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Os do estão-~sendo batidos 

c............. ..... 


COIII O ..... _Operí9_do ··;nt~i~~· ............
critico dá;gUén:~' O jhftm BernArdo R_h.., 
IJ.lho do IlUb·de1aqa4o cl.e

J..ondrcs, ij (Reulers) . - Sir Ale' PoUda do Campec:he • iNUxander, primeiro 10rd do Almiran· 
tado, em discurso proferido. com d e" t. no .110 denominadoo sltado
parando A retirada de Dunquerqu(' Mllto el. DenUo, fo' ontem 
com 11 do Grécia, ucenluou (Iue, l noit. l Bana ela Lc.oh,
embora aquela ros...c considerada fi 
moior opcraç.l0 des5..1. nnturCll.l, na o MAIS ANTIGO OIÂRIO DE SANT~ CATARINA cdlm cl. CGmpl'Cll' pelu. 
hialória milila.. do mundo, ('ra ., . . Dlretor·o . rente I AltlDo Flol'N Ao ..-.. pelo ..t...ltca 

preciso não esquecer (I\ll'. na ulti 

ma. u marinha brihtllica tiver'l de I----.....;';""';O.....-"""';~;..;..~----------------------_---....,;,.;;,;- ~~~te qri~~~>~\1nY~l~:i{:

solvar, quasi sem nehmnn prolcçàu 
conlra bombardeios de mergulho ANO XXVI Florl. nÓpoll& - Terç. -felra, 6 Je Maio d. ID41 ::t:d~~~vhlo · .m "'qutiia ; . 
inimigos, 45 Jnil ,homens. "Cl)nsídr
ro qUR,SC um mil:lgre h"\'l'rmus . _ : ..__'.:: "
 

~~~~~~ii~P~r.~IS(~~~~iad~rc:~~~~Ill~:: "ao" ' te~aIO srbxes e mao " " ' ' 
-Slf Alexandcr, que prOSSl"ltl1m ti U 

assim : _ HA Grli-Brclnnhn ('sll', \\'nshinstul1. fi (li . P.) - udo 
aRoro diontc tios Ilril1lci!'l's llias do indica que o f.tovl'rno nl)rle·~tlne~ 

e~~I~r~Jbl~~I~::l~:r~~('~~Il(~~s~:!f:~II~~t. ~~:~ I' i(~ano 1,la~1~j~, l~cnl~7.nr 1111,1n \'(,l'd n

Alhlntil'u, no Meditt'rràneo l' mcs~ .lc lI'a llIolJlllZaçao lUllusll'wl pnrn 
1110 nu lo(o)(n Pél'sicu, No l'III:IIHu. o IU'(lgl':I1113 de dcfl'sa c qnc nfi.o 

';.';:g;:~J~~~~.~~;'::i;i.;)::üI;[!;::~:f:'~ ~~:,II;::r:~;:::I~:'::I:;'::~~::~~;:'~I:~~::::~~::~: 
Estados l'nidos. E n;:io serci indh;- tinl1:l ('ngitõH l u~ c quc Irahnlhar;:'1 
('reto, 010 dizel' que vt'jo, lla 1.'\'411 .. - l'ln ('olllhinaç:io C'nl l1 os ~,tI'mulC's 

~ucü:,:~()~ ~~~~!~('il::~:!:::~~al~::III:~:;:~ )J1'~;d~I(I,:::~~~~isla SanHU'J Grafloll, ),e

~!C~!ioc:~n~~~~a C~~I~~i,:~~~lll' ( ~~I s~:~: 
força'!, - concluiu sir Alr,.;:,n
tI('r. , 

a.c... trIIte. me. IIm3r'2' 
..... broIIqait.&'2' BItú com t....,' 
• lei de li..., Senhor: 
.. te _1_ o CONTRAT0881D.

"I d I".e escan aOSO 
Belo HorÍJonlc, 6 (~(cl'hlional) 

_ J~ nconlranllo StHl esposa a con 
\'ersar com outro hOIllt'IH. o cor
rclor Aleides Gumes llonl'a ),ro
moveU ruldoso es('.lndalo, I(,olando 
agredir aos dois. t:ma multidão de 
"wis C)(-' duas mil pessoas assistiu 
ti cena trilgi-c l'ulllea. \'aiandn os 
protaGonistas, (lUc roram Ilfesos pc
J~ policia, 

Alcidcs Gomes Moura lem 24 
anos e suo esposa jà ullrapassou 
os 40, 

CASA MISCELANEA. distri 
buldora dos Rádios R.CA. VI
citot,'\Vátvulas e Discos. - Rua 
_r~i!~~~~ · l~!·~;··.~", ~,_," .........,.,: 

",..:,,,',...,,<_. 

; ;,'!. 

. tr.... • ed tJá VIU es .orp eamen OS 
nin, ;; Olel"idional) - A propúsilo da paI'litla do (~nrgu('iro "Pon

cc". ,~ ':~i",rio da X'lIih": ."(·\"ela quc, Sl'~llt', nelc um lripulanl(' que, elcs
~l,c o II11Cl0 lia h'lIt'rr;l, \'I:IJôl CIU 1II.I\' IOS hcll~enmlt's. algulls dus (lllais 

JU Ic(~~~~!:a;~~enh' , neslu \'iagclll, llarino LOI)CS ganlwl'ú ,UI contus dl' 
r éis, 1I1lla \ ' 1.'% (IIIC se Irata dc uma Ir;'I\'cssi:t Ileri!{usa, Jlois fl " Punce" 

llu.:'snril na frcntc das ilhas gregas rc(,clltcUlt'llh..' ocupadas pclus alc~ 

rnue~i' I I 

~lIn(i():~I:I::::an";i::('~)i~I~(:~I~'(:~i~'~:d~) ~~:rrl;~~!~ (~~~g(~~:~r;'i ~;~'~~)a~'~:I~,~I'g~" S,,· 


~~~~:arino alcm"o, S('n<io éslc o lel'edro 101'1'("!<-IIlIIelllo dc <lI;.]) s~ ~~~ 

Jus colunas Ih, "~('\\' Yurk J'usl", 
di! idi'ia d I , (IU(' S(' l" i'a n IIU\'U ('srôr~ 
~'O lI<' IU'(uiIlÇ;IIl : - " uma oru:-;call
t(· \'i ~:io <lu novu Alltl' ric;t" Inl ('o~ 
11111 lH'ilha ;lOS olhos tio sn\'t.·rllo e 
dos lécnkos. Seni n Amt.'I·jc:l com 
o seu I'CllClillwnlo nacional mUllen
latlo. dentro 11(' tlois :\lIUS, para ccm 
bHlules dl' dúlnn's, l'1H \ '('Z tios oi
lellla hili i'l'S déslc aliO. Serú n llais 
lu·odu7.illllo g.... lH·l·OS alilllenlicios 
qunr(,lltn por ('('nlo a mais do quc 
ulunlmenl c. "r.anhú('s (' I1HlIllciga", 
llul'qU(' O pl'ogranm de (-,";J):ms:io da 
Ju'odução alillwnlÍ<'ín: carncs, o\'os 
(' lalicin ios serú tão cui.ladosa
mente l":llado, (IUnnlo o próprio 
pl'ograma da (}rCrsa. 

Estes ense.em por
llbarter e P6trle 

Clermont Ferrand, fi (H. T.) 
On7.e sarg('ntos a\' i:ulol'e5, perlen
cenles a bnst's da ACrica do Norlc, 
que Ientanllll culoear,sc ao sen'i
t..o. dn Inglnle"ra, foram condenados 
a 11m alio de prisão, pelo tribunal 

~.: militar. 

.·.EM· I"! KOLYNOS, TAM.. ·
; . ~. '.A QUALQUER IItESTí l 

EF~!?t;~!~~~n~~;r~.ol=ri:"~ 
cia!. Por vario! anno., um eminente 
Denti.ta trabalhou para combinar os 
mais eftleaze. ingredientes conhectdos 
para clarear OIJ dentes, de modo pro
prio o com absoluta segurança. Con
8e~iu-o. afinal, c O resultado foi o 
creme dental Kolynos (o que mais IJ(! 

approxima de um perfeito dentifriw 
cio). Milhares de Dentisto.s. em todo 
o Mundo. reconhecem isso--e d'ahi a 
razão de recommendarcm Kol)'nos t 

KOLYNOS 

• 

Du. W 

.,> 

w ...,.....a- e....1a.a .~ " .fpr_aÂ.• ,.., ~ ~• .., ~ 

1X~ . ~_Kat.... 

