
8,8108 08 i311, ães 
Capetown. 26 (Robert saint-I .' . .,.~,,: .......,> :,. , \ : C;. c> : ":',;..,'.? I f~, ... r - tailI, -

John. da Associated Press). - quanto a Alemanha'.:"teorica"'- tinados .aprep J'U. pdD ~ di! "wbfrp d&mC'ntc'·. peno • It boa.... de ocu r o Ptlopaooo. ~ obIavllldo e ._endD 
Centenas de alemães. acober· mente" se conservava neutra e.m dentro. o terr-eno , PIlta . os ,.que do.. Crel • _dttdc q= o flzeunn Hou..." ali- a~ ...,... 011 da !lI· lodos M detalho di. Ilboa. aJ

tados por traidores gregos. lan. relação à terra de Hélade. cn· tivessem que vir ·de . fóra. ." o mais de~ressa posslvel. tima ' horil . ·...,.. .que deixaram ' il quántb ./ P"ptilvam o lflnJlO 
çaram as bases dessa fastástica tão em Inta vitoriosa contra a tsse trabalho fói tão . bem Alguns· seguiram nos primei- Grécia juntamente com 08 ingle- para a inv" oariat.. e er:mpn 
invasão aérea da ilha de ereta Itália. leito que. quando a AleriÍÍinha ros dia. de abril - logo que se.. no. últimos comboios de conseniando __ ~ 
pelos nazistas. Foram êles os Todo o inverno foi empregado atacou a Grécia e in pa.recia os alemães iniciaram sua entra-\ evacuação do continente. Iem rádios de-:- ondâií?rot'fàa. pro
mesmos homens - como as mes- por êsses homens e essas rnu- inevitável o colápso do exé.t:dto da tranquila na Bulgária. Os Ainda no mês passado, êles vavelmente c.oltf'BerHin:)"bú "ou._ 
~a•.mulheres - que i~v.adiram Ihe~es num laborioso trabalho de grego. t~os é!::s receberam ode!,:, últimos dêles conseguiram chegar circulavam livremente ~m Creta. tro. ponto qualquerdo"GrIlll4e 

pacificamente" 8 GreCt8, en- espIOnagem e de sabotagem, des- de seguir, como pudestem , a Creta quando a Alemanha aca- como se fossem refugiados, ou Relch". ~ 

"Pargunte à 
América·· I ~,~~~ c~ ~~~:.

dos, 2G (U. P ,) - A Convcn
f:ão Geral da Federação do 

CaIro. 26 (Reuters) - A Cluhes l~cH1ininos , que conta 
resposta à pergunta "I~stamos (:om mais de dois milhões de 
nós em perigo hoje?" é esta: (j] iudas, apoiou a ajuda total 
"Pergunte à América". Assim 'I Grã-Bretanha. 
falou o primeiro ministro sul A êsse respeito, a sra. Jolmo MAIS ANTIGO OlARIa' DE SANTA CATARINA 
americano. sr. Smuts. em dis- Diretor-gerente : Altino Flo!'es W. Supt, presidente da Con
curso pronunciado por ocasião \"cn ção. d issc: "A provamos to
das comemorações de seu ani da a ajuda nccessária, seja em 
versário natalício. no dia 24. ANO XXVII FlorianópOlis - Terça-feira, 27 Je Maio de 1941 N. 8254 comboios ou eOlll o envio de 

"Os Estados-Unidos. couti  nossos homcns, através do 
nuou.estão ocnpados em armar Ol'cano" . 
a Grã-Bretanha. a África do , F'b' F d ;\ COll\'CllÇ"lO aprovou uma 
Sul. assim como a si próprios. P~~:::~":c:.c:, c:::~~ aO casal Amaral Peixoto em visita a a rica or re~oltl~ii o de ajuda às Ilações 
para a Inta que se esboça. l~a ('lIja d e ft'~a HC t Ul't1C vital pa
zem-no. porque antevêem o pe- ra a d('fesa dOR Est.adof-:.-Ullida Croácia 

flo~ , ,. porque cIet'elltlelll sna in~~f;~s e~~n~:~n~~ril~~:::~r ::~~ Washington. ~G (,\. P.) - O dCI)(~ll(J('ntia conlra a ameaca 
nos seutil'emos em segul'ança, SI', ConSlant ine 1i"1oliteh , 11liuis- elo lo(alíral'blllO p. d(~ste nlOd~) , 
Nossos rapazes estão partindo ~Ir:'a ~~~:ta .J~:~~~::~,~~~'ri~n:l~ei~~~ c1pt ('111 SPlI a Vil IH'O " . 

para o Egito. Tenho esperall- Tamhi'lll t'alOli na COllVCll
ça em q1\e lá auxiliarão a afas- tado sr. Cor<lel! Hull . tl\'isall- <;50 o SlIh-s(\('l'et:.'lrio de l~sta
tar êsse perigo que ameaça <10-0 <le 'lue "" .1ugoslá\·ia 1'1'0 - do. 51'. A(I "I !" !lerl." di Z"I\(lo (11Ie 

I 
o mundo. Quero ver tal amea- lestava contra a criação, pCla 'l o pais d ... \'o fazel', fn'llte a lima 
ça afastada do sólo africano". Itália. <lo ch"mauo "I{eino da "t(!III:ltiYH cl t-! clo'l11Ínio lnilitar 

Expressando sua completa Cráeia", e aerescell tOIl: "O " Il<lnil cio 11111 11<10, 1101' partc 
confiança 110 desfecho da gncl'- gOVerllO da Jugoslávia protes !I n IIllla 1101 i'IH'ia Cll1'OIIf'ia". e 
ra. o minlslro advertiu o \lO\'O ta "ontra essa nova violação qtW ~(' dH\.~OIl a UIll pnHf.o C11l 
quanto aos altos e baixos da da integridade do seu territó que (l~ E~j ados-Cn idus Utcrão 
situação. dizendo: "Quaisqner rio nacional e contra a sepa <111<' (l pr"rHh' I' ~!"iP ('0111 suas prá
que sejam as vicissitudes (IUe ração do (l0\'O croa la, 'llle, por lu'ia:;:; fOl',a~ e nU'los, ~c <lui5C
êste verão IlOSsa trazer. os ale- int ermédio de seus legítimos 1'{' )11 ('Oll1-lÍ(}(·I'ar-sc seguros". 
mães sel'ão, JJor finl, nova lllCll- rcprcsentantcs no govêrno rea.l 
te derrotados " , "ontinua a lutar pela liberta

ção da IngosláYia . <Ia qual faz Dr. Antônio Moniz
Senhora! Para a~ sua~ ~o parte todo o território croata. 

bremesas prefira o PUDIM e recon hecc Sua ~Iajestade o de Aragão 

MEDEIROS. Sabôres delicio Hei Pedro II como sen único e 

IIOS e diferentes. . legítimo soberano" . 
 MÉDICO 

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do

KOLYNOS, TAMBEM, RESISTI toraI. 

AQUALQUER PROVA ••• 
 CONSULTORlO: 

Hua Trajtlno. a3. 
Diariamente dos 15 às

F!iA ~:"':~~e:á~ae=~i:~: 
""u d.ntes estarão claros o brilhan

tetl .. Notará~ tambem, O quanto

ltolyno. limpa orefresca toda a bocca. 

