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Beilemo~ lue 8torme 	 O~I I ,111 'iOli[il

r.lando no dY 7. ptranle " I Ctltr H.dC:l" l.m~.tCm Ol _I"" de ho~• .00 foco inimiao -I lado pt ' ~ alio pot' rir. nico o filo de prcpará..&o JHI'" D«~ de ltJntr .. t~ 

. 	Câmara dos Comuns, que lhe ou- problemas;', e, ' se : permanec.u- não pouo cOlllPrcmder ""''''' .. Ma. Hidc, tamWm pouco ..bOa r. • prr. tm 19-42. . . l.lc:k. 
torgou uma moção de confiança m~s . unidos e nos esforçamo. ,ao ~...~, ~ de que • Yi- qu&IIdo oI:lt. • capitulaçio. I~ ..QIwIdo obKr..o OI ptricos ~Dcix q" 10I'JIIeJI~. ctNtVC 

por 24.1 votos ~ontra . 3, o sr. malumo. aumentando sempre ' ÓS tona·' s~Jaalca~aíl. pd.a tal d.J rr"~~ .,!. .. .~~ "domi.nar por QIH! t p&u.ado e que já ~ ~. toda a.u.a~~ 
Churchlll conclUIU assIm o seu nossos esforços e trabalhando Icausa, a qual slrvocor.uodo ° .,.Eulopaâentro:de poucas se- do ,', ". d I'do Passare'mos átraves ·,del•. 

w 

magnífico discurso: Iconjuntamente. como uma gran- . fervor. . , ., \ .,ãhas e o mundo em poucOs mma~o~. quan o ana ISO tu • Longas acalarriaçõe,;~a:udl.ram 
"Estamos lutando pela nOssa de família. auxiliando-nos uns aos I "Já correu quase Um ano ap6e eMs. Entretahto, dez meses após, \ o que ftzemos de errado e tudo \ o final da oração do sr. Chur

v~da e sobr~vivência, dia após outros, ~?mo ô fa~em S milhões a .~ desastro.sa d.a .F ... ........ .•...0.'. •..••f.uehrer': teria de aparecer ~o o. que fizémos acertadamente. chill, prosseguindo depois OI debatalh ..rança 
dIa. hora apos hora, mas o chan- de famlhas na Gra-Bretanha nos Pouca cOIsa sabemos das tempe~:)nulto experimentado povo gerrna- smto-me 'seguro de que não há bates da Câmara dos Comum. 

.Devemos confiarI 

na lealdade árabe 


JerusalplIl, !l (R.) - O p\'e 

feito da localidurle de Nuplu" , 

sr. Suleiman Toukan, declarou 

que promoverá a con vocação 

de recrutas árahe. para o ex~r


cito inglês, afim rle elc\'al' os 

feitos gloriosos rios scus Ir

mãos árabes, os quais, no últi 

mo quartel do sé('ulo pu"""o, 

sob a chefia de ~ling Hllssein e 

seus nobres filhos, combntllrnlll 

ao lado rias tropas britânicas. 


e~e~~~:~~"~l~_~!b~~~~:~idade as 

alegações do rádio de Berlim, 

RIo, 9 ("Estado") _ 
senal da Ilha das Cobras rea
lizou-se ontem o lançamento 
ao mar do alvo de batalha n . 3, 
destinado ao exercício da Ma
rlnha de Guerra, :f; mais uma 
construção do nosso arsenal e 
representa um esfôrço aprecia
ve1 dos seus atnals dIrigentes. 
Nas sobras de temJlo dos ser
viços de maior vnlto em que se 
acham empenhados os nossos 
técnicos navais, levou-se a ter
mo a construção do alvo ontem 
inaugurado, que mede 50 me
tros de comprimento por 4 dA 
largura, deslocando 40') toue: 
ladas e consta de um l:Júc,ieo 
metálico recoberto de .rna<l~I.ra . 

O alvo de batalha anterior 
ao atual qne foi constrllid~ nos 

da quantia e para tra'l,'pol-tá
lo enviou-se áquele país um re
bocado!', 

O batismo do novo alvo de 
batalha foi uma festa In terna 
do Arsenal a que comllarecc
ram O contra-almirante engc.. 
I1helro naval .Julio R"gis ,(1it
I.ellcourt, oficiais daquela de
pendência naval , t écnico3 e 
ppcr{lrlos. 

1 ~~,~~~S~ ,~~,~, 
l 

xnllcll'ü I'PI'e llliY. dH.~ re do go-
VÔI'IIO rtlsso ('111 1!1 J 7' , Hlal! i l'CH

tou, hoje, que OH ~o\·íct.eH Cfitão 
fazendo pre para ti\'os }lu ra en
tra.r na gtlC1'ra no lado ela 1\10
111anha. tendo aduzido it sua

OE§ltildo 
ANO XXVI 

A esquadra 
Washington, 9 (U. P.) _ 

~~:r:s '};r~~~lsS~~ ~~~\~I~~e~s~~~ pondendo a uma pergunta sobre rio, da Guerra, sr. Stimson, o se-

alegações têm em \'Ista ellco- a capacidade da esquadra norte- cretário da Marinha, almirante Por FItA:-ICIS I,:O;IGIIT 


rajar os rebeldes Iraljlliallos americana para escoltar os navios Knox, declarou: "A nossa es- IIritish :0;0,,"' Sorrico, 


~~~el~~vo~id:~~ a\l~~~"I~~~~~~" que transportam material bélico Iquadra está hoje mais pronta do mp(a.risHI~o:llnt~d~r:Se,Pe;"sec~~r·ie'g\~:,"a~~"\ua~}(}uim::raeam~~',~E,:) °n';"I'!~llt;I'0~du!m~~a)3'lc~.~I:r,l~tl. la~1.!~d~..~,l~Jq'dISI~al'lll~r::'cSc~"gr~I"~"_ 

aplaudiu o serviço de \'ecruta- para a Inglaterra, conforme a que nunca". mos ,;s pe;iodos seguinles, IlOr l~rem grande atu"lidade nesle mUnlento 

menta de árabes para o ex:ér- de lula entre duas concep~ões do mundo: 

cIto britânico, recrutas ês- "Eis·me, afinal. meu bom amigo, Ile~ta tura entre tljda~ grand(.' e 


ses entusiasticamente recebi- Produtos CATEDRA L :~~g~~~~~~i~t:~, ~n~Oe:~Oê~uc:~d~f~:;o:e~ 1~~r.~~i:ll!r~n~r!à;:,;,~!~e~~~led~
~~:n~~rq~reê~htsr~~~!~~;al~~ÇI~~: Humanidade tem a sua maior glorifica~ão. purque é aquela ol1d<, a Ji~ 
lavra. a.venda na FARMACIA ESPERANCA :c~~i~ci:d;~i~d~~~~ci:a:J~);C~el)~~d:~:ci.to~!s:::~o~~~~~'rn(l~d~~; si ~~:;~~,~.'w 

o 	MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente: Altino Flores 


Florianópolis- Sexta feira, 9 Je Maio de 1941 N. 823Y 

está preparada Como Rói Barbosa julgava 
Res-I recomendação feita pelo secretá a Inglaterra 

É grande o 111hnel'o de l'e-	 ... 
crutas árabes que estão aten- Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61:12 

~~~o ~m~oo~;~~~~:o'at~m:g~~: (Defronte à casa Hrepcke) 

realizadas na Palestina. 68 alt. v. •..30 


"lençao de m h e I"e. 	 arlD eiras a emaesDe 
, . 

Nova York, 9 \11. r . :\1.) ~ -I Tamhénl fora111 relu Jfi tlos ção, dedaron flue a detenção 
Numerosos tnsllet,) l'cc:; de iJni- para o campo de Forts ?li5S0u-ldêsses 1narnjos foi efetuad ..... de 

gração e agente~ . fedel~ai~ efe- . l~, ~lonta~la, 125 nlarllj~,s ita- . acôl'do C01l1 as illst~'lIções bai
tuaram a detençail. de 11~ Dla- hanos, trlllUlalltes do conte Ixadas pela Sec\'etal'la da Jns
rujos , alemães resld~ntes n()S· Btanc.anl.anO Jl 

, . que se eucon- tiça. acrescentando que, d(~ 
ta cidade e nos an-Ildores. tra\'am em ElIIs Island. acôrdo com a lei , havia orde-I 

Os detidos fOl'a?! lcv~dos .a : Os nlarin.heh'os alen1ães .110.- n,ado a sua de1>ol'ta~ão há vá.. 
EIUs Island e sel dO r emovl- \'lal11 trabalhado nos naVios-I rios Ilwses, nlas uao pudEra 
dos para os acanlJ)amentos dus Itanques uorte-aulel'icanos da cun11»'il' a ordmu eUl vista da 
Estados do oeste, destinados " Standard Oil". Iin1)lossibilidade de enviá-los ü 
aos estrangeiros indes('já,'eis. O sr. Uhl, diretor da Imigra- Alemanha. 

