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Cada dia que pass , apromal os Bsta~os 

Dnidos da luta para salvar aUberdade dos povos I 

Sillpenlal 81 IIcencall 

de e.porlaclo IECbS eNo~~!~~J:para a Rflllla 
Washington. S (R) - Sabe o Presidente da República
se que as autoridades norte assinou decreto na pasta do Mi
atnerÍ<'anas suspenderanl as nistério da Educação e · Saúde. 
licenças de exportação. para a por merecimento,promovendo ,
Rilssia, de maqninismos e ou o nosso conterrâneo João Mar
tros instrumentos maunfatu ciano queo MAIS ANTIGO olARia DE SANTA CATARINA Ferreira, serve na 
rados. apesar dos esforços em Sub-Inspetoria de Saúde do Porto
]Iregados pela embaixada so- Diretor-gerente: Altino Flores 

de Florianópolis, ~,es~mpenhand.o
\"Iétiea. para que o gOVêl'110 o cargo da classe E da carrei
norte - ulucl'ienno Illo<lifieusse 

I 

ra de escriturario, do quadro
tal ponto-de-\'ista, ANO XXVI Florianópolis- Quinta feira, 8 Je Maio de 1941 N. 8238 

VII, daquele Ministério, ao car· 
Berlim. S (lI. T. :''-) - O go da classe -F., da mesma 

rállio desta ('apitai informa carreira, vago em virtude do 
qne o go\'êrno nortp-amcrit-a- Ponla Grossa sob ralecimento dc João Salvador 
110 \'em de proibir as exporta- vlolenlo luraclo dos Santos. 
çcies de borraeha para o .Ta pão Ao recem-promovido , que tem 

I' para a parte da China, ocu- C"ri t iba, 7 ("Estado") __ sido s(:mprc corrl:lo na sua vida 

pada pelos japou!'ses. anes- Ontf'lll Il s 1.1 horas .. '1lI minll pública, apresentamos os nossos 

centantlo qll~ não foi forn cl' i- los a ddadt' dp P0l1l11 <:l'm~sa parabl:ns pela justa promoção 

da l,elo gO\'"rno .d(' ~\'asl,lin~- roi varrida I'or \'iolpn!o turã" que al cançou . 

ton nenhntn~ ind\('açao jnstl- ('om traj"tória Ol'stl'-It'stP. () 

('ando a luedtcla. f(' l1ÔUWllO at ingiu uma faixa o pr('sidc::n lt' da República as 


d(' ('l~l'('a de :~()l) met ros, del'l'u- sinou um dl:crelo -ki, que rece

beu o n ··. 3.2 09, de 26 do mês 
Limousine 1935 ::~~12~li~~;:I"~:~: mas l' I'onstru- p . passado, pror;ogando a li: d ez 

VI!nde ~e uma, em perfeito . ,\ F'ábrlt-u de Espelhos Santi d e nlaia de 194 '2 o prazo con


pstado de conservação, por ,\na foi destl'llida pela violén cedido no arli~o l ' " parúgrafo 


5 contos de réis. Informllçõ~~ da do tornado, !\'ão se rcglsta-
 I··.. do decreto · lei lY·. 1.262. do 

n8 gerêDcia do ESTADO. ram al,identes pessoais. ano de 1939, panl 
 a naturaliza

ção d os jornalistas estrangeiros, a 
que se refere o mesmo disposi 
tivo . 

Da vida nada se leva I 

SABADO PROXIMO 
 o diretor t.:eral da Fazenda 

Naciona l expediu uma circulai
NIL CONTOS, .da federal que tomou o n". 14. de 26 de 


abril último, declarando aos che-

Rua Felipe Scbmldt IEd, Amélla Neto) res das repartições subordinadas 


Não tem Telefone I ao ministério da Fazenda que. 

______Im___IIIiII_______...._ Soldados de uma Brigado Indiano de Infantaria esta ,~ionada num dos postos ingleses ~~~d~oo :.:~~~~~rod~~·· ~~n:~~~:~ 


de avançado, no Abissínia. Atuaram em sucessivos ações contra os italianos. Aquí rios Publicos da União, derroga . 

os vemos cruzando o rio Atbara, (Foto de «British .News",' poro O ESTADO). 
 do o n". 47. da Tabela B. do 

vigente regulamento do selo. bai-Aforça armada do Iraque O d P 
Londres. S (R) _ A (m'ça armada do lraqne é de 19 mil sena or epper quer Ir as do cabo ~:d~u~~~roO ~~e~~~~ :I: I;;~ !:i~ 


honlens. número êsse qne }Joderá ser elevad o a 35 mil. organi- Washington. 7 (R.) - O ser evitado IIllI possível ata-I Dretanha no Padfico, afim lI<; se torna eXlgI~e l o lmposto do 

zada em 24 batalhões de h.,fantaria. ,J regimentos aéreos. uma SI', Clande Pepper. senador de-l que ao continente americano. "mIfrentar a eSI!nadra nipólli- selo sobre a~ l;cenças de mu~an

divisão de cavalaria. uma companhia motorizada. dnas baterias lllocrát.ico do Estado de Flori. · mediante -a ocnpação. junta- l'a na sna casa. pois sabemos ças de . resldenclas ~ ~oncedldas 

de artilharia, além dos efetivos de outras armas, lIa, proferiu ontem 11m lliscur- mente eom a Grã-Bretauha, qne os japoneses estão à cspo;- aos lIl~t1VOS e p~nS10ll1stas ~om

. O lraque carece de armamentos e de aparelhamentos para so em fa\'or da Grã-Bretanha. Ida Groenlàndia. lslitndia. llhas ra de oportnnidade pam llQS preendldos nos dlSPOSltlvoS lIlVO
armar todo o seu pequeno exército. Conquanto haja uma esco- dnrante a sessão do Senado. dos Açores e de Cabo Verde. desferir uma punhalada pelas cados. • 

la militar no país. o estado-maior general não está perfe itamell- O senador Pepper declaroll Ilhas Canárias. Dakar e Sin- cogtas" . P t W 1 d K 

te aparelhado. nem o exército l,ossne aparelhamento moderno. que "já era teml'o de os Esta- gapnra.• o que fariu ('om que \\'Iões de grande raio til' d er encena a trudes ruser, 

As forças aéreas do I,ais não vão além de 50 alJal'elhos de tipo dos U'nidos adotarem lima ]l0- as rotas maritimas pennan,,- a,ão Ilorte-amcrieanos, conti- I; 5~omvl e~ da ca e~~;;~$O~" 

antiga. com exceção de 36. considerados de lll'imeira linll~ sição firme" e llropõs que o "essem abertas para a ln!;la- nuon o senador. devüriam SN' . 'lt~ premIa ta. co~ . C ' d ' O 


presidente declarasse o estado terra e eallsaria o maJõgro entregnes -à China e. pilota- :'~ I~O d~or elo r °d re ~to 

de emergência nacional. • de qualt:tltel' tCllativa nazisla dos l~Ol' a\'ia<lol'e~ ~'o)lInt~ri~s 5 ~ouocor~~n~~.' rea lza o no la 


Dr. MADEIRA NEVES- médico especillistl em o senador Pep]ler. qne e 11m no senudo de oellpar aquelas umerICanos. re,luzlnam T uqulo 

dos líderC!s governalllentais, posições". a ]Jedaços. l!: lu'eciso que l'ea- Por motivo do enchente, que 

mostrou-se também fa\·orá·...el O senador Pepper slIgeriu jamos contra êles. como se en- presentemente assola Porto Ale · 


DOENÇAS DOS OLHOS a que os l~stados Unidos "fe- tumhém a união tias esquadras frentassemos piratas das cos- gre e mais algumas cidade do 

CUrtlO de AperlclÇOtlmento e LonRa PrAtica no R,o de JaneIro chassem todas as saídas tia !los Estados Unidos p da Grã- t.as da Barbária e "gungslers " Rio Grande do Sul. os navios 


p.la maDhi' do 10 is 12 horas Europa. África e Ásia. afim de do tillo tle Dillinger. do Lloyd Brasileiro não recebem 
ConluIt.. d i.ril!ment~ • tarde: d~ 15 às 18 horas --=----.-----------------------=-----'l ... ,Producão de aviõel cargas ne~ passageiros para a 
n . 7, sobrado - Fono: 1167 f t e petro eo aSI Washington. ~ (H) _ l~oi capItal gaucha, CÓnlullórl,,: Rua João Pinto OrneClmen O d 

Relldêncill: Praç8 OellÍllo 'íarl/8S, n. 10 - F()oe 1504 potências do «eixo» annn l'lado que li IIl'odu'ão de Até 17 do co':-rente, deverão 
acroplanos atlllglll em abl'll a comparecer à CapItania dos Por-

O Egito produtor de petróleo o ~~~,~~i~II~~:;ie~. \~!p~s:~lla~ ~~o s~~a~~~~I,i,~~e~~I~'~~~I~I~::~ b~~"~~~~~I~I~:G C~':l~raJ~~li~ i~'~~ ~~:IVtt~;r~::;,ta;~tr~;~~ra e Ma
te t1emoerata de Iowa . e o deelarou que petróleo prove- !)72 em Fevereiro e 1.276 em 

