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(giroua"nOll 

oRelcb perdeu 
10 mO avl6es 
Ló'ri:dres, 22 (pór WaÚace 

Caft0ll. comentarista da Uni
ted !JiÍ'ess) - Das estatísticas e 
declarações oficiais do gover-I 
no deduz-se que o Reich pedeu 
dez mil aviões desde o começo 
da guerra contra a Inglaterra. 
ou;r~ ;;;~~Pt;:r:t:;o! a:r~~ 

~~~fa~ =~~:a:~:, ~~~o:g:r~~ 
pela aviação alemã, na Grã-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN;rACAT ARINA 

Diretor'gereot. : AltlD.o 'Florês 
___~.......;;.............+';;"'''''''''''''~:.liiii.........,.".~~......~~..............,............._______----;;-______ 

ANO XXVII Flotiarióp~ír.'2"Sexti~fêirâ, 23 Je Maio de 1941 N. 8251 

~:et~!baq}:::oc~~~th~~~~~~~ Um b ...é6rI0 I..curlo 
completo das forças emprega- ... lil d. .coiiÕmlá 
~:p~~l~~If~~.ses nas diversas Rio, (Pelo correio) _ Ao 

O número de aviões derru- ministro Barros Barreto, pre 
bados até agora pelos brltânl- sidente do Tribunal de Segu
cos sobre a Inglaterra ascende ~~~rM~r~~iO~~~~ ori~::;~ad3~ I 
~ó:i!!O~:;a~~~~:::ha nea te~~: Costa apresentou denúncia 

ruega, 62 e na frente ocidental ~~:~~r~IIl~;~~r:fon~eS~I~ab!~a:~ 
~~~~\t~~ :~i:~~~'::a:~:,t~~~~ de Belo Horizonte, sob o fun
pectlvamente, 27 e 31~ . ~~~~~~I:~ d~il?I~:il~ ~e~~~ el:~ 

Nas cifras citadas nao foram mês a "árlos colegas seus, for
incluldos os aeroplanos proya- çando-os, além disso, a emitir I 
velmente .derrubados, ayarla- cheques sem fundo. Os preju
dos. obrigados a descer llOr dicados em número elevado 

avaria, etc., b~m. c~mo o núme- prestar~m declarações no in~ 

ra de aviões lDlmlgos derru- quérito, esclarecendo as ope
bàdos em con~bates e em ter- rações illcitas a que se entre
ra nll8 proximidades da frente, gava o réu. 

número êsse que ascende a O processo tem o n. 1.671, 


2':~ras cifras a estas devem de Minas Gerais. 

ser . Ílcret!Centadas, como, por DUAS' CAS': 'SA

exemplo, as relacionadas com .. .. '. ' . 

~ Oriente Próximo. Se a. isso Ven<tem-se .dU88 ótlmas(,., 

Juntarmos as perdas ocaslOna- 8as de- moraola, oup~ra ,!l!.~- .••... ";:.l.' 

das pelos holandeses, belgas góclo, à rua .Nerêu ..Ramol, 8010<... 

·a - - d'~.- do .l i . ' - • _ • •
' 
franceaespoloneses e norue- em Irente ao qulir~eldo >I"ó l~~ qenerâl Smuta, as forças sul-afrlC::anas estao InteIramente
guelíélÍ, '~e-ee declarar que a B. C.; no E~tre((o - O : ' fluiÓ ~~ca~.~z.""d~::~~_!qul~... ~"'l:c o . maia~od.rn~ armllmento. a mn'or pOTte do quâl

':A1êiiüJ.nha;;peroêlldllZ ffiU apa- emprêgô dê: eapll•• ,!7'orma. fol i fabrlcado na Atrlca ,do· f!ul, No chch6 vemos Carros blindados, fabricados na 
:·;'rêlbôl; . ();~uê·... constitue a sua (lõe8 na rpdaçto do'ESTADO, 

PrôaúÇlôari.a&L y.] 

Produtos CATEDRAL 
. d F RM elA ESPEo. vea a na A A RANÇ A 

Rua CoDMlh!Iro '.·M(J'f~a;;, 4 " .~ - roo 1.1\2
(Defronte à casa -liáapcke) 

"',,,: 111 31 
• Y. " - I t' d t b dTlatara0 evan es es a an a 

Wuhlngton, 22 (As~ociated manha havia enviado à Espa-

Pr_) - O sr. Marques de 1nha doze divisões, as quais, 


~!~~!:~of~~ ~~I:à~~d~ot!:~ i~~~~ ~~~~~1~sart~rl~~~~!err:~ 
agente monarquista e dos gru- I "Panzer", '1ue combaterãó os 
JlO8 católicos da Espanha, dis- mgleses na África do Norte. 
SreamqUeu:iptlaecrtoe eFmranocuotuabsrSoindae- 1SVI~obs apqaUrte\lreamPadctao'EqspUaantrhoa cnoam

. 
193~, mediante o qual . Hi.t1er i munições para a. América La
daria à Espanha as diretivas Itina. Foram enViados tambem 
de sua política nacional e in- )lara a América Latina cerca 
ternaclonal. Declarou o sr. de oito mil falangistas destl-
Aguiar que fornecera esta In- nados a chefiar levantes, para 
formação ao Departamento de os quais.são destinados os qua-
Estado e tambem declarâra tro navIOs carregados de mu-

Africado Sul.. na e.tr~~a entre Pret6.ria • Cidad. do Cabo. 
>' ' (F6to especIal d. Brlbsh NewB Servlce, para O ESTADO). ~::.~ ie";h~a~i~~~~~~a~ ~~~~~ 

'GÕbtra OS ·traidores que entregaram ~~I:~~~~~o::tr~ ~:r;rV:~ir08 , ~~svo :rml;e~:~~:n~l~O~~d:; 
aó inimigoa>pátria e o império ~~?o g~~oieersm:!~!a~!~~~ros ~-~ll~di~mn~iis·idiaisoiriteidiaisihilriellize-s 

