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tUl~;. ~~b~::!~(: ~":~· é~~Pre~:~n~ ~"tt~:· r)~i~:n~:,~..~. -.,..,~- C•• , maisacab.do (' ignóbil 'do~- 'c-xplor.-. 
nhã". de onlem. "indo pelo- . ,dón dn " Agora. numa l)foc1umn(H.o patêli- dore!;. ~iio 8l' unir. com oulro fim 
Panair. extraimos o s('i(uinle: c • • o (, hancder Hitler narra n que tienão o d~ "Kplornr em 8('U exclusi

"Ht'il Stalin" era o que se ou \' ia foi !4eu cah'ârio durante a 8ua "0 beneficin. Apoderou-lIe, BOM pou(I 

f'nlio , em Berlim. durante u dia, i!I uniilo com f} ('"manda Stalin. () !'õeu co~ . de ludo qua nto de\' ia nnrmal· 
tard e e a nOll t", nas artérias de maior dl~cur!óõo l,nreCl' D 'Iueixa de um côn· mente caber DO oulro. A princípio, 
movill'lf'nto da cidade. em SlHH~ prin-, jUJ{e an jui1:. l"Oôbre:J,!ii suaM decep(õl'S ele ainda punha certa.,; rórmas nas 
cipais pra(L~ t> no intt>rior dos café!ii. matrimoniai~ . A~Hin.do o contrato, o s uas ombi( ões, como no coso da Po-
IKso se passa"a no fim do m êJol de CamAradn oS lnUn, em "'t>z do comp"- lônia. Mas. com .. tt>mpo, desapare

~:o:~':nd~eW~~~ .! ~~I~~~ai~ãd:(>l::;~~ ~~rei:~nR:.'~~oc~o~I~:~o~l~ej\~~~ar:~,!n; I ~r~: ~~:~;~~~:~o'd~sce~~~'l~:i: . b1i: 

J , 

PANAl S. A. 
D. ordem da COMPANHIA 

·NACIONAL DE OLEOS MI
NERAIS PANAL S /A, avia0 o 

( público de que, tendo sido 
coroada de Axito a cam
panha de venda das suas 
açõea, ficará suspensa. a 
partir de 30 de junho cor
rente, a colocação d ... refe
ridas ações, neste Estado, 
Outrouim, ee 08 compro .. 
missos aS8umidos pelos ars. 
tomador.. de ações ..ao fo
r.m satisf.ito. até aquela 
data. 	con.iderar~se ·ão cadu~ 
coa para to-las o. efeito•. 

Para maiorea .sclarecim.n. 
toa, diriGir.... a 

ESPIRIDIÃO AMIN 
R.pr.....ta..t. autorizado 

para Sa..ta Catarina 

licOR, d. U:~R8.r~b·i. ~ d. Ducovina. 
O ::' Chanceler · llltler (conrorme êle 
próprio cf)nre,,~a) ,mrri. em silencio. 
I\~.f'. por rim. o C.amarada Stalin, 
querlll também o nó~roro. Nio 
ha\ ia hmite~ I.arft u seu apeti 
te . E, RII lado disso, para tor
n nr a união ainda mai!t intolerá
\·el. (':.:i fí'l tiam pro\· .~ J{r8 \' t>~ de 8ua 

!r:!~~:ioOé Úani;:(';~:~~o era a ju~-

Al:~.~h~8l~~ô~~· c;~n~b~~:c::~ . ~: ~~:'t::!f~;UO: ~~':!::.., (Qe r:~ 
mundo. em ', muitol'l eJlpíritoK. lIt)bre de~dc " que ,..... , ...,. ah t ... 
a pORtt;io quc acaba de-, tomar em ria ('Btendi.. •• "a.... . 
relação â União Soyiética. );! Ilre- Stalin para reaUzar .. , co~qu.ilJla ~do 
cis o que ninguem se engane Mübre continente. O sei" gestu . de hoje "" 
o verdadeiro caráte r da s upo!tla tão oportunbta tomo roi 'o -de hi 
cruzada contra o comuniBmo t>m ct>rca de doilJ anOR atrÁH. 'tle "é tã" 
qut> o "Reich" se lan(ou na ma- ~incero neste monfento como foi 
drugada. d n dia 22. );! um caso Po- llluandU • aMociado com Stalin••

~i1~·~'nn~~1r·/~~~llerr~"~::t~:~~'~d~i~ ~~:~~~ ,.~ ,t"Wnia no princípio d. 

DE SIlt'ILITICOS 

EXISTEM NO MUNDO 


Morre diàrlameute grande 
n6mero de sillJitlcoli 

Para combater a sWJfs é 
dever Imperioso usar o 
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9f~ ; RimigioAté o Genio! 
ÇLINICA -Á\EllJCA 


Molestias Interrias. dt 

Stnhoras e Crlançu tm 


Oeral 

CONSUlTO!?IO : 


Rua Felipe Schmldt- Edifl

cio A mélla Nelo--Fone 1692 

9 ás 12 c 14 ás 17 horas. 


