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ngora. (IUe, durante as últimas in
desenvolve cru Creto :cursô('s alemãs sôbrc Londres. fo

fi A lula prosscsuê aJfIJ lDtb •
raIU tlanifi<':ados cdifícios famosos , 

inlensidn,lc, p~-rticulnrment~)~_ :.:'.a~ 
l ' ()(lHl os h,' l1lplos c1c Grayls lnn c 

::'Irem; situadas entre Canéa -Ci Ma·
Scrgeallt's lnll r a abattia (te Si. o rv'IAISANT IGO OIÂRIO DE SANTA< CATARINA 	 Icmi, onde a -batalha aS5umê --_---- as~ 
Nicho1:\s. 

pCC105 de Sl'ande aspereza. ' A--'si · 
luação é 11m tanto ohscura e torna

A lumba ,1(' Gohlsmith foi d:.mi	 Dirolor ·oerenle Alt1o.ôT' Flôrea 
ricada pela qllcda dos destroços, 

se dirícil obtCl" informações ". exa
mas a cstátua prrdl'u apf.'nas a pon
la do nariz. A inscriç.io lat inu (~ om ANO XXVII Florianópolis> Séxlâltéira, 30 de Maio de 1941 N. 8257 las stJhrc- os ~u:ontccimcntos. 

Continuam ri desembarcar ale }losln pelo dr, ,lnhnson ril'.nu des
mães, 	 a lotIo momento, e nossa.

Iruida. I' 	
trop:ls mantêm aS posiçõc.'i nllm~ 

linha mais ou 11I('n05 continua. Em101~~1~1~"~~:0 ~::;~:~~:~::~;;:~Ie I:'~:~ ~~ln'::~~1 tr::r:o!;IO seg·redôdalmria alemã A.:':~::I~ I:: :::: "('Iimo c Karaklicn. sC,Rundo se in
7 horns. drtnific:HHto os ral1lOsos \'i- ( 'nlro, :JU (1;. P.) _ l~eln . .._' '" ......... _" :, ",,: ~ >; " . _- . ", 	 _ 
 (CWIIW. h:'l ('CI"lo número de solda.. 
Irais ,los janelas O ,·"Ior era t:io IlrllIH'lrn 118 hlstórln.. Indicou- I1 (alro,:30 (R.). _. Um oficiai tirltanlco pertencente ao estado .Cairn. :10 n:. r.) -:- .S'!S últimos d{J~ :lIcl11iics. A hatalh'1 nesses dois 
inlenso '1UC flludiu o famoso leIo S., olltt!lll IllIe os IJrltlluh'os .,s- maior de (reta, e que sê ;acha !num . hospital do (alro resta- lhas, a "s'lu:ulr" . hl'Jlalllell ,ofl'eu pnnlos ('sl:'1 isolada l' n .io leIO sig
de duunoo tuo fnu'mlo Illeno uso dos b I .. d d r I I • .... ·b'd · d ' d forles )lerdas. IlIas, lodas elas, rcu- flifi(' <I~':i() dto impHrlflnC'i:l, compara

A anliga ~I",,,t ors IImlsl' do lem- trllu'IIOrh," nérNls de troplls, e ecen o·se os .. er mentos • r~,ce, lOS, Isse que multo~ os lIitl",. 1"'5110Il<le11l it exi«êl1ei" rC1I1 fia t'um u CJuc ucorrc em Malemí,
pIo, que fôrl1 ,Innifie:..lu "IU inl'ul'- I",rla suhstltulr IlS forças esg'o- soldados alemaes, feitos priSioneiros na Ilha, pareciam .<estar <Ia IlIln. 1"11<10 iudisculi\'cI ulili<l:ule olule sc CHII('('nlr:Ull h>llns os csfor
siio unlerior_ foi no\·",IIt'IIIl' alin- tlldlls do mlljor-I\'enernl 11. t~ sob os efeitos de alguma droga, : Acrescenta que todos êles (·stl'loll-~Í<'a . () aful1dall",nl.. ,lo (IIS .Ios (,ol1lhalcnlt's. 

!lida. lendo ~omplolamenh' ,Ieslrlli- FrcyherA·. levavam consigo uns comprimidos brancos, que estao sendo "1100<1" . sel'~' iu I,ora -''''ahar com to- Os St,ld:ldos, (fnc cornlm
JlHSSOS 

:~o~o~()b;~!i~:~,~~_s~. ~,;!~~~I h~~'t::~~':;, I'or olltrlllmrte, Ilcretlltn-se analisados, agora, pelos médicos do exército, e nao se pile de ::::~r: :~,-,:.I~'St)";~\' '' :~'"'~~~~II:i~':~:':·~· ,~'~ h 'lI) IWSStl lona. s:in na mainria 
n,'o-lcl:uul('s('s , ;lIIstntlianos c :.1:1

o dauslro e I'ara , Sala <Ia Core;n. ~;I;O~'~lu~~;~~~s:le"~I~~:~ ~~!~~ lado. a pOSSibilidade de que eÍlcêrerm o segredo da fúria com A11:'111 1i,''' ' Os <I ..is ....II"..lorcs ,. os ",uns hril:-Injt'os ·'. 
quc ~onlclII " IIIcmorial de Cllarles eomo uuldndes IIllvals, trllns- que :combatem . os soldados alemlles. '1",,1 .....h-sl,·o)',·rs h";I:'l1i,·os ,10" -

