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Capsulas SEVENKRAUT 
( Apio1· Sabina · Arruda) 
este medicamento é u 
melhor Que eAisle para 
Suspens..lo, Atr.uo , F.aI· 
las.etc.re51abelece a s re · 
gr.s em poucas hor.ls. 
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880 08 doc~s Irabalhadoso 

Co'o btlm Fermeoto Medeiros

' doendo I.Esta 
Zorleb, :U (lIeuters) - J\. 

::::!~S~~n:'~'~Rn~::CI':'~~ I~el::ej~: 

TU.h d. populaçao, ou, alodn, 
A(luela!! onde êsses produtos 
do armazenados ou maDufa
turadns. Estamos, 8..:"slm, so
frendo perdas :!ue DIIO llodcre
mos substituir. 

Dr. Antônio Moniz 

de Aragão
MOICa 

Cirurgia I DrloDldia. 

CHale. I Cirurgia do 


torll[, 
CONSULTORIO', 

Di~~:m;:~II~:'5 ~~' às 
17 boras, 

AV. 189. ::r~~P'~N«~~ 
Telerone n , 751, 

o Estado 

o 

Avl6es estratosféricos 
para a R.A.F. 

Sal} l)je~o, California . ~4 
(ClIilt'd l'l:ess ) - O lllajor 
Heubell l~leel, presidente da 
"('ollsolidate Ail'('rafl ('olllpa
ny". I'C\' t'IO ll qne \IIH grande 
hOlllhar!lf'iro dt, ·1 lnot()r('~ . de! 

;')~~f~ricl~~~~i S i~':O l~~!l i~'olll~~:~~~~~ 1 

"\(~1'cm, in g lesas. ('qnipado ('Dm ' 
RU I)CI'- ('OlllIH'CS!:ior e r-:qmz de 
atint-;'il' 11ll1H\'elol"illa<1c (Ic Ina is 
d o -15(} qllilôll1PÜ'OS pOl' h ora. 
na (,,5 trat osfl"l'n, fu i t' x)le rilllCll 

::~~~, 1~1~::lla ~11~~Il1'~1 "e(~';;I~)~~i~I[~~ 
prpjud i<'asse sna yeloeitlade. 

(el~~I":;~~:~(' ~: : '~:~I!~:~~iao d~I'~;;~l;;~ 
6.40U qnil ülll!'tros, "OlHllIzindo 
4 toneladas de bombas, 

Compra. na CASA MISCE 
LÂNEA é saber economizar visitou a espOSQ do preSI- pelos escotelros , 

MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATARINA 
Diretor-gerente: Altino Flores 

Florianópolis- Sábado. 24 Je Maio de 1941 

Mensagem de Vargas a 
, dente Roosevelt, com quem 
permaneceu durante meia 
hora, na 'IC':l.SQ Branca", 
fazendo chegar urna mensa
gem verbal do presidente 
.Getúlio Vargas dirigida ao 
presidente RooseveIt, 

O pequeno Andrade decla
rou ao correspondente da 
united Press que a mensa
gem era a seguinte: 

. "O presidente Vargas en· 

_ 1" 

, 
. 

I
via suas saudações e declara 
que tudo o que se está {a , 

Unidos e o Brasil, não póde I 
I~~~~h'a~~:ae~t';'ee:~a~s~a~~~ I 
ser terminado por nossa I 

Washington, 24 (U,P,) - O geração, Será terminado 
escoteiro Roberto Andra~e IpelQ geraç~o ,;epresentadQ 

..____________iiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiii \Este -=-Ir-a-n-v-ê-s-,-s-j:-m--!-'I":E=-=i-s--a--«-n-o-y-a-o-r-d=-e-m-» 
í~l:ge!!r;.V~~~~~~b~~~ i~:!~ Dr. MADEIRA NEVES- médico especi.lista em _ _ 
forças aéreas nazistas, DO apê- Lo Paz, 24 (!1pulprs) - O Istamhlll, 24 (U, 1'. ) - .'\8 
lo dIrigido DOH apcrárlos ale- DOENÇAS DOS OLHOS 1II111118tro do go";;l'IIo de Vichy, informações de que o número 
mies: - "Xíio podemos ""r- C d I I to L P AtI RI d J I 

I'V urao e Aper e çoameD e onga ro ea DO o e ane ro
Imaneftr Ddlfereotes (diz êlc), P I ohi' d 10 ás 12 h as 

diante do grande dano l'ao~l\- Consultas diariamente: e"t:d~: d~ fs IIs 18 horaO: 

::s,~~Oe f~~o I~~~~::~/~:~';!; Consultório: Rua João Pinto n . 7, sobrado - FODO: H67 
o DOSSO esfôr~o de guerra, on- ResldêDcill: Praça Getúlio Vargas, D, 10 - Fone 1504 
de é feito o mDterla1 bélico 118
ra as forças armadas, 00 iUloe
las que tien'em .os Intl'rê~se~ POSSIVEL CAVALO DE TROIA 

(( » 
Wa.hinglon, 2·1 (Uniled) - Os- IJO,"ue significa~ão comercial, po

wnld Ryan, membro da comis!õõão Ir ém. implica na criatão de inúme
de Dcrulliiulica ch'il. em um discur· I ros cam])os de aterrissagem, de imo 
so Iransmitido pela radiolelegrana, . ].orláncia es'ral_h,;ca, na. proximi
declarou que urgia que se procedes- I dades das mais imporlanles cida- \"(} \,1l0 e~íl'd() , 1'01' in(enlléclio 
se à amcricunlza~ão da!>; Hnha~ aé· des. pa legação d a S uécia . C]ne teul 
rea. alemlis e it.lianas na Amórlca a seu rargo os intel'êsses ale-
do Sul , dizendo, ainda, cllm relação CASA MlSC~~ANEA, distri mães no Egito, cnviou à Ale-
ao Canal do Panamá: "Já não po- ouidora dos Radlos R.C,A, VI · manha uma nota de prot.esto 
demos fechar os olhos, sem possi- clor: Válvulas e DISCOS. - Rua pelo aflllldamento do vallO!' 
bilidade de perigo, à circunslância Tralano , 12, "Zamza m", Deve-se observaI' 
d. que exisle na América do Sul Reclama a formacão que o Egito e a Alemanha não 

d. a;:~:II;o:ac::':rc~=i.~o le~'a:::~ p,;~a~~a~:n~~~~r~~~~~~!l (y~I vôo dos aeroporlos alemães c rea- Representantes aprovou a mo

~~a~ut::~ç:n:,~:~~a~o~...~:.:ric: r.'~~e~~f :l~~~~,ii~~ ~oe~~~;f:e~~~ 
dislância lal, que lhes permiliria comboios marítimos pelas unl

u~:~:~~'~~,a °pa~::a~o::a !::n:::: ~~~~st~~os~~:;~~~~ ed:.:~~e~~~ 
lI)"an de.c1~rou que lodo. us I.aí- ~~ r;:;~I~:d~ ;~~~~i~~~~I,~,lI te to

~~";:;'i~(7s:: :~~:~~~t:O::~i~:,~õ~: de comboios 
do .. ' 	 " n fi d b 

...________-'I ses d,a ~me~lca .do Sul, com exc.ccão A nloção, a qual recebeu o 

~:a~:U!:;',;~I:~ \J;:~::e~:re:s I .~;:: voto nllânhne dos 69 represell" 
IMEDIATA ENTRADA mereiai." do "eixo" ou conlrolados ~~~t.':eI7t:~~:~:s'p~t~~~iH~:pe~i; 

NA GUERRA ~':~~ :i~~:" c:n'~~~~d~~ ~~a :00::::: esquadra dos Estados Unidos 

A ~y~~~~~;~~nde2L~t~ ' I~{a Li- aUlori7.aç,io dada ã Lufl",a"e, en
bcrdado" onviou ao T'resldcn- ~:~~:~ d,~u~h~lu~:~~a ,~~Ia:':i:~,,:,i~ 
te Roosevelt uma mensagem sua linha aérea mais imporlanle, 
telogrflrl('.a , na qual declara lJi..e, ainda, 'lU. a linha aiSrea 
que "não só os nossos pr,;prlos ilaliana manllnha Um serviço regu
lnterêsses como também a lar e 'lU. a "Condor", no Dr..i1, 
honra e a dccôn cia e xigem tinha ultimamenle ampliado 011 SC UA 

nossa imediata entrada na !i(!l\o'içofo>. UYAn disRe que ~RHa nO\'a 
guerra". "ampia(uo" da Linha Condor não 

Dl. ARAUJO-~;~~~G~~~~~~~ 
Especialista; alsistente do Professor Sanson 

do Rio de Janeiro. 

Consultas: pel~;~a~~~~' d~~s 310àsàS612 

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.-Fone 1447 

~'~~~~~lm l~lSUl~li~~s eqUa~~~~e~~: 
mentos para a Grã-Bretanha, 
Eatú triste, mea am(lr T 
Te.s bronqlllte7 EstA. com t_7 
fi: lei de Nosso 8e.hor: 
86 te ..I.,. O CONTRAT08811, 

o 	jorn•• fala e 
AnI6r.... c.I.-se 

Istambul,24 (A, P ,) - O jor
nal " Yeni Sabah", afirmando 
que " nossa fronteiras com a 
Alemauha crescem diarIamen
te", aCJ'Cf,cellta: IIClIste o que 
custar, a Turquia deve impe
:111' que os alemães se estabcle
çam no Il'aflue e na Síria, De
vemos guardar nossas rotas de 
entrada no mundo abertas, não 
devemos deixar que nos sepa
rem de nossos aliados brltâ
nJcos JJ 

• 

na Bolívia, SI' B c \ re Gralldin de gregos executados pelas au
de Lepervier, 'ISl tO I1 a ('hancc- I tOI'ldades alemãs aumenta dia 
lada boliviana e decla!'ou que Ia dia, foram ,'onf1rl11adas pela 
havia pedido sna exoneração, 

em Vlr~u.de de ha'er discord.ado 
1~~ei:~~lil~I:~:;;~~~~~ relatlva-

O SI', Lellervier havia apre 
sentado suas credenciais no 
início do mês conente. 

