
I IUT 	 DO NOVO 

Falando ontem, em Washington, aOI jornalista., o pre
sidente Roosev_lt declarou que, se for necc'16rio á de
fesa cios interesses do Hemisfério Ocidental, as belonaves 

"'estadühidenses pe.,êtrarã:o na zona ele guerraeurc)peia. 
D. Gaulle procura

Na Ouanabara um 	 corlar a r.llrada ele 
35.000 ilallanoscargueiro inglês 

Lon<1" es, 30 (Reutel's) 
Rio, :w. -- Pl'o('edente clp Aimla lIão Sl' tinha el1l Londres 

Li\"c l'l}Qol. aportou ú Guanaba nas 1111 illlaH ] lOl'a~ ela IInH e, lIe
ra o eal'gueiro in~d(~s" Poto lIhlllHH ('onríl'mucüo tla~ int'ol' 
J'O(:··. a t"ujo hordo \"iPJ"a 11\ doi~ llIa(: õ('~ tlp Vichy: se~lIl1d() a sOE~1tado

jo"ens hl'a ~ i1 e il'os qu e f'(' eu-, 	 qllais H~ f()n:u~ fl'HJIC'PSHS 1i

'Tt'H. ap()iada~ p 01' t1llidad e~::~~~~';~":,~:.~',,;:~~:\~~:I'::~' ~~~«(~l;::;~ 	 O M AIS ro~:;;t~~g~~!:t~ , ~~tin~A~io~esCAT ARI NA 

I 
hl'itúll it'nH, tC'riam ala('udo a 
sOl1lúlia l"l':I'H 'psH. O quu H('~:O~~I~~S f~~::~\I)lt~ hli~~r~~·lt(~~:~~~:~a ::~~: ! _=======""':"'~~=~===~____~~~.......~~~=~~__----;;-'"'~~~~~~ ('ollril'lIIara I'l'a II tW as fOI'l:as 

Chamam-se .lohll Llllan e 'I ANO XXVI Floriar,ópol;s Quarta feira, 30 Je Abril de 1941 N, 8232 fl( 'g:all lislas motorizadas a\'all 
c'a":lm 1'1I111<J a Ihl f HH'IlI . na ps
,·nula «(' ferJ'o IljihOltli. na A<1

d"dararal\! tpr feito ,'x ..cl~ntl' . O falecimenlo fi is-.·\ bl' ha p a i jú tI( ~ "(' 1II 1('r 
('!H'ga!lo a ( 'H ' a ho ra para~:~g~;~,,~ ,:~:~:~.a~'lg:;::~·,~~lt:;~i"~:~~:! de EUe .I. Bois c'ol'lilI' :J I'pljnula dI' ('PI'('i1 clf' 

A \ '4.'8 )1('1':1 do dia ('111 quP dt' j- l LOlldrl'~. :311 (15C'1lt(·1' J - ::;-,,000 italiallos cl p~al (J .iarl()H dI' 
XHrUIll Lin'l')Iool. :Hllw]a l'ida- : Tanto ti )<1':1I1(.;a Ll\'l'(l q1lunto I )I':':S i t " " qlU' !lP'·"HI }l1'()(-ul'al' 
til' sofn'lI dolpllto llolllhanlpio. n Fnlll~'a O(·ll.I'~\(la ('hOl'i.lIll , a ~tI)J·il' ('a millho ai'" a ft'l'1'o,'ia 
Rendo l}Ul\ das muÍI;.l!-' hOlllha!-' 11\1)1'11': O(·Ol'l'l.lla anl(>-ollt(,l~l,. th' !)jihoIIlL 

~)~::e~~~~:lãO. (~~~:~tl~;sO~~:.:~~;~~t~~: _~~~~~~--=...!.-~-~=~-~~___~__~_______~"""""~~~_~~~ 

,\ illljll'P IlHil illg·(psa antlll 

l'ianl 1'.:.;la l1l:tllll fl. !' IH gran(}ps:;,~~:.;a:~~,:i'::,::::~~I:~(:'::n:::'::~;~?I::~= ' :::~\!~;:;'~:;: ;1~'~:~:~I:i~:~::~·:t;::;E~Ji~: 
IllalH ' l! l'l l('S nas priulP il':tH I'ú


111e nl e. yílimHs 'pessnaif; . tPITa, c!t'IH)i.s 110 ('oh~pso da ginas, a iIlI Pn'PIH::IO da:-- fOI'c:as
1 

F'ran~a. afllll Ih· ('Olllll1UHl' a 	 fl':tlu'(,.:.;f.ls PIhTI'S JllIltli( 'a ,'a.
Estás trIIIIP. nleu Ilrnl)r? lula contra o !oi I', Hitle l' . ao Il11'SI1l0 ( "IU!l0' rClI()~I 'a na s 

Tens b,'onqlllta? R....ti~ ('Otn ti)8CU'!' I llliUli~o do IlHzislllO, (l<'sde 
 mostrando OH ;':;t'II4'I'ail-' 1)('* le' de Nosso Senhor: Iqw' (l~t(' 8 11r~hl . rC('ll~on Elie 	 <::11111 .. I' palt'~tl'a(':tII'Il 11:\ I'IH 
86 I...In o CONTR.lTO!!SJ;:, , Boi~ a "xi!,;('n";a <lo proprietá

('Olll o gPll l'l'al \\ 'an ' l1. !lO ('ai 
- • i rio d~)(IIH'Je jornal, o ~l'. J,eall


Com mUlta tosse I LlllpllY Bord('allx. de assllmr 
[ullta tll't"tul'a<;'àC) . ~e~lllld (} a 	 _ Comp 'ô' na CASA MISCE 

Vichy. ~n (L 1'.) - ·mfor- qual. ('lp, "01110 redator-chefe LANE ..\ (~ !;::hl'r econt1mi7(ir 

ma-RfI C!l1fl o f)lHhnixador a1 p- do j01'lla1. seria o ími<'o res

mão elll Paris, sr, Ouo AhC'tz, PO)lsú,'p l pela polith'~ anti-na
 Inauguração do
eneoll(ra-se t' m Bprlim gnl\'t)- zisla da quela folha, <" clnbar
ment e enfermu. ~ofl'pn<l() agu- ('OU para a lll~lat el'ra. annl de Café «Rio Branco»
das el'ises de tOSSl', Xesta~ ('0"- auxiliaI' o gene ra l De Gaulle, 

dições, se o gO"(>I'no a.lelnão Emhora o seu estado de saú Conta Florianópolis 
 com 
não em'iar 11m suhstitllto. as tle fosse precá rio, ]llIblicou re uma casa mais , digna do 
negociações de reaproximação' centemente um livro de peso, nosso progresso - a nova 
franco-alemã ficarão adiadas intitnlado "A verdade sôhre a séde do Café "Rio Branco" ,

'11Or mais quinze dias. I tragédia da Frauça". 	 recentemente construida, à 
rua Felipe Schmidt, sobreAS COMEMORAÇÕES DO SEXTO ANIVERSÁRIO 	 planta especial concebida e 

executada pelo sr. arquitéto
- DO GOVÊRNO NERÊU RAMOS O eForth» é o mais recente navios oficina da Marinha Britânica. Êle possue acomo' Tom Wildi. 

