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aos alarlne. alemãe. e manti- lIa\'ios pelos Estados Unidos, aperfeiçoado o sis .Ino. ti . . Ingl TT1I . m roronar . co- ~. det r..lur o dn'aC'O pOd ".tar a aI m<'1lIna. 
"erem a na"egação no Allãn- somada ã prodnção dos esta- comboios. ;,'. ........ ,. .~o, a . histórla·'demo~stra '. ~~e dest~gnerra. A luta, tal c,:,m()En~I1~!1to UI róU. m rUIm.-. 
tico elll tal r"nna qne lhes per-Ileiros britânicus, permitirá à A Inferioridade naval . da ·o,;poder de b!o'qneio esgota · o hoje .aparece. será longa; .... e que con dll~ • Gri-fj~lJlnh 
IIIha aguentar até o fim do Ing laterra preencher os cla"os \ Alemanha é a falha que enfra".' I..lrii.lIli.gO em uma guerra. 10n-\ iSS. o signifiea ' que será nma \ pei'mllllcrcreul . .O'. ..bert.•. .. , u 
"OI.,.enle ano, não há l'Uzões abe,'lOs pelos afundamentos. queee a I.oslção do chanceler ga, li difícil acre,lItar nas pos- guerra de esgotamento, pelo I1has- BritânIcas ·' contiuu&rio 
baslanle" pam acreditar que sobreludo diante da probabili- .Hitler como conquistador do slbllldades de triunfo do Reich . iuexorável aumento do poderio vivendo. 

E' dllícil 'acredita~ 
~ova York, 7 (lI . P.) - Se [perderão Ulth•..... • ·(), l d~.d . d _ '1 .,.al~.rhC'pdQ tio Imllmlo. 

os ingleses pnderem resistir próximo ano, a . de fíróXlniol hverno; éiá . l .. ... ndt<fabricação ha ~ . 

Se delobedecerem ao i 
lina., OI navlol de 

.uerra In.lelel 
abririo 10.0 

Lon<l!'ps, 7 (U. P.) - In[o!' 
Ina-se que futuralll cnlC os vu
sos de guerra bl'itftuil'oS farão 
fogo eonll'a os navios illiuligos 
('ujas t!'illulac;ões Leult'm IIfun
dá-los ao St'l'elll illtillludos a 
l'pllder-se. 

o AIlIIirallla!lo irra,lioll a 
~egllillte infol'luaç'ão: .. :\tI 
\'(~l'te -sc aos ('OlUUlldantl'H dn~ 
bareos iniluigos que os \'asos 
de guerra de Sita :\lajcslade 
poderão tt'anslllit il'-I tws o Ri
lIal \\', 1), ,\. tio Cótligo IlII c !'
lIa('iollul de ~illais, Isso f;iglli 
fi('a: "Delenha-H'· ". ";o.;ão 
arrie hou'x". .. :\'ão afunde o 
navio" . ",Não f"I1III1'(\gIW o rá
dio", '''Se desobedl'(:ül'elll . as 
unidades da Inarinha de ~lIt' l'

! ra brititniea abrirão fogo". 

EI!Iltti.~ trl!lte. meu amôr" 

Tf'JD!I bronqalt3? EstAs com '08.111 

fl: lei de Nosso Seohor: 


' ;''';'C'~~ ' '' < ..... 

•... ,11 ; :.:',. ;:~: ?' .§ .. '. .•. .. •.. '..• . . !' .,"'... .. .! r·· 
.O tE 

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA 
Diretor-gerente: Altino Flores 

ANO XXVI Florianópolis- Quarta feira. 7 Je Maio de 194\ N. 8237r 
Serão requisitados
\\'aHhinglon, 7 (U . P.) 

I~1ll fOllt(,5 llJtlrc('p (}onl s dt' 
('n;clilo. (liZ-HC? qUl' () 11I't's idente 
HllOSt'\'t' h t'~tá II1'PSlt'S a c mi
1ir 11m dP(')'C"lO. lIdo qual são 
l 'pquisitudos llu\'ius . lllPITalltes I 
nUllI lolal de ~.oon.JlO() <lp lO
lll'latIuR, in('lusiv(' os dp huu
lh-ira ('stran~eit'a, visando. 
('0111 iSHO. H('plpl'Ul' o programa 
(lt· rl('ft:.~a do puis e ajuda il 

86 t ....I.. o CONTRATOR81i1. JIIg-lal('ITa,' . t
DeSmOrODél-Se traglcamen e a torre 

de velho templo italiano 
:~ ,: ., ._;.~.~,,,.. . 

Ilwnt.. si.hre u uhl tio ,\ormlli,rlo. sl"llIlf1tttdo suh os (,SI'omhros 
H!'oi Infelizes ('rhlll(.:n~. Uin'rsus dus f('rldu!'i !'oi(' uehnm f"1U ('011
diçiies sérlns. 

A ("8usn cxntn tlu ch'snstr~ níio iui nH~rJg:nntln, mns os 
lunnbelros o)llnoOl ,(111(\ 11 ,'(\Ihn torrt~ h~nhn sido nhllhHl1I )or 
nlgum tremor de terrn. 

. A ' 
Dr. MADEIR NEVES _. médico especialista, em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Cura0 de Aperfdçoameoto e LODR:& PrAtica no RIo de Janeiro 

Consultas diariamente: pe1a'a':d~~b:~ldt~ ~~ 1~I:o:::as 
CODsuIt6rh': Rua Joüo Piotn n . 7, sobrado _ Fooo: U67 

Residência: Puça Getúlio Varglls, o, 10 _ Fooe 1504 

Hitler perdeu a convicção de 
ganhar a guerra êste ano 

á venda na 

FARMACIA ESPERANCA 


Rua Conselhelro Mofra, 4 e 5 

FONE 1.6"2 


(Defronte à casa Hcepcke) 


da Alelanha 
RI oon.14 ra.r a i 11... Rio !li h-o. para l ll&val. ,\ fÁlrol'&, bkH:!ut'ula 

.Up.rlo.... r.ldad n.va.1 da. . ltar q~ • IIl1a al te rno" .\ rll'WIa tl r llAnlca. nloaCTed

: ,; d 
....,'.... I a······,· ·······.·.· ' ..... '.,'..:1... .' ·O'· .'.,I , ...>; ". .'.: j'; . .' ...• ' 
' 

I Derrota nipônica 

l ll()ll~li..ollg, 7 (:\,P,) ,_." A agl'n- P?ra a sua grande ,fesla, 4~le cal 
I da dlillPsa (h ~ infol'lll ilçÕl'S ra, nl'ste ano, no dia ~ de llmho: 

êllHItU ' ia (I'U' <Ih ror~as dlilH'- A fac hada da Igrela ,local f01 

:,~~~.t(JI·~'I(;~5iJ~II,III;~~:~lf::~('i~V~~~:',I:OI~~ ~~~~!:ta;:~~~ r:~::~~~~~ic~:~~
ISul ,lo Ch"id Ohkiang. afir- le torre, de quase 18 melros de 

11tallUO ao 1l1t'SIlIO lenl)>o qlw altura, nludou, de todo o seu ~s
1 o nlnllt'! 'O de \'ít illUIS dos japo- p,eelo , q,u~ prllnav~ ~cI,a ausell 

IlPS($ eleva-Rt' a lIlaiH de .. , ,ICla de hnhas arqll1tclO1l1CaS, 
1.000 honwllx (' (111(,' OH nip{mi- O 3 d~ maio, dia santi,ficado 
('OS J"(~('llUl'aln cnl dUHOI'd(I111. I para nlll1tos, por ser o (~Dla da 
----______ Santa Crtz.), assinalou o thmino 

Camisas, Gravalas, Pijame~ da torre, que foi encimada pe la 
Meias das melhores, Delos me 
nores. preços. só na CA:-iA MIS· 
CELANEA. R". Tr~i"no . 12 

