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Ainda o caso do Contra a alta dos 
uRobin Mooren gêneros 

Washington , la (Associeted Rio, 13 (A. N.). - Chegaram
Press) - A Casa Branea, por às mãos do presidente Getúlio 
In terlllédio do secretário da Vargas várias cartas atribuindo 
Presidência, SI'. Stephen Ear!y, a manobras comerciais a alta 
pediu ao )lOVO nOI·te-amer!ca dos gêneros. Imediatamente S.o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINAno que não se entregue a jul Excia. determinou que fos""m 
ganlentos ))l'cci pitados eUl to.. Diretor-gerente: Altino Flores apuradas essas denúncias, casti· 
110 do caso d o" Robiu 111001'''. gados os reponsáveis e que 09 

De acôrdo com as inforllla vários órgãos da administração 
ções prestadas pelo L'Üluandan ANO XXVII Florianópolis Sexta feira, 13 de Junho de 194\ N. 8268 tomassem as necessárias provi
te IJrasileil'O d o" Osório" , que dências para manter num nlve! 
sal vou náufragos daquele na- regular o custo da vida. 

~;:~ç;e;~,~r~::;~~ ~~~~a~o,!~,~~~~ locupado o campo de I Touros em disparada ze~:a~s:,~~~i~ê~:i~~i:r~~e :~: 
o afundalllcntu se den a 6 gl'Úus reunllo do -Bund oaniversário de S.M. o Rei Jorge VI pelas ruas rios preços só com a notícia da 

~ e 15 minutos lle latitude sul e ~G Germano-Americano_ ,- . energia com que as autoridades 
gl'úus e 30 111\1111t05 de longitu- Porto, 13 (H. T.) - Vmte e estavam dispostas e encar~r o 
de oést... , posição que loealiza Andover, (Nova Jersey). 13 uma pessoa~ ficaram feridas assunto, entregando aos tribullais 

• 0 teatro da oco....ência a ('tirca (H. T .) - ° campo de Nor- em consequencla de uma cor- competentes os responsáveis . 
.~ de 700 milhas sul de Cabo V,' r- dland, que durante quatro rida improvizada, que se de-

de e igual lli5tâncla de Da,,"r . anos serviu para as reuniõ':s I senrolou nas ruas mais movi- Comprai na CASA MISCE 
IIn Africa O"idental frall('esa . do "Bund-Germano-All1erica mcntadas desta . cidade. Quan- LÂNEA l! saber economizar' 
O afundameuto ~e deu uo dia no" , foi ocupaclo pelo chefe de 
21 de maio. poliCia local. ~~nt~~,~~~o~ L~;~ ~~~~~ão ~f~ Transporle de gine-

ICaminha, dois touros 'conse- ros para a Marlinicafiz~~a::~~~'1~~:r~,~a~ ~;::"::~:::;~ Io ~~~~I~~a-sj~r: p~~:~~~. I~~;~ Iguiram fugir e saíram el~l dis- Nova York 13 (Reuters) _
el<ea11' I'l's. Domingo o "ll~ü- "Bund" a 217 pessc~ls dist;ll 
rio", qlle viaja"a de ;\'orfulk t.as. Ib~r~~~n~:~~~,~·~:~~:~fosClCI~,~:.~: 0. tramat!~llti:-O fran.cês "Du~ 

iIlara () lHo de .Janeiro. t'lIeOll- A }X>lÍcia ~4nllncioll (H,C' (1 Imm 21 pessoas, Um touro foi D Aumalc pai tou pata a Mal-
t.rOll um d()~ ('s('alere~ u nIgu- ;':1nlpO seria iK. trulll'l do cg ll. : Imorto a r;olpps de faca . tmlca. levando um. car~'ega-
mas ""li tt'nas clf.' ,,,.,II~,," da larlllente e que ningucm seria' I mcnto d(> gcncros ahmentlclOs, 

Sl'nhorn! Pom as SUI\~ ~o depois de resolvida a questão~~~l~~~l.d~)Sl~R~;'~~ (1.~~~~l~'II~·Ooitt:)~ ~~~·~zadO. a~~~=~ctl'al' . brl'ml'"a~ ,prpl'ir_1I o PUDIM movida pdas autoridades bri
eentas milha, do hll'al do af"n- O prazPI' da pellz'lda MEDEIH<;lS. SuiJores delicio t.àllicas contra a companhiaI
dameuto. E orglllho dOR ('nnfeilt'iros !80S e_dllerl'ntes . frnnl't'Sa a que pertence aquc-

O ('aso do "nnhill ~I"or", São os cloc~~ trhhllllllldllR 
da,las as l'irl 'lInSlillll'las, "slá Irf,'" 11:1111 Fl'rmcnto Medeiro~ ' ~~a~~~Ji'~';~~~'lIl~~';nt~,~~e~~ %:~[Largou a ~!aqUelle-... 
''''o\'oeulldo ill{IiRfar~'ún_' 1 prt'o- n,orlilll, 1:1 ( ... I'.) - U ,"x- Ihão e 250 mil dólares sob ale
('lIl)a~'ào 1IOS t'írt'ulos ofil'iai~ fllndatlWlll o . Elll rl~ l'sses "pnl ; "UIIII"'lio UI,olll/ill oIe fi'lIis. sr. gação de terem construido 
dC"sta t:apitnl. ('oIl5('ias todas pill1S ". fig-lIl'a o da possihilida I Ut'iIlZ I,HlldUlnllu. mOI')'''1J .'111 ' vál'iO~ cargueiros para a con1
as alltol'idadC"s de CJue p{)(ll' rle dto 'JlIe tenha Rido o ("a.m;;a I"~íill ,h' ~·I",rl'u. ! punhla. em 1929. 
êle en"oil'er "n", ill<-identl' dI' clur da lil'''lla ,In .. Hobin ,100" " 

prOI)ol'ç'Õ~S altamente Rignifi- alg-lIlll ~Ilhnlal'íll() all'lllào qlw 


·~c ·a tiYasH. lu !:=-(' colllO ha!·i(,' (}p opt 'ra<J ")('s Ofensiva chinesa em todas as frentesGrandes e int(,l'(?ssant(?~ '=' 8- 1 (l'0111 0 SP U'l11 fala(lo \'ú l'in~ Toda a Ingla terra festejou ontem o aniversário natalício 
tão sendo os "'palpites" fc itós I \·(·Zl~S . ( ~ lnhorn não nfi("ialmCll- do rei George VI - embora na realidade o soberano tenha Londn·~. 1:3 (lt.) - -- P('la~ llps Ü ajuda 1'11!'--:-;.a. 1'01'[1111 dissi

nascido no dia 14 de dezembro de 1895. E ' que, segundo a:n:h::r~~I1~~s l~~~~~i;~~~cr(il~Ul~~ j ~ll:! c~~s~l~lr~)(:'i(~~~ll;~fl~l~leA~~~;:~~" praxe, cQm€mora-se essa data com seis meses de antecedência. 

