
Viu Londres e 
o seu heroismo 

PAMAl S. A. 
De ordem da COMPANHIA 
NACIONAL DE OLEOS MI
NERAIS PANAL S/A, avi.o o 
público de que, tendo .ido 
coroada de êxito a cam
panha de venda da. .ua. 
oçS.a, ficarei au.p.nao. o 
partir de 30 de junho cor
rente, a colocação da. refe
ridas açi5••, n ••t. E.tado. 
Outrouim. 88 0& compro· 
miuo. a..umido. p.lo. ar•. 
tomado.... de açi5a. não fo
r.m .atiaf.ito. até aquela 
data, 	con.id.rar·~.·ao cadu
co. para toda. o. ef.ito., 

Para maiore. e.claracim.n· 
to., dirigir-.. a 

ESPIRIDIÃO AMIN 
R.p.....ntant. autorizado 

para Santa Catarina 

Os corpos de Treinamento para a Aviação na Senhora! Para 8S suas so
Gra·Bretanha estão treinando milhares de rapazes entre bremesas prefira o PUDIM 
16 e 18 anos de idade, para a RAF. A fotografia mostra MEDEIROS. Sabôres delicio
o comandante do Ar , J. Chamier, D.S.O. , Comandante 80S e diferentes. 
dêsses Corpos, observando um cadete em estudos sobre a 

(Fóto especial dCeoB;:t~;:oNea.:5 ~:~~fcl:.n;~ra O ESTADO). ---:;E:--s
7 
ta--v-.-m- -d-::"a--It-ã-."-ia-

E' milito rúcil I"('~tit.uir rnpidamento 
forçQS e Mude 11 );t~u rilbo uncmioo. 

Dê·lh~! PnRtilhas 
McCOY li bO!if: de 
Oleo de (o"i~odo do 
nOl:IIII1I1I1. duronte 30 
di,,,... E' n lIonl 10ft

IIciru R~ruduvcl de tu
mur cslc OIl'1) de gôslu 
fito rcpugnunle. A~ erc 
mil:n!' lOnlllm·nll:i "OUlu 
IKHlhun~. lillllo 110 "I! 

rfin como 110 iu,'crnu. 
Admirnr-sc' (l dos rl!sul
la!los. Rhbretlldo si ~1!1l 
(ilha estrl mngro. Por
tonto. l\Imllii. é nCCI ~!'I 
~ftril) sem demoro. lor
nAr seu filbo vigoroso, 
reliz em pnrticillD.r dB.'I 
dislrnçõcs, com seus 
componheiros. Ad'luim 

uma clIixinbn.tle Pnstilhu:J McCOY. em 
quohlllcr rnrmuciu.. soh gnrontiu. oe r(~~ 
emholso, cuso não unmentc 2 ou 3 kiJos 
num mez. Experimlnte imet.liolowcutt', 

Prepara para admissão a 
Ginásios. Eiplica matérias 
do Curso Secundário (com 
especialidade matemática). 
Preços a combinar. Tratar à 
rua Padre Miguelinho,n. 10. 
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Rmwo., • .,."./" __ ~ VA A .. 	 d••CrI.nça.
I'!\ce:..m _ agradam .tIng\IaIUI 
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! 

:1 

~ 	 ,"Faça como o Papae - lubrifique o 
motor do seu automovel 

MOTOR OIL e o chassis 
MARFAK, para que Você 
possa 

',~, 

gosa~ mais o seu 
i 	 carro e livrar-se de pa

radas, aborrecimentos 
de s p e s'a s 

Não jogue fóra! N~e~~~~t~~~za~~!a ~~~2~ ~ , .~~~~~~~,~ ;"nua e ~!.~~ 
. • . . Fr8DciscC) ToJeo

liDO n. 12-B. Ounto à Fábrica Damlsol) coloca-se 801a nova, 
ou qualquer concerto em sapatos de borracha, g",lochas, 
cintos de senhoras, bvlsas d'àgu&, bicicletas e pinturas a 
Duc o (à pistola) DSIl, mesmas: Corre i88 de 10Da e borra

d soba para todos 08 fID8.-Prt'ços mó ic('l . 

'Não Sofra 
A Alma Nervosa, Palpitaçi3es do Coração, 

Aperto e Agonia no Coração, Falta de Ar, Sufo
caçlle., Sensação de Aperto na Garganta, Cança
ços, Falta de Som no, Falta de Apet ite, incomodo. 
do ~tomago, Arrotos Frequentes, Azia, Bocca 
Amarga, Ventosidades na Barriga, Enjôos, Lateja
menta e Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, 
Pontada. e Dôre. de Cabeça, Dôres no Peito, 
Dôre. nas Cosu s, Dôres llas Cadeiras, Pontadas e 
Dôres no Ventre, T onturas, Trcrn ura s, Excitações 
Nervosas, Escurecimentos d a Vista, Desmaios, 
Zumbidos nos OU\' idm " Vertigens, Ataques 
Nervosos, Estremecimen tos, I-'ormigarncntos Su
bitos, Caimbras c Fraqueza da s Pernas , Suores 
Frios ou Abundantes, Arrepios, Dormcncias, 
Sensação de Calor em ' Diferentes P artes do 
Corpo, Vontade de Chorar sem ter Motivos, 
Enfraquecimento d .1 ~Iemoria, M oleza de Corpo, 

~:~a n~~ ~êism~ ~":sa t~a{~:. 1ut"~~~;sT~~b~~~: 
Certas Coceira s, Ccrté!S T osses, Ataques de 
Hcrnorroida!', e tc . etc. Tudo isto poJ oe ser causado 
pda inaamação do Vtera! 

A's vezes a pobre doente pensa que est á 
sofrendo de mUitas l\lolestias, sem saber q ue 
tudo isto ,"em do Utero Doente. 

O Utero é a"im: "uando elle está Doente todos 
OI ouuos Orgãos sentem tambem. 

Trate-se! Trate-se! 