Desatendidos 
~lIllUh~s, ; (,\. I'.) - nl'H'stlu-se dI' l'ir,'uus'illU'IIIS 'rlÍ~l- Artilheiros noruegueses, hoje reunidos às forças britânicas OS colegiais 

l'IIS u dt'sllIurnlullIIl'II'f) tllI 'I'.,rr(' tllI H'lhll i!!'r('.io de I",i" 1"1'_ na Esc6ssia. exercitam-se carregando um canhão 75 fran. Hio, 7 (~'I"ri,liollal) .- O ill-
Itoslllio... 't'IIII.lo, Ih' 1''''ls'rll~iio ('hi~sl('n, tIn'o do sél'nl.. li;. c&s. (Fóto de "British New,. ... especial para O ESTADO). tenelllor f,·,h'ral ,lo l~sla,lo <10 
..:\~ dUI'~ ('rlnn<:u!"i clue murr~rnm e !'iõ"II!'iõ 1n"ln~nos ('OIUIUulbe'. Hio lllandoll arquivar, Btn \'ix
ro~, no 'otul til' 111, 'IIW ih-urulll il'ritlCls. tlormiulll 110 tlormiló- Ab tid --.-,-3 345 .- la daR JlllIllleruçõeH IlIJl'e se llla
rio Il'('rnl d" etlucllutlliri.. mu~x" no lelll!.'o. A torre coíu Justo- a os la aVloes tias pda Se""plaria ,Ie Viação. 

e lo I"'O"CRSO e lll 'I"C () pres iden
Lomln's, 7 (Hl'llt(,l:S) _ rm ('11- It' lH l,lwlidos, l' I (> \'a~s(' a ll'inhl (, ' te da I"cdel'ação dos Estudun

tllllllil'm ltl do ~lillistl'l'io (lo AI' . in~ !IlCJYl. 41 nÚ!1H'ro ,I" IlIIl1Iha.',kiros h$ tIt:' ealnpO}; Holh·ita. para 
1'01'111:1: g('I'lIlflllit'o~ dl'sl1"uiclIlS nas sl'is OH (Colegiais. o ahatintenl.o (Ie 

" lls ap:II'clhtls cll' (~a~'H hrilúni<',os prilll('jl'wi l1ojl~s dl' maio, IGI)I; Ila~ pm.;}mgeuH de honde. 

IEcos e Notícias'l 
Em nossa edição de ontem. 

dissemos achar~se pendente um 
pedaço de fio, do poste n" 499 
da iluminação públic~ à rua 
Fernando Machado, esquina da 
avenida Hercílio Luz. 

Infelizmente, a nota não foi 
tomada em consideração. A lâm
pada correspondente àquele pos
te não se acendeu à noite pas
sada. Hoje pela manhã, o fio 
lá continuava rebentado. a os~ 

cilar ao vento frio do sul.., 

A vila da Trindade prepara-~e 

belíssima e antiga Cruz do velho 
templo. Ao espocar de foguctões, 
o sino. já colocado 110 seu logar, 

::~~~ana~~g~efeli~ a:~~~~v~:~~~~: 
As obras da reconstrução da 

igreja, ao quc sabemos, estão a 
eargo de uma comissão composta 
dos srs, Orlando de Assiz Cor 
rêia, Hugo Hildebrando Lessa e 
Emanuel Fontes. Toda a pop'" 
laçào da vila da Trindade e re· 
dondezas tem concorrido, gen e
rosamente, para que os trabalhos 
sejam levados a bom termo, 
Também vali~sas, ~oram ~ <:stão 

dl'stl'uil':Ull. no dl'l'_OITl'1' tia llOlt e Uns W:i :qHII'('llws inillligos dl'S- L' . 1935 sendo as contnbutçoes, d e tnume
dc !ói:'I,h:lIl:~., ,(I,lH~(O~'~c ou dl'l.l'~sCi.~. II1't_lhIOS s(,I~ I '(' a ,<il'ú-BI'l'ta'nha. no Imousloe 
h,Oll1b~lId('I1,O~ J~n,l,lmf,OS, o que cnflS· í1l1l'S d(' ubl'l l . X·j uhalidos p('-I Vende se uma em erIeito10r:n11

t~.ILT~. o llli~~01 ,l'XIIO, d~ (,:lI1,HI~~do) ;Ic j}OS ('<I\',IS hl'il:inil'os, I)csdl' (l inieio estado de cons~rv8 fo or 
l,IÇ.lS. thll.H1h lod,) .1 glllrl,I.IIO- d:l "HH'ITil, os :lil'lIlcil'S IWI'dl'I'<l1ll 5 t d éi ç, P 
""n-inll'nl,', olllros "p"n'iill>S [O-1s(,I)1'(' U. 1"I'I'ili>l'io iJ"il"(1i"" :\.:1.15 1 coa 08 ~ [ 8,In(ormsçoes 
r:llll tumhl'l11 dl'sll'uidos, o maio!' :JJl<l!"l'lIlOS. na gerênCia do ESTADO. 

:~~:.'I~~/;::HI4(\l: ::~::~I'~:I\~(:lS ~(~:il:::,~;:~: c:':: 

d(' In'zl', fios qllHi~ um h,1\'ia sido 
ahaliri<, 1>l' lo rogo das ,kf,'sas :Illli

;:~·':·':';~:'a~hr,~:~II'OS IH 11' meios ,,:in os

<:11111 os Hpal'ellHlS inimigos 4111 

Mechado &(ia. 

Agências e 

Representações 


~ 
Da vida nada S8 leva 1. 

SABADO PROXIMO 

MIL CONTOS, da federal 
Rua Felipe Schmidt IEd, Amélia Neto) 

Não tem Telefone! 

ras pessoas desta Capital."ombol·o ata d 
li ca O 

_.por aVlOes 
Cairo, G (l!. P,) - Ull1 ('0111

iJOio mal' í1illlo <lo "eixo", que
transportava abastecit1\entos. 
foi atacado Jlor aparel hos de 
bombardeio da "HA~' '' , t endo 

~~:~oc:~~7(~lnl~e ll~~vli)(~~nb~~~ n gidos 
'lo~~~~~;a~;:I;tl~e :/~'~~~;:)sat:::~:.= 
"unte" e os "<le"lt'oyl'rs" '1ne 
l:ustudiavam o comboio. Os 
harcos lllercuutes crUlll : un\ 
de 12 . (1(10 toneladas, ontro de 
'1 .000 e o te"ce iro, de 4.000. 

FRANCISCO KOTZIAS particlJla 
a seus parentes e passou de 
luumlnde que IIU filho JoIo
FRANCI::CO contratou casa..en

to com a srUa. KYRANA . 
ATIlERlNO. 

SYRlACO T. ATHERJNO I SE
NRIIHA PArtIcipam a seus pa ' 
reotls e IHISStIU di suas rell.
çiles que lUa ruba KYRANA ·,
co.tratou casamenta co..'a Ir. 

JOIO-FRANCISCO KOTZIAS. 
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. tlltUO-Qurta 'till , 1 ar lIit fi 1N1 

No loca~l 

apresenta 
o maravilhosamente belo e colossal sortimento de 

NOVIDADES D,E I N V E R N O 
Qualidades insuperáveis! Gôslo inconfundivel! 

m=7'" ALTAS NOVIDADES DA AMERICA DO NORTE w.z:~.,= i 
Preços de sensação! Preços de tentar! 

Alguns preços a título de "amoslra" 
EM ARTIGOS PARA SENHORAS: I EM ARTIGOS PARA HOMENS: I Importante: Acabamos de receber os 
Capas de péle desde 1501000 Sobretudos superiores a 951000 I ' d- PHILCO 1941 
Boleros de péle a 285.000 I Capas de gabardines, boas, a 1001000 ra lOS • 
Casacos de péle a 3~01000 l idem, superiores, forro de seda, a 1451000 I Também recebemos os conhecidos rádios 

Manleaux Ilnisslmos em pura la a 901000 Sweters de pura lã a 421000 
G6rros de péle, Renards, Ma!tas, I Capas de borracha a 981000 I OLYMPIC 

LINDISSIMAS BLUZAS DE LA Recebemos os"afamadissimos 
Casaquinhos de casemiras, casacos 314, elc' lcuio preco, a titulo de reclamo, será deTERNOS FISCHER 
CAPAS DE BORRACHA, últimas novidades. , i 760$000 a' vl'"sla 
Casacos de borracha para meninas, temos j ! 

bellssimas variedades. a melhor confeccão do País. I (5 válvulas, onda longa) 

TAPETES CONGOLEUNS, PASSADEIRAS, STORES, O melhor stock do Estado. Os melhores preços. 

