
no Iraque 
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cldllCla • ...,Ic.n. ·.m ......... 

popu18clO 

1.0 drs. 2 (R.) - Mal~ 
São Paulo, 2 (A. N.) - Se co 1IladO tJ.m IDfonu.4oa 

gundO dados agora divulgados, conald TaIIl~.t~YUIo ema 
salienta-se que São Paulo é, como :eJlsalo ij geÍ'a{ pua a ID
atualmente, a oitava cidade vasão da' Inglaterra. AID4aEs1tad 

, 

a , propagaÍlda~'!fâl tenhaameriejl.na, em pOllUlação. Pa
ra se ter Idéia do crescimento 
desta capital, basta observar 	 O MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA :~~~~iiee!s:tà:~~~~t!~~ , 

nha alimentado nenhuma '· esos seguintes dados, relativos a 	 , ,>I.p~étor·o.reDt. : Altlno Flor .. ' 
1940: Nova York, 73.661, cres perança de êxito para um áta

cimento de 1 7<. ; Chicago, .. . . que ao coração do Império. 
34.000, crescimento de 970 ; ANO XXVII Florianópolia - S.,und.-f.lfaí2 , d~ Junho N.8259 Creta mal tinha iniciado os 
Buenos Aires, 20.063, cresci- seus preparativos de "Home 

Guard" (defesa Interna). As ~ mento de 1 ~':' ; Rio de Janeiro, 
50 . 000, crescimento de 2,1 ~{, ; 	 • d- suas praias não tinham ain
São Paulo. 57.375; crescimen Dente do BISMAROII 	 \80 I. acre itam da defesas de farpado,arame 

to de 4,2 7<" 
 Londres, 1 (U. P .) - A bor Princeton, 2 (H. T .) _ Oi- nem esta~am provi,?as de mi-

A receita municipal desta ci do de um navio de guerra che  tenta e cinco por cento dos I.h.as.ce ,~l1llha~ de dentes .de 
dade subiu, de 1934 a 1941, de garaul a Glasgo\v, 24 sobrevi norte _ americanos acreditam (,I agao em (,?ucreto. E, prm
56.500 contos para 161.837 ventes do conraçado alemão 	 que os Estados-Unidos serão clpalrnente, nao contava com 
contos de réIs. " Bismarck'". Dois feridos fo fatalmente envolvidos na guer- prote~ão de aparêlhos de caça 

raUl baixados a terra em ma ra antes que esta termine _ pnr~cJ(la s,~qller com ,~ ql~e dlso prazer da petlzada cas e levados em seguida ao revela a última sondagem rca- I·e~sou a LUftwaffe: sobre a 
E orgulho dos confeiteiros ser viço de saÍlde. Os prisionei Iizada pelo Iustituto de Olli- Gra-Bretanha, no verao de 
Slo OI doce8 trabalhados ros são, eUl sua luaioria, jo nião Pública do dr. Gallup. 1_9--::4,-0.-,--_______ 
Co'o bom FermeD~o Medeiros vens de )lo",co Ulais de 20 anos. No ínieio do ano )lassado, CASA MISCELANEA. dist,i. 

·Pi'ec.uc6u apenas :l? por cento dos cida- Duidora dos Rádios R.C.A. Vi


dãos Ilol't"~am,,ricanos eram clor, Válvulas e Discos. - Rua

.nll•••" !lessA opinilb : mas o ·númert> Trala'i'; , 12,Machado &(i•. ~uinentou ;Jl:cü.iressi vamelll (:. ----,:---:---WashIngton, 1 (U. P .)  'mês, até chcg:.r a fj" por' cento Perca-se ludo, mas

Em cada fibrica Importante de Agências e 	 (>lJ1 junho ,(I", 194U ; a f:O por. fiques honr·.;taeroplanos do sul da Califór Representações 	 cento em ~últiU\o li é:;, j Jlerllm,2 (r. 1'.) - Sp,~·un.nia foram hstaladas baterias 	 P 

Ilor cento hOJe. ' ,i ,· 11111 tvleg'rll""' do n. X. B.,
~:I~~é::~~~~d :a~~to~fdn:~:~ Cal.. polgl - 31 O resultado dessa sondagemll.r(l('('d.,utf' de L'llrls, OI ·' .:ol'n,,1 
militares, serão mantidas pa- Ru. Joio Pinlo - 5 A bordo de um contratorpedeiro Britânico, O sinaleiro do Instituto Gallull eausou Orieinl" Il1lhll('u um dl,(·rct.., 

profnnda sensação em todos os or'If'lIllI"I.... conFis('u dos hensra a defesa das fábricas . En- F LO·RI A NOPOLI S emite os sinais que constituem suas mensagens ao comboio. meios. 	 do !I'clwrlll Ue ('nllllc.'., tre essas fábricas figuram a 	 Assim ficam os navios mercantes em contacto com os guar
l 	 MDouglas", "Lockeed", " Nor- Sub-ISlnll. nOl lIfincipoIt diões armados, que OI trazem sãos e salvos a porto. N-· f' I Na Vulcanizadora 

th Amerlcan", "Nos. Thrun" lIluncíplol do Elgdo. (Fóto especial de British News Service, para O ESTADO), ao Jogue ora Leonelli, à rua 
e "Vultee". 17P. • FranclscCl ITolen-
T....... IH ,. lo 14 di tino n. 12 B, (junto à Fábrica Damiani) coloca-se solã nova, 

.v.r O O I C .•e 1 (Ur~~ T d ~. Indlo. m.l. dócel. \ Igora está no fundo °cUlntqousaldqeuesrenhcoornacserlo em sflpatos de borracha gdochas
TAUBATi dlcaal~~~ os britânkos u a~o~~ que c.rlo. clvllludo. B _ 	 ' bulsas d:àgu!l, b!ciclelas e' pinturas ~ 
-. RIO, 2 (Meridional) - Des-	 Duc o (à pistola) naK mesmas. Correias de lona e borra-

