
Têm muito de ,-' 
que se orgulhar ~~u. ~~.~ 

(tcl..~ q~ um nuador-«u
Lo"d"I'S, 3 Oh'lIh','s) _ Nu C:i- xlllar br{lAn~ t , panu' O 

maru dos Cumuns, hum'c :.mil11.ulns navio norte-a.m.r1eano ·Pre-O]E 	 O
debales elll lornu das o\>l'r"çõl's Id gt Garil Id - ...00 mllbu 
milital'l'S na Gl'él'i:I. d ( p6rto, I'1)mo'fW d bor

o1~~~~I:~tl:)(.lodl~~~,~~::~·c~n ~~.~to'~'i~~~;: O MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA do do ~~1· al~~= a' 
<:hlll"l,hill : "AI~ () 1II01ll1'nl" 1'111 Dir.tor'o.renl. : AlHno Flore. Oa quatro avll.4or IICO"' 
tlllC :1 l' \'3 l'Uç-.io fu i l'unsÍlh,'l'lula co- prt.lonelro., tT rattl t.raba... 
mo hll'vili"'l'l , ji, h\'ai:unus t1l'S l'm- , - lhando COlno intere8~ ..m 
harcauu na lin'da cerca de liO 1IIi1 ANO XXVI FlorianÓpolla - S'bado, 3 JI Maio de 1841 N. 8234 serviços aéreos cóIfi relata na 
soldados, inclusi"e uma IIi\'isüo Colômbia e estavam ~ detido. 
:luslra li :ma l' oull'a Ill'O-7.l' lalllll'sa. pelo Serviço de Imigraçãõ dOI 
I)_<s,,: lolal , at(' :l.gr',·", 1,,'lu lIIellOS, Expirou num campo E1 . ,' d. I 	 Estados Un idos desde agõsto

O~~ ~"	 ,' agba do ano~a lIul hUII"'.,s la fura'" reemb:ll'- de concenlraclo I , I'08 ',, , ',," er'o' ',-}'08 A data m pas5~do . Haviam sido 
catlos. I! um h,ito \I\ll.' pútll.' , S!-'111 U ~ . ~ - _ postos eUl hbe rdade e embar" 
[:I\'u,", ser <1"alifil·:"lo d. IIol :Í\'el . Londres, 3 (Hen ters) _ O da PolônIa "aram então no "Presidenl 

[, de c,<, 11111', n:l IJluxm1.l Sl'- anlig'O ll1in ~st~o , (~a Justiça. (~a , VALMOR WENDHAUSEN A Polônia vE passar hoje a ?e~'/i~'~'!::;d:n;e~;t~'h~~~~_~:~o, 

;~:'~:;:'I~::~~:;~~;;~::~~;~:~~'::'::::~~:;~'~:~::: :;~~~!,,(,Ia;,~' c:~;;:;~:!e~eG~~~~~I,~~ • I,e~, s;~I::~:n::~ 7.~I,~::IO~:a~ u~~7d:~0mr.~:~i!:(I:~~~a.~ã.: ~~;i~~~·:::~~ ~~:ên~r:a d:ag::a-di~~:t~i::-r;~ FI!(~:~ \~:.~::~~ N~~,~,~ar E}7:'~~ 
traça0 . d e n~lchellwahl. para Icráticas l'scritas não r.1. muitn. tem ~eSI)ejadn , ultimamente, todo., pêHO nação moderna. Salldk;nllu c Gllellthcr' Katí";.

~1\~':~__n:~:; I~~:~:~~:\Scl:;::l~":~~:'I~:~n:II~~';I(~)::~ onde tll1iH~ ~J(lo. lllal.Hlado })e- dn sua n rgumenln~üu Imfistica em cima do .lmlu:·rio Britlanico, que, hunra k e. 
los. alemae.s .. ltHc<hataJlle lltc lhe sl·jn feita. se cunstituiu em derrilaeiro baluarte contra a~ inyeHtidas -- - t =-----=--;;--::--::----:--

::~:S~: I~~~:: tI:::;'::llt'rI~:~ ~: I~:S il:l1:\~h-;:::~~:I)~ alH)~ SllU_ pnsao, no 1I101ue nto dus exércitos de Herr Hitle r. • pOliCio da Inllla'.,,, 
illl)lt'I'i:lis h~1Il Illll ilo dl' l!lIl' Sl' 01"- ~;~roll~~l~~~~~ 1I1:~z;~:J~~la ~l~~\l:_~~!~ qua~~i;:u~~~:::~~,:'at~:::I:)~r:~g:I~~: :~:~í·d:dee~"a~ilit~:;:(~.~·ex:~~t:ei~~~ 	 r. no M.~I'."ln.o 
Rulh:u·. (Vihra nh's l' prolClng:ltllls ('tl los holandes(>s desta (·apital. liano. e I)ena flu e isso tenha acontecido. ,)Ois, do cuntrúrio, teriamo:-l 	 l\\ost:oll.:1 (n.) - - " A posi 
~,plullstls). Quando sc dc u a invasão da ul'nsiãu dl.' ler IHlginas sizudas escritís com aquele mesmo estilo fluente 	 (.:ão da TllglatelTa no ~le<1iter

C .. h·u . (e P.) - NU lIlt'l'oSOS lla- Holallda, SI' , csta  conl {IUe C'omlJah'u o nazi-racismo brasileiro ... em IIUl' I.oderiamul'l sor 	 l'ÚllPO ('ontinua cst:t'tvel" -- f( l lo GOSClill g 

"jus, ~Il~sdl' os l'aq.(Ul'i.-ns :lll' os va Rer\"indo no estado luuior ' -el', em aItos dns('s. a \'erdude sô bre a sil ua~ào eurupéia. 	 () que (}P<:IUI'OIl tllIla C lIl iHH01"ã 
han'()!;j cll' IH'S\'a ~n'gtJs. ('l1lra!':lI11 <1 0 e x';l'eito holnndês. O ilustre homem-de-letras. porém , eHqueceu·se, no !õ ua argumenta	 de ondas e1tt'laH e m Moseuu,
l.'II\ porlos l·gipdos. Iralt'l1tllJ os n '; 

f;:ãu de lodos os dia t.;, de (IUC n seu não menos ilustre Führc r prefere a~ 	 A('I'CH('Cl1 j 0 11 a eHta~ã() HO\"ÍI' 
lII :tnl'Sl:l'nl l.'s elas for\'óls ..1ii.Hlas l'V:}  ardl'hcias do Ro1 do Egito e o sRl'r ifieio de "Igumas dezenas de milhares 	 tica qlw a. c!PITola <Ia Gn~da 
rll:ublS tl u P('loIH IIll'SO, l'l1l f:tl'C' d a de homens nos Ualcons. a tentltr a invcstida rin al contra us rochedos do 	 Hão dilJlinllill a l'apa<'iflad(~ lwi
ill lcnsll Jlrl'ss:io :,h'I11:'-I. Mar du Ktlrte. O nrticuli ~ta da "Fanrulla", nu seu delirante t!ntusíasmo, tú nica de rlcfellde l' () ca nal de 

IJr.~~il~:~lS(lcl}:~~~:'III~I'~:~;'I) Imn~~~~I,~~\I:~I\I~ ~ tah'ez sn.iba clue si\u muitu mais cõmodas eSSOR a\'entura.. do que o sim~ Suez e aH bases nanlifi IU'üx í-
Illcs contado com I) nobre povo da metrópole inglesa. cujo único desen \ mas, COllto Alexa ndrin. Chi lll"c 

h-HIClltc ti ~Il·diti..'l'l"iinl'nJ l'sl'(ll lan 
gano, nl'sta guerrn, I! a anunciada paz a 8er impo!Cta, em Londre~. n 15 	 e a i1hn de e reta. 

.10 ti!" lJ:I"i os dl.' l'VU('t1Ç:.iIl, .\OS lJua is de agõ:;lo de 19,10. Talvez, até-. o ardoroso adnlgado tenha guardado, -	 "O a vanço ale lllão <:Olltl':1 o 
os ólpa ..l'Ihus Ull'l1I:il'S prut'm';1"alll ~ já. que tanto lhe opru1., _ um daqueles charutos embrulhados em celoR Oral. Sikor5ki, chefe do IJovêr- E gito, :tlra"és ,lo düserto oci 
aturar, St.·lulo. l'ntn'lanlo, n'clwça , , s tÁi \ Col So1dolS 

Senho ras i Viu\' a~ fan e, sõbre que !óie 1ê a inscri~õ.o: "P.ra Ser fumado no dia da ,-Uória" , no polonês e atualmente nos d e ntal. continua Hujeíto a
dos. distribuídos largamente aos amigos e admiradores do }"ührer . _. Estado5 Unidos, donde ho;e C IlOl'llICH dificulda(h'!H (! er-;tão

Os cír('ulos orkiais tll'cJarum llU~ Capsuias SEVENKRAUT 
Quanto ao exérdto da "Nova Itália", des1 embra-se o nOS!iO confrade falará aos poloneses, ehc!;uudo a o Egito <.;onslulltcH 

as L13i X3S sorl"idns 1u-hls forças ex· ( AD iol ·Sa bina - Arruda) 
este mediCo1mento é o das correrias desastradas pelos desertos libios, no "salve-se quem pu pelo rádío . re forços hritànieos" - co

IK'diciunúl'ias hrilúnil'OIs, na Grc  melhor que ekiste para der " imposto pelo general 'Vawel. 	 müntou !l0r fim o locutor de 
ci~ J ascendem :1 :i.OOO, quantidade Suspensão, Alrazo . Fal· Mas I) s r. Uenato Barbosa procura desmoralizar o exército britâ. Raros povos terão, como o Moscou. 
s urprcendcnlellll'ull.' l'etluzitln. se tas,etc_restabeleeeas re· nico com a afirmação capcios8 de que tem êle andado mais depressa polonês, uma história t ão sulg,.~s em Iloucas horas. 

