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UD1 - colDeçülf 'e ._ ~~ IEcos e Noticias I 
outros acabatãm 

o d.,. de hoje ~ _&fado • 
Londres, 25 (A. P.) - Pou -~~- , 

co depois da publicação lIo co
niuuicado do i\Iinistél'lo (lo AI', O -Diário Oficial- -dô ,-Estado 
anunciando o afundamento rlc publicou ontem o decretô-~ leL --ni'-;: 
um navio de abastecimento 521, que dispõe sobre serviçôde9 _ M~IS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINAinimigo no porto de Egel'sun(l, 	 publicidade remunerada pelo -Es' - Dlretor~qerente . : Altlno Floroso sen-iço (Ie imprensa do i\li 	 tado e pelos municípios, cujo 
nistél'io 	do AI' declaraya que . .\ artigo 2"., observado religiosa

mente, seria de grande eficiência;~l f~:~~~I~ ~~~I~:~~~~a s~o tll~~~~~' ANO XXVI Florianópolis- Terça·feira, 25 Je Março de 1941 N. 8204 mora1i7.adora . 
~~:~~~~r=::~o~~~n~~t~1 c~an~~I~ __~~~~~=..!.--__~~~____~______":"___~__-!L........._~~- O referido art. 2". diz: «Nenhum 


serviço de publicidade será au

perda"_ Apesar da corrida, I torizado sem prévio parecer àcer


De acôrdo com o sel'Yiço de 'oram apanhados ca de sua conveniência e opor

iInprensa, o navio .. era de tunidade e indicação da verba
Ogdensburg. (Noya '\'01'1,) 


25 (u . P.) - As uutorirlarleR fp. 
duas ou três mil toneladas e por onee deva correr a despesa". 

foi avisiado, nas Yizlnhallça~ Havendo. porém, no Estado,
derais deth'eraul dois ofkird~ i
de Egersund, à. noite. pelo 	 unl «Diário Oficia})), de grandenavais aleluães llnifol'lnizados,
l'here de uma esquadrilha ", 	 circulação, seria da máxima conque foram identifi('[).dos ('om OR 


ilOlllCR de llcrnhardt , GoslI,e c
que, entretauto, a única coisa veniência e economia que toda 

que ponde fazer foi l\lenalhá publicidade remunerada dos mu
Hc ing HottnlHU.lo, pois ., havia. antes. despeja	 nicípios se fizesse por suas co.... dctenção foi eeftll:ula após
do todas as suas bombas sôbrc 	 lunas, exclusivamente.lIllIa espcta<:nlar l~el'segllição
outl'OS objeth·os" . atl'n ,-és das água!::; congeladas o diretor do Instituto HistóOutro comandante dc ontl'a cio rio S. LOl\rcu~,o, POiR os ofi  rico de Ouro Preto adquiriu. noesquadrilha "decidiu eOllti dais aleluães llavialll fugido dia 21, uma comenda, preciosannar o araque. de um campo de t'ollt'cll\.ração relíquia histórica provinda da 

gando a Egcrsund de madru eUlladellse. Baía c vendida há 32 anos a 


Partiu ainda à noite, che

O~ aleluães lOl'aUl persegui um comerciante da capital. Tra~gada. O na,·io ainda ali estava. dos pelos eunadcnses até . a ta-se da _conlenda Poty)', índioCom cálculos precisos, o bom lltargelll llOl'te-alUel'icalla do herói da defesa da Baía contrabardeador lançou qnatro bOlll rio, aonde ehegaraul e0111 lllna. o ataque de Maurício de Nasbas. Duas delas atingiram o valltagclll de dois luinntos sô
navio~ pelo llleio J e as outras sau. o qual foi galardoado por 

duas eXlllodiram no Felipe IV com o título de uDom»
hre seus perseguidores.

mal', per
to do caSCo". 150 mil .aco. e com o '-Hábito de Cristo". 


. Ao <Ieixar o local. a esqua
 Essa c ruz é toda de ouro e foi 

drilha poude vêr que o na"io 
par. a Isllndla trabalhada a buríl , tendo além 

Nu·t.o Alegre, 25 (C. M.) -	 a data deda inscrição 1638. Seesta"a sendo totalmente <Ie\'o Chegou da Islâlldia Ulll pedido rá essa preciosidade históricaI'ado Ilelas challlas. Ilal'a o fornecimento de 150.000 exposta na «Casa de Gor.zaga". 
sacos de uniagem. gani em Ouro Preto.

N, R. - Como se sabe, de
pois que a Alemanha invadiu Seri, inaugurada no dia 26 dc 
a Diuamarca, o Canadá enviou abril, na capital baíana, a Espo· 
tropas à grande ilha da Islân sição Bibliográfica Jesuítica, em 

Machado & (i•. 
Em tlma historica mansão inglesa,. agora conve!tida em hospital ,de convalescença, soldados 

Agências e dia, que pertcncia áqucle país ingleses recuper~d.os de Seus f';lm.e?tos. dedt"cam-se.a um tremamento de educação comemoração ao centenário da
Representações europen, ocupando-a até hoje. flSlca. (Foto de Brltlsh News , espeCIal para O ESTADO:, Companhia. Serão expostos di

versos livros raríssimos, que per~
Cal.. 110...1 - 37 tenciam à bibliotéca dos paders.

" -- R... Joio Plnlo - 5 ~_. ~ ~ ~ As obras referidas foram espalha
vaerAI dos, por ocasião da saída força

_ 0~ do pais, bi~~e::~~:~:~~I~IIM()bília· · -- de quarlo b~ rItfI 1 _ . _. da dos je~uítlis em 
••lIClplOI do faledo. V,Dele-ll. ama, Im IltUD de DDva, CDm , peças. Pa· """"~ _ti eJe _ .~ _ bliotécas e outras ordens. 

=1=7P=_===~~~== lIamlDID i vista, InfDrmações Dasla redação. V.- :i6 , Faleceu. na •sexta·rcira. dia 
PORQUE Kolynos é concentrado c -.::,--'. 21, em São Luiz do Maranhão,

M••,· li, ,, 6 8111... I dura duns ••se. mois que as pas- ~I d. Clarinda Benvinda de Melo 
' Rio, 24 (I.) _ O Ulnl]lal'- I -	 tas communs. Eis a razão por que Castelo Branco. viuva do poetaA 	 -Ih 

cial" publica o seguinte: "A 

na 

vloes aos ml areíl' ~u:~a"~:r.r;J:~~e~;::ram:~~~.que "'I' 	 sertanejo Herminio Castelo Bran
opinião pública na Suiça está ~ Economize tom Kolynosl co, autor de «Lira Sertaneia», 

apaixonada, ac.ompanhando o Washington, 25 (U. P.) _ Ao enorme total de 22.500 aviões «Ecos do Coração», e de grande 

::~C:~~~ed~r~~lsfu~I:~~~~: ~~~ alcançará o _reforço que a arma aére~ da ~r.ã-Bretanha ~ se~s alia- ~:;ero de poemas, todos nortis
acusados de haver morto em dos receberao, no transcurso dos dOIS proxlmos anos, mc\umdo-se A veneranda senhora era mãe 