Lamb. A ramos.l Cusa tias Pumhas l)()rtnruJII, tnmhém, Hlgnus re. --- II'uitlns 1'lU :'I~U:IS gn'~as pcrdl' r.,," 
~ lfue figu ro,. l'l11 l<tn~as nO\'~' la~ ele íorc:.us t~ lIluferinls de ~'lIt~ rrn e, ~t' clmmdl.l apoiavam H lh'Sl'lIIh;lrqm' 
 CASA MISCELANEA, distri
J)1('kens - fOi .destru~d [l . A hll>IIOI ('- nl)ro\"t~ltundu n csclIrldaiu du (It, t ..o.,as h.-il tlllÍl":IS 	 1' !II t:n't:l (' dos Rádiosnuidora R.C.A . Vi
ea 110 .templo m('e~(hou-s (', I\\:\S os I nulte, ()~ t1esemhurt'ürnm nus 	 (1lIando iIllJll,.li:1I1l 'IUt' fll" \':ls l1:1zís · clor. VálvlIl ;,s e Discos. - Rua 
hOlnbClros ('onsegulrn.11\ salvur gran'-lltrniRS nlerldlnnul~ flu IIhu, tas tll'sl'mhan:assl'l11 11:1 ilha . Es- Trajann. 12 

clr p~rte cl~s ohrns nll s;l:u:ll·: lad.as. . l,ru"u"('lmcute nas hlle.'linc;iil's sas unitladl'S dl'!'Hllt sen')' :! li~'úH , 


A mt('nsJ(lad~ do rop;o .( os dr~~ til' Jlnll1)U1~, lia t'Ohc(,l'lrn da Cfll(' «:lIslou alls alt-múl's IlIlIill .s IlIi· 
 A' caca do1roços quc catam destrlllrrllll S(,IS Ihnin dt' J[f\~oru. De ][nlült8~ 	 Ihan's ch' solcladtls. 
ou oito reliquias cl05, c.r~tl;tcl:s , IUI.rtf\ hilu mdr.ndat, (I'W atrn- Sl'ja (Itlal rt' l" o final IIn lul :! (' ))) .Princez Eugens. 

l'uarc1adas, no centro, d.~ l~rcJ:.t , IlIr~ ,· e~,..n pelo ,'ale e dirige-se Ilu- Cn'ta, o cXl'lllplo t'loq\U'nll' :\t"Sll'S 

nando· n:o;; Irreconhc('I\'cls rn o Ilordéstf\ nté Retlmu. di"s d e Jllla fl 'a lls('orr id"s c' ; l ~ jWJ'· 
 I.ondl't,..... :11 ( l' . P, I _. t.ivl't·s da 

Ill'l'I)t'llparilil (11 ) I'IJlIr:I~::ltl[1 :l1('II1ÚIIO templo de Grny's Inn l' t'onsi ~ 	 lias sofridas pelos nh'l1J;ws d:iH SI'I\ 

derado a mais bcla i~rej:t norman· I C(\mpral na CASA MISCE lí llo pl'l"rl'ilo ao f,:l'andl' Stll·I'jfh·jl: .. BislIlnn'k", afllJ\d.ultl dl~l1llis dtO1(" 

da da Europa ILÁNEA ê sabe. economizar' lias uniclatll's I>I·it;"lIlir;]s ('111 ;',guas 1111'1. Pl·I'S(· /,mi c:tJlt. os lla\·ios·dl'· 

gn'gas (InmilllUlas )H'In :I\'i:l\'i-IO lIa r.!m'IT:l hril :ini'·I's. jUIII :IllIt"IlIt' ('0111 

ullit'ad('s ch- ilpardh'ls clu a \,j;J~' :'ltI do c'olll<ll1llo;I.i ~: t:l. As hl'il;illic'as 
sl'lIlpCnhilram pl' rf('iI:JII11'nlc a Jtljs  (·[J .... lt·jro I' tio ('0111:111.It, n<1 \' al, ('011

('(' l1tl':l111 ugOl"ôI SI'IIS l"sfo('ços na prlls im que lIH's f(lI"íI ("I)Ilfi :Hla. 
l'UI':I clc, "I'ri n 'l, I':I I",('U", qUl' sl'l'\'ia 

O prazer da petlz6da dc' c'sl'lIlJa :10 prilll ci ro, puis Ilrnru~ 
Especialista; assistente do Professor Sanson E orgulho dos confeiteiros 1":1111 fh-slrui ·lu IInh's </Ul' ('on~iga 

do Rio de Janeiro. Silo (IR docefiii trsbslhados (':Iusar ('Sl l': lgllS ;lIIS ('llInh(lins (1\1(' 
C()'n bom Fermento Medeirof\: 11"I111 SI1I1I'I:l111 nhasl('('illlcnlos d os 

CCln,ult,,!: pel~, ~It~~~~' d~~~ 310à~àRt\ 12 Esl:lCl[)s~t : l\jll lls par:l:'1 (irii-Ill'l.'la

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, 
NARIZ, GARGANTA 

111111.Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447 	 Creta de nada lhe 
() .. Pl' in z Eug('n" roi :1\'islado.adia,ntará 11l·1:~ últi1l1a \,('l . :1 :l;')O ~11~lh3S ao 

L d 30 U P ," li If t'st t' do c.'x t rc IIl Cl !1wru!tonal 11;:

A «execução)) do BISMARC~ l'a °l:~ : esiôl"U (a(~l'~~)b; .:I\~~-I (II'[)/wl;illd ia, pOll t'O Ih'pois das 3110
q ç - . Itcllllc.a l':lS d" 111:1nh.i tlt· domingo, (11I:1ntlo 

se ell(,ol1t~'a BOA ponto, de s e tOI'-lo "~orf!ll1,", CI "Surolk" ' (' n "Prin
na.1' a n:~lor .f01'9a aerea q~le o cc (lf \y,lIlt's" lH'rcJt'I'am ('onta('111

Londres. 30 (De )fnnuel Cha\'cs' si m:t cxtcnsiin gcogl"Mica, não dci
NOMBlcs, da A. F. 1. pora a Reutcrs ) XtllHlo nenhumn ilusiio nos nazistas 

n1l1ndo JanlaIs VIII , o. SI'. Hitler l'OI11 êle, elll ,'jsla da rnú visihilida _ A execução do "8ismurck", quc sôbl"e u .Iese nlacc ela hatalha tio 

fui ruzilado. como um réu, (lcla cs- Atlún tÍ<'o. qlH:' dois dias atrás os ~~:: dee~t:-:ndee:~I~~~~~~~~lld: <I_e._________ _ 