Washington, 8 (U. P.) - Algnns peritos em questões de deputado Coffee. também de- nieute de ('ompanhias ameri- ~larç.o, Não foram re\'elados Camisas, Gravatas, Pijame~ 
petróleo, que se acham a sel'\'i':o do gO\'êl'llo, acreditam que em mocrata , entregaram, respecti- ca uas dêste hemisfério é en- os tipos de aviões e qual O Meias das melhores, pelos me
bora interrompidos os foru cdmentos do lraq\lc, a Crã-DI'eta vameute. às mesas do Senado tl'e!;ue a navios alemães c, ita- número dos apamlhos destina- nores preços, 56 na CASA MIS
Ilha sempre consegniria a quantidade de combusti\'el sll[jci~n e da Câmara. resoluções teu- lianos nas Canárias, Os jor- dos à Inglaterra. CElÁNEA, - Rua Trajano. 12 
te no Iran e no Egito. certa mente com alguns embaraços. IJois dentes à criação de nma co- nais. por sua vez, anunciam 
os navios, para obtê-lo e transportá-lo. precisam ir ao :llar Ver
melho e ao golfo Pérsico. ;~;:~:~ode~~lt~~I:. !~~~t1â~e~xa~ ~~en~a;.~~~it;'~~~d!,~\'3~le~~ ~~::= ••••••••••••••••••••••••• 

A importância do Egito. eomo produtor de petróleo aumen minar em que proporção as fúrnla. e que os submarinos I_ . . • 
ta de dia para dia. IJois a jazidas prodllziram cerca de .. potências do "eixo" recebem alemães. bem como corsários. II~ I~ 111 : I ~*:J •
6,500,000 barris no ano findo, material de guerra do Hemis- que operam no Atlântico, uti- • •• 

fério ?cidental. O Inqlt~l~to Iizal? petróleo, procedente do • d6 ~ . • 

ARAUJO-
OLHOS, OUVIDOS, ~~~el~~oa~~~t~~ a~osexl~~~:i:~ henusférlo oeste", ••

Dr. NARIZ, GARGANTA Unidos e de outros Ilaíses, via CoquelrOI Praia Clube. DE SU'ILITICO:S • 
Especialista,' assistente do Professor Sanson ~~~sia. ou por out ra qualquel' T.ndo lida ~~T~l'.t. clubt, Mil .- EX18TEM NO ~JUNDO.:' " 14nsolucia da 1lllmbl.la IIlral d .. • 

do Rio de Janeiro. do°0s~'saudl~:O.G~~~lt~r~~I~ICl~~~~= ~: :::'~:C-::t~I~~~oa:,= • \torre diàriament~ grande • 
ConsulteI. Pela, manhA, d8s 10 às 12 tOtt informado de que eXIstem ' crllonl do LIVRO DE OURO a 1II'OClI- • DÍlmero de sifilíti('otl • 

, ., A ta~de, das 3 às 6 companhias internacionais de I ranll, no pruo til _Ia tIIu /801, • P • 
ConsultórIO: Rua Vitor Melreles, 24.-Fone 1447 Ipetróleo qne fornecem lubrifi-I:,c:~~,~~~~_= .- u:~e~~~It;:~:~~8~~!j:r ~ • 

cantes e mazout, além de ou- .m podlr do Ir, acnt6r1o 1I1arm1. • 
tros produtos del'ivados do pe- no Corri. GGII8., rlllitltnll .. na • . '.

E' instmmento da AlemanhaItróleo. às potências do "eix~", Ge~~~==.~fs':\~t~-ra\'I: • . ,"> 
Depondo perante a comls-I TOMAZ WOOIIS, t..IVIIn • . : 

Angora, 8 (R,) - A Turquia está sendo Informada. pelos I • " 'DI" . " 
Ingleses. do;; a~ontecimentoR que se desenrolam no Iraque. . • i:.:..&':=::~. 
nlstr~ ~~~a~~e~i~~,britânlcO avistou-se com o SI'. Sarajoglu. mi- OI ala <àHEGARAM... I : orlpm aIIIUtIoa, ' . : 

Os turcos estão an!\iOtiON por vêr resolvidas as questões do terlnnaoOsl . n el • doree~;;;~.:,~=~~, d:~~~O.1I11rllco~BUMATISIIO, . ;FeIS·u.CperH-eE-R
Iraque. mas não flHcondem suas eriticas ao sr. Raschid Ali, que, '·--DesapareclmeDto du mlllllelltlçllee 111111110'" e • . 
segundo êles. ludibriou o seu país, • de todo. OI tDOOmodol de londo .lIillUao. . . ' 

O deputado :adah. 110 jornal "AdHam". diz que o .govêrll o e ai Inluper6vell • DR 9~;-;::' :=1:0~=I:t~~~~:.e~!:'clut:~,o EU, . ' 

~~n~~!q~: :a~~~::.'t~s]ll~~:~~a ~~:lil~~~~~n~~~ ~~:~~I:~ad~I~~~:~I~~ camisas DUROfLEX (Fischer) - de ea E' W::II~::~~U:r.~I~~=m~ HOlpltBl., • 
Instrumento da Alemanha. a qual procura promover agitaçõcs e.clullvldade de mROS DUPLOS - Jâ se encontram â veD- .'I.A M ' O DELA R •• . •no Oriente Médio para tornar mais difícil a si.tuação para os da conten..do O . d. Obro do u. quido e oustando me- ' • ' 
Ingleses. QPI 20% que doia vldrol pequeDOI. • 

O embaixador alemão, von Papen. ainda não l'egressou • • • 
:r'urqula. ,.. • ........................ 
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1~~:~::;:~~~~~~b~"I' I 'Aii.-C:'~1t~~t:t:MllOo .Estomago Sujo Iseirinhts de corrente com u Rcproduçõc. e ampli'çõe. artí8t1ca. de retratol a 6leo. 
ma medalhloha de Sã" Frao- r:.~~:~.c(~~.~ ~8~g:!·, ~o~bl~~~~.:81~Ú8d:::d~!le.~il,:e:I:;::! 

:\s n~z(>~. sem !õ'abcr por ciscll de Assis. ambas de ou- IbOe•. Fornecemo8 todo 8ervlço completo eom .Idro. convexo. 
q 11('. ~t'n h'-~ de repente ro. Pede-se a quem 8S achou ou planos. de todos os tipos e tamanbns. Relralos reticulados.Igrande nba timt' lll o gt'ral, 	 I a :~n,t:Oi~: G;~:~:~~ I~SJ;j.O/l ~W~~Melrm~A~mD~eluJ~I~M~Stl:rl}~~r~~8~~ ~o~d84oDOS OS 
abllrn-c iml' l1( o. HHII{'Z;I, in

dispo~ i(;:II) profunda, mal : 176 5Y · 1,j UETA~n~S·CARJ.OS BOTELHO. 450·- Tel. a-l72o· - Eod Teleg. 

(':5lar l'1ll todo n ('o rpo. prp

j.!lIi,'-I Ila r.! f.t/.t'r qu,i1qllt'r 
 I---------- .CAR~~:::~~I!':~t::~~O.;e DI dlstlnlo. elle:;!c. sobre o cau.I~,.~~ti,.~M.1.a~ celamento do aumento de 15% fl'le vinha l:IoeDdú faturado a mais 
f..' :->lt lTuago, n ;l C:dl( ·l.:a (' lln 
t':'ofon:o, alt' dOf(' :"'i (> pl'~() (11) 	 çSII6UEI SAlGUE! S••GUlI • pl....80.,b.rC_ol.p.r.e.o..._de_DI_c_at.a1_0~_'O_(_le_.d.8_0_u_lu_br_O_d.,C.,I_m...!l)_.__--= 
Yt ' l1ln..': (' Illli 111 n,'ln ~t' H'II1 

"olJl:ltlt' lu ' m (" tI ra gem -
IWIIIIlII:I,1 (](. traha l h ,l !'! 

