
85/'·aviões da «I. A.'.» foral até a PoliRIa 

Hio,12 (C. ),1.1 - o. :lo' I "1 '1ll1l01)1 I.... ht" ,e ", OltJI.~. 1-'0 • u -yortal lU Voadonul- o oa \ q~llt.... oom NO;: -~ "'W'-I,·am .OQO Iftrooo d F:UOltna'l manl! ulnl . lido toda 

de bomhardeio pesados ela l~~aJ Cêr(~l de 15 horas ',-de;'l:. )lt'rnl&- J:I /l t JOCOII l'lhort· ~Jrlla- radnra · . m.u I ualT ote '" l ladu UIJUO nollr 01 rr fi ,,"na ,. n 
leôrç.a Aérea roram na 6u iei- nêncir, no ar, em regiõO'S d -.t 40 lBn l. das. movl4oa AnUga ~ nle Quando ID,m Do <hl bombaa, 011 - UbQrator - bIlnL Indb N'rlo ao Ivo. 'lU(' 
I'U mais nma vez até li Polb,lia. conhN'idas e inimigas.- ,,:'i > Jlor,S,:?O?,~.l\.\'.~I~ d rórç. lato ~rllm. coa -W Uh. lona- brt- li lro tou IA.".., ~ Acha 10 mal de doI. mil qul

de~ ;I~i;;:,';:~,~~,~~~~ ~~,~~~~~'l~a~ In,:;o~n~:;~~: a~:~l'i~~;:'~~OCO~I~~ ~á~':~~i;~~6~:sa 'I::'~ ~~...~I I'~I~QOO~:,,:(r~U I" I' ra voo. tIlO .. \ ~()o, bar: ~:R~;li:~~ 
I"'c]laraçiio ele ,·ôo exigidas () qnadrilllotor Ilcsado Consoli: Inundo, perllliteíÍI \'00. U Util~it()nelá~'áe . llleia 'debom~ ~ \·~ ; ! ,e\).I~I , ~ , qu~~ ,,.~?;. g\llados :t t>~!a. Ç'IX1I d' ,. 

'llO)" lIlH "rnid " de cinco l!1il dated "LibCl~n,lor" . ?ll ,~ 11.1eslIlo; . , ~~, ~,l.~r?_~. -:~ ~,~~~~.". ve~ _,-,""~'. __._ C~_ ~~~:;~~oj~;),-:,'?S' :"~tirl_ ~~II ,~~j' -le- ' ~·~.~ .:"_~Ia tar,(~7f;y_~~_a . : ~_?]~._~r,, ' l~~:, ~;i.()__::~<!o:K~.~;~b(or ~onlm nd. 

A, 

Rlda a hclcza de slIa cÍJlis com o uso 

constante do Sabonclc Gcssy. Feito de 

puríssimos óleos da flora brasileira e per .. 

fUlIlado com Um ,fino .. houl[uc .... de ~ssên


cias naturais, Gcssy remove a maquilha

gero c os resíduos cululH....'Os, limpa c dcsob&

true os poros. sem afe

tar as funçõcs vitais do. 

pele. G~ssy é l'conôlTli~ 


co porque pr<Kluz lIluita 

espuma c rende muis. 


UNi I$SIlO

<;i'ssy 
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•No sell )10stO de LEADER do comercIo loe·al 

IA. .....\....1) ~ apresenta 


o maravilhosamente belo e colos••1 sortimento d. 

N O\V IDA O E 5 DE INVERNO 
Qualidades insuperáveis 1 Gôslo inconfundiv~rrl 

- ALTAS NOVIDADES DA AMERI,CA DO Nel(TE -~ ~. 
Pr~ços de sensação! .' ~~çôs " de tentar! 

'lItlguns preços a título de "~mostra" 
EM ARTIGOS PARA SENHORAS:,ap.' . t p"e 15óí' E. M... .ART....·IG... .,0. S ......p.. ARA.... HOMENS: I Importante: Acabamos de r.c....r os 

" desde ª~0 
Solvo. ele ..'Ie a 2'.'10:,,-0 ca:::':!"::~a::I~:~',O~-:as~ a95:::'~00 rádios PHILCO 1941. 
C...co. da ..'Ui ..... '.' 111 .. '. 3'50~1)OO Idem, s,!perl~rés, forro ~eseda, a 1451000 Também recebemos os conh.cidos rádios 


M.nt..... flnl••'II'tO' .íI'i ,; p,!~a 11 11. 901000 Sweters de p ..ra la a 421000 

G6,ro.... "" ••" ••nãrds, Martas, Capas de borracha a 981000· 
 OLYMPIC 

LlNDIISIMAS .LUZAS DELA 
Aecebemos oS"afamadissimos 

c ..jo preco, a tit..,o de reclamo, será de
casaq,,'nho. ele ca..",',••, casacos .314, etc. 
CAPAI DI ao.UCHA. ilHlmas · novidades. 
C...co. ele borrach. pa,. ",elilnalótimos TERMOS FISCHER 760$000 á vista 

ball........ v.rledades. a melhor confeccio do Pais. (5 vá'v,,'as, onda longa) 


TAPETES CONGOLEUNS, PASSADEIRAS, STORES, O melhor stock do Estado. Os melhores preços. 
Vamos, nesta estJ~ID, CiJe inverno, trabalhar com amínima margem de lucro 
Os nosso~ pre~tS.rê~t~~~nt~rao . a melhor retri- I AS MAIS BELAS NOVIDADES dos grandes 

bUi~IOn:s d~~dl~fll!~;tdm:ê:;â~:,~nda que I ~:d~,;~r O;e:L~?~~d~:~!G?e~S:~ã~~a!; 


A M 008t.Aa
"' {-:f h" '~~,' 

••••••·•••••••••••••••••'••·• ·•••••••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••• · .
" . . -J .: 

I•• I !tról!o Blional í i••
I : 
: .consti~~~~i~~n~~me'n~p!!~~á~el e f~~~t primeira Companhia :digno de A 
• registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre· Brasilaira q ..a recebe nos • 

• ~::~a~e~~::ó~~nedi~~rio;o d;e~:~:od:ri~:d::so~~:" ~ta~o:ec~~~: :S=:::'h~n~~o~O:::':::. 
• nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos apresantacio dos prod..- • 
• fundamentais para a economia do mundo e exatamente na tos do. petr61eo nacional. • 

• GRANDE EXPOSIÇÃO DE NOVA YORK. . • 


• produzin~~v~~s~~ ~an~~ ;e":r~~~~a ae :!~io;~~~;~dui~~ v~~ • 

•• traídos do sub-solo de suas riquíssimas jazidas de xistos pe- •• 


trolíferos em Tremembé. Capit..,o II dos ESTATUTOS
I
• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art. 4" - O capital representado pelas acões • 

• de-honra concedidos pela direção da Exposição Nacional de comuns é de 2.600 (dois mil é seiscentos contos) de • 

• Nova York, em virtude da apresentação do mostruário que réis, divididos em 13.000 (treze mil) ações de 200$000 • 


• ~oC!:~e;:r~:u~o;.emetêra para aquele certame, compreenden- (duzent~:t .~~l ~iC~d"aad~ç~:~~ direito a um voto, •I 
• Depois de passar pela fase inicial de estudos comple- qualquer que seja o número das ações do acionista. •• Itos dêsse importante problema, a Cia. PANAL está constru- Art. 6" - As ações integralizadas poderão Ber • 
• indo importante parque industrial para produção, em grande nominativas ao portador. _ 

• escala , de petróleo. gasolina. óleo Diesel , parafina. óleos lu- Art. 7" - A diretoria fica autorizada a emitir • 


• brificant;:, pc~~~~o''::~:~a~ ~~sT;~o~~sc::~~~:t::r~v~~:~uista. ~!~ ~O~~«:1:t':i~i~)n:~~t~: :i:iS r~~s aJ:e:çõ:~m~~:fe~ • 

• para dar em breve ao nosso país o elemento vital do pro- renciais no valor de 200$000 (duzentos mil réis) cada • 

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

• nos jubilosos da vitória que a PANAL obteve na pátria de a uma bonificaçao de 15 % (quinze) sobre todos os • 


• ~ocl~tel1er e que ~ o merl'cido reconhecimento dos ~~orços lucros d§ch~~!~~;~r~~e~:~~i!e.dessas ações, em rela. • 
• :~~;~e~:sp~ore~~nea;~~u~~~m~~: d~e~:~~l~:~~.O bnl ante- ção às comuna, dcí.se quanto aos juros e dividendos. _ 

: IDIAmo DE S. PAULO) I 
: Oportunidade única para o emprego de ca:pital : 
: Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIÃO AMIN : 

..................... 
•••• :••.............•........••............................ 

