
Enquanto afortaleza ln~ql~rbtltâlíl~a I 
Nu,":> Ynrk , na '1 (r. P~~~!~~C~!..!~!!~!~IUC oi "cula ll1 

tiÇ:l . .Ic \"(· M'r fl·co nlu,.'(.' idn que o capi1 ais t.'uropcins. llrúxilllus das 

Estado ~Ia i Ol ' :\Il' m :i n, o r~:11lisll1o ('s- ofcnsh ':ls :1 1"'11 1<15, (.'(11110 H TUI'Cluia, 

s l' uc itl1l1H.'nle l'l'alis l :1. n:iu de u, ali, Illlss ia co Lil>ia, indicam que os pla 

ngor11. IIl'nhullH1 indi l'a ç:i o (I"(, 1)('1'- 110S cio "eixo" \' isam eXlllIlsar li fl'o

mila atrihnil'·lhe a C\"Cll\' :' de 'Iue, la hrit<inicil do Ml'(liIl' rriUll'o. 

('0111 SUll llulitit-a nos Bak:ms, ri l'tHl Todas l'ssas oU llIpanhas, l'mborn Ó MAIS ÁNTIGOÕIÀRIO DE SANTA CATARINA 

nssl'snrada a vitúria ri n:.l I tias a1'- fnsst.'m I"l~alizú\"ds (; coroadas de 

111m; :Ih.'m fls. i·x itu. n:1u conduzil"Í<IIll :1 Al clIl llnhn 
 Diretor-gerente: Altlno Flor.. 

O JH'ohl l'ma p l' jm ' jpa l (I LU:' o fi li o ,'I , ' il ú l'ia (-' 1)(1 ' 1:.1010 a fOl' tulela in
('onulJ1CI() gl' rnml\t l ('s i :", d l11ma dn a suJa I' hl'i lú nic:l Itl'rnWIlC(' el" inl ucla. ANO XXVI Florlanópolis- Sexta feira, 2 Je Maio de 1941 N. 8233 
fl'Snh'cl" t· n d., sllhme(cr as Ilhas 
llrihillic:'IS. 

Nl'nhlllll cios cI{'spachos pl'ocí'll l'u 
Ics dl' D('rJim rula de c nllls iúslit.':1s 
{'t.'I ('hr:H;~j í'S l,t.'Ia :uli çiio Iln (ln:,t.'ia 
ti co lcçiio dl' J:':sladus ('OIHIUislad41s 
ti suhjuga clus 1lt.· lo Ht' il'll. Pelo ('011
h ·úl' io. s ú r'll:lIlI da l'fid i-ndn ela Sllil 
lIlúqui na ele guel"!":) ('m terra. 

t :mll t"reito. l1iio fui tcnla do irlllu 
zir u 1)4,)\"0 11 1t"mãn a eno, ra7.clHln 
o rOl1n'fl-lir Imr a r:llsas pSJll'riln\'US 
JIlc tli::lIltl' a l 'Xprt'SSÜ4I elas l'ouse

(lllÍ'ncil1s lln fulmin ante " ilú riu grl'-
Iminka. 

A illfunno\'ões t.'onliel as nas di-

x.u. triste, me. amOr T 

Te.. _.qalte? Eatú com t .....eT 

• lei de N_ Se.llor: 

86 te ..In o OONTRAT0881i1. 
 COMPANHIA 
,\ Iftªuuuraolo do

CalêY«RUJ Branco)) SIDERURGICA 
"'Çonta ' Florian6polis com I 

uma casa mais, digna do 
no.ao progresso - a nova 
aide do Café "Rio Branco", NACIONAL
~,!Centemente construido, à 

rua , Felipe Schmidt, sobre 

plànta especial concebida e 

~~tl~~lo sr_ arquitéto 


Capital, 500_000:000$000 .,.~,' b\aulJU~açao do novo 
~~ci<l ..~realiaw:á no .pr6- Dlvl,ildo: 250.000:000$000 - alho p,,'.r.ndal.
ldmo . domingo 0""20 horas. 
Ao. "Us fregue.es e ao pú Idem: 250.000:000$000 - 0\10. ar~lnarl.. 

bllc.o, em geral, naquela 

noite, o proprietário do "Rio 

l',l'a,nco" servirá gratuita AS AÇÕES ORDINARIAS SÃO DO VALOR NOMINAL DE 200$000 

mente uma chícara do eabo

rôllÓ cafisinho por ile pre

~~do_ * * * 

Os brasileiros =associações, empresas ou par t iculares =são convidados a adquirirPriéar. Vir o Inúnclo di 

ações ordinarias da Companhia Siderurgica Nacional.
, Orientai 

. "Ilnl dl.tl edlçAo A aquisição destas, ações evidencia a vontade de cooper'ar no engrandecimento do 

Brasil 'e representa uma colocação 'de capital com perspectiva de bôa remuneração;

Nlo é verdade ! 
Londres, 1 (United) - De Pagamento de 20 % (vinte por cento) no ato da aquisição e os restantes 80 % 


fonte fidedigna informou-se 

(oitenta por cento) em quatro prestações semestra is_ A aquisição poderá ser feitaque as versões de que os britâ


nicos residentes na Espanha 
 nos estabelecimentos abaixo mencionados, do dia 28 de Abril ao dia 31 de Maio de 1941;
foram aconselhados a abando

naI' êsse país, não são verda

deiras. 


Vlchy, 1 (United) - O go

vêrno francês declarou não ter * 

conhecimento de que tenha si

do fechada a fronteira espa
 Banco do Brasil 

nhola. Acrecenta-se que a si Banco Nacional do Comercio 

tuação fronteiriça é normal, 
 Banco Induslria e Comercio de Santo Catarina 
em toda a extensão do limite 