Embe11ezc o seu sorriso com KolynQs! 

KOLYNOS CI". ••••• ,..r••••• I.a 
""" ••.• c••cu,....., rililll!iil~ 11\1;~II!!i~l'fii"!\~fl'~lf;l;l;il '~F~.A~;~,!~;~~~:~::~':~;~;~;~;~~~·I.~~e~~~'!~IO_ 

=.'SPl! ~ Aviões construidos \'oat;ào ri,' Pena l'egiston-se a 
lllOl'le dl'auIátieu do sineiro 

nos EE. Unidos I'ran<"is<:o Costa, qne, qua ndo 

O ~oronel Collej não perdeu a ProdutOS CATEDRAL Ina llOUl'il Va o undalo, <:halUUII
" Ca iro, ~G (.-\, 1'.) - llá ituli- <lo os fiMs à oração, per<!ou o -o da honra á venda na FARMACIA ESPERANÇA " ios té<:ni<-o~ nluilo s"";lIros de ('(Iuilíbrio, (:aindo <la ton'c danoça que a l'cat:ão at'}'(~a (lo~ ingle- i~rcja c 1l101'l'Clldo iustalltanea-

Cairo. 2G (U. P.) - Notícias Io coronel Collet lançon nllla Rua ConselheIro ;tVIofra, 4 e 5 - FONE 1.61t2 ses sôbrc a ilha <!e Creta está mente, 
Ile Londres dizem (Iue o qnar- proclamação, acnsando o go- (Defronte a casa Hcepcke) alI. v. --31 selHlo le\"ada a efeito por a- O som Illangente tio sino, es
tel-general li as forças frúnce-I vêruo de Yichy c o general Bl68 nmr 'fim _ ct> \'!ões tIl' "onstmçào nO!"te-ame- m o r ceendo repentinamente, 
sas livre~ confiruIon a ineol'po- j Dentz, os quais são apontados )'Ienna , lIUla vez que nao se sa- ehullloll a. atenção das llessoas 
ração do coronel Collet às fOI'- !('olllo PI'L'stan<!o anxilio aos que estavam Ilróximas. Vt'l"ifi 8a-0 mUI-tas as cODJ-eturas be <la cxistêl~da <!" a::iões in
ças do general De GanHe, que [al emães <111(' despjam ajudar g"'~t's ':0111 raIo de a~ao ('.apaz ,'all<lo-se, então. qne o pobre 
lutam na Palestina, mas não , os ira'Jllea\los." A honra - ,!p \'oar d,' ChIpre 011 ele ;\Ie- sineiro 'sofrêra IIIU fatal aci
foram fOl'nccillos outros ,leta- Ideclaron - IIOS ohriga a nada x'lI1dri't at" ('reta com car- dente 
lhes. faze r contra os nossos ex-alia- Lonul'es, ~G (U. P .) - S~o g~'ol1elalH!ps($ de 1.1l11a~,agrcs- ~;l IJl cl<la,~ l, . ~_. ________ 

O col'onel era aju<!ante ue ' ,los. l'\ão 'lUCro continuar sen- mnilas e varIadas. mas nao suo "OS Icstatlos-U.n!,los. . ·1 Perd entre Flo
orllens do general Dent?, alto do engana<!o pelos qne cnlti- pesimistas, as ('onjetlll'a5 lei- Em fontes hnlanu'as 101 Truta-se, I,,'o"avelmcnte, dos eu-se r" • r 
comissário fram'és na Síria, ., val11 a trai t;ão C a mentira" . tas nos círculos britâ nicos al'il'l11ado -' IUC a pcrtla do i "Uo\lg las-OB-7 ". de que os in- e Itaia! um socorro c;~n:~~~ 
foi criador e comandante da Por outra l>arte, foram Iles- à,'erca dos moti\'os [lor '1IIe a " 1100<1" llao afeta ,'m nad~ o gloses a(laptaram [lara comba- mático. com lâmina e aro de 16 
cavalaria ci rcassiana. Incutiuos os rutuores uc qHe as divisão naval aleh1ã cslava resullado da hatalha «Jo AUa.ll- tes noturllos. ou dos " l\'lar till " pertencente ao caminhão C P' 

Ao incorpomr-se às forças tropas francesas livres tinham na,~ega,ndo em águas da Gro- tico e '1~1C " AlclIlallha se C1~- lIl<!tlios, <lo bOll1bat:~eio, tod?s 7182 (chapa Paraná). _ Gr'"ti: 
francesas livres na Palestina, penetrado lia Síria. nelandla , quando afundou o contra t,:,-o longo•. ('01110 no ]ln- dls po_ndo de um raio .de açao fica·se a quem entregar na Ga

"Hoo<l " , melro dIa. de trlllllflll" ncssa Ide (:erCR de 2.400 nulhas e rage Delambert nesta cidade à 
Não se acredita que o seu hatalha, apesar da iutensi,lade da velocidade máxima de 300 rua Felipe Scmidt n". 60. •N....· f' I Nte~~~~t~.Oi:a~~~uao Jogue ora. Franciscll ,Tolen ~~I~~iv~1 f~:S~'ó~!~ca~u~~ít~~;~~ ~~t~~II~i~~[~)\;~l~~J:~~,CO l"lar as milhas 1'01' hora. 215 6V3.2 

Uno n. 12 ·B. (junto à Fábrica Damiaoi) coloca-se sola nova, 
ou qualquer concerto em S8pRlOS de borracha, gc..locha8. ~~:~~~~ic~\~~.~t~a~~~e ~le~~~~~~ -.---- - - --- - - - ••••••••••••~•••••••••••• 
clntoll de senhoras, b..ls8S d·àgu&. bicicletas e plOlUras 8 é Sllmalncllte oneroso 1)01' Estás triste, meu amOr T e G d d • 
Duc o (A pistola) Da8 mesmas: Correia8 de lona e borra motivo da grall~le esc~lta que ~e~~ ::;~::':~~=r:com t_7 : ran e escoberta. 
cha. para tod08 os liDs.-Preços módicos. 

v.- 7 :;~~::~~~çr~I~~::~~i~:~~~I~~:~e~ 86 te ui•• o CONTRAT088JD.. para a mulher : 
é suficiente o armamento con-. •Não altera materialmente a duzido pelos ou m'~ J"'xa. .•uestroyers • 

Ouviu-se a fnn- ~11.~~i~.J!'.- _SI-tuaçao no- A I""nt-talco cruzadores. dizer U~l Outro lá se foi • - _____________ :là .[!~ok=.!._. • 
Washington. 26(U. P.) _ A Em uma das fontes. expli- clonárlo d<; hlfOrlllaç~?s, em Berlim, 26 (A. P.) - O alto • • 