Friburgo, onze crianças, ' em nesse total os 10.700 aparelhos que os Estados Unidos construirão _-======~~~~~~~~~~~~~~ do major Hermínio Castelo 
conseqnência de um engano na com os créditos compreendidos no programa de ajuda, no valor de Branco e deixa grande número 
aplicaçã<;> d~ vaciI~a anti-tatu;- sete bilhões de dólares globais. aprovados por unanimIdade pela co'- de netos e bisnetos. Contava 82 

~I~~çto Jt~~I~O:~;~~: :S~áo~;~~ missão de despesa do, _Sena~o.. . Te t d Ih I - anos dc idade, sendo muito sen
do severlssima no estudo do tsse 10.700 aVloes sao mdependentes dos 11.800 cUJa cons- n an O me orar as re açoes ~da~a~h;~,\;;'~~t~o ~~~utÓe ~~ 
caso dêsses dois médicos. A im- trução foi ordenada pelo govêrno britânico, e dos quais já foram 	 Rio de Janeiro, onde a famíliaentre Moscou e Washington 
prensa, por outro lado, !;C tem entregues 3.400. 	 Castelo Branco é numerosa. 

~~u:ra~x~~~~~ :~!~~~~nj~J~~l: Washillgton, 25 (U. P ,) - Diz-se (lne certas esferas di- A posse do s· Mel N'b 
ria acompanhado, de perto, o D ARAUJO LH S OUVIDOS plomúticas ~Ião deixam ?e .dal' certo significado à entrevista na Academia Ca~ioca d~ Le~r:~~:~ 
encaminhamento do processo. r _O O, • que o embalxado!'}a Russla, Constantiue Ounasky, mau teve rã hoje, à noite, no Silogêu (Rio). 
l!:sse fato só pode orgulhar o • NARIZ, GARGANTA co~ o.sub-secretal \O do De~artamento d~ Estado, SI'. Sum- A saudação oficial será feita pe-I 

povo suiço, aumentando a ad- _ . _ mel :~ elles, o qua~ se acha mtelramente a frente dêsse depal'- lo sr. Modesto de Abreu. 

mlração que todos nós temos EspeCialista, assistente do Professor Sanson tame,lto. A entr~v!sta prolongou-s_e llelo eSllaço de uma hora, • 
 M 

por essa admirável República". I do Rio de Janeiro. e fllz parte <la s".rlC de conversaçoes que êsse diplomata vem -Tudo pela moral , a comé
ma,I,teudo',cOlll vlsta~ ao melhoramento das relações entre seu dia que se acha em cena,néste 

ElITe""... b~lIqeal'~Te...~~~r":lIl t...... Consultas: PelaA,mt~Drdb!,' dd~s8 411 àsà86 12/ 1/2 paIs e .os Esta.dos-U.llldos. momento, no Teatro Carlos Go~ ~ ....... _ _. 	 ~ v a 1 2 Os JornalIstas ll1tel'rrogal'am o SI' . Ounansky, ao abando- mes, é, no seu gênero, uma das 

• lei 4e Nouo Se.bor: Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 na\' o lJ':llal't~mento de Estado, mas êle declinou de formula\' Imais divertidas que se têm le
116 	 te ..I.... li CONTB4.T088B, u~cla~'açoes sobre a c~apa em que se encontra aquele inter- vado ultimamente. A peça não 

cambIO de llontos-de-vlsta. tem outro fim, outra preocupa-

Lenlo. mas cerlo,· o avanço brilânico ••••••••••••M ••••••••••• ~~~~:~~!::~~~~~:I~él::::~~ 
Cairo. 25 (U. P .) _ As t1'O-lg,ãO de Harrar e Dire-Daua \SIS é formada llor uma série,. G • ram com grande espírito as su

p_as Italianas lutam encarniça- 15.000 dOH 40.000 italianos que de desfiladeiros que permitem. rande descoberta • as cenas e se mostraram real-_ 
damente no estreito llasso de a defendiam, por ter ..ido \'e- aos italianos opôr enérgica re- • h. ~ente engraçados nas complica-
Marda, onde procuram deses- tirado o resto para Adis-Abeba. slstêncla. • para e muI er • çoes que en.gendraram e nas fra-
Ileradamente impedir que as Sabe-se que o tenente-gene- As informações recebidas da • ses que atnbuem aos seus per
forças imperiais britânicas ral A. G. Cunningham está frente dizem que a maior par- • sonagens: , -
possam avançar pelo desma-lconcentra:ndO o grOSfjO de suas te das forças Italianas está so- • • . MesqUltmha apresenta esplên
deiro para Harrar e a estrada Corças para abrir uma brécha lidamente estabelecida nas co- • oi • dldo trabalho no velho gaiteiro. 
de ferro de Adis-Abeba. no sistema defensivo Italiano. linas que a dominam. Acres- • • Nel.ma Costa fa.

z 
com elegância 

Os oficiais britânicos calcu- A passagem através das centam que estão abundante- • (O Relllldor Vletra) e fmura a jovem «estrela» -de 
Iam que sómente restam na re- abruptas montanhas de Gore- mente equipadas de .armas au- • A malheI não fofrer,1 dore( • «broacasting~. ~odes~o de Sou

tomáticas e artilharIa de mon- • • 	 za, Abel Pera e .Cora Costa 
_____________________ Itanha, com as quais lançam. ~UIIIA AS COl/CAS UTERlNAS - 1!M :I HORAS • com~em espl.endidamenteÓS 

verdadeira chuva do projéteis • Empregll-se com voaI! gem perd • aeua tIpoa. Amda Flora May, 

Dr. MADEIRA NEVES-· midico e.peciali.ta em sôbra aS tropas britânicas. • '" combtlter 08 PIores 8rarcaa; C611· • Henriq1!e Silva, Alvaro"(I"	 Costa-
As tropas africanas, coman- . ' coa Uterinas, MeDstrua' s oPól o • tornam parte na ,' representação, 

•DOENÇAS DOS OLHOS ~~~:~a~rl:I~~~~II~nt:l'l~t~~~o:~:e, ~ ~~~io~e~o~fllll'1I5 e DOrn a~ • ~0q;:r;:m~ pa

Cura0 de Aperlelçoameato e Loola PrAtica DO Rio de Jeaeiro dos desfiladeiros, pois vêem-se ;. , B' poderoso _calmante e RelfU- • - ----:::=--- ---- 
obrlgadaR n reduzIr nm por úm" 'I loetor ror 'excelenclll , • Ap6U 

Consultas diariamente Pel'tamrldD•.~ld:l.dal'51~"I•• lh2orhuer.u os postos de artilharia o oe n' - "lUXO SEDATlNA, pda ... : ces
• .. nhos de mctralharlorRB "o In 1- •• •• co " ovllde d l.r-Aff f rt«lladl. c.a...-..~-

Consultório: Rua Jofio Pinto D. 7, sobrado _ Fone 1461 mlgo. Não obstante, a aÇIIo do- . • por lIIeI... 10.000 -.rIco.. • .... =_1 fi· 
Resldêncil1: Praça Getúlio Vargas, n. 10 _ FODe 1504 cldida das patrulhas britlBlcu • ' • I"LUXO 38DAT1NA ..~.. • ~ ....:;.... 