RESIDENCIA" 

Av . Hercilio Luz. 186 


- Phone: 1392 

Uma Calamidade! 

h-Iuitas mulheres sofrem de molcstias gra"f"!i, que faze m d;l vida um 
verdadeiro ill rerno. Attende a chamados 

Uma C:lbmidadt>! 14 
E m ccrta5 dnt'nça~. at(- o G(' ili tl da 1\l ulhf'r po(le fl":l r a ltt'r.1 (lo .~ d ia, de 

alegre e bem di~posla qu~ ('r.l. i :; l ~ !':l a ser trislt', aborrecida, desa ni mada. 
sem vontade nenhuma de l:'Ibalhar c ""n!!~ndo-,e facilmente pelas 
COl1sa s m a i!i insi\!"r.iftcan tes. 

Um martirio! ' 
Pa ra evitar e t':lta r ('~ tl'.s p3cl("c:iT1 (' !1t0?; (' :t~ comp1 icac.'ões intern as 
perigosas ou infla rnaç.1o cio UH'ro. U~l' Rt' !!. u l !2dor Cesteira. 

O Melhor Tratamento (. u,a!' Regulador Gesteira 
REGULADOR GESTEIRA (. " l!el1l<'dio de C()n tian~'a para 
tratar inflamaçii.o dn {;tero, o Catarro df) l ' tl'ro ('au~ado p(·la inl1n· 

~__~1m3 

mação, Anemia , Palidez, Amarcl idJn c J)r::-ar ran jo~ N(>rvosos C:tll 
sados pelas J\:l oll'stias do Ulc ro , a A~ma I\t~;-\"OS:l, n POllca !\t f'n~t ru:tc)"uJ. 
as D ores e Colic:ls do Utcro c O"arios , a~ 11cmorra!!ias do li l('ro, as 
~tcnstnIa(;ü(>5 E"a~cradase fo.'fu itn Fortc:5 ou )'t ll ito Demorarias. :l !"- Dorf's VENDE-SE 
da Men,t ruaçiin. a Fraqucza do Utero, as Ameaças de Ahorto c as casa nóva, de cons lruçao m,.
Hcmorroidas causadas pelo Peso do Utcro infl amado' derna . a 5 minlltos do centro da 

cidade. com todo . confortO.Te m 
Comece hoje lIIesmo " usar Regulador Gesteira dois qu~ rl os bem gra ndes, uma 

sala enorm e, q ll arll' de banho 
complclo com aquecedor. cozi 
nha bem espaçosa, com quinlal 
e jard im, lendo IO x·10 melros o 
lerre~ o . Tr~ la r a Hua Alvaro de 
Carvalho n. 1 preço rs. 17:000.$ .CDm~anhia • Alianca ~a Baia.

Farmácia «Esperan~a)) SOFREIS. IRMAOS? 
O Cuntro E.ptrll8 I.\lZ , Caridade do Funded.. em 1870 Séde: BAIA e AmOr. fund ado M 2~ anos. à ruamWNOl l 
 Maio Lacerda , ~4 --RIO <le Janeiro. Farma~êufi~o NILO LAUS mantém consultório médico gratui Seguros Terrestres e MaríümoG to. Escrevendo. declare claramente! lf..... lI.u) nome. Idade e re81dênda. junl8ndo 

E' o aolco lortillcllole 00 HOje e amanhã ler. alUI prefericle. envelope 8elado e subscrito para a 
reaposta. 

VapoRub. Descongesliona o peilo. 

~============-~~~~~____I~~aÚi~á~~n~á~~va.~b:I~::: 

muodo com • elemento!! 
tourcol: PbOlpbOro, Cal
cio, Araeolalo, VaoadlllO, 
elc, Com o aeu uso 00 11m 
clt 10 dias, aota-H: 

1 - LenDluleDlo lera! 
d•• l6rça e yoll.I....edl... 
la de ~fme; 

.'-·Da.pp.redllleoto por 
lIO.pleto Cln d6re. de c.. 
H~. Ictao.m. e nervo.I ••
.0: 

Drogas nlcionais e estrlngeiras 
Homeopltie, - Perfumlrias. - Artigos 

de borrlcha 

Garante·se a :exata observâ ncia de receituário médico 

PREÇOS MÔDICOS 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 

Mercado, frente à Casa Haepcke). 
tone 1.642 

I 

Dados relalivos ao ano ele , 940 
Capild I Realizaelo Rs . 9.000:WO'OOO 
Reservas, maii de 54_700:000$000 
Responsabilidades assumielas. H.929.719:0ooS000 
Receila 
Alivo em :'11 d~ deze mbro 115.964:965f032 
SlnislTOs pagos 7.323:826J800 

28.:158:7\7'970 

Bens ele raiz, (prMios e terrenos) • 22 354:00U$000 

Diretores: 
Dr_ P" mphilo d'Ulra Freit e ele Carva lho. Epiphanl o JOSé 

Acácio Moreirl 

ADVOGADO 
Consultas e pareceres 

Ações civle e comerciais 
VISCONDE DE OURO 

PRETO. 70 

Fone 1.277 
3'-Co..bate radicai d. dG Souza e Dr. francisco de Sá. 

depre.ll0 oeryo.a e do 91
-.n:eIIaealo de _~o. o. 
•eaoa; 

4' - A..-alo de pe•• 
"rlaodo de 1 a li kllo. 