•••• 
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. flOMEHAGD!I AO SR. DR. . 

facto, fI.IVENS DE AIlAUJO 
SAÚDEPor I.udoalh "".,. oIr. f aluldI HEMORROIDES 

S. Kazunjian, cnnsul dos Eslado-s:I fazem da vida um supliciol 
L l1itlos d.1 América, ncslu capital,I Si tem irritnçiio retal ("anst~ntc. comkhi'io ou J'l'ôtli zuu-sc, tcrçu.fcira ÚltilU:I, no 

I 
hemorragias. (:uid"do! Sua s:nidc,.' cst(, 5crinmcn ~ 

te nm'-'nr,;.ada. U m dl'St:uido ou ndinmcnlo n o Lir:.a Tl'nis Clul.J l', o jantar inlimo 

t n .tnlllcnlo pode lrõu:c r COIl:icqUt'11Ci:l !: a,:ravissi · "Ul' UIII grul1u de amigos do sr. dr. 

n\(\5, Previno-se portanto. lo~o que sentir aqui:  I\'l.'!1S de Arnujo, Sl'crl'lario da Se
tes lIinlomZls. USi'llldo ;1 P omada rv~ : lIl Z:..111 para 
as H(·morroil.h.'s ill lcn ws e csl crnns. gUl·' III <,~a Públieu, lhe o rcrcccu por 


Proporciollando alivio dN,r.h.. :lS primeiras lIIo li\' () da SUa recente n Olllcaçiio 

nplicm;õe..·s. a P omada Man Z:m ~C~IIII1:l n irrítn. p:u'a I) cargo tlc delegado de Eslran

ç:lo. dtscongcsliona li!> dilnl.;lçÕCS e . d:.HJa ti ::.ua 
 ~l'irus, (11le acaba de ser criado na 
UÇ~IO antiselico-boclcricida. evita 10 1..135 n !> com
pli...' ações infecciosas. C:Hla b i!>lHIga tem u m a Polil' ia do Distrito l'cderul. 

cãnula para facilitar a apti c:tç:lo. ,\u ;'lgil IJl' , 'Jue decorreu num alll 

A venda em todos as r Llrmacias c DrogóJrio." 
 h ienll' de rnllll'a conlialidudc, com-

MAN ZAN PARA HEMORROIOES !:~J'~::~~ :~ltll~. °J:~~~I\I~~Jl~:IC~~:~~~fi~l~ 
Em caso de dificuldade, m;:mdc o seu pcdiJ o aos La  tl t" 1\' 1) tI '~\(luino, tl csl'lnbargaool'es
I borato.TiO!l De Wiu, C aixa P os.tRI 834 - R io de J aneiro, liil Costa , llell rique l'oHles c Gui


acompanhado da importancia de 10Soo0. 

___ ____ _ • •• _ _ - - •• 0 . ._' _ .. Ihel'lIle Ahl' Y, til'. Munoel Peuro da 

!-iil\'l'ÍI'H, Prefe ito Hogêrio Vieil'a, 
ti l', Il l,j lO t' BltlI 11 , COllla ndantes l'Ji 
ni o tia FOIISl'l'" Cab"al, Silva ~laia e 

El'alllillontlils Santus, leneutes-co,.u
lH' is Valdir LOPl:S tln (;I'U1. c Cu nU
dio Hcgis, Cupil ül's l Slllôll'Hno de 
Cas tro c An'ônio de La l'OI Hihas, te
nl'HIl' Osma r Homüo d n Sil\'iI, Cui-

Companhia Siderúrgica Nacional I 
Participamos ao público que estâ aberta, na 

do Unll , . h', Xil'gUio liu:t1herlo, til ',Agl<ncia do Banco do Brasil. nesta cidade, IIté 29 de 
\\':lndel'll'Y .J unior, dI', )'ludcit':lmaio corrente, a venda de ações da Companbia Si
~l'\'t'S , dI', Al'lIlinio Tavarl's, d,'.lIerúr~ica Nacional . 	 OS GOLPES 
Allltinio San la Bita .!unio l', li l' .Cada titulo é do valor de duzentos mil réis 
Utfo J>l.'l'ke, dI', Aze\'edo Trilha, tl r,(200$01)0) , devendo a prlmelr.. prestação (20"/0) ser 
Ahl'lal'do da Silva tiolllCS, OI'. He n paga à vista e as quatro rHstante~, de 6 em 6 meses. 
rique Sh.clÍt.'t'k, d I', Abel Ah'iu'e,>;Sendo as ações nominativas e só podt'ndo ser 
l::lbl':ll , dI'. Fl'l'IJando j~lIlilio \Vcn~adquiridas por Brasileiros. solicita-se IIOS que pre
d1t:IIISl'U, d I'. ,lorlO ,Iusé Cahr:d , dI'.tenderem adquiri· las a prova de nacionslidadtl bra

. ' 	 TlJll1il1. \\'otJds, Ca l'los I..ciSIlCl',sileira. a qual poderâ ser feita mediante a exibição 
El'aslo )'lul'edu, So lou Vil'ira, Joséde carteira de identidade, certidão de nascimento ou 
Ciin tlidu da SilvH, AIl'idl's Bastosde casamento, ou de::reto de naturalização . 

J\ I'~llIju. Hanlino H t)J'JIEm se tratando de firmas, soc iedades ou em de 1''-'1'1'0, 


presas, deverão provar, também, que são brasilei 
 Vasco l iundin, Haimundo Vieiru, I 

ra8, IslO é, constituldas e registradas no Brasil, de 
 Acdon Sousa, O. P. :\lach.lou, Hu

doll'u K:t hu, Tom \VihH , l>l'dl'o Gonacordo com a8 leis brasileiras. 	 E' ~~ ~llllrl~~~~~:e~~~:L~~e~i~:~;,u:)r)~ l~~~l~lil: Ti~:::'.ll:;~ ;~:L (!'::: :: ; , :~~~ ; :;~;
lal' l, por si c pl'lu mujor EduardoA Companhia Siderúrgica Nacional reserva-se 	 saud:wl:l , ê um 1I1:'gnif ico ('}:l"rcicif) ,k :I :!i lid :a!l', qlH" , i fl ;-,0
Horn c J ose Aereuno oe Lima.o direito de encerrar a venda anles do prazo estio 	 corpo graça c clcgnuci:l . O JO~(I dI' 1(' lIl1i :. , :1J "',~:i r d(' 1:I\:i : )

Ikix:U'itlH de l'lll1JpUrCCcl', ll'lIdopulado e farâ rateio , se a subscrição do público 	 movimenlado. n:m envolve n mill ima p,lI n .:! b di ' \':dJ, ·HCI.L. C ' 

exceder o número de açõt's. 	 v<llht:irismo I." di~ ljnl'çüO fo ntlmn :1:; hast·s de ~u~'s r. :'.: ;1'" J :j ~ 

(j tcuni s t: urnCl recomna.'nd;:o.;:-Io so~'i~l l. 1I0is I.'!,>!,>(' spo: I 1J'· ' ki" I. ·1.: 

Florianópolis,7 de Maio de 1941 . cxcclll,ntc molivo p~ra rl.'ullíúcs iTllcreSsnll lt:s C' ;tln ::v('ü;, ~,:J;'~,~~~i!lt~llf~~;'~i'~~:~':~!~~l~:::~~~::~~I 
Pelo BANCO DO BRASIL - Florianópolis: Associaçãu Catari ll l'llSe de J111- Recommcndaç50 ntto menos '.':llios.. , 11: 1 "ida social ou tI., ti l" 

}JI'Cllsa. godos, é uma apparcncía cuidada, que a lodos iI~r :l,J\', p .\r; , 

Joio Le.1 de Me.reles Jr. José Pedro Gil J~11l n umes tios i.lluigos tio hOllle  isso, O primeiro passo t: fazer n barba tli:II' im ll ~· lIt c . cO:J! 

