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prestes a deixar a Guanabara, 
rUUIO ao polo SII1. As referidas 

:~~~~~r~l~ç~~~ l~~l~:~;~~ee~~::l~~~ 
para a róta e pcnuanência nas 
r egiões pola res, São pcseado
res nornegneses qne aql1í apol'

~:aOmp~~l~:e~I~~ eS~~:;l1d~~'~.~= 
g ress3 1'ão ao Hio 011 se segui

rão. deIJois, I,a ra o seu \Iaís d('
origem . I sso dCIle llde da sitlla
ção européia. 

As e Ulbar('uções, cuja parti -

O E lta
. ~.,. ' : ~~

da agora é csperada, pertpn- ..ara o 
cem à séric "Globo" e "Pul"" \\'ashingloll, 12 (De Hi('hanl 
th-eram a s suas bússolas l'eg-Il- Turnel' . da Assodatcu Prl·!.;!.;) 

:.~~:~:.da. no ~linistério da )la· ~e~\ ,Ji~;:\U ~::;I;'\\\':~;lt~;~'e:'~ll~;::: 
Afi m dc po,lc r(,1lI zal'lla r alllcri<:anos :is fôr~,as brilitn i · 

~~:I~, ~~~~Z~~~I::r~I;~ .',l~~a ~!~~ :;~I~~IlI:~ ~::;:~(":::;a:\\;~lli,:1 ~;:;t~O\' I(~,; 
ll'ovas de máquinas , snblll 1" Comissão )Ia\'ilima. que a nUll-

J . I . 
tendo-se. asshn, ao a pronto ~c- (- 10 11 que. em )l'C\' C, nunos 1101'
ral. D eixando a Guanabara. ês- te-americ'alh)S uH\'egal'iall1 ]>a
ses bar{'os \'ão nunnr ('o tU des- 1'a () ~lal' Venllc lho. 

~li~l~>~~ :~:~(~O:;~~à~l,lled i açõ(>s Xi;~~~ i~\~~~~':)ll~I~~Õ~~a~?~~'e ~(~;.1~~: 
. t 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I~~~~ll' ~~';;lt~~~a l~(:'~~:l i~~·~~~'lln~~~~~~::
MÁGUINA DE ESCREVER. veD o "anhadaH 11(' Olll l'n (·omllllÍ<'a· 

de.se por 1511$"00 ção da Comissão :\Iaritillla <I " 
Rua Tiradentes, 56. qll~ os (llllhan)lIC's para a C'hj~

Tratar com - Treme!. lia scriam alimentados "1l1 fn· 
t 111'0 prôxitll0. () qu(' 0 illt (! l'p1'(' ~ 
t " do por a l·r lllnaH I pssoa.5 (O 

O OURO SALVOU-SE I 1:10 (JII !' ° 'ai7x il i~ ' d:;~'ESlad'~~ 
Istambul, 12 (Reuters) - Pnid"s 'I China na gllcrra I'on-

Segundo se sabe nos círculos tra o .Iapão sl'r:i. p:Íra lelalllcn

, 

O 

ANO XXVII I 
_ 

Mar Vermelho I 

lávia foram ha tempo postas I\'Ia orlental pura o ('a lra l de 
a salvo, estando palte em se- SIIC7.. ponto "ital .10 s ist.pma 
gurança nosEstados Unidds, C (Ie lranSllortes (lu IllIpério Bri
palte no Egito. túnico. 
----_________iiiiiiiiiiiiiiii____ 

Dr ARAUJO-OLHos, OUVIDOS, 
• NARIZ. GARGANTA 

Especialista; assistente do Professor Sanson 
do Rio de Janeiro. 

Ceomulta!: Pel~. ~aar~~~' d~!8 3
10 

à@às6 12 

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.-Fone 1447 

Para as obras do porto da Laguna 
Rio, t .. (C'. lI.) - "bsi\ul\I /I Ilrl'sldpnh' 0111 HI'llllhlkll PIII 

dpC'relo.lcl IIhrlnd.., IU'lu llinl.'í·rl.. dn \'I1l~iill. 11 l·r"·,lIIn 1" I'j!
c·lnl dc~ \· Jnt~ mlJ ('UII'Ulo' IUlrn u('orrc'r ;tS d"slU"~ns (uhrns, .h~s. 

nllroprlnçõl!s e /H'lIisi<;lit·, d(' illl",n'i,), ('''111 n, I1l>rn s I' nlllll'c
Ihnmcllln do I'''rlo dll J.nt;lInn, '\lI Esln,Io dl~ ~lIlIln I'nlnrilln, 
sendo ('hl('o 11111 IllIrll Inll'nsifh'nr ns ol>l'ns dn Ionrrn I' (1IIhl~l' 

mil IlIIrn ('onclnsüo dns ohTIIs dI, n('l1stn~'I'III , nllllrclhnuumto 
]tnru ('urg'u .~ desl'lIrg'u, (~st()l'n~rell1 d e ('un'üu, nrllUl:1.t>1II dC'stl
nado li lIIerc:udnrlns (IIH JH~rnl, linhns ,';'rr..ns, .·nl~nllwlltn, fnr

