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500 mil soldado .."-serDo lalçados à bata I 

Washington, 10 (U. P.)--:Os ju!h~~~ . Todou utu medt' IGri-Brdanha (OItote derrotada Mlc.ito. "Eua. tr~. - AC:r~ EoIIA IIK alta pai t<l' .\ lu muobr&l ~io 

~stados Unidos. fizeram preparà; d~s;se ·~· ÍO&II/. .. inteD)lhc..r .. "&talba do:> Aíliutico", < tou _ ,aIiario . ul.trot de lar declarou que .•,,~rt.ammt. !ftÚÜIIO. de.rn\'~ tâtico 
hvos para reahzar a maIor das reahzaçao do prQlr...... de del. O m&tor~C'Dtfil1 Robtrt ~ ~ _ tiliu. _ia uw ai _u lIlO ciao " de .d.......o• ....,.to 
manobras militares de sua histó- sa. com o ~ 6c: e>pcr" lazer char~ quc cil1&lr' .. e. • ~ talO Il - ln de hiM6ria r. JIOUiVCI-\SOO.ooo ~~rio bnr;..daa 
ria, ao mesmo tempo que se frente ao UA...a puico q ame"'lbr~. dcdatou que ddü pu1ia_ldo. OS matJ &eàut.dot rné-lodc.a IIKnle. lU rnUoru do unoIo ru- â ~ 0&1 _~. de 
dispõem a alistar 1.000.000 em çaria o Hc:miJ.fêrio Ocidftttal, <c. poliria lodos O> c(cli.oo. dg a.ir- da pqT. ma", \á.ed.u tDI Innpo de pu", ~n"TI..rd. EoI..do di. LuUitiIU.. 

A gratidão de 
Hailé Selassie 

A,lis Abeba, ltJ (H. T.) - o im· Algeciras, 10 (11. T .) - ,u 
JU~I'udnr Ift'i lt. Srlassit' pi,." ú Ilisllo tropas britânico ct. &narn!
sic;~1o do ~o\'l'l'nt) bl"ihinát-o :IS suas ção de Glbl"Ultar utIlizaram pc~ 
forçóls milital't'S llara Sl'!'l'11l 1Ilili la Ilrillleil'a "cz o l·cfcItMiô···.s1tado
l.:Hl:ls l'1II quais(lu('1' "rl'onts". Es sllbtcl'l'áneo quc foi cavado nó'· 
S!l dCl'istlll foi :lI1ul1t'j;,da IH-IH pú- O MAIS ANT IGO OIÀRIO DE SA~TA d'2 ATARINA ' interior da l'oeha. 
prin iIllPl'I':ulol' da Eliúpia no (h'- O ]>1'11II"il"O contingentc dos 

('urso da sua primeira ('l1tn'visla Ú 


Diretor-qerente: Altino Flores habitantes evacnados dc Gi

impl'C'llsa apús Sl'U rt..'~rl'SSO Ú (·a-I __.......~~...-_......."""';~___~___.....___..;..._~_~....._~~_..........._":""'~_~____ hl"Ultal' partirá até o fim da 


semana. Qnarenta c oito 110I]lHal do Impcrin. ANO XXVI Florianópolis- Sábadb. 10 Je Maio de 194\ N. 8240 ra~Hl·r('l·int!41-Sl' all :-;('11 11I'ugr:mw d(' _ allte~ da lml"t ida tios vallo
polil i('a inh'rn:l. n iltlJu'J":ulor Ih-ela- res. os nonH.'~ das pes~oas que 


d(~\'el'ão emhan'HI" s(\l'ão afixa

~:~·i~'a('~~:~il~I:~:'(':ldil(:;:(':~d:;:~~~a:;::h'l':::~Il:~ De 200, s6 0110 dos l'll1 ('(lilai s li a Prefeitura e 

('il~nda l' ;IS insliluiç(ll'S Ih'mol'l'ú- afundados nos di\'t~n.:,ns tlep:lI"talllcnlos do 

1il':lS, o SOhl'!';lOn t'liúp(' 1t-11('iona plJl'to, 

('Inhur:u' planos visamlo 11 dt'Sl'n- Cil'( 'ulalll 1'1J1llOI'eH c1n que 


I . ' I t . Washington, lO (Reuters). - O ('(lI·t(}S plelllpnlos da população

~·~I'~~::;~·::lt.:: :n::~:'i:I,:,IIIll';.:1 s:~~~::·I·.'c:al). s~nad,or Vanderberg declar~u ter dvíl. prind)Jallllel1t(~ estran


FinallU('lIll' ('XIlrl'SSntl .. ('spC'ran- Sido tnf~r~ado ~p~lo preSIdente geiros. SP ('fH'{)IHleram :t hordo 

tu .k 1111(' U (.lnvl.o!'nn brit.in il"o Ih(' da Comlssao Mantlma, sr., Emory de JHt\· j,,:-;. afim dl~ (~R(:apnl' :1 

('Ol)('(,(h.-ri .. \111\ l'llIllri'stiIlUl para Land, de. que, apena~ Oito, dos P\'al·lw <:ào . 

1h(' permiti.. Ii ('X('Cllçüo tios S('l1S 200 naVIOS,. que deixaram os O lllolltanl p (1:1 subscrição 

)Jrojctns, Ess(' ('11111rcslilllo _ 'IS- port~s amerIcanos c~rregados de popular l,.lra l) .. f\l1ulo de 

s('\"t-ron o 1l11p('rndnl' _ sC'l'ia res. suprimentos e mRtcrJal de guerra ~llerl'a" deva-se etlI nibl'altar 

Balado com os !'('('ursus milu' J'a ís para a Ingla~erra, . fo~am afun fi J./jIO lihras esl"rlinas. 

do Imis, prin('ipahn(,llle com a ('x- d~dos nos t.~es prtmel~os meses 

ploração do ouro. deste ano, Isto constitue uma 


notícia confortadora", declarou Marujos 
CompraI na CASA MISCE o sr. Vanderberg no Comité de arruaceirosLÂNEA é saber economizar' Comércio do Senado. 

Lishôa, ](I L\. P.) - A Po

lííein :\Iarílíll1tl deten~ O~ vin


Da vida nada se leva J te ~ dois lllell1bl'o~ do ('arguei

SABADO PROX1MO Nesta lotografia, recentemente tomada: vê·se o grande porta·aviões "Ark Royal" , que ro iugoslávo " 1"'111 ". qlW tCll 

a propaganda alemã já diversas vezes afundou... A grande nave britânica segue taranl içar a hordo a handeira 
em operações no Mar Mediterrâneo. (Fóto de "Britisb News", para O ESTADO). italiana (~ 1I1 lugar do IlUvilhãoMIL CONTOS, da federal 

iugoslávo e ainda tel1tarHlIl 
amotinar os Ilcmais tripulanRUI F~~~ StC::dt:ref!~~lr Neto) Abandonam Possível a capitulação tes. __IiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII________ a Turquia Pelo mCS1110 Inativo, fO l'aul 

dctidos há alg-ull s dias 1n tri 
1)ulantes de outro rapor iugos ' d" t t - de Rachid AliIstambul, 10 (H. T.) Os lávo, o " Vibor" , alél11 ele ];,O5 In 105 a acam e ma am últimos luelubros da colônia Istamhul, lO (ti. P.) - Ap('s,w quel1l sua lH'('ss:io. {'lIsn () lI"nql1e 
outros qne desertaram do pa

Belem, 10 (A. N.) - O _Estado do Parâo .registra, hoje, um b~'itânica de I.stambul, '.' que de "'rcm conil'adil''''ias '" noticias nã() aecile illlcdialamenle a media quete també1l1 iugoslávo Di
paVOl'08O ataque sofrido por madeireiros paràenses no afluente al\1?a se enconliam na cluad,!, s~b.l"c o conClit.o uo Il"~qu~, !lá in· çiio. 

U 

nal'ik",
do rio Capim•.Vários trabalbadoreti , tiverAm m(Jr~e imediata, ou. serao .c?n:V(jcados pelo cQnsul~- dlCIOS de posSI."d ~aPltlltaçno d~; I :=:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;~ 

trM 'licaram 'gravememente feridos. Um dêles foi raptado. Se- d? brltanlc~ que os aconselhaJ" IrollOS .<le \laellld AI!, c,. a propós.-I. I---------~ 

gundo o depoimento de algumas .".\tilDlls, o ataque era dirigido ra,. pela !!tll~~ vez, ~ aband(~: lo, .","Illalam.se os segumles pon- Machado & CI'a, ~ 

por malfeitores homisiado~ entre 08 selvlcolas. nal a TmqUla, deP?I~ do q~e, lOS.. ,. u u u '. 