divsório_ 


Mal' um Irupo de 
.Fortaleza, Pela Diretoria

Washington, 1 (U. P.) - O GUILHERME GUINLEDepartamento de Guerra fez, 

hoie, com a Companhia de aviões 
 Pruiderü 

Boeing, um contrato no valor 

de 17 milhões de dólares, para 

a entrega de um número de 

aviõcs que não foi dada a conhc· 

cer, e de acessórios. A referida 

firma constrói • fortalezas voado

ras quadrimotoras.,O Urulldl pretendei:I=:----_~~J~~~~~~~~iii~~'~~~,~,~~~ 


P:~~~~!~~esl~f~1~~* Para caçar· os éors;anos· NO~=-~~:rdllH Gibna:),111 

mam que o govêrno está con- Manilha, 1 (United). _ Nos circulai autorizadol sugere-se Wellington, 1 (Unlted) - O lando 1l1n .ataque em m~t'l'hnl 
siderando a possibilidade de a possibilidade de que os corsários alemães iniciem nova cam- Conselho de Ouerra da Nova 'dlal) - As manobras e exer- quanto ru: baterias de ar ~ 
requisitar dois navios mercan- panha nOI oceanos fndico e Pacifico fazendo-a coincidir com a Zelândia, depois de ouvir as cicios de; "black-<lut" e defesa ria anti-aerea,comJlO.:'ta prmc 
tes italianos e dois dlnamarque- intensificação. da arremetida do ,teixo" , na África do Norte. Informações do primeiro minIs- antl-aér.ea realizados em 01- P!ll':llentede canhoes de til 
ses, depois que o comité de Em face d~lse perigo, anuncia-Ie que chegam, constante- , tro, Pe~r Fraser, aprovou uma braltar. parece haver obedecl- rapldo e metralhadoras ant 
Conselho Financeiro e Econô- mente, R Singapura, novas esquadrilhas de aviOu de combate de re5Oluçao, pela qual concede do a t'jJD plano cuidadosamen- aêreas e também peças de gro
mico Inter-americano, em Was- longo raio de ação, grandemente úteis para os serviços de patru- p!eno apoio à decisão do go- te est·a.belecldo. , , 50 callbre, a~riam cerrado f, 
hington, aprovou a sugestão lhamento destinados a combater os coraâriol. vemo, relacionada com a 1'&' Durante várias horas, todo go em direçao do Meditem 
d? Ul1lguái de controlar ~s na- lrformações autorizadas indicam que, no PacUito, os nazistas messa de tropas néo-zelandf,- portr), a cidade e a fortaleza, neo. . 
VIOS beliger~tes que estao e,!ll dispõem de muitos navios para seus propósitos conluios e que sas à Orécla. pen;naneceram na mais com- Sabe-se ,9ue êsses exerc[~l' 
portos ame~Jcanos. A questao alguns deles encontram·se nos portos japonelel e nal ilhas sob man- plet:a escuridão_ De repente, prosseguirao por alguns dia 
será submetida ao conselho de dato nipOnico. Acredita-se que a extenaio da atividades do pa- Comprll na CASA Mlf ,CE o ri:x:hedo, compreendendo o tomando part~ _ nos mesIDI 
ministros, trulhamento naval norte·americano aproximar-R" d.. Filipina., LÁNEA e ubtr cconolll"",r; s~~~~am vários av1&!s slmu- tOdas as guamlçoes 

l 
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I 011.- Stlll-lalfl. 1 .. li.. _ INI 

POLÍTICAVerdadeiros 
M6rlo Pinto se,,,. 

(Do Centro de Expansão Cultural) 
Em toc1o:- o;:; Sé('lllos (' elll toda:; :u:; naçõeF>. a l1l(widatlú, sempre .alleVenenos! sal' el e ,Uh'Pl'tida pelos lmlis ('x peri mentados, ('úi e m W(los os C'nos co s(; 

l'llllSC'glW ~ll }),l'nd l.' l', depOis de :->ofl'(:!1' a:.: (:nn::;cCjuências c101nl'o:-:us. ~iio 
Uma verdade que todos os medicos conhecem e confirmam: hasta 1l1111l'a ti dênl'ia le<'tl'il'u I;; indí :.;pen:-;iin"! l a e xperiência )Jl';Ílica , 

Dentro do estomago e intestinos ha sempre impurezas e substnncias l ~. " l1w~mu ql1l' 1I("onte<'(' com 0:-: i n<li\'íduos, O('(lI'I'C com u ::: nat,'t,es, 

infectadas, muitas vezes das mais perigosas, verdadeiros venenos, Estil,~ só apI'(' Ilt1em tl gllial":';c, ('lIndUi'.iI',SC. <Ie))ol...; que c ITaram muito e 
quC' , :-:ofrcndn, tiraralll a dura li l,'iio d n:.; f{lIo~ ,produzidos pe'Jas fennentações toxicns internas, que pouco a pouco 

I:; 11 lJlIP :-; l1l'cde COl11 a Ilúlb e ('OIH a Alel11nn ha, quP <'1'.:1111 üsse doi;.;invadem o sangue e estragam todos os orgãos, causando dor do cabeça, 

peso, calor e mal estar na cabeça, dores no corpo e nas articulações, ::~ :::'i~; n~' ',',~~';:,,~:~",J,::,I:; l' I;i~,~~'I;,'n::: ::;:~): ::~~',','.' !O:\,~:',~~'~,,~:~~~,(:;;::;",~~,:,::~'~: I 

colicas e graves desarranjos repentinos do ventre, inflamação da mucosa 

do estomago, inflamação intestinal, persistentes e dolollOsos sofrimentos ~,:~;~r~;~~~. :~t;l;;:.ill~<.::,l':~~~~~l:~:O~l.,l:} :'~;:~~ i ~'~:;~:)le:~ln ll.u:flC's ínf' Ultl'S, n ac:fH':-: 


do figado e rins, inchação do baço, falta de energia para o trabalho, Eis o fundo hbl(íl'ieo que l'xpli('a os f{!tos aluais, ~a InglalQrm 

nervosismo, certas molestias da pele, falta de ar, sufocações, palpitações, hCHln!' um:l CSPl'l'il' Ill~ 11 ill('I' ~JU :\lll:-.S(ljini, htt ;j :-:él'ullJ:' :llrú:.;, na lw:.;súa 


congestões na cabeça, tonturas, vertigens, ancias e vontade de vomitar, lh· Crnlll \\'pll. l:;:-:IC', ail:-:o l,\,pll 1lldCl:-> 11;-; podel'c:, l ' ímpI',:.; li s ua \'111l 1ad l' 


biliosidade, arrotos, mau gosto na boca, indigestão, muita sMe e 
 ah;-;ohltil. Quando lllOl"'eU, d(~i:'\ nl1 dt!:.; jgniH lo o :-;L'U filho para () s l1h:-.;t j. 
llIit', .\Ias, n[to ll'l1 do (} ,":('U filho /I Illl.':-.;\llu P()dl~l' mil~IH~'lí('1l ou slIgp:-;U \'f)quentura na garganta, azia, gazes, falta de apetite, cmpacl",mcntos, 
(hl pai. UIll ~Inn mui:.; lart!p foi IlIJl'i!..:.:.u lo :1 !'l·:.;igIHII',Iingua suja, mau halito, prisão de ventre, coceiras, mal estar depois de 

('l1 ml) \', Ii :'('1' \I fim dt" flilll'l' {.lI ),Iu:-;:-;olinj ,? ('l'1'Ialll l '111u 11111:1 Cô!' 
comer, tosse gastrica. preguiça. profundo esgotamento, somnolencia e 

(;1:-;\1'111'1',
moHeza geral, opressão no peito e no coração, arterio-csclerose e muitas :\:1 11!1:-; l'nidlH, l'Ill'ft' dl'I ngl:\ il'l'I" 1 ou Est:ulo;-; l11'nhulll g'o\'01'I)o 
doenças prolongadas e mortaes, quando não se 'orna cuidado, I'a'l. falta, "nl'i mOI'ln, J'l'j ])os l o", .\1 <1:-;, 11: 1 Il;'di il ou ;\Jt'manh:l . lllo!'111 ou 

Para evitar e tratar a dor de cabeça e todos estes males, use Ventre th\))fJstCl llillêl' nu :\Iu;-.stl l iní. :1 n;H:úll ('1111';1 (' llI (,;íll:-. í'Olllpl('to, Jo: j:-:,":O 

Livre, remedio serio e de inteira confiança, al'Onll'l'l\. pOl 'qllt' l':-;:-;(':-; ,hlÍs p;lÍ:-Õl'S n<',() t('1I1 \Inlí lit,;! l' ('11 1;111 

~C' confiaram d'gamen\ (! n doi:-: clitaclnl'( ';-., ftlll' t 'Ili:-; ,;I mais \'C'I1Ja qUl'Ventre-Livre tonifica, fortifica o estomago e intestinos, e os limpa 
('xi;-;Ip na hí s t ('l1'ia da hunwnicladt', lP llhillll (':-:1(' 11l! : 1f!lH' l.. n ')lul(), dl·· 

das Impurezas, substancias infectadas e fermentações toxicas, c assim l/,an':-:, l'l'i:-:, dlll 'l':-: nUIllllllillem·:-;(-' illlpCl'adol't' ,": , fiih rl'I'~, 
evita e trata tão perigosas doenças. Um indi\'iduo m:lI1lidll pL'rm<lIH'111L'1l1f'1111' lW IIH 'lIfl l'id,ldl', lvl1dn 

I 

Use Ventre-Livre :-:l'mpI'C atrús d l' :-:i um tUlUI ' ntl t' W',1I101' pél l'a I) dirigi r, I lll'nit · ;.:: p illt"lpar. 


c lam llc m púdl.' "';l'l' ('ngall<ulo 11\1 i l lll lj. \ll 1)('[11 " !'I·' I/ri' l 1111111' 1111 l'lIral l /)1' 


..\ ... :-; im, ti.1I11hl~m, um:! l1 'I!:f11J n:'lO IH 'l'f' i:..:,! ::ahl!1' diJ' íg il" ;-;l' a :-li llIe:-:ma. 