As C,\r'!'lIA$ do que as tr0l)aS do Duce, Lembre·se, porém, o sr. Renato Barbosa de cada de glórias, sacrifícios e se Ic\'m' em conta 11 llrl'ss:.i.n excl'· 
$t:\"E\ J.:U ,H· Tcida pur 20 011 2;3 ~1i\'is~j l'S all·III1'S. 

( " I.i(lI·S;'lllltl;l · '\"tlu.lll~-1Il li ~t' U 
entre nS qtmis ha\' ia, pelo l11 enos, I:r ;u HIl" ~ _\,rU "l' ..q :'III,h!U 1'l'10 ,,  ::: :: ::!rec~~o:od:e!~á:!; \~nar\::~,18::s~al:~e~!:o:0:q:!~~:::!:~ese~~~a:!~ ~::~~sai~~s~~U~~~uem:~~:~:: Macha do & (ia.

I!~. r s': h-nll ll ~" ~Ul' l'h'~IU C ;'I { I 
~I.'II Iltcf"'õ'lhl hc:m H 'IIIO ,1 pun'iOl viam seguido para a Grécia, lh'eram que lutar contras as divisões meca. através das noites melancólicastrlos di\' jsõ('s hlintl rulas c muitos 

deslacamentos Ilmlorizados \llIe se 11t! ·:I.: " ,... nlll'; O:l1lrh'}!3dO~ na 
~ U ;'l (ompnsiçâo ;.:lIi nll,-,l _ nizadas alemãs completas, sob o tít-ulo de "tropas Ílulo.germânicas". da História . conservar o es Agências e encarregaram d(' pcrs('guir as ror· S\·lo:uint.lu I'J,:> Iu":cclt,,s tJ;l lUn· 
dC fn õ'lpllJrll1;lCt1p,"", ,1 tn.t 

E muito melhor do que eu sabe o articulista de "Que ingenuidade, mr. toicismo na dôr e a esperança
pM .lças imperiais, desde o :\Iunte OHm	 Representações

rupul,lÇi,o d.l '; Cõll':'olll.l !-. S"'\ ('!I Mendes!" que a famosa tontra·olensiva do eixo se deteve às portas de da redenção e da independência.)lio ~Ié OPclollOn<so. kr.l :: t. ~.jtl os St.'! l~ ":Ulllptll1 ~'ntl' :'\ 
J,,,til:h.h)!o por 11111 .1 u.l~ m;LlUrcs .E1·Solum, para voltar a Forte Capuzzo, enquanto que rl'obruck nio se A Polônia foi sempre amiga Caixa po.ial - 37 
IJlJtl~S l1.I ,\ 11.: 111;'1 n11.1. c (tll1' rendeu ao tanques pesados alemães e muito menos a09 flStukas". exaustos do Brasil. Por ela ergueu a voz Rue Joio Pinto - 5 
';'ul l:l"do cJallll.lt· 

:i:~:n~:os::~~veo::'n~:~~~~ente, a praça de guerra que a ··bravura'· ita· ~a~~~t;~at~~~,B~r~~~~ :o7o:~~ F L ORI A NO PO LI S 
São fato s que a retórica mais eloquente e controversista do sr. Re. erigiu em Varsóvia uma estátua Sub-.gente. not principllt 

~e:~oo!·:::;aq::on::n~:~::e;:c::::i~e.~Ç~a::o . ~~sim, que nem laIa ne· ~~eg~:?v~: ~;~~~ei:~d~;:~~:~u: muncípio. do E,t.do. 
Uma pergunta: 1'or que motivo du ran'te a série de derrotas (ragoro- tiro de canhão pelos alemães. no ~1~7~P,~~~~~==~ 

....... itíikl";ÍlO .&as da. ,de••stradas .fôrçaa i,talian~8;'cn"," Albini. e n. I;ibla. ambas re- começo desta guer~a. quando -Cidade-hospilal.
rocltedo di' 'á.r"I.' "onqulst~da. p;;\á\'ti'OPU .1'..Io<.ni. :íi: Iml,olôncla' doI( c. ..I....."OI1'ra•• ",?m o seu bombar~elO de. lon.gos Lond,-es 3 (A P) _ Em 

Algeclras. 3 (R_) _ Nota- O -Mlr.16 v. O que 6 nio apareceram ,as louvaminha. ao v.lor bélico da "Nova ltáli."! ... :!::~t;u:seant~g".:'~u~:r%os~nt~~;:: fOIl~e cou;l;e~ellt~ ~ecial'am .que 
se enorme ath'idade no roche- -nova ord..... tal polonesa. o,:; IIIgle~es ,.nfhgll'am ba,!ms 
do de Gibraltar. onde. há gran- Sofia, 3 (T . O.) _ Foi sus- _ Fazemos votos por que os tao conslderavels aos alemaes.D 1 
de movimento de na\'los-tralls- pensa, por 3 dias. a publicação . ec araçao poloneses atravessem com ânimo a~tes de se r~~iral'e ll1 da Gré
portes. carregados de tropas . do jornal "Mir ", A atitude ob- inquebrantável o atual lance da Cla, ~u~ Sofia é. at~~aIUlente 
r;:sses navios. escoltados por servada pela direção dêsse jor- DIClaramol qUI O DOIBO Ilt-vIDdlder-cobrador. sr. histôria européia - lance em que uma cHlade-hoSIJltal , 
"destroyers " . ~p6s abstece- lIal . nestes últimos dias, não JuvIDalNIUDbo Plrllra,Plrdlu a carlllra dlldlDHda- se diviniza a brutalidade como EstAs trl810, moa alllGrT 
rem-se d~ carvao. seguiram estava de acõrdo com a poli- d Ib f l' Id virtude racial. - e dentro em Tena b.onqall~? Estú com 1.,...,1 
para destmo Ignorado.. tica seguida pelO govêrno búl_1 • qUI I O ~DrnlC a por IIla compaDbla. pouco reconquiste a sua indepen- li: lei de N_ 8enJaor. 
Duran~e a noite reahza;am- garo , Após a adesão da Bulgá- gum ~~s~ ::~~:~. l~rr~~~!~1ra~:~lllr. 11m valor 41- dência. para orgulho dos homens S6 te ..In o CONTRA'1'088& 

se exerclclos de ataques aereos ria ao pacto trlplice, o "lII1r" SINOER SEWlNO dignos da Humanidade. 
simulados. t~ndo. ta~llbe~l. eu- procurou Imprimir aos seus MACHINE COMPANY I I Lanchas -mosqullos.
trado em açao a artilharIa de comentários a fórma de oposi- 172 A Olrlnela 3v 3 N O d O descanso Washington, 3 (R.) - Em 
longo alcance. ção . que. nas atuais circllstân- I- ao duque entrevisla, qlle concedeu aos 

cias foi julgada de parte com I aJ hábil b d Vichy.3 (U. P .) - Segundo represeutantes da illlprensa. o.• I dC O OI -guerrelrol. . t • t i d .' , I - li «m S mano ra esta semana» informações procedentes da secrctário da Mariuha, coro-
Cairo. 3 (U. P .) - Os guer- pe en e. na m'sslve. 	 Somália Francesa, o duque d' nel Knox , declarou que os Es

~eir~s et íopes. sob o CO~l\ando Vende-se uma má- Londres, 3 (U. P ,) _ Os ob- Turqnia. Aosta. vice-rei da Etiópia. e tados Unidos esperavam cons
r~f:~gUs. tomaram a SI a ta- quina re- serva<lores bem informados a- Ao que Ilal'ece, Stalin não alguns soldados que conseglli- tl"lli r um número substancial 

, e cOl11:bater os pequenos glstrRdora .Nl\lIon81~, manoal creditam que a proibição so- só satisfez êste desejo da Ale- ram escapar de Dessié. chega-Ide lanchas "mosquitos " de al 
glUpos It~hanos que vagam e elétrica. IDrormilçoe8 à rua viética contra o trânsito de manha fazendo eessar o trân- ram ao altiplano do nOl'te da ta velocidade, I,ara a Inglater
~~!~z!~~~'~~ ~~d~tlópia. ater- Conselheiro Murro, 71 fi , materiais .de ~nerra através do sito de armamentos. como Etiópia, ra, 

genas, 151 5v8.alt - 5 sen terl'ltórto constitue a tambem foi milito mais longe. 
" mais hábil manobra 'de toda proibindo a passagem de qnal
a semana ". Acredita-se que a quer eSllécie de material de 
Alemanha fez reclamações. pe- guerra. aplicando, assim, ru Produtos CAtEDRAL
lo menos não oficiais. a Mos- de e InesperadO golpe contraA siriUs é um perigo I cou. em conseqllência das no- o tráfego de armamentos en- á vendantt 
trclas publicadas nas últimas tre a Alemanha e o Japão, que FARMACIA ESFER!A'N,Ç,A;ATACA TODO O ORGANISMO semanas de que a Rússia ha- é muito mais importante do 

P~n.e na sua geraçllo_ NAO CASE sem exame médico via autorizado a passagem de que aquele que se' reali zava Rua Conselheiro ,' Môfra•.4Z• S ·" 
fOIIIl.IQ- , 