O prefeito do municipio e outras autoridades se reuniram com as .autorldades br~t~l11~s nao ,1. - Sabe-se que a rUl"~llI~ es· . 
oa representaqtes do Serviço de Proteção aos ~lndio. afim de as- mais se responsa1nhzarao pe- ta IlI'cocull:uln com a 11I'OX lIlll,hu1c Agências e .':-.,.. '............:d.......'....:.:.'...... ~." • ...,.- .' 

aentarem medidas acauteladoraa da vida dos extratores de madei- 10 que possa ocorrer, .. d:t s hoslilillntles, c lJl'oC11I'a conse· R ......." ~ 


ra, que abandonam a região ameaçada de novos ataques. br~::;\~! ~e~~l~~~~a~: pc~~~ni: ~:::;;I~~~'~' sl~a:::~::ili(~a<l~'~~;) ~~:~;~,~~ epresentações f. \, . . .: ' 
A P I . E I 1 d' A' úl.. pOllA1 - 37 \ ,~'. 'O'. "caça" RELAMPAGO c: :~t~~~: g to, n la e frl- Pl"~."i:o·Aere'1ita.se (IUe a Alemo. Rua Joio Pinlo - 5 " S -\I" \ Cas.~.' 

EstAs tr18te, me. amOr? nha nfio ('slt'! ('111 ("ondiçlies de cn· FLORI ANOPOLISS enhoras t Viuvas .:.. 

Washington, 10 (H. T.) - Anuncia-se que o exército nor- Ten, b.onqa1u.? E,tA, com t ....e' ~:::,. p:,:',~a lo;:,':~::I~at'~,.":~~:~:~a ",~~e~~:;: Sub·lgente. no. po!ncip.11 ~!~~~:~~a~~~~~~~!~1 
~a!:c:~~:s!!ç:a~,~n:~~~B1?,:il1;:~~~:~~a~;I:: l~~:;e:~ ~I~ d,:,.!:':o~=~TOBBE. I:'",ic..s. muncipio, do EllAdo. :',,·.\~o;"~~~a.~~s~~o p~,~ 
Republic Aviati.on Corporatioll e já foi batizado de "caça-re- ESTA E' DAQUELAS I n"\;;:;"nd(::~II,~~,::"::::;~:"I:;i,;:) r;;~~:~~:~~ ~~~~=~~=~~ I ~~~:~;~:~ia:~:~~·a::~: 

l4mpago", devido à espantosa velocidade que pode desenvol- til' ,', a passagem de h'''I>:IS ('slral1- Os Ilalianos abando- Q'as.m poucas horas. 

ver. O novo aparelho é monoplano, equipado com motor de 14 Filadélfia, la (U.P.). _ Sabe- g(·i,':Os 1)01' a«\1('le 1I1'"HI"lo, o qlle nam Daberech 

cilindros e de dois mil cavalos-força. Poderosamente armado e se que a Companhia Edeard G. I1cul,.aliza () Snl)()slo pl:ouo de C11- Cairo, 10 (U. P.) - Fonte 

capaz de decolar em poucos segundos e atingir ràpidamente Budd fabrica , atualmente, um viar anxili" ao "·"que, pL"in Siri:o. autorizada informa que as for-

altura, sua velocidade é calculada em quase 900 quilômetros. novo tipo de bomba, de fragmen. 'I. - A dechn·"ç,; .. ,lo sr. Clm,.· ças italianas abandonal'am De

tação mais eficaz que todos chill de ljue a Jnglatcn:l CStil tlis~ berech, na Etiópia, setenta 
projéteis dessa classe produzidos Ilosla :o expnls",' nashilil Ali iudica quilômetros a nordcstc de 
até agora. que, Inlvez, us hrittlllicos hIIt' lIsiri· Gondar,CHEGARAM 

os "amados e super-elelantes 
de~n~~~~~ c~~neCi~:a~~~ ~ v~:~~~ piiiiiiiiii......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ I 
estabelecimentos um grupo de 

funcionârios da defesa. Guarda· 
e as InsuperAvels se reserva sobre o tamanho e 

feitio do bomba, bem como so· 


lernos FISCHER 
camisas DUROfLEX (fischer) Asifilis é um perigo I 

bre os fins a que se destina e à
exclusividade de proporção em que será produzida, ATACA TODO O ORGANISMO 

ma. sabe·se seu efeito é Pense na sua geraçAo, NÃO CASE sem exame médicoA MODELAR ou tome ante8 das núpcias alguns vidros do grande 

Macacos'da India 
Entre horriveis sofrimentos !li", lO (D. No) -!lo C:o.k1I 

Algeci ras, 10 (U. P.) - Falcceu Carlos Garcia, o "Faquir (lndin) deu enh':tda ('111 n'osso .por.":,
<Ic Valência ", quc há alguus alguns dias surpreendeu o povo, E' <odepuraÍivo de c:ollllança para combater a SUilis I! o to o cargueiro ingl':s uEirchbitiJ.k'~; 

trincando e enguliudo l)edaços de chícaras c de discos de vi ~eumatllmo.. ·E 101 adotado ollclalmenle no EJéc:to que trouxe rcgulur qnnnlidadc'< dc 

tróIa, uma caixa de fósforos e uma lâmpada clétrica. énlllo prova a requlllçlo ahllh:n, fSl!nto de Jorfu'e'(', ("m'ga para o Ilio, it lUuiol' ·· lJUI·té 
tonstllida de cspechirins, linho ..::' tiDepois de sua extraordinária façanha, Carlos Garcia teve IDofenslvo AlI crianças. Agradt1vél como IIcôr. 
dmhmPlo. .de ser Internado, em estado grave, no hospital local, onde velo 


a morrer, no melo de pavorosos sofrimentos. 
 Truuxe lambem o uDiI'dIhflnk'~ 
cf·r('.,:} flt~ sessenta maCacos impo..~ , ,*,~~~IPID~=t Indos 11cla Funtlnç,i'io Hockrellel'; 
para trabalhos cx.pcl'illleuluis de 
lnbol'ulórios. Ni'io é esta fi primeira 
vez que ehegn no Hio carga dcstn 
natureza, pois quase lodus os \'opo
r('s <Iue aqui al10l'Iam ))I'úccdentc: 
da lndin Irazcm animais paro set'vi.. 

,uan~o foi qUB G~ringpensou niS80! l~~~ 
P.!':';~:·d;'",~~."~~;,;;.:':" ,",,,, 'M''';; "'.. .,"'ri- :::!::.' ;::;:~::':: p~:;~~~'~'.:; i'li::;:~';:;~::4_:=,!,:~'; rNU de "cobRias" em diversos dos 

nossos principais ll\boÍ'at~!,iós, .es.~~r~,~tt~:~ã:S ~~~~!~~~~e: d: ~li~~~'n~J~Se r~~~d~~C~Sd~~r~;~= ~~:a~~.;;~~o~o~~::r~~r;:'s q~:; tt ....~~'ÍI': - .~..... Ill'Cíabllcnte no ~fOsvnldo,Cruz"• .:: 
um levantamento cm todas as nação dos quartos vagoB,: co- Berlim foram destruldas pe- ' .~ ~.'.' . ... j 

residências da cidade, afim dc mo também as camas de vento las bombas brltâqlcas mas .1' _. .' -'",--' . ' ___• L" us'·"·"· .. 1"9' ..~5 
estudar as possibilidades do 011 divãs, que poderiam- sei'" os últimos ataques in'imlgos' te. - 'lDlO IDe . ',: . ~.. 
cspaço disponível para as pes- postos à diSPOSiÇãO . dás ~ie.S: ·lc. . ~o de petardos d~ VIDROS DUPLOS _ Já se encontram à vendaõm o eUlprê VenCle·se uma,em iperféItó 
soas que ficarem ao desabrigo soas cnjas casas forem nes- maior calibre e bombas incen- contendo o dôbro do liquido e cU8tando meDOS estado . decoDservaçAo, :. por 
em consequência das bombas truidas pelos bombardeios. ·diárias, vieram fornecer Jndl- 5 contol de réis, IDformaçõea 
inimigas. Berlim, 10 (A. P.) - A pro- cios de mais graves perigos 20% que dois vidros peqúen08." na gerência do ESTADO. 
, ,I3erlim, 10 (A. P.) - O bll- I,ósito das precauções tomadas para o futuro, _ . 1...1IIIl!l___- __________....- __.. 1 vJ 
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Os horósCOpos dQsqll~tI'O ditadores 
Seus caracteres e seus destinos sob o influxo astral, .segu.nâS 


a supervisão do professor Américo M. de Matos 


_" 

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS I e H. DE CARIDADE de FLORIANOPOLlS 

Companhia Siderúrgica Nadonal I CONVITE 
De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor 

Participamos ao público que estA aberta, na Jesus dos Passos e Hospital de Caridade. convido a todos 

Agencia do Bauco do Brasil, nesta cidade, até 29 de os Irmãos , Autoridades Eclesiásticas, Civís , Militares e 

maio corrente, a venda de ações da Companhia SI Imprensa, .bem assim a todos os fiéis , para assistirem. do... 

derúrllica Nacional. mingo.dia Ii do corrente mês, às 9 112, à inauguração do 


Cada titulo é do v810r de duzentos mil réis retrato do nosso Irmão Benfeitor ,Dr. Nereu Ramos, dd. 