Vamos, nesta esta~ão de inverno, trabalhar com amínima margem de lucro 
Os nosso~ pre~os representarão a melhor retri AS MAIS BELAS NOVIDADES dos grandes 
bui~ão á decidida e captivante preferência que centros. OS MELHORES ARTIGOS em quali

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

m Moo_t.Aa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 11 ~etróleo national Buma Reali~a~e I
•••• I 
•••• 


:• Opiniãoum da Imprensa digno A primeira Companhia •«Constitue acontecimento memorável e de r~~ ~1 : 
registo especial o fáto de uma C ampanhia Brasileira apre · ,- Brasileira que recebe nos • 

• sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni· Eslados Unidos diplomaI
• dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber , e medalha de honra pela • 

•• nesse país, premios consagradores da qualidade dêsses artigos !' apresenta~ão dos produ- •• 


fundamentais para a economia do mundo e exatamente na I S d etr61 a - I 

• GRAND.::fv~~!:~SI!;.~~ l~c~ec%~VaAC;aO~~'NAL, que vem O O P eo n clona. • 

• produzindo em S . Paulo petróleo e vários sub -produtos ex - •• 

•• traídos do sub·solo de suas riquíssimas jazidas de xistos pc - • 


trolíferos em Tremembé. Capitulo 11 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) de I • 

• 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~~mctêra para aquele certame , compreenden· I (duzent~~t,~~.l _~_é.i~~d,,:d:ç~::::~ direito a um voto, •
•• I Depois de passar pela fase inicial de estudos comple· Iqualquer que seja o número das ações do acionista, • 

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


• indo import~ntf" p<=lrr}lJP 'ndlls.1T\fll p~ra. produção. e m grande nominativas ao portador. • 


• escala, de petróleo, gasolina, óleo Diesel, parafina, óleos tu - até 3.00~r~tr~: ~i~ :~~et~:i~ef~é~a;eto~!~::a c:rn:~~ti: e 
• brificant;:, ;~e;;s;:~o''::;:~a~ ~~s7'~~o~~sc::~~~:t::r~v~~~~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 • 

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

• ~o~c~~~;~~~s q~: v;t~ri~e~~~id~ P~~~;ec~~:;t: n:o:á~!~orç~~ ~c~:ade~l':r~~:sç~: dSo~!r~J~~inze) sobre todos os • 

•• inteligentcs e pertinazes que vem desenvolvendo brilhante· § Unico·.·A preferência dessas ações, em rela· •• 


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

: (DlARIO DE S, PAULO) I 
: Oportunidade única para o emprego de capital :·• : Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIAO - AMIN . • 

: 

· .....................:........••.....•.•.••...••.............................
-
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. _I ,lI'fllFOIull flln, 7 fi lIIiI .. 111 	 S 
--;-;.r;..~ "~--------------------~~~~~--~----..------..--------------------~------..-lIIiJ ~ltIrtlllllllll1l11"I..................IÍ~íilllllJ(ll~~iI 
 Dôr de den{e ?i 	 ZENITE--1941 '::~:;;\; ; 

~ 	 111; 	 I11\ 	 IIJ _.c-_.c..o.._ 
-	 - .Itf 	 =Terrenos no Balneário 
• 	 • Escolha i' o StU lote de ter
• rena no Balneário da Ponta do 
• • do Leal. As construçOes aumen· 
• • tam. A planta dos terrenos acha
• • se com o sr. Arl Santos Pereira 

• que se acha encarre~ado d~ 
• • venda dos loles . 

ALUGA--SE•• 	
• 
••• Ótima casa para negócio. em 

• ponto cenlral da cidade (rua•• Tlradenles. 3), e também se 
vende todo o material de IA· 
brlca de arlelatos de couro• 
A tratar com o proprletArlo; Engênio L. Beirio. 

142 v·19 

I 
CorPPença·se. por mesmo, de que o Tonico Baycr não 
tem gôsro de remédio c que na rcalidooc o seu sabôr é 
dcüciôso. Com êle dá gôsto 11 gente toni ficar-~c ! Mas o seu 
maiór mérito não está no sabôr, porém no fato de cons-

: 
••••• 	

••• 
O RAdlo deprV::o~~s3~C:&~~Dl~::L;rl~~JR:;'lli~~6~~o de balzo I: titllir um preciôso auxiliar' pat<1 a saúde, em todas as ida

des. O Tonico Boyer estimúla o apetite, enriquece o san;. , Distribuidor: JOiO GOMES li gue, fortifica os nuísculos, tonifica os nêevos c o cérebro.1tJ 
CONTEM Vic:uni n:u, 0100 de fig~. C-llcin, P(IS ' 

111 . CASA RADIOLAR (tj foro, Sáis minml.'1 e outros elc:mr.ntos de gró\l1de 
~ . 111 v3larfortiGc:a nlC:.

111 R, TRAJANO 6-FLORIANOPOLn - VENDAS A LONGO PRAZO 111 
~ 111 
~1II§1II111~1II1:I1II1:•••••••••••••••••••Ii~ Ii!~l2.lIll[fl'2 

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE Quem 	achou 1
FLORIANÓPOLIS 

Entre a Pra ça Dias VE'l ho e 


De ordem do Sr. Presidente, tenho a honrR de convidar 
 li r.i dncle perclf u - ~e limo "uI · 
RE' irinha d e correnle com u· 

às 15 horas. na séde social à Avenida Hercílio Luz 20. para. 
os Su. Sócios a comparecerem quarta-fei ra, dia 7 do corrent e, 

ma medalh inha de Sã" Pran
em convocação, assistirem à leitura do R elatório do exercicio1.11 e isca de Ass is. a~ ba9 de ou 
de 1940 e tratar de alguns assuntos relativos à Caixa de Esmolas. ro. Pe de-se a qu e m as a chou 

C aso não haia numero legal nessa primei ra convocação, 	 a fin eza de entrE'lrá las Dal ~~:::;.;::::.::=::============
ruo fica, desde já . convocada nova reunião para meia hora após; e, 	 AnHa Garl ba ldi 3:3. 11; 

I~ 5~ 4se a inda dessa vez não houver comparecido numero legal de 
sócios, meia hora depois realiza r-se·á a sessão, q ua lquer q ue seja AVISO AO POVO CATARINENSE 
o número de sócios presentes. 

Florianópolis. 5 de Maio de 1941. linha direta Porto Alegre-Florianópolis 
HEITOR BLUM, 1." Secretário. 