Use Regulador Gesteira 
REGULADOR GESTEIRA é o Remedio 

~at~~::,fiad~a ti::r.;ra~:~::J~m;~~o ~~fl~~~ã~ 
Anemia, Palidez, Amarelidão e Desarranjos 
Nervosos causados pelas l\lolestias do Utero, a 
Asma Nervosa, a Pouca Menstruação, Dores e 
Colica. do Utera e Ovarios, as Hemorragias do 
Uterot as Menstruaçõcs Exageradas e Muito 
Fortes ou Muito Demoradas, as Dôre. da Men
struação, a Fraqueza do Utero, as Ameaças de 
Aborto e as Hemorroidas causadas pelo Peso do 
Utero in8amado! 

Comece hoje mesmo 

a usar Regulador Gesteira 

Farmácia "Esperança)) 
do 

Farma(!êuti(!O NILO LAUS 
Hoje e .manhi .cri ••u. preferida. 

Orog.. n.cion.i. e estr.ngeiru 
Homeop.tia. - Perfum.ri... - Artigo. 

de borr.ch. 

Garante·se a:exata ob~ervâncla de receltuArlo médico 

PHEÇOS MÓDICOS 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edificio do 

Mercado, fi:ente à Casa Hoepcke). 
tone 1.642 

-
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:Se heJll q \W a C1UIlll' i ll H lla .... i:-:.l .1 
nJllsi dcrc: fUUI i )la l"a li Alt' lHa nlw agura snssl'~iLda nH.'IlIl', 
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" l' llllla rul" a!t'lIIü" d...'sl'jll , A 
Bn' l u nha, ['um .. fp i l o , IU·UI' lIra 
('aI' 1111111 túlki ' 11\1" 11 .11 1<1 I c' lIl ti" 

., ;~ ~~:; 
dr.' 

~"1lI 

q IH' 

I l fI\'a: di"iclir pur" " lIfraqll ("' I,' I' , J'; ,'"1 ' lin qU I·tla [1,1 1<" "<.\11<:" , 1.I'u, 
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1!:''ff!:P-D'INDIAND 
_ PARA OI CAIOI CHROHICO\• EACCESSO DE . CiOTTA\ INDIANA\ 

i~:. ~r~~~1"fRAHeIICO GIFRlNIICIA:-A.I! DI HAlCo.I7-IIO 

COlllpan~ia • Aliança da Haia-
Fundad. em 1870 Side: BAIA 

Sequros Terrestres e MaritimoG 

Dados relativos ao ano de 1940 
Capital Realizado Us. 9.000:WO$OOO 
Reservas, mais de 54.700:000$000 
Responsabilidades assumidas, ~ . 929.719 :000$OOO 
Receita 28.:358:7\ 7$970 
Ativo em 31 de dezembro 115.964:965$032 
Sinistros pagos 7.323:826~800 
Bens de raiz, (prédios e lerrenos), 22354:000$000 

Diretores: 
Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epi phan lo JoSé 

de Souza e Dr . Francisco de Sá. 

Agências e sllb · ~~ências em tod" o lerritório nacional. 
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África. 

Aqente em Florianópolis 

CAMPOS LOBO & Ci•. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

Caiu postal 10-- TelUJMMI083-l!nd. TeI.•AUIANCA» 

Sub-Aqente em LaqUllo. Tubarão. Italal,
Blumenau e Laqea. 

do Estado, Ótimas comIssões el'rdenado. Cartas à Calxa 
Postal. 938.-~ao Paulo. 

A Blcola J.aa Braado.m lua cala por corrtQoadlacla 
DlYldualDte rIIlItraU I'" H: 6" ... 1118 

Dá lIr ões, sIstema moderno, para aeI -.. mbabilltar, mesmo sem preparo, A proflssl1o 
de guarda-livros. EnsIno com o auxUlo de 

_ 4 livros qUI> guiam facilmente como proles· 
~ sor particular. E cómodo hablUtar-ae ao pé
..." - do logo, peUl meamo desatender os alaze· 

". res. O curllo completo de 12 lIçõe8, que
i\\. lará em 4 meses e um dIploma graUs es

peclallsta el'l contabilidade, custamapena8 
3001 em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au
tor maIs conhecIdo no Brasil. Portugal. Alrlca; tem maIs 

com TEXACO 

com TEXACO 

no peSCIl\:O e peilo.' Evíta pemrrbar 
o estomago com medicação interna. 
Proporciona all ivio .mais · rapido 
porque combalc o resfríadodeduaa . 

Garantia de tureo' 
I.l1 11 dn·s, ~~ (A. P. ) -~. "~ii() hil 

raz:ill n e llhlllllll p:II'a S lIpi'H' (IUt' 

as .. llIais n ·hll: lH·S IIl1lílil~as to (' ('0

n últli,'as l'nh',' OI (; r :i -Ikelanha (' :. 
TU l'tlllia \,(· .. h :ll ll :1 S('!' afl'I:II'as 

illH'di:lll1I1H' II It· l H' lo ,'('(' l'uh' In,l :) - , 

cio t'" allli zi ll!t · h 'ulo-Inl'c'o . '1',, <1:1' 
v i;l . .... i, ('( ' 1' 11 . '11Ic' I) g u\'(', l'uo 1111' · 

( 'u cll'U a li (' III":,hat!ol' lia In r.::1ôI 
t. ' IT:I , S ir Il ug l! Knaloht' lIull . g :l 

1':lnl ia'i .,. ' '1 IU' 11 It'ITilúri .. d,1 'rUI' · 

qu i:1 fi ,,:. !,;'. 1'. '1'11:11 1.. Ú'i rúrc:as 111 i 
lil:II '(' S n: t ;,. i sl : I',> , " f :!I " c', qlll' I) {'III-

Aulas de bandolim Ih:li xad",. ai ~"I " """ in l" :I"I " " " a" 
A música é uma nobre e I '"n',g~, ,(,'I I IC'1 ' n'~ I It ' II CI .t j>S~ ; I S:I 

!~:~: :~~~~ ~'~ouD1~e~H se~~b:t ~ ,"'~')I'~: ::{ ~ il ' () i::~,',I ::,::.I I'j'rlo:" " l' I"lI l4' n 

~lIersu ~:~~~nl:.s. R~~OfS~r~~' 
Jllrdim 'DÁ~O(r;ml]~) _. Sr. 