Transcorrendo, a 1°, de lllaio próxhno, o sexto anivel'sâ- dação para as tripulações de 12 submarinos e completo arsenal capaz de fazer qual. A inauguração do novo 

rio de gO"êrno do exmo. sr. hlleITentor Nerêu Ramos, foi 01'- quer reparo no mar. Na fotografia vemos artífices trabalhando na oficina do ..Forth •. edifício se realizará no pró
ganlzado, para celebração dessa data, que é tambem a do Tra- (Foto de British News Service. para O ESTADO) ximo . sábado às 20 horas. 

balho, o seguinte progranla: . ,. Aos seus fregueses e ao pú

1) Dia l° de maio - :'oIissa "olh'a, às 8,30 horas, na Ca- A ESQUADRA PANAMERICANA S:amlsas. Gravatas, P'lame~ blico, em geral, naquela
tedral :\Ietropolitan8. em ação de graças pela passagem do 6° Melas das melhores, D,~los me noite, o proprietário do "Rio 

aniversário d!! go\'érno estadual e em homenagem ao "Lli~ do Paulo Alberlo '!ores

A
preços, só na CA~!I- MIS, Branco" serv!rá gratuita

'fraballlO", sendo "elehrant e s. exda. rcnn8 . o si'. AI'«ell\spo LEL NEA. -- Rua Tratano, 12 mente uma chlcara dosabo
:\Ietropolitano; (Do Centro de Expansão Cultural) roso cafésinho por êle pre

~) Desfile cS"olar c "o'H'e.ntração dos alunos, às U,:lO ho- O c·onh,·ddo ,,,lvogado e intelectual paulista dI'. Valfrido A I t D. parado. 

ras, na praça l~ de Non'mhro: 	 (inilllarâ,'s ar'aba d" aprC'sental' ao Departamento l'anameri- va en e leppe ':--- ---.--- 

3) Inauguração da Csilla de pasteurização do leite, às :;~n~I\~~ ~~I','i~oo'l~i~~:~'~~~~Opt~I::~":;~I,II:::~ ~'~~I~~;,\~~a ~:~:~~\~:~~~ _ Destru1dO a bomba 

14 IlOras . da anad's ,111 lIIútlll1 "oope"u,;ão en tre os I"lis"s <1êste «onti- Londr"s,:lO (H"lIters) - Londres , ao (U. P.) - Um 


1I011(t', "frn la-f.ie de I1lll estudo minucioso que alla1isa 1()(lmi UH Em \'il'hult' de ~lpnH)nHtl'a(:(;Il'~ navio pa trulha aJemão de .. 

Hfiellldad t,s (' toflaH as "anta~t' ns do projeto, ('01110 heln 110- (,oll~l'a as ,a.!ltoI'HladeH de 0\'11- I:!GO tOIll~ladas foi alapa()o di

IPlllOS \'('1' , a id ,'>ia aSRllllle t'ol' luidá" e l illlpOI'iúllda, A luaiol' I p,~(:~(),_ '·t'I'III( 'i.Hla~ c11 ll'UI,l te. a ante (la ('osta da Bl'ptallha, a
Declaração 
1ml'te dos tmíses êlU1Cl'ieanos não (~slá ()}11 ('ondi~:ões de ('ons-i pluJ('~ao (}p 11111 filme, ~Ol_ 1111- sllde~t(' da Jlonta de St. 1\la
(ruII' sua )Il'ópria al'llln<1u , OH \'asos-(le-g:lIC::'l'I'U ('11stam hoje; l.)()sta a 1llulta de 11111 l~l1lhao de thi(·u. sPIHlo metralhado, uc

Declaramos que o nosso lx-vendedor·cobrador, sr. 'iOl1laS fahllJoRus, Portant o, OH sQl'ia ('0l111'l'udo grande JlÚnlC- I f!'HIH'O[i cU! ))(nto de ])w)lpe, 11,0 POi5 dp lHl1ubal'dcml0. O I'efel'i 
Juvlnal Mellnho Perlira, perdlU a carteira dI identida I 1'0 de na,·ios. ~u SCI'ia1l1 t'onHt~'lIid()s l'01U lnat éria ])l'ilua C mão 1(.,a:Ht~, At~~m ,<la .1~1111~a~,~, ~lnn,~- do .'~a\'i(~ ~))JÔS, vigorosa defes~ )
de qUI lhe foi fDrnecida por esta companhia. de ohm genlllllanH>nt e amer"'unas, fato 'llle certamenle UI a ltdadc ,k Dlcppe. j~, ,1 ,,111'- pOllln. 101 altançado em chmo 

Fica, portanto, a referida carteira sem valor dl ah3ixarin o prcco de custo du!:) unidades navaiH, Pl'c<:ismuos I gada a d(~Slae~lt· Vlg lus llUl'a por uma bOlubu de grande ea
gum caso venha a slr encDntrada. edificar haITeirás nos IWS~OS mares. Os Estados-Ullidos sem-I g.uardarem as hnhas telegrá- r lihre. UI1I dos pilotos dedarou

SIMGER SEWING MACHINE COMPANY pre e5tão tlis))oSio a fornel'er todas a s íaeilidades para a exo-I fleas 1100 110l'to e snas l>l'oxhni- (l~le a UU1l1~a eaW::iOIl a .destrui-
A Gerlncla " lição de plallos dessa natureza. A ação conjllnta qne as AlI1é- dades. çao do navIO.l'I2 	 3vl2 l'il'as de"el'ão eUlpreital', para não ])c l'luilir a alll'oxÍlnação dos 

modernos.llrofissiollais da invasã~, será IIn~u das gal:antias •••••••••••••••••••••••••A retirada das tropas britânicas ~~:e~~;~~~,:~t~:,~ld:d~·II1~~::~ ~so~r~~~,~o~,::f~~~Sq~~ ~~;~~~~'~l~~~ • 	 .. • 
Londres, 30 (Hell ler ) - disseram haver feito prisiollei- d."ns ao I1IlIndo, trazendo-lhe novamente a paz, a justiça e a.· TRANSF1JSAO • 

