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Nova York. 16 (U.P.). - O Ib ln MOOT" ap~n!~ .: ·prima I"o. d.talhe. .abre o alun. IIII"Q d. plrataria criml.noeca. bellv...lncla Cl que ". I\ClriOe leait1mlll. n.Io 1,"lIII\do muni· 

influente jornal de.ta cida. faeie" um caso -de" !,:ôifsiaõ' ,dàm.n~õ,' ta'- como .. .,tm N.nhUm C;Oft"UO d . direlto nort..cun. ricaJ\o... canal. ohei • aC1'MQanta l "Klt.ler 
de. "The Sun", em um dos alema que dificihne~t"; ;;pci -:: g éúmulando. tlm cupeato int. maclonal pod. rlCl iu.U· d.rem obrllJ<ldoa a aclot_ lu o pdmmo dlaparo. s.u 
primeiros editoriais sabre o derá deixar passar o Depor' ca'da ',fV'e" · pior. mG8 o P.... lled·lo. O. nalliat_ lCU\Ça. -m cnunprim.. nto d. uma 6co ...percutir'''. 
afundam.nto do "Robin tomento de Estado. Se .08 .Id~rité· m .rec:. t. Ucltaq&.. I'<UY\ elO mundo _..mo. do n_ldCld. naclonol". . .. P .. I 
Moor". afirma que o inci· fatos forem como o canaul pelaf6rmaé ~()mo'co~d~' ~~~é~.i.~ mundial."~, Acr~. O ..N.w "YorIo:Tirn..... sob .' O_ ~.cu""l~~ 0;' ~ 
d.nte constitue ato que po- os apresenta. justificar••e- zido o assUntó peloPod.r centa q~e tal,:,_ltrã.je -ofé'rece o titulo "Hitlerabr. -Of090"lnaqu_e' Hltl._~;~;'''I' .;:: cl 
deria "justificar uma decla- -iam as demarchea mais Executivo". '. .... • ... i toda justificaçaó moi'al • declará.' que o "Robin Moor" a querra con r_a _ ~, ,_ Cl_~>, 
raçao de guerra". O articu-Iextremas perante o governolista diz:"O relat6rio do can- de Berlim". 

aul Linthicum sabre o "Ro- O "World Telegram" diz: 


M•• Schmellnll • I

O lold.do Inlllêl 

Wash ingtun. 16 (Reuters) - o 
"boxcur" alemãu Maz Schmelling. 
e-ntre\'istado pelo cOrreSI)ondente 
d. "Columbia Uroadcasting S""s
tem '., em um hospital situados nos 
arredores de Atenas, a respeito de 
,"u. decida em paraQuedas na ilha 
de Creta, rendeu tributo aos ingle
ses. classiricandu~us de "lJons luta o MAIS ANTIGO DIAFtIÓ DE SANTA CATARINA 
doreos'" anrmando Que nãu acredi
ta\'. que os !luldlodos ingleses th'es Diretor-gerente: Altino Flores 
~m p~Uado qu~q~r muti~ç~OI_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~: :~~~a~:~i:i:~:~nicos. como ha· 
"Alguns dos meus camaradas". 

disse S~hmelling. "Que roram ca· 
pturados peJos ingleses. disseram

QU~o~i~~~~o·i:uOa.b~:c1:~:~õde:~ ...._ 
cregcentou que esperava que a 
guerra terminasse logo, afim de 
que pudesse reunir ..se aos seus nu-

ANO XXVII Florianópolis - Segunda-feira, 16 de Junho de 1941 N. 8270 

As manobras de ,eehli o R" h - "t' d Durante () corrente mês, , ' ie

" ' I ti elC nao respel ara o acor o ::~:::II::~·rt'o,~J~t~ ~~;~~~. ~:~st'::i~~ 
Londl'l's. 111 (PUI' (',l'l'\'lill' Ht'H<, hl', Ih' 11;1 Espnnlw. <'11\'ial1do llma llll'n~ 

da Hl'U~l'rs) - llldll~a\'til's :lll'ga- Sílgl'l1I da França, por inlel'médio 
":'s, .'Hlll~'.,dl' fontl's llC'ulras, ~I1lP:H'- (11,1 t'm'''l'a~ (~l'rlil'I', :~l:l'~'hispo dc 

merosos amigos, nos Estados Uni~ rl~II~. asslllalml1 <lUl' li p~)lJhca 1' 0 LJOIl c PI'll~l'~S elas (Iallas, o qunl 
doa. allllll"llllll' DaI:lan, a .1'<,S})t·I!O <In 111-lll.\'(' ]101" Il1ISao t'xplirHj' ao ~l'llcral 
- ___-------- gla1l'rril. SUSCllou (l!SClISSOC'S !CI,ll- Fr'1I1co ()IIC niio dc\'ia cOllsidt'l'nr 

Comprai na CASA ~ISCE lleSIHosas.. no Conselh,~ rlc ~llIl!s· como r"solvida a 1""'licipaç,;o lolal 
LÁNEA é saber economIZar' {I'OS clt· 'Jchy e que ml~Jt(),S coJ~ho- (Ia França nos dC'sígnios alcmães c 

Mais de 10 milh6es ::~:::~l;:SJ>~:~.~":;~,e~~~'ilci~'~·.~":;:'n~~~~~~: :::::;illJ>~~n~i':::~~~II:I"I:,~·:I':;ir::sll,;~]l~~II~:~ 
. de tone!adas ~e, a,ço rlceis,;o csla 'Inc ennccrdarlllll e111 illtll']lelHlcnria llianlc tio desidel'a' 

PIIlsburgh, 16 (H. r .l, ---: :'\O~IC,"- l'l'\'ognr somenle cm scgni,la a cer· In ,Ie Derlim c Bom". Como parle 
s,e de b,oa fUllle ,'Iue a lllllcd SI"I~S las concess';cs. sobl'elmlo quanlo lo aIH'eciil,,"1 da u]lin!:10 pública ,Ia 
~Icrl COIllPOrallO"., nma, d~~ n,lals loc~li7.açü{) {lo conflito com a In~ Espanha aguunlassl:', \'ivnmcnlc, 1ais 
JmpOrlalltes ell1~)f,l'sras sl~erUl'~I~as glalerl':1, A alihHle di-~scs ministros sl'HUI'allçns, cm raz:1o das "ondas" 
dos EsI.ados t.:mdos, ":ti amphar t' ra , nalnl'ahnenle basc:ula sohre a ril\'orúveis:' Illglalcl'l'a, o gelleral 
suns u~lDas para ra umenl,:1I' _'" sua "tilude da opinião pública C Imnbém Fl'anco ITcchcll, ,tizelll aqucles cir 
prnOntfw de ato de 10 I1l1lhot's til' )lel:t al11eaça dt' )ll'didn de dcmis.io culos, com snlisfaç:io a mcnsagelll 
toneladas 1101' mm, no inlt'l'C'sse lia em massa dt.~ altos runciomil'ios C tlt.' que foi portador () cal'(lcal G<"l'. 
dcfcSQ lludon:!1 Ilol'te-mnerica na, dip-lomHtas, caso n ])olítica cio al-

