
A luta na 	 e Greta 

daAlr~~~~~~~?ti ~:.('!~(' ~~()~ro~:'~~i.~ Ila~~)r~~I11~~~I:~~~il~);~r (11111~! d?~I11~~~~~; I~nIPA-' bri!Ukti ~ (til ~IIÂt~aad .!a. :~~~~ll~l~n~i~~~ar- S~:~ ~~i~~O~ dj~nrn~~~~~~.v~!I~~~!C~(!n~~=I~~~~il~~~~O p~,-~~~~_~I"~Í\~l I ~ 
da marinha briloinic;I, fulando sô. IJUrtc na operação, (('1. as seguin.. 1 .1 . pt f.lrrrr-v f rtcmenlc nUm pon- tivns de desembarque elll cal(IUCS da, dobrá·lo cón....,..k-otM1ll'1lt r e 
hrc a dizinwçàn dt· ouvios-lra"s- h.'s clcclaraçôt.'s : - hOS n rl\'ios ini- aviões nazistus. que tenlaram ' me- 1.0. GrAnde numero de paraqllcdis- têm s ido repelidas com o maior monlar as SlIflS a t'DWI~. 
porte nazislus .riO largo clu illm de lI1i~os furam IIfundndos pur projê- tralha-Ias durante as opé~nçõcs de his 'rti1.~n'- anhOS nutomátiC'O,s c (·xito. f;ssc l' então () mt.\lltor mOIllt'"n'u fJõI
Creto, por unidades da esquadro h..'is cios C':mhtil's cll' quatro POll'!CO- tlesernhanlu(', Os cnnl1õcs anti-a~-IIlC(lucnos morteiros. Essns nrmas O ponto principal é n de snber, l'a o ataqlJe .Ias tropas lu'itânicns Co 


de Sua Majestalle rt'lntnrnl11 <Iue das l' pl'lns tll'scnrgõ1s tios "POIU- rcos dos \'asos de guerra hritúnicos tornam mais dificil a Inrcfa cios :Iltora. :dé quando os :.ll'l11:ie5 con-I Hli:ulas. 

us. solelados a)en;ües se nfoRnrom. p0ll1s.....0s {'rU7.adOI'l'S l' ",.Ies- porém, ~hrinUl~ nlltrido fogo con- defens(~res da ilh;l, mormente (llI~n- ti!ltlnrão. dcspcj:1llllo st.'us paraql1e· '-:-:- ~ 

grlhmdo por so('orro (~ ngarra.los h"o~"rrs drsfet.·hul'um vrrdall(,lrn~ Ira os "Stukns' • pondo·os em fugA, dn ?S Ul\'nsores C'onsl'guel1l enlrm- (hslns sohre CI'l'ln. lImu \'l'Z que All'x'111c1n:l, .!;, (1.'. P.) - Cal

~t~~~~:~fi!:i~:~~: ~~~5~~!~j~~~~~f:~~~~ ~tf!~f1~?~\~~~:~~ ~~~ij~~~f:i~~i~ 1~(~~;f,1:;~~~~~;~~ ~~~~;;;1~~);~~~~~1~~~:~

~~~t~~~~(~i;n (1,1~~ior~~~:!;~~~~!!l r~c~n:~~; noite". ~~S~lt~;:e n'~';~~1 (~X~~:~iN~~c(iJ~I, n~l~rSli~~ :~~)iiCn7dn~i:['l(1~)~kl1r~~~).nlinllar com ~~~~11~;;:~'~11 sfAi'~~~!tI::st.~~l\~~.(~)~~,/I:~~s '~i'~ S. ~.~JI~~::Il~:Otl;~;/r:H~~~~:I~~!IlI~í~ \i. ~~'. 
os sobrt.'\'i\'enh's. com rcc"io da C"iro.2ã (1)e Patri('k Cl'os~. ('OI'· ha\'iam rOlH'l'ntl'aelo maior número Em ,tollns os lHmtns nlflis :I ItOS ilha. C,. 'lI'" inrol'lJla (1111' o t'('i .forg(' 11 
::~~~bilirl3d(' de ata(lllCS slIbmari. rl'spontl('nll' )'lilitar da Ht.'lIll'rs) - clt.' paroHllll'dislas. dos costas, fortes dl'stacmnentos S:lbc·st., (llIe cada P:U':ltllU'(lisla é ~:I""t(,;~'l'l·j;l aiTIfIa Sl' l'lH'unlra em 

C6br.. borracha • Franceses que aspl. 
cromo ram A Liberdade

O,,
Londres, 25 (Reutersl - Os cír· Londres, ~" (A, P,) - Tele

culos bem informados opinam qUt.':1 gl'~t1nas procedentes de Ilaif '" ' ,"
estrat~gia g('rl1limi(~l1 nos últimos :,i :,:,=.",'".,',,'-,,',, , ."-"':••'~':,"".", fa informam <IH" os pilotos 
:!iicis meses te1l1 sido dilmhl IJclo rt.' franceses , que tiveralH ordclll 
ceio ele cseass~t de petróleo c IHi de interceptar os aviões britfl
JUuitas rntões l:taru se ucrl'dilllr qlle n icos, na Síria, recclllC111Clltc 
o ioimigo se cnconlról seriamenll' se uniram in; esquadrilhas bri 
preocupado com rclólção nos Sl'IIS tÚlli(:as, aeoulpanhando-as deo MAIS ANTIGO DIARIO DE,' SANTA CATARINA
abastecimcntos do "uuru net;fu". volta aos aCl'ótlromo~ aliudos. 

Outros elois produtos dos quais Diretor-gerente: AI~o Flores 
05 alemães sentl'lU grande cscuss('% Estás triste, meu "mOr? 

Ten. bronqnJt:l? EstAs com t ....e1 

que aos Da.cans de modo Ilt.'nhum ANO XXVII Florianópolis- Segunda-feira,~ 26 Je Maio de 1941 N, 8253 11: lei de N 0 ••0 Senhor: 

conlribnin para minorilr l'S:-;:lS diri 

filio a borracha c (J cúbl'C'. e Sl'U :Ita

86 te ..In o CONTRAT08SI!:.r 
C\I~~adl::~oslà\'ia ~xist.111 minas de O 	 ' A producão de guerra 
côbn', mns os iUHoslá\os dcstrui- nde já estão os tentáculos do Eixo Novos colossos do ar re~~\I::;'e,~; I~~lli,~:~~",(e ~ne:': 
ram em sua retirada grAnde parte . f - . 
das instalações das minas. Quando " 'ashingtol1, 25 (flenters) - Expressanclo absoluta COI1 - Kansas City, 25 (U. P,) - A Ie~quadra aérea lIe q~Htrellta ;;~ ~I: i<J.';I;:':,\~~'~'c~~~:'~:~~~~en::::~ 
os .Iemães rellararem os estr"",lS fiança 110 "desfêcho favorável lia luta das ,Ielllocracias contra Transcontinentel Vvestern Ali' desse5 apal'elhos podem tmns- 1I10Stl'UIII Yl'allll~ 11I'()" rcsso na 
~allsados, calcula-se que I',"lcrú" as potências totalitárias", o SI' , Atlolph 3erle, assistente do comUIII COll haver ter~lInado os portal' ]6,000 soldados ao Alas- matl'ria ;;'u"rcUl<lo ~o fabrico 
obter 30,000 tonclad.s de c<ibr.. secretário de Estado, discursando perante a Federação dos pl~~IOS para constl'uçao de 11':11 Im em 36 horas ; 12,000 para a cl" tal\( I; es (' c'all hões, c'n 'a ))'0

Quonlo iI borracha. • Ilemiria Clubes Femininos de Atlantic City, apelon pal'a "atos positi- aVIa0 transporte COIl1 capacl- 7.Ona do Canal no meslllo telll- I ,,- I, , .U" , [I I 
1I,.rnlàniea dêsle )lroduto niio pc"le vos" da parte dos Estados-Unidos elll apôio da Grã-Bretanha, dade para 57 passageiros, de- po; e 7,500 para Hawaii em 48 : :{~a~L J(;~ e ::'in;ei:~::II\~'';I~~~st(r~ 
ser facilmente sanada. na defesa do que chamava "elemento essencial para a defesa s~nyolveudo a vel~cldad e má- horas, Poderá ,'oar de Boston ,lo aliO, inJk" indieatinl tmn-

Com referência aos ahastecimen· dos Estados·Unidos " do novo lI1undo", Advertindo que as po· xnna de 560 quilometros por a Brlstol, (na ln,glaterra), em hém, do ,~stado ,Ie ünin;o de
lo. de crômo, calcula·se que co", o têlleias do Eixo estão agora inclinadas a estender suas con- hora, Os planos foram secre· 48 , _ horas, Eqmpado;; eomo mOllstrado ,elos o ,c";Lrios é 
re.ullado da in\'asüo da In!:<lsl:Í\'ia quistas até o hemisfério ocidental, afim de poderem obter su- tamente, desenhados pelo fa- anoes de carga, 1'0,Ierao tran5- o falo de '~I" os I reSllIta~IOS 
e da Grécia os alemães, consegui. primentos ess~ncl,ais que lhes permitam manter em fnnciona· l\Ioso aVIador Howanl Hughes, portar 16 toneladas , Cada 11111 lII'lis s ti' ,r~elldenlCS SC , 

rão obter 100.000 toneladas de lIIi· mento sn;'l~ ma~U1l\as de gu~rra, o sI', ~erle diSS~: ':Os exérci- ° presidente da companhia, s:' se;á _capaz de transportar dez m~il; 'fr~, uência r~'~~t~~~~ 
nhio de crômo, as 'Iuais cobririio tos do EIXO s~o os senhOles do C?ntlllen~e ,elllopeu; encon- Jack Frye declarou ter recebl- nlllhoes de libras de carga pa- nos dist rit~s (UO' mais!,;50fl'em 
cineo por centn de suas necessida. t~am-se \Ia Áf1'lca do Nort~ e no OrIente Medlo; procuram an- do elwomenda para constru- ra a zona do Canal em 48 ho- , b b I, I ' ,,' ,. 
des , slosame!!te controlar a Russia, ardilosamente ou pela fôrça; ção de quarenta aparelhos ras, COI~ os oni- aI( elOS ael,"os, _ 

ainda nao subjugaram e ocuparam a Espanha, mas estão im- dêsse iipo, 	 pesa! (ISS?, a Il\O~uçao, J 

buidos dessa idéia; os seus tentáculos avançados já se esten- J1:sses aparelhos podem fa- O prazer da petlzBda ~:nda nao satlsf,az o governo, 
deram até o extremo da Africa, no Atlântico", cilmente ser convertidos e!n ~âOor:sul:~ee~o~r;~:t~!~e~~o,s ~i~~~~~'?~i~Sn~le~~~sa~I~~~I~nt~1.____________________ ltra~sporte tde tr~\ra.s'l ~ Jerao Co'o bom Fermento Medeiros potencial huma uo que aumen

qua 1'0 n~o ores 1'Ig I e, . ta gradativamente, espel'a-se 
. CHEGARAM 2,500 ~a'ialos cada u.m, Com A Alemanha no\'a e violenta ofeush'a de 

OI .f-.mJét.tl, .. • áUper••I••~nt.s ~:~ed~riIP~~~~~~i o ~~mer~d:~ã • O petr61eo trabalho, idênt~ca àquela, que 
tral',spor~ar é de 64, e s~u ráio Londres, 25 l~euters)::- ~~c~due~ l~e~s u~Jas angustIOsos 
de ação será de 6AOO quilôme- Segundo informaçoes de ,boa q q ,lern;í-:FISCHER 
tros, Utilizando 47'lo de sua fonte" ~ecebldas nesta capital, Que Vim,

• 	 .S ~,'I'~~.(íbr6v.ls fôrça motriz poderá desenvol- ayoslçao, da Alemanha, n,o que 
ver 450 quilômetros por ho- dIZ respeIto ao petróleo, e a de ,O esc.areca I 

que, neste momento, os seus \Vashlllgton, 25 (fleuters) 
raü SI', Frye observou que uma "stocks", não são dos ,mais al- - !nfOrm~.se qne os Estado~-

camisas DWttf,EX (fischer)
.xClullvlaliCle de 1-;;=========;:Itos, tornando-se perfeItamente UlIIdos leceberam garautlU 

I ~ 1I 	 claro que toda a sua estratégia oflc}al de Vichy de que a eoope
de guerra tem sido ditada, aei- raçao ~a França com a AlemaA MOJjÊl~AR Or. Antônio Moniz ma de tudo, pelo receio de vir nha nao se estenderá ao he~ 

de Ar.gão a sentir futuramente a escassez mlsfério ocidental, 
de combustível, No entanto, Não foi recebida, entretan

MÉDICO por outro lado, a conquista da to, nenhuma declaração pela200 mU pintas de sangue Cirurgia e Ortopedia. Grécia veio dar aos alemães a qual a França se comprometa 
CUrou • Cirurgia do possibilidade de enviaI' todo o a limitar a sua futura colabo-

Washington, 25 (Renters) - As autoridades do exército e toraz. petróleo exportável da Rumâ- ração com o Reich às obriga~ 
da marinha estão Ilrovldenclando uo sentido de reunirem, , , , nia através do Bósforo, para ções do ",:rmisticio e, por êsse 
200.000 }lintas de sangue plasma nos próximos 13 meses, CONSULTORIO: ITrleste, caso lhes seja possível motivo, dIz-se que serão sus-

Com efeito, o Departamento da Guerra anuncion que a Rua TrajaDO, 33. ludibriar o bloqueio Inglês, p~nsos todos os embarqnes de 
Cruz, Vermel.ha alistará os doadores necessários e que o plasma, DiarlllmeDte das 15 às loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I~~v~~e: ~:r:e:e~::~~f ~~~Il~~~= 
~~~~~~tod~ ~~~~ ~~:i~~~~oaf~mP~~h~~~~,u~i~f:a~~,n~e::a~àom~~~~ R~~I;~~~iA: MÁQUINA DE ESCamR. ven, ção, 

