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• fortuna Italiana de 
AI.xandrla para 

ltado 
HITLER HESITA 

Inclenlzlic6es 
Lon<1 res, 20 (U, P.) - Em 

Cairo, 19 (Reuter) - A <'i vista de <llIe a Iu!;OOli ,., tA 

dade de Alexandria deeidiu re mobilizando suas· (orva., 110 

servar a fortuna dos italianos. me8mo tempo qne lJTossegllc 
atualmente sob sequestro, para 1110stl'alldo-se l'eulissa' no- qlfe 

indenizar as \"ítiuU!.s d~ hOlU respeita ;:"18 exigéu('ias -al(lnlãs~ 

barl1eios. Dêsse modo, os ita c que a Grécia está determina

lianos são obrigados a pagar ° IIIIAISANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA da a lutar cnl duas frentes, se 

os pl'ejuizos que illfligil'anl. Diretor-gerente: Altino Flores llCe(!HSál'io. C a Turquia está 

durante os ataqueR que reali  cHsJ10sta a l'eplieal' se rÔl' ata

zaram há algum tNnpo, 'I ('a<1a }lcla Alcl11allha, pois que 

grande eidade egípcia. 110 de ANO XXVI Florianópolis·- Quinta~feira. 20 Je Março de 1941 N.8200 os hriffluieos 11111]ll'Olllctel'Unl 

correr dos quais, embora não auxílio al11plo tanto aos grc

conseguissem atingir o seu oh g-os como um; tnreos, ael'cdita

jetivo, que era o porto, danifi  Marinheiros polone· Sp que o C'IUl1H'elcr I litlcl' llC

('pssi(a d(~ 11m tt~lllpO apl'ceiú{"araUI \"árias residências dos ses condecorados \,pl IHII':I ]'('[orçal' o seu cxél'

reservada uma sOllla rle 15.000 
bairros prôxillloS. Desele já foi 

dto, Ila Bnlgária. ant.es (]" (]('l'Lonrh·p~. 1 ~l (Hel1tpl')-Af'a
baUI de ser {"OlHlp('oraclos pelo la \"0 do rio Varda)'. 

libras para illdf'llizações. de ___J._ . d<lir-HP a invadir o \"ale ingos

entre os fundos sequestrados. general Sikorsld, primeiro mi
A fortnna total da importantE' Moscou t-ra-b-a-Ih-a--niRtro da Polônia, ecr<'u <1e 200
colônia italiana no Egito S0 

ele\'a a 10 milhões l1e libras, in llUll'illheiros poloncs0s. quo I silenciosamente 
SPITil'aUl Cl11 Nal'vÍcl(. Duncluindo terras cultivadas, im<1 q llE'rqne, Calais e no Ca nal. As Xo"a YOIk ~o (I:. P.) .- Há

"eis e empresas diversas. ("ondecoraçõps ine1n('m quatro razüt's para Hl'!"pflital' qw' aR 

Comprai na CASA MISCE ,'rnzes ""irtuti :'li1itari", (o in1'lllt'lIpim; 1'IIHS~U; l'ln jog-o 1'0

LANEA é saber economizar' .. Vidory Cross"Ieqnivalente <la bllSi {'('I~B1 a l'('sisl.;'lleia da lu

g'ol'shí \"in aO!-i l'sfoJ'(:OH alelnãps


Vultoso furto na ca. br~â~~!~'~I~;ônia realizou-se a para (lllP !-if' lma it Il'ip1ic'c ali 

..... d. um colégio bordo de nm navio polonês, I illH.:i]. Se os alemães pprclcrl'lll 

num porto da Grã-Bretanha. a particla ('0111 a 111goHhh·ia~ 

Rio, 19 (C. li!.) - Quando Stalin obj('rá U111 trinnfo ine
se procedia à limpeza dos alta Garage e oficina ~ú\·el. 

res e imagens na capela do Co A npgal i\"a tlaqnelt' lHlls elll 
légio da Divina Providência, à Delambert perlni( ir o lrú11sito de tropas 

rna Pereira da Silva, nas La Completamente apllrelhada a11'111ãs, llelo seu território, 
ranjeiras, foi notada a falta de pllra qualquer serviço do ra· pura atueur a Gl'E~l'ia, henefi
um colar de turmalinas, no va mo. Tt'lefone, 1.577-Rua Fe· dal'ia csp(>('iahnellt(~ a nússia. 
lor de 14: OOOSOOO, q ne se acha IIpe Scllmidt:- Florianópolis Rel"orda-se que ;'IOSl"Oll repro
va ao pescoço da imagem de \'011 publicamente a Bulgária

MAGNATAS FASCISTAS por 1pr llermitido a entrada de 
altar-móI', Atenas, 19 (U. P.) - Dizem 
Nossa Senhora das Graças, no 

divisões nazistas, e qualquer 
O colar, ao que parece, foi autoridades gregas que, além movimento qne contrabalance 

alTancado, pelos ladrões, ('om de grande quantidade de sol o IH~l'igo paril a influência so

violência, havendo sido encon dados e material perdidos, seis viétil'a será recebido conl agra

trados, diante do altar, uma proeminentes personalidades ,10 pela Rússia. 

das tllrll!llIinas que o compu fascistas foram mortas ou caí Como não desPja realizar 
nham e um Iledaço de sen fe ram; na Albânia:, em poder dos formal ruptura <'0111 a Alema
cho. gregos. Entre os mortos, figu nha até que as forças de Hitler 

A ocorrência foi conumicada raram os conselheiros fascistas se tornem mais débeis que na 

à superiora do Colégio, que a Barpielini e Mario Fregnara, atualidade, é pro\'avel qne 

levou ao conhecimento das au n1ll dos mais velhos colabora Staliu tenha encontrado a fór

toridades policiais do 4° dis dores de Mnssolini. Outro, de lna de dissiJuulal' seus conse

trito, tendo comparecido ao lo n01lle Pellegrini, foi ferido ae lhos Belgrado. De <Inalqner 
cal um comissário. feito prisioneiro, A Aviação do . Comando Costeiro, da Gf'd-B .... tanha tem le....do a efeito, quase modo, não póde haver dúvida 

diariamente, durante os últimos' meses, incursões aéreas de bombardeio contra a ua mente dos estadistas ingos
baile de Lorient, no litoral noroéste dQ FrQnçQ ocupQdQ. ESSQS incursões intensi- lavos sôbre a verdadeira posi-
VQS devQstarQm Q importQnte bQse submQrinQ nQzistQ, situQdQ em posição estrQ- ção da Rússia.

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, tégcQ PQrQ QtQques contínuos contrQ Q nQvegQção comerciQI no Atlântico. Pareceria, pois, que :Moscou 
NARIZ, GARGANTA Lorient erQ umQ dQS bQses principQis de. construção nQvQI e de QrsenQis nQvQis trabalha silenciosamente, mais 

nQ FrQnçQ. Seu nome relembrQ os diQS Qntigos em que Q nQvegQção PQcifíCQ dos em_colaboração indireta com a 
E5pecialista. assistente do Professor Sanson negociQntes SQiQ QO mQr, em proCUrQ do Oriente ou LevQnte, de onde se originou Gra-Bretanha, que em apoio 

seu nome de .Port de L'Orient., QgorQ simplificQdo em Lorient. Presentemente, da ':'-lemauha; e uão porquedo Rio de Janeiro. porém, não é mQis o porto pQcifico onde homens de PQZ trQbQlhQvQm PQrQ o Stahn se sinta inclinado para 
CCln~ultes: PeI1,~an31l, 388 li à àS 1~/J/2 progresso do mundo, mQS Um porto d~ QPôio PQrQ o"rQs nefQndQs de destruição aqnela, mas porqne os interes

' R V t Ma~ e'l aS s F6 1447 e de crueldQde. (O mQPQ QcimQ foi desenhQdo por British News, parQ O ESTADO). ses fundamentais de Moscon
ConsuItófiO: ua I or elre es, 24• one --- requerem que os alemães se
__________________ Para a F~::~:cupada lOS ataques acabaram em retirada ~~I~u~.~;:~I;~-atacados no slldés~ 