(IUadra brítànira consliluc dClllons· 31cmãcs acredillwam pOflcr afron
 mesmo, a captul'a de ereta, se I EMú trlete, .- ••ar?
lraçio iDlp~DaDte e indiscuti- tar (~OI11 n açiio csporitdicn de seus êle a · conseguir, não trará TeRe lmInq.t&a? lIIoUe eolll t_f 
,"cl do domiDioiInitlnico nos ntores. corsúrios. grande desafogo às suas ansle- e leI de N_ 8ellhor: 
O famoso ~do alemúo, que Esse primcil'o episódio dn bata Em uma · igreja ,. onde estourou . uma bomba al~mã, ainda fica de dades. 86, te ...~. o CONTRAT088B. 
OI nazistas prodemavom como in.. lha ,lo AtI:intko roi concluc1en.te. o 

pé o cruxifixo, Para estas coisas - para o direito de todosubmerghcl, Icve exalamente cinco uBismurck" foi sllm{tria e limpa
homenl toda a mulher terem a crença e a vida quedias dc vida desde que sc r(·z no Imcnte execut:ulo, sem a mínima cs

quiserem - é que a Grã-Bretanha está lutando. mar pela primeira vez. pcrunça de ("scapar à senlellça. O 	 CHEGARAM 
(Fótc de "British News", especial para O ESTADO).Apenas assinalado sua presença. Cllis(Jtliu Ilócfe scr decisivo para o os alamadOI • sup.r......nt.. 

cem navios de guerra britânicos curso dn guerra. por(IUe, conql1an
puseram-se em ação, e. logo depois, lo nüo tlh'ulf.:3da a missãu concrc lernos FISCHERo uBismarck" se encontrou enccr~ ta <lue o "Ilismarck" ia clescll1pe

rado em um circulo de fogo c aço. nhar, é indubitávcl quc se tratava • as Insupar*v.11


Essa mobilização iostantânea de dI! uç:l0 illlpurlant(' no Atlântico. 

tão rormidah'el frota. vinda de bu. Se ntio fôssc assim, os nazistas não 
A gnerra aérea 
camisas DUROFLEX (Fiscber) 
ses distanles, tornou potente o es~ teriam arriscadu sua lUelhnr 1Inl<1a exdullvldMle da
Ireito contrôlc britânico dc ,·.slis- do dc combale. Observações do coronel Valin A M()DELARLoncln's, 29 (De nenê TouraillC'\llUiSI ao passo quc as CXlll'd ições tio 1.____________________ 

ela AFI. par'a a HClllcrs) - O ('0- advcl's:,'l rio, t~vitando as zonas mais I . . f ' I NLe~~~fttn~a~~!~Nao - Jfi'SUe ora. Franci8CCl Tolen· ;;~~l':II~~~:~",ai~;I~~~: ;:.~n~~~~~o-:;:~.~~ ~~~i~::::S;,mr~,~'!~~:::~'~:~,~:.d~~~Cli- Colossais perdas alemães 
Ilno D. 12 B, (Jhto à Fábrica Oamlanl) coloca-se sola nova, eX-jlossuidor da Cruz de Gm'rl'u J-I;,i tõlllllJ(olll <IUc l'unsillcl'ar u im- Londres. ae (De Joha.:Gordon. dn Igrande quantidade de hom.ens~ a.. 

ou qualquer concerto em 8apatos de borracha, 1!~lochas , d(' 191H: orkial espcchtliz:ulu em port:.inciu c :( õJtualitlacft" tios ll1a- " Sunday Expresa") - (Revters) - fim de que alguns sempre pOS8am 

clnt08 de seDhora8, b"lsa8 d'àgulI, blciclet8s e pinlura~ 8 vôos agl'ulwdos c em 'Itefl'issa~ tcri~tis c do SClluil,umcntos. No As inCormações de Creta, que che- escapar. 

Duc o (à pistola) Dal mesmas: Correi88 de lona. e borra gCIl5 noturnas sem }Jonlo de rl'IHI~ conccl"nrllle ",o Ilclrúleo a produ- gnm a Londres, deixam ver que 88 Diz-se que o ,.sr. Hitler assentou 

cha. para todos 08 lins.-Preç08 módico8, ro, \"ârias vezcs citudos CIU or- t;-üo rUIIIl."na é fn.lc.I c :.t do C:'wca- perdas que os alemães sofreram em seus planos' capturar a ilha elll 

v-lO dens do dia dur~1IItc a guerra p~IS~ sn muito afólshulu, no II~lSSO (IUe as na grande ilha grega, no que con- dois dias. ~e periodo já passou 
sada, te\'e a sc.ntilcza de fuzcr- fOllles de I'cabaslecimcnto da Grã- cerne à a,,·iação, foram silnple!imen- de muito, embora o '"Fuchrert) se'd 1 E- nos as scguinte obscr\'açôcs sô(,rc 8rctanh:1 são Ilraitc3menle ilimi- te colossais. Desde que começou a cncontre agora em situaçio licei...

Tone1agem perd1 a pe o « lXO)) a lIucrI'a aêrea: ladas. COlllprcemlc-sc a imporlância guerra, não há .,.emplo de .eme- rementA melhor do que quando co
"Com lolln a illl))arciulidlHle, m:'!u t1êssf.! f:llo, au lembrar que (iOO Ihante dcsastre, meçou. Enquanto isso. a Grã-Bre... 