Protesto egl'pCl'O 
Cail'o, 2,1 (11 . 1'. ) _ O ~o-

se encontl'UUl enl guerra. 

f·l· eA I I I · # 

N. 8252 

Rocsevelt 

S S um pengo.
ATACA TODO O ORGANISMO 
Pense na sua geraçllo, NAO CASE sem exame médico 


OU tome anles das núpcias alguns vidros do grande 


E' o depurativo de conJlança piora combater a SUilis ~ o 


Re~o~~I~~~~a a 
Ere~~IS~~c::a~~~f!~~I~~~!r~edf! n~olh~~~~:to 


Inorenslvo às crianças. Agradével como licôr, 


~ ~~.,..z,e; - .. IJM.

~;t,1'~?~._.______ 

VIDROS DUPLOS - JIl se encontram à venda 
contendo o dObro do liquido e custando menos 

20% que dois vldros pequenos. 

HádlO de Atcnas, ('olltrolada 

pelos alcmães, a <lual aUlllldo,lI 
~:~~ !,~I'~~I:c~~~~~I'~~a\~~id~:~~~ 
da nova ordem " , 

Sl'nhora I Para as SUIl~ 60
bremesas pre[ira o PUDIM 
MEDElHOS, Sabôres delicio · 
S08 e diferentes, 

I:D=----;---------:::- 
aqui a pouco serão 

de papello 

Istambul , 2·1 (Hcutel's) 
Informam de Sofia , <Iue, a pe
dido <ia~ autoridade!; alemãs, o 
go\"êrno húlgaro retirou da cir 
culação todas as moedas de ni
qnel, snbstituindo-as por moe

das de ferro. 

• I 

O Departamento administrati· 
vo do Estado. aprovou, ontem, 
nos termos em Que está redigido, 
o projeto de decreto-lei da Pre
feitura municipal da Laguna, que 
autorizo a a her t ura do crédito 
especial de 20:000$000, por con
ta do saldo econômico disponível, 
para atender as d espesas com as 
instalaçôes do Posto de Pueri
cu ltura c da respectiva «cozinha 
dietética», da sé~e d o município. 

N a reunião de ontem. para a 
ahertura d as propostas de a luguel 
d os compartimentos d o Mercado 
P úblico, l Kll'::J a v t:nda ue ca rne 
v( 'rd(', t'o T11 1K1!T c..: ram os seguin
t es candidatos: E li7.l:tI D i B <:: rna r
di, Ado lfo D l: rl C:'s, X arq ucud u São 
J osé t.' J 050 Sartllnino Ouriqut.'s . 

E ssas prope stas scr;jo L'stud a 
das pdo sr .. ~ pl'(; ft.'ito municipa l, 
q ue opinarú sobre a ma i5 con
veniente. 

O decreto· lei li , 539, de on
t em, criou um lugar d e escre 
v ente c o ut ro d e identi fi cador · 
(otúgn.,ro m !:-< iE~u. a mhos na 
filial do lnstit uto d e ldcnt irica 
ção c M édico L l:gnl, na cidade 
de Lajes. 

Estar~ amanhã de plantão a 
"Farmácia E sperança" I no. rua 
Consclhdro Mafra. 

Pelo decreto · lei n. 54U, de on· 
tem , o Poder Executivo catari 
nCnse loi autorizado a adquirir, 
para o E stado, ações da Com 
p anhia Sidt'l'úrgica Nacional no 
valor de 100 contos de réis, 

o 

Por convenicncia do serviço, O 
capitão da Fôrça Policial Romeu 
Delaiti foi transferido do co
mando da 2. " Cia, Isolada para 
o E stado Maior, como ajudante, 
e para aquelas funções o oficial 
de igual patente Pedro Bernar
dino da Cunha, 

o 

Foi isento do serviço militar, por 
motivo de crença religiosa, o sor
teado Valentim Frederico Keppk, 
convocado pela 3." C. R . de Vi
t ória, visto ser religioso pro
fesso da Ordem dos Adventistas 
do Sétimo Dia . . 

Dando nova designação às 
Forças Aéreas Nacionais e de

~\~ean~~~ ~: ~~~~a dO~ér~:ta~~l 
sileira, o presidente da Repú
blica assinou, d ia 22, um decreto
lei , que declara : "As Forças 
Aéreas Nacionais passam a de
nominar-se Força Aérea Brasi
leira" , 

Machado & (ia. 
Agências e 

Representações 

C,i., PO'''' - 37 
R., Joio Pinto - 5 

FLORIANÓPOLIS 

Sub-',Inh. nOl prlnclP11I. 
IIII1DClplol cio E,..do, 

17P, 

Llndberlh est6 ' 
daquele jeito 

I 

Porto Alegre, 24 (C, 1\[.) -
Dc regresso de sna viagem aos 
Estados Unidos, o escritor Êl'i 
co VCl'ísshllO, fa lando à repor
tagem, dlssc que a qnase tota
lidllde do povo norte-america
no é infensa a Hitlcr, desejan
do ardentemente que a Ingla
terra ganhe a guerra, Sensível 
maiorIa puglla Jluru que seja 
dado todo o auxf1lo possível ao 
Império BritânIco, Acrescentou 
que Lindbergh está despresti 
gIado, e pouca ressonância to
ma a sua campanha, Concluc, 
afirmando que há grande preo
cupação qll,mto ao comporta_ 
men~o da América J-,ntln~, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A situação 	 Do p"paro da terra dependem aI 
<' 	 BOAS COLHEITASnorte-africana 

Que m ~e di' ! h' f' l' n ühcst.' l'\'<ll' o qu C' 
~t· lla~~a na .HI"i" :1 CIH :\Ol"tl' t' 1l· \'<1 110. 

::,:;:-:: ~ :::,':.~::: 
i lll l'd hllalll t'nl l', a rmw r alg llll lns in  PACHOLA. ~ l U ..... 
h·IT,\!.!; ;! {:ü" s t' m (m'uo tI a l'i\1II1mnha 
'IU l' 10.\ ~l' <l l·~I'Il\·tlh·t·. J~~ lil s ühscn 'u  CONSUlTE o SEU~INlaDOl 
I.;ÔI'~ 1,II'IJ;l nH~l' . l' IHrt-' l ' l1Ihl, muit o 

lIla i ~ lln·llI l' Ul t' :.-t ::l' ~l' huu::.u · 'nu gu l- R OF E C O P L OW L TDA. 
1Il'· d ''' ,·is l" I'C'I 1',ISlW(' 1in) sobre tlS 
., a:;;~ ;\ d {l~ ::l Il C;:'~~(IS 11('sta ~ 1I (' ITa. 	 RUA GOMES CARDIM, 511 - CAIXA POSTAL 251l - slo PAULO 

l 'umu l· ~ Jl lii..·;'\l · que os a lClll fl('S, que 
('ulI :-;('~ u il'a lll an iquilai' ,I Fl':lIl1:l1 , e m 
mai s 11 11 1I1(' II 0S 11111 1110s I ~ tlHe c ru 
l'u Ut.·h~ d i :t ~ <h'IT ntal':t1lJ l'xl~rv il ns in· 
h· iI·lI ~. '.11 c'u m .) ;l l'nnh' (' (' ll u:t !'\t)\'u e· 
:': :1 . li a nl~ I ;.: it- ; 1. 1I 11la llda . 1 1l ,~ I )~1;Í\' i n NERO - TARTUFO 
I' ( ; I"\~da . " ~h'jall1 . ;1j.!01';l.. <I:\1 u lo c ol · 	 ruí".I,i';'II.~'j!~ll::' uu~iu:'I~,I'I :~~~,~:1 ,i!:' t'~:'~::~ IIhu \' s~'lh' IUlI:ul :u, SUU M fon;-a... um lul.1 
~:'~'~~~~!:~~ ,~n::II':>I~~" :: ~;~ ~:::~~I~i\,::;,~ t'~' (,\" t~~ll: ~1:::; )a71~~t l~:::~, 1~~I~~i('4:~w:II~~jl~h:,711:,~" : :'nl.J,~:~~~~: ~!II.I~ ; II:::::I ..,MI:'::II :1::1:.:::::'1:1:,: .:u:":uu;a =~~ 
11 i ~I~~l ; : :" :-Ol~~;;Il:~n ~l~iI:l ~l'l" IIU <, " (' 111 l.'Oll ' ~~~~!U\ d~ II~',::~J II'1 ~II'I: I :o- uu I S:IIUh', I ;0111 01 111 :~I'\ a'lll:' I~,:.~ !~~'I';!,I~:~,',I: l:'~:~::"!:~I\:::::' ~~~i::~: 

:.:'~:I" d~:' 1i :';~~··:! al i· a ;nra jll' ond· ~;~~:li:HJ:~ :~::~ ::::~:#I;i::~~~:::' ·;!,:!,::f.~:,:m; : :,~::\(~~;::.::, 1~~~:',:~":.:.:l~~Y::·lt~~~r~I.~ I~';~ 
Para ~lH(,lI l't' l" l~ 111"(''''SO ]lesou . 	 li'i": ~':::"I'\t.,J{,r' lI d,i ""''' IMI:I ,lu ,l1l1hll'''' ' :',·,~: ' ~~· ;: I~!I:;n, ~:hi . I~\. I:,'aH!,:I:~~ ~~c~·~I::'!,õI~ t~~::: 

('" Ilua C' llIH'llll'nnrizadal1lclI{(', ;I~ h~,· 	 h' ",llIls1 I'u , 11i' :01 11:0-111 ' 11".. , . 1",,·";tm,·;II·l'o, "111 1111 da "ul; lh""õll;i'iu " HIU t ,I".I .su·11 d,,~ 
Iillh:l~ : llIt (l 1"inl '{~ 5: , l'{l llh<'('(, I '- lh t~S o s 11111' II'anSI 'H1'r l' li "ÍI!i, d u 1"III\",lulI fIU" ,:,)I'S I'. 11111' ~ ' IIUM'l{lIll1h' , \'0111 o~ . ;shldo. 