O su._olt ._.rao' 
di de.ootertl 1C1e011llca.
Qpllilll; do .r. lIaooei So. 
rei dleCo.t,., 

Agências e sll b-~Rênci as em loel" (I lerritório nacional . 
Sucursa l no Urugu ~ i. Reguladorrs de avari as nas prln . 

cipais cid ades da Amr rica, Europa r Àfrica . 

Agente em Florianópolis 

DUAS CASAS 
Ven<lem-se duas ótimas ca

8as dt' moraàia, ou para ne
gócio. à rua Nerêu Ramol'. 
em frente ao quartel do 14". 

I B. C .. no Estreito_ Oportuno 
emprêgo de caplla!. Informa

CAMPOS L O B O & O •. ções Da rt'dllçll.o do ESTADO. 
v-26 

GRIPPE 
~~s'~:~~s~~~~t~is~~~tc~~~~~~t~~ 
mente, fn cclonando o peito e o 
pescoço, ao dei tar. sc, com Vick 

RUA FELIP E SCHMIDT N. 3Il 

Caiu postal 10 - TeleolwndOB3-End. Te/. • Al.LlANÇA. 

Sub-Agente em LagullO. Tubarão. Itajai,
Blumenau e Laqes. 

VENDEM-SE 
Por motivo de viagem J' ~-

ra fóra do Estado. vende-seIuma mobilia de quarto. com
pleta e nova, em madeira de 

facilita a respi ração, aca~ma a tosse. 
Iraz prompro allivio. tura "P!IIoIr., outros móvel, e 

variados objetos de uso do
méstico. Av. Rio Branco. 74_ 
228 14v-13 

• Um:J. das mais imporuntc s dessas peç:J.5 sào 
os rin$.., :I cui:15 [unções se a .. ham ligaoos outros 
úrg5m da máquina humana. 

Terrenos no Balneário 
e A li mpc'Z2 C' dcsinfec\,ão r criúdic l do!; r in§.Escolha já o s~u lole àe ler fe itas com os comprimidos d. HELMtTOL 

reno no Balneári o da Ponla do 
de 8ar er. ~annte o seu perfeito func ionamento

do Leal. As cons lruçOes aumen
C' ~uha na saútl e atual c nunu

Iam. A planla dos lerrenos acha velhice sadia e li vre de achaqu~. 
St com o s r. Arl Sanlos Pereira 
que se acha encarregado d. (][O

venda dos lotes . 

$( OS RinS vÃO BlM 

...- ..'8~ELMITOL EB .·~e 
-.i$iU·•••J4iitli'i.••~i·jM_ . 1'e~"1Ç~ . ~ 

A E.cola Jlan arando Im lU ca.a DOr corrllllODdlnda . A falta de vivacidade. a Irlsteza ou 1& 

bretudo a iodole ncia q ue loma O Irnbalhadoroe.ldlllltllll I'IIIIIrildl lOb H.' 6" I. 1811 incapaz de produzir o que se e~pera dellt:! 
Dá I\ \~ões, sistema mode rno, para se , e que elle . de resto. p Ode dar - não <i a Pr", 

To I!'RI+ff1ÃO 

mbabllltar, mesmo sem preparo, á pronllAo vulca-Viclo ; é peor: é a Pregulca - Doenco. a caracterís
de guarda-livr08. Eosioo com o auxilio de 

'
tica da "Opilação", da qual oi um doa symplDmaa mail 
expressivO&.-;;;; 4 livros qUA guiam lacllmeote como prole8- ~ Aulas de b--.- ndOIIIll ~ - 80r particular. E cómodo babilltar-se ao pé Pata combate r essa prequlça doentia. basta lom<JI 

do logo, pero mesmo desatender os alaze- a ·'Nee .. Necalorinc". q ue restitue ao enfermo a 8auae e ESHCI1llAtlJl IMEIICICO 
A música é uma nobre e res. O cur60 completo de 12 lições, que a w.po.icào pcua o trabalho. M1I$~!: ,!11l1ICIA 

bela Arte Eduquem SIlUS 11. tr, rarA em 4 melei e um diploma gratll el- A Neo - Necalorl"" 6 um vennilugo poderoso. aco... AFlCçi!IS DI\S VlI\S RUPtItATORIAS 

l r 

.. ~ 

lhos nessll Fonte dA Subll- peclallsta elll oontabllldade. custam apenRs dicionado em capsulas rosEKlS contendo te1rachloluto d. 
me8 marevllhas. PrOltl880r 300' em 6 preltaçõel, Peça prolpeto hoje me8mo. ao au carbono el,' soluto .alido 'e optimamente lolelado pelo 
para Ban~ollm . Rua 811va tor m'llll conhecido no Brasil. Portugal. Alrlca; tem mais organismo humano. rA«fU " 
Jardim. l:l5 (PraInha) - :Sr. de 30 anol de eOlloo comercial: habilitou JA uma geraçllo 