2i:3 15vs 11 

Representantes e 
viajantes 

Precisamos para tod8G a> 
e zonllS do Pais. Negócio sé 
rio e lucrativo. Ótimas con 
ções. Cartas à FABRICA DI'. 
~.~9~H~~~~ ~~rio 601 , Caixa 

1""e- r-r-e-n-o-s-n-o--=B=-a-lr-le-ar- que O pre' -i-O' daF~~i s~~~ r aOE 

Escolha já o seu lole àe ter· ~~n~~Dtee~:~~1 Vi;~~. guP~~f~ 
rena no Balneário da Ponta d(' conhecimento tiverem qUI', 
do Leal. As construçOes aumen- no dia 24 de julho próximo 
~~m~o~ p~a~:~ 1~ls ~:~rl~~o~:r~~:~ vindouro, Ú~ 15 horas. à Iren. 

que se acha encarregado d. }~ ~~a c~aiá~~~ei~aa di~:~i~:: 
venda dos lotes. o porteiro dus auditóri08 

dêste Jui zo trará a público 
prcg,10 de venda e arrema· 
taçao à quem mais dér e 
lDaior lanço oferecer sobre 
a quantia de quatorze CGn· 
tos de réi~, o seguinte: n, 1 
Um chale, 8ito nEsta capital 
à rua Bocaluva, n. 74; cons· 
truido de tijolos, coberto de 
telhas, forrado, assoalhado, 
envidraçado. com diversos 
compartimentos e o seu res
pectivo terreno, fazendo fren
te à mesma rua, fundoR e 
lados com quem de direito. 
O imóvel descrito é levado 
em hasta pública a requerI· 
mento de JOEé Modesto de 

dtn ___ foót'.JcauIe;, 
PILULAS DE BAISTOL Freitas e sua mulher d. Da · 

liIa Laundes FreitaE, condu
minos, em par:eslguais do! Jo

SOFREIS. IRMAOS? sé VazSo~rl~h?e sua mulher. 
o Ceotro Eoplrlla Luz, Caridade do relerlao Imovel. E~ para 

e AmOr, rundado h' 22 anos, .\ rua que chegue ao conheCimento 
Mata Lacerda, 54-Rio de Janelw. de todos. mandou expedir o 
maotém consultório médIco gratul: presen!.!.' edital que serA arixa
~~m~Ci::::~o'r~:fJ:~~I:~aí::'t!:~~ do no Ioga r do costume e 
envelope selado e subscrito p81'a a publicado na forma da leI. 
reeposta. Dado e passado nesta cIdade 

.~====;;:::;;;;;;;;;;;;;;;i Ide Florianópolis,aos 20 dias dejunho do ano de mil novecen· 

quartel do 14". 

R E P R E S E N T A N T E S B.C., no Estrel~o. Oportuno 


Importante Empre8a de UapltallzaçAo e Contruções, e~prêgo de capital. Informa

preolsa de agentes ativos parA ~sta capital e todo o Interior çoe8 na rl'daçl1o do ESTADO. 


11 
Acácio Morcir. 

ADVOGADO 
Consulta8 e parecere8 


Ações civle e comercIais 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 

Fone 1.277 

DUAS CASASII Ven<tem-8e duas ótimas ca· 
sa8 dl' moraàla, ou para ne
gócIo, à rua Nerêu Ramos, 
em Irente ao 

v-24 

Or. RcmiSio 
CLlNICA -MEDICA 


Molestlas Internas, de 

Senhoras Oe~~lança~ em 


CONSULTORIO : 

Rua Felipe Schmldt-Edill

cio Amélia Neto--Pone 1M2 

9 ás Il! e 14 ás 17 noras. 


RESIDENCIA' 

Av. Berclllo Luz, 186 


- Phone: 1392 

; :; 

Juizo de Direito da 1;

VIIrll dll comllrclI de 


Florianópolis 


Edital de la. praça com o prazo de 
vinle dias. 

O Doutor i\í~ l' bfades Vulé. 
t'io Silveira de Sousn, .Juiz de 
Direito ~a \_ Vllra da Comar' 
CII de FioriuD ôpOlis. E~tad() 
de Santa Catarina, na forma 

tos e quarenta e um. Eu, Hy
gino Luiz Gonzaga, EscrlvAo, 
o subscrevI. Estavam estam
pilhas estaduais no valor de 
trels mil r lÍ ls devIdamente 
inutilizadas (Ass) Alcebladu 
Valério Silveira de Sousa, JuIz 
de DireIto da 1°. Vara. 

Està conforme: O E8orlvlio 

HYGINO LUIZ GONZAGA 


CALLDS 
.............IAIhfe 
....... _1 


RIo de....... 1 Ute o bO'tO ZiDOol*! 

Dt. SchoU Supar~Su.".. o nw.ior .per_

fdÇ<*mento do 0,.. Scb08 em coa.rOfto 

da.SJ6I. AUiviaiauQedlatarbeate_*, 

la de: calloa. EUmlDII o.ttrito~.~ 

Il1O do ett\ctldo. levita canos e dc5cel GOl 

~. AacaizMcaa.tfmDWco...ed.i.c.
 '. 
.. pu. atitpv '- c.la. CuatuD .... 

E!~:!-.-r'T"'""""....... 

VENDEM-SE-
Por motivo de viagem pa

ra lóra do Estado, vende-lia 
uma mobilia de quarto, com
pleta e nova, em madeira de 
1mbúla, um rédlo -PhlUps», 
uma mAquina nova de cos
tura .Plarla. outros móvel. e 

de 30 aDOII de enliDo comercIaI: hablItlou jA uma lIera9110 Att d h d variados objetos de uso do-
de alunol: l'rc;r. Jean Brando. Rua COlta r. 11•• 1114. CaIxa 14.n e a c ama os méstlco. Av. Rio Branco, 74.1376 elo Paulo. 	 ....______•__... 228 14'·1~ 

I 
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, 

o Estado 

Redaoo&o e OHlolnu • 
r.a .10110 Pinto o. 13 o 

T.1. 102:1-ex. (loltal 159 E'DE...............-.~-~---
...... _ aIm....a..rlp_-........................--- _c............t_o....... _ ....... _ ......... ......... 