Gillettc. N50 prejudique o S('U prestigio :;ocínl a prr-!:>c;1l1 :.r.:\t!o ,Gerente Contador nageado, O fCl'Cl~l'll o junl.iu' U SI', di', 
sc a fazer.\V andcr ley .Junior, qUI! salic nl ou as 	 com barba por 
Com Gitldtc é: facH, rapido 

e r:conom ico fazer a 
~===~=~~~~=~~.~~~~~ _ . ____ t..:o 'a<,~üo do..___._.......-~~~_~-II qualhlmlcs de ('spírHo c l

todas as m :mhãe,AGENTE DE VENDAS :::ie I V~."II~ls~~~aA~,I~"j~ir~u;~ s~:,i: r~~~~ 
Grande Organização Brasileira Distribuidora de cas imiras e I1mizatles li sua ll()llIeaçÜo IJura ° 

brins. tropicais, etc. precisa Agente em cada uma das princi 1111". cargo 1"11·" ,o (I . a l vem tle ser 

pais cidades deste Estado, para a venda diretamente das fábri "OSIl.llg~I1t10 pelo sr. l'resitlenle tia 
 Gillette --1Ii+
taS ao consumidor. O/ima oporlunidade para pessoa ativa e H"I~ubhoa. . _ Caixa Postal 1797 - Rio do /4nOJ',o
bastante relacionada Dirigir· se, para maiores esclarecimentos, a 1·~la.,·alll, Ill llda,. ~s srs. di": Joao 
F. 	G. Carvalho &. Cia. - Praça da Sé, 46 _ São Paulo. .J;lSC t;ahl"ll l c oapllao ,"llIael ",() de 


===~~~~i~~ii~-§·~;;::---l Lustro, ambos clogiuDllo, em l.rj-
IhulIl cs illll)l'oyisos, os dotes de in- I
r lcligc nl'ia c de c(II'tllel' do hOl1lcna· FABRICA DE MOLDURAS .sAo PAULO

~eado, C :n~XtoA~llilrBd~ ~D~urDI Ã O OR. RICARDOPOL' úllilllO, falo u O SI'. dt". Ivclls 
de AnJUjo, lw ra usrcdcccl', cm pri  Reproduções e ampliações arUstlcas de retratol a óleo. 

pastel, cr.loD e fiépla. Molduras ovaIs, catedraIs (amerlchna. ,
moroso discursu, mluel u s imp les trllonas (doa. cabeça_' e oblooga., quadro. de estilo e meda
l1tas signinl'uli\'H h OlllcllUgCIIl dos IMe,. Foroecemo. todo .ervlço completo com vidros convexo. SOTTSMAM 
seus amigos. ~~rf!8~e~~at~: t~!O~eY~I~llre(e~tly:'m~~~~I~el,,~~\i~~;'da~:~lculado• . Ex-chefe de cll

bi~l~HlfJ~TAS DE PREÇOS ILUSTRADA!! COM TODOS OS nica do
RUA CARLOS BOTELHO, 450 -- Tel. 3-1720·- End Teleg.

cCARBRAN. -- SÃO PAULO. 	 Hospital de 
Cbamamo. a atenção de DI dlstloto. clleule. .obre o cau· 

celamenlo do aumento de 15% que vlnba .eode. laturildo a mais Nuornberg
sobre o. preço. de OI catalogo desde Oulubro de 1939). 

(Prors_ L. Burkhardt 
e R. Kr!luter) 

ALUGA--SE 	 Especial·ista em 
Ótiml Casl para DI9Ócio em 	 Unu·gio Ge,',I ' (•- - ..pODIa ClDlral di cidadl ·(rul ,1 \ -~.Tlradenlls, 3); I Ilmbém, SI Alta cIrurgIa, gynerri'Quer saber o meu segredo? 	 vIDdl lodo o mlllrill di fá
brlcl da IrlIIIIOs di couro 	 Clologia (doenças de . 

E.u vou dl=ê-Io sem medo, 	 senhoras1 e parlos.
Póde espalljar, si qul=ér: A Ir~:~.i~~L~ B~I:l~~'láriO Cirurgia do system" . 

Sou assIm bela e elegante nervoso e operações"2 v~2 

de plasUca.Graças ao uso constante ~U~;.~,~ Consultorlo 6 rull Trllla- " 
Da "11 Saúde da Mulljer" 	

CASA ANTENA OS OLHOS l  :~ l~~d:: :~,J) ~~c~ iIICllsam , 
pbonc - I,2&>

Mudou-se para a mesma AFADIGA DE UM- •. ' Resldencla , rUIl · Bs~ rua 'TIradentes, n· 56 LONGO DIA '"LLOYD BRASILEIRO 	 IueclaUlladl I. _rtOl di teves Junior, 20_ 
"PATRIMONIO NACIONAL-	 r6d101 I di UU"IIbOI aIMrIcos "'am alQ'u.maa qotela de Telepbone - 1.lJl:Im ..ru. • tcn-olb.o para u... Nallh&kLINHA ARACAJtJiPORTO ALEGRE (Para o Nortll Seriedade e prontldAo .u.to. bem...tar lIIaecllcrtoe. 


DO 5âbado, e para O Sul Da quarta ·feira): -COMTE. AL o~; dJàrlaa,.DIe. LayoJlI.o.
PreÇDI la Ilunc. d. Camisas,CIDlO-, _COMTE. CAPELA-, e -ANIBAL BENEVOLO_ 	 Oravatas, Pila · ;;
-IIdDI- Melas das melhores, pelos me. 

LlNtlA .tUO/LAOUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO> . FACILIDADE NOS nores preços, SÓ na CASA, MI5
LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO- e -MIRANDA> 

TUTOIAIFLORIANÓPOLlS 	 PAGAMENTOS 
LAVOLHO CELÁNEA. - Rua Trajano, I' 
d) . 1i" , 1 \1 1 , "" IH .I 1t1 U\

FRETES DE CARGUEIROS 
VAPORES A SAIR: 

