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za_VIS ÂqAcr#A 	 ~ os 
"Muitas vezes uma nação tro. povo., de temperamento I 	 cruzado., àe impo.içõ.. ~dÔ.leXistinCia da ".lha IUlod. , 

que ~erde a sua liberdade e mais exacerbado. não .e re, n~••uas manifestações de bravura, a admiração de todo-poderosos. os grego. nunc:a _tiverAm 
sua lndependência, não ob.- signam a guardar oportu- patriotismo. todo o mundo. Daí causar Nação que se engrandeceu tão digno. de evocar os - 
tante, forçadamente, em pe' nidade. para sua. reivindi- E' que a Grécia (e.creve emoção a noticia de que os na guerra, está agora se- antepassados de remotos 
dodo aparente de calma e caçõ... Assim é que a Grécia o "Correio da Manhã") não gregos estão sofrendo duras guindo com altivez a "na tempos corno atualmente, 
de paz, fermenta em suas estcí fornecendo às agências \obstante ser um país muito penas por não conseguirem cruci." traçada pelas impO,\aprOXimados através .dos 
entranhas o 6dio, a revolta Iteleqrcíficas notícias sobre pequeno, conquistou, pelalsoPitar auas paixões patrió-Isições dominadoras. Toda- século. pela elevação morQ) 
rec&ndita e o e.pírito de vin, sua ação de povo dominado amplitvde e grandeza da sua ticas, por não se submete- via, não há dúvida que, em- e cívica dna suna atitu
dicta contra o opressor. Ou' pela. armas, mas ind&mito capacidade de r..iatência e rem, calados e de braços boro decorridos milinios da des" . 

.I JIIua da Europa 
Madrid, 5 (H, T.) - Um 

grande tisiólogo italiano, pro
fessor Glovanni L'Ettore aca
ba de tornar públicos seus en
saios com relação à tuberculo
se na Europa. dos quais tira a 
conclusão de que é grande pra
ga do continente, A doença se 
maJÚfesta, preferencialmente, 
segundo suas investigações, 
nos palses agrícolas e com ca
ráter mais grave nas mulhe
res. 

Com relação à Espanha, po: 
de--se adiantar que essa nação 
se encontra atualmente no fi
nal da fase epidêmica, com 

~~~~~Cl~~~ê~i~:.ra ;~; 
êsse motivo, o govêrno atribue 

Dr. Antônio Moniz 


de Aregio 


MiDlCO 

Cirurgia I Ortopedia.


CUmea I Cirurgia do 
lorall:. 

CONSULTÓRIO: 
Rua TrajtlDo, 33. 

Dlarlamenle dae 15 às 
17 horas. 

RESID~NCIA: 
AV. Herclllo luz, 189. 


Telelone n. 751. 


ria, observa-se que os alemães, 
tendo Creta em seu poder, 
poderão atacar outros podas 
do Mediterrâneo, devendo, as
sint, O general Wavell anteci
par--se ao próximo golpe ale
mão, 

Embora se reconheca, fran, 
camente, que Creta 'foi uma 
grave derrota, afirma-se que 
isso deu ao general Wavell 
umas três semanas para sufa-
ear a revolta do Iraque, deixar 
livres mais tropas da Afl'l<:a 
Oriental e tomar medidas para 

~~~r:, f:~b~so~le:.~~s qu~~ 
que seja. 

Senhora I Para a8 8uas so, 


bremeBa8 prefira o PUDIM 


o MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATARINA 

Diret(,r-gerente: Altino Flores 
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Oermanizando a8.·.I.oa I 

Nova York, 5 (A. P .) - A 
"British Broadcasting Corpora

grande relevância e atenção ~ii~~~'qUi~'\~1i~~:~~ ~~ld~':~~~t~~ 
:e~[~~:m~pa~~!re~ti~a~~~ aviõe.s. alemães nos aeroportos 
pela tUberculose,' cerca de da" Sma. ~~~'csce~ltou a "B. B. 
29.000 pessoas. As regiões mais C. que vai lOS Vlajantes. que 
atacadas são Bilbao, Oviedo e volta.m a Angom, procedentes 
Bantander. e em menor escala da_ Sina, _anu.ncIam que os ale
a zona andalusa. Segundo os maes estao pmtando nas pare
dados do referido tisiólogo Ita- ?es. e l!,lStalando.. nas e,:;tl'adas 
liano, atualmente existem na l~dlCaçoes ~e ollentaçao, em 
Espanha, oficialmente, regis- l_m_gu_a_a_le_m_a_.______ 
trados, cerca de 300.000 tísicos. Assaltos contra 

soldados alemães 
em Paris 

Jlcrna, ;; (l'. P.) - lulor
ma~õll~ Ilru('c(lcul"s (I" l'lIrl, 
n(!.ianlnDl (11re a emi,ssorll du
fllwln <,npltul (lel'lnl'un (Inc, ~m 
,-irfullc dus USSllltus cnulru 
sollladns nll'miies, flllC St' t",·· 
uam cadn vez muis freflucntcs, 
foi nel'ess.írio Instituir-se UIII 
tribunal para julgar êsses ea· A Marinha Real Canadense tem-se desenvolvido muito desde o início da 

Onde quer que seja em ma.~sa das cl'ianças alel~lãs . Cerca de dois n~i\hões d<; .cri- Especialista; assistente do Professor Sanson 

sos. O locutor dessa mesmn guerra, e numerosos rec1'1.'!,l.f'1S est5.o sendo tre;,nados. O cliché lT\ostra jovens marinhei

emlssorll lemhrou aos seus ou· ros canadenses em cíulas de artilharia naval. O canhão anti-aérea é de grosso calibre 

"lntes flue êsses assllltos e·ralll e semelhante aos usados nas flotilhas conadenses. 

pnssh'els (le l,enn de morte. (F6to especial de «British News Service., para O ESTADO). 


.~!LC,~!~!L~,~i!aco~,~lI!~~LIo;.AiAUIÓ-g~~~~G2~~~Na:; 
Londres,5 (U. P.) - Embo- ~~I~~:J~~~~ ~1~~~:;,~~a~l~e~li~I'~~d~~~:ei~~~~~~:I~~:;i~~ia;~ ~~~= 

:at~~ ~:~~.:ese~l~ó~t ~~~p~~~~~~~~a a~~~a~~~:~li~~acso~~ o:,.~~:~sél~:i~~lt~~r~Se~~~~:i~l~~ 
os checos tivessem conhecimento da evacuação em massa das 
crianças. Esse êxodo é atribu ido à ('rença, em que estão as au
toridades alemãs. de que será intens ificada a guerra aérea, 
nu.m fnturo próximo. Algumas observações contidas nas car
tas enviadas pelos operários checos, que trabalham compulso
riamente na Alemanha, tornam possível a hipótese de que 
êsses trabalhadores receberam máscaras contra gáses para se
rem usadas. 
.íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii______iiiiiiiiiiiii___iiiimlS"" 

Dr, 	 MADEIRA NEVES- médico especialista em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Curso de Ape,!dçaamento e Longa Prática no Rio de Janeiro 


