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Agora se sab o homem

- ~ 

Londres, 5 (De :\1. FCl'gusson. da I"ma Il rocJamnçüo a seus COIllPO-I\,iC:OS alh'os do exército. Q'tiKádo IXi ,Dislnafrt/ hilvin r..ido mOrl.O'1 1hO de guerra. ,Tsolnkogtu foi enlão I' Ago;'ri ---f-~ieft(lO U$. eo,lTlu~-_~o:m 
Re\l~e~s) - Acab:1 de surgir, nO Iriutas uma r..ase, entre oulras : Coi restanrada a . • p reCiSOU .nesmo!qne assistira 00 obrigado a abandon.r novamente os dominadores alemues ' TsOI ril:'~monarquia, Vol .. • , . . 

~~:i~r~~'a(:i~:II~~~,;~a~,an(~:'éc?:::I~J~ll:~ ..~~~:~ t~~~l~l?t 1:~llOt'~~~~~~~;'·Tcoln. ~\:~~r~ods:r~~~d~~~~~i~/d~\'il~ Cdl;y;' :~~~r~~b~i~I~~~ih~cdrUI~~ni~~~ ~~:: ~~l:!I~ir:~ 1~~2~xé~~!~~s ~n~~li~~~~ :~~g?)~O~:~!~~~_~~:C (~~c::üd~cf~,~?rhO 
os ~n c.dcrnos. herÓIS lu:'IÍ'nicos rc- knE!:lu ellja carn' il"a militar c assas são ~reBa na Ásia Menor. • ","5 dC)lOis, ,',, , tudo se.csl!~arcccu, 0I ' . t • lelmmmclo para si parte dos dcspo
pchrolll os fell os dos scus mainn's clIl·iusu. De lH12 a 1913 serviu na Certa vez, abandonou SUA unid . ~nerol DhullRra haVia 'neto CRpt~\. de pers~nahtJad~s InnUt;nt~s. Sr..n~- jos de sua púlri;:l, I.IRça aOs gregQa, 
11111 homem que. 110 momcnto em {'iullpanha bnh'nnicn. ~üo conse- rlc. durante uma retiradrl, e segtl~~': rado p <.'los turcos, quc o mantive- pre dediCOU mais nlençuo a pohtl- depois de seis meses de lnta, 1111 

que SUtl pútria cái \'cllcidn, dctwjs If{uiu a citaç:io de St'U nome cm ne-I para AlclliJs. onde .informou que .,q...~.Jr.m prisioneiro tlnrllnte 1II.ls de cn. tio que nos proble","s "'ili!.. res·lll1l'nsa~cm, concil:mrlo-os fi nct.!Hat'" 
dt· cnfrrntal' ns tropas 11Odcl'OS:I.'i nhnma ordem-do-di:l. Dl'pois cle COll1'1.H1danle dc SlI'\ divisão. genc!i três lI1esc~.. Instaurou-se um confl:e- Entre seUs cOlcgas é conhcc.ido :1 dcrrola c a preslar ohctlicnc 
de dois imJ)í'l'io~, l:Ul~' a. nlrn\'es .Ic 1!Ht) a 1~120 foi difí,pcns:Hlo dos ser- . ".f _ • {'o1l10 "político". Ro go\,(orno n:u:isla. 

QUANDO IA 
ME BEIJAR 
~dHh~! 

Vichy. 5 (A. P.) - O jornal 
"Paris Soir" disse que. desde a 
deflagração da guerra. a Fran
ça já perdeu 31 navios de guer
ra. sendo que 9 foram afunda

Sub-egente. no. prlncip.iI dos durante a remoção das tro
munclpio. cio E.teclo. pas franco-britânicas de Dun

17P. querque.I 
CHEGARAM 

os afam.dos e super-eleg.ntes 

ternos FISCHER ! 1~11~:I·j~i ! 
e .s Insuperivels 

camisas DUROfLEX (Fischer) •• DE SH'ILITICOS •• 
.xcluslvld.de d. : EXISTEM NO MUNDO : 

A MODEJLAR 

QUE HAViERIA.N0"jI?ACOTE1: : ' 
vOCÊ póDI TIR MAU HALlTO SIM SAIIR. Oulto. ,(ual"" : ..·...iI,-,,. Iltll'làU . . I. .. .... I . Cblilclluta. •• ••.i~.... . ....MUllorIaal dlClarou ·..._ PD Irlll-. ' ltCnIüIa lia Llllcll AIoIII' · . i 

A clpuma dc CoI,.te coo- dente. embaçadOl e amare! J. Mllm.IlUI, lIO :dGIDIDIJI ;thbll•• aa ..Í'IItWIO··.... OaIto. _-M • ft- • .i
tcm o novo ina:rediente 101, dai a:cna:iv•• moUca e :ló ~:~II~~·rIa· U. p.e... JWt_I••o " ••nln. . ;' .',;
que penetra .t~ " ren- das caricI dolorola.. Por 

d., clcondida. entre OI i.,o f: que Cola:.te limp. MaJm 11••rIonDnl,·IIah. .....,.ab.d. CU'ttI ~lIc:a lU • 
 .i' . 
dentCl. Livr.·.. dOI reai- rc.a1mente os dentc., em LII.~!._~~al.!!.~~_~ublaIlOD .........1. aal~.dlr. . • • " 

duas de alimentos e dll beJJes., conserv4I a. a:en

bacterial que lão • maior a:ival firme. e ••di., e o 

CiU" do mau halito, dos halito perfumado. 
 Uma bomba, para experimentar. • 

Londres, 4 (l!. P.) - As novas · ]lurlamcnto dos Correios foi tam- e. • 
SltIJl'l'-hombas britânicas, lançudus r belll dC'itruida, ficando umll outra • 

~~b~.:IE~~~(~!~I. l):~~lsn~:'!:llf!~~iv~i: ~~:~~~e ddu~l:~~U(t:.pe~~l!~~~~~ s:~~~: • • 
destruições, s('gundo informoções !lrcl'ndidns dentro de IIlll r:lio de • • 
fOl'lll..'cidas pelo Ministério do Ar. 300 a 50U metros uo lugar em que • • 

in:~~i:~;õ~~sd~~n~~:~ei(~I~e...:.ai~~~I~~ f~~'~ aj~::'~:~~" (n~~r~;~d;~~n ~~t~~~~. da contendo o dObro do liquido e custando me- • 
ra a referida infornl:\ção - des- casas foram deslruidus. e. destas. • nOI 200/0 que doia vidro. pequeno.. • 
~:!!i\\l:~l~~O°d~n:~~~~:.cdllzintJo-o a ~i~Olo~~o cP~:~:!!!hr~~. ~~I:~:~~g c~~ e _' _ . " ,:. -

Ullla ,Ias alas do cdificio do De-Isas tiver"m os vidraças porlidos........................... 