..:\ seguir, Uul Barbosa analisa a Situação da população londrill47 n 
~:~Icr~~t~~a~ã~a!~op~:~~:~~~y:~it~:~.,°uae:tfntir~r;g;~. "i1~:i\I::~cl~C:'~JI~':s,:;~ 
~::o d~::!'~~~i~:~ia:.; :~~ou:.i!elod~I:~rr:~~iJ!~:n~~n~,~I~,~ d~:":'~::~o:~~~::~ 
insuficiência. do nosso "pecndo orit.dnal" - Ilara me ~cr"ir di' fórmula 

~~'i~~~i:~~ã~ t:~~: ~:~~~r? ,d:e~~~~"'m:;'~~" e:~I~~~;~:~'::; ~~I-;::~(~ui~l~l~c~~ 
nosso orgulho, e tiS maraVIlhas do nos"o Ilrogresso. E. afinal . tiS que 
ta..nto declamam contra os hurrores da indigência ingle~a - que inH' n ~ 
taram, até h,?je, par!' remédio contra ,o formidi'\'el "ofrimento? O sod•. 
hsmo, (Iue sistematiza o mal. repartindo a pobreza como repartiria o 
pão ou a f~,rluna ; e o anar(luis~o. o niilis mo, que harbarizam o mundo 
~on(emporuneo. armando os despolas e , BIJarelhando ':.sse e~líJ'se da 

~1_be r~Q~~n~;e ê=ee~:I:,!~a;.1:od;e:õ~s~~:~l~l~i(~c:r":~n~:n~~,":,~d;:i~~~ 
",gleses serao, lalvez, • UnlC. zona de ci\'ili7.oção moderna onde os prin
c'~pios liberais não se le~ã~ . apD~gado •. E por a~ é q.ue há~de ah'orerer o 
(h~ futur~. Na obro d. clvlhzaço~. OCIdental, nao ha, t~h' e7., mais do que 
~edaJG~;~~a.s~~[::;,~:: d~sd:r:e~~ed:' f~l:rs~;ri:;o omdoDnI~e~~:::rrea,d;á~i~S~)~ 
govêrno represenlati"o e mãe das nações Ih'res, O sóJo onde ela pisa 
reproduz eSP0!1taneamenle as institui~õ.es. Os pOl"OS que saem das suas 
muos. todos, In' res ,como ela, na Ame,rlca, na :\u~trália, na ,\~rica, s;i~ 
d~~c~~I!I,~ntos r.nolOdores da humamdade, BendIta esta naçao prOl'l-

Conselho Naclona. de jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_1 \' ras~~n:l~smde~ov:~d~~:,d:PI~:I:t~r~:is~~~bc~S:tr~re:spc:~~a:~u:~~aPi~~~ ;u~~::;i~:r:~'t~:v:~~~ :~:~~:d::~ 
ImprenSB 	 de "~da, ou de morte, com a ~lemanha e a Itália, porque estas pretendem por essa visita ilquele pitoresco 