Lembre-se sempre: ]llll'que, :-,e confi aI' ('~'gaml'llt t.' :-: 1I,1 :-'lwl (' a IIIll h'lllU'1lI qn,tlql1l'l'. ,u',i1m 

Ventre-Livre não é purgante como a Ft'un/:a l'n1l1 :'\'apoleflC) 1. :-\ <1p"I(';11) 11 I ou I.uiz ~ I\' , ou ('IIIlHl 
a lnglat l'l' l'a c" m ('l'(lln\\"('!1 ()lI l'I ,ml' ,( nllllla tlllliga ('1)111 ...:e\ 1 Ilift' l'e ll te 
<':c,..:. ..u'C's. POl' fim :-:e cli~~ld\"l'U a HolHU d,\ '1I1Iig uíd;\( le, qll:l1ll!l) niío sou · Tenha sempre em casa 
hp ma i:.; dirigir·se c Ill'l'C's:-; i ul\'a IK'l' llli llll'lltellH,'I1I/! de qualqut'1' ditadoJ'alguns vidros de Ventre-Livre

I 	 (lU tirano lXll 'a eonduzi· j;L 

---~~~~======~==~~---
~~~~~ã~ I A~~fi~i~ 1 

Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boá instalação de luz oU obter materiais elétricos, em seu próprio 
'.'''. _. ' . interesse. visite sem compromisso a [FrancIsco Glffonl & C. - Rlla I: de Março. 17 R,o

INS1ALADORA DE FLORIANOPOLIS Representações Estado de S_ Paulo 
, .'~"" .•.. . . . 	 .. ., Firma estabeltlcida na praça de São Paulo, com gran
'iBPISr:,:seus .artigos para presentes e materiais eletncos, seus preços de tlroctnlo dêste rame de atividade, idÔnea e dando todas 
qã,Ó~ têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para as rcfprênclBS que lhe forem exigidas, desejando ampliar 

,Jnstlilaçlo desde $300 O metro, suportes para lâmpadas a partir de seus negócio~,.o!erec~ se~s serviços para repreBentll~ Fir
,$700 e assim tOdos os materiais estão a preços ao alcance de todos mas C~mercl8lB e Industruils. que pretendam expandIr. seu 
,, '. ' • 	.,.. .,....... ( .••• :..0:1 , . ' . :..0:1 .•..... .····F·.·· ... ... '" . .' 1 comércIo com as praça de Sao Paulo, Santos e Campln8S. 

.~~!ft w.~.rGl . ~~~ : ?: · lo~i(J.nQPo is Para melho,red e,clmcimentoB, poderão dirigiNe dlreta

.. !lYjl ,5jTIlM.JlfiQ, Ü)', fÊ,Ll~~ .S~T,ll-Fone 1674 ~)mentêa~k: ~~:f:l~s~~~,s:s~~~~~to, & eIA.LTDA. 

.\ 
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DElEIS, ESGOTADOS. 

NElVOSOS.MA6IOS! 


V·te'"1._',. 
.....,,!rir 

IAUDII 
,no I 

INUOIAI 

i"í v,~, n,'to é (orle, lIí j' "nm"r., do 
Ila8['(>nçu" , CI!I(OI:1I10.tlcIJII t' dt'IK!6U 
ri hu ixo do nurJIlIl I, 'U\'U H ";1'1( 11 i 1I1t~ ex· 
peril'lIr,la : I'rl llu' lro, \'{'riU II " ',- IIUlIlllo 
ICIIlIIII 1" Jllt' tmhalhar UII fJ lul:lr lic lIl HH 
1(' ltlir flltij.(IUlu, Ilt'puirõ, I lirlja' ~ I' 11 IllUa 
plllll'lll:tcluIJII lh'I/J-:lt r l;,eCtllllllrl! \1111 

\'ulnJ d ,' ('ll1upI'illlillu!t \'ik~!l fI, 11 IIIWU I~ 
t.' lt:tnlllrdiUlll'jo Cl llwl'ulrl l.l ll .IL' lilIN; lUi
nCfllt'ri l' iUllo IlIlIural ilul' Il'lU rillr)/rI' · 
IU'lIllidu lIli lllltr l'M Ih: IW~~,b .. I >I'II)~ "'~lIN 
rill,itl 'lllt,'snllalloi<IIII :III!!II:I'lI t"''''IIC';' ' 
l! I!t- t.'1U~rj.(iu, Tu me a 1:1I:lI p!'ÍlIlhl'l!'I d ~ 
\'ikclpt'lllt':ulll I't·rci"'lill _:l \'ez"iluo 
fli:l- tluralLlt: :! f;1'1l1ll1l!LK, T.'rmiwl d.) 
i'S~(' Ilrll'ln, 'l'I)H,1 11 L'xpL' r if'ncill já It~ ila 
fl,I,Ir:! Il lmm.. fi !oÕWI n·~I"It.'lIcla pllysÍl:II . 
hcnr{t lillr)ltl');C) tl c \ 'I'r I'OI!L!) ~illlhuu 
mai~ rilrçll I' clil'rJ.:la ~ r.I IllII ('''IA ml'nu,; 
IInjt'Í(o fi futli~a , :ll i '/II dt' h'r ,,"'idn, f,!"r;t. 

,,'IIS /I \'ik"lp, 1\111 1t"I!L \ 'ilulu ItU~ III (~ llto 
cJC III!SIl, \ 'j lU'lpftl tllL'C('IlIJ,;t'ultrJ-:lIu il'l' 
mo 11 1III:Ilfti. ladt~ lli:lritl Ih~ minel'm'" de 
IllIt' nt'c~'"sHIt, ,0;1)11 .... rumal!:iUll.lll ~ cun· 
C('UlnHla,' ul'simiht\'.,1. (,:, ri e.. l ' fIIlc rro, 
cnllrl', lJhlli'il'l/IIro, ('llldu I' , 1I IIIJI!umais 
Im rIUrt:llli l', e m IOIJO :'\,\'1'1 ; 11 ,\1. !;COI Il 
IIIICt'IIJlIIl)ssi\','1 ullll lli rir cllrJu'srij,f,' 
e cncr~llI viril. ,\ 11'111 Ili s~o, ,:UIII{>m um 
slI[lIU"lmenlo CI'I IIIJII~ ln da iJ1ll )l) r lallt~ l i · 
tnmi nH. "n". \'jkl 'lp i, \.'111111111 IInh a 
IIbsohllJl J.:111'l101ia Ilt! r(·~mb .. lso 110 Cll!i!J 

do n;1O dur t Ci'iulllldo I'ltti~laclurlu . f-:1) . 
cUlltl·n's~ A. \"(>1I41:l em I(HI!ll~ UI IJmus 
pllllrnlllchui cd ro.t!u rin il. 

LA80RATORIOS 
ASSOCIADOS DO BRASIL, LTDA. 

R, Paulinofarncndel.49 . Rio 

~VIKELP 

(ASA ANTENA 
M~~~uT~~a~:~~e:, ':;,e~~a
~:~:~a~d::aa::;af:::~m~c~ 

em garal. 

Seriedade e prontidão

Preços ao alcance de 


- lodos-

FACILIDADE NOS 

PAGAMENTOS 
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CO;Dpan~ia • Allan~a ~a :8aiajf 
Fundada em 1870 Séde:BAIA 

Seguros Terrestres e Mal"ÍtimoQ 

Dadc.s relativos ao ano d~ !940 
Caplldl Realizado Rs . Y.OOO:WOfiOOO 
Reservas. mais de 1)47tlO:OOJSOOO 
Responsabilidades assumidH, :1.929.719.000$000 _ - .- • .- - ~ 

Receita 28.358~717fi970 

Ativo em 31 d~ dezembro 85964:965$032 

Sinistros pagos I 7323:826JSOO 

Bens lIe raiz. (prt'rlios e terrenos) 22 3H:OO~$OOO 
 G,OQiGl,eâr 

Diretores: 
Dr. Pamphilo d'Utra Frei ;e ele Carvalh ·' . Epiplu n 'o l " s\! 


de Souza e Oro Francisco de Sá. 
 Indústria Brasileira 
Agêndas e s " b ap'ê~das em lodo o lcrril~rio nacionaL 
Sucursal no Urugu<\l. R~gul ..dores de avarla.s nas prln

cipais cidades da I . m~rica. Europa e Africa . Pneumáticos-Câmara de .r-Correias 
S.ltol de Borrach,,-Mangueiras-etc. 

Agente em Florianópolis Produto! d• 
.C A M P O S LO BO & Oa. 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 eia. Goo~year ~o BrasilCaIu oostai 19 . TeleoMlUIOB3-End. Tei.• ALL/ANÇA. 