I.i 	 2 VI, - - 2 Empresa Jaeger & Irmão 
OIS (RI/ilHAS DE PEiTO (UJA~ MÃIS OU AMA.S Saídas de FlorianópOlis às terças e sábados 

SI: TONIFICA'" UM O Saídas de Porto Alegre para Florianopolis'V 	 O 
às quartas e sábados 

Acácio Moreira Saidas de Araranguá às quartas,1~~~E~!~t;~!~C ADVOGADO sábados e domingos ' 

,fraDcisco Gil/ooi (, C. - Rua I.' de Março. 17 - RI" Cunsultas e pareceres I_Aqente em FlorlanoDolls : DAVID SILVA 
 I 

I 
Ações civle e com~ rc l a is _ 

VISCONDE DE OURO I~:;;;;;;=~~~~~~ I PRAÇA 11'> !IE NOVEMBRO 

--i PRETO, 70 Represemantes e ~============::::::========= 
COllpan~ia c Aliança ~a Haia» ' F_o_n_e__ __~1 prec!sa~;~a~~~Stod6S as ~~~~'r/íí;J~~I1D"INDIAAIA__ 1.2_7_7 

e zonas do Paiso Negócio sé · fAmlMATICA C "ti 
rio e lucrativo. Ôtlmlls con · .. PARA OS CASOI CHROHICO\ 
cões. Cartas à FABRICA DE ACCESSO DEFundad. em 1870 Séde: BAIA 	 GOTTA\ INDIANA\ 
r&fr,::;~~~ J;~llio~O I. Ca ixu t,~TA~!'~~~FRA"(I\tOGIFRllIICIA:,ll! DE HAlCQ.17-1I0 

Seguros Terrestres e MmítimoG 

Dados relativos ao ano de 1940 

Caplldl Realizado I{s . Y.OOU :('JO~OOO 
 ; Empresa Nadonal de Navega~ão .Hmpcke- :Reservas. mais de 54.700:00J$OUO 

Responsabilidades assumidas , ;, 924.7 19.000$000 

Receita 28 :i58'717~9iO 
 II~~~~~=~~~~=&I. Transporte rápidO de passageiros e cargas com os vapores •Ativo em 31 d~ dezembro ~ 5 9ú4:965~OJ2 I 	 •• «Carl Hoapcke" e cAna-; unicamente de cargas ISinistros pagos 7 . 323:8:!6~!;(iO 

Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 3j4:000$OOO 
 com o vapor .Max". 

08. RICARDO e. • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS I• 
Dr. 	 P. mphilo d'Ulra Freire rte Carvalhu . Epiphan ;o JOS é 


de Suuza e Dr. Francisco de Sá. 


Diretores: 

GOTTSMAN : 	 I 
• Linha Fpolls.-Rlo de Janeiro ILI,,,. ,,,,,.:.,, d. ",,,rol · LI'b' " ' '''''-'''- . • 

Ex-chefe de 011- • Escala It:ja~~~~~s.francisco Escala sao hallclsco laguna. • 
Agências e 5" b · a~ênc!a s em todo o terrilóri o nacional. n/cs do • Transportes de passallelros 	 •Sucursal no UruguAi. Regul adores de avarias nas prin


cipais cidades da Am t rica. Europa e Àfrica. 
 H08píta l de: e carRas, I Transporte de cargas Transporte de cargas, : 

Nueruberg • PAQUETES Paquete cMal!' • 
Agente em Florianópolis (Prols, L. Burkbardt •• -earI Hrepeke. d/ali J ti 16 Paquete -Mal!> • 

e B. Kreoter) ·Ana> dias 6 e 23 dias 7 e :!2 • 
• dias 2 e 11 •C A M PO S L O BO & (;a. E.'ipecialista em • Salda á 1 hora da madrugada, 	 • 

RUA FELIPE SCHMIDT No 3!J I "l'r,- g'a Get'al- li} Embarque do Srao passagel- Saldas as 18 horas p. m. SaldmasadàrulgahdOara d. • 
\J ,. .. t ros até às 22 horas das ves- • • 

Caiu postal 11) · - Td~DhoMI083-l!nd. Te/. -ALLlANÇA. • peras das saldas. • 
A.lta olrurgla, gyne , Ordens de embarques até ás Ordens de embarques até Ordens de embarques al~ •Sub-Agente em LaqW1C, Tubarão, Itajaí. cologla (doenças de ... 12 horas d::ld:!~peras das as 12 horas. ás I:a:a:al~~s:.eras •Blumenau e Laqes. senboras) e partos, • 	 • 
Cirurgia do systema 
Dervoso e opprações 0. I I d E -. 

de plastka. •• Observações: :rse:a~s:~Ji~~t:e~~ore~:~:::!· d~O att~Ss~~àC;: ~e :aCcl:a~ •A 	n ten o 1- M o r a i s c;.~~a~~1(1:e ~o r6~ r2~ ':- E' expressamente prohlbida a acquislç:lo de passagens a bordo dos vap~res. 11 , li 
I(J ' • - J -~\ l' 1 OM Ib de \b,ÕO) TII&' • -Rita M;~:~o o movimento de passageiros e cargas é feito pelO trap che a o • 
\::/ }Pl.IPÇJ lô O u gn.l 8 cl "bone - 1.1!81i • Para mais InlormaçOea, na séde da • 

Das 8 às 12 e das 15 às 17 IReHldennl1\ 11 rU!l E~- • EmOreIICI NaclODal d. Naveqação HC8pcke • 

I taves JunIor, 20. --- • 	 , rua Conlelhelro Mafra no' 30. • 
Mi"'uelinho. 6. FLORIANOPOLlS. Te l< pbODf 11 1 1 1 	 • 

!-.__"'____________.: ___.",__. _' _--_-_._J_J _ ....~........................'lV#••• 
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E O lucro 
preferência á ser' vosso 
Dê avossaOA$A 

Com ou sem liquid.ção, os nOllo. .rtigo., sio sempre o. m.i. b.r'to' d. '~r.ç._ V i',i'Fiquem li có"frontem o. noi.ó. preços p.r. o mi.dt máio: 
ARTIGOS PARA INVERNO AlveJado eppecial, peça de 10 metros 14$500í DIVERSOS 

Cobertores e8peclal~ parll solteiro 11$200 Alvejado dll melhor qualidade, peça de 10 metros \6$500 ' Lã Rose MarlI.' novelo 1$000
Cobertores especiais para ca~al t3$800 Murlm mercerizado, bom artl~o, peça de lo metros 1;"$500 Ternos de cal~mlra para homens a começar de 30'000Cobertores Xadrez )lIHa solt~iro 14$800 Cambraia espeJial, enlestada, peça de lo jarda8 16$500 Tern08 de brim para homens a começar de 30$000
Coberlores Xadrez para ca8al 111$800,ICambraia mercerizada, enfesUda. peça de 10 jdas 18$:;00 Camisas para homens, a co~eçar de 8$000
Cobertores ):arll casal, em lindos desenl10s 30$000 Morim de cor. bom artigo, de 1$500 e 1$800 :::ueca8 para homens, a começar de 3:1i!íoo
Cobertores de meia lã, debruado em slltim, para . Cretone melo linho branco. largura 1.40 ~~oo Calças feitas para homens, de 8$, 10$ e 12$000

