sulça]
Com prAUca DOS boapltale europeu. • Para mais InlormaçOes. n2 séde da • 

dooDçal do alalema oervo.o, apare- • Emt:lresa Nacional de Navegação Hoopcke f,:)


Ibo geDllo-urloarlo do ho 1.em • 1 á rua ConselheirO Malra n.' 30. @ 


CUDlca médica em geral. pediatria. 

e da mulber. 
Assistente Técnico 

Or. Paulo Tavares • 0••8 •• ê ••~.~••••••~A••~••~~~~~'~~~ 
Curso de RadloloRla CllDlcl com o 
dr. Manool de Abreu Campaobrlo
SAo Paulo). Bspeciallz8do em RI i\~~~~i~ I &~~1i~iG ~ IIleDe e Saúde Pública, pela Uolver
Ildade do Rio de Jaoelro. 

Oabinete de Raio X Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
Aporêlho moderoo StEMENS para boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu próprio
dlallD6dlcoI du do'ocas 10terDal 
Coraçlo, pulmllel, ves'cula biliar. interesse. visite sem compromisso a 


estômagos, eto. 

Radlograllas 6sseao e radlogralla8

dentárlao 
Electrocardiogralia cllnica \ 	 INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

(lllag06s\lco pree'lo d88 molêsl\a8 pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preçoscardlacal por melo de tnçados
elétricos.) não têm rival; por exemplO: lâmpadas a partir de ISuOO. fios para 

Metabolismo basal instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
(llelermloaçlo dOI dltllrbl08 da. 
IIllndul88 de aecreçlo loteroa). 	 $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

I: \'i ..c no ites de torme:nto! Exija FJit . IExam~og~~:~e ~~~~:~:~IC() do 	 Inslaladora de Florianópolis
.uco duodeoal e da bUlo). paf.l I1Utar os mosquitos. As imita

Oablnete de liaioteraola \,cics são gcral mcn cc int:lic3zcs - RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, 11 - Fone 1674 


Ooda. cur\8s, ralol ullra-vloletas. 
 muiws Y(:zcs perigosas - c, quasiralos loIra-verl>lelbo e eletricidade 
sempre, dinheiro desperdiçado. Flit médica LLOYD BRASILEIRO 

Laborató,io de microscopia e é n -ndio.o SllOlcntc em lata amarela, Dr. Remigio <IIpATR~ONIO NACIONAL-análise clínica 	 ílwiolávd, com o soldadinho c & 
LINHA ARACAJOjPORTO ALEGRE (Para o Nort!'faixa preta. Flit puh'erizado não ~:Ii~~a~~t::~~~jJ:,ad'o!!i.i~~~~f:' 	 CLINICA -MEDICA Ino Sábado. e para o Sul na quarta· leira): cCOMTE. AL

mo, dougem da uréu 00 ••Dgue, mancha. 	 Molestias internas. de CIDlO•••COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO-ele. Exame de urina. (reaçlo dt> 	 Senhoras e Crianças em LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA
:r-:= ~eOd::~tJ'::t ~rm~·II~~ LINUA ftIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO._ Oeral 

puz\ escarros, liquido raqutaoo c TUTOlAIFLORIANÓPOLIS
CONSULTORIO : 

qua quer 'd:"~::" ~~~o.elu~ldBçlO 
 Rua Felipe Schmidt-Edili· 

cio Amélia Neto··Fone \592 FRETES DE CARGUEIROS 
Telerooe 1.195 VAPORES A SAIR: 

Rua t"ernaoTo Macbado, O 9 ás 12 e 14 ás l7 horas... FLIT RESIDENCIA:FlORIANOPOllS 	 PARA O SUL:Av. Herclllo Luz, 186
Se não tem o soldodinho na lata, não -' Flit. 	 COMTE. CAPRLA: dia \9 de março para Rio Grende,- Phone: 1392 Pelotas e Porto Alegre. 