Amol.cldol com •Nova Yorke, 22- (Assoelated Press) - O general Char· próxima ....tr.d•• 

les de GauIJe, lealler Ilas forças Unes franl'esns, em l11sI'Ur50, dOI EE. U..ldol 

concitou os franceses do iml,érlo a revoltllrem.se eontrll Yichy, 

"Onde (IUer (Iue es~eJa o cidadão francês, no iml,l'rlo, deycrli Londres 22 (A s s o c i a te d 

fnzc,r uso I~e scu fUZil, contra o ~nlml!!'o comum c contr!l os seus Press) _ 6 locutor da rádio tn
I!1IClcs trmdores. A F rllnça esta conosco. A todos os franceses I d I t ' 

de,·o aflrlllllr (file contamos com os potrlotns poro a rC"oltn I'on- g ~sa. ec aTOU que o m~ I~O 

trl~ os trllhlores (11le entregurnm ao inimigo o nosso Iml,érlo, ~11~~lpal P~IO .qual ~essd UglU 

Ilellols dc terem fclto o mesmo com a nOSSIl llátrill". O ,liscllr. 
50 foi Irllnsmltldo llelo rádio Ing'lês. 

GHE'GA\RA1VI 
OI .,állllKlOi i •• '. /jiípir..'.I.....tes 

' lertl:os FISCHER 
• .1 1...uper6••ls 

camisas DUROfLEX ( fischer) 
..clu.lv..... de 

._A M( O D TI L Â R 
..:. ' ~~ 

aos círculos oficiais que a Ale-I nlção. . - . ._ < .••. . • .. . 

. :~~p~~en~:ra~rte-;:::~~~!!~:
Hutchtnson, Kansas, 22 (Assoclated Press) :- O secretário "como Hitler representa uma 

da ~grlcUlt.ura, sr. ;.'Vlckard, falando pelo .rá. dlO, disse que as ameaça moral e econômica 
na~oes latmo-~menc,~as observam a at~tude dos Estados para todo o mundo " . Disse 
Umdos para ver se pretendemos cumpnr as promessas de que o lema nos Estados Unl
proteger o hemisfério oCld,~ntal contra a agressão". Afirmando dos, hoje em dia, é: "Hitler 
que 11: Alemanha nazista tenta deliberadamente formar uma ,deve ser destruido a todo o 
combmação de nações para atacar-nos", acrescentou: "A res- custo", 
posta a qualquer combtnação de ditaduras dirigida contra os I Acrescentou que "novo tipo
Estados Unidos será algo que os nazis compreenderão e res- de avião, com ralo de ação de 
peitarão o poder armado. Sómos a única esperança de milhões sete mil milhas, estará voan
que vivem na escravidão. Na América Latina, muitos países do, dentro em breve" dos Es
nos observam para vêr se cumpriremos nossas promessas. Os tados Unidos à Inglat~rra. Ha
nazís e fascistas tambem nos observam, poIs todo o sinal de verá aviões Itmericanos em 
Indecisão 05 enche de alesrla", ação, ante. da pró~!J!.," Itm§

Ag6nciaa! .
Repr..eolaçoee .;:: 

Cel.. potW - 37 
R... Joio PInto - 5 
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_.. ~ 
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Londres, 22 (U.. P.)-:;-O 
graJ. Sikorski, chefe do -govêr
no polonês declarOIi aos córres
pondentes estrangeiros que 
"não é nenhum segredo quê 
os franceses se apoderaram do 
nosso ouro". 

Afirmou que se achavam 
depositados 50.000 libras e~
terlinas, em ouro polonês, a 
uns 200 quilômetros de Daltar, 
de onde os franceses comeca
ram recentemente a embaréar 
para a França ouro pertencen
te à Bélgica. mas suspenderam 
os embarques quando o go
vêrno belga apresentou ~eu 
protesto. 

~~~;;;;;;;;;;;;;;-

MAqul..a de elcrever 
Vende·sl' uma, .Rl'mlngton., 
usada. Ver e tratar nA IIgtin
ela do Moinho .Joinville, à rlll\ 
Francisco Tolentino. 

000 ~ 

Para que se condoam 
d I
ai I.. ellzes crla..cas 
Rio. 22 (C. P.) - Reforma

do em 1930, faleceu há dois 
anos o sargento da Polícia 
Militar do Distrito Federal 

~~u~~oc~~~:~!I;~;'a~o~iXc~~: 
co filhos menores devidamente 
registrados. Estes, porém, en
contram-se na mais negra mio 
séria, sem o menor amparo, 
porque não recebem o monte-

I Ih b C 
~ ~ ~ue es ca .e. omo. mae 
, e o~es .~u~o tem feito junto 
as . au on a es c_ompetentes 

a r eman a e a pe~. ,~ ; sua 
~~~l~~n~~e~~. ~s~~ ~I~aa ~al~: 
de confiança foi agravada pe

lo artigo de um recente núme
~'~.~~ ".zei~SC~rift fuer ~eopo
~~jO~' ~~~ae~'al e ~~~f:~~o, d~ Lo~dres, 22 ~UÍlited). - O 
Hauschofer, cuja prisão foi ne- genetal Wll!:dlslaw SI~orald,
gada em Berlim. Hauschofer chefe do governo polone=l no 
ex ressou francamente e desterro, numa palestra que 
e~' . o b ' ·t' .0 s u manteve com os correspoll4m

P _ Imlsn: tS~ te: vI . o~la ale- tes estrangeiros; afirmou quo
rr:a, ~m ~\~ e Ua .dm erven- em recente visita a Madl1d, 
çao os s a os mos. Rudolf Hess tentou perSu&dlr 

Camisas, Gravatas, Pijames o generalissimo Frânco..::a per-
Meias das melhores, pelos me. mltir que seis divisões ;aImnIs 
nores preços, só na CASA MIS. atravessassem oterrltóHo 