casal 	 45$000 ICretone melo linho branco, lfugura 2,00 "$000 Jogos para balizados a partir de 12$000PeJúcill IIS8, bom arligo, metro 1$400 Cretono meio 1I0bo branco. largura 2,20 6$000 Suspensórios para rapaz 2$500Pelúcia estampada, graode sorrimento 2$000, Crelone me.io I!nbo branco, largura 1,40 4.$~oo sus.pensórlos de couro para moclnbas 5$000Pelúcia estampadll. 8uperiorps ~$500 Cretone meio !lDho cores, largura 2',00 6$000 Jogos de couro para rapaz 8$uoo
Pelúcia estampada par.. quimono@, cores rtrmes 3$000 Cretone superIOr. branco, lar~ura 2.20 b$ooo Boinas para colegiais 7$000
Palilcia fustílo em ::Iiversas core~ 2$900 Cbltilo superior, lindos padrões 1$500 Porta escova ~:liooo
Cacbás. de 1$500. 2Sooo Il 	 2$500 Reps para cortina. bonitos desen30s 2$00L Fita métrica 2$000
Esponja peluciada 	 i)$ooo I\{eps en[estado psra cortinas 3$00c Lenços a partir de $~oo
Esponjas em Ilndos padrões. JS300 e ?$SOO I~olcbas pafll ca.sal 12$000 Veos para noivas 10$000
Esponjas escuras para ~.uhor,,~ ,~$~OO (~olchas mercer~z8das para s(,ltelro 11$000 Grinaldas pl\fa noivas, de 5$ e 10$000
Casemiras para denhora~. a ('lIrnt'(!1l1' de 11$'>00 t:olcll/ls mercerl.zadas )lara cll8al. 15$000 Lll[as de borracha, para senhoras 1$500Casemiras Angorá. para costume !B$uIIO t~olchas mercerlzad~s branca para solteiro II$~OO Blusa de Jersey, lOS, 13$, e 15$000
Casemiras Xadrez, p~ra cnSI" :ue, pu r/l lã ~o$ooo Colchas branca, meIO IInbo parll solteiro 14$<>00 ",obrlnhas morleroas, em gorgllrilo cbamalotes 18$000
Pull-Owers sem mongtls pllfll h ,me 0_, 6$9')0, 10$ e I~$OOO Colcha8 de veludo para casal 22$000 Sombriohas morlernas em seul' 28J;000
Pull-Owers 1t'lpudos pArll homens 12$000 Colchas de seda, com bico. paro casal :15$000 Capa8 para Bebês, de 9J, 12$ (l 15$000
Pull-Ow'lf8 c')m m~ng IS e ft·jxe porl! homeo~ 10$-\00 Colcbas de seda. coro [TanJ'I~ para casal 48$000 Casaquinho de malhll para Bebêd ::$500
Pull-Owers de pura ''-1, ~em 1II .~ng ,ls ptlm homens Ib:j;onll Colchl1s de pura seda, eom !rllnjaà paTa casal 58$000 Porta nlqueis 2$500
Pull-Owers de pura 111. pftrJl ''''Dleus 25$000 .Jogos de renda, para quar!os. 7 peçlls 28$~oo Chmis88 Soc!'!!:a Leão, para rapaz 3$500
Coleles sem manglLR I'"rll ho :"en_ 1 0$000 l~ano eule.lado para colcluw _ ? _ 3$~oo CamiHas com fecho, Ilt:ra rapllz 3$500
Coleles de purll Ui. sem maq!as paro homt'll~ IS$ 'ou :r.oalbas vara r08to. d~ !$, 1$)00,2$, _$ll 10,3$000 e 4$'!00 Camisas SOCf!(a Leilo, parR h'lmens 4~50óColetes de pura 11\ com mang IS pllrll hornenri 23$"{)" I oalbas blgiênlcas. duzla 	 ~$~oo Camisas com fllcl1(1. parll homens 5Soo{)
Terninhos de malll!l paro Crii1nçll8 1(:$'\00 :;oalba8 de baobo em c?res 1$000 Pastas de couro pllro colegiais. de lOS e 138000
Cusuquiohos e b!lIs inha~ para crianç.8s 5$50tJ e 6$000 loalhas de banho, legitimas Alagoanas 7$00(' Malas para vi!\g..n~ , temos grande sortimento 
C!lsacos de mallll\ pnra Eeuhuras 9$000 Toalhas para chá, com 6 guardanapos 12$500 Babarlores de orglln!1i 2$500
Blusas modernfssirnlls para Dl ÇILS 6$000
Sohretudos para r"jI~Z, li COIl,eçar rle ~;i,~~~ ~~::~:: ~~~7aâ~:' p~or~ ~~r~~~~p;~~~~~~oa:~:enho ~~~~~~ EscovlIs para roupas, de 5$ e 
Capas para colegiai~ , 	 11 cornq:~r de 42$000 Cobntores parll Bebils, de 1>$, e 6$500 I' E R F li M A. R I AS 

SE DAS Pano rendado para cortloa, metro ~ $500 Leite de Coionla, vidro 5$500 
Seda façoné 2$800 T E C I DOS Esmalte Cutex. vidro 2$800 
Seda Romain, arligo superior 5$500 Linon 1$200 Creme Nfvt'a. médio, (uho 3$';00 
Seda Granitê 5$000 Llnon estampado 1$50ó Bston, Micbel , Zande e Tange 2$800 
Seda Peau Dange 7$80" Voil liso l$~oo Baton Tentação 1$500 
Seda Laqué, lisa. listada e xadrez. bom arligo 3$500 VolI estampado de 1$5, 2$, 2S5 e 3$000 Boton Colgale 2$il e :i$Joo 
Seda Organza em xadrez e H,tIlS (para 6aldar) B$iloo Organdi Ilso 3$000 Rouge Adoração 2$000 
Seda Org:lnza, estampadlls modern'~s (para saldar) 9$800 Crapon para quimonos 2$5 e 3$000 Rouge Royal Briar 4$000 
Seda com bolas 6$500 Fustão braDco 2$800 Sabonetes Realce , Carnaval. Col~!\te e Ciodlva. um !$ooo 
Seda estampada dp 5$, 7$500. 9$ e 12$500 Fustão mecerizaul' em cores 3$800 Sabonetes LHebuoy. Ges~y. Lever. Plllmolive, Eucalol 1$400 
Seda à Jour dll 5$000 e 6$000 Merlnó em diversas cores 2$800 Talco MalvlI, lata 2$7 e 3$700 
Seda Lumiére para combioação, largura 90 cent. 10$0(.0 Merlnó preto mercerizado :1$000 Talco Ross. lata 2$8 e 3$800 
Seda LBngerie. de 6$000 e 7$0(,0 Zelir, de 1$5, 1$8 e 2$000 Pasta para dente~, Alvidente 1$500 
Seda Lumiére lavrada, artigo bom 6$000 'rl'icolines, de 2$5, 3$. 4$ e 5$000 Pasla parti dente~, Colgate 3$000 
Seda Jersey, IlLrgura 1,40, 8$500 e 12$000 Brim branco e azul marinho, para colegiais 2$000 Pasta. para dentes, Kolinos 3$300 
Seda Glvré, arligo bpm pe8ado 9$500 Brim azul marinbo mectlrizlLdo 4:;;800 Pasta para dentes, GeRsy 2$500 
Seda Frlsotine de bôa quallrlllde 11$500 Brins diversos a começar dI> 1$300 Pó de Arroz Royar Briar e GlIlly 3$000 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$700 e 7$000 Mescla superior. de 1$8. 2$5 <l 3$000 Pó de Arroz, Adoração, 2$ e 3$000 

CAMA E MESA Opal8 lisa, de 1$2, 1$5, 2$, 2$5 e 1\$000 Pó de Arroz. Lad~' 2$500 
Atolllhado sunerior. largllra 1.40 3$SoO Opala estampada, de :2$, 2.$5 e 3Sooo PÓ de Arroz, Coty 5$000 
Algodão bom, peça de lo melroS 10$000 Cambraia finlssima, largura 80 cents. 5$500 PÓ de Arroz, Malva 3$ e 5$000 
Algodão superior. largura 90 cents, 14$;00 Setim eSI&mpado 3$500 Loção Malva 18$00() 
Algodão enlestado, especial, largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o curso profissional 2$000 Oleo Dirce 1$000 

13$000 . Brilhantina Adoração 	 3$500 

ainda, um grande sortimento de meias, linhas, fitas, rendas, 
AlcAsA""bR I Ê j\fiA["'''E:'':,", 

casemiras, capas e muitos outros .rtigos. 