• DARIO FEIJÔ. de alunol: Preil. Jeao BrlUldo. Rua Co.ta r. n ,. 1"114. CaIxa ~ft'"H/,
.~2.3 I~VI· 13 1376 SAo Paulo. 
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• • • 

• • • • • 

.••.....•••..•...•.•~...••,..••.......
o Estado . " . : '. . ..· 
: .~ RedacOlo e OttlclDaa A 
r.a JoAo PInto u. 11 

Tel. la2:l-Ux. pOllal 'S9 ... _-_.~..-~ .....• __ .un...... llrlp_ ............ .........-....._ 
_............-........-................... ........... 

• ........ "'.'. I.......
.:1:.':............ CONTllA~
u. C.olt..:: 

AaDO .o~ ::.=:0:'::.-::~~:io.":. _:::.-:-=-.....~ 
SemeeI.. !t$OOO CONTRATOSSIE J6 rec_ ........ 24000 .......... _ 


.....1.... T...h ... culd8"" .... ______ ...... 


1Ie. '1000 ... .. e CONTIlATOSSE. que. M,..............__ 

Trlme'lr. IlSOOo 

Nomero "01'0 I!OO ..........·Ic .. T--......... __ --.. 

••••••••• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE MAIO DE 19111 

••••••••• 

SOci~dade Cooperativa de Responsabilidades : 106 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.175 CONTOS: 

ADIIO Limitada
a.m8llue 

Trlm8ll1r. 
 Banco de Crédito Popular e Agrícola : com as seguintes combinações: : 

AllaoDol" medlau" oODlr••lo de Santa Catarina ! ALV DRH PVG SUO DXU ISQ :Rua Tralano n.O16 - SMe próplla 
Registrado no Ministério da Agricultura pl' lo Crrlilicad a • • 

~ dlreoçlo 010 ee .e.poDublll .. • Amorl izados com 50 contos •n. 1 ~m 20 de Se tem\lro de 1958 . 

,.10. Dcaoelloe emlltldol 1101 Endereço telegráfico: BANCREPOLA 


utlCO' ....!PIado. C6dlgos usados: MASCOTTE la. e 2a. 'dlção • LAURA TROCOLl ~L'X~~V~n~~d~'~..~~t~a 25)r~I;~~~~i li Be lm('nt ll Bala. 
~'LUHIANOPOLlts •• .JOANA SE II ASTLINA HOIl IWI. MOTl.\ . '.·S I" '"" d" S Ul' . ,I"",, lIu a rl e ••D~PRESTA ESPECIALMENTE A AGHICULTORES Motta , comercia nte , H. ! \II ).: l' : O C ll~ \ "' , 1i1l .- 1l .. 1'~ rn Pará

Emprestimos - Descontos - Cobranças • CYRIACO MA HINHO S,\ . ag riCllllo r - II hí"'" Bala • 
e ordens de pagamento. • Snrs. SAL VADOR ESI'EI~ AN(: A l\ CI I\ . Ca po Federal • 

Tem correspondente em todos us Municlpios do Fslado. • ALICE C. BUSWELL. /Iv . illc'i l'ü ~h r . 160 II P:··. 71 Cnp. Federal • 
ftepr" .PnlRnte da Cnixa Economlcl> Federal par.. /I v end~

QUI. 
da~ Apó lices do Estudo de P" rnhrnhu C'o , com ~{) rtei o • RüGr~R IO PINTO C~;;;~~izc:dl~~Ci~~~~:1 1\ ~U~~~8io~J s. PAI !LO • 

semestral , em MRio e Novembro.AGUDA'4f.l I • 100 títulos no valor de 1.000 contos • 
I Paga todas as coupans das apólices Federais e dos Eslados •• t!4.6ti 5 CONTOS D E REI S já I'uram r~ e m lJ" l s ~tl os an lecipadamente por melo ••d. São Paulo. Minas Gerais e Pernambuca. de sorl eius, em 139 m,'H'S (!" l·uncioDário.SABOR\ . Mantem carteira e"peclal para ..dministrnçilu de préd ioE. 

Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas : 


C/ C à d i spo~içAo (retlradll livre) 2% 

C/C Limitado 5% 
 i 10:00 .$000 I
C/C Aviso Pré vio n% 

C/C PralW Fixo 7% • A SUL AMERICA CAPITALlZACÁO acaba de pagar o Titulo •


Aceita procuraçào para receber venci mentos ..m 10  • Nr. 437.932 Combinacão ALV no valor de 10:0001000, ao • 
da8 a8 Rep!l. ~ t~ç~e~!!_~~~~I.~. _E.:'~.fI~u~i~~_~~ • Banco Nacional do Comércio nesta pra(a, por • 

• conta de terceiro. • 
• Solicitai a relação completa dos til ulos amor ti zados , na Séde Social ou ao • 
• . Agente ADOLFO BOETTCHER, F I () l'i ~ n 6p, oI l s . llull Fe lippe Schmidt s/n. • 
• (Edlficio Amélla Netal da • 

ASSIM, DÁ PRAZER : Sul América Capitalização : 
• o próximo sortl'lo de amorti:r.açiio será r e ali z~do em ao de Junho •

TONifiCAR-SE • de 1941 as ! 4 boras • 

o maU. impootanto, po' •••••••••••••••••••1•••••••••••••••••
rém. é quo para ..ntir. 

te bem • ter upecto I2Il1iill_iBJiiriilill...................!UlllIJillII_lIJ~ 

..udávol o TONICO 

BAYER dá ."colont.. 

resultado.. porque on. 

riquece O unguo o Cor. 
 i ZENITE--1941 ! 
tilic.1Odo o organismo. 