:~ ~;: ~~llt\'S \' ('~t lida 1'.) he~ as ~1)ll ~l' flll~' II ' ~:~:;I:~' I :'::I;~::'::::::::~:I:I:I::'I:;:;~I:;~:! '~::'Il'o!:;~ ::~~I~~~um; :::!~~;:!:::·:~;':f::'~,~~;: ~:~:::;~~!;;:!,~:;::;~1(~.~~:t:~~: 
( I~ nl:;~~lt~~.1.,1ffl\~~\\~t t Il(II)~" I, ~11'\~'1 ' :~~l' l~ ;:~;~f~ 	 ~E~:'~';~,:~:;::,:~F,; :i'(,::;:,~~:~~;,\!!~;::'i::::~:':'ii:~I~:;!~ : ::::~::'I ':~::~;:I:;~\:~.;~::;; l ,': :;7.~~r:~ :"~::I~i :::;::,:u~:~~~~~ 
ti l' tlla ~I 'I. fi ll1ailll' fallt nr ,li ' \'ilà"ia:-: 	 t::I '·I·:o-i.h'. IICI" :tl'o .. illl " b.I" ', 1111 '·I'.. lillll'lI· !'f''''. iIllIUOdldll'"'' "U I"m'ul·r-ê·I.u. U~Ii"" 

a I l' tIl :1 ~ . f" i a t 1":1 i~;i" ( > ,1l' Iill ll(':-Ol't' 11 · ; :~II "~~~::' I : I i,',',~" ·:;;, , :- ,,1:.'il"'.'" ;~:~~~' I III~.;I':.:~ : ~';!: :;~ ~I:;::'~:II' I:~~'I' I~~ :i: : I;II~::~ 1.:::;iJ !:: : I~, 1~~~~tl~:~I~:: 
; ',: ::iP:~~~: r~~~~~,l.li'.~1.' d~~~1 (~:~ ~m:~a'~~S ll l~ :: ::~:!~:..~....:~: 111~1I : : 1' 1:,I.!.:~ :: ;'l'o.. I~ ; "::~ar:~!::;,I~:. I:~:~ ;; ~::~"~~l t:~~; I" ::ll,"I:I' : ; t' l'o : ;.~ :;~~~:I';~:'~lI::~CJ:lt:;~I~: 
pal' ,~d il 1<,(' s itJI) d<'l'iclitlo li' ) ('a llll lO Durante 6 séculos, o históríco GuidhaU fez parte da vida londrina. Por um criminoeo ; HI :~, · I,I: il::::~.,.II" ~~:~' ,~~~: ~~:,~.~·,I':' 1~~;II~';!:I ..r;'II:;,~: ~ : ~':.::'III~:~;:~:I: ;:I ;: II~ ,I:,llt;;I;, s;,~~;~~N:.;:~h' I S itL':' naM 
11U1'afllt'lIt l" fllili1 ;I J" , t' !:' t ;1n ' '1l:l r N'C'1H10 ataque, durante o qual os aviadores alemães lançaram milhares de bombas incendiá- 1Il 1f11l ~ 11111' SI:IIIIu- I' lI! ' ill"I"c' l'ia l' 11'; "ah," ••• 

;:~ Il (I ~)I)(TI1~L':(' ~~I~~::)f:.~~.i,~~illt~·';'1I~' r~~,~~~ rias sobre Londres. foi destruida ou tra preciosidade conhecida do mundo ~:-~~II ~~I~~;'~:I~I~!:~~rl;;::~~IIIII ~~~;~;::c '~~:~::~:~1:01':1I~~'::; ~:~;'~~:~ ·' I ::~':~::~:::::;= :' ~::I:::'~I:':;:~..~~:::'::E~\~~:~ 
Il1 .HJ II~ . !'itlh :1 :1I' : 1 ~:":ât) cl t, l' llh'TUli , inteiro, que é o Guidhall de Londres. 11'1111111, u t, ,,"I"t' ll u fu i I'UIIIII ' IUI' 1i1t'1'a l· j,!i",l.. II' ''''''''':IIIIU'IIII' luda IlIIlI tl\o:l luh'r-·li

11I"nto ,'om (I ad n·n ••h"iu, E~:<; I ~ 11111<1 Nesta fotografia vemos arruinada a entrada para as salas do Conselho . ~~~~:~ I~'II' ::: ;~;:II,~:~~;UI:~i..!II,I:~ ~1 (;:'''~I,:'I';~:~~:ldll'II,:~ ::::11;;, I;I~ ~I',:': : : I III'!: ~III~ ;;IIII,~:,,~: :::: ;~~~'ul~~I~": 
tla~~~.~~~~ ~ !' (>:! :)!'i:;~:!:~:;~. :'~~lll~~f!~:~ ~,. Ilc' j<" (Foto especial de British News Service, para O ESTADO), ~',..'III\:~ ~ :O- :o-:;;II ~ " " ~II:::::!.':::I,;:,I;~:::f' JI;~~I""I ;·::;'I~.I""'~:: : '~';~!I':;,I:I: :~: :ir';:~I ; ':: :;I,~!~;all~~~:lu;~'r .. :: :: '(I::II~IIJf..::: 
(I C' ,x (. 1"('i tu lI;lzi!õ=la nãn 11 <', P I,iu'-"'" 11 "" , "li ,·, II:ul.... '''1' ' "" "1' 11 1"111: :1'" 'al,U;lb 1"'(lnundad.l!'!;11 ;\ 1"1 111 , Io ' thl " .. 1 '"0 I:{ li" .. t
:: ~:~tI\\ol~~I~~~~:e:l~l :~:~~~~~il~~ al~~~nh::I~~>;::1 Antes de comprar um Rád i0-Receptor J ara a guerra na ;~:I;~~~ll:I,;:: :: ~,II~~:: I;~:,::: 1:;~:~:J"':::II::,~:~~I::I:I::~:iJ:;~;II!:;: :::I~~E:;~: (:~:~~I;·::;: :·E,:~ I~':~~:. :t~,il!:;;::~;~~I::.: ~:::~:~~c;:~~ 
1I':.lc , s ('ja Ilnr tratadu~. s('ja 11(1 1" l'lI)I), faça uma visita à firma estratosfera "bll} u" JlUdl':O- l'ol' alhl J.: h' õI l'h ' j&" .. clt- ...,hllidad l· 111111'·" rui ,u :l h,." n os alo"!:i" IIIIU 
~!: ~:'I~'ll ll:: ~~Sf~~~'Il ;l~,i z:lTll~~~i1(' ~ )a ":! ~111 Sl . ~~':~::!I~t~r,\;:~'::,:,~:; iI~: : ',~il~'fi ' I~~~~. I;: ; :~11~;';:; 1'"r '~'.',', '. :~ :~:~;;::::::~~::::.::.:~!::: I'~';; :.: ~II:'I'I~;I'; ~~II~l'I;;, ,~~:: ~~~ 

;".:O.~::;. ~~~~d"U">lh'uS , \(. j' '' 1Il "(lu GERKEN & elA.. nis~~;~:s'G~~r~~ ' ~: ) . S;;~~~: \i:~:;~i~.~~;'.;':~\:~:i;,:if::~,:!J:·i!.q;:·;.::j~~h)\i:!:;~ ~~r;:;~~'~~:,;:f:;~?:ii~:i~:~A~~\:~:t{:g:',:!~~:~::·:~; 
C 'O~ll;:' ;isf/\,;~~·~~' i \ ·;.,ua)l>II::~!:~H!::·ll:h , rr; ; ;: ~ à rua Felipe Schmidt, 34 . R 1 F ,h- 11111' 1i ..11"1 " III J.:':ult ·; , ',f' ,' '' ''1'('" 11111'" I·...::iu .1.. "'al:o- . 111 11 .. 10'11 111'1', ,\ 1'01.:...•...l· . 

~;;..J:~;:'il[~~:~. ' ·II~n:" ,::I:~~·':";;:: ;~!~::;~I~: Agentes Auto rizad os dos afamados Rád ios ~!~:~~ust~~~:~v:"1ÍC~eU ; il~~: ;;;::;:: :i~i~:~~:):~~~i:~:,;J\':.:.~.~:f!:1:':~:~:;~·!;:::'1;';':':: r!;i::~g:(::i'?~:;~~~~:~:;~::):;:.~;i~:~i,:~~f:~~~:~: 
~~ci:\'~r~i~~~'~~:'~E~~i:':~~';:1:~;t~r~~ P 1-1 I L. I P S 2~~~~:~:g;i~:::~!~;~ã~:!:~~ ~F::~~~::·~,~~\1!~,f! !!::;~~i:~~~E\F~;~:1:~.{·~i~ ~;F.~~)~~:'~:·;'?\;:~~~~;{~Xt1!~:~f~~i)~;~~?~J~ 
dandn f01"(;' :1 li ~~l{' modo d(. I IC II ~ ; : I' , 	 de chegar de Melburne, 11I·1n. \..... 111. 1.;1111: 11 ,h' f,lU' ;·l'o!'il< 111":0-111 11 \" b .l· «Uu"Cllr-n·i.. cf:! )I:w":i" , 

~,::~t~~::~~,::1~~~~}~,)~:{::j,:l;i?ti~:,.ii~~ r====v=e:n:d:a::se a::::' =Vi=s::ta==e= a==lo=n=&=o= p=r::a=z=o==::::, ~~~anf:!c~~Fii;~:c~~~:;:?~:~ 
111'(1'11111:11111,. ('111 ~fJ1J in,Jên t'i a fi" 1'(Jsi· grandes altitudes, acreditando· se 
«.: .;c~ , ·s lra lt~ J.:i('H ~, .\111hos cufl'<'lIIam que, dentro em pouco , será pro· 
~:I ; II ' /il :J~:::~l\c: :: ~ !~a ~"'Ii I:\II'i~~ tl:t; :~ ~::~n tl\; ;~~ vavelmente a guerra estratos
« :t l'tj l~S , fêrica, 

1l,.~ "~,'Il Z"::~~1l:":~ ':' ';'~"~::~Õ~)\~sr;~~; 	 ad~~ta~S~~~h~~i i~:Ug~~~:r~l~
BlO!llrallo I)OIICU ('ficicntC's conlra 	 uma câmara de baixa pressão, 

;;a ~~~~ tI(;:>;l17~I,C I;;:~~ à~I" \':~ ~~;;I1~:~~lil~l;I~~ 	 :~~o~:~~~'s~oemd~~~~~~=~e:::r~ 
~(' 1 · I1l '-t n it..\5 num " illl l);1sse" ~ ,' (0111!""IU!Od1l 1'3m en!c ('a stigad:ls J)cla~ 	 cicios práticos de uso de más·
ft"ll'C;a,.; di!stc llríllt'illC dn ti,' ica quc «~ 	 caras de oxigênio em diversas
° ~clI (,l 'a l Wave ll. 	 a lt itudes. 