A. ampliat';cs e inslalações des- Illironlc Darlan resnlt asse em guer
sas usinas teriin 11111 custo tl\"alitlflo rn al1l' j't3 l'l1 l1'c a Fl'ança e :1 Gr.i
('111 50 milhões dt.' dúlm'l's, Oret:lIlha, 

Sube-sr que outrtlS im]HlI'tanles Segundo outl'as infol'llWçÕes dn 
('lIlprÍ'sas sidenkgicas nortc~:llll('ri~ Ill('SIlUl Ol'igt'lll. o 1llal'ecllnl Pctail1 
canas pl'efenrlcm tml1hi'l1l fIIllplim' quis ('lls:lial' ou limitar n illlIll'Css;iu 
suas usinas e HUlllcnbw eOllsidcl'a- Pl'l'jgosa que tal política poderia 
\'rhnrnh' R proul1tào das mcsmas. crim' no esll'allgcir'o, (Jl'illcipallll<"n-

I~ 
LHEFALTARlO ADMIRADORES ••• 

Rl<da a beleza de sua cútis com o uso 

cfJllslante do Subanele Gessy. Feito de 

puríssimos 61ros da nora brasileira e per

fumauo com U1I1 fino "bouqueL" de essên

cias naturais, Gcssy rcmm'e a maquilha

gem e os resíuuos cutHneos; limpa e ucsobs· 

true os poro~, sem afe

tar as funções vitais da 

pele. Gessy é econômi
co porque produz muita 

espuma e renue mais. 


UM 1$5011

Gi'ssY 

S.. O.. ,b o tít.u..•...••l...•.....o......•'..•, ..Pi.rat.?ri...a•....•.. •••.. jUrídica.• aos Esta.ao.• Unidós foi afundàdo f6ra de toda Unidos, . há muito _ t."mp.o..-..:: 
O "Herald Tribune" de.~lC11'.a: para proceder livremente nOa Bona de combate, quando de todas as maneira.••ál. _.' 
"O afund~mento é flagrante mares "em qualquer ato de realizava viagem totalmente vo a de ·recor...._r Ato ,á.!'mae",: 

Par. evn.r O bom'" 
b.r_1o cIOs tiOipl

••llln.....1 
Lonures, 16 (A. P.) - Na 

sessão da Câmara dos Comuns. 

1i('I' , ficando, entrctnuto, célico so
hre o rorçu ,Ia resislência dfJ minis. 
(crio de Vichy t.'onl!':1 :lS inlrig<ls do 
Hlmir:lIIle ));:11'1<111, 

n dC' llo1m', igllalll1t.~ntc, (llIC, ~l'
AlmeJo a opinião ti<' diplnmralas Ilt'U
11'ClS. n nlllt':tça tH' l'mànicn \'is:l , pela 
Sl'glllldu \'C7., a ESllUlllw, llma vel, 

C(lll' o fllC'hl'cl' CJucreria C'sclarecer 
,lefilliti\'Hlllcnlc a silnação uêstc 111
do, e pensnrin em respondcr no rra
c~,sso tia Síria pelo fcchnmento do 

~=--Il'd_ill'r_"'inc_oo_cid_clll,_!l.__ 

~ ~~~~~~odad~set~~~~:lteiros 
Silo os doces trabalhados 
Co'o bom Fermento Medeiros desconhecido. que dirigiu sobre êle seus possantes holofotes. pare- SOId.~1 e m.rlnhel
-Até um. semana de- cend? procurar rconhecer ,se a embarcação er~ nacional. pois logo rOI G:.:.c::el .... 
poli dOI .1.ml.I.... 

I,flndres. 16 (Reulers) - Lady 
AsLnr, em declarações I)e~ante a
CÜ,m~r~ dos Comuns. ·narrou um 
eplsodlO Que troduz. com loda a 
fidelidade. o eslado de espírilo da 
população inglesa. Revelou Lady 
Aslur Que um dos habilan.es de 
IIrist"l. logo depois que a cidado 
sorreu os ereitos da " blil2krieg" 
o.rca da " Lu fi warre". roi interro. 
gadu pur um jurista americano. que
lhe rez esta pergunla: 

"I'or quanlo tempo pensa que 
vocês. ingleses. aguenlarão 1" 

A isso o homem do povo respon. 
deu calmamenle: 

m~~~~~ .~,ma semana depoi. do. al' 

\Vashingloll. 16 (A, P,) - O RI', SUIlUler "'clles. RUO-SC
cl'ctário de ERtado , afirl1lo\l quc os fatos ( ~()l1eCl'ncntcs ao a
fll1HI.,?-lllell to do jlHobin Mool''' estão alélll ele qual~lUCl' dis
cussao; C acusou I Indiretamente , a Alemanha, de Violar os 
tratados illtCl'lla<:ionais sobre a guerra sulnuarilla. 

O sr. SUIllnel' \Ve lles f ez estas clüclarações Cln cntrevista 
coletiva à Imllrensa, baseando-se - ao qne afirmou -na evi
dência l11ais do que clara dos onze sobreviventes clêssc navio, 

que ~e :.:~-~~~::~~I~r~~ ~~e~i~~'a~~ ~;;~~~~n que os Estados Unl
dos sustentam. firmemente, que tanto a Alemanha como os 
Estados Unidos são sinatárlos do acôrdo internacional de 
1930. pelo qual os submarinos são obrigados a tomar as pre
cauções necessárias para garantir a segurança dos passagei
ros e dos tripulantes de qualquer navio nlel'cante antes de 
afundá-los. No caso do "Robin Moor" - declarou o sr, SUln
ner Welles _ os fatos falanl por si lueSlllOS. 

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Cura0 de AperldçoBmeoto • LoogB Prática DO Rio de J80elro 

Consultas diariamente Per I,:b:~dfs ~~ 1~ 1~D~::18 

Consultório: Rua Jolio Pinto n. 7. sobrado - 1<ono: 1467 


Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 


Navio desconhecido em águas da Baia 
Baía. 16 (C. M.) - Pela tripulação do vapor "Ilhéus". da 

Navegação Baíana. foi avistado à 1 hora da madrugada um navio 

sir Thomas Moore sugeriu que 
o govêrno "colocasse alguns 
prisioneiros alemães nos hos
pitais que ainda se encontram 
(le pé - e désse conheclmen
lo disso à Alemanha". O ora· 
dor eontinnon: - "Isso pode
ria poupar êsseH hospitais COIl
t ra futuros h011lhardeios". 

Mais de 10.000 malas postais 
retidas no Interior gaúcho 
Pôrto Alegre. 16 (C, M.) 

as (JlIais S(~ CI1C:::Olltravanl l'eti 
das em "úrios )Jontos ell1 eon
Re(ll1i~lleia da int.errupção do 
tl'itfcgo terrcstre entre esta ca.. 
pital ü o Hio . Bnl 'Marcelino 
Hamos , csta\'aUl ('clIlcnas de 
malaR, qne foram levadas lla
l'a Pal'auaguá. ]lara dalí sere lU 

conduzidas a Pôrto Alegre. 