• Fosforos, Cálcio, Arseniato, Vanadato, etc. • 
: Cuidado com a tuberculose : 
• Os Palidos, Depauperados • 
• Esgotados, Anêmicos,' • 
: Mães que crIam, Magros, : 

Crianças Raquíticas. • 
: SuperiO~eaoB~~~~::. FllI'lIdo • 
• Receberíio o efeilo da Irana· • 

..... ' '~. . ; --- . 


, , "-':'''''. _ . ' . 


MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente: Altino Flores 

Florianópolis- Quarta·feira, 14 Je Maio de 1941 N. 8243 lIal'{"l\lus d" IW\'ios nurle-;tllH!
l'icauos ('IH'gaclos nos POI'lOt-; 

do I~~ito. via I1Ul), VPI'llH!lhn , 

~ollh(' - s('. IICH'{'BI, qllP os IIO"OS
IQuem espera '''' i""s illdlllJlll () ralllOso caca 


.._... ._:;:;;--~ 

N esta fotografia vemos um canhão britânico, habilmente 

camutlado, e.m ação numa posição avançada no deserto líbico, 


atirando contra os ítalo·germanos. (Fóto de " British 

News Service". especial para O ESTADO). 


bem informados desta cidade, te annll.'nludo. 
as reservasd~ ouro 'da Iugos- O Mal"Vel'melho ,~,:m$tit\le' áPI'Ó"vitimas da enchente no Rio '6. do Sul 

... ' . .., . 
Por lnlClabva da colonlO gaucha, convldam·se as 

pessoas que queiram cooperar da organização de uma 
campanha em pról das vítimas d?, e~chente no Rio 