Vendido ffi I I 
,ri ~ ~e'3:~":,:. R 

-
~ -~ famenllos ~ ~ 

Tonltlqu.... com ~• ~••••
•••• 

LLOYD BRASILEIRO : : 
..PATRIMONIO NACIONAL" 


LINHAS: ARACAJO/PORTO ALEGRE, RIO/ LAGUNA E 

TUTOIA IFLORIANÓPOLlS 

PRvXIMAS SAlDAS


DR. RICARDO 
•••• 

••••PARA O SUL:. • 
COMTE. CAPELA: dia 25 do corrente pa ra Rio Grande, • • 
Pelolas e Porto Alegre. . •G~TTSMAN 
ABATIMENTOS: Sómenle terão direito aR passagen8 requi- • • 

Ex-chef. d. clJ slhlllBS por conta do Governo Federal. 111 11 
nica do PASSAGENS: :t~st:~~il.Je a!~~1!~~s mediante 111; O R6dlo d.D:ç':~~:~~~~~õl~.~Jfl~~fta:mL~r~R~ di IJalza 111 

Hospital de DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- . ItI 
Nuernberg CIA AOS VAPORES DO LLOYD 'BRASILEIRO. 11 Distribuidor: .loAo GOMES 111III 

(Prors. L. Burkhardt 
Pinj ArmazemAgêncIa-Rua IoDo o, - c:-;::;,-t IIJ CASA RADIOLAR = e B. Kr~uter) 

9 - Fone 1007 12 .- Fone 1338'llll R. THAJANO 6-PLOBIINÔPOLIS- VENDAS A LONGO PRAZO 111 
Especialista em ~-~----I§I li) 

8 H. C. DA COSTA AlIt!n_te__ 1III11I11I11l11IilIlJIllIlli:••••••••••••••••••••_lIIlIllllillllti1'twgia ()enJI· 

Alta cirurgia, gyDe AVISO AO POVO CATARINENSE iit~~~ãG I 'i\~~tt~iG 1
oologla (doenças de Linhl diretl Porto Alegre-Flori,nópolissenboras) e partos. Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
Cirurgia do systema E J I boa InstalaçAo de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio&' 

nervoso e operações mpresa aeger rmio interesse, visite sem compromisso a 

de pl&Btlca. Saídas de Florianópolis às terças e sábados 


Consullurlo 4 rua Trala- Saldas de Porto Alegre para Florianopolis 

ao, 18 (dali lO 6. 12, • às quartas e sábados 
 INSTALADORA DE FLORIANOPOllS 
das p~~n~1I .!.6'r,>J86Te1e Saldas de Araranguá às quartas, pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos seus preço:s 

Realdencla 1\ rua BR- sábados e domingos n~o têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de Isdoo fios para 
instalaçlo desde S300 o metro, suportes para lâmpadas ~ partir detevea Junior, 20. - AGln11 .m 'lorllDoDolIl : MARIO MOURAI $700, e assim todos os materiais estio a preços ao alcance de todos: __T_e_le_p_h_o_n_e_-_l_._l..l_l__ ' ___ PRAÇA Ir> !.IE NOVEMBRO 

o Inslaladora de Florianópolis . 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:t~st:~~il.Je


ro ESTADO 26 d.: Junho de IMI 

Cartaze·s do 
HOJE Guln'.·'.lr. HOJIE · ~-iCONFOIlTA..... 'fl1. . í4. 

CINEo-REX IMPERIAL.. ······ . ······ · ~ISMCOSD!~. lill	 - FONE 158'1 ..... - FOME 158'1 -•.. . .' '.. ... .. .; .••...c:.: , .•.. 
A's 7.30 hOfa8 A'87.30 hOfas

A's 5, 7 l' 9 h ·,rSF : 

Adorável Onde o ouroO Conde 
impostora se escondede Chicago 

com Lana Turner com OUvia de Havllland 
com Rr)bert Monlgomery Complemento nacional D.F.B. Complemento nacional D.F.B.