PARA O SUL: Dr. Remjgio~ 
~~~!~'e ~!'r~~Dl?~g:~~ 19 de maio para Rio Grande Le 1'1 a- o Antes de comprar um Rádio"Receptor, CLlNICA -MEDICA 
COMTE. ALCtDIO: dia 26 de maio para Paranaguâ, faça uma visita à firma Molestla8 internas, de 
Sant08, Rio de Janeiro, Vitória. Car8vl'I8s, I1béus, S. Salvador DI" 13. torça-felro, àl 19 bor..~ Senhoras e CrIanças emKEN & elA 
e AracajCl. 00 prédio da rua Deodoro u· 15. le·· GEB· · Oeral 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN- :Zv:.~n~~g:r::. ~!:O~a~~II3!I.... , . . ,- - C °I CONSULTORIO :,.:~ 
CIA AOS VAPORES DO LlOYD BRASILEIRO. tar, quarto de ca.al, bureaux es- à rua Felipe Schmidt, 34 Rua Felipe Schmldt-Edill

toote envidraçada para livro. {1I0- cio Am~lIa Ne/o--Fone 159 
-~ nlto grupo de veludo IIreDat para. Alentes Autorizados dos afamados Rádios 9 ;Ia 12eJ4 " 17, noru . 

Agência-Rua loao Pinto, Armazem - Cáis Badaró, sall, tapete. Coogo)eo., VIIO'.IO- RESIDENCIA· 
9 - Fone 1007 /2 - Fone 1338 ~~r~~~~e~::nl:t':d.~~v~:d.,m~~~::. ~... . L...I I • --." · ~.....'	 I 1., Av. Hercllto Luz, 186 

__________ colun••, cadelr." Ruarda-oomtda ~...., a.- . ~ - Ph.oDe: 1392 
Ruarda·roulla com e.peIIK" me•••; 

H. C, DA COSTA -- As~nte f:-~:p'é~~~·::bl~~~~c~~::;~aro:: Venda. à vista e a lon&o prazo ~tt.nde a chamado.DOI, etc., eto. _ n_____________________..:I..__...___....._ ....I 
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f I UI~.,...f". n ti .... li li 

Dê a vossa C A ~ .A O E O lucro 
preferência á ' ~ ~ ~.1"IJ"'.~_______.Icr' YOIIO 

Com ou sem liquidação, OI nouol artigol, lão nmpre OI mail barato. dIJ ,ptaça. VeriFiquem e conFrontem olnollol preçoI para o mi l de ",.101 
ARTIGOS PARA INVERNO Alvejado especial,peça de 10 metros t4$5ool . . DIVI!RSOS 

Cobertores especiais para solleiro 11$200 Alv~jodo da melhor qualidade, peça de 10 metroll 1~$500 L1i Rose Marle, novelo 1$000 
Cobertores especiais para casal 13$800 Murlm mercerlzodo, bom arlll(o, peça delo metros 1, $500 Ternos de casemlra para bQmens. a começar de 36'000 " 
Cobertores Xadrez OI>ra solteiro 14$800 Cambraia e~peJlal, en(estada, peça de lo jardas 16$500 Ternos de brim para homenl! a começar de 30$000 
Cobertores Xadrez pata casal 111$800 Cambraia mercerizada,. en[estada. peça de 10 jdas 18$500 Camisas para homens, a coU:eçar de 8$00(' 
Cobertorp8 para casol, em lindos desenhos 30$000 Morlm de cor, bom artigo, de 1$500 e 1$800 Cuecas para homens, a começar dfl 3$!)00 
Cobertores de meia lã, debruado em setim, para Cretone meio linbo branco, largura 1,40 3$800 CalçaI! (eita8 para homens de 8$ 10$ e 12$000 

casal ~5$000 Cretone meio IInbo branco, largura 2,00 5$500 Jogos para batizados a partir de' 12$000 
Pel~cia lisa, bom artigo, metro 1$400 Cretono meio linbo branco, largura 2,20 6$000 Suspensórios para rapaz ~$500 
Pelucla estampada, grande scrtimento 2$000 Cretone melo IInbo branco, largura 1,40 4$~00 Suspensórios de couro para mocinhas 5$0( 0 
Pel6cla estampada, superlorl's 2$500 Cretone meio linho cores, largura 2,00 6$000 Jogos de couro para rapaz 8$000 
Pelúcia estampada para quimono~, cores nrmes 3$000 Cretone superlo,', branco, largura 2,20 6$000 Boinas para colegiais 7$000 
Pelilcia fustilo em :llversas core! 2$900 Cbiliio superior, lindos padrões 1$500 Porta escova 2$000 
CacMs, de 1$500. 2$000 e 2$500 Repa para cortina. bonitos desen!Jos 2$00L Fila métrica 2$000 
Esponja peluclada 3$000 Reps enfestado para cortinas 3$000 Lenços a partir de $500 
Esponjas em lindos padrões, 3$300 e 3$800 Colchas para cll8al 12$000 Veos para noivas 10$000 
Esponjas escuras para senhoras 3$900 Colchlls mercer!zadas para solteiro 11$0011 Grinaldas pflra noivas, de 5$ e 10$000 
Casemiras para lienhora~, a começar de 11$500 Colchas mercerlzactas jJara clIs!!l . 15$000 Ligas de borracha, para senboras 1$500 
Casemlras Angorá. para costume 16$000 Colchas mercertzad~s branca para soi.telro 11$000 Blusa de Jersey, lOS, 13S, e 15$000 
Ca8emiras Xadrez, para costume, pura lã 20$000 Colcbas branca, melO Imho para sollelro 14$500 Sobrlnbas modernas, em gorgurão chumlllotfR 18$000 
Pull-Owers sem mangas para homens, 6$900, 10$ e 12$000 Colcbas de veludo para caslol 22$000 Sombrinhas modernas em seu~ 28$000 
Pull-Owers felpudos para homcns 12$000 Colc/las de S.. ctll, com bico. para casal :15$000 Capas para Bebês, de 9$, 12$ (l 155000 
Pull-Owllf8 C'lm manglls e (eixe para homen@ 16$000 Colchas de seda, coro franJ~~ para casal ~8$()oo Casaquinho de malba para Bebês ::$500 
Pull-Owers de pura lã, sem mangas para homens 1&$000 Colchas de purll seda, com !ranjad para clIsal 58$000 Porta nlquels 2$500 
Pull-Owers de pura liI, para homens 25$000 Jogos de ren(\a, parll quarto~, 7 peças 28$~oo Camisus Socl'ga Leão, para rapaz :1$500 
Coletes sem mangas pau, homens 10$000 Pano enfestado ptira colchão . _ :!$aoo Caml~as com l"echo, para rBpa z 3$500 
Coletes de pura Ui. sem mangas para homens 18$000 Toalhas 'p.fi~~ ~osto, d~ !$, I$~oo, L$, 2$a lO , 3$000 e 4$ ,~oo Camisas Socega Leão, para Iwmens 4$50(1 
Coletes de pura lã com mangas para homens 2.3$000 Toalhas ..J1gleD1cas. duzla ~$ ,)O '" Camisas com lechn, para homens 55000 
Terninhos de malha para critinças tO$ooo \oalbas de banbo em cores !$ooo Pastas de couro parll colegiais , de lO':; e 13$000 
Casaquinhos e blusinhas para crianças 5$500 e 6$000 10albas de baaho, legltlmas Alagoanas '$00" Malas para viagens temos grande sortimento 
Cuacos de malba para Senhoras 9$000 1'ilalhas para chá, com 6 guurdanapos . 12$5110 Babadores de orga~ctl 2$500 

6$000~:~~~~~~~~~;:~1f:z:~:~~~~:~ede ~~i~~~ ~~~~~~~~!~~~r~:'C:~is~I~Çig~:~p~~~~~na~oag::enho ~~i~~~ Escovas parü rouPHs;:; :~J =A R I AS 

S E D .'\ S Pano rendüdo pu,ra cortina, metro :$500 Leite de Colonia. vidro 5$500 
Seda (açonê 2$800 '1' E C I D o I> Esmalte Cutex, vidro 2$800 
Seda Romain, artigo superior 5$500 Linon 1$200 Creme Nlvea, médio, tubo 3$';00 
Seda Granltê 5$000 Linon estRlIlpado 1$50& Bllton, Michel, Zande e Tange 2$800 
Seda Peau Dange 7$800 VolI liso 1$~00 Baton Tentação 1$500 
Seda Laquê, lisa, listada e xlldrez, bom arligo 3$500 Voil estampado de 1$5, 2$, 2$5 e 3$000 Boton Colgate 2$õ e :1$300 