t que. espuml .Ulve, rica • ~~á:~;esd~i~~~rgência militar, como também nos casos de AV. Berelllo Luz, 189, ~~~8TIraO;e!~::,0;6~ B::-O-D7U-08-,-=b-O-D-s-e-ba-r-a-to-e-,
• velu",""," d. Geuy \Orna O 1>&. 

oba um prazer. Purbsimo, por As autoridades acentuaram que a vantagem oferecida pe- TeleloDe D. 751. Tratar eom _ Tremel. PrlmelroB eDlre OB prlmeiroB, 

que feito de 61eos preciolOl da I I · sao oe doce8 preparadoB 

flora brasileira, Geasy '. por n~s~~~:~ep~a~~~~I!~~' ~~;ac:~~~~s~~S~it:I~~~ pôde ser adml-I~:=~,,~~~~~7~~~~~~!!, ~~~, ~,~ Co'o bom Fermeoto Medeiros
1.80 mesmo, Indicado par. I 
apid.rme eeDI(vel das crianÇ&l. 	 . '•••••••••••••••••••'••••• '.1. sido GP,turlldo 

O··r.-M-A·O-EI·R·A-N-E·Y·E·S·--m-fd·,i·c·o·e·.·p·eÍII~I·a·Ii.·t·a·e·mlll I~ II!II:(•i4-:J .1~:;~~::~~~~~C'; 
DOENÇAS DOS OLfrl.OS. 	 . . : ~oaz:~t~âa~ti~o s::~~c::p;~~ 

Cur.o de AperlelçoameBIo e LoBlla Pr6t1oa DO Rlo'd&Janelro , ~. , .!>E Sn'ILITI~OS, o,. :elO ;:I~~~r~as~~ ~::~ 

, Con.ulta. diariamente "rl::.~"t.~~;~;i~'h : e XISTEM NO MUNDO : .. cmuadOE; Illlll nada quill 

CO:::I~~:~ia;RU:r:;:oo::g:~ ~á~a.~0~~al~ó~i,~~~:,~"'7 & V~'t:i:~r!i1fe:ruijfcfJ:í~ : adi lanilAl'i'_iiiiil
I Para combater a .una. é • que farãod ' F e de.er lmperto.o ou o : 

~~===~a~f1.~ Nova York, 25 (Reuten). -,norte-~ P"~.~!~~ e.. 1#4111t:t I-~l~• : 
atirOU-I. cio 2" o locutor france. da B. B. C" do. di.trito. do SOmm." AI_, - - - • ~ •

• nur glndo sobr. de Londre., 	 leu ~tOl trecho. Ardena. e M6.., IIID IIOrte do • • ... tini .. 1111·8 • 
, do documento eocnto pelo pre· rio Mo.ela uma parte do Alto . ,. - O ........... -..- .... ...., rwaL • 


um r8l••loso .idente da delellação frlUlce.. Saona e Doub. como tatnb~m' . r - o.., li' .. I"" r... ~ .. • 
Rio, 25 (MeridIonal) - do armi.tloo, !leneral Boyun, e a AI..cia e Lo;ena -oerão .íêc; . ....~. ..... 