Homens fracos 
Homens nervosos 

Homens esgotados · 
Homens emmagrecidôs 

.v. S, 5ahe~e o Oleo de 
Figado de nnelllhau é o nmis podcro~o 

~i~~~~i~li~~1.II~i~r;r~~~1lf~-V~~~~ E~~llc~~b~~ 
que o Oleo de Fígado de Bacalhau se 
cncontrn, agora. em PastIlhlls cobertas 
ue nssuear. 

Portnnlo, se quer, Ilc racto, nugmen... 

~~L~ :~~~l~~H:.:f;::~~~~t i~,a;'1;~E 
lhns MeCo)" de Olco de Figauo de Ba.. 
calhau, Se não augmcnt{tr de 2 a :I 
kUos num mez, seU dinheiro Ih, será 
resliluido, ... . 

d~POls se afastou. ~sse fato passou-se a 58 mIlhas ao sul desta ca- La Linea. 16 (U~.) _ Oh. 
pltal. serva-se em Glbraltar a pre

• sença de bastantes nlilitares e 
O 1I0VernO ,.nk.e I eeDevemos combOiar)) marinheiros franceses que con

protelt.ré . t1uzem uma braçadeira com 
Washington, 16 (.lames Strc- Wasl!l1lgton. I? (y. T·) -:- bandeira ele seu país e a legen-

li. 

big. ela Associeteu Press) _ C? p~esldel;te d.a cO~Ulssao n11- da "La FralH:e". 
Soube-se, autorizadamente. que l.'tal .da Camal~ •. SI. May, .qn~ Nos refúgios da fortaleza fo
O govêrno dos Estados Unidos I;, anllgo do govel ~lO, declal ~ll. ram instalados hospitais. cozi
protestará vigorosamente jun- Devemos combOl!lr ?~ navlOS Ilhas elétricas. refeitórios e 
to ao govêrno da Alemanha mercantes.. no Atlantlco. com camas. ou seja o ,necessário 
contra o afundamento do Ro- nossa n;a~ 1111.1 a de gue:ra. De-I para uma vida subterrânea, 
hill Moor" . exigindo ao mes- vemos (elXal que ,os tIros ve- -------___ 
mo tempo garantias da não nham,., Mas precIsa~J(~s ate~- ~ASA MISCELANEA, dlslrl
relletição do incidente e inde- tar.bem. de quem partira. o PrI- I>uldora dos Rádios RC.A. VI
nização pelas perdas de vidas ~elro ~Iro e ~uem llodelá, r,or clor. Válvulas e Discos, - Rua 
de cidadãos norte-americanos fml. deixar fora o outro . . • Traiano. 12. 

~la~~i~~~;~o da propriedade Ir;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
I 

Especialista; assistente do Professor Sanson 

do Rio de Janeiro. 


Conlultel ~ pe1l, ~a~~!~' d~~a 310,.'16 
12 


Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447 


As atrocidades fotografadas 
J~o lldl'es, IH (HclItcrs) - Uma Ipl'escnhu;üo udmini.vcl uu calcdral 