]lerda do cruzador de batalhaIse qne é natural que as fOI'ças tom hnm,o..~~~iCO, q~1C os, a le- comando annncion '1"0 " o co- • (O Rea.'.dor VlelTI) .'. 
britânico "H o o d" "alisou qne atacam experimentem pe..- mães decld llam plotegel .. os I'oncl-gencml Uh'lch Grauc..t. • A mu/hel não fJo/rera do,e,~ :. 
grande sur\lrêsa e ....ovocou Idás. \loia sua posição é menos A-:\:i)ÉioÚ.()-:I'j(-I' ~r~Ci'·S(ltiÃ: comandante de um corpo aé-. ALIVIA":5 COllCA$ VTERlNAS EM 2 HORAS ,. 
comentários os mais desencon- vantajosa que as dos defenso- JlRILHA JI), BO~lnAlI\I]~). reo. ft lll~rt~•. qnand~, d:l'~gl~ • " Empreg~-ae com vIIDIIIgem pa'i! • 

ttrados possíveis. Enqnanto '1IIe res. AssInala-se que o comuni- nos I'·II.\~( ~.;S.I' S .~n~,a 11 a con la a 19 a et- • (I- combaler IIS Piores 8rllnclla, Cóll- • 
em algnns clrculos se conslde- cado oficiai sóbre o combate Nova Yurk, 2·1 (Ucu!.r.) - A l a H·, . 11'. - f'" d •. " . . CIIS Uterlnlls Meastrullla IIPÓS O .,. 
ra (ll1e O fato não a_llera mate- de~taca..qne os na.vios brilánl- I'mi••oro Culumbi~ ~nrormou, t~r (ne ao 1~~n~I~~~ 1~~al~e:.~I~~lh: • ~,.«O. pllrlo. Hemo~rllglas e DÔrnaos '. 
rlalmente a situaçao naval no ClJ~ peu;cgniam o,~ navf~R ,ale- c8P(~du uma trrudl8~uO ~R c)o;tuc;no ;idO 111~l'tO nl<Tlms;.:; diaR antcs ... ,t-'l~üJ Ovarlos. .. 
Atlântico norte. em olltros se maes, '1 l1a11(10 o Hood leee- de rudlo dos frunccsc. livre., em I' - ,.~ d'" O • e' poderoso calmllate e Regu- '. 
a credita 9ue os Eslados-Uni- bCt.~ um " Impacto Infortuna- Ura.z~.viIJ., jnr~lfntal1do 'Iuc, por ~~II:::~:~Jo ~~i~fal ~I';;~~:'não • _ . lodor por exceleacla. • 
tlos,se v~rao ~a nece~8ldade de do , nnhc,us do Cnlro: ero conhecido mcnciona O dia nem o lngar. • PLUXO SBDATlNA, pela sua • 

~sot~ec:~~~~la~~~ ~u:~~r~~~ CASA MISCELANEA. dislri ::~~b~~:ei~:~u~;'.'I:~::.:o:.~lctl~,~: Bonitos. bons e bar~. : ' • ~:~::I~a~: 1~.=I::td~C:~elrlldll ' . 
naval. lima vez (!ue se desafia ouidora dos Rádios R C.A, Vi· modc.rn?s havin deixado n SírIa c Primelr08 entre os prlmeir08. .• __ • . f'LUXO SBDATINA encontrll- • 
o domínIo brltâmco no oceàno ctor. Válvulas e Plscos. - Rua utemssara num dos aeródromoa da SIlQ 08 doces preparados • lIe em toda 11 "lIrle. • 
ÇOlll unidades de superfície. Tralano, 12. R. A. F,. na Pal.atlna. Co'o bom Fermento Medelrol •••••••••••• • •••••.,.~••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prtft40_ 
pru.rw4a 
bOa ....., Dr. R«misto
Por •••,Não Sofra 	 Goodyear CUNIOA -MeDICA 

A Alma Nervoso, Palpitaçllea do Coração, Molnll... Inl.trn... O. 
Aperto e Agonia no Coração, Falta de Ar, Sufo S.. boru • Crluçu t 

caç6e., Sensa§ão de Aperto na Garganta, Ca~a- Ou., 
Olor .ar l o CON8ULTORIO :%Sls~~~~:o, °r;;::t';'al}~e~~~r.!:tA!ia~Bo.:~ 	 Ruafellpe"Sélimidt""" EilUIapto ,a co

Amarga, Ventosidades na Barriga, Enjôo., Lateja	 cio Amélla Netô: .FoileI1l9iIndústria Brasileira merde tadci.menta e Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, 9 ás 12 e 14 . 'S l7 i nor"l. 
Pontadas e Dôres de Cabeça, Dôre. no Peito, RESIDENCIA· 
Dôres nas Costas, Dôres nas Cadeiras, Pontadas e 
Dôres no Ventre, Tontura.s, Tremuras,Excitaçt5es 
Nervosas, Eseurecimentos da Vista, Desrnaios, 
Zumbidos nos Ouvidos, f Vertigens, Ataques 
Nervosos, Estremecimentos, Formigamentos Su .. 
bitos. Caimbras e Fraqueza das Pernas, Suores 
Frios ou Abundantes. Arrepios. Dorrnendas, 
Sensação de Calor em Diferentes Panes do 
Corpo. Vontade de Chorar sem ter Motivos, 
Enfraquecimento da lVIemoria, I\Ioleza de Co~, 

~~I~a I!~ ~~:"~ ~":.a [I~: 'i~I:li~h;sT~~b~lcI~: 
Certa. Coceiras, Certa. Tosses. Ataques de 
Hemorroidas, etc. etc. Tudo isto pode ser causado 
pela inflamação do Utero! 

sot;~d~ede: ~uh~~r1-I~I~~~i~es, ps:~a sX:r ~~! 
tudo isto vem do Utero Doente. 

O Utero é assim: 'iuando elle está Doente todos 
os outros Orgãos sentem tambem. 

Trate·se! Trate-se! 

Use Regulador Gesteira 
REGULADOR GESTEIRA é o Remedio 

de Confiança para tratar inflamação do Utero. o 
Catarro do Utero causado pela inflamação, 
Anemia. Palidez, Amarelidão e Desarranjos 
Nen'osos causados pelas Molestias do Utero. a 
Asma Nervosa, a Pouca Menstruação, Dores e 
Colicas do Utero e Ovarios, as Hemorragias do 
Utero. as l\Ienstruaçõcs Exageradas e Muito 
Fortes ou I\Iuito Demoradas. as Dôres da Men
struação, a Fraqueza do Utero. as Ameaças de 
Aborto e as Hemorroidas causadas pelo Pelio do 
Utero inflamado! 

Comece hoje mesmo 

a usar Regulador Gesteira 

Dê a vossa 
preferência á 

ARTIGOS PARA INVERNO 
Cobertores especiais para solteiro 
Cobertores especiais para ca881 
Cobertores Xadrez pIAra soltdro 