Londrcs, 30 (U. P.) - AnunCía"'ll,erdas alemãs _ 34() na\'io~ , num ~r:.ul() a inferioridade numérica C3- aviões all'mães, l'1U seu ataquc con- . A "é~jte" da aviação alelllã tem tanha, que é o território que Hitler 
se, nos clrculos oriciai~ ligados ao tolal de Lii3.000 tonclad3s ; dos da vez mais rt'cluzid:l, as (orças bri- Ira a Gr:l-Urclnnha, no din 8 de sldo cel~ada na luta sobre Creta,lIlas terá de conquistar para alcançar a 
Almirantado, que as perdas totais (Iuais til com 27·LOOO loneladas fo- lânicóls têm \'antagcns sôbrc sua agosto de 19·10, consumiram cêrca o sr. HI!ler, a? q~e parece, não dá vitória, teve de ficar lh're de ata. 
Rorrida~ pelo Eixo, cle,sde o início r~ 11l caplurados ou ~(Jrecndidos c cons.cnerc gcrlldniea. A ~~~lIsa ê n <1~ 350.0()(! litros durante uma mis- grande lmportanc.a a essas perdas, ques a~r~o8 e poude dispôr de Iftui
da guerra até 5 de mmo, nscend('m 2;)8 com um total dt· 2;,)8 com um 10- S(!I{IIIIlf(': a Alelllunhu, vItImo de suo de " ' l'S horas apenus, n~ espe~ança ~e obt~r e rinear o t08 e "ah080s dias para refor~o dQ 
a 561 na\' ios, num tolal de 2,873.000 tal de 1.499.000 .oneladas foriun suas prt"l)ria~ Contluis.as, de"e re- A guerra serú gunhn pelo domi.. pe no solo da Ilha, abrando do céu seu poderio. 

T 	 to~e~:~:~~ação do arundamcnto de ::~~::::~;~~m deslruMos pelos suas ~~:~i~~rd~\llt~~eit~~II~I~nd:f~~~ ~~i;eaCJ~~~ :~:~~ ':I~n;:::~ (!~~e ll~~I'~~l1(~an~..~l~=~~~: •••••••••~••I ••••••••••••: 
um novio trances ,Iespcrtou vh'o Perdas italianas - 2t5 nnvios IÚlllrtros c}Uadraflns - niio inclu~ A:ra\~;ts ao esfôrço conjugado da In'"'l_ • 
• I~nçõo no~ ci.rculos ,lIplo~:ílico., com UIR lotaI de 1.100.000 toncla- indo 11 Polôni~ ~ os Balcãs - ao glalerra c dos ESlados-~nidos. - Grande descoberta. 
pOl8 é o prlmclro cmharcaçuo mcr· dos. passo que a GI'u-Brctanlw conccn- Qmmclo os povos agora dommados e 	 . • 
cante francesa quc 05 in8Ie.~es arnn", neve·se ainda ICVDl' cm cont3 o Ira suus forças aércas sôbl'c , ... retomurem as armas, os cxércitos e para a mulher • 
dam no guerra atual. O rclatbrio p'!rdo ele 38 navios com 67,000 to- 2-12 ,000 quilômctros ,clundrados, 011 aliados entrnrão na Europa com _ 
oricial diz que o navio !ie dirigia nelados, pertencentes li ontr05 pai... scja IllllltU pruporção de um para uma (Ôl'ça libertadoro. As fôrças • I .. ,,.".,.,,',,"'," '", • 
para Tripolis, e.eoUado por um sc', Inas quc 5C cneonlrovam a scr- cinco. atire", fr"ncesas livres, continuan- , .J:_~~1,I? I: ~ r.... •_3. JY? -~?I . , : ;,: '.r. \, ;W~
navio de guerra italiano e (Iue 1e", viço da Alemanha, de uma rôrma Nenhuma cxpedição gerlllfmiea do sua ação, (lne jà lhes' deu 21 e _~_ ~! ~!!! _~ _,_.! __~!w • 
vava abastecimentos para as rorçaR ou ele outro, penctra no território bl'itânico sem \'ilôrins, est~'rtloJ nessa época, em • " _ ." ~ 
do Eixo na Arrica do Norte. I-:nlre 23 c 30 de abril foram afun- scr imcdialamenle objeto de con- .eu verda,leiro lugar, islo é, no lu- • (O RCI.lad~, VI~n) • 

O quadro daI perda. lolais é o dados 14 novlol alcmãcs c 19 ita- ecnlração dos nleios dc dcfesa do gllr dc honro", • Ã mulMI não solrefd .diJTe", 
seguInte: lianos. 	 Já d h. AUIIIA IIS COLlCA.~ lJTE.RJNASl!M 2 nONAS • per eram 15.000 omens • .. .... Emprev~-eHomvIIDtaVéin p<'lra : ;:, 

M.A.DEIRA NEVES ~di I 	 • _ •... combllter IIS Ploree BrIlDCII" C611- • • 'Or. n . . - m~ co e.peci. i.t. em Cairo, 30 (.R.). - C.álculo9 extra-ofic:iais a9sinalam como pr~-. . . " . _ clle UterlDlle, MeDetrulll., IIPÓS o • .. 


DOE~çAs DOS QLHOS ~~~Iit~e a;5~~~"~o:Z~~.a~ré:~O.al:~~~s~~a~::t:h;:ã:~~!:. ;,.. ; " . ;0 '. b;~~io~emorrllvllls e . D6re'l · Doa • 

eUflo de Aperfel90ameDIo e LoDaa PrAtica DO Rio de JaDelro se~und~ se.acredita, perecerem aloiados quando9 as unidades na-. ,:.c. , . .,i.' i .- B·..poderoso clllmllDte e ReVIl- • 


:-all brltâmcas afundaram, no dia 21 do corrente, um comboio. .• . . .f,i dador por excelucllI, .. . • 
Conlult.. di.ri.mente P'1'1.T.!~~h:~.dU \~ \\ l: :'O:u mtegrado por 42 barcos, calcula-Ie em outros mil o número de. . ' . . PLUXO SBDATlNA, pelll ella • 

o PIIraquedistas e elementos da infantaria at!rea transportados por. • • comprovlldll ellc6c:lllõ • . receltlldll • 
CODsultórlo: 	 Rua Jol1o Pinto D. 7, sobrado - FODO: H67 avião e em planadores, que morreram nas ações do primeiro dia. • . • por' mlll. ··. 10.000 mfcllcoa. ... . 