Complemento nacional D.I<'.B, 
Preços: lS500 e 1$100 Mo DomDID 1111 Mad.irlNo velho lul (Educativo) Llne de Cen8ur8 (Educativo) 

Pn'ços: 2$000 e 1$500 Preços: 1'500 e ISooo 
Livre de Censufa Llvrp de Censura 

IIEcos e Noticias II O ESTADO es{)ortivo 
o 5r. preso da Repuhlica as 

sinou o seguinll' decreto: 11I.ld""1.. Si ! I ...Ilf' .\ latllil'\t. 1';lIlI P" (1 h ·an·I 
," .~.. ~ 11 , t.,,, :" '1111' !oI' l' til '<l1111 'i I lia In t-:: Ia! «Artigo primeiro. E ' conc('
:~'.I~II·:~. I\I~;:.l,:,~llt i . n, '" ".-1:1 ,':011 ";' <I"" r":II1 · 

II dido o prazo lmprorrogflvc1 dl' :,\1:111:111 1< ' :\1;I(h i.·u. :-;l'j.: UIH!.I iufOl'llllJlI 
sessenta dias, a contar da pn' :~:: l~::1r;; :~, ,: l,~~'j l " ."I,III:!I'I ~~ ;'~:I,~, i~;::It\.; I ·. i~lt~~~~~;1
sente data. para que o pessoal ...; .. u• Chevrolet de 1941 a presenta duas séri('!; dI' (·nminhõcs, 	 ",111.1 ,1" '[""1" ·. 11:"". h'lIl II" lh-lil'; ,1.com os motores 	 d a M a rinha Mercante e os in- 'ti~:"iI',I.~: " li,' II"" ,~ Iilh,,·'. ,,111' fi, 'al';III' lia

ambas com O~ mais possantes molores d a l'Ias~c: Iteressados requeiram a vantagem
de 90HP com 174 pés-libr~s de torçüo t:" um 5upl'r·molol'mais possantes 	 de melhoria da carta concedida \\";, ~ I II I~ r;,I,tl:: ' ':.!~"~:7i'.It ,~. ,-,' ~':;Xlllill flUI'de 93 HP com 192 pés- libra!'i de torção. Com lIl.'lior dis· 
tê.ncia entre os rodns. novo tipo de dircç;io c mai, pe10 decreto 24. 082 	 I; I I,~:;';,I':::, i:;7~;'t'·:,,; :: I, _\;:,I,II~::;~:~:,~:,~~\(~'n, o:~~··.~:::1 

na sua classe de 	 5 de abril de] 934, 1"'111.-11''' .. ; 1 1"', () ,··.• ·"l l· i'·II.•,IH' .' 1)111'1:, espaço n o compartimento do motorista. os Cnm;nhões I 
Chevrolet de 1941 550 os mais f:iceis de operm. st,() o,preço••• mais conrortáveis t: eficientes de t ôd os. Si o Senhor (':IIi!:?c 

um desempenho cÍlCúz: e econômico, adquira um Chevrult-t. 
 I;;~~~;~~;:E;;:; 	 I,:;:~:;:~ ,:;;:!,;i;~,;:!i::~~~;;;~~; : 

i~I~~'~i:~~,~:~!~s8i~io: Vanda 1:~:::::~~~</':;::\;,;;~[~:i,;:':\r<::':~:';::,?i::!i~:~~:,::,:~:\:,:')' 
I Bernardini , idem; Maria de L. ;.::~" si,;';;:/;;... III':; : ;~'I S::1"i:·,;~\~ ~n:·ltll"I'~:ul·I.I;~'II:: 
Silva. com 6$000, A despesa ~/r'~ :>~ :I'I: : :'" H:::', 1i ll.~ ~ I I:}"'" 1~'i::i~'.'.l~1I /1~l.I'''·l1/:ll;,ChiiiJlet ~~~~ correrá pelo au~í1io do IBGE. 	 ' lf;. :~\:;:;'.·'·;' 1 L~::I;f: .. :~I:.~:,~I'-~ .: :::;.,,~::~:~:;;~~~r;~:. 

1'1:11"" I"""" 1" ' 1" ,1.'1';11 ' n" ""'llIi4In ,h',.IODuro DA GENEIAI MOrOR5 
O Brasil receberá, no próxi-	 ;;::~~,~ ~ d~'I:~ . !;~~~t~;':~""' I ,I.',:I,I]li:.'~~I I'II:;~ I:~..-,~I:I~::)

Concessionários: 	Sociedade 'ninima Comercial Mmllmann ~~':e::s~s :~b~~~~~'a au~ii~~~it~~ ::":i:::::;'::';::':i::,:;":::;!::, ,i::~:;':\:::~:' ':::":E:'f;\'::: 
1 A grande evacuação ~i: ~~~e~~~~~s~~e~P~st~é~~c:ai! :::~;,:':,':::~"',,~, '\',,,;~.:,',; :::: ~;"~::~::'I"',:~" .I,

Vida Social 	I (A. 1'.)_- A, "~I"ri"od,', .-i,i, "azi'I'~' d" ridados do I~;:~~~i:: ~:I'i>a~~~~;~e d:e ~~~: ou~~~: d~~S~~}i~~~ê.~~~:1."",l r,·,. l6 

:~:;,r~;'~r:~::i::
1

li~l;~lt~~J~l~f~~~\~~[~~~;~~~f~)~~~~~~~i~~~ :p~r~eill,:s~a~,~e:m~i's;:u;:a;tEU!I;t:,~m~a~~r:e~u~On~I:a~o~, I,.,:.',;;,;,',!,.,",;,:.:,:,,;:~t~\~~i~tl~:;;(:.~.;. ~!li;~::~:i~~I! 