\ c;i
• Ir............. ,.... lia,:'" ......... coln1la~ 


AIIDO 00$000 ::,:.::::.-::...~=i.'::. ~~I~ A mais Importante: Companhia de Capitalização da América do Sul 
Sem"etre !l!SOOO CONTRATOSSI: I. __ 18'" lia 24000 - ..... - No 80rtelo de amc.rtizações realizados em 31 de Mliio de 1941 loram sorteadal as 

~Iro.. T••h•• cu\4tade.l , N" __.._ ....Trlme.tre USOOO _ ... CONTIlATOSSE. .._ • _ ............ ....- ,sooc, 

Nomarn ...ul. • 100 

11.. •..... t·h' T........... ___ ..... 
 ALV DRH 8egpv~mblsui> DXU ISO 

No ,.,,,/iN : Sociedade Cooperativa de Responsabilidades 
AJuao Limitada Todos os IItulos em vigor, portadores de uma das combiDações supra, 8erllo imediata

mente amortizados pelo c!!pital gfHantido a que têm direito:
Trlmulre na Séde Social , Rio de Janeiro ou com o Agllnte J\DOLFO BOETTCHEH, Florianópo-
Bem_ 

Ban(o de Crédito Popular e Agrí(ola 
AUODG'. medlaDce ooolratlto de Santa (atarina 

,o. :~!~t:::.".I':::de":.,iyfd:~IDI Rua Tralano n.O 16 - SMe próplla 
. Registrado DO Ministério da Agriculturn 111'10 CPftilicad.:J 'O;'(o'olS'iiooo
' n. 1 em 20 de Setemhro de 1938. 


~ .::r:::!:'D:t.:"e~~c:i::·~~!.. 
I 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

uttcol Ullpadoe C6dlgos usados: MASCOT'l'E la_ e 2a. edição
"-============ i A Sul América Capitalização. FLOItlANOPOLl::; 

I 
- I EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AURlCULTORES 

Emprestimos .- Descontos - Cobranças ICllbl de pegar o TITULO Nr 437.932 COMBINAÇAO ALV do 
e ordens de pagamento. valor de 10:000$000, ao Banco Nacional do Comércio nestl prllça,Tem correspondente em todos os Municlpios do Fetado. 

ltepre senlllDte da Csixa Economic& j<'tlderal pl..8 1\ v.end~ por conta de terceiro 
ds~ Apólices do Estudo de Pernfo.rr.buco, com sorteIO ~rocurtli conhecer os detalhes deRtas vaDtagens para lazer ~conomia segura, prática

semestral, em Ml!.io e Novemhro. e int eressaDt~. 
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados Solicitai hojll mesmo iDI' ormfl\,il~s 00 " gent e: ADOLFO BOETTCHER 

de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Inspetores e Agentl'B em tudo o Pais~ Mantem carteira e~peciai pura 8dminislr8Q!io de prédios. O próximo sorteio de amr· rtiz~ção s~rá r e uli z~dn no dia 30 de ,Junho dll 
Recebe dinheiro em depósito pelas 1941. ás 14 horas. 

melhores taxas: Sv-Ii408 
C/ C à dispo~iC;i1o (relirads livre) 2% 
C/C Limitada 5% Antes de comprar um Rádio-Receptor, ARA~DEAÇO
CIC Aviso Prévio fi% 

faça uma visita à firma 8. W. ü. 5 uté 35 (0,16 atéC/C Pral':o Fixo 7"/0 (l.0 mm) Fitu, cabo de aço eEDIT AL Aceita procuração para receber vencimentos em to outros m8terinis_ Guilhermeo Doutor Alceblades Va das as Repartições Federais. Estaduais e Munlcipais_ Jacob, São Paulo - Av. RanGERKEN & eIA"lérlo Sllv"ira de S0l18a, 1gei Pestana, 11 02 - C_P_ 352\.Juiz de Direito da t"_ Vara à rua Felipe Schmidt, 34 
da Comarca dp FlorIanópo 
lis, Estado de Sant8 Cata Agentes Autorizados dos afamados Rádios 
rina , na forma da lei, etc. VENDE~..SE
Faz saber aos que o pre- VENDEM·SE as cssas ns.lente editai de primeira pra · ACIDO URICO PI-IIL-IPS 22 e 24 à rus Joinville_ Traça com o prazo de vinte dias 

Se todos comprehendessem a 
tu-se com o dr. Fúlvio Aduc virem, ou dêle conhecimento Vendas à vista e lon~o prazode que vital importancia para cio il rua João Pinto 18 (sobr.).tiverem qUIl. no dia 14 de a saude é o funccionamento 220 5v-5julho próximo futuro, às 14 regular dos rins, não ficariambora., à frenie do Palác!1l dll um só dia sem tratamento em ~~~~~~~~~~I.O•••••••••••~•••IE~~~~E~JUltlça, à Praça Pereira 011 caso de fraqueza dos rins.

velra, o porteiro dos auditó Cada gotta de sangue do nosso 

rios dElste Juizo trará a pú organismo tem de passar pelos 
 ! ZENITE--1941 Iblico prêgllo de ventta e arre rins para ahi serem filtradas 
mat8çllo. à Quem mais dé r e todas as impurezas e toxicos 

maior lanço oferecer sobre -sendo dentre estes, o prin

aI respectivas avaliações o cipal, o acido urico. Se os 

lejfulnte: - N·. L Uma cllsa 
 rins estiverem fracos demais , I

para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido 
ta de telhas, forrada, 118soa urico é O ~ ~ 
conlltrulda de tljOl08, cober 

transportado por todo corpo, formando 

crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
Ibada, com 8S janelu na causando inflammações dolorosas, rigidez e, finalfrente envIdraçadas. com di ~ ~ mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os - verS08 compartimento8, com crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calculos,


dlvllõe8 de estuque, edlllca :>cdras ou inflammação chronica. 
 • 
da no terreno de engenho, A fraqueza dos rins, que p6de ser fac ilmente reconhecida pek 

avaliada por dois contos de apparecimento de dores nas costas, 5Cnsa~ào de peso e cansaçt. 

réis. (2:0005000)_ No_ 2. Um geral, deve ser immediatamcntc tratada por meio das P~l u las De Witl 


para os Rins e a Bexiga. Agem dircctamente sobre Q5 dns, tonifi.
engenho de farinha. com 8eus cando-os c auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organismc.. 