série de 64 rotogrllfins, repl'csen- IIe SIlO Paulo, rodeoun por chamas 
lundo os hOl'Tm'cs dos incêndios c coluna!; de rumaçn. Trinla c qua~ 
cammtlos ))clos ruids Oél'COS, na ci· t ro dessas coleções serão ofcrcci
<lndc de Londres, serâ em bre\'e du!t nos cenlros Jornalisticos de 

~~~lt:;~::i~IQtI~"~~I'~:' j~cnn~~=~I~: d(~~ NO~'n York, \Vashingtou, lndionó

S~II c Inmbclll do~ Dominios bl'illl- C~~::'o!~~~I~~;c:!:~~~~li'CO,o~~:wda~ 
n;'~~;~ne~l~ll~..~~~I~~S~O Cluuc de lm- J,unciro l Montcvidco, nUC~05 Aires, 

p Essns fotogrnfhls t~m por fil~1 ~n~~~!a~~, ~~~s~~~~ ~Q::~~: ~~:I~~: 
:1~~' 1~~~~P~l~~~)~;o~l;~o;:~;~~ :;~Sg~:;: ston, COllctown c Jouncsburgo. 

ru, uma idéio das utrocidadcs dos As rotogr nfins roram cxibidas cm 

A siriUs é um P1~i!lIJ~~? 
ATACA TODO O OR6kN;JfSM,(i),1 
Pense na lua geraçlo. NAO CASE .etn~exâ'ffi~"t, ÍIi'édi~!Í 
ou tome a!lt, da. DO'pelU ....nu ~dto. - do ,rende 

E' o depurlltl'fO d. COt:IllallÇllpara~ ,.!~lIiU. e o 
ReumaÜlmo. E foi adotado ol1ol.llIieí\te ..~o ·· I!~êcito 

como prova a requlaiçlo abaixo. 'lento deJoduretr. 
Inofenllvo ,. crlanoas. Alradávelcomo Uc.Or. 

bomhul'dcios de que Lontll'cs roi LOlldrc!$ c atrnirullI tnl odmiração, 

villmn e dos exlensos dnnos canso- (Juc surgiu logo n idêia de djslri~ VIDROS DUPLOS - Já se encontram' venda 

dos a iSI'cjus, 1ll0nnmclltO!\ hislóri .. bni-Ios como prcscnlc dos jornalis.. contendo o dObro do liquido e custando menoa 

cos e ediricios, las de Londres aos seUl COlegAS de 20% que doil vidroa pequenOl.


A !ololll·.rJ. Jll'lncipQI Ó IIll1a re- alem·mar. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ololll�.rJ
http:protelt.r�
http:habilan.es
http:dcmis.io
http:tal,:,_ltr�.je


z 
IrllllrlldllCltl do lenhor'eMa, do.....ao. -
HOlPttal eM (.r.......
I...... , EDITAL

DOres no. ·Mu.culoe e nas·.hlnlu P.-,.. ~. FORNECIMeNTO
Acç40 Deficiente doa R ..... ·<n. ord.. 4. .... . '\41111· 

A cava fandameatal do rheumatismo eu .. Dliit'~tln .da IflQlnd~do doI
coatra-Ie na falta de cumprimento de IM S~rlho~r':JéIÍl8 dOI -/'PaI801f' 

tarefa por parte dos rins. Este.. que de...em , HÕlpitàl""de" Carldádê. : df'ltR 

eliminar todos os traços de su:;'stancia. tOK1ca& 

ou Uapuruas do organismo, eslAo pcrmittindo 
 ~:f&~~4.fe;:e::~00 ~r: i~t:~:~eque um CllCestO de .tido urico se .«umule e 
penetre em todo o organilmo. 	 mês, 'A. ' 12 borap, receberA 

Eateacido urico rapidamente forma c.ry.taes esta Irmandade e Hospital. na 
al(U4os. , semelhança de agulhas, que 8e sua Secretaria, propostas em 
alojam DAS articulaCj6es, causando a .ua carta8 rechada8. de lod08 08
ialammaçlo e riCidu e as cnlciantcs d6rel 
do rheumatismo. O tratamento apropriado drtljl08 nece88árlo8 ao 8eu 
de1'e fucr ...altar os rius ao seu estado normal, consumo, durante o 8emestre 
afim de poder ser filtrado o .tido unco. É de julho a dezembro do cor· 
por isso que as Pilulas De Witt coa	 rente ano: 
_PeDI dar al1iTio permanente nOI maia 
rebeld.. casos de rheun~atismo. Os proponentes poderilo 

M Pil.lu De Witt actuam directa.. obter IIS listas completas de 
mente sobre os rins, dnolTendo-lhcl todos os artljloP, aos quais se 
:U~~o~=~m~~ filtro. du 00- rerere êste editai, no Hospital. 

ou com o lrmilo Secretário,
sal~= ~~;o PJ:~ h!~Tlei:ptses~IS:~ à rua Felipe Schmidt D". 36 
Pilolu -De Witt. As legitimas Pilula. De Consistório "Dl FI"ri8núro·
Witt para OI Rins e • Bexiga acham-Ie , 
nada em todaa as pbarmaciaa. II~. 3 rle Junl." de 1911 . 

.JULIO VIEIRA, Adjunto do 
S,'cretMio 

220 8VA IIII.-ti 

Representantes e 
viajantesPAU OS RINS IA IIXIGA 

?reclsamr'8 pMra todas ti, 

a zonas do P"ls. NI'gócio sé 
rio e lucrativo. OtirnllA enn 
ções. Carta8 à rAHRICA DII 
FOLHINHAS ReI. 601. Caixa 
3,097 - São Pal1lo. 

VENDEM-SE 
VENDEM· SE 5S casllS OR. 

22 e 24 A rua J"invill ... Tra· 
ta 'se com o dr. Fúlvio Aduc·Col1panhia • Aliança ~a Baia» clt A rua João Pinto 18 (sIJur.). 
220 5v 5 

Fundada em 1870 Side: BAIA 
Sequros Terrestres e Marítimoo 

Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Realizado Rs. 9.000:WO'OOO 

Reservas. mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assllmida~, a.929.719:000S000 

Receita 28.358:717'970 

Ativo em 31 d~ dezembro 85.964:965'032 

Sinistros pagos 7.323:826.800 

Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 22 354:000$000 


Diretores: 

Dr. Plmphllo d'Ulra Frehe rle Carvalh '. Epipltanlo J"sé 


de Souza e Dr. Francisco de Sá. 


Agências e s"b·agências em todt. o território nacional. 

Sucursal no Urugu~i. Relluladolfs de av.aria.s nas prln. 


cipais cidades da Amoica. Europa e Alrlca, 


AÇJente em Florianópolis 

CAMPOS L 0 ·8 O & (;a. Or. Remigio 
RUA PELlPE SCHMIDT N. 3Q CLlNICA -MEDICA 

Molestias Internas. deeat... pOstol 11;)·- T~hDho",tOB3-I!nd. T~I. • ALLlANÇAt Senhoras e Crianças em 
OeralSub-Aqente em LaOUllC. Tt;barão. ltaJai. CONSUL TORIO : 

Blumenau e Laaee . Rua Felipe Sebmidl-Edili 
cio Amclia Neto-·Fone 1592 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESIDENCIA' 
Av. Herclllo Luz. 186 

- Phone: 1392 

ALCOOL de 42 GRAtJ·S; Attendeachamados 

Produto da UslBaA.'. &: Cla.Ltda '1~14~==~ 
(COQUEIROS, 	 l •• 01'1\.0 O('URlmO I 

D 1ST R la U I ,D o a E S: 	 .. . . ~r. Noemy V.lle Rocha. , 
clinicl em Porto Alelre. atte.t.. 