~!~.~~::t~oí;sidindo em Niterói , ALCOOL de 42 GRAUS I tomando conhecimento de que '.;""p".p" """'''''''''''' ''" "" ""''''''''.''''' ~ tralidade em relação à guerra 

O distinto aniversariante é • • 1deixaram d~ circular ~á tr.ês me· I ~::'~':~~::I:~;illlll):::~-:~:i~~'~~~!~:~:::':~:~~;:I::I':::~:~~:::'H :I!,::::~: ~~~:~~~~~i~saa~O~SS~de~:on::~~~ 
uma das mais cultas inteligen Produto da Usma 1. F. &ela. Ltda ~:;rian~ aR,:';3ata~~a ..lo:n:;,:' T:~ ';:::',~::":':':o:~~',;'":,':·""."""·' ''fo,.' n.. ,I;"" d,: gar até o porto russo de Vladi
~~asC~uaz ~era~!~s~.uec s~~ed~~nln (COQUEIROS) deU, recomendou por unanimi-

1'' 

"1'I~t~1l1\'al~';;:~::f1I : 'n\\.(:' ''' ;I''' ..,;~~::·j·l,_.' · ("iI,~ ' '~:":II~ vostoque. • 
panheiro de Francisco Monteiro, D 1ST R I B U I D O R E S: dade de votos o cancelamento I ~!!1(:~';~41,~~"~1~ \11";'\:~:lllllC't~l;; a~:(I.lt~;.I.~t~ rlI4:~i ; ;IIl~:,I.: Nestes primeiros dias de luta 
José D' Acampora, João Teodo· DOMINGOS REITZ & elA d~s respectivos registros, o que ! """'0"'" .I" r" ,, 'h,; 1. os russos destuiram 380 aviões 
reto Barbosa, Joe Colaço, Nel · • fOI determmado, alemães, sendo 161 em combate 
80n Cunha. e. depois. da nova · 1.' Ul".\S \'J': ZJ.:S ('.UII~F:.' ,. - e o resto nos aeródromos do 
corrente de que faz iam parte Caes Frederico Rôla, s n, - Fone 1251 Na proxima 2.'-feira termina ''''''''Ar. """".:"''''''''. ,,; "'P",",·, _. Reich. Ir 
Alberto Barbosa. João Crespo. lf)v"~ o prazo para pagamento do im- o J:Co"C'I'no d... \ II"hy l"mlt.'null;' Illllrl(' • 

Haroldo Calado, M â ncio da Coso posto territorial 11." semestrel, PUDIM MEDEIItOS, a sobre A aviação russa bombardeou 

ta, Oton d'Eça, Barreirus Filho DEVE SER COISA I Uma cunhada de Hitler .. • Ime~a inegualável, gost08a , as c~dades de Galats e Cezer 
e Altino Flores. GROSSA apresentou-se para servir .~ D\retona d~ Fazenda Mu· , IAClI de preparar e qUl' todos nowltz, sobre o no Prut, e o 

FAZEM ANOS HOJE: ~ondres , 26 <Reu.ters).- I?e, à Inglaterra ~1~~aLI~~Il;:;~a~~an:e, ~~gaj~r~~ apreciam. ::::,;:o;eu,:,:n~o~:t~:n:t~,:~' e:~ 

Sra. Gracinda Lu7.: acordo com cert~s mformaçoes Nova York, 26 lU. P .l.. A de apólices e títulos da dívida dU5ão de Shakespeare , diz o sr. volto e! chamas, ç 


. Ed' (' . - 1 par~\Cl"ares, aqUI recebIdas, '! cunhada do chanceler Hlller, consolida<la (1" sem"stre de 1941). Wmter que os versos do autor • 

ZO:'l::S~ D~~~e ...~~~:~~~ : racema a~mlru.~te Canans ... chegou h~ ~ara Bridget Eli,zabeth Hitler, • são excelentes, "tão bons quan- Os alet.nães tentaram 8traves~ 


_ P I Ferreira dIas .a Holanda. Esse fato e Irlandesa de nasCImento, apre · Respondendo a uma consulta to podem ser os versos em que sar o no Prut em barcaças e 

O srs'd Jo~? ;l; o. e encarado ne~ta capital eom gran · sentcu -se como voluntária para que lhe fora feita sobre acumu- se traduz uma obra-prima" , protegidos por uma neblena ar

sva o eon a e:), de , interéss~, uma ve,z que o os Serviços de Socorro de Guerra laçào de cargos públicos com I .. tificial, mas foram repc.lidol. 