RIo, I (C. M.) - O Llo)'d Isomente Ilodem. de~embarc~r paehos de Belém dão conta da Roma, 2 (H. T .) - A pro- cha. para todos os fins.-Preços módicos. 
Bra"Uelro acaba de reeeber te- tropas nas praIas O sI! e atividade em ue se Ipóslto do recente afundamen- v -lI 
le«J'Aaa do eomandante do Creta, em vista da ocupaçao de grande á ~ . to do "Conte Rosso " os círcu
"TUlNlté" Inrormando ter I todos os portos importantes, encontra, -"0 pari 'd? ~VIÇO culos autorizados ' ljeclaram Nova York s · b b d d ? 
aq.ele Ilavio arribado a East. pelos alemães, o que, por outro de proteç~o aos n ,~.s ·ld ~mo que o referido nav io ocupava erla om ar ea a . 

LOIídOlI, Íla Alrlca do Sul, de. Ilado, lIão permit~ a reali.zação ~~~~I~:~i oa~o~~:~uful;ea~ize:; o terceiro lugar na lista ~os Londres, 2 (Ullited) - Em nm artigo publicado na revis
vldo a avarias, em consequên. ; ele uma evacuaçao eonslderá- Ullla obr~ até então julgada g.randes paquetes da frota Ita- ta '"The Ael'oplane " , o <'ollhecido comentarista aeronántico 

ela .de violento temporal que vel . , d impossível isto é a paclfica- hana. Deslocava 17.8UO tOllela- Peter :Masefield declara <jne , " lllIando os alemães o <juiserem 


" as~la aquela região. O mesmo : !,ell~um dos comenta .ores ção dos índios "Gaviões " , do ·das. Desd~, o início das"hostl- poderão bombardear Nova Yorlt, e se desejarem bombardear a~ 

,te... l,',e«ra,.' .. ........ d . haver alguns Ibrlt~n,eos mencionou: .amda, alto Tocantins. IIdanes o Conte Rosso esta- fáb!:icas d~ aviõe? de L':!ng-Island, Baltímore e Straford, po. 	 m~ ,.. I• J
ferlcloll ·. ·!torno, tendo um td- pubhcamen-,e, a pOSSibIlidade ' va 8endo empregado como na- derao faze-lo, pOIS dls)loem de bombar<ieadores r.apazes de 
liaJá.te Perecido. Já (oram to. da eva~uaçao d~ Creta, embor.a vio auxiliar da esquadra. cumprirem essa missão e de regressarem à Europa."'88 .provldêlllllas no senti. todo~ el.es admItam que a SI- O Antônio Moniz A zona do canal do Panamá não está fora do alcance de
.ó~,.e ',ci..,:~, aavlo .tellh. toda tu~~ao e pe~ig.osa . .. O cronist~ r. Navio. .u.UI..... certos aparêlhos alemães. Obtendo novas bases na Europa, si 

'.. :~, ~I.II!!"all~ ,ulllm Ilomo 10- ~I\htar. do TID~:S escre-:e . de Ar.gão tuadas em JIOSi~o mais . favorável, em relação aos Estados
'c·· .. raa ~140,,' _Iores detalheM, A f~nosa lu.ta J dura 13.dlas MÉDICO Washington, 2 (T.) - O go- Unidos, cada avia0 poderla transportar bombas com um peso

qaeserlo dlvalga'os oportu- e maIs ~ maIs se torna dlffclI 	 vêrno dos Estados-Unidos re- total de sete toneladas". 

a~4!" ~i:~~u~Ç~~re!:e:oa:'1~~s~1 t~~:: Cf,~~:I~ IC~~:Plllllld1ad'o :~~~!~o~o~on~:~~ia~ ~:;~ ---------- ---------- 
S.Dbora! Para aI SUIIR 80· cidade e os defensores se ne- auxiliares . Entre êles estão Em orpnlzaclo um••rande .mpr... par. 

,~~~~:os.p~~:re~ feVi~:: gam resolutamente a capitular. torlll:. os seguintes: "Presidente Ja- e.plor.clo d •• j.zlda. carbonl......lO. e dllereDtel. 	 ~~l!~et~l~~~o:a~~~n~:~bs:" ~or- Di~~::~:~~~:{O~~. às ~!~:~;~e,;!~:;~:;t~~:~;t:,~:~ Porto Alegre, 2:N.~~I~ !~I=~~:a Catarina poderá 

" ;."":;;:;;:"::;:':".' , 17 horas. 112.562; "Presideste Pier~e", dr. Autônio Batista PereIra, que solucionar o importante proble
de 12.579 toneladas. Os demais durante alguns anos exerceu ma do coke para a alta siderur, 

-c--:> M ~D:E' I ·" A NEVES d I RES(D~NCIA: navios são de tonelagem seme- importante função técmca da gta nacional, em plena' · '·'R	 concreor.' . _.,~"'- : . , - mé ico e.pecil i.t. em AV. Berclllo Luz, 189. Ihante. CompanhIa Estrada de Ferro tização.
''. -"E· NÇAS DOS OLHOS Telefone n. 751. Os círculos políticos opinam e ~inas de São J~rônimo, está O dr. Batista Pereira, que es·DV I~~~~~~~~~~ que essa é a primeira medida CUIdando da orga~lIzação de u-I t~ve recent~mente nesta capital, 

Cureo de Aperfeiçoamento e Louga PrAtica DO Rio de Janeiro Pr Ind I que o Presidente Roosevelt ma emp~es:' desttnada a explo- vmdo do VIzinho Estado, retor
.v.n O • o. adota dentro do Estado de rar as Jazldll;s carboniferas de nou ao Rio de Janeiro, levando 

de ••bol...m Emergência ilimitado que pro- Santa Catarma, que, com~ se co~pl~tos estudos técmcos sobre 
Washington, 2 (U. P.) - De clamou. sabe, possue enormes quantlda- as JaZIdas de várias localidades 