·Cobl'rtores Xadrez para ca8&1 
Cobertores para casal, em lindos desenhos 
Cobertores de melo li!.. debru'\do em setim. para 

casal 
Pelúcia IIS8, bom artigo. mE tro 
Pelúcia estampada. grande s(,rlimento 
Peiúcla estampada, superiorps 
Pelúcia estampada para quimono~, cores firmes 
Pelllcia !ustilo em :liversas cores 
Cachás. de 1$600. 2$000 e 
Esponja peluciada 
Ellponjas em lindos padrões. 3$300 e 
Esponjas escuras para senhoras 
Casemiras para .enhoraF, a começar de 
Casemlras Angorá, para costume 
Casemiras Xadrfz, para costume, pura lã 
Pull-Owers sem mangas plira homens, 6$900, 10$ e 
Pull-Owers Il'lpudos para homens 
Pull·Ow'lrs C')Ol mllDgas e (\lixe para homeng 
Pull-OweTs de pura lã. sem mangas para bomens 
Pull·Owers de pura lã, para Domens 
Coletes sem mangaR para bomens 
Coletes de pura lã. sem maDgas para bomen8 
Coletes de pura lã com maDgas para homeDs 
Ternlnbos de malha para crianças 
CasaquinDos e blusinhas para crianças 5$500 e 
Casacos de malha para @enboras 
Blusas moderDrssimas para moças 

i! 
' j Sohretudos para rapaz, a começar de 

Capas para coleglai@, a começar de 
8 E D I\S 

Seda façonê
)' Seda RODlain, artigo superior 

\ Seda Granltê 

\ Seda Peau Dange 


Seda Laqué.1I8a, listada e xadrez , bom artigo
Seda Organzll em xadrez e listas (para ;;aldar) 
Seda Org:1nza, estampadas modernes (para saldar) 
Seda com bolas 
Seda estampada dp 5$, 7$500, 9$ e 
Seda à Jour de 5$000 Il 

Seda LUOliére pau comblnoçilo. largura 90 cenl.i Seda Langerle, de 6$000 e 

Seda Lumlére lavrada, artigo bom


I 	 Seda Jersey, Iltrgura 1,40. 8$500 e 

Seda Glvré, IIrUgo bem petilldo 

Seda Jo'rlsotine de bôa qualidade 

Seda Xadrez, de 6$ono, 6$700 e 


, I 

Irmandade do , Dhrlno 
Elplrllo hnlo ·eAlilo 
de Orlls -110 Vlcelile 

de Paulo-

EDITAL 
De ordem do [rmilo Prove· 

g~~~ ~~~r!d1r':n!~~~~:s em(~~~ 
em geral para assistirem às 
feslae de nosso Divino Patro· 
no, que serão celebrados nos 
dias 1.2 e 3 de Junho vindou, 
ro, obedecendo ao seguinte 
programa: 

De 23 a 31 do corrente. -
Novena. às 18.30, 

Domingo de Pentecostes:
Às 6,3(1, Missa com Comunhilo 
Geral dos Irmão~; às 8 !Joras 
:~s~~Ca:ll:~t~~~~ :s~~s~:~~~~ 

Pneumáticos-Câmara de Ir-Correia. 

' S.ltas de Borracha-Mangueiras-etc. 


Produtos da 


eia. Ooo~year ~o Brasil 

com Fábrica em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA, CATARINA: 

Carlos Hmpcke S.A. 
Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul 
_ Joinvil!e __Lages _ São Francisco do ';ul. 

dlssimo Senhor ArceblsPol Mostruário em Tubarão. 

Av. Herclllo · Luz, 186 

- Phone: 1392

Att.nde a chamados 
14 

M6qulna ele escre.er -to' 


Vende.se uma, .Remlngton •• 

usada. Ver e tralar na agên

cia do Moinho JOiDville, à rua 

Francisco Tolentlno. 


000 ~ 

CALLDS 
Nev.lAWMoI AMIv.. 


...pldo cI. derl 


Metropolitano que pregará ao 
Evangelho. --------------------'1
Segunda e terça·leiTa : Mis. 
sa rezada às 7.30 e 18dal. __ 	 _ __ 

nha às 18.30 horas. 	 ~I 	 I

Durante a festividade ha- EM FLORIANOPOLIS, O

verá quermesse e leillín de 	 _---::::--_______ 

prendas. no local do costume. Café e Restaurante BOM-DIA Quer ser feliz? 
Consistório da Irmaodade I Em negoclOS, amores. ter sor

do Divino F.splrito Santo e foi, é e será a casa onde se servem os te. saúde e realizar tudo Que 
A:i1pOaudleO.O, rfeãmS 'ISSi!.°deVICmenatl,eo mais saborosos pratos aos menores preços deesja? Mande 1$100 em selios
dv e escreva ao prol. Omar Khiva, 
:Ie t941. • REFEiÇÕES A QUALQUER HORA Caixa Postal. 407, RIO de Ja-

CANDlDO FREITAS Rua João Pinto _ 27 neiro. Que lhe Indicará o melo 
Secretário. de obter trlumpho. prosperida

212 6v·~ 185 

Com ou .em liquidlção, o. noSlo. Irtigos, sio .empre os mlis blrltos da praçl, VeriFiquem 
AlvejadO especial, peça de lo metros 

11$200 Alvejado da ~elhor qualidade, peça de 10 metros 
13$800 Murlm .mercertzado, bom artigo, peça de lo metr08 
14$800 Cambraia espeJia!, enfestada, peça de lo jarda~
111$800 Cambraia mercertzada., enfestada. peça de 10 JdasI30$000, Morim de cor, .bom artigo, de 1$500 e 

Cretone melo linho branco, largura 1,40 
45$000 Cretone melo linho branco. largura 2,00 

1$400 Cretone meio lI,nbo branco, largura 2,20 , 

2$000 Cretona melo linbo branco. largura 1,40 

2$500 Cretone melo linho cores, largura 2,00 

3$000 Cretone superior, branco, largura 2,20 

2$900 Chitão superior, lindos padrões 

2$500 Reps para cortina, bonitos desenhos 

b$oo() Reps enfestado pllra cortinas 

3$800 Colchas para casal 

:i$900 Colchas mercer!zadas para solteiro 


11$500 Colchas mercertzadas para casal. 
16$000 Colchas mercerlzadas branca para sOl,tetro 
20$000 Colchas branca. melo \tnbo para solteno 
12$000 Colchas de veludo paro casal 
12$000 Colchas oe seda. com bico, para casal 
16$000 Colchas de seda, com iranJ~s para casal 
1&$000 Colchas de pura seda, com franja~ para casal 
25$000 Jogos de renda, para quartos. 7 peças 
10$000 Pano enfestado para colchão _ 
18$000 Toalbas pa~~ ~osto, d~ ~$. 1$000,2$, 2$500.3$000 e 
23$doo Toalhas hlgleDlcas. duztll 
10$000 Toalhas de banbo em c?res 
6$000 Toalhas de banho. legllJmas AlagoaDas 

9$000 Toalha8 para chá. com 6 guardanapos 


I 

_..!!!.~ de. fortuna. SAúde, Nilo h~~It,. 