ill l~ (.~.;'=~ :::: ,l;~~sdh~~'~i~ l:=~i.>'1 .......... , 

lill(~ I'I'a eln AJellwnhn, ti SI', Hcss . LOIúlr(·s. 1-1 - Oh Irr..) - (À.)I,,,,.. 
tOl'IlUlI ·S(' uma I>I'('S:I, "aléin dus so-: nÍl":11l1 dt, lilasgow .qll(: I , u~~"tr ~\ J,'~ 

~~~:,~r:~;ri~~{'~~i:3;,!f;:':;~:.;::;~~~I!:·:':;~I~ ~?~,:rwt~:::i~~~~~i:,~i~~i'::;:i\~~~\~l{~::~:i~ 
bul ith~nlifí('ar;üo tlu SCII 1'(' r élll , só '1111' 1('\"011 a (·reito l~ slIa :Ilihll 

~Iillll'l~!~· jl·:::~~::~ ,"lia ~~:~lill~·:~ II~~II~~I. :;;II~\·)~·II[~ ;:~:~~~41'II.I.SI~~:I, S,I,~~'li n~~!~~I~~~~ . \~::{::!~I;g:;: 
sna ,h·s('id.. na E.'\t't'Jssia. t', aind a. ch' vi,' ti 11I~lah.'I...a 
('onj t'hu',u'um súhn' o IJUssin' ) .h·s· A ('cu'l a que (·1(' ('SI'I"(!"Ctl :10 sr . 
tino cio prisiOlwirn. Il il"' .. (-' 'IUt', !\t'J.tllwlu () ..údio .te 

:,~~('I~i:;:~:~~" I;~;;~II~I:~1.:1:;~):;~:;~,,~Ii s ~:,::f. :;~~~' I ;;::;I~,~,~~J:::::I:\~:::~~:\:";',~~~::::;~~:~;~ 

d o 

1IIl' nmdslu 

Che::::a;::rc~Snos

Ca iro, l-I (D, P .) __o EUI fou .. 

t ps e.xlra-ofidaiR dt'clal'u-sc 

:~:::~ ::,,::V:,~~'~:.::~I::~!:.á~:::~t l!111(t\ lrl~':;~ 
(I'ÜK diaR, t'0111 a dl(!~a<la de 
lIIa is ell' ~(J a \' itJl's !lol'l c-n l1W

ri,'a l1 oH.•\Jant"Il1-He l!Hlrita re

~:; :;~.::, ,~~~~a~,:: ~:~~~; :.~: ; ' : :;JI~I:; : := 
11 la l' !-te os aviões foram (lm.;em 

desespera "(· llrli"s.~\· idl .TollJ!lawd ·· 'll 

LOIlt1l'Ps. t.~ (l', p . ) "_" lJollllla1'{1t'II'O~ "C1'('t.~ H-':\Iartin ". 

(~ ,.':ll",,(,s ~)()lld(' IlI~: .\1<''''''1\1< '.'.' Compra, na CASA MISCE 
~Jl\'il~::~II',II',~() ":')l'rl"l:a\I;;r;~:',I,~:,_ i LÂNEA é saber economizar' 

ÇÕ'·R. Ha"'hi" .\Ii . o "',,'1',' ResOlvidO o caso doJ'(" 1'' 

hcl<l" ,lo l ra lllll· . """.iou a .lI,,\'- .Bosiljka.
IlIn nl('lI~a~( ' Il S a)lOH 11I(',,>;a-\ Rc 'rc (C M ) - F . ' . I 
L{( ~ JlS. ql1pixa ndu-s.'t' do I )(·r i~.(l vido ~ ~aso' do 'c'arguc',rOo' l'IC,gSOOS~

1 1 I I I

;jí(\:. el::::,l~ ~:~:I:~lll!~: :~: ;:1 4 ~'~II;::;~l\~ ~aaVOtrê~'~~~~~~~.· ~~;b~=~n~~Jl: ~ 

('l' t"la 11lqlll ('la~·êl(). pOl'qll1' IIHO gência a b órdo. o capitão do 
('}wg-anull os (1Il1dos q lll ~ l'Spl'- porto, acompanhado do guarda-

1.'.a~t~ ('ol'n'S )lo IH I l'll t c d.i z(' llJ. quI' I rntl.mór " pilr'osPceedtocrll,dadePOalcíCoiradOMcaormí
a 

as lJ 'o",~s "lO ItaHlll<l aglla r· a lei em vigor, ao desembarqlle 
::~t~jl~(::~lí(:~~ll::~C, II(~('(I'::(, (;:::~~'t'(:lt~ de sete oficiais c treze marinhei , 

ras, que não se submeteram às 
xal'UUl roglH ~ il'iI~ :I('l'~as 41111'all- exigências da Legação d a Iugos
~~C~Il~~~~t,~~ para guiar l)~ a\" if)( '~ lávia, entre os quais estava o 

comandante. que declarou não 
Também Islambul rc~onhecer à Inglaterra os di 

desmenle reltos dc _que se mvest; .sobre 
as questoes de sua patna A 

ISt~~~lbu1.~4 ~~. P.) - De- tripulação ficou reduzid; ~ a ~~eze 
saulOI I ~uu ·se, oflcmlnwnlc, (JII CItripulantes, na grande malOna de 
o Ill'esl\lenle t.m·o ItlOll1l se ingleses. Durante o dia e a noite 
lcnha entr""isla,lo ('Ol\l o dmn- o barco esteve sob a guarda da 
eele~ l~iller on eom Slalill ncs' Polícia Marítima. e hoje se rá 

~~fa:ded~o ~~!~c~a~~;p~:~~er~~':r:seh"J:' I~~r~~s:~ra:, r~~ t_es_' _UI_tl_IllOS dtas. entregue ao cônsul inglês. 

Felipe Schmidt n . 36, 

Advertência «yankee» à França 
Vichy, 14 (U. P,) - Informa-se que o embaixador norte

americano, almirante Leahy, advertiu o marechal Pétain de que os 
Eatados-Unidos não tolerarão que se modifique o "statu-quo" da 
África Ocidental Francêsa, incluindo Dakar. Sabe·se que essa adver
tência se relaciona com certas informações, segundo 8$ quais a Ale· 