C(lItSitl(lnln<!,) lo di.tS <.>~saf:; 4' h'j' 1I 115' 

1:"llwial". n·..sc q U(I f i !, Il il zista,,,; <,stflf) 
j' lII \"t"'~ l leril d e dar u m rlaSs,) a rriS('a,
.In, leuta ndo nlaCal' OS i ugl ps~s no 
].'a k e na Pale-st ina. Arriscado, por· DUAS CASAS' 
qu<,. antcs. te l'ão que <1om iUilr erela 
q ~ie .. tambem é uma Hha", e porque Venf\em-se duas ótimas ca· 
maiores e mais d itíc ieis de mantel' .~ 

scl'ào as linhas de comunicações que Aviadores alemães (u~ dos quaill P08Su~ a cruz .d,e. fer- :~~i2,l" àmr~:àl~~~~ P~:m~~, 
~p fa J'ã f) a través do lrediterrâ neo. ro), capturados pelos .ngles~ell, na estaçao, ferrov.ar.a de em freote 80 qU8rtel do 14' 
..\~nl'a. se ad ic ionarmos a isso a fu ga Londres, esperando~ conduça~ que .05 levara ao campo. de B. C., 00 Estreito. Oportuno 
r'spet:wular dc nudolfo Hess, vé·se concentraça~ ?OS pr'8ione.r~1I de guerra. emprêgo de capital. Io[orma
qu ~ n U(;O Jlazista tem seu defeito de (Foto especial, de Br.t'lIh Newa Serv,ee, para O ESTADO). ções 08 rl"dllçl1o do ESTADO. 
tt: lll1wra c ta lvez csteja maispróximo 
dn f l"óJ c' tul'a. do que se pensa, v4 

Floria llópolis, llaio. 19... . 

N	_. f ' I NLe~:!~ttO~8~~!a I;;;:;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ I 
ao Jogue ora. Francisco ~ Toleo. ~ ~ 

SERENUS 

lioo D . 12 B, (jUOIO à Fàbrlc8 DRmisoi) coloca-se sola oova, PELO ENSINO 
"u qURlqul'r concerto em SHplltClS de borracha, g.JOCh88,APANHANDO ciotos de seoborll~, blllRRS d'àguJ: , bicicletas e pioluras 8 ---	 :,,,,',' 

um Oue o (à pistola ) Dali mesmas: Correias de 1008 e borra-	 Apesar dos ataques dos alemães, O comércio mundial brithico 
oh". para tod os 08 fios.-Preços módic«:'s. Evltam.sa as confusões continua sendo mantido pelos navios mercantes comboiadoa por na. 

v.-	 5 Para a uniformização do en· vios de guerra. 
-------- --- ---------- sino normal em todo o país, a Aquí está um dos canhões de um destroyer dum comboio . .emRESFRIADO? 

~_._"..,.,.....----_ ~~.~~=~~.....__.......... .-"_..,,.. ... lei federal tornará válidos, no preparativos para entrar em ação. . ' 
Faça ido ••• Ajuda a território brasileiro, os diplomas (Fóto especial de Britillh NewB Service, para O ESTADO)_
ellitar o. re.friado. 

de professores pri11lários conferi- Cl b D dA ' 
Quando começar 8 .,,"".r, a fun· 
g~r ou a sentir o nariz irritado , • . bse 	 ~i~~ ~o:n~~~~:erp~~~la E~~!:~: u e oze e CJG)S'O' 
~ o sinal de aIarme da N,Jtureza( 
Pro.ldo""l. Lo.ol UseVickVo-trO'noJ 

da~~:r:~: ::·~:d!~~~ ;:.~~~re~~ CONVITE ..~ .' ~ 
ri~i~~~::.U:~~r~a~~~e~~car~~id:; 	 tando, de futuro, intell>retações Convld••s 11'1. nc......... f• .ml. lIIIfIi íillit1
~Ie começa a atuar, estimulando caju- contraditórias e nocivas, - lem· rem à csolri•• 1111' .... cI.... I.var' .....t.... :Jdzbu , 
~a~c~fJ.:d~~rv.~~t:~ltr~ ~âi~~ 	 bra o .Correio da Manhã_. A do~lO. di. 25. à.21 h.ra., 
menta especia lizado para a "zona de 	 expressiio -mantida- importa em n.rI••,!IIÜI. 22 11...... ÍIe li,..,
perigo" nas viasnasais, onde começ:Jm 
quasi todos 05 resfriados. assim considerar os estabeleci- SOLOJl S. YIIIIA. 'SIcriItitI ' .. ' " 


men~09 do gênero apenas .sub- 212 '. . ····. 2'f,'~Z " 
----------- venelonados- pelos Estados? Em 

alguns dêstetl - Goi"s por exem·
Agradecimento pIo - a maioria de tais escolas 
não é do governo regional, masPrlo presente. torno público dêle tem os subsídios indispensâmeus sinceros agradecimentos ao veis. São dezenove, com o auxl·Capo da Força Policial Dr. João lio global de 60 contol, por ano.Rosário de Araujo, pela dedi Claro que, se o ato de .subvencação, carinht.· e competência, cionarl não implica em "manter.,com que se houve durante o os professores titulados pelas sub· .tratamento de minha .,posa vencionadas estio à margem deFrancisca Ferreira da Silva. quan qualquer beneficio da nova lei.do vítima de grave moléstia . São coisas que precisam nilo ' Fpolis, 21 de Maio 1941. dar ensejOl, amanhã, a debatetl,MANOEL TEODORO DA que seriam fatais. Já h" muitaSILVA . confuBilo com os diplomas de

214 3...s-2 médicos, Bdvoa:sdas, engenheiros. 
farmaceutiCOl e dentistas, expe·

Méquln. de escrever didol pelai FBculdadetl dos Es
Vende-se uma .Remlngtoo. Quando OB aviõ.. italianos tentaram o primeiro craid. tados, que foram e deixaram de P ilota 110. ~I.I' I:aq\,\~~_. .... Co;G. e\ljo ClMfe honer4rio 
uS8d8 Ver e t~alar oa 8(1êo: contra Londre., foram interceptado. por caçoa Hurricane ser reconhencidal pelai Butorida- , o Primeiro ' MiÍ\iàt~;:Bri~~nlco, I_cio _ relAt6rio. 
e i8 d~ Moinho Jolnvllle, à rua que em 15 minu.tos derrubaralr! 13 aviões it?lia~os an- de. federaÍl, ou, meamo, que • PGJ'a,:·o :Se·r",iço ~a~~."_ ._"", 
Fraoclsco Toleotloo. tes qua uma ~n,ca bomba ating,..e o s610 br,tâmco. Aqui nunca o foram, embora de ori- A e.quadr,lhll mc:lu. · ..ia ;. pU~~~., ' queJd po..uam..a 

O 8 está um caça ,taliano abatido quando regr...ava à Itália. entaçilo e contr61e da. adminil- Cru. de Dilltinço.oemV6o. .' 
000 1 v- (Foto .'Ii'acial ela Brltl.h Na.,. Sarvica, Jlara O ESTADO), traçOcllocail, (Foto BlpBCIlal el. Britiah Nawa Bania." para O ESTAJ)()),. .. -J. 
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I ~- .... :ta ti .. li INI s 

Minas e o próqr~El'EI,o ; "indus,~~~i~l 
O governo acabadeàssillai" , 

importante contrato 
jã é do domínio público a Gafanhoto, situada no rio Pa· sob o ponto de vista técnico,como 

construção iniciada recentemente rá, nas proximidades de Divi- econômico. 
pelo Governo de Minas do seu nópolis, Nas fotografias. vemos o insig
grandioso parque industrial, si- A instalação hidro,elétrica do ne Governador do Estado, Dr. 
tuado a cérça de 12 quilômetros Gafanhofo é um dos maiores Benedito Valia dares e o ato da 

empreendimentos no seu genero, assinatura do contrato para o 
até hoje levado a efeito por fornecimento dos materiais ~e
qualquer estado brasileiro. E cânico-elétricos para a usina do 
um plano grandioso e arrojado Gafanhoto e sub·estações. A fo
que bem demonstra a confiança lograria foi tirada na ocasião em 
no tuturo de nossa terra. que o Dr. Odilon Dias Pereira, 

A instalação completa cons- d igníssimo secretário da 
tará de uma uzina com quatro e Obras Públicas, 
unidades hidro-elétricas perfa- contrato em nome do Estado 
zendo um total de 18600 cava' Minas Gerais. À sua esquerda 

v ê·se o sr . E. C. ' Givens, repre
sentando a International Gene
ral Electric Company, ambos, 
ladeados pelas testemunha. e 
outras pessoas que compareceram 
ao ato. 

de Be!o Horirontc. Enc parq e , 

como o fôra a própria capital, ao ar livre ao lado da uzina, sista e corajosa, o Governo Mi 

foi estudado e traçado com to- uma linha de transmissão com neiro acaba de iniciar um Cl:lpí 

dos OI requisitos de uma cida- a elevada tensão de 88000 vóltios tulo novo na história económi, 


PENSE NESTE PONTO 

ao escolher o seu 
novo refrigerador 

Eis um ponto que vem causand o sensação, 
entre as donas de casa de todo o mundo: 
Paredes Refrig er adas. Só no ano passado, 
foram vendidos mais de 100 mil modelos 

Frigidaire, dotados deste característico, lt que, este sistema 
revolucionário. graças ás suas serpentinas embutidas nas 
paredes, proporciona ar não circulante , uni formement e frio 
e úmido, q ue mantém o viço dos alimentos, preserva suas 
vitaminas, sua côr e seu sabór. Nào deixe de considerar "este 
ponto", ao escolher o seu novo refrigerador . E lembre·sc... 