~t'lll pn' qU(' ('~I.I~ IWrllIrhaç<it·s a1'aIT'('I'111 

ôt::; ::-:illl clp !"('peme, dt ' \ 'p-St' lI'r a ('l ' rlt''' ;\ dt' 
 SANGUENDl 
IjW ' () t· lJ.tt)lII .l ~n ( ' illH · :.q ;no~ ('~( '-IC) lI1uito 
:-'uill :"o (' dlt,;.t:-' clt' Il1al( 'riii~ ft 'r111t 'IHada:-; l' 

lo~ ica::;. \.' n v~tt· ilh.';;': 1I10 di ;l CClI1\'l'1H 11:-0:1 r 	 {f.r••', I •••i) 
Ventre-Livre, lJ.lra cyitar qualquer cOl1lplit:a~'flo pl'r i gu~a t! lllol<..:~tia E' O un/co rorlillcllOle no 
il1t~rl1a 0 11 ex terna mundo com 8 elemeDlos 

lonlcos: Phosphoro, ClIl
cio, Arsenialo, Vanadlllo,Um Conselho elc. Com o seu uso no fim 

\: ,'111 '1:'P 1Il1llC;} pl1rg: llll C' :o:.! 	 de 20 dias, nolll-se: 
'1'('1111;\ !lH,do de ll ld()~ (·IIf' ~ ' 	 1 Levlnta..ento lIeral 

dls lôr~ls c volta tlllll!etlllo:::; p:lq::íl 11 1(':- . ;\ ..:. af.!U ; I ~ p ll rg: . il i \·a~, aI-; pa:-=t ilh;, s pur ti do Ip~tllte;
Rati \·a~. ti :-=; 1"":0: II~ ~.It'.; 1.I:-'íl llh' :O:, fI~ !->, U' ;O: pllrgali\'o"i (' a ~ 


pilllla~ plll'.:':.l I i\".I:--, \"joh'111o:-: I ', d{,ptli:-, dt' ITrl o tl'Jnpn, in 
 •. _. DelapPlrecimellto per 
tl:lI11am e (':-:1 Llg,\!i) o t.· :-: lol11a~n I' illlt':-' Iillo :--. cOlIIplelo dM' dlllCI de CI' 


l ':-,(' Ventre-Li \'re, I't'Tlll'dio br;tndo 4: ~ \la \·c. qw' al,,' ia, IOlliljc;( e 
 be,a, Inlo.ola e nervoIII
1110;fonal t'('l> o t.':HUHI.I \.'.f) l ' intc::.tinos, c faz :)clIlprc J1luito bl'llI ao ~; ,Ilgw,.' , 

3'-Combate rec!lcII d.jjgadr) t' bil'~(1 
deprelslo nervol. e do e..• 


impo rLante::; p a izt..'o:' du mundo. 

t por isto qlll' Ventre-Livre f.e vende, cada vez mai::;, no::) m;,tls 

..I.reel_eolo de I.bol OI 
lellOI; 

(lsc Ventre-Livre 4' - A_._ento de pel. 
Vlrllodo de 1 I li k"ol; 

O Slol.cDal ~ 1I11111r10
de delcoterll Icleollllcft.
Oplnli__ do dr. MaDoel SOl 
te. (/I!Colt~/ 

A~~ü~i~ lA~~~~iô Y 
Se V, S, precisa comprar artigos para presentes ou necessita de _u~a .A..,.... ~boa instalação de luz ou obter materiais elétricps. em seu propflo . 


interesse, visite sem compromisso a . {;;_. ' 

INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS ( ~,~, '.~..~ 
pois, seus artigos para presentps e materiais. elétricos. seu~ preço,; '., .\y' \-c." .,",,. . 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partIr de l$uOO, fiOS para lA S Senhoras I v""." 

- instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de CapslIlns SEVENKRAUT 

' $700, e assIm todos os materiais estão a preços ao alcance de todos ~:~;ol~,~~;~'~~~~,'~U~ ":, Farmácia "Esp·erança»
Inslaladora de Florianópolis ~~~~~~s~~~ :,~;:~. Pt~~ do 


RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMlDT, 11 - Fone 1674 ~~.~'5ct;~e:~~~:~e ~~:;:e . 
 farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e em,mhã será a sua preferida, 

Drogas nacionais e estrlln9~iras 
Homeopatia. - Perfumarias. - Artigos 

de borracha 

Garaote-se a:.exata ob~ervânciR de receituário médico 

PREÇOS M(lOICOS 
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do I

Mercado, frente à Casa Hc:apcke). 
tone 1642 

••••••••••0 ••••••••••••••••••••••••••, 	 . Bf::I.Bf::Tlf::A. 

t AHIIUIfaol - ... _ •••••a••••: Empresa Nacional de Navega~ão .Heep(ke» : .... a•••1I ............. 

• Transporte rápido de passageiros e cargas com os vapores • l!!:A:!a..nilxkY: 	 • <cearl Hc:apcke" e cAna..; unicamente de cargas • 
• com o vapor «Max.., •

TOSSE? BROMIL • 	 • OR. RICARDO• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

GOTISMAI 
: 

• 
Linha fpolis.-Rio de Janeiro ILInha fPOIIS:RiO. " ".""lU." """.0'''''- : 

• 
AVISO AO POVO CATARINEMSE 

• Escala lt:ja~~~~~/lanciSco Escala São I-rallcisco Laguna . : Ex-chefe de cll
• Transporles de passageiros _, nica do 
~ e cargas. I Transpo"e de cargas Transporte de cargas, : Hospital de 

linhe direta Porto Alegre- Florianópolis • • N ueruberg 
• PAQUETES Pa ele <Max'Empresa Jeeger & Irma·o • .Carl Hrepeke» dias le16 qu Paquete <Max· • (Prols. L, Burtbardt 
• 'Ana' dias li e 23 dias 7 e ~2 	 • e B. buter)Saídas de Florianópolis às terças e sábados • dias 2 e 17 • 


Saídas de Porto Alegre para Flor.·anopoll·s • Salda á 1 hora da madrugada, • E 'I' 

~;>ecla Ista em

às quartas e sábados t Embarque do Srs. passagel- Saldas ás lI! lIoras p. m.1 tSaidas á 1 hor8 d~ • 
Saidas de Araranguá às quartas. • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. 0I Unu gia Gn'a'" 

sábados e domingos • peras das ·saldas. • 
Ordens de embarques alI! ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até • I Alta cirurgia, gyDe