'Nio jogue fór.! :Ç:I~:~~ln~;z~~~ AMEACAM0RAL'EECONOMICA :~:~~.:~T;:::;:::::~::~': 
::Oq~~I~~e~' uc"on~~e~t:~~IC~~:a~:nJ~ c~~~:aa~~:,s~~~o~~~:: LisbOa, 22 (Associated Press) lna. Tem~s uma sllrpresa para • . . .. ' . ' .; ''''2§' • 
cintos de lenhoral. blllsa8 d'àgulI, bicicletas e plnluras a --:- O sr. Ronald Tree, secreâ- os alemll;es, que .aumentará. Gran'de d ':e :scoberta. • 
Due o (6 plltola) nal mesmas: Correias de lona e borra- no parlamentar dI;>. ministro ~!nda mais suas dificuldades, • 1h e 
cha; para todos 08 flnl.-Preç08 módlc('s. das Informações brltanico, sr' , Ja grandes, para voar sobre a • para a mu er • 
-:-_=::::-______________V_,-_4_ DUN tCooper. fa~a~dod ao~ ~~:- , Ingla~erra. De~ltro em breve, • • 

O EE U "d - d ~~ca~~~~s~~ e~R:~~~S:o tI~:'~e~d~~;s,P~~: . o~s~er~~bO~~:;., .:I:-.i)·~(,!I5!?J;'.I! ...11I es "nl OS sao a esperança OS glaterra cheio de otimlsmo, lsobre à Inglaterra, não pode- . -. _!! __~_ ~!:! ;; !_!!,_~ •" "d- após uma visita de seis sema- rão regressar",. •que vivem na esaaVl ao • ~~.Iadot Vllka) •nas aos Estados Unidos " . Aflr· • (O 
.. . • Á II/ulh" ndo ~n1'd dOTes • 
. .. .• AUVIA AS COIICA.5 U71!RlNAS I!M I HOIMS

Mlc.h.do & Ci. ".'." i I!!mPRI_ rellll v.II'a••• par.. 
' . ! ,te li" co Miar .. '10,.. ftrllHA. (611. • 
, ': .~. c.. UI.,..... M 1nIIIf...,. o 

' !.,.......... p.rIO. ",lDo"all••• 061.....oe • 
.... Ov.rlDa. •:e e' POCk~ e.1aM.. I Ref1l' • 
'. lido' "' ucekKta. • 
• I'U1X.O SCDATlNA. '*- 1l1li • 
: -JfOY.... •nallade.~ • 

por ..la de 100000..rICO&. 
• I'LUXO ~I!DATTNA • .coa"a- • 
, .... rodl • Nr'" • 
:........................ 

I 
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Os 

Nervos 


Pegando Fogo 

Em muitos dias as mulheres amanhecem tris~ 


tcs, tão nervosos C desanimadas, tão aborrecidas, 

inquietas e irritadas que parece que todos os 

nervos estúo pegando fogo! 


" ~ Estes sofrimentos intoleravels dos nervos, e 

, L outras alterações maii graves da saudei 5.1.0 l:UU'"
Y · sados por desarranjos c perturbações de certos 


tIIf 1 importantes orgãos internos. 
,li 	 !L' L... Para edtar c tratar tudo isto. use Regulador" 


Gesteira sem dcmorn. 

Regulador Gesteira e"iLa c trata os padecimentos nervosos produzidos 


pelas molcstia~ do litera, a asma nervosa, peso, deres e colicas no ,"cntre, 

as perturuaçües c doenças da menstruação, anemia, palidez, amarelidão 

c hemorragias proyocadas pelos sofrimentos do utcro, fraqueza geral c 

desanimo, fi fraqueza do utero , tristeiSas suuitns, palpitações, oprcssão no 

peito ou 110 coração, su[ocaçüo, falta de ar, tonturas, peso, calor e dores 

de caut.'çl, dormt'l1cia nas pernas, enjôos, certas coct:ira ~1 certa,,; t;)~~es, 


pontadas e dure;:; 110 peito, dores nas costas e nas cadeiras, falta de animo 

para fazer qualquer Lrabalho, cançaços c todas as perigosas aIL('mções 

da saudc causadas pelas congcstóp.s c innamaçllc;:; do utt:ro. 


Regl/lador Geste;,'a e\'ita c trata esLas congestões e i1l 0umações d esde 

o começo. 

Regulador Gesteira cyita e trata tamb"m as compliençõcs internas, 

que são ainda mais perigosas do que as infla maçõt's. 


Comece hOJe mesmo 

I ,-_-=--..__~___ ','/ Cesteira . _a_u~se~Ii.~ 

•...........~.....~.................. 

· 
•• 	

, 

•• 
. :• 	 e• \~ 
•r 	 •

• 
Evite resfriados com 

t 	 : Mistõl•• ACONSELHADO PELOS MEDICOS DO MUNDO INTEIRO

•• 	
••••• Dignitários nazis ICônsul I Den;:!id~~ec:~t:nas 

• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 30 DE ABRIL DE 19"1 e ,encarcerados derrotista I comerciais,
•• 	 8' 2 TITULOS A,uORTIZADOS ' OR 1195' CouTOS •• Nova York, 22 (Associated Londres, 22 (U P) - O be-' :"ova YOrk~ 22 (Assoclated

W, 
p

• n Press) _ A rádiO inglesa diZ nelal SlkOlSkl, que acaba de IPles~) - O .Sl. :,elson Roc~e• e que "existem rumores persls-! regressar dos Estados Unido.>, fellel, em dISC~ISO•. declalOUI., com as seguintes combinações: '. tentes de que numerosos e ar!l'mOU que o cônsul geral dJ. que os expOltadOles norte-
emmentes nazistas foram pre- Alemanha em São Francisc(). Iamericanos demitiram cente

• sos embora os alemães man- Wledman, é o mais conhecido, nas _~e seus agentes l~t~no• B'PJ ~SLJ LJ PT POQ l MLJ YUJ • tenham o maior sigilo a res- dos numerosos agentes ale-I amel1cano~,. dada~ as atIvlda
• I • peito do caso de Rudolf Hess". :mães, que segundo se afirma, de~ s~bv~lslvas destes ~o~t:"a 
• • Informa-se ainda que Willy dedicam-se a desenvolver cam-I a. ohdal1~dade do hemlsfeno, 
• 	 Messerchimitt, o famoso cl'ia-' panha derrotista nos Estados dlz~ndo a.l!1d~ ,que centenas 
• Amortizados com 100 contos • dor do aparelho aéreo do meS-I'Ul1idOS e solapar a simpatia r~~~~eseJavelr Ja for~,? subs

•• JcNoSNTRITAUDToOcBAEB~R'J,AL~lIsN,IAC"O~c'oSmT'e'\rNc'TI'nn-te'.~,JaRnuáaOSM.jor F"cun- AmazonRs: mo nome, é um dos presos, que se sente ali pela Polônia, vias desoese~'~~~~el;: ;por~
" " ~ Q 	 • _______________ • _ _ _ . _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ dores responsáveis pela estrei

• do. :106 - Forta:ez!l Ceará ali ~________________ ta cooperação entre os países 
• • :" latino-americanos. 