Consultas diariamente pelal:l.~h:~sd~~ \~ ~\l:or~o:as 


do Rio de Janeiro. 
10 àS(ti" ~ ulta 5: Pel~, ~a~~~~' d~~s 3 àS 6 12 

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.-Fone 1447 
~l:{la 

Estes franceses sa-o... franceses 
Londres, 5 (A . P.) - O scrvtr.o de notidas do Ministério 

do AI' iuforma : - "Grupos lIumel:osos de civis franceses sau
daram a mistosamente Ililotos da Royal Air Force, quando és-

I S~~~g!~~~~~O(~ni
. ted) - No mesmo avião em 
que chegou de Buenos Aires o 
artista cinematográrco Douglas 
Fairbanks Jr.. chegou a esta 
capital o ex-cônsul geral da 
Alemanha em Valparaiso, Paul 
Barandon, o qual foi declara
do recentemente pessoa "não 
grata" por ter fornecido passa
portes falsos a membros da tri 
pulação do "Admirai Graf von 
Spee" , 

O jornal "La Hora" julga 

que a presença de Barandon 
no Chile importa em um ato 
"de manifesta descortesia pa
ra com a chancelaria chilena", 

Jt;fOl,tJiR frIRtf>. nl('o IPIImôr? 

Tf"n", bl'onqnlh? Está" rum tOfllllle? 


I
(.e 1,., jl~ No~!'Io Rf!nhor: 

Ró ,••~h·~ o rO:VTRi\TORSIC. 


(OnVidadO'êie- honra O 
-embaixador·menino

:-1"1'11 Y'tI·k. ,,(\'.1'.) - () 
nH'lIiuu hl'HsiU.'ru. no}u~rto tle 
,\llIll'nIl4'. 41" 1,1 JlIIUS, loi (~OU

ricludu 41.' hUllfn, n UI" hnn
IIII('t(· ,111 ( ' "r"nrll~iio IlIternll
('iullnl dt· lIU'.ltliIlUS ('omer
~ ' iuis. 

(I 1""111""" ",")\'ill"lIo (I""ln
I'OU: ".';s1ol1 illl))ff'SsiuIlIH)O 
('UIU O .'SltíJ"itu nmistnsu flue 
"Iu'uutrn p 1.','url'i ~ssu im
JU'f'SSÜU il minh.. luítl'ia, ullde 
IlIr,'i ""1.. 'tllunto )lu,ler, ('omo 
IllPllIhrft dn jOl'CU J,!'(! rnçiio. 

pnrn <'Ílllt'ntllr ," \'Íllculos eu
tre os ,Iois pOTOS". 

Mechado & (iao 

Agências e 

Representações 


c.:~ ~:;~'!~I~, 

Sub-19Inll' no. princiPlI. 

munclpio. cio E.lldo. 

.~1~7P~.=========:=:
Golpe muito mais sé
rio do que se sup6e 

Londres, 5 (U . P.) - O jor
ua!" Die Zeitung", que se 11lI
blica nesta capital , em língua 
alemã, deelara que a perda do 
" Bismarck" representa para a 
Marinha do Reich um golpe 
muito mais sério do que se su

tes continuavam nos ataques de ofcnslva contra objetivos a le- põe. 
mães na França o('upada. Uma coluna de tropas inimigas foi De fato, segundo afirma es
desbaratada por um piloto de um "Spitfire " , que despejou sa folha, o grande couraçado 
uma carga de 1.200 balas sobre as fileiras nazistas, da altura levava a bórdo. além da tripu
de 330 pés. Outros pilotos atiraram balas de seus canhões sõ- lação normal, cerca de ~oo ofl

bre um "trawler", flue afuudou". 	 ~~~ es:~~~inh~:i~sad~~e ~~ 
Consultório: Rua João Pinto n . 7, ~obrado - Fono: 14.67 ••••••••••••••••••••••••• prestar serviços ao irmão gê

Re8idência: Praça Getúlio Vargas, n, !O - Fone 1504 • 

• 

~!D;I!t?e~~0~:~~re8 delicIo «Uma ciência Incomparável a ser,l~o de • 
• oplnllo píabllca uma malvadez Incompreenslvel» : 

lobr. 01_ combolOI Rio, 5 (D. N.) - o sr. Assiz Chatembriand, em 'belo artigo • 
Nova York :. (U. I'.) _ A' sobre a campanha de Creta, escreve por fim: _ "Repito o que te- • 

consulta relia IICIIl InstituI .. \ nho escrito aquí várias vezes. Vai-se decidir a guerra é no ar e no • 
GalIup, lIobre a IlueHtiio de sa· oceano. Tende o Império Britânico a possuir cada vez mais aviões • 
:~r ~~~ ~a~:~:veroart(~~~mo~:I~:= J e mais escoltas para os seu~ navios mercantes. Os tipo. de aer<,>pla- : 
8011 IIe guerra <1011 EHta,)oH I:nl- I n~s de ca~a e de bombardeIO, que .'he ent~eg~m ~s ESla~os Umdos. • 

combolassem os nllvloK . sao superIOres aos que podem fabrICar as mduslnas alema$, e daí o 110• 
• 'd I" , ., I d b d od I • 

que transportam merendorlas 1 ec mio m~vltave, entro em . reve, , .0 p er, mi itar teu!õnico. • 
e materiais I,élleos para a In· Todo o umverso, por compromisso tacllo, esta dehberado a não 
glaterra, deu 08 seguintes re-.\ consentir que a força esmague o direito de viver dos povos peque- • 
~!~~%; ~~ia~i!~: ~Ir~~:; nos. E o que é.mais encurajador: a_maior nação d~ mundo, que são. 
e Indeclsns 8%. lOS Estados Umdos. conduz o pelotao dos que deliberaram não su- : 

Elisa consulta foi feita antes ' cumbir a uma política de cesarismo, tão velha como o mundo, pois • 
tio últ-lmo tllscurso do presl- nada encerra de novo, a não ser uma ciência incomparável a servi-. 
::~!~:~~":,ve!:;po~s ,::s:!tl~~~ ço de uma malvadez irrepreensível". 	 • 
da guerra, hlÍ 20 meses, RO% 	 • 
tio povo norte.amerlcano dese-	 • 
Java que os navios dos E8t~- ProdutOS CATEDRAL •
tios Unlllos permanecessem fo
ra das zonas do conntto. á venda na FARMACIA ESPERANÇA •• 

CamiSa!, Oravatas, Pijames Rua ConselheirO Mofra, 4 e 5 - FONE l.B1t2 • 
Melas das melhores. pelos me · (Defronte à casa Hoepcke) • 

. 

I' O !n~~ I!PO'I!'!!.!!!..'!'!;!Be•tar ll~r&l. 
orloe':'~IRit~eolmento de mllllifellaQGes onlAaeal de 

.. SO_.Deoapareclmento completo do REUMATISMO, 
dorel DOII 0110" da cabeça, de 'uDdo 81111111co. 
de tol;;~'-~~'~~:x:::::todedr:nd~a~~~'iitl~g~e! IIIIIIUou e 

~o__o aparelbo "aotr(> loteetlDaI perfeito pol. o ELI 
XIR 914 Dlolllaca o e!tGmaoo e nlo contêm lodureto. . 