Sub-Aqente em LaqWlc, Tubarão. Itajaí, com Fábrica em São Paulo
Blumenau e Laaes. 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

Irm.nd.de do S.nhor Jesus dOI PallOI • Carlos HC2pcke S.A.
Hólpl••1 de C.rld.de Não é surpresa para ninguem o fato de que os Alemães 


estejam lançando ataques, cada vez mais furiosos. 

Inglaterra e faz 


parte da tão propalada .Ofensiva da Primavera~. Se
VE:RACRUZ contra a especialmente Londres. Isso Florianópolis--Blumenau -Cruzeiro do Sul 
- Joinvil!e - Lages " São Francisco do ~ul.riCl de esperar que Hitler já soubesse que bombardei111 on•• di PieYldorll di trDlladldl do SllIhor JIIIII dOI Mostruário em Tubara.o.

I IIoultII lIt CuldllIt.' di coaformldlde com o Que Drecellul o os não podem paralisar a vida de Londres - e certa
110 Co.,........Ilço ,úbllco l1li1 1 ·11111 dl"1 Irmladlda Ii mente não p6dem quebrantar o espírito inglês. Na 

11...... 41 ·111 mllo lataro••1 8.30 horll. ai Igre/. do Meamo verdade êsses bombardeios s6 servem para estimularlIiIII ..... Senalo 1I EVlagelho. Pilo ravereadllllDlo outros, cuja eficácia tem sido demonstrada. A força recentes ataques a Kiel, Bremen e Berlim. para men
RIm=. iNlrllato. I todOl OI n... Plrl IlIIIlIrlm 101 mUDlo Itlll. aérea britAnica já se encontra em pé de igualidade cionar s6mente alguns dos alvos atingidos pela R .A.F.•"'. ""m 101 Irm'OI PIl'I li nVllllrem di 1I111dr6us. com a alema, e o seu poder ofensivo serei brevemente Se bem que uma. maior dispersão dos seus pontos

Clullt6r1o di II'IIladllll do Seabar Jelus dOI PauoI e ROIIIIIII de da Alemanha. De fato. possa parecer vantajoso para a Alemanha.maior do que o tais reides são vulneráveis 
Clridlde••m FIGrla.6\MI1II. 29 deurU de 19U. como um .bomerang ' que j<Í estlÍ no seu trajéto de a verdade é que esta mesma dispersão tornCl difícil a 

115 'n-l retorno. Obaervadores neutros .comentam os efeito. dos concentração de seuS aviões d_e_c_aç:..,a____ 
JULIO P. VlE1RA.. Idllo. do SecAI.rlo. 

• 
. 

cOlné.'CIO local 
apresenta 

CI,., ~olossal sortimento de 

DvlE INVERNO 
Qualidaclesins~p~f~~~.~~ 1 .. Gôslo inconfundivell 


ALTAS NOVID'~~E$/D" A~~~ICA D~NGRTE 

Preços de 8eíls,él,~f)! ' . .. Preçó~ de tentar! 


Alguns prec~salílulo de ·'amoslra" 

EM ARTIGOS PARA SENHORAS: 
Cap.1 de p61e deld. 1501000 

BolerOI de pAle • 2851000 

C."COI de P'1e • 3501000 


M......u. Ilnllllmol em pura 11. •901000 

<. G6rrOl de p6le, ..urdi, Mllr'lIl, 


LINDISSlMAS BLUlAS· DI LA 
culo preco.. HlvIO de NCIIMWo. ..6 deC.I.qulnhol de c.lemlrlll~ .. C.I.CoI .·314, e'c. 


CAPAS DE BO."CHA, ClI.I....1 novldadel. 

C.I.COI de borrach• .·p.r. menln.l, le",ol 760$000 .á vista 

belllllm.1 v.rl••dU, (5 " ....... OIIÜ 1oftttIt) 

TAPETES CONGOLEUNS, PAS~J.\.~~!~~Sf STORES, o melhdr,;islbtk <dô Estado. Os melhores preços. 
Vamos, nesta esta~ãodei"~~.rno, trabalhar com amlnima margem de lu<ro 
Os nosso~ pre,os representarlo ame,lh.Ôl r'~:tr.i. AS MAIS BELAS NOVIDADES dos grandes 
bui~lo á decidida e captivante préferênda ",qué centros. OS MELHORES ARTIGOS em quaU. 

nos tem sido sido dispensada I . dade,por preços de verdadeira sensação, na 

»~..._--- A M OX)8X-A 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I UTIII- InC. ·relI.. 2 11 .... .. "I • 

Pe'l'a Cic:t~r~rgia Naciona1 

Em nolú\·cl dis('urso qne proferin Jloi' ocasião de slla lÍl ' 11 \. Iht.al IIcl)I'ndén lia AOII nl roa <k- I'rod u o I.ran

lHorá,-el eslada em Sanla Catarina. há cêrca de um ano. o In· jl> lra : IImlC na n~ T't'MInlMI ,h." cu.t"lo (! I Ul)onllnadJI
signe Pl'csidentp Getlllio Vargas aludiu ao releynnte papel 01ltros fatores fi aquisição que iallloB fazendo Jll'e{'al'ialnetlt~~ 

;~~.~~~·~~~~~~~;;t;I:~~~ ~:jt~~l'!lt~~~~o~~~::~~~~ç·~~e~~o7~~r~~~teI~~~Cl~:~~ :~~1'~:a~·:~~;~~:~;:11~(~~ ~)i~ll~~~ OI1~~~~~'il17Cl~ltr:O dl~lOl~~!{~~~~~:~d('~:lif~~~ 
mctalúrgica" du I",is. Caue ao noss" Estado, (l01' evidentes cit'- pais. sem exdnir dentre elas até mesmo as que esla\'am 11-1 
cnllsl:1ndns de or(~;m nntural, fornece..!' fi hulha necessúria ao gadas à defesa nacional. 
preparo <10 "eo('k , n('el~tualldo-se. desse 1l10do, extl'aol'dhlá- Nunca sC'l'it, pois. de\'idlltnC'ntc f'llH.'Ul'eehla a l'elev:llwia COMPANIDA 
I'ianwnte. a. illl))Ort:1ncin ~l"on~1I1i,ea d.~ situação Cln que nos de »l'o1JlclHu naeional tão cOIUpleXO a que a energia e o patl'io ;r .· IN·rERNACIONAL 
coloean~os. la('C ao plano s'den"'gl('o: J" ag?l'a "111 fl'~"CO d~- tlSlllo dI' ~,xeelso Pl'esi<.lenle Hcpúhli('a (.SI.ÜO dan<lo SOIU-1 ' .. :"DE. da 
sell\'olv~lI~e~lt? POI' OlHl'? ]~<~o, Il?S fica aS~lln ~Ollfel'ldo o al- ção. IllallgUl'Utla a in(I(lstl'ia siderúl'gi('u brasileira, forjare CAPÍTÁLIZACÃO 
)'050 prIVIlegiO de cOlltl'lbl1lçao direta e lluedlata 1l1Illla das 1ll0f:. ( '0111 os iusll'llmento~ de trahalho c (Iefesa (1;,1 Pátria, a 

j IlIorti1.açà, • IIMII::~ys 1:~ec~::l~~(~O ed:l~:::~::~lll)~~i~O I:~:;~\;I~~~ ~~ 1~:~:I~~t~.~;~- lIos~n IJlllel~e~J(~~lIela, nUIIJ s(.nUdo a ~n" . to<l,~s as. nações (01'- _--::::--___:-:-:---=-_ 
Não é preciSO mais que a ligeira ohson'ação do sallguino- lCOS c hem <hl'lgulas emprestam, I1n}lOl'tulll:trl IJI'IlUaelal. Extraiu-I No Rorlelo real ~a"" _ l!IJ de 

abril Je 1941, foram .orlp&'