(200$()Il{) , devendo a primeira prestação (20%) ser Interventor Federal. e às novas ins talações ultimamente 

pag8 à vista e as quatro r~8tantes' de b em 6 meses. feitas no Hospital.


Sendo as ações nominativB8 e só podendo ser Consistório da Irmandade do Senhor Jesus dos Pas

sos e Hospital de Caridade. em Florianópolis. 9 de Maio
~:i:~~~,!:8a~~~i~r~a~l:i~~~'v~olá~ila~~eCiO~~~i3~3e ~~:: de 1941. 


silelra, fi qual poderA ser feita mediante a exibição JÚLIO P. VIEIRA. Adjunto do Secretário
Pa rk. r. · ríi+de catrelra de Identidade, certldlio de n8scimento ou Vacumatlc 191 2v - 2 I
J ~ C om o Dia mantede casamento, ou de::reto de naturaliznção. ...c.: Azul no Segura-

Em se tratando de firmas. saciedades ou em ~ . __ = ;) dOI em Fle cha 
_ .. ~ haz uma G ora npresas, deverão provar. também. que silo brasilei  tiapor V,da 


ras. isto é . constltuidas e registradas no Brasil. de lstes cinco ;ngredlentes secreto$ 

acordo com as leis brasileiras. da Quln', acabam cam as dlflcu'· 


A Companhia Siderúrgica Nacional reserva-se ~
 dades no e.crever ... O I " dissolve 
os sedimentos arenosos e resíduos goo direito de encerrar a venda anles do prazo estio mosos. O 2.° evita a evaporacão e 

pulado e farA reteio, se a subscrição do público o endurecimento. O 3." a ssegura a 

exceder o número de BÇÜt>S. instantanea fixação do traco. O 4." 


t)\.911::.~~e~o~a~l:i; 'óa~eâiJ~e~su"é
Florianópolis,7 de Maio de IQ41, e screve. 


Pelo BANCO DO BRASIL - FlorillnópollE: 


Joio Leal de Melrelel Jr. Jos' Pedro Gil 
Gerente Contador 

rnspiraaa peja suprema caneta 
Parker... Foi para proteger a 
Vacumatic - Um~ verdadeira joio 

- d ~ s tintas p egajosas e inferiores, ...
.~ 

("~ue 0 3 técnicos da ParkeI CIea ram a 
{Juink. Esta nova e sensaciona l tinta 
é usada por milhões de pessõas. 

LLOYD BRASILEIRO 
·PATRIMONIO NACIONAL.. 

LINHA ARACAJU;PORTO ALEGRE (Para o Nortll 

no SAbado, e para o Sul na quarta-feira): .COMTE. AL

CIDlO., .COMTE. CAPELA.. e .ANIBAL BENEVOLO. 


LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. 

LINHA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO • . 


TUTOlAiFLORlANOPOLIS 
 69 0/0 dos de.arranlos co
muns de todas' as canetas ••• Para Companhia • Aliança ~8 Baia • 

FRETES DE CARGUEIROSI acabar com os desagradaveis e pre

VAPORES A SAIR: iudiciais entupimentos, compre Quink, 


Peca. ainda, ao revendedor para mos
PARA O SUL: tra r-lhe a melhor combinacão do muno Fund.d. em 1870 Side: BAIA 
COMTE. ALCIDIO: dia 19 de maio para Rio Graode do para escrever .. . A nova Parker 

Pelotas e Porto Alellre. 
 Vacumatic - e Qu/nklI '6no Sequro8 Terrestres e Mal"Ílimooult...·.u.v.PARA O NORTE: 

Toda. a. caneUçÁ: dia 10 de maio p8ra lIajal, S. Francisco. Paraoa· ta s Pariter t88m 

RU!!. e Rio de Jlloeiro. 
 ~êna8 s olidas 

i::I.e OUIO 18 ' ., Dados relativos ao ano de 1940COMTE. CAPELA: dia 10 de maio para Paranaguá. Sao eom p onta de 
O.mh i dlo . Capital Realizado Rs. 9.000:WO$OOOtos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, IIbéus, S. Salvador Reservas, mais de 54.700:000$000 e Araclljú . Responsabilidades assumidas, li. 929. 719:000$000COMTE. ALCIDlO: dia 26 de maio para l'araoaguA, Receita 28.358:717'970 Santos. Rio de Jaoelro, Vitória. Caravelas. Ilhéus, S. Salvador +As eanelos Park.r Vacumatic de Diamante Azul tlcuem uma Ativo em 31 dI! dezembro 85 .964:965~32 

da ou dauo lnt9nd oual - suj.ita. a~na. em CUlO de ava SinIstros pagos 7.323:826J800 
e Aracajú. Garantia Por Vida a o Me pOSluldor, er:eeto em casos de pe,

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN lia a uma d"pua m1n1ma de embOlaoem. porte e .evuro- Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 22 3j4:0001OOoCIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
A v .... d••m toda••• ~•••••••• do romo 71-86 

Co"elG. Diamant. "Iul 2040$ e 210$ e culre,. canelal a pa,'ir d • .50$. 

Unicas disl,ibuldorlS para lodo O arolil. 


Agência-Rua loao Pinto, COStA, PO.lfLA • CU". Diretores:
".mm - "'.....j Rlc. _ Rua 1.0 d. Março, 11 • 1.0 ondar - Car.a Pcstal 5089 - Fone 1007 12 - Fone 1338 Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Eplpbanio JOSé 
de Souza e Dr. Francisco de Sá. 

H. C. DA COSTA - Agttnte Agências e ~ub·aRêntias em todo o território nacional. 
Sucursal n~ Urugu~l. Reguladores de avarIas nas prin

cipaiS cidades da Am~rica, Europa e Afrita. 
AVISO AO POVO (ATARINENSE 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

faça uma visita à firma 
 linha direta Porto Alesre-Florilnõpõli. 

Agente em FlorianópolisGERKEN & elA., Empresl Jaeger & Irmão 
Saldas de Florianópolis às terças e sábados à rua Felipe Schmidt, 34 CAMPOS LOBO & (ia.Saidas de Porto Alegre pera Florianopolis 


Agentes Autorizados dos afamados Rádios às quartas e sábados RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

Saldas de Araranguá às quartas, 


Co/.1c. postal 111-- TeltOMntl083-End. Tel.•ALUANCA.sébados e domingos 
Sub-Agente em Laguuo. Tubarão. [talai, 

Vendas à vista e a longo prazo PRAÇA 11\ DE NOVEMBRO Blumenau e LaGes.
ACllilll Im PlorllDODQIlI: DAVm SILVA 
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Dê a vossa 	 E· OCA .cr' VOIIO 

lucro 
preferência á 

Com ou lem liqUidação, OI nOIlOI artiso., .io lempre OI mai' tiarato. da praça. Verifiquem e confTontem o. nOllo. pre~o. JNra o ml. d. maio: 
ARTIGOS PARA INVERNO Alvejado especial. peça de 10 metros 14$500I D I V E R 8 08 - " ., 

Cobertores espectais para solteiro 11$200 Alvejado da lI!elbor qualidade, peça de 10 metros 16$500 Lã Rose Marle, novelo - IIooi:I 

I 
OOCobertores especiai8 pua ca8al 13$800 Mürlm mercerlzado. bom artigo. peça de lo metros 1;$500 Ternos dt' calemira para homens, a começar de 3OJÓ. ... ...• 