OU tome ante8 das núpcla8 algun8 vldro8 do grande armamentos da Suécia para a entre a Suécia e a Turquia,I (Defronte .. c... Hatpcke) 

Or. MADEIRA NEVES- mtdico e.peci.li.t. eml!!!u~~~!!!!~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... .!!!,!!!-If~Elixir9.4 	 .........................
' 

DOENÇAS' ~bos OLHOS .'5 	 •E' o depurativo de conllança para combater a SlIiJia t o 
ReumaU.mo, E rol adolado ollchllmeDte no f,éc;to CUllO de Aperrelçoamellto o Lollila PrAtica ilo' Rlode Jallelrol ' G rande descoberte • 

como prova a requlllçlo ah~llr'" fsento !l~ loclu ' e 'r, 
Inofen81vo às crIanças, Agradável como Iicõr. Con.ult.. di.rilmente pt~àablW~~~I:*~.... para a mulher : 

cO::~I~~~~iK~upr;~:oG~:g:fo ~ar~a8~0~~aldt ~ io~~o;I4!~~ I:· ' ·Ii "ti~Aii .fáiI:t!1. ! 
' ',,' -- - c -'.Jie 	 • 

Cresce a suspeita eiltre ZIOdD 8';lI8lUi ': A mU:~'IR~~~O:Oft;~ dortj : 
Nova York. 3 (U, P,) - As I te suspeita. atnío*ra Jessa , ~. AUIIIA AS eDUCAS IJTCRlNAS tM 2 IIU "- tj • 

notícias de procedência sovlé- cujas projeções não é POSSível, . ea.prw.,... to.. ".ola,.1II pO" •!,
tica. relativas ao desembarque prevêr, ,' . iI' . CDIIIMI., .. "'ona BraDe". ('d ', · • 
de 12,000 soldados alemães na Desde o princípio da guer-,; \. caa Uttrt.&a. M ItWI!.. ~ o • 
F!nlândla e as novas restrl- ra. nenhum aspecto da políU~ ' • "'''0. Htlllorr........ 06«, """ 

r ~~.,..z.~ ' ",. 'V'\I.;.- çoes Impostas ao trânsito de ca alemã demonstrou. de ma" ; . Ova,'oa. 	 • 
.- ~:/f #->2.-_-___ 	 mercadorias e material de nelrà tão marcante. a instabi-: ,. e' POdtl'OlO calm. f. • Iklr\l ' • 

guerra pelo território mosco- \idade das relações entre ~ te r.ctor por petJtlld., • 
vita parece representarem cla- chanceler Hitler e StalIn, ~ fe ,.LUXO seDATlNA., pc'- ali • 

VIDROS DUPLOS - Já 8e encontram à venda ro Indício de que voltam a so- desconfiança entre os dOIS:" ',,''_, c:o-"ov.cta dlc'cll, • lYaltad. • 
contendo o dôbro do liquido e custando menos frer variações as relações chefes parece evidente. embo,,\ t. ,ar _ata de 10-000 IdlCo.. 

20% que dois vldr08 pequenos. existentes entre Berlim e Mos- ra. ao que t>arece, nenhum de-; ;' ~ , ,.lUXO ~BOATINA IDCOIlfr.- • 
cou, Em uma e outra capital les se encontra disposto 11 pro",; ;e " I'" lod•• "'''1_ • 

...___________________... 1há 11ma atmosfera de çr~lIce!i. ,vo'car ),Im çhoq~\I lmedla~Q. " •••••••••••••••••••••Q••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ReumaU.mo
http:fOIIIl.IQ
http:cJallll.lt
http:S\�lo:uint.lu
http:l'\'3l'U�-.io
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•
! "ADio laola 00. Ia" i 

. 

• Porto Aleg~~f;~ fiJ~~I~,tlc?poli•. -Cu,itib. •• 
• . Serviço dll!.rio de passagelrose ieDcoDleDda'!eDtre ,. apitAI. CurllllHl. com • 
• saldas às 6 horas da maDhA, recebendo :> pass8le/til8 par. Ic.!al. ... ,UfWII!l1au • 

.: Jar;:~~a:i;:I~: ;::t~g;:::~::8~n~J:~I;e~~:0;end~:i:;::t~; : 

' : às 3 horas da manhã. : . 

;~ : Informa<ões e passlge'lu: Ruí Felipe Schmidt: 
2; . (Edifício Amélia Neto, junto a Loteria Federal) • 
; . ... . .. ' . . ' . .... .. .. .... . . . 
 ... 

di Blia
Fund.d. em 1870 $Ide: BAIA 

s.ouro. Ten.." .. e Mmitlmoe 

Dados relativos ao ano de 1940 
Caplldl Realizado Rs. 9.000:WO$OOO 
Reservas, mais de 54.700:000$000 " 
Responsabilidades assumida~ , 11.929.719:000$000 
Receita 28.358:717J970 
Ativo em 31 d~ dezembro B5,964:965J032 
Sinistros pagos 7.323:826J800 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 22 354:OOU$000 

SAII EIIL 

(I811III ...) 

1:' o .-co lorfInc...... 
.... COIII • 
I.sco.: ~ c.a
do, .\rM8Ialo, VuNoIo, . cfc. ,Com,o,__ 110 na 

t''''i~~~lo&a-M; rn 
, d•• ,6iÇat -lfYaltl--... 
,, ·ü ' .ptetllc; 

I'--IJet.pp.rt'chello Pôr~ 
co_plelo d.l .d6iel~ di~~i 
beClo lalalala ' e aervôlli1q 

~"~,. ~ CAM'SA•.~ 

~ . , =........• == 

para sua 

LANTERNA 

obtendo a luz clara e brilhante co
mo a do sol, para qual as Camisas 
"Coleman" são famosas e sem igual I 

Mais Fortes! * Mais Luzentes! 

As Camisas Coleman servem 
para qualquer typo de lan
terna ou lampada á pressão 

Camisa 78-5 de 200v Rs. 2$500 cada uma 
Camisa 999 d. 300v Rs. 3$500 cada uma 

Dis~ribuidorcs em FLORIANOPOLlS: 

(ASA ANTENA 
Mudou-se parfl a mesma 


rua 'Tiradeutes, n' 56 

Especialidade em consertai de 

rAdial e de aparelhos elétricos 


em geral.

SeriedadE' e prontidão 

Praços ao alcança da 


-Iodol-


FACILIDADE NOS 

PAGAMENTOS 


v.:.: 4 

Quem achou? 
Entre a Praça Dias Vt'lho e 
a cidade perdeu-se uma pul
seirlnha de corrente com li 
ma medalhinha de Sã~ Fran
cisca de AssI~. aI!! bas de ou
ro, Pede-se a quem as achou 
a fineza de entregâ la8 na 

rua Anita Garlbaldl - 35. 
In 5v~ 

Diretores: 

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphan ;o JOIsé 


de Souza e Dr. Francisco de Sá . 


Agências e sllb ,a(!.ências em todo o território nacional. 

Sucur~al no Uruguái. Reguladores de avaria,s nas prin


cipais cidades da Am~rica, Europa e Africa. 


Agente em f'lorianópoli;; 

CAMPOS L O B O & Cia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 3IJ 

CalJr:lI 

-~'-Co..b.te r.dléll' ~~ 
deprelllo Dervoi. e doe.; : 
• ..reallleDlo de IMoI aí 

leaoli 


4' - " ....alo de pel. 

..rI.ado de 1 • li tllOI, 


O SlIIIIIDOI ~ .... lr.D

d. dClcot erta llDieIItlllc",

OplDllo do dr. Maaoel 50. 

' ei deColIlI1 


Dôr de dente ? 

, 
Vendem-se 

DU!l8 casas situ'ldas no vi
zinho distrito do Sa co doe li 
mões. Iulormaçõ.s com Ar
mando Mlrllnda. - Av. Hercl
Iio Luz, 47.MEYER & elA. 

Sociedade Cooperativa de RespQnsbiüsadade I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==3;;;;V;;;;. -;;;;2;;;;:Rua Conselheiro Mafm, -i JUVENTUDE Limitada I:
ALEXANDRE

L
IIePl'llllltutes Gerall para o Bralll J Banco de Crédito Popular e AgrícolaI 

Qwhl melo .écuto de.e:lÍlI L••• MORGAN & elA. LTDA. OR. RICARDO
têncla " o melhor reclamei Rua lIIDIamtu eOUltaul, 51--2'--8.--1311" : de Sinta (atarlnada preCêrencla • IUYUIUOE ..' .... :..,."... ' . ,Caixa Postal, 3431-São Paulo _i 
ILWIDRl pera limpar. Cor· Rua TraJano n. O 16 - S4de prOjlrla 

l1ftcar e rejuvenescer OI Regl'atrado no Ministério da Agricultura pelo Cartl'flcad' 
 GITTSMAN 

lSl'~ lf.lô 'COmerclillde Florlall6polls cabeloL Elimina a "..p., c n. 1 em de 19~8., 2Q Setembro de ~ v Ex-chefe de 0/1
~) Ana..w. Strál"paráa póua da Nova Dlratorla ~~bC::':: "e lIv~~:'· ad:G~ ' E~~~reço ~ete~:~~~~=nBtANCrEPd?~A liica do 
;: ,. DI .~_ os EstllUlos • por delermluaeiodo sr. Pre- prilJtltl\· . O. ".bel05 o gos usa 0/LoRIANOPOLI:- a I . a ç o Hospital de 
' i1Ujt••· é_OCI . '. m. ,UIOCIad. para I 111110 da a".mbNII Geral · ~'~~l~'''~~;',;c~ :OC~~:~:: E~PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
,lInIIIIirIIi ldl " . ' r.allzar6. ua úde socIaL • Rui Alvaro de carvalho. .. Emprestimos _ . Descontos _ Cobranças NUf<rnbúrg
:~er:;:rt'\It~": ~= i. 19.30 boru. pari a "l\lII'a do Relat6rlo ~1I:.~O;o~:~ :;~!. prata e e ordens de pagamento. 