Attende a chamados ~~~~~. A1~ir~IO: dia 2 de abril para Rio Grfinde. Pelotas 

~-~~'~-----=~~---=-~--:-~ 1~1~4~~~~~~~IPARA O NORTE:OR. RICARDO Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade l ~ ANIBAL BENEVOLO: dia W de abril para Poronaguá, 
Limitada Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas. I1béus. S. Sal· 

GOTTSMAN Banco de Crédito PopUlar e A9rlcola jM.~~ ~~~~Ê. A~~;riA: dia 29 de abril para Paronaguá, . de Santa Catarina 	 ~a:~~~·a~i.O de Joneiro, Vitória. Caravelas. Ilhéus, S. SalvadorEx-chefe de cll
DEPENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN·n/c. do Rua Tralano n.O 16 - Sêde pl6prla I••" ••••" a.1 ....le. - elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.

Hospital de '''a..............1 


Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cprtillcad"
Nuernberg n. 1 t:m 20 de Setembro de 1938. _.c:.._.c,....... ~gêncla-Rua 1010 Pinto, 

9 .- Phone lOO7(Prors. L. Burkhardt Endereço telegráfico: BANCREPOLA Um relógio de pl.tin., 


e B. Kr9uter) 
 CódigOI usad01'~L~~c3Jrod~' e 2a. ediçAo ch.to, plr. CIIICI IL.----.-- ...O-.l........COSTA _ Ag"nt-
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES desapareceu de uma casa de H C n ... ..Elipecialista em Emprestimos - Descontos - CObranças ~:~:~ta, desta cidade (Blu. _.____________________ 

CAn,,.gia Gel aI • e ordens de pagamento. Pede-se, a quem souber o pa-

Tem correspondente em todos os Munlclplos do Estado. radeiro dêsse objeto. dirigir-se à A Elcola 
 Jean BrandO em sua casa Dor corresDondlnciaA.lta cirurgia. gyn e Representante da Caixa Economlca Federal para R venda redeção. do ESTADO, onde será 


colog1a (doenças de !la~ Apólices do Estado de Pern8mburo. com sorteio muito bem gratificado. guar- IIIvldllllllllll I'Hlllrada IDII M: 5" Im 1918 

semestral. em Maio e Novembro. dando-se reserva. Previne-se tam- Dá lições. sistema moderno. para sesenboras) e parlOS. 	 -·Paga 10dOl OI COUPODS das apólicel Federais e dos Estados bêm contra a compra dêsae ·habilitar, mesmo sem preparo. á profissilo

Cirurgia do systemll de SAo Paulo, Minas Gerlll e Pernambuco. relógio. 	 de guarda-livros. En81no com o auxilio de 
nervoso e operações 	 .. 4 livros que guiam racllmente como proreR. 

Mantem eartclra crpccinl para admlnlelraçl!.o dc prMlos. Blumenau, f 'evereiro ~ô ~~~!Í _.. sor particular. E cómodo habilltar·se ao péde plastlca, 
..... do logo, fem mesmo desatender os afaze· 

no. 18 (dlls 10 619 12, • Recebe dinheiro em depósito pelas Terrenos no Balneário o' . res. o curso completo de 12 lições, que 
CODsultorlo 6 rua Traia. 

dll~ Ib 6s 16,30) Tele- melhores taxas: Escolha já o seu lote de ler· (~l'" larê em <I mese8 e um diploma gratls es· 
phone - 1,28& C/ C à dlspo~lçllo (retirada livre) 2% reno no Balneário da Ponta do peclallsla em contabilidade. custam apenas 

C/C Limitada 5% do Leal. As conslruçlles aumen· 0300$ em 6 prestações. Peça pr08petO hoje mesmo, ao au

m 
Resldenclll 1\ rua 81\· C/C Aviso Prévio 11% tam. A planta dos terrenos acha· tor mall conhecido no Bra811. Portugal. Arrlca; tem maisieves JunIor, 20.••• C/C Pfal!:O Fixo 7% se com o sr. Arl Santoa Pereira de 30 anal de ensino comercial: habilitou já umli geraçl!.o
Telephone - l.1jl Aceita procuraçQo para receber vencimentos em to. que se acha encarregado da de alunol: I'r<ir. Jean Brando, Rua COlla Jr. lI .O 194, Caixa 