E' - 
de "JI"o:;'f..r::3!:'b~~o~'!.er.DI~':.e~~t;grnu!oa Bo.pllal!, 

VIDROS DUPLOS _ J4 8e encootram' veu
da cooteodo o dôbro do Hqufdo e austando me
008 20% que dois vidros pequeDOI, 

• ~~~~ndOT~~~r:z~\dOh~f~~~~oin~ 
• co rporado à Marinha alemã.

• Tratava-se de especialistas no 

: ~~acfl~~:~~1r~;:~~::~Ri~~ 
• bordo do "Bismarek", que, 
• como se sabe, tinha uma tri 
• pnlação normal de apenas 
• ~~~~1I0 "of~en~~st~~dO:~a:~~: 
• raçado alemão afundou com 
•• 	mais de 2.000 homens. 

Assim, diante da sorte do
• "Bismarck", é pouco provã
• vne,lseqUreesOolvAalmaiararrnitsacdaOr oge,r'vmofln

•• Tirpltz" em operações idêntl 
cas nas âguas do Atlântico. 


: ai .u.orld"l n_ll 
• '.1 .... difiCUldades 
• p.r.....n..... orclelft 
• 	 Cairo,5 (U. P,) - Informa
• ções de fonte oficial grega 
• anunciam que reina desordem 

no território ' grego ocupadO.
• 

principalmente depois do ini~ 
• cio da campanha de Creta, As 
• autoridades nazistas, apesar 
• de tomarem as mais drásticas 
• medidas, anda estão longe de 

~(;:ELÁNEA, - Rua Tratano.12 _________________•__iii;.1 	 _.__.....:-1nores preços, s6 na CASA MIS- 88 	 ti!. 9. -41 ••••••••••••••••••••••••• ~ao..:ns.eguir dominar a ,· POPuJ.a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Tratano.12
http:8.�.I.oa
http:Cl~~~�~i~:.ra


I 
AssociAÇÃO COMERCIAL DE 

FI.OIIIANóI'OI.IS 
)) :1 Sl'l' r(' la l'i ' l da Associm..':i o Co

In l'reia l IIl' F I4u' i:lnúlwlis rCl~c IJl~-

11 10S all' lI l'j l lS41 (·olH unicil c..'i'io tiaVerdadeiros 
lJOSSt' , a J:i tio UH'oS rindu, 4 tios nu· 
\'OS cl i l'l' lnl"l's Ilallllcla ~ISSncil1(:ciu, 

(lllC s:io os sl'guinlcs: 
Pn·sidC'IIIc..' : Al11l'rko dl~ Call1pos 

Souto (tia rinna Campus Loh() & 
Venenos! 

C.); \'jc..·(!-prcsid(· nll' : HUf(é l ' j o GIIS-
1:1\'n da Cus la Pl' I'l' it 'ôl ( tia ri. ' nl:! G. 

Uma verdade que todos os medicos conllecem e confirmam: 
Dentro do estomago e intestinos ha sempre impurezas e substancias cta Costa P(' rci l'iI &. C.); l° sc('rclú

infectadas, muitas vezes das mais perigosas, verdadeiros venenos, do: LUlII'i\'a l AIIIll'ida «(icl· t~ nl c d .. 

produzidos pelaS fermentações toxicas internas, que pouco a pouco 
 t:niiitl ~ll'ITalltil Bl"asih·il':t S, A . 

invadem o sangue c estragnnl todos os orgãos, causando dor de cabeça, - :\loinllO ,IlIi ll\' illt,. Fi lial Ilest a 

peso, calor e mal estar na cabeça, dores no corpo e nas articulações, pr:H;a) ; 2° s('(' I' (' I {II' io; José Al'aup 


colicas e graves desarranjos repentinos do vent re, inflamação da mucosa ju (firma intlh' idll,Il'; l 0 tesoure i

do estomago, inflamação intestinal, persistentes P. dolorosos sofrimentos 1'0: 1I1ll 'oldo Gla\':J1ll ( 11 .1 fir ma h '


do figado e rins, inchação do baço, falta do enorgia para o trabalho, 
 iluius (i la\'illlll; 20 Icso lll'ci.'u: Nor
ht'rlo Si l\'a 
intli\'iflllal); Dil't'lon's d e Trillll's 

nervosismo, certas molestias da pele, falta de ar, sufocações, palpitações, Domingos da (rirllla 

congestões na cabeça , tonturas, vertigens, ancias e vontade de vomitar, 
In.' - l\nhiuio AUMlIslo Lt'hmkuhlbiliosidade, a rrotos, mau gosto na boca, indigestão, muita sêde e 
(ril' lua intlh'i d ual); DI', ..\ l\'al'o 

quentura na garganta, azia. gazes, falta de a petite. empachamcntos, 
~Iilh'n da Siln,jl'a (firma 1\ , :\liI


lingua suja, mau hali to. prisão d EI ventre, coceiras, mal esta r depois de 
 len); .Iaillw Linhal'cs (lh'sl'<lchan

comer, tosse gastrica. preguiça, profundo esgotamento. somnolcncia e k Atln:lIH'i rul; Cnll1issün 1\ J'hil I'al 

molleza geral, opressão no peito e no coração, arterio-csclerose c nluitas -- Pl' ,II'I.1 ::\.:I\'i l'I' ( lia rírma X:'1\'il'1' 


doenças prolongadas e mortaes. quando não se toma cuidado. & eia, ~ ~Ianot~ Vil-Í!'a d (' :\ll'lo (da 


Para evitar e tratar a dor de cabeça e todos estes males, use Ventre
 ril'lI1a ~Il'll) & PCl'cira) ; Sevcro Sip 
llI Ül'S (ri 1'1 na ilHli \' itl ua l) ; Comis
s:io Fiscal - DI' , J-I eitm' U11l1ll (ri r-

Livre, remedio seria e de inteira confiança . 
Ventre-Livre tonifica. fortifica o estomago e intestinos. e os limpa 11Ia intl i \'idtml); Ae:u'j SiI\'ôI «il~-

das impurezas. substancias infectadas e fermentações toxicas, e assim 
 1'('111 (' da Fi lÍí11 dt's la Il1':!<:iI, d o Para sentir·se bem e ter bela aparência - mostrando WIIevita e trata tão perigosas doenças . 	 BalH'o IIHl úst ri a l' COIIU:' I' l'io dl' semblante saudável e otimista. todos, seja qual far a ' 
Use Ventre-Livre 	 S:lI1l a C:IIi1t'ina); Ellu;lnlo João idade, encontram ' no TotÚco Bayer o mais precioso

dos S:l11 los (rirnw inclh' i,lua l ). auxiliar. Gra~as li sua fórmula cientificamente dosáda, ' 

Lembre-se sempre : o TotÚco Bayer estimúla o apetite. enriquece o sangue, 
Ventre-Livre não é purgante DUAS CASAS fortifica os músculos, tOtÚfica os nêrvos e o cérebro. 