quo • "WIlR Dl lOGutIU".DOMINGOSRDTZ & elA, " um opti. 

mo depu·Caes Frederico R61a. 5 n. - Fone 1251 rativo do 
11ív·2 .. 

Farm6'ci,. "Esperança,) 
do 

Ter~enoB ;noBalneáriofannacêutico NILO LAUS Escolha i4 o seu lote de ter· 
reno no Balneário da Ponta do 

Todos os tltulos em vigor. portadores de uma das combinações lIupra. serio Imediata. 

mente amortizados pelo c!lpltal garantido a que têm direito: 


na Séde Social. Rio de Janeiro ou com o AIt~nte ADOLFO BOI-:TTCHER, Florlanópo

'Oõ'o'omij'iPooo 
A Sul América Capitalização 

acaba de: pager o TITULO Nr 437.932 COMBINAÇAO AlV do 
valor de: 10:000$000, ao Banco Nacional do Comércio neste pr.ç., 

por conta de: terceiro 

Procurai conhecer os de lalh ~ s de~la~ vaDtageos para razer economia segura, prática 


e Interessante, 

Solicitai hoje mesmo luformações no Agente: ADOLFO BOETTCHER 


Inspetores e Agentes em todo o Pais 


O próximo sOl'teio de am r· rliz'lçãCl serã realizado no dia 30 de Junho de 

1941, ás 14 horns. 
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Aulas de bandollm I 
A música é urntl nobre e 

bpla Artt'. Eduquem SI! US fi· HEMORROIDES:::~: °l~~;;;l ~;;~~::. d;l'Ors,,~~~;.1 fazem da vida um suplicio!
Ilnr/l B f\n~olim. Rua ~i1v81 

Si tem irrilaç:io rt'lul const~mtc. comichi'io ou.JRrdim . 155 (Prainl\li) - Sr. hemorn1gins, cuid;ldo! Sua ~;lúde cstÍl serimnen-

DAltlO FEIJO. t e ~mcaç<ld<l. UIi\ lk~inü,.l o Oll mli:lmento n o I 


2t3 15vs-5 	 tcal mncn l o pode l l':l;l,cr cOlIsequcnci us gravi!;si 
mas. Pn·\' in~ ·se porlnnlo, logo q ue sentir aquê· 
Ics si n tomas, us:mdo n PomHda M au Zan pllra 
.IS H C'morroid!'s illtcrnns e eslcrnas.

JAci DAUSSEN • ProporciOlHlncio .. Ii ... io d esd t: as primeiras

SENHORA a plicações, a P omada Mnn Z.m acalma a irrita· 


ç lio, dcscongestiollíl as dila t ações c, d ada a sua
participam aos parentes e ação an tisetico-bactedcida, ev ita todas as com· 

pessoas conhecidas o nasci' plicações infecciooas, C"da bisna,a tem uma 


mento de seu filho 
 duula para fé1cilita r a aplicação, 
A venda em todas as Farmadas e Drogarias.CARLOS· ROBERTO 

Fpolis., 8 - 6 - 1941 ~~~iri~~~deP~~u ~~~J~R~ID~ 1 
3v 3 borato"":c~'::p:i~:doC~~~:pO::~n~~: de" f~$~~ Jan::J 


JOÃO JOAOUlM ROSA 

• ADÉLIA SILVA ROSA I REPRESENTANTES 

participam a parentas e amigos Importante Empresa de l)apilaliz.çll.o e Contruçõp~, 'T 
o nalClmento de seu filhinho precisa de aRpntes ativos p8r~ ~sta capital e todo o Interior 


JOAOUlM GERALDO 
 <10 Estado. (Jtlm"s comissões et'rden6do. Cartas à Caixa 
ROSA NETO Postal. 938.-Sllo Paulo. 


Ellrelto. 12 _. 6 _. ~1 
 Sociedade Cooperativa de RespoDSabilidades 
5v. 2 Limitada
I 

Banco de Crédito PopUlar e 4gllcoll
Os Melhores Médicos! di 

Mando Aconselham I Uso... de Santa Catarina 


Rua Tralano n.O 16 - S~de pr6plla 

Reilstrado no Ministério da Agricultura pelo Cf'rtnlcadJ 


n, 1 em 20 de Setemhro de 1938. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

C6dlgos usadol: NASCOm li.• 21. "Iça.
FLORIANOPOLIS 

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestimos -' Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento. 
Tem correspondente em tod08 011 Munlclplos do Eltado. 
Representanle da Caixa EconomlC& Federal para a venda 

da~ Apólices do Eatado de Pern...mbuco. com lortelo 
. semestral, em Motlo e Novembro. 

'Igl t.OS OI COU"DS CIS IJ6IlcIl , ...rala • CII "1U1I 
CI d. Slo 'laI•. lIlau "rala • "naaRcI. 

Mantem carteira e~pecla) para admlnlstraçAo de prédio•• 
Qu.; ....!... GRÁTIS o li_---------- Recebe dinheiro ·em depósito pelas
J. R ••• it..Culi".ri..1 P.~.4 melhores taxas :Comp."lrl. C.rlo•• I"Ju.tri•• C/C A dJspolllçll.o (retirada livre) 2C)6
- C.i•• Post.I, JUP. Rie.Nolft.!"!""'"____~ 	 C/C Limitada 5% 


C/C Avlllo Prévio 11'111

CiJ.~E.,.--!.. C/C Prazo Fixo 7% 

Aceita procuracao para receber venclmentol em to· 
da. as Repartlcllell Federais, Estadualll e Munlclpall. ~ lt , . 

, "A,,~,,· · 

do Leal. As construçOes aumen. Hoje e .manhã será • lue preferida. 	 <', ~pnlls
tam. A planta dos terrenOR acha

Orog.. n.cion.i. e e.tr.ngeir .. se com o sr. Arl Santos Pereira ; " í, . . ,.. •.•.... ~', . . ' • • 
que se acha encarregado da Homeopatia. - Perfum.ri... - Artigo. venda dos loteR. a.c~~.~s~. 

de borr.ch. 
SOJ;REIS. IRMÃOS? Quer ser feliz ,7 

Garante·lle a~exata ob.ervA.ncla de receltuérlo médico o C~Dtro E.plrlta I.uz, C.~ldade ' Em negoclos, amores. ler 80r
a AmOr. IUDdado M 22 RDO., à rua te. salille e realizar tudo que CAI.:ENDAItIO RELAMM4irO 

PREÇOS MÓDICOS IIaIs L.cerdll, 54··Rlo de J.nelr~, deesla? Mande 1$100 em sellos _ PATENTEADO SOB N.· 2484·-
AnA NOV'DADI • 'NTI.nIANTI M'.OVIITOIA ,.O'".ANDAR. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edW.cio do ~~~~~~u~~~:la~:d~f:ra~:!:; e escreva ao prol. Ornar Khlva. ftnIIM 'ZhU • JilIM!ftI "hlnll • Mina", ..Imllllkl H cfl,lel. I".:,.st'''fl 

Mercado, frenteàCaaa .Heapcke). 1I01Oe. tdade e ruld'ocls, J"Dlando Caixa Postal. 407. Rio de Ja· Fabric~~I~~~ ~~:}P!!~llpf~OU
tODe UM2 .=:::~t:. 'selado e lub.orllo para a ~:Ir~bt~~~rll:~~~~,lca~o~pe~:~~ AMMtnI ,.te c_mie I 4$000 etft ..101 ,0...1, - Attlhlft.1 A••,,~'

1'.._______ de. · Iortuna r Ia\lde. Nlo hullr. 
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..__ ______________________ .. ..___._.. __________________,.~ODM==~-=' ~~r~·~~_I_.~.a ______ _____ 