manha está negociando com a França a utilização de Dakar e ou
tros "ortos do Atlântico. 

Produtos CATEDRAL 
áivendana FARMACIA ESPERANCA 

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6~2 
(Defronte à casa Hcepcke)

68 alI. v. ·-32 

As relações continuam normais 
I~-.-......-;.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-III--.--.-.-.-.-.-.-.. . . . .-;.-; Mas... manobras prosseguem----- .. .. .. ----- as lambem 

Dr. MADEIRA NEVES- médico upecialista em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO Rio de Janeiro 

Consultas dilriamente pe1a 11~I.~h:~sdU \'! 1\ l~or~O:ls 
Consullórin: Rua João Pinto D. 7, 80brado - FODO: U67 

ResidêDciH : Praça Gelúlio Vargas, D. 10 - FODe 1504
JHlclmelllo d.. clltlrg'in llr';llrill ' e olltro~ IIIclhnrnlllcnlos.c·······················: O Japão inquieto e desconfiado•• TRANSFUSA-O •• Tóquio, 14 (Rellters) - 0la guerra européia se alastrar,

jurnal "Kokumln ", órgão do os Estados Unidos unit'-se-ão 
• • Exército japonês, em editorial à Grã-Bretanha. Seria, (Iortan

:I'iU'(,OIl , H (lI. T .) - Os l'Í1'l'ulos afidais soviéticos des
lllCttlmll Ile nmneil'u (:ategórica n notíeia divu lgada llO estran
gc iro sohre 11m Ilróxi mo cneulltro 1"'5soal d(' ~la1ill e HllIcr, 
u(:rescc nléludo ()IlC as rc1açõcs ent re os doi~ países continuam 
normais dentro do Quadro do pacto de neulralidadc tCllto-rns
so, assi nado em 1939. 

Os mesmos círcnlos a diantam 'Inc os grandes efcti\,os dc 
lropas du cxéreito vermelhu, lo"alizados nas zonas fron teil'i
ças da Ucrânia c da antiga Polônia, realizam apenas mano
bras normais da cstação do ano e Ilcrtencclll às guaru ições lo
cais encarrcgadas de zelar pela integridade territorial da Rús
sia, na Europa, como guardiã (lo llUís dos So\'iétes. 

••••••••••••~•••••••••••• 

• DO SANGU~ (MARAVILHOSO) • de lll'imelra pâglna, escreve to, perigoso formal' a COllcJU~. Grande descobert- • 
~ • que : "o Japão não poderá fi- são apressada de que a vitória • 
'. Com 2 vidros aumenta o pêso 3 quilos • cal' de braços cruzados no caso alemã significaria a paz no • para a mulher : '. 
• Unlco fortificante no mundo cOln 8 elemento. tônIco. .~: i~~r~~n~:r!a~e:_s~~~~~~~~ Pacífico "'. • . 

permitindo à Rllssla ficar de Fl.t4Jt triste, IDe....(Ir' • • 
mãos livres na "Ásia", em tro- Tens bronqaJte? Ea&ú co. t_' • '11' • . 

~~ ~~v~~~!~·~es fornecimentos :.sl~ ~I!."":'~~~T088" : 
o Japão. diz o mesmo diário, --- • 

deve-se manter em guarda con- Advo.a. ferido pelO 
tra uCjlla lquer IlIlilatAral ~ filhO do pr I 110 • 
oportunista transferência terri- _ • • • 

~O:~:~I~~I;'\ p~:I~t~~~:~~~a p~~ nai~~ir!;;i~~n~~;, ~~~t~~p1~: :
~:~~::sO~~t~~~:~~~~I~;te S~~ ~:~~~:a O~:!:~'I;~OI~~t~i~:~:~: . 
condições fundamentais para Cachoeiro do Itapemirlm. Fi- • 

(O R~.I."Dr VIeira) • 
A mulr.el não sofrera dores • 

. • . 
.AUIIIA AS eDLlCAS UTERINAS · EM 2 HORAS . 

. ... Emprell'''-H com VaDlall'em pnra • 

;,(I.., __ ~ " '. .mb~ . a ..p....1~ .•~p~l~ I';.. ~:II ..~:~I:: ...• .r::llt~~:~C 
' ti> , ~ . "'.;:.. b~~~io~cmorra8Ias e Dôrn Doa . • , 

B' poderollo calmanle e Rell'u- • 
• fUMO do IIIIDgue e a looiflca- • que uma nova ordem mundial cou ferido , em estado gravíssl- • ledor Por excelencJa, .. ' . 
• çiio lI'erlll do orll'aoiamo com o • JlOssa Bel' reallzada". mo, Oadvogado Fernanllo Drn- • ,· PLUXO seDATINA, pela aua . ' 
• • O (,olllelltarista jlolítico sr. 1II0nd Junior, sendo autor do :. • • çomprõvada . encáclaõ te receitada _ • 

• . . •• ~~i~·~I~~~afs~~~~~~·I:~~7. I~~,ej~~~ ~~\:~e d~ (~~;e~:~t~~~~~. !!I:~;.. · PO~r:~~C:CJ~g:.vrj:ICco,:~onrra. · • . 