FrancisCO Ferreira Leão, num endereçada ao ~Imirante Oarlan, cionado. da mãe.PAtria. A Alé., . • __~=::::...=....ItIlDlATUIIO, • 
gesto de desespêro, atirou-se em 5 de feverelro do corrente manha não I6mente anexarA" .--0- .... ~.... • 
do segundo anda,: do Edif{cio Qno. Nesse documento, o "elleral toda aquela re&iio, ma. tamb~m' e •• tctdol .. ~ .. lDtIo odIlIlIoo, •• • ITMCllatO' dO' • ,uulóu·. <*111

' Carioca, caIndo sobre um re- traçava O. plano. alemãe. a a coloni%BrA. AI~m do OItabe". XIIl ,:~:r::':'.J.::o late.ItMI pwt~l.~ • lU· • tio Bulo. ralando l ~port.a~ 
lIgloso da Ordem da Trecelra respeito da ocupação da França, lecimento na ltonteira oriental, • Ir ........... q! • ....:.;::.:.-::--. . ' _~ d~}L O' _ navIO' 
PenItência, que passava oca- depoi. da vit6ria, plano. es.e. no Eac:alda e M6aa, o proitráma • Co ...........,.... 0I.... l:õ':;...... 1totPtaaa. ) entro~ em"aÇ&l), !'tlCCntemente, 
Blonalmente no local. que incluem a anexação e colo· alemllo cont~m muito maia ter. • VIDROS DUPLOS - J' iN· OOIIlrUI' ".D- e, negaDdo-ae , a .,nve1ar contra 

Ambos receberam ferlmen- nização de todo norte e I~ate rit6rio franch, al~m da AllAoa., da co tODdo o d6bro do Uqll1do • ou_do... . .i ,quem e onde. Interrogado sÔ~ 
toa de natureza grave, l!endo da França. O doeumento tem o Lorena, em .eu. obietivo. finaiã. ao. 30% qa. doll Yl4roo peqwOoe. . 1 bre se havia aviltado o car
recolhidos à Assistência PÚ- .eguinte texto: - "Se o. alemie. para a conqui.ta de' colonizaçãó • . 1 guelra alemão "Lech", re&
,,\lea, .ganharem e.ta guerra, todo o para uma Alemanha mllQr',', .......................... po~~;es ~nd no , , ,," J 
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A luta na 	 e Oreta 

Alexandri., 25 (Oe J.arry Allen'j 	 o comandnnte de um dos cru-I Trapas brll . ~.. • pt'1 I o.. ......1. 11 rn • •,.ftr .." I .Im I~~ Rfl. nle. ' I~ IIM'I r Pf:1n d... 

::: ~::ri~il~~l·t/;t~~~~u ,ra~~I~dl~ici~~ :~:I~~~~C~mlJl~:;~~!~16, :!;~c astO!~~~~~ ~~~I.~~~;.c~C~~~lcm~~~í~à:.~l~:m;:t:- !.J=-!!~~~i! ._ ~on(ftX~~~S:~~~l p~~~ ~~~l; dedi(tc~c~l~ao;~~;cv~~!n~~~~:~; !:~:~~I~~~rr~~~n ~o~i~'t~r: ,.~ 
br", U llizimução de nuvl0s-trans- h's <lrdnrnç'<'lcs: _ "Os na\'io~ inl· nvi<ics nazislas, qué lehl . ~ .fR me-- to. G ~ulc nilluero .Ie paraqncdis- têm sido rcpclldo!t com o maior montar as suas nrmmi ta kíitJ.. 
]lOrtc nazistas :lO largo da ilha de migos foram afundados )lor )1TOj(·· tralhit·lns durante as opcrnç?c5 d~ ta~ Ir07.{,1ll n~mas aulomálicos c êxilo . ~ssc (. enlão o uu' lhoT . 10 .1*-: 
Crclu, por lInidad<.>s da eSQuudra h' i!o' dns canhtll's ele' qualro poll'gn- descmharelUc. Os canhões nnli-a.é- pcqucn(ls m orteil'os. l ::;'~sas armas O ponlo principal t' n ele sabel', ra o alnqlll' elas (r(ll)us brilànicas c 
de Suu )tnjestthle, rl'lntaram que clus 1'.pC'lil~ dcseargns dos lJOm_ I"e0s, dos \"n~ns de ~ne.rra hritúnicos tornmn :mais ~liricil n larefa dos n.gol'a , .all- <1U31!110 ClS 111(~m.ies con-\nliaClas.h 

os soldados .\lel1l.ies se aro~'\rnm 	 Iloms' , Os rl'llluclorcs e "'cles- pnn'l11, nbnrmn nu(rulo fogo con- tlefenSOl'f.'S dn Ilhll. mormente quan- tmunrao (fespI'J:l1Ido seus 1lnrallllC

possibilidade de ataques snbmari- rrspondl'nll' :\Iilihu' da Hcnh'rs) _ dl' ,lOlrlHIUl'clisl ns. tias coslns, furtes dcslacaJJH.'nlfls Sahe-se que c:ula par:Hllll'disl:l {~ d'l (i"C:'l'ia uinda se eUl"lInlra em 
nos" C"l'tU . 

Franceses que aspiC6br., borr.ch. e ram à Liberdadecromo 
Londrcs,25 (A. r.) - Tcle

culas bem informados o(linmn <IUl' Q 

Lomlres, 25 (llcuters) - Os cir 
l;1',"nas procedentes de Hai[

(ostralcgia germâni('a nos úllimos t'a informam que os pilotos 
seis ml'ses lem sido ditada Il{'lo fl'  rranceses, que tivCl'aln ordClll 

de intel'eeptar 05 aviões hritúc{'io de escassez .te (Jl'trôleo e h:i 
ll icos, na 8íl'ia, reccnlcnlCu temuitas fõ.lzÕes pura s{' OIcredilnr <rue o Estado 

Re lllliraul ~lS cS(lnadl'ilhas ul'i o inimigo se encontra Sl'riamen1l' 
tún ieus, acolIIl)tlnhaIlUO-as de))reocupado com relaçào aos Sl'US o MAIS ANTIGO OlARia DE: SANTA CATARINA 

ouru 	 volta aos aCl'ódl'olno~ aI indo!:),abasl{'cimcnlus dn " J1rgro'" Diretor-gerente: Al~o FloresOutros dois produtos dos tlUais Estás triste, meu. amOr '1 
os alemães sentem grande l'SCnSSl'Z Tens broDqalt.7 Eatú com t_1 

ftuo ti horrncha e o cóbl'e. e seu :Ila-I li: "'. de Nos8o Senhor:ANO XXVII Florianópolis- Segunda-feira} 26 Je Maio de 1941 N, 8253 
(IUe aos Baleans de 1110(10 lll'nhum 	 86 UI ....... ° CONTRATOSSE, 

contribuiu parn minorar essas di fi-	 ----~~---:.-------------------------.!.-~--~......~-
culdod,'s. 	 A producão ele guerra 
eó~;e,h:~~:I ...::n i:~'~!~:l~lo~li~~,~tr~i~ Onde já estão os tentáculos do Eixo Novos colossos do ar I'c~~:~'::~'C,~~ 1~,:~,il~i~"Je -;-uc:'~ 
ram em sun rctirad'l grande parte 	 . - Id Wasllington, 25 (Ileuters) - Expressando absoluta eon- K C' 2" (U P 	 m, IIlfol'ma~'o"s co hi,las uosAI'
o~sa::~:~!~Ç~~~a~::c~:in:J:' t!~~~:~~(1)~ fiança .no "desfêeho favorável da Juta das delllocraeias ('onlra Tral~~e~~tinl!it'tetwe~te;'~1 Ail' ~~~~~"cl~~);~,~l~~l~S ;~~de~;Ll~::~:~~~ IJ a s t i ti o r es ~o\'eJ'llalll(!IIt.uj!-i 

" causados, calcula-se qur (lotlt!I'àu as IJotêlleias totalitárias", o 51'. Adolllh I3erle , assistente do C01111111icO ll haver terminaúo os po\otar 16,000 soldados ao Alas- lll ost.l'alll grande J,ro~ l 'e5so n :1 
obtcr 30.000 toneladas clt' C<obre. secretário de Estado, discursando perante a Federação dos jllanos para constmção de U\lI ka em 36 horas; 12.000 jlara a mat.éria, sobre!.",I" no fabri co 