Seda Organza em xlidrez e liitas (para ealdar) 8$'100 Organdl liso 3$000 Rouge Adoração 2$000 
Seda Org:lnza, estampadas modernes (para saldar) 9$800 Crepon para quimonos 2$5 e 3$000 Rouge Royal Briar 4$000 
Seda com bolas 6$500 ~'ustão branco 2$800 Sabonetes Realce , Carnaval, Colgato:.> e ."odiva, um !$ooo 
Seda estampada df 5$, 7$500, 95 e 12$500 Fustão meceriZ8d() em cores ::1$800 I· '>aboneles Lifebuoy, Gessy, Lever, Palmohve, Ellcalol 1$400 
Seda à Jour de 5$000 e 6$000 Merlnó em diversas cores 2$800 Talco Malv8 . lata ,2$7 e 3$700 
Seda Lumiére para combinaç:l0, largura 90 cent, 10$000 Merinó pr~. to merceri zado ;;$000 Talco Ros~, lata 2$8 e 3$800 
Seda Langerie, de 6$000 e 7$000 Zerir, de 1$5, 1$8 e 2$000 Pasta para dente~, Alvidente 1$500 
Seda Lumlére lavrada, artigo bom 6$000 Trlcollnes, de 2$5, 3$. 4$ e 5$000 Pllsta para dentes , Colgate 3$000 
Seda Jersey, largura 1,40, 8$500 e 12$000 Brim branco e azul marinbo, para col~giHis 2$(100 Pasta para dentes , Kolinos 3$300 
Seda Givré. artigo bem pesado 9$500 Brim azul marinho meceri zlldo ' 4:;800 Pasta para dentes, Gessy 2$500 
Seda Frlsoline de bôa qualidade 11$500 Brins diversos a coml'çar ct~ 1$300 Pó de Arroz Royar Briar e Gally 3$000 
Seda Xadrez, de 6$000, 6$7no e 7$000 Mescla superior, de 1$ 8. 2$5 " 3$000 Pó de Arroz, Adoração, 2$ e 3$000 

CAMA E MESA Opala lisa, de 1$2, 1$5, 2$, 2$ 1> e iI$ooo Pó de Arroz, Lady 2$500 
Atoalhado superior, larg'Jra 1.40 3$Soo Opala eSlampada, de 2$, 2.$5 e 3Sooo Pó de Arroz, Coty 5$000 
Algodão bom, peça de 10 metrns 10$000 Cambraia finlssima, largura 80 cents. 3$500 PÓ de Arroz, Malva 3$ e 5$000 
Algodão superior, largura 90 cents. 14$:'00 Setlm ebtGmpado 3$500 Loção Malva IS$ooo 
AIgodAo en(estado, especial, largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o curRO profissiooal 2$000 Oleo Dirce I$or o 

Ul g 3$500....· · 150 peço RIÊNpara COle lai8. em diversa8E~or;ais ainda,ura a u~3$;~:nd:lh:~~~::t:açde meio" lin"os, fitas, rendu, 

casemirilS, capas e muitos outros artigos. 

A1CASA TAL
A CASA DOS PREÇOS BARATOS.-RUA CONSELHEIRO MAFRA 15. VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 

Os Melhores Médicos do Associa~ão ~omercial de Florianópolis I Dôr de dente? 
Mundo Aconselham oUso... Assembléia Geral para a passe da Nova Diretoria ~~I De conlormidade com os Estatutos e por determiDaçio do sr. pre-, C. A .. . 

' sidenle. convoco os srs. associados para a sessão de Assembléia Geral 
Ordinária que se reaUzará. na séde social. 11 Rua Alvaro de Carvalho,
terça·lelra, 13 do correnle. às 19.30 1I0ras. para a leitura do Relatllrlo .' ......_ •••- •••__ 
e po~a:: :l:\~:e~~~ro legal. lar-se-á DQva convocação para meia ...I. • ••,.. • ....... 
~~r:ó~::,s tarde, lunclonando. então, a assembléia com qualquer número _._~ 

Florianópolis. 2 de maio de 19~1 . 1.~TITUTl I' IJI'.THI 
Proprietários: J. Morl!:ira & Cia. ROGtRIO GUSTAVO DA COSTA PEREIRA, 1', secretário. cUia 

_1_0_2________~_____8_V_"_._-_6_ Dr. Di.lme MOIllm.nn 
MAIO 8 G A S E O E S E O A Formad~::~r.:'i~~=\dade de 

Foi entrpgue à ;Jrestamista Waltrudes Krauser, Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. VOSO g:::l~r~é"3i.:!o:.:o.I~·;~rrl~'
residente em Joinville, pflssuidora da cadernl<ta ITO & CIA. - Rua lrman Simpliciana, 78 - Caixa Postal, doença do 1111_ Deno.... apar~ 

_D. la.i)93, o prêm!o que lhe coube 3132 - TeI. 2·8784 - S . Paulo. lho genlt:.:n:'~~be~~ ho..ea. 
em mercadorias no valor do; rs. 

Assistente Técnico6:250$000 ãu:, :c:be;GRATISo i;v;: Dr. Paulo Tavares 
contemplada no sorteio de:; de MAIO de 1941. de Receit•• Culin.,i••? Per. 11 Antenor Morais ~~rMa~:cr-J!!°lxt~uCI~!:~~I~Comp.nhi. C.,io". 'nJu.t,i.' SAo Pauto). E8peciallzado e. lll.- C.iu Postal, J369. Rio. @ipupgiã.o fC)gntista gleoe e Sallde Pública, pela Unly..Nome~ 

lidada do Rio de JuelfO,
CiJ._Cir_.; __Est,__·_ Das 8 às 12 e das 15 às 17 Oabinete de ftalo XMAIO 19 Aparelho moderno SlBIlENS para 

Mais um 10rIDldávelsortelo 11 Crédito Mútuo Predial Miguelinbo. 6. FLORIANOPOLlS. dtagn6dklo8 daa do,.cu · IDternu' 
realizará no dia 19 dp MAIO, com um prêmio Cor.o, puJmGeo; 9811cala biliar. 

em mercadorias no valor de r8. 6:250$000. Adcio Moreira II\--~----------------------------------~I "~~ ~ ,Ili;;;;;----~;.;. ·- ;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;.-=;;;;;;;;;;;;;;:;:==~---...1Radlotlrallal ::..:··· ncI\oIf.llal 

ADVOGADO I E1ectrocardlogralla cllnlca 
Consultas e pareceres (DIagDÓllUoo preaiflO d...0I61Üa1 

cardlaoa. por melo de IravadelaAções civle e comerciais al6tr1ooa.) 
VISCONDE DE OURO Metabolismo basaI 

PRETO, 70 do 

Farmácia (cEsperansa» 
(Determtuçlo doe dltdrbloe dai 
aliadul.. de leGI'e9IO ·.lDterDa).

Fone 1.277 Farmacêutico NILO LAVS (Bum~o:~~~e· ~.:::::oal do 
IUDO duodeDaI e da blr.r . 

Hoje e aman"ã lerã a lUa preferida. Oablnete de 1I.loteraDla 
Oadaa cUrtal, raiOI ultra-yloleta.. 

Dros" n.cionais e estr.nseir.. raloe lDIra-yermelllo e elelrlcldade 
m6dIca 

Homeopatia. - PerFumari... - Artigol Laboratório de microscopia eEM FLORIANÓPOLIS, O análise ellnica
de borracha :s:aw31~~,:!!~~70dl=~e: ·Café e Restaurante BOM.DIA mo, dOA18m da ur6a DO ' ...DllUe, . ,

foi, é e será a casa onde se servem 08 l~b::az:,~d::t,urtna, . ~='!tl~ 
mais saborosos pratos aos menores preços PREÇOS MÓDICOS preoooe de . gr8'l'tJ:3, Exame dOI 

Garante·se a~exata observância de receituário médicoI IR Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do pus\ e_rroa. liquIdo raqutano eHEFEIÇOES A QUALQUER HORA • Mercado, frente à'Casa Hoepcke). quaquer ~:,:::a.J:~..I~ldaçlo
Rua João Pinto - 27 tone 1642 Rua F~r::'::e rr:adO, I'______________________ F l O R T A N O P O L I 

t85 _~~ ~'-===::====::-1 
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• 
o Estado Ir-....••••••••••••••••••••••••••••..:

E.prlSl II~IOIII de Il....~ -Hepcke- :I Tr.n.pcnt. r'pldo di p......lro. I carla. com OI vapor••• 
.Carl Hatpcke. e .Ana·; unlcam.nte de carl" •I com o v.por .Max.. •

R.daCOlo e OrfiàID~ '~ 

na JolI.O Ploto o; li 


Te" 1022- Cx~ po."f .11 