ResldêDcia: Praça Oetflllo Vargal, n. 10 - Fone 1504 de lut.a,.e ou~ros 7.000, aproximadamente, nas ações sUbsequentel.. . ... ,., ' PLUXO :!BDATINA 'aCODlra,. ~ 	 • 
Elta ultIma Cifra, segundo se presume, representa 20 por cento 'J<- _ . •••m tOde 11 Pllrla. . ... • 
dai força. alemiel que chcaaram a ereta, .. • ••~••,••••••••••••e••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:P'1'1.T.!~~h:~.dU
http:Contluis.as
http:Insupar*v.11
http:concluc1en.te
http:0111:111.It
http:s;l:u:ll�:lad.as
http:onsegulrn.11
http:�orc:.us
http:inscri�.io
http:Alt1o.�T
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 ---------·'Bebldas a Ôíénôfês: ..OJuiz de Menores do Estada! 
de Santa Catarina acaba de la GO O d yea r vrar uma sentença que merece 
divulgação. Condenou um pro· 
prietário de certa casa de negó' 
cio que vendia bebidas ameno· 
res. No aresto em questão, êsse 
magistrado refere quanto o réuIndústria Brasileira sempre procurou impedir que a 
autoridade pública pudesse puní · 
lo. Mas -essas diligências, de· 
pois de baldados esforços, em 
que por mil e um modos eram 

PneumátiGOs-Câ~ara de ar-Correia. 
iludidas as atividades do serviço 
de vigilância. foram afinal coroa· 
das de completo êxito. E assimProduto! da 	 pou~: ser lavrado o flag.rante, na 

ocaS180 em que o negocIante tor

neeia aguardente a um rapaz, 

no bar e no restaurante de sua 

propriedade. 


S.ltos de Borracha-Mc!ngueirls-etc. 

Cia. Goo~year ~o Brasil I 
Iri'9~~~~li:~~~c~~~~~ q~:f:r~o;~~ 
mesmo Juiz de Menores, umacom Fábrica em São Paulo I correspondente Fiscalização nos 

i cinemas, no trabalho distribuido 


DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: Iaos operários menores de 18 anos 


I~e~~:~~~!~~n~~aed:s r;:~e~a;eà 
juv(~ntude catarinense é um fato, 
sob todos os pontos de vista ,Carlos HC2pcke S.A. 
em que o direito atende à im 
portante tése social. 

Nas grandes capitais, como a 
nossa, não há dúvida que oca·

Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul 
- Joinvil!e-· Lages - São Francisco do 3ul. 

50 se torna muito mais difícil. 
. Mostruário em Tubarão, 	 Meu filho espirrou tantasVemos, como se sabe, muitos ra veles esta noite que eu jul· 

guei tivesse ele apanhado 
uma dessas gripes que obri·-----------------, 1~~:;:C~l~~. e~~n~~~~:mdo;r~~~~: Esta manhá nem parecia haver·se res---_____.____________ de botequins e tendinhas, em teso gam a ficar de <:CIma uma Fil-o deitar-se cedo e pinguei 

iriado! Misto) é da minha confiança 
rem à sua disposição as mais narinas. Sua respiração melho· para combater reslriados. calarro osemana inteira. uma gotas de Mistol nas suas 

inflamação da garganta. Os Illedicos rou • . • sinal de que o Mistol 
estava aliviando a obstrução

fórmas modernas, conlO as de do nariz enquanto ele dormia. 

variadas bebidas alcoólicas, sob 	 aconselham a usar Mistol regular
mente. porque elimina do nariz e da 

batida e cock-tail. Mas convém, garganta o do micro. 
bios. Assim se enlenni. 

certamente, chamar a atenção de 	 dades que oU 
todos para a sentença do juizABATIDA de Santa Catarina, para que ao Córte 
menos fique público. ainda uma 
vez , que é crime jornecer a OS resfriadOSme• C.1n DaR li. CABEÇR li 
nores qualquer substância ine
briante-. nO começo 

(.Correio da Manhã" ), com 

ID.. Remi;-
CLlNICA -MEDICA 


Molestias internas, de 

Senhoras e Crianças em 


Geral 

CONSUL TORIO : 
 SalGUEI SII6II! SlI.!Farmácia "Esperança)) Rua Felipe Schmidt- Edili

cio Amélia Neto--Fone 159~ 
9 ás 12 e 14 ás 17 horas. do 	 SA NGUEI DlRESIDENCIA' Farmacêutico NILO LAUS 

EB 
Av. Hercilio Luz, 186 

- Phone: 1392 - (f.........1)
Hoje e amanhã será a sua preferida. E' o uoico forHlicaole DO 

14 Drogas nacionais e estrangeiras muodo com I elemeotoll
Atllilnde a chamados 

I 

loolcos: Phospboro, Cal ~ 

Homeopatia. - PerFumarias. - Artigos cio. Arseolillo, VlIDlld/llo.Representames e ele. Com o lleu UIIO 00 110-.
viajantes de 20 dlaa, oola-se: de borracha 

Preclsam08 para tOd88 a8 Garante·se a~ex8ta observância de receituário médico (ãFIlISPIRIRlI 	 I Levloll.colo ,er.'e zonus do Pa18. Negócio sé· d.1 f6rpI e vol" I....edl~rio e luo::rlilivo. Ótimas con, P!lEÇOS MÓDICOSalivia e reanima 	 li dD Ip",IIte;ções. CArtAS à FÁBRICA DE I 	 II .'-·OcuPO.reel..eolo por 
CIOIIIpleto CIu d6rea de CI· 

FOLHINHAS ReI. 601. CaixlI R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 
097 Silo Paulo Mercado, frente à Casa Hoepcke). 

HIiI, 101alo" e aerY~II.· 
[tjltlEIII!IlmJmJ[tJmJlIIl................·••;~lIlJlllllmJ~~llllt1 fone 1642 .0; 

3"-Co_blle rldlcal da 
!leprnl.o OCrvOI. e do e.. ___eIIlo di llIIbol DII ZENITE--1941 ! '------ 
1U01: 

". - "I._ealo de pelO
nrtlodo de 1 I li \[1101I 	 I O SlDlMGJI i :lm'arlo
111 ~ di deae...t erh .cieotlr,c... 