Quanlo à borracha, a penúria Clubes Femininos de AlIantic City, apelou para "atos positi- avião transporte com capaci- zona do Canal no mes1l10 l.e1l1- ,I" tun'!ues e "anhõcs, "uja jll'O
gcrmânica dêst" produto n:in p"',le vos" da )Jurte dos Estados-Unidos em apôio da Grã-I3retanha, dade para 57 Ilassageiros, de- )lo ; c 7.500 I,ara Hawaii em 48 du[;ão já Í! "o:; '"ais alt.a do 
ser rarilmenle san.d., na defesa do que chamava "elemento essencial para a defesa seuvolvendo a velocidade má- horas. Poderá voar de I3oston f(lW a do primeiro trimcstre 

Com rerer.nria aus ah.steeilllen- dos Estados-Unidos e do novo mundo" . Advertindo qne as po- xima de 560 quilômetros por a Bl'istol , (na Inglaterra), em do ano. indice ill,licati"o, tam
lo. de crômo, calculo-se 'lue ~o", o tências do Eixo estão agora inclinadas a estender suas con- hora. Os planos foram secre- 48 horas. ECJllipados como hém , do ",stado ,Ic âuimo de
re.ult.do d. in\'osüo da Inllosl:i\'ia quistas até o hemisfério ocidental, afim de )Joderem obter sn- tamente desenhados I>elo fa- aviões de carga, poderão trans- monstrado pelos opcrários, é 
e da Grécia os alenuil'<, runsogui- primentos essenciais que lhes permi tam manter em funciona- moso aviador Howard Hughes. portal' 16 toneladas. Cada nm o fato dc '1ue os rcsultados 
1'.0 obler 100.000 lonelado. dc mi- mento snas máquinas de guerra, o s r. Berle disse : "Os exérci- O presidente da companhia, sr. será capuz de transportar dez mais sllrpl'celldcntcs são, com 
n;,rlo de crônlo, os 'Iuais cohrirão tos do Eixo são os senhores do continente eUl'opêu; encOIl- Jack Frye declarou ter recebi- milhões de libras de carga pa- muita frccluênl'Ía, rcg istados 
cinco por eenlo de suas nece"id.- tram-se na África do Norte e no Oriente Médio; procuram an- do cncomenda para constru- ra a zona do Canal em 48 ho- ;~~I~I ~~~'~~Ita;'~;~i~~'~~r~~~~elll 
des, 	 ~~~~~m:~~es~~j~~~~~mae~~~~~~a~;d~O~~;:~e~~~, ~a~e~~t;~rf,~,~ â!~se ~~po.qual'enta aparelhos I'as. Apesar disso, a produção 

buldos dessa idéia ; os seus tentáculos avançados já se esten- l!:sses aparelhos podem fa- O prazer da petlz8da ainda não satisfaz o govêrno . 
deram até o extremo da África, no Atlântico" . cilmente ser convertidos em ~â~r:suI:~ce~o~r~~:lf~!~~~O,S ~\~~~~~;~i~sn~,el~~~s~t~Ja~~I~~nt~ 
_____________________ 1 ~~~~~~o~~~t~~estr~,r~ih~ ~:r~~ Co'o bom Fermento Medeiros potencial humano qne aUlllen

2.500 cavalos cada um. Com A AI....anh. ~aov~a:a\~:~f~::~~t~'fel~~~:l'a-~:-CHEGARAM sete tripulan~es, o número to- e o petróleo trabalho, idêntica àquela queOI 	 .,..m.... . aup.r.....~~nlel ~!l'~~~J'::s~~~ 6~~1: s~~~l~~ Londres , 25 (~euters):- sucedeu aos dias angnstlosos 
de ação será ele 6.400 quilõme- Segundo I~formaçoes de .boa de Dunquerque.lernos FISCHER tros. Utilizando 47% de sua ronte~ :ecebIClas nesta capital, Que Vlch, 

.... iiilcQM~'v.IS 	 fôrça motriz poderá desenvol- a poslçao da Alemanha, no que 
ver 450 quilômetros por ho- diz respeito ao petróleo, é a de . O e~Clareca I 
ra 	 que, neste momento, os seus Wasluugtou, 2<> (Heuters)camisas ÕlJROREX (Fischer) à sr. Frye observou que uma "stocks", não são dos .mais al- - ~nform~-se que os Estado~-.xdulh,ldade ele I ~__~___~__~ Itos, tornando-se perfeItamente Ul11dos Ieceberam garantIa 


II claro que toda a sua estratégia oflc_ial de Vlchy de que a coope

de guerra tem sido ditada, aci- raçao ~a França com a Alema
A MODEI~AR Dr. 	 Antônio Moniz ma de tudo, pelo "eeeio de vir nha nao se estenderá ao he· 

de Aregão a sentir futuramente a escassez misfério ocidental. 
de combustível. No entanto, Não foi recebida, cntretan

MÉDICO por outro lado, a conquista da to, nenhuma declaração pela2OOmU pintas de sangue Cirurgia e Ortopedia, Grécia veio dar aos alemães a qual a França se comprometa
Cllnica e Cirurgia do possibilidade de enviar todo o a limitar a sua futura colabo-

Washington, 25 (Reuters) - As autoridades do exército e loraz, petróleo exportável da Rumâ- ração com o Reich às obriga
./'"". da marinha estão providenciando no sentido de reunirem . .. . nia através do Bósforo, para ções. do ,\rmlstício e, ~or êsse 

200.000 Ilintas de sangue plasma nos próximos 13 meses . CONSULTÓRIO: ITrieste, caso lhes seja possível motlvo, diz-se que serao sus-
Com efeito, o Departamento da Guerra anunciou que a Rua Trajano. 33_ ludibriar o bloqueio inglês. p~nsos todos os embarques de 

Cruz Vermelha alistará os doadores necessários e que o plasma, Diariamente das 15 à8 vIveres pura a França enquan

~!~~~~tod~ ~ê~~ ~::~~!~Oaf~lllP~~lJ~~arS'u~~~!a~~,n~e;;a!Om~!~ R~~I~~~~iA: MAQUINA DE ESCRmB. veDo ~~o~ão se receber tal declara

~ que a eapuma "uave, rica • ~:á~~:~:esd~i~~~rgênCla militar, como também nos casos de AV. Rerclllo Luz. 189. ~~~St;l'Irao:e!~:s~0;6~ Bonitos, bons e barat08, 

aveludada de Gess)' torna o)M.. 

abo um prazer, Purdaimo. por.. 
 As autoridades acentuaram que a vantagem oferecida pe- Telefone n. '151. Tratar com - Tremel. Primeiros enlre 08 prlmeir08, 
que feito d. 61""0 preciosoo da lo sangue plasma sêco, para a transfusão, é que póde ser admi- Silo 08 doces preparado8 
nora bruiteirB, Geny ~ por nistrado praticamente nos campos de batalha. ' . . .• .... .. .. Co'o bom Fermento Medeiros 
1"0 1'ftHIDO, IndiClldo para • 

epid.rmeMat1vel das criança. 


, 	

.• '........................ Terl. sldoc..-t..... 

____________IIlIIIIIIi____. : ," ~ T . _ ." . .' . • • O .Men.... , 

Dr. 	 MADEIRA NEVES- midico elpeciel,ilt. em C'"1;(~ .11~I~JII : 1.~,&11 ~~1t;i~!!~;~!~~ê:~:if~~ 
DOENÇAS DOS OLHlOS • • doza" I.avla sido ' capturado 

Cur.o de AperfelçoameDto e LoDla PrAUca DO RIo de J"aIÍelPQ • DE SI1<'ILITICOS. pelo" Astúrias ": Interrogadai " 
1'1 ". - . ., .-.~ a respeito, a orte!a.lIiJiía · 'cHi-' 

' f . Conlu tI .. di.ri.mente !·I.~~~~r.'~~ •• 8~!STEM NO MUNDO et ,~1.::t:~0I; IqJ Dacla qula 

Consultório: Rua Jollo Pinto D. 7. sobrado - FODO: I la7 • • 
RelldêDclll: Praça Oelllllo Varga., D. 10 - FODe I~ \\f I.. \.~"lI 	 : " .." " 

O que lar- d F. 	 : , .deyer JlDperlOlO 1IAl o 

IImr.m••uo o fi. 	 ao a .;; ~ançl: I ;14II1II t·~t1_..., wa • 
Nova York, 25 (Reute..). -jnorte-o Palio:de-CaIal., pette • .... ~""~el.


atlrou-.. do 20 O locutor franch da B. B, C., dOI diltritol dó Sommc e '. - - --_. • 

.neI.r c.'ndo sobre de Londrel, 	 leu c~rtol trechol ~rdenal e M6.., ao 'nórte :dõ : .... am..IIII-a • \_JIIIIIIII_' 	 II I d.o documento elCl'lto pelo pre- no MOlela, uma parte'do 'Alto '0 · 0 ..... -.. .. -..-. Ma MIAI...a. • 

um r•• 0.0 I,dente da delelação france.. Saona e Doubl como tainbem. "-Dwape,._.MI ...... "1 .......... 