••••pertencentes e respectivo A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas 

terreno com a metragem de 

cento e dezessete metros e 


••••••• 
duzent08 e noventa e nove 

centlmetr08 quadrados .. ... . 
 Pilulas DE WITT 

•••• ••
(117.299 cm2) com frente n08 

areais. e fundos com as ver  PARA OS RINS E A BEXIGA 
 • 
te1lt"8 do morro, confrontan
do, pelo Norte com proprle. ~~~c-:~~ ~~~e:~~~tis::~~~a~i,c~~ô~~~ ~~r:~f~:~~;~~~~ 
dade de GregórIo Luiz Flóre, produzidas por excesso de acido urico. 


pelo Sul cc,m dlta8 de her

delrol de Pedro Eduardo Mar 

queI, avaliado por três con

••••• 
tOI de réis (3:000$000). Estes LLOYD BRASILEIRO •• • 

••••• 
Imóveis foram penhorad08 a I . I.. 

•• 

Amrutlubre~,uc~:n~ç~~ SI!~~ceut~~: ",PATRIMONIO NACIONAL- O R6dlo di grandl alcancl,-Faln amlllada Im a.,.rllho di balzo 111 
LINHAS. ARACAJU/PORTO ALEGRE, RIO/ LAGUNA E preço.-SONORlDADE-BELEZI-DURABILID ADE.que lhe móve Jollo Vasques Ó 


da Silva. E, para que chegue TUTOIAIFLORIAN POUS Distribuidor: JOAO GOMES 

ao conhecimento de tOdos, PRvXIMAS SAtDAS 

:n~:'~~ueex~:~lr ~i::~~en~~ PARA O SUL:. . CASA RADIOLAR 
lugar do c08tume e publlclI- COMTE. CAPELA. dia 25 do corrente para Rto Grande, 

do na ferma da leI. Dado e Pelotas e Porto Alegre. R. THAJANO 6-FLOIIIJIOPeLIS - VENDAS A LONGO PRAZO 
 I 
pas8ado nesta cidade de FJo- ABATIMENTOS' Sómente terão direito as pas8agens requl
rlanópolls, a08 dezenove dla8 8\tada~ por conta do Governo Federal. IBIIIIIIIIIIIIIIIIII~I-:••••••••••••••••••••1IBI1II1Il1ll1l 
do mês de junho do ano de PASSAGENS: Só serão atendlda8 mediante 
mil novecentos " quarenta atestado de vacina. At,., I :A~ ,., ri 
e um. Eu, Hyglno Luiz Gon- DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- cru <1=\l ~ '5iSl ~ /i3)~ ~ 'i5:l tT.U.V 
za~a, Escrlvllo, o subscrevI. elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. ~ .... Tav ~ .. , Ta.v 

. ~ ~~~obla~esll~~l)S. ~~88~:U~~ r----.-----, _----'----IISe V. S, precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
Juiz de DIreito da 1"" Vara. Agência-Rua lollo Pinto, boa Instalaçlo de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

O C~s~~~~o 9 - Fone t007 . , interesse. visite sem compromisso a . 

HYOINO LUIZ GONZAGA H. C. DA COSTA - Agttnt: INSTALADORA DE .FLORIANOPOLIS 
Quer .er leliz 1 

pois. seus arttgos para presentes e materiais elétricos,seus preçosle.E:Il~~g~ct~~II~:ore:'~dt~r ~o~; ARTH R1TISMO.GOTA-RHEUMATISMO 
não t6m rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISOOO, fios para

deesla? Mande lal00 em sellos Instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir dee escreva ao prol. Ornar Khlva, 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja $700. e assim todos os materiais estio a preços ao alcance de todos: 

neiro, que lhe Indicará o melo 

de obter trlumpho, prosperida
 Inslaladora de Floricinópolis
de. tortun. r saúde. NlIo he811._ RUA TRAJANO. 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 167'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 24 de Junho de 1M1 

Ecos eNotiç~~~;jl 
o sr. Antônio de PáduaPe'


reira, chefe da Secção de Esta"· 

tistica, Instrução Publica e Ar-I


O~~~~~~:o;~~ui~:~~i~,~d: quivo, para. no Rio de Janeiro. 

Emulsão de 5co" _ o tonico frequentar o curso de apertei

olime-ntc que contem oleo de 

figado de boc.olhou com cal~ 


çoamento promovido pelo Ins

cio e sadio. e quatro vezes tituto Brasileiro de Geografia e 

mais foeil de digerir, applica Estatística. 

da portanto a todas as esta

ções do anno. faça economia Depois de amanhà (dia 26), 

preferindo o vidro grande. 
 às 10 horas, terão início, no 


Dep. de Saúde Pública, as ins

'lfISlIPfDteCJlo"ell!," H h. estl "In. no ' peções de saúde a que se deve

Ykfrot:110 t:,,'oUOI'lo. rào submeter os candidatos ao 


concurso para admissão do curso 

EmULSDo DE SCOTT , de escriturários~~icroscopistas. 