- .........IMÍé». OI 


~~~~.~ ..u.-V'a1l1ih.nc.. 
Rii), · (j ·': (Me...rjd~o-:ull) - E l'('llor

l:lgcll1, ' o "Diiu·;o'··Ua · Noih'" diz. 
segurallll.'nl(. 'jnCnrmudu, (Iue os Es
lodos Unidos ·rcsnh'crum r('quisilm' 
:! millu)('s de lcmclad:ls 1II('l'cnn
les, Acr('sccnfa (,ue, rntrC :lN uni
dades 1'('(luisitndas, rigOl'lll1l lO ,Ia 

Alouns ~o1'Qdor,;s vizinhos' 
ouviram-lhe , 08 gritos 'de 

:=~~~~v: ·d:r:i:~~lz:.-s~::, 
foi em vão, Nem sequer lhe 
encontraram o cadáver, Ape
nas foi retirado da água o 
cavalo, devidamente arreiado 
e ainda vivo. 
:---------- L' u' 1935lIDO slne 

Frola dn l3'-'a Vi7.inhnnçn , tlevend"l Vende se uma, em perleito 
os na\'io~ <In linha Novu Ynrk-llin pstado de conservação, por 
ser slIbslilnidos por ouh'os, quo 5 contos de réis . Informações 
eslfio sen,l" I'erol'llllldos, ""111 111'- na gerência do ESTADO. 
gêncin, nos e~lall.'h·os amel' i('unos, v -4 

Dr. A'RAUJO_OLHOS, OUVIDOS, 
NARIZ, GARGANTA 

Especialista; assistente do Professor Sanson 
do Rio de Janeiro. 

Contultas: pel~, ~flar~~~' d~~e 3JOàsàS612

IConsultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447 
I ..Xl 

W:.:i:::::a;::::r~~~~:m:~:~· ·;::~::t:t:ega daa[OS do "Eixo» estão sendo batidos 
mercadorias à Grã-Bretanha, e O ,p atrulhamento marítimo do gow No\·c dos avintlol'rs Coram dcfen-11Q\,am 1c\'ar ;I!ol linha!ol brit:lnicns, 
verno"é inadequado'.', declarou é;,;.~.r. Wendell Willkie à imprensa, didos .,l'Io ml\'ogondo PjrlTc 'Vciss, j,i ('xpulsa~ da Lihi;l llara :t Crun
acrescentando: "A percentagem d.e alundamento é tão séria, que <lo rôro de Argel, 'Iue n.;o é 'mim leira do Egilo. 
deveríamos proteger nossos carguêiros de viveres e munições para se",;o o geneml Weiss, her"'i 11:1 I De SoluOl em dianle. as rorças 
a Inglaterra"; e adiantou que, ae f05se presidente, teria peritos (;rolule Guerra. do "Eixo" aidda não cnnscguiram 
conselheiros para se orientar sobre os . melhores métodos de pro- Cairo, 5 (A. P.) - Ar(uncia.se prosseguir a caminho d. Suc•. 
teção aos navios, HSOU absolutamente favorável à entrega de oficialmente que a coluna hriláni~ Durante o dia ontem, as ror M 

mercadorias. seja ' por comboios, guarda aérea ou outro qualquer ca de uTanJcs", investindo pelo am- I;as do "Eixo" "oltaram Q arrt'mc
sistema mais adl~uado". Pl,,/, arco aberlo ababo do sul do I. r conlra as dere.os do 1'0bruk. a 

GO;O de .80 .. m, na fronleira a.. . ...I.U OCi-. oilenla milhas denlr" da Libia,
CAI.XA DE ' ,- ~OLAS "O.,-:~NTES ;M de aI do Elito" 'penelrou, a fando onde a resislência continua inl.n

\.~. ':... '.' " ~ " _ . _ " ãf~'":" ...... ." '~;~ e e 11181"pi'.::38 , na8 linhas d,o "Ei· 8a e onde aR li....u . de ,!olftunicll" 
.. ......, t" .." ..... " .",. - . ' ~ORi"R",lIUllS . ' xó ' , 'oapurrn'ndo ~nm.ro.os can'hões çio e de' fornecimentos do "Eixo" 

" .) ... e 3~OOO prisioneiros. estão ameaçudas. 

De ordem do Sr. Presidente, tenho ~ honrA de convidar Assim: o e.• é~cilo do NiI?,. com Ao c.í~ _d~ lorde de. hoje, o ge
os Srs. Sócios a cO/llparec.erem quarta-feira, dia 7 do corrente, gran.de Inrertnrldade n~merJca e neral .brdanlco do Or~entc M,édio 
às 1S horas, na ;:~rJe social à Avenida Hercilio Luz 20, para, espe~ando reforl;os ,de leste, co~& Bnuneluva que a pr~ssao ~o "EIXO" 

em 1." convocação··.. assistirem à leitura do Relatório do exercicio segUIU deter e repelir a dcvastaçao estava exausta e nao haViam sido 
de 1940 e tratar ele alguns assuntos relativos à Caixa de Esmolas. qUe as forças [talo.germânicas len- renovados os ataques. 

fica, ;: já~O~~~~ca~:m~~~a 1;::~iã~C~:Sra p~~:ir~:r~n:C;:s~ã~: lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 
se ainda dessa VeZ não houver comparecido número legal de Dr. MADEIRA NEVES- médico especi.li.t. em 
sócios, meia .hora depois realizar-se,á a sessão, qualquer que seja 
o número de sócios. presentes.

Florianópolis, 5 de Maio de 1941. 
HEITOR BLUM, L" Secretário. 
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Cermen Miranda ! O padre mllall'0so
lem Hon,wood Rio, 6 (Meridional). - Noti

)li", (; Of"ridionul) - Infurl11n eia-se que os supostos milagres 
UlHn ('"UlT('sl)Oncl<!nr.ia llal' liculm' de do padre Eustáquio, que reside 
nnlly\\'()od ()UC Cal'l11cll )Iinllula no logarejo de Pol, têm deter-

a('~ha. de S('l' (,o l1ll'nluda pura . o . ~i~ado aumento consideráyel de 
prmelpal .HtllCI de um novo CII .. !V1ala ntes para aquela locahdade. 
me, cujos lrahalhns pn,.,al'llh'll·jos 
j:i fo..mu jniciados. C:lrmen Miron· 
da aluani .ao lado ,de Don Ameche, 

~~I:, S~~~.~;,~e l::~~~;';~ ~~"~~I~Oll a 

---------- ----------------'.~. "'-'-'--'-'-'

Calcula-se que atingiu 120.000 
o número de passagens vendidas, 
para a.quela 10c~Hdade, no mês 

de abrol recem-flndo. 

F.rro·guze pere ° 
I.plo

Rio, 6 (Meridional). - O na-
via japonês "Toa Marú" está 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Cura0 de Aperfelçoameato e Loalla PrAtica no RIo de Janeiro 

COnSuh11 di.ri.mente ""I:::a~~ : \\ I:or-:U 

Consultório: Rua João Pinto n.7, 8obrado - FODO: 1.167 
Reeidênci6 : Praça Getúlio Varga8, n. 10 - Fone 1504 

.' :--.O b .S ca eças do motIm 
eram dOIS Ilal-a osIn . 

Rio Ci (:\h.'ridionaJ) - O C"I)i!'10 (' o imclli'll o do t':1I'''Ilt'il'o ilnlÍ'lllo 
uTer~s~''', (~~~~ sCu'~~~on"!'a r~: f,~gia;l<! n~'slr piH:io (' C)it~; 17·iJJltl:lIlh:s.· (lIl 

;~1~0I0~~~t~~~~v;~IO~~,~~~.õ,.r~~:il:::II:I~~~'~~';~c I~;~~~(" ::::~":;::~:i~ll~s:t I::~:~::::I:II;~ 
barcSe~~~~~u:',~iol'lIlações de 1111'" Icsl(·lIIl1l1h". o ('upilüo c (J inl<'dialo, 
que sãu italianos, conCnbulnrml1 cUln o lJl'jnu'il'o c o s('gltndn uricinis (~ 
oul~os seis tripulunlcs ~Io HS!ogn'" ari m de rc\'o~l nl' ri lI'ipulaç,lo c im~ 
pac.hr que o bareo ~CSlll~SC, viagem pura a Australia•. J!IU'.. 01141" le\'õ\ um 

. '. v~Ivu.la de ea.capamento. , q~e . ' . '" A., mu~h.el ndosolrera dores ."?:'. 
. ~=~7~.~u.~ttir~~:?!:il ~~ '. " AVillA i,AS 'coíiCAsVreR/NASEM 2 HO.'(iIS I . 

~_tl(I' ' ~~~~~~€j~~i 
r~§~fJ;:~ !. • .~::;:; I. .... ' :1~~'
in'aram . ter captado uma etn1uã~.'.· • POl . ... d. 10.0;00 llIfct1c:oa. • 
radió-tele&Táfica, . confU'mando,g!: '.' 'LUXO ~~D~nNA I K:OI"I
noticià . do .'. afundamento ",dele ':, . H Ioct. • II'lIrte. • 
carl\lclro;'alemlo, •. /\' ;! .............~...... ,~:.••• 

atualmente, recebendo &rand~ li~~r~~a~li~lt:r~~n~1~1;~í:'i)~1i~i~cl~~~u:·Wil~~1\:o(Il~~~, °el~ln~!~~(t::: ;:~\~i:~~" d~JY~ 
carregamento de ferrO-luza bra~ picluetes a bordo ele ambos os nm'ios e 1)I'('n<l('11 oS ('()nSllirad(lrc.~, 
sileiro, procedente de Mina. Ge- . Posteriorm,enle o capihio do "Sloga'· soliciloll n e!'h:('g:, dos uilo 

rais e destinado ao Japão, \~lrvl~d~ed01:t~~~:~tfri~~n:lao e~~\,~;I~~d~0~1~,!;~)~"~ells 1""'11110', IIcle ill

r Camisas) Orav~tas, Pllame~ ......................'. '• .• 

~el.as du ·melhores. pelos me-. • "-'. •··· .. ·c. .... .< '.;{~{. 

CE~l~~~~S~Ó~~aC:r~~":'1~2 :: .. Gr..,n,~~ . ·. ~~!i,ço~..~rtaf}': 
Perii ÇIMllíOr OI • "para a mulher ' . 

P6~'~qÍIêCI·1 • •Rio; 6 (Métidiónal) ~ O jovem • • 
Heito~Dia."da Cru," declarou a. "' . 
um . ~e.p.~~tino ., ter inyentado ,u~ ·.e ~~.'.t;v~·.:/ ::.,h;'-~)..ir-,· ,.,. ...... _. .. :~,'."' : ~ :.~~'!".?"%!..".i}:;~'\'::~.~-:.,; __ ..~... ,'.• 
dispositivo, ~nit~te '. de uffill. . .~ (O Reli.ladên ' VIeira) . ' '; . 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:v~Ivu.la
http:UlT('sl)Oncl<!nr.ia
http:nm.ro.os
http:Ar(uncia.se
http:u.-V'a1l1ih.nc
http:Denti.ta
http:l~cnl~7.nr
http:opcra�.l0
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Dor de Cabeça 	 Rádio ZENlTE--1941I
'Perda de tempo e de dinheiro! 

Quando V.S. tiver dor de cabeça, lembre·se que quasi sempre e\1a é & ~ 
causada por desarranjos e perturbações do estomago, intestinos, ligado - ;
e baço, e não esqueça nunca que somente tratando estes orgiios é que 
licarâ curado. 

Se V.S. duvida, pergunte isto a seu medico. 

Não adeanta nada tomar pilulas, pastilhas, tablettes, comprimidos ou 
 : 	 . 

outra qualquer droga calmante da dor, porque com isto se perde muito 