O "Correio da Manhã", do Rio, que ontem chegou 


pela HPallair", traz lima nota editorial sobre S.M . Britânica, 

em que diz: .. A tão grande personalidade não se áirigem 
 ~:j:;:~~~it:1:~;:;;ii,~;;~:"f.:;::~: I:\I:!{,!:?:\E\),:j;~~~~
apenas os bons votos dos seus súditos: também todos os 
que amam a liberdade apresentam os seus desejos de longo !'0, ('111 IlHl'll', li J)]'(' ~sao . 0X(,I'('I-1 plitw ag;ill lllilitul'lIlcnte ('011
e glorioso reinado a S.M. Jorge VI" . (h~ por :\los.(·ol1 (' tamlWJll }IpI" lIra o .p') eX{'I'('ito (' que I'l'sidpávendanaFARMACIA ESPERANCA No "cliché" acima, vê.se o magnânimo soberano da lIo\'a Of.PIIHlnl '111(' :'H'<Ll~a d"'1 qlla~l' ~(>JllJH'(' ('111 KUlllllin;.=:. 

Produtos CATEDRAL 
Grã·Bretanha, cujo próprio lar foi bombardeado por avia·Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE l.6~2 dores alemães, confraternizando COll"l os cidadãos que tiveram S.I"~~:~,~I~;::ha::~~t ~':~;~il;~~Ij;~::: o~ ! ;;;I"~II:~;~':t(';~/ o~~:;;~:: : oI ellliesão 

(Defronte à casa Hcepcke) ali. v. --u seus humildes lares transforn"lados em ruinas pelos indiscri· RO\'lell~s l'onlInnant IIl'l1le~ (,11l I
.1 minados ataques aéreos nazistas. ~ua l'csoln\ão de ajudal' a Chi- Por outro lado. () último dís

na) de di\'el'so!-:j lnodos, {' essa ('urso do pl'l'sidcntc ROllSe \'e lt 

PARA COMBATER PELA CHINA I-;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;~;.;;;_;;;;;;;;;;;;. atitude eertameute auxiliará o deu nOl'll úni11l0 ao goyêrno de
I ~ govêl'llo de Chl111quing a a))lai- ('hlnHJttlll~ , 1l1lllto ocupado, llO 

em nar ,nas dificuldalles InternaI;, jmullIelltoo ('m reorganizar a 
Hono!ulú, 13 (U. P.) - Segundo uma informação do afilll de ('ontInnar a poder fa- a\ ia<:ão lh' gucl"l a, l'nqnanto

Cônsul geral ehinês, sr. King-Chau-lIIui, mais de 100 pilotos zer frente à agressão externa l1Unll'ro~os pilolos da aviação
lIorte-americanos ofereceram seus sel'\'iços, C011l0 yoluntárlos, DOENÇAS DOS OLHOS entrc aUl<'ri('allu seus 

Dr. MADEIRA NEVES - midico especialistl 

,.\s dú\'idas existentes Já ofel'l'< eralll 
à China, desde que o exército indicou permitir qne os aviado Curso de Aperidçoamento e Looga Práttcn Do Rio de Jaoelro dh Cl'SOS lne mhl'os do go\'êrnu Isen' lços ao go'·êrllo na( lona
res se retirassem do corpo aéreo norte-americano I,ara serYio" ua"ioualista c1llnês, coucel'llen- lIsta chInês. 
na aviação de Chung-King. Os "oluntários expliclIlll que ofe Consultas dilrillment~ pelala~:e~h:~sd1~ ~~ 1\ l~orh:as 
receram seus serviços porque a "China eSlá fazendo a guerra Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - fono: 1467
da Democracia". ResidênciM: Praça Getúlio Vorgas, n, 10 - Fone 1504 CHEGARAM<__........__~____..
__.nWA~WW_ os afamados e super-eleganles 

ternos FISCHERDr. ARAUJO-~;~~~G~~ci~N~~ Pela libertação da Síria e as insuperiveis 
Especialista. assistente do Professor Sanson Vichy reconhece a má situação camisas DUROfLEX (fiscber)

do Rio de Janeiro, exclusividade de 
\'it'h., ·. 1;1 fl'. 1' .• - lIi'lllh' 'Ia /..:·1';1\" 11101,11' 11 ...• hlll·.. a hm'a ",Ii a ........umindu a ,.,i· 

IIt,u,:,iu tI;I !'oôh 'J a, 11 lIIal'("'h,1I l'I~lain l'l'uniu de· IItI'·U U" 111('111111'0" dn :.:ahilll·It'. Uu· 

)'aull' ;1 M.,., .....511. '1111' {ui Inul: :'. rUI'lIm 1' ..... IIUlllllus '·lIill'l(lo""IIIH'lIh· tiS illlllll u,., d'·.....I".· .1~ MODl1JLAR' 
di"..... : IJOI·I~IJI. u!in .." f,'z. 1"'...II·I·lm·III"III(·, tll'lIhulIHI 1·,'[('I·"'·lIt'1a d,· l'a"alc'l' IIIl1i1 iu". 

I'cu' 11I111'u Indu, .·. · \"(' hlll· ... I· (1111' ti ahuil";lIIh' 1):"'lilll l i1l'·I·Z I·"J.;I·,'''''''' il Pads, .. fim 
li,· 1·, 'i ul"i"l· il,., 11I·~..d,H:ilt' .. ('0111"" a U'''I·idadl'.'' ah·mfls. 

ri.·h.,·. 1:1 fI 'ul' 'I'a.'· IIII· UI'IU·.' ·. lia .\";MI(·i .. h'd 1·1·'·....... , - (I ... h·all'·j·...I·... ''''I·onh('I·'·1II 

'1"1' li'" fill·I:.. ,., lu·il;"illlt'a ... atl ·;'\·I·!>"al ·;~ II. li I'io ).11 ;ull , na !>ua IIHII·, ·h,. 11:11',1 lh'il·uh·. A reavão dos valentes dinamarquesesReina a sabotagem na França (',lJlilal dI) 1.l h;UIII. ('lIlhul',I IUllu 11111 hat:llhfm r.·:/lH·...•... !>I' h'llha "'lIl" 'jrk,lIlu nUIlI " .. Copenhague, 13 (U. P.) - O ministro da Justiça da Di
1·'I'·(,·u 1"11111 11111' d,·re'uII,·,· 4' '''''';1 lillha. 

Bordéus, 1:3 (11. T.) - t:m ('olllllllicaclo das autoridades IIIII':t IIIUITha hl'ililltl(';j rlll "'\"'Hlõt Il: lI"n 1II'I"Iu cI.· HaIlI:lM'U 1',.,1:'1 illllllidtu 11:. namarca Jlubli ..ou uma Jlrodamação- em que adverte que aR 

alcluãH anuncia que ClIl \'ú]'io~ eSlubcledll1cntos industria is, dfTt .. ra~·flO l"I·alll·'·,.,:1 d i' '1111' o,., "l"'uUlhÕlh'~ 111·i.u· ill'Ii ..... M' ' "l'o III\',UII 11(''''''II,·uh·N",u "U:I manifestações de cidadãos dinamarlJueses contra ° exército 
f' ·'· 111,· d,' lii,.,,.,"m·... uUla dll:llh' a "."'1";1 ti" In lilll!>. au " ui 1111 ('lIllllal da SI"''', olllli' alemão de ocupação serão Jlossí,'eis de multa, ou de penas desituados uo território de Passa,', peno desta <"idade, foram 11" c"·(I·""OI·'·", ..I·alli" ·!>'·... lli"ll1Ila,·ô.ulI 1"·'U·:tllli·nh· 11 h ' l'rl'Uu au ill\";IMW. prisão até dois anos.pratieados alos de sabotagem. As medidas tle represália to Em 1,lIud.·(·", iUrlll·III;1'·..•.....I·. dI' (unh' :lIIll1ri"t.lul l" 'Ill<' ",., llli;lIlu,., !t;u'i:tlll ('hl'/[llolu 


madas pelas 3utoriclalles serão suspensas logo que se conhe .1 lil M,lu,,', lu"lc·II[I",,.,c· ""'I"'r;u', OI II"al'lllt"l' 1II11U1'·lIl cl. li Iloli...... _1:1 IIU,"II:I ,la (';11.11,,1. 
 .. De tempo em tempo - diz a proclamação - Verifica-se 