RiO, 7 ( " Estado") _ O di- CHEGARAM ~:~[~m~~t~sraas~:!:ao e~;::d: : i~~ot~;"°n;Íl~rn~;~sr.~i~!~aM:~tep~r:~: distrito, pelo fim a que se des
retor geral do Dip, sr, Lourival OI afamadol e Iuper-elelantes a Inglaterra, então, como sempre, é "a pátria do govêrno repre~enl.tÍl'(J tina. 
Fontes, proferiu o seguinte lernos FISCHER ~h~ ~!:o~:~onra~:esh!i~~~si'~'a;:.da será capaz t1e a desviar do seu cami-. ;;;;;;~~~~~~;:=~~ 
despacho: de Adolfo Konder" 

~~~~?~d~eg~s~o ~~~'i~nG~~~~~ e as Inlupar.tvell 
da", concessionária de serviços camisas DUROFLEX (Fischer) A Cooperativa Nixta de 
de rádio-recepção internacio- I I id d d 	 L t· ... d FI . 6 li 
nal de imprensa, incumbida da I exc UI V a e e a IClnlos e orlan pO·S 
recepção do tráfego Interna- A MOD u..., I A R 
clonal de imprens, Incumbida .l.; ~ ,. ~ Sob a competente orientação plentes, os srs. João CarolinoI 

da recepção do tráfego Inter- do dr. Paulo M. Monteiro de Alexandre Jacinto Eusébio 
nacional, destinado a "The As- , Barros, foi solenemente fundada, Manoel Isidoro Agostinho. 

~~t;:~e!~~~~~~ ~,g~~~~:l',,"H~~ 1Portugal, bervo da civilizavão brasileira, ~:~~~iE~:~.;;~t;l~~~t~} --------- 
TOSSE? BRONCHITES? 

LÁNEA é saber economizar' 	 "Presentes o sr. mterventor fe-
Londres, 9 (Reuters). -... "O increInento da ameaça deral, altas autoridades, repre

Alvo de batalha para ' nazista a Portugal" e a consequente ameaça aos refu- sentantes de todas as classes 
a Marinha Igiad08 britânic08, ali. foram objeto 	 de urna interpelação sociais, foi lida, no salão de 

No Ar-	 conferências do 

. CompraI 	 na CASA MISCE I está agora amea"ado! NOPOLIS.. 

Ina Câmara, pelo sr. Vern!ln Bartlett, Respondendo. o sr, Departamento 
Anthony Eden declarou que êsse8 refugiad08 estavam de Saúde Pública do Estado, a 
sen~o re~atria,d? tão rápidamente quanto p08sível, mas ata, da constituiçã~ da Coope
h:av1a 8érIa8 ~Ibculdades em prover o. tran8porte. marí- ~atlva e, em segUIda, pelo sr. 

rl"dam<:üo qu(' a ,;uhsI.iLUição 
de ~[ol ot()\·, )101' ~l.alill, 6 o llrí
llwiro passo lH'RSP S(\lItido: 

1.,.\ atitlltl l' do Stalin. di~Sf~ 
!-\(11'CI18IiY. se~lw OH últ i1l10S 
í.l('ontc<: i!nclltm; da gIlO1'I':l , que 
logo arrastarão a HílsHia na ('0

lahol'ac;ão mili taI' lIil'('[:1 COI\I U 

Alc nw.l1lia . E stão ~e l1do {'Oll

('en t radas trotnHj sovjêl.i<-a~ 0 111 
posiçü(l!=i tai!-i, que !tOS::iaUl eu
traI' 110 11'<\11 e. pe la Tn11H-Wall~ 
cúsin. eair sôl)l'c a TUl'qub.l. 

Ao Q1\<' parece. ~la}jJ1 olHiel' 
\'U atnnhlh! lJtl ~ qlle !-;lIa )Iolír.i 
('a d ü to lahol'u('flO ( 'O)}l a Ale
manha t1 trio fi;liz, fll)(" a~ora, 
se pôde nIH·escnta.r C0111 !';e::;lI
ranç,a na pl'imcira fila , a-fim
-llc alllll('lIlul' o seu l' \" ,dito pc
rante o povo 1'1I!-;SO, 

Machado & Cia. 
Agências e 

Representações 

Cli.. postll - 37 
RUI Joio Pinto - 5 

FLORIANÓPOLIS 

Sub-'9Int.. nos principlis 
muncípio. do Estado. 

17P. 

Notas católicas 
No próximo dom.ingo, 11 do 

corrente, à Liga dc São Pedro 
(Ação Católica) (ará sua excursão 
do fluente mês ao distrito de 

FRANCISCO KOTZIAS Plrllclpi 

:u~-::IZ~~~·::'~·.:u &'::~31~ 
FRANCI:;COcontrltoucUIDIIn

to comA~N~NA 

SYRlACO T. ATHEIIIIIO • SE
NHllRA partlclplm I I8UI PI' 
reotes • JI8IIIOII de 11111 nla
ções que IUI IIIhI K'lRANll 
contratou CUIDIInto COta o sr. 

JOIO-FRANCISCO ROTZIAS. 

Florian6polls. 2D-It-9't1 

tlm08 neceuario.. 	 mterventor, declarada fundada , "_________....;" 
essa utilíssima instituição, que 
terá a. seu cargo? serviço ~e •••••ee••••~• ..•··-• •... 'e:. 'e'- ',.,..~._~.:i:,_; , ~' TUDO ISTO 	 forneCImento de leIte pasteun-. " .~ , '."'" " ,> '." e.e 

' • • zado à nossa Capital e ao dis- G
E O CEU T AMBEM ! trito de João Pessoa (Estreito)... " rande de.s.':coberta.. e 

SABADO PROXIMO A 1" de junho próximo esta-	 , .,. - •
UIL r'ONTOS, da Federal rá em pleno a., para a mulher •funcionamento 
~ ... Usina de .Pasteurização do Lei- • • 

Rua Fell'p~ Schmldt (Edlllclo Amtilla Heto) te recem-mau~urada, ~ndo a
Não tem Telefone 1 . 	 nossa populaçao favoreCIda com • • 

um produto expurgado de to- • • 
das as impurezas e livre de • • 

_ qualquer adulteração. , le
A palavra da Gra-Bretanha testa. dB: Cooperativa estio •À .	 • 

pessoal cnteno~s, que vem tra- . • 
Londres, 9 (R.) - Referindo-se à neutralidade do Eire balhando desmteressada,!,~nte. ·e AU'l/A AS .eOLlCAS UTERINAS E.M 2 HOR.AS • 

o - "Essa neutralidad ' 	 CorreIa e '. iI comberer IIS -.Iuformaçoes revelou seguinte: srs, Orland'.' de Asslz Piores Br/lncllSo ról/ 
mais. evidente prova apresentada ao mnndo da rea l i;de~en~ Emanuel Lmh,a~es, ,!,embros do -. • t.. ~térlnllS. Mcnstrullis. lIpÓS o • 
dêncla ?OS nossos dominlos . Contudo, muito temos sorrido ~om Conl:lho Adtrumstl1lltlvo, do qual '. palIo, Hemorrllwllls e Obre, DOS • 
cssa atitude q~e nos tem acarretado sofrimentos profundos d _ tamb:~ fazem parte OI esforça-, i P Ov.r.los. 
s~troHos; c, nao obstante, continuamos a respeital' a indepe~- dos SOCIOI srs: Evaldo Cllrl~ ;. C _pOdcr,oao ClllmllDle c ~ewu- • 
denc,ia do Eire, permitindo-lhe consel'var-se neu tl'o enquanto Baasch, Pauhn,? Pedro !l0- fe IlSdor ,por"exccleDCIIl. _ • 
estamos empenh:..dos em luta l>ela nossa existência. Com isso mem, Agen?r CIsne, _FrancIsco :. I"CU!!O seDATINA. pela aUi! • 
mostl'ulllus Ilno a Grã-Bretallha cumpre sempre a palavl'a e ~ ~astáclo Pires e Joao Flore. n: '... •• COml't!>v,lIdll", cflc6clllõ> i receltlldll • 
Ilenhada e que a constitnição do império o o estatuto de W n:_ tmo Pachec?, Para membros. do '. • por 1llii1ls"dc 10:000 "m~dlcos. 
minster não são um farrapo de papel, que possamos rasga: e Conselho Flscalloram escolhIdos 'e rl:lHxo ~ ~eDATINA CDconrrll- ,e 
sim, um compromisso que assumimos e que respeitamos" ' , os sro, Emanu~1 Fontes, Jo~ '... " ••~ to411 ~1I::p.Ilr1~: ~ _ • 

• 

s 

Cr~vo ~ AntOmo e~lumi c .u· .........' ••v.e-.'........ 


Estados Unidas custárn (}~va- (Irlanda)! Ilc\'ante a Sociedade !leal do Império, o ministro da.~ dastacando-se QI CO?peratlV1~tall '. " • Emprcw'll-IC com vllnlllwem pllrll e 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:o~:~onra~:esh!i~~~si'~'a;:.da
http:institui~�.es
http:o\��ct.eH
http:rna<l~I.ra
http:desastro.sa


---------- ----- ------- ••• 

__ _ _ _ 

• f.ST'.- $elllleir. 

De queill é a culpa? 
~c Y5. sofre de dor de cahcç~. tonturas, peso. calor c m:1I C'stnr na ca~ 

hel,'a. l'mpacharncnto, dores c (llllra~ perturbações do (";:;lmnago, fi~:-lI ln, 
rill~, h<1 \'o C pele. palpitnçC)c~. {alia de nr, {alt... de apet ite, pn'!!Uiçl c 
m o l(' zi.1 gC'f.1l. lingua s uja. quentura na garganta, nl~W J:o ~ln 11:1 hOl'a. mal 
C:-. tar depois de t:onwr, il1dige~l;·ttJ. mau halilO, arrnt n~ . dure!" , ctllkas C 
outros dc:,arranjo:, do v..'l1tn', IIpn.·~~;i ll 110 Pt'ilO (' 110 cora~·tl() . l'al 1<;a çll:'. 
d Ort.'s no (.'or]>o (' na:: junta:-:-. n'rl:ts l'!Wl'ir: I:-:. lo:,:,C ga~!ricn, azia::. :l!wias 

c Ytlntadc de vlIl11it:lr. lll'n-o:,i:-I11C1l' Il lll ra:-; ,t!t,,·r'lçüt·s gr~"T:' ua ~audt', a 
culpa \. :,ua, porque 11 :"10 :- 40." t faLI ('01110 dev..', 

Toda:, (':-: ta s ml l l('~ tia :, qU:l:-:i !"\'mprl' ~:'ICl ('all :,ada~ pPI" impun.>7.a:" ~lIh
sl;uH"i;l:-:' iJlf('c lad;l ~ c fl>nIH'lll a(~"l'~ t!>,iC';l~ 110 l'~(tlmagtl c inlc-:- lillo:" qUl' 
in\"adcm li :-;angul' c c:-;lrag;lI11 todn~ 11:' p rg;'lo:, do corpo . 

Para c\"i ta r l! tratar l' ~h':-; :,>u{rimL'lIlos, U::-L' Ventre.. Livre. 
Ventre.. Livre limpa (') (':"U.Hnagll c inle~lif1()~ uas impurcz;t:-;. :::.uh:-;tnl1t'i ;l~ 

infcl'laua::; e fcrmcnla~'õcs lnxil'<J:-o , (' a ~::'oim cvita c trata l :l.o pt·rígosl !oô 
doeI\l;a ~. 

Use Ventre-Livro 

Lemhrc · ~c SC'mpre : 

Ventre-Livre mio {. purgante 


Tenha sempre em ca~:1. 


al~lIn~ \"irlro::'o dc Ventre-Livre 


LLOYD BRASILE1RO ALUGA--SEI 
.. PATRIMONIO NACIONAL" Ótima casa para negÓCio, em 

LINHA ARACAJUjPO/{TO ALEGRE (Para o Nortl'! ' ~nto central da cidade (rua 
DO BAbado, e para o Sul oa quarta-feira): .COMTE. AL- Tiradentes. 3): e ta~bém se 
CIDlO>, cCOMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO> vende todo o materIal de fá· 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA> brtca de artefatos de cour~ 
LINIIA rUO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO> . A tratar c~m o proprietáriO

TUTOIA/FLOItIANÚPOLlS Engênlo L. Beira0. 
F R E T E S O E C A R G U E I R O S 142 . v·20 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 
COMTE. ALCIDIO: ditl. 19 de maio para Rio Grsode 
Pelolas e Porto AJellre. 
PARA O NORTE: 
UçA: dia :0 dI' maio para Jtajal, 8. Francieco, Paraoa· 
gU3 e Rio !le J ..oeiro. 
COMTE. CAPELA: dia 10!lp maio para PBraoaguA. 8ao · 
tos, Rio de Janeiro, Vitória. CRravelas. IIbéu~, S. Salvador gotas em cada narina I
I'! Araclljú . 

Sant05. Rio de Janeiro, Vitóris. Caravelas, Ilhéus, 8. SaJv..dor 
e Aracajú. VA-Tio:ioILDEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. 
1\5TITU1'O 1111 OIAGNOSTICO

IAgência-Rua lollo Pi:JtO' IAfmazem  C:;:-;:::~ CLINUlO 
9 - Fone 1007 12 .- Fone 1338 do'I 

Or. O;elma Mczllmann----------------- Formado pel~ UniversIdade d~H. C. DA COSTA - .A.Ql!nt. 
Genebra ISuICa) 

--!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i~i!!!!~--'I ,;um pnltlca nos húspltals eurnpcu'CUlllca médica em geral, pedl.trl•. 

Farmácia "Esperança" 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 
HOje e amanhã lerá a lua preferida. 

Drogas nacionais e estrangeiras 
Homeopatia. - - Perfumarias. - Artigos 

de borracha 

Garante-sI'! a~ex'lla ob~er\';ineiu de receituário médico 

P!meOS M()DICOS 

R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do 


Mercado, frente à Casa Hoopcke). 

rone 1642 


I Franc,~ço G,ClOIll (, C. - Rua I." de l\Ilal<';o. 17 R,o 

._ ---_..------------ ----

Antes de comprar um 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 lon~o prazo 

I 
de seu filho pode ser ame.. 
çada por uma perigosa dia, 
rhea. Contra este terrível mal 

existem como remedio sem 

igual os comprimidos de 
Eldoformio, um produclo da 

BCombata a, dia, A 
BAYERrhea!. com os E 

comprimidos de R 

Eldoformio 
Bom para o. adultos 
como para as crcançala 

(ASA ANTENA 
MurtoU·Re plirB a m, sma 

rua Tirod,! nle~, O' 56 
Especialidade em consertos de 
radios e de aparelhOS elélrlcos 

em geral. 

Seriertnd~ e prootidão 

Preços ao alcance de 


- todos-

FACILIDADE NOS 
PAGAMENTOS 

COMTE. ALCIDIO: di.. 26 !l" maio pura Paraosguá. ~~dc~~i~~~~~~: l~====~====~====~~~-=..-~~~=-~~-~-~. -~-~~~~' 

ACIDO URlCO 
DOres noa Mu.culos a na• .Juntas.Provam·a 


Acção Deficiente do. Rins. 

A causa fundamental do rheuma.tismo eu


eontra-se na falta de cumprimeatõ de ... 

tarefa por parte dos rins. Estel, que deftID 

elimina r todos os traços de substancias toxicas 

ou ímpureus do organismo. estão permittindo 

que um excesso de acido urico $e accumule e ..~. 


penetre em todo o organismo. 

Este acido urico rapidamente forma cry.taes f ~ 


agudos. , semelh~n'ia de aguJhas, que se 

alojam nas articulaç6es, causando a sua ~ .~ 


inflammação e rigidez e as cruciantes dôres 

do rheumatismo, O tratamento 

deve fazer voltar os rins ao seu esla". oc,rm~'.oi I 

afim de poder ser filtrado o "cido urico. 

por isso que as Pilulas De Witt coa
5eguem dar allivio permanente nos mais 

rebeldes casos de rhellmatismo. 


As Pitulas De VJitt Jictuam directa· 

mente sobre os rins. de.,,'v."do-l,hes '\M" 

aSila aC'ião natur~l de 

purezas do orgamsmo. 


sa~~ ~~~;o PJ~Vi: ;~~~sei:pt:5:'U!:Ta! ~ :,,_ 

Pilula. De Witt. As legitimas Pilulas De • 

Witt para os Rins e a Bexiga athara-se , t 

nnda em todas as pharmacia1l. 


PARA OS RINS,E A~ IEXIGA 

;:~c:e~uJ4~e~::d:sã~~~ia~,~=~ ;::a:r~ 
produ%idu por esc:euo :de acido orico. 

--_.'-- 
1\~~1j~ãG ! 

doença8 do sistema nervOfW t aparE'
lho genlto·urlnarlo do ho .r.en 


e da mulber. 

Assistente Técnico 


Or. Paulo Tavares 


~~rMa~~cr-d~·I~tl:euCI~~~D~~~rlg
SBo Paulol . E.pecializado em HI· 
glene e Saúde Pública, pela Unlver
eidade do Rio ,Ie Jaoelro. 

Gabinete de Raio X 
,\p.rêlho moderno SIBMENS para 
~:!.~~~.lco:u~ge2,0·~;:~ul~Ie;I~I:~. 

eol6mago., elc. 

Radlogralla. g::rlria: radlogralla. 


Eleçlrocardiografia clinica 

\ O!~~~~~~up~~~~ro ~':." t:::~~~~ae 

elétrlcoo.)

Melabolismo basal 


(Oetermlnaçlo dOI dUúrblo. da. 

gl&n~~~~ad~~ecrti~~d~~:~Da). 

,Exame.ucoqUlm~CoduodeDlil~ mloroscóplcoda doe blll.). 
Gabinete de lisloteraoia 

On~a. curta8, ralo. ultra-violetas,
ralo. Inlra.ver:é~~~ e eletricidade 

Laborat~~i~I~: ~:~~~:coPia e 

:a;IWI18~~I~~~~~ror;0dl~~~~~~:' 
mo, d088@:em da uréa no 8aDttu8, 
etc. Exame de urina, [eaç&o de 

:::::.:~ Z;end~:~hr:;)a ~a:~~.tI~
' puz. eocarros. liquido raqulaDo e 
qualquer p08qulza para elu~ldaç&o

de dlal{tló8t1eo. 
RlI. I'ernando Machado. e 

Telerone 1.1 95\ lO' ORIANOPOLIS 

Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 

INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para 
instalaçlo desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiais estio a preços ao alcance de todos 

Insialadora .de Florianó~olis 
RUA TRA1ANO, ll. FELIPE SCHMIDT, lI-Fone 1674 

OLEO ELECTRI. 
~ .co é o linimentoGASE DE SEDA ideal para a1i9~ar 

Qualidade slIpedor e resistente, Estoque c impartoção. YOSO as dôres mus
ITO & CIA . - Rua Irman Simpliciana, 78 - - Caixa Postal, culares produd

da.s pelo exercleio
3132 - Tel. 2-8784 - - S. Paulo. violento e pelo---- ..-.- --- --.. ------- esportes _ além 


das dôres reumá- , 

tic:J.s. nevralgias . 

e as caimbraL) 


1---=::..----·_---
Terrenos no Balneário 

Escolha já o s~u lote de ter
reno no Balneário da Ponta do 
do Leal. As conslruçOes aumenAVISO AO POVO CATARINENSE tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arl Santos Pereira 

linha direta Porto Alegr~-Florilnópolis que se acha encarregado d~ 
venda dos loles, 

Empre,a Jaeger & Irmio 
Saidas de FlorianópoliS às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


. às quartas e sábados 

Saídas de Araranguá ~s quartas. 


sábados e dommgos
I I
Aqente em FlorianoDOUs: DAVID SILVA 

PRAÇA lCl !.IE NOVEMBRO 