••••••••••••••••••••••••• senso comum é suficiente para Fernando de Abreu. O crlml- • H 'em tOda ·aparle. ":.. • .... 
• moslrar, com clareza, .que, se nOBO foi p're8~. • •••••••:~• ••.;•••••••••••~ . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•N() ,Sell posto de LEADER do comerCIO local 

IA. .-.......~...r.-. apresenta 


:Ó i ,maravilhosamente belo e cololsal lortimento de 


Mi!,QY I D A D E 5 DE I N V E R N O 
J "5 Qualidades insuperáveis 1 Gôslo inconfundivell 


-~LTAS NOVIDADES DA AMERICA DO NOR~IE 
. .' <lPreços de sensação ! .<.,. , ( . ~r~~os ' , ~e .tentar! 

l\lg~ns. preços a <tí1111c, ·· 'ae "amostra" 

c..... _ rilé >ct8iéHI . 1jÔ'iôoo C. :aosEb,'•e. •. .... . .. sl..'.......Or.• d'.·, · •·Pe·•rAsi,Ro·. ,"' · · aHsO~MaE 1.S0000:.~00EM ARTIGOS PARA SENHÓRA~r; 'a '.· \M:.rd·.·'·'e·.tAu·.•gRd·.·.•'To·b':••G.·a••·..~:·•··'s.··••••••.....u'~' . · IPn. -e.:'· ·. ' bAr· eos· . · IlmrPao,rdtanitoe:SAcpabHamIoLsCdeOrecle9be4rl.os9N5
BOlero•• p6lf!~<' , ;'a ) .,."'" 285'.CíO.0 
Cuaco. - p6l. . i "\, 3501000 Idem, SIlP.. erlor.e.I,;- I.or. ro .C!,e seda, a 1.45.000ITambém recebemos os conhecidos ridlos

MantAu. fl,U•••mo. em pura 1I _.:>90'000 Swetersdepura la a 42.000 

06"1'0. - ...... R....rdl, Martal, Capas de ' borracha a 98'000 ' OLYMPIC 


LIIIDIUIMAS .LUZAS DI LA Recebemos is--oalamadissimos 
cujo preco, a titulo de reclamo, seri de

=UI=O~~::::lr:~il:,~·c:~~~A~de::: IERNOS FISCHER 
C..... de ""acha p.r.....nln.'; ' temos 	 760$000 á vista 

....IU..... ".rlechKl... . a melhor conleccão do Pais. (5 válvulas, onda longa) 

TAPETES CONGOLE,y~~, :~ASSADEIRAS, STORES, O melhor stock do Estado. Os melhores preços. 
Vamos, ne~t.~ e,~ta'~ij:9';êleinverno, trabalhar com amínima margem de lucro 

Os nosso'â pre~i~\i!~~~s~nt~~~~o . a~~lbor retri- I AS MAIS BELAS NOVIDADES dos grandes 


baiSlOn:sdt~~di,~~~0Ir~,~:~W{,~J~~nda que I .d:~,~~rO!e~~~?~~da~~J!G?e~:~~~a: 


A MoOeX- ..a 
• ••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••II••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ..•,' .. . 	 .
•• 

r 11 elróloo	 éUI8 loolia I· 
-'.. 	 .. 
~ . ·· • 	 .•' 


• 	 Opinião da Imprensa r!~~t A primeira Companhia • 
• 	 registo e:~~~:~i~efá~:' d~co~~~ir~tann~~a~~~or~re;s~eir~ign~p!~ Brasileira que receba nos • '. 
• 	 sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni- Estados Unidos diploma . A' 
• 	 dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber, e medalha de honra pela . t · . 
•• 	 nesse país, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos apresentacão dos produ- '_.;..'" . 

fundamentais para a economia do mundo e exatamente na tos do petróleo nacional. . 
: 	 GRAND:'v~~!:~S~~n~~ ~~ec%~~AcYa~~~'NAL, que vem ::;)X~
• 	 i:~í~~:in:~ Seu~.!10P~~I~u~:t~?~~~SSi~::rj;:ids:sb-:;o~~~~s ~:~ e 
• trolíferos em Tremembé. Capitulo .. dos ESTATUTOS • 

• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art. 4° - O capital representado pelas acões • 

• d e·honra concedidos pela direção da Exposição NaCIonal de comuns é de Z.SOO (dois mil é seiscentos contos) de I • 

• 	 Nova York , em virtude da apresentação do mostruário que réis, divididos em 13.000 (treze mil) ações de ZOO$OOO I' 

a Cia . PANAL remetêra para aquele certame, compreenden · (duzentos mil réis) cada uma. 
• do êsses produtos. Art. 5" - Cada ação da direito a um voto. 

• Depois de passar pela fase inicial de estudos comple- qualquer que seja o número das ações do acionista . • 

• 	 tos dêsse importante problema, a Cia. PANAL está constru o Art. 6" - As ações integralizadas poderão ser • )< 