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

LLOYD BRASILElRO Issociacão Comercial de Florianópolis 
«PATRIMONIO NACIONAL- Assembléia Geral para a )lOlse da Nova Diretoria 

LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nort~ De coolormldada com os Estatulos e por delel'DliDaçio do 11". pr. Goodyear no Sábado, e para o Sul na quarta'lelra): -COMTE. AL· s1daole. coovoco as srl. alSoc\adu Plra a sHllo da Aalelllblila &trai 
CIOIO', .COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. Ordloirla que se realizará. lllI sHe sociaL • Rua Aluro de Can&lbo,

terçl-felra, 13 do correole. às 19.30 horas. 1Nlri1 a leitura do RelalOrfoLINHA PENEDO/LAGUNA: _MURTINHO. e -MIRANDA. e posse da Nova Dintorla. 
LINHA aiO/LAGUNA: _ASPIRANTE NASCIMENTO •. Cua Dia hajl DumafO Mil. Ilr-I8-' Dava CODVOClçiO plrl II1II11 

TUTOIA!FLORIANOPOLIS hora mm larde, fuDl:loDando. eDllo. a ISl8mblila com II1IÚllDlr DlImero 
de dclas.FRETES DE CARGUEIROS FlorlaDópolls. 2 de mllo de 19,.,.Indtlstria Brasileira VAPORES A SAIR: ROGÉRIO GUSTAVO DA COSTA PEREIRA, 1'. secnt'rlo. IPARA o SUL: \&2 8 Vd. - 2 

COMTE. ALClOlO: dia 19 de maio para Rio Grande,
Pneumáticos-Câmdra de ar-Correias Pelotas e Porto Alegre, 

PARA O NORTE:I	 Molé~tia8 dos rius e coraçãoSalto!! de Borracha-Mangueiras-etc_ UçÁ: dia :o de maio para Hajal, S. FraDcisco, Parana o 'I'ON1CARDIUII tGolco dOI rln. e ado coraçlo limpo
gu§. e Rio de J!lneiro. 	 bexiga, 08 riu, ao Der.llea, areias, cólica. reoalo; aumeota tu 
COMTE. CAPELA: dia 10 de maio para Paranaguá. San orloal. '!'Ira as IDobaçOeI dOI pé. e r0810. bidropola., lalta deProduto! da tos, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, Ilbéus, S. Salvador ar. polpllaçDe., dGre. do coraçlo, asma. bronqulle aomMlca, 
e Araclljú. arterlo-eoclerole. 
COMTE. ALCIDIO: dia 26 de maio para Pa,ranaguá, Remédios das senhoras 
Sant08. Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas,lIbéus, S. Salvador E' o lôolco ulero-ovArlo SEDANTOL que re.lItue a ••ilde 
e Aracajú. 	 perdida pela BDemll, palldes, mqre.... la"'lo, fIOreo brau....,

regulador dae vialtaa, du doeJI9!U do utero, o..l'Ioa, evitaCia. Goo~year do Brasil 	 IDEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
elA AOS VAPORES DO lLOVD BRASILEIRO. :':a':s,::r~:r:o~~ ~:~~q~:r~~. coolnl todu tu ealer· 

com Fábrica em São Paulo 	 Lesões do coração e asmaIAgênCia-Rua lo!o Pinto, Armazem - C:;:-;:;:~ 
Uee a CACTUSGENOL SlpecII1CO do-dr. XI.. Pall11ar;9 - Fone 1007 12 - Fone 1338 _. I coalra hldropllal; péa lDObado.. ralla de u. palplta9Oet. baUDISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: meDto d&l valiLl e art6rtao, brOllqulle ....,Uaa, _w1ema, 

~~I'::.J~':=~!:~~I:~~ - a dllreaH. C. DA COS1 A - Agente Aos fracos e convalescentes 
~llIor ~:~=o: :~:'!~~~~'t~ee:~::' aU:D';e.~ 
_. auêmlca., ~Ia a tuberculoee, oIcaúl.. o. puf:GeI doentcaHEMORROIDESIFI~~~~~~-B~~~~~~"~:~~UI :l":JO:u~ada:a:-.: :::;::.-:z,": ~:a:,::a:.a~~':Mais vale prevenir ...- Joinvil!e--Lages- São Francisco do :)ul. OOD~a1_Doa 6 raplda. 


Mostruário em TubarAo. 
 Irritação constante, comichão. hemorragias.. . 

I 
Não de.cuide d~te. sintomas! Siio o prenúncio Sifillis - Péle - Reumatismo 

I 

de grave doença , que. não tratada convenien· SPIBOCBI!TINA é uuda UI molé.tta. do IIDllUe.•WUa, 

temente, p6de trazer sérias complicllições. exi· eczemas, lumorn, dartbroa, eeplDllal, /lotuttu; PUl'1la9llea. r...... 

gindo até. em alguns casos, uma intervenção da., (\IIDerol, eecrórulu. reumallomo. 

cirurgica. A Pomado Man Zan lhe dará alivio Úolco depurall.,o que Umpa o oorpo. loal". a IJIlIOrda. 
-- - imediato, combatendo a. dOrel e os pruridos Depo.ltarJu: toda. li drotIarlu de 810 Paulo e RIo. 

e descongestionando as dilatações. Graças ásEM FLORIANÓPOLIS, O substanciaa de real ereito antis6tico-bactericida 
que entram em sua rOrmula, a Pomada Man Zan 
evita as inrecçõe:'l tão perigosas e previne o 
apparecimento de outros males ainda mais AS SENHORAS DEVEM USAR 
graves, decorrentes da~ hemorroidel. 
A Venda em todas as Farmaciaa e Drogarias , Em IIU<I tollttte Intima lo:nente o MEIGYPAN. de 

mais saborosos pratos aos menores preços frande poder hllJlenlco. coolra mole8riu contlJgtosal 

~i~~é e e se~e~t~~~aa!~:e ~~~v:~I~ II
I MAN ZAN PARA HEMORROIDES tUllpel18B, Irrltaollel 't'lIflnala, corrlmeolOl. moles.

REFEIÇOES A QUALQUER HORA 	 e todaltal utero-vlIsinal•• meliltes ~o·te de doenOIlll 
Rua João Pinto - 27 baratorios De Witt, Caixa Postal 834 - Rio de Janeiro, local. e lronde preaerntt't'u. DrolJorlo Pb clleco, RIo, 

acompanhado d. importancia de 10$000, 
185 _..!!~ 

Em caso de dificuldade · mande O leu pedido aoa La
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o Estado 

R'H!acç!.o e Oflloln.. , 
raa JoAo PII!lO D. lS 

Tal 11122 - t.:lI. , pOltal ISO 

• 5510N. ' U;: ,,~ 

N. CI,,/tlt./ : 

AlIoo &0&I0Il 

ISemeotre !~){I 

Trlm~lt.. t:!$Ol){l
MA. ISoo(O
NlIDltlro ••ullo I!on 

No InltrlOl 

AAIlo 
8eme",r~
Trlmeotr. 

AIlDDDOlol mecUaDle ôODtrar.t1l 

" dtreoçlo 1110 8e relpooubl\l.e
peloo 00008lto8 emtttldoo no. 

artlao, ...\aII.dol 

Quer ser feliz 7 
Em negoclos, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que 
deesl3? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter trlumpho. prosperlda· 
de. lortuna t saúde. Nao hesl!, . 

Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

Moleslias internas, de 
Senhoras e Crianças em 

Geral 
CONSUL TORIO : 

Rua Felipe Schmidl- Edifi
cio Arnélla Neto-·Fone 1592 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESIDENCIA' 
Av. Hercllio Luz. 186 

- Phone: 1392 -

AUende a chamados 
lei 

a.al 

A CASA DAURA . com 

o
E' DE 

N•• lo•••• '.belde•••••tç_...........--..- ...... 

••• o ...Imple•• grlppo....._I.do.........Id6e..-- 
••c ...._ ••ngulneo •• de..... pollo .... c.........0 ....... 


: :~::'::IJI':.":~~I'::!~ .:".:r:,':=:::'~:;,!:o~~ 
... ...... do. 'ub.,c..lo.o. 'o••ndo.. c••" ......._.... • 
CONTRATOSSE I_ , ..c.be.. m.l. de 24000 .".....tIo. 
""OI'OL T.nham culd.do! Não .. 11.1___._....... 
......6 D CONTRATOSSE, que' b.,.lo. n.o ta........ 
... ...ulllall-..- T_b.__.. _ - 

I Ei~~;'.TI~~r,~~~~~ll:CI 
, Or. O,.lm. ' Meallm.nn 

Formado pela Uolver.ldBde de 
Geoebra IHulçol 

COID prAtI,.. DOI bo.pllalo europeu. 
ClInlca médloa em geral, pediatria, 
doeoça8 do .teteOJa oervoso, aparE'· 

Ibo geolto-urloarlo do bo :no.. 
e da mulher , 


Assislenle Técnico 

Dr. Paulo Tavares 


Curso de RadloloRla Cllolcl com o 

dr, Manoel de I\breu Campaohrlc

Silo Paulo), Eopeciallzado em HI· 
gleoe e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de JBoelro . 