As provas escrita e oral, dos 

exames de 2." época do Curso 


Vida Esportiva Provisório de Educação Físir.a, 

realizar-se-ão amanhã, respecti
u nmTITu --.-;;: 111.\':\1 ..::\'.\\' 
vamente, às 8 e.14 horas.rl ,;~~i:'~'I:~~:,:d~:IIIIH."li~I;:::~~:::::~' :~' i;~:l:,,~i;I!;;;

('IITlltI.. UIUIoU·II"\!' nulU tulal dI' .i.:-,UII
1I,,·II'u". " 	 , ., ... , ••. , ... • , •..• , . Por decreto de 21 do corrente, 

..\ .. :!I 'UU';"" MUI! " rn.':oI·n~. 1 11n r.'· 
11I'(':o('I1I"nll' 11t. hl' , h'It'I""'nlnr ,,',·~h'rill. sob n" 997, o governo do Estado 
"'''II'III1I.lIlh'~ " "n..t.. llchtth'S du :1:':" n. unitorme
I', I ' "'úr\,;, l'oUri.,I. illlluridll.h'l'o """i'Õ. ti 

tornou obrigatório o 
M·. 1U'I'f.'lIu Illuuirilull d,'u n i'Õhwl d~' para os professores de grupos
lmrti<I:, :ttl:- 11'1.; 1'''"1'111'''('111,·" .'as -; "'1111 ' 
rlt'S ;11I~I;ulu:ol.. escolares e facultativo para os as vantagens de um carro caro e ainda - sua 

U"nln' ,,,,,I;a.". Ih'!oit;u'o l1'S" a di! "';"'\,,1 deprofessores escolas isoladas, 
~:~~!~~I;~: ~I~::: í:!~.~:~,~!!lInl l·:h~I·~·:"I~:~II.~Il~~~~~~ (, nlu'nr oIn (:I...~rol .. , .Ir 19'1 lf·~... 

X,lItlUIIU";,, lI;( Slh·... I~;IIIIU:- " I.ul" ..... 
sem ônus para ~ Estado. inegualável economia! ~:~;'<.~~;::~ ~I<:. ,,:;<:::'I:;~~:: ::,,;.:li:,I.':',I::;.. ;":~'.";',~;i;~~:::~ ",UII,,,,,"'.... i,, .ulln .... ' ••I.d.. :; .."".10•• 

,"lnJ:n~ ":lln."". rr:-lwdl,·:.III('nl.·. ,·UIIIIIII.., d .........ul ......lu _\:urll'.tO " ... !'Iiv .... Sf' /.{11f' :«'r lamh'"'1I! ti lJIui" "{'oll,i flli"1I LI,· lutloo(, Il:-;UU.ih. l·ulu:-iOlSI"n. 111\,":-: sr. 
... ·"rlu!'! UU"IU'''''''', "H"rlu,!!" (' ··huhi ...· Clw\'rnlo-I,s nl: hOjl' "()I1~1 rui,lo:< . :\t~ 1111' ,'011\ itlmllfls 
Irl..", t;;u·rill". ;"I~III dtO !I IIlt'd:tlh:J:- ..c·I"IH Colônia 
,,,,,"1,,. rUI" IIS O dr. Adalberto Tolentino 	 ,"nlu. Itr_" ••• U. n,,·lhnrllnl,,".I... ih~ 

de Carvalho, diretor da TU~:~ : ~~:\':;ctm;to;;~ ::e~::~ lr:d:t~U;~ ~ Ir...hu'.id... n ....lIri......o,:iin e,," , .....1. 

( .... ul ...rull carro.•cham·~e assim reunid(Hl d. ·nllm d,' ouro ~Iu "'·a ..il'. fj d.· todnlS as nC'ccss idn~ (',ordialllwnle a \'1· .... pXI'I'l'iI1I1'IIIHr t~ ('ompnlr o 110'''0 i- a rn.i... ,·o"..,,"i.... 11 .. lud_ 

Ilral"" ,. :! d.' III·u,,<'.(', 
Santa Teresa, assumiu no dia 

d~ li!: Clw\'rnlt'l dI! 19·'1 - r('ulmenle o rn l.ximo em _ (;h..'rol.... "li I••j., '"o....I .. ,lId.u! 
IUi:Í!o•• nu Ila",:-ótdtl. '1lIõuul.....1' I'C'i!' 23 exercício do sub a maior pllrte de luxo interior do:! corro!! t'D ros.;Inll o cargo de 	 corro prC'co.pell) mínimo em 

Ilrn;('nlm,::'io .1;1 ..• .. 'I·t,:U I"ulid:tl. I·UI'·'· ".. inspetor de Saú~e dêste porto. Dêle viajam seis pessoas com ab~oJuto confôrto. 
lI:r.ou 1"'1:. 1M'11IU'lr .. "I'Z ,.,., .. " lu·n'·:I. :1 I .... 	 E como é bonito I Ainda maior . e nH1iri C~pIlCOSO. 

!UI , .. 'nrnr......nh'!o. run ...f"J:lllu IUllllh'l ' iI E" bem m"js luxuoso. O sr. nü.o potle dcixnr de 
in6merosi:~i:!~~;~~~~.l.:;~':-~,~;.ln~~',u:!('~,.,I~;:~~. Iltllll:~~~'7. Foram transferidos, de ordem eonhoccr jú os detalhes de lu~o que ~Jc 

\·,·rlfkll'st". 1"'I·t:"IIII. Irll'·'·.·.......· .U ...· do sr. Ministro da Guerra, por .prf'Sf!nl..a. E é maia possante. Scu motor {lStMn
ti necessidade do serviço. os pri eom 90 HP tt~m !Dai, fôrça do que o de qualquer!:~!II~:~t1 I:.,!;;~,llaí~:~~;:~.~III•• ltl:...~..:;'::I.!:;:~k~\~~: 

lIul1ulo C;ul",h.,..:. ('UIIIII 11r(·II;,rad.u· d;1 l"ll;l meiros tenentes-médicos: Newton eot.ro carro de sua claase. CHEVROLET il~~il
Linhares d'Avila, da 3' compa	 ]'//O/lUTO lIA (;/':NI;//Al, M{I'J'O~'~~:;~::~I;~~:~I~~II~:~~;;n~!I~~::II:!::;:I:.~::~~~:~~~ nh;'~ independente, com séde em 

.:I.~:~~dun,:;~~::::. ,~:~.~~ ~.\\(~~~'".!~r~:U~I:::~~:;I~:: S. Leopoldo, para o Hospital Concessionários: Sociedade Anônima Comercial Mmllmann 
tlsln:lr ,)(' Olh·,·lril. .10:111 Slh'''' U,.III:,,· Militar de Florianópolis, e Rúi
.\rl""(·1I doi Si"'" •.\l:lurinu .\h·c.,..: dI' CUi· 
,· r ir••• ,10[", ,\Ialt.tslu , 'ol'r.'I;,. JU:-f' S'II;I· Portinho de Morais, do referido 
IIno UU;lUlS••\ "1"11111' .',·r('h'lI (' SII" ' iu tlr 
~I('th'irll'" 11.. 1111... . Hospital para a Escola de Inten · ~'FOG()S ADK[ANINOS