•Esp.ro que minha vlllt. .0 vosso p.ls, d. .Igum. f6rm., contrlbu. p.ra .u....nt.r .m v61-outros • c.rtu. - que os 
Elt.dOI-Unldos slo r••lm.nt. .mlgos do ar.sll. dos Br.sll.lros. O povo d. Am6rlc.-do-Nort. ·s....pr. t.v. • convlcclo ",d. 
que • amizade, a .mlz.d. slnc.r., • .mlz.... qu. p6de dar tanto qu.nto rec..... , a Onlca base dur.dour. sobr.. Clu.1 
s. p6d. r••lm.nt. construir • b6. vont.d. Int.rnMlon.... 

(PGlavraa d. Doug!a8 Foirbank. Júnior, na conf.rinc;a que Haliaou, ..ata.f.ira., no Rio, no "d. da A. B. 1.). 
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• 1If&IO-Se(IIa·lriJl , 5 .. " li ee I.el 

apresenta 

o maravilhosamente· belo 'e colossal sortimento \· .,I' 

N O V LD A O S OE I N V' I! 5,rN O 
Qud!~~dades in8upeÍ!ftv~J~ "l .G~~.!p inconfundivell 

- ALTAleNOVIDADES DA AMERICA DO NORTE ,~-= i _.. 

Preços de sensação! . Preços de tentar! 
Alguns preços a Utulo de "amostra" 

EM ARTIGOS PARA SENHORAS: EM ARTIGOS PARA HOMENS: I Importante: Acabamos de receber os 

Caliii , " pile desde 1501000 Sobretudos superiores a 951000 ' d- PHILCO 1941 
IIOJirjàélé.ile a 2851000 Capas de gabardines. boas, a 1001000 ra lOS e 

,... ci~ t!,j~'.. a 3501000 Idem, superiores, .orro «te seda, a 1451000 Também recebemos os conhecidos ridlos 

"8ftte.". 'Inlssimõ. ein pura 11. 901000 Sweters de pura la a 421000 


G6,,01 de .,.... Renards, Martas. 
 Capas de b~cha a 981000 OLYMPIC 

LINDIISIMAS " LUZAS DE LA 
 Recebemos os afamadissimos 

cujo preco, a titulo de reclamo. seri de 
' ...qulnhol de ca..nillr.s. casacos 314. etc. 
CAPAI DI .ORRACHA.• ... últlmis novidades.'''.COI de borradla }•..,8"a_iftênlnas. temos 

TERNOS FISCHER 760$000 á vista 
bell••lma. varlêdãêlles. a melhor confeccão do Pais. (5 válvulas, onda longa) 

TAPETES GONGOLEUNS, PASSADEIRAS, STORES, O melhor stock do Estado. Os melhores preços. 
Vamos,.hesta estação de inverno, trabalhar com amínima margem de lucro 
Os nosso, . ~r~~~s representarlo a melhor retri AS MAIS BELAS NOVIDADES dos grandesI 
bui~ao 6 deciêUtla e (aptiv~nte preferência que centros. OS MELHORES ARTIGOS em quali

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

MOt)8t.A.a. 

•••• • c••••••••••••••••••••••••••••••••••fil•••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
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I elróleo laf II umall~ali~ai I 
••• 


~i: "Consti~~~~I~:n~c~mcll~P!!~!~el c digno de ~~~ :r! A primeira Companhia
' . registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre- Brasileira que recebe nos •· I · 
• ~:~~a~e~~:~ó~~nedi~tric;:o d;e::~!od~riJ:d;:so~~:a ~ta~o:ec~~~: :s=:::lh~n~«!o~o::=I::::. 
• nesse país. prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos apresentaCio dos produ- • 
• fundamentais para a economia do mundo e exatamente na tos do petr61eo nacional. • 

• GRANDE EXPOSIÇÃO DE NOVA YORK . • 


• produzin!~v:~s~ ~oa';;;~ ;::r~!a ~ ;~~io~~!~;~dui~~ v:~ • 
• traídos do sub-solo de suas riquíssimas iazidas de xistos pe- . ; 
• trolíferos em Tremembé. Capitulo II dos ESTATUTOS . : 

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

• de-honra concedidos pela direção da Exposição Nacional de comuns é de 2.600 (dois mil é seiscentos contos) d.1 • 

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


• ~oC!=~e::r~:u~o;.emetêra para aquele certame, eompreenden- (duzent~:t.~~,I ~iC~d"aad~ç~::d~ direito a um voto. •I 
• Dopois de passar pela fase inicial de estudos comple- .qUalqUer que seja o número das ações do acionista. • _" 
• tos dêsse importante problema. a Cia. PANAL está constru- · Art . 6" - As ações integralizadas poderão ser • 
• indo importante parque industrial para produção. em grande nominativas ao portador. • 

• escala, de petróleo. gasolina. óleo Diesel, parafina, óleos lu - atá 3 .~r(tr~: ;:;:;i~ :~~t~:i~efi:é: adeto~~~~:a c:m':..~~ti~ • 

• brificant';,:. ;~~~~o''::~;~a: ~~7'~:o~~sc::~~~:tad:r~va!~~uista.até 20.000 (vinte mil) contos de réis de ações prefe- • 

• para dar em breve ao nosso país o elemento vital do pro- renciais no valor de 200$000 (duzentos mil réis) cada •
e. gresso moderno. que é o petróleo. Todos nós devemos sentir- urna. com os juros fixos de 10 % (dez) e' com direito I 


nos jubilosos da vitória que a PANAL obteve na pátria de a uma bonificação de 15 % (quinze) sobre todos Oll 


e Rockleller e que é o merecido reconhecimento dos e~orços lucros d§c~~~~~~;~r~fec;:~~i~· · denaa açõ.... em rela- • 


• ~~~~;e~~sp~ore~~inca;~~,~~fm=~: d:e~~~:~I~:~~.O bril ante- ção às comuna. dá-se quanto aos juroa • dividendos. • 


• IDIARlO DE S. PAULO) • 


: Oportunidade única para o emprego de cagita1, : 
: Informações com o agente autorizado para Sta, Catarina: ESPIRIDIÃO AMIN : 

:.......•.............•.....••.......:••.....•...................•..•.....: 
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E o lucro~!f:r:::i:á _·_______________________CA , A O 	 %. 
.er' YOI.O 
Com ou .em liquidlçio, o. nOllo. Irtigo., .io .empre ~. mli. blrato. d. preçl, Ve,iFlquem e conFrontem o. nOllo. I5re~b. parI o ...... d. mllo: 