tempo e dinheiro e não se fará nunca desaparecer a causa da dor de cabeça. 


Em todas as doenças o mais importante é tratar a causa, e os medicos 

•• 

sabem que a dor de cabeça quasi sempre é causada por impurezas, sub
6tancias infectadas e fermentações toxicas no e!'tomago e intestinos ; por 

isto convem limpar estes orgãos usamJu Ventre-Livre sem demora. 


V.ntre-Livr. tonifica o estomago C intestinos, c o. limpa das im

purezas, substaneias infectadas e fermentações toxicas, que caúsam a dor 
 ,.••• 	 . 

•••••de cabeça, peso, calor e mal estar na cabeça, tonturas, vertigens, aneias 

e vontade de vomitar, opressão no coraçr,o, sufocação, lingua suja, falta 

de apetite, mau gosto na boca , quentura. na garganta, em pa c:hamen to . 
 '. 

•••• 	

.
peso e dor no estornago, mal estar depois d e comer, a rrotos , azia, prisfio 

de ventre, dores Ilas articulações, indigeslflo, dores, colicas C outras per
 I: 	 : 
turbações do ventre, ligado e baço, mau h"lito, preguiça, somnolcncia e 

maneza geral, coceiras, certas molcst ia s da pele e dos rins, nervosismo 

e outras alterações graves da saude. 


Tenha todo o cuidado com sua saurle. 

Para tratar a dor de cabeça e estes sofri]aentos perigosos use Ventre ~ 
 I 

Livre. remedio csplendido, que se \"(~ndc hoje nos mais importantes 'I O rádio de grande alcance.-Falxa ampliada -Aparelho de baixo rtI 
paizes do mundo. 	 XI preço.-SONORIDADE. BELEZA e DURABILIDADE, 

Lembre-se sempre: ~ DIstrIbuIdor: RADIOLAR 1'·
V.ntre-Livre não é purgante 

:: Rua Trajano, 6-Florianópolis Vendas a longo prazo 111 
Tenha sempre em casa alguns 


vidros'de V.ntre-Livr. 
 Iil 	 ~ 
1iI11.11l1i112l~1i11i11i1 1':•••••••••••••••••••II~~ Iillillil i!:9i 

Iç.;! SI~n~~ 
r-;;; FLORIANÓPOLIS, O I 	 ! SANGUENOl 

As tIaS! figurru ao lado representam : 
ao a lto. um microscopia ; a o centro, a 00· 
beca de um vorme da Opilaçã o grudado (Fer••la 11••1)I ~~~é se~e!t~!~aa~~:e ~~~v-e~I~ Ie e 	 no in lesli no de um opilado; a. ~m baixo. a E' o uoico rorlilicilnle 00 
bocca do mesmo venne mostra ndo O~ den·mais saborosos pratos aos menores preços ' 	 mundo com 8 elemenlos 
tes, por nleio dos q U089 se agarra Ó m ucosa lonleos: Phosphoro, Cill

REFEIÇOES A QU ~LQUER HORA 	 do Intestino. elo, Àrseolillo, VilnC!dato,
Gracas 0 0 QJonde Qugmcnto que o m.i" Rua João Pinto - 27 	 etc. Com o seu uso 00 IItr.crcscopio permille. põde -so apleciat a ma · 

Deira pela qual p verme voe prejutii car o de 20 dias, nota-se: 
doente: a bocca, gendo uma especie de

185 	 -!~3....\i 
1 - Ltvaota.ento lerII . \ 	 VE'ntosc: , chupa um pp.daci.nho do mucosa 

q \!e en:;het C! :!: ua cc:vid r;rde o nesse pedo  dl~ lôr~1 e voltl Imlllcdl.
I IIcI" JIID BtIDdo Im lua CID Dor corrllpODdlact6 d~ho Sl· en leT"Ja m os den'e s minWl.culos qUQ .. do Ipj:elltc;~~!i~~~:~~~::~:O·~~~: (:~n o ,nA

&tt de fi ca r LJVRE deUea I Tac.- , lO OI Q ultima tig Ut~ 1 mostra. 	 2'· De ~ epp lIeclmcDlo pc:r
IInIIIuIIDlI ntIItrl" lob N: &U I. 1818 bale{icioe d o N ovo Zloo-pad 0... Scholl 	 com ,Ith a.. "tirei de 

m	 
ti.S uper-Sua"e . 6)01)," maia macio. Euea A~im, fica o vetme solidamente iDs\al 

DA lições. sistema moderno, para se :~~to·~~'::!':oed!c~k!c:~ lado. i\l9and~. d ia e núito, pequenas q ua n beçl, Inlo.ut. t ncrvo.la; ~~::=.r: tidcdes de scngu~. a través o insig nifican to 
IKDvolvam. A. cala.. contem D is.:os o olido abelto pelos dentes, a o mesmo te!ll· 

' habilitar, mesmo sem preparo, ti proflssl1o caUo. e dar" 1101 ~" antes que I C d e	 1'110; 

de guarda·livrtts. Ensino com o auxilio de M edicadOl .,.r.extirpar pnunptamcntc 	 3' -Combate raC!lcal d. 
po que laDça uo ~mnque um veneno p tOprio. caUoae c..llc»id.d~. C uat am uma inai&ni 


Ibncl. - valem maia que Esse é a ob ro d e um verme só. lmogin8""

.... 4 IIvr08 que guiam facilmente como profes · 	 lieprcaalo ncrvo•• e do _

e nUDca. 
;.;, _ sor partIcular. E cómodo habilitar-se ao pé Bxittem f'orrnatot 1*'- C.lto., C.II011i • ..recl.ento de '.01 oa 

dadct. JOPeUt e C.IlDe MoUca entre ae, a gora, o ma l que lazem os milharoB d. 
v, do logo, ,em meamo desatender os alaze · OI dtdot. S.u. Dr. achoU. A' venda em vermes q uo uma mesmo pessoa pôde trozel 1U011 

"... . rea. O . curso completo de 12 lições, que 1A>do ...... DO JolestiDo B ter-,e-ó jdeia da gravidade ... - ".,mento de pen
OV. rarâ em 4 melieB e um diploma graUa ea- desla doeDça que tanto ataca a popula ção Vlrlando de 1 a li tllo" 

peclalista em contabilidade, cU8tam apeoRe do Brasil. O SlOI.tUI r! Im. Ir.o

390' em 6 prestações. Peça pro8pelo hoje mesmo, ao au Felimlenre a Opilar;ão é combatida ~ e Ik~Cul m••clcnllllca.

tor mllls conhecIdo no Brasil. Portugal. "rrlca; tem mais uplollo do dr. MaDoeI Soa
com ellicacla pala Neo-Necatori.D.a. Uma 

IIÓ dose de N...,.Necalor!na bo5la. as mall te_ deC est",
das vezee. pala mataI todos 03 varmes da~: ~u::~~ ::c.rJ!:~ Br~:~~I./l~u~"~~!~: J:. ':.~"I94~e~!~!~ I Opilação. limpando completameDle O 1Il.,

1:176 Sfto Paulo, 	 I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NeCâiôrllllG Dôr de dente? = Empresa Nadonal de Navega~ao. Hmpcke» S 
Antes de comprar um _Rádio-Receptor,! 	 ••

• Transporte rápido de passageiros e cargas com os vapores faça uma visita à firma I••H............... ... 

• <cearl Hoopcke" e cAna..; unicamente de cargas •• 	 ..................... 

• com o vapor .Max". 	 ............,c..._.c.........
GERKEN & elA.• 
• à rua Felipe Schmidt, 34
•• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS.·c f d Rãd' Representantes e

• • Agentes Autorizados dOI} a ama os 108 Viajantes 


- ......- .......- .......------........-"...................---- PrecIsamos para todaa as 

- linha fpolls.-Rio de Janeiro IlInh8 fpOIIS.-Rlo de Im.'" \U'" PI.,lanopolls. •• ~ L..I I • I ~ S e zonas do PaIs. NElgóclo sé• Es I 11 I h S f . 	 r-" ~ ... r-" rio e lucrativo. Ótlmaa con
• ca a : a S~~t~s. ranCISCO Escala sao h811t1SCO Laguna · • Vendoas à vl' sta ~ a longo prazo' Cartas à FÁBRICA . DE 
• Transportes de passailelrol • 	 601 ;<CaIxa 

• e carltaB. I Transporle de cargas Transporte de cargas. .'~r.;~~~~~~~~;;;;;;;~~~~~~iiiii;iiii;!i~,;. ,-.. . 	 ------ ·.1PAQUETES PaqUtlt .Max' 
cCarl Hrepcte. dias) e 16 Paquete -Max. •• 


-Ana' dias li e 23 dias 7 e ~ .. 

dias 2 e 17 •
•• Salda á I hora da madrugada. 	 • 

• Embarque do Srs. palugel- Saldas as 18 horas p. m' l Saldas á 1 hura da • 
• ros alé ás 22 horas das ves-	 madrugada. • . 

I 	

I 
18 11 11 I• peras daI saldas. 	 • 

Ordens de embarques até ás Ordens de embarques alé Ordens de embarques até • 
• 12 horas das vcsperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas 'Não póde "'iv. "úde com um aa.......
I saldas. 	 das saldas. : 

~"a,rO a corl'er ,~'" velas. O ELIXIIl DE Ro. 
• Observaçõel: :r~la~s~:~I~~t:e~~~e::~~~:::' d~O at~eSsCt~~~rl~e dvaacc~:a: , G.'; WIRA,.o·ph.~aceatic:o chimico , ~oão da 

:--~~... " '. .. ' . :----. -. ; -' ,,< ~ç;-< .>f) ;~\- '.;. ;'~~~~-;:-'.;:.~-~·:-'''-,~>r--''-~--~-4 ' . 
: E' expre~~~~e~tem~~~~~b~?: ~eac~~I:~~:~Ir~; p:s~~~:~: ~ re~~:o P~I~s ~:~~~~: . 5110' Su•• snveira~ ' i ·o ;'m~io.:, '-~~~lIr~tivo' do na• 

• cRlta Maria..	 ' 
• Para mall InlormaçOel, n. sede da 	 • ....: ... o ELIXIR D~ ·N:OG.n:~~: é m ·I••s ::õ·qlle;II ':
• Em'OrMCI NadoDal d. Navegação Ha.pck. • 
• 	 , rua Conlelhelro M.tr. n," 30. • .am: aoná., .é .amS....OLO! 
I~••---••_ .....................I 
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• IIIlIt-ferca 'eln, ... laia .. IM. 	 ,......~..................~......................................................~................~..~~~~-~~~~~~- ---

\ 
í ' 

Já sabia que 
( ;-:-"trl\7, 1<).( 1.['~a Baia 19~? o5c mosCl~,it05 


Fundad, em 1870 Side: BAIA v~;~s~~~~~a~~:~:b~~·-~d; transmitem '., 

tomando regularmente Emul
são de Scott-o remedio ali
mento que contem olce de fi
gado de bacalhau combinado 

Seguros Terrestres e MQI"Ítimotl MA.lRI 
com cal cio. É quatro vezes 
maisfccil de digerir que o oleoDad ús relativos ao ano de 1940 puro c por isso applicada a