.\s :!1.:ll1 'uu·..... IIU " ... 1;"111 d,••",..·f('IUu·:1 dência do Exército, no~di ...'II" .... 1II .. ",". Ih'. (,,'1. (I!ti"" l'lU';lIlhll", 
' ·unh'. dn :I:!o u. C' .• ill:"I·:uh·N·lI.ln lO I'UII" 	 PARA AS FESTAS JOANINAS .Vida SOCial]
~!I;;;:II~:r(;~I~~I:.~::H'!I:::. ·~~,~~:.i:.~"~~:!!!::::~;·;:: 
fio" f:IIIIU 11 Ilr. ·f~'IIH JUhI'i ShU"lill tlf' - ALEGRIA E VIDA DAS CRIANCAS 
Sous... (·urt·r ....lltlu iI." .·,"·IIII.-.lIi;'.... DESPERTE ABIUS 

~llnm1..\S • .. DO SEU FIGADO p:rN==8::1s~~ Vende o ARMAZEM KOTZIASnatalício, I
~'~':~I~~·~::::~::Ii.;~~~:~~',~::~i~~i~:·'·:~~:."D~~~I~;;·;t ..~-ESoIbrá .. c:.. ontem transcorrido. recebeu nu

;j :!.,';'.\111(' di' OI 	 1IiIIteste ••• , ... 
1·.'\r;1 o jil~fI r"a~lu IlflHlin~lI. 11 111'''" 	 :.~r:;':'::oej~!!~a~e::~c~:~~~~ra~ 42 -- RUA CONSELHEIRO --"_._._- - - -_ .. _--- -------_.. _ ---,8toa fi..adD de.... der,..m.l'. diariamente. 

S:;it:~!:r.~o 11:~tll:;:J~~~;I\ ~:~\~'II;~I r:~a ~ :!~II~II~: .II'~ i; no "-h'ma.o. um litro d(' biUa. Se-. bills nAo pela força os elementos necessó· 
.:unlU' aI' ..·iJ;II.·hm... ·: u ....· ~lIlld ... 

dil'C' ridU!! e ."odr~em . 
sra. : Normélia Ferraz Dias" rios uma prolongada,

c:o~ Iivr"mellle. 0fI alimenwa nao aio 
I-:r:t\·õtt.,,1 ('tluh(' ; lU jut:a!ltu' '·;!li"II. 1'111' Os VAIN illcl!am o a gu:rra
",'oIlSt'gulr () 1ll'luU'iru ~"al ela ..tom...o. ..·prillia de _ ANOS T . e 

(\1111;. ULTIMA BOBAI.tnll·. Sobre\'eln \'enlrt- sritas.FAZEM: Onélia HOJE:Oliveira 
\"oté.e-n;e-IIt-abatidne CQmo Quet-nvene Neí de Almeida . 	 Nova York, 23., - ' O dr. n••íltimõ:l ","I~ rõu·loc·iI. dU'J.m·llu!I n.do. Tudoi' amara-" e a\'ída;' 11m ruart)·rio.a no'ida do!f l'C'."ult:ulo!'o "4'~Uillh· .. : Unl:l' Uma .il'l'lpIH e\'&<'lIacio nii.o t~ara • sr •. : João Batista de Sousa e 	 . Washington Luiz. vindo de Por

rn~u 3x "'lil,,"'n.:.u I; .\uuirira ;), (';UI' eAII~a. N"da ha oomu as famo"as PilluJu 
CARTERS lIara o Ficado, para uma at~io 

:~~::'~~riu:l:i~ U..II"U(·C':-"H I: n;ln~,i ·1' S;", rerl". F.t.em o:orrer li"remente-lI!:IIse litro 
d.bili.... "ociaente-.edisI>ORtop.r.tudo. 

IH do niu :1: \·:.... ("11 I ,.- ~ôldun·h·a (I; ,,'hl' maquinista João Batista Nati-	 tugal, chegou h0.ie a esta cidade. 

vidade. Estocolmo, 23 (R.l - Noti-I O sr. Maiski, embaixador rlls· Cairo, 23 . "- Os britânicos ocu
"'ul f('lirí:-!lilllll f:-:;::- C'arlu" di' (·:111111...... N'Aoc&u..... damno,lio luaVH e tonlud'o menino: João Batista de Oli- cias aquí recebidas dizem que so em Londres, teve com o Sr. param Gima, no suesle da Abis

1t~1I10l'f t J.t..(~rol . lia ,.lIa hnl~('<':í'· t·1 ar-hi. .iQ mar."ilhoa.. para t'at.er a bili!l cvrrer 

ai CARTJo;RS veira . ;m ~e~lim. se .. proclamou u~a I 'Yinant. embaixado:" norte·ame~ sínia, fazendo 8 mil prisioneiros, livremt!'C\t.., I'eça PllluluIr:lgclII. Im II:U"kI;I d,· N\'ollllln:-ahllidalh' 

para o Fi~ado. Nio Ict'eit.e imilaC_. BABlLlTAçoES Ucrama hvre , sob a proteçao flcano, naquela capItal, demora- entre os quais 11 generais.ld:U':' K~n".k~I.II~~~r~u.\~~;~id~.• !:~u~~!~:!!.~ ~rcçlil 3$000 
\".\U. Estão-se ha~i1itando ~a~ ca- do:a:~~~ informa que os ale. \:::a~on:;rê~i:hYT::b~mmi~~!~;o CompraI na CASA MISCE 

sart~ sr. Cass.mlro Jose rams mães tentaram atravessar as li- l russe ali, sr_ Bogomolov, reali_,L,..Á_N_E.A_é_s.a_be.r_e_c.on.O_m.iZ..;.I_r·__ 
l r 

e nca Fenner. .. nhas russas em quatro pontos. zou «exaustiva conferência .. com I.;Dr. Antônio Moniz 

de Ar.gão VENDE-SE P~::i:::: .Panair", regres- ~~:n!~~:m ::l~~~~asdo~, ~::!en~~ o ~:ec~~g:'!tai~;VUlga_Se que Machado &O •. 