• 	 Amortizados com 50 contos , AVISO AO POVO CATARINEMSE Irmandade cio Divino 
• ~~~R~E~~~~I~~IEtS JUNIOR - 7 \Vhileli~1I Road - Tucka- U. S. A. • Esplrito Santo. asilo 
•• JOSE BUE:-\O BRANDÃO <r\NTOS - Agente Fiscal co Im. .' linhe direte Porto Alegr~-Flo,ilnópoli. de Orlis -510 Vlcent. 

posto dt'oConsumo - Av. J»baquarR, 14t S. PAULO 	 de Paulo. 
• 	 Dr. JOSE BRITO P.-\SSOS, Diretor Técnico da Uzioa Calende • Empr6aa J...ger & Irm.ã.o EDITAL 
• - Catcnde Peroambuco • ~" .. ~ ... De ordem do Irmllo Prove
• • Saídas de Florianópolis às terças e sábados dor. convido a todos os mem
• Amortizados com 25 contos • Saidas de Porto Alegre pera Florianopolis ~:sg:~:la(l~::a~~:~~lr:!lê~: 
•• 	 ~kc:t~~~lttPJR.Rua}) I'edro. 140 - l'aroalba t~~~1 Federal '. Saidasà~eq~:!~:n:u~á~~d~~.artas. festa8 de nosso DIviDO Patro-

DR. JOSÉ ATlLIO VERI\, médlc" f'm Snledade H. G. do Sul no, que serllo celebradas DO!e. 	 Snr. DR. ERICO DE ABI1EU SODRI~ , médico. comerclanle '. sábados e domingos dias 1.2 e 3 de juoho víndou
e capitalista•. Largo da Misericórdis. 23-4° und. S. PAULO AqlD11 Im FlorlaDoDOlls: DAVID SILVA ro. obedecendo ao segulDte

I
I 

• 	 ALFREDO FIRMO DA SILVA. ,,{,/esposll. Sora. lampola L,' programa:
• 	 Firmo da Silva - 4° Talielião da Capital, à Rua da • PRAÇA U\ DE NOVEMBRO De 23 a 31 do corrente. 

• 	 Quitanda. 86 S. PAULO • _ NO;::~~g~S J:'~~ntecoste8:
• Até Abril p. passado já foram amortizados 83"90 CODtOS dI réis • 	 , Às 6.3(1. Missa com ComuDblo 
• 	 Solic illi i a reluçl10 complet.. dfls títulos amorlizados, na Séclo Social ou ao. EM FLORIANOPOLIS, O GMelSrgaal dsOolaenl~m, ãcOo~m; àaSss81st!JêoD~al~ 
• Ageote ADOLFO BOETTCHER, Florllloópolls, Rua fellppe Scbmldt p/o • 	 " , ~ 
• tEdlllclo Amélla Hllol 	 • Cale' e Restaurante BOM DIA do Exceleotls~lmo e RevereD
• - dt~slmo Senbor ArcebllP()·'foi é e será a casa onde se servem os MetropolltaDo que pregarA ao: 5uI A mérlca Capitalização : máis saborosos pratos aos menores preços IEvs::ue~~~. e terça-Ielra: Mia

• • REFEIÇOES A QU~LQUER HORA :~8re::~~.:: :o':!~s e l,date o próximo sorteio de 8morllz~çllo serA reallzldo em 31 de Mala' Rua João Pinto - 27 Durante a lesllvldade ba
• de 1941 à~ 14 boras • 185 	 15 vS. - 10 verá quermesse e lellilo de• .I~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~ prendals. no local do costume•••••••e•••••••••••••••••••.•••••••••• A Escola JlaD BraDdl Im sua casa por I:lmsJladlDl:la Conatstórlo da Irmandade 
-	 do Divino Eaptrlto Santo e 

o..ld_1I ntIIIr.... 1IIIIIl' MI _1811 Asilo de Órllls .Sllo VicenteAVISO AO PUBLICO' DA lições, slatema moderDo. para le de Paulo.. em, 18 de maio 
A Cooperativa Mixla de Laticínios avisa o público da m-" liabllltar, mesmo sem preparo, A prollaailo de 1941. 

Capital de que. do dia I". juolJO 10m dlante,lllrA dlstrlbulçilo _,' de guarda· livros. Ensino com o auxtllo de CÂNDIDO FREITAS 
do leite pasteurizado, a domicilio. em garrafas de litro, melo- ... 4 livros que guiam lacllmeDte 'como profel Secretário. 
1IIro e um quarto de litro. pelos preços de 1$\00. ~OO e ~ sor particular. E cómodo habilitar-ae ao pé 212 6v-2 

!~~~·8::~fdeaCtl~~~e~it:bU~e~~:aa~~'::s8ej:~pe~~!~v~~~i~·OI ae~: 	 ", - ~:/oSo. ::::0 ~~~~~e~:s:!e~~er lI;te:,I':::e Repr~s~nlantes e 
dizeres qUI! nela estüo loacrltoa. O pagamento do leite ofe· OI'. lará em 11 meses e um diploma gralls ea- Viajantes
recldo poderá se: leito diariamente, quinzenalmente e men- peclallsta em contabilidade. cuatam apeDas Precisamos para todal as 
sulmente; êste último. até o dia 6 do mês seguinte. Para 3QOII ,=,m 6 prestações. Peça proltpeto hoje mesmo. ao au- e zonas do Pats. Negócio sé
mt'lhor atender o público, a Cooperallva lará Instalar um tor m~ls conhecido no Brasil. Portugal, Alrlca; tem mala rio e lucrallvo. Ótimas con
posto no Mercado Público, que lornecerA o produto dali 6 de 30 anos de ensino comercial: habilitou JA um'!. geraçao ÇÕt'II. Cartas à FABRICA DE 
lIté às 11 boraa da manbll, A DIRETORIA de aluoos: Prc,I, JeaD Brando, Rua Costa Jr. D.O '94, Caixa FOLHINHAS ReI, 601. Caixa 