çam os autores das del,,·edações. Foi estabele<"ido um 1"'(\ lI1io U .. f""U('('M'!> tl"dal';1I1I '1111' a ... 1,·ull;I,., all,.;lrlllialnl,., fh·.I'I·:IIU 1,,·:llIi:lII· 11111 IItIU( 'O a s lJue jovens realizam manifesta~'ões ('onna as tropas alemãs 
linhas hdltlllka,., 11;1\';' a l.!m Ilu I'iu I.il:.u', dl' Tlllb (1111' a ;n'llIh;u'ia 11"!>,ula (' 11;>0 ,.;t. de oeujlação, por meio de gritos illsultuosos ou conduzindode 100.000 francos I,ara quem dennnciar os culpados. lI!ttl(',., nnn,j,., Iu·il,-,,,it·u,., 1IIII'hl·...·:l1II ÕI IIl1ha d,' (·lIS~IIII:tt . ll'o r..,IIII','Sll,., IUI Iltan(('1II banlleiras de outras potências beligerautes, Por tanto, é ne
IUII'II' !lu 1'1 .., FIII ilí CIIlI' Imlo um 1t•• I"Jh,iu ........al·l·inl·UII IIU In(f'ulo d(' Ih 'h'" o ôI'·;II",'n 
,101!>lllimlu,.,. (,essário adutar medidas mais enérgicas para impedir inei

,\ UII)"al .\il· 1,'111'1'('1(,1'1" JII'I',lIclu, ('I'I'('a dI' 11I·:r. ,,,·ili,,,.,. ,II',."h' U "Ulllt·,:" da ill'·utoIijn. dentes ,'Ine poderiam 11I'ejudica r as relações germano-dinamal'
\ ' h 'h,\' õIIhultt'. l"IIIIH~m. t,IH' ;\1:,,·.; - .\.\·UIIIII 11' 111111 ,.,1110 :,Imlldfluada 11('1",.; ,h'fl'll' 'Iuesas . 

,,>- ,,',,,';~,:':",,:.;,',,;f,:;;,,,~:" "':->I::'~;":"~';:.~;:, '1"" ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"",'''''1 01,·",,,, "M";'a'" ••••••••••••~••••••••••••~i TRANSF1JSÃO I (',,11-11, I:~ (I ' , 1'.' - "ua,., 11t'1"l'outllll',lwlc',., dI' /..:"'''IU'' · l"flnj··IH·hl 1111 IIIU ..dn 1II,,,h(' • . • 

• DO SANGUE (~IAllA\'ILrlOso) • ;:1,::"::" ;;:;;;~::'·':.; :~ . ~·:,,;;~::~"r,::::o7.:::··;:::;~::"::,',:I':·;..;,:::~ ' :;:"':;~::" ::·"':·:~;;'I~::~:I:':,,;~a,,~i,':.:::,,~::: I.. Grande descoberta • 
fi (·"Iun .. 'lI·ili... lt·.. fltl(' u"1I111I1I Ih'l'll'~, I,·'·antl.. (·ulIsil.tu 11 ilil'lt <' "\"'~I'd," 11:I1h'0 (' 11 Ih •• • .1'"'''''' ",,"·a.h; ,lo .Ia"",,·. .-I",',' ,I" .,.,,,,,,,. .,."..,,, ;..dó, do "ali"""''''' • para e mu er •• Com 2 vidros aumenta o pêso 3 quilos • 
EotAo trlBte, mea RmOr? I PUDIM MEDEIROS, 1l80bre, • •• Unlco fortlflc.nte no mundo cOln 8 elemento, tônIco' • Teno bronqalt~? EotAo com t....e? mesa Inegualâvel, g08tosa,. • 

• Fosforos, Cálcio, Arscniato, Vanadato, etc . • ~I: :1~:o:oC~=AT088ID. ~l\p~l!c1:m~reparar e qUl' todos. OI • 

: Cuidado com a tllborCllloi'\o : -I· ti fi I: (O Rqlllador VIeira) :AUXI 10 a o m. • A •mu/hel não sofrerd dorele. Os Palidos, Depauperados, •• 
.Cambl'idge (Massacllusetts), 13 (U. T. _ O dI'. Kal'!. AUIIIA AS eOLlCAS llTER.INAS EM :l HORAS •Esgotados, Anêmicos, 

COlUpton. jll'esidente de "Massachusetts Institut of Technolo-." ~ Emprell,,-se com vlJnl~gem PIO:" •• Mães que criam, Magros, • entrada. ri comblller IIS !"Jores BrlloclIs, (6,1gy", illlllol'tante escola de engenharia, preconizon a . • 
: Cl'ianças Raquíticas. : dos Estados Unidos na guerra ao lado da Grã-Bretanha. "Sal- • . tllS Ulerlolls, Meoslruala. "pós o • 

\'0 um milagre - disse êlc - creio 'lue seremos dirétamente • o • pllrlo, Hemorrllvlll3 e Dõre, Doae Superlo~:oB~!!?h~:. Flglldo • cl1vulvh.luti llu gUt!l'l'U alual, c ib~Ú o.llle~ utj lull~u l&lUpo'" O r O\'l!:r!os. • 
• Receberão o eleito da Iran~, • SI'. Coml'ton acrescentou: "Não creio pessoalmellte que deve- • . . . E poderoso clllmaote e Rellu- • 
• fusão do silngue e a lonilica- • riamos entrar no conflito; deveriamos nele envolver-nos o. lodor por exceleoclll. • 

menos possível ... Creio <lue aH )lotências do Eixo vencerão a • !"LUXO SEDATINA, peJII SUII •. 
Grã-Bretanha e muitas nações do continente americano e nos.. •• comprovadll enc4clllõ "receltllda • 
cansarão perdas consideráveis se lhes permitirmos surpreen-. _. por mllla de 10.000 m"dlcOll. • 

• çlio geral do organismo com o •·• :• der-nos, COIUO de hâbllo, qllando chegar a lIOssa vez. Assim é ~ .' PLUXO 5EDATINA eocoolra
.'. . ... .. que sou forçado a I'cconhecer que não nos resta senão dar all- • ae em toda a pllrte. • 

xlllo, até ao fim, à Grã.-Breta.nba.", . • •••••••••••••••••••••••: .•...............•...... 
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11~:':Ú~d::: ·c:ac:i~-:,~h:; ::MlftOS de NASCENCA"Hosplta. de Caridade 
Dois modos, em um s6, de 
augmentar rapidamente 

As \'ezes, sem sauer por De ~~~~{~E~!MJeN:;OAdml-I de pesol 

Estomago Sujo EDITAL 

que, sente-se de rcpl.mt.e 

grande aba timento geral, 

aborrecimento. Jlloleza, in

disposição profunda. mal 

estar em todo o corpo. pre... 

guiça para fazer qualquer 

esforço. até dor('~ c fW~O 11 0 


estomago. n:t c.I!lC"C:a e no 

ventre ; cmtim n:l() se tem 

\' o nt a de 11 ('1\\ co ra~e1l1 


nenhuma de 1rabalhar! 