Rio, 25 (Meridlo~al) - do armíltlcio, leneral Boyun, e a AI..cia e Lo;ena - aerio .ec- . "'-r-~_.. c<Y"· ..... li 

Francisco Ferreira Leao, num endereçada ao ~Imirante Oarlan, cionadol da mie-PAtria, A Ai~- C-_,- da ....... ~ .. AllmlATlIIIO.. VO - ...» 
gesto de desespêro, atirou-se em 5 de fevereiro do corrente manha não IÓmente aneur' • , __~ ... ........... a. RIo. J6 (M dloalll) - O 
do segundQ andar do Edlflelo ano. Ne.oe documento, o "élléral toda aquela relião, mal tamMm. •• """ "~I 61,.... 1dIIIlIoó. • • 1~lato 40 - \\rtu-, pl

. Carioca, caIndo sôbre um re- traçaya OI planol alemães a a colonizarA. AlEm . do' 'estabe-. XDI.':-;: ~ ....... ~"'~J pelo • IELI- • \Ao Rut., . f.JAAdo .. NI])Orta
ligloBo da Ordem da Trecelra relpelto da ocupaçào da França, lecimento na 'ronteir. oriental . • Ir ...~~to!...'"~ooz....,..~ . l.g.em _queo8eu navio.. , decla~~u
Penitência, que passava oca- depoil da vitória, planol ~"'" no Eacalda e M6.. o proarani•• ..~ ... oo.oe • •• ~ ; entrou ·em' aÇio recentemente, 
slonalmente no local. q~e ~c1uem a anexação e colo- a.lem.Io contEm multo mail ter - VIDROS DUPLOS - J' .. OCNItru i y ••• • ~ neg!-lldo-se( a ;.revelarcoDtra 

Ambos receberam ferlmen- nlzaçllO de todo norte e lélte rlt6r10 france., alEm da AllAcia, • lia oOllt.Ddo O d6bro do Uqmdo • ollllaJldo... • . quem e onde. Interrogado sô
tos de natureza grave, Mndo da França, O documento tem o Lorena em leuI obietivol finail. lloe ~ era. do" ~ peqw:lDOL . ' ~re se havIa avistado o car
recolhidos à Assistência PÚ- lelluinte texto: - "Se OI alemlei para a' conquilta de' colonizàçio • guelro alemão '''Lech'', res.1 
J;Jllca, .!lanharem esta guerra, todo o para uma Alemanha rqior.... . • ........................: po~~;llB ..nd no " ." I 


~ 
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Poupe tempo, incômodos e dinheiro 

ADQUIRA 

i6 CONFECCIONADOS os 

Agasal~os ~B inVBrnO 
PARA 

senhoras, homens e crianças. 
o mlis belo stock di praça 

na 

A MODELAR1_______1 	 ." 

Antenol- Morais 	 EMORROIDES JUVENTUDE 
Mais vale prevenir .• , ALEXANDRE@ipupçriã.o fc)gnlista 

Irritação constante, comichão, hemorragias... QuMI melo lécuJo de+ula. 
N ão descuide dêstes sintomas! São o prenúnc:.o ten.ta • o melhor ",clame 

de grave doença, que. 0300 tratada convenien

temente, p6de trazer sérias complicat(5es, exi· 


Das 8 às 12 e das 15 às 17 
da P"''''''Dela • IIIftIfiUO[

Miguelinbo. 6. FLORIANOPOLlS. 	 gindo até. em alguns casos, uma intervençi o ~ para Umpar. for
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe dará alivio tUtCAr' e reju ..~ne"c:er OI 
imediato. combatendo as dOres e os pruridos cabe1oe. Elimina a c ••p., 
e descongestionando as diJ atações. Graças á3 tu cessar .. 'luéd. d08 
substancias d e real efei.to antisético-bacterlcida 
que entram em sua fórmula. a Pomada M an ZanH_O· u fo' I NLe~nu~fl~~iàza~~!a c.ltclo. o yoltar A c6ra ,OI e ra. FranclscCl cTolen. evita as infeeçõc:;; tão perigosas e previne o pri1J\ltlva OI c ••el •• 

lino n. 12·B, (junto à Fábrica Oamlanl) coloca-se sola nova, apparecimento de outros males ainda mais .raacos, sem o. tingir; 
graves, decorrentes das hemorroides.ou qualquer concerlO em sn,patos de borracb8, gr.locbas, 	 d' ·Ihe. vigor r mocidade.
A Venda em todas 8S Farmacias c Drogarias.cintos de senhoraF, bolsas d àgUl:, bIcicletas e pinluras a 	 Mio coo te", ••la d. ,rala • 

__ COUlO Ioç&o.
Due o (à pistola) nas mesmas: Correias de lona e borra

cha; para todos os Ilns.-Preços módlc(lS. ORATli
Em caso de dificuldade mande o seu pedido aos La~ 

boratorios De Witt. Caiu. Postal 834 - Rio de Janeiro,
_________________v.- 6 hçeo........- ...... .... 

acompanhado da importancia de 10$000. daCIoad.. Cllbetee ......... 

.. ...._ •••• A..........
I!HI-H'flÃO 	 VIoIIo,. .... íIóOo. 
--~ .=~";; ,

l~IIriInIiiI;""'~_falil~ I....-A-n-te-s-d-e-CO-m-p-r-a-r-u-m--R-ád-i-o--R-ec-e-p-t-o-r,-~I ~..~.....
~~~::'~~':::~~~~ faça uma visita à firma 

IMOICADa NAI 

AfECç/jes OAS VIAS RESPIRATORIAS GERKEN & elA.• r= 
 à rua Felipe Schmidt, 34 
 Dr/R!~:~iO 
Agentes Autorizados dos afamados RádiosCompanhia Siderúrgica Nacional .~~Y!6 	 CLlNICÀ ~M~b]CA 
~ ..- I L. I 6.~ MoleilU.I )'ntetôlll. d, 


Participamos ao pÚblico que está aberta, na ....... .--.........~,:., Senbora~~~iÇal •• 

Agência do Banco do Brasil, nesta cidade, até 29 de 

maio corrente, a venda de ações da Companhia SI· Vendas à . vista e a longo prazo ' " CÓ",~ULTORIO : 

derúrlflca NacIonal. ' 
 CAS"AS 	 i R1i1 ,Pellpé'Scll 1d1-541DUAS' '

Cada titulo é do valor de duzentos mil réis ' . . ' 1~=====:::::;:;~~~==~lltcloAm~IIIlNdO-Po lMlVeottem-se duas ótlmas-ca. •• 	 _ .__._.______ 0__ r 9 - ~~.~:·::~2 ·e\14 :: u 17 "flL
(200$0~O), devendo a primeira prestação (20%) ser 

paga a vista e as quatro restantep, de ó em 6 meses. sae dl' moraõla, ou .parane· ·',:A~;~'~~!p.~· •• 


Sendo as ações nomlnatlvae e só podl'ndo Ber 

adquiridas por, Brasileiros, sollolta·se aos que pre

tenderem adquiri las a prova de nacionalidade bra· 

slleira, a qual poderá ser feita me"'ante a l'xiblçllo ~;iJig~~i~~J~~ F:::::~s=t1:{ ~~~: ;;; ~! ~·;;;i	 i 1 ~~;; · ·~:~·;; ~~;; C:!ch!t38!.n;;Jl;;~;;d!05·~
de carteira de identidade, certldllo de naBclmento ou 

de casaroento, ou de3reto de naturalizaçllo. 


Em se tratando de firmas, socledadell ou em· 

presas, deverão provar, também. que silo brusJlel· 
 AgradeCime';;O I Hoje e amanhã 'er6 a lua , preFcrtda. = -:--...~.R=. .
~~~r~s:oc:in ~~n~!li~u~:aSsil:I::tBtradas DO Brasil, de Pelo presente, torno público Droga. nacionai.e estrangeira. - u~.!l.~Nlr I t"'.r Da .,t.