Dreve será eotlheddo o 'l'le se ' I'OS em gmllde número o Cjue é liberdade. • 
terá saho das tI'opas hritàni-' a coufirmação indireta da •.• 
"as qnc map;nifkamellte ,:um-I"rença, qlleaqllise formoll,de O NOVO TIPO DE ((STERLING" •• DO S.\NGUJ~ (MAUAnLUOSO) • 

e:::~~~:~n ,~:t:;'~!;'ia de ~~e~'~'~~ i~;gi~~~e~~l:~e~~~~~s ~~nl1::,~~~~ Londre. ,:\O (U. P.) - n ..- rolônia, v,"'io~ homhnr<l..iros,. Com 2 vidros aumenta o rJeso 3 quiws -. 
Pode esperar-se qlle a maIoria ' nas olwrações ,los Bal<:ans. IIOis do arrojado ataque di"r- saindo ele entre as nllvellS, 	 , . 
do corpo cxpedi<:ionário te-I Cairo, 30 (U. P.) - Acrcdi- no realizado pela aviação IJri- mergulharam e hombardearam.. Unlc;o fortlflc;ante no mundo C;O'D 8 elementos lônlc;o' • 

Ilha podido retirar-se. al,esar , la-se aqlli ql\~ a retirada das tâniea contra a <:idade de Co- ('0111 bons resnltados nllla fá- • 

dos ataqlles ineessa lltes dai' tropas anglo-gregas pelos I'or- lônia, 11m bombardeiro Inglês bri<:a ao oéste de Colônia cau-. Fosforos, Câlcio, Arseniato, Vanadato, elc. • 

aviação germâniea ('ontra os tos do slll elo Pelolloneso se atacou com êxito a base naval sando "I'andes pr..jnizo" Os. 
pO\'lOS gr..gus. COlllrariamentc realiza satisfatoriamente, pos- alemã ~e Emden . O aparêlho ~viões "al))'o~eital:am:s; ' das Cuidado COUl a tuberculo:iu • 
aos seus báhitos, cm semelllan- to 'I"C os alemães estão sen- atacante era um do novo tipo IIll\"ens para cultar seu ovôo •• • 
tes circllnstâncias, os alemães, do contidos pelos "batalhões "Sterling", qne acaba de ser alé a fábrica e também para. Os Palidos, Depauperados, • 
dllrante essa campanha, não suicidas". posto em serviço e Cjlle, segun- se retirar, logoo depois qlle Esgotados, Anêmicos, • 

do se informa, interveio nas deixaram cair suas bombas. • MAes que criam, Magros, • 
, , • ações dlllrnas contra a Alema-. •

Or, MAO.EIRA NEVES- médiCO espeCialista em nha. 	 ALUGA SE • Crianças Raquíticas. •

I Voando a )leqllena altura 80- __. Sup~rior ao óleo de FIglldo • . 
bre o porto, o bombardeiro de Bacalhau,DOENÇAS DOS OLHOS deixou eal'" sua carga de bom- Óllma casa para nl1J6clo, Im • Receberao o eleito da Iraos- • 

Curoo de Aperlefçoamento e Longa PrAtica Dy-RI~ d.e JaneIro has explosivas c em seguida JlOnto clntral da cldadl (rua • fUMO do saolllle e a loolfic/!- . ' 
C I d" Pela manhA:· dai 10 âa 12 haral 

IIabriu fogo de luetrallIadol'as Tlradentls, 31, I também II • ,ao geral do ol'llaolsmo com o • 
onsu tIS l'rI.ment~ • tarde: dai 15 .1 18 horal de~~e 500 metros de a.!tura.. O vendI todo o matlrlal dI IA- • . . , . . . 

Coosultórlo: Rua João Ploto D. 7, sobrado _ Fooo: t 467 a~lao a,fastoll,-se sem se,r atm- brtca dI artllatos di couro • •• ' 
Resldêocl"' Praça Getúlio Vargas o 10 _ Fooe 1504 g,do pelo fogo antl-aéleo, No A tratar com o lII'oprltt6r1o • 

. , . aéreo. EnlJlnlo L, atlraD, . . , • 
No ataque contra a zona de 142 v-I" ••••••••••••••••••••••••, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:frnla-f.ie
http:fl':tlu'(,.:.;f.ls
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i ~~S~~!I~;~~~~~ 'IJr~\~ ~~~~~ I 
• produzindo em S. Paulo petróleo e vários sub-produtos ex- ---- -~~--~-- • 
• traídos do sub-solo de suas riquíssimas iazidas de xistos pe- • 

• trolíferos em Tremcmbé. Capitulo 11 dos ESTATUTOS • 

• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art. 4" - O capital representado pelas acões • 

• de-honra concedidos pela d;reção da Exposição Nacional de comuns é de 2.600 (dois mil é seiscentos contos) de • 

• Nova York, em virtude da apresentação do mostruário que réis, divididos em 13.000 (treze mil) ações de 200$000 • 

• ~oC~:~e::r~:;o;~metêra para aquele certame , compreendon- I (duzent~~t.5~.1 ~éiclad"aad~ç~:d~ direito a um voto, • 

• . Depois de passar pela fase inicial de estudos comple- qualquer que seja o número das ações do ·acionista. • 

• tos dêsse importante problema, a Cia. PANAL está constru- Art. 6" - As ações integralizadas poderão ser • 

• indo importante parque industrial para produção, em grande nominativas ao portador. • 

• escala, de petróleo, gasolina, óleo Diesel, parafina, óleos lu- Art . 7" - A diretoria fica autorizada a emitir • 


:iS 
• brificant~ , ;~~~~o..::;:~a~ ~~s~~~o:sc~:~~~:tad:r~~~~~uista, ~~~ ~~ggO(t(~~~t':'i~i~)n:~~t~: d rts aJ:e:çõ~~m~~:fe~ • 

• para dar · em breve ao nosso país o elemento vital do pro- renciais no valor de 200$000 (duzentos mil réis) cada • 

• gresso moderno, que é o petróleo. Todos nós devemos. sentir- uma, com os juros fixos de 10 % (dez) e com direito • 


• ~o;c~~~\~~~s q~~ ~it~ri:;'e~~:id~ P~~~~ec~~~:t: n:o:á~!~orç~: ~c~:ade~f.:';!i~~;ãda d~o~~J~d~~inze) sobre todos os • 

•• inteligentes e pertinazes que vem desenvolvendo brilhante- li Unico---A preferência dessas ações, em rela- •• 


mente em prol do enriquecimento do nosso país. ção às comuns, dei-se quanto aos juros e dividendos. 