Sempre que (':-;1'.15 pc'r turb;açõps apareCí'111 

assim de r<'pl!1l1L' , dc\"('-sc ter n ("(' rtcza de 
que o c itomago t~ illt<.':::linos e:::tão llHlito 
sujos e cheios d\.~ lI1at('rias f('rme-Ilt adas e 
toxicas. c nt.'~le lI1e~mlO dia convem usar 
Ventre-Livre, para c"itur qualquer complicação p('ri~usa c molcstia 
interna ou CXlcrna. 

Um Conselho 
:\ào U Sl~ nunca purgant~s ! 
Tenha m<'do de todos ~II~,I 

~~,f:~~~~~~:i;~~~~~i;,;~~~i~'~~~:~~\~';~I:::~~:i,~:r:,~~:'~~~":~~~~~1~,\~~,:-::~~ 
flamam c est r;l~;l:1l o cstomago e int<'stino~ . 

l"se Ventre-Livre, remedio brando c ~ua\'C t <lll C ali da, tonif1l'.:1 c 
fortalcl"c O ('stomago C intestinos , e fa z scmpre muit o bem an ~allgul· . 
figado c uaço. 

f:. por isto que Ventre-Livre se vendei cada vez mais. nos mais 
importantes paizl':; do mundo. 

l 'sc Ventre-Livre 

Para 
Companhia • All8nça ~a Baia. SENTIR-SE 
Fund.da em 1870 Side: BAIA 

Sequros Terrestres e Marítimoa 

Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Realizado Hs 9.000:C,JOfiOOO 

Reservas, mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidM, ~ 929.719:000$000 

Receita 28358:7 \ 7J970 

Ativo em 31 d~ dezembro ~5 964:965$032 

Sinistros pagos 7.323:826J800 

Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 22 354:00U$000 


Diretores: 

Dr. Pamphilo d'Utra FreÍle ~e Carvalho, Epiphanio j-Ise 


de Souza e Dr . Frandsco de Sá. 


Agêndas e sl,b·~(1.ências em todl, o terrilólÍo nacional. 

Sucursal no Urugu~i. Regul .dofPS de avaria.s nas prin


cipais cidades da Am ' rica, Europa e Alrica . 


Agente em Florianópolis 

CAMPOS L O B O & (;a, 
RUA FELIPE SCllMiDT N. 311 

CoIJr. postlll 10 · - TtltDho,,-,1083-End. Ttl .• ALLIAt'eÇA. 

Sub·Agente em Laquuc. Tubarão, Itaiai, I 
Blumenau e LaQes. 

GASE DE SEDA 
Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. YOSO 

1TO & CIA. - Rua Irman Simpliciana, 78 - Caixa Postal . 
3132 - Te!. 2-8784 - S . Paulo. 

BEM... 

e ter 
ASPECTO 

SAUDAVEL 

peça auxilio do 
TONICO BA YER 
que enriquece o 
sangue e fortifi. 
ca o organismo. 

Vendido EfY
em vidros BA~ER

,:'':;',,0,;:5 It 
Tonifique-se com 

TONICO 
BAYER 
tonico poderoso 
de sabor delicioso 

1'errenos no Balneário 
Escolha já o seu lote de ter· 

reno no Balneário da Ponta do 
do Leal. As conslruçOes aumen· 
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira 
que se acha encarregado da 
venda dos lotes. 

~u!~:C~eé ~:~d!~::,e 
bela Artt'. Eduquem seus fi. 

:!~: n:~r~~~~::. d;rola,,~~~; 
parti Bandollm. Rua Silva 

~~s~G~t:Vje~t~8 J~,~anp~s~~sd~: 
H"~pitsl de Caridade, rlt'sta 
CHpilU', prevIno aos interes 
sIldo6 qUI', até o .1ia 2l deste 
m88, às 12 hora~, receberA 
esta Irmanda.de e Hospital , na 
sua Secrl'laria, propostas em 
cartas [eehadas, de todos os 
llrtigo8 necessârios ao seu 
consUmo. durante o st'mestre 
de julho 8 dezembro do cor
rente ano: 

Os proponentes poderão 
obter 6S Iista8 completas d~ 
todos os RrtiI!O~. 806 quais s~ 
rel'ere êste editlll, no Hospital. 
ou com o Irmilo Secretárlr>. 
:\ rUfl Fl'lipe Sl'lIm!dt O". 36. 

C;oo.i8tóri" em FlnriLlDúpo, 
li" 3 dI' jllllll') de 1911 . 
,JULIO VIEIHA . Adjunto do 


Secre lário 
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Seu Nariz 
se Entope, 
Perturba 
o Sono? 

EIs 3qul uma excelente noticia ... Se 
SClll1urizsccIltnpcilllOilc c l0madificil 
fi rcspirnç;io, pill~llC ill).!lJ1ll:LS gotas de 
Vick Va-tro-llol em c.lda narinól. 

Os resultados são t~o sÃtisfatorío5 
porque Vick Va-tro-nol ê ideauo cx
pressamenlC p;lm o nariz c a g:l rJ.::IlH~1 
COl1tri'ii as Il1cml'ranas inf:;lIn,ldas t re
move o muco, dá bem-c5-t;tr-pcrmite 
que V. S. rC!iJ';J'Clil'fctrlCIll e outra vczl 
Experimentei esta noite, c ucsfrlllc o 
bCnJ-estnr que Va· tro-nol proporciona . 

OH. RICARDO 

SOTTSMAM 
Ex-chefe de cll

aica do 
Hospital de 
Nuc-rubt'rg 

(Prots. L. Burkhardt 
e E. Kr'.:luter) 

Especialisla em 

Unngia Gcn.l· 


Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 
~mJhoras) e partos. 

Cirurgia do !lystema 
Ul\r\'OIlO e opl'rações 

de plasUc8. 
CuDsuitorlo i rUI! Tra"

DO, 18 (:ia~ 10 áa U, e 
da, tó IÍ~ \6,110) Tele 

phOllt - 1.286 
t(Bslden(lia fl rua E!! 
teves Junior, 20. -. 
Teli'pbono -.. 1.1J1 

Resfriados 

_ 
SOFREIS. IRMAOS? 

e ~~~~tí~Dd~d~~~2~u:D~~~r~~~: 
Mata laeerdll, 54-RIO do Janelrp, 

Jardim, 155 (Pr/llnhll) - Sr. ~~D~:re~~~d~~~~~la~:~f:ra~:!~; 

2 lcilo5 em uma semana, 

ou leu dinheiro do volta I 


~:~~~~r.~~;g:~~;~~~\f~\\~:f\ZlJ}:~~fr~!:~)~i:I(~~
Vlkl!lp. u 1I"\'u ('IJllCPl1lfllllo .1., Ihill\'''",'~ Imlu-\"lla


lI1illlcn, l'xlrllhldo d ll lIlur.lIlnl'JI dlr"Clallll'lllt· 11"('1111
ll:l:4 111.1 IIlIl):rl!1.U l' do 1's,.:"tuU1 (· r~to, nll l.( fII l' utllll.l/I (I 

IIt'r~j 1Ir.::~fI .d~'lil~l~ '~~::;:~\,~' l~t...\L"I~~. n~1J 11~I.rl::;1;1~~'~II.~~I\~~~W2 
lI",uh! ussim ilun;,h; lIutrl'IH li': !.!llLlIlllIllL ~ IlrlJllnctora!'. 