A Companhia Siderúrgica Nacional reserva· se meu••incerOB agradecimentos ao Homeopatia. _ Perfumaria••. _ Artigo.. ;~~~~:~ho~•.I.0~::~u .' roa o dlrello de encerrar a venda antes do prazo estio Capo da Força Policial Dr. João
pulado e fará rateio, se a subscrição do público R08Ário de Araujo, pela dedi· d. borrli'cha \, 000";.: ~ 
exceder o número de açõl's. cação, carinho e competência, 

com que se houve durante o Garante·se a~exata obllen4nola de reoeltu'rIo ·médicO,:Rjp~..ntanl.. •
Florianópolis, 7 de Maio de '941, tratamento de minha esposa . . .," o? vlaJant•• 

Pelo BANCO DO BRASIL - Plorlanópo1l8: Francisca Ferreira da Silva, quan PREÇOS MÓDICOS . . . . .'. ' Préol•••ol p&r. Iodal U 

do vitima de grave molé.tia. IR. Conselheiro Mafra, 4 e 5(edlfi . o ··I . .... ..••;,. " ... "I:. .Noe .....o.. o,.é.. cio d ... 
ê
. 110DI do.,pal . ''' .. . gó....... t .......... 

Gerente Contador MANOEL TEODORO ,DA tone 1.642 · . çllell: Cartas;"" FABRICA~'-' DE 
.Ioio Le.1 de Melrele,'r. 10.6 Pedro Gil Fpolis, 21 de Maio 1941. Mercado. frente à Casa HCBpcke). . rloe ' luorallvo.,.Ótlm.l i'''éon~ 

1______________________,I 214 SILVA. 3va·3 1_________________. . 	 ., . ..... 81oPaulo~.. . FOLHINHAS 'ReI.\OG7 6OkCalx. ' 
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• IIIIII-.....·Ielr.......... .. 	 s 


o Estado 

Redaoolo e orllolo.. • 

r•• Jollo Ploto u. 11 


Tel. l02:l-Clt. poet.IISD 

....... .. u ......... 

c............._. 


m.l... 2.000 .It...... ...N........._ ...__ ...... 


rn;uy,lÍ"irn"'''F: quo. b.r.lo••60 to. __- ............Ia&I_ T.......__-_ 


CO[n~an~ia • Aliança ~a Baia»ABaaolCNI medlute MDlr.clo 

Fundada em 1870 Séde: BAIA 
Sequros Terrestres e Mal'ÍtimoB 

Dados relativos ao ano de 1940 

Capital RealízaOo Ks. 9.000:01l0~OOO 


R~servas. mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidas , ;:.929.719.000$000 

Receita 28.358'7 t7$970 	 ; Mo do (arredo. / _ Modoi nco,rrlfcl o 

/ O p oHC'gar Q . - NC'stopc:w çõo,aAllvo em 31 de dezembro 115.964:965$032 	
_ " ~ • ~ c"o'$o dofcndl' f@ ~~"osaros 'ci1 u ,

Sinistros pagos • 7.323;8:!6~800 ~ dO dCfro( 'u r Cl ~ , .lilo <lfrocl uro 
Bens de raiz. (p réOios e terrenos) '22 3 j4 :OOU$OOo 

No n uco É um Colavallo, no foco 
g olpe morlal. ou n o q UCIIIO 

Diretores: 

Pamphilo d'Utra Freile de Carv alh l'. Epiphan io José 
 U~\~~:~:~)~~: ~~:·~:\(;;t::~.~· ~~rd~~~:a~ ~):i ~::~~~o:ccsc:::\':; 

de Souza e DI. Frandsco 	 manoplas lh.- l ' O\JrO t: chumbo. o que tornav~ ~I lut~ m uitas 
vezes mort a l. l\·l.:1 is lnrde, foi :1 l n~I ,.t(:rra o p :oiz; u o box, jo~ 

de ~á . 

gado a punhos nús nté mc;:u.lo do lI ccu lo [1as~ado , 

Agências e slJb· ~~ência s em todo o território nacional. Nenhu m sport l'Xill.l' mn io rrs qU :l lidndt:s mlt ur... ..:s c m;lis seve


Sucursal !JO Urugu ii i. Regulado"5 de avari~.s nas prin· Um perigoso golpe Agarrar a od.,rrsoro trcinnmcnto, N ~\o 0 11:'\:nlll. (' !lU .. "Pl'al"l': ll\l.: violcnein. o box


Ir....lld.. do Dlvlllo cipais cidades da America . Europa e Alrica . com O joolho. riocgofp ""f·o, ê çonsidcrndo o ~ I>or l m ~lis d :gllo do hOnll'rn. pela tcn lda(.k. 


••plrllo 581110 e Asilo 

EDITAL 

d. Orfls -110 Vlcellle ProtCll.cr o ro sl.o d CJs golpes d o adv(. fsarío ê o cuidado cons· 


tantc elo boxcur. Cuidado idt,;)tico dC\'Cnl tcr os que: se bar · 

b l' i.:lITl. contro os tn lhos no ro::oto . que muito, vczes re,ult ::un 

em pcrigo!ins inf(.cçõcs. Protf.:jo o roslo. passando a barbt<lr~ 


ele Paulo Agente em Florianópolis 

De ordem do Irmao Prove · CAMPOS L O BO & Oe.
dor, convido a lodos os mem· 
bros desta Irmaodade e f1é18 Se911ra r ° b raç o do Abraçar a ad.,('n o·RUA FELIPE SCHMIDT N. 3\1 odve rnl ria, rioederrubol·a, 
em geral para assistirem à~ 

fest811 de DORSO DiviDO Patro Caixa postal UJ ..- Tei~pl/(ml'l~83-End. Tel . • ALLlANÇA. 

no, que serllo celebrad~s n08 

dias 1,2 e 3 de Junbo vlndou- Sub-Agente em Lagullc. Tubarão. Itajai. 
I 

ro, obedecendo 110 segulote .Slumenau e Lacres. Cilixa Posta.l 1797 ~ R io d e J aneiro 
programa:De a 31 do correote. -11_________________~ 

Noveoa. às 18,30. _ ___ _ _ 
Domingo de Peotecostes: - ••••••••••••••••••11•••••••••••••••••• 

à:~FdO~II~:ã~~~à~08~~~!~ DI·plomas e Professores • 	 •Missa soleoo, com asslstêo eia • • 
do Excelentilillimo e Revereo Trata.s\' de registros de diplomas, r\'gistros de pro- • •
dllllmo Seobor Arcebispo • • 
Metropotitaoo que pregará lJo reEsore s. eX!l mes de vlllidaçilo e todo e qualquer assunto • • 

EVS:::~~:' e terçB-lelra: M18. referente 110 Ensil10 em gtral. bem como qu aesquer ques' • • 
la rezada às 7,30 e I~dul· tões de caráte r jud i ci ~ J. Aceitam se representações. BU· • • 
nha às 18.30 horap. • 	 • 

Durllote a festividade ho- REAU UNIVERSITARIO. H. da Quitlloda, 67-- 5°. sndar.- • • 

verá quermesse o leilão de Rio de Jaoeir/>. Diretor Waldyr EugÉ'nio Meoezes. • • 

prC~::I~tg~~oc:~ d1r~~8~~~de~ ___ __ ._ . . • 


do Divino F.splrlto SRnto e \---- J I-	 •
AlUo de Orrãs .São Vicente EM FLORIANOPOLIS, O • 	 •de Paulo • • em 18 de maio • • 

de 1941éANDIDO FREITAS AMORTIZADOS PELO SORTEIO ~ DE 30 DE ABRIL DE 19ltl •
Café e Restaurante BOM-DIA • 

Secretário. 6v.ll foi, é e será a casa onde se servem os 11: 8·2 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.195 CONTOS : 

212 mais saborosos pratos aos menores preços • • 


Os lelmes Médicos ' do REFEIÇÕES A QUALQU ER HORA! com as seguintes combinações: : 


Mando Aconselhalll oUso... 185 Rua João Pinto .- 27 I'i vs -11 I. BP J NSU UPT PDQ lMU YUJ : 

~---- Amortizados com 100 contos • 


Sociedade Cooperativa de Responsabilidades. INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - Manáos Amazooss • 

Limitada • CONRADO CABRAL S/A., comercisotes. Rua Major F&cuo- Ceará • 


Banco de Crédito Popular e Agrícola: do, 1106 - Amortizados 50 contos :Fortaleza com 

de Santa Catarina : ~~R~E~e~~~r~NS JUNIOR - 7 WhltehaU Road - Tucka- U. S. A. ! 
Rua Tralano n.O 16 _ S~e plOplla • JOSE BUENO BRANDÃO SANTOS - Agente Fiscal do Im· • 