I!I li1 <..ploll" d~ df••hoo:; Soa 

~ ~ r •• J~Collllt 


Companhia Siderúrgicl Nacional~ 	 11· 	 '0. PartiCipamos ao pÚblico que est6 aberta, Da· 	 c,. ' !~f:c~~r~~D~n:Oved:d:r3:I~ç~:~t~:I~~'!:pa~:la29 :I~ 
• ' ~. derúrj(lca Nacional. 
. ' . 'Cada titulo é do valor de' duzent08 mil réis .	 -s. : (200$000), devendo & primeira , prestaçl10 . (20%) ser· ,f,.' psga 11 vista e as quatro rllstante8. de 6 em 6 meses. 

. '. ' , '-adqUI~::: pS:r a&~::II:rr~!~~~~~:ta~8:ó :~:l'q~~O p~:~.	 :~ tenderem adquiri· las a prova de nacionalidade bra- ALUGA--SE 
• 	 ;;. , sllelra, Il qual poderá 8er feita medlaote a exlblçl10 6uma c... tua ai,6cI. ' .m 
• 	 " I;.e , de carteira de Identidade, certldAo de 'nascImento ou pODI. C'Dlral· da cId.tla '(naa 
: ',,' ,'1: de cE~JU::t~;a~~::;:r:!ofl~~a~~t~~a~::~!::~ ou em- Tlrad.Dt ••• 3h . ' t......... 


v.Dd. Ida , m'llI'ill d • • 1" 
IIrIca d. art,'ala. d. com• 	 _'. ' ~!:,8~:iodre~!~s8:-:1~~~ ~a::~~II~rad~: ::0B::~~~l~~ 

• 	 ,... acordo com a8 lel8 bralllelras. A tr':~.~r.L~B=I~I6rI.lIi A', Companhla Siderúrgica Nacional re~erVa-8e 142 y-27

OR'.'o ~·Dr~ç\~~\:iir..lf,~õl~~t~~~f&&'~23~~~· cbll., 11]1 i~t~~~~}:::=iiI:~ ::::~d:u:a~l~~A~o I:QZ;úbi~~~ DUAS CASASI , IGOOMLIA.R 8a~e::e:~::õ1:,8~uÓ~~:: ~::!! CADSlllrAlbuldoRr:A.loIDo'~" " ' Florianópolis, 7 de Maio de 1941. 
OI!I P I B CO DO 8R SIL FI I ó II góclo, à rua Nerêu Ramo".111 e o AN A - or ao po 8: em freote ao quartel do 140. 


121 R. THAJANO 6-PLOBlINÓPlLIS-VENDAS A LONGO PRAZO ,I .1010 L.al de Melr.... .Ir. .1016 Pedro Gil :~Cp';êgD~ d;8!~eplltt~I.~~foorrlmUDa~ 

lÃ! 	 Gerente Contador 
;riJ!iillRJlIllIlII.~•••••••••••••••••••I.....1I '. ________________~.çõe8 na redaçAo do EST~~O, 
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• ar..- 11111-1111•• li ......... 
 I 

o Estado 	 •••••••••••••••••••••.......••••....1
I T,~~~,~~.!~d!~~..~.I.!!t!e!!~ço:H~.!.. 1
• .C.rl Hatpck.. e -An.-: unicamente de car••e 
• 	 com o vapor .Ma,,".RedacQao e Olllolna•• I~~~~~~~~~~~~~I· 	 • 

r.a Jollo Pluto D. 18 

• àiiOA's f MItNSAlS , DO PORTO DEP'LORIANOPOUS •T.I to21-ex. po.tal 189 Comoanma • Aliança ~a Baia • ..------------a&~--~--_..~Ma~~--____~____~' .
ASSIONATU.AS 

linha FtorlanópoílsYjLI ba Fpolis.·Rio de J.anelro 'IL1.h. '""•.-.., d. 1"""\ 	 I 
••

Escala lIajahy·S. Flancisco Laguna.Fundada em 187ÕSid~iBAIA e Santos. Escala SlIo I'ranclsco 
Transportes de passageiros 

e cargas. I Transporle de cargas Transporte de cargas. ISeguros Terrestres e Mcuitimoo 

'-------- IPAQUETES Paquete -Max' 

•••
Dados relalivos ao ano de 1940 cCarl Hrepcke> dias I e 16 Paquete -Max. 

8em...ue Capltdl Reatiza<lo Rs. 9.000:WO$OOO -Ana' dias li e 23
AIIDO • 
 dias 7 e :!2
TrIm....r. Reservas, mais de 54.700:000$000 	 dias 2 e 17 

Responsabilidades assumidas, :{ .9Z9.719:000S000 Salda á 1 hora <la madrugada.I• 	 =:ADauDCIoe medlante 000\",&("10 	 Receita 28.358:717$970 

Ativo em 31 d~ dezembro 85.964:965$032 
 Embarque do Srs. passagei. Saldas ás IH horas p. m'l Saidas á 1 hora damadruga<la.ros até ás 22 horas das ves-
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 22 354:000S000 peras das saídas.
Sinistros pagos 	 7.323;826.800 •• 


atéo .r.dens de embarques até ás IOrdens de embarq,.ues Ordens de embarques até•• 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas = 
saidas. das saldas.Diretores: 

_. .. 0 _- • ___ . ... " _Dr. Pamphilo d'Utra FreÍle de Carvath o, Epiphanio JOSé 
•• 	 I 

••••IO 

: Observações: ~:eia~S~!Ji~~t~e~~ore~:~~~~::· d~O at~e~~~~~d~e d:acc~:: 


de Souza e Dr. Francisco de Sá. 