• ~~:l~~~~r~:~r~l!~r~~:oi~:~s~l:~ P~~:s~~a:~;a~~~a~m ól;~:nl~~ nomina~~~~s7~~PAr~~!~~·riQ fica autorizada Q emitir • 

: brificantes , CleosotO, fenil e numerosos outros derivados. até 3.000 (três mil) contoa de réis de ações comuns e : ' 


• 	 para da~e~A~~~ r;:r~~~~a~!~, ~e ~l~,;;;:~~~a :i~alco~~u~:~: ;:!c~~i~~O(v::I~er ~~I)ZOO$~s(:~ze~:~sd~i~Ç~~) p.:~: • 
• 	 gresso moderno, que é o petróleo, Todos nós devemos sentir· uma. com os juros fixos de 10 % (dez) e com direito • 

• ~~sc~~;~~~s qdU~ v;t~ri~e~~~id~ P~~~;ec~~:;t: n;o;ã~~~orç~: ~c~:ade~l::!~~:~ta ~o~!r~J~~inze) sobre todos os • 

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


mente em prol do enriquecimento do n09SO país. ção às comuna, dd-se quanto aos juros e dividendos. 

• 	 IUIARIO DE S. PAULOI I
I• OportUnidade única para o emprego de capital 	 •i 
: Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIÃo ' .AMIN : 

: 	 " .,;\, ... ...• . ' ' / \tl\ : 

: ••••••••••e••••••-•••:••••••••••••••••••••••••••••••••i ,•••••••••••••••••••: 
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Indüstria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 

Seltos de Borracha-Mangueiras-etc. 


Produto! da 


Gia. Goo~year ~o Brasil 

com Fábrica em São Paulo 

DISTRmUIDORES EM STA. CATARINA: 

Carlos HC2pcke S.A. 
Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul 
- Joinvil!e-- Lages- sao Francisco do 3ul. 

Mostruário em Tubarlo. 

.-----'--. Por nio lcr cuidl do, com 
3. dc\"idil atençio. nl limpeza do seu rnotor~ 

\'c-sc l~orl o Snr. obrigado J. dispcndioso$ con4 
Cl-rt05. O que se d:i. com o :'I utol11o \'cI d.i4se mui to 
mai5 aind.1 com o nrg.lnismo. miquin.1 complic.1dJ. 
e del icadíssinu . O 3p.1n:lho r('n.1I, por exemplo. 
requer especiais cuidados de limpel.l e desinfccçj o. 
• Exc:cute-os. periodicamente, com HELMITOL 
de Ihyer c: e\'i\ad dis túrbios nJ. s3úde presente. ' 
asseGurando~s(\ além disso. uma \'clhicl' sadia 

. 	 C lr\TC de achaques. 

QifO
SE OSRlnS vÃO BU1 
, .ASAlÍDl.tlOA 

.·'()41ELMITOL- EB 

&4-lb@W·"ii1ilíiii .'.Lj.jl:,.i 

-UOYD BR-AsILEIRO 
-PATRIMONIO NACIONAL» 

no Sábado, e para o Sul na quarta· feira): .COMTE. AL. 
CIDIO., .COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENÉVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e -MIRANDA. 
LINHA filO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

TUTOIAIFLORIANÓPOLlS . 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 
COMTE. ALCIDIO: dia 19 de maio para Rio Grande 

.Pelotas e Porto Alegre. 

cOMTE. ALCIDIO: dl8 26 dI! m810 para Paran8guã, 

Santol, Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, I1béus, S. Salvador 

e Aracajú. 


'; 	 DEPE~ti\~~ tEfio~~JE~S~EõYó'A~~~.e~~~~REN-

AgênCia-Rua loao Pinto, A,m.~m - Ci'. "d"~9 - Fone 1007 12 .- Fone 1338 

H. C. DA COSTA - Agt!ntlr 

• OTIII- .......,..... " ti ......., 


7·) Peilor~ de hacinita 

Óllma casa para neg6clo am 

110010 canlral da cldada "'rua 

Tlradlafe., 3); e lambém, sa 

vlada fodo o malerla. de IA

brlca de arfalafos dI couro 

A tralar com o prollrlalArio


Engênio L. lalrão, 

142 v·23 


11.------------------
Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 


Moleslias inlernas, de 

Senhoras e Crlancas em 


Oeral 

CONSULTORIa : 


Rua Felipe Schmidl-Edili 

cio Amélia Nelo--Fone 1592 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 


RESIDENCIA · 

Av. Hercilio Luz, 186 


- Phone: 1392 -

Attende a chamados 
14 

08. 	 RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll
n;ca do 

Hospital de 
Nuernbel'g 

(Prols. L. Burkhardt 
e E. Kr9uter) 

Especialista em 

Unu·gia Gl'I'al' 


Alta cirurgia, gyne 
cologJa (doenças de 
senhoras \ e partos. 

Cirurgia do QY8tema 
nervoso e opFfllções

de plastlca, 
COD8ullGtlo á ruI.! Tra1a
no. 18 (dlls 10 lia 12, e 
dM Ib ás 1t>,~O) Te l ~. 

pbone - 1,2&1 
Resldencla A rOa Ba
teves Junior, 20. - 
Telepbone -- 1.1Jl 

LINHA ARACAJUfPORTO ALEGRE (Para o Nort"I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~~1I 

---------------------:13.097 - Silo Paulo. 

MARLI TEBESINHA 
e 

LUIZ GONZAGA 
par ticipam aos parentes e 


amigos de seus pais, 


ANTONIO e NAIR SOUZA. 
o 	 nascimento de sua 

irmãsinha: 

STELA MARIA. 
Fplis. , 8 de Maio de 1941. 

Represen\ames e 
, viajantes 

Precisamos para todas as I 
e zonas do Pais. Negócio sé· 
rio e lucralivo. Ótimas con
ções. Carta8 à FABRICA DE 
FOLHINHAS Ref. 601, CalX8 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
faça uma visita à firma 

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 


Agentes Autorizados dos afamados Rádios 


PI-tILIPS 
Vendas à vista e a longo prazo 

CASA ANTENA 
Mudou-se para a mesma 

rua Tlradente8, D' 56 
ElllHlclalldade em callHrtal de 
rAdial I dI IPanlhal el..rlco. 

Im lIeral 

Seriedade e prontldllo

Preçol ao a1çançe da 


- todol-

FACILIDADE NOS 


PAGAMENTOS 


Co pcanhll Side,QrBicl Hac1oR11 
Participamo. ao p6bllco qu. "a.h,ca, Da 

Ag~ncla ; do :;BancodoBra8IJ, nelta cidade, ald 29 d. 
:e~~gr:I~~~~;~i~~~tenda .. de ações da .Compaa.bu 81

. Cada ·;tliulo é do valor .de duzentollmll · réis 
(200$OOO)r devendo a prlmelrll pre81açllo(20"lo) Ber 
paga à vista ·e as qUltro restantes, de 6 11m 6 meses. 

Sendo IS ações nominativas e só podl'ndo ser 
adquirIdas por Brasileiros, solicita-se aos que pre. 
tenderem adquiri, las a prova de naclonalldadll bra
sileira, a qual poderá 8er feita medlantll a exibição 
de carteira de Identidade, certidllo de nascimento ou 
de casamento, ou de;:reto de naturalizaçllo. 

Em se tratando de firmas, sociedades ou em
presls. deverão provar, também, que silo brasilei 
ras, Isto é, constltuidas e registradas no Brasil, de 
acordo com as leis brasllelra8. 

A Companbia Siderúrgica Nacional reserva· se 
o dIreito de encerrar a venda antes do prazo estio 
pUladO e fará rateio, se a suhscrlção do público
exceder o núm ~ l'o de açüt>s. 

Florianópolis, 7 de Maio de 194 1, 

Pl'lo BANCO DO BR ASIL - Florianópolis: 

João Leal de Meireles Jr. José Pedro Gil 
Gerente Contador 

s 

PERDEU-SE 
Perdeu -sc ontem , pc la ma nhã, 

no trecho compreendido entre a 
rUa Trajano (C onfeita ria Chi 
quinho) c a rua F rancisco T olen
tino , pe lo C{lCS. uma carteira 
(réclamc da (· S u!·América _) co n 
tendo 70$0 00 em dinheiro e um 
b ilhete da Lo teria F edera l n" . 
3. 144, para a extração do dia 

~":""{=~~-i>=~--=~=~M-:: . · 	 ,I :..C=·~=~-:;c-=:;.=:~=.i"~=~== ~lJ--~··1 t~aj:~ils~:~ Vi;~=~:::=~==~==~~=='L~t4~=M~	 ~:~e~~

lACCE~~~.".r!.~i~i~·i~·'~~~l.il~·~t~~~"çli~"m·~~!~~~'~M.1
~~T~~,f'·FIIAHCllto GIFfVIIIICIA:-11! DI HARCo.ll-IIO 

AVISO AO POVO CATARINEHSE 
linha direta Porto Alegre-Florianópolis 

Empr~sa Jaeger & Irmão 
Saídas de FlorianópOlis às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às quartas, 


sábados e domingos 


L Acreata am FlorianoDoU.: DAVID SILVA 
PRAÇA 1~ !)E NOVEMBRO 

AS LÂMPADAS 

EDISON - MAZDA G. E. 

OFERECEM AGORA ATÉ 


20 % MAIS DE ECONOMIA, 


Compan~ia • Aliança ~a Baía. 
Fundada em 1870 Side: BAIA 

Seguros Terrestres e Mal"Ílimoo 

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:WOJOQO