estava dominando os dUlaCa- .... lOda •••rII_ • 	 ..1.: · n · 
_________________'mentos Inimigos, _ 	 ......................... 1'6 ,. ~ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:e.peciali.ta
http:recuper~d.os


• • 
• • 

...................................~. 
Não Sofra I•::Jl- A~to Viação UCometa~' ·1• 

A Asma Nervo.a, Palpitaç6es do Coração, 
Aperto e Agonia "O Coração, -Falta de Ar, Sufo- I: Porto Alegre...Florian6polls--(untlba :
~~~~I~aedsea~~~~~,~i~od~aA~:~~~~~~~o~;r~; :• Serviço cUárto .e1e .. p.a.~c:rg.lr.~~ 8 . • ncclr~.Dda. enh'e ..ta ca- •do E,tomago, Arrotos Frequentes" Azia, Bocea 
Amarga, Ventosidades na Barriga, Enjôos, Lateja í. pital e Cudtib<].conf '.âaidêIs :às 6 horas déi 'manhã; 'r.cebendo . ;\ 
mento e Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, ', : passageirós .paroltaiâi.Blumenau, Jéuaguá e JolilVillei e com ;;:
Pontadas e Dêres de Cabeça, Dôres no Peito, • ligação para São Paulo e Rio. no dia imediato..Dêres nas Costas, Dêres nas Cadeiras, Pontadas e 
Dôres no Ventre, Tonturas, Tremuras, Excitaç6es 

Nervosas. Escurecimentos da Vista, Desmaios, 
 • Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanha. 
Zumbido. nos Ouvidos, f Vertigens, Ataques 

~ervosos, Estremecimentos, Formigamentos Su· 

bitos, Caimbras e Fraqueza das Pernas, Suores : Seidas parft Porto Alegre às 581. Feira" : 
Frios ou Abundantes, Arrepios, Dormencias, 
Sensação de Calor em Diferentes Partes do • e domingos, à. 3 horas da manhã. • 
Corpo, Vontade de Chorar sem ter 1\Iotivos, 

Enfraquecimento d~ Memoria, Moleza de Corpo, 
 • Informações e passagens: • 
~~~a n~~ iêi:,,~ p::sa fi~~:' tI~~~h;sT~:b~~~: ' 

Certas Coceiras, Certas Tosses, Ataques de : Rua Felipe Schmidt : 
Hemorroidas, etc. etc. Tudo isto pode ser causado • (Edifício Amélia Neto, junto a Lotena Federal) •
pela inflamação do Utero! 


A's vezes a pobre doente pensa que está 
 • ...............................• 
\, 


~~~~ sofrendo de mUltas Molestias, sem saber que

tudo joto vem do UtelO Doente. 


O Utero é assim: quando elle está Doente tod05 
 Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
os outros Orgãos sentem tambem. CASA ANTENA faça uma visita à firma 


Trate-se! Trate-se! 
 Mudou·se para a mesma 
rua Tiradentes, n' 56

Use Regulador Gesteira EsPecialidade em consertas de GERKEN & CIA., 
III;0ro esfó o TONICO 

em geral. à rua Felipe Schmidt, 34 BAyr; R 00 a lcan ce de to
rAdlos e de aparelhos elélrlcos 

REGULADOR GESTEIRA é o Remedio Serledadl' " pronlidtio da gente, p ois é vendido 

Preços ao alcance de Agentes Autorizados dos afamados Rádios lambém em vidros meno

~~~~~fia~~a b;:r~ra~~~oi;:;m;~~o ~~fl~~~~50~ -Iodos - res, de 200 cc. Continuo 
à vendo o vidro maiorAnemia, Palidez, Amarelidão e Desarranjos


Nervosos causados pelas Moles tias do Utero, a 
 FACILIDADE NOS de 340 cc.Pt-IIL.IPS 
Asma Nervosa, a Pouca Menstruação, Dores e PAGAMENTOS 
Colieas do Utero e Ovarios, as Hemorragias do Vendas à vista e a lon60' prazo Tonifique-se com 

Utero, as Menstruações Exageradas e Muito V. 7 

Fortes ou Muito Demoradas, as Dôres da 1\·len

struação, a Fraqueza do Utero, as Ameaças de Terrenos no Balneário I:::'~~~~~~~~=~~=====~===:

Aborto e as Hemorroidas causadas pelo Peso do 
 Escolha já o seu lote àe ter_\Utero inflamadoI reno no Balneário da Ponta do AVISO AO POVO CATARINEMSE

do Leal. As conslruções aumenComece hoje mesmo tam. A planta dos terrenos acha linha direta Porto Alegr~-Florianópoli,se com o sr. Arl Santos Pereira 
a usar Regulador Gesteira que se acha encarregado d~ 

venda dos lotes. Empre:sa Jaeger & Irmão 
Saidas de Florianópolis às terças e sábados 
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

às quartas e sábados Representantes e 
Saídas de Araranguá às quartas, viajantesV. S. procura representações? Precisamos para todas assábados e domingos

U.I ,du 1D11I11I1 tibrlcu dt Folblabu, 11I1.llcldl bl ml\l da 45 e zonas do Pais. Negócio sé
1_,,lIl'8CIIrl I1IJI1II..lulll t 1IiIlulu, VlDdadal1l1 IUVOl, DI ClplIlI I' 

I
rio e lucrativo. 6timas con-"

DI IatIrIDI'. ,Nlt6cIO ÃI'Io I lucrlUvo. Bau comllsõel. OUm.1 polllbWdldl1 AqeDte em Florlanopolis: DAVID SILVA ções. Cartas à FABRICA DE,Irl ,Jllll6i1 ,de IIn. tlrac:falo I nllchl, pari e1tmenlOl com/'I'DltI I PRAÇA Ir> !.IE NOVEMBRO FOLHINHAS Rer. 601, Caixa~::u;.,~ r.1:'uIo~du I" graDde IIclll. Ollrlll I.KUR FRANK I 
 3.097 - Silo Paulo. 

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 março e ainda reduz os preços já baratissímos mantidos em todo 

C.4$,A.
seu mÕã'••~At. --=

Vejam 08 nossos preços abaixo e convençam-se que comprar barato só na 

CAS~ OI=lIENTAL. 
TECIDOS musas de Jersey, de 10$000, 13$000 e 15$000 Seda Xadrez, de 6$5 e ;$000I 