': (DIARIO DE 5, PAULOI : 


I. Oportunidade única para o emprego de capital I 
= Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIÃO AMIN :
••:•..:••................................:....................................: ••• 


• úRicoa liquidação , , , 
A CASA DAURA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidação, desfazendo-se de todos os seus 

artigos por preços ainda nunca vistos. Todos os nossos artigos são novos e de padronagens ótimas, porque o nosso stock é renovado 

constantemente, saindo, portanto, V. S. plenamente satisfeito, comprando em nossa casa. Damos abaixo a relação dos preços de alguns 


artigos, para que V. S. se certifique do que afirmamos acima. 

SEDAS ICrelon~ Royal Branco, 2,20 mel. 6$200 IPulover , art. Iino para rapaz um 11$000 

Seda FaçoDDé lavrado melro 2$700 Crelone !ll,yal, em cores mel. 6$200 Pulover com manga para hompm um 14$000 

Seda Lr.qué em toda8 as corps metro :1$500 Morim Taubalé peça 29$000 Pulover listado para homem um 12$000 

Seda Graolté, em todas as cores metro 5$000 Morim OIicllll peça 10$000 Casaco listado de malha pora senhora um 16$500 

~eda Polnt à Jour metr~ 5~OQO Alvl'jodo F»ociliar peça 15$OOOl Pulover de puro 111 para hom~m um 30$000 

Seda Gllré, artigo pesado melro A$5ao Alvejado Ouro peça 12$000 Ceie te de malha para rapaz um 5$500 

Gahardlne rle sedR, cores modt'ros8 metro 10$OO() Alvejado Marques peça 15$000 Calça de brim para homem uma 8$500 

Selim Lamiê re, aõtigo bom melro 9!>000 Alvejado infestado, larg, 1,45 peça 33$000 Copas lelpudas para criança uma 1281000 

Seda de bola metro 7$000 Algoduo 121, spm ioma peça 9$500 Sobretudo para homem. ótima conlecção um 6OJOOO 

RomaDo de bola, aI ligo moderno melro 7$000 Algodão lar~. 90 cenl. peço 13$000 Snbreludo para rapaz de 34$. lJ6$, 3S$ e 4QSfOO 


\ Laqué xodrez e desenhado metro 45500 Algodão enfestado, largo 1,40, peça 31$000 Lã Peklm novelo 1$000 

Laque lavrado metro 6$000 Algodão en[eslado, larg. 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 

Lumll!re lavrada larg. 90 cenllmetros melro 13$000 Aloalhado branco e de cores melro 3$800 Linon estomjlado mt. 1$500
rSeda quadrlllé: artigo pesado melro lõ$OOO Aloalhado IIpo iogles melro 6$JOo Luizine em lodas as cores mt. 1$300 
Veludo Chlfon, em diversas cores m"'ro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 3:)$000 Llnon liso ml. !$2W 

, TofeiA liso melro 8$000 Guarnlçllo para mesa de janlar de 16$, 19$ e ~9$OOO Chllão mt. 1$400 
TaretA, xadrez grado, moderno melro 781000 Guarnlçllo para chá uma 13$000 Brim, Colegial J. 16 legltlmD mt. 1$800 

CAMA E MESA Huarniçl10 plfltada, cores firmes uma 26$000 CacM peluelo xadrez mt. 3$000 
1\ Cobertores paulistas para casal um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$6()0 

Cobertorps paullslas para solteiro um 10$000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zefir Iislodo de 5$500 e 2JOJO 
Cobertores Xadrez, para casal um \3$000 Sombrinha com cabo comprido Ilara menina uma 12$500 Opala lisa ml. 2$'00 
Cobertores xadrez pard sollelro um 11$000 Sombrinha de trlcollne uma 1091000 Opala IIpo Sulça mt. 8$000 

, Cobertore, xadrez para casal um 15$()(IO Tapetes para quarto nm 12$000 Opala estampada, art. bom mt. 281200 
, Cobertores desenhados para casal um 11'1$000 Camisa Socega Lello para homem uma 4$500 Tecido escacez ml. 2$800 '1' 

Cobertores desenhadoll paro soUt'fro um 12$000 Camisa Socega ·Lello para rapaz uma 3$500 CachA peluela estampado mt. lJ80Q 
Cobertores lontasla, meia la, para casal um 38$000 Estojo de chlcaras para chá um lbfOOO Pelucia c/ b.lOeco ml. 21SOOO 
Cobertores fantasia, art. bom, para ca8al um 31$000 ESlojo de chlcaras para café um 9ii500 Pelucia listada p/pijama ml. 2f(lOO 
Cobertores para bebê de 5$ e 7$000 Pasta para denles Kolln08 3~aOO Filo p/mosquiteiro largo 4,50 ml. 121000 
Cobertores escuros (reclamo) um 4$500 Pallla para denles Alviden!e 1$600 Morlm de cor ml. 1$600 
Colchas de veludo para casal uma 22$000 Sabonele Lever e Oessy caixa 4$200 Tecido p/colchllo lari 1,40 ml. 4$000 
Cochas de rU81110 para casal uma 15$000 Sabonete Lllebuoy um IS500 Toalha lIf1a p/banho uma 4$IíOO 
Colchall de rUlIlllo para lIoltelro uma 11$000 Capas de borracha para senhora uma 60$000 Toalha Alagoana p/banho uma 6$6()() 
Colchas brancas para sollelro uma 10$000 Capas de borracha para homem uma 8O~OOO Toalha p/baDho, arl. bom uma 12SOO0 
Colchas reclamo uma 6$000 Malas poro vlajeos de 22$, 24$ e 20$000 Toalha p/roBto, de 1$8, 2$, 2$S, e 3$500 
Colcha de seda com (ranja, para c8lal uma 3S$00ü Malas de couro de õ~$, 65$ e 75$000 Cubano mt. 1$400 
Colchas de 8eda com franja para solleliruJ lima 31$000 Pastas eecolares uma 12$000 ChIta em diversos desenhos de SIlO rs. e 181000 
Colchas de seda com bico para casal lima 34$000 Maletas de f1hrollle esoolares de 4$ e 5$000 FlaDela creme de pura 111 ml. 16$000

• Colchas de pura seda para casal uma umll 1$5(}O Felpa branca, art. bom mt. 20$000 

CreloDe Royal Branco, largo 1,40 meto 5~t~ ~~~~v~~ :1~~~I~~a p~~~ac~i::ço:a um 6$500 t:aaemlra creme, largo 1,50 mt. I~O 

CretoDe Royal Branco, larg. 2mls. mel. 5$600 Casaquinho d(' malha para menina um 7,000 Cortes de casemlra p/homem córte 48$000 


Recebemos 5.000 metros de re'talhos perfeitos. de pelúcias. que vendemos este mês. por preços assombrosos. Aproveite a fazer suas 
compras nesta colc»ssal liquidação. pois nunca se vendeu por preços tão baixos. como os que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A .CASA DAURA. VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 

R1.JA FEL[PE SOHMIDT, 19 
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BBIOOi-IHoa~:~~~~:i~:~ :~~--::--:-=-n:::--=-~te~--=-= ~-=-=~a:----a7-::r.d!u --=-= "C:-=-alê J~,~" 
o Estado 

Redaoolo e OmolDal a 
rlla JoIo Pinto o. 1S 

uno 
8emetlt. 