CODsultórJo: Rua JoAo Pinto 	 D. 7, 80brado _ FODO: 1467 Los Angeles a Brooklyn e de des da melhor qualidade de de Santa Catarina. 
Reeldêacla: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 	 Plttsburg a Cleveland, e na re- EAtú Ubt.........mOr' hulha negra. Os estudos estilo bastante adi

gião dos Grandes Lagos do Tens bronq"~? Iilstú co.. t_' O govêmo fed~ral estã em- antados, devendo a nova empre
centro do pais, as fábricas de a lei 4" NOMO 8eDllor: prestando seu apoIo à nova or· sa entrar em atividade rapida,.. 	 ' aeroplanos, bases navais, cen- 86 te ..I", o CONTBAT088& ganização, certo de que o car- mente, produzindo, inicialmente

Os a110es na batalba do At1ântlcir ' tros tie Instrução militar e 2 mil toneladas diãrias. • 
p!antas destinadas à tabrlfic~- ••••••••••••••••••••••••• ~ hulha negra de Santa' Ca-

Londres, 2 (Reuters) - Os aviões do Comando Costeiro ç~o de a~mamentos.e de ~U!ll- e . , ' '.. . • tanna, de. acordo com ~ 'reaul-
escoltaram, desde que se iniciaram as hostilidades, mais de .. ç?Cs estao sob estrIta vlgllan- • ~ . . '. t.ados obtidos nas pesquizas rea
5.000 comboios e o seu número aumenta, à medida que se cla militar. Em Detrolt, centro • . . : ' 	 • hzada. cm. laborat6ri09 nacionais 

~:~~::: :u~a:l~~I::S ~~::;;~~~!!' %:~f:iira~Sv:a:~i:e~~~: ~:r~~~rlf~~~~i!t:nq~~: d~ • • ~::;a=~ode :a~ri~~cJ:=~ 

cantes, que chegam e sáem da Grã-Bretanha, devem estar, exército, piquetes da ,.. pol~cla • • vão extr81~o no pais. 

quase que constantemente, em vôo. A tarefa a ser realizada pe_ percorrem continuamente as. • . ~ o~lIJU%açio, que explor'" 

108 tripulantes dêsses aviões não é somente monótona, como, ruas, visitando com frequêncla • • as JazIdaS .em qUestão, : . operw6., 
também, por vezes, sumamente perigosa. Quando existe ne- os pontos onde se teme o .de~ __• de começo, com ocapltalde 50 

• bllna e a vlslbl.lldade é quase nula, é necessário voar a cerca 	 . , -- ' , . . , . ~l contos, de~do . ~ilnúrsencadeamento de atos de \,-~7 ~.
de 30 metros sobre o nível do mar. Quando, ao contrário, são botagem. ,'O, <,i< f , ~*fre-:\dlinaiDeJite tr..i,Dde '. ) lIllportantes rama~. ferro~ãrioI,
boas as condições atmosférIcas e o .. plafond " é elevado voam . , -- ,,,~,-- ;. tm d • • - ena.,elaçio pr6pna, .. rodovi.. . 
a uns 500 metros de altura. não passando dêsse limite: vIsto Camisas, Oravat~s,;l!lj~t'!'.~~. D elO e &lIllJlJcOI . ', óu.tr~. : ~feito~~ , c ~la!.. . 
que seria difícil notar a esteira do perIscópIo dos submarinos, C::!:S ~8so::~~~e~fJ~~;;üs§ I. : Para combater a ,lfl1~ é .~ :~~~~~ad~que · !-:, ' ~~~Iwr . 
ou alguma mancha de óleo, no mar. que se desprende frequen- CELA~Ee;.. ~ :,Ruâ . -TrãlàÍlB';:'i12 '. deY8llmpertoao 1II&r O ~ ." __ :.' . ".,.;'" __ , , ,: ' .',: 
temente dOI submersíveIS, ou, também, algum bote salva-Vidas ..."..' '. ,.'.. ', ..,", '.' '" ,-- ~ '} ,' t.. . ..' " ",".,i.P.. UDIM/MEDEIROS;ti iõbre. 
com os sobreviventes de algum navio mercante que haja sido A · ~qu__.éI!~ r{do I . " ,i ,ai_ lA.palhll. 10" , 
torpedeado. ranle\clUlN'Ituw" ;,. ,., ;~!~U di pnparu I QUf todol

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..1 La' Llrie&:, l ' """ Na"" : . 	 e' '.p"cIua,(H: 1\ ) " ...
• 	 gando em forma'ção'de 'C elO=- . • ... nrn...... ./;;-::-=:-:-:--_-=----:_=--:- 

bateatédentrod. . '~t .,.~~~ ,. ,. 0 ..... -.. ....................... . c......... ~... .....
oan:c ~CHEGARAM ro, chegou Inesperadamentei'~à • ~De...U & 'I" • ,Til ..... .. • _ •o. 	 ".mado. e .uper......n... noite, a Glbraltar,poderósà~~' (. ......~ dp ., ~.. mlA11aIIO . DITAI.
''. HER', '-,'~~"'" .....~,O!'!!.. ...." ' : iã-.............quadra brItânica, arvorandó; õ, '. 	 ••lernos FISC pavilhão de comandodo> ahnl~: ".1 ----~...' --- .. ---~ 

rante Summervllle, o vencedõr '. .. ~ .. • •• ,.... lIJIIIDIIj. , ~............ 