~~~~ 
I 

la rtil~~~i~;;I;~:!;~;~.~:~;·":~:~f..-
• 

I., 

·" ......I"'~'"T....__....-I ............. ...-........ TransporteI de passalleirol 


~:~.:~~::.~:~::a.t .c.~Á!.;~~;~·l) ~';:;:~:, ;~:.'" T":::::,: :M:~- i: 
Lhnltada . .... I S dias 2 e 17 • 

AlUiuoloa liedlule OODI,.olo ·' apõ( •••. ~;:;t~pqe;r~ahs~d;a:s~s~a.l:d:a;s;.:ga~~~ Saldas 18 horas p. m.1 Said~a:r;ga~~~a da -,Banco ded(erésdlltnÔt '~Ut~arrlnea Agrícola . ás 

Óti ::~::'"·I'::'-:~e~M3:~I"'" u .. '111\ 


Rua Tralano n.o 16 - S~de própria • Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques alé • 
,.·..·d~OC:':t;:e~';~~:.:~;". Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rtillcadil 12 horas das vesperas das ás 12 horas. I ás 12 das vesperas 

artIpl UIIpad" n. 1 em ~o de Setembro de 1938. ,. saldas. das saldas. • 

;,··>~.~=,.=x;~~~~~_-=I Endereço telegráfico: BANCREPOlA • o 0 o fi}• ' •• 

- C6digos usados: MASCOTTE la. a 211. adição 0. !~t 

~ ·_' ~B - Descontos Observações: ::~'::::;~~,:.~~.:::~::.,:.,~';'~:~":. ".;'.,,~:: I!l'a ·i·!'M EMPRESTAEmprestimosEsp:if,,~~:3.f2':1SAOR'- CULTORES •• E' expressamente prohibida a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores. ~ Cobranças 
• ~. , e ordens de pagamento. • cRita M;r~:~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche silo á • 

' i Tem correspondente em todos os Municlpios do Estado. • Para IRalS mlormaçOes, na séde da • 

'.;;:.....•.' .• ....•...9.).......... , ~ , . Re~:~s~n~~~~~~~;~:t~loC~~o~~~:&.~:~~~al C~~8so~t;l~nd8 • Emnresa Nacional de Navegação H~pcke •> :a.. • semestral, em Mlllo e Novembro. • 1 á rua Conselheiro Malra n.' 30. e 
_UIMJA'(IJJFí1ENSTRUAfAO Paga todos os COUPODS das ap6J1c~s Fadarais a dos Estados 1•••• ~íIIt.·••••••••••••••••""•••••*$ ~. .. " 

1.•< , :;! Mantem d~a~~~r!a:~géJi'!?aspa~~ra~~:i!t:f~a~~U~~. prédios. . ·.A~ • 
0 

Recebe d::ü!~~e:~a~~~~8ito pelas At~~~iG I 11~~1i~i~ 2 
gj~ ti!~~~~:lçao (retirada livre) ;~ Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
CIC Aviso Prévio 6% boa instalaçao de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 
C/C PtftEO Fixo 7% interesse, visite sem compromisso a 

das asAceita procuracão para receber vencimentose em to· nReparllçõe~ Federais, Estaduais Municipais. IUSTALADORA DE FLORIANOPOLIS. 
pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISOa0, fios para 
instalaçao desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiais estao a preços ao alcance de todos 

Inslaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO, 11 e FEUPE SCHMIDT, lI-Fone 1674 

• Ilqui4acqãO 
kêASA DAURA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidaçao, desfazendo· se de todos os seus 
artiltós por preços ainda nunca vistos, Todos os nossos artigos sao novos e de padronagens ótimas, porque o nosso stock é renovado 
constantemente, saindo, portanto, V. S. plenamente satisfeito, comprando em nossa casa. Damos abaixo a relaçao dos preços de alguns 

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

SEDAS ICretoné Royal Branco, 2,20 mel. 6$200 PUlover, arl. IIno para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavrado metro 2$700 Cretone Royal, em cores mel. 6$200 IPulover com manga para bompm um 14$000 
Seda Lf,qué olm toda" as cores metro 31\500 Morlm Taubaté peça 29$000 Pulover listado para homem um 12$000 
Seda Granllé, em todas as cores metro 5$000 Morim OUcial peça 10$000 Casaco listado de malba para senhora um 16$500 
Seda Polnt à Jour metrQ 51\01l0 Alvejado Familiar peça 15$000\Pulover de pura lã para bom em um 30$000 
Seda Ollré, artigo pesado metro 8$500 AlvejadO Ouro peça 12$000 Celele de malba para rapaz um 5$500 
Gabardine <le seda, cores modernas melro 10SOOO Alvejado Marques peça 15$()OO Calça de brim para bomem uma 8$500 
Setim Lamiere, a~ligo uom melro 9$000 Alvejado enlestado, larg, 1,45 peça 33$000 Capas felpudas para crianca uma 12$000 
Seda de bola metro 7$000 Algodão 121, spm goma peça !l$500 Sobretudo para bomem. ótima confecçiio um 60$000 
Romano de bola, altigo moderno metro 7$000 Algodão larg.90 cenl. peça 13$000 Sobretudo para rapaz de 34$, :J6$, 38$ e 40$1100 
Laqué xadrez e des~nbado metro 4$500 Algodão enlestado, lar~. 1,40, peça 31$000 LII Pekim novelo J$OOO 
Laque lavrado metro 6$000 Algodão en(estado, larg. 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumlere lavrada larg. 90 centlmetros metro 13$000 Atoalhado branco e de cores metro 3$800 linon estampado ml. 1$500 " 
Seda quadrillé: artigo pesado metro 13$000 Atoalhado tipo ingles metro 6$JOO Luizine em todas as cores mt. 1$300 
Veludo CbUon, em diversas cores metro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 33$000 Llnon liso ml. :$200 ' 
Talel4 liso metro 8$000 Guarniçllo para mesa de jantar de 16$, 19$ e 29$000 Cbltão mt. 1$400 
Taleté, xadrez grado. moderno metro 7$000 Guarniçao para chá uma J3$000 Brim, Colegial J. 16. legitimo mt. 1$800 ,/ 

CAMA E MESA Ouarnlção pintada. cores rirmes uma 26$000 Cacbá pelucia xadrez mt. 3$000 ,'," 
Cobertores paulistas para casal um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$6()() :' 