Só é legitimo 

de ind~strial ,:,,~ema e se~á.o e uma su~-estaçã.o abaixadora ca do grande estado montanhês. 

consumIdor ef,c,ente e economl- no parque mdus~rlal. Maior potencial de riquezas, o 

cC? .dal e~orme8 reservas de ma- ':~ra o '~rnecUI~en.to dos ma parque industrial de Belo Hori, 


te~:a P~'::Spr~~e~:~a~~. ener- :~~~~s àmUe;i~:lc~,~~~:~c~:Çã:~c~~i zonte com ~ua usina pr~pr.ia~, 

ri- el~trica necessária ao fun - aberta uma concorrência pública, uma .da~ maIores do Brasil, Ira 

c:ionamento do parque indus' tendo-se apresentado seis. gran. c~trlbUlr. para melhorar ~ pa' 

trial, O Governo de Minas re- des tirmas. Foi aceita a propos. drao de VIda da populaçao de 

101veu construir uma nova e ta da Internacional General Elec- todo o Estado 

poIlIUlte uzina hidro-e1étrica . E tric Company que se caracterizou Belíssimo exemplo de arrojo, 

foi escolhida a Cachoeira do como a mais vantajosa, não só visão e patriotismo! 


j --- ~~-.f:il~fl Fl'igidoire
I' '~ í il .1 eo refrigerador fabricado go-
I -' ,il~: I . rantido pela GENERAL MOTORS 

.)"1 . ® "1 ' ~ , ' CONCESSlONÁRr05 fRIGIDAIRI. IM fLORIANOPOLlS 

.l",'t,;.~ ! S/A CASA MOELLMANN 
.,1 ~ 15 de Novembro, 1 

CONCESSIONÁRIOS NAS PRINCIPAIS CIDADES CO PAis 

Companhia • Aliança ~a Baia • 
Funded. em 1810 Side: BAIA 

Sequros Terrestres e Mal'ÍtimoB 
PlLULAS DE BRlSTDL 

Dados relativos ao ano d~ 1940 
Capital Realizado Rs, 9.000:WOI>OOO

MAouIHA DE ESCREVER, vt'n · 530$ ?or~:~v~I~:~C~r~~~oJI~I~d~~d~: Reservas, mais de 54.700:000$ 000 

de ·.e por 150$000 curta8 e longll~, caixa 50x26x:!3, 2 Responsabilidades assumidas, ~.929.719:000$OO()

Rua Tiradentes, 56. anOA de garantia. Receita 28.:i58:7 t7$970 


Tratar com - Tremel. Engenheiro Ries.nf.ld, Atlvo em 31 de dezembro 85,964:9651>032 

São Paulo - Rua Prates, 43 Sinistros pagos 7.323:826J800 
---_.,-- -- ---- Bens de raiz, (prédios e terrenos) 22 354 :000$000 

Adeio Moreir. 
SIAl SIHftI SI.6ft! soCiedade Cooperativa de Responsabilidades ADVOGADODiretores: Consultaa e pareceresLimitada Dr. Pamphilo d'Utra FreÍle de Carvalho. Epiphanlo JOSé Ações clvie e comerciais

de Souza e Or. Francisco de Sá. SA 110(1 Dl IBanco de Crédito Popular e Agrlcole VISCONDE DE OURO 
PRETO, 70

de Sinta Catarina Agências e sub-agências em todo o terrllórlo nacional. Fone 1,277
" .... li•••) Rua Tralano n.O 16 - S~de p'6prla Sucursal no UruguiU. Reguladores de avarias nas prin


E' o ualco forllflcilllle 110 Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rUflcada cipais cidades da América, Europa e Alrica . 

maado com 11 demell'08 n . 1 ~m 20 de Seteml>ro de 19õ8.
loolcoa: Pbolpboro, Cal Endereço telegráfico: BANCREPOLAelo, ArlcuIOlo, Voaadoto, 
111:. Com o HU lISO uo 11m C6dlgos ulldos: MASCOm la, • 21, .dlçlo Aqente em Florianópolis 

de 10 dlol, DorO-H: 
 FLORIANOPOLIS 


EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

I - Lev'lItUlento .er.1 Emprestimos - Descontos - Cobranças CAMPOS LOBO & (i•. 


d•• rOrç•• e yoU.I....edl. 
11 do .p~tUIe; e ordens de pagamento. RUA PELIPE SCHMIDT N, 39 


I'--Dellpp.recl..ellto por 
 Tem correspondente em todos os Munlclplos do Fstado. 

ao..pleto d.. dO/e. de CI· 
 Representante da Caixa EconomlcA Federal para 11 vende Cala. pOSt8l 10-- Tt~IOIJ3-1!JttL r., .ALUANCA'. 

be;a, IDIO.DI. e DeJYoll.· 
 da~ Apólices do Estado de Pernambuco, com 1I0rtelo 

..o; semestral, em Mfllo e Novembro. Sub-Aqente em Laquna. Tu.bcuão. ItaJG1, 


3'-Co..b.te r.dle'l d. Blumenau e LaQe.. '
c_ :Paga 10d:: ;10ç~~~,:~ J:a~la,~:~r: :'I:::!~=~coo~ EslUOIdepre••lo lIervo•• e do •• 

...rtCÂlellto dll .."o. o. Mantem carteira 'l"peclal para adminlstraçQo de prédloll,II:=====2~~~~~ª:~::::==~1I 

Inol; Recebe dirlheiro em depósito pelas I 

melhores taxas:..~~~:?e"r~oõ~II:.~·D C/C à dlspo~lçQo (retirada livre) 2% 
O !la.leDol ~ Im••r.n C/C Limitada 5% 

dll de.coter', ."Ientlfica. C/C Aviso Prévio fi% 
Oplllllo do dr. Hllloel 50. C/C Prazo Fixo 7% 
'81 deCo.'", Aceita procuraçi!.o para receber vencimentos em to

das as Repartições Federais, Estaduais e Municipal., 
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•• • 	(ompanhla SiderClrgica Mldonll 

•• 
 Ag 1I~~~:~~~!~o :: lr~~IIII~On!~a tlld~de~~~óC.29~: 

••••• 
maIo cofrente, a venda de açõe8 da Compiuiblã<" 81: 


derúrglca' NaclonHI. :. .. "".1 
Call/1 tllulo é dó valor de duzentos mil réli 

(200$000), devendo 11 prlmeirl1 pre8lação (20% ) sei' 
paga à vista e a8 quotro restante~, de 6 em 6 meses_ 

• 
•••• 

SeDdo as açõe8 nomlnatlvlls e só pOdpndo ser 
adquiridas pur ~rllsileil'os, solicita-se aos que pre
tenderem adquiri ·las a prova de nacionalidade bra

~ 	 l' 
sileira, ,. qual poderá ser !ella mediante a exibição 
de carteira de identidade, certidão de nascimento ou 
de casamento, ou de~reto de naturalizaçllo. 

Em se trRtando de firmas, sociedades ou em• 	 FORAM DE 1!1ft! ., presas, deverão provar, também, que silo brasilei
ras, i8tO é, constituidas e registradas DO Brasil, de 
acordo com a8 leis brasileiras. 

A Companhia Siderúrgica NacIonal reserva-se 
: 82 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.195 (ONTOS : 

o direito de encerrar li venda antes do prazo esti! 	 com as seguintes combinações: : pulado e [ará raleio, se a subscrição do pÚblico 
exceder o número de açües. 

Florianópolis, 7 de Maio de 1941,: BPJ NSU UPT PDQ LMU YUJ : 
Pelo 13ANCO DO BRASIL _.- Florianópolis: 

• Amortizados com 100 contos • 	 João Leal de Meireles Jr. José Pedro Gil 
GrreDte Contador 

• INSTITUTO BE:'oIJA~llN CONSTANT -- Manáos Amszonss • 
• CONRADO CA13RAL S/A., comt'rciantes, Rua Major Fscun- .I.~=~~==~~~---------=~==·I 
• do, :106 - For!a:ezlI . 	 Ceará nu 

• Amortizados com 50 contos • 
• ~~;R~E~e~;It.~\~"lS JU NIOR - 7 \Vhilt'hall Road - Tucka- U. S. 1\. • 

: ,IOSI:; BUENO BHANDAo <:ANTOS - Agente Fiscsl <!o Im- : 

• g~~tg01t;., C~~~~~oPAS~~S~~~~~~oa/8'Í.élc~~iCO da Uzins Calt'Dde S. PA ULO • 
• - Catende Pernambuco • 

• Amortizados com 25 contos • 
• ~~~.JtlI0Jltt~ER,Rua D . Pedro, 140 - Parnalba g~~~1 Federal • 

• DR. JOst ATILIO VERrl, médIco pm Soledade K. G. do Sul • 
• Snr. DR. ERICO DE AHltEU SOJ)RI~ . médico, comerciante •• 
• e capillllislll , lfago da Misericórdia , 23-40 ando S. PAULO 
• ALFREDO FIRMO DA SILVA. p ; ~ /e sposa, Snra. Ismenia L. • 
• Firmo da Silva - Tabelião da Capital, A Rua da •40 

• Quitanda, Sô 	 S. PAULO • 

• Alé Abril p_ pasudo iá foram amortizadas 83,.90 cantas de réis • 
• Solicitui a relução com pieI.. dlls tltulos amortizados. Da Sédo 80cilll ou ao • 
• Agente ADOLFO BOETTCHEI?, Florianópolis, Rua felippe Scbmidt sln. • 
• IEdificio Amàlla Retol • 

: Sul América Capitalização :•• o próxlIDo sorteio de amortiZ\çllo será reallzldo em 31 de Maio •• 
• de 1941 às 14 horas •• 	 • Goodyear.••....•.... ....•........•......•.•.
~ 

Dôrdedente? 
Indllstria Brasileira 

I ••U•••I••••••••, •• _ 

'111 ............... 
 Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 

Sdltos de Borrachd-M~ngueira!l-etc. 
Irmandade do Divino Produto! de 
Espirito Santo e Asilo 
de Orlãs -São Vicente 

de Paulo-
EDITAL Cia. Goo~year ~o BrasilDe ord"w dn Irmao I'rove · 


dor , convido R todos os IDem· 

hros deslli Irmandnr:'J e liéif com Fábrica em São Paulo 

em geral pAra fI~sistlreID à~ 

l"esta8 de nosso Divino Patro

no, que serão celebradas no~ 	 DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA:-. 
dias 1,2 e 3 de Junho vindou 

ro, obedecendo ao seguint\' 

programa:


De 25 a 3! do corrente. - Carlos HC2pcke S.A. 
NovenB, às 18,aO. 