Tonifique.se com TONICO BAYERVenrtem-se duas ótimas ca· 
Tenha sempre em casa sas dl' moraàia, ou para ne · CONTEM Viumil'Wi, O~ de ligado, Cálcio, Fósforo, SáiJ 

lIlineráiJ e outrot ekmento, de grande vaiar fonific.nw.
alguns vidros de Ventre-Livre 	 gócio , à rua Nerêu Ramos, 

em frente 80 quartel do 14", VENDIDO EM VIDROS DE DOIS TAMANHOS 

B. C., no Estreito. Oportuno 
emprêgo de c8pital. In[ormll
ções n8 rl'dt\ç!lo do ESTADO. 

Sll&IIEl SIISUEI S11&mi 	 v·12 :TON1CO BAYER
UN IÃO DENEFICENTE E II E· Co;npan~ia • Aliança Da Baia» 	

., . .enriquece ' o ,an~u .. . forllflc a '0 orr,Jn"mOCII EATlVA OPEIUBlA

~~NGUEN Dl 	 saF~:~~~~l:~ : ~'1~)~,l ul'::~ I~~1~~~~Úl~i(:'C~~:'~; I:;====================..
cOlllunicando-nus a posse d a suaFund6d~ em 1870 Side: BAIA Antes de comprar um Rádio-Receptor,
nuva dil't!llll'ia , que cslú assimn.........1) 	 faça uma visita à firma
cll ns liluitla:


É', O aalco forllflcaale DO P l'csidenlc - E pHIllÍnondas Vi

Seguros Terrestres e Marítimoa 

mlÜÍdo com 8 elemenlos ce n te Ilc C;II'\'H lho, Vicc-JlI'csidclllc GERKEN & elA.,i9olcoa: Pbospboro, Cal - Ta dell Si lya, 10 sccrctiu'io - AIDados re{~ tivos ao ano de 1940 
cillli.'o Sil\'a l\amos, 20 sccl'clúrio à rua Felipe Schmidt, 34~:~: é'~!e~i:~~ u'::~~:i. Capital Realizado Rs. 9.000:LJO$000 
- Ynlclil' Hei s Bn.sH. 10 tesu ureiae :lO dlall, nola·H: Reservas, mais de 04.700:000$000 
r u - Agos Unho Silva - l'ct'lcilo, Agent~s Autorizados dos afamados Rádios

Responsabilidades assumidas , ~ .929 .719;000$OOO 
;. 1 - . Levanlamento ler.1 	 2° Icsot1l'c i!'o - S il \'io ' Volíf d a Receila 	 28.358:717$970 

Alivo em 31 d~ dezembro 55.9&4:965'032 dll fOrçai e vollal ..medll	 Costa - reel ei lu , PI'()cul'adorcs  ,p 1-1 I L. I P Sti do IPPUtc:; AtI ~ll1H'r l o ~IOJ'ejl'n Pm~, Domingos 

I '..DellppJreclmeolo pcr Toncr" c l rani W"U( Casl ro. Con· 


Sinistros pagos 	 7 .323:826~800 
Bens de raiz. (prédios e lerrenos) • 22 3;4:00U$000 

complPt" a.ft dOlel de el' 	 selho F isca l : AlII"cliano Stu:ll'l , :\r- Vendas à vista e a lon&o prazo
beta. lOlo_oh e nervoala· 
-o; 	 ~~ I~~~s:~'~O~~~I~íl~:~:, V~~:;~ I~ll;COd:~~~ r:===================~Diretores: Orliga . Dibl io lcc:.rio; Jani Wolf(~r;~-:~ol!-:':I e!~ I Or. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalh o, Epiphanlo JOSé Castro. 
"'nMllaleato de ..bOI OI ; de Souza e Dr. Francisco de SiI. 

.a:Ôí; 

~'- A.lIRDto de pelO 
 Quer ser feliz ?"rllOdo de 1 I li Ir.llo1 Agêndas e s"b·~gências em tod ú o território nacional. Em nego CIOS, amores, ler soro :'; O' SaaIMa:l1 J! IImllrlO Sucursal no Urugu~i. Regutadores de avari".s nas prin· le, saúl1e e realizar ludo qUtr.IÍ''IIeat:uteraa Icleollllca.  cipais cidades da America, Europa e Africa. deesja? Mande 1$100 em selloBú plóllo do dr. lIaooel SOl e escreva ao prol. Omar Khiva, . 'ClI deCal!'" I 

- I 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja


Agente em Florianópolis neiro, que lhe Indicará o meio 

de obter trlumpho, prosperida· 

·je. forluna f saúde. NlIo hesil •. 


Sô'FREIS. IRMÃOS? I CAMPOS L O B O & (;8. 
o 	C.litro Blplrlla I.uz, CarIdade 


RUA FELIPE SCHMlDT N. 
:rat~t~c!~~:~d~~~~ :o~a~ef~:' 1 
, 	 Conselho. mantém eGn5ullório médico g'atul· ( :nl%'Q oos!al 19 · - Teleolzof!,'083-End. Te/. .ALLlANCA'to ....E&crevendo. declare c .... ameol.: 

:~~e~o~:a::I~~-:Sel:!~~~itJO~:!d: i Sub-Aqente em Laqwlc. Tubarão. Itajai, aos tristes 
re.posta. Blumenau e LaQes. Devem os trlsll's Iszer um 

autn·pxame para descobrir a 
causa ou as causas que OA 
acabrunhum. Multas vezes o 
mal consiste em simples perOR. RICARDO 	 turbaç!lo que, removIda, da· ~:rá em resultado o desapa
recImento da tristeza. No es
tado normal hli sempre motl· 
vo para encarar a vIda com 

GOTTSMAN .TOSSE,?BR()í.~I 'l
Ex-chefe de cll alegrIa e otimismo. Quaodo 


n!lo obtiverem resultado, toro
nica do oa·.e neceaaárlo recorrer a

Hospital de um médico, que verillcarl\ 


ae a tristeza e a de pressAo 
Nuernberg ~~~~~!a or:~~t:::I~a a~ft~~~I.-:::::::::::==============:';.
(Plols_ L. Burkhardt çAo do qulmlsmo humano. 
e B. Kr~mter) Nesleúlllmo caso bastar!. 


ólultaa vezel, modlllcar a 
 Farmácia ccEspera'n".)J, 
E,'ô1)ecíalislu em ~lImeolaçAo e ular um me· do .

dicamento de bale 101lórlcaUnwgia ()e1 'ol' para restabeleoer-se. 
Simples desequlllbrlo da farmacêUfico NILO LAES 

Alta cIrurgia, gyne 	 glicemia ou d<>melabollsmo 
cologla (doenças de 	 dÓI ' açúcarell cauaa desor- Hoje e IlIHInhi leri I IUI preFeridl. 
senhora.s) e parloR. 	 ,~:::lttre~:-:~:~ E3!all:.tad~~ Drog.. nlcionli. c cttr.ngcir.. 

Cirurgta do systema 
nervoso e opcraçõell :~eo'fae:~~8 ~~::!:~c~~a n~t~!1 Home~pltie. .- PcrEumlri... - Artigos 

de plast1c8, ,tém recurlolpara ambos OI dc borrlchl 
Coalallorlo ~ rue Trlr n . 'óaloa. Em se Iratando de 

DO, 18 (doll 10 61 ti, e . . ilellclêilcla de 'fó,loro, a me· Garanle·se a~exata observância de receituário médloo ' 
dos Ir> IÍs 16,M) Tele dlda é rácll e.> cooalate .em 

phone - 1,286 ahrumall ' InjeçÕes de Tooo- PREÇOS MÚDlCOS 
Residencla .. rua Bs· rollan, que ooncorrem . para IR. CODSolhelro Ma/ra. C O 5 !odlflclo do I 
leves Junior, 20.  . qUe o '. ~acieÍlte aprelente Mercado, frente à Casa He»pcke). ,. -': .' 
Telephone - ::~m;r~~:1~8~e8v~~~edO:'qu~t~ ' tone 1642i.i.}1 	 , J!.or••, ________________ . _ 
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•• 

.. o· un.-olati leirl 5 Ie 1_ .. .. • 

Sensacional . a g~a...de liquidação para ".Ianso .. !í~êfâi a -
~:aIIl!~~' CASA. O 1__ ~s;. 