~~~~~:;;:;:;;=;:;:;;:;:;==:==;==;::;;;::;;;=-:I 
A M In ten o 1- o r a i s 

@jpUP}Jião ];)Qnlista 

Das 8 às 12 e das 15 às 11 

Miguellnho. 6. FLORIANOPOLlf). 


~~__-.~~~~~__~~~~~~~~~=oI'l 
-

as CRI"InASOE PEITO (UJA~ ""Ál~ OU AM~SV §( TONifiCA ... UlM D CO 
I~~~E~!~~~!~ 


,Francisco Giflonl 6 C. -Rua r.. de Mar\:o.I7 '~ Rio -- _.- ---- 
I FABRICA DE MOLDURAS .sAo paULO

c :JilZtILlllerBdl ~D~UW1o 
Reproduções e ampll'çlIe. arUsU.... de retratol • óleo. 

pastel, cralon e oépla. lIolduras ova/s, catedral. (~merlc&na.,
trllon.. (dua. cabeçao' e obloDgll, quadrol de eetllo e meda
IbõSI. Forneoemos lodo ler viço completo com 1'ldros convexos 
ou plaDOI. de todOI 08 tlPOI e tamanh08. Retrat~. rellculado•. 
Porta ret.atos em celulolde (estilo marllnetel: NOVIdade. 
PEÇ\M LISTAS DE PREÇOS ILUSTRADAI> COM TODOS OS 

DE'rA~U~S'CARLOS BOTELHO, 450·-- Tel. 3-1720 ·- End Teleg, 

.CARBRAN••- SÃO PAULO. 


celam~~~":J~m~:':e:l~DX:Ol~% nJd~I.'::~a.s 8c.!~~~eialu~~':{oe : ~~~~ 

oobre 08 preço. de DI catah'go de.de Outubro de 1939). 

Adcio Morei,. 


ADVOGADO 

Consultas e pareceres 


Ações clvle e comercieis 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 


Fone 1.277 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Mar\:o.I7
http:oc,rm~'.oi


• • • • 

I arllF..I ......... ....... . 
 I 

•No Sl~ ll posto de LEADER do · et)lnel'CIO local .. --.......1) apresenta 

o maravilhosamente belo e cololsal sortimento de 

N OV I DA D ES DE I N V E R N O 

Qualidades insuperáveis 1 Gôsto inconfundivell 

• - ALTAS NOVIDADES DA AMERICA DO NORTE 
Pr~ços de sensação! PreçoS . de têntar! 

.'"~Alguns preços Q: ftítuló de "amostra" 
EM ARTIGOS PARA SENHORAS: EM;Y'ÂRTíGOSPARA HOMENS: Importa"te: Acabamo. de receber o. 
(aplili de pél" de.de1'~9..~PO sobr~füd~'. !IIÍI"~lore. . a 951000 
BÔ.I4i'~! ..d!LPél~ • 28~10f)0 cap•• 'f:t~;f'I~l:iardl~... boa.. a 1001000 rádios PHILCO 1941. 
éà••C~!;Kª,~~! ,... ...... 11.., .350~ÓOO Id..... .~e.,rl.c;~e•• '!Í'ro de .eda. a 1451000 Também recebemo. o. co"hecido. r6dlo.Ma"'.a"..."ls.lmO• .' iHI!Pllr,a .11 .a901000 Sw..ler. de.,ura II a 421000 

Caplis de borracha a 981000O6rro. de "Ie. R~,.~~,,~., ' Marta., OLYMPIC-o-UIIDIUIMAS BL"ZÂS ·DEí.A Recebemo. o. a'amadl••lmo. cujo preco, a Illulo de reclamo. serll deCa.aq"I""0. de C.Hmlf~i. :~~.ic~i . 314,.e'c. 
CAPAI DI aOUACHA. "lUm.. novidade•. rS'RMOS FISCHER 760$000 á vista(naco. de borrllCII. p.r......nlnai~ limo. 

bell........ variedade•. a melhor co,,'eccão do Pai•• (5 vlllvulas, o"da 10"la) 


TAPETES CONG~~E~~~. , ...~ASSADEIRAS, STORES, o melhor stock do Estado. Os melhores preços. 
Vamosí >Q'$ta~'es·tl:~aGde inverno, trabalhar com amínima margem de lucro 
Os nosso$..~-!~:$~S ,repres~Rtatlo a melhor retri- I AS MAIS BELAS NOVIDADES dos grandes 
~U'$lo ,, ~ détiClida e cIl)tivante preferência que I centros OS MELHORES ARTIGOS em quali
;c' fi'õs têm sido sido dispensada I dade,p~r preços de verdadeira sensação, na 

Ao .O~8t.A.a 

:••••,.••'••••••'•••••••~•••••••••••••••••••II••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;IJ : ' 

,I
I 

: 

tC 

I efróleo ftaf é.I! 
• 

:I ~ 
-. . 
• ..Constitue um acontecimento memorável e digno de A primeira Compa"hia •• Opl"llo da Impre".a ~!~~~ .• registo especial o fálo de uma Campanhia Brasileira apre, Bra.llelra que recebe "OS • 

• ~~:~a:e~~;~ó~~:di:tri~od;e::'õ~~od:ri~=d;:so~f:a ~ta~o~ec~~~: . :·=:lh~"~c:a~O:::I::: • 
• nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos apr..entaclo do. produ- • 
• fundamentais para a economia do mundo e exatamente na I . 
• GRAND:'v~~!:?S~;n~~ :;e~ec~~'"aACY2~~'NAL , que vem los do petróleo "aclo"a. • 
: produzindo em S, Paulo petróleo e vários sub-produtos ex- • 

traídos do sub·solo de suas riquíssimas iazidas de xistos pe· • 
• trolíferos em T remembé, Capitulo 11 dos ESTATUTOS • 
• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art, 4° - O cupitul representudo pelus ucões • 
• 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 apresentaçãó do mostruário que réis, divididos em 13.000 (treze mil) uçõe" de 200$000 • 

• ~oC~:~e::r~:u~o~~metêra para aquele certame, compreenden, (duzent~:t.S~l.:éi~~dc:d:ç::d~ direito u um voto, • 

• D~pois de passar pela fase inicial de ostudos comple- quulquer que seju o número dus uções do ucionistu, • 
• tos dêsse importante problema, a Cia, PANAL está constru- Art, 6° - As uções ·integro.lizudClS poderão ser • 
• indo importante parque industrial para produção, em grande nominutivu" uo portudor, • 

• ~s~;'la, de petróleo, g;so,lina, óleo Diesel, para~in~, dóleos lu- ute 3,00~r(tr~ ;i~ :::t~:id.f~cé~s udeto:~~~~u c:m:~~ti= • 

• ri lcant~, pC~~~~°'m::':~a~ ~~s~~o~~sc;~:~~:ta ,,:~v:O~~~ista, uté 20,000 (vint. mil) contos de réis de uçõe" pr.fe' • 
• para dar em breve ao nosso país o elemento vital do pro- renciui" no vulor de 200$000 (du••ntos mil réia) cudu • 
• gresso moderno, que é o petróleo, Todos nós devemos sentir- umu, com os juros faos de 10 % (dez) e com direito • 

• ~~c~~~:~~~s q~~ v;t~ri~e;:~d~ P~~~;ec~~t;;t~ ndao:á~!;orç~: ~c~:ud.~~~::~ou d&~~r~J:~inze) sobre todos os •I inteligentes e pertinazes que vem desenvolvendo brilhante- § Unico---A pref.rinciu d...us uçõ••, em relu- • 
mente em prol do enriquecimento do nosso país, ção às comuns, dá-se quunto U08 juros e dividendos. • 

•• (DIARIO DE S, PAULO) 

Oportunidade única par~ o emprego da oa,pital 
Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPlRIBI:ÃO AMIN 

••• .= 
· 
••••••••• 


... . - . .••••••~••••e•••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••,•••.• ,• .• .• .• .• .• .• _••.•••, .•.••.••• 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dê a vossa erA 	 E o lucro 
preferência á 	 .er' VOISO 

Com ou sem liquidlçdo, o. nouo. Irtiso.,.oié).~~~;i . ài~li.b~rltoa di praçl. Ycflftqulm c confrontem o. nOI.o. preço. p.r. o mfl d. 111.10: 
ARTIGOS PARA INVERNO 