Llnon metro 1$200 Ligas de borracha, para senhoras 1$500 ISeda Tafetâ Molre, largura 92 centimetros metro 10SOOO 
Llnon estampado metro 1$500 Veos para nOIvas 10S000 Seda Listada para C8mlsas (saldo) metro 5$000 
Crepon para quimono melro 2S500 Camisas pnra homens, a compçar de 8$000 CAMA E MESA 
VoU estampado líi500, 2S000, 2$500 e 3$000 Pijamas pllra homen~, a começar de 14$1100 Cretone melo linho, branco, J,40 metro 3$800 
VolI liso melro IS800 Cuecas par/l homens, a começar . de 3S5001 Cretone meio linho, hranco, largura 2,00 metro 5$500 
Organdl liso. 3$000 c 3$800 Camisas com fecho, para bomens 5$000 Cretone melo linho, branco, largura 2,:!íl metro 6S000 
FusU!.o estampado metro 3$000 Camisas com fecho, para ra08Z ~$OOO Cretone meio linho, cores, largura 1,40 metro 4S500 
Merlnó em diversas cores metro 2$800 Calças leitas para homens, de 8$000, 10$000 e 12$<:00 Cretone melo linho, em cores, largo 2,00 metro 6$000 
FusU!.o branco metro 2$6UO Calças reitas de !laoela, para homen3 22$000 Algodão bom, peça de 10 metros metro 10Sooo 
FustAo mercerlzado, em cores metro 3S800 Ternos de Casimira, para homens, a partir de 30$000 Algodão superior, largura 90 centlmetros metro 14S000 
Trlcollne lI@a, branca e preto metro ;jSOOO Ternos de brim para homeos, a partir de 35$000 Algodão superior, larg. 1,50, peça li) metros 35$000 
Trlcollnee. de 25300, 3$, 3$)00, 4$000 ósOOO Lencos a partir de $500 Algodão superior, la~gura I,SO, peça de 10 metros 38$000 
Zeflr, de 1$500, 1$800 e 2$000 Capãs para bebê~, de 9$000, 12$000 e 15$000 Alvejado superior, largura 1,!i9, peça de 10 melros 37$500 
Cubana metro 1$300 Casaquinhos de malha para bebês 4$000 Alvejado búm, peça de 10 mlltros 13$500 
Brim xadrez, para o curso profissional metro 2$000 Porta-escova 2$0(10 Alvejado espeCial, peça de 10 metros 14$500 
Brim branco e azul marinbo, para colegiais metro 2$000 Fita métrica 2$000 Alvejado bem encorpado, peça de 10 mptros 17$000 
Brim pardo colegial, de 1$500 e 1$800 Bôlnas para colegiais 7$0{)0 Morim Dórinha. peça de 10 metros 10$000 
Brins diversos a comecar de metro 1$300 Pasta de couro para colegiais, de &$, lOS, e 12$000 Cambraia especial, peça de Hl jardas 16S000 
Zuarte superior, de 1$800, 2$500 e asooo Suspensorios para rapaz 2$500 Morim dI' cor, bom artigo mt'tro 1$5:Jo 
Pano pera cópa mptro 1$100 SuspensorloB de couro para mocinhas 5$000 Chitlio superior metro 1$500 
Tecido listado para cortina m"lro 1$;;00 Jogos de couro para rapaz 8$000 Reps "nfestado para cortina metro 3$O()O 
Opala, de !S5OO, 2$000 e 2$500 Porta-lilqueis 2$500 Pano enfestado para colchão metro 3$5110 
Opala estampada, largura 80 centimetros metro 2$500 Jogos de batizados, a parlir de 12$000 Atoalhado superior, largura 1,50 metro 3$fO) 
Flnl8slma Cambraia, largura 80 cenl. melro 3S5OO Capas colegiais, a partir :1e 42$000 Colchas para solteiro 9$500 
Setlm estampado metro 3$500 SEDAS Colchas para casal U$OOO 
LIi azul· marinho e grené, para colegiaIS metro 22$UOO Seda raçpnné metro 2$800 Colchas mercerlzadas, para solteiro 11$000 

DIVERSOS Seda Romain, al'ligo superior melro 6$000 Colches mercerlzadas, para casal 111$000 
«Leite d" Colonia- 5S5oo Seda Granllé metro 5$500 Colchas brancas especial, para solteiro 14$000 
Esmalte -Culex. 2S800 Seda Granllé, artigo superior metro 7$500 Colchas brancas especial, para casal 18$000 
Creme Nivea, tamanho médio 35500 Seda Peau d'Ange metrl) 8$000 Colchas de veludo para casal 22$000 
BAton Michel e Tangee 21ii8oo Seda Organza em Xsdrez e listas (novld..de) metro 9$000 Cochas de sedas para casal 35$000 
Pó de Arroz ROYGI Brlar e Gally 3S()()O Seda Organza, estampados modernos metro 10$000 Colcha de pura seda com franja, para casal 58$000 
PÓ de Arroz Malva, IIlii000 e 55500 Seda com bolas metro 7$000 Colchas dEI renda, para caslll 18$000 
Pó de Arroz AdoraçAo, 2$000 e 3$000 Sedas eHtampadas, de 5$, 7$5, 9$, 10$ e 12$500 Jogos de renda para quarto, 7 peças 28$000 
Bllton COlgatl', 21ii300 3$300 Seda à jour, bom arUgo metro 6$000 Jogos pintados para quarto, 7 peçaR 36$000 
'ralco Malva, 2$700 e 3$700 Seda Lumlere, para combinação, larg. 90 , Toalbas de rosto, de 1$, 1$5, '2S; 2$5, 3$ e 3$500 
Talco Ro@s, 2$1:100 e 3580() cenllmetros metro 10S000 Toalh..s de banhos, legllimtls alagoanas 7$000 
Sabonete Llfebuoy, Lever, Eucalol, P.dmolive e Oe88Y IS400 Seda Lumlere, para comhinaçlio, larg. 80 Toalhas para ch' com 6 guardanapos 12$500 
Sabonetes Carnaval, Colgata e Cheramy ISOOO centlmetros metro 8$500 Toalhas para ch;! com 6 guardanapos 13$500 
Pasta para dentes Alvldenle 1$600 St'da Llngerle metro 7$000 Toalhas pintadas para chi, com 6 guadanapos 27S000 
Pasta para dentes Colgate 2$'l00 Seda Lumlere, lavrada, largo 9l centlmetros metro 13$500 Corhertores para bebê, de 5$ e 6$500 
Pasta para dentes Kollnos 8$1100 Seda LF.qué metro 8$500 Cobertoru xadrez, para solteIro 111$000 
Sombrlnbas modernas em gorgurl!.o chamalóte 18$000 Seda Laqué, lIstndR metro :1$500 Coherlores xadrez, para ca881 20$000 
sombrinhas modernas, em seda 28$OOOSeda Jer~ey, de 8$5 e 1:1$000 Cohertores hons, para caIai ° 111'$500 

E uma inFinid.de de outros artigo., que deixamos de mencioner por Falta ,cd-e "" espaço.. 
Aproveite o seu dinheiro. comprlndo nl CASA OR~fNTAL. Ve.ndi~exclusivamente a dinheiro 
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•III~_-"•li lira li ... 
~ 

a qualquer hora do dia e da noiteIIIJO-FRIO "Café lava"
Delicioso l-Cuidadoso preparo I 

o Estado 

Redaoolo e OlllolDa. , 
1'118 Joio Pinto n. IS 

T.1. lo2:::-Cx. po.la. ISO 

&~SIONATUIAS 

Sod.dad. Cooperativa d. B..ponablUaadadel 
Llmitada 

Banco de Crédito Popular e Agrlcol. 
de Slntl Catarina 

Rua tralanó R.O 16 - Sêde PlOprlá 

RegIstrado DO Ministério da Agricultura pelo Cl'rtilicada 
n. 1 em 20 de Setembro de 1938. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

C6dlvos usadoI: MASCOm la. I 2a. Idlçlo


t'LOHIANOPOLllS 

WlD51~ 

;:... ........ 0-. ..... 

cho.ellmachi.pertt ... 
.ivcl.A.c.iu. '~ 
DiICOI Mcdic..dOJj ; .... 

n.tirp.r C.llo.id•.d"'À'
,;igda ,m'"2f 
'••".'8'
u ...:

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESN. C.pU;:/:
AIIno 40~OOO Emprestimos _ . Descontos - Cobranças 
Semellre 22$000 e ordens de pagamento. PROCURADORIA GÊIÍÂL2'
Trlmellre I~fOO3 Tem correspondente em todos os Munlclpios do Estado. 