204 tOn·s 1876 Silo Paulo. 	 3,097 - 810 Paulo. 
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• c... DaR d. C.BIÇA iI 

(jFIlIS;I,11tM 
alivia e reanima 

Poupe tempo, incômodo. e dinheiro 

ADQUIRA 

iã CONFECCIONADOS os 

A~8S81~os ~e inverno 
PARA 

senhoras, homens e crianças. 
o mais belo stock da pr,,~a 

na 

1 A MODELAR_______1 

() Estado Esta Fraqueza Attinge 
Pessoas de Mais 

d.He(!lIcçllo e Oftlo!nal , 
ru Joao Pinto n, 13 

I" , : : : D-{J~ , po~IIIIIS9 

nos 
AUDU aosuoo As Perturbafa.. da aex", ••0 perltlo... 
Scm(:~!rf'. 22$000 
rrlilll'l.trf 12$000 DUlo4e que o organi!mo muda ElA f~oeza que o aborrece 
~~. ISOOf' completamente de sete em Rta e irrita, é resultante das IU~ 
1rJ . 'rlf'r(\ Il 'I]~.t.; I!OII annos. O certo ~ que, com o ,tanciu toKicu DO sangue, que 

passar do tempo a $aude se modi actuam como irritantes sobre os 
fica e em muitas pessoas de maiJI 
de 40 annos começam a appare. :ae:::. et"po;n=~mes-: 

AnDO cer disturbios. muitas vezes ele ltIn necessidade alguma, • bezi

Bemellre natureza seria. Entre estes o ga é ~OIIstaDtemeDte cbamada • 
fUDCClOoar.frlmellre ~=cir:;q~:z:i~~I~~Oe!i:~ Liberte o RU sangue deuas 
substanciu tozicas e terá certeza 

AODDDOIOI mediaote oootractl. 2~~i:e~~a:d~~e~ün~~:: de ficar curado. Nio ha meio 
Da cama, são muito irritantes. mais rapido e effi.caz de COI1!le.. 
Essa debilidade da bexiga é um guir esse resGltado do que tomar 
resultado de Ciisturbios renaes e uma lerie das afamada. Pilulas 
ai fôr desprezada, poderá tomar.. DeWitt para os Rins e a Be";p, 
8e perigosa, transformando-ae coabecidas em todo o mundo. 

A 'IeI1da em todas as pbar.ft~'::~~l~~":a°~:=Jt maciu. Compro .. I~timu 

Pilulas DE WI1T 
PAlIA os RINS I A UXIGA 

'ara que suportar 

Antenor Morais 
@ipupgiao JC)gntista 

Das 8 às 12 • das 15 às 17' 
Miguelinho. S. FLORIANOIlOLlS. 

O lufa-Iufa da cidade 
Em toda parte SI' encontram 

ml>tivos para alegrias e triste , 
Z8P. Felizes os que se confor· 
mam com a própria situação, 
sej!l n!l roça ou na cidade. 
Há pessoas, entretanto, que
nunca estilo satlsleitas e que·
rem sempre I'star onde não 
estAo. Se na cidade, desejam 
estar na roça; se na roça, 
querem estar na cidade. NAt· 
devem esquecer, os que vi
vem no Interior, as vantagens 
e facilidades que usulruem 
nos meios tranqullos. 

Nas cidades movimentadas 
despende·se mais energia
nervosa. Os ruidos, os peri. 
gos das ruas, o lu(a·lula es· 

f~~~:o:s ~~~~~ba~~:~~U:~ 
descanso I!em método. 

Para combater as depres.
sões nervosas, a perda de (os
fato, a falta de disposlçAo
para o trabalho flslco e men , 
tal, recomenda se um medi· 
camento fosfórlco. Dent!e os 
mais aconselhados destaca, se 
o Tonofosfan da Casa Bayer. 
que vem sendo largamente
empregado em adultos e' em 
crianças com os melhores re· 
suitados. 
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o .aTADO 23 de Maio de IM1 

o ESTADO es;orllvo I' 	 Cl'::.. ~!;~it.w~:..a: 
Direcão de E. FERNANDEI_ 1,1 	 n •• cnlr'..... '.t. clÔI I••u' a ,'tll.. AI ,ma. 

""f~A~zl~r.c:. ,. IIU 
A RENDA DE 3 RODADAS I vidados: general Newton Cavai: I SOLOM I - V1lIIA. Secn16.rll 