E 	o lucro , 
sera vosso 

e conFrontem os nossos preços plrl o mês de mlio: 
14$5001 DIVERSOS 
1~$500 lã Rose Maria. novelo ISooO 
I, $500 Ternos de casemira para homens a começar de 30'000
16$~00 Ternos de brim para homens. a ~omeçar de 30$000
18$::100 Camisas para homens. a começar de 8$00ll

1$800 :::uecas para homens. a começar de 3$500
3$800 Calças feitas para homens, de 8$. 10$ e 12$000
5$500 Jogos para batizados a partir de 12$000
6$000 Suspensórios para rapaz 2$500
4$400 Suspens6rios de couro para mocinba8 5$000
6$000 Jogos de couro para rapaz 8$000
8$000 Boloas para colegiais 7$000
1$500 Porta escova 2:11000
2$00r. Fita métrica 2$000
3$000 Lenços a partir de $500

12$000 Veos para noivas 10~000 
11$000 Grinaldas para oolvas. de 5$ e '10$000 
15$000 Ligas de borraCha. para senhoras 1$500 
lJ$~oo Blusa de Jersey. '10$, 13$. e 15$000 
14$000 Sobrinbas modernas. em gorgurão chamalote8 18Jooo 
22$000 Sombrinhas modernas em sede 28$000 
35$000 Capas para Bebês. de 9'. 12$ e 15$000 
~8$000 Casaquinho de malha para Bebêll :1$500
58$0( o Porta nlquels 2$500
28$000 C:lmisas Socega LeQo. para rapaz 3$500 

3$500 Camisas com fecho, para rapRZ 3$500
4$000 Camisas 80cega LeQo. para homens 4:1150&
6$500 Camisas com recho. para homens 5$000 
7$000 Pastas de couro para colegiais. de 10$ e 13$000
7$000 Malas para viagens. temos grande sortimento 

12$500 Babadores de organdl 2$500 
6$000,~:l~~~ f~::~:: ~~~~a~~:' p~~~ ~~r:::.n~p~~à!~na~~:::enho m~~~ Escovas para roupas. de 5$ e 

42$000 CobHtores para Bab~s. de 1'1$, e 
Pano rendado para cortina. metro 

2$800 T E C I DOS 
5$500 Llnon 

5$000 Llnon estampado 

7$8011 VolI liso 

3$500 VolI estampado de 1$5. 2$, 2$5 

8$:100 Organdl liso 

9$800 Crepon para quimonos 2$5 e 

6$500 Fustllo branco 


12$500 FustQo mecerlzadll em cores 
6$000 Merlnó em diversas cores 

10$000 Merinó prt\to mercerlzado 
7$000 Zelir. de 1$5, 1$8 e 
6$000 'frlcollnes, de 2$5. 3$, 4$ e 

12$000 Brim braDco e azul marinho. para colegiais 
9$500 Brim azul marinho mecerlzado 

11$500 Brins diversos a começar de 
7$000 Mescla superior, de 1 $8. 2$5 " 

6$500 PERFUMARIAS 
:$500 Leite de Colonia, vidro 5$500 

Esmalte Cutex. vidro 2$800 
1$200 Creme Nlvea. médio. tubo 3$.100 
1$50Ci Baton. Michel. Zande e Tange 2$800 
1$1300 Baton Tentação 1$500 
3$000 Boton Colgate 2$11 e 3$300 
3$000 Rouge Adoração 2$000 
3$000 Rouge Royal Brlar "Sooo 
2&1800 Sabonetea Roalce. Carnaval, Colgate e Godiva. um 1$000 
3$800 Sabonetes Llfebuoy. Oessy. Lever. Palmolive. Eucalol 1$400 
25800 Talco Malva. lata 2$7 e 3$700 
3$000 falco Ross, lata 2$8 e 3$800 
2$000 Paala para dente~. Alvidente 1$500 

3$000 ~~~~~ ~:::: ::~: ~:~:::: 1C!'::::s 3$300 
4$800 PlIsta para dentes. Gessy 2$500 
1$300 Pó de Arroz Royar Brlar e Gally 3$000 
3$000 Pó de Arroz. AdoraçQo, 2$ e 3$000 

CAMA E MESA Opals lisa, de 1$2. 1$5, 2$, 2$5 e 1\$000 Pó de Arroz, Lady 2$500 
Atoalhado su!,erior, largura 1.4() 3$Soo Opala estampada, de 2$, 2.$5 e 3$000 P6 de Arroz, Coty 
Algodi!.o bom, peça de 10 metr"s 10$000 Cambraia flnlsslma, largura 80 cenl8, 11'500 PÓ de Arroz, Malva 3$ e ~~: 
Algodllo Ruperlor, largura Çln cents, 14$~00 Setlm est&mpado 11$500 LaÇA0 Malva 18$000 
Algodllo enfestado. especial. largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o cura0 profissional 2$000 OIeo Dirce 1$000 

13$000 Brilhantina AdoraçQo 	 3$500 
um 	 gr.nd. lortimenlo d. mel." linh.., fitl', rend..,"CASA" ~bR I ENfA[·N"E:~." .indl, 

c..emirl', capu e muitol outro ••rI190S. 

A CASA DOS PREÇOS BARATOS.-RUA CONSELHEIRO MAFRA 15. VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 
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:...................................: 

o Estado 

: Ellpresa Nlclonll de ".ve81~ .HClp"'e- I 
• Tr.nlporte ,6p.do d• .,......Iro•• carlal com o. vapores • 
• .Carl Hoapck.. e cAn..; untcamente d, ca,.a. • 
. ' com o v.por .M...- , •

Redaoç&o e On1010.. 6 
r.a Joso PInto n. 11 •• '----...- - - - - - - - - C 


Tal. tOZJ-Cx. pOltal 119 '. SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS • 


~SSIO!ilATUaU 	 ;: 

• 
I --, -

•
•

~. LInha Fpolls.·Rio de Janeiro Linha FPOIIS"RIO. de lanelro Linha Florlanopolis. • 

AlIa0 N. Qrplt., : IDSOOO '.. Escala lI:ja~~~~~s.Flancl8Co Escala 510 I'rallclsco Laguna. f.' 
~=~~e := '. Transportes de passaKelros • 
..a. ISOOO 	 • e carRas, I Transporle de cargas Transporte de cargas. .. 
Numero Uol.., 1100 

NIl 'nt"ID,'. .... Almo 611~==. ~~:; 
AullDCloemedlule conl"ol ' 

, o. 3:!~::!.'~-:~e~~~J~~~'C. 

~ dlnoçlo alo .. rolpon••blll.. 
JekM __toa _ilUdo. 0011 

art\cO. ulllpado. 
~====::-:-,=,,"---_":I Códigos usad0l<~L~tft~CJJ~~a~· e 2a. ediçio; 

...PREST' ESPECIALMENTE A AGRICULTOREP •E.

.li " 	 '"Dôrdedenfe 71 Emprestimos - Descontos - Cobranças D 
e ordens de pagamento, • 

Tem correspondeDle em tudos os Munlclpios do Fstado. ~~R~ ;..'iii'~i:~,.;'.ti: ...... _ Re~~~s~n~~~~~sdad~~~t~!õc~~O~!;~h!r;~~~~1 C~)a.;;Rso~t~i:ndH :h....,.~!~,;iI~~!~'! ',." semeslral, em i1I~lo e Novemhro..._.c.._..:....... Paga IOdS: ~~oC~~~~,s Ji~Sasa~~:~~: :e::::!~g~t~ Eslados • 
 1 . 
-:,:,=~==--"":-:'~~~~=-I Mantcm carleirs e>'pecilii para admllli ~ tr!1 ç>lo (!t' prédios.•••~ 
IISTITUTI 1i Oll6ft1U8TlOO 


CLJIIOO 

2~;,,!>}~~u~:!~:!nd~ 

oeoebra lSulçal 
Com pff.Uoa nllll boepltal. europeu. 
~=.m:odl:'::.I:::.!of:,d!~::: 

Ibo genllo-urlnarlo do bo.•eu; 
e da mulber 

Assistente Técnico 

~&.~~~lf~:~!. 

:&~.:::!:,::.rn~~~~~rn1c!na::
CoraçAo, pnlmilee. veslcul" bmar. 


eltôllllllol, etc. 