Doming'l rle Pent.. costes: 
Às 6.:10, MisH' com Comunbilo Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul 

(ieral dos Irmãn ~: às li !toras - Joinvil!e _. Lages - São Francisco do ~ul. 

Missa BoleDt', com aS81litênciH 
 Mostruário em Tubarlo. 
lIo Exc~ lentl..imo e Reveren 

.lIssimo Senbol· Arc\'blspfl

Metropolitano que pregará ao 

Evangelho. 


Segund/1 e terça-feira : MIs· 

~a rezada às li horas e I~dal

nha às 18.30 horas. 
 Farmáci. "Esperança"

Durante a festividade ha

~~~~d~~~~~~~~~led~e~~9~u~~. G A S E D E S E D A 
do 


farmacêutico NILO LAUSCo~s!stório d~ IrmaOdade Qualidade superior e resistente, Estoque e impartoção. VOSO 

do .Dlvlno Esplnto_ 8linto e ITO & elA. - Rua Irman Simplicianll, 78 - Caixa Postal, 

~:J~a~i~.?r~~ iÕliod~ic~~t~ 3132 - Te!. 2-8784 - S. Paulo. Hoje e .manhã .er•••u. preferida. 

de 1941. __ _ Oroge. n.cionai. e estrangeir..
l 

CÂNDIDO FREITAS I 	 I Homeo...tia. -- PerFumari••• - Artigo.
Secretário. EM FLORIANÓPOLIS, 0"' 

212 6v-2 	 de borr.ch. 

C i , R t t BOM DIA 
RepresentanteS e a e e es auran e - Garante-sI! a:'exata observo.ncia de receituário lDédlco 

viajantes foi, é e será a casa onde se servem oa 
Precisamos para toda8 a8 a· b t PREÇOS MÓDICOSI

e zooas do Pais. Negócio sé- m IS sa orosos pra os aos menores preços R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do 

...... ...,.,,,," ,,,,,,,
:-_~~. .. 
d~:c~~~r.r~A~ ~~!~J:I~:~~::tL'!: ~~:, -~'" 
tnlvet. do um& tlCnlll\ç;t o de ~dumo 
quu o incomoon. Em .'S.,ida Têm 0i'I 


n7.(~ lImCII. ns Cnlct:tçôcll, lUI arden 

cirut e na C'nim hrnH. lncomooWl í'l'lt08 

q un {~ fnItRo !lu precaUÇÕC8 podem 


~1~:;a~~o~l Li~~J~ i:lI:J.s.~c~~~·m: 

;1~~,\~~iB (~~i~:;~~~~t.nrJ~~r:"f!~~Y-!:::;: 

t ãu l.·(J llh (·I~ i l lo nculn\Ii7.ll. mIo 8Ô . 

menta o C"I't')\,'iO rio ncillcz; ' I'te #J 

c)lIn!l.i I!Cmpro n. camlll ,I.." dores da. 

KII~ (Ji~l'1ltói" . comI) t.f\mbcm oobru .. 

mlll 'nK:~ 1':st rmlRt"al irríl:uln. dum J"C

~~~~:~I~I'~~I~~J~!ln~~ ~\:o~~~~ ~,':!~i~: 
á n:\t.llrl'l,3. fn1.cr o II#!U trabalho 

~~rR~1~::~~;nMU I;~~kt~~c~d~~~~: 
Ui!mr.1tl/\ doi.o um ulh'io imedi:\to ú 

IIrtlénria~. á,K C'aimhras. iÔ.II contro.c

ÇCoCK o n. t.oclnM 811 dort'S do rtltomngo 

t' . grnçAs jt. (·Ia. recuperará em pouco 

t cm po:l. SW1 bôn. digestão do outrora. 


' 1IIGUTÃO ASSEGURADA. 

WÁGMmESIÁ 

BISURADÂ 
Á lI~ndo ~ 	,040. a. form.tJ'Uu, .m p6 


CI em ,allldo,. 


08. 	 RICARDO 

SOTTSMAM 


Ex-chefe de clJ
n;ca do 

HOl'lpital de 
N u~~ru b(~l'g 

(Prors. L. Burkbardt 
e B. Kr~uter) 

Especiolista ('m 
(;i1'UI'!1Ú' t;(,1"I11 · 

Alta cirurgia, gyoe 
cologia (doenÇ88 de 
senhoras} e parto8. 

CIrurgia do systema 
nervoso e oper&çoos 

de plasUca. 
Coa,aJlorlo li ruft Tral3
ao, 18 (das 10 áa ti, • 
das tr> 6, 16.~) Tele 

phone - 1,_ 
Res1dencla , ru. BI!
ievee Junior, 20. -
Telepbone - Ujl 

Terrenos no -Bàia.w:riÓ· 
Escolha já o seu lote·· dé ter- . ~ 

reno no Balneilrlo da Ponll .do 
do Leal. As conslruçOes aumen. 
tam. A planta dOI .terrenollch•• 
se com o sr_ Arl SaDlol Perelrl 
que se Ichl eDClrregldo d. 
vendi dos lolel. 

CLINICA -MEDICA 

MolelUa' Inlernas. de 


Senhora. e Criança. ein 

Oerll


CONSULTOR10 : 

Rua FellpeSchmldt-Edill
cio AméUa Neto·-Pone 1692 

9 ás 12 e 14 b 17 hor.l. 


RESIDENCIA· 

Av_ Herclllo Luz. 186 · 

rio e lucrativo. Ótlma8 con- REFEIÇOES A QUALQUER HORA Mercado. frente à Casa Hoapcke). - Phone: 1392 

~·t'~Hfr:li~s ~:l~l~~BI~: Rua Joio Pinto - 27 fone 1642 Att.nde a chamados ,097 -	 Silo Paulo , 185 11I~_1.________________•____.1....14_____• ___.. 
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I 

o 	Estado 
D/ar/D 	 VUPlrlll.o 

B.4aoo&o • omo..... 
Na "010 MaiO L 11 


Tel 1.22 ,,;,(j~. poe~' I 


Ne c.:,,,.,: ,
AMe 
'-"'t.,........
... 
"-e a.u\M)

,.,.,/11. ,'No 

~H~============= 
lfiIOOO 
151000 AVISO AO POVO CATARINEMSE 

~- lIH4ÍIiDt. eoutraalo =:'.. '''';;;';';' Llnh. ·diretl ,'· Pórto ·. Alegl'i--Aól'ilnõpóli. 

Emprt;,.Jâeger & Irmão :,=-...=:=:~II ~::~:: ~: ~~~!~n~reO~~~ à~:~!Ç~~O~i:~~~~~: ._ 
...... ~CIII . , ' às quartàs e sábados 

:======, .==~=== 11 Saidas de Al'àranguá às quartas, • 
. 	 áb 'd d' e 

" ' . s a os e ommgos •QUI' ", f.e.liz 7
!li .........oe. UÍI,'tires,' te, sO'-, LAq'DIt, .m FlDrlaDDDDUI: DAYID SILYA 
 I...•••-. , 

:,,~:,=I:i~tiO t~~o seft~: 
t CICn•• ao pt'OI. ,Oníar Khlva, 
C&lJ;I POlta1, 4ffI. Rio de Ja-

M r:...: ~':~=:é~~ô~pe~:~~ 
... IDrtua I uôd~.:,~~o, hull. . 

--~~~--~~-ALUGA--SE 
""""-_ - •• .nl~. . 

_ CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
.... cair ta C. ·(IU •.;..____,____ não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISOOO, fios para 

instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
9II1II........lwIaI.. f&; Agência-Rua 10:10 Pinto. Armazem - Cáis Badaró, I$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 
............. 11......... 	 I 

a.rtca.. ......181 •• CllIr'I j 9 - Fone 1007 t2 . Fone 1338 
I IrILlr wa. ....ldItUtt 	 Inslaladora de Florianópolis

141..... L. ....." .%,4 H. C. DA COSTA -- Agftnt;-  RUA TRAJANO, 11 e FEUPE SCHMIDT, li-Fone 1674 

1 • 	 liquidação ttt 111 111 111 

A CASA DA UAA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidação, desfazendo-se de todos os seus 
irtl'õsporpreços ainda nunca vistos, Todos os nossos artigos são novos e de padronagens ótimas, porque o nosso $tock é renovado 
êonâtântemente, saindo, portanto, V. S, plenamente satisfeito, comprando em nossa casa. Damos abaixo a relação dos preços de alguns 

~ 

, COMTE. ALCIDIO: dia 26 de maio para Paransguâ. 
Santos. Rio de Janeiro, Vilórla. Caravelas, Ilhéus, S. Salvador 
ii AracaJú. 
- DEfENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREfEREN-

SEDAS 
Seda Façonné lavrado 
Seda Lf.qué olm todas as cores 
Seda Gran1t~, em todas as cores 
Seda Polnt à Jour 
Seda GUré, artigo pesado
Gabardine o1e seda, cores modernas 
Selim Lamlêre, a.tlgo bom 
Seda de bola 
Romano de bola, al,tlgo moderno 
Laqué xadrez e desenhado 
Laque lavrado 
Lumlêre lavrada largo 90 centlmt'tros 
Seda quadrlllé: artigo pesado
Veludo Chlron, em dlver88S corps
TaletA Uso 
Tafelé, xadrez grado, moderno 

CAMA E MESA 
Cobertores paulistas para casal 
Cobertorl'l paulistas para solteiro 
Cobertorel x..drez, para cal8l 
Cobertorel xadrez pard lollelro 

", 	 Cobertore. xadrez para ca8al 
Cobertorei deseDhados para casal 
Cobertores desenhados pare eoltt'lro 

: 	 Cobertores fantasia, meia la, para casal 
Cobertores fantula, art. bom, para caIai 
Cobertores para bebê de 
Cobertorel elcurol (reclamo) 

====.:==P=R=A::Ç=A=l=CI=!.=IE=N=O=V=E=M=B=R=O======, 

LLOYDBRASILEIRO 
-PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Norte 
no SAbado, e para o Sul na quarta·relra): -COMTE. AL
CIOIO', -COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO·I 
• LINHA PENEDO/LAGUNA: _MURTINHO. e -MIRANDA. 