(Prols. L. Burtbardt'tiGrl;=:~~~n::D.":~O~at-:;:..::~'. ~~:o::~:r:~=~ ORATli Tem correspondente em todos 08 MunlclploB do Fstado. e B. Kreuter) 

di ~iiâ.. 2 dI ••lo di 19lt1. ~:~~:::~~:b:::~~ ~":.':Ib~~~.'.; Re~~~8~n~~~~~sd8d~~~~d~c~~0~~;:a!~~~~~I to~8SO~I;i~nd8


iloRJuo GUSTAVO-DA COSTA PEREIRA, 1'. 'lcretArlo. di ••••••••• AI••••_r... semestral, em M,do e Novembro. Especialista em 

Hi2 <G A S E 8 vs. - 2 Vid':.r:":' ~ lIIi Paga tOda: ~loc~~~:~J:'~lal~:~r: :al:::!~gu~~~ Estados (;inl1 gia Ge,'ah

D E S E D A li•. I"U"11 IUIII••I uií. Mantem carteira e~pecjal para admlnlBtraçAo de prédios. 
Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. YOSO ..... ~.~!~ ,~>,,~,'!!~...... Recebe dinheiro em depósito pelas Alta cirurgia, gy06 


lTO .& ClA. - Rua lrman Simpliciana, 78 - Caixa Postal, melhores taxas: 
 cologla (doenças de 

3132 - Tel. 2-8784 - S. Paulo. C/C A di8pOl!IçAo (retirada livre) 2% senboras) e partos. 

------- C/C Limitada 5% Cirurgia do aystema


Ji1-.. ~ . ~ I &.. Jl1 ~ V C/C Aviso Prévio 6% nervoso e op('raçõea 
o~I(~~~aG i~ ('~1i~&~ • Ace~{~ pi::;:a~~opara receber venclmentZ:/ em 10- de plaaUca. 

CoollUllotlo li J'WI T,a!~.
Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma das as Repartições Federais. Estadu81s e Municipais. ao, 18 (d1l8 10 ú tI, • 

boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu próprio da! 1b li:. 16,00) Tere 


, . ' interesse, visite sem compromisso a 
 pbont - 1,2M 
Resldencta 6 rua 88
levee Junior, 20. INS1ALADORA DE FlORlANOPOllS Telepbone - 1.1j1 


pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 

nlo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para 

instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
 ALUGA-..SE ,/ ';·
$700, e assim todos os materiais estio a preços ao alcance de todos 6umacua Púil;:ÍllPiil::'''i~. 

lUtO .cantrll ' rlatcllla-.i '(rUl;Inslaladora de FlorianópOlis T1rad.ntas.3'l'i;.~tiiílW. iefi , 
RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIÓT, 11 ~ Fone 1674 venda 'tado o·...atlHaI" Il"t',':

1IrtCl da ' ·ll1.lItu;til. c:nro?,..•• 
A tratar coaa.• .r"prí JdltUt•.·.. .''.:'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. Ba,lala I.;i..... ''';.<... . ; ~'•.. '" 

142 . " ' :: ; \,:11, ' 

TRONCOS FORTES Camisas, Õravalas; PII~riíes ': SEDAS PARA SALDÂ.'R I Melas das melhores,pelos ,ine
• nores J1reços,só naCASA'MIS· ' o NUTRION é para o Para que n~ homftns !le CELÁNEA. - Rua ·. Traiiito; 12

C'E) rl' 0 human o o que o tornem vigoroso:;, quando 
lIeivo 4 pote a~ arvores. lambem com elles ana l \) 
O~ ' troncos Im lcs" h,ml0 reza e insullicienle. o re Quer ser feliz ? ' 

na vid o v eOE:-lo ) com o na curso é semE:lhanle: ~adu. 
vida 1'l\1ma no ~ão os mais bam·~e os se us museu los", Em negoclos, amores, ter so·r··· 

: Durante o mês de Abrir : 

: Aproveitem as grandes reduções : a ploveila v(.>is: na primeira. d ü-se·lhes NUTRION te, saúde e realiza, tudo que' 
ellcs nOS dão a s madeiras O NUTRION é o verd a · deeaja? Mande 1$100 em selloa 
de lei com q ue se tazem as deiro -adu bo ch im ico do e escreva ao prol. Orrla, .Khlva, . 
cessarias a o conlo rl0 do phOlOe a arse nico contidos Cahra Postal, 407. Rio de Ja. 
ex islencia : na seQunda . em lIoua fórmula vóo levol nelro, que lhe Indicará o melo 

: de preços de lodas as 'sêdas da : variad a s conslrucc;Oes. ne- olganismo~: o tene. o ph03' 

elles constituem q h uma - o viQOJ q ue talla aos mus
n idade uHI q ue uabalha e cu los debililad05. a o sa r" de obter Irlumpho, prosperida
que ptodul.. Que empobtecido. a os ner· de. fortuna f 88Úd. , 'filio heKIt••: Casa Oriental : Pa.ra q ue a s a rvores se- vos abalados, a redama· 
iam lonos. Quand o a natuo rem, todos. esses eleme nlOS Representames e 
Jeza oào basta. 'Içone-ee oulrUivos indispe nsa ve is viajantes 

Precisamos para todas a8
f:' ,~.çY' ~..,Â) ~,.1 \.~. \ e zonas do Pais. Negócio sé

: A CASA DOS PREÇOS BARATOS : 410 "ma.". ':I~ QO equil.ibrio do QlQaoiamo. 

: RUA CONSELHEIRO MAFRA, N. 15 : rio" e lucrativo. Ótim88 con
ÇÕIl8. Cartas A FABRICA DE 

.... ...... ( FOLHINHAS ReI. 601, Caixa ·.......~...........................•. '. 
 3.097 - SAo Paulo. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• I11III- 'AW.. S te ..... INI 

E O' Dê a Y()ssa OrA ".~III 	 .er' YO.IO 

lucro 
',preferência' 

-'f~-7': 

Com ou sem liquidaçio, o. nono. Irtigo., ' .-io .emp' . o. mlll bl'ltOl d. pr.çl. V.,IFlquem e conf,ontem o. nOllo, preço. plfl o ma. de ml lo: 
ARTIGOS PARA INVERNO A1nJldO .,prelll. p.~ d ,.10, ..~ltOI _ _ _ '~ l '" '0.. 1>1 VllU 011 

Cobertores especiais para sollelro 11$200 Alvej8do da ~ellrõr qualidade.; peç.a de -lO melros 1~$~00 LIl . Rose Marle{ novelo :11000 
Cobertores espeCiais para ca8al 13$800 Murlm mercerlzailo. bom ar!lgo, peça de I~ metros 1.$aOO 1'. ernos de calemlra para homens. a começar de 30'000 
Cobertores Xadrez pura solteiro 14$800 Cambraia eNpeJlalj enleslada. peça de lo Jardas 16$500 Ternos de hrlm para homenl. a começar lIe 3OSooo 
Cobertores Xadrez para casal 1!I$800 Cambraia mercerinda. enlestllda. peça de lo jda8 18$300 Caml8a8 para bomen,. a comecar de 8$00(\ICobertores para casal. em lindos desenhos 30$000 · Morlm de cor. bom artigo. de 1$500 e 1$800 ::ueca8 para homens, a começ8r d.. 31~00 
Cobertores de meia lil. debruado em selim. para í Cretooe melo linho branco. largura 1.40 3$900 Calças leltas para bomenp. de 8$. 10$ e 12$000 

c86al ~5$000 C.etone melo lIoho branco. largura 2.00 5$õoo Jogos para ballzadoll. a partir de 12$000 
Pelúcia lisa, bom artigo, melro 1 $400 ~ Crelone melo I1nbo branco. largura 2,20 6$000 Suspensórl08 para rapaz 2S~oo 
Pelúcia estampada, grande sortimento 2$000 Crelone melo linho branco. largu.a 1.40 4Uoo SU8pensórl08 de couro para mocinhas 5$000 
Pelúcia estampada. superiores 2$500 Cretone melo linho cores. largura 2,00 6$000 Jogos de couro para rapaz 8Sooo 
Pelúcia e8tampada para qulmooos, cores firme8 3$000 Cretone superior. branco. largura 2,20 b$ooo Boinas pllra coleglal8 7Sooo 
Pelilcia fustilo em :1lversas core9 2$900 CblUlo superior. I1ndos padrões 1$500 Porta escova ~J'Joo 
Cachás. de 1$600, 2$000 e 2$500 Reps para cortioa. bonitos desen!Jos 2$00(, Fita mélrlca 2$000 
Esponja peluciada 3$'JOO Reps eofestado ptra cortinas 3$000 Lenços a partir de $500 
Esponjas em Iind08 padrões. 3$300 o 3$800 Colchas para casal 12$000 Veos para noivas 10$000 
E'ponjas escuras para senhoras :1$900 Colcbas mercer!zadas para solteiro 11$001> Grloaldas para noivas. de 5$ e 10$000 
Casemiras para õenborap, a começar de 11 $iloo Colcba8 mercerlz1da~ para c~sul. J 5$000 Ligas de borracha. pllra penhoras 1$500 
Casemlras Angorá. para costume 16$000 Colcha8 me.cerIZ8d~s ~rancll para sol.telro 11$;100 B1us/l de Jersey, 10$. 13$. e 15$000 
Casemlras Xadrez. para costume. pu ra In 20$000 Colch<ls b.tlnca. melo Iioho pura solteiro 14$500 o,obriohas modernas. em gorgurilo cbamalotes 18~000 
Pull-Ower8 sem mangas para bl)meos. 6$900. 10$ e 12$~00 Colcbas de veludo plira cusHI 22$000 Sombrinhfl8 modernli8 em sene 28l\000 
Pul'-Owers lelpudos para homens 12$000 Colchas de seda . com bico. para casal 35$000 Cllpa8 para Bebês, de 91. 12$ o 15$000 