::::li~::~~(~,~~~~~~!~ I~J:IWI~'t~:;~II~::' :Si::;;~II:J,:~~: :;'," ~:.I~::~;::~ :: 
101.10 X;\'I'I:JL\]. l:u1)Udu 1'111 n\..t'II' lIutn' I' ,.,.:,,111 

ll~ \!lUll dlllrt!'. irl'.'I'nlls '1111' "'11111'11111111 o IIl1"lnl",lbmu · 

I: ~1'1'1"~'~~{)c::~·~,I:.~11 :~WI:I~. I: ~::! \~'~I t::~''''I~~I:.rill.Jt:;~r ~:1 ~,(I ~~ ~.::~; 

;~~~~'i'l~~: ~t' ~tI:, (;:II,I;(I.i',I:.1 1~~ I:: "'~::n:~~lt~ ::1 i ~~:;U:IL.;~~~:~·t. c~~il:I~~1l ~ 


~::~ ;~;:~::t~I~:/IEi~:~#t:~~;;,:!~' ,:J~~!.~~:i~:::0~~~t~')I:11 :JI:~~~ kli'I,~~O,I~ 
IUIII/II,:,. Ir'·...· !!!;: l'::IC 'I" .111 1]111' I,IJl ILI~ CJ"(,~: IlIl1llt 

1~I;í'~ I;!J;!~\t!r ;"'1',.~:I."lr:~j:: II~;I :~~II,II~IIII,~I~,/::::;llli,~~I" (' nntll1 

r ' I '·'rllll<'1I11' \"11,,"1' .1111'1111 11' UI ":. l>,'IIJ;1I11I ,. ul.st·~\,(, 


:1 dl:lo' r" u~' 1I - "'F' t'IIIL HI ~I' :'1'11'1' 111"11 11 '1', :-;i 
 IIL:.~'·.' 

t'·llI.!'" 11 :1" )!:llllIal" 1)O'lu 1!l.I'II" ~ :! ".1.,-; 01.,' t·:trll'·"; rtju.t 

" _.14. 11 ~ 1'11 ,1111[;"11';< ~ 1'r<L ch ' \ uh ,.1", \ ,l-,"Ip lIdl!l-~u 

(\ '.1'111:1 lia s 1"":1"; j .l t:II'1I1:ld.,,, ,·,I I·lI j.l1l rl:t" 


tABORATOAIOS ASSOCIADOS 00 BRASIL, LTOA. 
R, Pouli oo Fernandes, 49 . Rio 

an~~YIKELP 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
faça uma visita à firma 

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentês Autorizados dos afamados Rádios 

Vendas à vista e a lon~o prazo 

RHEUMATISMO 

05 Disturbios Renaes 


são a sua CAUSA 

Juntas rigidas e inchadas, com a tortur.a. per


sistente do rheumatismo. A dór fa% com que 

os dias pare~am mais longos. mas as noites 

dào a impressão de intenninaveis e não propor

cionam ao seu corpo soffredor o descan~o 

tranquilloque necessita. Deverá comprehender 


3~:í~seeuSn1~s t:ã V~S. tr:r~~~~~Oq~~~ 
elles estiverem affectados. 

Milhares de homens e mulhere!l existem 

padecendo horrores, embora pudessem evitar 

de vez esse soffrimento, seguindo o simples 

conselho que aqui damos. 


É nccessario repõr os seus rins em condi

çOes normaes de fllnccionamento e nào ha. 

para isto re<::urso melhor, mais rapido nem 

mais seguro do que começar a fv.er uso das 

Pilutas De Wittl ainda hoje I 


É dare. que às Pilulas De Witt 1110 se ir4 
attriblUr a propriedade ridícula de curar todas 
as doen~s renaes. EUas são feitas para o 
6m especial de acabar com O rheumatismo, as 
dóres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causado5 peloe .... 
tnrbios dos rins. As Pilutas De Witt não s6 o liberta rio dOI leU 
padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, de9id. 
, SDa magnifica acção toDiCL A veada em todas as pharmaciu. 

Pilulas DE WITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

'lIdled.. s para RbeumatJamo. SclatJca, D6.ru Da Clatura. DlsturblOl R--. 
MoIe.tla. da Beaila •• em aval. para enfenaWacle. orodw:ldu por .... 

de addourh:o. 

Sociedade Cooperativa de. Responsabüidade.
Limitada 

8an(0 de Crêdlto Popular e A9fl(0la 
de Senta Catarina 

Rua Tralano n. o 16 - Sl!de IIlóprla 
Registrado 00 Ministério da Agricultura peio Cl'rtlllcadil 

n. 1 em 20 de Setemhro de 1938. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 


C6dl,os usado:L~f.~C:mLI:· I 2a. Idlçlo 


E~PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos _. Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento.
DAHIO FEIJÚ. Dom!', Idade e residência. 1"olaDdo Tem correapondente em todoa oa Munlclplos do Falado. 

2i3 t5vs envelope aelado e 8ubscrlto para a llepre8entante da Caixa Economlca Federal pIlra a venda 
---------- resposta. da~ Apólices do Estado de Pernllmbuco, com sorleloVENDEM SE seme8tral, em MIllo e Novembro. 

Por motivo de Vl:gem pu- ALU'GA -SE pa,alod:: ~oc~~~:~Jt~sa,~~= !11:::!~=u~~~ Illadol 
I rti róra do Est ..dn, vende-sI.' -- Mantem carteIra e~peclal para admlnl8traçi10 de prédioa.~e·acom uma mobilia de quarto, com· Óllma casa para nlg6cio Im Recebe dinheiro em depósito pelas 

plela e nOVA, em m/ldeira de cenlral da cidade ' Irua melhores taxa.: 

imbúla, um rádio ·Phllips., 3): e também, se C/C à dlapo.lçAo Iretlrada livre) 2% 

uma máqulaa nova de cos- material de f6- C/C Limitada ' 5% 
tura .Plall», outros móvbh e tos di couro C/C Aviso. Prévio 6% 

:é~r.~~~ ::.lem~ ~;a:~I~, ~~: L~ B~r:lrel6rIO Ace~{; piot:::a~~opara receber venclmentZ:/o em lo' 
228 I4v·8 142 v·38 das a8 Repartições Federal8, Eltaduala e Municipais, 

'\~~BROMIL 
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UUTUG- l ull lei,., I 

oalundamento ;cdo:' 
«Roblo'\lôõfé» \ 

Washington , 10 (R.) '-A 
l'OSPOito do aflllidamento, no 
"\tlan tico Sul, do navio norto
americano "Robin 111001'0" , por 
lIm slllnnarino alomão o De
partamento da Mar inha, espe
rando por confirmação da no
tícia, negou-se a publicar o 
text o da mensagem qno " foi 
interceptada pelos canais de 
('olllu n ieação COlucl'cial " . 