' -. Atenas, 19 (RilIey O'Sulli- dos italiauos, eontinuaram du- I -:;;~~~;;;;'~;;;::;;~;;;;;;;;;;::;;;;;Tremendas defesas na Tracla AJe~sey C~ty, New}ersey, van, Assoeiated Press) -I raute algum tempo, mas a ini- I;t.~ 'I da 
Istamhul, 18 (United) - Na Trácia, as fôrças gregas con- (. .) - v:or I EX7'0ut~ Autorizadas fontes gregas di- ciativa permaneceu com os sol- M 


tinuam preparando as fortificações e os reforços <Iue já exis- zarpou para ~rse;, e::an o zem <j IJe , pelo menos, 50.000 dados helênicos, concorrendo achado & Cia 

t"m com armadilhas para os talHlnes de artilharia constrni- u~ ca;r.egamen o e ge~:ros soldados italianos foram pos- para aumentar, em todos os • 

,los de <,on<"l"eto e especialmente com posições esca\'~das pelas a ImentJclOs, roupas e ,:,e lca- tos flÍra de ação durante os úl- círNllos da opinião, a confian- Agências' e 

ladeiras das montanhas, afim <1e proteger os artilheiros eou- medntos para ~ França nao-ocu- timos sete dias da "ofensiva ça na vitória fiual. Ao que se R 

tra os ataques aéreos. pa a. Cerca. e trezentas tone- fascista" ordenada pessoal- diz, os gregos eapturaram vá- epresentações 


Todos os civís, exceto aqueles cujos serviços são necessá- lad.as de aveIa e. carne f?ram mente pelo sr. Mussolini no se- rios oficiais fascistas e as di-
rios, receberam ordem de abandouar a Tráda, cuja evacnação retIradas .d~ .naVIO, depo.lS. da tor central da Albânia. visões italianas empenhadas na Cli.1 polll' - 37 
já se está efetuando rapidamente. recusa bnt~mca d~ permitir a Acrescentam os informan- ofensiva tiveram uma perda de RUI Joio Pllllo - 5 

Todos os viajantes procedentes da Ingoslávia, qne se des- ~assag:m desses generos pelo ~e~ que" A campanha fascista 40 por cento de seus efetivos; F L O R I A N OP O L' S 

tiuam a Trácia por estrada-de-ferro, são ohrigados a {e<'har 10quelO. fOI completamente desbaratada e, tendo começado eom assaltos 

as janelas dos trens em que viajam ao passarem pelas zouas Nio adianta chorar pelas forças gregas, embora fortíssimos no príneipio da se- Sub-I,enhl 1101 prlllcipoh 

onde são feitas fortificações, ou por outros centros militares. F' I' 19 (C M) O inferiores numericamente". mana, degeneraram em retira- lIIuncípiol cio ElllcIo,


lIIeno;~~s~~~' d~ In~Jlet~ri~ d! Ataques menOl'es, por parte da completa nos últimos dias. ~'~7;.;,P.~~~~~~~~ 
Mobília de quarlo Secas, há três meses que não Um boi no t.1h1idO I 

VIDde-se, uma, em eslado de Dova, com 'I peças. Pa ~~~~b~~ ~:l VS~~I~!~1~lt~!S:SI~~= ••••••••••••1•••••••••••• co~~~~í ~~!ã~to~Ugal(~lo 
GamlDlo i vllla. IDlormaçiles Della redaçlo. V.-\!2 radora elamam provIdências. G d d b - • cia aosr, Francis~Ma~:.,Ij:';:· 

dos altos poderes, •• ral"} e esco erta •• estava no quintal da casa ... .h
d -d ,EsI4. trl.te moa amllr' • para. G. mulher • rua Santarém, quintal que.temA Iugosláv-aI que se eCI a. Ten. bFOnq~t.? E."" com t_7 ... ~ uma escada que dá acésso·.· . • 

Istambul, 20 (U. P.) - A Iugoslávia espera, ansiosamen- e lei de No..o Senhor: • • uma varanda no mesmo plallO 
te, alguma <1cdaração lUI"l,a súbre a posição do go\'êl'no de 86 te ...ITa o CONTRATOS81i1. • • do t.elhado de outra casaqoc 
Angora, no problema dos Daleans e, simultaneamente, pl'O- Nada adiantou e • :~~~~ ~~';'an:e d~ ~~ite~in~b~ 
~~;;a r~~:~~:~ ao ~lr:í~~ã~a~oa~:!~~:~-~e,ae~~I;~i~U::~I,e~::~'~~:md~. ~ as e, a certa altura• escadas pas
ehefe do govêl'no, SaYdan, nem o ministro das Relações Exte- Aten.as, 19 (A. P·1, - Desp~- • (O Rell.rador Vlelrd • sou para "telhado vizinho. Àlí co
riOl'es, Sarad Joglu', fará qual<juer declaração publica até que ~~~~i~IZ;O'r ;,~eti~QISd uma eVI' • A rnulhN não sofrerá dores • meçou a sua e,,~ursão por cima 
a Iugoslávia se tenha decidido por si mesma, d M a ~e~ente. ALIVIA AS tOIlC4<; L TER/NAS EM ~ flORAS • dos telh.ados, ate que encontrou--------------------1presença"front" o sr, e acrescentam.,uSBobm no . Emprell'a-~e c(>m Vanl/lll'em pllTa • um malsfraco que cedendo aalbanês leu' pêso, abate~. E.,'tretanto fôr~ 

que O Duce fez sua excursão. combaler a8 FloTe~ Brllnca~, ("óll- • espalhando pavor pel d 
D -r, MADEIRA NEVES - mtdico e.pecilIi.ta em pelas 1inhaB.de,fren~e em um • CilS Uterlnil~, MenslrUlI'S IlPÓS O • res das casas por on:: ;::~r~: 

carro fortemente bhndado, que • parlO~ Hemorril(j'a, e DOre, DOS • tanto mais que a noite chuvosa 
esteve em quase todos os seto- Ovar,los. e de forte ventania só por ai DOENÇAS DOS OLHOS res da frente central.. E podero/lo calmalJle e ReIl'U- • bastava para meter medo. 

Cura0 de Aperlelçoamento e Longa Prlltlca no RIo de Jonelro Pes~almente, aos comandante. • l/ldor por excelcncla. • Os estragos causados são imo 
dos dIversos corpos, O Duce • FLUXO SE~ATINA. pela /lua • portantes, pois há muitas telhas 
recomend:,va que a. tropas ata- • comprovlIda eflc6cla, E receitada • e travejamentos destruidos, 

C01J8uHór10: Rua João Pinto n. 7, sobrado _ Fone 1467 cassem Violentamente os gregos,.. • por mala dc 10.000 mEdlcos. • O boi que partiu a esp' h 
Resldênclü: Praça Getúlio Vllrgas, n. !O _ Fone 1504 procurando romper suas linhas,. _ fLUXO ~BDATINA cacoDlrll- ao cair, 'foi abatido, no dia mse~ 

a qualquer custo, para mudar IIC em loda 11 I)lIrl&. • guinte no Matadour m .. _____________________ a sorte da iuerra". • •••••••••••: •••••••••••• para ~er vendido ~o ~~~;~:O~ 
I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Exte-Aten.as
http:necess�-lad.as
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I·
Os 	 : Auto Viaçao UCometaH 

Medicos Parteiros 	 •: Porto Alegre--Florlln6polls--Curitlba 
e • Sêrviçodiál'iÓ de paaavelro. e encomenda. entre e.ta c;a- • 

as Mulheres 	 I.ri ~~~!à~!r;:!ti::;acl:::tcd~;i':m~~~!,Oj:-a~mei!i:~m:~t:-!'!: i 
I 

ligação pata São Paulo e Rioino dia imediato. • 
Os bons ~Iedicos Parteiros sabem que os mais perigosos sofrimentos 


das mulheres são sempre causados pelas congestões e inflamações de 
 • Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas dallmanhl • 
importantes orgãos internos. 