Cobertores Xadrez pura solteiro 14$Soo CambraIa espeJlal, enlestada. peça de lo jardas 16$500 Ternos de brim para homenl. a começar de 3OS000' 
Cobertores Xadrez para ca8al III$Soo Cambraia mercerlzada. en(estada. peça de 10 jda8 18$500 Camllas para homens. a começar de 8$00(>' 
Cobertores p!lra ca881, em lindos de8enbos 30$000, Morlm de cor. bom artigo. de 1$500 e 1$800 Cueca8 para homens, a começar de 3$500' 
Cobertores de meia lã, debru!ldo em setlm. para Cretone melo Ii.nbo branco. Itlrgura 1.40 ~$800 Calças feitas para homens, de 8$, 10$ e 12$000 

casal 	 45$000 Cretone melo hnllo branco. largura 2.. 00 ;)$500 Jogol para batizados a partir de 12$000 
PeJúclu lisa, bom artigo, metro 1$400 Cretone melo IInbo branco. largura 2.20 6$000 SUllpensórlol para rapaz 	 ~1500 
Pelúcia estampada, grunde scrtimento 2$000 Cretone melo linho branco. largura 1.40 4$~00 Suspensórios de couro para mocinhas 5$000 
Pelúcia estampada, superlorfs 2$500 Cretone meio linho core8, largura 2,00 6$000 Jogol de couro para rapaz 	 Slooo 
Pelúcia estampada para quimonos, cores firmes 3$000 Cretone 8uperlor. branco. largura 2.20 8$000 BoInas para colegiais 	 7$000 
Pelucia fustilo em :lIversas core~ 2$900 ChlUlo 8uperlor, Iind08 padrões 1$500 Porta e8cova 	 ~ooo 
Cacbás. de 1$ 600, 2Sooo e 2$500 Rep8 para cortina, bonlt08 de8en!J08 2$00(, Fita métrica 	 2$000 
Esponja peluciada 3$000 Rep8 enfe8tado pura cortlna8 3$00c Lenços a partir de 	 $1100 
E8ponjas em lindos padrlies. 3S300 3$800 Colchas para c88al 12$000 Veos para noivas 	 10$000 
Esponjas escuras para senhoras 3$900 Colchas mercerizsdtls para solteiro 1I$00~ Grinaldas p"ra noivas de 5$ e 10$000 
Casemlras para denhora~, a eomeçar de 11$500 Colchas mercerizndas para casal 15$000 Ligas de borracha, Ptl'ra senhoras 1$500 
Casemiras Angorl!.. parti costume 16$000 Colchas mercerlzad!l8 branca para sol.telro I t$ooo Blusa de Jersey, lOS, 13S, e 15$000 
Casemlras Xadrez, para cos1Ume, pu ra lã 20$000 Colcha8 branca. melO Imilo para 80ltelr0 14$500 Sobrlnhfl8 modernas, em gorg-urll.o chamalotes 18Jooo 
Pull-Owers sem mangas para homens, 6$900, 10$ e 12$000 Colcha8 de veludo para ca8111 22$000 Sombrinha8 moderna8 em 8ene 28);000
I'ull-Owers felpudos para homens 12$000 Colcila8 de seda, com bico. paro ca8al :15$000 Capa8 para Bebê8, de 9~ , 12;; e 15$000 
Pull·OwflrB C'lm mangas e feixe para homeng 16$000 Colchas de 8eda, CO!ll !ranJ~s para casal ~S$ooo Casaquinho de malha para Bebês :1$500 
Pull-Owers de pura lã, sem manga8 para bomens 1&$000 Colcilas de pura seda. com franjas para casal 58$000 Porta nlquels 	 2$500 
Pull-Owers de pura IA, para homens 25$;)00 Jogos de rendfl, para qUflrtos, 7 peças 2S$ooo GBmis8s Socega LeAo, para rapaz a$500 
Coletes sem mangafl para bomens 10$000 Pano en[estado para colchl1o . _ 3$500 Cami~as com fecho, p'Lra rap8z 3$500 
Coletes de pura IA, sem mangas para bomens 18$000 Toalhas pa~a rosto , d~ ~$, 1$:>00, 2$, 2$aoo, 3$000 e 4$~00 Gaml~aR Soc~ga Le60, para homens 4Jáor.. 
Coletes de pura li!. com mangas para homens 25$000 Toalhas higIênicas, duzla 	 6$~00 Camisas com (ecilo, para bomens 5~00()
'l'ernlnhos de malha para criunças I~$ooo Toalbas de banho em cores 	 !$ooo Pastas de couro Pllrll colegiais, de lOS e 13$000 
Casaquinilos e blusinha8 paro crianças 5S500 e 6$000 Toalila8 dll banho , leg\ll~as Alagoana8 1$000 Malas para viagl'np. temos grllnde sortimento 
Cuacos de malha para senhoras 9$000 Toalbas para chl!., com h guardanapos 12iS50o l3abl!.dllres de organol 2$500
Blusas modern(ssimas para m"ças 
Sohretudos para rapaz. a cODleçar de 

ó$ooo 

Capas para colegiais, a começar de 42~000 Cobrrtores parfll3ebps, de Í'$, e 6$500 I'ERFI.! MARIAS 
SE D ,\ S Pano rendudo para cortina. metro :$50u Leite de Colonlo, vidro 	 5$500 

Seda façoné 	 2$800 T E C 1O O 8 Esmalte Cutex, vidro 2$800 
Seda Romain, artigo superior 5$500 Llnon 	 1$200 Creme Nlvea, médio, tuho 3$joo 
Seda Granitê 	 5$000 Llnon e8tampado 1:S50r.. Baton, Michel , Zande e TflDge 2$800 
Seda Peau Dange 7$8oIJ Voil liso 	 l$lloo Baton Tentação 1$500 
Seda Laqué, 1i8a, listada e xfldrez, bom artigo 3$500 VolI estampado de 1$5, 2$, 2$ 5 e 3$000 13010n Golgate 2$.) e 	 :1$300 
Seda Organza em xIlI:lrez e listas (para saldar) 8$:ioo Organdl liso 	 3$000 Rouge Adoração 2$000 
Seda Org~nza. estampadas modernr.s (para saldar) 9$800 Crepon para quimonos 2.$5 e 3$000 Rouge Royal Brlar 	 4$000 
Seda com bolas 6$500 r'uslllo branco 	 2$800 Sabonetes Realce , Carnaval , Colgatt' e (J odiva, um :$000 
Seda estampada dI' 5$, 7$500, 9$ e 12$500 FustAo mecerizado em cores :i$Soo Sabonetes Llfebuoy, Gessy, Lever, Palmolive, Eucalol 1$400 
Seda à Jour de 5Sooo e 6$000 Merlnó em diversas cores 2$800 Talco M61va , lata 2$7 e 	 3$700 
Seda Lumlére para combinaç:1(l. largura 90 cenl. 10$000 Merinó preto mercerizado i:lSooo Tlllco Ross. lata 2$8 e 	 3$800 
Seda Langerle, de 6$000 e 7$000 Zefir, de IS5, 1$8 e 	 2l;iooo Pastil para denle~, Alvidente 1$500 
Seda Lumiére lavrada, artigo bom 6$000 Trlc ullnes, de 2S~, 3$. 4$ e 5$000 Pasta para dentcs. Colgate 	 3$000 
Seda Jersey, Itlrgura 1,40. 8$500 e 12$000 Brim branco e azul marinho, para colegiais 2$000 Pasta para deDtes, Kolinos 	 :1$300 
Seda G1vré, artigo bem pesallo 9$500 Brim azul marlnbo mecerlzHdo 4$800 Pflsta para dentes, Gessy 	 2$5(10 
Seda Frlsotlne de bôa qual1d!lde 11$500 Brins diversos a começar de 1$300 PÓ de Arroz Royar Brlar e Gfll1y 3$\) 00 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$700 e 7$000 Mescla superior. de 1$8. 2$5 " 3$000 Pó de Arroz, Adoração. 2$ e 3$000 

CAMA --E" MESl\' Opal8 lisa, de 1$2, IS5, 2$, 2S5 e 11$000 PÓ de Arroz, Lady 	 2$500 
Atotllbado sunerior. largura 1.40 3$Soo Opala eslampada, de 2$, 2.$5 e 3Sono PÓ de Arroz, Coly 	 5$000 
Algodão bom; peça de 10 metr/lS 10$000 Cambraia linlssima, largura SO cents. 55500 PÓ de Arroz, Malvtl 3$ e 	 5$000 
AlgodAo superior. largura ~o cents. 14$~00 Setlm est&mpado 3$500 Loção M81va 	 13$000 
AlgIJdAo en'e8tado. e8peclal, I,ugura 1.50 35$000 Brim xadrez para o curso profissional 2$000 OIeo Dirce 	 t$ooo 

13$000 Brililantina Adoraçll.o 	 3$;;00 

um grande sortimento de meias, linhas, fitas, rendas, 

~;:~~~ :f~::~:: ~~~7a~~:' p~~~ ~~r~2~n~p;~8:~Oadn08:~:enbo ~~~?,~~ Escovas para roupa8 , de 5$ e 

AICAS74""oRIÊN'fj.(L·""C':';' aind", 

casemiras, capas e muitos outros artigos. 