Afim de reduzir o nosso stock, para fadlitar o balán~o,vendeféIllOS mais barato do que nunca. todos 
&* os nossos artigos. Essa é I vossa oportunidade. 

Ganhe dinheiro comprando na Casa Oriental. a única que lhe convém 
6$000

Llnon metro T E C I DOS 1 $200 ~~~~: ~~~~~ç~~jar 	 :~~~~! ~:g: j~::!~:~al~gV:r~dlli,4,:::tiff$5~g~ 12$000 
Llnon estflll!pado, metro 1$500 Sabonetes Realce, Carnaval, Colgate e Godiva, um "$000 : Seda Givré, artigo bem pesado 9$500 
Voll estampado de 1$5, 2$, 2$5 e :3$000 Sabonetes Lifebuoy, Lever, Gessy, Eucalol Palmolive, 1$400 I' Seda Laqué,lisa, listada, metro 3$400 
Organdl liso, metro 3$000 Talco Malva, 2$7 e 3$700 CAMA E MESA 
Crepon para quimonos de 2$5 e 3$000 flllco Ross, 2$8 e , . .3$Boo I Atoalhado sunerior, largllra 1.40, metrp. de iJ$5 e :3$800 
Fustllo branco, metro 2:iiSoo Pasta para dentes, Kohnos .~$300 I' Cretone meio Iinbo branco, largura 1.41) 3$800 
Merlnó em diversas cores 2$800J Pasta para dentes, GeR.Y 2$500 I Cretone meio linho branco, largura 2,00 5$500 
Merlnó preto mercerizaào, metro :1$000 Pasta para dentes, Colgate .3$000 . Cretone mpio linho branco, largura 2,20 6$000 
Zelir, de 1$5, 1$8 e 2$000 p~ de Arroz Royar Briar e Gally 3$'>00, Cretone meio linho em cores, largura 1.40 4$~00 
'rrlcollne8, de 2$5, 3$. 4S e 5$000 Po de. Arroz, Aaoração, 2$ e ~$ooo i Cretone meio linho em cores. largura 2.00 6$000 
Brim branco e azul marinho, para colegiais 2$000 Pó de Arroz. Coty ..,$000 ICretone mel'cerlzado, branco, largurll 2,20 8$000 
Brim para o Colegio, Ipgimo 1 $800 Oleo Dirce 1$000 Algodiio superior, peça lo metros 10$000 
Opal8 lisa, de 1$2. 1$5. 2$, 2$5 e ~$~oo ARTIGOS PARA INVERNO Algodão especial, largura 75 centimetros 11$500 
Cambraialinlssima, largura BO cents. 5Sooo Cobertores para casal 4$~00 Algodão especial. larg.90 cent. peç1 de lo mts. 1~$500 

DI VE RS OS Cobertores ..speclais para casal I:J$SOO Algodiio en!estRdo, larg. 1,50 peça d~ 10 metros :14$000 
LIl Tico-Tico, novelo 5800 Cobertores Xadrez para solteiro 14$800 Alglldão en[estadll. larg. 2.00 peça d ~ 10 metros 4p$000
La Rose Marie, de todas as ClOres, novelo 1$0')0 Cobertores Xlldrez para casal 1f1$Boo Alvejado superior, larg. 1,50 peça de lo metro 36$500 
Tern08 de- casemira para homens, a começar de :Jo$ooo Cohertores meia lã para caslll ;)4$000 Pano para Cópa, metro 1$900 
Ternos de brim para bomenR, a começar de 305000 Cobertor,>s pura lã p11ra casal :'16$000 Morim, peça de lo jarda~ 11$500 
Camisas para bomen~ , a começar de 8$00(' Acolchoedo, artilZo bom para solteiro 26$000 Murim mercerizado, peça de lO metros 1;'$500
Cuecas pllra bomens, a coml'çar de 3b~00 Acolchoado. artigo bom para ca5al 3ll$~00 Carnbrllia e~peJial, en[estada, peça de lO metros 16$500 
Calça8 feitas para bomen~, de 8$, lOS e 12$000 Pelúcia lisa, bom artigo, metro 1 $400 Cambraia mercerizada. peçll de lo jardas 18$500 
Jogos para batizados, a partir de 1~$000 Pelúcia !·slampada. de 2$000 e 2$500 AlvejadO especial, peça de 10 metros \4$500 
SU8pensórl08 de couro para mocinhas 5$000 Pelú cia estampllda parti quimonos, cores firmes :1$000 Pano desen!estlldo. para col chão 1 $5000 
Suspensarl08 e cintr8 de couro para rapaz:, jogos 8$000 Pelucia [ustão em :Jiversas core~, metro 2$900 Chitão superior, em lindos padroes 1$500 
Bolna8 para colegiais 7$000 Cachás pelúcia, de 1$700. 2$000 e 2$500 Reps para cortinas, bonitos dl'8enhos, metro 2$000 
Fita métrica 2$noo ESpollj~B em lindos padrões, 3$300 e 3$800 Ileps eD[estado, largur~ bO centimet~os 3$000 
Llga8 de borracha, para senhoras 1$500 Caseruiras para casacos, a começar de 10$r1oO Colchas parll cosal 12$00(1
Sobrinhas modernas, em gorgurão chamalotes 185000 Pull.Overs felpudos para homens 12$000 Colchas mercerizadlls para solteiro 11$000 
Sombrlnha8 modernas em sede 2íSooo Pull·Overs de pura lã, para homens 18$000 Colcbss mercerizadl\s ilara caslIl 15$000 
Capa8 para Bebês, de 9~, 12S e 15$000 IPull ·Overs st'm mangas para homens, 6$900, 10$ e 12$000 Colcbas branca meio lin:Jo para solleiro 14$;;00 
Ca8aqulnho de malha para Bebêd :,$500 Terninhos de malb11 para menincs 10$000 Colchas brllnC!!, meio linho para caRal 23$500 
Porta niquel8 2$500 CgsIlquiob08 de malha para criaoças 6$000 Colchas de veludo para C11SIl\ 22$aoO 
Camlsa8 Socega Lello, para rapaz ;~$500 I Casaco€ de malha para senhoras 9$000 Colchas de seda, com bico pa ra casal :14$000 
Caml8a8 com fecho, para rapaz 3$500 · Blu"lls modernlssimas para macas 15$000 CplchaR de seda, COIIl franj~s para cllsal ~5$000 
Camisas Socega LeQo, para homens 4$500 ' Sohretudrls para rtlpaz. li coméç'H de 30$000 J0goS de re nda. parA quartos. 7 pecas 2B$000 
Camlsa8 com recho, para homen8 5$o( o Capos pélerine8. pal'a rapHZ, a começar de 42$000 Pllno eDfe~tado para (', olchãn , largura 1,40 3$5000 
Pasta8 de couro para colegiais, de lOS e 13$1100 I S E DAS ToalbtlS plHa rosto, de 1 $. 1$:'''0.2$. 2$500, 3$000 e 4$000 
Babadores de organl1l 2$500 Seda iaçonné 2$700 Toalhas higiênicas, dúzil1 6$joo 
Escova8 para roupas, de 5$ e 6$000 :Seda lirbnité. hom artigo 5$"00 Toalhas de bUllho em COrl'8 7$000 
Malaa para vlagen8, temos grande sortimento Seda Penu o'Ange (reclame) 7$80lJ Toalhas de banbo. legitimas Alagoanas 6$500 