Cobertore8 especiais para solteiro 
Cobertores t'8peciais para casal 
Cobertores Xadrez pllra solteiro 
Cobertores Xadrez para casal 
Cobertores para ca8al, em lindos de8enh08 
Cobertore8 de meia lã, debruado em setim, para 

casal 
PeJúcls liso. bom artigo, metro 
Pelúcia e8tampada. grltnde scrtimento 
Pejúcia estampada. superior~s 
Pelúcia e8tampada para quimonos, core8 firmes 
Palilcia lustão em :1iversas core$ 
Cachás. de 1$500. 2$000 e 
E8ponja peluciada 
Esponja8 em .lIndos padrões, 3$300 e 
Esponjas escllras para senhoras 
Casemiras para denhora8, a eomeçar de 
Casemira8 Angorá, para costume 
Ca8emira8 Xadrez, para costume. pu ra lã 
Pull-Owers sem mliogas para hflmen8, 615900, 10$ e 
Pull-Owers felpud08 para homens 
Pull-Ower8 c~m mangas e feixe para homeo€ 
Pull-Ower8 de pura 111, sem mangas parll homens 
Puli-Owers de pura lil, para homens 
Colete8 sem mangaR para humens 
Coletes de pura lã, sem mal1ga8 para homens 
Colete8 de pura lii com maDgdS para homells 
Terninhos de malha para criullças 
Ca8aquinbos e blusinhas paru criança8 5$500 e 
C!lsacos de malba para senhoras 
musas modernls8imas para m' ças 
Sohretudos para rapaz, a começar de 
Capas para colE'giais, a comE'çar de 

SE D :\ S 

Seda façoné 

Seda Romain. artigo superior 

Seda Granitê 

Seda' Peau Dange 

Seda Laqué, lisll, listada e xadrez. bom artigo 

Seda Organza em xlidrez e listas (para saldar) 


' Seda Org:l.nZ8, estampadas modern~8 (para saldar) 
Seda com bolas 

' Seda estampada d~ 5$, 7$500, 9$ e 
Seda à Jour de 5$000 e 
Seda Lumiére para combinação, largura 90 cenl. 
Seda L6ngerie. de 6$000 e 
Seda Lumiére lavrada, artigo bom 

;Seda Jersey, Illrgura 1,40, 8$500 e 
;,Seda Givré. artigo bem pesado 

Seda Frisotine de bôa qualidade 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$700 e 

CAMA E MESA 

Atoslbado superior, largllra 1.40 

Algodão bom, peça de 10 metros 

Algodão 8uperlor.largura 90 cents. 


Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmdla de ar-Correias 

Saltos de Borrach3-Mangueiras-etc. 


Produto! da 


Cia. Goo~year ~o Brasil 
,. j com Fábrica em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

IFI~~n~~~~-B~~~~~~."~:~~UI 

- Joinvil!e- Lages - São Francisco do ~ul.

Mostruário em TubarAo. 

~=:.!~~~~~~~~~~==~======~~:: 

I 
-- 

EM FLORIANÓPOLIS, O 

Café e Restaurante BOM-DIA 
foi, é e será a casa onde se servem os 
mais saborosos pratos aos menores preços 

REFEIÇOES A .QUALQUER HORA 

11$200 ~:~:j:~~ d~P~!~~'o~e4~~rld~~~;~:~~~d~iilii.lÍt~ô~~;~~~~IL~R~8e MarlI.', Do~~lo DI VIU 011 . ' i '; I~OO 
13$800 Mõrlm mercerlzado, bomarlJllO, peça de lo metros 
14$800 Cambraia espe.:lal, enlestada, peça de lo jardu 
111$800 Cambraia mercerizada, enlestada, peça de 10 jdas 
30$000 Morim de cor, bom artigo, de 1$500 e 

Cretone meiu linho branco, largura 1,40 
45$000 Cretone melo linho lJranco, largura 2,00 

1$400 Cretone melo Iinbo branco. largura 2,20 

2$000 Cretone melo linho branco. largura 1.40 

2$500 Cretone melo linho cores, largura 2,00 

3$000 Cretone superior, hranco, largura 2,20 

2$900 Chltão superior, lindos padrões 

2$500 Raps para cortina, bonitos desen!JoB 

õ$Ooo Reps enlestado para cortinas 

3$800 Colchas paru cusal 

:J$900 Culchas mercer!zadus para SHltelro 


11 $1100 Colchas mercel'lz~da9 para cllsul. 
16$000 Colchas mercerizad.tl8 bruncu para slll.telro 
::!O$OOO Colchas brllnca, meio llIlho p~ru solteiro 
12$000 ColchllR de veludo para cllsHI 
12$000 Colch!l8 dl' ~t'd~, com bil:o pura cllsbl 
Hi$ooo Colchas de sedll, eOIJl trun.l·I~ p~rll CH~1l1 
Ib$ooo ColclH1R de purll seda, COIII Il'un.16s plll'a easal 
25$000 Jogos de renda, para Quart08. 7 peçlls 
10$000 PIlOO en!esltldo pllra colchiin _ , _ 
18$000 1'oulhas par~ ~osto, d~ ~$, 1$)tJo. 2$.2$;> lO , 3$000 e 
25$000 TOlllhas IlIglentC6S, dU~.la 
\n$ooo TOlllllas de baoho em cort'~ 
liSooo Toalhas de ballho, legllimlls Alagoanas 

9$000 T0alhlls para chá, com li guardanapos 


15$000 Toalhas par" chá, cum ti guarllnnllpos, lindo !IE'senbo 15$oo() Escovlls P'HU roupll8 de 5$ e 6$000 
30$000 Toalhas pinllldas pllra chá, com 6 guardanapu8
42$000 Cobertores p!lru Bebps, de i'o$. e 

Pltno rendudn para cortinu, melro 
2$800 'J' E C I DOS 

5$500 Linon 

5$000 Linon estall!pado 

7$80u Voi! liso 

3$500 Voi! estampado de 1$5, 2$, 2$5 e 

8$:100 Organdl liso 

9$800 Crapon para quimonos 2$5 e 

6$500 FustC\o branco 


12$500 Fuslão mecerizad{l em cores 
6$000 Merinó em diversas cores 

10$000 Merinó preto mercerizado 
7$0(10 Zelir, de 1$5, 1$8 e 
6$000 Tl'icolines, de 2$5, 3$. 4$ e 

12$000 Brim branco e azul marinho, para COlegiais 
9$500 Brim azul marinho mecerizado 

11$500 Brins dlverS08 a começar de 
7$000 Mescla superior. de 1$8. 2$5 " 

Opals lisa, de 1$2. 1$5. 2$, 2$& e 
3$Soo Opala estampada, de 2$, 2.$5 e 

10$000 Cambraialinlssima, largura 80 cent8. 
14$;00 Selim est&mpado 

Algodão enfestado, especial, largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o curso profissiooal 

ainda,;"éiS~A'""bRIÊN'TAL""'e'.":·;, 
A CASA DOS PREÇOS BARATOS.-RUA CONSELHEIRO MAFRA 15. 

-AS CHUVASI 


I 

... Mt7DAKÇAa Dt7S0A8 DE 1'EMPERATUR.I. TRAZEM 0011· 
lIXa0 uu: IUl:Sl'IUADO. qUE, qUANDO MAL COMBATIDO. 
PJtODUZ UMA TOS~I! IMPERTINENTE. o 'Im EQUIVALI! 
DIZJ:R - OAMINHO ABERTO PARA ORAVD ENl"JJlUIIDA
DIB, TABa 00110: BBONCBITES, CATAaaBO PULMONAR 
DOa NAI COITAI E NO PEITO. DEPAUPEBAMBNTO • WU 
nLAQVKIU. ala.u., PIOANDO, PORTANTO. o OROANlIIIO 
~ PAaA D1I DOI WAIOm. PLAom.x.o. DA 

~~. A TUBERCULOSE 

USAR O GRANDE TONICO DOS PULMOE' 

VINHOCR[OSOlADO 

De ft. Ch. JOAO DA SILVA SILVEIRA 

QU:8 FICAREIS FORTE R ROBUSTO 
UCONSTITUll<TE DE 1." ORD:811 

PODEROSO FORTIFICAND 

I . 

A Elcola Jean Brando em SUil casa por corralPondlocla I 
DlvldlmeDla realilrldl lob H: 5U em 191. 

Dá lições, 8i8tema moderno, para lIem··'. ,. habilitar, mesmo sem preparo, t\ prortssl1o
de guarda-lIvr08. Ensino com o auxilio de 

-;;: 4 livros que guiam lacilmente como proles· 
., . sor particular. E cómodo babllitar-8e ao pé

'. ~ ~~s~o~o, ::::0 ~~~Ye~:8:!e~~erll~e:,la::~ 
6v. 	 (ará em 4 meses e um diploma grat\s e8