Oablnete de Ralo X 

Aparêlho moderno SIEMENS para
dlagoó.tlco. dao do,'ocas loterou 
Coraçlo, pulmõe., veolcul.. bUlar. 

e.tOmagoB, eto. 
Radlogralla. ó ...a_ e radlograllao

dentária. 

Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade (Dla~~~c.\~~~a~~~~i~~af~:sCI::~~~tla. 
Limitada cardl8CS. por melo de truçados 

Banco de Crédito Popular e Agrícola Melab~~~~~~\asal
(Octermloaçllo doo dltllrbl08 da. 

Santa Cat~rl'na gl!lndula8 de .ccreçlio lot.eroa).de til" Sonda~em Duodenal 
Rua Tralano n.O 16 - S~de plóprla (Exa..::~oq3~'::d~~a1 ,:ld~·1~R~)~ do 

Registrado no Ministério da Agricullum Iwlo Cl'rlificad,) 
n. 1 ~m 20 de Setemhro dp 1958. 


Endereço telegráfico: BANCREPOLA 


Códigos usado:L~t.~C~J~~Ll~· e 2a. edição 
EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestimos -. Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento.
Tem corrtlspondenltl em todos oS Municlpios do r-stado. 

I(epr"."nlltnte da Caixa Econom,ich F .. d"ral rUHII 11 ",.. ndori 611 d E t d d I-' I l a~ Av c::IDe~tr~~,1Ie~ r:"IO"~INr;:~~;;;~r;()m sor elO 

Paga tOd:: ~~oc~~~,~,s J~sasa~~:~r: :el:::!~&udcOo~ Estados 

Mantem carteira e~peciai para administrllção ~e prédios. 


Recebe dinheiro em depósito pelas 

melhores taxas : 


CIC à dlspo~ição (retirada livre) 2% 

CIC Limitada 5% 

C/C , Aviso Prévio ~% 


CIC PcaEO Fixo 7% 

Aceita procuraçào para receber vencimeotos em tu

dos as Repartiçõe~ Federais, Estadunis e MunicipaiR, 

A,J!THRITISMO·GOTA·RHEUMATISMO 

fQAllClSCO GtFFONI • elA; RUA t DE MAIl' O. '7 - AI~ 

SEDÂS 
Seda FaQoooé lavrado 
Seda LF.qué ~m todaa as cor~8 
Seda Granité, em todas as cores 
Seda Polnt à Jour 
Seda Gllré. artigo pesado 
Gabardioe <te seda, COTeS modernas 
Selim Lam!c re, a.tigo bom 
Seda de bola 
Romaoo de bola, altigo moderno 
Laqué xudrez e des~nbfldo 
LaquE' bvrado 
Lumlere lavrada larg . 90 centlm~tros 
Seda quadrlilé: artigo pesado 
Veludo Chifnn, em diversas cores 

Taleté liso 

Tafeté, xadrez grado, moderno 


CAMA E MESA 

Cobertores paulistas para casal 

Cobertores paUlistas para solleiro 

Cobertores x~drez, pbra casal 

Cobertores xltdrez pard sult~iro 


Cobertore~ xadrez para caFal 

Cobertores desenhados para casal 

Cobertores dt!~enlJltdos pare solt .. iro 

Cobertores rllotasíll , meia 111, pa~a casal 


. Cobertores fllntasla, !lrt. bom, para casal 
Cobertores para bebê de 
Cobertores escuros (reclamo) 
Colchas de veludo para casul 
Cocha8 de IU8t1l0 pura clisal 
Colcha8 de rustão paro. solteiro 
Colcba8 braocad para solteiro 
Colchas reclamo 
Colcba de seda com rraDja, para casal 
Colchas de seda com Iranja paTa solteiro 
ColebRS de seda com bico para casal 
Colcba8 de pura seda para casal 

Cretone Royal Branco, larg. 1,40 


melro 
metro 
metro 
metr~ 
metro 
metro 
metro 
metro 
melro 
metro 
metro 
melro 
melro 
metru 
metro 
metro 

um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 

um 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
meto 

CretoDe Royaf Branco, larg. 2l11ts. met. 

ICreton" Royal Branco, 2,20 
2$100 Crelone Rc'yal, em cores 

:-1$600 Morim Taubaté 

5$000 Morim Ot'icilll 

5S0r.O Alvejado F!uI:iliur 

~$500 Alvejado Ouro 


10$OOU Alvejado Marques 
9$000 Alvejado enleslado, larg, 1,45 
7$000 Algodão I<!I, spm goma 
7:;000 Algodão larl!. 90 cent. 
4$500 Algodão enlestado, I!lfl!. 1,40, 
6;;000 Algodão enlestado, laq~. 2 mt. 

13$000 Atoalbado branco e de cores 
15$000 Atoalhudo tipo ingles 

Oabinete de lisioteraoia 
00<la8 corlao, ralos ultra-violeta., 

,al08 Inrra-ver~:!ft~R e eletricidade 

Laboral~~~i~: ~:~~~~copia e 
Exameo de oaogue para dingnóstlco 
da .111118, dlagoootl~o do ImpalucU8' 

~~: dE~:~.;o d~n u~rné:. f~ca~"n~gd~: 
A.cheln Zondcck, para dlal/fióRtlco 

ppruczc,o:;e.c"drerosR, r"lvlqldUeldzol, rEaXqaUml"eood~!:~_~~~~~~~~~~~!~~~~~~!~~~~~~~~~J~ • ."~IK"=-'!5t"S'i:e!·..t ... ·.m'..' . _ 
qualquer Pg:qgl::nK~r~o.elu~ldaÇIl" 

Rua F~:'~~:~e ~~ifado, e 
F L O R I A N O P O L 1 S 

(ASA ANTENA 
Mudou-se para a mesma 


rua Tiradentes, n' 56 

Especialidade em consertol de 

radlol e de aparelhOl elétricos 


em geral.

Sl'riecladl' l' prontidão 

Preços ao alcance de 


-todos-


FACILIDADE NOS 

PAGAMENTOS 


ITO & CIA. - Rua I r man Simpliciana , 78 - Caixa Postal, 
v.24 . 3132 - Te!. 2-8784 - S . Paulo. 

liqoi4aq60 
o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquldaçâo, desfazendo· se de todos os seus 

artigos por preços ainda nunc'l vistos. Todos os nossos artigos são novos e de padronagens ótimas, porque o nosso slock 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. 

peça 
]laça 
peça 
peça 
p~ça 

peça 
peça 

metro 
metro 

45$000 Jogos de renda plira quarto (7 peças) um 
8S000 Guaroiçllo para mesa de jantar de 16$, 19$ e 
7$000 Guarnição parI!. chá uma 

Cluarnição pintada. COr&8 [lrmes uma 
19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: 
15$000 Sombrinhl!. de seda com cabo comprido 
13$OO() Sombrinha com cabo comprido !Iara meoina 
11$000 Sombrinha de tricoline 
15$0110 TapeIes para quarto 
15$000 Camisa Socega Lello para bomem 
It$OOO Camisa Socel!lt Lello para rapaz 
58$000 Estojo de cblcara8 para cbá 
61$000 Estojo de cblcaras para café 

5$ e 7$000 Pasta para dentes Kolinos 
-1$500 Pasta parll denles Alvidente 

22$OOIl Sabonete Lever e Gessy 
15$000 Sabonete Lilebuoy 
11$000 Capas de borracba para senbora 
10$000 Capas de borracha paTa bompm 
6$000 Malas para viajens de 22&. 24$ e 

38$OOG Malas de couro de óE$, 65$ e 
3í$000 Paslas eEcol/1re~ 
34$000 Maletas de Ilbrolile e800lares de 4$ e 
1i9$OOO Liga de borracba para senbora 

4$000 Pulo ver ollmplco para criança 

5$600 . Casaquinho dt' malba para menina 


• Nio só por uma questão 
de bom gosto, como por 
motivos de or d c m higiênia, 
f:t1. :1 Snr3. todo empenho em 
conscr\'3.f limp3. 3. SU3 rcsidénci:l. 