e •• In.up.,6"eli do "Blsmarck". . ,.' ~ .... ;:.,! : XI tl~:c::':'~~~ .. • KU· . ......'"n _:-... 
"EX (Flscher) AeSqUadraécompos.ta... i! d.O.'. r_·~"'~""""'''''''''''''''' I ''-'·~'' 1.camisas DUROFL enct\lJraçado de batalhE. .•·..'Re-'·. ta. ........... oe..- ..........-. :.-- I 

uclu.lvldllCla de nowri", do cruzador,'.'Shef.1' l VIDROS DUPLOS - J' ia eAOOIIII'ua' ~... ~. 
fleld", n,o porta,-avlões " " ~ " rk;;, .. da OOlltlDdo O d6bro cio U,a.ldo I 0MCaad0 •• 1- .:.. • r..-A ..".
Royal ", seIs ,torpedeiros; >'um > DOI 30% qUI doU 'ftclrol l"Cl....A MODE, LA"R contra-torpedeiro e uma not1~ '. 	 • 111 1 
lh~ de BubmarIDº@, ' ,, :,. ','......................... ~V.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:AeSqUadra�compos.ta
http:liaJ�.te
http:I.h.as.ce
http:ameriejl.na


OVOS ' UECHE,\D08 
Cozinhe alguns O\'OS, ell1 

{I~ua c s:11, tlunllllc lh'7. mio 
Jlutos, ' 

1h'ile-os ('111 úgua l'ria c 
dl'scuslllI('oOS , Parta-os ao 
meio. l'!II sl'ulittu comprido. 
I'l'lire as genws e rt'scr\'C, 
Pr('J)õU'l' II segninh' I'ccheio : 
llUSSl' pcla lI1:hll1 ina de moer 
c.anIl' l~)O J..!:l'alll:lS ,Ie prcsun· 
lo. ,Iunll' lIum t'olhel' de 
l1HlI1h' ig'I , :1'" gl' lItas ('.olidas 
c hl' l11 ('Slll:lgadas, um pouco 
til' II1l1SI :11'tla t' o miolo cI(' ufn 
plitl di' JHU !'l'i ... :JlIlOIl'eidn el1l 

f O GA R E I RO ll'itt, (,' passado ptll' Ill'ncir:l , 
"SPEEDMASTER" I.t'\,(, Ú fril-!ilh'ira ('um lIlll 

1.00H'O th' lIwlIlt'il--ta l' l' ('hol:1 
pit'õulil, 

Junh' 11 111 a g('llla (' I'edll~il' 

as llwtatl(·s dos 0\'0.... PaSst' 
sú a pal'h' I't'('II(,.\(ltI t'11\ ovos 
(' fal'inlw d(' rosca l' f .. il(',

(-~:~::~::- Jt~;__ 
DUAS CASASfOGUEIRO "COLEM4H" 

Ven<lem-se duas Mimas ca8as dI' mor!!lÍifl. ou pllra ne· 
gócin , à ru!! Nerêu Ramos , 
em frente ao quartel do 14" 

fORHO SOBRESALEHH 
B.C" no E, streito. Oportuno
emprêgo de._,capitll'l.' Informl'l
ções nl1 Tl'd!\ção do ESTADO. 

,_______v_!l_ACCENDEM 
SEM ALCOOL 

l:nZ,\1I1~1I0 I:IIS
'l'mm7J'UJ.Ca~ ~ uma 	 Ul1la :ln fogo1.('\'('demonstração ('a~'al'oli1 

l'om :ilt grallws dt, llIanh'iga,destes fogareiros e ficará admirado I 
110\I1'l' U11la ('('boi H l' llI rO<!l' 

las t' junlt' llH'i !l quilo tlt' l',U-' 
IH' pit'ada I' j:'t l'lllltHIllt'l1lndll, 
Aclil'iolH' InJ11:Ifl'S Sl'rn Ilt' l<.'s, 

DISTIIIUIDORES 
* 

tiras di' t>illlt'ntân c salsa )i 
cad:J, :\lisItJl'(' JJ('lll l' d('i~(' 

~feJer & Cia. 	 l'm fraco,l'llí'.i nhur fogo 

J' 
:\~i o ponha t'lglHl, .Tunte el11 

s('guitla 11111 0,"0 cozido (' pio 
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4 

l.'allo l' aZl'ilonns, 
Hech ~ic os pasteis. 

RePAseulaulas Gerais IIlra o Brasil 

* 
L. W. MORGAN & CIA. L TDA. ! 

RUI 	 B8ulamID CousllUI. 51--2·--S.--13D', i 

Caixa Postal. 3431-São Paulo ' 

-_.._._._-- . . _--- . . ., ._. _. - -

Goodyear,
Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de er-Correiu 

Saltos de Borrachl-Mangueira!-etc. 


Produto! da 


Cia. Goo~year ~o Brasil 
com Fábrica em São Paulo 

DISTBmUIDORES EM STA. CATABINA: 

Quer ser feliz ?Carlos Hmpcke S.A. Em negoclOs, amores, ter sor
le, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sell05 

Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul e escreva ao prol. Omar Khiva. 
- Joinvil!e-- Lages- São Francisco do dul. Caixa Postal, 407. Rio de Ja

Mostruário em Tubarão. neiro, que lhe Indicará o melo 
de obter Irlumpho, prosperlda_________________" de. lorluna f saúde. Nilo heslt.. 

IIUISO 11011' r•
Nãopócle haver saúde com um sangUe im
-paro a correr pelas veias. O ELIXIR DE 'RO
QUEIRA, do pharmaceutico chimico João da 
50•• SO.eira, é o maior depurativo do saft 
.... - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais que 
um nome, é um SYMBOLO! 