peclall8ta em contabllidade, cU8tam apenas 

~~~$m~T. 6cl:::~~â~e~'o P~raa8~r.°~~~~~g~r.j~:,~~~~~:0 m~~; 

1. $500 Ternos dI.' casemira para bomens, a começllr de · 30lo0o 
16$5011 Ternos de brim para homens, a começar de ·30$000 .' 
18$500 CaI\J18a8 para homens, a começar de 8$00" :··c 

1$800 :::uecas para homens, a começar de ' 3$!'íOO 

3$800 Calças leitas para homens, de 8$, 10$ e 12$0()O 

5$500 JOg08 para batizados a partir de 12$0()() · 

6$000 Suspensórios para rapaz ~500 

4$~00 Suspensórios de couro para mocinbas 5$000 

6$000 Jogos de couro para rapaz 8Suoo 

b$ooo Bolna8 para colegiais 7Sooo 

1$500 Porta e8cova 2$000 
 •2$OOL Fita métrica 2$000 
a$ooo Lenços a partir de $500 

12$000 Veos paru noivas 10$000 
11$000 Grinaldas pllra noivas, de 5$ e 10$000 
15$000 Ligas de borracha, pllra 8enhoras 1$500 
1 t$~oo Blusu de .lerGe.v, 10$. 13$, e 15$000 
14$000 "obrinha8 modernas, elU gOl'gurão chumalotes 18:5000 
22$000 Sombrinhas modernus em seue 28$000 
:15$000 CUptlR p6ra Behês. de 9$, 12$ e 15$000 
~8$()0() C!!soquinho de mal ha para Behê~ :\$500 
58$000 PorIa níqueis 2$500 
~8$~o() C"m\su8 SO(!t'1(1l Leão. para rapaz a$500 

.J$;JOIJ Camillas com '·ecIHl. ptlrtl rapAl\ 3$500 

4$'~O() CllmisaR Soei !la Leão, ptlra h.,mens 4:';506 

~$OOIl Camistls com (echl', purll homen8 5:5000 

t$ooo Pastas de couro pHrll colegiais, de lOS e t3$000 

7$ú()(' Malas para vinl(pn~ , temos grlinde sortimento 


12:;;50IJ BKbadores de orglln'll 	 28500 

25$uOI, : " ' 
6$500 I E R F I M A R I A ti 
:S50o Leite de Colonia, vidro 5$ljoo 

Esmalte CUlex , vidro 2$800 
18200 Creme Nlve8, médiu, tubo 3$500 
1;5506 Briton , Michel , Zande e Tange 2$800. 
ISqoo Bllton Teutação 1$500 
3$uoo Bolon Colgate 2$.) e :1$300 
3$000 Rouge Adoração 2$000 
3$000 Rouge Hoyal Briur 4$000 
2.\1800 Sabonetes Realce, Carnaval, Colgale e Uodiv8, um !$ooo 
:1$800 Sabont'te8 Lilebuoy, Gessy, Lever, Palmolive, Eucalol 1$400 
:!$800 Talco Mlllva . lata 2$7 e 3$700 
:1$000 T81co R08s. lata :?$8 e 3$800 
2$000 Pastm para dentes, Alvidente 1$500 
5$000 Pasta para dentes, Colgale 3$000 
2$000 Pasta para dentes, Kolinos :"1$300 
4)5800 Pasta psra dentes, GeR~y 25500 
1$300 PÓ de Arroz Royar Briar e GaiJy 3$000 
3$000 Pó de Arroz, Adoração , 2$ e 3$000 
11$000 Pó de Arroz. Lady 2$500 
3$000 Pó de Arroz. Coly 5$000 
5$500 PÓ de Arroz, Malva 3$ e 5$000 
3$500 Loção Malva 18$00u 
2$000 Oleo Dirce 1$000 

13$000 Brilhantina Adoração a$500 

um srande .ortimento de meilS, linhl', Fitas, rendi" 

clsemires, capes e muitos outros artigos. 

VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 

Associação Comercial de flOrianópolis 
Assembléia Saral para a possa da Mova Diretoria 

De conlormldad. ·com os Estatutos • pOr d.terlDlDlcio do Ir. Pre
sidente, convoco os sn. associados para a sesaio d. AssIlllblila Beral 
Onlirt'rla que se realizar'. na s6de SOCliL 0\ Rlla Alvaro de CI"iIhO,
terça-Ielrl. 13 do corrente. o\s 19.30 boras, para a lelturl 110 1111116r1o 
e posse da Nova Dlrelorla. 

Caso nio bala numaro legal, lar-se-' DDva coavlCacio para ..... 
bora mais tarde, funclallando. entio, a aaemblila com II\II\qHr lIuDllro 

de sót:~':riall6pOI\s. 2 de mala de ml. 
ROGERIO GUSTAVO DA COSTA PEREIRA, 1'. IICl'IIt6r1a. 

152 	 8 VII. - 4 

Molé~tias dos rins e coração 
o TONICARDlUII tÔnico dos rln. e do coraçlo llJDpa a 

bextg", oa rln., a. nelrll.... arei••, tóUoaa renaa.; aumenla .. 
urinaI . Tira !UI Inobaçõel dOI pé. e rOlto, bidropüu, lalta de 
8r, palpltaçOes. dÔrel do ooraçlo, lI8IIIa, bronqulle um6Uoa,
arlerlo-eocteroae. 

Remédios das senhoras 
E' o t60100 ulero-ov'rlo SIIDANTOL que reetltue a ..Ude ;

perdida pela anemia. palldea, mallf8u, faeUo, IIGres ·Mau"... 

:1I::::~:ra-=-,~::I\ :::O::'Dt:rt~~=.:'::.:;: .. 
I 
mldad811 daa eenbora. de qualquer Idade. .: 

Lel'\Oes docoraçAo e asma ... ... , 
conlraut'ld~~!~T'w.~c~:~'f.r~"e ~.d~:'''A.~:'-:: ' IX 
menlo da. vsl&. e artérlaM, . bronquite ..máUca. ....1IIÜIIII, :t 11:: 
:~U:::I9Ir:u:::.'l.~~ ~:~~~=çCI:~ e__ e . d6ree.,~ I) 

A os fracos e conva.lescentes,,> . úIt 
Denm lIIIII' o STE!ioOLlNO, Que rU ,eDlordu. aumenta . o ' , 

vIiOr do. ",decaloa e doa I18rvOl, Fortlll_ o SUl8ue , 1\&11 / pea~ '.':' .. ,'. ~;,. .aou lIIIêmlou. E'fI1a a tuberculoae, c1aatrl.. oa pulJDoea dOenl.. ·· 
com pODtadal. tOlee, d0l'88 ao.J:.11o e .... coalU, peraaa .Ir_, .·f 
=::':J:n:~a ra~I='urut. a, o definimo) e a dllpepala, a.;i t; 

Sifillis - Péle - Reumatismo ' 
ec_~R~';'~N~a~~ae;:,~:,I~i~~':'o p~~=-:"t! .' [.. . 
da., 0Ú="de;:~'1f:~q:::::~~'oorPO. toutO.. · • 8IIi1órda: 'r .... 

Depoaltarlu: todal U cIroJlU\a' de 810 Paulo ·e Rio. · '! 

I 

AS SENHORAS DEVEM US~ª:~ I 

em lua toUitte Intima fõmenteoMeIOYPANt.dei~ 
grande poder blgltDloo, OODua moh~'llaa uoot81101l" :"% 
IUlpel'al, IrrlCaolll.'l nglOala, corrlmeDlol, '· l!1ol~.si). ' 
tia.. Uleto-vlI\PDall, mehltea e todll aorte dedoéliQII ; 
l<IclIls e IrllDd~ preae"otlvo. Drogarll P~cbeco, . Rlo·;Rua JoIo Pinto - 27 ~: !~u:~~~ :;:;rj!~: B:::~~~a~u~a~~!~~ J~, ';.~a19r~~~!~ 

,-~18;:.5_______________15í.";';'_·-_4...... 1876 alo Paulo. 	 'r__________________~..;.;,..:. 
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• .....10..•.... I ti .... li 111 

o Estado I -
Olarlo V,spiirtlllo livlUli-11I8 M~ 

Rlldaoçllo e OntolDa. , 

na Jollo P!DIO D. 13 
 do dia

Tal. I02:l-tJx.I'0.tal 159 

&SSION... TU.'" ra a noite 
N. C.p/I.I: 

AIIDO 10$000 

Bemeolr.. !21000 

Trlmeolre I!IOOO 

IIh 15000 

Nom4'ro ...ul.o 1200 


NQ '"I"kI" 
Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade


Limitada 

ADlauacloa medlaate aODtr.~tn Banco de (rêdlto P~pular e Agrícola 


de Santa Catarina 

Rua TraJano n.O 16 - Séde própria 

Registrado no Mlnlslérlo da Agricultura pelo Cl'rtlficada 
n. 1 em 20 de Selemhro de 19b8. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
Códillos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçlo 

~'LOltlANOPOLIS
Quer ser feliz ? EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Em negoclos, amores, ler soro Emprestimos _. Descontos - Cobranças
le, saú,1e e realizar ludo que e ordens de pagamento.deesja? Mande 1$100 em selloa 
e escreva ao prol. Oma! Khiva, Tem correspondente em todos os Munlctpios do Estado. 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja Reprt'seDtante da Caixa Economic& Federlll para a venda 
neiro, que lhe Indicará o melo da~ Apóllce~ do Estndo de Fernhmhuc'o, com sorteio 
de obler trlumpho, prosperida semestral, em MIllo e Nllvemhro. 
de. lorluna r saúde. Nlo heslt•. Palia todos os coupons das apólices Federais e dos Estados 

de Slo Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. ..- Mantem carteira e"pecial para IIdmlnislrliçiio de prédios. 

Recebe dinheiro em depósito pelas


melhores taxas : 


~ 

Or. Remigio CIC à dispo~ição (retirada livro) 2% 

CLINICA -MEDICA 
 C/C Limitada 5% 

CIC Aviso Prévio ti%Moleslias Inlernas, de 

Senhoras e Crianças em 
 CIC Prazo Fixo . 7% 


Aceita procuracAo para receber vencimentos em to· 
Geral 
das as Repartiçõe~ Fedl'rals. Estaduais li Municipais.CONSULTORIO : 


Rua Felipe Schmidt- Edili

cio Amélia Nelo--Fone 159~ 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 


RESIDENCIA' 
 Mistõl
Av. Hercilio Luz, 186 

A venda e m todos C $ larmocias e- Phone: 1392 -

AUende a chamados 
. ~_1_4..________....... 


e 
A CASA DAURA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidação, desfazendo·se de todos os seus 
artigos por preços ainda nunca vistos. Todos os nossos artigos são novos e de padronagens· ótimas, porque o nosso :;tock 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. 

ISEDAS Cretonb Royal Branco, 2,20 mel. 6~200 (UIOVer, ar\. fino para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado metro 2$700 Cretone R"yal, em cores mel. 6)'>200 Pulo ver com manga Dara homl'm um 14$000 
Seda Lf,qué em todas as cor!'s metro i:lS500 Morim Taubate peça 2!1$000 Pulover listado para homem um !2$OOO 
Seda Granllé, em todas as cores mt'tro 5$000 Morim Oficilll peça 10$000 , Casaco listado de malha para senhora um 16$500 
Seda Polnt à Jour metr '> 5$Or.0 Alvejado Faa:illar peça 15$000IPulover de pura lã para hom ~m um 30$000 