L Aqlntl em rlorlanoDolIl: DAVID SILVA : 12 horas das vesperas das ás 12 horas I ás 12 das vesperas • I cologla (doenças de 
PRAÇA UI !.IE NOVEMBRO • saldas. das saldas_ ,senhoras) e partos. 

~~~::::;:::::;::::::::::====:;:::;:::;:::::::=:Iti 	 • Cirurgia do systema;------. 	 E C nervo8o e operaoões
• Observações: ~rSeta~S~~Jra~l:e~~~e~~~~~::· d~oat~s~~~~rl~e dvaacci!'!:. de plaaUca.Antenor Morais • E' expressamente prohibida a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores_ .. CODDIlllorlo. li 'UI! T'II :II
• <Rila M~r~~. o movimenlo 	 de passageiros e cargas I! leilo pelO Irapiche sito 11. ~~~ l~~d:: :2,:': {!:,,~<9ipuP0ião TOentista 
• Para mais InlormaçOes, na séde da . 'I "bone - 1.28/i

Das 8 às 12 e das 15 às 17 ' • Enunesa Nadonal de Navegação Hcepcke ,ResldeDola a rua 8&. 
Miguelinho. 6, FLORIANOPOLlS. • - á rua Conselheiro Marra n.· 30. _\ tevea JunIor, 20. 

I t. • Telepbone --- 1.1,,1=---------------...!I ••••••__••_•••••_.a~••••••••••Qe~i ------_J 
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3 • ma.-QlJII.-relr., &.. lIaiI .. ... 

FADIGA NERVOSA, ALIANÇA.· DO LAR (LTDA.) 

Séde: Ave'nida 'Rio Branco n. 91 .~ 5 ' andar 

. RIODE' JANEIRO 

PLANO FEDERAL DO BRASIL 
Cartl rltanta n. 113.-Eltllidldl paio Tasouro Bltloall 

Resultado do surtélo reaElado no dia 3D de Abril 
de \941, de con!orll'idllde com o Decreto·Lel n. 2.891 
dt' .20 de Dezembro de '940, na presença do sr. F/scaI Fe· 
deral e grande número de prestamistas e outra8 pelsoae, 
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as Ins
truções baixadas pelo referido Decreto·Lei. 

Plano especial. Premiado o n. 3.174 
3.174-lIIilhar-Prlmel;o premio no valor de rs. 10:000~OOO 

!74-Centena no valor de rs, 1:200:$000 
Inversão do milhflr no val(lr de rs. 300$000 

Plano popular. Premiado o n. 3.174 
3.174 -~1i1har • Primeiro prêmio no vulor de rs. 5:000$000I 

Elle attribuio seu estado de insomnia. 'alto de oppctitc, inclli .. 

gCl.tão c depressão "('nasa o prcC'ccupoção C excesso de "0· 
bolha - ate que seu medico diagnosticou "prisão de 'f'cnhc in. 

luspeito", Sô depois. cllc comprchcndcu o", conscqucncio, 

delta ",olcslio commum. E tal por isso que seu medico lhe 

recommendou um copo diorio de ENO . o mais puro, SUQ'f'C e 

,c!Juro sal effen'csccntc Ellc sabio que o "Sol de fructo" ENO 

não contem soe. ",incroes c q:,u: o seu uso nõo formo habito.. 

ELLE PAE[·15A


NO 

ti SAL DE FRUCTA" 

Companhia c Aliança ~a Baia. 
Fundad" em 1870 Séde: BAIA 

Seguros Terrestres e 

Dadús relativos ao ano 
Capilal Realizado Its . 
Reservas, mais de 
Responsabilidades assumida., 
Receita 
Alivo em 31 d~ dezembro 
Sinistros pagos 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 

Diretores: 

Ma1ílimoo 

d~ !<)40 
9.O\J0:WO$OOO 

54.700:000$000 
.~ 91\1.719:00U.$000 

21) :158 '717$970 
b5964:96ã$O :J2 
7.:1~J:8~6 ~!)OO 

22 J )4:00U$000 

Dr. P.mphi1o d 'Utra Frei'e rle Carvalh· . Epiph3n'0 J/)s~ 
de Suuza e Dr. Franci.co de S~. 

Agências e $,. b ."p,ências em tod" o territ ório nacional. 
Sucursal no Uruguái. Regu)ado"s de avarias nas prin

cipais cidades da Amflica, Europa e À!rica . 

Agente em florianópolitõ 

CAMPOS LOBO & ,, (ia. 
I<UA FEliPE SCHMlDl N. 3\1 

CIlLaIl oostlll 19 . TeleohofI,IOB3-End Tel. • ALLlANCA. 

Sub-Aqente em Laqúuc. Tubarão, Itaia!, 
1_________________________________,Blumenau e Laaea, 

174-CllntenB no valor de rs. 600~OOO 
Inversilo do milhar no valllr de rs. :!OOSOOO 

OBSERVAÇÚES -. O próximo sorteio realizar-se-á no 
dia 31 de Maio, (sába(lo), às 16 horas, de conformidade 
com o Dllcreto·Lei n. 2.89t. 

Rio de Janeiro, :10 de Abril de 194 \. 

VISTO: 	 Nelson Nogualra -Fiscal Federal 
Eduardo F. Lobo - -Diretor ·Tesourelro 
O, Peçanha -Diretor·G"rente 

ConvidamoR os sent:oreR prestamistas contl'mpiados, 
que e~tt'jem OO!!1 08 ~ .. U8 IItlll08 em dia, a virem à nossa 
sede. pal'a receberem seus prê mios, de ucordo com o nos 
50 R~gulamento . 

Acácio Moreira 

ADVOGADO 
Cc'nsultss e ptlreCerefO 


Ações civle e llomt'rcitlis 

VISCONDE DE OURO 


I'RBTO, 70 


Fone 1.277 

R f· dI es ria os 
ME.U AMiúo, PRP,~ T055(5 tU 

só ACONSllHO UM I\t~~Dio. 

Terrenos no Balneário 
Escolha ja o seu lote de ter· 

rena no BalneárIo da Ponta do 
do Leal. As construçOes aumen
Iam. A ptanta dos terrenos acha

I~---------------

ALUGA--SE 
Ótima tasaJara naa6tlo. am 

'~~~a~~:~~ 3):d~ =m~: 
venda todo o mltertll da fa
brtca da artefatos da coura 
A trltlr tom o llropr!atãrlo

Eaaluo L, Beirio. 
142 v-19 

«PATRIMONIO NACIONAL" 
LLNHA AHACAJUiJ'ORTO ALE(J[{l, (1'IIn.. o Nortl1 

no lSábad(l, e para () Sul nll qU'Htu feir;; ): -COMTI: . AL
CIOIO-, .COMTE. CAPELA., e <ANII L\L HENEVOLO. 

LINHA PENBDO/LAGUNA: .MUR'I'INIHh c· «MIHANDA. 
LINHA filO /LAGUNA: cASPIIL\NTE :-;ASClilIEN'l'O•. 

TliTOIA IFLORlAN<WCLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPOHf.~:· A SAlIt · 
PARA O SUL; 

COMTE. ALcIDIO: di .1 Hl ile múio p",,, I(io Ol'unue 

Pelotas e Portn Alel!r... 

PARA O NORTE: 
UÇA : dia :0 dt' nwio ['cru Ilújuí , S . Frtillei'l' '' , PIlf!lIW . 

gU9. e Hi" de .11111 {'i .. " . 

COM'fE. CAPELA: dl/I tO d " muio pa ra I'HrIloa guá, San · 

tos, Rio de Jllut'iro, Vitória . CflrP.veltl s , 1I11(:'u~, S. Sulvadior 

e Aracajú . 

COMTE. ALCIDIO : diR 2(; de maio P"ffl I"HHll il guá, 

Santos, Rio de Janeiro, VHól'i:l, Chl't\v ~ l us. Ilhéus,~ . Stiivudo;, 

e Aracajú_ 


DEFENDA OS SEUS INTEkESStS, OANDO I'lmFcRf.N
CIA AOS VAPORER DO LLOYIJ BRASILEIRO. 

IAgêm'ia-Rua loão Piow·1 

9 - Fone t007 


H. C DA COSTA 

Representações Estado de S. pãulõ 
fo'irm8. estabelecida na praça de São Paulo, c<>m grau· 

de t1rocinio dêste rame de atividude, idônea e dando tods8 
as rcfo'rências que lhe forem exigidas. desejando ampliar 
seus negócios, o!erec , seus serviços para representHr Fir
mas Comerciais e IndustritlÍs que pret~ndam expandir seu ~ 
comércio com as praça de Sãú Paulo, SantoH e Campina8_ : 
Para melhores e3clarecimentos, podtlrAo dirigir.se direta- , 
mente ao~ interessados: PARADA & CIA. LTDA. c' 

Caixa Postal, 715, Silo Paulo, 

se com o sr, Ar! Santos Pereira 
que se 	 acha encarreg~do da Mâo .• ~e··ba• . _ :saude com am··~la. in.. 
venda dos lotes. 

>paroacor... ~tàs .~eias.O ELIXIR DE No- ~ 
GUElRA, do pha....aceatic:o c:himico João da.:. . . . .Dôr de dente ? 

~~ 
Silva Silvéi.a~é o maior depurativo .0 sana ~ 
pie. - O ELIXiR DÊ~ÕGUBIBA' i mais fluel 

. ' ••"••'1............ ...
" EXtELENTETONICO DO~ ' PULMO[~ ....·••• I.,.~ ........ .um DOme, é . am .~:*,Ni"OLO!
_.__.~.... 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dê a yossa CA E o lucro 
preferência á .crá VOIIO 

Com ou ,em liquid.çáo, o. nOllo. .rtigo., .ãolemprc ·ol' m.il b;~~to• .d. pr.ç•• V.,lflqu.m c confront.m o. nouo. prcçcu plr. o mil d. mito:
'ARTIGOS PARA INVERNO 

Cobertores e~p(,claI8 para solteiro 
Cobertores especiais pilra casal 
Cobertores Xadrez pllra soltt'iro 
Cobertores Xadrez para casal 