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

Associação Comercial de Florianópolis I Dr. Antônio Moniz 
Assembléia Geral para I posse da Mova Diretoria

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 	 de ArasãoGoodyear QuAsi melo .éculo de~.:lls. sidant:-C:no::::rom~~Id:r.~O~ss~:.f::t~::a ea"O~a:l~r~iD:~::J'!.:' ~:iI MÉDICO

Ordta.\rll Q1Ie H nlllEar6, na séde ICIClal. • lhIa Alvaro de Carvillho.lAucla 6 o "melhor reclame lerçl-Ielra, t3 do cornnla. IIs 19.30 horas, lIarl I \eIlura do Ralat~r\o Clrurgll I OrtoPIIÜI.d. prefllreacl. , IUVf~iUDE CUmca I CIrIU'lil diIlWIURf par. limpar, ror· a POIS~I:: :roVt~~!'::~~ro legal, lar-H-6 nova convOClção pari meia 
tfticar e reju.veneBcer 03 borl mais lardl, lunclonllldo. antio. I Issembléla com Q1Ia1quar nllllMro Tuhlrc"o.l, 

di l~clOl.cabelo.. Eliminll a e ••pa, 	 CONSULTORIO: 
Ftorian~IIO\Is. 2 da maio de 19~1.Indústria Brasileira cessar quéda doe 	 Trajano, 33.fll a 	 Rua 

ROGtIuO GUSTAVO DA COSTA PEREIRA. t·. secntárlo.cabelo.1 e voltar é côr DIariamente da8 IS às 
prilJl l~]\' a 03 cabelo. 17 

162 	 8 vs. - 5 
horas. 

ItraDc 09, ::Icrn o, tingir;Pneumáticos-Cimeira de ar-Correia. 	 RESlDtNCIA:d" ..lhe! vig-or • mocidade. 
Nao con L~ 1Il IIRJs aa prata o AV. HercUlo Luz, 189.S~lto. de Borrach:J-Mangueiras-etc. u.ae COI;IU loçAOtt 	 Tele'one n. 751. . 

ORATI;
Produto! da Peç.·noa Impreuo. IObra OI c'IIl· 

dado. dOI c.beloa e Go melbQf uao 
da I •••••••• AJ•••••r •• ALUGA--SE 
Vidlo ~ .- 11000 .n Ótiml 1:111r,- ..ti6cIe ,/iâ ~,;~f

"ai. ou .... 1IIIduacIa.Cia. Goo~year ~o Brasil UI. l"Uml IlUUIIIl U'L 	 ':.':I~;:'~ 3lí~~;:..:t:' .. '.
1n"_..II·:~!"II_ 	 Vladl llId•• IUllnil,'I" .'" 

lIrICI di Ii1llíl"ii , II.~ étiti ;-co~ Fábrica em São Paulo 	 A trllu com . .... ....irliIÜ'll", 
Inalai. I.; limai. L: ._. 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: (ASA ANTENA 	 Leilã;o 
Mudou-se para a mesma 	 DIa 13. t.rça-felrl.l\iI9 ·hor.., 

rua 'riradentes, n' 56 	 ~:oP~~:td':.r:!~Oi:J~::;Carlos Hmpcke S.A. EIrIaclalldlclt em cODlerlos clt móvef8 modera0" para ..Ia de ·Iuar6dlOl e clt IlIlnlhos elétricos tar, quarto d. ca8al, bureaux. e.·Im glraL lante e..ldnçada para livro• . I ' bo' 
Floríanópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul Seriedade e pronlidllo nlto grupo d6 veludo '.. «re••t . por.' '"" 
- Joinvil!e-- Lales - 510 Francisco do 3ul. Preçol la Ill:oce di 	 u,_, -tapete I CODI01~••~ ....~~, IIO. -, ~·:> 

-Iodol-	 1116,108, alamlalo. ~!OI••. ·IÍI.qulaa<gMostruário em Tubarao. 	 de ,eacraver .Uoohrwood.,. ,~tdlo'" j
FACILIDADE NOS 	 coluD",eedelru, 8ua,d.-comldpi<C 

!lUaN••ro,,/: com '" e.pelbn, \\le.... ·,.'riPAGAMENtOS f!=;!~~~~=~~~~~ ,. 
001. etc., etó: , . . '<D:~::'

_-;; FLORIANÓPOLIS, . O-I 
Aci'éio ·M'õ:.i,. 

. Café e Restaurante BOM-DIA Dôr de dente? ADVOGADO1 foi, é e será a casa onde se servem os Con8ultíis e pareceres . 

Açõesclvte e oolillirclalsmais saborosos pratos aos menores preços 1 jg~ VISCONDE ·DE ,OURO

REFEIÇOES A QUALQUER HORA _..............io '...... _ 
 PRETO. 70 
Rua JoI!o Pinto - 27 ,...:',...... .. ....~....... 
 Fone 1.277 

~~ 185 
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• IJfyt:;.SüHI. 10 .... ti IIU 

Viajando pelo I oCAMINBA'I) QtJE~,MAIS TRABALHA /I; j}/JaJURi:~ ~!.~~nt!~~ei:: 
do • Argentina"'. chegou ao Rio 
o jovem John Kcnnedy, fi iho do 

embaixador dos Estados·Unidos • No Interior, como nas Capi elai. que se pode exigir de um 

em Londres. tais ... no Norte, como no Su1. .. caminhão: potência, velocidade, 


Rosita Moreno, passageira do na agricultura, na indústria, no resistência, economia. 

trans- atlântico americano, fa comércio ... eis o caminhão que Qualquer, pois, que seja o ramo 
1ando aos repórteres, disse que mais trahalha : o FORO V-8. de suas atividades, qualquer que
vai a Buenos Aires filmar -Ho Porque nele se encontram, reuni  seja sua zona de operação - exra de Surpreza • . Informou que 

das , todas as qualidades essen- perimente um caminhão FORD_Fred Muc Murray, Boris 
Carloft f,Mischa Auer , Alice Faye Ele lhe proporcionará serviço 


e Dom Ameche pretendem fr e· seguro - anos
constante e a-f6ral 

tar um avião para passar aqui 

uma temporada de férias. 


EY/TEmuitas ---
RESfRIADOS 

,(..... . ~Ao primeiro espirro-al
.,.. gumas destns gotas n~ 


/, narinilS. Esta medicação 

.,. ~ especial estimula a Na-


V'CIl ~::"It~ ~"fe~reoc:!~: 
VA-TRO-NOL 
A' procura de um 

((turista') 

Algeciras, 10 (U.P.) - Comu · 
" 	 r,ica o correspondente da agên

cia .Moncheta', em Gibraltar, 
que as autoridades d êsse porto 
realizaram cuidadoso registro de CAMINHÕES
todos os navios nacionais e es

trangeiros surtos na baia. Em

bora não tenha sido revelado o 

motivo dessa medida, afirma-se 

que está sendo sendo procurado 

um agedte secreto do governo 
 FORO
alemão, que, segundo se supõe, 
se acha escondido num dos na MAIS CARGA, MAIS FORÇA, MAlDI ECONOMIA 


vios ancorados.naquele porto. 


, Advert!nci~ , I G A S E D E S E D A M"QUINA DE ESCREVER, ~~n-
a populaçao clvtl Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. YOSO Rde. seT.podr 15O$006° 

ITO & CIA. - Rua Irman Simpliciana, 78 - Caixa Postal, T tua Ira en te~ 5 . 
Lo Linea, 9 (U.P.) _ In- 3132 - Tel, 2-8784 ... S. Paulo. Ta ILr com - rame .BArlail 

formações fidedignos dizem 
que se aguardo, em Gibral
tar, de um momento para 
outro. um ataque aéreo. Or 
denou-se à população civíl. 
que a inda permanece nessa 
praça forte e base britânico, 
que o abandone o mais de
pressa possivel. 

n 
EB "~1DUANDO A DIGESTÃO 

CAUSA SOMOLtNClA 
Quando tlcpois tlUlIlu refeiçào I:ô& 

sente "flntado tlc dormjr (lU uma. 
imprcs.,ào de pêso, qua.ndo 5(' t(~rn 

(jFIlISPIROOI 
alivia e reanima :~:~ ~~~~'~d~Uc;:; L dl~':i:rd~m;:~j~ 

?~1~:~ :s \~:~rc~:::~~~Jj!~II ~Kci~~z e~i~~ FRIGIDAIRE 
IImgo. l'RrIL ncuI·mLil.:llr L",te cx~sso 
de lU'ide" c "ulI,-j"nr o. mncolia do 


Arvoraram a bandeira branca ~.~~~'~lt~~~Odo~~~~ ~~ ~~~Pd~;~ ~\I~~: 