LINUA IUOfLAOUNA: _ASPIRANTE NASCIMENTO.. 
TUTOIA!FLORIANÓPOLlS 

F R E T E S D E C A R G U E I R O S 
VAPORES A SAIR: 

PARA O· SUL: 

artigos, para que V. S, se certifique do que afirmamos acima, 

I Cretom, Royal Branco, 2,20 mel. 6$200(UIOVer, ar!. fino para rapaz um IlSOOO 
metro 0# 2$700 Cretone Rl)yal, em cores mel. (i$200 Pulover com manga para homt'm um 14$000 
metro 3$500 Morim Taubaté peça 29$000 IP.ulover listado para homem um !2SOOO 
metro 5$000 Morim Oficiai peça 10$000 ' Casaco Iislado de malha para senhora um 11:$500 
metr f) 5$()I)O Alvejado FRa:iIIar peça 15$OnOIPulover de pura 111 para homem um 3()$()()() 
metro 8$500 Alvejado Ouro 	 peça 12$000 Celete de malha para rapaz um 5$500 
metro 10$000 Alvejado Marques peça 
metro 9~OOO Alvejado enrestado, larg, 1,45 peça 
metro 7$000 Algodão 121, spm goma peça 
metro 7$000 Algodão larg. 90 cento peça 
metro 4$500 Algodão enrestado, larg. 1,40. peça 
metro 6~OOO Algodão enrestado, larg. 2 ml. peça 
metro 13$000 Atoalhado branco e de cores metro 
metro 13$000 AtoalhRdo tipo ingles metro 
metro 45$000 Jogos de renda para quarlo (7 peças' um 
metro 8$000 Guarnição para mesa de jantar de 16$, 19$ e 
metro 7$000 Guarnição para cbá uma 

Guarnição pintada. corloS firmes uma 
um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: 
um lõ$OOO Sombrinha de seda com cabo comprido uma 
um 13$000 Sombrinha com cabo comprido para menina uma 
um 11$000 Sombrinha de trlcollne 
um 15$0110 Tapetes para quarto 
um lõ$ooO Camisa Socega Leão para homem 
um 12$000 Camisa 50cega Leão para rapaz 
um 118$000 Estojo de chlcaras para chá 
um 31$000 Estojo de chlcaras para café 
5$ e 7$000 Pasta para dentes Kollno8 
um 

Colch81 de veludo para casal uma 
Cocbu de lustao para cual uma 
Colchas de lusUlo para 10Uelro uma 
Colchas brancal para solteiro uma 
Colcbas reclamo uma 
Colcha de Ieda com rranJa, pllra cual uma 
Colchas de eeda com rranja pllra loltelro uma 
COlchaÍl de seda com bico para casal uma 
Colchas de pura seda para casal uma 
Cretone Royal Branco, larg. 1,40 mel. 
Cretone Royal Branco, larg. 2mts. mel. 

~'-r;r~-. ~. •""tICIl • .-.........~-

4$500 Pasta para dente8 Alvldente 
21!$OOO Sabonete Lever e Oessy
15$000 SlIbonete Llfebuoy
11$000 Capas de borracha para senhora 
10$000 Capas de borracha para hompm
6$000 Malas para viajens de 22$. 24$ • 

38$OOn Malas de couro de õ~$, 6[)$ e 
31$000 Pastas e@colares 
34$000 Maletas de flbrollle esoolares de .$ e 
[)9$000 Liga de borracha para senhora 
4$000 Pulover ollmploo para criança 

5$600 CasaqUinho de malha para menina 


I·...... 
• E.presa MIeIOftII de MI.'I1fIO ___.
e Tranlportl r.pldo di p......lro. I cara.. com" vapo,.. 
• .C.rl Hc:.pck,. , -Ana-; un\caman11 di car... 
• 	 com o vapor .Mu-. 

I. 	 I8AJ,DAS MENSAIS DO PORTO DB FLORIAKOPOLIB 

: 
e. 	 ~:ia....~." ....'1.I .. ·;~r . . :~~ : I u... ,po,:..... ""'~, .r.: .,~ . '.!~1.. t. alI 

' ,e : Santos. ' .', " Escala Slo t'ranclsco 
• Tr&uportes' de paísallelros 
• ' e cargas. Transporle de cargas

•":e ,, PAQUETES Paquete -Max" , ' 	 .Ca'rl Hmpcke. dias 1e 16 

: 

e. 

.. 

'Ana" dias li e 23 dias 7 e :!2 
Salda á 1 hora da madrugada. 

Embarque do Srs. passagel- Saldas ás 18 horas p. m' l 
r08 até ás 22 horas das ves

orden~e~~s e~~a~~~~~S~té ás IOrdens de até 

• á rua Conselheiro Malra n.' 30.

I t I 
.•••••••••••••••••••••••••••••_ ••

í\.~ ,." I 
115)'&\)~iíiiJl t'?U. 

.., 1.1. u.";' 


Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu própriO 

interesse, visite sem compromisso a 

IHSlALADORA DE FLORIANOPOLIS 

, embarques Ordens de embarques ate 

12 horas d::'d::~peras das ás 12 horas. I ás I~a:a:ai~~~~eras I 
IO'b - As passagens ser:lo vendidas, no escrilcrio da Em- .serveçoe.: presa, medianle apresentaç:lo de altestado de vacclna. I 

E' expressamente p,ohlblda I açqulslç:lo de pall6agens a bordo dos vapores.Todo o movimento de passageiros e cargas e leito pelO traplçhe sito á • 

-Rita M~~:;'mals InlormaçOes, na sede da ~ 
Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke I 

uma 
nm 

uma 
uma 

um 
um 

caixa 
um 

uma 
uma 

uma 

uma 
um 
um 

I 
u••• tl'..~; • 

-. 

•
, 

Transporle de cargas. c • • • 

Paquete -Max. ,, 

dias 2 e 17 I 
Saidas á 1 hora da I 

madrugada. 

I 

15$000 Calça de brim para homem uma 8S500 
33$000 Capas relpudas para criança uma 12SOOO 
9$500 Sobretudo para homem, 6t1ma conrecçll.o um 60$000 

13$000 Sobretudo para rapaz de 34$, 36$, 38$ e 40$000 
31$000 Lã Peklm novelo •soro 
38$000 TECIDOS DIVERSOS 

3$800 Llnon estampado 
6$0100 Lulzlne em todas as cores 

33$000 Llnon liso 
29$000 Chltll.o 
13$000 Brim, Colegial J. 16. legitimo
26$000 Cachá peluela xadrez 

Crepon p/klmono

26$000 Zellr listado de 55500 

125500 Opala lisa 

10$000 Opala tipo Sulça 

12$000 Opala estampada, ar!. bom 

4$~00 Tecido escacez 

35500 CachA pelucla estampado


16$000 Peluela c/ búneco 

9$500 Pelucla listada p/pijama 

3$lIOO Filo p/mosquiteiro largo 4,50 

1$600 Morim de cor 

4$200 ~::lg: f{~:I~';::n~~rll 1;40IS500 

60$000 Toalha Alagoana p/banbo 

801i000 Toalha p/banho, art. bom 

2ó$OOO Toalha p/rosto, de 1$8, 2$, 2$5,

75$()()() Cubano 
;'2$000 Chita em dlveraos desenhos d. 800 1'1. 
11$000 Flanela creme de pura 111. 
1S1iOO Felpa branca, art. bom 
6$500 Casemlra creme, larg. 1,50 
7$000 Cortes de casemlra p/homem 

m!. 1$500 
mt. 1$300 
mt. 1$200 
mt. 1$400 
ml. 1S800 
mt. 31SOOO 
mt. 2S600 
a 2SOJO 

ml. 25000 
mt, 3SOOO 
mt. 21200 
ml. 21800 
mt. 1$800 
mt. 2500Ct 
mt. 2SOOO 
mt. 12$OOG 
mt. t$6OG 
ml. 4$()()Q 

uma 4$Il00 
uma 6$6()0 
uma I~:e 

mt. 1$400 
e 1$000: 

mt. 16$000' 
mt. , 20$000' 
mt. 16$000' 

c6rte 48 1000 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos. de pelúcias, que vendemos este mis, por preços assombrosos. Aproveite a fcalr :,8uaa 
h_.'!: compras nesta colossal liquidação, pois nunca se vendeu por preços tão baixos. como oa que ofereceDíoa agora, 

LEMBRE-SE QUE A .CASA DAURA. VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO CoM ;~' -'P'REjlJIZQ
R lJA FELlPE SOHMIDT, 19 

I 
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,
o UTADO 24 de Melo ...... 

REPRESENTANTES 
IlIIpolUat. f!.aI pr d. C4lplla llzaoao • Co.fW~, 

pNct.. ele "Nat atl'l'OI pua ...ta c pltaI. IMo o . ..rior 
do. Ealado, . Ôtllll&ll comI .6• • M·rd.uelo. Cartu' C.1:u 
PÓÍlI.I. '9~;-Mo Pa~lo, 

CoMS:UMO MENOR. 

t «em "fo'ladaé outra van aD• . ~:, ; -:: ., 

do noVO At\antlc Mo,tor ~l\.. 

SI~t~:'d:~~~~~ ~: ;:r;~ d~~~~iv~,U~!~a ~I~O~ 
experiencia com O novo e robusto Atlantic Motor 
Oi). Se gundo os technicos que acompanharam a 
Prova de Florida - na qual 9 carros de série ro
daram 1.600.000 kms., este novo oleo, não s6 reduz 
o desgatte mal tambem dura mais. Em Florida, 
depois 	de 160.000 kms. o consumo de oleo, em 

cada carro, foi de sómente 
1 litro por 1.300 kms. Na 
proIima vez, eIperimente 
tambem o novo Atlantic 
Motor Oi!. 