Capitdl Reallza(lu Rs 9.000:WOf()()() tódos os estações do cnno. 

Reservas. mai s de 54 .700:000$000 Faça economia pre- ~
I 	 Responsabilidades assllmidas, ~ 929.7 19:000$000 fer indoovidromoior. ~.. . • 
Receita 28.:158:7 t 7ti970 ',rl5CIlprole(,lo,.elaI 	 se fi. estlll"l.r(. noAtivo em 31 d~ dezembro 8S.964:965ti032 vimo e no envoltorlo. ., 

. Sinislros pagos 7.323:826~~OO 
Bens de raiz. (prédios e lerrenos) • 22 3j4:000$OOo EmULSiiD DE 5COTT

+'",,"'.&,w. ! , 

Diretores: 
Dr. Pamphilo d 'Ulra Frehe de Carvalho. Epiphan io José Acácio Moreira Nãu ~rris(ILlc a snúdc! Exija F1it para matar 


de Souza e Dr. Francisco de Sá. 

os 1l10SllUi(os. As ill1ital/'l'S são gcralnlcnte 

Cunsultas e plHeceres 
ADVOGADO 

incíil'aZl'S - Illuiws vezes perigosas - c, 

Agências e s "b · ~!(ências em todo o tcrritúrio nacional. 
 Ações civle e CO IDP-rcials 

Sucllrsal no Urugu~i. Regulad ores de avaria.s nas prin VISCONDE DE OURO 
 quasi sempre, dinhciro oesperdiçado. Flit 

cipais cidades da Amt'rica, Europa e Airica. PRETO, 70 é vcnd idu S('.l1l1..'nle em latil am:lrda, invio-
Fone 1.277 

Agente em Florianópolis 	 pul"crizado não m~llcha. 

CAMPOS L O BO & (;". ORa RICARDO 	 Ma '. os mosquitos com
ItUA FELIPE SCHMIDT N. 3{l 

CO/ICe 00514/ IIJ · -TeleolwntIOB3-End. Te/ .• ALLlANCA. GOTTSMAN
Sub·Aqente em LaqullO. Tubarão. ltajai,


Blumenau e Laqea. Ex-chefe de cl/

nlca úo 

Hospital de 
Nuernbel'g 

(Prols. L. Burkbardt Perigo por toda ~~~~~~~~~~~ 
e B. Kreuter) 

Especialista em sur 
gem, a vida vai-se toro_odDUrw gia Get-ah cadu v~z mais complicada. Já 05 Disturbios Renaes 
Dão se pÓde mais aodar des são a sua CAUSAAlta cirurgia, gyne preocupada:Ileote ous ruus. 

colog1a (doença!; de Por toda parte há o perigo, 

Com asfc~~!~es que RHEUMATISMO 
Juntas rigidaseinchadas, com a tortura per· 

sistcnte do rhcnmatismo. A dôr faz com que
senbora.s) e partos. por exemplo dos automÓv eis. os dias pareçam mais longos, mas as noites 

Mesmo em cima dll s calçadus dão a impressão de interminavcis e não propor·Cirurgia do 8ytltem a cionam ao seu cori,l0 soffredor o descantSoDão se está livre de atrope 
lameotos.. Este e8lado perIDa_ que os seus rins nào estão trabalhando como 

nervoso e opt:ra<;lÕH!i 	 tranquilloquenecesstta. Deverácomprchcnder 

de p!s@tlca. Dente de preocupação pertur deviam e não terá V. S. allivio emquanto 
CODsullorlo ó ·ruII TUI" o elles estiverem affectados.ba 08 nervos das pessoas lra · 

Milhares de homens e mulheres existem.DO. 18 (d<l~ \(! 6a 12, • \las e. lumbém, de algumas padecendo horrores, embora pude!!lem evitardOB 11i,,;, lé,3U) Te,. fúrtes , que não se cuidam de vez esse soffrimento, seguindo o simpleli 
~,bon.. - t .l!1l1i conselho que aqui damos.bigienicumeote. Nas grandes 1 

Resldencillo ~ ruiS. E;,  metrópoles o progress!J está É nc:cessario repõr os seus rins em. condi. 
ç6es normaes de funccionamento enio haleves Juolor, 20. - seml're ao lado da complica para isto recurso melhor, mais rapido nem 

TelepboDA --- t 1..\ \ ção. Nestas condiçõe~, nem mais seguro do que co~ar a fazer uso das 
lodos os seus habitanteR se Pilulas De Witt, ainda hoje I 

É clarlJ que ás Pilulas De Witt não se irá 
attnbulr a propriedade ridicula de curar todas como (h·,em. Esgot/lm-8P, per. as doenç,as renaes. Elias são feitas para o 

pódem alimpntar e repous~r 

dem fosfalo e outros el~meo fun espeCial de acabar com o rhcumatismo, as 

tos iodispensá veis ao Bist~mll dOres nas cost.1.S e os soffrimentos e abatimentos causados pelos di. 
turbios dos rins. As PilulAS De Witt não 56 o libertarão dos seaa 

nervoso. ESRI! a razão do su· padecimentos, como resto1.urario o seu vigor e a sua vitalidade, de.-ido 
cesso do Tono!usl8U eotr.. os , sua magnifica acçio tonica.. A venda em todas as pharmaci&s. 

~sgotados das grlln<les cidll 
des. Ao fim de du~s ou trê~ 
inj~ções, SI'Dt!lm ·se renova · 
dos, retemperad08, como se Pilulas DE WITT 
tivessem llozlIdo tllgumas se 
manas de férias Dum clima PARA OS RINS E A BEXIGA 
de montauil!l . Jadlu.da..s para Rbeumatllmo, SdaUca, Dares aa Cintura, Olsturblol R.....Antenol- Nlorais Mo,Iestlaa da Bezhra t: , em IIU"'. pata enfermhlad.s produaldu poc ..... 

de ac\dourico. 

(0i puPÇljão 1C)gnl iSln 


Das 8 às 12 e das 15 às 17 

Miquelinho. 6. FLORIANOPOLIS. 


.ABAICA DE MOLDURAS .sAo PAULO. 
C :n:zt.r~811erBd~ ~oiu~ AO 

R.produçõc8 e ampll'ções Ilrllau",. de reuatol a óleo. 
pastel, craloo e répla , Moldura" ovais, catedral. (limerlchna.) 	 Terrenos no Balneário 
trllooa. (dOI" cabeça.) e obloDgas, quadr~8 de e.\i1o e meda Escolha j4 o seu lote de ter

Ibõel. Foroocomo8 lodo oervlço completo com .Idros coovoxos 
 reno no Balneário da Ponta do 

;~rr~a~e~~~t~: t;!n~e~~lot:l:(e~lt.m~~~~I~el.~~tN~~~aJ:~lculad08 . do Leal. As construçlleS aumen

PEÇ4M I.bTAS UE PREÇOS ILUSTRADA~ COM TODOS OS tam. A planta dos terrenos acha

DIl'fALHES . se com o sr. Arl Santos Pereira 


KUA CARI.OS 	 nOTELBO. 450·· Te!. 3·1720 · · l:od TeJeg, que se acha encarregado da.CARBRAN••- I'ÃO PAULO. venda dos lotes. 

celamenlo do aumenlo de 16% que vlDba seodll 1·"lurado a mais 

aobre OI preço. de 111 catall·go desde Outubro de 1939). 


CbHmamo8 a ateoçao ne DI dlétlolos clle: I!S sobre o cau· 

ALUGA--SE 
---..--- Ótima casa lIara olg6clo. Im

.J.hl .l1I N t ~ Jll ,." . f1 ,onlo clatra! da cldadl Crua 
~(~~Cli:&G ri (®~ Cli:'iSl@Vlrad.IDtl•. 3),llamllim.1. T ~&,T a v. vlndl todo o mallrla! di .A· 

Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma brtca di anllalos di coara 
boa instalação d~ luz ou ll~t.er materiais elét~icos. em seu próprio A Ir~:I~:'L~ B~I~'IArlO 

mteresse, VISite sem compromisso a 142 v.la 

INSTALADORA DE FLORIAHOPOllS Quem achou? 
Entre a Praça Dias Vplho epois. seus artIgos para presentes e materiais elétricos, seus preço:,; a cidade perdeu-se uma pul · 

não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para selrlDha de corrente com u 
instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de ma medalhinha de Sã" FraD
$700. e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos clsca de Assis, ambas de ou

ro, Pede-ae a quem as achouInslaladora de Florianópolis a:~~e~aD:: G:~::f:11~83S.Da 
RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, li-Fone 1674 170 5'-3 
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• (nllO- TetA·lelr., • ti la,...... 

E O lucro 
será VOISO 

Com ou sem liquidlção, os noSlo. Irtigo., .ão sempre o. mlis blr.toa de preçl. VeriFiquem e conFrontem o. nosso. preço. plfl o mil de m.io: 
ARTIGOS PARA INVERNO Alvejado especinl, peça de 10 metros 14$500 I D I V B R S 011 

Cobertores espeCiais para solteiro 
Cobertores especiais pllra casal 
Cobertores Xadrez para solteiro 
Cobertores Xadrez para casal 
Cobertores para casal, em lindos desenhos 
Cobertores de meia lã, debruado em selim, para 

casal 
Pelúcia IIS8, bom artigo, melro 
Pelúcia estampada, grande sortimento 
Pelúcia estampada, superiores 
Pelúcia estampada para quimonos, cores firmes 
Pelucia fustão em :llversas core~ 
Cachás, de 1$&00, 2$000 e 
Esponja peluciada 
Esponjas em lindos padrües, 3$300 e 
Esponjas escuras para senhoras 
Casemiras para denhoro~, a começar de 
Casemlras .'I.ngorá, para costume 
Casemiras Xadrez, para coslume, pu ra lã 
Pull·Owers sem mangas para homens, 6$900, 10$ e 
Pull-Owers felpudos para homens 
Pull·Owers c'Jm mllngas e feixe para homenE 
PuIl-Owers de pura lã, sem mangas para homens 
PulI·Owers de pura lã, para homens 
Coletes sem mangas para homens 
Coletes de pura li!, sem mangas para homens 
Coletes de pura lã com mangds para homens 
Terninhos de malha para crianças 
Casaquinhos e blusinhas para crianças 5$500 e 
C!lsacos de malha para senhoras 
Blusas modernlssimas para m,lças 
Sohretudos para rapaz, 11. começar de 
Capas para colegiai~, a começar de 

SE D.'\ S 
Seda laçoné 
Seda Romain, arligo superior 
Seda (Jranitê 
Seda Peau Dange 
Seda Laqué, lisa, listada e xa~rez, bom arligo 
Seda Organza em xadrez e li~las (para saldar) 