ARTIGOS PARA INVERNO ,o\IV~jl\dO especial , peça de lo metros 14$5001 DIVBR808 
Cobertores eBpecials para sollelro 11$!!00 Alvejado da melhor qualidade, peça de lo melros 16$500 LI1 ROle MarlI.' novelo .1000
Cobertores especiais pilra casal 13$800 Mürlm mercerlzado, bom artigo, peça de lo melros 1;'$500 Ternos de cal~mlra para homens, a começar de 
Cobertores Xadrez pllra solteiro 14$800 Cambraia espeJlal, enleslada, peça de lo jardas 16$500 Ternol de brim para homena a começar fie 
Cobertores Xadrez para casal 111$800 Cambraia mercerluda, enfesthda. peça de to jdas 18$500 Camlsaa para homens, a co~,'çar de 8$001'1Cobertores I:ara casal, em lindos desenhos 30$000 Morlm de cor, bom arUgo, de 1$500 e 1$800 Cuec88 para homens, a comt'çar dA 3~5Ó'O
Cobertores de meia lil, debruado em selim, para ICretone mefo linbo branco, largura 1.40 3$~00 r.~' "'R foitAS para homen~, de 8,s, 10$ e 12$000

casal 45$000 . Cretone melo linbo branco. !tlfgura 2:00 5$000 .]oJ!.o", pftrl} b!llizlillo@, a porUr de 12$000
Pelúcia IIS8, bom arligo, metro 1$400 . Cretone melo IiDho branco, largurA 2,20 6$1100 Suspensúr los para rap81. 1'$~00
Pelúcia estampada, grande sorrlm~nto 2$000 ICretone me.lo linho braDco, largura 1,40 4$ioo SlIspeD~ólioa Il l) couro para moclnba. 5$000
Pelúcia estampada, superiores 2$500 Cretone meIO ~IDbo cores, largura 2,00 6$')1I() Jogos de courú paru fIlJl II1. 81uoo
Pelúcia estampada para qulmooo", cores firmes 3$000 Cretone superIOr, branco, laEgura 2,20 b$..>oo Bolnali p!t ra c o lt~illis 71000
Pelilcla fustão em :lIversas core~ 2$900 Cbllão superior, lindos psdroes 1$500 Porta escovll 	 ':!j ooo
Cachás, de 1,s500, 2$000 e 	 2$500 Rapa para cortlDa, bonitos dt'sen!loB 2$001. Fita métrica 2Sooo
Esponja peluclada 	 Õ$ 'lOO Reps en[eSlado pll ra cortinas 3$000 Lenços a parUr de $500
Espoojus em lindos padrlies, 3$300 e 3$800 Colcbas para casal 	 t2$000 Veos para noivas tqll>ooo
Esponjas escuras para senhoras :-1$900 Colcha~ mercerizadas pafll sollelro tI $oon Grlnllldas pllrll noivfts, de 5$ I) l'iJ$OOOl
Casemiras para denhorap, a comt>çllr dt! 11$:;00 Colchas merCerl,Z'lUa, pam cHRal . 15$000 Ligas de horra cha, para @~nh()ras \,S:l ;J tl 
Casemlras Augorá, para coslume 16$000 ÇolchHs meroerlzad,as ~rnncH parti sllItell'o 11$'!OO Blusa de Jersey, 10$, Iõ,s, e 1[;$00" 

, Casemlras Xadrt>z, para coslume, pu ra 111 :!O$ 'I OO Colchas branca, meIO IlOho P" fIl sol le lro 14$noo 50brinbas mori~rna~, em gorguri\o chnmalot~s 18$000
Pull-Owers sem mangas para h 'lmeD~, 6$9 'J o, 10$ e 12$\.100 Colchas de veludo pars clIsul 22S ')00 Sombrlnhlls modernus em SMe 28~ooo
Pull-Owers rt'lpudos para homens 12$000 Colchas de seda , com bico. pum caslt I :15$000 Copas para Bebti~, de 9$, 12~ o 15$000
Puil-OwllrB C'lm maDg!lS e I~ixe para bomene 16$000 Colcba8 de seda, COIP [rauj 'ls para cusllI ~8$ '100 ClIsaqulnho de mlll lia para Bpbês ::$500
Pull-Owers de pura 111, sem mangas para homens 1&$000 Colcb'ls de pura seda, com frllnjltd para clIsal 58$000 Poria nlcluéls 2$500
Pull-Owers de pura IA, para homens 25$000 Jogos dtl renda, para quarloB, 7 peçus 28$~00 CHmisas S"cl'g~ L~i\,', para rapaz :1$500
Coletes sem maugafl para homens 10$000 Pano eo(estado para colchilo _ _ .lSnoo CamlHas com l'el'iJII, para rap~z 3$500
Coleles de pura UI, sem mangas para homens 18$000 ~oalbas p,ara ~oslo, d~ !$ , 1$)00,2$, 2$" ' 0, 3$flOO e 4$'!00 Camisas Soe. gll Lp/io, p~rB h ,mens 4~50(J
Coleles de pura 111 com mang 18 para homens 2Õ$ '100 10alhas 11Iglênlcas, dUZlIl ~$~oo Camisas com (ech", Jlllrl\ hompns 5$000
Terninhos de malha para crillnçBs !o$ooo Toalbas de ballllo em C~)f~S ISOOO Pastas dI:! couro pHa colegiais, de 10;; o 13$"00
Casaquinbos e bluslDba~ para crianças 5$500 e 6$ 000 Toalhas do banho , legitimas Alagolln6s 7~ooo Malas para vlagl' np , temos grande sortimenlo 
C!lsacos de malha para senbo ras 9$000 Toalhas para chá, com 6 gUllrdauapos . '~;.500 Bab~dores de orl/nn!!1 2$500
Blusas modernlssimas para m;'ç!ls b$ooo
Sohretud08 para rapaz, a começar de l~:~~~ :r.~::~:: ~~~~a~~:' p~~~ ~lfr~2~n~p~~~~:?adnOR~,~·:enho ;~:~~~ ESCOVHS paru rOujllls, ~e ~$ c 
Capas psra colegialp, 	8 começllr de 42$000 Cobrrtores para Bebps, de 1>8. e 6$500 l' li R f \J M A fi I AS 

SE D 1\ S Pano rendado pa.ra corliulI, melro :$500 Leite de Colonia, vidro 5$5<10 
" 