DOR DE [ABE[A 

~~' 

Se clla eivc..c c_,uhado o ••u m.dico 

opportunam.ne., nio c.earia .oflrend. 

d. biliosidad.. .. amofinane.. dân. d. 

ca"ça durane .. eantos m .. us. Como o me

dico Ih. di...., s .. u caso nio cra naela 

m.il que out,o de " prisio de ventre 

insuspeit." e que um cópo di.rio de 

lno muito em breve lhe rest.unl,i. e 

'cu c"ado norm.1 de saúde. Eno - O,,.! 

.ffervelcente de .cção suave e segu,. 

ELLA PRE[ISA nio contem drosas nem s.es minera.' 

irritantes. M.s nio confund.: - ENO!E N O SAL DE FAU["I"A"n 	 IH 

~------- ' SIII'.\ IIE ("E\' ,\II"IL\
: -D R " : Ih-i'" dc' '"011", 11111" ..1'; .. ,,- SalGUE! SANGUE! Sft.SUl! 

r. em,glo : ~~~i::;:,:'·~~:~: ,Ii:~:::\t:~t': :::::a :':~: 
CLINICA -MEDICA ~':U'lIla ,'nlll lI tt'ju quilo Ilc 

MolcstiaA internas, de I , 'ar lll', ;)11 ;.!r:lllws de paio. ('(' o SANGUENOl
Senhoras e Crianças t'lH hula. :liJlCl I' IIl1lla«'s_ .funil'Ol'ral II Iri's lil ros d:"I~II:l, 


CONSULTOfllO : F " n '" 'li" 1""11"", jU"h' sal (Flrmull IlIemãJ 

Rua Felipe Schmidl ..- EdiJi- c' " ('('""eli"",,, Ih·iH f",·\,. ' I" 
 E' o uulco forlificante 00
cio Améli a Neto--Fone 1;;9? :lll' a ('(11'1)1' ri t":lr IIwda l' a mundo com 8 e!emenlo~ 
9 ás 12 e14 ~s 17 noraS'II't'\';Ulillha quase cll'sft'ila, Pbosphoro,lonlcos: Cal

RESIDENC1A' AtliI'iOIH' \1111:\ dli t":I1'a cI(' ld  cio, Arseo!alo, Vorlddalo, 
Av, Herci1io Ltll., .86 It' OUlh' jú Ilt'SIII:lIIl'1HH! duas ~IC . Com o seu uso DO frlT, 

-	 Phone: 1392 - f:{l'Il 1:IS_ de 20 dias, nOlo-se: 
Adi ('io lW, Clll:lsi na h Ol'a d t, 

1 - leYlr.!slIIenl" se..1~ttE!nde a Chan~ ; :~;~;::" "'t'" ,k... ,1\1<" d'$ lôr\"a~ ~ Volllllmmedll'I do ,," Hle; 
2 ' - , L~'~PllJreciln~nla pC! 

caro!'! ,-"" <la" clÔ'CB de n· 
be;,. 1010.01. • nervOll" 
mo; 

3'-Combate rldicll do 
depre.aio Ilcrvcu e d" ell!· 
..allreGlmellto de _bOI OI 
.eIlOI; 

4' - Aaelllellto de peso 
..rtlodo de 1 I li lI:tlol 

O SaIllRllol ~ lima IIr.lI 
11 desCvt ertl Icicnllllca.CALENCARIO RELAMPAGO .:.. pillliiç, .:10 dr. MI\1o~' So.==-:..._ -...:....:..: PATE!~TEADO SOB N.o 2484 :::.:::==-=

ALTA NOVIDADE • INTEi?ESSANT.i E P~OVHfOSA PROPAGANDA 
 r,. i.j.Co,t~1 

rurllllR :?lhl:l • \URU'fU\ \hhd\ • 'lun",:tI! lorrt'lll\u til' "llIhlld,. (f011 dl'~ll1.lIl&\'l 


Fabricanles Exclusivos: GRAPHICA PICCOLl 
RUA DIALM,\ DUrSA 1'.0 16S • SAo PAULO 


Ame~tra paio cOHeio: 4~:)O:l om ~ulo .. postois _ Aceitomo! Age"te, 


Os Melbores Médicas ' ~. 
Mundo Aconselham oUSI••• 

CrMito Mútuo Pre~iall 
Proprietários: J. Moreira & (ia. 

MAIO 8 
Foi ent'l'gue à ;Jrestomista Waltrude8 Krau8er, CAUOCA 

re8idente em Joinville, possuidora da caderneta õu~, :cde:-GRArio;;.:
D. UI . .')93, o prêmio que lhe coube de Re.eit..Culinariw'l'e(al. em mercadorlss no valor dI) r8. Co...".n~l. C.,io•• ImlulfriJ 

-	 C.i.. PosteI. 136P~ li..6:250$000 No.... .
contemplada no sorteio de 5 de MAIO de 1941. Cid._'!I_,_ '__' Est.-.!. 

Representantes e 
viajantesJUNHO 4 Precisamos para todal ai 

Mal8 um formldlivel8ortelo a Crédito Mútuo Predial e zonas do Pais. Neg6clo lé
realizará no dIa 19 dI' MAIO, com um prêmio rio e lucrativo. ÓtIma. COD

em mercadorias DO valor de rB. 6:250$000. ções. Carta8 à FABRICA DE 
FOLHINHAS ReI. 601. Caixa 
.097 - SAo Paulo_ 

Antes ;" Cte comprar um 

faça uma ' visita 


GERKEN & em;.
à rua Felipe Schmidt., 34 

Agentes Autorizados dos afamados 

P M I L.I P S 
Vendas à vista e a lonlo prazo 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:opportunam.ne
http:7J'UJ.Ca


•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 
• • • • • • 

-----

D 1111..- 11.... r•• z.. ~ .. ti ... 

o Estado 
Diar/o V'S,O~Tt/.O 

Rfld:t.cç!lo e O!!lotnal • 
r.a Jolloo PIDl<t n. 1S 

'h l 

Aooo IU~OOU 


Sew~.trC! !:!$OOu 

Trlme atrp U $(4)1! 
III ~. 451lO'J 
NOIl1 f'l ro l."U180 IZOO 

ND ".t"'D' 

AIulODOl08 1IJ8cUaote OD Dl r ac 'tll 

o. or2110at_, me_mo 0&0 puh!!c. 
do., Dlo .erlo devolvido. 

i~renos no Balneário 
Escolha já o s.u lote àe ter

reno no Balneário da Ponla do 
do Leal. As conslruçOes aumen
tam. A planla dos terrenos acha
se com o sr. Arl Sanlos Pereira 
que se acha encarregado d. 
venda dos lotes. 