Ttlme.tre 

IIh 

Numero ••ullo 


No '''''''0' 
AluIo 
8eme.tre
TrIme.I.. 

III'IIUIO DI OIA6NOS1'lfAl 
CUMUlO

do 

Or. Oi.lm. MCllllm.nn 

Formado pel. Universidade de


Genebra (Sulça)

Cum prAtica no. hoepltal. europeu.

Cllnlca médica em lIeral, pedlalrla,

doenC)llI dI> .llIema oervo8o, aJlllre

lho geDilo-urlnarlo do ho ."em 

e da mulher_ 


Assistente Técnico 

Dr. Paulo Tavares 


Curso de Radiologia Cllnlcl com ° 

dr. ".noel de Abreu CaUlJIIID,·rlo 
SIo Paulo). R.peciallzado em HI· 

:~: d~:~: d::U~lr:: i~ea~~g~p~
:,-::~ ~:d;:VIJ:I~ ~1~~5t1~~ 
puz, e_rroa. U'Iu1do taqUIHUO e 

qualquer 1l3~:::a C~í~.elu~ldaç!~ 


Rga F<;f:I!~! r.~:ado. e 

F l O R1 AN O P O L I 1;1 


DR. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-ch.f. d. cll
n/ca do . 

Hospital de 
Nuernberg 

(Prole. L. Burkbardt 
.e B. Kr9uter) 

Especialista em 
tirut·gia Gel ai ' 

Alta olrurgla, gyne
oololda (doenças de 
senlioras) e parlos.

Cirurgia do systema 
nervoso e operações

de plaetlca, 
CODlllllorlo 6 roa Tra;lI

DO. 18 (dali 10 6. ti, • 
d/l~ 111 ás 16.110) Tele 

pbont - 1.2811 
Resldeocla A rua Bs· 
teve8 Junior, 20. -
Teiepbone ._- UJt 

~................................... 

HEMORROIDES', ,. •· Irrit.ç~~~:SI::~~c~~::;o~~.~~rrngIOS...! " A la VIa,1a Oo.ela" I 

Nüo deSCUIde dêstcs slIllomasl São o prenúnc:o e en-_ ?C gr~\'c d~~nç~;o?::'s:;~~, '~~:::dfc~~~~~n~ex~- • Porto " lesrc.-FI()!iln6pol,.--Curítibe •I ..: "'""' '"- "., ";""'"""~;.~' :,,~ ' e."",. '14" ••• ,_•."",. , .."m..... , .." ..,. ~,,~, , C,,'Ob., oomny
,: .:' ~,~~~~~~~~. ~0:'~,7;~~~oM;:n :;r~sl~e o~n~~uar'.~~~ • salda8 às 6 bora8 da manha, recebeMo passagelr08 pllra Itajlll, BiumeDau, . \ 
~~:~ :u~~:~~~~c:~~nr~~~oer~~o (~~~~;~~~~ b~~:::ÇI"~~I~: e Jalagu6, Jolnvllle, com IIgaçBo pare SBo Paulo e lUo, DO dia imediato. • 

qUe entl'"am em sua fórmula,:1 P om"d:1 Mon Zan e S 'd P t AI '5a f I d· • 
,;.. cvn. ns ",fccçõo< t;,o PC"""'" e prc\mc O • aI as para or o egre, as s· e ras e omlngos • 
" • ~~:~::,CI;;~~:~en~~s ~~~I'"~:cll~~~~~dc~mda mrus e di 3 horas da manhã. • 

11 MANvCiÃNS n~:;;o:~·~o~;~~~;~ : Informa~ões e passagens: RUI Felipe Schmidt : 
Em co'o de dificuldode mondc Oscu pedido 00' La- • (Edifício Amélia Neto. junto a Loteria Federal) •

I bOl'"lJtorios De Witt, Caixa Post:11 834 -- Rio de J:111cil'"o, r e e 
~__ oc_".~~:"!~~:,,~~_~,,-_I~!OO~__ ~i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Para 

SENTIR-SE 

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

GERKEN & elA., 
à rúa Felipe Schmidt, 34 


Agentes Autorizados dos afamados Rádios 


Vendas à vista e a longo prazo 

glene e Sallde Pública, pela Unlver'l =~~~~~~~~~iiii~::;;;~~~~~;;:~:-!lldade do Rio de Janeiro. I 
Oabinete de Ralo X 

~=':&o~o::."'Xo~n':~~n~ero::
Coraçlo, palmGIIII; ..e.lcnla biliar. 
. Ml6magoe, elo. 

lI:.dlograllu ::.: r.dlolr.Ua. 
Eleclrocardiogtalia cllnlca 

(Dlapó.t1co precl.O d.... molésU....
oardlaoa. por melo de Iraçados 

el~rloo•.)
Metabolismo basal 

(~~:~'.::~ .~~r"eá'!6~i:~o~).· 
. Son~em Duodenal 

IEU.~:O'\iuod~~~ ,!lI':f~~N!i. do 
oon2!1~!~~t:. ~:I~!S~~:~:~J!~elas. 

ralo'- Inrra-verr.lelho e eletrlcld.d.. 
Laboratório d~dl=icroscoPia e

anátise clínica 

O lliCO 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

H•• IDss"•••belde•• Ir.lç...lr••. n•• brDnchlt........ 