=~~~______- da~ 88 Rt'pl\rtl<.,iI"8 F~d'!r!!I@. Eetadua!! !! Munl!l!pale. v:nde dos lotes. 1816 SAo Paulo. . . 
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o eSTADO 1& ele Março de IM1 

~~ ~ --~~:.~--------------------------------~' ' ~ , Como o sr. CburchUl mlDlf8slou a aJu:=-;'=c.::o ESTADO esportivo / gralidio da Grã-Bretanha '> . ..... ' LOlldfé=~ ~ Ânun-
Dlrecio de E. FERNANDII Londr.., •• (A.P.). _ 01 \uma l\OYo MQvna Carto,;q.·lle.. ~loll-se ,!O ~t1n l.I(lTlo da Ou r-

primeiro mini.tro Win.ton' (\4<> IÓ .. 1'01.... a: direIto.; ra ECOlloml ql. 1me2IaLa______-= IChurchill leu na CâmarQ ' O. ún\co• ..t},,. GIl quoi. · .e mente delloie d maça do .1
o ÇUIUTIRA \'ElIiCEIl Iesl"n"" invielo ha 'a,""s meses. do. Comun." uma noto do I I p6cl. ~êfn'.trü!Í'llm? civiliza- JIIirant~ DarIa.. , \ I ~,-p.resld<!n-

O Iurle cHujunlu IJ:.II':lnal'I1Sl" O (1lIlHlru t> .If~IIlUl'I1SC cst.1 US~lIH ••guinte teor: lç4a fo rte e progre••lata, como \te do Consc~ho da França, de 
que ol'a ('Xl'Ui'dona Pl'lo sul do l'onsIHuitlo: FI.U1clsCJUlnho, Bol'u~ "Como já é do conheci.. . ta~bem próclama, pelo pre- faze.r c;ombolur os navios car.. 
Estado, llis)lutou. onll'llI, lIma lml"- ró c Crisloni.o; Magno, )õ'l'ajol .1 l' mento da Câmara, o pro- IceJ.lo • pelo exemplo, o de..er gnen-os fralleeses lJor heIO\~a-
lida na Laguna, saindu '~""'edoo' Eligêniu; (;"es, Ivall, Adaç,;o, L,,,,. jeto po.ro orrendomen~o . e ,1 Ido. h omen. e dos noções ve~, ~'I:!'!!:a a ~o?;~l"e~ lima m
lH'la c1l'\'~Hla l'unhlgl'J11 dt.' , x~, ,wni l' Jose tanino Hl!'st.'I'\'as: Vidro, empréstimo tornOU-H leI no' liwn:l . de todo o mundo, fOI nl,l~ào 1~1It.1.Ill1ta de que a 

Hoje, ús pl'il1 l1' iras hUI':IS tlH ma- l:j,i:lhn, Cnl"l1:l\':11 (' HOl'lllann. di~ lI, imediatamez:'te de .. ') d. ~mpartilhar a respon- ~"r~llc:a) nao o:1I1,~.da llro:l~I~, 
nhii . II Curitiba \'iaj.u'ú }Jtll"U a "Ci- ... pOIS de receber a aSSInatura sablhdade e 08 encargo. atua,hnent~, nl,ttCllal beheo 
t):.ule Azul", OUth' .tisllulal'ú, lIu- ·' YILLADO~IGA x VASCO do presidente Roosevelt". decorrentes dos mesmos. cleslnulflo a AIClllanha. 
mingo .U"úxillttl. lIlIla partida l'Olll H~o, I·' --:- U l'l'lllro-n\'unl,e Villa· (Aplausos), "Estou certo de (Aplausos). NlIlHeI'O~a.H tir1l1ilH estabele
o HCl'dliu Luz F. C. ::i::lI~a:h;' I~~ll:ITC'~:l(: ~ltr:;~~)lh~x1:(~n\~~lSI:';: que a Cârnar~ deseja que "Em ~ome do governo de chiaa-S 1l.a1n ~(~'~II,'aÇ~LI "Há'l: oe:~l~~I(:~ 