Seda Org:mza, estam\ladas modernes (para saldar) 
Seda com bolas 
Seda estampada d~ 5$, 7$500, 9$ e 
Seda à Jour de 5$000 e 
Seda Lumiére para combinoção, largura 90 cenl. 
Seda Langerie, de 6$000 e 
Seda Lumiére lavrada, artigo bom 
Seda Jersey, largura 1,40, 8$500 e 
Seda Givré. artigo bem pesado 
Seda Frisotine de bôa qualidade 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$700 e 

CAMA E MESA 
Atoalhado superior, larg1lra 1,4u 
Algodão bom, peça de 10 metrps 
Algodão superior, largura 90 cents. 

Goodyear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 

S6lto! de Borrachd-Mangueiras-etc. 


Produto! da 


com Fábrica em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

Carlos HC2pcke S.A. 
Floríanópolis--Blumenau-Cruzelro do Sul 
- Joinvil!e - Lages - São Francisco do ::iul. 

Mostruário em Tubar~o. 

Representações Estado de S. Paulo 
Firma estabelecida na praça de São Paulo, com gran' 

de tlroclnio dêste ramG de atividade, Idônea e dando todas 
as relprênclas que lhe lorem exigidas, desejando ampliar 
seus negócios, oferece seus serviços para representar Flr· 
mas Comerciais e Industriais que pretendam expandir seUl 
comércio com as praça de SãCi Paulo, Santos e Campinas. 
Para melhores esclarecimentos, poderão dlriglr·se direta· 
mente aos interessados: PARADA & CIA, LTDA. 

Caixa Postal, 715, São Paulo, 

11$200 Alvejado da ~elhor qualidade, peça de lo metros 
IB$800 Mürlm mercerlzado, bom artllZo, peça de '? melros 
14$800 Cambraia espeJia~, enfeslada, peça de lo Jarda!, 
1!I$800 Cllmbrala mercerlz!lda,. enfesthda. peça de lo JdosI30$000, Morim de c?r, .bom arllgo, de 18500 e 

eretone meIO lI.nho branco, largura 1.40 
.t5$000 Cretone melo linho branco. largura 2.00 

1$400 Crelone mel? li.nho bronco, largura 2,20 

2$000 Cretone meIO linho branco, lal'gura 1,40 

2$500 Crelone meio !inhO cores, largura 2.00 

3$000 Crelone superior, branco, larlZura 2,20 

2$900 Chltão superior, lindos padrões 

2$500 Reps para cortina, bonitos desen!los 

Ô$OOO Rep~ enlestBdo pura cortinas 

3$800 Colchas para ca.sal 

:1$900 Colchas mercer!zadlls para solteiro 


11$t\00 Colcbas mercerlzadas jlara casal 
16$000 Colchas mercerizfld~s branca para sol.leiro 
20$000 Colchas brllnca, meIO linho potra sollelro 
12$000 Colchas de veludo para CIIS" I 
12$000 Colchas de sedu, com ~ic(). pum casal 
16$000 Colchas de seda, coro !ranJ'I> para casal 
Ib$ooO Colchas de pura seda, com franja,; para casal 
25$000 Jogos de renda, para quartos, 7 peças 
10$000 Pano enlestado pura colchão _ _ 
18$000 Toalhas pa~~ rooto, d~ 1$, I$)()O, 2$. 2$())0, 3$000 e 
25$000 Toolhas blglenlcas, duzla 
10$000 Toolhas de hallho em c~>rps 
6$000 Toalhas de banho, legitimas Alagoanos 

9$000 T()alhas paro chá, com fj gllllrdanapos 


1~$500 Lã Rose Marle, novelo 1$000 
I, $500 Ternos dI' casemira para homens, a começllr de Bo,ooo 
16$~o(l Ternos de brim para homens, a começar rle 30Sooo 
18$"00 Camisas para homens, a começar de 8$00(> 

1$800 ~uecas paro. homens, a começar de 3$500 
3$800 Calças feitas para homen~, de 8$, 10$ e 12$000 
5$500 Jogos para batizados a partir de 12$000 
6$000 Su~pensórlos para rapaz 2S500 
4Uoo Suspensórios de couro para mocinhas 5$000 
6$000 Jogos de couro para rapaz 8Suoo 
b$ooo Boinas para colegiais 7Sooo 
1$500 Porta escova 2$000 
2$00L Fita métrica 2$000 
:3$000 Lenços a partir de $500 

12$000 Veos para noivas 10$000 
l1$oon Grinaldas p/Ira noivas, de 5$ e 10$000 
15$000 LilZas de borrocha para senhoras 1$500 
11 $000 Bluso de ,lersey, '\0$, 15$, e 15$000 
14$500 Sobrinhas modPrnos, em gorgurão chamalotes 18$000 
22$000 Sombrinhas modernas em seGe 28)\000 
:15$000 Capas para Behês, de 9$, 12$ e 15$000 
~8$000 Cllsoquinho de malha para Bebês :)$500 
58$000 PorIa nlqueis 2$500 
28$~oo Camisas Socl'ga Leão, para rapaz :18500 

J$()UU Comislls com l"ec11o, poro rapaz 3$500 
4$~00 Camlsos Socega Leão, para 110mens 4$50& 
~$aoo Comisa8 com lecho, parll homens 5$00:> 
~$ooo Pastas de couro par!l colegiais, de 10iS e 13$000 
($000 Malas para viagpn~, temos grande sortimento 

121S50o Babadores de organcll 28500' 
15$000 T:>albas parI! chá, com 6 guardunapus, lindo desenho 15$ono Escovas para roupas. de 5S e 6$000 

Algodão enfeslado, especial, largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o curso prolissional 

ainda,A'CASA 5, ~bRIÊN'TAL"'"E:":.;, 

!~~~~~ ~~~~~~~r~~n~~:: B:~~s~~á~ ~~~e
6 

guardaDapos 
Pono renduda pllrll' cortina, metro 

2$800 'J' E C I DOS 
5$:ioo Linon 
5$000 Linon estampado 
7$80u Voil liso 
3$500 Voll estampado de 1$5, 2$, 2$5 e 
8$iloo Organdl liso 
9$8110 Crepon para quim,mos 2$5 e 
6$500 FUSlãu branco 

12$500 Fustão mecerlzat!o em cores 
6$000 Merlnó em diver8as cores 

10$0('0 Merinó prelo mercerizado 
7$000 Zelir, de 1$5, 1$8 e 
6$000 Tlicolines, de 2S5, 3$. 4$ e 

12$000 Brim branco e azul marinho. para colegiflis 
9$500 Brim 07.1>1 marinho mecerizado 

II $500 Brins diversos a compçar de 
7$'JOo Mescla superior, de 1$8. 2$5 ,. 

Opala lisa, de 1$2, 1$5. 2$, 2$õ Il 
3$Goo Opala estampada, de 2$, 2$5 e 

10$000 Cambraia finlssima, largura 80 cents. 
14$!l00 Setim eslr.mpado 

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke). 
fone 1642Cia. Goo~year ~o Brasil I 

Farmácia "Esperança» 
do 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã será a sua preFerida. 

Drogas nacionais e estrllngeiras 
Hc.meopatia. - PerFumarils. - Artigos 

de borrlcha 

Garante·se Il:exata ohservância de receituário médico 

P!lEÇOS MODlCOS 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do 

MtU RM\úO, PAP.~ TOS&tS tU 
50 ACONSElHO UM I\tME.Dio, 

IXtElENTE TONI(OD~ PULMOE~ 


2~~g~~ P E R F li M A R I AS 

:$500 Leite de Colonia, vidro 5$500 
Esmalte Cutex, vidro 2$800 

1$200 Creme Nlvea, médio, tuho 3$500 
1$500 Bllton, Michel, Zande e Tange 2$800 
I$~oo Baton Tentação 1$500 
3$000 Boton Uolgate 2$,) e 3$300 
3$000 Rouge Adoração 2$000 
3$000 Rouge Royal Briar 4$000 
:051800 Sabonetes Realce, Carnaval, Colgllte e (iodiv8, um :$000 
3$800 Sabonetes Lifebuoy, Gessy, Levt'r, Palmolive, Eucalul 1$400 
2$800 Talco Malva, lata 2$7 e 

a$ooo Talco Ross. lata 2$8 e 

2$000 Pastil para dentes, Alvidente 

5$000 Pasta para dentes, Colgate 

2$000 Pastli para dentes, Kolinos 

4$800 Pasta para dentes, Ges~y 

1$300 PÓ de Arroz Royar Briar e GlIlly 

3$000 Pó de Arroz, Adoroção, 2$ e 

h$ooo Pó de Arroz, Lady 

3$000 Pó de Arroz, Coly 

0$500. PÓ de Arroz, Malva 3$ e 

5$500 ILoção MHlva 

2$000 Oleo Dirce 


13$000 Brilhantina Adoração 

um grande sortimento de meies, linhes, Fites, 

casemiras, cepas e muitos outros artigos. 

3$700 
3$800 
1$500 
3$000 
:1$300 
2$500 
3$000 
3$000 
2$500 
5$000 
5$000 

18$00() 
1$000 
3$500 

rendes, 

Associacão Comercial de Florianópolis 
Assembléia Garal para a possa da Nova Diretoria 

De coolormldade com os Estatutos e pcr determlaacão do sr. Pre· 
sidente. convoco os srs. associados para a sessão de Assambl61a Geral 
Ordlnilrla que se r8aUzara, na séde sociaL à Rua Alvaro de Carvillho,
lerca·leira, 13 do correnle, às 19.30 horas, Dara a leitura do Relat6rlo 
e posse da Nova DIretoria. 

Caso não hala número legaL lar·se·' nova convocacão para meia 
hora mais tarde, funcionando. enlão, a assembléia com quaJqaer mimero 
de sócios.

Florian6polIs. 2 de mala de 19U. 
ROGtRIO GUSTAVO DA COSTA PEREIRA. r. secretirlo. 

1&2 8 Vd. 

Molé,.tias dos rins e coraçãu

I o TONlCARDlUIl Iônico dos rIo. e do coraçlo lImpa a 
bexiga, o. rln•• a! nelrlto., arei... fóllcll8 ronal.; aumenta ai 
urlaa •. TIra ai Incbaçliel dOI pé. e roolo, bidropslao, !alta de 
ar. palpltaçlie., dôre. do coraçlo, aoma, bronquite aom6t1ca,
arterlo-eBclerole. 

RemélHos das senhoras 
E' o lôoloo utero-ovérlo SIIDANTOL que restllue a I.UdeI perdida pela aoemla, palldes, magreza, la.1I0, IIIIrel brano.... 

regulador dll8 vi.'tas, da! doençu do ulero, ourlol, evita 
u hemor.agIu, anlel e depol! do parto; conlra Iodu ai enfer
mldadel da. lenhorae de qualquer Idade. 

Le80eS do coração e asmaI 