:.~~~:: :~'::':I~...':.'~~::~.~~r~:r:..~'::!u!~~:,:;",: 
: :~:::::I:~b-':~I':~!~ ::r:r:..~t:=.... !~:';~::'!:O~f::c~= 
~~~o;::.:g~~Ebi~C~!::::u1':n~~:~~-24"ó:~-:::..~11':.':::'~ 
t".:!.!~o!, cIg':.'T'Wa~:;':;:~!q!ã: ::r::~"::D~:.:n;:~:.= 
..........bllla~ T_••-___ _ 


~:·~~.~~I:~~~~~~ot~'f,'!~:~~.~ I~=;;;;;;;;;;;;;;;===:=.;====;;;:;:===;-;;;;;:=~I
AVISO AO PO VO (AIARIHENSE 

Linhl direta Porto Alegre - Flori.nópoli. 

Empft:S8 Jaeger & lImão 
Saídas de Florianópolis às terças e sábados 

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saídas de Araranguá às quartas, 


sábados e domingos 


1_ 
___A,qenle em FlorlanoDoU.: DAVID SILVA 

PRAÇA 1(') DE NOVEMBRO 

Farmácia "Esperança» 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e Imanhã será • SUl preFerida. 


Orog.. nlcionai. e estr.ngeir.. 

Homeopatia. - PerFumlrias. - Artigos 


de borr.ch. 


Garante-se" exata observância d~ 

receituário médico. 


Preços módicos 
a:-Conselheiro Ma{ra. 4 e 5 (edifício do 


Mercado; frente à Casa Hoepcke). 

tone 1642 


Antenor Morais 
@jpl..IPÇJião ]C)gntisla 


Das 8 às 12 e das 15 às 17 

Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. 


~==~----~--.....- .....---__.........-'I 
G A S E D E S E D A I 

BEM••• 

e ter 
ASPECTO 

SAUDAVEL 

peça auxilio do 

TONICO BAYER 


que enriquece o 

sangue .e fortifi~ 


ca O organismo. 


Vendido G)
em vidr.os BA~R 

t!'':!C:::s ~ 
Tonifique-se com 

TONICO 


BAYEB. 

tonieo p~dlroso 
de sabor d~licioso 

;=====~ 
Acácia Moreir.Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. VOSO 

ITO & ClA. - Rua Irman Simpliciana, 78 - Caixa Postal, ADVOGADO 
3132 - Te!. 2-8784 - S. Paulo. Consultas e pareceres

Ações civle e comerciais 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 


Fone 1.277
Goodyear 
.. .-

I,Indústria Brasileira ú"",1u ., 

•Pneumiticos-Cim'ra de ar-Correi•• ~• 
1 

.,... A IiflTA ~, I'flNITRUA.Ç o~

S.ltos de Borreche-Mangueiras-etc. 

Produtos da u~!~: d~~sãiit!~i~c.g~st::

Cial GD.f!\dolalill,-==~~:ia~=~~~:='e:~:~·o-
Ru 

com Fibrice em São Paulo 
DISTRIBUIDORES EM STA. CATABlNA: 

t ilrlOSHC2PGke S.A. 
Florianópóll~-Blumenau-Cruzelro do Sul 
- Joinville _. Lales ~Slo '. Francisco do Sul. 

Moatruirlo em .Tubarlo. 

CUNlCA -MEDICA 

Molestla8 Inlernas, de 


Senhoras e Crianças em 

Oeral 


CONSULTORIO : 

Rua Felipe Schmldt-Edili 

tio Amélll Neto··Fone 169\! 

9 ,. 12 e 14 'I I7 horas. 


RESIDENCIA-
Av. Herclllo Luz, 186 

- Phone: 1392 

Att.nde a chamados 
14 
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o ESTADO 30 <3e Abril de 194' - ,. 
- ~.;;..-~ -o""'"> y~ .:" 

Outros ainda sofrerão muito mais ?

• 

Famoso astrólogo nesta capital )Irmandade ::sp~r:,h:~ ~:~:::a::s Passos e Uma delícia para olhos e ouvidos 
Encontra-se nesta 

capital, hospedado no 
• Hotel Glória- , à pr. · 
ça Quinze, o céleb C 
proressor América M . 
Matos, cu ios conl1c 
cimentos profundos. 
em ciências hermési. 
cas, quirologia,' quito.. 
soria, astrologia, gr.· 
fologia e psicologia o 
colocaram entre 

mais afamados do, 
seus c01egas. .

Bastante viaiadó c 
rcalacionacJo com "aJ 

melhoresra miliasbi 

sUeiras, às quais .. h6 
1~~~~:tr~:~ s~usP~ 
nhecimentos em ciro 

das herméticas, o 
prof América M MAl. 
tos iambém aqu'i tem 

sido muito visitado. Ontem, mesm~" um dos nossos com~a,nhelros ~~~~~r~~Plt~:~Si~~ . \:~cator~~r:: ~~~;l~~="~ ~llHll ellt.a nu1 I )( !~soas 
estev~ no seu ap~rtamento, e venflcou os grandes mentos do 
conceItuado ocultIsta. 

Hoie, publicamos um trabalho do protessor Matos, sobre a 
situação mundia l, e proximamente publicaremos grandes previ 
sões suas sobre o desenvolvimento e fim da guerra que óra abala 
o Mundo. 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~._---_. 

Dlrecio de E. FERNANDES 

Avaí x Amazonas 
Conforlll(' nulic iú lIlos ('1 11 Ilosas ccli ~·rto :1llIl·l'im·, :\"ai l' ;\111 :11.01\ :'15 , 

cI (' Dh.III1('IHIU. dispul;u".1o, :llIl:lll h :i. 'IlIinta-fl·ira. no Estúdio .la Fl'(\cl'a
ç;jü Calôtrint:l1s(' ,h,- Ih's))Hr tos, UlII :1 p:ll'ti.la amistilsa. (InC, })(>10 valor dos 
t."onlcnclon.':i . prollll'lc scr .Ias IJh: lh'Wl'S '111(,', ultimallwnll'. Sl' h,'m tra\'a
du ncs l:l (."apilal . 