As llolí(' ias r eferen tes ao 
101']lctlealnellto ol'igi na ralll-se 
ela mensage m r adioteleg1'áfica 
e nvi ada })c lo nav io brasileiro 
'·Osóri o" e l'e t l'Ull sllli ti da, a 
R,cglli ... pe lo" Lages". tumbeUl 
hl'l\s ilciro, c !,clo .. Decrlodge ·'. 

Ad iallta-se '1ue o .. Osôrio" 
f' )U 'U lltI'OIl uma balee il'u do na
vio ('ollt c llrlo ll:tll fr ago::-. 

Tant o () D"pHna lnell to de 
Estad o 1l 0 I'tc-auH:'l'i (,UllO <: 0 111 0 

a COllli SStl O :\Ja l'í t ínw di z0111 
lJ ão ( 4' )' informações C'omple
tm; 50h)'(I () a ssunto , lllas a úl .. 
tima de ixou CllU'C YCl' que o lI a
\' jo tO I'{ledPH(lo lcyay a ('él1'gn 
gt·nll . ('Ollll l)'ccndendo uuto
nlúv f' i ~, a <.'o c oHt l'n~ ll lC' l'cudo
rias, llta~ que llão tl'an SllOl'ta
\'LI lllt tn i <.·õ(>~ df' g u e r ra . 

---- --- - - ---- - -&_- _ .. !tecife. \li (C, P.) - Chega 
R i6i1íiNZ 

I'a Il1 a i,~te porto, a bordo do 
Osório, ()~ n a ufragas do Roh 

bi n ~IOOl'C", afnndado a ~ 1 de 
luaio.

CrMito Mútuo Pre~ial 
Proprietários: J. Moreira & Cia. 


Siga o meu conselho! 


JUNHO 4 CÓRTE OS RESFRIADOS COM 

Foi entrpgue ao ;Jres tamis ta No ri vúl Ballio, 


residenle em H ~nsa, possuidor da caderne ta 

n. 	7.5.'9, o prê mio que lhe coube 


em mercadorias no valor de rs . 
 M istõlSerá extinta quando 
Á venda em tod as as larmadas e d ro garias 6:250$000 Hitler for vencido 

conlemplado no sorteio de 4 de Junho de 1941. Otto"'a, 11 (lleuters) - A 
" To<:ha (la Vitóri a " , qne será 
lcrada pal'a a lnglatelTa e pre
sent eada ao primei ro lI1in ist ro 
\\'inston l' lnll'chill , não scrá LLOYD BRASILEIRO 

cn<j nanto Hi tler 

MHi~ um fo rmidável so rteio 11 Cré dito Mútuo Pr l' diaJ es t ireI' completamen te delTo


JUNHO 18 allUgada não «PATRIMONIO NACIONAL» o Estado 
LINHA S: ARACA.lUiPORTO ALEGRE, RIO/LAGUNA E 

realizará no dia 18 dt' Junho, com um prêmio 'tado. TUTOIA/FLORIANÚPOLlS

I 

em mercadoril1s no valor de rs. 6:250$000. Essa tocha está sendo t r ans
 PRuXIMAS SAlDAS portada 1'0 1' 11m <)nadri-lIIotor 

de bombardeio por todo o ter PARA O NORTE: 
ritório <:a na<lell se, como parte COMTE. ALCIDIO: dill 21 de junho para Pdranagul\, San Radaoolo e Ollloln.. • 
da Call1 lla ll ha de a uxí lio par a r•• JolI.o Plnlo u. 13tos. Rio de JAneiro , Vitória , C/l.ravelas, Ilhéus e Araclljú 

ABATIMENTOS: Sómeate terã () passagens requi
Ii') t) milhões de dôlal'es destí  Federal. la2:1-Cx. pOliaI 1311 
o le va n t ame nto do Clllpl'éstilUO 	 dire ito as 

sitlldas por conta do Governo Tal. 
mulo!; aos gastos tle guerra . PASSAGENS: ~ó serão atendidas mediante 
Aliás, a te rça ]Jarte dessa soma ..S510NATUIV.!atestado de vac ina. 
fo i l evun tada ape n as (\111 cill t 'O DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN
dius, CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. N. CtlDIt./ : 

uno 40, ....U, I 

Semellre rl~
Ag/ln r la-Rua loao Pinlo, Armazem - Cáls Badar~1I Trlmeatr. I!$Ofl' 

9 - Fone 1007 12 - Fone 1338 111.88 '500 
Nomero ayullO ~%O' 

H.c.DA COST A ,- Aq~nt: No '"t"loI 
Anno

N_. f ' . I N~e~:~fl~~~a~~!a Semellr. 
Trlmealroao Jogue ora. Francisco Tolen. 

lino n . 12 B, (junto à fábrica Damlaai) colocll-se sola nova. AnnDaclOl medlul. coal,a"", 

ou qualqupr e ouccrto ('m SApAtos de borracha, gdoehas, 

c intos de senhoras, bulsas d't'tgllR, bicicletas e pinturas a 

Que o (à pistola) na~ mesmas: Correias de lona e borra

cha para tOdllS 08 fins .-Preços módicos. 


v.-17 110 dlre~lo alo 18 reapoal&blll ..pelol coaoelloa emHlldol UOI
ALCOOL de 42 GRAUS,,-_&rtta_OIUllpad_ol~ 

Produto lia Usina A. F. &ela. Ltda 
(COQUEIROS) Representantes eDISTRIBUIDORES: viajantes 

Precisamos para lodas as~,Remi~ DOMINGOS REIF & CIA. e zonas do Pais. Negócio sé-
Caes Frederico Rôla, s n. - Fone 1251 rio e lucrativo. ÚtImas con-

CLlNICA -MEDICA l!iv-2 ções. Cartas à FABRICA DH 
MoleSlias internas, dt IIII!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IFO~,HINHAS Rer. 601, CalXIA

Senhoras e Crianças em -	 3.097 - Silo Paulo. 
Geral 


CONSUL TORIO : 

Rua Felipe Schmidl-- Edifi
 Farmácia "Esperança" cio Amélia Nelo--Fone 1i>9l 
9 ás 12 e 14 ás 11 noras . 	 do DUAS CASASRESIDENCIA' 

Venotem-se duas ótimas oaA Elcola Jean Brando Im sua cau por corrlspondlncla Av:.... ~~~~!~ 1~:~' ~86 farmacêutico NILO LAUS 
sae de- moraàl8, ou para ue

DlvldlmaDle reglllrada 19b N_ ' 5U em 1918 góclo, à rua Nerêu Rllmos,
Hoje e Imanhã seri I IUI preFerida. em frente ao quartel do 14'.Dê IIrões, sistema moderno, para se Attende a chamados 

e B. C., no Eslrelto. . Oportuoo · ha.bllilar, mesmo sem preparo, 1\ proflssI101~~14~~~~~~~~=1I emprêlo de capllal. Inrorma
Orog.. nacionais e.tr.ngeir..·. ·. 