Cairo, 9 (H. T.). - Um avião de bombardeio britânico, em 


operações no Iraque, informou ao alto comando britânico no Ori
 ~~~~i: I~;~~~~~:~f.~~~:?~: 
ente M édio que as forças iraquenses que ocupavam um posto ao DIGESTlO ASSEGURADA 

longo do oleoducto, entre Kirkuk e Haifa, haviam arvorado a 

bandeira branca, à passagem do aparelho, dando sinais de querer MAGNESIA 
 Melhor em Tudoabandonar a luta . Segundo informam fontes oficiais britânicas nes · 

ta capital , forças terrestress britânicas foram enviadas imediata BISURADA 

mente ao local , ocupando o posto e aprisionando os seus ocupan
 NeJS (armacic&5. em pó c lableras INTERNA E EXTERNAMENTEtes. 

Compare o Frigidaire 1941 com qualDo preparo da terra dependem as Tio profundas eram 
quer outro refrigerador. Belo, por fóra ; perfeito,as la.erlas!

BOAS COLHEITAS Algeciras, 9 (H. T .). - As ga por dentro, . Frigidaire oferece maior capaci

lerias subterrâneas excavadas sob dade, maior rendimento, maior economia .• . 

ARADOS ~~ AO HCANCl o rochedo de Gilbratar para fins 	 Por isto O Frigidaire é o refrigerador
militares, estão inundadas. Essas prelerido em todo o mundo, o refrigerador:~;~~L:-t:n~~ ~~ ~~AAl:U:: infiltrações de água loram pro que fabricou e vendeu, até hoje, 30% maisvocadas pela excessiva prolundi 

que qualquer outra marca. E não se esqueça... 
CONSULTE O SEU fORNECEDOR dade das galerias, em relação ao 

R OF E CO PL O W L TDA. ~~~;a!~ :~~~ ~~~:lh:~d:o;;:: 	 S6 é legitimo 
A&or., com um I.._..:::R=UA=G:O:M:ES=::CA:R:DI:M:'5:81=-:::::::C:AI:XA:P:O:ST:A::L:25::83:-:::S1:0::P:::A:::UL:o:...._Jremover a água. compartimento e.z,

Iterno, que permite 
arm.ZCDar mai•• • • Pngidoür!

Antenor Morais 
o refrigerador fabricado e garantido pela GENERAL MOTORS 

@ipupnião J~Qntista 
CONClIIIONAIIOI 'I_,~, IM ,,_~~ 

Das 8 às 12 e das 15 às 1~ 
S/A CASA NOILLMANN • ~: 15-de Novembro, 1 

Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. 
CONCIISIONA_ NAI _'A" CtoADlS DO"pAlt 

I 
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~::..-~'IPtIlCIJ~II.,'..~ II~·~"II..~..~~...................J'~... 
......~~................................ k
~.l.__ 
o Estad& 

Redacçlo e OfllolDAI • 

r•• JolI.o Ploto n. 11 


Tal lU2)-(;1. pOltal ISI! 

'~310NA ' 1 URt.! 

N. C.plt./: 
Anno 40~l!C\J 
SemeeI.. 22$000
Trlmeotro I !$OfHJ 
l!ê. ISOO:' 
Numero .~ullo IZCKl ______._________ ·:••••••••'.;.~•••••••••••••••••••ô···~:1 

No l"r"ID' 
AADo &fllOO! Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade: Empresa Nadonal de Nave9.~lo .HC2p'(f(e- ': 
8emeol1'e lf>'()(J1l
TrlmNl,. I~' . Limitada. • 

AIlnuoolOl lIledlante eoolrool" Ban(o de Crêdlto Popular e Agrí(ola. TransPO:~ar~á~!Opc~:" Peas~~~:~;o~nfca~~~~: d~mca~:asvapores e.,
• com o vapor ..Max".de SInta (t.. arIna : : 

" dlreoçlo 010 le reopoo....',IlI•• Registrado DO ~tDI~:!~~~ n'~1l'6 Ãg~~d~lt~~~rl~elo Ci'rtillcad0 • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS .: 
pelol oonoellol emltl!dol 1100 D. 1 em 20 de Seteml,ro de 1958. • •Mlcol _lIiDadol 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 1 "' • j · 
C6digos usadoL~L:o~AISACNOoTTpEOLllsa. a 2a. adição • Linha fpolls.-Rio de Janeiro Linha f POlI s.-Rio de Janeiro Linha florlanopolls - .Quer ser felIZ ? •. .. Escala ltajahy-S. FI ancisco Laguna'

Em negoclos, amores, ler soro E~lPRESTA ESPECIALMENTE A AGHlCULTORES.. e Santos. Escata S3" t'rancisco !te, saúde e realizar tudo que Emprestimos - Descontos - Cobranças • Transportes de passageiros .wdeesja1 Mande 1$100 em sell08 e ordens de pagamento. e cargas. I 'l'ransporte de cargas Transporte de cargas.e escreva ao prol. Ornar Khiva. 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja Tem correspolldtlnte em todos os MUDlclpios do Estado. ••• _. 
neiro, que lhe Indicará o melo aepresentante da Caixa Economlca FedllTllI pllra 11 venda PAQUETES Paquete -Max' 

de obter triumpho, prosperida da~ Apólices do Estado de F'erDhmhuco, com sorteio • -Carl Hrepcke» dias 1 e16 Pa quet~ .Max' • 

de. forluna f saúde. NlIo hesll•. 

Paga todos o:ec~:~~:~' d~~ ~;~lic:sNF:d~:í;'a dos Estados. -Ana' dias li e 23 dias 7 e 22 dias 2 e 11 • 
da São Paulo, Mioas Garais a Pernambuco. : Salda:! I hora da madrugada. • 

MaDtem carteira e~pecla[ para ndmlnistraç!1o de prédios. • m' l :Saldas á 1 hul. d.
Tratar d ' h • d' -t I Embarqu do S s P ss g I Saldas á8 IH horas p.Receb e 10 ell'o em epoSl o pe as • e r . a a e - madrugada. 
alo de melhores taxas : ros at~e~!s2~a~0~:~d~:.s ves- • 
a prl
ventre 

. com C/C à dlspol!lçao (retirada livre) 2% • Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até
C/C Limitada 5%. I • 
g~g :I"v~:~ ~r!~IO 6%.. 2 horas d:!ld~~~peras das ás 12 horas. .1 ás 'Ja:a:al~~srras"LULAS DE o 

Aceita procuração para receber veDclmentZ:/ em to- • ~ .B.RI5T O L, das as Repartições Federais, Estaduais e MUDlclpals. 0. · - As passagens serllo vendidas, no escritorlo da Em · :~::::~J::ra~~~ • Observeçoes: presa, mediante apresentação de attestado de vacclna. ~ 
r:t:~~0~~t:':~:8~ • E' expressamente prohibida a acquisiçllo de passagens a bordo dos vapores. f ' 
mo que renovar el • _Rita M~r~~: o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche silo ~ te. orlloB, e 18to
Importa em um opu
mo luucclonamento. • Para mais InlormaçOes, na séde ,da " 

• Emoresa Nacional de Navegação Haepcke
• á rua Conselheiro Malra n.' 30. 

I t a
'•••a$••••••••••••••ee~.ft•••••~.~~~. ; 

liq,ui4aqão•
A CASA DAURA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidaçllo, desfazendo-se de todos os seus 
artigos por preços ainda nunC;l vistos. Todos os nossos artigos sllo 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 relaçllo dos preços de alguns 

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

SEDAS ICretoDl; Royal BraDco, 2,20 mel. 6$200 Pulover, arl. fiDo para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado metro 2$700 CretoDe Royal, em cores mel. 6$200 Pulover com maDga para homt'm um 14$000 
Seda Lf.qUé tlm todall as cor('! metro 3jS500 IMorlm Taubaté peça 29$000 IPulover listado para homem um 12$000 
Seda GraDllé, em todas as cores melro 5$000 Morlm Oflcll.ll peça 10$000 Casaco listado de malha paro seDhora um 15$500 
Seda PolDt à Jour metr~ 5jSOQO Alvejado Faa:iliar peça 15$000 Pulover de pura la para homem um 30$000 
Seda GUré, artigo pesado metro 8$500 Alvejado Ouro peça 12$000 Celete de malha para rapaz um 5$500 
Gabardine rIe seda, cores modernas metro 10$000 Alvejado Marques paça 15$000 Calça de brim para bomem uma 8$500 
Selim Lamlêre, a~tigo bom metro 9$000 Alvejado eDfestado, larg, 1,45 1peça 33$000 Capas felpudas para criança uma 12$000 