Numoro ••0110 .!OO ltepresenlante da Caixa Economlca Federal para R vendo

1Iê!! 4500J 

LBIKIDAS JUIUBIA
da~ ApÓlices do Estado de I'ernhmbuco, com sorteIo 


NQ I,,',rlor' semestral, em Maio e Novembro_ (ua Ordem dos Advoga-

AllDo Pava lodos os cougons das ag6lices Federais e dos Estados dos do Brnt!lI) 

llemellre de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Trlm4!llre Processos administrati Mantem carleirn e~peclal para administração de prédios. 

vos e nas Hepartições 
AUlIIICIIOI .edlaole 03nl.lclo públicl!s. Registos deCompan~ia • Aliança ~a Baia» Recebe dinheiro em depósito pelas Marcas e Patentes namelhores laxas : ProprIedade Industrial.

CIC à dlspo~içl1o (retirada livre) 2%Fundade. em 1870 Side: BAIA Naturalizações.
CIC Limitada 5% 

C/C Aviso Prévio fi% Av. GRAÇA ARANHA,


Seguros Terrestres 8 Mariümoo CIC Prazo Fixo 7% 26-1', sala 111,
Aceita procuraçl1o para receber vencimentos em to. CAPITAL FEDERAL

dos as Repartições Federa/s, Estaduais e Municipais. 
Caplldl Realizado Rs . 9.000:(,,)0$000 

4U4 :10-74 
Responsabilidades em 19JIi :U 88.652:899$714 

IISTITUT. DI 811GIOnlCO Capital e Reservas 50.058:377$952 Curso Catarinense de Madurt.za 
CU.ICO Quer ser feliz ? 

do Receita em 1938 22.786'183$148 MATRICULA 
sor

Sinistros pagos' 5.094:715$170 
Ativo em 31 d~ dezembro de 1938 , 71.478:791$813 Curso ginQsial em 3 !lUO~, de IIcordo com o artigo 100 Em negoclos, amores, ter 

Or. Oielm. Mcallmenn do Decrelo Federal n, 21.~41. le, saúde e realizar tudo que 
Formado pela -UnIversIdade 1119 . - Bens de raiz, (prédios e terrenos) , 17. 186: 248$949 Aulas noturnas para alunos de ambos os sexos. deesja? Mande 1$100 em sellos 

Genebra lSulca} e escreva ao prol. Oma, Khiva,A matricula está aberta, podendo os interessados obterCom prAUca no. bOllpllal. europeu. Inlormações, diariamente, na séde do Curso, à Praça 15 Caixa Postai, 407_ Rio de Ja
doe." do .l8Iema nervo"", apare-
Cllnloa médica em geral, pedlalrla, 

de Novembro n. 7. neiro, que lhe indicará o melo 
lho genlto-urlnarlo do bo r.em Diretores: ~ ~-~ de obler triumpho, prosperida

e da mulber. Francisco JOSé Rodrigues Pedreira, D,. Pãnfilo d'Utra de. lorhrna f saúde. Não hesite . 
Assistente Técnico Freire de Carvalho e Eplfânio losé de Sousa 

Dr. Paulo Tavares 
~~r;:I:~or-:~OIAf,~uCJ~~~~~I~ Reguladores de avarias nas princlp.. is cidades Farmácia "Esperança" Dôr de dente?Slo Paulo). Especializado .em HI da América, Europ~ e Alrica. 
aida4e do Rio de JaneIro.
giene e Saúde Pública, pela Uni ver· do 


Gabinete de Raio X 

Aparelho moderno SIEMENS para I farmacêutico NILO LAUS 
CMaçlo, pulmlleo; ve.lcula biliar. 

'Mio tI ••'.- • lte"••l 

dtqDclttlaol 

e.lômagol, 

dai dorncal 

elc. 

tdteroBl' Agenle em florianópoliS 
Hoje e amanhã será a sua preFerida. 

I_ou•••a., •••••••t•• _ 

RadlograDa. ::':.: radloll'allaB ( A M P O S L O BO & (ia. 
Orogu nacionais e estrangeiru 


Eleetroclrdiogralia cllniea RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

(DIagn6atloo prec\ao dai moléstias Homeopatia, .- PerFumeriu, - Artigos 

cardlacu ~Iri::,~_re Iraçados CollIG poslal 1f}--TeltphoMI083-End. Ttl.•ALLlANÇA' de borracha Um relógio de platina, 
II chato, para casaca

(Deter:.:a: ::. 
Od~~:I~ dai Escritórios em Itajaí, Lag1W.a e desápareceu de uma casa deglAndul.. de aecreçlo Interna). Gerente-se e exata ob.ervância de residência, desta cidade (Blu

menau). 
Son~em Duodenal Blumenau, Sub-Aqente em LaQea 

receituário médico. 
Pede-se, a quem souber opa· 

Oablnete de flsioteraola !I radeiro dêsse objeto, dirigir ·se à
lEU'::!,QdOod:'na1 ~~~r~)~ do I~g~~~~~~~~;:iiiiiiiiiiiiii~~iiig 
ODeIa. curtal, ralol ultra-vlolelu, redação, do ESTADO, onde será
raloa Infra-..erlllelho e eletricidade Preços módicos muito bem gratificado, guarmédica HELENA DE VARGAS dando-se reserva. Previne·se tam·Laboraló,io de microscopia e R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício doManicure e especialista em "permanentes" bém contra a compra dêsse . análiSe ellnica Mercado, frente à Casa Hoepcke). e penteados modernos relógio.
r.·:M~.~~I=~:~=1odl!'g!.~:~C: De volla a esta capital, comunica às suas gentis fone 1642 Btumenau, f 'evereiro de 1941. 
mo, do.gem da Uréll DO langue, freguesas que se achll à sua disposição, no 10v.-IO
ele. 'Exame de urina. ~eaçllO de
::OS!: r::d:C'!v,l::)~ ixa:~~sli~ Salão Brasil 
puz, eacarrOl, liquido nQulano e 
Qualquer peaqu~a elu~ldaQlo P R A ç A QUI N ZEN. 10

de d al\eo. 
Rua Fernan o Macbldo, I 

Telelone 1.195 

PlORIANOPOLI9 


r ( •ORa RICARDO abe oleitor que éistO? Não'pôde havel' saúde com m!,~...e I.... 
As tIas fjgur~ ao lado r9presentaml 'puro 'a correr.pelaS veias. O ·..E~~ DE MOao alto. um microscopio ; ao centro. a ca..GOTTSMAI beca de um verme da OpUoção grudado 