• E' expressamente prohibida a acquisiçllo de passagens a bordo dos vapores. IAgêndas e sl1b·agências em todlo () territóriu nacional. 
• <Rita M~r~~~. o movimento 	 de passageiros e cargas é leito peto trapiche silu aSucursal no Uruguái. Reguladores de avaria.s nas prln· 


cipais cidades da América, Europa e Alrica. 
 • Para maiS inlormaçOes, na séde da ••• Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke fi 
• 	 á rua Conselheiro Malra n.· 30.Agente em florian6poliji • 
~._~ê••o.ellllt•••".If.(IU'~~O~Q.)III'J\.,!~~~~~"~.~ ' _

CAMPOS L O B O & (ia, • t 

Se o NarizRUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

• I....- ela IMI'I't6tlil CalrD (lostal 10· • TeleohoNIOB3-End. Tel. -ALLlANÇA. Entupido,. f.... ela f••fOr'O 
O pilbllco acrtbue, emllirl ' Sub·Agente em Laguuc, Tubarão. Itajai,


Blumenau e Laaee.
~a~l~~i~:'a ra~,: ~:s~:~óg: Não Deixa 

cérlOIDOdo, essa coucepção II_:~~~::=~;==;~~~======_~~~~_II 

~à,t:a~?o,:r~!:~~~~I:b~~ê~~~t A Elcala Jean Brando em sua casa por correspondlncla ..PATRIMONIO NACIONAL" Respirar 


~ mente, Importante runçAo no DevldameDte nvIItrada rob N: SU em 1918 LINHAS: ARACAJUIPORTO ALEGRE, RIO/LAGUNA E Assombrosa ~ a félpidez com que o 

tortUr;:lnte entupimento de um deOuxo


organismo Da carência los· Dã lições. sistema moderno, para se TUTOIA!FLORIANOPOLIS ou catarro cronico começa a dcs.,parc4

rórlcil resulta oAo só a pfor d~r \J~klta~rt~~!!i·I~la~~dr:a~!~~~t..u.. r.baçAo aludida como losonh m. " . .. " habilitar, mesmo sem preparo, ã. profissAo PRÓXIMAS SAlDAS

I 'bllld d de guarda-livros. Ensino com o auxilio de 	 Contrái os membranas inllamadas, n. 
move o muco, dá bem-estar-permite. ~J,~a~~oco~r~:~:~ de

a ':e~3:._ 4 livros que guiam lacilmente como prOles PARA O SUL: 	
... 

que V. S. respire lú:rcmrntc outra vez! 
. li I ., sor particular. E cómodo hahiiitar·se ao pé ANlBAL BENEVOLO: dia 28 do correntll para Rio 
" dejl'!l ...desequLbrlo bumora. v. ' do logo, Fem mesmo desatender os alaze, Pelotas e Porto Alfgre. :i~~:=n~:e~=r~i~~ 'tJ~OJ~k ~ ,tque 8e toroa dUlcll expll· .... . . res. O CUrRO completo de 12 lições, que COMTK ALCIDIO: dia 1l de junho para !lio Grand€:, Pelo- Va-tro-nol ao primciroespirroou quan

cll.r ém o poucas palavras. O 6v. fará em 1\ meses e um diploma gratis e8· tas e Porto Alegre. do começar a fungar. Usado a tempo. 


r~.ro·t.ó desempenh" ImportaD· peclalista em contabilidade, custam apenas 
 êste medicamento especializado ajuda 
• tvitar muitos resfriadoa. 

, :8~faa:o~~s~:~:t~Vr~~~:be~o 300$ em 6 prestações. Peça pro~peto hoje mesmo, ao au· PARA O NORTE: 
ceroe'luillbrio qulmlco dos tor m'lis conbecido no Brasil. Portugal. Africa; tem mais ANIBAL BENEVOLO dia 7 de junho pllra Paran8guã,IF===~=;;;;;;;;;;;;;;~~

Sant08. Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, Ilhéus, e Aracajú.humorel por meio de um pre 	 ~: ~u:~~:s ~:r,rJS!~~ ~~~~~~)I.a~u!a~~I!~aU j~. ~~'i19ré~~!~ Acácio MoreiraCOMTE. AlC1D10: dia 21 de junho para Paranaguã, Sano
*!~ó~ósr::, ~~s:~roqU~O~~a~ 1:\76 SAo Paulo. tos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, lIhéus e Aracajú. 
 ADVOGADO 

t:t:~~, ::!~Ie~~:ç~:sca;:~~: ABATIMENTOS: Sómellte terão direito as passagens requi. Consultas e pareceres 


00 	 Ações civle e comerciais
bldu}; Cóo(i1uas ou três In · sitadas por conta do Goveroo Federal. 

, .je~Õíjí j!ÓJ!ai1las.dlsposições PASSAGENS: Só serão atendidas mediante VISCONDE DE OURO 
o 	 gÍíralli '?Clífõi'iralllll-Dl.f> é o con atestado de vacina. PRETO, 70 


I,. "'lnlO d. vive r . Fone 1.277

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN·RIEUMATISMI ' CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.Dôr de dente? Os .Dlsturbios ...... R.na.s 	 ,...----·---.... 1Terrenos no Balneário 

Escolha já o seu lote de lersão a lua CAUSA 	 Agêncta-Rua lollo Pinto. Armazem - Cáis Badaró, reno no Balneário da Ponta do9 - Fone 1007 t2 - Fone t338 
Juntas rigidu e inchada., com. tortura per... 	 do Leal. As construçOes aumen

.iatente do rheumatismo. A d6r fu: com que 	 tam. A planta dos terrenos acha...-........_ os dias pat~m mais longo., mas as uoitn 	 H. C. DA C05TA - Agcnt;--  se com o sr. Arl Santos Pereltadia a impresSio de interminaveis e oio propor

cionam ao seu corpo soffredor O descanço que se acha encarregado ihi
.....a-I••• h .... 
tranquiUo que necessita. Deverá comprehender venda dos totes. ." ' 

que os leUS rins não estio trabalhando como 

deviam e nl0 terá V. S. allivio emquanto 

elte. esti'lerem affectados. 


Milhares de homeus e mulheres existem 

padecendo borrores, etnbora pudessem evitar 

de 'lU esse soffrimento, aeauindo o aimples 
 LVCETOL 
conselho q,ue aqui damos. ~~t,~UIA::"HIIIO_1 O"illlic" .. \ 1. ,. . . 