• Com m3is forte r:l7.ão deve 
prCOCUp;'lr~5C com o organis

mo, b.zcndo, periodicamente. a 

fO 
-., UmrC7.3 c dcsinfccç3.o dos rim 

com HELMITOL de 82yer. 
• Do perfeito funcion:1mcnto 

Ql' do .p2relho ren:>l depende,il [j 
em grande plnc, " saúde ~ II ) presente e uma velhice (orte. 

SE OS RlnsvÁO&n udi. e livr. , ele,. ach2qu••. 

ASAUDlÉBOAlj EB 
BAiER ., 'ELMITOL"TI 

-

Antes de comprar urn Rádio-Receptor, 

faça uma visita à firma 


GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

PI-IIL.IPS 
Vendas à vista e a lonl;o prazo 

GASE DE SEDA 
Qualidade superior e resisten te. Estoque e impartoção. YOSO 

mel. 6$200 I Pulover, art. fino para rapaz um 
meto 61:1200 Pulover com manga para homE'm um 

peça 2!J$000 Pulover listado para homem um 
peça 10$000 Casaco listado de malha para senhora um 
peça 1 [i$000 IPulover de pura lã para homem um 

uma 
uma 
uma 

om 
uma 
uma 

um 
um 

caixa 
um 

uma 
uma 

uma 

umll 
um 
um 

12$000 Celete de malha pua rapaz um 
15$000 Calça de brim para bomem uma 
33$000 Capas felpudas para crianca uma 
~$500 Sobretudo parti homem. ótima cODfecção um 

13$000 Snbr~ludo para rapaz de 34$, :16$, 38$ e 
31 $000 Lã Peklm novelo 
38$000 TECIDOS DIVERSOS 

3$800 Llnon estampado 
6$JOO Luizine em todas as cores 

3:i$000 Linon liso 
29$000 Chltão 
13$000 Brim, Colegial J. 16 legitimo 
26$000 Cachá pelucia xadrez 

Crepon p/kimono 

26$000 Zelir listado de 5$500 

12$500 Opala lisa 

10$000 Opala tipo Suiça 

12t:QOO OpaIR estampada, art. bom 

4$500 TecIdo escacez 

3$500 CacM. pelucia estampado 


15$000 Pelucia cf b,tneco 

9f;:íOO Pelucla lIslada p/pijama 

3$:'100 Filo p/mosquiteiro IlIrg. 4,50 

1$600 Morlm de eor 

4$200 Tecido p/colcbilo hug 1.40 

1$50(1 Toalha lisa p/banto 


60~OOO Toalba Alllgoana p/banho 
80$000 Toalha p/banho. art. bom 
:ló$()()() Toalha p/rosto, de 1$8, 2$, 2$5, 
75$000 Cubano 
i 2$000 Chita em dlver80s dt'seohos de 800 ra. 
ó$oOO Flanela creme de pura la 

l$õOO Felpa branca, art. bom 

6$500 Casemlra creme, largo 1,50 

7$000 Cortes de casemlra p/homem 


Recebemos 5 .000 metros de retalhos perfeitos, de pelúcias, que vendemos este mês, por preçps assombrosos. Aproveite 

mt. 
rnl. 
mt. 
mt. 
mt. 
mt. 
mt. 
a 

mt. 
mt. 
mt. 
mt. 
ml. 
mt. 
mt. 
mt. 
mt. 
mt. 

uma 
uma 
uma 

e 
ml. 

e 
ml. 
mt. 
mt. 

córte 

a fazer 

IIS000 
14$000 
12$000 
16$500 
30$000 

5$500 
8$500 

12$000 
60$000 
40S11()0 

ISOOO 

1$500 
1$300 
~$200 
1$400 
1$800 
3$()()() 
2$600 
2~O:>O 
2f;POO 
3&000 
2$200 
2$800 
1~00 
2$000 
2$000 

I2$OOD 
!$600 
4$000 
4$500 
6$500 

12$()OO 
3$500 
1f;400 
1&000 

16$000 
2()$OOO 
16$000 

48f;OOO 

suas 
compras nesta colossal liquidação, pois nunca se vendeu por preços tão baixos. como os que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 
R'lJA FELlPE SOBMIDT, 19 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 7 11. Maio d. 1841 -
vo o 

Santa Mônica (califórnia)'1 por um milhão de dólares, Ide vôo, segundo declclra~e hmpo de .u~rL'nda a que' ,."t. m .. \ ,,"amo. que lel'l\ W'ltCl en· 
7 (H. T.). _. O novo aparelho para seus vôos de experiên- da própria direção da em~. de".rd eer eubmeUda a po- Sa.be... "u... eqNtruçaO Y"f'Q'adura d. 64 metrOlo d e 
de bombardeio gigante, de cios. presa, prêmio que Hrá. re~ deroaa Ufortàleza ~o ar". do , novo "B';'~9'_t . ~U.~ÕU- : ~ asa' - él ",t~a'ilap':: ,-co,~ 40 metro
82 toneladas, "B-19", cons- ts.e seguro garante um duzido a 3.000 dólares . por Os vôos de enaaio do gran- Dougla. Aircraft Corporation de comprimi;nto. O redo d . 
truido pela grande usina de prêmio de 82.000 dólares para! hora ,?pós o primeiro minuto de ·.?p,:,r~l~o de bombardeiO\dOia milhões ele d6lare., pois ação dês. ... Q.i.....9 ónt__ apel' 
aviação "Dougla5 Aircraft\qualquer acidente que po.sa de voo e durante todo o serao InIcIados a 17 do cor- toda. as pe~a. foram fabrl.!relho é calculada em mGla 
Corporation", foi segurado . ocorrer no primeiro minuto . ' . 	 cada•••peclalment. para o . de 6.000 milhéul. 

do ' dr. PiérreBólIUletle Pi\ni\ ,\ eflTIS 
nus Dnu:!\U,\ 

. ('" 


(_~ tão puro ~ SlI;\Vl' O 


AN NI\'ER>lARIO" S.1lmnl.'lc GL·...S)'. lJII l·S\.' rll· 


puloSJ1I\l"ntt' prql.lr.lt! ~,. qllCFesteja hoje seu natalício a 
'cu IISU ~ .\cUllsdh.ivl·1 [.1I1to 
par.! tl bJlll hl illt.lIllil ("01110 

uH:nina Rinalua Ana. filha do 
nosso estimado conterrâneo sr. 

p.I L'.\ J hi~il.: l1l' llo r.I~:.'. l' r(l~
Mário Cândido Silva, alto fun· 
cionária da Fazenda estadual. 

Terrenos no Balneário Síntese de 
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do última hora 
do Leal. As conslruçOes aumen

~~m~o~ p~a~:~ :~Is ;:~rt~~o~:r~~:~ O sr. Churchill obteve ontem 

que se acha encarregado d. ~:r:o~~s t~rd~.onliança da Cã
venda dos lotes. 

Alistaram-se no Canadá mais 
de 200 mil homens para o ser
viço militar no .ultramar. 

Um deputado norte-americano 
sugeriu a necessidade de os Es

. tados Unidos comprarem, arren~ 
darem ou ocuparem os arqui~ 
pélagos dos Açôres, Canárias e 
Cabo Verde, bem como Dakar. 
pontos êsses vitais para a sua 
segurança. 

As cidades alemãs de Man
nheim e Francforte-sobre-o-Meno 
foram duramente castigadas pela 
aviação inglesa .• 

I O presidente Roosevelt. na 

I 
reunião de ministros e peritos da 
defesa. encareceu a urgência de 
se construirem 500 grandes aviões 
de bombardeio. lar mês. 

1 O "quisling" francês Fontenoy,
i	que torcia contra a sua pátria, 

a favor dos alemães, foi a ssassi
nado e seu cadáver lançado ao 
rio Sena. 

Exijam o Sabão 

"VIBSEII ESPEOIALIDADEI' 
DE WETZE.L & CIA,--JOINVILLE (Marca registrada) 

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA 
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