PERFUMARIAS Seda com bolas 6$500 ToallIas para chá, com 6gullrdanapos 12$500 
Esmlllte Cutex, vidro 2$800 Seda estampada d~' 5$, 7$500, 9$ e 12$;)00 ToallIas parll chá, com 6 guardanapos, bom ertiigo 15$000 
Creme Nlvea, tubo médi0, 3$,')00 Seda Ajour 5$500 Toalhas pintadas para cbá, com 6 guardanapos 25$000 
Batoo, Michel, Zande e Tange 2$800 Seda Lumiere para combiuação, largura 90 cenl. 10$000 Cob"rtores para Hebp8, de flS. e 6$500 
Baton Colgate 2$:1 e ~$Joo Seda Lingerie, de 6$000 e 7$000 Pano rendlldo pa.ra cortina, metro :$500 

Botões, meias, fitas, linhas, rendas e uma infinidade de outros artigos 
A CASA DOS PREÇOS CASA . ORI·ENT AL RUAM~~:E~~EIROBARATOS 

~~====~====~~~~~~~~~~----~~--~~----------

o Estado AVISO AO POVO (ATARINENSE I A~~~~i~ 1 i\~~~~i~ i 
Se v. s. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de umalinha direta Porto Alegre-Florillnópolis boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a .
Empresa Jeeger & Irmão 

RedacQlo e ODiei •••• Saídas de Florianópolis às terças e sábados INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS:tla Joao Pinto U. 11 Saídas de 	Porto Alegre para Florianopolis 
às quartas e sábados pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preçosT31 1!!21-C:. pOltal 139 

Saídas de Araranguá às quartas, não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para 
.~SIQN.l UiU~ sábados e domingos instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 

$700. e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 
Na C/u,/Ict: AqlDtl Im FlorlllDoDolls: DAVID SILVA 


ACDO PRAÇA Ui DE NOVEMBRO 
 Instaladora de Florianópolis6t~mcBtrr 
l ·rlme.l.. 	 11 
II~. 	 ================~=~=_ RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- Fone 1674 
N!! ru~ro ...ullo 

G A S E O E S E O A '1----- 
Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. Yosol~ Dr. Remigio 

SelPa.lre 
AIIoo lTO & ClA. - Rua Irman Simpliciann, 78 - Caixa Postal, 
T,rme.lr. 3132 - Tel. 2-8784 - S. Paulo. i.:L1NICA -MEDICA 

Sociedade Cooperativa de ResponsabilidadeS 'IMolestla8 Internas, deAooooolol medlaole o~olr.olo 
Limitada I Senhoras Oe~ranças em 

Banco de Crédito Popular e Agricola Rua f~i~~~h~~:~~dili-
de Santa Cat.arlna cio AméliaNeto--Fone 1592LLOYD BRASILEIRO 	 U.. 9 ás 12e 14 ás 17 noras. 

·PATRIMONIO NACIONAL- Rua Tralano 0.° 16 - Sêde própria RESIDENCIA· 
LINHAS: ARACAJU/PORTO ALEGRE, RIO/LAGUNA E Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtillcada Av.:.. ~~:!'!~ 1~2·~86 

TUTOIAIFLORIANÓPOLlS n. 1 em 20 de Setembro de 193B.ALUGA SE PRuXIMAS SAlDAS Endereço telegráfico: BANCREPOLA Att.nde a chamados 

lItiml CIlA parll ;;1I6CIO em ~tM~~. ~L~~I~:: dia II de junho para ~Io Grand€>, Pelo- C6dilloS U.lldO/LCft~C:~LI~· • 21. IdlçAo I" 


lODtO CIDtral 1111 cldllde '(rull tall e Porto Alegre. EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

lrlldeD'I •• 3" I tllmb6m. Ii PARA O NORTE: Emprestimos - Descontos - Cobranças 

VIDIII lodo o "Iltlrlal d. f6· ANIBAL BENEVOLO dia 7 de junho para Paranoguâ e ordens de pagamento. ~.
brlcll di Ilrtlfllol di lc~:rr 58nt08, Rio de Jaoeiro, Vitória. Caravelas, Ilhéus, e Aracajú: Tem correspondente em tod08 os Munlclpl08 do E8tado. " . ··i A trlllar.c1mLo BDfolr a r o COMTE. ALCIDIO: dia 21 de junho para Pllrsnaguá, SlIn. Represenlante da Caixa Economlc& Federal para a vendesDII DO. a r o· 32 t08, Rio de Janeiro, Vitória, Caravela8, IIhéu8 e Ar8cltjÚ. daR ApóJ;ces do Estado de Pernambuco, com sorteio ~poaIIo " 

142 v·. ABATIMENTOS: Sómente terQo direito as pas8agens requl- semestral, em Maio e Novembro. 
sltadas por conla do Governo Federal. hllll todOI OI COUDODS dlls 1lD6IiCIS Faderllls • dos Ellldos 

PASSAGENS: Só serllo atendidas mediante d. Slo halo, MiDIlI 'Irais I P.mambuco. .
Adeio Moreira atestado de vacloa. Mantem carteIra especial para 	 ...."'" ".'~N_, ., admlnistraQQo de prédios. ~.' 

DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· Recebe dinheiro em depósito pelas
ADVOGADO CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. melhores taxas: Terreno8 no Balneário 

Con8ultas e pareceres 

Ações clvle e comerclal8 
 ~ CIC • ,,_... (''''.... Uno' '" M!':':!bl.ll.:.:,::, '::.p,~:'"lo 

VISCONDE DE OURO IAgênCia-Rua loao Pi:]!O. Armazem - Cáls BadarO, g~g ~~'r~~~~éVIO ~: do Leal. As conslruçGes aumen-
PRETO, 70 9 - Fone \007 12 - Fone 1338 C/C Prazo Fixo 7% tam. A planta dos terrenos acha-

Aceita procuraçAo para receber venclment08 em to- se com o sr. Arl Santos Pereira Fone 1.277, . H.'"'c."õA COSTA - ASllnt; !II.!..~I Repllrtioliel Federais, Eetadual8 e Municlpal8. ~::da s~os ~~~:&. encarregado lSlt 
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o ESTADO 5 ele J unho de IM' 

Vida Esportival----/ -:;(.3- E-GAR-A-M;cH- - - --- 

m~n~-COIFOITJvlL! 