factar d.l0 E~~'a.do SAÚDI GOL'F· 

OIar/o V'SPITII.D 

Redaoolo e omolA.. , 

ru Jo&o Plnlo ÍI. 11 
 ~C l"Tel. 102:l-ClI:. poetal III} ;' l. ~t \,~~ "J~

ASSIONATUIIAS 

N. Cutt.,: ""~... _ , o." .~.- 'lho; ..oaó allu,a ..a.i . . 
AIIDO .0l000Por motlvo de viagem pa Bemeelre !ZIOOP 

ra róra do Estado, vende-se Trlmellre 12.000 Cultura ingles~
uma mobilia de qUBrto, com ~~ .~ 

Hin. J:\ (c. M.) - o "Correio " -,Namero nalao IZOO 

Iillbilla, um rádio 'Phillps" ~:~~tl~:I1,J?~" i I S(~:~:~~~~~ ~~~~~~~I~~~ 
uma máqUina nova de C08- clt' ter. (m ire nó!'> , a Socieda(lp 
tura .praU., outros móveis e 

pleta e nova, em madeira de 

Almo de Cultura J ng lc~a é c:e l'ta men· 1j '\ \,Pi -"l8ealoInvariados objetos de uso do Trllllealre ~~~~:~~t~('~~~~~lt~)~gn~~:;(' 11~~~\~.?;~11~ 

méstico. Av. Rio Branco, 74. <:(10, q l ll' ta n to n .'m fazendo em • ouc,..... o curto ' inol, 


228 14v-5 Allin9. a bolo.
AllDaDolac medlaale ""DI,aoto ! ~ I:~)1e~~~ , :N(~~I~~~:)d~n~(~~ hl~~~l~~~~~ 

r.(!~di;: !~~f~:j:~~(~(:( J~:\~f~~~~~,~~ 
tti:"pll~it:.:1O da A ~!'ociaçü(l BI'a
:-:ill' il'a d(' ]Jll pl'en~a qU lI1ze lHa
II'jc'u la:-: gratuito:;, N;Hura~men · 
11..' l' uma (',l ima oport llnlltad(~ 

;;:/1··_....) 
J / DUAS CASAS ~~;J~:b;\i::~i.~;~~i~~~~j

qu<.' j.ú po:-:suam. da mnt6ria . _Ven<1 em-se dua8 ótimas ca· . ~.......... . 
Alem de uma d("mOJ1 Btnu::;:l()
sa8 dl' moraôla, (lU para ne· clt' cOl'fli~l1idatle e s impatia. ()
gócio, à ruI!. Nerêu Ramos, MO'l'im e nto opãso loco e m . ltW'oçã o o loco o Uinge o 
em frente ao ~(~;~~~ I)~~(I~O~'~~;~~~~~;C I1 ~~rit~~ll:I~~ lI'Ja.-imo. bolo . ol/ingir o bolo. quartel du 14". 
a. C., no E~treito . Opurtuno ~~i~~ I~~~"n ~~~ l ~ ;~~\' ::I;~I~~~~S(J~~~i n~~
emprêgo de capital. Informa. COMO SEGURAR O TACO
ções na rl'dllçllo do ESTADO. ~.:V~~~f!~'al~I~\~c~i('f~l~::~Ose Hn~~O~ J~~~~~d:: ~::~:~::..::~~o:sts:~U~ j~~' :mU;Ol~:Sar~P:~~I::~ 

oCcl'eee. 
O conhecimento e o trato da 

língua inglesa cnda din resu l· 

v-20 de tnco , uma peQucna b ola de bor racha massiça em deloito orificio' 

cspnçad os no solo, de 100 n 550 metros. A victori " cabe a quem, 


tHm dl' mn inr ll tilidalle· Ainda com o menor numero de gol pes. coUocar 3 bola nos oeiCidas. O alt o 
A siluaclo, hoje, é custo dos apetrechos e .:I e xtensão do cam po necc.san os. te:m im·CÃO multo melhor ~~~~~'~i!~(IJ~1~;i~1~61~~':1~i~~\~cJ~~ pedido a populari zação desse solutar ,port o 
pCI'mitil', o. professores h rasilei· 
ro;;; que q ueiram conhccer

Washington, 14 (R. l - O 
Nenhum h ab ito se popuJaTiza em n ossos diat, si não f: limples egeneral Robert Richardson, 
economico. O habito de fa.Z'c:r li barba em casa s6 .... enceu no muno~ 

Icretaria da Guerra, decla rou m',:i~::.~f~~~~fr:~IJ~~·~~t~i!~~i:: do int ei ro d epois que: lurgiu o apPllrelho G ilIet te. Do millíonurio 
chefe de uma divisão da Se

lSPEClORAIITt (MERGICO ~l·jO!'. ao t rabalhador , todos podem hoje. a raça. a clle, b arbur· sc: dia·. que, na hipótese de que os Es
MTlS(~': E,!~mKCIl Assim ('omo é agOl'a a vez riament e: un casa. Adquira uma G i11c:ttc: c, em seu proprio bene· Itados-Unidos venham a ent.rar do~ PI'OrCB~Ores, ser á anlanhã a fic io, passe: a useI·a todas as manhiis com as incomporavei. lamin••"fECc41s DAS VIAS RE5PlAATORIA5 I na guerra, a situação do ma du::: jOl'na lbtnB. i\las, para que 

GiIlette Azul. Poupará tempotnl S(~ dê. é indi::.;pensável o tra· 

to da língua inglesa, exatamen· e d inheiro, p rotegendo 3eu rol · 


teria l militar é muito melhor, 
hoje, do que se podia esperar. te () q ue n Sociedade BrasileÍl'H t o contra inCccções pt:ri&osal, ! O general acrescentou que a ele Cultura 1nglesa está, nes te 
falta de tanques e bateria~ an  mome nto, oferecendo a quinze 

mo",·os CJ ue se queiram valêl' ti-aéreas será sanada an tes do c.1o~ extelentes cursos pot· ela
fim do ano. mantidos". 

C.iu "'PoetAl 1'191 • Rio de Janeiro - Gillette ..c.e
. .. . : ~ E NADA FEITO 

Nôo imparta...a quão eedo começaue o se r ...iça 
de casa, parec ia que nado tinha feito! Cada 

d ia . as '2 horas. u .hGusta, soffria prostr05ão 

ne,...oso. Depois de ter consultado a seu medi. 

co, este descobriu que o roi .. de todos os seu. 

desarranjos éra " prisão de ventre insuspeito". 


li Resfriado M~' 
no -.... 

E o conse lho do medico para todos estes moles EvI~ perturbar-lhe o estomago am 
CGmmuns e ro um cópo d io rio de ENO, amai. medica,*, Interna. Friccione ate 
puro e sl! guro sal e fl e n cscente: El le sobia qua alllviante unlfualto no ~ • 
ENO age noturalme nte sem forçor o organism• • 
c que só existe um "Sa' de fructo" : _ ENOt ef!~.!'ta~~C}~

da noite o dia. 

AS LÂMPADAS 
EDISON· MAZDA G. E. 
OfERECEM AGORA A TÊ 

20 %MAIS DE KONOMlA, 

E GRAÇAS AO NOVO 

fiLAMENTO DUOSPIRAL

I I O -'-'S-AL DE FRUt 
--.....;..~;;;· " Na Vulcanlzadofa -. , I·· ---~"---'-""-N•,..O Jogue ora Leonetll, 11 rua AcAclo "Moreira . . . : . . Francisco ToJen· 


IIno n. 12 B, (junto á Fábrlca'Damlanl) coloca.se sola nova, 
 ADVOGADOouqualquer concerto em sspatos de borracha, g.. lochas, Consultas e parecerescintos de senhoraR, bulIas d'água, bicicletas e pinluras a Ações clvle e com6rclals Duc o (á pistola) nall mesmas: Correias de lona e borra