Seda OIfré, artigo pesado metro H$500 Alvejado Ouro peça 12$000 Celete de malha pllra rapaz um 5$500 
Gabardine tle seda, cores modernas melro 10$000 Alvl'jado Marques peça 15$000 Calça de hrim para homem uma S$500 
Selim Lamie re, a~ligo bom metro !I~OOO Alvejado en!l'slado, lllrg, 1,45 peça 33$000 Capas felpudas para criaDca uma 12$000 
Seda de bola metro 7$000 Algodão 121, sl'm goma peça 9$500 Sobretudo para homem. ótima confecção um 60~000 
Romano de bola, altigo moderno melro 7$000 Algodão lar~. 90 cento peça 13$000 Sobrl'tudo para rapaz de 34$, :J6$, 38$ e 40$(100 
Laqué xadrez e desenhado melro 4$500 Algodão enfestado, larl? 1,40, peça 31$000 Lã Peklm novelo ISooO 
Laque lavrado metro 61'000 Algodão enfestado, larg. 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumlere lavraõa larg. 90 centimt'tros metro 13$000 Atoalbado branco e de cores metro 3$SOO Linon estampado mt. 1$500 
Seda quadrlllé: artigo pesado melro 1õ$000 ' Atoalhado tipo iDgles metro 6$JOO Lulzine em todas as cores mt. 1$300 
Veludo Chlfon, em diversas cores metro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 3.i$000 Linon liso ml. 1$200 
Taleté liso metro 8$000 Guarnlçllo para mesa de jantar de 16$, 19$ e 29$000 Chitão mt. 1$400 
Taretá, xadrez grado, moderno metro 75000 Guarnição para chá uma 13$000 Brim, Colegial J. 16 legitimo ml. 15S00 

CAMA E MESA 26$000 CacM pelucla xadrez ml. 3$000 
Cobertores paUlistas para caslll um 19$800 ! (luarniç:~J~n~i~HO~rE8li~~;~os PARA H~MEM: Crepon p/klmono mt. 2$600 
Cobertores paulistas para solteiro um 15$000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zelir 1i8tado de 5$500 a 2~OJ() 
Cobertor-es x"drez, pflra ca8al um 13$000 ,Sombrinha com cabo comprido !Iara menina uma 12$500 Opala lisa mt. 2$000 
Cobertores xadrez pard solteiro um 11$000 Sombrinha de tricollne uma 10$000 Opala IIpo Suiça mt. 3$000 
Coberlorep xadrez para catial um 15$0110 .Tapetes para quarto Dm 12$000 Opala estampada, art. bom mt. 2$200 

''', Cobertores desenhados para casal um Hi$OOO Camisa 50cega Ll'ão para homem uma 4$500 Tecido escacez mt. 2$800 
Cobertores de8enhados para soltt'iro um I i$OOO . Camisa Socega Leão para rapaz uma 35500 Caché pelucla estampado ml. 1$800 
Cobertores fantasIa, meia lã, para casal um b8$ooO I Estojo de chlcaras para chá um lb~OOO Pelucia c/ búDeco mt. 2$000 
Cobertores faDlasia, art. bom, para ca8al um 61 $000 . Estojo de chicaras para café um 9~500 Pelucia llstada p/pijama mt. 2$000 
Cobertores para bebê de 5$ I' 7$000, Pasta para deDtes Kolinos 3$300 Filo p/mosquiteiro larg. 4.50 mt. 121\000 
Cobertores escuros (reclamo) um 4$500 I Pa8ta para denles Alvldente 15600 Morlm de Cllr ml. !$600 
Colchas de velUdo para cllsal uma 22$0011ISabonete Lever e Gessy caixa 4$200 Tecido p/colchll.o larg 1,40 mt. 4$000 
Cochas de fustão para casal uma 15$000, Sabonete Lilebuoy um 1$500 Toalha lisa p/bllDto uma 4$500 
Colcbas de fusl40 para solteiro uma uma 60$000 Toalha Alago8na p/baDho uma 6$500 
Colchas brancas para solteiro uma :~tggg i ê:~:: ~: ~~~~~~~~ ~~~! ~eon:~:: uma 80$000 Toalha p/baDho, art. bom uma 12$000 
Colchas reclamo uma 6$000 I Malas para vlajeDs de 22$. 24$ • 2ó$000 Toalha p/rosto, de 1$8, 2$, 2$5, e 3$500 
Colcha de seda com franja, para casal uma 755000 CubaDo ml. ;$400 
Colches de seda com franja para solteiro uma ~~:goo:: i~:~~:s d:8~~I~~~8de õE$, 655 e uma 121\000 Chita em diversos dl'senhos de 800 rll. e 1$000 
Colchas de seda com bico para casal uma 34$ooO ! Maletas de flbrollte esoolares de 4$ e 5$000 Flanela creme de pura 111 ml. 16$000 
Colchas de pura seda para ca8al uma rB um 11 1$500 Felpa braDca, art. bom mt. 20$000 
Cretonl' Royal Branco, larg. 1,40 mel. ó~~g?,g i~~~v~~ ~I~~~i~~a p~:!ac:i::;a um 6j;500 Casemlra creme, larg. 1,50 ml I6j;OOO 
CretoDe Royal Branco, larg. 2mt8. mel. 5f;600 Casaquinho dI' malha para menina um 7$000 Cortes de casemIra p/homem córle 48f;00O 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos, de pelúcias, que vendemos este mês, por preços assombrosos, Aproveite a fazer 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 (T.A F l1'::L lPE SOBMIDT, 19 
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).o UTADO " di M.lo'" 1M1 

[Ont'B uma !XiltênUa inllória num mll~o nalifi[
X..nl rork, S (li,) __ II ~ m " \ ",,111" (t .O\llra'o r. lalar. (.- ,..,.. UltlM, ......."10 .111.\ oi .... ..,....., ..~ . .......o.UIt. 

ml' lIhirios dll IIllI,rl'lI sl1 m. I., ~ ...~Inó ._ ,.lIIn·"" "mvC\- d.....n'.onlu rOl" .- rtt ....~. ' ". I ,-,hrl ,. a6" ..11 r...... • ..... '1.1' .~jII q.r • ,.,.•• ud... Ilro... T.... ' , Ilrv..... 
tillll s"hr.. ti ,lis"lIrso I,rnlluu- \II~uh', ' II"i' ..os suo fllnlr,;n,l s ' o• .,Ie 11;·10 "0111 "'lIIno..S 'I1Irlllgen~ . norte·nmerl","" "nllMe "', 1111.· . •lnItU• .,I'n .· dI\"'1~.II~ • .,.....,..,rl... 
I'iudo 1",10 sr, 11 ,'ury Nlhuson, 11 "x"". \"ork 'I'h"es" diz ne.... rdo ,'0\11 lIS "ou,II~,ies Im. n IH"'O ill\:or",. Ir," ,"IIIf,MI il Illrlllllrl" germíi· l'lIrll n"s, slio,·URI.".: .......... . 
s",'rl'hirlo ,111 I:",'rrll, "io "nil' 'Illt' ,'h,'~'OIl n Iltlrn dll csrolhll. I Iloslns IH'lo sr. "ltI..... Xilo 110' li "X,,''' \"ork U"rIlM !I'rl· uh'lI. t:.ln ti " slll'lIln""çiio do I)n Ihl \lUl)uo " o I'r.... r:-- .,.... 
"h"I's "\li r,,,'oulw",'r 'IIH' "h,'. 1I"r,'s,'..nlll\ldo '111" li 1""'0 \lor· 
~'()Il 11 hnrn dn ,It~(' i!'iit) Inlru u h\.~luWrl(·nun{'tn])ret'lld(~rai l~mn 

~,~I~::o,~(:'~!~,~:: 1~~:1~:~:~'~'11I::"~"!:~: :~;,~I~:,:::~tI ~,~~;;~' ,::::,~:;;:;~,~erllll~; 
munus, UI" l:stndos l·nldos tI ...- nn~i"ws tmro]tflns.

I~rlllillllrlio 'lul1l 11 d"si...·h" ,hl " .\ '1'l('sI110 'luP le1l1o" R rc· 

I,r~st'nle lI'u,'rrll. solH'r 11110 j, 'lllwr SI' os ullwrl· 


.\illdll '1 ' \Ui .. ,'ouslllllll 11m ,'III"'S "IIIH'rl'l\l U 1I·,wrrll" 
'11III,elo 110 s('ulillo d1l d""luru~,i(l ,111. IIh"llI .. jor1l1l1 - I,ols, se 

de g'lll'rrn, u dlst'ursu .dll ",r. n t~ral-lIrf'tJlnhn Ulr dt'rrotn"u,
NlhÍtsoll é t'ollsid"rllllo IIUUI 111' IIÚS "'rl'mos li ll'llt'rrll, 'llU'r 11 
,1I('II~~io t1eilulthu d(' 11l\(' U u~íill 'Iuelrllmos, "nel' l11io, A 'Iues· 

dl"l111S ,'olllhuUlr 11 eSllernr, 1111. h11111''', dCI",ls d,. dizer 'li'" ulll'III ("Uo IlClo s,'ulldor I'el",r II III)UO, S" o gllVi'''.1I .• art~ 
nU:llhuHlu nnlU inl~n t!ollllnn-:n, nf'st4' Juiu é n IUUllu~nto ,'Innl, no ~tmUdo d{! NerelU t'nh~(~lIdH'" nnwrlt.~nnn H o IJO\'O r ••nNcgul

::::,,;~:tel"':S~:~.~;oS(~j~h;~e~~:::~:: :::::~'tI ~~~~II~h:::~::'::II,:::"~,~;I~~:~;~ ~:::,~ 1::!1I11"1:~::!\ríl~llt;;~~~;:t1~~: ~I:,:~' d I~::::" ~~: ::~j:~ :::er::~'~!~ 
' 

!!in reul Í' snl",r SI' "enmlOs es· , lIssl1l1 ('Olllll melllr IHlSSUS íór.' ,'isi"" li1'(.1o lI'Uo (leio sr. Stlm. 

o ESTADO esportivo 
Direcão de . E. FERNANDES 

..no,'" 	 "I'IU':SIUESl'E ta:... ,·"'u
' ·.,m;.'s" 

A COllli!>$rlo J-;.";Pll1'lh .. Ilu :\;11"1111'\'\" 
ClullC do Unn-:iJ lh.,.·idiu :IIl I L··••IlIt·1I! \· ft·, 
lual·. na "l').!"lllld;, 'llIjul.~jlt l ; , ,!t. junhu " 

\~:~:~:~\:~o IJ~II~~ !~~':~'~'\~i;;' 1 ;~;~;~:;;~;~:.I.:~. (;l~'tl ,'(!~I,: 
J.:"lllldôl fluin:t.en;. t il' In'::'", p ••,..,.allo. "\ I"'u, 
"n ôHI1Ol11oht h ....tU ·H ....t·,·;, l'I';\1 1Z;l(la L'llll 'L' 
UJo' ~1i<J." ~2 e ~~I "L' ,1unllCJ.•·Il("l·!·I·,i11tlo, .... l· 
:1 .... In ....l· ' ·l\·ül'.... no di:1 I" du 1lH"~11l0 IIll·:-. 
l) :-ol·h.'ill ,.L' PI·lK." l·~~ : II · (1 u" dl:1 :!l. IH! ,;L' 
eI. · tio .-\lllu !lI.h·L'1 ..·lul1\' tlu !'Ir'hll. Ila 
IWL·..:c ll\·a t1~,:< illll· I·I' ,..,..... j'l ~. C) .... IIl·l'miu,. 
a :-t 'n'lI l 1I1~tl·il)\]ido ... ~ !u' 1) .......·J.!IIII1!t.'l': 
'IU l0 l·ulOt.:adll. 11<1 l'l:t ~ ... IIW;"J'u ).!I',·;II. iI 

1)1"'1\\ la dI' :W:IJCJO$tlOll; a" :!{J ...1... ·... 10. 
na da:-;:<i ric:H:ÜO !!l'l':d. 1.·, : ( IIU,~(II1t1 : ;tU ;;0. 
7:UOuSUUtl:<to·lo.:I:OOIlSUIIII.t·:u, :,o.... 
:.!:UUO:sUUIJ...-\c,,.tl"t:·,.!lI"lnll· it ·u .. . ·,'I\I·llI·l"l·ll. 
le...: tlUl' li'·I..·I·Clll (·uhl'.·tu ., 1,,'I"I ·ur,.., l'III 
Illl..·not· '"nllm. )·l' I·,'hL·I'.'iO. ,·,: " jll, . · ti\"allll'll 
te, ,.."'l ll !ll'l'juizu .Iu,. " rt"'lIliIJ :- di' l· la,. ,; I· 

~B~~~t~::;!~~~1~~~t~~~~1:1::~~~~~;~ 


~~f~1:~lf~!~~~~~ 