IISTITUTO DI DIlGrtU8T1CO 
CLINICO 

Dr. Dj.lm. MOBllmann 

Formado pela Universidade do 


Genebra ISulça)

Com pratica n08 IK>lpltal. euroJll!u,

ClllIlca médica em geral , pedlatrlB,

doooça. do Ilotellla nervo_n, apar~· 


1110 gonUo-urlDarlo do bo roen 

e da mulher 


Assistente Técnico 

Or. Paulo Tavares 


~:r;'~:Cr-dd~OIX~~~uCI~!~p~~~rl~ 
810 Paulo). ".pociallzado em HI· 
gleDe e Salld. Pública, pela Unlver
lldade do RIo de Janeiro. 

Oabinete de Raio X 
Apartlbo moderno SIEIIENS para
dlagD6dlco. du dorDca. loteroa. 
Co.-çlo. pulmOM; ..e810ula blUar. 

eelOmagol, eto.
RadIDtlftlllal 6.__ e radloll'aD•• 


denllria. 

E1eetroeardiogralia ellniea 


(D\agII6IUOO precISO d. . moléstias 
cardlaca. por melo de traçad,.. 

etétrlco"-) 

Metabolismo basal 


(lletermloaçlo do. dttllrblol d•• 

,16OOulu de • •creçlo Interos), 


(EXai.~o~~~::e ~~~:~~ICO d~ 

.uco duodeoal e da blll. ). 

Oabinete de IlsloteraDla 


ODtlu curta., ralo. ullra-vlol el~•. 

ratoa IlIIra-..eRlelbo e eletrlcld.d. 


médIca 

Laborató,io de microscopia e 


análise ellniea 


=":'u1I~~:;~~:~J:,ar;od::'~1~~:':. 
mo, dougem da ure.. DO saoguo. 
elO. Exame de W'lna, Ireaçlo d~=:.:: ~eOd;'~..r::}. ':rm~·u~~ 
pus, escarros, liquido raquu.no e 
qualqper peequlza para elueldaçln 

de dlaIOlÓ.Uco_ 
Rua FernlUldo Maubado, e 

TeleJone 1.195 

FlORIANOPOL'<: 


OR. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll
n;ca do 

Hospital de 
Nuernbel'g 

(Profs. L. Burkbardt 
e B. Kl'9uter) 

ESl'ecialislu. em 
tinu-gia Get'~d' 

Alta olrurgla, gyoe
oologla (doenças de 
senhorasI e partos. 

Cirurgia do systema 
oeuolo e ope~aQõeN 

de plast1ca, 
CODanltorlo ,~mll Tra 'o

DO, 18 (doe 10 6. ti, • 
das III lis 16,l!O) Tele 

pbone - ' 1,286 
Uestdeoola â rol!. Ep· 
leves Juntor, 20_ - 
Telephone -- 1.1.;1 

__________

o ICONTR 
E' DE EFFEITO SI:N5",ClllJNAI. 

H•• ...s ........Ide•• ,.-.tç.......... Ior--...e ___ 
"c•• ou .Imples, grlpp_ ..............quld6e.. a.- _ 
••carroa ••ngulneos. dores •• pe"....a. c....~=----

: :~~::':;log':b~~lf:~!~ ::r:rc':.~t~:: !:~r~~::.!:"E"....J.O:= 
.......0 dos hlbereulosoa IOIa.lldo-. conw_I.......... • 
CONTRATOSSE la recebeu m.l•• 24000 ....., ..... _ 
""'lroa. Tenha.. cuidado! Não.e delaolll .....ner. " ..... 
......ó o CONTRATOSSE, que ó b•••lo. nao ,......__• ......dablllas1_ T_h..-___ __ 

____ o. _ _ _ _ • __ _ __' _ _ • _ _ _ ___ • __ _ _ _______ _ _ 

Co :npanhia C Allanca da Haia
--~~----------

Fundadtl em 1870 Séde: BAIA 
Seguros Terrestres e 

Dados rela livos ao ano 
Capild l Real"_ilOu li s 
Reservas, mais de 
Respon sab ilidades assumid as, 
Re ce ita 
Ativo em :H d~ dezemb ro 
Sinislros pagos 
Bens de rai z. (pu'dios e terrenos)' 

I Diretores: 
P, mphilo crUtr. Freile

Df. 

MmítimoD 

de 1940 
9.000 :('00~OOO 

54.700:000$000 
;! 91Y .7 i!J:UUU:SOoo 

28.;)58:717$970 
~5 964 :965~032 
7 .j23 :82G~800 

22 3j4 ;OOU$000 

rl e C~ r v a ll l ' , Epi phamo J,)Sé 
de Suuza e Dr. Franli'Co ... Sá. 

Agências e s "b·~gê n c ias em ladi." terrilório nacional. 
Sucur~a l no Urugu~ i. Re gu la dore s d e ~ v a r iil.S nas prin

c ip ~ i s cidades da A m l' r ic ~ , Eu ropô e Arrica. 