"._.... Rf)fPSfD.'
.~ I>~ ~&i 

~ 

At7V/6Plõ tJS hit7l)S 

comprovados em Florida 
1 _MENOS DESG.\STE NOS PISTÕES! 

AJlcno~ 10 °I.. do normal. (O dC8~olilte 
foi de 0.0006 de pollcgndo, compnra
do com o dCSlofiltc uormn) de 0.006 
de puUesada). 

2 _MENOS DESGASTE NOS CYUN
DROS! Apenas 7°/0 do normal. (O 
desgaste foi de 0.0008 de pollcgnda, 
eoolpnrado com o dC~SD5te normol 
de O.OU de pollegada) . 

3 - MENOR ABERTURA NOSANNEISI 
A abertura foi de 0.017 d. pollegada 
-apcnBs14 % -comporada com. 
abertura normal deO,12 de pollegada. 

4 - MAIOR DURAÇÃO. Depol. de 
160.000 kme. o eon.umo de oleo, por 
carro, foi de .6mente 1 litro pu. 

~ , Atl••tk·~TP: 


-	 CHEGARAM
V.·da Socl-al 

_ 	 OS afamados e super-elegantes . 
_1	 t lernos FISCHER 

ANNlVEBSABIOS e as insuperáveis
Inúmeras foram as felicitações 


que. ontem. por motivo do seu 
 ·sas DunOfLEX (fl·Scher) 

natalicio. recebeu o sr. Ararí CaInl K 

Silva, dedicado e operoso gerente exclusividade de 

da sucursal do Banco Indústria 
 M·O D u--, L A R 
e Comércio. A .Ã.... .J.J..J 

Maria-Lina, graciosa filhinha I:~~III~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~-~ 
do sr. Agapito Icónomos, fe z 
anos ontem. 

FAZEM ANOS HOJE: 
Sra. Doralice Gomes; 
srita. Nadir Sousa Pacheco; 
sr. prof. Alfredo Xavier Vi-

eira, inspetor es.colar. 

CLVRKIi 
Magnífica será, de certo a 

csoiréelt outonal que o Clube 
Doze de Agosto vai realizar, a
manhã, às 21 horas, e para a 
qual reina grande animação. 

- Hoje, às 21 hOlas. reali 
za mais um baile o Limoense 
Esporte Clube. 

HABILITACõE8 Produtos CATEDRAL 


SEMP~:.\-::~:rS." O· ;~oti~ llOer .el8 
to Cs~il;~;!~e~~;Í1~')0-d~~i~~:= s~r _.qd'l
mento de 1!1.000 soldados ila- Atlanttc Clty, . 24 (United) 
lIanos em Amba Alagl, de acflr- - 0. s?nador l'eJlper, _ardoroso 
do com os tcrmos da rendição l>artl~arlo. do auxilio norte
accita pelo Duque de Aosta,! amcTlcno a Inglaterra, decJa
outl'as (orças britânicas en 
tral'am cm contacto com as tro
(las Italiauas que ainda oferc
cem resistência no Sul da Etió
pia. Estas ,'erdcram (:erca dc 
1.,,00 homens, durante as úlli 
mas :lG horag, nos combates 
travados COIll os Ingleses. Na 
IIIcneionada cifra estão inclui-

Ilos l.100 prisioncit·os. 

Bonitos, bODS e baratoR, 

Primeiros eDlre os primeiros. 

Silo 08 doces preparados 

Co'o bom Fermento Mede irof. 


Rádio de Londres 
SábadO 24 de Maio 

19 <45 - Bi9 B.n. NOliciá.io .m 
pOlluguê,. 

20.00 - R.cil.I d. mú.ico in
glê •• pare viollZnce'o inllrp'.· 
tidi 1'0. Mey MukJ. 

20.30 - Políticl Inltrnlcionll(•• 
"otição om o.penhol. 

20.4 S · Big Btn. NOliciário 
o,pln~ol. 

21 .00 - 8ig Bln . Noticiá.io 

porlu9u••• 


21.15 -	 «Polítice Inlornecionel» 
pII"lrl Im "Pinho I por Wick · 

h.m SI..d. 
21 30 _ . Concêrlo poi. O.qu."" 

SinfónicI • coro' do BBC. 
2200 	- PII"lre <m PO.lugu•• 

por Pucoel (orlo. Mogno. 
22 .15 - Músico d. dançe. 
23 .00 _. - Big Bon. NOliciírio om 

"p.nh.,t. 
23 15 - OUII pIJ,,1I11 .m "pl 

.hol 

Eleitos da guerra!
Lisboa, 24 (U. P .) - Dnzen

tos c quarenta mil Jlortugueses 
sofrem do coração em todo o 
país, cabendo 20.000 sómente 
a Lisbôa. 

TOSSE? BRONCHITES? 

',' ." . 
., 

. 

I~~~~~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; ""~m~DHt"A~r 	 Irdon o d t °d 'II1IIII li I CIOS es rui OS Coqueiros Praia Clube e as constantes descidas deI I I t EDITAL aparelhos. nazistas em aeróna ng aerra Teodo sido exlJolo ble clab., pell droll1os SI!·!OS. 
Londres, 24 (U. P.) - Se- rlllDlllcia di Issembltia IIrill das 16- Jerusalem, 24 (A. P.) - Dl

gundo as estatísticas foralll elas remllll Ilo eoovldldOl. versos aviadores franceses do 
destruidos até hoje Ú50.000 ::~:'~'~~Ol. kI=:S.:c~: exército da Síria pas~aram-se 
de edifícios em território das rarem.l:o praia _ti dias 1601, para o dos franceses hvres". 
Ilhas Britânicas pela aviação iI coatlr d"'l dlla. a 1Iuortbc:la _________Ialcmã. ::. S:::':U::C:~~~"aJ:~ 

. PUDI~f MEDEIROS, a sobre ;:.~:.r.rn.~a:t r.r~·.:'rJ Camisas, Oravatas, Pijames 
mesa lDegualdvel, gostosa. FlerIutlPoIII, 15 di "lIrU di 19\1 Melas das melhores, pelos me
fdci! de preparar e qUE' todos TONAl WOODS, teloarelro nores preços, sO na CASA MIS-
apreciam. ilOv.-23 CELÁNEA. - RUI Tralano. 12 

Cartazes do dia 
MO.E SA. A D ° MO'. 

A'I 7 30 boral 
A'a 7.30 boraa

SINOLTAHIAMIlITE I 
FORMlDAYEL PRDBRAMA DUPLO COM FILMES ESCOLHIDOS :o:~ra!:!- c:J:é~~:nt~o!m: 

de seIscentos alemaes na SITIa 

o ~~tf;~:~~b~~~~~~~:r~~~~~~~ ávendanaFARMACIA ESPERANÇA O furacão 
ros com a srita. ~ogdana Tama- Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE l.&1t2 CINE 8EX ClU ODEOH 
~~ ~~:~a~~~s~~,;; ~s:[ta~~~:!: (Defronte à casa Hcepcke) Precoa: _. 11500 Precoa: 1.500 • 1.000 
tia Vieira. 68 	 ftlL Y. -38 Livre de Cenaura 

o Sabão 

AO BOSTa DO PUBLICO: 

l' - Complemento nacional ( D. F. B. ) 


SUvia Sldlll, • LeU Irlcll.11l Im: 


OS DESBERD.lDOS 
Dorolhu Lamoar.lIlI. RaU I .......d MII.I, Im: 


!'ou, uo~ameute, que se_ torna 
1!IIllI'cscllldlvel a ocnpaçao, 1)01' 

parle dos E~~dos-Unidos, de 
lodas as IlOSIÇO~S cons.jde~adl';s 
<:0111':' scn~lo de Importancla VI-
tal, IIIcllllndo, natnralmente as 
Ilhag dos Açoreg, MadClra, Ca
nárl:,~ c Cabo Vcrde. 

Deste modo, dcclarou o mes

:~los~~;~~~::~' f~ ~~~~~a:~~of~~~~ 
dc matérias I"'imas, rautor êsse 
(IIW dcterllllnará a Hlla derro
ta. 

\)i~sc. ainda, qne os objcti 
vos i1l1crliatoH das dCnlC)Cradu:;; 
clC'"PUl dil'igir-se 110 sent ido tio 
~crelll alillgid()~ OR seguintes 
fillH: 

1 - i\lantül' em torno do 
Ii illcr a ('~'I"'ldl'a inglcsa. 

~ _ . Mallt"r 8úiJl'e Hitler as 
H('aj~ F o)"(::ts A éreas. 

:1 ._- ~Ialllcr lIiU"r afastado 
das fonll's de lllalél'ias Ilri 

Confirma-se a adesão 
de elementos 

franceses à causa do 
Iral. De Gaulle 

1'~I'OI), (' il"a !-:írjo-Jmll!stina, ~ . ~ 
- - (H" "WrH) -- Ao 'lue infor
lJaJll os t"ín:ulos fnlJltúses Ii 
\TI'S, não tÚIlI ha\' ido, ali! ago
ra, hugtj lidades na. região 
Cl'Ilntúiri<;a. 

A informação I'elativa à ade
Rão d e illlllortante elelllcnlo 
militar ao movimento llll'igido 
IH~lo general De CanHe é exu
ta. Assegura-se iguahnente que 
ontl'og elcnlentos 	 até hoje 
leais a Vichy adcl'iralll aos 
fran!; linús. 

As circunstâncias atuais c a 
evolução da situação não per
mitem divulgações nem co
mentãrios sôbre o que se passa 
na Síria nem na fronteil'a com 
a Palestina, Jlois, tais notícias 
poderiam acarretar sérios in
convenientes no momento. 

Friza-se, no entanto, que as 
declal'ações do general Dentz 
sôbre a não-intervenção nazis
ta estão sendo constantemen
te desmentidas pelos fatos, 

OOm~JlMeum~~apre~~a 

rormld....el cBOCA LAROA_: 

Ohomem das 
caI.dades 

NI .......ÜII: 

Complemento oaclooal D.F.B. 

Dlielal di Tldl DIlelo (abort) 


Preços: 15500 e ISlOO 


Une de Ceolura 


"V BSE. ESPECIALIDADEI' 
de VVETZEL & CIAo--Joinville (Marer registrada 

recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualidade desinfectante 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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