Os sofrimentos, ás \"ezc., são tão gra.ves que nluitas mulheres tênl 
•: Saidas pare Porto Alegre às Su_ Feira" •: 

medo de enlouquecer ! 
A ,'ida assim é um inferno ! • e domingo" às 3 horlt di manha. • 
Para evitar e tratar as congestões c as inflamações internas. e todos 

estes terri,'cis sofrimentos. use Regulador Gesteira sem demora. : Informações e passagens: : 
Regulado, Gesteira e\'i,a e trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas 11loIestias do utero, a asma nervüsa, peso, dores e colicr!.s no • Rua Felipe Schmidt • 
ventre, as perturbaçõcs e doenças da menstruação, anemia. palidez, • (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 
amarelidão e hem01Tagias provocadas pelos sofrimentos do utero. fra
queza geral e desanimo. a fraqueza do utero, t rlil , subitas, palpita	 ....................•
•
.............~~~ 

ções, opressão no peito ou no coração, sufocação, falta de a.r, tonturas, 

&t-- SJ&& 
peso, calor c dores de cabeça. donllencia nas pernas, enjôos, certas 

coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas c nas 

cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas 
 HELENA DE VARGAS 
as perigosas alterações da s ...ude causadas :?c1as congestões e infimnações Manicure e especialista em "permanentes"
do utero. e penteados modernos

Regulado, Gesteira edta e trata estas congestões e inflamações desde De volta [l esta capital. cnmunicll às suas gentis 
o COlneço. Iregues8s que se acl!,1 à sua disposição, no 


R~gulado, Geateira evita e trata tambem as complicações internas, 
 ~ que são ainda mais perigosas do que as inflamações. 	 Salão Brasil 's s l\Y \C.;.das
enhoras I Viu\'as 

Comece hoje mesmo 	 P R A ç A QUI N ZEN. 10 Capsulas SEVENKRAUT 
a ttsar Regulado, Cesteira 	 ( Apiol·Sabina-Arruda) 

este medicamento é o 
melhor que existe para 
Suspensão, Atrazo, Fal· 
tas, elc reslabelece as re~ 
gras em poucas horas.

AVISO AO POVO CATARIHEMSE~~~fi~i~ t It..~~ii~ia 7 
Se V.S.J)recisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boa instalaçAo delu;zou obter materiais elétricos, em seu próprio linhe direte Porto Alegre - Florienópo!i! 

InterelSe. visite sem compromisso a 
Empresa Jaeger & IrmãoINSTALADORA.·•.••••·.OE·.·••··ft0;RliANOPOLIS Saídas de Florianópolis às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
pol., atu. .fllIO. .,.,. pr•••ntese . materiáis elétricos, seus preços 	 Iàs quartas e sábados 
nlo ttm rival; por uemplo: lâmpadas a partir de ISUOO, fios para Saidas de Araranguá às quartas, 
In,'alaçao d.,de 1300 O metro,suportes . para lâmpadas a partir de sábados e domingos
$700, ••••Im todo. o. ml'eriaisestAoa<preços ao alcance de todos 

Aqente em Florlanopolls: DAVID SILVA

IntsI~CJci()ra ci~>:Fl~~~QllÓpOlis . PRAÇA lb !IE NOVEMBRO 


RUA< TRAJANO, II é FELIPE SCHMIDT, 11- Fone 1674 
 II 
Agora, mais barato ainda, os preços da popular CASA ORIENTAL. Com o intuito de bem servir a sua grande freguesia, a CASA ORIENTAL 

prorroga por todo o mês de m,arço e ainda reduz os preços já baratissimos mantidos em todo 

CA M""mÕã'••-rA'- ~r;

Vejam 08 noss08 preços abajxo e convençam-se que comprar barato só na 

CASA. ORIENTAL. 
TECIDOS musas de Jersey, de 10~000, 13$000 e 15$000 Seda Xadrez, de 6$5 e 	 7$000I 

Llnon metro 1$200 Ligas de borracha, para senhoras 1$500 ISeda Tofetli Moire. largura 92 centimetros metro 10$000 

Llnon estampadO metro 1$500 Vêos para noivas 10$000 Seda Listada para Camisas (saldo) metro 5$000 

Crepon para quimono metro ~$500 Camislls para homens, a comrçar de 8$000 CAMA E MESA 

VolI estampado 1:1'500, 2$000, 2$500 e 3$000 Pij~mas para homen9, a comE'çar de 14$()00 Cretone meio linho, branco, 1,40 metro 3$800 

VolI 1I@0 metro 1$800 Cuecas porll homens, a começar· de Õ$500lcrelone meio linho, hranco, largura 2,00 metro 5$500 

Organdl liso, 3$000 3$BOO I Comisos com fecho, para bomens 5$000 Cretone melo linho, branco, largura 2,~() metro 6$000 

FustAo estampado metro 3$000 Camisas com fecho, para rapaz 4$000 Cretone meio linho, cores, largura 1,40 metro 4$51l() 

Merlnó em diversas cores metro 2$800 Calças feitas para homens, de 8$000, 10$000 e 12$COO Cretone meio linho, em cores, larg. 2,00 metro 6$000 

FusUio branco metro 2$000 Calças f€ilas de flanela, para homens 22$000 Algodão bom, peça de 10 metros metro 101000 

FustAo mercerlzado, em cores metro 3$800 Ternos de Casimira. para homens, a partir de 30$000 Algodllo superior, largura 90 centlmetros metro 14$000 

Trlcollne lI@a, branca e preta metro il$OOO Ternos de brim para homens, a partir de 35$000 Algodão superior, larg. 1,50, peça IJ metros 35$000 

Trlcollnes. de 2$500, 3$, 3$~OO, 4$000 e 0$000 Lenços a partir de $500 Algodllo superior, largura I,SO, peça de lO metros 38$000 

ZerIr, de 1$500, 1$800 e 2aiOoo Capas para bebê~, de 9$000, 12$000 e 15$000 Alvejado superior, largura 1,59, peça de 10 metros 37$000 

Cubana metro 1$300 Casaquinhos de malha para bebês 4$000 Alvejado bc,m, peça de 10 mt:tros 13$500 

Brim xadrez, para o curso profissional metro 2$000 Poria-escova 2$0(1{) I\lveja<lo especial, peça de lo metros 14$5()n

Brim branco e azul marinho, pora colegiais metro 2$000 Fita métrica 2$000 Alvejado bem encorpado, peça de 10 mE'tros 17$000 

Brim pardo colegial, de 1$500 e 1$800 Bôinas para colp.giais 7$000 Morlm Dórlnha, peça de lO metros 10$000 

Brins diversos a começar de metro 1$300 Pasta de couro para colegiais, de 8$, 10$, e 12$000 Cambraia especial, peça de lI) jardas 161000 

Zuarte superior, de 1$8UO, 2$5CO e il$OOO Suspensorlos para rapaz 2$500 Morlm de cor, bom artigo mE'tro 1$5:10 

Pano para cópa mE'tro 1$700 Suspenso rios de couro para mocinhas 5$000 Chltão superior metro 1$500 

Tecido listado para cortina metro I$EOO Jogos de couro para rapaz 8$000 Reps enfestado para cortina metro 3$OQO 

Opala, de ~$5()0, 2$000 e 2$5{)O Porta-nlquels 2$5{)0 Pano enfestado para colcMo metro 3$500 

Opala estampada, largura 80 centlmetros metro 2:fj500 Jogos de batizados, a partir de 12$O~'0 Atoalhado superior, largura 1,50 metro 3$900 

Flnlsllma Cambraia, largura 80 cE'nt. metro 3$500 Capas colegiais, a partir :le 42$000 Colchas para solteiro 9$500 