Rio. ("Estado". Pelú correio). canti, almirante Alvaro de Vas· . -__,_ZU .. _ Z..-I 


~~~~~l~;f~~:f:~IF.I:~.~:~:::~:::1 	 ItVi.;lIa/SOCiíll AtlfTJ:dlb~L::·t8 
ração ~t:fpolitana. I não ter anuido em fazer parte _ _ Zilda Silva, solteira, filha de 

~:s:o eaA~érica - - 26:611 $600, !~~c:aO~S~I~:;oo~~ese~ ~:m~~~e~~ , . 
I F~s~ejou on,t~m mais .um ani- ~~~~~~~~o~:\:~ço~~:~~e:::e!.r~~

1t~~~;~;~.se e Canto do Rio - i ~~:i~ai~:i~r~~~ci~::,sg~~~el1,~: vers~n~ natahclo o Menmo ':-au ' 16 horas, da Ponte Hercílío Luz 
Flamengo e Madureira -- . . ] _ O primeiro mimstro da Grã.Bretanha, Mr. Wmston Churchill, re· ro, Itlhmho do sr. Na~bal SIlva, às águas do canal, tendo aido 

13:222$000. _ .. Vevé chegou cebe demontrações de agrado. ~or parte dos operários do Arsenal ~~~:i~~ópr;:I~;. da Alfandega de salva por Olavo Possas. Francia

,~~~~~~~~~~ e Sao Cnstovam aoP~:~,v~r:~o .!:ap~a~:, :~:~~~ ~~e~~~~~~: qnuae s~~.r~c~~:~h~I~~t:a aa ~~t~:~~~: :o:t~~S:~:h~ CAS,uIENTÔS ~~ i!~sas: !;~~:~mS~~a2 ~:!~: 
Botafogo e Bangú -4:797$100. dor Vevé, meia· esquerda, consi. seu capacete de aço. Civil e religiosamente se con- O comissário Fúlvio ~i1va ea
2.' rodada: derado a maior revelação dos (Fóto especial de British NewB Service, para O ESTADO). sorciam hoje o sr. Edmundo teve; no local, tendo feIto con-
Fluminense e Vasco - . últimos tempos no grande Esta· Albani e a srita. Laura Silva. duzlr a tresloucada rapariga 

60:570$100. do nortista, e que será experi· Serão padrinhos da noiva, no para o Hospital de Caridade, 
América e São Cristóvam - mcntado pela direção técnica do Nem Grering ponde ir caçar áto civil, o sr. Eurípides Lopes onde fICOU em tratamento. 

14;1~~!~~~ e Bonsucesso __ IFlamengo. e ,esposa; e do n~ivo o SL Oto PUDI~I MEDEIROS, a sobre· 
9:366$500. A d - t NO\'a York. 22 (Associted gado peln "Gestapo" sobre o Nlebuhr e esposa" no rehgloso. me~a lDf'gulllável, gostosa, 

Bangú e Canto do Rio _	 _ A rádio inglesa in- avião em que Hess fugiu, da no~va,' o sr . Alvaro So~res rácll de preparar e que todosI gra eClmen O Press) 
7:564$200. Pelo, presente, torno público forma que. de acôrdo com no- Acrescenta-se qu~ a ,esposa de O1~e~ra :'I~sp?sa,: do nOIVO, apreciam, 


3." rodada: Imeus smceros agra~~clmentos ~o tícias recebidas pelo corres- de Hess fOI presa l1a dOIS dias. o ~. en~~ce ef:t~a;.se~~o~:. rua ~;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

América e Flamengo - ... I' Capo da Força Pohclal Dr. Joao pondente em Londres de uma Um correspondente de Es- C M f 'd D A 
 ;j

66:981$200. . Ro~ário ~~ Araujo, pela _dedi. cidad.e sueca cuj~ nome, não t~colmo disse que Hitle.l· proí- oso~s~ben~e~a~:~t~;ã~ ~r;:rase~~~s: r. ntônio Moniz 

São Cristóvam e Flummense caça0, carmho e competenCla' l foi dIvulgado mUItos nazIstas blU que qualquer pessoa de d r - 'd-' I, de Ar gã 


__ 20:774$000. icom que se houv~ durante o eminentes fO{'am presos, na sua "entourage" viajasse, mes- que, on e lxar~ resl enCla. i ." O 

Canto do Rio e Vasco --Itrata~ento de. mmh~ esposa Alemanha. por causa da fuga mo para fins pessoais. NA8CUIENTOS I MEDICO 


12 :906$300. Fran71~caFerrelra da SII-:a, .quan 'I de Hess. , I O cOl'l'e.spond~nte ain?a diz O lar do nosso conterrâneo C'rur' O I' dia 

Botafogo e Bonsucesso -, , " do VItIma. de grave mol;stla. Notícias insistentes dizem que Goel'mg fOI Impedido de Euclides Tolentino Lopes e de ! CI:nic!l~ eCi:U~gra ~ 


6:~;!~~0'e Madurcira _ ,,1 M:J~~L 2iE;;;O~';;0 6~1.Ii~~ ~~~~t~~~~~~~~mi?~te~~·~~I~~~~~:, :~f~;~~:mpI~~~~d~:.a ~~~ ~;:~ es~~~~.~~ G:~a ~~~~~ ! TaIlCltIlIDII.-e._ 
5:640$800. SILVA. pelo nasci~ento de uma robusta I CONSUL:rORIO: I ' 

_ , 214 3vs-l menina que, na pia batismal. ! ,Itua TraJlloo, 33.IN" I 
Dá Ires por um ! CompraI na CASA MISCE MÁOUlNA DE ESCREVER. veo Ecos e obClas reeeberá o nome de R ita de ! DltlmmeOle das 15 às 

Porto Aleg.re, 23 . - A ~F~lha ILÁNEA é saber economizar ' de · se por 150$000 Cássia. ' 17 horas . 


~: ~~~~;g:l;ezqU~:a e;~~:;~~ ----- Tr~~: ~I:~d~te~:r~~el. --- E.tã. trl.te, meu nmnr'/ I RES[~ÊNCIA: 

para a troca de Noronha por A ~iretoria Regional dos .C . Tens bronqult8? E.ID. com too.eT AV. Herclho luz. 189.