Seda façoné 2$800 'I' E CID O 8 Esmalte Cutex, vidro 2$800 
Seda Romain, artigo superior 5$500 Linon 1$200 Creme Nlves , médil', luho 3$.), ,0 
Seda üraoUê 5$000 Linon ests::!pndo 1$506 Btiton, Michel, Zllnde e T,IOg'P 2$8 'o 
Seda Peau Daoge 7$80/' Voil liso l$lloo Bllton Tenlação IS5"0 
S~da Laqué, lisa, listada e xadrez, bom artigo 3$500 Voil estampado dtl 1$5, 2$ , 2$5 e 3$o()0 Boton Uolgate 2$,) e :'S '\oo 
Seda Orgaoza em xl1drez e \[,tas (para baldar) 8$:100 Organdl liso 3$000 Rouge Adora ção 2$000 
Seda Orgi07.a, estampadlls mudernes (para saldar) 9$8 'o C' epon para quim (. Dos 2$5 e 3$, ,00 Rougt! H,\y..1 Bri"r 4$000 
Seda com bolas 6$500 ~'us i ão braDco 20;800 Saboneles Rl!8Ic .. , Carnaval, Colg'\le (! Godivll , um :$000 
Seda estompada df 5$, 7$510, 9$ e 12$500 Fusll10 mec~rjz 'l:lo em cores 3$800 SlIbon\!ll's Lif ~ bu"y, G~s~y, Ll'vpr , I'lllm:.livl', Euculol 1$400 
Seda à Jour de 5$000 e 6$o(H' Merinó em dlversBs cores 2$800 Talco Mrllv", latu 2$7 e 3$700 
Seda Lumiére para combinoção, largura 90 ceDt. 10$ ~1 o Merinó prelo mercerizlldo 3$000 Ta Ico Ros~, lata :!$8 a 3$800 
Seda Langerle, de 6$000 e 7$0( o Zefir, de 1$5, 1$8 e 2$000 Past... para d~ntep , Alvidento 1$500 
Seda Lumlére lavrada, arligo b(lm 6$000 Tr-Icolines , de 2$5, 3$. 4$ e 5$000 Pasta para dentep, Colgate 3$000 
Seda Jersey, IlIrgura t,40, 8$500 e 12$000 Brim brllnco e azul marinho, para colegiais 2$000 Pusta para dl'ntas, Kolin08 3$300 
Seda Glvré. arligo bt>m pesado 9$500 Brim IIzul marlebo meceriudo 4$800 ' Pasta para deotes , GesFy 2S500 
Seda Frlsotlne de bÔti qualidllde lI$õo(, Brins diversos a coml'çllr 11., 1$300 IPó de Arroz R(lyar Brlar e Glilly 3$1100 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$7, '0 e 7$000 Mescla superior. de 1$8 2$5 " 3$000 Pó de Arroz, Adoração, 2$ e 3$000 

CAMA E MESA Opals lisa, de 1$2. 1$5, 2$, 2$11 e ~$ooo Pó de Arroz, Lady 2$500 
Atoalhado superior, larg1lra 1.40 3$So(1 Opala eslampada, de 2$, 2$5 e 3$000 Pó de Arroz, COly 5$000 
Algodão bom, peça de 10 melrl's 10$00" Cambraia linlsslma , largura 80 cenls. 3$500' PÓ de Arroz, Malva 3$ e 5Sooo 
Algodl1o superior, largura Çl,1 cents. 14$'10(1 ,ellm e~tllm p8do 3$500 : LOÇl1o Mt1lva 15$000 
Algúdl10 enfsstado, especial, largura 1,50 35$001 Brim xadrez para o curso proflsslooal 2$000 Oleo Dirce 1$'100 

13$000 Brilhantina Ador4çlio 3$500 

ainda, um grande sortimento de meias, linhu, Fitas, rendas, 
AlcAsA""oAIÊN'fÃ[""·i,":.;, 

cuemiras, capas e muitos outros artigos, 

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

Associa~ão Comercial de 'lorla06polls 
A••embléia OeraI para a posse da Nova DiretoriaGoodyear Farmácia "Esperança" De coDlorlllidlde com DI Estltlltos • por detenDlalcio do 11'. Pn


lideDle, convoeo DI m. _lado. Pilrl I seuia di AssemblMi IItrII
do Ordlairia qlll se ruIIuri, ai s6de soclaJ. • RUI Alv~o di Clnlllll. 

terçl-letrl, 13 do carrente, .s 19.30 haras. Plrl I leitura lia Rllal.....
Farmacêutico NILO LAUS • paue da Novl Dinltorll. 

CISO aio hala aúmera leall. lar-se-á Dava convocado Plrl ..11 
horl mais tarde, IuDcloDlndo, entio. I assembléll com 1lII11qu.r ai_re 

Hoje e amanhã será 11 sua preFerida. de nclDl. 
F1orllDópaUs, 2 d, mllo li, t9It1.Indústria Brasileira I Drogas nacionai, e estr",ng~iras RoaWO SUSTAVa DA COSTA PEREIRA. I". secretirle. 

152 	 8 V8. - aHomeopatia. - Perfuma,ias, - Artigos 
Pneumáticos-(âmdra de ar-Correias I de borracha 

MoJé .. tiRS dos rins e coraçãoS41tos de Borrach,,-Mangueiras-etc, o TONleARDlU)( tôolco dos rloo e do cor6çlo limpa aGarante-se a ~!)(-lta ob,ervârtcia d~ bexiga, OI rlne, ae oelrlle., areiaa, (óllCll8 reoal.; aumeota u 
urID8I. 'l'ira u lDChaÇlie1 dos pés e roolo, bidrop.18o, falta deProduto! da receituário médico, ar. palpltaçlle., dôres do coraçlo, 8sma, biLl:qulle asm611ca,
arlerllHMoleroee. 

Remé.1ios das senhoras 
g' o IGulno ulerCHIvArio SEDAJIITOL que realllue a ltiUde 

perdida Plla aaemll, palidez, magreu, lasllo, Il4r.. btlllOU.
Preços módicosCia. Goo~year ~o Brasil R. Conselheiro Maira, 4 e 5 (edifício do :S:!~::r8";.:., ~~::.'. ~::Ol:d~'i:\o~o~':f:á ",d~~I:....:':: " Mercado, frente à Casa H09pcke). midade. da. lIaooral de qualquer Idade. 

i'one 1642com Fábrica 	 em São Paulo I Lel'4Õ08 do coração e asma 
Uee a CACTUSOENOL RlpeoIllco do /Ir. KIDg Palmer,'~======~======~~__--I. .DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: ::!~ d~~dro..~.I~,.' ~ pé:rl~~::,dfJ:;..!~:~it:e :m=ta=Üri~ 

~~ i~;açl~U;!~\~:~, ~~~~IC~D=~9II:~Da, e_.... e dO.... 

A os t'raCOR (~ con ralescclJtes 
~vfm a~.r o STR/lOLlNO, Que la. engordar, aumenta .. 

vigor do.... lIsculol e dOI oervoa. Forlalece o Slollue ' DI' pel' 
lOa. aaêmlca. Bvlll a tuboreulOII&, CIcatriza o. pulmll.. doenl..1~~n~~~~_B~~~~~~."~:~;UI lf~:O:u~ada:.!:.....: :~~::;~Dr.:I~~e~~I:,~I-:,r~~::.or..: 

- Joinvil!e-· Lages - São Francisco do dul. ouoval_1I98 • raplda. 
Mostruário em Tubarlo. Sifillis - Pél~ - Reumatismo ,'"I SPlROCRETlNA • uNda DlI m'lé.ttu do ~Il, . ilIlU1I, 

~:7-::c'!::n~~r::!~':m:=.I, IIlIulal; PUI'II~1;' rér· 
~------------------------, 	 I ÚDloo depurativo que limpa .. corPo, "'0111.. e' '8IIIOrdl. 