Setlm estampado metro 3$500 SEDAS Colchas para casal 12$000 

LIl azul·marinbo e grenli, para colegiaiS metro 22$000 Seda façrnné metro 2$800 Colchas mercerlzadas, para solteiro 11$000 


DIVERSOS Seda Romain, al·tlgo superior melro 6$000 Colchas mercerizadas, para casal 11"$000 ) 
«Leite dt! Colonla. 5$500 Seda Oranlté metro 5$500 Colchas brancas espeCial, para solteiro 14$000 
Esmalte .Cutex. 2$800 Seda Oranlté, artigo superior metro 7$500 Colchas brancas especial, para casal 18$000 
Creme Nlvea, tamanho médio 3$500 Seda Peau d'Ange metro 8$000 Colchas de veludo para casnl 22$000 
Bllton Michel e Tangee 2$800 Seda Organza em Xadrez e listas (novld ..de) metro 9$000 Cochas de sedas para cRsaI 35$000 
PÓ de Arrez Roy&1 Brlar e Gally 3$000 Seda Organza, estampados modernos metro 10$000 Colcha de pura seda com franja, para casal 58$000 
PÓ de Arr(!z MalvlI, IIISOCO e 5$500 Seda com bolas metro 7$000 Colchas de rl'nda, para casal J8$000 
Pó de Arroz Adorllçllo, 2roDO 11 3$000 Sedae estampadas, de 5$, 7$5, 9$, 10$ e 12:fjõOO Jogos de renda !Iara quarto, 7 peçall 28$000 
Bllton Colgatf, 2$300 3$300 Seda à jour, bom artigo metro 6$000 Jogos pintados para quarto, 7 peças 36$000 
'ralco Malva, 2$700 e 3$7:10 Seda Lumlere, para comblnaçâo, larg. 90 Toalha! de rosto, de 1$, 1$0, 2$, 2$5, 3$ e 3$;00 
Talco ROES, 2:fj800 e 3$800 centlmetros metro 10$000 Toalh..s de banhos, lE'gltlmas alagoanas 7$000 
Sabonete LlIebuoy, Lever, Eucalol, Pdlmnlive e Geasy 1$400 Seda Lumlêre. para comblnaçllo, larg. 80 Toalhas para ilhA com 6 guardanapos 12$500 
Sabonetes Carnaval, Colgate e Chelamy 1$000 centlmetros metro 8$500 Toalhas para chá com 6 guardanapos (31500
Puta para dentes Alvldente 1$500 St'da Llngerle metro 7$000 Toalhas pintada! para cM, com 6 guadanapoB 27$000 
PMta para dentes Colgate 2$1l00 Seda Lumlêre, lavraàa, larg. 9i centlmetro! metro 13$500 Corbertores para beM, de 5$ e 6$500 
Pasta para dentes Kolln08 il$HUO Seda LF.que metro 3,óQO Cobertores xadrez, para solteiro II'!IOOO 
Sombrlnhal modernas em gorgurllo chamalóte 18$()00 Seda Laquê, listada metro 3$500 Cobl'rtoree xadrez, para caIai 20$000 
Sombrinhas modernas, em seda 28$000 S eda Jer~ey, de 8$5 e 1:11000 Cobertoree bone, para calllI 11'!$5oo 

E uma inFinidade de outro. artigos, que deixamo, de mencionlr por Falte de espaço. 
Aproveite o seu dinheiro, comprando na CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente a dinheiro 


R1JA OONSELHE[RO MAFRA, 15 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·111&11-...... 11 ......... 


DE 0-010 a qualquer hora do dia e da noite "café dava"Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

o Estãdo I LL~!~o!~~~J!:~RO 
I LINHA ARACAJUIPORTO ALEORB (par. o Nor'" 
no Sábado, e para 0 Ilul .u quarta·relra); .COMTE, . AL:. Goodyear
CI010., -COMTE. CAPELA., e .cANIBALBENEVOLOlÓ 


LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e -MIRANDA. 


Redaoolo e OUloln.. , LINHA tll0ll'ú'"fm~tJLõ'-:rl:S:J~lASCIMENTO•. 

na Joio Plnlo D. 11 


FRETES DE CARGUEIROS

Tal. IU22-Cll. pOllla' IS9 Indústria Brasileira

VAPORES Ao SAIR: 

PARA O SUL:
ASSIQNA TUUS . COMTE. CAPELA: dia 19 de março para Rio Grsnde, 

Na CapUal: Pelotas e Porlo Alegre. Pneumáticos-Câmara de ar':'Correial 

ADIIo 40SUOO COMTE. ALCIDIO: dia 2 de abril para Rio Grande, Pelotas 

8emeatre 121000 e Porto Alegre. S~ltos de Borracha-Mangueiras-etc. 
TrlmHlre t2SOOO 

11.. 4100" 
 PARA O NORTE: 

Numero a .. ul.o lZO!'! ANlBAL BENEVOLO: dia 50 de abril para Paranaguá, Produto! da


Eis umo DQ\'fl C'Apl'rllllçn pRrn of;frm~oll.S8nlo!!, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, llbén~, S. Sal· flltrll:ltdo~. IlRlllclo~ (' l'~golml()!;, A ,'crdn. 


vador e Aracajú. dC'lra cllmm dC'!'!'rsmnl('!'\i!sllllpll'~nH'lIte 

quI' o l!Ieu or!-:lIfd~lIIo C()Il!'Otll~ rnpillu do


Alma COMTE. CAPELA: di!! 29 de abril para ParRnHguá. mui!! o lupprlmcnto dl' JODO·AI.DlE:\TO 
Seaellre Santos. Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas. Ilbéus, S. Salvlidor I c \lo mlDNl!.es. O.~ forttrlt'llnW:-l ('ommllllB 
Trlmeatre apenas lhe dilo ullh'lo 1('lI1porllrlo. C'm


e Aracajú. I q111!.Dto que V.S. nC'c('~sIlIL dc um trnla
 Cia. Goo~year ~o Brasil
DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN- menlo de ('Uelto 1If',l,'llro (' pcrrntl.n('nte. 


&DIIIIOIOl .edlule oaDI.ac!o 
 Existe 8!;!f1rn um ml'lo dI' F-lIpprlr o 
orglllll~mo de;;.!'\('~ preC'lllsot< [-1['111('111011: 
Vlkelp, o no\'{~ C'flll{'P01rlulo mllll'rhll~X com Fábrica em São Paulo

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

trllhlrlodonlllr.quL'!orlll'ce!erro,Cohrl'. 

enlclo e plmspllol·n. 1L~~tll1 como o lono
Agência-Rua loao Pinj_o. Armazem - ALDlE:\TO C' IL impllrtllnle ,'lIl11nlnll. B.
c:;:-;::;:::-I: DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA:9 - Phone 1007 12 .- Phone 1338 .1 ---j "",'U8I~',~~:.l~"no~~;n;n~~~::~. po,rolt", 

Cnllleec IIOJl' 1\I(>.',1Il0 [\ ""lljl('r'RHm('l!' 
ltLr" o ~('1I or~1lIli51ll{) com \'Ikelp. V. S. 
se r('slaUrlLr{1 grnduullllPnlC', lorr;nndo'~cH. C. DA COSTA - Agt!nte '·lgoro!'\o.Nlmslo C'clll'lo tlc\·ltulidudc. Carlos Hmpck,e S.A.
SCUS]lc!\,o.!'\eriir;lortcse seuesp[rlto 
IllerlR. \'. S. "jhrnr(t com uma no\'ft, 
~aücJe, nO\'1I5 forçn!'\ e C'ncrglu!'\. Vlkelp 
ftchll-se A \'cndu IIll.shotl.s phormaclsse 
drogarias. Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul 

Dr. Remigio - Joinvil!e -- Lages- São Francisco do 3ul. 
DO IIASIL, Mostruário em 

UIORATORlOS ASSOCIADO, 
LTDA. Tubar'-o.