Seda de bola metro 7$000 Algod!1o 121, st'm goma peça 9$500 Sobretudo para homem. ótima cODfecção um 60$000 

Romano de bola, alligo moderDo metro 7$000 Algodao larg. 90 ceDt. peça t3$000 Sobretudo p!lra rapaz de 34$, 36$, 38$ e 4()$000 

Laqué xadrez e deseohado metro 4$500 Algodão eDfeslado, larll. 1,40, peça 31$000 La. Pekim novelo lS000 

Laque lavrado metro 6$000 Algodao eDfestado, larg. 2 ml. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 

lumlêre lavraõa larg. 9() ceDtlmt'tros metro 13$000 Atoalhado braoco e de cores metro 3$800 Llnon estampado mt. 1$500 

Seda quadrll\é: artigo pesado metro 15$000 Atoalhado IIpo iogles metro 6$,)()0 luizine em todas as cores ml. 1$300 

Veludo CbUOD, em diversas cort's metro 45$000 Jogos de reDda para quarto (7 peças) um 33$000 LIDon liso ml. 1$200 
Tafet6 lIao metro 8$000 Guarniçllo para mesa de jaDtar de 16$, 19$ e 29$000 Chltão mt. 1$400 
TafelA, xadrez grado, moderDo metro 7$000 Guarniçao para cM. uma 13$000 Brim, Colegial J . 16 legItimo mt. 1$800 

CAMA E MESA fluarnlção plotllda. corE:S firmes uma 26$000 CacM pelucla xadrez ml. 3SOOO ' 
s{)~ertores paulistas para casal um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmoDo mt. 2$000 
,Cobq!lores pauli8tas para solteiro um 15$000 Sombrinba de seda com cabo comprido uma 26$000 Zeflr listado de 5$500 9 2$OJO :, 
Cobertorea x~drez, para casal um 13$000 Sombrinha com cabo comprido para meDlna uma 12$500 Opala lisa mio 2$000 


. Cobertores xadrez pard solteiro um 11$000 SombrlDba de tricollDe uma tO$OOO Opala tipo Sulça ml. 3$OOO ~ 


Cobertore~ xadrez para casal um 15$0110 Tapetes para quarto nm 12$000 Opala estampada, art. bom mt. 2$200" 

. Cobertores deseDbados para ca8al um Ui$OOO Camisa 50 cega Le40 para bom em uma 4$!l00 TecIdo escacez mt. 2$800 
Cobertores deseDhados para soJtt'lro um 12$000 Camisa Socega Leao para rapaz uma 3$500 CachA pelucla estampado mt. 1$800 ; 
Cobertores lantasla, meIa la, para casal um bB$ooO Estojo de cblcara8 para cM um Uj~OOO Pelucla c/ b\lneco mt. 2$000 
Cobertores faDtasla, art. bom, para casal um 31$000 Estoj() de eblcaras para café um 9S5oo Pelucla listada p/pijama mt. 2$000 
Cobertores para bebê de 5$ e 75000 Pasta para deDtes Kol1nos 3~aoo Filo p/mosquiteiro larg. 4,50 mt. 
Cobertores eacuros (reclamo) um 4$500 Pasta para dentes Alvldente 1$60() Morlm de oor mt. l~~t 
Colchas de veludo para casal uma 225001) SaboDete Lever e Oessy caixa 4$200 Tecido p/colchAo lar, 1,40 mt. 4$000; 
Cocbas de fustao para caaal uma 15$000 Sabonete Llfebuoy um 1$500 Toalba lIaa p/banhO uma 4$5001. 
Colcbu de fuatao para solteiro uma 11$000 Capas de borracha para senhora uma ~OOO Toalha Alagoana p/banho uma 6$500 
Colchaa brancas para solteiro uma 10SOO0 Capas de borracha para bomem uma 8O~OOO Toalha p/baDho, art. bom uma 12$000 
Colcbas reclamo uma 6$000 Malas para vlajeDs de 22$, 24~ " 20$000 Toalha p/rosto, de 1$8, 2$, 2$5, e 3$500\ 
Colcba de seda com fraoja. para casal uma 3B$00Q Malas de couro de õ~$, 6&$ e 76$000 CubaDo mt. 1$400· 
Colcbas de seda com fraDja para solteiro uma 31$000 Pastas escolares uma i2~000 Chita em diversos dt'seDbos de 800 ra. e 1$000 
Colcbas de seda . com bico para casal uma 34$000 Maletas de flbrollte esoolares de 4$ e 5$000 FlaDela Cleme de pura IA mt. 16WOO; 
Colchss de pura seda para casal uma ó9$OOO Liga de borracba para senhora uma 1$60() Felpa branca, art. bom mt. 20$000 
CretoDe Royal Branco, larg. 1,40 meto 4$000 Pulover ollmplco para crlaDça um 6~500 Casemlra creme, larg. 1,50 mt. 16$000 
CretoDe Royal Branco, larg. 2mts. met. 5$600 CasaqulDho dto malha para menlDa um 7$000 Cortes de casemlra p/bom em córte 48f;OOO' 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos, de pelúcias, que vendemos este mêB, por preços asaombroBOB, Aproveite a fazer sua.' 
compras nesta colossal liquidação, pois nunca se vendeu por preços tão baixoB. como os que oferecemoB agora, 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO; 
R'lJA FEL [PE SOBMIDT, 19 
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o aTADO 10 de Malo .. e IM1 

TUDO ISTO. .. 
E O CEU TAMBEMIoNOVO Atlantic Motor Oil 'ABADO PROXIMO 

HIL CONTOS da Federal 
lu ' ..... k ....t fUmele A"U. Mete)
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('~ ~: I"i ~a.~t1l';~.'ia ~ :~ ; ,IH 1 S 11 ': I:':i ~ ; ;:j'~~:'~:';I':~~ I:;~I~I~;:;-,:> '(( ~~(" , ~. :.',j;~ ", ";U , I ::'~~'I:~I';:;':~ ~ ;;111 11. - ~:',~~,iI ,' I~ ~ , ';I I, lt ,: . " :~ 
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)Ialllll' (' '' 'a x 1I" l lI rlllo( lI - So c',.. \ :'c/I. , 

D
dc S. J<lll ll:"al' lo: 
EPOIS de annos de pesquizas " ItUUÚ x ( ·a IlICH I,,·Bio _ :\0 g"1'; IIlJ:H'"

UH l"ltu Ft.'l"l'l:\·, l!1Il BUIl J.;l, . aperfeiçoando um novo processo 

de fabricação, a Atlantic lança um 1X:~'"~r!~:' , H. (','1,"..'".. -, Em ( ', ... " Amir S. Brito ~ 
novo oleo - provando-o numa sen

I·no \".-\ " (;1':T C I ,lU \ ·,\lU :.\ S" G I d B I
sacional experiencia de mais de \,,\:::;::',~:::'S,~,: :;\"''':.':.,~~.'; : ;: ,, ~,~':, '',;: .,!: :'::: I are a I rito 

, ',11' 1.(" ;1-;", rh""'"l'I'WlI J.:'1'andc hlll!l·j.,..:,..... participam aos parentes e1.6.0.0..0.0.0 kms" realizada em Florida, 
('a~~.:(! \~:I';~" ~~~ I \~!,~l' !i~·llllljci ~;~ UII:~ltI;h~;~~I.:~~II~:; pessoas de Guas relações oU. S . A. Faça uma experiencia com l' S uuit!<1 11 .. 1 · ijUl';I. 11m. t r i''': IU' ll l ll'I!"t),; nascimento de sua filhinha 

este novo oleo que tem uma pellicula :~~I~I~' : :~ l~;::~"ll \( I~l'~~I\'~i~'~:h~á·:,l.l ~.h'~::,~~cI~ SUELI 
4 vezes mais resistente! Veja 09 factos 
que a Prova de F lorida revelou e na 1;i~~Ei~~::!g~~:~~.~:~!,'~1&f:'~~i~~~~~\'~!,:~~~ '---..:POlis, 9·5.41 
proxima vez, experimente tambem ,;o l id tu\ 'em In:-;(,I"I<;:\o. 

o Automóvc! Cl u lJc rJo lll'l.Is il I'cl'chou 
~~:a~::::::.::.:..-------- o novo Atlantio Motor Oi!! untem uma l'nrlu, 1101' "Ia uCl'ca , li... CI). 

U(Iõ.Hlc flo L" ,'uguu l. l'on fh'man<!n :1 SWI 

~~al'if~$II~;'OVj~l~g:~~:~lId~ll~)II:~~:~d::P:;~,Z;; I~ ~~~: Representantes e 
~~:~ ~l\l; (11~~ ~~~I:":~~t~o~I~~~~~~~I~s ( I~~:~: viajantes 
..e}:'; JHll~~cs~~~P~~~!~ 13u,gl~'\1~~lJ~~'6~~1 Clt/- Precisamos para tod8! 81 
bc do A l"gcnUn a <'Olllunlcuu (Jue se f..,r(a e zonas do Pale. NegócIo sé
~~P~'~~~i~~I' dt~a f~'~~:!6\'~roC':'üb~ l~~leú.,~~~ rio 6 lucrativo. Ótimas COD
sil. tendo desi gnado os do is c n mtles \"0' ções. Carta8 à FÁBRICA DE 

- FOLHINHAS ReI. 601 . Caixa 
MARLI TERESINBA 3.097 - SAI) Paulo. 

LUIZ ~HZA8A Coqueiros Praia Clube 