oha para todos oa lIna.-Preç08 módlcQB. v.-18 
 VISCONDE .DE OURO 

PRETO, 70 
Fone 1,277 

.LLOYDBRASlLEIRO 
ProprieNrio.: Jo Moreir. 1& '(i•.• PATRIMONIO NACIONAL

LINHAS: ARAC;J.1'b~~~I<õ:r~~g~~LriO/LAGUNA E Dôr de dente ? Jl:IHHO 4PRvXIMAS SAlDAS 
..Foi 'entrpgue 'ao ,reetaml.ta Norlvll ·Bagto,PARA O NORTE: . rMldente em Ban.., po••Dldor da cadernetaCQMTK ALCID10: dia 21 de junho para Paranaguá, San 11. 7.1169, o prêmiO que. lhe ooubeto., Rio de Janeiro, Vllórla, Caravelas, I1béus e Arecajú. em meroadorla. no ',~lor d.· r •• 


ABATIMENTOS: Sómente terllo direito as pasugens requl. _~~!!!!~~I~
sltadaa por conta do Governo Federal. 6:250$000

PASSAGENS: Fó aerllo atendidas mediante 
 oontemplado no sorteio de 4 de ·Juaho de 1941:

atestado de vacina. 

DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREPEREN- . , 
elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 6::: :I-:~r~: JUJqHO 181 ,-..t"~;~3);'~~I~~~~~~~~tl ,..all am rormldivellOrMo ,a Crédito Mlltuo· PredialAgência-Rua lollo PInto, Armazem - Cáls Badaró, VI.dl lodo O realizará no dia ' 18 dE' Junho, com um prêmio 

9 - Fone 1007 12 - Fone 1338 lrt.::.~:r com O em meroadorln ,.Do valor de r •• 6:2501000. 

H. C, DA COSTA - A'ftnt: . 1421881.10 L, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1421881.10
http:reetaml.ta
http:coloca.se
http:E~~'a.do


r--:'LEPSI~Li~:~:::'N~SUN("1S1 vIHâ s.iiiil F~!:<?SSFE~PJ~Jltr~NOS 

Diretor: Dr. VI<enle de M6den~, da Academia Nacional de Medicina -&--I~B8&BI08 ALEGRIA E VIDA DAS CRIANCAS 

RUA ABILIO SOARES. 140- sAo .PAULO. ,..,.. ._ 
Por motivo do seu natalício, 


. foi ontem muito felicitado o 
 Vende o ARMAZEM ttOT·Zli-'SDois mil homens contra um país ? ~:~o P~:z::i~O co~;e~i~~=~ a~t~ 
42 -- ItUA CONSELREIRO MAFItA -- 42IEOttawa, 16 (U. P.) _ O coronel Alan Cockerham pronunciou 

discurso na Câmara dos Comuns. declarando que o couraçado ale
mão " Bismarck " e o "Prinz Eugen" poderiam ter conquistado o 
Canadá durante seu cruzeiro pelo Atlântico norte. desembarcando. 
cada um. 1.000 homens. devido à má defesa da costa do Domínio. 

A "puma de Col;ot.conl.m 
onovoingredilnt.q",.p• . 

n,troa'é6.flndoseseandida' 
Intreo,denlllo,li"'fQ·Q,dos 
r.sidUOI de olimlnlol I da, 
baCllttios que .ãoo maiorcou
'o do mou halito, dos dente. 
embaçados li omarellos. dai 
ge"givQ,molle,eda,cori•• da
10rOlol, Parino' que Colgat. 
limpa realmenteo.dentel,enl
b./lno, ,on.e,...a o.gengiva. 
fifmes e scdias eo halito per
filmado. Paue a Ular, haje m••
ma, Calgate. 

~~n~~~:~~~ da Contadoria Geral _ _ _ ______.___.___._... __._.______._.._ .. _.___.. _ ____ 

• N~' I 
.~~ ce....to receberá h.oje muitas COS e otlclas 

fehcl~a~oes, por motIVO do seu I 
~ata.hc,o, o nJ'~ e~lm~~o co~. -- 

;;;i~~eode~~~ãd~ ofun~~~~:~i~ d: S~b a presidência do sr. AI· 

Diretoria Regional dos Correios bano. Issler,. membro ~a Jun.!.a I 

e Telégrafos, desta capital, onde Adm~mstratlva da CaIxa. d? .-' 

8.S. conta inúmeros amigos, que mort~za~ão e com a aSslstenCla 
bem sabem avaliar as belas qua- do diretor. sr. Gladstone Flores: 
lidades do seu generoso coração. I do coronel Afonso R-".mos Go 

.. 
Passa. hoje, mais um aniver

sârio natalício da inteligente 
menina EIí Lopes, aplicada aluna 
da Escola Normal e filha do sr. 
José Licínio Lopes, funcionário 

federa l. 
FAZEM ANOS HOJE: 

Sras. Belarmina da Silva Du 

tras~t~~~~~m~~;õ~~z~~d~;lmeida ; 
sr. Sérgio Gonçalves : 

jóvem: Antônio Boahaid. 


VIAJAN'I.'ES 


Em trânsito, por esta capital, 
passou, a bordo do "Coman
dante ~Icídio", o sr. Eduardo 
Frota , dIgno guarda-móI' da AI· 
fándega de Uruguaiana. 

FALECIMENTOS 
No sábado, às 20 horas, céle

remente se espalhou a tr iste no 
va do falecimento do sr. Oscar 
Bottaro , d iretor-técnico da C ia . 
Te1efônica Catarinense, e que re. 
sidia à rua F ernando Machado, 

ontem, às 16 horas, com grande 
acompanhamento, para ser sepul
tado no Cemitério de Itacurubí. 

Natural da República do Uru
guai, cedo veio para o vizinho 
Es~ado .do .Rio Grande ond.=:, con
traIu nupClas, e desde entao vo· 
tou .as melh~res das suas 
energIa. a serVIr o nosso país, 
de q ue foi leal e fe~voros? ,,:mi
·go. Além .d,,:s fu~çoes tecmcas 
que exercIa Ju~to a Cia Telefôni
ca, era, tambem, .chanceler do 
Consulado UruguaIo, desta capi
tal, pOdsto que soube honrar so 
bremo o. 

. O ESTADO, que dele recebeu 
diversas e cativantes gentilezas 

mes, chefe da 2" Secçao, e Car-! 
los Soares Câlnara, tesoureiro,! 
procedeu -se no dia ]3 à abertu
ra dos, cofres para ~COI,ltagem I 

das ceuulas e conferencIa dos i 
valores existentes, verificando-se ; 

~;~à~U~o c~n~;:~~~d~.~~m.oes:~:~ ! 
de um milhão quatrocenlos e ! 
oitenta e nove mil quinhentos i 
~o:i~t~l~r~~~: eCo~~~~, ~.~to;~~~ ! 
representados por onze milhões, l 
quatrocentos e noventa e duas ! 
mil e quinhentas cédulas novas. i 
cioA~~\~ ~~~ll:~ÇO'eq~l;r!~~~uin~~i 
4 da tarde foi 'lavrada a com-I 
petente at~ , como de costlune. 

• I 
As entradas de arroz no 111er- II 

cado de Porto Alegre continuam 
nor~als, ~otando'se, p~ra o tl 
po Japones extra, ate 41$000" 
com casca, posto naquela capi 
tal. . . . .

? merca~o. esta anl~a.dlsSlmo 
pOiS as noticias que dtaname~te 

n". I O, donde o seu cadáver saíu, :hegam à Bolsa de Mercadonas 
Indicam que _a saf:a, apesar da 