. 	Pull-Owers c')m mangas e lelxe para homens 16$000 Colchas de seda, com frfloJ'S pllra c/ls/ll ~8$"00 Cllsaqulnho de malha para Bebê~ :]$500 
Pul1-0wers de pura lã. sem mangas para homens Ib$ooo Colchas de pura seda. com rranj~d para casal 58$000 Porta nlquels ?$ãoo 
Pull-Owera de pura la. para homens 25$000 Jogos de renda. parfl quartos, 7 peça8 28$~00 C"m1S8s SocPgll Lelle', para rapaz ~$500 

• 	 Coletes sem maoga~ para homens 10$000 Pano enrllslado pura colchão _ _ .1$aoo Caml~as com recho, plira rap8z 3$500 
Coletes de pura UI, seIU mangas para homens 18$000 Toulhas p,a~a rosto. de 1$, 1$))0,2$. 2$a lO, 3$000 e 4$ ,!00 Camisas Socc ga Leno. p~ra h'lmens 4~50c. 
Coletes de pura la com mang lS para homen8 2ií$ ')00 Toalhas higiênicas. dúzili 6$JOO Camisa8 com lechl>. paru homens 5~lIoo 
'l'erninhos de malba para crlaoças 10$000 Toalhas de banbo em cores 7$000 Paslas de couro p:H1l colegiai8 de 10$ e 13$000 
Casaquinhos e blus/nbas para crianças 5$500 e 6$000 Toalhas de banho. legitimas AlagoaoBs 7$000 Malas para vlagenp temos gra~de sortimento 
C98acos de malha para senboras 9$000 Toalbas para cbá. com 6 guurdanapos 12$500 Bab~dore8 de org8~(1I 2$500 
Dlusas modernlsslmas para moças 6$000
Sohretudos para rapaz. a começar de l;:~~~ +~:~e:: ~~~~a~::' p~~~ ~1~á~a~~~n~p~~~!~Oa~oa:::enho ~~:~~~ Escovas para roupas, de 5$ e 
Capas para coleglalp. a começar de 42$000 Cobf rtores para Bebtlos. de ;'$, li 6$500 P E R F U 11 A R I A S 

SE D J\ S Pano reodlldo para cortina. metro :$500 Leite de Colonla, vidro 5$500 
Seda façoné 2$800 T E C I DOS Esmalle Cutex, vidro 2$800 
Seda Romaln. artigo superior 5$500 Linon 1$200 Creme Nlve8. médio. tuho 3$';110 
Seda Granltê 5$000 Llnon estampado li\50ú B~ton, Michel. ZBnde e T'iOge 2$800 
Seda Peau Dange 7$8011 Voll liso 1$1100 Baton TentBçllo 1$500 
Seda Laqué. lisa. llstada e xadrez. bom artigo 3$500 VolI estampado de 1$5. 2$ , 2$5 e 3$000 Boton Colgate 2$,) e ~$300 
Seda Organza em xlidrez e llstas (para 6aldar) 8$1100 Organdl liso 3$000 Rouge Adoração 2$000 
~eda Orgsn7.a. estampadas modernos (para saldar) 9$81)0 Crepon para quim nnos 2$5 e 3$000 Rouge Royal Briar 4$000 
Seda com bolas 6$500 ~'us l llo branco ~:D800 Sabonetes Rllalcl'. Carnaval. Colgate e (jodlv8. um :$000 
Sêda estampada dt> 5$. 7$500. 9S e 12$500 Pustllo mece.jz~d() em cores :1$800 Sabonetes Llfebuoy. Gessy. Levl'r. Plilmolivt' . Euclilol 1$400 
S,eda à Jour de 5$000 e 6$000 Merlnó em diversas cores 2$800 Talco Malva. lata 2$7 e 3$700 
S~da Lumlére para combinaçllo. largura 90 cenl. 10$1)00 Me-rinó pr~, to mercerlzaào 3$000 Talco Ross, laia ~$8 o 3$800 
$eda Langerle. de 6$ouo e 7$000 Zellr. de 1$5. 1$8 e 2$000 Pastll para dentep. Alvldente 1$500 
Sê'dà Lumiére lavrada. artigo bom 6$000 ·rllculioes. de 2$5, 3$. 4$ e 5$000 Pasta para dentep. Colgate 3'000 
!)~':d~ Jersey. largura 1.40. B$51l0 e J2$000 Brim brllnco e azul marinbo, para colegillis 2l\000 Pasta para dentes, Kollnos :1$300 
§,~Jla Glvré. artigo bem pesado 9$500 Brim uzul mu/nho meceriz~do 41'800 Pasta para dentep. GeR~y 2$500 
Sêdà Frlsotine de bôa qualldade 11 $500 BrIns diversos a começar d .. 1$300 IPó de Arroz Royar Briar e Gally 3$()oo 
S da Xadrez. de 6$000, 6$700 e 7$000 Mescla superior. de 1$8. 2S5 rl 3$000 Pó de Arroz, Arloraçâl>, 2$ e 3$000 

. . CAMA E MESA Opala lisa. de 1$2. 1$5. 2S. 2$5 e IISooo Pó de Arroz. Lady 2$500 
Atoal bado superior. Iargllra 1,40 3$Soo Opala estampada. de 2$. 2$5 e 31000 Pó de Arroz. Coty 5$000 
AljCodilo bom, peça de 10 metr/'s 10$~oo Cambraia linl8sima. largura 80 cents. 11$500 I Pó de Arroz. Malva 3$ e 5$000 
Allfodllosuperlor. largura 90 cents. 14$;00 ,etlm 86t&mpado ií$500 : Loçllo Mlilva 1:1$000 
Ali"d~.oen.festado. especial. largura 1.50 35$000 Brim xadrez para o curso prolisslooal 2$000 Oleo Dirce 1$ '00 

13Sooo Brilhantina Adoraçllo 	 3$500 
lind., um grande sortimento de meias, linhas, fitas, rendu, "'êÃ'sl" "'O'Rt,ÊN'fÃL'"''E,"=,;, cuemirlS, capas e muitos outros Iltigos. 

A CASA DOS PREÇOS BARATOS.-RUA CONSELHEIRO MAFRA 15. VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 

Clube 12 de Aqoslo
Farmácia «Esperança" De ordem do sr. Presidente, convido os srs. sócios e exmas.

Ir· larnilia~. para a soirée que êste clube lará realizar domingo. diado 4 do 	corrente. com início às 9 horas. 
Florianópolis. 1 de maio de 1940.farmacêutico NILO LAUS 

EMANUEL Jost PEREIRA 
2". Secretário

Hoj~ e Imanha 5~rti I SUl preferida. 181 	 2vs-1Indústria Brasileira Orogu nacionais e estr.n9~iru 
Ho meopatia. - Perfumlriu. - Artigos 

Pneumáticos-Cimeira de ar-Correias de borracha 
S.,ItOI de Borracha-Mangueiras-etc. Molé ·tias dos rius e coraQão 

o TONICARDlUM tÔDlco dos rln. e do coraçlo limpa aGerente-se a exata ob,ervâl1ci, d~ bexiga, o. rIDI. aa O8I.llel. areia.. (Ó ,toal rODal.. aumeDla ..
Produto! da 	 urlDae. Tira lU IDcbaçliea do. pé. e r08to, bidrop·la.. !alta de receituário médico. ar, palpltaçlles. dóre. do cOlaçlo. abma. b; Otqutte aaw&'UCIL, 

arterto-eocteroee. 
Rf\mélios das i'cnhoras 

Ir o Iônico utero-ov'rlo SEDANTOL que rebUtue. ~uje
perdida Pf 1i anemia. paUde.. malreu. Illtto. IlOres brano... 

Preços módicosCia. Goo~YBar ~o 'Br8sil R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edificio do f6l1llador dae .18Ital. dll doeDQU dO ulero. o.arlol, evita 
li bemorrallae. aDt81 e depolll do ~lo; ooDlrIl todu li enI....Mercado. frente à CaBa Hoepcke). mldadH doe leDhoru de qlllolquw Idade. 

com Fábrica em São Peulo fone 1642 	 LCHOeS do coração e asma 
U.e • CACTUSOBNOL Blpeolllco do dr, 10l1li P."aer. 

OODlrIl bld'op..... pe. IDObadc.., IIlla de ar. Pltplta~. baUDISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: aleD\o du •• ' " 8 art6'.... b1'OLqutte ••m'Uoa, uear..... 
!~I\::..çlr:u;:,~'l::~' !:.~1~~oa:~DII e_ e 116.... 