~~~~\\l;~~~~~;~1~1:~~ 


Dr. 	 Antônio Moniz 
de Aragão 

MÉDICO
Cirurgia a Orloliadia. 


CUDic:a e Cirurgia da 

Tuberc:ulosa. 


R~~N~UL:rÓRIO~3 

_ . 

CI~~ 15~~X 
A', 7 1/2 hor..Robinson Suiço 

com Thomas Mitchell, Edna 

Best, ~r~~e :::[t~hOlomew 
Na programa: 

Compllmlnto n.clonll - D. F. B, 

(o Carnaval Carioca de 1941).


N Ci c (D h) 

A Vo~ dor ~un~~e(jo~~al). 


(com atualidades da guerra) . 
Prlço" 2S000 I 15500 • 

livr. d. e."lar.. 

011 nt(~ .(Iunndu us seu li' ret lIr~ns Ilrl'stmtc ('uuiUto", nilrmn (11Ie
S~ ",,1"'111 "oulrll II"S, ,'1111111 O" IIl1s l,rlÍxh11l1s srtlUllUIS se ,.". 
rel'l1rsos ,h. 'lU" dls(lIIUhlllll U rl(h-lIrlí S(' 11 .\lIl1~rléll l!slaí re· 
1'01(111111, U UolulItln " II )o'rllu, s"I\·ltlll 11 moslrur·S(' IIll1hH'losu 
t;ll (orum IIli11zlIlIos "lIlIlrll 11 UII SIIII "oll""JI~íio ,h' ,h'ft,," do 
Uril·llr4'tuuhn. f}IU! nos "'..,in Imís.. 
I,ermilillll, "'1I11111nlll Í' "'IIII'O.! .. Ess1l ,~ 11 sllmiíil·u.,.,ill - lI ' 
mllnler 11 lnll'lul~rru 1111 !!,ucrrl', . "r"SI'I'nlll - ,111 elo'lncule e lu. 

D 	 MADEIRA NEVES d I 
r. _ - mé ico especia ist. em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Curso de AperfdçoBmento e Lon~a PrAtica no Rio de Janeiro 

Consultas dia ri a mente P8~a la~l:,h:~sdfi \~ 1~ l~o~O:I& 
Consullório: Rua J~iio Pinto D. 7, sobrado _ Fono: 1467 6e~~!:1 ,l~'l:3Á~I~~1: Tens bronqalteT Eat48 com t ....eT 


Residênclt1: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - FODe 1504 Z WOO~v~~f5'lro :.sI:'~~::C:=T088B. 


ls. . , ..	 ,i.,..[ut: · ,!,1 , i:"' ,f,,,.;i.,i\,',\,l:!; '~[!,r;".;: ..)ll·;"::,i,,ilc~ 1 !,u .:: .. r~~:~I:~,r~;~;~f~~~i~:J~~~~~\~~~:~;,~:~:~ I MIL :~~~~~:O~:~·;:deral ;.~~.~::~~::~~~~ ~~~~~~~~!: ·,'f
u. v - ". ,ufd~;~ :~~S~f;;~~~AC. ts~:. Rua Felipe Schmidl (Ed. Amélia Nelo) ;:~!e pr::e~~!í~~~tars:g~~é~i:: :~~~~B~g<ldeno~a~í.·be:::.~~,I~~: 

~tor. Válvulas e Discos . _ Rua Não tem Telefone! do Sul ou esteja prestes a fazê- ~~~~eg;;:';:dd!ç~~~u~:ra~~:t 'p~~~
10r~r~ai~an~0~, ~I'::2.~_____~!!",,~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!!~~~~~ 1 ' 	 ~1i!~lo~~:~~(~roDr!~~~., v,:::~u:: 

~""'artazes do d· . IIF-----11~~I::~~v":ad~V,.'!~~r~~~,;à.o!'í:í3!'· MARLI TERESINHA guarda-roupa eom e.pelb", 111_:C
----H-O-.I~E~~:::::-_::::-S_E~X~T~A~.""F~EÕtA 

CI~~on~l~~~N 
A', 7,30 hora. 


J an o:: Withers em: 


1I1I1U U~ nUlres, ~omo SlllgH- Itr(ixllllllS senUUIHS IlodercmofiC 
Illlrll, lIllkllr c IIS IIhl1s tio 1olhllr ('0111 eSIH1rllll~lI llUrn vm 
.\lIillll"'o. ~iill SI' Irnlll de n· f11lnrll til! l.rul:nsso. Se Isso 
1",llIs l'".rIl II !!,Iwrru, 11111S, sim, l11i.. 1I"ouI"I'"r, lollus IIS 1I0SMa~ 
li" 1I1,~I,,, IUlrll 1I1l111 HI),ill ('IIU· lwl""ll""s, ''''M'I,hlllo" e IlIn
I.rll tiS lIgressores, lIl'lm de .1l~sn·lcIIJ41"" nalu Inulcrüo e~pernr NC
Il'urllr u ,,'hro,·h ·',u,·lu dos Es· mio nlllu ,'xlsti,nrltl Inglúrlll 
IlIdos rnlllo,. EsslIs mc,"dns Illlm mUllllo nuzlíleudo"• . 
de scgurun~n "nem ser lomll' 

EDITAL -;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tendo sido exllnto 6111 clube, pell • 

rtsoluçio di assembléia geral dos d- M"OUlNA DE ESCREVER vt'n ~: :~:::::ce:Jrt~L't:'o~QD:d::::: de· SI' . por 15~$oo~ 
crllores do LIVRO DE OURO a ,rocu- Rua Tlradeptes, 56, 
rlrem,I\Oprlzode seuenla dias (601, Tratar com - TrameI. 
I conlar dala dala, I ImpOrllncll1 ~~~~~~~~~~ 
de SUIS subscrlç6es, que se acbam I ' 

:: l::'Jad~~.:.I:'~~~:I.Be.::r:,; EstAs triste, mea .mDl' T 


namora o e ane Mary Astor e Francis LedererO d d J 
Mel'a Volte 	 avo)11 " 

a1a LUIZ GONZAGA 
.~_....._ .......;H;..;;.;;O;;;.I;.;;E:....__....._III participam aos parentes e 
..... 	 am;go9 de seus pais, 

I~!~~~~L I Aa:~~;~ã;;eS~~:A,I 
. A', 7 I 9 horu STELA MARIA. 


com: Claudette Colbert, Don I F ' 
Ameche, John Barrymore, phs., 8 de Maio de 1941. 

No II1'CIgrama: 	 L" 1935 
Ma urDIram. unousloe 

Co.plem.nlo nlcicn.1 O F B V 
O Homem- Peixe (';:-sen~o), ' COlllpllmlnlo naclon.1 - D. F, B. l'Bta~~ded:ec~~:~r~~çf:.rr~!~ 

Hotel do Bom Sorriso (desenho). 5 conto8 de Iéls. Informações 
Preço" noDO, IS500 elS0oo. ProÇOI. IS5oo, 1$100 Da gerência do ESTADO. 

I...pr••Ié 10 InOI. livre d. cln'.'. v..6 

~runo e'torado para e, erlltlrlo, por
ta·Ch.p~08, cablde• •capochoB,a40r

..n_oB_,_e_te_,,_et_o,______ 
I 

D~O BlUS
SEU FAIGADO

"'~-~'"=.c.. 
Seu fht"do dev. der~ft\n, dl.rl..m.ntt. 

fto ",tom_KO,umlitrodebllla. S..bUÜlnio 

:;=id!!:r:,:~~~.~~m;=!: 1::...-': 
..Io....~ Sob,..... I .rl.1o d........ 
Vot:~ l!ente-30C abatido e como q,ue en..n.. ..d•. Tu.o ó.m...... vi•• éum .....'rIo.

":!-:."~!d:l:.:!~U~!-ra~~toPirw: 
CARTERS para o Filado. para uma ~ 
~~':.7ú.~:·::.~':::::.!:~=';!"':-:.= 
~~on':::::hhoct::~.~dt::."::~I~i:O!= 
Umm••t •. P"... PUlul.. CARTERS 

;::03$O~jÕ.Il_"_. _J<Io_._"._It.e Lmltao;a.. 

o 	sabAo 

"VIB8E. ESPEOIALIDADEII 

. de WETZEL & elA ,--J01NVILLE MllrclI reglstrlld/!· 

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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