Depoellarlaa: todal 'u droprlal de 810 Paúlo e RIo.

Representações Estado de S. Paulo 
Firme eatabelecida na praça de 5110 Paulo, com gran ' AS SENHORAS DEVEM USARde tlroclnlo dêste rame de atividade, IdOnea e dando todas 

as refl'rênclss que Ibe forem exigidas, desejando ampliar em"' ,U4 tollltte IntimaI OneDte o MEIGYPAN, di seus negócios, oferece seus serviços para representar Fir araDd'e<,1Odor hlalo.loo, oont~a Qlolé.'i" i, cOÍltifllo~.. mas Comerciais e Industriais que pretendam expandir seu .UBpe llili, IrrIt891!~iI ."Ir Dal" corrlmentó8" , rilcl~s-'comércio com 8S praça de Silo Paulo, SaDtos e Campinas. tI8llUtero~YIIliDal., mel Ites e} t9de .,"1,,"dI' "dOf'DO"Para melhores esclareclmentoll, poderllo dlrlglr·le direta I JC8, ~ 8 e Ireille pnsernUT.. Droar.rl~ p, cbj,rco, Rio.
mente a08 Interessados: PARADA & CIA. LTDA. 

Caixa Postal, 715, Silo' Paulo, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\: "Aalo Vlavlo 00Dl81a" I 
: Porto Alegre-.Floriinópolil. ~CuritIS;i ' 1: I IPREfiRA A.S 
• Serviço diário de passageiros e encomendas entre esta capl!al e Curitiba, com .• 
• Saldas às 6 horRs da manhl1, rect'bendo passageIros para lIajal, Blumenlu, • tAMPADAS EDISON-MAZDA 

• Jaroguâ, Juinville, com ligação parI! 5110 Paulo e Hlo, no dia Imediato. • 
 QUE BRILHAM MAIS E j 

oÃo• Saidas para Porto Alegre. às 5as feiras e domingos •• A T ~ 2 O./. D E 
ECONOMIA GRAÇAS .. •• às 3 horas da manhã. • ..~ ~11\lS EXIJRESslo 
AO ~~~S~~~~iNTO I"''''-U_~ ao seu Olhar!: In'orma~ões e passagens: Rua Felipe Schmidt : 

, u••. dlarlam.nt•• 

algumas gola. d. 


Layolho. Lavolbo põe he


• (Edifício Amélía Nelo, junto a Loteria Federal) • 

loza em seu. olho••porque..• ~.................................•. 

o. beneficia. deyolvoDdo
Ih.. o Irellcor o llmplde::!:. 

E NADA FEITD EM FLORIANÓPOLIS, O 
Nõo importa....o quão cedo comccaue o servico 

de coso, parecia que nada tinh~ fcito! Cada 
 Café e Restaurante BOM-DIA 
dia, ÔS 12 horas. clChousto, satlria proshocõo 
ne,"'oso. Depois de ter consultado o seu m~di .. foi, é e será a casa onde se costuma Acácio Moreira 
co. este de scobriu que o roil de todos os seul comer os mais saborosos pratos J
desarronios êra "prisão de ycntrc insuspeito". 
f: o conselho do medico poro todos c,tes molel pelos menores preços ADVOGADO 
co,nmuns CPO um cõpo dio,io de ENO. o mai, ConsultRs e pareceres 
puro e seguro sal effet,"cuente: Elle sobia que Ações civle e cnm,'rci8isHEFEIÇÕES A QUALQUER HORA 
ENO ag~ noturalmente ,em forçar o organismo, 


50 ex.fste ENOI 
 Ic que um "Sol de Fruclo": _ Rua Jo!o Pinto ·- 27 VISCONDE DE OURO 
185 ___1~2 PRETO, 70 

Fone 1.277 

IRRITAÇAo RETAL ~==== 
: Comichão ou Hemorragias ~~ ~,.ml! 

São sintoma. de Hemonoides que, não .endo I PILULAS DE ~ 
tratados em tempo conveniente, podem trazer TERRETtconsequências gravissimas. que e:ligem em cer- I
tos casos até uma intervenção cirurgica. Já lU 


existe. no entanto, um bom remedio para o . l'equ "as. n. \lulas, ~.
tratamento eficaz das Hemorroides: a Pomada e l' 

~:t~o~:n~s ~ii~it~ç~~~ô:::I~:reur:~r~:~c~~scon- gr a n J!!a:e:e~~~~ 
A Pomada M Im Zan é um preparado que contra as ~ r e 1b o I 

contêm uma poderosa e conhecida substancia ~ d o a P ~ t \ v o . 
antiiético-bactericida. Exija a Man Zan para d. \ g e s 

:\rv:.,~:'t~: ~~ea: ":~::~a~i::,,~r6Órogar;a.. .,!!~ __~ 

r=;;;;;;;;;;======;;;;;;;;;;;;;;;;;;'';;;;;;;;;;;;;;;;;~';;;;;;==iT::==.:-::=-U::;=~ MAN ZAN PARA HEMORROIDES --Q-ue-r-s-er-t~z-?-.-. 
Terrenos no Balneário ~";'a;:;~. 'i;. ~\~~.ld~~~~am~~~t:1 °83~~ ~~d~e J~~e;~: Em nego CIOS, amores, ter sor-

Escolha ia o seu lote de ler· acompanhado d. importand a de 10$000. te, saúde e realizar tudo Que 

reno no Balneário da Ponta doL~~:;~~~~~:;~~~~;;~~~==~.ldeesia? Mande 1$100 em sellosdo Leal. As construções aumen- e escreva ao prol. Orna! Khiva,Co Ipan~ia • Aliança da Dai a» tam. A planta dos terrenos acha- Caixa Postal, 407. Rio de Ja
----~------------~----------- se com o sr. Arl Santos Pereira A M' neiro, que lhe Indicará o melo 

que se acha encarregado d2 l~ ten o r o r a 1S ~:. ~~~~~nt!l~~~~~~. ~~~sPhe:!?t~~Funded. em 1870· Séde: BAIA I venda dos lotes. 
Representantes e 

Seguros Terrestres e Meni!imoD viajantes 
Precisamos para todas as 

e zonas do Pais. Negócio sé
Dados relativos ao ano de 1940 rio tl lucrativo. 6timas con

Capildl Realizado Rs 9.000:WO~OOO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ições. Cartas à FABRICA DE 
Reservas, mais de 54700:003$030 
Responsabilidades assumidaf, ;~ 92'l.71!WOO$OOO G A S E O E S E D A ~.~H~~~~ ra~rio~ol, Caixa 
Receita 28 :158'717$970 Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. YOSO I  V 
Alivo em 31 de dezembro h5964:965"0!2 lTO & ClA. - Rua lrman Simpliciana, 78 - Caixa Postal,' endem-se 
Sinistros pagos 7 :l23:8~6pWO 3132 - Te!. 2·8784 - S . Paulo. I 
Bens de raiz, (prMios e terrenos)' 223j4:0UU$OOO DU8s C8sas situados no vi

_ _" _ zinbo distrito do SacO dos Li
.. ' mões. Informações com Ar

. mando Miründa. - Av. HerciDiretores: 
Iio Luz, 47.Dr. P"mphilo d'Utra FreÍte rle Carvalh ", Epiphan o Jos!! SV.-3de Suuza e Dr . FrantÍ~co de Sá. 