lu.r.aUna F4!T1Ilnllln,4'-RloCLINICA -MEDICA Farmácia "Esperança" 
Molesllas internas, de 

Senhoras e Crianças em do ~VIICELP 
Oerai IA·6:16 .'" Curso Catarinense de M:adur~za

CONSULTORIO : farmacêutico NILO LAUS 

Rua Felipe Schmidt - Edili MATRICULA


Curso ginasial em 3 Rno~, de 8cordo com o artigo 100cio Amélla Neto--Fone 1592 Hoje e amanhã será a sue preferida. PROCURADORIA GERAL do Decreto Federal n, 21.~41.9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 
RESIDENCIA' Drogu nacionais e estrllng2iru Aulas noturnas para alunos de ambos os sexos. rIB~~m~~ 1U~UB~~ A matricula está aberta, podendo os interessados obter Av. Hercllio Luz, 186 Homeopatia. - Perfumarias. - Artigos informaçõe~, diariamente, na séde do Curso. à Praça 15- Phone: 1392- (da Ordem dos Advoga- de Novembro n 7.de borracha dos do Brasil) 65 V.- ~8Attende a chamados 

14 Processos adrninistmliGarante-le a exata ob,ervâl"\cia d~ vos e nfiS Repartições Antes de comprar um Rádio-Receptor,
Representantes e públIúcs. Registos de

receituário médico. Marcas e Patentes na faça uma visita à firma
viajantes 

ProprIedade Industrial. Precisamo! para todas as 
e zonas do Pais. Negócio Bá· Naturalizações.Preços módicos GERKEN & elA.•
rio e lucrativo. Ótimas con Av. GRAÇA ARANHA, à rua Felipe Schmidt, 34ções. Cartas à FABRICA DE R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 26-'l', lIala 'li".
FOLHiNHAS ReI. 6Ot. Caixa Mercado, frente à Casa Hcepcke). CAPlTAL Agentes Autorizados dos afamados RádiosFEDERAL3.097 - São Paulo. 

fone 1642 

Um relõgió de plltinl/ll~~~~~~ii~~iiiii~~~~~~~~1 PI-IIL-IPSchlto, plra cuaca I -------- 
desapareceu de uma casa de Vendas à vista e a lonio prazo 
reaidência, desta cidade (Blu Dôr de dente ? 
menau). 

Pede-se, a quem souber o pa
radeiro dêsse objeto, dirigir-se à 
redação, do ESTADO, onde será 1••1......... a.1 ....t•• _

muito bem gratificado, guar '11 ••••••••• " •••••
dando·se re!erva. Previne-se tarl' 
bém contra a compra dêsse .........,c....__._.c.•....:.:. .... 
relógio. 

Blumenau, F'evereiro de 1941. Quer ser feliz 1 
10 v.-8 Em negoclos, amores, ter 80r

te, saúde e realizar tudo queCASA MISCELANEA, distri deesla? Mande 1$100 em sellosbuidora dos Rádios R.C.A. VI e escreva ao prol. Omar Khiva, COlpanhia «Aliança ~8/B8ia)~ctor, Válvulas e Discos. - Rua Caixa Postal, 407. Rio de Ja
Traiano. 12. neiro, que lhe .indicará o melo 

de obter trlumpho, prosperida
de. lortuna f 88Me. Nfto heslt •. Fundada em 1870 Side: BAI~ 

OR. RICARDO Sociedade Cooperativa de· ResponBbilisad~(k. Seguros Terrestres e Maritimoo 
Limitada 

GOTTSMAI Banco de Crêdlto Popular e ·Agrícolall ••····.I~ImiI~:'.~~=~~~~~~~~ Capital Realizado Rs. 9.000:WQJOOO
Capital e Reservas 50.058:377'951 

Ex-chefe de cl/  de Senta Catarina Responsabilidades em 19J8 3.1 88.652:899t7 1 ~ 
Receita em 1938 22.78li·1I!3J141 n/ca do Rua Tralano n.O 16 - S~de pr6prla Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:79 I J81lH08pital de SinIstros pagos • 5.094:715J170 Registrado no Ministério da Agricultura pelo Bens de raIz, (pr~dlos .e terrenos) 17.186:248$941 Nuernberg n. 1 t:m 20 de Setembro de 1938. 

(Prols. L. Burkhardt Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

e B. Kreuter) C6dlgoll ulldol: MASCOTTE ta. I 21. Idlçlo Diretores: 


FLORIANOPOLIS Francisco JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. PAnfllo d'Utr. 
EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES Freire de Carvalho e EplfAnlo !osé de SousaEspecialista em 
Emprestimos - Descontos - Cobranças Escolha já o seu lote de ter

(;i1'urgia Ge) alo e ordens de pagamento, rena no Balneário da Ponta do 

Tem correspondente. em todos os Munlclplos do Estado. do Leal. As construçOes aumen Reguladores de avarias nas principais cidades 

Alta cirurgia, gyne Representante da Caixa Economlca Federal para a vends tam. A planta dos terrenos acha- da América, Europa e Alrlca. 

cologia (doenças de da~ Apólices do Estado de Pern&mbnco, com sorteio se com o sr. Arl Santoa Pereira 
semestral, em Ml!.lo e Novembro. que se .acha encarregado dI!senboras) e partos. 

Cirurgia do systema Paga tOda: ~loc~~J1:~J~~la,~:~r: :11:::!~=~c~~ Eltadol v:nda dos lotes. Agente em f'lorianópoliB 


nervoso e operações 
 Mlillltlül Carteira e~peclal para adminlstraçl10 da prédios.de p)asUca, CAMPOS LOBO & Cia. 
Conllultorlo 6 rUII Trlllll- Recebe dinheiro em depósito palas RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

no, 18 (dlls 10 611 12, e melhores taxas: 

dlla Ir, 6a 16,30) Tele- CIC à dlsposlçlio (rellrada livre) 2% CaIu postal 19--TllIDhDnd083-End. T,' ••AWANCAI 

pbone - 1,286 C/C Limitada 5% 
Resldenola II roa El!- C/C Aviso PrévIo 6% Escritórios em ItaJai, Laguna, ~ 
ieves Junior, 20. _. c/c Prazo Fixo 7% 
Telepbone .-- l.1Jl Aceita procuraçào para receber vencimentos em to Bl1UDenau. Sub-Agente em Laqea 

_=~_______.. das as ReparlIções FederaIs, Estaduais e Municipal•• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mlDNl!.es


o DTADO 20 de 

:~~,:6,~::~~::~~~I~O~~~ ~~'~I SOCiell1 

\,relnU\I, ontclll. rigoroso I\'{·jua. buem "grande u:rrporttnda AO ~ De.cordo c:o-m boaa fonte.. _ 

tu~~::.~, 1::~~~~~'::~ ('~1(~I' I~~~\n s:OI~o~:~ f;n~(~c~~ ~alado fra~ -:ol~o~cn-::"~ v.&. ap6t vap•• tnranlArÚI VAOS RECEIOS 
do h .'i("n ko ilh'l-ncgl"O. hana, que IC \.n ~ ~_ ,:___._ -~ _ . ~. ~n. K. . ~u::t~~_~ coatt••• 


, uma semana,' e julgam que- o~ linhas gregas, 8pí)iad.e pcl.. artl · 


E~;';'T~:~',~ : ,,~~I/~~~I~;It'I:~;"~:I';::~" ;'~ "'n gregos poderiam ,a~or~ prosse- IhiÍi'ia e~ pélos 'lÍ{;i~, em V'ÓO 
til':O:::l' I,..~ t'e l..:'ntc jtl~;\tIOl' var:. o (':: '1\1:1- guir. na persegul~ao as forças baixo, mas, oS gregos se ' m:an· 

.- tl1';IO de O:õní. faSCistas enfr~queCldQs, comple- tiveram firmes, e não cederam 
l;a1lnho. qU(' no ~I\O p.,,,-:.;.ul0 d efendeu tando. o. mOVimento de~ cerco a terreno. 