A V I 5 O 
César, Zanchi e Laxixa. Acres. e Telegrafos de Santa Catarma1l: lei de No••o Senhor: Teldooe n . 75l. 

centa, também, que Valter inte . ! A Caixa Local de Institulo Rádio de Londres Ico?,uni~a que s~ acha. a~erta, 86 le uh. o CONTRAT088111. 

ressa ao alvi -negro carioca . \ dos Comerciários avisa que mu- ate o dia 25 de Julho Vlnaouro, ---- 

- ! dou a sua séde para o Edifício a inscrição de candidatos a ob, 
Sl'ntese de u'111-ma hora 
Conselho Nacional de Esporles !São Luís. nesta Capital, sito à Sexta·leira, 23 de tenção?e certiticados .de rádio· 


Rio, 23 ('Estado-). - .. Aten- ! rua Felipe Schmidt n" 45 (fu- Maio telegrafIstas de prtmelra e se· 

dendo ao que determina o decreto Itura séde da Delegacia dêste gunda classes. Continua. na c ~ubre 11ha de I l}uis n:l\ios~lran~l)ortes c trêR 


da regul:>-mentação dos eSp'0rtes, IE."tado), onde estará à disp?si . 19 -45 - ~ig Bln. Nolic;írio Im Vem de ser posto à venda, na ~':~!~h" '~,:i~od~.:lr,~;~:mel)~~.rr:·~i~ i:';:~I~~': ~I,~~~:;:' ~o~::~,I:;;::~~:i~:~ 

o sr. MInistro da Educaçao es- Içao de todos os comerClanos, porluguel. A ê - o 8 cuIa-se qUl' os nlemàes tenham lun- um dl'slroy(·r. 11.,ar1l tentar um de~ 

colheu os nomes dos esportistas , diàriamente, das 12 às 18 horas, 2(\.00 - RtY~.ll quinzlnal do pro- "Cg nCla PrMogreSS?1,~ n. O dde ç ...do nela cer~a de ]3 ml.l~ paraque- sl'mbarcluc. furam atacados l' arun
que formarão como membros do \ excéto aos sábado, quando o 9'"'0 d. qu.rr. por S.lvador antos agazu~,e , conten o ulstas. com.J.u7.Hlos em a\lot's e 1)la- dvdos ,)da, cS1luadra hritânica. Ou-

Conselho Nacional de Desportos. , expediente será das 9 às 12 horas. d. M.dl.i,g. (,.pltlçio Im excelentes traduçoes de ~ovelas na~~~e~ de rebo(Jue. em ,'a~as su- .ro CO.~~O I.O al~.~u(). composto de 

Foram os seguintes os nomes con- ~ 211 3vs~3. po.tuguê.). .. , . . ~:t~~~~~ee tO::s~a OSedig~~ero:~ ce~~~)~~~ de bombardeada a baía 3~, 1~:;;'~~~'y~I~<; ni'~~:::es~mr3et~.:!:~I:u~ 
L " _~ 20~~,do,C~~;~;r'.t!d~~lo,=~: E:i seguintes: s 1:0 Alegre Xv~ntu- ~:(I~::i~tn~O ~l~it~ra:'e ca~~sa~ert;::~ ~~~~~~~n~l'h;~~or~:~~:~. as mUitas pe~


"'d' . I' t L nd reiro", novela do Oeste: Cl Nova conseguiram localizar-se em certo As informações que ehegam de

Dr, MADEIRA NEVES - mo:: ICO eSpeClI1 IS I em 204u5':'" Bi Bln Noticií,io OIn Fé", conto sentimental ;, "CAbe. trech .. da eslra~a alé Melene, a lG Lon~res in~ic.n~ que. os ingle~es 


~tP.n!tol .g· los de Fogo"'"aventura no~ma- ::u~~:ad~~~~s.c~~:::;s~a~~~t:~t~~~ ~~~na: al~taa :~~~~~~~~~.D~~eomh::::d~

DOENÇAS DOS OLHOS 21.00 - Big Bln , Noliciírio em res do sul; O Fogo VeIo do Condia (IIiraklion), lambém na indieios de que eSleje na imlnên-


Curso de Apertelço!lmeDl\l e LonRa Prática DO Rl0 de Janeiro I=ortuguis.. .. ~~[~~~~~' I d~ov~o~~~:;s~' dOp;i 
l!:: ~:~a el~or!:ão~o~sos a::~:á~~e~~. e~; ~~~'i:~te.::~~~~~~ p;;q;:~r::Il:~e~!:


C It d" t Pel. m.nbi' d•• lO 6112 boru 21.15 -. Com~nl'"o em porlugue' rosamente narrada po~ Fulton a"iões de combale ingleses aba~- levar. em ClIRside.ração o sa~rificio 

onl~ .IS Ilrl.me~ e ••arde: da 15 6. 18~ horu i1~300 ~IM~~i:~ di d.n I. Grant. ~, :~:~r:smd:silh~~r~~t~e:~:n:~d:~~: t:r:~;~~g:~~:s efi~~!a~.e:~d:s:.~~~H 

COnSUllÓrw. Ru!\ João PlOto n . 7, sobrado - l'ono; 14.67 2200 _ Conl" Im "Plnhol A capa deste numero de Con· se", ir de base para uma lula dessa d. numero de prlSlonetros. 

Resldênclu: Pr8ça Qp!úlio VargH~ n , 10 - Fone 1504 2215 .Ob P' C· - tos Magazine" é uma esplendida envergadura. Mas os bombardei- As inCormações recebidas dào • 


I ' N- 'I' 5.U8"·1 Mc~r tricromia estando, aliás toda a ros britânicos têm 	 est.a~o. a casti- imIJressã() de que os cfelh'os ale· 

D ARAUJO_
a::====:==:====:::===~ (Brlh:~l ':.1. 10r~::.tr. 5'i:~ revi~ta p~imorosamente ilustrada ;~:'c~~ar.~:~~: Kd~a!e::t!o~I~I;::i~~: ::~:~ a,~!:.~~!~::!esc~:s;;;·::,~:imt:: 

l.:%iiFC- 'ônlco d. BBC I DII. pl.nhl. a cores. . ~~ã~~~ ~~~~reudi~-;oo~l:~::l~~~rei~r.!t ~~c::~d~\t~u:g:~ain~i~rúa:er~: :~i; 


OLHOS, OUVIDOS, Schn~el. ." O sr . presidente da R epública gos e causando ex plos?es. .. all;'decombalenl~s germãnicos. que