Aos fracos (I cün \'alcsccutes 
no••m o.aro STEt-OUNO. Que llia enlordat. aumenta /):=~'êmí.!:<~':~ :':=~~i:.:o=rrr.......~~f:o.::oe:
IFI~~n~~~~-B~~~~~~."~:~;UI 	 _.a1__ r.:.r:a:'d-:,!~.. ::=~t~ :e~::I=ta;·.per.::::c~~-' . ' rapldl.. - Joinvil!e -, Lales , São Francisco do :)ul.

Mostruário em TubarAo, SifiUis -Pél~ - Reumatismo 
SPlROCBliTINA éouda DI' IIlrléotlú do IIDpe 1111111,' .AICA DI MOLDURAS ..do PAULO. ee_... tumonl, d.rtbro•• eap\llbl •• 11 .caiu; pof\la<)lle.. ler

-, Anexo;A.' I.er .e PI...... :'," di'. O"DOrDI, eacrófolu; rellJllIIIDlo. .-----------------,-- IC A R ,~;OíS •• A N D l o Úoloo deporaU.o 'qoe limpa ' o oorpo. lontlla. e eqorda.
Depolltarlai: &odI1 li dropr\U de 810 1'.010 e RIo. 

pastel. t,atoD e .épla. ·)Io14l11'u e .. et.&Nra\I >(amertcua.)
R.produç6CI • ampll tç'6 .. 111$ • 4. retrato. 1 óleo.Representações Estado de S. Paulo t.ItOD81 (d"al cabeça.) e oblonlal•. quadro I de 'ellilo e meda

Firma estabelecida na praça de Silo Paulo. com gran tbOa•. FOrDtCemol lodo , lervlço '· oompleto - com .Idro. CODveXOI AS,SENHORAS nEVEM USARde tiroclnlo dêste rame de atividade. Idônea e dando todas ~~.r~·~e~~~t~: t:!O~e~~I:I'.\':(e~tl\~m:'~~~~et~~e~~~~~:~OUI.doe.
as relt>rênclas que Ibe forem exigidas. desejando ampliar t~~Á~H~J~TAS DE PREÇOS ILUSTRADAtI COM TODOS OS Em IUe taUitte Intlml fo:nente a MEIOYPAN, de seus ncgóclos. olerece seus serviços para representar Flr \fraDde ,poder hl\fIIDloo. oootra mah~.II.. oaiitalloluma8 Comerciais e Industrlal8 que pretendam expandir seu .CAR::ítN.C~RJfJ p~~l~~HO, 450 -- Tet. 8-1720 ,- Bad Teleg, IUSp81'1., .rrttaoõel narluala. corrlmeatOl, rnoléalcomércio com as praça de SIl6 Paulo. Santos e Campinas. lIlUI Dtera·nilnall. melrllel e tcda lo!te de doeDçalPara melhores esclarecimentos, poderão dlrlglr'le direta celam~:O~~m~:':e:~:DraO19,i.DJu:I~:~~~. I~~~~ ,; ..~-:..~~e : ~~; IJoIls e .raade preaenllll1'o. Drogcrla Paoheoo. Rto. mente a08 Interessadol: PARADA & CIA. LTDA. IObre o. preço. de DI cataloio de.de Outubro de 1939), I 


Caixa Postal, 71~. São Paulo. 
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a qualquer hora do dia e da noiteBEIJO-FIlO "Café ~a,a"
Delicioso l-Cuidadoso preparo I 
dos Militare. 

Or. 01.1.. MOllllnaM C O N V I TE 
r-* ..", UI1.1If1lMde 4. A tr.tkianal PAscOA DOS WTLlTARES ~k.bnr__• • 

,Oiiiíi" pr"U=)~'::! êuropeu. em toda. ao ~a.-nlçõ~s. brasilei ra~, no domingo, diá ;4 de:14~i~ : 
,Cllnlcaim6dloa"em' leral,pedlatrla, Nesse dia, os mlbtares cat6bcos 'de tOOos os "quadrantes ',e 
'~~Í1~do .• IIte..a ne"OIO, apare· de todas as condições, reunir·se·ão emCri.to, PELA PAZ "E Redacçlo e Olilefn •• A <,,'.Ibo· ~enlto-urlaarlo ,do bo mem PELO BEM DO BRASIL. 


rlla Joio Pinto n. 1S 
 Allr~I~~I:u~~~nICo . Conl~r~e circula~ .do Exmo. Snr. General Presidente da 
Tal 102'l-Clt. po.lal ISIl ., " DÍ' ' Paulo Tavares Umão Catohca do. Mlllta~es, formu!amos afetuoso, al?"lo a<;" nos· 


, éUrío d~ Radiologia ClInlcl com o sos camaradas do Exé!CltO, . . Marlnha, Fõr~a Pubbca, TirO. dO' 

dr; ".nool de Abreu Campaaarlo Guerra e outras formaçoes mlbtares, no sentido de compartilha-
ASSIONÁ TUUS 510 Panlo). B.peciallzado em HI· rem do banquete eucaristico nacional dos homens de farda. 
1118ae e Saúde Pública, pela Unlver- Outrossim, ser-nos-á muito agradável termos, lado a lado,
.Idade do Rio de Jaaelro. nesse dia, os nossos camaradas reformados e da reserva (mesmo 

Se...1re A rê~:b::~~n~e STh~~N~ par. à paisana) reunid?~ na mesma grandiosa manifestação de fé e de 
ADno 

TrlmeatN d=6.IICO. du do.ac•• InterDu camaradagem espmtual. 
Nomero 1901... Coraçao, pulmGee; "elloul& biliar. A PÁSCOA DOS MILITARES nesta Capital realizar·se-á 

R&dlograll:~tOr.~f=' ee~ádlO alia. na <?a~ed:al Metropolitana, às 7. horas do di~ 4, domingo, sob a 

..a. 

NQ 1"''''1)1 dentÚ'la. ar prestdencla do Exmo. Snr. ArcebIspo Metropobtano. 
Eleclrocardlografia cllnlca Sábado, das 16 as 20 horas, os militares encontrarão, na 

(0Iagn6.lIoo preciso da. molé.tlal Catedral e nas Capelas do Ginásio e do Estreito, sacerdotes para AVISO AO POVO CATARINENSE cardla08' por melo de traçado. atender as confissões. 
el6~rloo•.) PELA COMISSÃO ORGANIZADORA: 

AlullIDoIlNI .edIa11te oODlraelo Linh. direta Porto Alegr~-Florjanópolil (oeter!1~~~~h:~Od~~:~~1 da. Capitão hmaelino de Castro e Capitão América Silveira d'Ávila 
glandulal de lecreçlo Interna). Irmandade cio Senhor ".IUI dOI Pallol é 

Empresa J.eger & Irmão Sonda~em Duodenal H pll I d carId de 
Saídas de Florianópolis às terças e sábados l Exa8~~Oq3!:d:a1 ~~r:I\;?K~f do VOEIRaA·CRUaZ 
Saidas de Porto Alegre pera Florianopolis Ond~a~~~~I:, '::1!~S~7:::_~!fetao, 

às quartas e sábados ralOllolra-vel'lllelbo e eletrloldade e HOI:rllo~~I'l!I~d:r~~:d:~I~a~'o:=.n:.I=:",~ ~~:~~~i:1 ~o:r&::Ta 
Saldas de Araranguá às quartas, Laboratório d:dl:;lcrosco la e do Compramlllo. 'IÇO p6bUco qui I 11111 desll Irmaadlde .. reallzlrá 

CASA MISCELANEA, dislri , sábados e domingos állse cll ic p domlDao.4 di 01110 Inluro. àl 8,30 horll, DI lareJa do Mlnlno DeUI. com 
Imldora dos Rádl~s R.C.A. VI- Exames d:nsan e pa~a :iagnÓIIICO =~: r.~:~. I Slrmio 10 EVIDallho. Pilo reverendtulmo MoaaeDhar 
cior, Válvulas e DISCOS. - Rua LAqlntl Im F1orlanoDolIs: DAVID SILVA Ida slllIIl, dlagnfauoo do Impaludl. ConYida, JlClrllalo, I 10dOl OI fl61s Plrl usIItlrem Ias IDIIma lIas
Tralano. 12. 1 " 1110, dOlasem da ores no s8ogue, e blm llllim 101 IrmãOl Plrl .. revestirem di balldrául ' 

___ PRAÇA ir> _IE NOVEMBRO elo. Exame de urina. ~eaçlO de Colllillt6rlo di Irmlndlde do Senhor JIIUI dOi PlGo. e HOIpll1I de 
~:;= ~Dd;:VIK!). JxS:!~BtJ~~ Clrldldl. Im Florlan6polls, 29 Jt.rNrp 'I!m\~. adllo do Secretirla

Or. Remigio A Escola Jlan Brando Im sua casa por mrlspondlncl. ~~:iq~~=UI~UldOar:~':,~:~~ 1IS . • . 'n-Z' 
DIVldllDBDl1 nalalrldl IDb N: SU em 1918 de dIaPc:Jco. Antes de Rádio-Receptor,CLlNICA -MEDICA Dé lições, sistema moderno, para se Rua F~:I:l::e r~:5badO, e 

comprar um 
MolesUas Internas, de faça uma visita à firma 

- • - . babililar, mesmo sem preparo, é prollsslio F I O R r A N O P O L I S 
Senhoras e Crianças em auxilio de de guarda. livros. Ensino com oOeral -;;;; 4 livros que guiam facllmenle como profes· GERKEN & CIA.•CONSULTORIO : ".. sor particular. E cómodo habilitar-se ao pé Rua Felipe Schmldl- Edili· à rua Felipe Schmidt, 34 


cio Amêlia Nelo-·Fone 159\! 