,, :: l'Ôl'C."· 110 ~\ t1l;lku. t:. ~('m Ihh' ldn, ~h" Tapehnl, e fazendo C8U numa ' , 


::~~:~:o d(!~ ,~~;~~~~~~~n~~tl:~~ix~ f~~lt ,~~~h:~ :~~~:~ ar~adilha. pelo menos, quinze ita~~no~e~~~l:~~~~:~~:e ;::~:~~ 
;lqlll~ i\':lo 11:....;\ o F~\\Cil'(' n sc, ml~~~~~:~~e, por outro lado, que o dia ; mns, à noite , os gregos 

:lI.\IS 1')1: os italianos tenham desenvolvido passaram à ofensiva contra os 

~~::;:~:~;~~::~,E:: ':~:~~r~~~~~~',~~~i;'~~~;~: ~o:ue::!~~~ f~:~u~: o;:~:i~~~ ~~~~~~s, que foram então dizi

'·'_~,;m c .,uo ,'omo, um Toul"o Imo- Programas de hoJe, em Ondas Curtas 

~ro,' o "" ul" o "01"""0"'.'1"" "0 "Cu,-I- americanas ,para a América do 
 ....
~:~i~:EH~~~j,::,;~~~1~~~~~f:;;'::,::~;~:~1 CO]I~~~;~i~:;\:~~I~~~:,tstil1~~~~J~~1 - N, y, f?C: ll:;'~::S o ENFERMO: -- O que eu 

:~:~ ~~~~.; r~~t~~~~~~t::d~I~~'\l~~l~~ t:- .:!;.,::~:~ I, ] ," 2 n:~ .. li, 17 · I ~ , () receio é ser enterrado vivo , ,,


I' 

~~:.Itt~n~~;~~e~u" hoje, de m ndru,",:ula , par:l Cl'O~~l"'~' ~\() I~I;~l'at in ll - ~~:;~~~.'~~Hlt i, Oh in 1;; , :!5 IH . G O DOUTOR: - Nada receie, OS nazIs· tas cont"Inuam a esperar 
se eu continuar como 


Fclkill:HI(', t· {111 (' ").:,,1:111 .. l~1 22 :!;,. ü l ~talllhll1. 20 (l'l1it p<!) !\aR f'~ fcl'H~ l,olíti('Hs a(:
1·:" pIW· 	 11 , 71o li a 	 - J'erlí t.a-~('médico!
lh'o" dc;,"cJa no \":1 101"0,.0 JoJ!:ldol": __ a ;{ 1I1ad. ~). r,!! :': 1 ,:; 

~ '1111' a hl~()H\ú\' i a t· a ('h a \·e <la ("onfllsa ~it nat.;ã() bl'itúlli<'a (~ sua 

,usQn:n : General EleclrÍ<' COUl (lany - S('}wlIc( ,t:Hly . N , y , 1::'!1 ANSllTERRAR'O" a litmlf' dptpl'lIlinan'L quando {I mule t'Htalal'ú a esperada eOl1fla

Como lu'n1l\cwmo:;:. (,lll n rr.;:':' :l .:'4\1(,:·,t1 10 a 1:~ \\'OEA :.!l.rlt) Roselí-Teresinh~ . graciosa filha ~"a<:ã(}, A( 'l'l'Clita-Hf' , lw!-;I a (·a l_Hal. que 130.1 g l'ndo negou l)(~l'

)ln~,.,n fln, 1I'n~C1l1Oi' hnk alJ,:uma ,'ui ..a. ~ô· l :~ , ] r.a 20 I' 1fi . :~:~ l!l. G do nosso prezado cont errâneo sr. mi ~são ao He i<'11 lJa ra o II'ÚJl ~it o tlt' t l'0IHI S nlclnãs IIC]o vale <lo 
bn' o l'í'lchl"l' In dtlt,'nh' ('\1II"l' o Ouwfng>n ~O . ] 5a 2 :~, 15 H , ;jr) :'! 1 .,1 M á rio C ândido da Silva a lto fun- rio \"arda l' . (' 111 dil'pc,:fi.o II rl'onteil'a !!l ' ('~a, ("' que a ~S»el'a n ça (l< ~ 

e r.ó1~~ ~~~o~' pl'{)t'm ';"lmo", nu\' i,' o l U',',:.i- 17 a 2 luud . \\'GEO !I . :"):1 :~ I " I donário d~ F az enda estadual, faz )lotkl' ohrt~n l' m; (lg l :Hli ~tas inp;()sl a\"()~ ti a('(\clC')' a ~('n5 desejos 

d cnte do (lumIm l'lll f,·'l',' . 1-", ,\ I"~"'l\lil"U f:encl'al EIN·t riC' C'O Ill)lUIIY - ~all F'ra n (' is('o, ('a liL anos hoje, motivo êsse pa ra que faz ('0111 que O~ l1az i sta~ ("ontillllPll1 m a nt e ndo li e~ IIN=tat iva. 

Cabl":lT, ()l1C mui fillah::mwnh' no,~ :lIl'l1- ~O, :~O n 1.1[, m ud o KGE I 1;; , :~ :~ ]!I , n suas amiguinhas lhe levem muitos _ __.:......___ _______________ 

d cu. :\atiollol BI'OjJ(h'aHtin~ (' o l1lpa lly - ,- N. Y, CH~' 
 abraço, e General Dr. Antônio Vicentemuita: flores, 
Jal?o Pl:;~~I';;;~'::;' ~~~~:~"!I';:~~'I~\': :::"I~:~~f::; I )(~ lS a;~ IllUrl . \\'nCA !I, 67 

essru ínlC: 1S a 2] . 4fl \\'N 13 I 17 . 78 F esteja hoje o seu aniversário 


- " T oda ~, l ' iü;lf!(' L' ':' l lol 'tin\ J;i }';Ih" ,,'CAli Broatll"a8tin~ ('On1I'UllY ,- Phi1adplllhia o jovem Darcí Lopes. empregado Bulcão Viana 

d o.:;: 1)()I'm nOl'c;:; do ",'n,:.o". p' li " li '; falCl .. 1G , 15 a 18 ,,' ('.AO ];; , ~7 l!l , G na Casa Hoepcke 's, A" e filho Vluva Gcn~ral Doutor Antônio "l<'c nte BulcAo


M155A V18D8. Osvaldo BulcAo \'18DR. Ar., f Rupp Bul
, 	 :1~~~:nl1~~\I~~~:~~~~:;;UI~11~~ '(,~~; I1;:,~I' I JI"t~:i lll~III\:~ :! 1 . 05 a 2 :~ " G, OU do sr. Josê Licí~io Lopes. 

d~1 I.. A, ('. ICI" d('l,l;II',lIh 11 :1 ,.,, " ..fln. flUt' \Ycstingholl se EleNl'i<- & i\1fg . Co. Bost01l t~~n~IGnH~io'~~' ,t~'~~~oO~!'I~)~~ir:eL~~:s. ~~~:~ 

~ linha d!r iJ::ido;l mim l' 11I'11I4Iu \ '1"1" 1S fi 2:1 \VB08 11. 87 Faz anos hoje o sr, Alberto BulcAo Vinn/l :'oimelro Lopr-, dI', RelDslJo
V.,'
Imlmenlr u ,:. j OJ.,:';ltlll l' (,'; d ,l 11\1;1(11"(1 qUl' :!:~ a 1 Illad . H. [,j :.H,;~ Andrade, funcionário do Tesouro' Bulcão Vl8ne, No~mla l1ulcno VinDa, dr, ORcar 

eu presido. TiJi r•• l.., n;... ,~l' \ 'Cl ':rI("()U, \VorIeI \Vide Bl'oa(ka~ting: F'oun<lati oll -Bostou do Estado , ' ' nu'c§o Vlnna e Véra Buteão Gallottl, eonv!dam 