Os Melhores Médicos ' ~.Agêndas e s ' b · ~l:êncla~ em todo o território nacional. 
Sucur~al no Urugu~i. Reguladores de avarias nas prin. Mundo Aconselham oUso... 

cipais cidad~s da Amefica, Europa e Africa . 

Agente em florianópoli; 

CAMPOS L O BO & (;a, 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 311 

Caiu postal 19 - TtltphofltIOB3-EIlIi. Ttl. cALLlANCA. 

Sub-Agente em LagW1C. Tubarão. ltaiai, I' 
81umenau e _ - P~ITORAL n[Laqes, _ 

~ANI;l[U p~ LOT~Nü~ 
o R~M~DIO IN DI[AOO· " .: SEDAS PARA SALDAR:I 

• ti: Durante o mês de Abril :. _=...::::..=:::::=:-============~.....!....~~~=: 
: A·t d d - :1 A4l~ii~ãG I Ai~1i,i~ ~ • proveI em as gran es re uçoes • Se v, S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma
• de preços de todas as sêdas da • boa instalaçlo d~ luz . OU o~t.er materiais elét~icos. em seu . próprio
• ., Interesse, VIsite sem compromisso a 

: Casa Oriental : INST.Al~a,~'DE .f~III~MOPOLIS 
: : 'pois. seusart1ios .para· presentes . e •.materiais ··efétri~ós,seus preços 
• A CA'"A DOS PBECOS BARATOS • nlo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 11000, fios para
.;) • instalaçlo des~• •,ªOO o met!~, supo~es para IAmpadasa partir de 
• RUA CONSELHEIRO MAFRA N 15 • $700, e . ~~slm,t~d~80smaterlal. estlo 'a ~r!~os ao ,alcanc: de todos 
: I' : Instaladora delYlorlanopollS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RUA TRAJANO, 11.• · FELlPE 'SCHMIDT, H-Fone lb74 
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a qualquer hora do dia e da noiteBlldl-FRIO "Café Java"
Delicioso l-Cuidadoso preparo 1 

:-O--E---";s--t-a-"';';'d-o';"'- ·;-:-i~~~ ••....I::~~:: 1;:;;;;:;;fPo~:::;:: 
Diario VeSl}(1rtl.o ... Formado pelà :Uolnraldade de d S t (t I 

60iD pr'Il~O:o':"~~:I,'! eúropeu'l e . In I I.r na 
Cllolca médica em geral, pedlalrla, Rua Tral'no n.O t6 - S~e prOprl. 


RfldacClo o a mClDU , 
 dneo\l&' do 11.lellla oervolo, apar\>· Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ci-rtlllcada 
Ibo geoll~'d~o~r~rb:r~ bomem n. 1 em 20 de . Setembro de 1938. 

'" JoI!.o rlll10 o. 13 Assistente Técnico Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
T~I 1022-G::.. poalal 1311 Dr. Paulo Tavares C6dlaol uladol: MASCOm la. e 2a. edlçio

CurlO de Radlulol!la Clinico com o FLORIANOPOLIS 
ds'Ào"p:~~). dÊ.;:;i:~Z~~m~~·m EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
gleoe e SBúde Pública, pela Uolver. Emprestlmos _. Descontos - Cobranças 
Ildade do .Rlo de Jaoelro. e ordens de pagamento• 

&m~.lr. ltSOOl· I!.PBrê~~b~!á~ro~e sTh~~N~ pari Tem correspondenle em todos os Municlpios do Fstado. 
ADOO •o~nOtl 

l'rlme.lre 12$0011 dlagD6eUcoI dai dO"oca8 loleroa. Ilepresentllnte da Caixa F.conomlca Federal para 11 venda11111. ISOO; ' Coraçlo, pulmõe8, ve8loul. biliar. daR Apól\cep do Estado de I'ernllmbuco, com sorteio 
e810mag08, elo. semestral, em Maio e Novembro. 

Radrograllal g:~f:r~a: radlogr.lla8 Paaa todos O! coupons das ap611ces Federais I dos Estados 
Electrocardiogralia cllnica de Sao Paulo. Minas Gerais e. ~ernambuc:o. . 

Numf'!rO a,ul_o I!on 

'Ulag068l1co preCl80 da8 moléstla8 Mantem carteira e.·peClal para admrnrstraçao de prédIOS. AVISO AO POVO CATARINENSE cardlRca8 '!rél~I~~r Iraçados Recebe dinheiro em dep~sito pelas 
Metabolismo basal melhores tax~s . 

linhl direta Porto A1esre-Florilnõpoli, (~~:~~I~:~o 8~g:eá~Ú~~\~~0~i.' g~~ ti!\~~~:IÇilO Irettrada livre) ;~ 
Empresa Jaeger & Irmão .Eltam~o~~~~~~e ~rC~~:~~ICO do gj~ ~:~:~ ~r~~lo ;(~

8UCO duodenal .e da bIll8). Aceita procuraçilo para receber vencimentos em to-

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis onll~a~!~:;.t:. ~!I~~S~~:::!!JI!TeIB', dos as Repartições Federais, Estaduais e Municipais. 

às quartas e sábados 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados 

ral08 loIra·verMelho e eletricidade 
médica 

Saidas de Araranguá às quartas. Laboratólio de microscopia e
CASA MISCELANEA, distri sábados e domingos análise cllnica

Duidora dos Rádios RC.A. Vi· Exume8 de 8aDgue para diagn68t1co
ctor, Válvulas e Discos. - Rua Acrente em FlorlaooDolls: DAVID SILVA Ida 8111118, diagnÓstico do Impaludl.-
Trajano. 12. , mo, d08agem da uréa nO 8ungue.