• 90 l'onlos dl' hl\'as 1)<11':1 lima IOl'u- eu me manIfeste sobre o t Sua Ma]estade, e falando, c~t () (. 1· a" a I 
o TORNEIO llE DOMJNGO ç,in dl' tres allOS, E\' illl'ntl'lIIl'nh', o assunto, e reitere o nosso Icomo estou certo, em nome çao (le eneolncnda!-; péu'a o Al -

A L, F, F. rl'alizarú, Ilo pl'úximo Y,!Sl'(' nüo , da 1':'1 os tiO l'untos pOI' profundo apreço pela nação do Parlamento e de todo o to C(Hnul1(l~) Alclllão, (~OnlO }JC

Clt)lllingo• •1 .. hl'I'tura 4':1 I('mll'll'uda !,I;~~ll:::~~:s,()I-...~,(:~~I:,~~~~~.~' (i'~lt'~i;\~,I;Jl~II~'i~ láue ergueu êste mo~um~n:o IPaiSI assim co~o te ~~dos i~:~('I\l~H ~~~o~~;l:~~Il~(~n~~;~:içg~~
()r:~:.;',I,""I~~:;lSi asIHu .."in,,"lo eIH ;~;, ri)~~~~,.e~~a~~),I:s e:~~~!':~u~:,,\";~~;y,..d() p~l~~;:~o(~peJa';s:; ~e;:::'~ d~J'e~vo~f::;on :~s Êstod~~ e . lal;(: haH:motor{)~.' I~ nwsm;, 
nusso t1Il"itl csporth'o, pelo pn'lW- • dos) , Unidos a nossa gratidão pelo ))osf;f"cl que' algullH\.S das hul' 

::" ,;:::i~l'~~:~,I)e,::::;:;s (~,,~:l'~:) ;~~Il;~:~'s;;: 1l"",)()!'~l~'e~:.~V,;R(lí~~!~t~ O r,,; I "Com essa a~tudE' t o r~ Unidos, redigiram de foto 19~u dto" de fé realmente ins· ~~~~~aq;:(~c1~r (;:~,~~~e;;~~.~~ al-~:~~,:~ 

povo OSI:I~:~;~'::~::;~~'::;::)'~~!':;';:'~~~::':;~ ~:II)~~,!:;~~',; \~;ur~i:':,\;i~~:;!,~i;~~lr<:,;!:·:i~~::g~~:~! verno.e o os : o Não compre um R:::o::~cePtor, ::- ;!;il~;;~~~~tr.01~:J,~~:::~~~:' ~::~:. ,"" """.. ,.", """". ,'" '""''''''' IVida SOCial· antes fazer uma visita à firma missões cHJlc!"Íalizada~ al emã~ 
O CLTUITlllA JOGAIt{ AQl"1 ? t)Ul' aSSllIOlI, • e it.alianas se eneont.l'an1 cnl 

o Illundo l's}}orliYCl fh)riilnnpo- CANDIOTTI DESISTIU GERKEN & elA :\ral'Helha e cln ()lItl'a~ partes 
lilano l'slú :1gllal'daIHlt)~ ...'um nll- ,BlIl' I10S :~i ..l'~. 1·1 (H.) - (:Oll1u. ----- ., da F'l'all,a llftO o(·upada. afhn 