- :t I I 09 os parent~ ... e amigos para Rssistirem:::ll~ i:SO~ I ~.IO::~",I;~~\l;U t::!e '~~~;l~;;;~' IJ;:I;:I(; ~~ .80 a 23. ao 'VRVL 11.7n 2",6 
colunas tl c seu joro:,I". 20 a 0 . 30 m acl."" fi, 04 4n, G Nesta data decorre o natalício ' ~dO~~~;:d~u: In~~~~:~v ,~ez;~JrI~~r. ~::;~ ~o~r:e~ 


('olHiI\\I:lIUlo. o ~ l", Al"~l'llliro ("nh!"al :!O a 0.30 11 . j 8 :15 , 6 do sr. José Figueira , ativo fun- avô. G~NEllAI, DOUTOR ANTONIO "I ,ENTE hULCAO VIANA, DO 

19 , 8 donário do c, Banmércio )\. dia 26 do corrente. quarla·feira (dbhl em que se complpla um anO
~~' I,~~·~\1~(;O~~ :::~:,~:cI11~' ::1\~:,~:'an:~.~, ~~u;~,~ !!:!. :-!() a 28. :~O \VHt1\Y 1ú ,l:~ de ...u (.leclmoDto), a. 7 e meta bora•. no "lIAr d" Coroçno de JeSU8 


fogo. POI'CI\lil1\to, i ' Jc t'Olllill U: II ':'j ;. bll I ('I'· PI'ogramns eln llortuglll-S -- HOl'a Lo('a l FAZEM ANOS HOJE' o' C.tedral Malropolitsn8, e d<sde la cnnte8sam pr~lund.mente
se 
~e pe lo »l"ogl 'Ci'l'O (lo ('," IIOl'tC.· ilhf u ", ]!J \\' I...\VO No TIitJllO da Dan~'a 	 a todoa quanlos comparecerem a êS8esenhoritas: Martinha Maria Se- ::[.~:~~d"8 	 alo rehgloEo e de 

AF~I'nclL't'('mos n g(>l\tll('za dn 1"1', I Jl"e~ l . 1!1.15 7\'otíeias l\Jl1udiais 

dcntc. JII'om ctcndo· lIl\' n'J::i~(:u' ~l1:l,': jl:l, 1~) . 3U 'cial'áu 110 Salão túbai e Eloá Brito: -,-- ----- --- --------- 

~ ~~:II~~~ t~:(>~~~m1-"I~:::;~;" (~I\I:'~:I ":"~:' !<~.~I;~: ' h~:I' ~: I!), .J!) 	 ~\ )Ic lo<lia da Va l ~a Pe~~~~:a ~~~ :e;~Sé~;:~nJ:~~~ FERINDO E MATANDO 
di:-;I)O"il,:án I lc torJos '1\1 (', 1.'1n IX'Ul'fic-io :.!O . 15 'VOEA Notícia s 

do l\O:':~ C"'I)()l"tl·. 1! (>1-o.:'j,ll'l'lll .:-",l'Ial'Ct:(>I' :!O.30 Dalll'C Or('h {~5i l'a 


os fatu "; (IUe di;; .1 d ia lW~"(, ~(' ITcno ~O . 45 	 No\'at.hne va'::i~~7~~é Newton Spoganicz DESVAffiADAMENTE 
acolllel'CIll. 21 On the )lall m enina : Eris Simas, 


HABILITAÇOES 
 Ba hia Illan( 'u (Argentina). sn ma i,; l,róx inHl, onde sur-
Aumlrus t-; U.U ' H.U:f:; IS 21 \VBOS Notieias 19 (lteulor) - Cnusou llrofuuda (lreendeu e allllllhaloll, no vou


Púrto Alcg'I"t', ]H - Xa dtlndl.' elc 21 \VNBJ 'VRCA Notícias seu momdor. 
Estão·se habilitando para ca impl'essão um sangrento epi- tre, Nesse mosar o sr, Marino da Costa Fer~~~:~:1~ll;ll ~elJ4íl;C~II~~~~;'~::~:~ l it,~I;t(~'C:~,~~~ 21, 15 "\VGEA )'Iuskgra phs 	 sód io o('orrido nesta <'idade e meuto. um agellte polleial ,le reira e srita. Alzira da Silva , 
, riois, t' ('u !n 1'''llcl<.l !Õcrii. d(''''linn tla ;', SO· 21. 15 \VCBX Notíeias 	 de (Iue foi protagonista um lou- nOlJle Lázaro Domingos, qlle o 


('o. de nome Valério Rivas, persegnia. conseguiu atingir

: ~::.~~~I<.l~~:I.~\1!ancn ~c {Ie ~Ol'UI"I'O no", ~ i: i~ \VNBI ~:g~ ~~~~ll~lI~~l~~l)~~~~:':rt TOSSE? BRONCHITES? Num súbito a<,esso de 10U-\ Ilh'as com dois tiros, prostrau

s. I~ , "Sl-L ;'0 .:~1' ,\I>o" 21.:)0 WGEA TrOlli(:al ;\looels 	 ('ura. lUvas. qne se a cha"a ar- do-o morto. 
A Tmllrcn~, Ofiel;.1 d .. l-:"t:l(lo, 11(' 18 21. :30 \VCBX L ig-Itt :\1\,81<: mado de dois punhais, desre- ___ _ 