Badlogralla. 61_' e radlograUu8


dentária. 

Electrocardiogralia cllnica 


(DJap6adoo preClaG daI moléolla8 

cardlaca. por melo de traçados


e1étrlcol.)

Metabolismo basal 


(Vetermlnaçlo do. dltllrblol d... 
Illndulu de leCleçlo Interna). 

(Bum~o:~~:,,, ~~~:;'~ICO do... .uco doodeaal e da bIll8). 

Oablnete de IIsioteraDia 


Ondaa cortu, ralol oltra·vlolet••. 

rallIII 1nIra·vermelbo e elelrlcldade 


médica 

Laboratório de microscopia e 

análise cllnlca. 

::':or.la~~I=~t:~~~odi!'1.':s~:r.O 
mo, do..,em d. uréa ao ••ngue.
:'.;11~~eddet,urlna, ~eBç~Olt'l 
~ den ;8v1l:)~ Ex":~e· d~ 
pus, eKaRO'. Uquldo rsqulllno e 
qoaIQuer ~:ll:" g~~:o.elu~ld8ç10 

Boa FernllllTo' Machado, e 
Telefone 1.195 

FlORfANOPOLI<:: 

OR. RICARDO 
GOTTSMAM 

Ex-chefe de clJ
n/ca do 

Hospital de 
Nuernbel'g 

{Protll. L. Burkhardt 
e B. Kr!:!uter) 

E!lpecialista em 
(;if'w'gia Genl1' 

A.lta clrurgt~, gyne 
oologla (doenças de 
lIenhoras) e partos.

Cirurgia do Sjll;ema 
oen'oso e opefaçÕel'

de plastlca, 
Consultorlo li rOI) Tro'a

DO. 18 (dlJs 10 6, 12, e 
dll~ l!l 68 16,1IO) Te'e 

pbone - 1,!8!'> 
Resldencls â rUil Ri'· 
teves Junior, ::0. •_. 
Telephone -- 1.1.,! 

... 

----- •• 
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades: 

Limitada 

11' Banco de Crédito Popular e A9r(cola ; 
de Santa Cat.:arlna .' 

u
I Rua Tralano n.O16 - S~de plóprla • 
IRegistrado no Ministério dn Agricultura pelo Cprtilicad0 • 
I n. 1 em 20 de Setemllro de 1938. ~ 
. Endereço telegráfico: BANCREPOLA • 

Recebe dinheiro em depósito pelas 
melhores taxas: 

g~~ tl!~~~~:iÇãtl (retirada li vre) ~~ 
c/c 
C/C 

Aviso Prévio 
Prazo Fixo 

~% 
i % 

Aceita procufactUl para receber v.. ocim ..ntlls ..m to· 
das as Repartlçõe~ Federais, Estaduais e Municipais. 

-- ----.-- - - ---- ..._- _.... .- -.-.---- 

.__ ~F~_IU:_I$_c_o_G:~_~C._._Rua I .' de Miu~_o,_1_7_ Rl_o__ 

Farmácia "Esperança)) 
do 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã seri a sua preFerida. 

Drogas nacionais e estrangeiras 
Homeopatia, - Perfumarias. - Artigos 

de borracha 

Garante·se a :pxn ta observúncia de r eceituário médico 

P~EÇOS MODiCOS 
R. Conselheiro Maira. 4 e 5 (edifício do 


Mercado, frente à Casa Hcepcke). 

tone 1642 


- - .._ ... _ -- - - -- -. -- 

AVISO AO POVO CATARINEMSE 

------------'"----- -------

Antenor Morais 

PAQUETES Paquete cMax' 

cCarl Hrepcke» dias 1816 


cAna' dias ti e 23 dias 7 e ~2 


Salda ã 1 hora da madrugada. 

Embarque do Srs. passagei· Saldas ás IH horas p. 

ros até ás 22 horas das ves
Orden~e~es eC::~a~~~~~S~té ás IOrdens de embarques 
12 horas das vesperas das ás I'l horas. 

saidas. 

, - - -
Ob A s s 3 od'd '. ' da Em· t',servações: prStta~ ~;Ji~nt:e~p~c~~~t~á~' d: at~:sct~~~n~e vaccina. 

E' expressamente prohibida a acquisiç30 de passagens a bordo dos vapores. '.'iI 

Todo o movimento de passagt"iros e cargas é leito pelo trapiche silu f f' 


-Rita Maria.. ~,., 


Para mais E:~;~~ri N~ci~~~ de Navegação Hcepcke ~ 
á rua Conselheiro Malra n.' 30. -.·i 

:=====;;..' ....;..;~~~;;,;;;;~===,;;,;;;.~...;.;..;.;.;...;~ 
Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

faça uma visita à firma 

GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 


Agentes Autorizados dos afamados Rádios 


PI-IILIPS 
Vendas à vista e a longo prazo 

I:~::::::::::::::::::::::::::::::=;:;:::::~1 

Baia
Fundadl em 1810 Side: BAIA 

I Receita 
Ativo em 31 de dezembro 
Sinistros pagos 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 

Sequros Terrestres e 

Dados relativos ao ano 
Capital Realizado Rs. 
Reservas . mais de 
Responsabilidades assumidas, 

Mal'Ílimoa 

de 1940 
9.000:C,JO$OOO 

54.700:000S 000 
a.929.719:000$000 

28.358:7\ 7$970 
115.964:965.032 
7.323:8265800 

22 3j4:00US:OOO 

I Dr. 
Diretores: 

Pamphilo d'Utra Frei, e de Carvalh Q, Epiphanio JOSé 
de Souza e Dr. Francisco de Sá. 

• 

• 
Paquete -Max' = 

dias 2 e 17 

_. . 

m'l 8aid~a:lIIlga~~~a d. ~ 
'U 

até Ordens de embarques "tt ;.;;I ás 12 das vesperas ~:;;.
das saidas. 	 • 

• 
( 

í------ --

;~~l~AP~~Rll~.: 

BRISTOL I 

~ ' O D~PUR~:rIVO DO .:\ 

I
SAnCUb .m SPbn5A· 

V~L A QU!;m VAb; 

I COnSTITUIR FAmlUA E 
I DkSbJA mos SADIOS 

1dh1'melmhJ~: 
I PILULA S DE BPdSTOL 

Acicio Moreir. 

ADVOGADO 
Consullas e pareceres 


Ações civie e comerciais 

VISCONDE DE OURO 


PRETO. 70 


Fone 1.277 

ALUGA--SE 
Õtima casa para nev6cio em 
pOnlo central da cidade o'rua 
Tiradenles, 3); e lambém. se 
vende lodo o material de fã
brtca de artefalos de couro 
A tralar com o lIloDl'lelmo

EnvlDio L BeirA0. 
142 v·25 
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~: Londres, 27 (Urgente).--O Almirantado informa que a Marinha bri '-, 

':tânica vingou C) desastre . do "Hood)) I metendo a pique, esta noite, o 
Londres , 21 (Urgente). -- Informa·se que o "Bismarlc" foi atingido nas 

máquinas de governo por torpedos dos aviões do "Arlt Royal", e, em secoura ' ado alemão "Bismarc!c)). guida, rece~eu o _Htiro-de-miseri~órdin ~' _~o . couraçado "Prí:r:'ci~~ . de. ~~!e.s·.': _. 