Sil·d'HIl!'! I) dl'Sl'IlI11illl' tio jôgo CUl'i- ~11~~1~~:~ ~:~'II!i'íi~:lt':i:IlI~'I~I~'I:~~I~l I:~;,~:~!~~:~ FAZE~ ANOS HOJE: . à rua Felipe Schmidt, 34 (~e r.a,~el'",e~)lll (.lll~ ~1\lI~~llidacl,(:s

tiba x A\'ai, qll<lntln d41 n 'gn'sso \'l'Z Il'll toll faz('I' a ll':ln'ssia a nado, Sras, Vluva Valda Ortlga Fe' f.mb~t:lllUcllS dt.. cC,lcms, lJCt.lO
<10 '1"',,1...., I",,,m''''n,,', ,lo slIl do 1)" .. lill,l" <l" Uos:''''io <1,' Sanla Fê drigo, e lima Cabral Machada Agentes Autorizados dos afamados Rádios leo, oleo ,e01'1'a e to~ralos. pl"O-

Esladu, CUIU dl'sth!o ;.1 BIIl'IIU.' Aires, ap~- e Dulce Sá Luz, p.cdcntcs <lo norte tia. Afriea,
I 

S"bt'nHlS <l1Il' ('slflO Sl'l\(lo ('nlabu- ~I::I tI':h,~~,t;~!~~::~~~'~~~h~',Srl~~'ii:~~l.(J:!~~I~·'~~ Sritas, Lucí Barbato e Clotil - P 1-1 I L. I P S seja 111 Plllhul'eallos drctulnen
I:Hhls nl'goda~'i)l'S para :1 "l,.. li1.a- uhl'ig:ulo:1 dl'sislil' da IH-O\'II qllan~ de de Sousa. te IlUl'tL a Alel~lallha" ,

~':1() dessa p,lI"lidll, .10 lhl' fnllôl\':tlll alll'IWS ;) (luilúl1lt.'- Srs, dr, Zenon Pereira Leite As dm~laraçom; do alnul'antc 


v"A~~I~ ';~~(')'I~:;,I;,I:. n"da ,I,· (Il"finili· ::;!,:~ ,1:"::;:I\)l'~n~~::; I~~",I~':'::~~I,~I~,::,~'ii~~ e Carlos Pereir~ da Gama. Vendas à vista e a lon~o prazo ~i.~~·l~:,', ~~~::l"c~e~,d:~o~~Il~~(~ 
Oxalil lJUl' l'SS:tS nl'gul'ia~'()l's l'1ll'- YI~~l~l;i;lrnnl1açúcs tle que se llispill' Nesta data decorre ~ natalício fase (Ia, hTJlCl'l:l { · o~lst.itll~ assl~l1-

gUl'1II a bum lrrlllo. pois, ilssim. !l' - "imta s:io UIll (un!u l'onfusas 110 da exma. sra. d, Malvma Frey- to de dlseUHSOCS h\TeH entre c.5
l.l'IIIOS Opot'llIlIitladl' dl' :lssisli., il :l!ollll·nto,.11iz.sc, todU\,jit,' que llS 17 esleben, esposa do sr, Hugo te país e os Estados-Unidos, 
lIllIa grandl~ IJal'licla, ('01110 :t tlr :::::;~~~, l~, ' ~~)lI~~l'oo:ll~~:II~~'P:: :~~~~~~:tJ;::) \~: ~ :: Freyes~eb~n,' festejado musicista pó<1c-se ~n~eSlllnil'. <II,le tanlbé.I.I1 
(Iomin~o 1)l'iJ~jlUo, j;.lIldn IIUllIa lancha , al'crl.õll':,.• n~St.. e funcIOnano do Tesouro esta- essa (jllcf-it.ao esteja sendo de .1

... do IIll'SIlHJ cum u uhjcth'o ti .... llrel'C. dual. tlalllcnte eOllsiderada Cln \Vas.. 
A L F . F. UEUNIV.SE ,,",··Ihe ""'" l·hka..a de eafi', I"C. NA8CJ~fENTOS hingtoll . 