do ("()rrcme, )lublicou o (' S \1"aln 1)."',1 21 , 45 WGEA Notic ias 

in-,,<,rl c,: :lo uos Sol'il,d:ldc 21.45 'VCBX HoHvwood News ~::~ (l~~~::~~~l~~;::~ n~~~l~~~a(:~ - ~amlsa~Or;;;;t~-;~pijame;
ESlatu tos ll:l E s-

~~~~h':e ~:e~~U1~:~ndo, fWHI:u la IH' cio 21.45 \VBOS Synlphonic COllCel't 	 em defesa da vitima um velho, Melas das melhores, pelos me
• 21 . 45 WNBI WRCA Modera Cities 	 Juan Borrego e sua esposa; e nores. preços , só !la CAS~ MIS

"AO PODE <:01l1lEn 22 WGEA Studio Party enquanto esta caía ferida , a- CELANEA, - Rua Tralano. 21 

_ IUo. l!) - A Liga dc ncmo solil"iton in 22.30 Concert Hall tombava cr i- 'VGEA quele mOl·to, O -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~


', ~:'~,~~Oc;I~~n~~~: : ed~.~~;~~~ , (~u~~c:~~: 23 Tl'easure Chets l11i110S0 saíu, hranrllnrlo as suas 1:ELI MINA! FORTALECE! 

armas. E, tendo eJJ(~ontrado, E N t' · ~~~~'o,:~~~~;~o~:\~~~I=;:!.:~~o, ',';r, « Fortalezas Voadoras» O Vaticano nlo quer l'01JeO adiaute. já na }'lIa. dois cos e o IClaS 
brincadeiras vizinhos, atacon-os, atirando-

Cidade do Vaticano, 20 (Uni- os ao chão, banhados em san- -- para a Inglaterra - Nas esferas gue. Ma.i s alguns passos, além,ted) chegadas 	 Haverá hojc um espetáculo no,1 "GASAANTENA ao Vaticauo desmentiu-se, ca- I llassava I1l1la menina de se is Circo Irmãos Garcia, armado 
Mudou·se para 8 mnma tegoricamente. tenha a Grã- anos ; c Rivas, agarrando-a , no Estreito, com o drama "Amor

TlComl, 19 (Uoited) - loiciou-se I entrega à Grã Brelaoha, 
de 22 "Fortalez.. Vo.dor...., de .ci'rdo com o progr.m. de em·rua Tiradeotes, O' 56 Bretanh a advertido a Itália, Idesvai rado, alltl1lhalon-a na re- e O'dio", em bcncficio do Pre· 

, Ellleclll!dl'" em ~OI di préstimos e IrreDdameDtos. O primeiro desses gigutelCos .viões 1101' intermédo ,la Santa·Sé, de glão lombar, matando-a ins- ventório. 
rAdItI e de ••lrtlhOIlItlrleOl partiu, ontem, rumo a Ruston, sem ser revel.do seu destioo eveo (Ine Roma seria bombardeada , tantaneamente. COlllO passas- •,minai. 

SllrledadE' e proolidllo tu!. Duas outras, "Fort.lezas Vo.dor.... p.rtirão aind. hoje. se Atenas o fósse. 	 se nlll óllibns, lUvas snbin aO Por decreto de ontem, o "sub· 
,'eiculo, desferindo goll,es em procurador geral do Estado"Preços I' Ilclnce de Ll'ra TeAnl's Clube FI · , I' Franco é nacionalista, divCl'sos passageü'os, Em se- passou o denominar ·se "c~)11sul-Iodol- orlanopo IS mas nlo é cúmplIM Iguida, vertigiuosamente, rles- tor jurídico da Secretana da 

FACILIDADE NOS De ardem do Ir. PreBldeole. caovldo OI Londres, 20 (Ullited) ~ ln- ceu e, a carrel', entrou pela co- Viação,.. Obras. Públ~ca~ : Ag~i. 
PAGAMENTOS CONVITE• :~e-:f~:em:.:~~:lilt!I~~l:,1 r:1'I':.r: ~~~~~~~S:e~~=Sca~~f~'t~ned~P~~: _______-- - - ---~ ~~I~~:rr:nt~~I'::a a~~~~~'i~oe;e:~ 

em Canll'llelrll. dia 23 prdxlmo (domlngol. neral l~ranco repeliu a SOlíCi-1 mmação do cargo, do qual é 

________v. 3 NOTA: __ b InIcrlÇlt1 achlDl'" a"'rlll n. «JOIlherla Morltz" at6 tação de Hitler Ilara permitir Alberlo Gonçalves dos. titular o dr, José Ferreira Bastai,

Serlll minado o ' dll 20. Em vllll do Ilendo preca dai Oalbas, cObrlr'II·' I IDÍJor- aos alemães "oarem sóbl'e a S.UIOI e senhora part!- • . 


taDcl1 di 5$000 por PIllOl,OO alo di IDIcrlçio. Espanha de norte ao sul. clpam aos parentes e amt- O sr, desembargador JoaquImD úblO an O CltlO PEREIRA OLIVEIRA, 1'. SecnlU'lo. Acredita-se qne o pedido te- g,os . o nascimento ~e s~u Guedes Pinto foi desigtla~o para 
. r v. -- 4 ria sido feito em vista da nega- fdhmho, que, ~a pIa batls- corregedor geral da Justlça. 

.\tenas, 20 (U1I1Ie <1) - Rp- U 'di dA' tA · d' 1 1 d 'd d mal recebera o nome 
gundo rnmores ~ne c ir('ulam m me a SSIS encla elxou a ~ra esPhan lO ~ ao lle ';n~ede:': CÀRLOS - ALBERTO 1-C~MISCELANEA, dISI-;;-~ 

nas esferas of\(o lals, a Ingoslá- li" co . , sce~:,~~rl:alç,~~a qll~~aca l,assa- Fpolis,. 16 - 3 - 941 cbluolrd.orVa'IVduolsasReádDiOlsSco~.C_"
.A RVull' 
via minará o Danúbio. pro ssao Ingress d t 	 ~d

Acredita-se filie os campos r 	 116 3v-l Traj.no. 12.an Ono conven Ogemo de tropas alemãs por seu 	 , 
de milJa~ serão colocados em Rio, UI «'. lr.) - {I dI'. HII- h"lhos científicos. ~te~rr~'~tó~r~io::..,_______~===============~~~~=----..;.....-
todas as Ilossiveis passagens a rnldo .de .Jrn,tos, l'lrllrg'hio <111 ,\ uellll,hl <lo JOl'em méllleo, 


:~e~~s~s~~a:ta~I~!~S ~\~,;~I~~~:~/:~'ll1~,I:'::i~::::~7.'sii~~s;::: ;::~~~:I;:;,~,":~h~:!t:,e~:~~!~::~~~~: C a r t a z e s d o d iaalenlães 

Curso de Guarda-1ivrOSli;~~~::n<ln IIU ton,'entn de Silo ~:~h?~~:e~~I;'iI:;:[,II~sJ(~:J';~:: 	 _______ 
m 

Per;ae.u p~~~e~~:aà Cx. ('II~r~II~::":II~;~~::',I~,n:II::~I~~ l' :~ ~~:CI~:~;~I~C::ge::;~~II~~O;' .To~:n~~~ H O .. I 5•••..lr. H O .. I 

postal, 3717 S. Paulo, Prec\· Ilhll dcslncllndo, niln s,; pchl li,nlo Pllcheco Jo'Jlho, jjO anlsla ' --o-- ON I CINE REX I NO IMDC'RIrA\L' 

80 agenles E'm todas as clda- 1I1"'"~lln <Ihírhl ('OlnO tllmhém <I" medlchUII Lllb Amnl'oso CINE ODE 	 ' c:,c '> _~;'

1des. 	 1 (,111 llIlhlh,"çlio de nírlo" 11'11- ,\lln~llÍclnj Xltlson de Alm,eldn " , ,' , I .~ r,_", . ISII, . -- , ,.
l'rlldn, I,lIuro /Ie Araujo 1Iar· A' rDDe 1101 - A. 5, 7 • 9 hotl. Ã'.~~3~~:~;.


Quem deIende a pátria é morto ! !'::~;~I 1~Il1S~;~I~:~~r'\f~~!I~I']'el"I~;, Tecla o ho~r3~0~odi~1 'Ine· Calou.ros, em Mistério CIO 

1:~llio lol1o,s IH' JI(oHtelro de brosos ,que IIlssam em: apuros ",.. --? 

1Jelg'rlldo, .uI (111..,11'1') - ]',,~siJlls Ilrue"d"lllcs tllI 1JIIIglÍ- SilO Uellto. 	 GU,erra Film 'OL,'•• , vJda "" do. ,••Iud,nl... ,aulOdiômo
1'18 r''l'elam O~ atrltus 'jlte ~e vêm H'rh'h'ulldu ,,,,Ire híll!l'llros 	 .. ' 

: ll~nIJI~,~I/:l:~II::c,~~i1~,~;l:::~ n:I~~jorê~~~~~~,rl:I~:I:::::I~;:,,:: "~~~t:::;:::;~ relâmpago CINI ,J~~.m.~Yl~ILIlIRO C.M, ..nlle~O:!::!I~bríiihi. • 
11'. em IIDlII ellSIl onde ê~te se encont.rava nlojallo, eDl l'lo,'dl~, ENfERMEmO No llrograma: Notlt:l~i1o -CoMpl.lo do 811.11. No llrogramai 
11111' hnvllr <l jOl'CDl dite Ilue 11 chcga']1I ,1us IrollAS germiiulclIs D. F . B, - Comlll._nlo Y61 lIIe' .ande. Joonll P,IIMcunl D. F. B. - Comellmlnto n.elcn.1 
IH'nhunl cnlnslnsnl/l lC"1\1l11Í1'1I nll população. O pai do estll- 01::J!OB~':O~:Jt~18S;::~~::~ Preçol' 2$000. 1$000 co.....plo noUellllo d. lodl Preço. 1$500 • ISloo. 
danl,~ , 'lue 0111'111 o tiro, llUXOU também seu l'eTólTer, matando laI~iItI,.1II' obH,paJo, II1II. n-	 pIII. , Llvr. d. elftlUfI. 
o InIlJor. Qnloze mloutos mais tarde, " pai do referido lo,em dicA" Pr.çOl tSOoo - Eotuillnlu 1S5oo _ •••_ 
~sludauto era morto. ~ '..l: .. , :::.::~ ..: _ .. 100 IJv,....~ LI". d. "1111"1. 
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