-====:;;;::;0;;;;;;;;;==;;;;;:;::==-.:::::--::::::: -;:-==:P;;;;;;;;;;=;;;;;;;;_;;;;;;_;;;;;;_~--:=:::.-"------- participam aos parentes e TI.do .Ido ~r~~, ela., JIIII 

Ecos e Notl'Cl'as =- Iprimeira vez a ser tentado intei· ~ CASMIENTOS amiios de !leU! pais, nuluçio da ....JabüIa ..li ...... 
ramente de autom6vel. Seus em· Vleda S e I Na residência dos pais do AHTOHIO eHAIR SOUZA, ~~ ..... .... ';>np~ldIt·,IlII_ .. ~._ 
preendedores, ao espera·partir, oela 	 _.- ... - -
vam realizá·lo em quatro meses. noi~o , à rua ~steves Junior, 14~ , O nascimento de sua ~r.!.O:,Ir.:'p~:=-=~: 

"7::dente da:::: ~:v~r~~oc~~~~:'~~s ~~~Se~t:lc~~!: - ~~~~~~~e i~:~:~~:?;~~m~e~;~ : IA. :.c:r.:=:=':..~ 
I

STEirLmAãsiMnhAaR
assinou um decreto· lei, abrindo, O carro escolhido pelos arroia· ANNIVIIlRSARI08 & C' d t :: t=.~~a:~ 
pelo, Ministério. da Aeroná~tica, dos vi ai antes foi um Ford V. ~ , ,EU.CLIDES FERNANDES ~:~til se~~~rin~aav';'~~~:' ~~n~a~ Fplis., 8 de Maio de 1941. ~j.I!!,!~. 'IS la~~''''~I. 
o credito especI~1 de 6.12.0,.0.0_.0$ e~colha q~e_ se baseou ,nas preca· • Assmala·se esta data pelo t rans· res da Silva, filha da exma. 	 c_, _ _ __ .. IM1. 
para. a construçao de 5.0 aVlOes na~ condlçoes de trafego, que curso do nat alício do nosso pre· viuva Argentina Linhares dallooo------""""IiI~V-::_I...a1 TONAl ~v~r 

do t ipO cl a~. ~»pelas OfICI' terao que enfrent:,r e em fa~e zado conterrâneo sr . Euclides Silva. 

nas da Aeronau;,ca Naval. das quais preclsar~o de um vel Fernandes O ato civil realizou.se às 1.0 


culo da maIor reSIstênCia. capaz Moço intehgente e esforçado h d h d . 

O Smdicato Condor determl' de enfrentar os percalços de toda ' ' oras. Forampa nn os o nOIVo P d CATEDR'~L 


nau que os seus aparelhos es Inatureza com que t erão de exerceu até ha pouco, o cargo O sr, Francisco Bias Peixoto e a ro utos } d:" ~ 
calem em Blumenau duas vezes lutar ' de cscrlturâno d.o Tesou;o do exma . VlUVa Argentina Linhares ' 

por semana. Em virtude dessa ' . IEstado, que deiXOU , ~flm, ~e da Sdva; da nOIva, o sr. Carlos • C A ES ç

~:S~:~;ã~~:::a :~ae~a c:i::~ne:~ ac~b~r d~n:e~~,:~to;Q~~~~~sR:om.~s I~~u~a:n:o ~a~g~ra~,~, ;:':'t~r:~~~ ~~r;;ar~~u: c::::ôni:S~~~i!::IQI;::d~::a!':!~~ola 4. r~~!~N A 
Rio. São Pa~lo Cunbba FIo dr. A Bottml em P . Alegre como acaba de ser nomeado apos brl: por parte da noiva , o sr. Batista I. 


rianôpolis e Port~ Alegre' contribuição do Estado de Santa Ihante concurso, ,onde pôs aI' Pereira e sua exma. espôsa; e, (Defronte à casa Hoepcke) 

• . Cata rina . para ser entregue à prova a sua capaclda~e, pelo noivo, o sr. Valter Meyer 88 	 do ,. -11 

O presidente da Repúbhca as· comissão promotora de socorros Euchdcs Fcrnandes e o atual e sua exma. espósa. 
sinou decreto, na pasta da Jus· às vibmas da mundação daque. redato~ esporb,::o do ESTADO,. 
tiça expulsando do territÓriO na . I t I posto esse que ele tem sabIdo 1----------------------------...;..-- 
clodal o alemão Walter Barten· a capl a ' . hon;ar por sua operosidad.:. e C'"",, 	 d d • 
stein. 	 Estará amanhã de plantão a enteno, sendo as suas oplnloes a r t a z e SOla' 

• .Farmácia Santo Agostinho>, à geralmente aca~~a~., 
Exonerou ,se do cargo de pre, rua Cons. Malra. Com smcero Jubilo o abraça· 


feito do mumcipio de Blumenau " mos nesta feliz data. -,------------ 
o 	sr , José Ferr:;ira da Silva. Em a.to recente, ass~na~o pelai FAZEM ANOS "HOIE: HOJE lAUDO NOJ. 


O sr. Atahba Cabral Ncves ~~,,;:=~~~n:;, t: ::~~:~~';3r:~~ Sras..Maria Sohn Ferreira, ,'
IMPERIA, 'L' 
loi promOVido. por merecimento, ne para exercer o cargo de JUIz ~Iexandrma Sohn Lehmkuhl, Ma· CINE REX CINE ODEON 

a ~ " oficial d.a DiretOria do In· substituto da capItal da Repúbli , ~~h!ld~'I~~~t~:~erS~usa e Laura 

tenor e Justiça , ca, cargo êsse que o referido ma· . . . g, . " _ F_ 11111 .-  , .. Fone 1602 , .• -- F_ 1••'~-· 

·d Décio P gistrado disputou em concurso p ~~ ' i FulVIO SIlva, comlssano de A', 7.30 hor., 
A', 711111_ga~fr~~ri~~n;,::ao~xercer o ca~ ~ realizado naquel.a capital. om~~ina: Júlia Xavier . A', 5, 7 • 9 hor.. 


go de 2" praticante, e Nilton Emanuel José Pereira loi ad· VIA.JANTIC8 1·-CoMpI...nlo nlClon.I~D. F. B.
Roblnson Sulp.o Meia Noite~~gi~CO~~god~eS~~a e~~~:ur~~~~~ :~~\~~~á~~~e~~n;.~:~~~ ~~m~s~: ~m viagem para o Rio, on~e , Y 2'-.A Ilha dOI ....úcUados. 

ambos, do Tesouro do Estado., do. v'u o~up~r alto cargo na Polic~a Ho ,"grllll com Borl, Karloft. Ho Dfogrllll:


• , , • , . do Dlstn~o Feder~!, segue ~oJe CO_III,m.nlo nadonel - D. F. I . 
Em I". de Janeiro do corrente I O preSIdente da Repubhca as, para o RIO, no aVia0 da carreira, 3·--Ttrrtl • os Plrltl.-, CO.III....nlo n,clon.1 - D. r. I. 

ano, par t indo de Caracas. em smou um decreto· lei autorizando o sr. dr. Ivens de Araujo, ex· No Circo (Desenho). (1' epio6d!o: cEm Terras Des· 
Venezuela, o sr. Paul Pleiss. ve · o Minist ério da Fazenda a mano secretário da S~gurança, deste A Voz do Mundo. conhecidas»; 2' episódio: cO Hotel do Bom Sorriso (deaenho) 

terano de grande guerra , e Her· dar cunhar na Casa da Moeda Estado, S.s. vai acompanhado (com atualidades d. guerra). 
 Chacal Ataca»). 
bert C. lanks, periodista e fo ' até a importância de vinte mil de sua exma. esposa. PI.coi: 1 $500. nooo 

t6grafo, empreenderam uma vi .. · contos em moedas auxiliares e _. P"COl' 21000. 1S500 P"COI. 1S5oo, 11000 

gem de autom6vel , que os deve · divisionârias de 2$.0.0.0, 1$.0.0.0 e ~BILITA~~8 livre d. ceM.,•• I..",••1' 10 MIO" llvl. ele Ctn'UI• • 


.rá levar, através da Col6mbia, $5.0.0 para facilidade de trocos Estao' se hablhta?~o .para .ca· 

Equador, Bolívia e Argentina, e substituição do seu equivalen. sa~ o sr . José Phlllppl e sflta. ATENCÃO: Por ser incerta a chegada, hoje, doa filmes, clLHA DOS RESUSCITADOS» e 

até o E.lieito de Magalhães, re· te em papel moeda dilacerado , G,lma Luz, cTERR'l E OS PIRATAS», devido à enchente em PORTO ALEGRE, prevenimos que, no caso 

gressando pela costa Atlântico A cunhagem será iniciada desde _ _.___ _ que os mesmos nlio cheguem. lerio subatituidoa pelos leguintes filmes: «NAMORADO DE JANE» 

até o Rio de Janeiro. logo e as cédulas dilrcerlldas por \ 'ncineradas. As moedas terão a e ·LUVAS DE OURO·, que serio exibidos no leiuinte horário: 4.3.0, 7 e 9.30 horas. 


O gigantelco percurso compre- que forem trocadal serlio recolbi· ellgie de Floriano Peixoto, To· Impr6prio para menore. até 10 anol. 

ende 20.000 quilÔmetro. é a da. à Caixa de Amortização e bia. Barreto e MaChado de A••iz, cA EMPRESA» 
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