Em St..'SSÚO (Jl'llinària. l'S(('\'l' J'l'U' ~'l'iosos I)do Sl'U ('stado ti l' l'l'"sislloll- Está em festas o lar do sr . -=-------- 
niranl-Sl·.. "nll'l\1 , :"o I,,,·,,,·, us .11 ...· ri'ü '~,';.~I:.I,\,o:'«' [!;:,';;IiUlli ('slelldia a Mário Jesuino da Silveira e d . CASA MISCELANEA, dislri· 
lorrs da L. F. F. II1:iO 1''''''' """nhal' a ehieara, 'I""n. Clementina Carvalho da Silvei· ouidora dos Rádios R.C.A. VI· 

do foi H('oJl1cliflu de UIll d('smaio, ra, com o nascimento de um me- .:tor, Válvulas e Disces, - Rua 
TllElNOlT O TA~IANIlAIIt: <e 'Hlo iIHedialallll'nl<' ..rlil·,,,lo d" nino que , na pia batismal, rece' Trajano. 12. 

O Tamilnclill'l:' F. c, Sl1lm:et(,II~S"', ;1~)lI~~ioll~:lI:.~,l;~:l;l":::::: :,"lll"!~U:1 l~~~~~!'~~;'.l! berá o nome Marco-Celso. , , Foi ontem aposentado Manoel .......-========~ 
nnt1'1l1, a UI1I hum trl'lllU, prl'pm'an , ,. t I E N t' · S Roberge JúnIOr no cargo de -U1-----------
,lo-se I""'" LO lu....eio 010 1,,·",i11\o "1'0,,11\,, a, ''s. cos e o ICla :arquivista da Secre:aria da. Fa· t-Ima hora 
,Iomingu, ll1'nlllO\~do J)l'Ja L. F. F . BUl'IIClS Ii~:~?~~~~t~~ Com to. --- -----I ~~~~~' v~~: ~~n~:~%~~n~~St;~~:~ 

O AVAl '1'ItEllIiAIIA HOJE r~~)s~:,"J::I<:'(ll~i~:~'~le /:I';~~~,iS:::;::~,:~ 111, Na séde do Clube 12 de1anos de serviço e ter sido jul· Washington, 14 (H.), -O go·! , ' 
Os alvi~celeles lIl' \·l"n1.. r~ali.,ar, rita , IIIW losle ano tlc,'ia (,ullllll'lir. Agosto, gentilmente cedIda, re-I gado incapaz, na última Ínspe- vêrno americando congelou ontem 

hoje. às 17 horas, nu C':'lIl1pU lia F. na sl'~lInd:t dids:in. COIll ti do Clu- upem-se hoje em assembléia, às ção de saúde a que foi subme- todos os créditos húngaros eXlS· 

:1:~I:!:"e:lll.;I()J)I::(:'I::,I(~~~~II~;ill,I~'lllo"s~r<lo(s~ !,c"-\F~~~~~:;C~~~'riilL~:~~s~~:rú a denomi~ 20 horas, os sócios do Clube ttdo. tentes neste país, O sr. Cordell

' '''~'iif) <Ir l:lIiiio Ferro C"rril Oesle. de Caçadores do E. S. C . - Hull, secretário d'Estado, decIa· 


seus derensol'cs , Ch:'H'<trita .1 11niol's. • No «Diário de Noticias», de rou que Ca Hungria é hoje um 

() Chacurila dr,'c,'" pus:'" ao i;.-:!nil.ül~,~nl'*,!! Afim de dirigir os trabalhos Porto Alegre, vindo ontem por país dominado pela Alemanha •. 