FOGf)S .l\.DR[l\ NINOS 	 DESPERTE Aalus 
DO SEU FIGADOPARA AS FESTAS ]OANINAS 	 IVida Social II 
Seno Cal...._-E SaIbri .. c:.. 

Disposto p." T'"
A Diretoria Regional dos Cor	 ALEGRIA E VIDA DAS CRIANCAS Seu filol'ntl o deve derrllmll!', dia.!'iam.nt~.


reios e Telégrafos de Santa Ca  ANNIVERSARIO!! I no t-.: lomn"".,um lilr.,de bili ... Seabililnio 


tarina acaba de tomar publico I::llrro: li ~· rcmcntc . '''1 1I.1I",""toll nio lio
Por motivo de seu natalício, dllo!'(·r id.n; t.' nl"lIlrccem. 0" aatO!:! Incham o 

ontem transcorrido, foi muitoS~ achar aberta na citada Dire efllumoU'u. SuhrC'\'(m) n prj~li.D de vmtre. 

VIICCH',llc·lI(!al,:atidocclJmoque enven..
toria, até 25 de iunho próximo Vende o ARMAZEM KOTZIAS 	felicitado o sr. Dorival da Silva I nndn."u.l"cinmur,:oC'l\vicln{'ummartyrlo. 


Lino, competente telegrafista e
vindouro, a inscrição de candi. \!m.t 5imll!<''' c \';:Ictln(' l"iu nli.o lo<!arã • 

CRu. n . N:,,'~ ha ... ,m u :l tI r.""..~ruI PilluI..
datos à obtenção de certificados 42 -- RUA CONSELHEIRO ~IAFRA -- 42 	 rádio-telegrafist:. CAHTI::ltS "a rl\ li F h:n.r!o. pnra umu. actão 

de rádio-telegrafistas de primeira CCrlll . FUf;(.>m ":.I rrcr lh.·~meftte ftl!! litro 


e segunda classes, nas condições 
 d t' hili~ . I: VO)I';' ~enlc!-"~ d is l)O.'jt,u po.ra tudo. 
Nfw "'Iu, ,,m d:uR no; !tã" ~U:l\·C•• conludo 

reguladas pela portaria do sr. o Japão pediu...IVida Esportiva 	 s~~;E~lv~~aosd~OJ~;lva e Va. 11:10 mlltll\' ilh<l:4:u I'n r:\ Itl1.(! f li. biH! eorfer 
Iineftwnlt!. ]·l.....n ali l ' iIIulll. s CARTEltSDiretor Geral dos Correios e Te· - Direção de E. Fernandes ., lentina Soares Mafra ; par:\. o F ilol'udto. Não G.ccdte lDlitaçüce.. 


légralos, n". 769, de 16 de de  Londres, 26 (RcuterR) - Os - sritas. arábia -Carmem de An-
 PA\-u3$OOD, ____ 

zembro de 1939, publicada no meios diplomáticos londrinos O (',\:-;TO !lO lHO ('mll'](OU POIt \ ,,' drade e Sílvia de Oliveira; 

Diário aliciaI do mesmo mês e informam que Stalin decid iu 20 CO:-iTOS srs. Benedito Jorge, do comér

interYÍl', como n1ediadol", Uf! (, H~~li (): , , 2is~l\~~~a~! i~,I,~ ~1~'lSl'I;l)ll~!:~~~~~':;~ cio local e Alfredo Lheureux, Ruas vazl'as outrora. 

Os interessados deverão ins- conflito entre a China e o Ja- nais do I'Ul l' h ÚJ. t'slUI',ill ch's('lIntl'll~ industrial; 


truir suas petições, dirigidas a pão. A Cl'est:elltalu os InC~lno:s ('0 111 a soluc;:io do eHSO PL'I·... l"io, meninas: Dulce Ligocki e lan- ruas cheias hoje
(l'S 

est~ Di~etoría, com, a. prova d e ('írc:u los que essa 11l0lliação foi d;lIl:. p l' lo !loVu !ll'l'sitll'nl c clu Bo- dira Pacheco; S:t', ti olhai' lia llll'lluil'ln nos ll'nnloi)Xlr' 


~~cli~:~~da~~tr:rat"~lel~a~O p~~~:; :::~~~a à Hússia pelos jallo- ;~r~:'I:!;:~'::,~~:;I::!.!::~ii::.\.~ n:r~;,:'~~:,~,i,:.:~:;:~~ _ len~i::in~~ ~~:'a~on Nunes To· :~::;~:S::,\t~~?::;\:i:;t:,~:~"~: :~E::!'.~~~~:.l~~: 

prova de qUI' taça-o 	

(1 
AgradeCimento - I1U \llt\l)u 1.It's.\l I:lI1\CnlCcom servl'co 	 1I I ,I"l,IIHh,,,,-,

m'llI Sl'l'i, IllliJIIO no fll 1 \'1",1 ta-\ 	 O d ti d .\t1,l\l~ di" 111('''111 11 I nl1e ':;"tcs ClIlU'l 

:iIi~:;~aa~~~~:a~ ~~c~f:i~~a~~~~ MÁQUINA DE ESCREVER, v{ln \'iIIY~' Irl'S o passe 11l' e missa E ~rr~~~ho ad~8e c~~f:iteir08 ~:~II ~:~: ~::,II~l~:,~'t ~'l':~I(:I :~:I~~:!~L~~~;~~\(~~~\I~I~IlIt'S('S Pl: 

so em que o candidato haia es· fie s~ _por 150$f}()o :~;II:.ilJnl:J~'i~~::;;:\:II\llll1~' IJ:'~~I(:~~:~/~~: ~ I)!:~~:~ Oscar Gomes e filha. irmãs Sã? os doceR trlib81hadO~ 1~~::i:~~:);I~t!,~~~:~I~;~i~~~I~:~~~l'~fU~~I:~a~~Y:~~1~~l;;; 
tudado, com declaração expressa Rua Tiradente s, 56. :I dl'SIll' lld(.1' 1-11 qu:tnlh Onl('1II I) Ite cunhados profundamente Co o bom Fermento Medeiros 11<11':'1 U~ alllumtlhlhsla~ na nC('~~ldadc dt! 


~~ ::'~:e~:mdo~r:~~:elh~~.ficiente Tratar - TremeL l~~:;~i';:::I ;::I::,~r,~~:,I:'I:;:,~~::~:~i:' : :::i1i",::.:~:. ~!::~:~~ie~\~~~::.~il~~~ c:~lV~~e~dada senhorita ~t~~i[~2~~~':~;~E~~:~!.~i~~[f~i}~~~·:;'t
cCom 

os pce;~~r:~toOs !í~:itod:ix:r~Ç~~ ~~~~~~~!:I~:iI h(' 11I tltrC1'l'Il Il: (lo St' U :I !l- ~i~ ~~~T~m:O~~Dh:ê~ Adélia l filha do sr. João Nicoláu ~k!~~ I,i~~'~ l~~~~(lllU~:(:Ii~l1~;~~t'I~ (~~'\r~~;:l~~~ 

responder à chamada sem causa - .POr êste meio externar a su~ pro- Jorge, comerciante nesta capital: ~~r~~'I~'I~:tI:WI1'~gi~~' l;:::II~~i:::,~,H~~ll~"\o~'n~~~ 

justificada. HE'I'ALIIOS tunda gratidão a todas as pessoilS contratou casamento o sr. Jose um ,,,·uzoo·. 