PRAÇA U\ !IE NOV EM BRO etc. Exame de urlnu, ~e8çAO de 
~~::o"~~ ~:d:~~Vlf:;)~ i;:::'~8t1~

Dr. Remigio A Escola Jean Brando em SUil CilSa. por correspondênc:la puz, escarr08. liquIdo rBquluno (\ 

DIVldameOle reglltradl lob N: 5~8 em 1918 qualquer P3:q~I:~r.K~~~0.elu~ldaçao 


Antes de comprar um Rádio-Receptor,CLlNICA -MEDICA Dá lições, sistema moderno, para se Rua 1"~:I~~g~e r.f3sbado
, O 

fac,~<I uma visita à firmaMolestlas internas, de ~ babilitar, preparo, profissilo.•• _" mesmo sem á F l O R , A N O P O L I S 
Senhoras e Crianças em de guarda-livros. Ensino com o auxilio de 

Geral I -;;;- 4 livros que guiam facilmente como profes GERKEN & elA.•CONSULTO RIO : _,. sor particular. E cómodo babilitar-se ao pé
Rua felipe Schmidt- Edili· '9 do fogo, pem mesmo desalender os afaze à rua Felipe Schmidt, 34 
cio Amélla Nelo-·fone 1592 I '. res. O curso completo de 12 lições, que 
9 ás 12 e 14 ás 17 horaS. ÓV, fará em 4 meses e um diploma gratis es- Agentes Autorizaç:los dos afamados Rádios 

RESIDENCIA' peciallsta em contabilidllde, custam apenas 
Av. Hereillo Luz, 186 300" em 6 preslações. Peça pro~peto boje mesmo, ao au · 

- Phone: 1392 - lor m~is conbecido no Brasil. Portugal Alricu; tem mais PI-IIL.IPS 
Att.mde a chamados . ~: ~?u:~~:s ~:(;f~nJ!~~ Br~:~~i.lI~u!A~~I~;~n j~. ~~'119r~a~~~ Vendas à vísta e a lon~o prazo 

...1.4_________.& 1376 Silo Pauto. 

a.al liquidação 
..... A CASA DAURA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liqUidação, desfazendo· se de todos os seus 

artigos por preços ainda nunc<l vist'Js. 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 Creton~ Royal Branco, 2,20 mel. 6$200 IPulover, art. liDO para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado metro 2$700 Crelone R"yal , em cores mel. 6$200 Pulover com manga J)8ra homE'm um 14$000 
Seda Lr.qUé tlm toda6 a8 corl'S metro um 12$000 
Seda Granilé, em todas IIS cores metro ~~g~I~~~:~ 6ri~?:llé ~:~~ ~g~ggg i~~~~~~r I:~~~~~o d~a~a~~:~~ra senhora um 16$500 
~eda Polnt à Jour met~ ·) 5~0r.O Alvl'jado FlIn:lliar peça J5$OOO\PUIOVer de pura lil para bom ~m um 30$000 
Seda Gifré, artigo pesado metro H$500 Alvejado Ouro peça 12i>LOO Celete de malba para rapaz um 5$500 
Gabardine tle seda, cores modernos melro 10$0011 Alvejado Mdrques paça 15$000 Culça de brim para bomem uma 8$500 
Selim LamitHEI, a: tigo 110m m~tro 9$000 Alvt'jado enfeslado. I~rg, 1,45 peça 33$000 ClIpas felpudas para crianca uma 12$000 
Seda de bola metro 7$UOO ~Igudào 121, sl'm gomu peça !l$5CO Sobretudo para bomem. ótima confecção um 60$000 
Romano de bola, ar ligo moderno melro i $()OO Algodão lar!!. 90 ceut. pl'ça 13$000 S"brl'ltl'ln para rapaz de 34$, H6$, 38S e 4OSl100 
Laqué xadrez e dC81'nblldo metro 4$500 AIg(,dão enlestado, larg. 1,40, peça 31$000 Lã Pekim novelo ISOOO 
LaquA IlIvrado m.. lro fi~OOO Algodilo enlestado, la~g. 2 ml. pt)ça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumiere lavraàa lurg. 90 cenliml'lros metro 13$OUO Atoalhado branco e de cores melro 3$800 Linon estHmpado ml. 1$500 
Seda qundrlllé: artigo pesado melro lb$OOO Atoalhlldo tipo ingles metro 6$JOO Lulzine em todas as cores ml. 1$300 
Veludo CbUon, em diversas corE'S melro 4')$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 3:1$000 Llnon liso ml. 1$200 
T8feté liso metro SSOOOIGuarniçao para mesa de j~ntar de 16$, 19$ e 29$000 Cbltllo ml. 1$400 
Tafeté, xadrez grado. moderno metro 7$000 Guarniçilo para cbá uma 13$000 Brim, Colegial J. 16 legitimo ml. 1$800 

CAMA E MESA (iuarniçilo plDtada. corl:s lirmes uma 26$000 CaclJá pelucia xadrez mt. 3$000 
Coberlores paull8tas p~ra cas81 um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: CrE'pon r/kimono mt. 2$600 
Cobertor!'s pBulislas \illm 8011€iro um 15$000 Sombrinba de seda com cabo comprido uma 26$000 Zefir listado de 5$500 a 2"OJO 
Cobertores x_drez, plira casal um ml. 2"roo 
Cobertores xadrez pBrd soll~iro um :~l~gg l ~~~~~l~~: ~~mt~~~rlnc:mprldo para menina ~:: Jl~~í~ g~::: J:r;o Suiça mt. 3$000 
Cobertorep xadrez parll caFal um 15$U1I01 Tapetes para quarto nm 12$OUO Opala estnmpada, art. bom ml. 2$200 
Cobertores desenbados para casal um 15$000 I Camisa Socega Lello para bomem uma 4$)00 Tecido eõcacez ml. 2$800 
Cobertores desenb..d08 pare soltt'iro um 1>1$000 Camisa Socega Lfilo para rapBz uma 3$500 CacbA pelucla estampado ml. U800 
Cobertore! rllnlnslll, melll 11\, para casal um 38$000 : Eslojfl de cblcaras para cbA um 15$000 Pelucla c/ bllneco ml. 2$000 
Cobertores fllntasla, arl. bom. para ca~al um isl$OOO. Eslujo de chlc8Tas para calé um 9$jOO Pelucia lIstada p/pijama ml. 2$000 
Cobertores para bebê de 5$ e 7$000 Pasta para denles Kollno8 3$:\00 Filo p/mosquiteiro larg. 4,50 mt. 12,,00[) 
Cobertores escuros (reclamo) um ~$5(J0 ' Pasta para denles Alvldente 1$600 Morlm de oor mt. !$600 
Colchas de veludo para casul umll 22$00·': Sabonete Lever e Geesy cnixa 4$200 Tecido p/colchilo larg 1,40 ml. 4$000 
Cochas de fustíio para cllslIl uma 15$UOO Sabonete Lifebuoy um 1S500 Toalba \lsa p/baDbo uma 4$500 
Colchas de fustAo para solteiro uma 11 $000 Capas de borrach para senhora uma 60$000 Toalba Alagoana p/banhO uma 6$!i(J0 
Colchas brancas para solteiro uma 10$000 Copas de· borrocha para hõmem uma 80$000 Toalha p/banho, arl. bom UDla 12$000 
Colcbas reclBmo uma 6$000 Mala8 para Viajens de 22$. 24$ e 20$000 Toalha p/rosto, de 1$8. 2$, 2$5, e 3$500 
Colcba de seda com franja, paTa casal uma 38$000 Malas de couro de 5E$, 65$ e 75$000 Cubano mt. 1$400 
Colchas de seda com rranja para sollelro uma 3l$000 Pastas e@colhrea uma 12$000 ChIta em diversos dE'senbos de 800 rs. e 1$000 
Colchas de seda com bico para casal uma 34$OUO Maletos de ribrollte esoolares de 4$ e 6"000 Flanela creme de pura UI. ml. 16$000 
Colchas de pura seda para casal uma 09$000 LIga de borracha para senhora uma 1$600 Felpa braDca, arl. bom ml. 20$000 
eretooe Royal Branco, larg. 1,40 mel. 4$OGO Pulover ollmolco para criança um 6"500 Casem Ira creme, larg. 1,50 mt. 16"000 
Cretone Roya! Branca, larg. 2mls. meto 5$600 CasaqUinho di' malha para menina um 7'000 Cortes de casemlra p/bomem córte 48"000 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos. de pelúcias, que vendemos este mês, por preços assombrosos. Aproveite a fazer suas 
compras nesta colossal liqUidação, poia nunca se vendeu por preços tão baixos. como os que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 
R'l TA FELlPE SOHMIDT. 19 
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o UTADO a de M-'o ,. 1M 