de guarda-H vrOB. Ensino com o auxtllo de I i Homeopatia. - PerFumlri... - Artigos çõel na re-daçl1o do ESTADO. 
_ 4 livros ql) t> guiam lacllmente como proreSI 

de borracha 
. .;I, ~ ~~r r~:~~I~~J~r . ~,, ~~r;~IO:~RIl~!~~~t:r-~: :!~Z~é Acácio Moreir. 

v-18 

'. res. O cur~o completo de 12 lições, que ADVOGADO Garante·se a:exata observílncla de receltu6rlo médicomi)v. ~S::iail~a4 ~r!: S ~~n~a~lflda~:,lo~~t:~a~~e::~ A~Õ~~u~~~~eee ~~~~:~~~s PREÇOS MÚDICOS VENDEM-SE 
300$ em 6 prestações, Peça Juospeto hoje mesmo, ao au- VISCONDE DE OURO R, Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do VENDEM-SE as casas os.I
tor m>.lls conhecido 00 BraRil. Portugal. Alrlca; lem mais PRETO, 10 Mercado, frente à Casa Hcepcke), 22 e 24 à rua Jolovllle. Tra· 
de 30 anos de ens ioo cnmerc!lll: habilitou Já um'l geraçllo Fone 1.277 fone 1642 ta-se oom o dr. Fúlvio Aduo
de aJunos: Prol. Jean Brundo, Rua Cosia Jr. n.O 194 . Caixa . 01, l rua Jolio Plnlo 18 (sobr.),1376 Silo Paulo. 	 ' ...____- _____". '_________________,_ 220 5v
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o ESTADO 13 de Junho de 1G-41 

CIRURGIA DA 
, EPILEPSIA e da ASMA ESSENCIAIS 	 1I Ecos e Notícias I· 

CLiNICA DR, MÓDENA 

;1-
m. .*:- .. •.. -:CONFOITÁVElfi·.rpn~.•.

Direlor: Dr. VI(enle de Módeoa. da Academia Nacional de Medicina 

RUA ABILIO SOARES, 140-- sllo _PAULO LWL:lJC9-ISPACOSO! 

. ." 

.., 

• Chevrolcl de 1941 .-tprcScl1ta dlla s sl' riC"~ de C":llnin lu-ws ,com os motores 
ambas com o!: m .. is possant es 1lI0 lon's d:1 d:1 S!>l' : U11I 

de 90 HP com 174 pés-libr:l ~ d l' tOl Ç:'IO e:: um super-motlllmais possantesConforme é do conhecimento de:: 93 HP com 192 pcs- líbr ;:l ~ de torç:io_ Com maior di !> 

puhlico , o dccrcto n," 891, dl' ltmcía entre as _ novo I ipo dl' dircçim ~ maisroua~na sua classe de25 de novembro dc 1938, ins 	 t'spa c;o no comp:lrl illlt'nto d o mutor ist:I, os C:ullinh(jt'!IAgências e 
titlliu um bloco oficial paro rc Chcvrolct de 1941 s,io os filais r(;n.- i ~ de l)jll:I":(I", ~:I ( I 1,:0; 

<.I i ~ Representações 	 preço••• ceituário de entorpecentes. con · 	 mais ~onrorlúvcls c cfi~·il:ntl· ,; ltc tôdo!>. Si" Sl-nhC1l' (- Jll:i~ t~por
Fu

. 
. ~ t' I '\-jd;1 l.ull :. 11H'~; 1 li.. " ,.: 11\<1 \" I siderado bitsico para o serviço 	 um desempen ho cfi t'út c: cconúnllco, ;:idquífillllll Chl Vrc,!l' \_ 

(.-hCti ·· e (C'r\"l'j,:,. :\ iIHI~' :"ro ,. :l ",... j'-]I'll lt·" , Coi.. pOlt.1 - 37 
, 'Oln a IW{'''':l'l1t;a ,it' :III !"ri.I :101. ·.. , d e fiscalização de estupefacienRUI Joio Pinto - 5 
:~ Iel'~:i~~1 u~a \·1\'l:li!~~'.. I ·~: i,~:~I' ;:~~ '~:~''':;: I, I' :~:I\~';' 	 tes no país. Agora o sr. Robcr
l U!'OIlô.ltu onl'i:d. 1I'] 1I'1 '''': l 'l)(;II HI.' li,. Fl'dt FLORIANÓPOLIS vai Cordeiro de Farias, prcsi
ra,,';lo C:lI;JI"ill('I1,.P, \"]'ulll,. : a ..: 1"11" 1"1 h 11 ": 
~l(!,~~~~I"O" ll1':,durt,· !' !nlJI:llil.anl.·.. ciu ;.h; . d ente da Comissão Nacional di.: 


Sub ·Ig_nt., nOI principli. Fiscalização de Entorpecentes, 

-re:;~,;a !~::~~ :~c~·;~'Il ~:ii;~ C'~l)ll; :~~ i:, I.;.:~~ I]!':~ .~'~~; , muncípio. do E.todo. Iacaba de ser informado de quc

taç-O<>s. ...!.!....,_______ �o aludido bloco se emjá acha 

-----------------IIU!:o nos seguintes Estados da 

União: M aranhão, Ceará, Pa · PRGDUTO DA GENERAL MOTORS 


raíba , Baía, São Paulo, Rio 

Grande do Sul .e Minas G erais. 
Concessionários : Sociedade Anônima Comercial Mmllmann 

A séde da D.elegacia ~cgional j~ll~id·~·~_m~~~- " lOSSÍVC ! llr · i :~~~~ :------.--- - ... - - -- - ..---.------~ 

. . 	 do r. A, P: r. fOI tr~nsferl,da pal',a gência, os elementos que possi . [MOVEIS DE IMBUIA Dtlma oc• •lao. -- Ven
~ r~.~ ~~~~~~;O~'d~~ n É~f:~i~ hllltem a apuração das condi~'ões I " g~~~~:.md~ll~;~~- cp,:,(~~
~' A seus prestamistas e ao públiCO em gerll , estabelecldas pelo cltado decreto · especial A vendH mal. outros móvei,: (iu.rda-rour'••, penteadelra_, •• Ia 

RIo Branco), e lei numero 3 284, de fo rma a . do ,'i_H'. mesa" oad elra.; bicicleta., motocicletaF, -- rlÍ li 5, vltroluF . etc. 