lllJl:jJ~-lIIIÇ030!
I:!~'i!i;~l ca~~~:t~::ét)

iQjl:,~l;~ M UDFJ l~.1-\ RI~e~\:.\.!rj.;I~,j.','c;,jhloi,;.:,:.~~~,~~iI 
u " 'u • OsA Açores eCabo Vêtd~ 

• Chevrolct de ]941 apresenta dU:ls r.iErics de cllminhõc~,com os motores 
ambas com O~ mais possantes motores da classe: - um 
de 90HP com 174 pés-librns dc torç:lo c um super-motormais possantes 
de 93 HP com 192 p~s-libras de torção. Com maior dis. 
tância entre as rodas. novo tipo de direç;lo c maisna sua classe de 
espaço no compartimento do motorista, os Cnminhãe, 
Chcvrolet de 1941 sfio os mais fáceis dc opernr, são o,N,.,,· f ' I N~e~~~~ltDi:S~~,~S preço••• 
mais confortáveis c eficicntcs dc tôdos. Si o Senhor exigcao Jogue ora • FraDciscú Tolen· 
um descmpenho dicáz e econ6mico, adquira um Chcvrolet.,ino n, 12 B, (Junlo ã Fábrica [)smisl1il coloc;.-,e sola nova, 


lU qUtllquPr concerto em ~APtltoS de borl'Hcl16, g~lochss, 

cintus de 8enbor8~, b"lsss d'àgull, bicicletas e pintura8 n 

I)uc o (ã pistola) n8~ mesmas: Correias de lona e borra

'h"; ptlra tudos os lins.-Preços módlcps. ChCAMevrolNlI'Olef n(õl!iln 

v-14IPena de UCQJl1Umorte para'Vida Social ::n::i~a~a~,~~-= HODuro DA UNHA! Moro.,l-- ~ Cairo, 5 (U.P.) - In~ormes IE N t" ICresce o c1amor;Nolas Catól.icas 
recem-chegados aos clrculos COS e o IClas I 

~I'II'1IVBR84B101! ~~'~~\(e;IZ~~osq~:, r:;~e~~~ ___ ___ Londres, 5CU. P.) - Au- FESTA IIA1'HlNnAnE 
Fizeram aDOS oDtem: de bandeiras nazistas hastea- .. . menta o clamor dos círculos ]\; , .' d . 

. f' . b Por portana assmada no dIa políticos e militares para que a . ,o p"",m" omlngo, o. mem--
Sr~. Clotilde .C. Blttencont. das em edl ICIOS. p~ ltcos, ~s 3 pelo ministro Gustavo Capa- Grã-Bretanha ocupe a Síria, b.rI" da lrmanda~•. do Divino !,"pi-
Snta. Rute . Sllvel~a de Sou~. autortd~des rnllitales. alernas nema, foi constituida uma co- em vista das notícias, ainda "t" Santo e SS. frlndade farao a 
~r. engenheiro Lmdolfo SII- na Grecla ameaçalam com missão composta dos srs, Fer- _. Sua comunhão anual. de acôrdo com 

velra. pena .de morte os perpetl'antes nando Magalhã,:s, Cláudio .de ~~~~~~~~~~r:~ta~~o~~~ b~~ ° compromisso da Irmandade, apro

k€.s.pegu~wn'd'::Or\~;;;~~S~~~:ª.:~~:fe~·.:::,::,": FAZEM ANOS HOJE: deI~~sr~~_~~asque os alemães ~?u~ e Clelme~tm~ F~agaB "~- tânicos, desembarcando divi- ~~~; ~::"~~g:::i~e r~~i::ira~-A~~::O ~~ ~ ~"' '''''''' 
\

Sr~, Córa Gonçalves Schmidt. ordenaram a execução sumária I:~~ ~e l'e~:as ~:r:~~~s re;:;- sões de tropas nesse ten:itório bisl)O Metropolitano_ Essa solenida
\ ' O. Snta, Rute Lobo.. de quem quer que seja desco- sentantes, e Clóvis Monteiro, sob O mand~to ~a.. Flll;nça, de terá lugar na missa da. 7 horas, -.iaiilimll'-

r 

Srs, Orlando, NoguelT~, ,Ber- berto dando guarida a solda- Manoel Bandeira e Jonas Cor- Cálculos nao o~~clals dizem que será celebrada na matriz da 
nardo Ma~riclo de OliveIra e dos britânicos, ou acumulan- reia, como representantes do q?~ a A~emanha la possue na I vila da Trindade. 
Artur da S,lva Soares. do mantimentos. Ministério da Educação e Saú- Sllla celca de 20.0~O soldados No mesmo dia, às 10 horas, ha••

C_-\SA~IENTÔS de, a que caberá examinar o:' em ~eral, ,acredl~a~se que rã missa "olen., cantada, em lou-
CASA MISCELANEA, distri projeto de vocabulário ortográ- esse pais sera o proxlmo tea- \'ar da SS. Trindade, cuios festejo. 

Realiza-se, hoje, às 17,30 ho- ouidora dos Rádios R C.A. Vi fico da língua nacional, para o tro de gra~de. batalha en~re as terôo inicio, hoie. com a primeira 
~~S'C~~e!:~tor~~t~o:~ltt!n~~ra~ ~~;ia~:.lvl~~s e Discos. - Rua fim do artigo 2 do decreto-lei forças brita.ru.cas e do EIXO. noile do Iríduo, à. 9 horas. 


I t ' 'I d h 't número 292, de 23 de fevereiro O prazer da petlzada

~:t;i'::e~~m~~I~eig:, s~~h~r~~ Pretend.m aderir ao de 1938. E orgulho dos confeiteiros 


Il l M .. ". 1(!L.'1.\)!([! sr. Célio Oli~~ira da Veiga, com general De Gaulle o Tribunal d: Contas regis- Silo 08 doces trabalbadoR 
 ARAME DE AtOo sr. Doraleclo Soares, chefe Nova York, 5 (A. P.) - A trou a distribuição do crédito Co'o bom Fermento Medeiros 
B. W. G. 5 até 35 (0,16 até

O ;:t~~.f:lôr .Doral» das :::::;:~:ura da I.O.E. ~~c~~ i~~~~~de~~~~~~Zi~~o~~~ ~~sca~3~:9:~!~~ de
à s~el;~~~~~ DESPERTE ABIUS 6.0 mm) Fits, cabo de aço e 

outros materiais. Guilhermevai salar o .Ponta Está em festas o lar do sr. diZ que o secretarIO da e~bal- para !,agamento a The Atlant,ic DO SEU FIGADO Jacob, São Paulo - Av_ RanV.rd.. Paulo Pedro Vieira e d. Zulma xada,?-a França e ,o c?nsul Refml\~g Company .of. !3raztl , g('1 Pestana, 1102 - C,P. 3!>21_ 
Andrade Vieira com o nasci. frances neqUE;Ia caplta~ !TIfor- !'rovemente da restttUlçao do s.n c...ta.os-E Salbrá .. C-