Cobertores j:ara casal, em lindos desenhos 
Cobertores de meia lã, debruado em seUm, para

casal 
Pelúcia IIs8, bom artigo, metro 
Pelúcia estampada, grllnde sortimento 
pelÚCia estampada, superlorn 
Pelúcia estampada para quimonos, cores Ilrmes 
Palucia fustilo em :llversas core! 

' Cacbás. de 1$600, 2$000 e 

:. Esponja peluciada 

' EBponjas em lindos padrões, 3$300 \I 
Esponjas eSCUfas para senhoras 
Casemiras para "enhora~, a começar de 
Casemlras Angorá, parll coslume 
Casemlras Xadrez, para costume, pu ra lã 
PulI·Owers sem maogas para bomens, 6$900, 10$ e 
PuIl·Owers felpudos para homens 
Pull.Owp.rB C'lm manglls e feixe para homene 
Pull·Owers de pura IIl, sem wanll:as parti homens 
Pull·Owers de pura 111, pllra bomens 
Coletes sem mangaR pllra homens

<: Coletes de pura I!I, sem mangas para homens 
" Coletes de pura 111 com mangas para home ns 
':.:-Ternlnhos de malha para crianças 
:'.Casaqulnb08 e bluslnllas para crianças 5$1ioo e 
.. C!l88COS de malha para eenboras 
7' .musas modernlssimas para maças 
" 'Sohretudos para rapaz, Il começar de 

'~. Capas para colegial~ , a comt>çar de 
.,.. .. 8 E D .\ 8 

Seda façoné 
" Seda Romain, ar llgo superior 


Seda õraoitê 

Seda Peau Dange 

Seda Laqué, lis/l, listada e xadrez, bom arllgo 

Seda Organza em xlldrez e lIitas (para àBhlar) 


eda Org:iQza, eslampadas modernes (para saldar) 
Seda com bolas 
Seda estampada d~ 5$, 7$ãoo. 98 e 
Seda à Jour de 5$000 e 
Seda Lumlé re para combinação. largura no ceol. 
Seda Langerle. de 6$000 e 
Seda Lumlére lavrada, artigu bom 
Seda Jersey, hlrgura 1,40, 8$500 e 
Seda Givré, artigo bem pe6allo 
Seda Frlsotine de bôa qUlllid/lde 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$7',0 e 

CAMA g MESA 

Atolllhado su!,erior, largllra 1.40 

Algodão bom, peça de 10 melrl'S 

Algod!lo superior. largura ~ . } cenls. 


Alvejado espech.l, .pe·ca de ..lo ·metros 'c· > " ,. :.. .:.:o.t4$501) j" ':'o" .< ,. ' .. ,. .....DIV.II aa 0 11 . 
11$200 Alvejado da melbor qUlllldade.peça de : lo . melr08.. "~$500 LA .R08e Marle. novelO:'. i$600 
13$800 Mürlm~ercerlzado, bom artljto. peça de lo metrol I, $500 Ternos dt.>· ca.emlra para bomens. a começar de 30'000 
14$800 Cambraia espeJlal. enfe8tada. peça de lo jarda8 16$50(1 Ternns de brim para homen8 a começar de 30$000 
IP$8oo Ca~brala mercerizada, enfestada, peça de 10 Jdas 18$500 Camisas para homens. ·a começar de 8$00t> 
30$000 Morlm de c~r, .bom arllgo, de 1$500 e 

Cretone mel.o linho branco. largura 1,40 
45$000 Cretone meIO linbo branco. largura 2,00 

1$400 Cretone melo IInbo branco, largura 2,20 
2$000 Cretone melo IInbo brllnco, largura 1,40 
2$500 Cretone meio linho cores, largura 2,00 
3$000 Cretone superior. branco, IlIrgura 2,20 
2$900 Chltão superior, lindos padrões 
2$500 Raps para cortina, honltos desen!ios 
3$000 Reps en!estado para cortinas 
3$800 Colcbas para co.sal 
::1$900 Colchas mercer!z8dlls para solteIro 

11$500 Colcb8s mercerl.zadas )lara clIsHI. 
16$000 Colchas mercerlzad"s branclI para solteiro 
20$000 Colcbas brllnca, melo linho pllra solteiro 
12$000 Colchas de veludo para casul 
12$000 Colchas de sedu, com bico pura casal 
16$000 Colchas de seda, coro !raDJ ~ 8 para casal 
18$000 Colchfl~ de pura seda, cow r ranja~ para casal 
25$000 Jogos de renda, para qUllrt08, 7 peças 
10$000 Pano en!estado plHa colcllll.o _ 
18$ 000 Toalhas para rosto, d ~ 1$, 1$)00. 2$, 2$5uo, 3$000 e 
23$000 Toalba~ hlglênlclI~ , duzla 
' ''$uoo Toalhas de htlllho em cores 
6$000 Toalhas de banho . leg\lImas Alagoanas
9$000 Taalhas para chá, com 6 gUlirdaDapos 

15$000 '\3all1as p~r" chA.. com 6 guardnnapos, lindo desenho Hi$ooo Escovas para roupas, de 5$ e ó$ooo30$000 10alh8s plDtlldlls para l!há, com 6 guardanapos 
42$000 Cobertores parn BehÊ's, de flS , Il 

Pano renduda pa.ra cortina, metro 

2$800 TECIDOS 

5$500 Linon 

0$000 Llnon estampado 

7$801J Voil liso 

3$500 VoU estampad o de 1$5, 2$ , 2S5 e 

8$:100 Organdl liso 

9$8 ~0 Crepon para quimonos 2$5 e 

6$500 Fusliiu brancu 


12$500 FustAo mecer izado em cores 
6$000 Merlnó em diversas cores 

10$9(10 Merinó pn'to merceriza:Jo 
7$0(.0 Zefir, de 1$5, 1$8 e 
6$000 TI·tcolines, de 2S5, 3$. 4$ e 

12$000 Brim branco e azul marlnl1o, para col l!ginis 
9$500 Brim azul marluho meceriz~do 

11$500 I:!rins diversos a comt'çar d., 
7$ 000 Mescla superior. de 1$8. 2$5 " 

OpalB lisa, de 1$2, 1$5. 2$, 2$5 e 
3$Soo Opala es1ampada, de 2$ , 2$5 e 

10$000 Cambraia fintssima, largura 80 cents . 
14$;00 SeUm est&m pado 

A CASA DOS PREÇOS BARATOS ·-RUA CONSELHEIRO MAFRA 15, 

Indústria Brasileira 
Pneumáticos-Cimara de .r-Correia. 
S.ltol de Borracha-Mangueiras-etc. 

. Produto! da 

AS CHUVASI 


I 

... WUDAlfOA8 IIROIIOAII DE TEMP.B:RATURI. TRAZDI 00II. 

.ao UM N:8P'BIADO, QUE, QUANDO )LA!. COMBATIDO. 
PRODUZ UJU T08811 IIIPERTlNSNTII:. o QUI: IlQUIVALa 
DIZIIR - OAMINHO ABERTO PARA ORAva ENP'&IUIID.&. 
~, TA-. COMO: BBOI'ICBITE8, CATA.....O .1lUIOIIU 
DOa li... OOBTA' 11 1'10 I'IIITO, DZP&VPDAIIIIII'ITO • 1IIU 
l'a&QUSZ& ou.u., I'IOANDO, PORTANTO, o ORO~ 
~ PARA UM DOe UAIO_ PLAom.r.o. DA 

~. A TUBERCULOSE 

USAE O GRANDE TONICO DOS PULMOE' 

Cia. Goo~year do Brasil · VIN no cR[OSn~ADO 

com Fábrica em São Paulo De PIt. Ch . JOÃO DA SILVA SILVEIRA 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARlNA: QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO 
UCONSTITUl i\ TE DE 1,- OIlDEII 

PODEROSO (t'ORTllo'ICANn ,.. ........ IUI TODA li ._
1~~n~~~~_B~~~~~~."~:~~UI 
- Joinvil!e _. Laies - 510 Francisco do ::iul. A Elcola J.an BrIDdo em IUI I:AD por corrllpoDdlDela I

Mostruário em Tubarlo, 
DevluDllnt, rlllalrldl lob M: 5'1 e.. 1811 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~===.'I Dá lições, sistema moderno, para 8e-- ' - Im'". babllltar, me8mo sem preparo, á pro!lssAo

de guardo-livr08. En81no com o auxilio de 

EM FLORIANOPOLIS, O . -;;;., :o~I":~~I~~1'af.u~a~ó::~~'!"~:~I~~~~eP:Of~é
Café .e Restaurante BOM-DIA . '9' do fOSo, pem 08 afaze·me8mo desatender 

foi é e será a casa onde se servem os I . 6," í::é em ~u~~s~~,!p~'i!.° ~Tpl~2mall~~::is ~~~ 
m~is saborosos pratos aos menores preços peclallsta em contabilidade, cUltam apenas 
I I

3!lO$ em 6 prestações, Peça prospeto hoje me.mo. ao au· 
REFEiÇÕES A QUALQUER HORA tor m'.lls conhecido no Brasil. Portugal. AfricI; tem mais 

1$800 :::uecas para bomens. a comecar d.. 3$0;00 
3S800 Calças reltas para homens. de 8$, 10$ e 12$000 
5$500 ,Jogos para batizadO', a partir de 12$000 
6$000 Suspensórios para rapaz ~S500 
4$.100 Suspen~órlol de couro para moclnba8 5$000 
6$000 Jogol de couro parll rapaz 8$uoo 
8$000 Bolna8 pllra colegiais 7$000 
1$500 Porta escova 2$000 
2S00L Fita métrica j!$ooo 
3$00c Lenços a partir de $500 

12$00() Veos para noivas 10$000 
1ISool' Grinaldas para noivas, de 5$ e 10$000 
15Sooo LllI:as de borracha, pRra ~enboras 1$500 
I I$~OO Blusa de Jersey, 10$, 13$, e 15$000 
14S;loo Sobrinhas moderoas. em gOI'gur!lo chamalotes 18$000 