É neces,.rio repôr OI RUS tini em condi
ç6es normaes de funcaonamento e niD ba X-.' ~. 
para isto recurso melhor. mais rapido nemG01TSMAN ~..'J::~:VJ1~~::.o:a1í•fuer UH du 

t c1an. que ás Pilu'" De Witt nio lO iri 

attribwr a propriedade ridicula de curar tod.. 

as doen~ renau. Ellu do feitas para o 


E.x-ohele de 01/
nio. do 	 Antenor Mo:rais6m especial de acabar com o rbeumatismo. ..


Hospital de d6rea ou COatal e OI soffrimeutoa e .b&timeDtos~~;;~~:
turbiotl da. rinl. AI Piluta. De Witt nlo só ·li @ipupgiã.o JC)gntistapadecimeDtol. comorutaurario o ~u,.irO:Coe . -.Nuernberg 
Das 8 às 12 • das 15<

(Prota. L. Burkbardt 
e R. Kreoter) 	 Miquelinho. 6.,,ilui;.; ADEWITE..,pecialisla em 

" MA OI 1IN1 • A II)UG~ ãt~w~i)~ I ' .' .. ) .... ~iG iUrw'!Iia 6et·aJ· IHlcada.pan.Jn~~, 
...oI_luda ...... _ 

Alta cirurgia, gyne Se v;; s, ÍI.reclsa comprar a.tIIO. para r.,e••nte. ou nec..."a de uma 
ooloRia (doenças de :;linstalaçlo de luz oU obter mal.r ai••"trlco., em .eu própriO 
senborul e partos. Int.'••••, v'eU. ..m comproml••o a 

Cirurgia do lIystema 
nervoso e operações 

de p18stlca, NSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 
CODsultorlo 11 roa Tra '!!· 	 .eu. artllOI p.ra pr•••nt.. e mat.,lal. ""rlco., Nue preço.

DO. 18 (das 10 11. 12, • rival; por .xemplo: IImpad.. a partir d. 11000. 00. par.das 1!l ás 16,150) Tele foi; é e será a casa onde se s~rVêrn o. mlh~.taJaIÇaO .' d••de 1300 o metro. luport.. para Ilmpad.. a partir depbon.. - 1,286 mais saborosos pratos aos menores preço. e ·as~slm todo. o. material•••tlo a preço. ao alcanc. d. todos 
tevetl Junior, 20. __ REFEIÇOES A QUALQUER HORA 
Resldencla A la" E@· 

, mstaladora de FlorianópolisTelepbone -- 11..11 
o 

Rua João Pinto -- 27 
185 	 RUA TRAJANO, 11. FELIPE SCHMIDT. U - F()Dal674 
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y 

o UTADO 30 .. Mato... IMI 

.. 

O CAMINIIio QUI: MAIS Ta'·."'1 


1Ia,.QM1U 
• Onde vir cargas pesad 11 de ! to ...• onde. vir tra~ 
balhos ún)uos. soh as mais desfavoravciscolldíções de 
trúfego ... onde vir transportes volumosos e constari~ 
tes. .. detenha-se e examine: aí verá tlllnbem ,titn 
caminhão Ford. Porque Ford f. o call1inhãopreferidó, 
em todo o Brasil, para transportes mais ráp~~gs'lllais 
seguros, mais ccoullmicos. Compre força, co~.~re~e: 
sistência, compre capacidade ... comprando um Ford, 

D MAIS CAlGA, 
MAIS FORÇA, 
MAIOR ECONOMIA 

IEcoseNo~ 
o PrnI4c:sIte cb Rcop(lblicaeM. .s.n tcI <kQ'~ 

pnmoçio na Dir.;toriIo R Jiaa.t 

~~:.2~m;~l: porT~~: 
os .eguiritês cart · ...: G _ 
Caminha e c.d<lt ct.., de Melo 
da classe " C" p.". "O": 
por antiguidad~: Jo,lo Viri.,.. de 
Campos Júnior cb daNe ...." 
para a "F", Liberato Bitten.. 
court da Silveira, da dasse "D" 
para a '"Eu, e Francisco Brí
gido Rosa, da classe "C" para 
a "D". . 

Amanhã, à. 10 horas, apro

veitando-se o aniversário da sa

gração de s. excia. revma. d. 

Joaquim Domingues de Oliveira, 

será inaugurado o novo edifício 

do G. E. Arquidiocesano Padre 

Anchieta, no arrabalde da Pedra 

Grande, cujas antigas instala

ções, no ano passado, foram des

truidas por incê.ndio. 


O Departamento Administrati 
vo aprovou o decreto-lei da In
terventoria Federal de Santa Ca
tarina, que cria a Departamen
to Estadual de Imprensa e Pro
paganda, nos moldes da legisla
ção federal; 

Esse projeto foi publicado on
tem pelo Diário Oficial do Es
tado. . 


O "Diário Oficial do Estado", 

de ontem. publica o programa 

para os exames de admissão para 
 ...,. 
professor interino em escola iso· 

lada, aprovado pelo decreto 

n. 987. 

José Duarte, Nicoláu Maria 

Luisa, Paulo Silveira, Alfredo 

Sardã, Gilberto Gonçalves Lima 

e Jorge Vieira de Sousa, foram 


!.b------------------------'---'-'--..--'--___----7"'---:=-::::-::::-::=--=--:::-=--:;::::::----;-p;~~~~~~~~~~ I ~n;ea:~sffs~~~s e~:r~~~e~a~::u~~ 
FOG()$ AD R [ AN 1 N ()S V.-da Soc.-al ?u~~r~~n~~aT~â;:!~~t~;;a~~p~:!:

culos e Trânsito Público. 

PARA AS FESTAS JOANINAS 

LAVANDO-SE COM O SABAO 

"vias•• ESPEOIALID 
de WETZEL & CIA.-)oinvllle (Marca rell'lalrada) 

POUPA-SE·' TE1\iP0.DINHEfR0 E ABORRE€IM.I!:NTOS 

\ 
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