As provas para obtenção dos O jogador C,lil'jr:l. ('I; !Isic!t'l' :u lu o que os acompanharam nesse doloroso de Freitas, ativo representante __________ 

cetificados de rádio -telegrafistas 11I~'1I1O/' i'.1I!,.(U(' iI'O de ~lil1i~S ,(;~· I 'ais. traose. envlaraD"1 fl~res e. de qUII- comercial. 

constarão de duas partes: fUI 1"'II('HI';u l" ptu' U11I elllISS:lI' , u cio trUer fórma. mamfestaram O seu Comprai na CASA MISCE 


PRIMEIRA - - um exame pre· ; ~n~~~:·i"::;"'::.'II~l~:: . :;;:~::d;,[i:.n (~ .. I:::;:'~~~ :~~~p::~'::S': ~c:~c~:~:.:. e que HABlLITA?~E8 LÂNEA é saber economizar: 

liminar constante de provas eli- MUITA gente ,e sente velha lo'" 11 "li". ",. 11<- 1" Il oO'izonl,'. elnh.. Aproveitam o ensejo pua CODVi-j Estão-se hablhtando para caSar 

minatórias de português, ari tmé· antesdas40annas; autros" qn .. 1>",'1"'1<'" " .. il"",, j"gl1doO', dar alodas as pessoas amlus e o sr. Valdemar Possas e srita. Coqueiros Pr." Clube 

ti co e caligrafia ; sentem-se lovens depois dos p(·clill ;,11 ('on!os l>l'lu (lass(', l' o jo- pareOleS para. assistirem. mIsIa Que Deosolina Andrade. 

60. Armazene vitalidade cam gad.. ,· '1"'·1' ~fI ",, "1 .. , <I" In\'a,. Imandam rezar pelo descanso de sua 	 EDITAL 
SEGUNDA -- exame e profi · a nutriliva Emulsão de Scall - . o. 11,,,,,,,,·,,,,,, F. C. "!'l!I li,' alma, no dia 30 do corrente. luta-' PUDIM MEDEIROS a sobre Tlllla lido utIIIta .... cIüI, .... . 

ciência em rádio·telegrafia, cuio - a alea de ligado de boco- 1'. ~"'II1"". " ,·"nlralo d" Jog,,,lo,· IIlril, às ',3D horu, no aliar dei mesa IneguaIflvel • g08to~a ruoI~1o u _1UIMa 1INl_... 
programa se acha transcrito em ~~~io~oQe~~~:~e~~~ ~~Ii~i.a~ ~~:~7If~.:~~q ~:~!I~: "1 ';I::I't::':IIl:l'U::~(~~rurrs~ :O'l:Da~·ahora. DI Catldrll Metro.. "cU de preparar ~ que todos =~:"Id. -to.....~ 
Edital lafixado na portaria da· cil de digerir que O aleo puro "UI""S. 216 3 Y. --1 apreciam. crII_ lIt L OURO ....... 
quela Diretoria.Regional. :e~: fo~~~~ ~~r:'a~~::I.~Arma	 ~-=:a== ....- ~-=-= 

' Em viagem para o Rro Gran- a velhice premoluro. . " C-""a taz e s d d · !li suu ~ .. . .. ..... 
de do Sul, passou, ontem, por ~r~ie~~nÇdo e~an~d;~ . r 	 o 1a .. DGIItr dI . ....!!.I!... .....- ..~_!'C"' ........
esta capital, num aviào da F . A. . 	 CGrrta ___ 

B ., o sr. dr. Sousa Costa, minis· Em~LSiiO DE SCOT'f ' " -------- ~~5..L'\::'!IIar.: 

~: s~~ d;.a~~:, FOa~~O~~:,n~:~~ I@i!!.!ª,". IA HO'E 'laCA·FEIRA HO'I ~v~ 

da Fazenda do vizinho Estado, 
e do dr. Vitor Bastian, diretor do ceira, Cassimira Kodrzicki, foi IM_,POHERI A_L CINF onFON C_INR IRE_X CamIsas, Gravatas, Pljame, 

Bc. da Provlncia. aprovada com gráu 71,9, iiB15il - "PilHE Ror- l'bRl ilitf Melas das melhores. pelos me-

Foi nomeado·o dr. Abelardo Realizou-se .:bado último, na A's 7.30 horas 'orml~:117ho:r~::sde TIII A'8 7.30 hora8 C,:{~1~~ex~S~Ó~~.C:r~~n~I~2 
Viana para exercer o cargo de Ass. Cultural Luiz Delfino, uma Um hino ao progresso e à I Palco G t G b Ih 
delegado de Higiene em Gaspar . sessão comemorativa à Batalha 	 NA TELA re a ar Q. mu er eDlg · 

• de Tuyuty sessão e~sa em que se força de vontade dos que ~u - Complemel\to nacIonal D }<' B, mitlcl no aepUenmheolhor delem 
Orlando Si,:,as Graóoso e Do- fiz~ram ?u:,~r os srs . . Zenon Ban- tu'!! pelo prszer de lutar. CbarUe Cban em ReDO Machado & Cia. 


mingos FranCISco da Luz foram e Ricardo
d~1ra. ~lpohtO PereIra Alta- Aliança de Aço com Sydney Toler e Nino.chka 
nomeados para os cargos, re8- miro Dias. 	 Cortez. Agincias.pectiva,:,~nte, de.esc~ivão de paz . Ama.nhã haverá sessão da com Bérb';J!cS~r~~!Ck e Joel NO PALCO NI IlrogrAma: Representaçõese de ofICIai de Justtça do mun o dIreto na, às 19 horas, para a Atraente e sensacIonal estréia Complemento nacional D.F _B. 

e com. de Bigu:ssú. qual estão convidados os seus Mil 1JI'0IJI'ama: do famoso casal de Llllpu Coraçllo de um Trovador Cal.. pollal - 37 


membros. Complemento nacional D,F ,B Uanos (trailer) Rua Joio Plnlo -- 5 

No recente concurso para pro·.. O Cllçador Caçado (Desenbo) I AUnd und Traudal IA Coruja e o Gato (Desenho)


Vlmento da cadeIra de f.lores .Fol no.m~do chefe da 16.". Preçop: 1$500 e 1$100 FamoslsslmosllDõe8acrobahs Preçol: 2~.., U500 F LO RI A N OPO LI S 

arttfICiais da Escol.a ProftlSl~nal Clrc~n.cnpç.ao do Recrutamento Imp, p/menores até 14 anos Preços: LIvre dI' 'Pensurll Sub-•••nt•• nOl pJincl~l.

Fe'llll,illa, 3 catl~ldatas se ms- (~lorlan6poh.) o .coronel ..Fran- 25500 _ 15500 _ 15000 ~ , ,# 	 ~ 

p~~I~;:r~:., ~~:b~i~~d~~m~a~t~:~: ~~C;ha~e Paula PClxoto Vieira da • - Llne de Cenlura - - 17P.",uncl lo. do E.lado. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Clrc~n.cnp�.ao
http:dia.!'iam.nt