lento llunOl'aUla sQ('ial co }loliti('o do nnllHlo para ehegal'-s(, li do das C'lltl'i.111has de noss~) solo a ferramenta do nosso 111'0- du a. seguinles crmbIDoçôe. · 
cOIn·icçüo ,Ia ,"alia d('ssa pall'iôtiea elllp!'êsa. digna <lo iUCOl1- g!'?SSO ganhamos ellJ COI~Clan~,U e ~·aIOl· •. Ianlo (!Ua!ll? ellJ con- le. saúI1e e realizar tudo que , 
didonal apôio de '1uanlas at"'idades e possibilidades Jll'h'adas ('':110 lJIol'a.1 pnll'? as na~ocs qn(' nao al~".nam, li lal'll~ I'c\'cla- dees)a? Mande 1$100 em sellos 
possam inflnil' pam mais rápida e Cácil ('xe!:lIção do plano si- <:'~" da 1))'0(1.1'''' 1I1Caplll'ulnde Jlal'l1. S? d'J'Jgh'(,I~1 l'om lIulel'('n- e escreva ao prol. Omar Khiva. I R M L 
derÍll'gieo nudoua!. A ,·ousider{n·el extensüo e l'onsequêndas (le,u'HI: as .r!'I\?""'S ~le seu palJ"ll\l~)U IO tel'l'ltol'm!. . .. Caixa Postal. 407. RIo de Ja-' 
tia aplicação da siderurgia tiS YÚ.l'ius luotlalidades do pl'ogresso Fora JlogH'O deIxar de ~l(.'l'e(lItal'. lJOl'tanto , (Ilte a 11lI('I~- nelfo l que lhe Indicará o meio : 
e defesa dos (10\·05 não ·dl'\·erin passar desl'en'('hidu dUlJIa Na- Iiva do "apitai Jlrinulo. se. rei ra!,sp. elJl IU'esl'uç:a <lUJ\H.\ soli"I- de obler Irlump~o, prosperlda· i 5 M N 
ção em <11Ie, não o1J~tanlc a~ IIO(C'IIt'ialidades ilu'alf'uhh·(.' is de ta~: ~(~ <1P lal l\Ion~a {' sl~nlfka.(:ao sOl'lal e nacIOnal. ]o; () <11lC1, fie. for!"n:. fi !l;uu1e N~o hl"!Olt ... I 

sua uatul'{'zn , Indo estava 1'01' fazer no '1 ue diz I'('speito ao posn,,·anH'nt". nao ('si a a"ontel'('rulo nos ('entros em qne Sl' Representanies e TWCa).roYeitalJlelllo. pela eXl>loJ'll(;iin (' Indnstrializaç'ão, <laqueias \>l'I'l'e1w a alll(llil'lIl p I' "ouseqne'IIda>; ,Ia J\olúnl renlizaçüo do viajantes 

resen-as de poder (' riqneza matl·ria!. É l>ensul' na sOllla fulm- ben('lJI l'rilO (;ov<'rllo Fedem!. Objetivos ('OlllO o 'IH!' se telll elll Preclsllmos parR todas a~ 


losa que eralllos forçados a "aIHllizal' I'aru Côra ,to Ilais, lia visla ('0111 a l'a mpanha de illllnstrializaç:i"to ,h, nosso pot cndal e zonas do Pal~ . Npgócio s() 
 J M N 
aquisi~'ão de llIuquinúl'io. instrumentos d l' lanHu'a, lo('onloti- lllctalúr~i t'o lIão SOlllClllP ('oH sti tIlCIIl cllHi'>.lo de nfil'lllur:ão ao rio e lucrativo, ()tirnsR con· 
\"3S. nrlllUlllcnlOS, (~ tudo quun10 110S fô~se iluli spPlHUÍ\'pl :'t ill- espírito de bl'asili,hulC' til' ('ada patJ'íotH. {'OIDO 11\111('3 )n'esdn- cões, Cartas à FÁllRICA DE 
dplenle indúslria c iJ agri(-nltnra n a~70nais ... Hios de OUI'O <lil'ão do <:OIl('\II'SO partil'IIlar <los capitais bJ'asi lPil'Os pura que FOLHINHAS ReI. 601. CRixlI R L F 
r;(' ('scoa\'um em Iroca de utensílios para ('uja Cubri<-ação. 110 não falhe iJ SlUt signifil'ação ess('ul'iahn('nt l' lIul'ionulista a 3.097 - Siln Paulo. 
Imí~, apenas nos faltanl dis))QsiC;ão c ânhllO nationalistas, l"ôra 1l101l1l1Hcntal cOlll"epção de nossa \'crídica c definith-u (,11\an- -----...---- 
1>0I1CO cingir à~ razões <lI' caráter econôlIJi~o o l>J'cjuizo dessa dpação econômica. T 'V M .,...................................... 
 IBW 
i~E; !.'illlo Vlavlo Co.ela" : ~ O E R 
• fi.cC' < '··" C'cc .'.··. . • 

'c:::.~ \ Ca",d,. as portadores de tltulos em
S ucnhorc1s I VI\I\"alS:x.- Porto Ale:gre--Florianópol;s' -Curitiba : ;IS~dO~on~en:~~~~~~ ":~ere°'::: ICapsulas SEVENKRAlJT bôlso garantido, na séde da• .;:, Serviço diário de passagdr08 e encomendlls enlre esta capital e Curitiba. com • (Apiol -Sabina· Af'rutJa) Companhia,. ; . sDidas às 6 b?ra8 da manhã. recebend:1 pa~sageir05 pura hHjai. Blumenau. • este medicamenlo é o 

Oll com os Agenles Gerais:melhor que e.lisle para. l Juagué. JOIDville, COIU ligação paro São Paulo e Hio. no dia imediato . • 
Suspensilo. Atra zo . fal· 
las. ele.restabelece asre· L:IV'"ON:IUS &; OIA.. 

BLUMENAU• ' Saidas para Porto Alegre. às Sas feiras e domingos • gras em poucas horas. 

: ~ às 3 horas da manhã. : , NBo Inlerromp·,m o paga· 
'I menlo regular du mensallda-

Terrenos no Balneàrio des dos .eus Ululos.: Informa~ões e passagens: Rua Felipe S(hmidt : Escolha jâ o Seu lote de ter· ! Em e8SO de Inlerrup\ao. rereno no Balneário da Ponla do habllllem Imedral.mente o.• (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • Leal . As construçOes aumendo seus lItulo.. E' surrclenle pa• ,..-...:':.,.:... . , .. . ......:..,>. ' c ' . , . . . . . . • tam. A plant~ d0s terrenos acha gar UMA MENSAIID.\DE para
••••••ta••• •••••••••·•••••••••••••••••• se com o sr. Ar! Sanl<>s Perdra rev!g :rar o me!õmo e evitar 8 

perda do direito sôbre o sor·que se acha encarref!~dn d, telo e salvar 68 .úao
venda dos loles.· -ALU6:A:i -SE -I '", • " I ecoDomlas.I

6üaa CI.U ,.,. .eg6clo, am 1 
...t. e..trll '1 cldatl. (ruaI 
nrullllll. 3), • tamb6m la Camisas. Gravalas. Pijame~ 
y........ o,matarlal da li· . " t • ' I I" I • Meias das melhores. pelos me 
IMlea" u talalol d. couro _ . nores I'reçoS. só !Ia CASA MIS
A tr.tar c.m o proprlatirlo Sociedade Cooperativâ'"dé lResponãbilisadade CELÂNEA . - Rua Traiano. 12IDe". L. Bairlo. L\mitc:i:dc:i: 

Quem achou 1 Banco de (rédlto PÓp·ular e Agr icola Nlorais 
Eotf'ii ·;a Praça Dias Vl'lho e de San· ta (at.:arlna @jpUPÇJiãO Dgntisla 
a n lldade perdeu-se uma puI· " 