O BlIlTANIA. JOGARA E~' FeiTO Can'iJ Oeste a illlllOI'lftl1l'ia .......... _ ••••••_~ de salvamento do vapor «Mur- avião, lemos o seguinte: «No vi- • 

JOINVlLE ,Ic MO.O!)\) pesos. _ Nio adianta chorar tinho', encalhado na ~arra do zin~lO Estado de San~a Ca~arina Nov,,: Yo.rk, 14 (~. P.). -- At.é 

ce~I::;'::.~~,i';"~·;..~;· ·eml"~'(ll';I:,\~~',,, ::~ A UElIiDA D~!J~oGOS EM SÁO ,,~ai~on, ~~ (R.) :- O jorn~l ~~Ite'!:: ~~s~io~o~t~;a ~::upo~n~f~ :stam:~::~.n~~!c~,:, ;~~~7J~!~~:~ ~:~:mq~e~O;~~~::~~~:e ;~:!:s~; 
Ilomingo dndouro, c I,...á C0ll10 ad. s,;" Paulo, H _ A rcnda dos jo- L 0J;lInlon. declal.a que o dm terrestre, o comandante Otávio do Departamento Estadual de e métodos usado na defesa anti· 
"ersal'io o combinado da A. C. D. ~os de rutebol~ no .'1110 [lassado, f?i 12 fOI um .dla.de tn~teza . . Guedes, superintendente técnico Saúde, procurando combater o aérea noturna, os ingleses iá 
!leina, na linda cidade de IIOSSO !~n~I';.'"~:,~lee:,~e19~91 f~7nà~s ,:~~i:e~~ ~te edlto~lal esta cheIO de do Lloyd Brasileiro. mosquit? transmissor nas regiões tin.~am derrubado -de noite. 16 
Eslado, grande inleresse em lôrno :nenos dois mil oOlllos. l':sle uu- claros, mostrando. co_mo a cen- Apesar de encalhado em local onde fOi constatada a sua pre - aVlOes. 
di'sse I,rélio. pois o Briláni. possur, TIenlo é resullante da ino~·,,~ão de sura <;OltOU ~ opm~oes do edi- abrigado, o salvamento do cMur- oença, que é o litoral do Rio 
"Inulmenle, UIII forle esquadrão. ~f~~::~'~S?I~~::,~aclas aos SOCIOS <los t?rlahsta. DIZ! .~re~, .O al'- tinho" está.se tornando difícil Grande de Sul. Londres, 14 (U. P.). - Um __-=--=_-::-_____ :..-.:.:.:-=-::.:.:.::.::.:.::::.._____ tlgo que a ?plnlao publica s.e porque o navio abriu água e, avião británico torpedeou um 

r l- d t mostra mdlgna?-a. ~om a assl- I pela idade, é um tanto frágil . - - - .------ .---- destroyer alemão no Mar do Nor·

MObI la e qual O natura. do armlstlclO entre a t O com,;,ndante Guedes reso~ Um relógio de platina, ~~rr:~ . frente à boca do Skag· 
Vende-Ie, uma, em Iltado di nova, com 'I peças. Pa ~ndochma e o Th:a~land, esc~a- veu segUIr para o Io.:al do aCI ' 

aamlnto à vilta. Informaç6e1 nllta redaçlo. V.- 19 I~cen~o ql}e os ofiCIaIS .do exe!- d:nte porque o capltao FlOriano cheto, para CUICI Nova York, 1: (U. P .) . - Afir· 

- h t;. ~~~~~a~~:.::s I~~~~~:osn~~ I~~~~~t;~~~~:::a:d~u~ re:r~~:~~: desapareceu de uma casa de ma·se que Hitler desistiu' da 

ema a nao acompan aro acôrdo. ali. ~=~~ê:ta, desta cidade (Blu- ~!~ao:~~~~:~;raa e~~~!:t~r~:~a~A AI oh 
Londres, 13 - O ministro da Ica e moral, o Reich, segm'a- Pede·se, a quem souber o pa· da Mancha com os cadáveresO AI. t d I

Ael"on.a~tica, em sua recente mente: !,ã? co~seglli.rá manter m''''an a o con Irma radeiro dêsse objeto, dirigir-se à dos seus soldados. Por isso, vai 
CXI'OSlçaO, revelou que os o eqUlhbrlO aereo este ano". U redação, do ESTADO, onde será tentar destruir e reduzir as ilhas 

aviões "São Tornado " atingem Quanto às ações da aviação Londres, 14 (U. P.) - O Almirantado expediu o seguinte co- muito bem gratificado, guar· pela fome. 