conlrau~d:Op~I!~T~~~C~~d!~~c:c~e ~,~pf~"e~I~J!
mento das vaU" e ar\êrla~ bronqulle BIImAUca, aneurIama, 
:~U:':açlr:u::,~=~ !:II~~I~::r~vII:~~DBe e_.... e dlll'8ll 

Aos fracos e convalescentes 
Devem ular o STENOUNO, que lu engordar, aUIDeota o 

vigor dOI mdSClllo! e do! nervol. Forlaleoe o sanlue na. pe!.
lOa8 anêmlcal Evita a IoOOroulOll8, olcatrlza O! pulmlie! doenlee 

=Ko:u1ada~!:-à ~~~::~J::'': ~e~::I:'~ta:'r~a::e=~~ 
convlllellCenÇB 6 raplda. 

Sifillis - Péle - Reumatismo 
SPIROCHETlNA ê ueada oa! moléslla! do BIlllgue. !IIlUo,

eozema!, lumore.. darlbro!, elpInbBl, llalulu; purgavlle.. ler
dai, ""ncro!, eMlróluIu, reumalilmo. 

Únloo depuraUvo que Umpa o corpo. Ionll108 e engorda.
Depolllarla!: toda! u droJlBrta! de Slo Paulo e RiO. 

AS SENHORAS DEVEM USAR 
em suo tol" tte Intima f O'11 ente o MEIGYPAN, de 

grande poder higlenloo, conlra molesliaa oontilglo8all 
.uspe,tIlB, Irrlt~çõ('a "~II"nah, corrimento", m()I~~1i 
tllI .. utero·voginllls, mel,Uea e tcde !O!te de d(lt'll1J81 
I JC8:S ~ IrllDde preaenllU,u Drrogcrlll P~cbeoo, Rio. 

2 
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\'UTIMI ........... 

D,. D..I~Mc.lI••"" 

D/arlo VIsp"tli"tJ '., .... 4~..... DE5ANIMAO
=.r'.=:"_~.=:
~.4AI ____........ • caIR .... li. C••IÇJ.t P 

Redllc91l0 e onlolna. , ... ~IO.:. ..... 
r.a JoIo PInto a. li Anl.IOItt Ttcnl(O 


Tel 1021- el!.. poelal tS9 Or. Paulo Tavar •• 

:.r;.::o~e":ctc.mpac:'rlolSSlONATUIA! sa. h uloINjB'peolallzado rem .RI· 

N. C."tt./: r:::.~'lta~r3:'~o:.{~~~ \UDlver. 
AlIa0 f 010lI0 Gábhfete~i de ,i Ralo X naoou 
Trlmeetre tllOlJ(. ~.ut~o::,ri~O!::~BrD~ef:::Bem""fOI 

IlIa t8000 Corat)lo•. : pulmll",; ~ ,,""aula · biliar.Nu.ero ....Iao 1180 :;.;:.... ~ ..• ell6m&llOl. eto. 
Radlotlralt••••:=~.: r.dlotlfal188N, ,,,,,,,., ! 

bao Sociedade Cooperati~a d~ResPoIlÍlBilisadad. (D~~c:.:a~~~i~~alj!.c'!t"~~~'aaa.-tre
Trba",tre Limitada cardlaoa. por melo de traçado. 

AuoilolOl medlaot. Mol,"cln Banco de (rêêlitôrPôpular e A9rl(011 (Deter!1~~~~:F.:~~:~:I~' da. 


de Sinta (etarlna IIlaD~~~~a;~~ecrÜ!~d~~:rDa). 

Rua Trajano n.O 16 - S~ prOprla (El[a;::~q:gd':.1 :1':f:'~N~)~ do 


Registrado no Mlnl8térlo da Agricultura pelo Cl'rtlllcad,J Gabinete de IIsioteraoia 

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. Ooda. cartas. ralol ultr.·vloletal. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA r.lol IDlra.ver:::::~ e eletrloldade 
C6dilros ulados: MASCOm la. a 2a. adiçlo Laboratório de microscopia e (8FIlISPIRIRlI

FLOlUANOPOLiS análise cUnicaQuer ser feliz 7 EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES dExaa.m,r8l'II.d.edl.,!DDllu.teIOOparadodlmiagpanólultdltC.~ alivia e reanimaEm negoclos, amores. ter soro Emprestlmos - Descontos - Cobranças .6
le, saúde e realizar tudo que e ordens de pagamento. :~: d~:~: d:a U~Ir::. D:ea~~~ileesia1 Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khlva. Tem corre8pondente em todos 08 Munlclpi08 do Estado. Aachetn ZoDdeck. para ~IIIgIIÓlllOO -===;::;::;::;::;::;::=;::;::;::;::;::;::==;::=

Repre8entante da Caixa Economlca Federal para A vende preoooe de IItavldez). Exame doi I~Caixa Postal. 407. Rio de Ja d A óll d E t d d P b s t I poz\ e_rrol. Uqutdo raqulaoo e
neiro. que lhe IndicarA o melo a~ Jl c::me~tratae~ M810e~n~~V~~obr~om or e o quaquer ~:'lglza ~t:o.eluoldaeao
de obter Irlumpho, prosperlda· AVISO AO POVO CATARINENSE 
de. lortuna t saúde. Nlo hesllp. Palrl todos OI coupons das 11611l'a. Fadarail a dos Estldol Rua FernanTo Machado. e 

da Slo Paulo. Minai Barlil a Parnambuco. Telefooe 1.195 Linha direta Porto Alesr~-Florianópolis-_--==.===.-==~--I Mantem carteira etlpeclal para adminlstraçl10 de prédios. P l O R I A N O P O L 19~ 
Recebe dinheiro em depósito pelas ---------  Empr~se Jeeger & IrmãoDro Remigio melhores taxas: 

C/C à dl8poeiçao (retirada livre) 2% Saldas de Florianópolis às terças e sábados 
CLlNICA -MEDICA C/C LimItada 5% Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

Molestlal Internas. de CIC Aviso Prévio 6% (ASA ANTENA às quartas e sábados 
Senhoras e Crianças em C/C Prazo Fixo 7% Mudou·se para a mesma Saidas de Araranguá às quartas,Oeral Aceita procuraçl1o para receber vencimentos em to- rua 'TIradentes, n' 56 


. CONSULTORIO : da8 a8 Repartições Federais. Estaduais e Munlclpal8. ElpeclaUdldll Im connrtas de 
 sábados e domingos 
rAdlol e di uarelbos e"lrlcasRua Felipe Schmidl- Edili Im nrlL I_Aqanta am FloriuODOUI: DAVID SILVA

cio Amélla Neto--Fone 159í! Serledadi!' e prontidl1o PRAÇA 1/\ !IE NOVEMBRO 

RESIDENCIA' 


9 ás 12 e 14 As 17 noras. .eT,H,RITISMO·GOTAoRHEUMATISMO Preços ao alcaBca da 
-todos-

Av. Herclflo Luz. 186 
- Phone: 1392 - FACILIDADE NOS GASE DE SEDA 

PAGAMENTOS Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. YOSO" Att.nde a chamados 
d 4 ,RAIIOSCO 'DOMI.OA~ DU4 UUW'fO' fI- DIC 1--------~v.'!!'24~ I~i~ ~ c;e~' 2-=s7~~~lr;a;au~~~Pliciana. 78 - Caixa Postal• 

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

artigos por preços ainda nunc'" vistos. Todos os nossos artigos slo 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 relaçlo dos preços de alguns 


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

SEDAS ICretonb Royal Branco, 2,20 meto 6$200IPulover. art. fino para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado metro 2$100 Cretone R •. yai, em cores meto 6$200 Pulo ver com manga para homl'm um 14$000 
Seda Lr.qué tlm todas a8 cort's metro 3$500 Morim Taubalé peça 29$000 Pulover li8tado para homem um 12$000 
Seda Granlté, em toda8 a8 cores mt'tro 5$000 Morlm Oficifll peça 10$000 Ca8aco listado de malha para senhora um 16$500 
Seda Polnt à Jour metro 5$(1)0 Alvejado Familiar peça 15S000rulover de pura 111 para homem um 30$000 
Seda GUré. artigo pesado metro R$500 f\lvejado Ouro peça 12$COO Ceiete de malha para rapaz um 5$500 
Gabardine <Ie 8eda. cores modernas melro 10$001l Alvejado Marqui!'s peça 15$000 Calça de brim para homem uma 8$500 
Selim Lamic re. a~tigo bom metro 9$000 Alvejado enrestado, larg, 1.45 peça 33$000 Capa8 lelpudas para crlanca uma 12$000 
Seda de bola metro 7$000 ~Igodâo 121. Sl'm goma peça 9$500 Sobretudo parti homem. ótima confecção um 6QJ000 
Romano de bola. altigo moderno melro 7$000 Algodl1o larll.90 cenl. p~ça 13$000 Sobretudo para rapaz de 34$. 116$. 38$ e 4()$(100 
Laqué xadrez e dest'ohado metro 4:\1500 Algodão enfestado. larg. 1.40. peça 31$000 LI1 Peklm novelo ISooo 
Laque lavrado metro 6$000 Algodl1o enfestado. largo 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumiêre lavrllõa larg. 90 cenHmetros metro 13$000 Atoalhado branco e de cores metro 3$800 Linon estampado mt. 1$500 
Seda quadrlllé: artigo pesado metro 13$000 Atoalhado ljpo ingle8 metro 6$JOo Luizlne em todas as core8 ml. 1$300 
Veludo Chifon. em diversas cores metro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peça8) um 3:i$000 Llnon 1i80 mt. 1$200 
'Tafeté 1180 melro 8$000 GuarnlçAo para me8a de jllntar de 16$, 19$ e 29$000 Chltl10 ml. 1$400 
Tafeté. xadrez grado. moderno metro 7$000 Guarnlçl10 para chá uma 13$000 BrIm. ColegIal J. 16. legitimo mt. 1$800 

CAMA E MESA Cluarnição pintada. corb8 firmes uma 26$000 Cachá pelucla xadrez mt. 3SOOO 
Cobertores paullsta8 para ca8al um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon pjklmono mt. 2$600 
Cobertorn paullsta8 para 80ltelro um lõ$OOO Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zellr 118tado de 5$500 a 2$OJO · 
Cobertores x~drez, p"ra casal um 13$000 Sombrinha com cabo comprido para menina uma 125500 Opala lisa mt. 2$1'00 
Cobertores xadrez pard solteiro um 11$000 Sombrinha de trlcollne uma 10$000 Opala tipo Sulça mt. 3$000 
Cobertore~ xadrez para casal um 15$0110 Tapete8 para quarto nm 12$000 Opala estampada. art. bom mt. 2S200 
Cobertore8 desenhad08 para casal um 10$000 Camisa Socega Lel10 para homem uma 4$500 Tecido e8cacez mt. 2$800 ' 
Cobertores desenhad08 para 801tt'1r0 um 1i $000 Camisa Socega Lel10 para rapaz uma 3$500 CacM pelucla e8tampado mt. J$800 