tielrlnba de corrente com u Das 8 às 12 e das 15 às 17
Rua Tra)ano n.O 16 - S~de própriama medalhinha de Sã" Fran Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rtillcadvc isca de Assis. al!!ba9 de. ou Miguelinho. 6. FLORIANOroLlS. n. 1 "m :lO de Setemhro de 1938.r o, ·Pede-se a Quem 88 achou 
a Ilnez'l de entreJ(é las Da Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

rua Anita Garibaldl - 3ii. C6digos USildO:LJ'~~C~Jrc)J.t~. a 2a. adição ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
176 5v·l 

EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES • • • 

Vendem-se Emprestimos _. Descontos - Cobranças "( " N ~ N ' H t"• 
vi·Duas casas situadas no Tem c(lrresIH~ud~~~e~! ~:dO~a~Sa~I~~~~~iOS do Fstado. 1:- m~resa ac. e aVi · lB~r.e :._

zinho distrito do SacO dos Li· lteprt'senlRnte da Caixa Economlcli Federal para 1\ venda " Ip 


mõea. Informaçõ~8 com Ar· <la~ Apóllct'R do Estado de Fern&mhuco. · com sorteio 

mando Miranda. - A\·. Hercl- semestral. em M-Io e Novembro. • Transporte rapido de passageiros e cargas com o vapor cAnna-; • 


lio Lnz. 47 . Paga tOd:: ~loc~~~~~J~~sa'~~~r: :a::::!~gu~o:. Eslados • unicamente de cargas com o vapor .Max-. • 

MaDtem carteira e.peclal para administração de prédios. • •
Dôr de dente? Recebe dinheiro em depósito pelas • • 


-' ~- " . melhores taxas: • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORiANOPOLlS • 
R c/c à dispoplçllo (retirada livre) 2% • _. _ - • 

\ ~~ . , I C/CC/C Limitada fi%. Linha Fpolis.·Rio de Janeiro ILinha fpolts.-Rio de )anelro linha florianopolls- • >Aviso Prévio 5%. j · 
- , .................... - C/C Prazo Fixo 701 Escala Itajahy-S. Francisco Laguna 

'••••••••• • ....... Acoita procuraçllo para receber vencimentos °em to- • t Santos. Escala Slo l'rallcisco • 


.;;;;.-;;;;;.~;;::.:;~;~;~:;';;;:;;':;..: '''"''''';'~:.::."",'iro, I iTrn",po,"" "".. T"",port, d, "".. 

A••• 5 EDAS· PA RA 5 A L D·A R :•••' PaQueteC. Hrepcke 1el6 Paquete «Max' Paquele «Max. •• 
Paquele 'Ana' dias " e 23 dias 1 e :!2 


• • • dias 2 e 17 • :

• • • Salda á I hora da madrugada. • . 

• Durante o mês de Abril • • Embarque do Srs. passagei- Saldas ás tH horas p. m'l Saldas á I hora d. • 

• • • ros até ás 22 horas das ves- madrugada, • 


: Aproveitem as grandes reduções : e. Orden~e~~s e~~a~~~~:s~té áSI Ordens de embarques até Ordens de embarques ale : 
A 12 horas das vesperas d~s ás 12 horas. ás 12 das vesperasd d I 

das saldas,: d e preços de lodas as se ás a:: saldas. I 
• • ;O fi,: Casa Orleental : : Observações: ~~:a~S~!;i~~t:e~~e::~~~:~· d~O a~:::~à~rlde ~~cc~:·. : 
• •• E' expressamente prohlblda a acqulslçlo de paasagens a bordo dos vapores. G 
• A CASA DOS PBECOS BARA.TOS • • «Rita r,\~r~:~, o movimento de passagelrós e cargas ~ leito pelO Iraplche sito • 

• • • Para mats InlormaçOes, nl séde da •

• RUA CO....·SELHEIRO MAFRA ..... 15 • .. Emoresa Nacional Navegação •de Hcepcke• I~ , .-... • • 1 , rua Conselheiro Malra n.' 30. .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ............................e•• 
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• 111&11-11111-1_ Z...... ..... 

BBI30~mIO a::~~!rI_h~~~~d~!: :r~!!'!:te "Café dava" 

1I~~~ijiiiiiiiiiii~~iI--lsij:nn . ;~~:L .. , ..~it~ITI--~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~..m~~~ ,o !~üM~ o Estado 

êDr•. D;ilnii,~ Mcallminn I RHEUMATISMOFormado péla -Ual'l'enldade de 
Oeaebra l8u\oa) 

gr.~~r:::lo!~.:o:=~I..~~rrl~~ OI DlsturblOI' Renà.1 
doenoa' do .Iltema nervolO. aparo· lio 'a lua 'CAUSA

RedaoOlo o O!!lolnal 6 lho lI:enllo·urlnlrlo do bornem 
e dA mulher. Janta.ririd••• inchad....Om.-.,..r.a Joso P!olo a. 13 ASBIBlenle Técnico .i.tente do rbeumaü.mo. A d6r lu c.- ... 

:!Õl 1.,2:1- O%:. pOltal 1l!P. 

453ICN .~ , Ui! ~~ 

N. C4IJU.1/ : · 
Anao IO~U(JIJ
8emeotrd !~$OOII 
'!'rlme.lr. I~!SOIlU 
Me. 1$00< 
Numero .,ullo ,!O', 

NQ ,,,1,,10' 
Anuo 

.8emeatre 
. Trlmellr. 

AnauaolOl mediante "~Dt-;r ! 

~::~n:~o:ee~~~~:-~!" 
;( utlgOI UllpadOI 

CASA MISCELANEA. dislri 
Duldora dos Rádios RC.A. VI-
cior, Válvulas e Discos. - Rua
Tralano. 12. 

Dr. Remigio 
CLlNICA ·MEDlCA 


Motesllas Inlernas, de

Senhoras e Crianças em 


Oeral 

Rua ~~i~~~;hTm~:tl~ ~dili-
cio AméllaNeto--Fone t592 

9 ás 12 e 14 ás t7 noras. 


RESIDENCIA· 

Av. HerelUo Luz. 186 


- Phone: 1392 -

Attende a chamados 

14 de alunos: Prol. JellD Braodo. RUR Custa Jr. O." 194, Culxb ..______•___1.1376 Silo Paulo. 

Dr. Paulo Tavares 
CUrlO de Radiologia Cllolcl com o 
dr. Manool de Abreu Campan.rlo
SAo Paulo). li8peciallzado em HI· 
~11:::eed~'ltl~ Pi~I~C:nef:~~ Uolver· 

Oablnele de Ralo X 
Aparelho moderoo 8lEMENS par.
dlagnólllco. da. dorDOa. Internai 
Coraçlo. pulmllee; ve.lcula blllar. 

e.t6mago.. eto. 
Radlograflal 6.Bea. e radlogr.II•• 

dentária. 
Eleclrocardlogralia cllnlca 

(DIogoóIUco preci.o d6. moI6.Ua.AVISO AO POVO CATARIHENSE cardla081 por melo de traçados
elétrico•. ) 

linha direta Porto Alegre ·- Florianópolis (Deler!1:~~~lig~od~~::I~. daI 
glAodula. de lecreçlo Iolern8). 

Empresa Jeeger & Irmão Sonda~em Duodenal 
Saidas de FlorianópOliS às terças e sábadosEX8.!::~oq::.~~:. :1c:r:·'í.1fJ~i. do 
Saidas de Porto Alegre para Florianopolis ontl~.a~~~~t:. ~:I~!S~~:::~!~eta•• 

às quartas e sábados '810s 10Ira.ver::1Jl~ e elelrlcldadp 