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cprtillcad.1 . b~~t3o~~C~~~~ÕoPAS~~S~Dt;':~~~raTé~~~CO da Uzioa Cateode S. PAULO • 
n. 1 em 20 de Setem\lro de 1938. • _ Cateode Pernambuco • 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA. Amortizados com 25 contos • 
C6diaos usados: MASCOTTE 11. e 2a. edlçio VICENTE SALES R D P d 1 O P Ib PI I 

E!\!PRESTA ESP:·CL8.t~EN;;TP~~SAGRICULTOREf; • RENÉ CUVILLIER, ua . e ro, 4 - arna a Ca~~ Federal • 
- • DR. JOSÉ ATILIO VERA, médlco ..m Soledade R. G. do Sul •Õu';, :,;be;GR~-TlSo;;..;; Emprestimos _ . Descontos - Cobranças • Soro DR. ERICO DE ABREU SODRE. médico. comerciante • 

cleRecaif•• Cu'I".,'••? Pe,.4 e ordens de pagamento, • e capitalista. Largo da MlserlcOrdla. 23-4° aod. S. PAULO • 
Comp.,,~í. C.rlou ,,,flu.r,i.! \ Tem correspoodeote em todos os Munlclplos do Fstado.. ALFREDO FIRMO DA SILVA. p/~/esposa, Sora. Ismonill L. • 
- C.ln po.r.t J369 . Rio. ( lleprl!SenlRnte da Caixa Ecooomlca Federal para R - onda • . Firmo da Silva - 4° Tllbellllo da Capital, à Rua da • 
Nome . da" APÓIIC::m~~t~i~O~~ tIlFoe~DN~~~~ohr;.om sorteio • Quitanda, 86 	 S. PAULO •CIJ._@_' __E.t--!....! 

Paaa lollos os COUDons das aDóUc,s FedeRls e dos Ealados •• Até AbrU 11. lIassado 16 loram amorllzados 83 "90 contos de rils •• 
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. Solicitai a relllçQo complet" deiS titulos amortizados. DO Sédtl Social ou 110 .ALUGA--SE Mantem carteira e.peclal para admlnistraçl10 de prédios. • Ageote ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua f'eUppe Scbmldt 8/ 0. • 

Ótima casa Dara negócio em Recebe dinheiro em depósito pelas • IEcllllclo Amélla Heto) • 
8

,r:~:e~;::~a~'ld~ ~~d:~:~~~: melhores taxas: • 5 I A ' 8 C 8 t 1 ,., • 

vende lodo o malerlal de IA' ~~~ ~~~l~i;~:I: (retirada livre) !~ : O ~Xlmo 80rtT~!~0~~ÇIlO le~Pa~za~ e!~I~~~~ :brlca de artelatos de couro 
C/C Prazo Fixo 7%. 	 de 1941 às 14 horal •

A Ir&J:~.i~:\~ B:r:l:~eIArlo Acoita procuroçllo para receber veocimentos em to- • • 
.H2 v·24 dos as Repartições Federais, Estaduais e Muololpall. • ••••••••••••••••••••••••••••••~ $ O' ••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o DTADO 11_ ........ 


UONDRES, 25 (U.P.)--Acredlta-se, nesta capital, na posslblllcllcle de 

nova expedl~ão brltlnlcl contra Dakar. 


~IE;;;;;;;c;;;;;;;os;;;;;;;e;;;;;;;N;;;;;;;o;;;;;;;;tíc;;;;;;;;ia= l l ---::F ::-:Z-s=:;- ;:::;:;-::}l=~(!~FES~PJ~!I!~1 NOS 

o nosso conterrâneo sr. ele· 
mentino Fausto Barcelos de Brito. 
alto funcionário da Alfândega 
desta capital e aplaudido teatró· 
logo, acaba de ser nomeado ofi
ciai administrativo da referida 
repartição. 

Conforme vinha a imprensa 
anundando o tenor cégo Higino 
Martins Dias realiza, esta noite, 
às 20.30 horas, uma récita de 
canções brasileiras, cujo pro~ 
grama se divide em 2 partes, 
contendo 8 números, ao todo. 
,;: A comissão que se encarregou 
da' pa.ôagem das entradas é pre· 
sidida pela srita. professora Diva 
Formiga. 
ft_~o serão de hoje, os acom
'Ps'nhamentos, ao piano. estão a 
cargo do maestro Edgar, do 

0 .14. B. C. 

Em virtude da aprovação de 

novos estatutos, na última assem

bt+l . geral extraordinária, em 10 

do .Corrente mês, a sociedade 

a.n6nima "Casa Mrollmann", 

d t á ' pfllça, adotou a denomi

naçt.o: "Sociedade Anónima Co· 

l"BCt'cial Mrellrnann", continu

....tO. â gerir·se doravante sob 


nova razão social. 

PUDIM MEDEIROS, K 80bre 
rat8a '. joegudlQvel, gosto~a 
lAclHdepreparar e quI' tod08 
IIpr~~!am . 
~~--------------Portugal eo «Eixo» 

ZülÍch; 26 (Reuter) - Segun· 
do âiiuiicia o cNeues Zuricher 
NKh"I~, ...ricul Co informa· 
QIIa ck aricrnl ita\.i.aJ>8. o sr. 

;:: Oliveira Salazar vem de nome· 

::g~~e~o~e~:a~~~o~ ~~:o~~ 
!!egociar 	 a _assinatu!a de um 

l;:~~~t~;m~~~~a~~~~~~~~t~. ~~: 
~~x:'ortugal e as potências do 

CompraI na CASA MISCE 

LÁNEA é saber economizar' 

O f uracao 
Dorothy I .amour e John Hall 


No Drovrama: 

Complemeoto nacional D.F.B. 

O Caçador. Caçadu (Desenho) 


Preço~. 1$500 e 1$100 

Livre de Ceosura 


ALEGRIA E VIDA DAS CBIAHCAS 

Venele o ARMAZEM 	KOTZIAS 
42 -}.. R 	 :lIAFRA -- 4:2 

Ultima ,hllr_e.. 
~sportiva 

o Iria vlnceu 
Terminando o turno dos jogO! 

loc~is, ontem y o Iris venceu ao I 
Tamandaré pelo score de 7 x 4. 

Em S. Paulo 
Resultado dos iogos de ontem 

em S . Paulo: - Palestra 1 " 
Ipiranga O; Portuguesa de Espor· 
tes 4 x Portuguesa Santista 2; 
Corinthians 2 x ]uventus 1; Sano 
tos 6 x S. P. R. 1. 

No .Rio 
O Botafogo venceu ao América 

por 5 a 3 . Juiz: Fioravante 
D'Angelo; Renda: 20:949$500. 

O Flamengo venceu ao Flu· 
minense por 3 a 1. Juiz: Mário 
Viana. Renda: 91:392$400. A as· 
sistência que presenciou êste jo
go foi das maiores do campeo· 
nato. 

Vasco 5 x S. CriGtóvam 2. 
Com o resultado dos jogos de 

ontem, a colocação do campeo
nato carioca ficou assim: l U. lu
gar, Flamengo; , Fluminense e211 

Botafogo; 3", Vasco; 4", Madu· 
reira e América; sn, Bangú; 6(J, 
S. Cristóvam e Canto do Rio; 

Interior de um .. avi (omeci<!0 . pe\1)s Estados UnldolJ ., 

Inglaterra. (FÓto dé· ".Britilh' Néws", especial para' O ESTADO) 7°. Bonsucesso.
Em JolnviUI 

Aval 6 x Caxias 4. 
Coque.ros",'•••'C""M 

Tudo IldO · ~~ ClUbt. ~~I ·· · Geleal~~~tt.t ·.·V>led·a S
molaçio da .1.Imbl.l. ,.ral dDl ac\- . ,.
clDl n ...o.letol.....alo .cODvttlAdoa.
IMIlo pnaeale ' editai, ' lodoa OI 1tIba- ___ . Machado & Cia.crilora do LIVRO DE OURO a 1l1'OC11
ranm. 1:0 prazo de _ala dia (BOI, FAZEM ANOS HOJE: 

Agências e 
Representações

:.c==~c~~' :uelmJ!0~::': Sr.a. Franc!sca D. Barros: , 

: l:=ad~~::'~~~~~I.~:r~ :~~t'i:Ja~:i~~n~oe~;;~~s~:;·ga; \ 

~~=:."t~.J~Á~t~:ara~-t menino: Altino N. Melo. te... pOli.' - 37 
RUI! Joio Pinto - 5TOMAZ WOODS. I"oanlro 

30v.-24 FLORIANOPOLlSVIAJANTES 

Spnhora! Para a8 sua~ so· Para S. Paulo, seguiu hoje, Sub·.s.nl.' nOl PlinclPIIII 

brpmpsR8 prefira o PUDIM via terrestre, o sr. prof. Américo munclplot do E...do. 