Cobertore8 fanta81a. meia IA, para ca8al um 38$000 Estojo de cblcarae para chá um 16$000 Pelucla oj bo)neco mt. 2$000 
Cobertore8 IlInta8la. art. bom. para casai um 31$000 Estojo de chlcara8 para café um 9$500 Pelucla listada pjpijama mt. 2$000 : 
Cobertore8 para bebê de 5$ e 7$000 Pasta para dentes Kollnos 3$300 Filo pjmosqultelro larg. 4.50 mt. 12$003 
Cobertores escur08 (reclamo) um ~$500 Pa8ta para dente8 Alvldente 1$600 Morlm de oor m&. 1$600 : 
Colcha8 de veludo para ca801 uma 22$001 Sabonete Lever e Gessy caixa 4$200 Tecido p/colchao lari 1.40 mt. 4$000 
Cocha8 de lustl10 para casal uma 15$000 Sabonete Lllebuoy um 1$IiOO Toalha Illa pfbanho uma 4$1100 
Colchaa de lustl10 para aoltelro uma 11$000 Capa8 de borracha para 8enhora uma 60$000 Toalha Alagoana pjbanho uma 6$&()() 

Colchaa brancaa para 80ltelro uma 10$000 Capa8 de borracha para homem uma 80$000 Toalha p/banho, art. bom uma . 12$000 
Colcha8 reclamo uma 6$000 Malas para vlajen8 de 22$. 24$ e 2ó$OOO Toalha pjr08to. de 1$8. 2$, 2$5. e 3$500 . 
Colcha de 8eda com franja. para ca8al uma 311$000 Malas de couro de õE$. 65$ e 11í$()()0 Cubano mt. 1$400:' 
Colcha8 de 8eda com franja para solteiro uma 31$000 Pastas escolares uma 12$000 Chita em diversos desenhos de 800 n. e 1$000 
Colchas de seda com bico para ca8al uma 34$000 Maletas de "brollte e800lare8 de 4$ e 5$000 Flanela creme de pura la ml. 16$000 
Colcha8 de pura 8edft para ca8al uma M$OOO Liga de borracha para lenhora uma 151iOO Felpa branca, ar&. bom mt. 20$000 
Cretone Royal Branco, largo 1.40 meto 4$000 Pulover ollmplco para criança um 6$500 Calemlra creme, larg. 1.50 mt. 16$000 
Crelone Royal Branco, larg. 2mt8. meto 5~ Casaquinho dI' malha par. menina um 11000 Cortei de casem Ira ·pjhomem córte 48$000 ' 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos. de pelúcias, que veDdem08 . e.te mês, por preços assombrosos. Aproveite a fazer sua. 
compras nesta colossal liquidação, pola nunca se vendeu por preç08 tão baixos, como 041 que oferecem04l agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA. VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJl:JIZO 
R lJA FELlPE SOBMIDTt 19 
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o ESTADO e de Maio d. 1M1 

IEcos e Noticias I,~~~.~~~~~~I". 
It'''IHl1Il0, EJ,::l'n, l'lndu {" l-.. rnw_o, (n'llI 

2 do corre:te, pelo decreto ~h::::~:::~::l'~~~::~;:::~,~~:~:":~::~;:";~';.~~~~?::':A SÃO MAIS NUMEROSOS QUE NUNCA' 
~~:~fi,::~fz~~~11iie~fI:~~ I ~;tt:T:~.:::1~~::~1~:~,!:~:;.~~~~+t~~1t~:i;Q:~~ 
nomeado para êle o sr. Augusto 1'.'·lIdW'" ;1I.llIl'h~ n.luhll'"It.!'o 1II11NII'mln,'" I"::: 

Livramento. • ~:I:·~.t~'::II::tl :::~~:::ul::g:::" OIll':~::h,~n;~::I.."ll' ~;:;\~ 
A partir de 12 do corrente ~;u:,:':'t:~i~~~~ ;lil:l~J "~I'l:~:I;;II:l:II:~o I:~;o p;::;.::: 

mês, o Montepio dos Funcioná· -:(u.... li fio. «IIIl' :n'ltllçar<111l 11l'ocl!c"!>hnmT

rios Públicos Estaduais concederá Ult'uh', Ilt'lus "'{'(,lIlo!" f(1I'1I. IUII'lI 11 (''''I'' 

::~:::i~~~s~~ç~~evi~:n~~~d~:S~ ::~~~:::::~III~"~~:~~S~I~II'd~:~~::I;::' ;::::'ll:~, R~~~l::: 
como tambem para aquisição de "IU"'WIII:I!' 11('I'anh' () llOm.'m·InIIlIIlIIl:!, 

terrenos. 1II00h'!'IIU. T""I".u, n {un!lndul' .111 UI'IIH!' 

('I';,U'I .. , .JUlH'~ o IU'oh'l;\ ('ngulldo llcln 1m' 


A Prefeitura Municipal cobra, :::~:~(,:~II::;':II'n~II:~..::,"tlllll:c~~:III:I"S:~:::~d:H::II:~l~ :.: 

êste mês, o imposto predial e !>ollhlllHl'illll" I' 1]('I'UI.I'lIIu" (.,..nu nglnllu. 

taxa de limpeza pública, refe, d,'!»II'uldUI'll11lt'lIlt'. 
rentes ao 1." semestre do cor. 1~n;11 11 ((''''S('('lllo (':1111'"1, 11(" 111('l.Iu,>.:tr liPI'I..Ubh'u'llI·,' Em IIUt' 11;1l'''' ,h's",,, GI'{>' 

da ht,,·,',h·:1 IlUdl'l'c'mos dl\!'('lIbrlr o,..; (]p. .... 

lI'u~tl'" do "11;11'('1110 dI' 1(',11'0 (' ti m,'o do
Hoje, pela manhã, pendia. !»uhulõI1'lno dt' .Iuna"·.' ;\in!) 11'1'101111 t,",,,,m'l 

oscilante, do poste n. 499, da 
Avenida Hercí\io Luz, um pedaço 

rente exercício. . 
~~;,~::ll:~,(:II:I~;~~:::I::(.:~I~t1;~:~::; ~I,II:;I,:' ...:II::~::!::: 
"úhl'l' (....."'(. "bl ...mll lu...ondlí,'(·1 11111' th'I, 

~nll i' .... [,"1('1· ... hl:tllt(·s dois Utllll("l'4 

de fio da corrente elétrica, o DE N",·t" a Sul do Brasil 6 <1u" os pr(,p";ns Ch('\Tol"ls an
qual, com o sueste que está cada \"l'i" maior o nílllll'l'o Il'dores! E' lIIaiol', 1ambí'III 
soprando, pôde embrulhar·se aos S•• 11(11' UIII "'-'0 1'('II'O"'IJ("('II\'o 110 IIUMO dl' alllOIllObili:'ilas qll(~ dil'igl'l' - lJIais amplo I' IUI'g"o. E ('0111 

outros e provocar um curto-cir· ul'gulho:-io:-i os Sl'II:-i Chevl'olPls todo f':-;:-;e eCllll'ôl'to í.' lIIais pos~Iwn"lIll1t'IIIU 111·(·I'·..d(·..." ...1I0.. dC'''õ('uh,'il' 
r:ilo .... III'('.hl"h'II'((·n", gUl'I'!',I" cI(' glg~III1t'"cuito geral, se não causar coisa 
('Uln 1;IIUlll1·..... l;lll~:1·l'1Ii1I1111S. SUhIIllU'llIu'Õ 1911. Pudí'ra - ('{!lll lanll'S SUlltl' ~ Sl'lI Illol01' 11'111, ag:OT'a, 

pior. Talvez a estas horas já (' 11\""11'''. 1II'I'lh·I··nn~.l:lII1U'" nu "Ii('un (' predicados COIlIO os qlle apl't'  90 1I P l' {. aillda mais l·('orH~· 
o defeito tenha sido corrigido. ni'lu lo :,.'h""; ..h~m do" (·gfgl'io... clm. f"lIí· senlu o ChO'\'l'ol"1 d(· llJ11! mico! :\ào adlllira 'Im' o gl'. 

('jus (' do" gr("l,!u", ;\i,' ... Xinl,'(". U('1l1 n,,·Talvez ... Yl'ja: {. (J mais It IJIgo P o lIlai:-; CI1COIlII'l' ('ada "l'l. mais Clu'· 
hiUIIII ... 11('111 1'1·ulll. 1lt.'1II 11 ... E""rlllgc's nu!» 

cOlllpl"lo Ch,·\Tol..1 jú fabri noh'l:-; nas un'lIidas. na:; cs 

A 28 de abril p. p., o Tribu, ~;'I;~~;~:::: :lt~":::~':I~I~'~;lI~~":~ ":~~IIII::!i~~:,I~~:: cado - tl'1II a famosa SIISI1l'n Iradas {' Ilas pl'aias. O mtlxilllO 
 ~nmOtET

nal de Apelação julgou o recur- \"I'lIdo "('I'dlltl"s. ndmitl'."t' CIUt' ..... 1I00'ld:l  são diallll'il'a dt' molas t~spil'ai:-\ ('Jll calTO llt'lo mínimo em PI"í'4 
criminal da comarça de S. José. 1I!'õ no\"a~. mui" 111111" sliu ~IIU' "I~ih.:t .. t' que' alisa lodas as ('sll'udas 1.:'0 (I SI', ~(l l'Ilconl ra nUIIl car PRODGTO DA lrA~. 

ruins. E corllo {. LUllilo l' ('h' ro - (I Che\Tlllt'l ti" 1911. 
gante - l' Illai~ hIXlltl,!Õt) dtl \"\'Ilha "p-Io - Sl'JI1 dPllll)('U! GE.YElLIL !HO'/'OllS Y1~~:~:!.r~~:~~Z~:t~~;~::;s~~~~~ :::~~:::;:l;,~;·::;;:~;~::::;~: ,::;;~;:,;;::::~:~,;::;::;:~; 

eOX(;F.~SIO~'\nL\ Cln:\"IIOI.I-:T "~~1 FJ.()uI ..\~()I'()U~:em parte, provimento ao recurso. o 'I'1'IIIIIU a.h·;1 os l'USllnglU'lItll-fal'I'õ1IHI'" 

S/A CASA MOELLMANN 
OUTIIOS <:O;.iCESSW:'ÜllIOS :'IõAS l'III~Cll'AIS CIlIAIIES !lO BlCASII,~:;~;~:~~~~ ~~~o ~:~~~~~nc~~ ~i~;#::i~~~~~~i~~:~;~~:~J.r;~~~:?~~i,::~~ 

A 8 do corrente, será julgado I:lnl,'''''' frills (' tlelOll'lIi\'{u:os lolabõ , •• 

~o::~l:;,ã~~í~~e ~"a~~ll:à~ ~~~~ ~',':.:::,.:~:::(:~:;;":::~;~:,;;~:;'~':~.~.::::::,,:~:~;~~~~~~
Schnorr e apelante Ernesto Sto.. d,·...C'ull1·indo ('111 I'uhms d(> lIlill!'; tiPo l'Õ('il'Õ 
dieck. 11111 anns: ~I;I"" n:in {. !>()IU('nle OI l1111t1ll'<l, 

\':unos 1II1IIInl(', ..\s IIn"unin!'õ ('gipl'i;ls. Vida.;~~~:~ I I~~~(~~)O_ ,~~~'" ,~:,!~,~!~!~~~"".II Vida SocialI
1)('111 C'OIllO ;1'" t'lI('onlt',HllIS 110 ~1('"I("Il. 110
Ih'h, (0 111'''\',1111 :1!'õ in, 1·".II'.'lIh"sF, X T."I.\Xn.\II(, iiI'IIUIIIIIS, Cl SI', IlrÍlwlI ll('I('~'lId(l dn ~'o\'f'rll(l dt' YÍI'hy ('111 "11- ___ _ __
1'(,1'11. (111(' 1I(l'>;,~,,;'Resfriado ('I'II"t'I~(I(''''' ('111 011,'0 (i ...so {. ('0111 os 11('11
Ib'tnsl J;í "I'.IIU uSlldal'Õ Im lUals 11(' ('I~t'() 


'111•.-\;\iUS:
no Bebé ~~j{l;~;~~ti~i~~~:iii:~::~! ~:~~~~~,);::~;~:~.;::'~; ;::,,' '::::".'::::~::::;::;;,,~~';!:~:d: !:rn:g~::~t~~.~;..\:o-."'hu ••1l'Õ idC-ias nll\':lS dos to... llüiI'Jo.... 


Evite perturbar-lhe o estomago com l~"sas ""'I':IIn do Img;JllhmlU. f'l1(',l:"õll'am 


medicação interna. Friccione este ,Ih" 1.klll'go (' õl\'un..:;n·'11ll ah~ aolO nol'Õ!'<o ... 


alliviante unguento no pescoço I tllll!'õ, U'1l7.idllS dt' lodas as tt'l'rus, Ile to' 

110... os gOl'el'nm; (> d(>! totlo~ os IlOl'O~ ••• g;~i,~':.~~~;:,~,.)l~l~~i';;:,.."~.~';.',;;. "!r;~e,·~,,;;.:;:; Produtos CATEDRAL M:~~:SS;~;:s~evaerd e Rita de