22$000 Sombrinhas modernlls em seue 28$000 
:l5Soo() Capas para Bebês, de 9~ , 12:1\ e 15$000 
~8S Il O ll C!lsaqulnho de mal ha para Bebêd :)$000 
58$')(10 Portll nlquels 2$500 
~8$ ~oo CKmisH8 SocPgll Le!lo, pa ra rapaz il$:ioo 

.lS"o" C"mlijas com I'echo, pllra rapK~ 3$500 
4$ '!OO Camisas 80coga 1.,, 110, pRrll homens 4f;50CJ 
~S .,OO Camisa~ com le cho, plira homens 5:;003 
!$II0" Paslas de couro p!l rll col egiais , de 10:; e 13$000 
, $00" Mala~ para viag~n. , temos grande sortimento 

12$500 Blihlldores d e (H f,t Iin (I \ 2S500 

25f;f10o 
6$500 P ERl' lI MAltlAS 
:$500 Leite de Colonia, vid ro 5$:;00 

Esmalte Cutex. vidro 2$S 10 
1$200 Creme Ntv"8, médio , tuho 3S,;oo 
1)\500 RlltoD, Michel , ZBnd e e Tange 2$i! 'o 
1 $~0" Baton Tentação 1$5 'o 
:!$ooo Botoo Colgate 2$5 e :1$:111 0 
3$000 Rouge Ador8çfln 2$000 
3$noo Rouge Royal Briur 4$000 
~S800 Sabooetes Rea lce , Cl\roaval, Colgat e .. C; odivjl . um :$000 
a$800 Saboneles Lifebuoy. Gessy, Lev er, Palm"live, Eucalol 1$400 
2$800 Talco Mnlv8 , lata 2$7 e 35700 
;)$000 Talco Ross, lata ~S8 e 3S800 
2$000 Pastélo para dente~, Alvidente 1$500 
5$000 Pasta para dentes , Colgate 3$000 
2~000 Pasta para dentes , Kolinos :-l$30() 
4$800 Pasta pllra dente~ . Gessy 2$500 
1$300 PÓ de Arroz Royar Briar e ü ally 3$~00 
3$000 Pó de Arroz, Adoração, 2$ e 3$000 
i'i$ooo Pó de Arroz, LRdy 25500 
3$000 Pó de Arroz, COly 5$1100 
llS500 PÓ de Arroz, Malva 3$ e 5Sooo 
1l$50o Loção Mülva . 18Sooo 

Algodl1O enfestado, especial, largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o curso profissional 2$000 Olen Dirce 1$1)00 
135000 .Brilhaotina Adoração 3$500 

um grande scrtimento de meias, linhas, Fitas, rend.s,7ciSA5 , "CRlÊi\f rA["Ü"E~"=';" ,;nd., 
cucmiru, cepes e muitos outros artigos. 

VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 

Associa~ao Comercial de Florianópolis 
Assembléia Geral pari I POSSI di MOVI Dlrelorla 

De coalormldlde com OI Estlm1. e par ......çIo •• 11'. Pn
lldente, coavoco OI BrI. l ..oeIld. Plrl I ....0 de AlllIIIII6Ia 111m 
OrdlD4rll lI1Ie 11 ralllzlr6, nl _de _li" • Ru Alvuo .. Csn.a.. 
",,"·!tlrl, 13 do correnle, U 19.30 bor.., Plra a lIItura .. Rll&ltIrIo 
e POIII da NoVl Dlralorll. 

Cuo oio hlll ndmro "'I" 111'·...6 IlOWI c:onoc:açio pua .... 
bar. mlla 'Irde, IuIIdoIIIndo. ..tio, • IlIIm/IW& c:om II1IÜIUII' n*ata 
de I6c:los. 

Florlaa6polll, 2 de mito de 19'1. 
RostRJO GUSTAVO DA COSTA PIIREIRA, r. IICrat6rlo. 

1&2 8 Vd. - 3 

I 

I 

Molé/ttias dos rius e coração 
o TONlCARDIUIl taDlco dos rln. e do coraçlo limpa • 

bexiga, o. rlDl, a. oertlte., arei.., (ÓIl088 renal.; aumeoll .. 
urlo... TIra .. 10cbaVOe. dOI pé. e roelo, bldrop..... 1111& de 
ar. palplllçl!e., dare. do coraçlo, aoma, brcnqulle a.mitl.., 
arlerlo-ellclerose. . 

R~mé.!i08 das senhoras 
E' o tanloo utel'O-Ov'rlo SEDANTOL que rutltue a ..udeperdIda pela loemla, palldel, masre.., rMUo, IWIr.,. \}f_• . 

regulador da \'ialll., d.. doeDVII do u&ero, ol'Ulol, e\'11a 

:k1':~~':'a::. ~::~q::r= _tra.1odu u ar.... 
LeMôes do corac;,lo e ' aSlila 

_Irau~~!.~'==d:~e~,~~:.e:~ I :m8D1O dI' vaI" e art......, broJIqul&e UlllAUaiI, --.-.. 

~~w::.v::';!=~!:o:r..~vI*~ - e dOreo 

Aos fraéose .convalescentes : li 
De_ ..ar o STRI\OUNO, QDe laieailoidar. ·lÍm.... o . It. 

:!!o,:.c:.':m='=:~=~:.:o:=.~s;t:'a.o:ctc: ' Ik: 
;r:='a~::-. :::.:;:o:.'~ :;::,::11:,r:~.· .L' 
000\'11_Il910 • rapld&. . ... . 

. SifilliR ~ Péle - Reumatismo 
SPIROCHETlNA • ueada IIU mol6lC1U do HDpe; ·aUIHI. 

:~:~~ci:::'~r~""~ flttulu, .p~..: rer;. 
ÚlJlao depurallvo flue limpa o aorpo, wnlflaa "e 1IIIOfd1. . 
De(lOlltarlu; .1Odu a ' UloprIaI de 810 ·Paulo e ' RIo. 

ASSENHORASDEVEM USAR >: 
em IUO tollttte Intima tOlJleDte o MeIOYP4Ít.N,dt · I · 

graOde poder blr1ualoo.ooutr. mol~,'i.. CQDi4!I'oaU ' 
.u.pell.... rri'ltaolll"YI!r nals, corrlmeotoll., : 'lIIul~". 
111111 utero·Yollnal•• meloltes e todo eo!te de d04iDO" ~ 

Rua Joio Pinto - 27 ~: :u~~~~ ::(irj!:~ B:::d~I,a~u~a~~:~: J~. ~all1ré~~!~ IJoai8 c.lrcndt pr8aeryOU\,,, Drolforle PbcMeo. ' RIo, 
185 ~~ 1876 810 Paulo, 11._______________....;,;..;.;.___..:. 
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CUIa 
40o Estado 

t>,~ . O,.llMeMaallm.M 
Diario V'SPITttao 	 '; ~~rní'd'h=!t1~~~T:ld&dé de oleitorque éistoCom·· pr6l1ca Doar bOllpllal. európeuI 

Cllo\ea médloa .em·geral, pediatria, A. b'ee "tiiJuraa ao ladó repreSentam: doença. dll ·.I8IelD& oef'loeo, apart> ao --alto. um micro.copio; ao centro, (J coRedacç&o e Ofl!olo••• 	 Ibo aeollo·urloarlo do bomeo; beca d. um .,.erme da OpUac:ã.o grudado 
ru Joao Plnlo n. 13 DO intestino de um opilado; e, em ba1:10. a 

e da mulher. 
Assistente Técnico bocca do mesmo verme mostrando O' den

1'91 11l21-Cx. pOltlL1 1511 Dr. Paulo Tavares ~..,=~.. . IM. pcI meio dOI quae. se agana á mucosa. 
curlo de RadlolOllla Cllolel com o 4t do intestino. . 
dr. "anoel de Abreu CampaD.rlo Gracos ao orande auqmenlo que o roiSlo Paulo). Bspeciallzado elll HI· cro.copio pelmiUe. póde-se apiedar a magleoe e Saúde Pública, pela Unlver· uelra pela qual o verme voe pJciudi.cOJ oA~.510NA1UU~ 1IIIl:~1€~~~~~~~~~~~~~~~~~Na C.D"c/ : 	 lldade do RIo de Jaoelro. doente: a bocca. sendo uma especte deAlIa0 .U5OUU Oablnele de Ralo X

SelDe.lc~ 22S000 	 ventosa. chupa um pedacinho de mucosaAparelho moderoo SIRIIENS para'frlmeltre It5000 	 que enche o suo cavidade e nesse peda·dlag061llco8 dao dopoc.. loteroa.llêir lSOOO 	 cinho .. 4Jnte"am os denles minuscuJos queCoraçlo, pulmllel; vellcol. bllllr.Nomero uOllo 1!O{1 	 a ultima fiquro mostra.e.lOmagol, etc. 
Radiografia. 6l1ea. e radlojp"alla8 Assim, fico o vetme 50Iidc:mcn!e instal· 


dentirla. tado. lugondo, dia e noHe. pequeJ:as qllon· 

tidade9 de sangue. otravés o insignilicaul9


Sociedade Cooperativa de ReBponsbilisadade (DI:~~~~~a~~~~i~~alá:8cI~n~I~"laS 	 orilicio aberto pelo!l denles. 00 mesmo lem· 
Limitada cardlacaa por melo de traçado. PO Que lanca no sangue um veneno proprio. 

Esse é a obra de um verme só. Imagine-
AaDaoelOl lDedlute OOOlrICle. Banco de Crédito Popular e Agrícola Melab~~~~~\asal ao. agora, o mal que lazem os milhares do 

(Oetermloaçlo dOI dltllrblo. dai yermea que uma mesma peS500 pôde (Iaz.er
glaodula. de lecreçlo Interna). no lnlcshno e tet·se-á ideia da gravidade 

Sonda~em Duodenal 	 duto doenca que lan!o atoca o população 
do Blasil. 

de Santa Catarina 
Rua Tralano n.o 16 - Séde plóprla IExa:~oq~~'!i::' ~1':f~8~r.~t' de 

felizmente a Opilação é combalIda
Registrado no Ministério da Agricultura pelO Crrli!icnd.J Oablnete de lisioteraoia 	 com efticacia pala Neo·Nee<rtorlna. Uma 

n. 1 em 20 de Setemhro de 1938. Ondal curtoe, ralOA nltra-vloletao, 	 a6 dose da Noo-NecatoriDa basta. as mais 
ral08 Inlra-verl>lelbo e eletrlcldad~ 	 das vezes. para matar todos O~ ",ermes daEndereço telegráfico: BANCREPOLA médica Opílacão. limpando completamente o i.u.~[C6dlgos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçã.o Laboralório de microscopia e 