t\'e~:~' ~e(~i::~llhães~a~~doee:~ mento de uma ~alante menina ~~a~oo ;:::nnoc!t~:i d: Im~sto de 19':7nsumo pago, a a..: fo.ad~~~:~~'..;.m"'t., VENDEM-SE 
encontra encalhado o petrolei- ~~~~a ::ri~e~!~mal receberâ o representar a política seguida malor. em. " 4. ... . noeetomago,um lilrodebiHs. Se abilis nio VENDEM-SE as casas nR, 
ro "Ponta Verde", do Lloyd ~ pelo almirante Darlan, e que .0 munlcll;no. de Hamon:a. vai d::~~d~:r:~~~:..c~~. a6~m;=~:i~~I1:,ã: 22 e 24 A rua Joinville. Tra
Brasileiro, segue hoje, à tarde, FALECIMENTO pretendem ambos aderir ao cnar uma Blbh~teca mumclpal. ~~~::",_~b;~:;~o '. ~:~,!o"~: e:~:~:: ta-se com o dr. Fúlvio Adllc

cio à rua João Pinto 18 (sobr.l_~a~?~OJ:d~e~:;~n~~~ir~~~~ Do- .Fa~eceu em sua residência, no general de Gaulle. Vai ser criado e regulamen.. na~%:!,u:~r:~:ar!::~a~:~~~,:~ac:~:riO~ 220 5v-1 
A direção do Lloyd, aceitan- ~:~~'~~:n~o~~ i~~~' t:nc~~: ACompraI na CASA MIS~E tad~ o s,:rvi~o de abaste~imento ~"-''':.;'i:::~.~~~";';.~~.f;:~S~:''::;!~~:! 

d? a su~estão do capit~o Fl?- nário da Repartição Geral dos L NEA é saber economizar de agua a clda~e de Lajes. ~~i~'is::z:~:rnr~8~~~:,~t!ep:Sr:et~~:~ Bonito8, bODS e barato8, 

~If~~o ~mto, qll,e daqUI. part:u C.orreios e Telégrafos nesta ca- Bombardeado por_um Arí Medeiros e Vidal Vieira ~!o"::::::;'h:::';.~=ã;.:~;:~;~;:o::.~,:!; ~~~m~l:o:o~!!r~~:::i:à~~os. 

do "P ~ examma~ a sltua<;ao pltal. O seu sepultamento efe- submarino alemao Dutra forRm nomeados para ""ement• . Pet... Pillulas CARTERS Co'o bom Fermento Medelrol 

enviaroo t~Do~~~~e par:e~~~~~~ tuo~-~e, ontem às 1,6 horas no Sagrés, 5 (A. P.) _ Um pe- exercerem, re~p.ectivamente, os ;:;.. °3;'ifo't°' NO. .",e;'. Imitaçüoo. 


O desencalhe do petroleiro cemlteno das CapoeIras. queno navio trouxe para êste cargos de auxIII~r, ,e de en~ar- ___ Coqueiros Pral. Clube 

o "Ponta Verde" está ~Olll POr:!-o três ~embros da tripu- ~~~~ad~ed~s~~~ê~~~cI~u~~ci~~~~- PUDIM MEDEIROS, a sobre TlDdolltlo =,AL.. 

o c~sco furado_ e encalhado há cA Ilaç:w ,?O naVio de ,pesca ~ortu- • mesa Inegualável, gostoRa, I'IIIIIlcio da _1ÜI6IiI ~ 
mais de IIlll mes. PARTICIPA O gues Exportador, de LISboa. O sr. Nicolâu Buatim breve rácll de preparar e que todos clal n---. .......... 

MIL LIa I R61 Vllal J6a1or . ~sses ~rlpulantes declararam instalará em sua casa comercial apreciam. pelo P....... ItIItIl. f,;.. '1IIIII
ALFAIATES Plrtlclpam IOlplnatel I ImI-1 a:> auton~ades que o seu barco uma vitrina luminosa. . . . crlllII'II da UYIIO._ /';~- . 

Remet~-.e p~lo uvraefu um livro IgOl di AUI Pila Oalsclmeato fora. alvejado a granadas por ~ da Rocha Lmhares, Fehx Ro- rlll...."'-,. ' .... {' .\_.~).
a~M e:~~~:iO~::ç~3~~o~m~~~~_ di IUI Irmlllabl LtA, ocor· um submarino ale~ão, ao I~r- Vai ser aberto um crédito de dolfo Tu~a, Fran~isco Gonçal- :.C==J:.t.:lw • 
do. ao autor Pr< I. Antônio Ruben.. rido DO dll 31 de mala p, lIado. go de Sagres, no dia 10 de lU- 40 contos especialmente desti- ve.s Martms, Geraldmo Mach,:,-do, ..=til II'. .-nt..... 
Caixa POBtal, 7 (i\jlénclaCopacaba- nho, morrendo dois outros tri- nado à conclusão de novas obras Izldro P . .de Aze~edo, Izldro;:...... • ..=t...nIitIIIIII ~.... " . 
n.).--RIO DE JANEIRO, U9 3 V. __ 3 pulantes. do novo pavilhão do quartel da Alves . da SI~va, !oao Navegan- ~ 15 L~."'liii' 

Fôrça Policial do Estado. tes Pires, Joao R,cardo de Sou- TONAl WOQDI.';"''''· · sa, João Antônio da Silveira aov.~30a Z e SOla Para regularizarem a sua si- Sobrinho, João Pio Pereira, João ~ . .-:c.......t tuação junto à Secção de Armas, Francisco Antunes, José dos TerreDOS DO Balneário
C a r t d d Munições, Explosivos, etc., es- ·Santos Sobrinho, Marinho Joa- Escolha j~ o seu loté de ter

____";,,;,..;;O;.;J;.;E____..........___Q;:.;:u::;:l;,:n:.:ta::.;;,;.,:;.-:;:I:.;r.:..___-_-_-___.:"::,...O:-:J-E;...-_-:_-_-...-,. I~~o :.,e:r~~te c~:~~~~r~::êuoC~~~ ~!~ucc:e~e':;ce~,e:t~?ei~:. t,: ~~noLe~~, '::~n~!~~r~~:a~~I!e~~ 
minati, Acilino da Rocha Linha- quim Izidro Alves, Pedro Pe- tam, A planla dos lerrenos acha
reI, Bertoldo Trajano da Silva, reira da Rosa, Luiz Matial se com o sr. Ar' Sanlol Pereira 

CINR ODEON Baldoino Domingos Silveira, I Kafetz, João Batiata de Aiuiar que se acha encarregado d. 
-FOME 1602- Durval Bento Alves, Emanuel' e Aioatinho Martina. venda dos lotei, 

Ns 7,30 boras: A's 5, 7 e 9 boras A's 7.30 horas: 

Argélia A dama dos Amigo dos amigos FOG(}S ADRlANINOS 
com CbarIer Boyer com Wood PARA AS FESTAS jOANINASdiamantes Rita 

Complemento nacIonal D.F.B, Complemento nacional D.F,B. 
com Isa Miranda ALEGRIA E VIDA DAS CRIANCAS 


A Horla de Porku (Desenho) Complemento naolonal D.F.B. 
 Oaelo Far-We.t (Dest!!lho)A' voz do mUDdo - (JorDall
Preços: 1$500 e 1$000 com atualidades da guerra, Preços: 1$~ e 1$100 Vende o AR(MA~EM KOT%liAS 

Preçol: 2$000 e 1$500 
lmpr, p/menore. até 14 ano. Llvfll de Cen.ura Livre de CeD.ura 42 -- RUA CONsEt HEIB'o MAFRA -- 42 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