Cobertorl's paulistas para solteiro um 15$000 Sombrinba de seda com cabo comprido uma 26$000 Zellr listado de 5$500 a 2$0.10 
Cobertores x",drez, phra casal um 13$000 Sombrlnba com cabo comprido para menina uma 12$500 Opala lisa ml. 2$000 
Cobertores xadrez psrd solteiro um 11$000 Sombrinha de tricollne uma 10$000 Opala tipo Sulça mt. 3$000 
Cobertorel' xadrez para casal um 15$0110 Tapetes para quarto nlU 12$000 Opala estampada, art. bom mio 2$200 
Cobertores desenhados para casal um 16$000 CamIsa Socega Lello para bomem uma 4$500 Tecido escacez ml. 2$800 
Cobertores desenhados para soltt'lro um 12$000 Camisa SoceRa Leão para rapa2: uma 3$500 CacM pelucla estampado ml. 1$800 
Cobertores fantasia, meia 111, para casal um 38$000 Estojo de cbicaras para cbá um 16$000 Pelucla cl btlneco mt. 2$000 
Cobertores lantasla, arl. bom, para casal um 31$000 Estojo de cbicaras para café um 9$500 Pelucla listada p/pijama mt. UOoo 
Cobertores para bebê de 5$ e 7$000 Pllsta para dentes Kolinos 3$300 Filo p/mosquiteiro larg. 4,50 ml. 12$()(}(t 
Cobertores eséuros (reclamo) um 4$500 Pasta para dentes Alvldente 1$600 Morlm de oor ml. !$600 
Colcbas de veludo para casl1l uma 22$000 Sabonete Lever e Oes9Y caixa 4$200 Tecido p/colcllao lari 1,40 ml. 4$000 
Cocbas de lustno para casal uma 15$000 Sabonete L1febuoy um 1$500 Toalba IIS8 p/banllo uma 4$500 
Colcbas de fustil.o para solteiro uma 11$000 Capas de borracha para senhorR uma 60$000 Toalha Alagoana p/banbo uma 6$õOO 
Colcbas brancas para solteiro uma 10$000 Capas de borracha para bomf'm uma 80$000 Toafba p/banbo, art. bom uma 12$000 
Colcbas reclamo uma 6$000 20$000 Toalbap!rosto. de t$S, 2$, 2$5, e 3$500 
Colcha de seda com Iranja, para casal uma 38$00G ~:::: g:r~o~!!j~~s ~$,2~:$ 2:" e 75$000 Cubano mt. 1$400 
Colcbes de seda com franja para solteiro uma 31$000 Pastas escolares uma 12~ Cblta em diversos desenhos de 800 rB. e 1$000 
Colcbas de seda com bico para casal uma .34$000 Maletas de f1brollte esoolares de 4$ e 6$000 Flanela creme de pura la mt. 16$000 
Colchas de pura seda para casal uma 69$000 Liga de borracha para senhora uma 1$1iOO Felpa branca, art. bom mt. 2()$OOO 
Cretone Royal Branco, larg. 1,40 meto 4$000 Pulover olimplco para criança um 6$500 Casemlra creme, larg. 1,50 mt. 16$000 
Cretone Royal Branco, larg. 2mts. meto 5$600 Casaqulnbo dp malba pura menina um 7$000 Cortes de casemira p/boml'm córte 48$000 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos. de pelúcias, que vendemos este mês, por preços assombrosos. Aproveite a fazer sua. 
compras nesta colossal liquidação, pois nunca se vendeu por preços tão bcôxos. como 08 que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A .CASA DAURA. VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO 
R 'lJA FELIPE SOHMIDT, 19 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o aTADO 12 de Maio'" tM1 

~ \ );u-lId,,:, de campCQnato 01\1t.'1\1 1'('11-1 ('sf'e !><T iodtl. to~10, n lula lH.'I'mnIlC('C'u ----·"·" b "·· ,----' d . E -'--'··-:.&.;··"~" "' lliO~~'--	 . 
li 	 , no ~·"n1"oda ru. 11o<.a"".,,_. cn- ,.~,,,Il"H ..tla. ,'om"""'"'·"'",10'0.."" "". M.no .r.1 O ~l'Ir.co I 

MARLI TERESINHA peratriz. 
a 	 . 

LUIZ GONZAGA Nesta data. faz anos o nosso 
participam aos parentes e estimado conterrãneo sr. João 

amigos de seus pais, Maria Ferrei ra da Silva, alto 
funcionário dos Correios. aposen

ANTONIO e NAIR SOUZA. tado. e pai do nosso iovem con · 
o 	 nascimento de sua B frode Iosmar Lu: e Si lva. 

irmãsinha: ~ 
""cl>"'1. cnlrc to h·' .< F_ c_ " TaIHan.!,,'·,· 1' - STELA MARIA. 	 ei s~:'~EMA:~~i~a HO~~:nnaSSiS 