Saidas de Araranguá às qllartãs. L b t6 ' d m' S la 

sábados e domingos a ora a~%is: c\:~~~acop e 
Ex. mo. de saogue para diagnóstico 

I_AQeDII Im FlorlaDopolll: DAVID SILVA Ida .II1U., diagnóstico do Impaludla
. IDO. d088gem da urêa no . ' Dllue. 

PRAÇA Ir> !.lE NOVEM BRU raÕb:"Z:d:k.urlnn. ~:~~~tI~~ 
precoce de gravlJ:!l. Exame d~ 

A Elcola JlaD BraDdo Im sua ças~ por correspondêDcla ~~:iq~:~a~::~~I:::C~~::::t~I:!~~I~ 
Devldlmente "1Ilstrada 1Gb N: 5U em 1918 Rua ~'ernan.io M..clmdo. O 

Dá lições, ststema moderno, para se Têlelooe 1.195m-" habilitar, mesmo Bem preparo, li profissllo F l O R I A NO P O l I S 
de guardll.lIvros. Ensino com o auxilio de .__ ..___._ __. __ ._ 

-;;; 4 livros que guiam IlIcllmente como proles 
..• . sor particular. E cómodo habilitar-se ao pé 
'. '9 ~~s~oso, ~~::o ~~~mp~e~oes3!e~~erll;te:,laqz:e

ilv, lará em 4 meses e um diploma graUs es. 
peclallsta em conlabllldade. custam apenas

300~ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au. 
tor m'ils coohecldo 00 BrasiL Portugal Arrlcs; tem mais 
de 30 ao os de eosino comerciai: h~lJi li l"u já um", geração 

a.al li,-u.i4acq60 ,tt 

A CASA DAURA. com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidaçâo, desfazendo· se de todos os seus 
artigos por preços ainda nunca 
constantemente, saindo, portanto, 

SEDAS 
Seda Façooné lavrado 
Seda Lf.qué em lodas as corl'S 
Seda Graolté, em loda8 a8 cores 
Seda Polot t\ Jour 
Seda Gllré, artigo pesado 
Gabardloe <te seda. cores modernas 
Selim Lam:ere. a~tlgo bom 
Seda de bola 
Romaoo de bola, aI ligo moderno 
Laqué xlldrez e deseohado 
Laque IlIvrado 
Lumlere lavrllàa lllrg. 90 ceollml'tros 
Seda quadrlllé: artigo pesado
Veludo Chlloo, em diversas cores 

Talet6 liso 

Taletá, xadrez grado, modero o 


CAMA E MESA 
Cobertores paulistas para casal 
Cobertorps paullslas para solteiro 
Coberlol'es x~drez, pbra casal 
Cobertores xadrez pard 80ltl'lro 
Cobertorep xadrez para casal 
Cobertores deseohados para casal 
Cobertores deseohadoll par8 80ltt'iro 
Cobertores laolasla, meia la, para casal 
Coberlores IlIotasla. ar\. bom. para casal 
Cobertores para bebê de 

Cobertores escuros (reclamo) 

Colchas de veludo para caslll 

Cocbas de IU8tilo para ca8al 

Colcbas de IU81110 para solteiro 
Colcbas braocas para 80ltelro 
Colchas reclamo 
Colcba de seda com Iraoja. para casal 
Colcbes de seda com Iraoja para solteiro 
Colchas de Ieda com bico para casul 
Colcbas de pura seda para casul 
Cretooe Royal Braoco, larg. 1.40 
Cretooe Royal Braoco, larg. 2mts. 

vistos. Todos os nossos artigos sâo novos e de padronagens ótimas, porque o nosso stock é renovado 
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. 

metro 
metro 
metro 
melr ~ 
metro 
melro 
metro 
metro 
melro 
melro 
metro 
metro 
melro 
metro 
metro 
metro 

um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
5$ 
um 

umll 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
mel. 
mel. 

ICretoob Royal Branco, 2,20 met. 
2$100 CretoDe Royal, em cores mel. 
3$500 Morlm Taubaté peça
5$000 Morim Oficiai peça
5S0QO Alvejado Faa:iIIar peça 
8$500 Alvejado Ouro peça

10$000 Alvejado Marques peça 
9S000 Alvejado enfestado. larg, 1,45 peça
7$000 Algodão 121 , sl'm goma peça 
7$000 Algodão larg. 90 ceot. peça
4$500 Algodão enlestado. larg. 1.40, peça
6$000 Algodllo eolestado, larg. 2 ml. peça 

135000 Atoalhado braoco e de cores metro 
13$000 Atoalhado IIpo logles metro 
45$000 Jogos de reoda para quarlo (7 peças) um 

8$000 Guarnição para mesa de jaotar de 16$, 19$ e 
7$000 Guarniçllo para cM. uma 

Guarolção pintada. c(lres lirmes uma 
19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: 
151000 Sombrlnba de seda com cabo comprido uma 
131000 SombrlDha com cabo oomprldo para meolDa uma 
111000 Sombrloba de trtcollne 
1510110 Tapetes para quarto
15$000 Camisa Socega Lello para bomem 
1;11000 Camisa Socega Leão para rapllz
381000 Estojo de chlcaras para cbã 
311000 Estojo de ch/caras para calé 
71000 Pasla para deote8 Kolloos 
41500 Pasta para dentes Alvldeote 

22$00'1 Sabooete Lever e Oessy
15$000 Sabonete Lllebuoy 
111000 Capa8 de borracba para seohora 
10$000 Capas de borracha para homem 
61000 Malas para vlajeos de 22S. 24~ e 

38$000 Mala8 de couro de 51:$, 6óS e 
31$000 Pastas escola res 

uma 
nm 

uma 
uma 

um 
um 

caixa 
um 

uma 
uma 

OI dia. pa~ mail 10DrOl, m.. &.. 

d.lo • imprelilo de intermmavei. t: ni.o propor

cionam ao seu corpo soft'redor o dcacanço 

tranquilloqueneces,ita. Denricomprehender 


~:ri:'mseeusJ~sr:, v~.tr:lü~t;:~~~::: 
ellea e.tiverem affectadoa. 

Milbaretl de homens e mulherea tziMem 

padecendo horrores, embora pudellem evitar 

de vez filie loffrimento, se&'Uinc1o o aimplea 

conselho que aqui damos. 


É nece...rio repbr OI IeUI rins em condi· 

CjOes normsfI!s d.. funccionllmento e 010 ha 

para isto recurso mí'lhor, m"i:; rl1pido nem 


Pil~~as:~:tJi~~~:,o~fe·í afazer uso d.. 

É ela re.. que 'S Pilulu De Witt não se ir' 
attribu lr • propriedade ridicula de curar todas 
as docn~ renaes. EUas são fe itas para o 
fim especial de acabar com o rheumatismo, as 
d6rcs nas costas e os soCfrimentol e abatimentos causados peJo. dia
turbiol dos rins. As Pilulal De Witt nÃO s6 o Jiberta~o dos .eUI 