uma \'elocidade superior a 640 britânIca, declaron que os bom- municado : "O comandante em chefe da rota do MedIterrâneo in- dando·se reserva. Previne·se tain· 


~J~~I~~:J~O~~~:t~~~~se q~:t:~~ ~~:~:::o:~~trae~!~I~~:lOS28~ forma que um de nossos submarinos torpedeou e afundou um trans- ~:I~gio~ontra a compra dêsse ca:I;~~dO'in~ig~~~ã:')o fat!sà: 
mais velozes. bases de hidro-aviões; 301, porte italiano, repleto de soldados, da classe do "Sicilia", de 9.646 Blumenau, F'evereiro de 1941. estarem sendo concentrado. 60 

Referindo-se ao adiantamen- contra dócas e navios; 470, toneladas". 10 v.-5 mil italianos na fronteira da 
to e aperfeiçoamento atingidos contra comunicações ferroviá- - ___------------------------ --- Albânia com a Iugoslávia. 

lIOS novos "Spitfires" e "Hur- rias; e 630 contra objetivos in- C a r t a z e s d O d 1a ..· 
ricanes" e às vantagens do dustl'iais, "isso sómente sõbre Londres, 14 (U. P.). - Um 
"Whirlidd" e dos caças notu\"- a Alemanha, além das incur- avião alemão foi derrubado com 

~,~~s" ~:'~;e~~~~er;~~~s:~~s;~:= ~:~,~it~r~~~a~c~p~~~~ ~~~;;aal~~ -----Horr--6ã.:r.frii--HO.l. ~:~aar:~i~o ~~g~1 ~~ p~::.'ba~ 
tudo, posso assegurar à Câma- mães. Nos últimos dez meses, --o-- explosão foi ouvida a 20 milhasCINE -<l--ODEON -<l-
l"a que, a menos que Hitler te- os aviões do Comando Costel- de distância.CINE REX NO IMPERIAL 
Ilha oculta uma arma mais 1'0 voal'am 16 milhões de mi-
eficaz, em superioridade técni- lhas". • . FDae 1602 _ PDUI 158' __o ._ F_ U81... Istambul, 14 (U.P.). - O jor· 


A', 5, 7 • 9 hOl.. - A', 7,30 hOl.' A', 7.30 ho,., ~~~i;;~~us~ ~~~c~uet aT~~~~~~ 

Paul Muni e Bellll Davil em: Alvarenga I Ranchinho Hugo Del CarrUl em: lávia se esta resistir à Alema-
Gibraltar cada vez mais forte! J u a r e z e outros em: Astro do tango nha. _

Algeciras, 12 (A. P.) - As autoridades de Gibraltar estão 

trabalhando ativamente no reforço elas defesas locais, tendo deter
 No programa: Céu Azul No programa: Cairo, 14 (U. P.) - Ontem à 

D. F. B. - COlllpl.lII.n,o n,eion.1 No programa: D. F. B. - C_pl•••nlo n,elon.1 noite, pela 3." vez consecutiva,minado que todo o tráfego pelo istmo de ligação dos terrenos da 
P'OÇO' IS500 • 1$000. D~ F. B. - COMpl.m.nto n.eioMI P"COII 1S500 • 1S100. a aviação inglesa bombardeou 

praça forte com a Espanha seja feito exclusivamente por uma róta Livro d. eon,ur. V6z do mundo, Jorn.1 P,".ou,,1 Livr. d. eonIU... os aeródromos italiano. da ilha 
determinada, e impondo multas a todas as pessoas que se aproximam Mlclnlca Ilultrada. Coloddo de Ródea, causando inc!ndio. e 
das áreas onde é proibida a prelença de estranhos. PrtÇOll 2$000. t$500 explolàe•. 

() Sabão 

~'VIBaE. ESPBCIALID~A.Dll" 
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