Agente em floric:nópolií> 

CAMPOS L O BO Bc C;&, 
RUA FELIPE SCI-lMIDl N. 3\1 

_ _ _ ._____ _ _ ____. ___ _ ___ __ _ 

Dôres Rheumaticas 
É V. S. um dos muitos rbeu- ' 


matieos, condemnados a sof

frer cada vea que se produz 

uma variação no tempo? 


Muitas vezes os excessos, a 

alimentação deficiente, os abu

sos a que submettemos o 

nosso organismo, favorecem 

os ataques do rheumatismo_ 

Nosso corpo é invadido 

por impurezas e substan

eias toxicas, cuja pre

sença se manifesta 

a miudo por dóres 

nas juntas_ 


A s rlóres rheumatica. 
devem ser combatidas in
ternamente por meio de 
um medicamento. capaz de facilita.r a elíminaçio du impurezas 
tozicas c dos crystaes de acido uri co. 

As PiluJu De W itt para os Rins e a Bexiga devem ser cxpcri

=~e~~~~~sin~~sda;~ef:j?a~u:~~!:a:.0bre o. rins facilita 

As Pilulas De Witt são sobejamente conhecidas em todo o mUDdo. 
Merecem toda a na confiança. pois aio contém droiU Doei.... que 
possam prejudicar o oriani.mo, 

Pilulas DE WITT 

PARA 05 RINS E A BEXIGA 

=-C::'eur:tiBr::i~~~~r:r~~·~:-r~~= 
proc1uzidu por czceS50 de .acido urico. 

fi 
: Empresa "N'donll de , Níve91~lo .Heep(ke
• Transporte rápido de passaaeiros e carl" com OI v.porel 

•••• ..Carl Hmpcke" e cAna"; unicamente de caraa. 
• com o vapor .Max".: - '. 

•• 
••«~~~~~~~----~~~~~-~~~~~-~~~~--

SAlDAS MENSAIS 00 PORTO DE FLORIANOPOLlS •:•••• lInba Fpolis.- Rio de Janeiro ILh,h. F"h.:R" d. J."lroI linha Florianopolls
Escala lIaiahy-S. f, aneisco Lagunatt e Santos_ Escala S30 t'rauciscu
e Transportes de passageiros 


e cargas. Transporte de cargas T ransporle de cargas.
I•if, 
PAQUETES Paquete

D cCarl HO!pcke . dias 1 e 16 
-Ana' dias !; e 23 dias 7•: Salda á I hora da madrugada. 

. Embarque do Srs_ passagei- Saídas ás IK 
ros alé ás 22 boras das ves 

peras das saldas.•~ 
Ordens de embarques até ás IOrdens de 

-Max' --------
Paquele <Max' 

dias 2 e 17 

hll ras " . m' l Saidas á I hura da 

••••••••••
madrugada. 

• embarques a l ~ Ordens de embarques até 
12 boras das vespe ras das As 12 horas . ás 12 das vesperas.. saidas. das saidas_ 

." .... . . .. .. -- ..... . ---". _• I • 
••••
•4if ~ 
@• Ob!le rVaçõe!: ~rSt~~S~!~i:~\I: e~~~e~:~~~~I:~ , d~O al~sCt~i~~,ri ~e dvaacc~.:'!:

•liJ • 
E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores _ 

Todo o movimento de pas, ageiros e car~as é lei to pelO Irapiche sito a 
<Rita Maria •. 

Para mais InlormaçOes, na séde da 
e Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke 

á rua Conselbeira Malra n-' 30. 

••••• bm.~Q~ )~ e.~ ~.4-~~~.~.A$••• eG~ $• 1 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL" 


LINHAS: ARACA.lUíPORTO ALEGR E, RIO/ lAGUNA E 

TUTOIAIFLORIANÚPOllS 


( -" ex" vostal lO - Te!eI!h(II'.~ !083- End_ Tel. • A I. LlANCA. PRÓXIMAS SAlDAS 

- I . . PARA O SUL:Su b-Agente em Laguuo, Tub ara0. ta)al, ICOMTK ALCIDIO: dia t ~ de junh o para aio GraDd6, Pelo-
Blumenau e Laqef: . tas e Porto A le gre . 

~ PARA O NORTE: . . 
ANIBAL BENRV010 dl8 7 dI' Junho p/lra ParsDuguá. 
Santos. Rio de Janei ro, Vilórla . Caravelas,lIhéus. e Aracajú_ 

~O~:"'~i~ ' d~l~!~!?r~,d~II~~i8~e ~llnr~(~J:~~ Ifbl1::~tI:ut~acSai~~ 
ABATIMENTOS: Sóme nte terão direito as passagens requi

sitadas por conts do Governo Fe'deraL 
PASSAGENS: l'ó serão atendida8 mediante 

atestado de vacina. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN


CIA AOS VAPORES DO lLOYD BRASilEIRO. 


AgênCia-Rua 1030 Pinto. Armazem - c:;:-;:::~I 

0"1' 6 I 
una casa para aeg c a em 

,~:~aa~~:~~a!):d~ ~~d::~~r~: 
:;~~ad~dc:.:.aV!~~:r:~ ~~~-
A tratar com o proprietária 


Eaglaio L. Bairão_ 


142 v-291J 

Adc:io Moreira 

ADVOGADO 
CODSUItIlS e pareceres 


Ações civle e comerCiais 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 


Fone 1.277 

9 - Fone 1007 t2 - Fone 1338 1=~."I;~iI~F=:!!!! 
H. C. ÓA (OSTA -- Agttnt-;- 

-----;; FLORIANÓPOLIS, O I 
Café e Restaurante BOM-DIA1 foi, é e será a casa onde se servem os I 
mais saborosos pratos aos menores preços I 

REFEIÇOES A QUALQUER HORA 

Rua João Pinto - 27 


~~185 

Antenor Morais 
@jpupgião ]dgntista 

Das 8 às 12 • das 15 às 17 
Miguelinbo. S. FLORIANOPOLlS. 