v do logo, pem mesmo desatender os alaze 

.'. rIOs. O curso completo de 12 lições, que 9 ás 12 e 14 ás 17 horas. Agentes Autorizados dos afamados Rádios6t', lará em 4 meses e um diploma gratls es·RESIDENCIA' ~ peclalista em conlabilldade, custam apenas Av. Herclllo Luz, 186 3!10~ em 6 prestações, Peça prospeto hoje mesmo, ao au· - Phone: 1392  PI-IIL-IPStor m'lls conhecido no Brasil. Portugal. Alrica; lem mais 
AUende a chamados de 30 anos de ensino comerciai: bflbllltou já um'l geraçBo Vendas à vista e a longo prazo14 . I ~;7~IU~:!: f:~h. Jean Brando, Rua Costa Jr. n,· 194. Caixa 

liqu.i4aqão•
A CASA DAURA. com o fim de vender todo o seu stock l 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 ICretonE> Royal Branco, 2,20 mel. 6$200 (UIOVer, art. fino para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado melro 2$700 Cretone R('yal, em cores met. 6$200 Pulover com manga para homem um 14SOOO 
Seda Lf.qué ~m todas as cores metro :1$500 Morlm Taubaté peça 29S000 Pulover listado para homem um 12$000 
Seda Granllé, em lodas as cores metro 5$000 Morim OficiaI peça 10Sooo Casaco listado de malha para senhora um 16$500 
Seda Polnt à Jour metrl) 5$000 Alvejado Foa:iIIar peça 15S000\PUIOVer de pura IIi para hom~m um 30$000 
Seda Gllré, artigo pesado metro 881500 Alvejado Ouro peça 12S000 Celete de malba para rapaz um 5$500 
Gabardine <le seda, cores modernas melro 10S000 Alvejado Morques peça 15Sooo Calça de brim para homem uma 8$500 
Selim Lamiere. a~tigo bom metro 9$000 Alvejado enfestado. larg, 1,45 peça 33S000 Capas felpudas para criança uma 12$000 
Seda de bola metro 7S000 Algodllo 121, spm goma peça 9S500 Sobretudo para homem, ótima conlecção um oorooo 
Romano de bola, OI ligo moderoo melro 7$000 Algodlio larg. 90 cent. peça 13Sooo Sobretudo para rapaz de '34$, :J681, 38$ e 4()$I1OO 
Laqué xadrez e desenhado metro 4$500 Algodão enlestado, larg. 1,40. peça 31S000 Lã Pekim novelo JSOOO 
Laque lavrado melro 6$000 Algodiio enlestado, larg. 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumiere lavrllàa largo 90 cenlim ptros melro 1381000 Atoalhado branco e de cores metro 3$800 Linon estampado mt. 181500 
Seda quadrlllé: arllgo pesado metro 1381000 Aloolhodo tipo ingles metro 6SJOo Lulzlne em todas as cores mt. 181300 
Veludo ChUon, em diversas corps metro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 33$000 Llnon liso ml. 1$200 
'fafeté liso metro 8$000 Guarnlçlio para mesa de j'lntar de 16$, 19$ e 29$000 Chltão mt. 181400 
Tafeté, xadrez grado. moderno metro 7$000 Guarniçlio para ché uma 13S000 Brim, Colegial J. 16. legitimo mt. 181800 

CAMA E MESA Guarnição plotada. CQrllS IIrmes uma 26$000 CacM pelucla xadrez mt. 381000 
Cobertores paulistas para casal um 19S800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$6()0 
:oberlores paulistas para solteiro um lõSOoo Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zerlr listado de 581500 a UOJO 
Cobertores x_drez, pbra casal um 13S000 SombrInha com cabo comprido para menina uma 1281500 Opala lisa mt. 2$(100 
Cobertores xadrez pard loltelro um I1S000 Sombrinha de trlcoline uma 1081000 Opala tipo Sulça mt. 381000 
Cobertore~ xadrez para ca~al um 15S000 Tapetes para quarto nm 12tiOOO Opala estampada, art. bom ml. 2$200 
Cobertores desenhados para casal um l/iSOoo Camisa Socega Lplio para bomem uma 481~00 Tecido ellcacez mt. 2$800 
Cobertores desenhado8 para solt..lro um liSOOO Camisa Socega Leão para rapaz uma 381500 Cachá pelucla estampado mt. ltiBOO 
Coberlores lontaslol, meia 1Ii, para casal um 38S000 Estojo de chlcaras para ché um l/i~ooo Pelucla c/ boneco mt. 281000 
Cobertores frlOtasla, art. bom, para ca8al um 31$000 Estojo de chlcaras para café um 9$500 PeIucia listada p/pijama ml. 2tiOoo 
Cobertores para bebê de 5$ e 7$000 Pasla para dentes KollnoB 3$lIOô 'Filo p/mosquiteiro larg. 4,50 mt. IUOOO 
Cobertores escuros (reclamo) um ",S500 Pasta para denles Alvldente 181600 Morlm de oor ml. 181600 
Colchas de veludo para casal uma 22$000 Sabonete Lever e Gessy caixa 4$200 Tecido p/colchllo larl 1;40 mt. 481000 
Cochas de rustllo para casal uma 15$000 Sabonete LUebuoy um 1$500 Toalha lisa p/banho uma 481Il00 
Colchas de rusllio para solteiro uma 11$000 Capas de borracha para senhora , uma 60tiooo Toalha Alagoana p/banbo uma 681MQ 
Colchas brancas para solteiro uma 10Soo0 Capas de borracha para homem uma 8O~OOO Toalha p/banhO, art. bom uma 1281000 
Colchas reclamo uma 6S0oo Malas para viajens de 2281, 24ti e 2ôlSOOO Toalha p/rosto, de 1818, 2$, 2$5, e 381500 
Colcha de seda com franja, para caBal uma 38SOOO Malas de couro de óE$, 6ó81 e 7581000 Cubano mt. 1$4011 
Colchas de seda com franja para solteiro uma 31Sooo Paslas e@co)sres uma 12$000 Chita em diversos dt'senhos de 800 rs. e 181000 
Colchas de seda com bico para casal uma 34SOOO Maletas de IIbrollle esoolares de 4$ e (\$000 Flanela creme de pura lli mt. 16tiooo 
Colchas de pura seda para casol uma Õ9S000 Liga de borracha para senhora umll 1$60() Felpa branca, art. bom mt. 2081000 
Cretone Royal Branco, lorg. 1,40 mel. 4Soo0 Pulover ollmplco para orlança um 6$500 Casemlra oreme. larg. 1,50 mt. I6j:OOO 
Cretone Royal Branco, larg. 2mls. meto 5ti600, Casaqulnbo de malha para menina um 7$000 Cortes de caaemlra p/homem córte 48~OOO 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos, de pelúcias, que vendemos e8te mês, por preços aaaombroso8. Aproveite a fazer suas 
compras nesta colossal liquidação. pois nunca se vendeu por preço8 tão baixos, como 08 que oferecemoa agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 
R '(JA FELlPE SOHMIDTt 19 
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1
Faça uma prova tambem o Sr. com o novo 

Atlantic Motor Oil, fabricado por um processo 

novo e aperfeiçoado. Com este novo oleo que 

tem uma pellicula 4 vezes mais resistente e reduz o 


_c.=~ desgaste - o Sr. obterá 

0jC em seu carro, os mesmos
~ ~ resultados da Prova de
7':\..it:" ;1 1 Florida.. Experimente-o 

/"-~~;~I 
MOTOR ~ OIL 

IVida S .Cialr ,m_-~o-S-!:-'b-~~-c::u~~ai:~s a::;~:~as~..::mq~:ce f~io ~~~-i:-~-~-.,'!-~-I Z::d~:,~I(R~~ :1:::. ~'o
divulgado há mais de 15 dias, cumunicam a todos os fre- do gover~lO s~:lVlét1co, to~a~a Porlu.al vai adquirir Q 
gueses e ao público em geral que os preços dos seus cigar- pelo ~onllssárlo .. do Comercl.o materla' a.ron6utlco uem per eu • 
ros serão aumentados ·consequentemente. E.xtel'lor, SI" Mllloyan, pr~)l- nOI Eltlldol Unldol. . 

- a:511f1VSB8ABI0II Anlonlo Feraandes & Cla. (Tabacaria Londres' blll?O a I,assagem d~ I~atel'lal F h d d t d 
-

O


'deleg=~o d;~gi!:~l d~a~~~itat~:~I 
: an~ :a':.~~~ da feliz data será 
motivo para que seus numero
80S amigos e admiradores, bem 
como os seus auxiliares, lhe de· 
monstrem a estima em que o 
têm. Aliás, o sr. dr. Abel Ca·
bral bem merecedor é dessas cor· 
diais manifestações, como cava· 
Iheiro delicado e lhano e fun

cionário opero~ e competente. 
FAZEM ANOS HOJE: • ,'c 

Sra. Alarde Livramento; 
srita . Etelvina Figueiró; 
meninos . tnio Cruz, Moacir 

Pires e Hélio Soares. 

VIAJANTB8 
Vindo de Porto Alegre, acha·se 

nesta capital o sr. dr. César 
Ávila, ilustre médico·cirurgião. 