H.\BII.IT.-\ÇOES almIrante. e O verdadeIro ch~fe da Grã·Bretanha. funções judiciárias, o DASP I O Conselho FI?r:stal Fede,r_al , . . e 


Estão.se habilitando para ca. do ServIço Secreto_ A\emao, . Segundo declara a s:a. !litler, assim se manilest~u:. "Ao acuo Inuma das sua.s ultImas re~moes . A Suec.a..quebrou a neutra
. . aquele por CUIas maos passam e casada com um Irmao do pante de cargo pubhco federal tomou conheCImento, por lOter- hdade, permltmdo que tropas 


:a~~e~~~ ~~~~~o~o~~e~~v~InIO ·todas as . infr..~maçõ~s de natu· Fuehrer, chamado Alois , mas foi estadual ou municipal, 'nào de: i ,,?édio do seu. presidente ._. lo' alemãs, que se achavam na N~

_____--,-_---.-_._ reza confidencIaI. Ha quem aflr- abandonada pelo esposo em 1914. verá ser permitida a acumulação I se Manano F.lho - da denun' ruega, atravessem o seu tern-
O chln•••• d.rrubam me que os poderes do almirante simultânea de funções judiciárias. cia apresentada contra a devas- tório para irem retorçar aa Ii

avi6.. Japonesel 	 ~~~a~~'sr:: !:7sP:m:~os g::;r:~ Já não se p~e contestar o ::!!~a ir:p~~~~~eln~~S r~;t~:;r~~ nhas contra a R.ússia . 
de Himmler, chefe da "Ges_ ., interesse que os america- norte e nordeste do país. prin- No setor da Lituânia, forças. norte -


ClllIngking, :..w (lh'uh' r ~1 tapo", ao qual ultrapassa em nos patentehim pela vida intele- cipalmente no Estado do Ser.. mecanizadas runas destruiram 

::l~~;~('aJ~~:::~""I;;;~llIil'::~);;::~;:'~':' /I~;:~~::~ importância. Assim, a sua pre- " 'a,':' ~.,~ , ' ctual do Brasil, procurando co- gipe, onde a lenha dessas árvo- uma divi8ão motorizada alemã. 


I ..rc·,. [",."" , ,1"1'1'1110,,,1 ,,, 1'.. 1" " rli- ~:~~a es:::: re~=:r!~;~~ c~~~nu~~~ ~~;~;~re~ Ar:~~~~~~~~ ú~~=~ ~C;:;aioelod:a!$Ooge :u;~o m;!~ Técnicos ne:troa observam 

Ih:~I' i;t dlilll'SCI, fllliIlH.'H n... b".It,t· w!o. quer fato de suma gravidade, a publicação editada peJa Univer- tonelada, é conlumida em larga que oa aoldad~8 rul808 demona.. ~ 

1'11111''''':''' , ali .... 11' do.. h:tlll'(jI'; do uma vez que o almirante sõmente sidade de Oklahoma (Universit:l escala, pelas fábricas e usinas tram elevadlsslmo moral. Pre.. .~ 

I'i" Y:J l1lú,. hIl111hal'dl':Il':tlJ l lI" se ausenta de Berlim em oca- Oklahoma Press) divulgou uma locais como combustível. tere~ morrer ao lado do! !teus
J 

('<1 1111)"" ,I" plll1S l1 dt h-hall. siôes excepcionais, apreciação do sr. Calvert J . Win- Justificando 8S medidas que canhoee e metralhadoras, a rm.... . ~ 
--.----.----- - ter, da Universidade de KanBBs, deverão ser postas em prática der-ae. e 

sobre dois trabalhos de autores para coibir tal abuso, 0111'. Jo- O e R evelt a to 'zoua 
_ bra,i1eiros da série de edições do sé Mariano Filho fez um Iigei· M .p~ s. oos m u af; t 

Ministério da Educação. Trata-se ro estudo sobre a importância d ann a a v' Ull8r eco :tes n~rt~
PARA AS FESTAS ]OANINAS da tradução de "Romêu e Julie- do cajueiro como árvore de in- oa '?" na .os t'!' ~c; s que a; ~ 

ta", feita pelo sr, Oneataldo de discutível valor econômico e ::~~~~:.:s a;r~d~s ~~ vários" 

FOG<)S A]) R [ A N INOS 
ALEGRIA E VIDA DAS CRIANCAS Penalorte, e da peça teatral florestal, deade que cresce natu - t d ~ 

"Carlota Joaquina" do ar. R. ralmente. 11 margem de qual- por os o pa 8•• 

Magalhãea Junior, O critico nor- quer cuidado, naa fegiões aduBo Os ingleaes meteram a piqueVencle O ARMAZEM KOTZIAS te-americano, que revela aegu- tas do Brasil, onde chea;a a ser o moderno tranBBtlAntico alemão 
rança de julgamento, elogia os lamentável a carência de árvo- "Elb." de 9.000 toneladas no

42 -- RUA CONSELHEIRO MAFRA --42 dois trabalhos, Quanto à tra- res de grande porte. Atlántico norte, 

o Sabão 

~~YIBaB. ESPBCIALIDADEII 
de VVETZEL & CIA.--]oinville (V;arc( registrada 

recommenda-se para hospitaes, collegios et.c., pela sua qualidade desinfectante 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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