Lcyolbo 'lDclIeado 
pcrra IDGDte .. o ..111.

/ ..ÇlUalon:.-~:a-= 
leia. • clGrel a o. oU.o•• 
v....o d14da:m.1de. 

LAVOLHO 
BE .... EFICIA os OLHOS 

Diplomas e Professores 
Trata-st' de reglstr08 de diplomas, registros de pro Ai~1i~ãG I l\~~1t~iG 2 

ftossores, exames de valldaçllo e todo e qualquer assuDto Se V. S. precisa comprar artigos para preséntes ou necessita de uma 
refereDte aI) EDSIDO em g~ral, bem como quaesquer ques' boa instalaçAo de luz OU obter materiais ,elétricos, em seu "' próprio 
tões de caráter judicial. Aceitam .se representações. BU- interesse, visite sem compromisso ,.a ~.; " _;,;."; :.' ' " ,', -. 

REAU UNIVERSITARIO, R. da Quitanda, 67·-5°. andar·-INSTALADORA DE FtORIANOPOtiIB-

Rio de Janeiro. Diretor, Waldyr Eugênio Menezes. . pois. seus artigos para presentes e materiais eléi:ricot. N U. pi;~~~' 
... _ nAo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir dê 11000. Ro. --pa.....V. S. procurarepresentaçoes? instalaçAo o met.r~, suportes • p• ., tirl:ledesde $300 para lâmp a d .. 

Uma dai mllDres fabricai d. Folhlnba....Iabel,clda ba mala di '5 $100, e assim todos os materiais estio a preços ao ~Ic.nce de todoS' 
ano•. procura reprel~ntlnt.. e vlllant... vendedores ativos, na Clpha' a ' 'a'p- '"Instaladora de Flon·an ' 0'11·5:;no Inlerlor. Negócio nrlD e lucrativo. Bou comlSl6u. Otlma. POSllbWdad'll - - , . ' , . ' . 

::~~:=ad:~::fr~~~~o.:ar::.:~e:.",:c~~ :~:r::t:-,,~Bnm: RUA TRAJANO. 11. FELIPE SCHMIDT, 11 - Fone 1674cabia 2218,-·110 Paulo. -.. . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Aceitam.se
http:oriani.mo
http:raquu.no


--

o ESTADO 2 de Junho de 'M1 

Londres, 1 (U. P.). - (f '2tonista de aviação do uDaily Mailn afirma que os alemães perderam, 

pelo menos, 600 aviões, ",ª ,"sua i, maior parte de transportes e uStaka.sn, de,~de o 


imêio dâ ':\'ltivasão da ilha de Creta• 


. ' ....• 'iov.i...... ·.d 'a:dés Teria o BISMARCK 50 mil tons.. ?IO ESTADO es;'rtivo II f ' .' EM UM PÓll.TO IÍÍÜTÂNICO, 1 (United) - Um .oficial 
' '~',.:) da armada britânICa, qUe acaba de chegar a êste porto, tendo'c·:·.n······t·.llantes participado da perseguIção ao couraçado alemão "Bismarck",

•	 declarou que o navio devia ter 50.000 toneladas e não 35.000Figueirense 2 x !ris 1 I 	 I ~~~~ 1~~~~~,b~~:~:l~~~~:~t~·I{~~~~Ql~WiHiii~iko ~~;:r~ ______... 
para suas unhas ... 	 pois apresentou tiitJa resistência formidável aos projéteis e 

torpedos britânicos. 
Declarou o referido oficial : " O " Bismurck" era um co

losso, tendo suportado tremendo (·astigo. Indubitavelmente era 
maior do que CI' !lltiIOS e deveria ter 50.000 toneladas, para pos
suir tal poder". 

AV
COMPANHIA 


INTERNACIONAL 

DE 


CAPITALIZAÇÃO 

Imorli1.aÇaO de Maio 

No sorteio realizado em 31 de 
Maio je J041, loram sortea
das BB seguintes comblnaçõe. 

c A B 
5 I Y 
A R X 
5 5 5 
WNA 
Y U' X 
H N T 
WLV 
Os portadores de 1ftulOlt em 

:1~~~o~on~e~E~:~~~ S:~:f;:::~ 
MIRO garantido, na Réde da I 

Companhia, 
ou com os Agentel Gerols: 

MOlE &\. " ~~..'~ . -- .., 
CINHD-REX CINFODEON IMPHRIAL ,- FoRE 1587 - - "PõNI" 1602 - - FoHf 1587 -	 .... A ftlI.TA lIA . I'tiNSTIItIArAO 
A's ~. 7 e 9 boras: 	 A's 7.30 horas:A's 7.30 boras: 

c~!:~~I!~~ad~a!a!W~~e Noites de Vigília com: J~!a J!~~~d~ Ann FOG()S ADRlANINOS 
Morrls com: Brlan Aberne. Carole Sberldan 

Lombard e Anne Shlrley 	 PARA AS FESTAS jOANINAS 
Complemento nacional D.F.B. Complemento Daclonal D.F.B. Complemento nacional D.FB. 

A hortl dI porkll. (De8enbo) O alio Far-Wllt (Desenho) Oali di corrlr mundo (aven.)


Preço ÚDlco: .,. 1$500 Fox-MovllloDI NIWI (Jornal) ' Preços: 1$500 e 1$100 

Line de Censura , Preços: Livre de Censura 
 Vende o

2$500 - 11500 - 1Sooo 

Impr. p/menorel até 14 anos 42--RUA 


Exijam o Sabão 

'~VIBaE••$11111••1•••)811 

d. WETIEL ' . "U.-loiaviU. (Marca registrada) 

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:uStaka.sn