FALECIMENTO
No Hospital de Brusqueonde 

~: a~f:vt.c~otr~~ar~~~~o :a!~fta~ 
Maria Rosalina Correia, filha 

I 


Cla. L_s Si 
C1a. NaclDlIill d8 Famo. e Cigarros
l!::~~~~ec~~lcoS Sio Seba"llo 

=:::I:::~: rm~~::~~~ ~~~a~~~sas 
Brltlo & CI~. 
~1tri~:"3~~rllarros Florida S/A 
Fábrica de Cigarros Liberdade 
nt~~: ~: ~~~~~~ ~:~tC:ole 
Fábrica de Cigarros Sudan S/A
Fabrica de FumaI S. Joio 
Irmioa caruao & CII. 
SlbraU S/A 

~~~~~~~~~~~~~=~~~=====-

C artaz-e.~...~ 
HOolE 

~~n~~· .....E~O~~D"""'E-O-N-·-I-C-IN';;';E';;;';;'; " E~X-_r. ~~~~~!~á~~m:spo;~~~~~ ~C~IN '· ; ; ·'~R~
da D. R. dos Correios e Telé,
grafos. O seu sepultamento. que
foi muito concorrido, efetuou-se 
na mesma cidade de Brusque. 

CLUBEiI 

O elegante Clube 12 de Agosto, 
tradicional centro de rcuniões 
sociais, realiz~, a~a~hã, às 21 
~o~~~n~m br,lhant,ss,mo saráu 

.. PODI 1602 _ 
,,'.

' .. 30, 7 I 9.30 heI" 
FOlmidlvl1 pIOgIllII1 duplo com 


filml. .,colhido. 

Batllmo d. 1010 


com Victol JOIY e Ru... l Hlydln 

Apurol d. um cobrador 


com JaMI. Ounn 

Mo programa: 


••• Fonl 158í ...,. 

· 1\'. 7 l/i hOI.. 
O firml mli. modllno.' .Ob,l I 
GUI'" Submorlnl, IIlm.do SI.Ç" 
a coope"çio de A,ml,'" NO'IIAI Amellc~~. ·li 
« ém do IDferno» 
com Rebl.1 MontioM·,)Y) M.dg. 

Evan., JlmYyO.,lnl I" Roblll 

bélico através da Russla, cau- . I:isbôa, 3 (U. P.l. - O Millis- r<dao~:cd~ :S~A~slu':n: ~l~ 
SOl! vivo de~cont.ellt.amento nos tel'lo ela Marinha mforllla ql~e sa d~ sonhora, cont:ndo cento 
círcul?S ~lilitares japoneses, o comanelant.e .Alfreel~ F_errel- e tantos milréis em dinheiro e 

:~:C:~i~~l~e ~~~~~I~~l I~~!pa~~~ ;;~c~!~V~i:.~rt~~~S~I~~I~I:~~~,a~f~~ alg_uns documentos. 
gência Francesa Illdellenden- de adquirir material aeronáu-I Farmácia de )11••111 
te". . tico para a aviação naval. Esta~á. amanh~ de plantão o 

Os Japoneses declaram que «Farmaeta da F.e., à rua Tra"Q h-I' 
~om:~~r!~I~ed~~tag~~~~~~U~~~!~ uem ac OU. j_a_no_._______ _ _ 
será tornar inoperante o re- Pede-se a quem ·. achou. C8- AIlJ··Clcla,,_.. ··SE 

_ . ,i .. , _ ", a 'LI ; UH-
cente acordo conctuldo entre a d..rneta da . Calxli ,iEcónomica n. Iwo. ,. ,;. ··· "c ';XiIAlemanha e o Japão, relativo 20.101, C1llrCl'-I. nat.. red.çiio. IA'" CIII M' ....... 
:~lI~~r~;~~~~e~t~rad~sa~\~ni _ ff:~:.:;:~.Jl..~ =-": 
cos, em troca de unidades na 
vais. 


193,5 

co.,.1roa ~el. ClUbe 

UlTAL~-='~..~ 
---aaA--II---- 1;:;:: ... -- 

nu. aIInI--:-uw.a .I=:-':=: 
.......\.-~n\t·i -P';';'E';;';RIA;';;"'-L-'_~, ....~ ~'t.~~"~ 

."' r- 1lU _ 

A'• ., 11' It.o.. 

Um Illm* q.. WII ...,. •• 


....... 
 i:. -otI. 
ClncOIl!I.......tlllll•• IJO 

:'Oeal. 
com (.!......

I lIiiói .", :..r..=::.' 
D. F. I. ~ ;ê:'li!!iiI~/••eICl~I 

o ESTADO esportivo 

Avaí x Il'_~ª 
711N,l r o( l:lIla do c:uupcomilo 11:.\ .":Ipil:ll. l)I"()I1Hl\;ii") ---~~ • t"Il~iI. 

!.~~lt~U ;~(~c~:i~I~~l,d~s 1~'~~::;:II;::~~'S(· llll~~'II\~i~ll~~~<.I(.:~Ul(. :~~I~.::lllill~~I: (I_:~) I:í,.-f~ n~'" d 

!\l\t{~::~~1~ii:}i:r~;l':;{:~::!:I~~:':f?~i\?~~;~;';',~(y~f';:~:;:~)~:~i;;~~~I:~;:~'~fg::~~f·~;r 
~;;i~::~!~~~\~:";l~:li;\\~'::H;:\I,~I,:S~I~i~::';~i:·:~:,,~:::r-~.~::·: ' :,:i:::l~: :i:E~~:::~:':~::;·~;:'·':i:";~~:.~:~ 
lo, p...·H n:iu sf,.'lllir 41 :UI1:1I'~ol' til' 11 111 a dt·....ula. () S('U júJ.!o "impI'O\' is:ulo·· 
(' Imslllnh' dl'sl'c lI1('(' l'lôllllc' l' 1Jl'1II. Ilfll' ""US. tlt'slll'il'l1l:uleJ (IS st'lIS mais 
rtwl('s :u1"(' l'súrifls. 

() A\':!i I'0SSlH.' 11111 (IStllladJ":io l!oIllOJ.(l'I1I·U, (' SNIS l'a pa7.l'S ('OSIUIIlHlII 

\'t'nlf('1" (':11'11 IIl11a cklToln, pois lutam :l1''' '' I'IIS:IIIH'lIh'. ('UIII os olhos \'olw 
laelos )larn I) g lol'ÍoslI lJ:\\'ilhüo ah'i-(·('h'sll'. (IUl', lanl:1S "(''ZI'S , hom In'· 
/1l11l:ulo \ ' ilol'iIlSII . 

.JlIsliric:I -S(', 1'01'1alllll. 11 f.,lT:IIH!t · inh'! 'i'SSt' qlll' . ('111 nosso [!lpio (>.',, _ 

JlIIl'IivII , ['t'in:l ('111 !t'l l'ltU ,ti'ssc ' "'[1('111111'11, p:II':I li 1\11:11 uus i, .Iiri"il 1IIJOlla 

1;11' (I rU\'llI'ilo. 
- () (']1('01111'0 d"... '1u:ull'os S('c'ull,I:'II'jos 1t'1':" inic'ill :h 1:1..1;1 1I111':ls. 

l' li cios tjlUlIll"lIS pj[lC'ipnis, ;'(S l;i ,:Ut hiJl'as, 

EM FLORIANÓPOLIS, O 

Café e Restaurante BOM-DIA 
foi, é e será a casa onde se custuma 

comer os mais saborosos pratos ; 
pelos menores preços J

HEf"EIÇÜES A QUALQUER HOliA 
Rua João Pinto - 27 

1~1185 

CHEGARAM 
OI afamadol e lu.,.r.e~.anlel 

ternos FISCHER 
e ai Inluper6vell 

camisas DUROfLEX ~ischer) 
.xclullvldade de 

_____.(_)_D. _.l.~____A M _ -_.E.l..j_.'.·· •..J.A_· -iil·' 
d? 

............I.'.r&a.l .. IA· 

IIr1Q.. arte••IU.. cnrt 
A lr.llr c.. • ....,..-att"'"

b...... L. lIIrII. 
147 v.11 , 

DESPERTEA-..s 
DO SEU F1GADO__Is-t.c-. 

........ TMO 


....,...Mi 
.,......... 11. ...~ ai. 


ftNAJ .......... 
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Dr ARAUI0-OLHOS) OUVtOOS. . NARIZ, GARGANTA 
Z~i'Pecl.lI.t~ •••I.'ente do Profes.or S.n.on 

a_ o Clube 5 de Novembro, D. P. I . - (o",plllllenlo n.eion.1 Mo IIroou;iama: 50 Ano. de ~~:loél.s~~.(Shorl) 1)'t,,> do Rio de Janeiro. 

do Eatreito (João Pessoal, realiza Preeoll 15500 e UODO. D. F.I. - (o",ple",enlo naelon.1 P,IÇO.. IS500 "e 'Ul00 ·)C I Pila IDaDbl, d.. 10 li 11 
hoje animado larÍlu dansante, IlIIpr. IIi 10 .nol Plc·Nlc e", Toornevllltt-(Oe•.) LI... ele 1:11111". " OntU til r A' !afel• • d•• 3 ... «I 
com o concuno da orqueltra de P'eso" 15000 e U500 ____~ CôriiullÓrlo: Rua Vitor Mllr"e•• 24.-Fone 1447 
~Ollç'r, '-pr. ,16 14 I"~, 
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