Tendo sido publicado nesta cidade um telegrama pro  O ministro da Guerra autorizou a p~rmitir que, na ?ata por êle ITERRENOS e l'A!'AS: Inl~rmedlnmo. compra" e ven~.s de toda espéCie. 

veniente do Rio dt! Janeiro, em que se procura insinuar 

uma situação difícil para a PROLAR, cumpre-nos prevenir ~ admissão, pelo Ho~pita~ M}- ~~e~~a~:'rll~~~~:~ ~~~cs~':,;el:~:, l Negócios de ocasião, só pela 

todos os nossos dignos prestamistas e ao publico desta ci Iltar de S. Paulo, de cmc?lI'm~s ç e q I AGENCIA Il\'rrEH)IEDIAHIA 

dade que se precavenham contra notícias tendenciosas, 
 ~e:s':.'idaJ: ' r~~sn's~O$~~~tl~'C;~~~ doE~:t~~odo c:o:;:~~~' ~ ~~~:~~~ I . DE MOVEIS E IMOVEISveiculadas por concorrentes desleais. cujo único intuito é u~a. a partir de 1 de julho pró- Nacional de Educação de Santa I E,trelto --- Esquina d I entrada no. Ctquelrop, próximo da Ponte. 
O de lançar o pânico entre os associados da PROLAR, a

fim dE mais facilmente conseguirem a transferência de seus xlmo futuro. Catarina e à Venerável Ordem 

titulos. em prejuizo dos próprios prestamistas. 
 . _ , ~ _ Terceira de São Francisco da ~____~____ 


O tato de ter a PROLAR. jâ há Llois anos, sido 
 O «D18no. OflCl~l. (Fed~"a l ), Penitência e Hospital de carida- I"- I'sar: o sr. Heitor Napoleão e srita, 

vítima de uma acusação anônima e ter o processo seguido de 31 de mala ultlmo, publica o d d S ' F' h I Iracema Freitas.
V·d S . I

decreto-lei n", 3.284, de 19 do : e ao .. ranC1SCO as su ven- I a Gela . 
os seus trâmites. isso em nada depõe contra a sua direto mesmo mês, que dá nova reda- çoes, re,;;pectlvamcnte, 3:600$000 	 CLVJI&<l 
ria, que sempre tem sido intransigente no cumprimento ção ao artigo 26 do decreto-lei e 4:8001>000. para o corrente a~ . 	 O Recreat ivo Clube Concór
das obrigações assumidas_ 

n". 3.200, de 19de abril de 1941, . 	 1--- --- dia realiza, amanhã, mais umaEsse processo encontra ·se em sua fase final. e os 
Estabelece aquele decreto-lei 	 ANNIVERSARIO!! das sua animadas «soirées» daninimigos da PROLAR estão em desespero de causa, por as condiçães prelerenciais de que 	 I santes.

saberem que têm de ser responsabilizados por seus atos 
gozarão os chefes de família pa-	 Passa hoje o natalício da gen- • 'rl1li icriminosos, 	 13v-3 ra ingresso no serviço publico !til srita. Antonieta de Medciros, ENFERMO 


~~í~'n~;~~~~~~ ~~~n~~r:~í~r:~~, .,' ;fUllcioná ria do ~, E. . ê ~~el~~ã~~~~h~~seCl:j~er~~:::~~~:
'A d · • melhoria I anlver· sr. Olavode funcionários, e de _Nesta data dccorre o cnfer~o o Antomo ..:'... ... Ira eClmento e missa salános quando se tratar de ex-	 I s~no do SI'. .Gu~tavo Lchmkuhl, da Sllva. 

t
;: tranumeráflOS, ! zeloso funclOnarIo do T esouro - ~ Acha .se enfermo, em sua 

lI'llIO' Jllha;, aanrOI, noral._neIDl e blanelas, senslbWzado& Determma ainda o referido Ido Estado I resldencla a rua Bl.umen~u. e 
com D laleclmenla de _JOAO VIEIRA DE OLIVEIRA, decreto-lei que essas condiçães ! . - . . em estado que msplra CUIdados 

M~:.ec~:'ri~re ·:!r"~=:i,~ 1:,dO~e~ua~:fm~n~:~:l:s c~~ea~ p:eferenciais entrem em v igor no 	 [ve~e~~~~t~~!e d~ ~~~!~Cl~U~C~~- o sr Dultá vlO Coelho, 

:~~8::::\fe1: :ula::::m:a:::.ad:~I:md:S~~I~~I~I:,~~:ndr:: dl~~S!: ~~~~~~ãe~~ ~9~~SP so- ARA I nárra da Cia T ele fômca ' I _ 
monllrados duranle a SUl enfermidade, AproveilandD a enselo, IlicltOll aos diretores de Dlvisão 	 MUltas parab;:ns está rece-ME DE AÇO 

- ::::.~. ~'l:::::.mn: !YI~~~m~ras~~tlr~~I: mJl~a f~~~II,:: dl1á q~: Serv"ços,e chefes de P;ssoal do; B W_ G .5 até 35 (0,16 I\h'l hendo hOJe o nosso patríclO sr EXPLICADOR 
'1IIIIIIda-lelrll, às 7 horal_ Mmlsterros as necessanas pro- 6 O mm) FIIH, cabo de HÇ ' ) e T eodoro de Ohvelra Santos, dig

2v. -- 1 vidênclas no sentido de que se outros m~teri"is. GUIlherme no e atIvo mspetor reglOnal da Prepara para admissão a 
-.=::-----------------=~---=-__:_-------....:.--=---=-...:...--- Jacob, Suo Puulo - Av. Rnn · empresa "Prolar". Gmáslos. Explica matérias 
'~ t 	 d d · gel Pestana, 1102 - C.P. 3521 • do Curso Secundário (com, a r a z e SOla F t' h ' . â . especialidade matemática),

PROFESSOR DE LATIM a i n~~I~~:nt~Jesr~tas.eu ~~~:;i: r~~ Preços a combinar. Tratar à 

___""'_____......._""'__....,..~~I Dão-se aulas particulares aos Oiiveira, professora do Grupo Es- rua Padre Miguelinho.n.IO_ 


HO.lE Sexta-Ieira HO.lE alunos e alunas do Colégio Co- colar da Palhoça. 

---....;,,;..;;;.;;;.;;..--~~-~-,;;.;;;;;.;;.;;·-;m;;..;;;.;;.;.;;;...-~.....,~--""""'...,.;;,,;;.;:;;,::.---~I~i~ã;Si~eC~~~~~~e~~~~laC~:~~I~ Faz anos h~ie o sr, E'rico ________6_v-_ 


C

CINEREX IMPERIAL CINE OnEON ~e~:~u:I~:nh:t~ar~~~o~~~ç~~: ;~~~~óg1~:~tor da Estação Me r,:l':!~~~'o~o::lr~ ~:r:rtl:~ir08. 
~,!~~:O l:a;- - FONE 1587 - ~'~~~:O ]:~~a; (;siSina Araujo FigUerêdol~s_3 E:::'~~I~!~~~:ndo para ca- ~~?o ~~md~eer~E~~rM!~~~r08 

A's 7 e 8 4~ horas 

As gran-finas Um dia nas corridas fuga para o FOG()S ADRIANINOSde hoje 	 Paraiso 
com os Irmãos Marx com Lew Ayres e Anlta 	 com Bobby Breen e Joyce PARA AS FESTAS ]OANINAS

Loulse 	 Cnmpton
Complemento nacional O.F,B. 


. Complemento nacional D.FB_ Com piem tinto nacional O,F,s, 
 ALEGRIA E VIDA DAS CRIANCAS 
Preços: IS500 e l$too 


A voz do mundo (jornal) 

Azarei chlnelel (Oejlenbo) 	 O Llltelro (Oesenbo) 

Line de Censura Preços: Vende o ARMAZEM KOTZIAS 
Preços: 2$000 e 1$500 	 2S500 - n500 - ISooo 

Livre de Censura 	 LlvrfO de Censura 42 -- RUA CONSELHEIRO }IIAFRA -- 42 

o sabAo 

~~YIBaE. ESPECIALIDADE" 
da WETZEL & cr 1\ .--JOINVILLE Marca reglstradll .. '. 

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa communt 

LADO Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Miguelinho.n.IO
http:in~~I~~:nt~Jesr~tas.eu
http:l:::::.mn