~~~:'~~tar. Traz.t.nx:'~}ri.~~ Silo, porlall10. XO"I~SUL\S.,. 1)Il1'~1 srs. Genésio Moreira e Olávio 
da Cunha Monteiro; 

jovem: Jorge Aterino. 

os ••• InC'liuto ... \\ .....•....... _"!. IM"U:: :par",.u dia. 


HABILITACOES 
Estão·se habilitando para ca· 

sar-se o sr. João Côrte-Real com 
a srita. Maria Cordeiro; o sr. 
Rafael Linhares Sobrinho com 11 
srita. Osvaldina Sebastiana dos 
Santos; e o sr. Edmnndo Albani 
com a srita. Laura Silva. 

VIAJANTICS 
Segue hoje de avião para o 

Rio o sr. Agostinho CarneiroELIMINA! FORTALECE! da Cunha, guarda-aduaneiro. 
que para a Alfândega daquela 
capital acaba de ser removido, 

Clix. poll.l - 37 Compra, na CASA MISCE
DESPERTE ABIUS R•• Joio Pinto - 5 LÁNEA é saber economizar' 


DO SEU FIGADO FLORIANÓPOLIS 
Sem Colomel....-E S.llará d. c... Sub·lglntl. no. plincipllI

Dlopo.t.P.r.T.... munciplo. do E.lado. Cartazes do diaSeu ftlrado deve derramar. diariamente, 17P.noeslomaliCo, um Iilrudchíli""Se Ilbilill.nio 

eorre livremente, ali aliment()R nio lia 

dÍlrcrido! (' apudr~em. O~ gaz~ incham o 

~tom!l.lI"o. Sobrc\'cm a prisilo de ..'entre. 


Morreu um filho de -iiõjE---- sAaADÕ--:""- HOJE 
Você sente-se abatido e ce.mo queenvcn.. aado.llo ,--..........;;..;.,;;.,~---I

hodo,Tudoêamorlrocavidll.éummartyrio. 


cvocunção 

~aUB!l.. Nada hn C:1.mo L" (DmO!lD~ Pillullll 


Uma !implcs nilo toearâ a I.oll.h·es. (; (li. T.) - o ",,<lio CINE REX IMPERIAL CINE ODEON •g('I'Jllilnieo anuncia (rue o jO\'clll te-

certa, FRT.Cm correr livremente eIIMC litro ncnle-a\'iador Pictro Badoglio, fi· _•• FaDl 1581 -_. --- FODI 1·581 _.. ._- Fone 1602 ... imediato 


ilali:mo 


CARTERS paro. o Fhtado, para uma aeçio 

t ~1I!:'U~Il~C~~:~~~!I:ã:í~~:~,~pca~~;~~d~ lho tio llIarechnl Batloglio, ,.... 7 1/2 hOIl. ,... 7 1/2 ho,.. 1\'. 5, 7 I 9 hOIl. 
foi mOl'lo em comhate aéreo InlYu· Pi\Ri\ SEUS OLHOS~i:~e~~n~~lh;J;:~~ P:;II. t~I~:rl1: ~~~;?~~S Vivien Leigh e Laurence' Shirley Temple em: J W' hcom esquadrilhas nu 


Preço3$OOO.____ }i.fl·ica do Xorte. ....."-_oIh.. 

1III1CId... coaIorI6-1aoquaa· 


para o Fh,ndo, Niin acccito imitaljúcs. hl·itti.nicas, 

3semanaseífiloucura CO!let!~!~~e~~~~~r. Onamn~radorsd;:Jane do latlgc:ido.. uM La"'ollao.
Co", _ aIgumcra gota

com Richard Greene, Anita -? No programa: No llrograma: ~'--~- ~_ •• ~i:__ co.-:Louise e Cesar Romero. V• S• procura representaçoes • D. F. B. - Complemlnlo n.clonll D. F. B. - C_plellllnlo nlelonll -bpW....
Uma dll malarel fAbricai de Falhlnhll, eslabeleclda ha 11111 di Ij51Herdeiro da Corôa (Des. color.! No programa O Homem Peixg (short)

anos, procura reprelentlnlel I vlaJlntes, vendldora Itlva, nl C.pllal I Preço.: 2$500 I 1$'500 D. F. B. - COMPlemlnto nlcionll Preço•• 2$500, 1$500. 11000 
no Interior. HIDdclo 16rlo I lucrativa. 80111 COIlIll6eL 0111111 paulbWdldll l."p, Itê 10 eno. Escola de insétos (desenho) Livre di eln.III•.Plra pesllll de Ilrgo tlroc:lnlo I rellçHI, plrl 1IIIIInla call1!.llnlll I • . I a VOLBO 
acoltumldol I produzir vlndll 111 grlndl laclII. Olerlas I BANDBlRAHTBS -...._ Preço.: 1$500 I 1$100 

cllxa 2286, -- Sio Paulo. Livre di eln••,•. 


Exijam o Sabão 

"YIBSB. ESPBCI&LID&DE1' 

DE WETZEL , CIA.--JOINVILLE (Marca registrada) 

O IDEAL PARA COSINHA,LAVANDERIA E LAVADEIRA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