A na lista 


As fábricas abaixo assinadas, em face do aumento do
imposto de consumo nos termos em que foi oficialmenteQ E:$m~'Pt~" ...>~,portiv. divulgado há máis de 15 ~dias, cumunicam a todos os fre

gueses e ao público em geral que os preços dOI seul cigar
Dlr.Cí'b .de ' i . ........DU ros serão aumentados conlequentemente.


ADloalo .F.rSindl. & Cla. (Tlblclrll Loadre.'
m:: i:",.di FaIlOl 1 Clglm.'A: grande vit9rl4. brasUeirâ lád\Ü\rII,di ,TlblcOI 110 IllIUtIIo
ClI loa.1 Cni
M11I1I1111Ir. di Fumo. nar di. 111"uFoi o ...ulftté:;o"S'lr.í..ltâdo cIO , ....j~ MIDUlllul'1 < ADllrlclal di Clgam."ato lul........IcaIj~: _ at"-'lIIftO:'· IUl l r:. Britto & CII>'

CIa. CiIIID6no .ra••1, co," 'O~~óiPc."tol; 2',0 Chile, C,C!'" Fibrlcnli CltlrrOl F10rldl SIA 15 P9"tCK; 3~ , Fibrlcl di Cl9lrro. Llblrdldla''''',nll"a, ,com I. ,ponto.; FibrlcI .di Clglrra Mllnlpole.', õ·'Pir(l~ . êÕl'i'l 17 pônto.; 5', o Urugu.I, Fibrlcl.>Cltarralllltlcom 1 pôfttÕí. Fibrlcl de Cltirro. ludla SI A
FAbrlcl d. FamOl S. JoioImlo. Clruo & CII. '
Slbr.U S/AAvaí 1 X Iris 1 

De um sorriso pode nascer um romance. Proteja 
para sempre a bel € zo de seus dentes com o
Creme Dental Gessy que. com sua espuma
abundante. clareia sem desg-::lstar o esmalte.
purifica o hálito e faz a assepsia completa doi:, meio bucal. E evita o tártaro. a cárie e a. fer
mentações. graças ao leite de magnésia. 

DESPERTE .A,81US
DO SEU ~fIGlDó
s.. w..oa..-E 1IaIIr' .. c;.;.........,...


Seu bado àv~ Ml'...mar, dlarlamenle-.
no ftWmq:o. um li\n.o 4. bllw. Se .. WllI .&0
cor" livnmente. .. alimento. pio .ao
dlrerMlO! e apodl'«ftIl, o•••a. me"'" •
..t.omaK'O. Sobrev*"," prialo deva,","
Vo~ aente--M abalido • como que IIftv...
••do.. TucIo ~ &mano •• v ià f UII'I mut7r1o.

Uma Ilmplee fIY.eUII~ nlo \oU" '.
nu... Nada ha «Imo .. I ...... PWÜM
CARTERS para o FiaMo. para \UM! ~
cert.. F...... evrNT IIvnmant. __ Utie
M biU.•• voel ..t....e dblpolto ~n twlo.
NIo taUMIa clamMõ •••.,•• coat.\I4Ii
aio maravilhosupara t ....,. .. bU.. ·co......
llvn"ontenl.. Peca .. PUlula. CARTSU
p.l'.oFla'a4o.NloacCllte-ial~--- Fone 1602 --  - FIIIíI i5ll-. .Nt03$OOO.__,,_ , _ A', 7 1/1 h_ A', 71/1 ...

Irene D.re em:Prilulesinha ' Além do Inferno
com Shirley Te'mple, RicÍtard " com Robert Montgomery e
Greene, Anita Louiae e Ceaar com Edgar Kenedy e RoaCoe Madge Evana 

Tudo no Gelo Quem aelíou ?
Eotre a Pfáçi~Dii8 ,~y('lhdeRomero Karna a.......... ' a c'dad~ perdeU7íeumapul~
aO ,Droll'alll1 D. F. I. ao C_pl•••nlo n.clonl' selrlôllade córfente'êoíD u ·DrOll'lml: - D. ,_ B. Co_DIe_••lo "Iclou' Fox·Movietóne Newa (Jornal)D. P. B. - Compl.m.nto nlclonal O Café ' do 'Nicoláu (De•. ) (com atualidades da guerra) 
ma medalhlolí.'de'l;SAJ ' Pilo\. ' 

LI.,e eI. c.n,ul' . 
Presoa. 11500 e 1$100 1'0, Pede·,e ·a 

Preço único 1$500 Fox-Móvietone NewI (Jornal) 
olsoa de ' Aíal8 'I de ou

, (com atualidade. da guerra) .. aeboll !.pr_ ,.t6 14 '"OI~ 8 Ilndll de ' , li .' , IA, .a_." \" P"SOI. USC)O' 11500, 1SOoo rUá AnltáLiVre ' Garlbaldl - ».' .ceMUI'. ' 176 '.,-' ~~ ·2 

•••SPBIJI&LID&DBII~.
DE WlTZI.L & OIA.--JOINVILLE (Marca registrada) 

O IDEAL PA~A';qo~t LAVANDERIA ,E ~VA!>,EIRA 
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