DO intestino de um opilado; e. em baizo. a GUElRA, do pharmaceutic~clíi~~~O loão ..Ex-chefe de cll bocca do mesmo venne mostrando os deu'" 

les. por meio dos Quaes se agana â mucOlG
n/c. do 
do intestino. S~~. · SDvei~,é o maio••ep~~~~o 40 __Hospital de Greco! ao Q'rande auqmento que o mi
croscopia permitta. póde·se apreciar a maNuernberg ..~ - O .EL~ DB MOG~··. i · ........
Delta pela Qual o verme voe p."judicct O 
doe nte: a bocca. !!endo uma especie de 

.(frola. L, Burthardt ven~o&a. chupa um pedacinho' de mucOBO 

e B. Kr9uter) Que encht! a !lua cavidade e nesse ped~· .aII!' .Ome,é'l,l!l .·.•!~. ,!!&!!!~C 
cinho I. entenam os dentes m1nusculol que 


~ a ultima ti9ura mootl'a. .

Especialisla em ,. . Assim. fico o verme solidamente loslal.. 


lado lugando, dia e noite. pequena! quan

tirurgia Gemi· tidades de .anc;Jue. átravés o inlli9nilicant. 
 ~1l~~!~xiiG :.r jl.~etl,iG 1

ori.ficio aberto pelol dentes. ao me.mo tem... 

po que lanca no sanQ'Ue um ven.no proprio. 


Eue ., CI obra de um verme !l6.lmaoin..

cologla (doenças de M, a90ra. o mal que fazem os mUbare. d. 

Alta cirurgia, gyne s. v, s; pr.ci.. comprar .,tlao' para pr•••nt•• ou ".ce..". de uma 

boa In.talaçAo de luz ou obt.r malerlai, ."trlco" em .eu próprio 
senhoras) e pallOS. .,erm.. que uma mHma pessoa (lÓde traze' Int.r..... vl. it. ..m compromluo a 


CIO intestino e ler-..-6 ideia da cpavidad.
Cirurgia do .y8tema d..la doença que lanlo alaca a populaçao

nerv080 e operações do BraaU. 
 I\HSTALADORA DE FLORIANOPOLIS

I F.ÜJ:menle a OpUação • combalidode plasUca, com eUicacla pela N....NecatoriDa. Uma 
• oó d_ de Neo-N"catorlna baila. ao molaCoDaultorlo 11 rull TraIa pol.. ..,,. a"'IO. para pre..nt.. e ma'erlal. .I'trico.. .eu. preço. 

DO, 18 (dllll 10 1111 Ui, 8 doa vez.ee, para ma\cu todoa o. verm.. da nlo 16m rival; por exemplO: limpada. a partir d. 11000. flo. p.r. 
dllll ,,, 1111 16,110) Tele- OpUaç4o. limpcmdo completamente O In,\ Ir'f,'alaçao de.d. 1300 o metro, .upart.. para limpada. • parti, de 

"bone - 1,281! $ '700, .....m todo. o. m.terlal•••tlo • preço. ao alcance d. todo.
Realdencla 6 rua Es ' . . ' ....•••••~ .•: •• ' "'.Uno do doenle. . '.. . .... ... .......•..••..•

tAves Juoior, 20.  r.ecoto~i,nG Instaladora d. Florianóoolis 
Telepbone ••• 1.1Jl BUA TRAJANO. 11. FELIPE ICRMIDT. ll--'oDI 167_4_ 
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o ESTAOO 26 de Matço de 'IM' 

General Dr. Antônio Vicente 

Bulcão Viana


-' Viuva General Doulor Anlôolo Vlcc,lc Bulc!!o 
Vlaoo. O.valdo Bulc~o Vla08, Ar.d Ilupp Bul· 
çAo Vi'OA, dr, Aqul/eo Oallolll. Beat, z BulcãMISSA VIana GalloU'. dr. Aécio P.hnelro Lopes, V..nd. 
BulcAo Vlaoa :'almclro Lopn-. dr. n.ln.IJ', 

~ . . Bulcao Vlan., No~ml.. BulcAo Vla08, d', OOC.' 
BulcAo Viana e Vera Oulcllo Gallotll, convld..m 

• a tOd08 Os pa:,enl~fI e amigos para HS8istircrn 
, à mina que maodam rezar por alma de .cuV Idvlab8do .. loeaqueci,.1 mftrhlo. pAI. Rogro e

8'·Ô. GIiNEIH.1. DOUTOR ANTONIO VI' ENTE bULCÃO VIANA o. 
dia 26 do ~orreot '. qu-rla-Ieira (dala em que oe c<,mpleta u:n' an~ 
de seu (:lleei~eoto). <\5 7 e meia b1lrsfI. no a.'lu,r dv Coração de Jesu!o 
ra: C .ledr81 M.tropolitana, e de.le lá se cnnleo,am prolundamente 
8~radecldo. a t"d08 quantos comparererem a é08e ato religlo8o e dt 
•, ild.de. 

Para entregar mais 40 destroyers 
Washington , 25 (U, P.) - E' bastante signiflcati\'O, como 

índice do seulimento popular norte-americano, em ia,'OI' da 
ajud,i às uações que deieudenl os prinCÍpios democráticos, o 
resuliado do inquérito realizado IJelo escritório Gallup, espe
cialista na matéria, sôhre a transfe rênc'ia de outros 40 contra
IfJrpcdeiros à Grã-Bretanha, além dos 50 já entregues e que 
iH'cstam sel'l'iços à armada imperial. Na proporção de. dois 
coutra um. os participantes do inquérito mostram-se fa\'ol'á
\'eis. 

. . . C II . I I 
~E5PERTE- on. rma·S8 a o~. ABIU··5'··[' pr S 
11 do traidor Milan' 
DO SEU FIGADO I'lIirll, :?:. (n"lIll'r) _ ('on. 

SelllCa,":'::~~p~.~::d.c....a i~.~~:.~~I::I~~·. e:::I:;:~:,~~'~),',~'\):I~~s:~ 
nos:.o~:~~,~ ~~\'~l!;~I!D~~~: ;;a:ti~:~~~ 
com, Ii,·,,,,,,,,t•. •, .lim.nto. nio do 

;~:=t:~~b:~eo~~~;~:~:n!~~~~ 
d • . 

:~~.!;Ii;I~~8:~I~:;~~iia:!;]:ii,f~1~ 
C~RTERS F ' d a ~io 
~:r~~út:z:.;:~!n7:':~i~::~~I!:;r~ t~~: 
~!U~:~;:~~h~:=~~"l:r:ã;I::;'~~,i~i:0C':~~~; 
Iinemente. l'e('. Ai! rillulnlf CAHTERS 
~~;$O~~adO. Não aC'ceite iIIIluç.õee. 

- "diCorlOso In ce 

(f sr. )(JIUll StoYUtlinOl'lfeh, 
IIIH' ...·IIIIOU O~ )IOstllS dI' llrl. 