~0~D;I~?e~'eo~:~~re8 delicio· r.~ ~.:t~~s!uc:n~:i:~i:l~izades :...:'~7P;.:..________-

Blla obra técnica do sr.D 	 ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, InglDhelro CUlos OrUiar. 	 NARIZ. GARGANTA Desejoso de pc;;suir nmn esla<.,'_ii.n 
rádi o-telefônica c radin.lcIC;::l:rafic!l,Especialista; assistente do Professor Sanson 	 li ~r. Osvaldo hbchntl ll, alto run
cionúrjo du Prereitura fI:'1 capital.do Rio da Janeiro. 

No Jll'ograma: Crea 
Complemento nacIonal D.F.B. No Drograma: 
A Coruja e o Gato (Dezenbo) Complemento nacional D.F.B. 
Fox-Movletooe New8 (Jornal) Preço único: 1$500 

., Preços: Imp. plmenorel até 14 aDOI 
- S50EI - 11500 - 15000 


vre fi Cen8urll 


o Sabão 

__j~;~!~~~~~~~~!!~!LJ 

DLT.' R.'

l..ondrc...... 25 _ DCllOis da bo'ltlllha 'm, \ (':til'o. 23 - Os ingletõH ~k.nt.".'1l 

;~o~ ~~:.~~::~r~:':,~~i~~~~·"::~~~:,~ ;;~:::~:!::::~~;::~~:~~::~~=;E: 
por k'I' sJdu ntlnghln a ~uu suntn·búrb,,· I c nath'os. 

;:e,::: lI':.:u~:nn~~I::,~~:;:~.n :I~~: Cairo. 25 _ O :o"rêrno rebelde .~ 
tom••, a dJd5ll0 mn·..1 germAnla 5e pôs na'7.ist,," no Iraque ef'tá p1'C8teIJ do roa 
em (uEII. protea1du pela n.ebllmna que na laP80 dcUnltlvo. Ruchld Ali, o ~hefe 40 
ot'astlo cobriu O boriJonte. ga"ernu 'ftntochC!, e.TIo• .u e.a ...... 

Mas • 'ormftCnO inglesa lhe sniu no o (ilIml'> J'..ra Angoru o fJe mesmo ~. 
en('olco, pN)C!dundo ol('ancú·l". ~\ perse- à!4 autorldalka cunlJUlarM turCAS de ..... 
l:ul\:lo dUI'nu o dia de 110je, l'>Cln que Oi'!! d:uJa que "isusscnt o seu pa..Of8IIporte 
alemr.~ qUIM~l oceltRr 110,'0 rombo- 1"'''''001 1, rom':(ltndo. mfllmo, q_e J' ae 
te. ~\o ClIlr desta tõtrdc, uni a"ilo na,-al ausenlull dnq_ela ('aphal. O fttl ..llltro .a 
brltlinl('n atingiu rom um torlK.'do a UIU FnJ:cndu de RlUtchld·:\1l na.lu, tamWml 
hllrco germânico. lnu'a o Irio. 

o, alemft.. <or....m poro 1(..... oom O • 

;~~~:::..Ck~'pr:'_!:~~:I~~n~:moN:r::':~ ~:; ~~~::air::.:;n!~m:li~ra":C::orC:I:..~ 
fim n 900 milhos do lugar onde 8C deu dor-,.e, 1»oIs se .&I('h" em Hlt ...tlo IelItre1lla 
onkm n b:ttalha, ellquunto &.> hrltánl· mente ('rftl,('8. Foi o ('aH4) que ela ~petI 
COR. ardendo pur ulua d~'OI'r• • nilo 'a burr.ugem do rio E.rate. ........tIcJ 
CC.!is..1.nl de persegul,los. quo as úlrun!'l rorreMem JNIIra o .... I.. 

~ãdr~~~~~~i~~ 113~" ~~~~ ~~bg~~~~~r:.~ ao~n:u;~tal~~O:'~~~::!'~a~o~ .!:r~,~ :!:oo:~:::~I:':08q·:'O:..;.er::.,~Consultas: pel~. ~a~~~~' d~~s 310àsà86 12 eletricista Carlos OrHiu, à pru~~a apC!M....r de &cr o maior btn' lo de gaerra tal qao liO 'orau.... 
Quinze, 11 . 12. do mundo. coptna .23 ab(NII de lJiet'\"ltQ,\ =========""'" 

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.-Fone 1447 
eO!SI~~~~~ã~ ro?l1l~c~~~·i~~ladC P:~~ to~~::~r!:t.:Jo ~a;:'C:~:'~!e ~e:!~: CASA MISCELANEA. dlstr'
sr. diretor dos Correios c Tclélll·lI· do Uh. do """'" pore••, e •••••bll••de Duldora dos Rádios R.C.A. VI-a ~~~;c:~:;~~~d~n:) t~[eel~~fu :C)~~5~~~~ nlOnor do que ulltel: e aute-olltem. elor. Vitvulas e Discos. - RUI 
potência de 120 w n Us na untena, Calro,!5 _ NDo .ooeado ela,.l.r re- Traiano. 12. 
e em telegraria com 140. Operan- roirÇ'OH por hlar e ,-",do que 011 &eU p•• -:....---------- Cartazes do d 1 

-----I~!~I:On~ni~iodGr!~J!le![~sS!l,i l~~~ ~:~~~I~~:..!~I~:;. ~ea~~~:I:=. :: Perdeu-se .;~~~ 
______	HOJE SEGUNDA..FEIRA HOJE de ~aneiro, ],Iinas, Muto Grosso, .le••I" .I.c.'..._ ............ <ldo· e Itaial um aocorro coDi :~. 

;,;.:;;;.-;,;;....------;;;;,;;;.;;;.;.;;;;;.;;.,;.=:;;;;;;....-------""""'~;:;,;=----\~8r~;lt:~,c·}n~~11~lc~t:n~fcu~~a:.2 ~~ ~:A,18~:::~~::~o-;:rlad=O::lcfttJ::.~~ má~ico, cotm lâmina ~ .h~~ 'clce l 6. 
pIMPRRI AL I CINR ODEON CINE REX nossos anlipodas. ,'.1.\ <um q ... bom.......r. ... Ro'erdIo per encen e ao camlD.... • • 


- FOliE 158'1 - - "PilHE 160Z - - fONE 1581 - 1'01los os seus Ironsformndores (Holandol. 7182 (chapa ParllIli) . -Grati 
A's 7.30 bora8 e demuls i>eças, inclusive o micro- ' • fica-se a quem entrqar na Ga

A's 7.30 horas H t I A's 5, 7.15 e 9.30 horall ~~:~Ó~~I~~:nle~:~t~\'.\~o~pe:~as ~~::= bo~!.~!';;O":'~':!:::-d:~:= ~eF~lam~id~:~a .ciclàde, à
-Oe para AI- d A porl"dus us válvulas e oulr.! pe- • ..........1•• lere•• l.............. I.,. pe • 1iQ.

Mulheres lança e ço ç,,~ ~~\~~~~~d~~'e oferecc um nlAg. um • 215...........d... . . 691-1 
Barbara Stliowlck e Joel Mac nifico conjunto, elll blóco, eshi CaIro. 25 - Alln. d••"0 dl/l••Mor.. . Repr•••nt.nt.....·.e... . 

exposl.n na VItrina do Coso do Cu. 0"'.'_ do••1I.d... e.. """0, o rei vl.j.nt•• 
lifa, à ruo Felipe Schmldl. :-.::.: ~'!'.':..."'::::·:r;"':.:-:::p~:.: PreellamOI para 't~dli' " 

.....""••_ q......, .IC' ,..ro Load...... e ZODall do Pall. Neg6élo '16
Camisas; Oravatas. Pljames •• rio e · luera.dyo;· ÓtllIlil?:'eon-

Melas das melhores. pelos me- •.!?:~ :";'':'':"''..!.~'= ~.::::~ Çõel. Cartall: A: FABRICA'% DH 
nores preços, só na CASA MIS- ......lo ........... _In<o...,....b ... ex. FOLHINHAS 'Ref.\,ClOl;c.Calxa 
CELÁNEA. - Rua Tralano.12 p_. .0117 - sao.:~:!!!».'. 

"VIBaE. ESP.IIIl!LI~D.;Dfl" 
de 	VVETZEI... & CIA:'..ljoinville (Mllrel revlatrllda 

recommenda-se para hospitaes, collegio8 J~~.C., . pela sua qualid~je desinfectante 
, ~ " ., ;. ~. [,: .'i 
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