~'LOIUANOPOLlS análise clinicaQuer ser feliz ? EY-PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTOHES Exome8 de 8angue para diagnóstico 

Em negoclos, amores, ter soro da .11111., diagnóstico do Impaludls· 
Emprestimos - Descontos - Cobranças Nécõiôrõrmate, sacide e realizar · ludo que 	 mo, do.agem da uré.. nO sungue.e ordens de pagamento. etc. Exame de urina, (reaç80 dt>. -;leesja1 Mande 11100 em sellos MP . 

e escreva ao prol. Omar Khiva, Tem correspondenle em todos os Munlclpios do Fstado. A8cbcln Zondeck, f.ara c)lBgnóstloo 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja Represental!te da Caixa EconOlJ?lcb Federal parti "vendu g~~~~:C8~~ot81;~u1~~ ~~I%~Od: 
neiro, que lhe Indicará o melo da~ APÓhC::m~~t!~~o~~ t~Hi~e~n'N~~~:;;;;r~.om sorteio 1ua1quer P3:q~:::ng~~:o.e,ueldaçlO .:-___________________-:: 
de obter trlumpho, prosperlda· 

de. lortuna r saúde. Nao hesUo. Paga 10d:: :~oc~~.::~~J~asa%~:;r: :e::::!~&udc~~ Eslados Rua ~·~:.:~g~e r.~~rdO. e Antes de comprar um Rádio-Receptor, 


Mantem carteira e~peclai para adminlstrução ~e prédios. F l O R I A N O P O L I S faça uma visita à firma 

Recebe dinheiro em depósito pelas -._. -. - ---.--- -. 


melhores taxas:Or. Remigio 	 GERKEN & elA.,
C/C à dlspot'lç!1o (retirada livre) 2% 
C/C Limitada 5% 	 à rua Felipe Schmidt, 34

CLINICA -MEDICA C/C Aviso Prévio tiO,!, CASA ANTENAMoles!ias internas, de 	 Agentes Autorizados dos afamados Rádios 
Senhoras e Crianças em C/C Prazo Fixo 7% Mudou·se para a mesma 


Oeral 
 Aceita procuraçAo para receber vencimeotos em to rua Tiradentes, n' 56 

CONSUL TORIO : 
 dos as Repartiçõe~ Federais. Estaduais p MunicipalR. 	 EspBCIalidade em consertos de 

rádios e de aparelhOS elélrlcos PI-IIL.IPSRua Felipe Sehmidt ·-- Edili em geral.
cio Amélia Nelo--Fone 159~ Sprierlade e prontldiio Vendas à vista e a lon~o prazo
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. Preços ao alcance de

RESIDENCIA' -Iodos 
Av. Herelllo Luz, 186 

- ['hone: 1392 - FACILIDADE NOS GASE DE SEDA 
PAGAMENTOS Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. YOSOAttende a chamados 

14 	 !.--------v~.~~i}...:. i~'f~ ~_ ~I:.. ;.~7~:a--IrS~a~au7~~Pliciana, 78 Caixa Postal, 

a.al • 	 liquidação 
A CASA DAURA. com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liqUidação, desfazendo·se de lodos os seus 
artigos por preços ainda nunca vistos. Todos os nossos artigos são novos e de padronagens ótimas, porque o nosso stock é renovado 
constantemente, saindo, portanto, V. S. plenamente satisfeito, comprando em nossa casa. Damos abaixo a relação dos preços de alguns 

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

SEDAS Creton~ I<oyal IJrancn, 2,20 meto 61$200 . Pulover, art. lino para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado mptro 2$700 Cretone R"yal, em core8 meto 6S200 ; Pulover com manga para bomem um 14$000 
Seda Lr.qué olm todaR as cor~s metro il5500 Morim TaUbaté peça 29$000 IPulover listado para bomem um 12$000 
Seda Granité, em lodas 88 cores m~tro 58000 Morlm Oticilll peça 10$000 Casaco listado de malba para senbora um 16$500 
!'eda Polnt à Jour met!"') 5:;;Or.O Alvejado FHu:iliar peça 15$000IPulover de pura lã para bomem um 30$000 
Seda Gllré, arligo pesado metro HS500 i\lvejado Ouro peça 12$000 Celete de malba para rapaz um 5$500 
Gabardine rle seda, cores modernas melro 10$OOU Alvpjado Marques paça 15$000 Calça de brim para bomem umll 8$500 
Selim Lamlere, a~ligo bom melro !J:SOOO Alvejado enipslado, l!irg, 1,45 peça 33$000 Cllpas felpudas para crlanca uma 128000 
Seda de bola metro 7S000 ~Igodão 121, 8rm gomli peça 9$500 Sobretudo para bomem. ótima confecção um 60$000 
Romano de bola, artigo moderno metro 7;:;000 Algodão larl!. 90 cento peça t3S000 Sobretudo para rapaz de 34$, 36$, 38$ e 4OS(1()0 
Laque xadrez e desenhado metro 48500 Algodão en!estado, larl!. 1,40, peça 3tSOOO Lã Pekim novelo 1$000 
Laque lavrado metro 6$000 Algodão enfestado, larg. 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumlere lavrada larg. 90 centimptros metro 13$000 Atoalhado branco e de cores metro 3$800 Linon estampado mt. 1$500 
Seda quadrillé: artigo pesado metro 13$000 Atoalhado tipo iDgles metro 6SJOO Luizlne em lodas as cores m\. 1$300 
Veludo Chifon, em diversas cort>s mêtro 45$000 Jogos de reMa para quarto (7 peQlls' um 33$000 Linon liso mt. !$200 
Talelé liso metro 8$000 Guarnlçllo para meRa de jantar de 16$, 19$ e 29$000 Chilão mt. 1$400 
Tafeté, xadrez grado, moderno metro 7&;000 Guarnição par!i chá uma 13$000 Brim, Colegial J. 16 legitimo mt. 1$800 

CAMA E MESA Guarnição pintada. C(lr&s firmes uma 26$000 Cacbá pelucla xadrez ml. 3$000 
Cobertores paulistas para casal um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$6()0 
Cobertor!'s paulistas para solteiro um 15$000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zelir listado de 5$500 e 2~OJO 
Cobertores xa.drez, pr.ra casal um 13$000 Sombrinha com cabo comprido para menina uma 12$500 Opala lisa ml. 2~oOO 
Cobertores xadrez pard solteiro um 11$000 Sombrinba de Iricollne uma 10$000 Opala tipo Sulça ml. 3$000 
Cobertorep xad rez para ca8al um 15$0110 Tapetes para quarto nm 12$000 Opala estampada, arl. hom m!. 2$200 
Cobertores desenhados para casal um 15$000 Camisa Socega Leão para bomem uma 4$500 Tecido escacez mt. 2$800 
Cobertores desenhados para solleiro um I i $000 Camisa Socel!a Leão para rapaz uma 3$500 CachA pelucla estampado ml. 1$800 
Cobertores lantasl8, meIa 111, para casal um 58$000 Estojo de cblcara6 para cbá um 15$000 Pelucla c; búneco ml. 2Sl000 
Cohertores IlIntasla, art. bom, para ca8al um 31$000 Estojo de chlcaras para café um 9'500 Pelucla listada p/pijama ml. 2$(100 
Cobertores para bebê de 5$ e 7$000 Pasta para dentes Kolin08 3~!l00 Filo p;mosquUeIro largo 4,50 ml. 12$000 
Cobertores escuros (reclamo) um 4$500 Pasta para dentes Alvldente )$600 Morim de Dor ml. !$600 
Colchas de veludo para casal uma 22$flOll Sabonete Lever e Oessy caixa 4$200 TecIdo p/colchAo larg 1,40 ml. 4$000 
Cochas de rustllo para casal uma 15$000 Sabonete Llfebuoy um 1$500 Toalha lisa p/banho uma 4$500 
Colchas de fustão para solteiro uma 11$000 Capas de borracha para senhora uma 60~OOO Toalha Alagoana p/banbo uma 6$600 
Colchas brancas para solteiro uma 10$000 Capas de borracba para homem uma 80$000 Toalba p/banbo, art. bom uma 12$000 
Colchas reclamo uma 6$000 Malas para Viajens de 22$. 24~ 8 2ó$000 Toalha p/rosto, de 1$8, 2$, 2$5, e 3$500 
Colcba de seda cnm franja, para casal uma 38$()(I(j Mala8 de couro de 5E$, 6b$ e 75$000 Cubano ml. 1$400 
Colches de seda com franja para solteiro uma 3,$000 Pastas eacolRres uma 12$000 Cblta em dIversos dl.'senhos de 800 rs. e 1$000 
Colchas de seda com bico para casol uma 34$000 Maletas de flbrolite esoolares de 4$ 8 511000 Flanela creme de pura lã mio 1611000 
Colchas de pura seda para c88al uma 59$000 Liga de borracha para senhora uma 1$500 Felpa branca, IUI. bom mt. 20$000 