:::~~li\~~.r::li(;I(:~t~~ter~~I)~~)~hl1· O t~ 
1 .u'l~l~nJ::II;~::.(:\(il~f~)I~::~:.I:~~, ~l.::~ 
r I I 

~I:(~·;I:I(.'~~ ;1~·g. ~;I~:~r~~II~:~II:J/I;o::~~~~ 
nulo f'lII tel'ritúrin hritilllh'o. 
a)('rf~!"f'f\lltnlldu '11... u ~rn"ê"lI() 
iu~:()slnru- UrdellUIl ~IIU reUrll 
.Iu du JmiN em ,-irtllde de suns 
Inclilluções O in"or .10 Eixo. 

' de CiVilizaçã.o VENDEM--SE 
2 li 

Já bl' 1-' d ti ar~alç _IS com ,S rlspec
n con~~mo gd:n~~t:on~~!~ ~u~ n:~~co :s~:ria::'(~lgaãmOa-ol)coa'

el .. 

:fe ::
r ~~~~~eOt~g~!~~~::~~~ ::::ap:r~~~~~~:~:aJ::t~~~. GV~'r 

inglês e generlllizava. sali~ e tratar na ·Calé Rio Branco". 
feito, pen811ndo no espllntoso 119 V 3 
~~:S~e~~II. 1:em8~~on:~:ri~: Estacionamento 
nOR emparf'lhllvAm com êlf'!I. subterrineo de 
~i:.:;:~::r;:úJa~~: n:n~~~ automóveis 

~If\~m~~.s~~~:, ~tm~~:: te~!: :~:;~~~:~"~b~~:.i~i:i,t~T~ ~:~:~~~~;. 
:i~Uor~ 08 ;yan e~s ... ACO:IR abril' ( 'Ollt'Ol'1'ÜIH: ia pura as 

e um, ovo lI~mlr ve, I d _ 
Está ai um terreno em que o )l'as Ja t'onSll'UçaO de UHI 

O Brasil pouco fica 8 dever pOllty (e estacioname nto 81111
1i0S povos mais Avançados, tel'l'UIlCO I,ara automóveis, na 
O uanho é aqui umll trlldiçiio prayl <lo Ca.telo, 
que vem dos IndloR. graças I EHSP. ahl 'igo sIO'l'virá não Só 

ao clima troplclIl Que é um : para Jguardar algumas cente
~8t1t,lmulo para o baDho co II:as , c 'Uutos, dlescondgestiouan

1 t\I UInO, W~SWO UII invel·un.1 t.c ::quec ~cc 10 a cidade, 

e Que lorn~ Q~II~e obrigatório como eVli~ra o estacionamento 

doIs o~ ma Ô IiDbos por dlll. na sUller Icie. 

~~m~ertl~' Sllbo~~~~~e ~e Son. Comprai na CASA MISCE 

sll, vem corrobor~r °ple~~: LÁNEA é saber economizar' 


~Óed~ G~~:yle v~o~~~t_os'ePOmI81: C t 

A RAINHA ELIZABETH,~SORRI. VENDO O REI 

JORGE CUMPRIMENTAR UM -MAo·sUJA.. 


Durante urna volta num~ área bombardeada de Lon. 
dres. o .Rei Jorge e a Rainha Elizabeth encontram-sa 
com um esquadrão de salvamento. O Rei recusa aceitar 
rui .'desculpas apresentadas por um deles pelas mãos 
auías. e monarca e trabalhador apertam·se as mãos e tro· 
i<;á.m sorrisos aos quais a Rainha e todos em volta se 

associam. (Foto de ,'British News. para O ESTADO). 

A data magna 
' 

da GréCia.,· 
Hoje, 2;; de l1ar~o. dia da 

~~~::c~;;~(~o d~ll1i~::;;ri~)c71:o;,~~
dellendência da Gn!eiu. 

Fui nu dia ~antn de 2;; de 
~lartu de ]821. que Se.:' levantou() grito da " J.iberdade 1111 Mur

~:~:,~~~;:_\ sa~~~~~;; .\ ..~1(:~~~i~-.n re(~~ 

nidus os grandes I)atrluias, ju
ruram , IH..'rnute Deus. a liber
(ação da Pátriu, en(àu sob o 
jugo dos turcos. 
Abra~ando, peja última \"ez, 

SUU8 esposas c filhos. c to.. 
mando " sagrada com unHo 
das màos di; eelebranle lliSllO 

uDn~lnal dGa:;mlltaa_l.t,~._" ,t'ICe·g.:."II'a"dma rucl:,,'u _ m 
n ., ., ~ 

rante e. com a oulra. o Esla,,

~~:Iz~ :7.~~·!~~:~=m d: ::::~~ 
sagrada, pugnando, como "er. 

d.deiros I.ões. pela indellen
:!::~i~..d:a~::I;'.ia, alé a úllimn 

A guerra durou Ilerlo d. dcz 

:n~::;~c~sil:~~~a~0°E!~!':';:E: 
cuhls de sofrim~ntos e martí. 
rios inauditos, o 1""'0 grego re
cOIlQuistou a sua indel)endên
eia, e"..;pulsando os invlIsores 

da lerra mullisecular de Só
crales e de Plalão. 

lir~n~~: ~'::::n;:asi:~~ng~~e :: 

ttrandes perdas sofridas, pren
deram. em Conslantinopla, nu 
dia da Páscoa do mesmo "no. 
o sanlo "alriarca Ecumênico 
Gregório V, na hora em qUe ce
leh....·a o .anlo .acrlflcio da nado entre nós. l"1itd O d· 

1a Idos britamcos agu~r~a.ram o protesto pela adesão do seu pais
IhõeA, do litoral 110 sertlio e i momento ?e uma .Vltorla certa ao «eixo». 4 generais e 3 altasa r a Z e Sdo Oyapok ao Chuy. E como , foi? desejO de evitar a profa- patentes da guarda-real. além 
é naturlll, no ver,Ao, êsse - ____~__________ . naçao do lugar sagrado dos de outros menos graduadas pas
consumo é partlculllrmente H O J E 3.....lr. H O J E . ISenussl. o que foI conseguido saram a fronteira, afim de 'lutar 

grllnde. CINE--c-REX I NO IM-oP-ERIAL 1 CINE -OO-DEON· com pleno êxito.QUIII o IIpo de banho mllls ao lado dos iregos. 
Indicado no verl1o? Muitos A .-I • •., 
preferemobllnho frlo. Con· -. FaIUl1511·-· ••• Fona IS8f ••• 
ludo, experiências feitas por A', 7 1/2 horll A', 7.30 horl' 

higienistas, mostram Que o Michell Roonall a Cacllla Waune Morrls a Pat O'Brfan 

banho tépido é. em muitos Plrhar am. 

ca80R, o mais aconselhável. A d H d' am: 

E' maIs repou8ante, lacllltll 11 n y a1' y, Submarino D-1 

~~e;a :eoa;:~Pou: ~Ii~!:~~ 'U á. No Jll'oarama: 

frio desperla. So'l:retudo para lD1 on rio D. F. B, - (o...pl.....nlo n.eion,1 
oa temperllmeutos Rangulneo- No programa: Prlco'l 1$500 I 1$100 
nervosos, o banho tépido 6 D. F. B. - (O..pll..lnlo IIICIOIllI 

\ . ." 

._ __.__ .._ ______ _ ..______ 

)1i!'Õ~ll. (' ''(C'rt:ôIlH!u-n IUJ!'o a 
uma das IHlr(às dn Pabício 
Palrinnal. IIUe. desci" a(lu(!la 
dnta. permanece f(>cllada. "até 
chegar a plenitude do tempo"! 

E., pois, de júbilo u dia de 
h()jE:', llara todos os cidadãos 
helênicos. 

:'\a I~· r<ja Grc!(" de Suo Nico. 
lúu, d., ta ,·a]lHol. f<li celebrada,
h ' 
r~:\:;'~~~:. ca:;:ad':0;':1I:0.. ~~~: 
Deum", em a(;o de graças Ilcla 
~:~'';;'~I~n1:~ .data maior da ~a-

8. 1I."ma, " ,\I"ns. João 
('llr)ssalws fe7. o panegi,ic," 

~~r,~~:' ::iS::;,::nd~·e:.:I'!\:~:: 
~~I~~;~\e~êll,~~~: 1,.la indepen-

Estamos informados de que 

o sr. :\nl()lH"poulu~. digno côn
sul da na(üo grega em )lorlo
Alegre. ral.,,'o, hOje. ItS 18.15 ho
ras. 1,.la Hádio "Farroupilha", 
dal/uela c"pital, 'ecendo comen
::,i;::I::;e~:"~:md,: ~a~:f:r~da~ 

_ . 
eslaçao e excelenlemente audi
::1 .~::,Iad~idc:~~~. me:~:~a:;:à: 
pal."ra do sr. cônsul Anlonó
·poulos, já conhecido e relaeio

-. Fanl 1602 _ 
A' 7 h 

H"O 9 orl'A anru arat am: s 4 esposas 
de D Jua 

• 
No programa: 

Por preços extremamente vantajosos 

A MODELAR 

está liquidando todo o atual stock de ternos 
feitos e também os seguintes artigos de verão: 

Blusas de seda desde 11$000, tailleurs de tus, 
sor a 49$000, vestidos de seda, maillots etc, 

N.B.-Dentro de 30 dias receberem05 os aFama. 

dos ternos da alta conFecção «Fischer•. 
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. I', ENFERMEIROVida Social OI:::c~O~~u~O~:r:'~!,Spreo~!:~1:::~~:
!Inlormaçoes. por Dbsé~ulo. nasll re___ ,dlçao. ~ 

\36 8v.- fi 
Flores da guerra Represe-ntantes e 

~ .fj" ":L viajantes
-t"" _ Precisamos para lorlas asI - i e zonas do 1'/1 (S. Ne~ócio sé· 

rio e lucrativo, 6timfl" con· 
: çõ"s. CflrlflS à FAHIUCA DE 
I FOl.HINHAS BeL 601, Caix/l 

09i~ w"'w'111 1. - Sã" Pnuln. .___ _

i- ~)' \." tJu~~;: :a~s~;};~~~AC.~~SU::+. ctor: ~álvulê.S e Dí~cos. - Rua 
: - Tralano. 12.O;e~~~un~~a~u~~mMi!~~e~~~ -U---'-I-t-I"-m--a--h-o-r-a 

. d 