caSd nóva, de construçAo mo' sa hoje do Rio o sr. dr. Altami- 300 tanques, que ficarm des· Hitler havia pedido permissão à
MÉDICO derna, a 5 minutos do centlo da ro L. Guimarães, secretário da troçados. Apenas 3 pequenas ci- Rússia para deixar passar as suas 


Cirurgia I Orlopldla. cidade, com todo conforto_Tem Fazenda. dades, ao sul da Polônia e na tropas pela Ucrânia a Cáucaso, 
 Agências e 
CllalCl 	 I Cirurgia 110 dois quartos bem grandes, uma Bessarábia cairam em seu poder. afim de atacar os ingleses no Representações 


loraz. sala enorme, quarll' de banho Reina entusiasmo em toda a Iraque; porém, a Rússia recusára Cli.1 pallol _ 37 


CONSULTÓRIO: ~~~p~~~ :sop~ço:~,u~~~o~ui~~~i .," " ~~~~~a~m a:;;:::t:~~:.~~.:~~~~; :~e :~;i~:à~ie'::~!~~~:~~ e~: RIII Joio Pinto - ,
Rua Trajano. 33_ e jardim, tendo lOx40 metros o . -- " os alemães. instalar-se naquelas " regiões, on- F L O R I A N OP OLI S 

Diariamente das 15 à8 

17 hora8. ~~~~~~hoT~~trp~.~u~/~~~ooot ' ") \' " o ~t~e::;:~d~uemi~t!:~i:;~~ê~ ~~un~~nc~:~ea~it1:r,~~:~~o d~':. Sub-","nl". IIOf prlHIJIIII 


RESIDÊNCIA: \ iam realizar conjuntamente hoje, cobertas as suas intenções, resol- Inaclplo. cio &IecIo. 

AV. Herellio luz, 189. Bonil08, bon8 e barat08, foi adiada para amanhã. v~eiui.iaita~cairiaiiRiúissiia~Piairaiiioibtieir~iI7iPi-~~~~ii~iig 


Telefone n. 751. 	 ~~~m~i:o:o~:!rep~::arrl:à~~08, Os aviões russos bombardea- i 
Co'o bom Fermento Medeir08 ram a base finlandesa de Aba_ MOVEIS DE IMBUIA Óllma ocaollo - Vaa-

A Finlândia pub~icou uma nota de-1IIl um quartO oom 16 
declarando que nao se acha em 3 meleI de uoo. -- Preço 

-a ~~~:: :I~~~~ s: !t":~; o:~~~~ ~:~?!r.~Am~~:~~~~~:'~~\%~:"~::~i~I~~~~~-:.~~:,~~:e~~::::
do em seu território, em virtude TERRENOS e CASAS; tal"rmedlamo8 oom~ e veadaa de toda eeptole. ,------.1do tratado que 

C a r t 	a Z e S d O d 1 
mantém com 	 Negócios de ocaaiao. só pelaO 

__--:H:.;.O~'E=___----.::T;.;:.~rC;.~.;::f.::I;.::r.=-_~_-_.;.H;:O:.:'::E:....--IReÁChsuêcia deu ordem a todos AGENCIA INTERMEDIARIA 
-o- --o-- -O- os seus navio. que 5e recolham I DI MOVBIS B lMOfBISCINE REX CINE ODEON IMPERIAL urgente aos seus portos ou, se Eatrelto--EaquiDa da eatrada aOI Cclquelrol, próximo da Poate, 

- rOME 1511'1 - - rOHE 1802 - - FOME 1581 - não o puderem fazer, que entrem I::::::::::::::::::::: 
A's 7.30 bora8 A's fi. 7 e 9 hnrll8: A'8 7_30 hora8 em portos alemães. II 


A METRO 1 A IMPERIAL FILMES A UMITED ta Acredita-se que, após a reunião 

aprae8rend8t: apre8enta: A d8Pdrese~: ~ue o governo ja~nê. vai. rea- Dr. MADEIRA NEVES- mtdico e.pecilli.tl em 

Andy n ver a elra Irzar amanhã, seja pubbcada -- 

" o tal 	 DON BOSCO gI6r.-a uma.. nota definindo.a posição do DOENrAS DOS OLHOS 
e Japao ante o confl.to germano- ".. 


com Mlekey Rooney ComPle~~!t~~~~~1 D.F_B. com Gary Cooper russo. Curoo de AperlelçoamsDlo • !.oDRa Pt61lca DO RIo de Juelro 

Complemento nacional D.F.B_ O Davlo CIUI morrlu Complemento nacional D.F.B. qU~ ~~~~~~~~;:~ráp:r:tit~,!:: Con.uh•• diarilmente '1'..::.a-t.dft ~~I:'~U 


Dlslüe de modas em (Delenho) O cio iDVisivIJ (De8enho a R~!,"ia, e Ih~ preatará o. máximo Con8ultório: Rua JoAo Pinto n_ 7, .obrado _ Fono: ti67 

pre~o~!e~~i~~!O-: 1$500 2$000 _ Pf$'?oo::_ 1$000 Preço ~~~~y~ .. 1$500 ~~:lhOco~~t~lv~~pe~:::~~~;edO-~: Re8ldêncla: Praça OetilUo Vargas. n. 10 - Fone 1504 


Llv"re de Cen8ura Llnl' de Cenlura Imp. até 14 anol grande quantidade de trigo. 


o Sabão 

~~VlBaB. ESPEOIALIDADE" 
de "W"ET2EL & CIA.--]oinvil1e (M4tC( rtlflstr4da 

recommenda-se para hospitaes, collegio8 et~~~pela sua qualidade desinfectante 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:confl.to
http:e.pecilli.tl
http:reali_,L,..�_N_E.A_�_s.a_be.r_e_c.on.O_m.iZ
http:ill:"I�:uh�N�lI.ln
http:urll'.tO