~~f;~![i:~~~;f~;~Çj';11 s:I~~iJ:~G):\),fill::,i~I~~~]:{i;: ~~~:!;:;:E:ff::~:1~;':;~~: 
~~:~~JHP~!~;'I~:~~:l~~;~I;~;I:~'~~::I~~~~'I:~~I';LI~l'\:l:\;i;~; F.:};:.: 11.~; _~I:::;L'i:~'lil~ ~~l~I:::.~ I :~;II:I~~'~~::~ Nem a residência do ~~~e!~s~e~~~n~rt~;~:es: 
~~~ ~:]~ir,iJ,~~,;"~~::::Ic,~'~u;::~:~,~~,~:':)~~:;;; Cll~~t;:~;\~~:~~(~;n:,:\ ~\ ',.';-iXlé\ 1l ,,,,,,: c~~(~::~.'~i ~~(~~:!t~~~~ ::~\~~ : N~:~~ -i:t~il~~~âetosé; 
~1~~~~:a~;~;~~~~~~~ ~~;:~~l~:~~l(l;:~;l~\I~~: :~'I~~;~ 17 - S.\U,\l>O - J.l\"IlE - LI· fnl·mnç"'H.·~ rt' ('4'hhlu!'Õ .h· Pnl'i~ \ ' ISITAS 
l\derbõll Itnmus di, ~ih· ;I. I'r(',,,,itlt.'I)tc", - Fazl'r :l])Jil'ar. til! an)n lo ('om a allHuntum (llW nS nlltnl·id ntlt·~ 

UU.\l"un XO .\\" ,\t ~;~ ~~:'\'~;~~~~i(1111;a~~ ;Il~ !':- lll':. ,~;·illl.:; I:iê a~I:~~~~~~\\~ IJOll('inl!'" g'ürJllítni('u!'" 1.1·lt(·l~ltt!· Ba~;~sm~aonn~:~r~,d~i:~~ F~:I~~a~~ 

3r~:~~(W~?j~f~~;~~~~fjiii~t:~~~~t ~~:::r~;~~~ª(;;,,~~~::;'+;,,~~:~:~!!u;::i:;:::~::~~;:~!~:l~ i~~;~::~:::I:~::..i~~~;:~~;~·'~:;::d;:~;~::(: e?si;;~~I~~s~osá~~~o,C~m~~~iá~~:, 
~:~:~:~~!:~~~::~:,.~';:~~::I~~::~:::i~~ f~~~~~!;:~~~:n~~sc~~, ~~:~~ 
~~;:!:~~ ll~::: ll:~!r(;'!'::;e c:~:.:::::~ Chegou a esta Capital o sr. Prisão .perpétua- I PERDEU SEaté breve 	 
lloueo unh's du cl'ise de ~II\' Armando Blum. operoso Supe
nlch. rintendente da A EQUITATIVA 

os~o, 1 ~ !Via .Berlim) -:- Perdeu -se ontem. pela manhã, 

=~~~;;;;;;~~~~~ I~Z g:~:;i~:e;~~ d:é~:r:n~;r~~~ (;\. I.) - Um ofl~Jal da poh- no trecho compreendido entre a 


?Ja ~I~rueguesa fOI c~n<!enado rua Trajano (Confeitaria Chi
ba. 
a )ll'lsao pervéü la, e CIIICO ou- quinho) e a rua Francisco Tolen

tros nOl'uegu:ses- ]'eceberal~l tino, pelo cáes, uma carteira 


ao transferirem sua resi TOSSE'? BR.oNCHITES'? p~nas de várIOS anos de »1'1- (réclame da -Sul-América') con
éTr.b.......êI" .··. ·.. IProCàss.do :por doll dência para o Rio de Ja sao ca~a UJU, em ':,I1tude de tendo 70$000 em dinheiro e um 


lVENSFfAitl~AUJO e 

>; ~~'cómvonl.d. JUIIOI neiro, e impossibilidados de, a~msaçoes_ de uma corte mal'- bilhete da Loteria Federal n". 
_·••·vV~Shin~n:-12 (H. T . M .) Rio, ~2 (C.M.). -:- o sargento pessoalmente, despedir'se cml. alema, ~~ que o~ .mesmos 3.144, para a extração do dia 

de todas as pessoas de 	 haVIam auxlI~ado os IIl glese~ . 14. além de vários recibos, etc.~ .o sr. Sydney HiJlman, dire- da Marmha, Candldo Cardos!, .~ 
tor adjunto do Departamento dos Santos, acusado d~ ter fert: suas relações, fazem·no por na sua Im:ursaonaval de 4 dc Gratifica-se à pessoa que devol

de Administração da Produ- do um colega de posto,. es~a 
 êste meio. març.o. ,em AlIstv~llgocy , nas ver o achado â redação do ES

lO - 5 -1941 ~ I))'oxllludades de S\'olvaer, nas TADO -ção, revelou que está em estu- sendo !,roce~~ado ~,:Ia Audltorta 
ilhas Lofotcll. '194 . lvs-1dos um projeto para lazer da. 5. re~la? mlhtar e pelo :.--.,..,..-------'1 ELIMINA! FORTALECE! 


trabalhar as máquinas do Es- JUIZ? d.e O.lfelto da 2." vara de 195 lv-I _~--=======~ 

tados Unidos durante 160 ho- Flortanop~hs, pelo. mesmo. fato . Q h? Moeda aspeclal par. MÁQUINA DE ESCREVER. veDo 

. ras por semana nas indús- Para eVItar essa ~rregulartda~e, uem ac OU. 	 $ I 
trias ue roduzein ara a de- o C,:ms~lho de Justtça da refenda 	 OS leprOSOs de- se . por 150 000 Amir S. !!rito a EIi 
t q i P 1 P Audltona levantou no Supremo Pede-se a quem achou a ca- Rio, 12 (O. S. P .). - Informa Rua TIradentes, 56. Garcia da Brito 

e~c~~~~~~ o sr. Hillman Trib':1nal ~iJi~ar . _um conflito d~rneta da C~ixa Econômicã n. um vespertino que se estuda na Tratar com - TI emel. participam aos parentes e 


que o projeto está sendo discu_\POSltlVO de lunsdlçao. 20.808, entrega· la nesta redaçao, Casa da Moeda a criação de uma pessoas de suas relações o 


tido entre aquele organismo ~~~1~a~~~:~i:~g~~~aO °s~ I=~[~~~=: Por que a Franca caiu nascimen~U~L~ua filhinha 


f~:~~~~~ng~~S~ r~i~e~~ng~n~~ Dr ARAUJO-OLHOS. OUVIDOS, é. original, pois ainda nao foi con- Riom, 12 (U:-P.) _ Encer- I Fpolis. 9-5-41
• N slderada em qualquer parte do l'ando-se virtualmente 9 me- Lo-

zações Industriais e da Fedel'a- I ARIZ. GARGANTA mundo , ___ ses de investigações, o minls- _ 

ção Norte-America~a de Tra-I Especialista' assistente do Professor Sanson Coqueiros Praia .Clube tI'O do Ar, sr. Guy Lachambre, Fala.se na voll. de

~a~~ina:·~eq~~oS~~~.~dÓ~:: ' do Rio de Janeiro. EDITAL acusou os seus ge~J.eraJs, peran- LitvlnoH ao gov6rno 

jeto prevê o trabalho diário de I C I Pela manbil, das 10 às 12 reTSOelnudçOa-oSdidaOaesl[1seimDtbolélêast~e~a1ub!ld··oSPesl6~ troernaeSCuJ·dPoreCml·fal.asCfoall'tSeas' dseobtel'erena1 russo 
4 turmas de trabalhadores di-I C!n~u td!l: A' tarde. àll~ 3 às 6 .' 
vididas em 8 horas de traba- Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.-Fone 1447 ~ ~~:s~~~: s, .s~:dO~on~d::~:: produção aeronáutica fJ:ance- Londres, 12 (Reuters) - .o 
lho cada uma. critores do LI E OURO a procu- sa, q~ando deVIam e~po! a Sl- "Oaily Sketch" anuncia que o 

rarem. 1:0 pra essenla dias (601. tuaç_ao exata da aVlaçao, em Isr- Litvinorr antio'Q comissário 

'~artazes do d ~ec::~ar d queimle°~~~= sessao.s~r~ta do . ~a~lamento. paraosnegÓcios~xterioresdos-a em poder relarlo Belarml- Os legJstIos oflcJaJ~ do alto Sovietes seria investido bre-
DO Corrêa Gomes. residente Da rlla coma~do revelaram a Supl:e- vement~ em funções governaC	 1 BeDera! BlllellCourl. 183. Desta capitaL ma Corte que em 10 de maIO, mentais não sendo d t 

__~_____,............._""""'-....""""'~ florllnópolls. 15 de AbrU d. 19'1. quando se iniciou a "Blitzk- h' e es ra
Selnnda.'eira MO'E TOMAZ WOOf?S. IlIourelro rieg" nazista, os aviões trance-In ar q~e o mesmo retol'ne ao 

___ ___il_0_v._-_l_7_ ses de primeira linha ascen- seu antIgo posto. 

O lener.1 P.p••OS diam ~ 515 aparelhos, sendo os I Compra, na CASA MISCE
CINE ODEON. CINE REX IMPERIAL ler.. sido prelo do Relch de 14 a 15.000. LÃNEA é saber economizar' 

-_o FDDI 160Z '00 Fou 1581 FaDe 1581:--- pelos .Iamlel =Jiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-- 0_- .- 

,.... 7 1/2 horll A'I 5, 7 I 9 hDrll A'I 5 I 7 30 hor.. Istambul, 10 (Reuters) _. 

SI!u"dl IPJIII"tlçõO do g.."dlo Formidív.1 1II09'."'" dldlcldo .0' Informações provenientes de 

10 f11"'IMPrl...mi.pdUoL"IT"ZI"ER~.CAOE· Aseosa~ão do "irco filhol dOI nOIlOI dbtl"tol Atenas adiantam que as auto-


n 	 f'lqUlnl.dorl" ridades militares alemãs pren-Y" 
1"-Co",pll"'""lo ""CiO,,"1 D. F. B. deram o general Papagos, ex

«Não estaDlos sós» com: H.rry POlI I o ·Circo !I"-No Circo (011) comandante cllefe do Exérci
com: Plul Mu,,1 S.ulzenl. 3" -A Co"quiotl 11111 Mú.ic. to Grego. A mesma Informação


No programa No programa: 4"- Hotll do 80m·Sorrllo acrescenta que o sr. l\'iavrou
Compl.mlnto - nlclon.1 D. F. B. COlllllllmlnlo n.cion.1 - D. F. B. 5" - HÓIPldl di Honrl dis, ex-secretário do l\'iinistro 


Sonho IJlvernlll. (Oll.nho) H6apeda da honra (Olllnho) 6"-Sonho '..vlrn.1 do Exterior, foi, também, prê
Foz-Moviatona Nawl. {Jornll) Prlço: ú"lcD 1S500 7° R bl S I 50. 

(com .tu.ltd.d.. di gUlrrl) 181",. Ili 10 '''0". -- O OSOO U00 Pesa sobre ambos a aCU5a
PrlçoJ: 2S5OO, 15500 11S0OO. PrlçOl: IS500 I ISIOO ção de "terem instigado a _ '",C.:,,_':t 


~~;_il~m~~~~lt~é~1~4~"n~0~"~~_~~~~~~~~~~~~~~~L~wr~l~d~l~c~I~N~W~".~~~~g~ue~r~ra~co~n~t~ra~o~E~1~xo~,~,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '.	 'i 
?!~.. ; 

o sabAo 

"VIB8•• ESI'BUIALIDAD:I" 

de WETZEL& CI A.--JOINVILLE Marca registrada 

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