~~~~s~~~P~~;U~: ~o~~~, i~~a:a~~ 
d'l' 1 
r: 1~:~a~~~· l r:~h~,a~!~:~: et~~O-

E nada de flores? 
-- Só couve· flor ! 

(eiraDO & Co ,) 
ANNlVERSARI08 

Nesta data decorre O aniver· 
~rio do nosso. prezado conter: 
ranco sr. lnnêu Bornhausen. 
destacada figura dos meios eco-

Londres, 24 -- À noite, aviões 

britânicos atacaram Berlim, on
de causaram enormes estragos 
aos objetivos visados. Cerca de 
]0 mil bombas incendiárias fa
ram lançadas. além de muitas 
outras, do máximo poder explo
sivo, que foram atiradas pelos 
grandes aviões agora usados pe. 
la primeira vez contra aquela 

nômicos e financeiros do Estado, capital. Vastos incêndios foram 
• observados.

Festeja .hoje seu nata1i~io a A R. A, F., bombardeou ain
snta. Mana de, Lourdes Vilela. da as cidades de Kiel, Hanno-

FAZEM ANOS HOJE: ~e:ia~r:~;;i!~den. Cherburgo. 
Sra.: Noêmia Vasco Abreu; 

:;;~n!n~I;OC~~;~oS~:~:~: Cairo, 24 - No seu ataque 
~:, o:!emal~i~: a~~~e:mM~I~ 

A:::~~ às 7.30 horas. aviões, que foram despedaçados 

j~~:s,d~a ~:~~~~~I. ~~~:ç:za~: ~~~~aé~:;s~S ing~eSes e baterias 

miss? ,pela pas9a~em do 1.0 ani. Londres. 24. - Consta que a 
versarlO de faleCImento do sau· Iugoslávia. curvando-se à pressão 
doso médico gral. dr. Buicào e ameaças dos aiemães, vai ade~ 
Viana. rir ao .eixo-, embora com restri 

ções. 
O b' d b .•. 

Porque demorou a Belgr:';;o a~~~r:;ou r~~m~~ve:': 
I queda de Jarabub iugoslavo uma nota que o adver.I. - . te contra os perigos dessa adesão 

CaIro. 25 (R.) - O oasls de que é feita em contrário à opi
Ja~'ab~lb caiu, no dia 22. ao nião pública de todo o pals.on
lH'lmelro assalto ef~tnado pe- de, até nos rincões mais recuados, 
~,?s. iUg~eSes, a ~es)lelto da~i~o- se estão dando manifestllçõet 
a"I~'~~ri~S i~!ql?::I~~i~~~~cos~ ~anu~~a ea s:~o~:~i~~t~~ principe 

A I'a~~o.pela qual os solda- Noticia-se que. em sinal de 

,raa.clmento • missa 
..NCISCA MA.IA DU"". SILVA· 
.. NIHc:o lIMrtt Sbl I 1IiIIIII. I .IIIfINriII'" ü

4IIi , . RAIICISCA MARIA ;. DUARTE ••••..• SILU, .r:::iii' ~ =-~=....IJH.. ICÜI.............r. 

I .... • ... ~. • IMUUIIIIItII• .n los IlOl' lIDe IIm.r••/ -::: n::. ..Yllr•• e~"'e:="=:: . 
::;.:::-'::-':: :....::••'::'..:..••~~~~;:.*.:'= 
I TIA. AI tIr. ""11 Melo. 111" lIIIIIba • d_ll.clIIa _"'o I c'rlallo. 

~~~~~~~e;~r~~~~~~dOq~~ ;:: O~!:~l!~~~o~ ~S'~:"O LlvlI di elnlurl. D. F. B. - (ompl.mlnlo uelon.1 E=:n!~i~"~i~·i.P~~=tt!!: 
reça... Llv/I ele ClnlU/I. -- PIICOI: 2$000, 1S500, 11000 .......1..........,...... Ia 11111 li 1111"1'111 COlIIDII'IClr. • 
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