enchente, s~r~ relatIVamente ele
vad_a, permltmdo regular ex?or
taçao p~ra mercados do paIs e 
estrar~gelro.. I 

Os músicos do Rio de Janeiro 
continuam a recu.ar os chama
dos ara ravação. Ale am que 

PANAl S. A. 
De ordem da COMPANHIA 
NACIONAL DE OLEOS MI
NERAIS PANAL S/A, aviso o 
público, de que, tendo sido 
coroada de êxito a cam
panha de venda das suas 
ações, ficará suspensa, a 
partir de 30 de junho cor
rente. a colocação das refe
ridas ações. neste Estado. 
Outrossim. se os COInpro 
Ini.sos assumidos pelos srs. 
tomadores de ações não fo
rem sQtisfeÍtos até aquela 
datQ, considerar-se-ão cadu

cos para todas os efeitos. 

ParQ Inaiores esclarecimen
tos, dirigir-se Q 

ESPIRIDlÃO AMIN 
Representante autorizado 

para Santa Catarina 

!..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PROFESSOR DE LATIM Bonito.s, bons e barato!,. 

_ . Primeiros entre os prlmelrOIl, 
Dao-se aulas parttcu~a~es aos SlllJ os doces preparado~ 

.!.....____________________ seu passamento e envIa smceros sequência da invasão do rádio e rua Fe!IP': Schmldt e depOSItou larinense" _ ve tha idéia pelol qual 

pêsames à sua exma Família. da diminuação d: victrolas. ~:s ~;:::'~I~ ~':n;:;:'~~ 3 cha- 2>t~~~~,~Os,!1~~g~~~~iO\~IIl(~)~~r~tt
Rndlo em olldllS ~lIl'tllS 1I0l'tc-III1lCrienllll ARAME DE AÇO O presidente da República as- 7.a~í·o convidnclo!' todos qU=l..1j.P~ 

!-~t~~t;:1~~:~:.:;G~~~~~e~~r: ;~~~to~~~!~~F~;I:~O~~~i~oo~ ;;~~:a~~!m~s~~ ~g;;~lfi:rJ.~~f.~:~~:~;~~,!~i~X:~:jliJ~~
Av. Ran Ginásios. 

assinala a mágua pro~uzi~a pel~ ~ia d~u~rav:~rã~~e~~a Br:sill,nc~~~ O sr.. Manoel ~ereira ach~u à ~'~~rr~e J}~~~~~t~~.úll(~l~!I~'~\~;\~~;e ~.~~~ 

Jacob, São Paulo _ 

!lei Pestana, 1102 - C.P. 3521. 

TOSSE? BRONCHITES'? 

HIMINA! FORTALECE! 

Cartazes do d 1
-a 
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CINE ODEON 


A~ !~~Eel:O;o~s 

A DEUSA DA FLORESTA 
com Dorothy Lom(lur 


Complemento nacional D.F.S. 

Rebocador de Mickeu 


Nollclas do dia (Jornal) 


Preços: 2S500 1'500 1Sooo 

Llvrl' de Censura 


CINEREX 

A~ :~~e 1~0~8: 
O rei dos 

lenhadores 
com Glória Dickson 


Complemento nacional D.F.S. 

Há mal•• que (Desenho) 


Preços: 1$500 e 1$000 

Livre de Cenlura 


o sabão 

IMP~ERIAL 

~':~~O ~~aB-;-
20,000 HOMENS POR ANO 

com Margaret Lindssy 
Complemento nacional D.F.B. 

Cio d. Vigia (Desenho) 
Fox-Movi.IOa. N.wl (Jornal) 

Preços: I$fioo e 1$100 

Llne de Ceosura 


gan:am p~uco e estab~leceram alunos e alunas do Coleglo Co- Co'o bom Fermento Medelrol 
um aumento com o qual as fá- ra.,ã,o . de .resu~, Escola~ Normal, 
bricas não concordam. Falando Gma'lo Catarmense, ~ursos _de 
à reportagem, o diretor de gra- ~e . Madure2a etc. Infor~açoes V-d Es t
vações da Colúmhia declarou a Ru.a Saldan?a ~ann~o n·. 38, I a por Iva 
que o momento escolhido para (esquma Araulo Flgueredo) . ~ 

exigir o acréscimo de 20$000, por 229 5vs-4 11,\'1'Jo: n,\· n.~ ~ ·A,)·,\IUX.~;\;SF. 


face de disco , é o menos ravorá- Q d? Ama nhã , fl~ 20 horas. -'lU salf\o 

vel possível em vista da fase uem per eu tln Cluhe I" ele Outuhro, " !"lIa At· 
ã' . d ' li val'o de 0..11'\':11110, csquma da ('()m~. 

para aqulslçao de mstalaçoes da Explica matérias as duas f"rmosas haias da ,,"pit.l 

~~:~:eas~~e ~~~~les", da Air do Curso Secundário (com ::~~r~\;~l~~il~,~i~I;.~~~J~e;~·ai~·I:~::: 
I especialidade matemática). niiiu de amanhá sel'ão considcl'a~ 

ALFAIATES ;~=Ç~;dar~':~~ne~[~~:~t.a;o~ duO ~~:~~i~~:~~d~~~~i)l'c amou o 

ql~ee,::~~~:ea ~~~la~~~rt:~~t1:a~!·:{: I~--------.....-.,!'l Mm'. Os 1>l'imeil'oR povoadores '!tll' 

:sEM MESTRE. Preço ~O$IJ()O. Pddl- 6 v. - 2 ~~~ab~~~r~:~~l ~ i!:~~~'I,I~I~il~~:~'I~~
dos ao autor Prol. Antô 110 ltubeDB. ilhal-' dos Açol'cs c da Madeira e 
CaIxa Postal, 7 (~\ffénClaCopacaba- RUA BOCAIUVA, 203 trouxeram consigo a poesia e o 
Ds).--RIO DE JANE RO. Vende·se. por 12 contos de 

Sl'nhora! Para as suas 80- i réis, à vista. o prédio acima. 
bremesas prelira o PUDIM 'I Tratar com o dr. Leoberto 
MEDEIROS. Sabôres delicIo· Lllal, à rua Trajano, 33. 
sos e dllerentes. vs-I 

P dutOS. ro CATEDRAL 
Iá venda na F ARMACIA ESPERANÇA }'~~~I~~!Opl~~r.:s ~~~ ~~~h~~ :á~~~ 

Rua Conselhello Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6112' ra~~'';'~~c\~~~~'s noJ~a ~~;:::Ciável
(O f t à H k ) empresa os sl's. Alvat·o Aci611 de 

~6.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e~r~o~n!!!!!!!!e!!!!!!!!~c~a~5~a!!!!!!!!!!!!!!!!ce~p~c!!!!!!!!e!!!!!!!.!!h.!"!.!-~;;3. ~a"ri?~E.."~~i~, ~~:i\~,!'Z\~:~d!i·~~r. 

PUDIM MEDEIROS, a lobre
mesa Inegualivel, gOltola. 
fácil de preparar e que todo. 
apreciam. 

..da _te, ....... , 
Teu bN.....t., ..... co...., 
IIiJelGttN_ ...Ol'I 

86 te ...... o C01ft'B&'I'OIIII& 

heroismo alÍlvico" dos marujos e 

g~i~~doreSp;l?tl~~I:~,e~or~n~~~1,):·~; 
"Iale Clube Catnrinense" como que 
responde a um impulso do nosso 
~~~ft\~io~r~~~~,~~ ~~bGil~~~::'~ e ~oe: 
nerosidnde, aliús, sem alardes.

A novel associação esportiva
tel'ú também uma secção de náu· 
tica. onde mestres competentes en· 

~~~a~f~ i~S~l~~I~ll~~tg~arci~~:(tfc~~ 

"VIB8•• BSBEUIALIDADiE" 
de WETZEL & CIA.-JÓINVILLE (Marca registrada)••• •..... f.'...........,...., 
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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