padecimentos, como restaurarlo o seu vigor e a sua vitalidade, deYido 
, lua magnífica acçio toniCL A yenda em todas as pharmaciaL 

Pilulas DE WITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

lodlcada. para RheumaUSdlO, S clatka . Obres a.a Cintura. Dllturblol Reaa... 
Molenla. da Bezi&'a e, em &,eraJ. para enfennidAdel pfedu_ida. por ••~ 

de ac:ldo ur1co. 

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

GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

Vendas à vista e a longo prazo 

75$000 Cubano 

uma i2~OOO Cblta em diversos dl'seobos de 800 ri. 


341000 Maletas de IIbrollle esoolares de 4$ e 6~OOO Flanela creme de pura 111. 
59$000 Ltga de borracba para seohora uma 1$600 Felpa branca, art. bom 
4$000 Pulover ollmplco para crlaoça um 6$500 Casemlra creme, largo 1.50 

. 55600 Casaqulnbo dI' malba para menina um 7$000 CorteI de casemlra p/boml'm 

Recebemos 5 .000 metros de retalhos perfeitos. de pelÚcias, que vendemos este mês, por preços asáombroaos. Aproveite 

6$200 IPulover. art. lioo para rapaz
6':200 Pulover com maoga para homl'lD 

291000 Pulover listado para homem 
10$000 Casaco listado de malba para seohora 
15$0001 Pulover de pura 111 para bom ~m 
12$COO Celete de malba pAra rapaz 
15$000 Calça de brim para bom em 
33$000 Capas fe.lpudes para crlaoca 
9$500 Sobre lu do para bomem, ótima coolecçiio 

131000 Sobreludo para rapaz de 34$, 116$, 38S e 
31$000 Lã Pekim 
381000 TECIDOS DIVERSOS 
3$800 Lioon estampado 
6$JOO Lulzloe em todas as cores 

33$000 Lioon liso 
29$000 Cbltão 
131000 Brim, Colegial J. 16. legitimo 
26$000 Cacbá pelucla xadrez 

Crepon p/klmono 

26$000 Zellr listado de 5$500 

12$500 Opala 118a 

10$000 Opala tipo Sulça 
12$000 Opala estampada. arl. bom 

4$~OO Tecido eseacez 

3$500 Cacb6 peluela estampado 

IIi~OOO Peluola el b<lneco 

9$500 Peluela listada p/pijama 

3~300 Filo p/mosqUiteiro larg. 4.50 

1$600 Morlm de cor 

4$200 Tecido p/colcbll.o lari 1,40 

1S500 TGalha lisa p/baoho 

6O~OOO Toàlba A1agoaoa p/baobo 

8O~OOO Toalba p/banbo, art. bom 

2à'000 Toalba p/rosto. de ISS. 2S. 215, 


um 11 $000 
um 14$000 
um 12$000 
um 16$500 
um 30$000 
um 5$500 

uma 8$500 
uma' 12$000 

um 6OWOQ 
4Q$(1()() 

novelo ISOOO 

ml. 1$500 
ml. 11S300 
mt. 1$200 
ml. 1$400 
mt. 1$800 
ml. 3$000 
mt. 2S600 
a 2$OJO 

ml. 2$fOO 
ml. 3$000 
ml. 2$200 
ml. 2$800 
ml. 11>800 
mt. 2$000 . 
ml. 2$000 
ml. 12$000 
mt. !S600 
ml. 4S000 

uma 4S5(IO 
uma 6$6()() 
uma 12$000 

e 3$500 
ml. 1$400 
e ISOOO 

ml. 16~000 
ml. 20$000 
mt. 16~OOO 

córle 48$000 

a fazer suas 
compras nesta colossal liquidação, pois nunca se vendeu por preços tão baixOB. como oa que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA. VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 
RlJA FEL[PE SOHMIDTt 19 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ernan.io
http:radlogr.II
http:rbeuma�.mo
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o ESTADO 2 de Maio de IM1 

, ,,°'0'," 

.. As palavras do ' sacerdote de, pela incapacidade na ação, I ria exaltara e a lenda diviliizara'l dos de Leônidas. A estes Che' l.ela pesam ameaças maiores tal· Ibeleza para · cónsôlo deatâ ·Pobr..e r-· 
egípcio dirigidas a Solon podem entregando-se vencidos aos pri- ressurgem agora na memória de garam, mesmo, a avantajar-se, vez do que as de Dario e de e atormentada humanidade" . . '- >~ 
ser, com o mesmo fervor I hoje meiras Empetos dos inimigos, - todos, aumentando, com o brilho pois entre os seus homens não Xerxes - não serã em ·vão que . . . . . . . . . . . . 
repetidas : "Sois vós, gregos, a nos descendentes atuais de Pêri · dos seus novos feitos, o esplen· se insinuou um traidor sequer, tenha a protegê.la a sombra de 
mocidade do mundo" . eles e de Temístocles se sente dor das glórias antigas. Os deu- como àqueles aconteceu, o que Palas a quem Zeus entregara . "Que outros reneguem êate 

_ ':Neste trágico período da his· toda a fôrça da mocidade, no ses não abandonaram aqueles per~iti~ às avalanches persas o : um dia os destinos da cidade'llde~l . de beleza e ~e liberdade; a 
tona, - em que vemos outros que esta tem de mais belo na Imontes sagrados. sacnf{clo total das hostes doI . ~r.!"'la o reerguera sempre bem 
povos ligados também a um longo vida: o amor da liberdade e o "Nos desfiladeiros das Termó- espartano. Tu~o pa.ssara, Áe. sob o doce e VIVO, como uma chama sagrada 

e esplêndido passado de heroismo esplrito de sacrifício. pilas, os gregos · do século XX ..Atenas, que conhece mais radIOSO ceu da bca, embalada para a glória do espírito". 

darem o triste espetáculo de I "Vários dos muitos nomes de não foram inferiores aos solda- uma tremenda invasão - e sôbre por aquelas águas sonoras, a I (Fragmento) 

surpreendente e dolorosa senectu- lugares da Hêlade, que a histó- vida retomará o seu ritmo de CARLOS PONTES 


o ESTADO esportivo 
Dlr.clo d. E. FERNANDES 

Avaí 3 x Amazonas 1 

. " Vende · se uma, em pedelto 
t'stado de conservaçAo, ', Jlor 
5 conto8 de [·618. Informaçõea 
na gerência do ESTADO. 

. v-l 

o B.bio 

~'YIBal. ESPICIALIDADE'I 
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE Marca registrada 

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:proteg�.la