r. 	 23 00 BIg B.n. Noticllrlo Im assinou decreto, declarando de ~_o che~arem a Creta. ,-afiOS se acham em Creta. é superior a 
NARIZ, GARGANTA ..penh~l. utilidade ública a Academ'a de ano,:, nazIslas . deslroçaram-se na 13.000 homens. 

Especialista; assistente do Professor Sanson 23.15 - "Pollticl Inltrn.clone'" L t d PS- P I I a\c~rt s.,.gem Cerla em lerreno pre- . E,!, I:ondres não se nega impor. 
do Rio de Janei ro. p.I..tr••m .sp.nhol por Wick- e ras e ao e au o. ~:~~~' "i~~:~~nd:lui~:s ~~a'::::e~~s~ !~t~~lan:ili~:::~h:st:.~ci~~seo;~n::'; 

h.m Steld. A comissão de tabelamento da tas morrem no ar. Os Que conse· qUl', Se Hitler a perder, será u. 
1Cr... n' ui t a~: pel~, ~Aflr~~~' d~~~ 3 °àMà "6 12 o prfl zpr da pellz!\da . ~~~~~~~as ~~~~~~~~~:~apar~~~~ f,":";o:oi::r inegies~-:.r: ~~~a tlalU~ :~~:':,,~~~~!d:':~n::;~ I:r:e::.:::~!: 

' .. R V M ' I 24 F 1447 E orgulho dos coofeltelros 	 - .em quarlel, caleul.ndo-se que, 50 Ilado enorme \"anlarem eslr.lórlc.Consu 11OrlO. ua flor eIre es. . - one Silo os doces InbalhBdoF.o tar a alt~ de.senfreada .dos gene· no l>rimelm dia, mil alemàes Co' Ipara ° prosseguimenlo d. lI...rr. 
aC_ ___ Cu'o bom Fermento MedeirnF ~ff~C~:d~r~%elr:c::C':.":I~~~~iç~:~1 ram morlos. --o~~ Mediterrâneo orlent.l.

Z e s d o d · do fabríco do pão e correlatos. CheirOU ontem à Inlrlaterra o maior comhoio naval 
~ 1a Senhora! Para a8 suaR 110 de todos os ~empos, composto de 50 navios. Nada .ofreu 

bremellas prefira o PUDIM ldurante a Vlalrem. 

HO'E Sexta.lelra HO'E sMEsDEldR:°· ~. StBbôres delicio Começou onlem a evacuaçüo ;;:--1E"lados Unidos par. D.kar. 

C a r t n 

r-------,~~~""';"-~....;;;.;;.;,;.;;;--;;;.;.---~'r_---.....:::.;.;;=:..;,.--... I:::o::.....:e~l:.::e~r~e~n~e.::p.~___ finitiva de lodos os c:h'ís ingleses 
-<>--REX Coqualros Praia CIIIIM de Gibr.llar. _ eri~a::;i:~r: .bíi~â.ni~: b;:W::~~d~ 

-C>-- -<>-- EDITAL Chegou à Inglaterra novo grupo no Ma, do Norle. e • u81". el';lrl.
CINE ODEON CINJiFO E 1587 - IMPER~AL Tlado lIdo 1I11III0 lati di........ de .viadore. can.denses. e.- e rerinari. de pelróleo de Dê· 

___ FONE 1602 _ _ FONE 1 _ nlalneio tia I...JàMlI tIrU"••'1 .. - . Ihune. n. Fr.nç. ocup.d•.
A' 7 30 h CIDI nlllllHCtlltU. do ClDwWHIL A pohcl. de Sanllago do ChIle. 

A'. 7,nO horas 11 oras., ••10 PruelllHIIII. lida ....... d!ssolveu um•. ,!,,,,niresl.ção eo!"u- . No Ir.que, reina e.huM rfllão 

r Esposa de mentira ObOAmile sd4a5shora8 =.o:,-lt:Clp~.:=:~: ~~st:o~'~:n~~ ~~r~~::.i~~~· :mt~!:~~ ~:Iu~j~~".!'br':·: ::::·E'.dr:l::.· e. 
Entre O amo Loretla Youog e RBy MlI\and . ~ anll-n.zlst... _ I'i!olos ingle.:;'-,·o."do à 8írla, 

7mB 
:.c:::=~. :.. 

No programa: lIalamldades ......r ..do .. "illCl'lt6ril ....l'1li. A. trop•• impe,l.i. brilâftic•• viram. "Cruz de Loren." (e.hl. 
e a vida Comr,lemeolo oacloDal D.F.B. " .. COm. i ..... ~ .. na aprision.r•• m.l. 5 .il .old.dos m. dos Fr.neeses Livre. "o Ir.1 

Ann Shlrlpy e Edward Ellis Duendes. (Desenho Colorld,) .Bôca Lnga e JUDe TravIs a--u"""': lU..... cullaL itali.no. ftO .111 d. Abissinl. e 300 !le G.lIl1e} pinl~d. sôbre OI"",: 
. Mo programa: , A voz do mundo - (JorDII) No programa: ~15 dllIiiii ... IMI :: ::r~:h=:' r:::::d:: ~:::~~~~~:: res de dor. ae,adro.os. 

Complemento nacional O 1'8. (com atunlldlldes da guerra) Complemento Dftclonlll D.F.B WIIOIII. taltlnln r••ei..... o J.pão orer..,eu .0 Cltu• ..••• 
O mineiro (Deseoho) Prpços: 2$000 e 1$500 Oliclo de Todo Oliclll (Ihor)' CASA MISCELANEA dlltrl - . b.ndeir. ehilen. de ..d., liD ....... :(.,

Preços: LIHe de Cenlura buldora ' dotl·i}Udlc,s R.C:A.VI . _ o. Ingle.e._ '~'plurar.m o n:vlO- de, qu.e leve de ser 'U.pen" !"'" 
2$000 - 1$500 - 1$000 Preço,: 1$500 e 1$100 cior, Vilvulll e Discos. - RUI ~~~"IZ::':'.8,8:~:ht::::::ri.~: ~.~·~~':~·s:.~ll!l:n::'~~~!.aI: 

Livre dI' Ceosura LIvre de CeDlura Tralano. 12. uao ••rr......to ... pelr61eo do••lIporlau.. 

o Sabão 

'''VIB8E. -BII!:BI'.LID&DBI1 

de 'W"ETZEI-,&CIA.-~Joinvil1e (Mélrc« revlSlrélda 

recommenda-se para hospitaes, collegio8 ,ef(',_, pela sua qualidade desinfectante 
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