Os l'SI)Ol·tíslas " )("a is aguardam i'ssc ('11(,'01111'0, l'1If1l ansil'dadl' ~ illl l' 
I'('SS(" p ois :'m b l' JU4JS (I"l' o s ( 'OIll:lllf l:l4lf1s cll' PI'U('ÚI)io l'lIfrl'nlal'iin UIII 
('onjuntu 'Im' \'t'm a ('sla ,"al)ilal IJ)'(.'("('dido til' ;':I'ancll' rU IIl(! , Aind<l do
Illingo último , (' 111 Bhlllu'll:lu. o Amalunas sagl'oll -sl' ("U IIIIU'UO do 101"l\(.'iu 
illido, Ill"ulI1o "i<lo ])(' Ia nú\'cI Liga BhuIH'I1a1ll' I\Sl' dl' Fllll'húl. \"L'lll' l 'llIlo 
n Sa\'oi:1 F. C . dl' CUl"iliba. a l:i do ('OI' I'l' nll' , pl'la l'flnlélgl'llI dl' ·1 x 1. 
nllm j{,gfl haslílllh' clísplIlaf!ll. no 1111:11 IIS I""P:lI.('S cI(' Bhlllll'lW ll tl('llI o n s 
11":11":1111 íI s ua ribra" C) S(' II arrlor l' o S(' II ('IlIIlSiaslIJl1, - (I f 01'1<.' ('S{IUadnio 
d I) Amazonas l')"crl('IH'ic)lI~s(' l'Clmll 11 111 tios fo rles (' onj\1l11Ils (111(;' :11t1:1I11 
(: 111 ~1":1I11:IfJIIS (' at:n·il1l'ilSt'S. Pt:lns('OIHli«,: IH'S ('li) qw: () ~('1I ('squadnio s(' 
l'IH"/.lnl)":I, :.I1u:tll1l1'l1 l l', I' l,l,' :I)JIJIlI:lIlfr fi tilulolIIais ~l'I'if) {'OIH'UIT('!]!(' :to 
d(' ('éIIlIPl'ÜO da Liga UhulIl'nam' llSl' cI(' Full·b,',1. a 11m' l'slú filiado. 

(ll's ~ ~'l~:~: ~~:~~'C li c: ~~: )~\ ~.:!i l~~I~~:~~; i ~llc:~,l'~;:~~~('ll~: :~~;11~~I;"(i~~(,~:~:-~~: I'! I~' (~'I fi'; :~I~:,h il!~'~~ :~= 

~~;g:I:~,~P;.i:~~~:{:'~~:.~~:~~jl~.;i~~I~I!~\\:I~·:i~)~i~~:\:LCr;i;,;ii::~;~;:;;;;;i\:':f·;:,:i::f':;:I~~:·~/@~~;
J)J'(·("isiío. 

() Estúdio cllt F, C . f), Sl'!':'I, de nll'o ti(- algumas hOl'US, fl p:dl'(J dt, 

!:~~:~Ht.\I~êll (\I~ISq~;:::~::~~'~1 (~~;~; ~t~t~\~~i l::!-.sislido l' t)Ul' fil'arú illlpt'l"el·jyl'1 na 

TtIO 1~~~:,)~.lf{):{~{:. ~::t ll~~l~·:t~~:;~~~?1 OH l 'l:l~'~'J~):~(c~~)lt~~nl~~n~:}llC~~':-!'óUI~n;:~I~I~~~lO 
telll t nOJ!( Ulll ,tl tl t" l OSU ( ' IHI (fJ_ iUU (oS'ros Uh I\(.IS· 

VERA CRUZ 
De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

o HospUal de CarIdade. B de conformidade com o que prEceitua o artigo 98 
do Compromisso. laca públIco que a les!a desla Irmandade se r.aUzará 
domfngo. ~ de maio luluro. às 8.30 horas. na Igreia do MenIno Deus. com 
missa solene e Sermão ao Evangelho. pelo reverendíssimo Monsenhor 
Harru Bauer. 

ConvIdo. porlanto. a lodos os fiéis para assistirem aos mesmo atos. 
e bem assIm aos Irmãos para se revestirem de haladráus. 

!carida~~~s~~ÓVI~r1:IJ~~r~d~:ed:oa:r~rhJ: t~~fS dos Pams e HospiJal de 
I 115 JU~IO P. VIEIiIA. adilo. do se~~~~1rjo. 

l' Trinta mil mortes e 
I' IE N t"_cos e o IClaS Iquarenta mil feridos 

LnlHlrl's, ;w (Ht'lllt'!'S) - O 
---I "J~\'C ~ llillg S,lalldan'" Jlllhlka 

Associando-se às comemorações I ~\l;l\':H;es~~:~~~ i il::~:Il:~~'i~~~:J~.~~~I)~ilsa~~~: 
do transcurso do 6" aniversá rio ' mães, fl1u'ant t' trez(>lllo~ dias 
do governo do sr. interventor : de ataque , l'H ' lodo (.) h'lTitôl'io 

~~:,u «~:~~:'G:m~~~: ~:a~~a~ ~la f1l'ã-Bl'e la nIHl , f' dwga a 
. ",te l"e,n1l,,<10. <'111 " lY; '"'j,mo, 

de de Bl~men~ll, leahza. hOJe, Ile<1 on<1o,; Tllllla 11111 peSSO,l!; 

;~jfIl;~li~~~t:i~ il~:i::!!;~:~ .-.. 

I) l'EST."1"1Ms >111.IT.'H --- -- 

qual foram distribuídos convites _ ________ _ _ 
especiais. . Q h? 

~ ! uem ac OU • 
Forarn designados os drs" Ivo ) " 

d 'Aquino e Elpídio Barbosa, pa' Ent~de fld 11'I,ç,: DI1IS V.' lh" e 
ra repr.sentarem o Estado na a .OI fi e penell·~e 1IIT1f1 (·ul· 
I' Conferência N acional de E. selr,nllll d". cOITt'nl~'_ com li 
ducação, que se instalará no dia ma meti dh;nll'l de ~a·) Froll · 
22 de iunho próximo, na Capi': Cl6ca de Ass,s, arr:b:ls de ou 
tal F.deraI. I rf',.. Pede·se a quem as achol> 

11 fln, Z l de PDtregá la8 DI' 

Sendo, amanhã, dia feriado _rua ADito Garibaldi . 35. 
nacional, O ESTADO não cir.: 116 5v I 
culará. 

Vendem-seVai ser criada, na cidade de 
Indaial, destinada a consulta Du'Is casas situadas DO vi 
pública, uma Biblioteca Muni· zinho diRtrilo do Saco dOE LI· 
cipa!. mõe,. 11Irorm~çõ s com Ar 

Enquanto não fôr possível a manrlo Mirllnda. - A\' . Hercl 
sua instalação em prédio pró- Iio Luz. 47. 
prio, será a Biblioteca instalada1---------
anexa à Prefeitura local. obser· 
vados os requisitos de silêncio, 
distribuição de luz e ventilação. 

A Biblioteca será franqueada 
ao público diariamente, das 9 às 
11 horas e das 13 às 21 horas, 
inclusive aos domingos e reria· 