Cretone Royal Branco, larg. 1,40 mel. 4$OCO Pulo ver ollmolco para criança um 6$500 Casemlra creme, larg. 1,50 ml. 16~OOO 
Cretone Royal Branco, larg. 2mts. mel. 5$600 CasaqUinho dp malha para menina um 7$000 Cortes de casemira p/homem córle 48$000 

I 

RecebemoB 5.000 metroB de retalhoB perfeitos. de pelúcias, que vendemos eBte mês, por preços aBsombrosos. Aproveite a fazer suas 
compras nesta colosBal liqUidação. pOis nunca se vendeu por preços tão baiXOB. como os que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 
RIJA FF~L[PE SOHMIDT, 19 
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o ESTADO 8 d. Mito de 1841 

Os horóScopoS dos quatro ditadores 

Seus caracteres e sêUS destín.o~s s~p ..~~~fluxo astral. sequndo 

a supervisão do professor Américo M. de Matos 
l,)\('\'C'iI·jo!'ol ('Ol'pot'ni« , 'o ((lIC' nI:; 101'11:1 pr!.o 	 hm'i' I>I'OPO dl' Tlilll'I', :l. l \l"l'o lini. " 11 dl' (1.1 ... l't fllllll' (' d f!{ .dnl.1 C\1I.11Hhl \ !lCIo) ~lo ... 11-:"110 (11 I ... li Il'11110 ('omo Il~~~. ('il'IlIt'S l' disI1IISIoS i. õlc;líu. Ll'() In....: lal1l

tld I 11l'1j.!\ I 

Á. .. 

11~;ii\!lil;;li~~~l!i~ 'ili~lljt!l\illi"~;j~:i!lt!111 

o ESTADO esportivo 


Direcão de E. 

T.nIA:"IL\IH:: x F,,;n·: IHE:"SE 
;\I"i-Jwgrns l' alvi-l'ulll'\IS .'IH"tlll 

Irar-s(·-~ill tlllHlingu pn\xilllo. 110 Es
I ;ú li" tI ;1 I'ua Bu(·ôlill \"õ l . 
guillll'n lu ;111 C: lIupt't 1nalo 
llJllvjtlo p('l a F. C. 1>. 

:'\:io ohstanh' :1 mú l'IIIUl':l\,.iu dLl 
T;lInand;lI't~ F. c .. 1111 Côllnlll'nlwllJ 
(1111' ('s l ;'1 sl'ndn .Iisplllatlo. ('S I){'I':I
St' hti .. lwrlida 1111 dumingo vín llllll 
1'11, pois cli7.l'1ll 'IIIt' u l'squ<1drüo ,tn 
..\IJú.... lolu se "rdwhilil al":'j" U('SSt' 
l' lwonlro, 

SalJ{o-slo 1:1 1111 u.·ol11 , q th' (I SI', (~I'as
si. l's fol'í'ado I,;ellit'o ,lo T:IlIli.lIHia
I'i', do <íiial hil"i;1 !\l' :lf: ls lac!o lHW 
motivos })arlic,' lIl ill'('S. n'tomou ú 
din,~':il) ti'l' nk:l d:tCJlIl'll' d uhl', l'S
l)l'rantlo (11ll' S('IIS "pllpilos" r:I~:alll 
húa ('xihiçüo fl'l'nh ' OItI l'squadl':i.o 
•1(0 Cali(·o. 

FERNANDES 

o pe~ad~ canhão de um destr~yer britânico com balas prontas e 
o artllhelro com o dedo no gatIlho prepara-se para atirar, no mo

mento em que a nuvem descobrir o avião inimigo. 
(Foto de «British News', especial para O ESTADO). 

.ze·s O dl-aLAC art a 
___________~_ ,__.....,......~_......~_I~i~l;~;l~~~. da Frota da Boa- Vi-I~-------:i:I~V-:.2:--!'1 Com a graciosa senhorinha 

_H_OI~ QUINTA-FEIRA 
_ 

CINE ODEON CINE REX 
-_. 	 Fone 1602 .. - --- FODe 158' -•• 

, A'. 5, 7 e 9 hor.. 
.A. 7.30 hor.. Robinson Suiço

Touroée de Aoabell com Thomas. Mitchell, Edna 
Lucille Bal! e Jack Oaki~. 

No programa: 

Compllmenlo nl.ional - D. F. B. 

O Grande Match (desenho). 


Pleçol: 1S500 11$000 
liVII d••en.ura. 

Best, ~r~~:e ::rt~hOlomew 

No programa: 


COIIIDI.mlnlo n••ionll - D. F. B. 

(o Carnaval Carioca de 1941). 


No Circo (Desenho). 

A Voz do Mundo (jornal). 


(com atualidades da guerra). 

ProÇOI: 2$000. 1S500 


Liv" de .ln.Ule, 


Escritora 
norle-americana 

d 


Rio, 8 (" Estado") - Está 

de regresso ao seu país a es 

critora norte-americana srta. 

Vera Kelsey, autora do recen

te livro "Sevcn Keys to Bra

zil" (As sete chaves do Bra

sil", lanl;ac1o com grande êxi

to nos Estados Unidos, onde o 

interêsse pelas coisas do nos

-- HOIE 

IMPERIAL 
00- FODe 1 581 __ o 

A'. 7,30 ho,.. 

Luvas de Ouro 
cem: Robert Payge, Jean 
Cagney e Richard Denning. 

No programa 
j 

COIIIDlemenfo nacional 
- D. F. B'I 

Conquista pela música (desenho) . 


P..ço•. 1S5oo, 1$100 

Li". di .lnIU,, · 


so país está crescendo dia a 

dl~ srta. Vera Kelsey acaba Ile 
r eceber a notícia do lançamcn
to do sell segllndo livro sôbre 
o Brasil, lima novela policial
intitlllada "The owl sang three 
times" (A coruja cantou três 
vezes) e cstá prcparando um 
terceiro trabalho, cnjo titlllo 

se1 i';~;~~.!i1 e~~ric;:l~~~a~~~. hã 

,;"" "'" ,"m ,,,,,do 100
gas temporadas de estudo no 
nosso pais, pretende embarcar 
nos prillleiros dias do próxl
1lI0 mês de junho, pelo navio 

(ompanhia Siderúrgica Nadonal I, 
PnrticiJlllmo~ /lO público quI' e~lá abertn, na 

AgenCia do Ihuco ri .. BrA~i', npstll cidnrle, IIt(i ~9 de 
m/lW corrente, li venrlll dt' lições du C!IDlpODIJillo Si
derúrgiCIi NACion"L . 

CHdli titulo é do vnlor de dUZl'nlo~ mil réis 
(i'Oü$UnO), devendo li primeim llr"Rlaçãn (20"'0) ser 
pugn à Vlstll e A~ qUAlro reRlunlp,' d!' 6 em 6 mese~. 

f:endo I\S rç(jeR 1I0millulivIlA e só p ,)dpndn ser 
adquiridAS pOI' B'",i1eir,,~. solicitA-se 80S que pre
lI'ndl'fem adquiri '~ ~ u pr.,va rle II~ CiOIlHlid8dtl brli· 
l'ill,l rl', fi. qlllli podel.a Hr [pil ~. mediRnt.. a pxihlção 
de cntrelra de ideotldade, certidão df.' n>'8cimí'oto ou 
<1e c',sameoto, ou deJreto de nulllruli~qção . 

Em se trutando de firmB~, sociedades ou em
prí'~AS, deverão provar, também, que são hrasilel 
ras, i·to é, constituidas e registradas DO Brasil de 
acordo com H~ leis brasileirllP. ' 

A Compaohia Siderúrgica Nacional reserva·se 
o direito de encerrar a vlloda allleR do prazo esli 

pulado e fará releio, se a subscrição do público 

exceder o número de açõ('s. 


Florianópolis,7 de Maio de 1941, 

Pflo BANCO DO BRASIL ._- Florianópü)jF: 

loão Leal de Meireles Ir. 105é Pedro Gil 
Gerente 

FRANCISCO KOmAS partiCipa 

:u:':!z~=~SS:u &'I::~~~~ 
FRAHCI::CO cODtratou casameD' 

to com a .rlta. K'lRANA 
ATHERlHO. 

i~COp!:t~!::R!N~•.:'s ~~~ 
reDtes e pessoas de suas rela
ções que lua filha KYRANA 
C~~í~~R~;:tl~~~toK~~W~' 
Florlan6polis. 20-It-·9ltl 

r--'~ 

IJOAO·FR,!I-NCISCOIKY~' I srita. Maria Helena Grijó; 
srs. Arí Capela, Osvaldo Tiall:o 

de Castro;NOIVO_S jovem: Moacir Zomer. 

NOIVADOS 

Cuntador 

ANNIVERSABI08 

Abundantes e cordialissimas 
vão ser as felicitações que, hoje. 
por motivo do seu natalício, 
receberá a gentil srita. Iolanda 
Wendhausen. 

FAZEM ANOS HOJE: 
Sras. viuva d . Maria B. Gui. 

lhon, Adelina Paladino de Sousa 
e Nelí S. Guimarães; 

Maria Lopes Fernandes, Il:entil 
IilIItAa tr18te, me. amOr? filha da exma. viuva Maria C. 
Te•• bronqa1t8? - com t_1 Lopes Fernandes, contratou ca· 

• e le' de 1'11_ Se_bor: sarnento o ·nOlso prezado con-Quem achou '1 
Pede.se a qu~m achou a ca- 86 te _I.... o COl'llTR4'1'088a. terrâneo sr. Antônio Pereira e 
derneta da Caixa Econômicã n. CASA MISCELANEA, distrl- ~~~~ir;oN;!~ diIi~ent~ tf~cio
20.808, entregá-Ia nesta redaçao. buldora dos Rádios R.C.A. VI- uro o s a o. 

ctor, Válvulas e Discos. - RUI Comprai na CASA MiSCE 
Trajano. 12. LÁNEA é saber economizar' 

TOSSE? BRONCHITES? 

[lI MINA .' ~OIlTA\lCl! 

TUDO ISTO... 
E O CEU TAMBEM! 

SABADO PROXIMO 

MIL..çtJ~[~§'.f~@: ?t_eIU 
RuF~~~!l:!~ti (ldlH~!o.pAIii.lIa lI.tef~:c".· .

'Nao "teDt' Tel.fonel ''": 

o sabão 

~~YIBaE. ESPIOlalll~I••I" 
de WETZEL & CIA,--JOTNVILLE MII;CII reltls~lIdll 

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum. 
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