dos, às mesmas horas, para fre
quência dos que, por motivo de 
trabalho, nõo possam aprovei· 
tá-Ia nos dias úteis. 

Haverá na Biblioteca uma 
secção especial dedicada à infân· 
cia e à juventude, articulada às 
bibliotecas escolares. .. 

O dr. Artur da Silva Gusmão 

loi transferido da 2." para a 1." Promotoria Pública da comaica 

da capital. 

' , 

A/~~~:~! i:~~L--;-' ';:;; \;\.:l1::~'lf' j ,f,I/,~l~;~I;~nh f~Niit';~;~ ANNIVERSARIOB dicada ao Trabalho, será celebrada na 
.'1""0"'''' oi .. XII ",,,,,,,,.,,,,,,,,, S .. I·A"",,·,· N~sla dala tranSCOIT~ U "ui. CARTAZES DO DIA Catedral Metropolitana às 8,30 horas do dia 1" de Maio 
r:,~I::~::I~~~!:,/~~I;'N~r~Ü~ )I:X~:!I~J:~I,~:~:i~ ':~tlfI:~~~l ~~~ versá rio natalício da gentil srita. ' próximo, pelo Exmo. e Revmo. Sr. Dom Joaquim Domin... 
~~;:;~~~) V'f~;'il';:'tíri~: 'i'~:~~,)in '~ l\\~~~:~:~, ~ll1~,I' tl~':;'~Il~~'~~ Tamar Nunes, complementarista. gues de Oliveira~ ilustrado Arcebispo Metropolitano, o 
Aní:-.io ftodm c Sh'ío Xllto. Amável e simpática, a srita, To. ~HOJ-E~~~-"'-4---- HOJEf . 

A ])1'1)\'<1 de hUJl~ l~ ft "r'I'u.~ ,'>I:l,o'lIlltl'Y" mar receberá hoie muitos abra- ___~__.__~~__a~~CD__~~__~_ 
W,~::·,~'.;:'··" :,',\'",~',~"': ,,,',~i,:::',·:. ':.',::I":'~" !;':;":I':.'.; çgOUsl'nheams,uitas flores das suas ami· CINE REX 
2.11 ~1~<I ~~'rH;IJ"~1 ~',~~OOOl;!,I~::~~::~: ~~ Jl1 '~'::: :i,~'i~~ 
~Eb~~d~;b~:(l~~~I;:,~~(! ('lr'u fl l" .. { ' fJ IH '(II' I '(' ll\ t' ~ , FAZEM ANOS HOJE: .-. FODe 158'1 _... 

".'X.\>I1l(· };" . 11': 1J .'~I"1J sra.: Clara Duarte Dias. A ', 7 1/ 2 hOI.. 
DUl'llOS Ail '( !,~, :10 (.\, P,) - E " tn':I' srita,: Eulá1ia Gonçalves , ~E~:~~E~::r?; e 1.:~s.;,~~ 

~rll:,~,~~~:~I~,:~}g~~J~i~~~::~:~~:ri1.,()~,I~~;~ll:;·~'f,~i{~ sr. : ~aul0 Onofre C.oelho. OBERON em: 
.JIII'H ndil·, crnh()1'1'I tcnhn :-;Ido hat/clo menmo: Manoel. rllho do sr. Oôlti t 

!\W;L~o':~i~~:~~~~:§'~(~0:n~I::·~~~~~;~;'~ Ni.coláu Estefanos Savas, do co· « mo encon ro» 
~\"5i:I;~:~\~r!~~::~~,~~~~~13~~§.ls~·p:::;' mer:~;:~~_ D. F. B. !Oc:!:~~o'!'t~: n.ciOMI 

,'MSTU NÃ 1-'. 11. F. Seguiram, hoie, via terrestre, A ILHA DO PRAZER 
d{!:,~:~~it~-:o n;.õl~II~~~seltl~so~~rurlo~'o~~Ji~ para Curitiba, os jovens Jorge (Tapete Mágico) 
a,';."u amp'a a lo~o. o. clube•• pes. V. Fatuch Sobr, e arita. Edite P"ÇOI' 2$500 o 1 S500 
pO:i;~Q~lI;O~ s~~,:;~ra ~l~ltm~~n.~o penai 1m. Fatuch, J.lvr. d, ç.nIUlI. 

IMPERIAL 
••• FaDa 158'1··· 
A', 7 • 9 hOI.. 

:A~A::~~~~ ~p;~~~ 
CRAVEN _EDMUND LOWE e 

GENEVIÉVE TOBINA f T C (In: 
« ~~~rlo~llmll~r er» 

ID. F.D. - Comolomon!o n.cion.1 

O PESADELO (Desenho) 


Preço.. 1 S500 • 1$100 

Llv.. d. CtnlUrI. 


D epois de amanhà, o nosso público vai assistir a um dos 
mais lindos espectacu10s de coreografia, que nos será propo r· 
cionado, excepcionalmente, pelos dois famosos bai1ari!' :lS Martin 
Navarro e Josefina Romero. 

Não são dois artistas comuns, ésses, mas fígur~3 que se 
apresentaram com franco êxito em vários palcos europ'eus; como 
Londres, Paris, Madrid, Lisboa, etc (conforme constatámos p.l ? 
"ãlbum" que nos mostraram), e americanos, como R io, S, Pa:(1.o, 
P . Alegre, B. Aires, Montevidéu, Santiago do Chile, La Paz, etc. 

Dotados de irradiante simpatia, executarão as mais gra~ 
ciosas dansas modernas, indo do tango, da rumba e da conga, 
ao elet rizante "swing" novaiorquino. E o mais interessante é que 
êles farão o histórico dessas dansas e ensinarào a dansá-las" 

Não vai ser um prazer? Cremos que sim! 

o ARAUJO-OLHOS. OUVIDOS,r_.______~_ NARIZ, GARGANT A 
Especialista. assistente do Professor Sanson 

do Rio de Janeiro, 

CCln 'l ultas: Pel~,~~~~':: g:: ~ Ià~s6 1~/F2 
Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.-Fone 1447 
~ -=- W!S<'í&'...1fWSfZlÇ,.1i .4 

FESTA DO TRABALHO 
C O N V I T E 

.~. ~~~~~~~ 

~N ' ;~ín~ e!o ;~~:%or~~~~vd~todat~·~t 

qual se fa~cí ~uvi~ em pregac~o, ao Evangelho.
Florlanopohs, 30 de abrIl de 1~41 

ANTÔNIO ELEUTERIO VIEIRA, Presldente. 

CHEGARAM 
os alamados e super-ele.antes 

lernos FISCHER 
e as insuperáveis 

camisas DUROfEEX (fischer)
exclusividade de 

A MODI1Jl...JAR 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1fWSfZl�,.1i
http:An�:-.io
http:1~~~:,)~.lf
http:p:ll'ti.la
http:dispul;u".1o