Reservas, mais de 54.700:000$ 000
Responsabilidades assumidas, :!.929.7I 9:000S000Receita 28.358:717"970Ativo em 31 d~ dezembro 85.964:965"032Sinistros pagos 7.323:826'800Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 22 354:000$000 

Diretores: 

Dr. Pamphilo d'Ulra Freire de Carvalho. Epiphanlo Jose 


de Souza e Dr. Francisco de Sit. 


Agências e sub· ~gências em todo o território nacional. 

Sucursal no Urugu;\i. Reguladores de avarias nas prIn


cipais cidades da America, Europa e Álrlca. 


Agente em flOrianópolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA PELIPE SCHMIDT N,' 39 


Caiu postal 19··- Te/UlronIl083-l!nd. Til. _ALLlANÇA_ 


Sub-Agente em Laquna, Tubarão. ItaJaf. 

BlumenCIU e LaQ'e., 


19:MPUREZIIS DO SD"G~:S;3 
Attosto. sob a fC do meu 

Ir40. qua lendo empn.'gado o 
"!LlXIRO! 
NOCU!IRa ··, 

, nos çaSOil 

dr: hem a · 
\ t opa thi a s 

syph i l t l i . 

I ~ra~~ : C~I~~I:: 
/ ~;In'~ ~~~' 

, ......../' i'H~ roic o e 
d Cm 3 Si<.ldo 

.Uicaz n as i mpur e za s do 
sanguo. 

lBuatu - E stado do Cc<s rA 

Ass. - Dr. Baptis ta do Ol iveira 

IVENS DE .ARAUJO e 
FAMILIA 

ao tra nsferirem sua resi

dência pa ra o Rio de J a· 

nei ro , e impossibilidados de , 

pessoalmente, despedir·se 


de todae as pessoa s de 

suas relações. tazem·no po r 


êste m eio. 

10 - 5 - 1941 


195 3v-2 

Dór de dente? 

.. I ••H•••I••••••••••• -'" 
-li..............~ 

..........c...___.c........ 


Acácio Moreira 

ADVOGADO 
Consultas e pareceres 


Ações civie e comerci8is 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 


Fone 1.277 

CÃO 
~ 


ESPEClORANTE ·ENEIlGICO 

AllTlSI.!:<A~! ~~ELEMQA _ 
AncçllES DAS VIAS RESPIRATORIAS,-.u 

$""N6 
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Com ou sem liquid.ção, oi nosso. .rtlgol, .lao.e!"p~.o, !".bbar.to. d. pr.ç." Verifiquem e confrontem OI nOllo, preço. P'rI o mil de 1D. 10: 
ARTIGOS PARA INVERNO Alvêjádoe@peclol, peça'tde lo metro. t4~C)(I1 DI V.1. OI 

Cobertores especiais para solteiro 11$200 Alvejado da melhorqulIUdlt,dl',peça 4. lo metro. I~o La ROI ".rl~ aonlo 11000
Cobertores especiais para casa\ 13$800 Mürim mercerizado,bolll .ilrUltó{p~ça.' de 1? " m~tro8 17$(100. Terna. d. c"~lIIlr. p.r. hOIll~U, • cOllleç., d. iJoIooo
Cobertores Xadrez pllra solt~iro 14$800 Cambraia espeJla!, enfestada, peça,de lo Jardas , 16$~00 TeÍ'nos cde' brlm'jparabomeDl', .a coml!~.r de . . ,..,~ 
Cobertores Xadrez para casal 111$800 Cambraia lDercer.zada.enlestada.peça de lo jdas 18$:>00 Camisas para homeÍls,a começar de . ;'f!!f8$0Ô('
Cobertores j:ara casal, em lindos desenhos 30$000 Morlm de cor..bom artigo, de 1$500 e 1$800 Cuecas para homens, a começar d" . ·..3$5,00
Cobertores de meia 111, debruado em selim, para Cretone melo linho branco, largura 1.40 3$800 Calças feitas para homens, de 8$. 10$ e 12$000

casal ~5$000 Cretone melo linho llranco. largura 2.00 5$500 Jogos para batizados a partir de 12$000
Pelúcia lisa, bom artlgo, metro I$~oo Cretone melo ".nho branco, largura 2,20 6$000 Suspensórios para rapaz 2$500 
Pelúcia estampada, grande sorlimento 2$000 Cretone melo linho branco. largura 1,40 4$~00 SuspensóriOS de couro para mocinhas 5$0CI0 
Pelúcia estampada, superlor€s 2$500 Cretone melo linho cores, largura 2.00 6$000 Jogos de couro para rapaz 8$"00 
Pehlcla estampada para quimonos, cores firmes 3$000 Cretone superior. branco, largura 2.20 8$000 Bolna8 para col~gials 7$000 
Pelucla fustilo em !1lversas core~ 2$900 Chltão superior.. lindos padrões 1$500 Porta escova 2hoo 
Cachás, de 1$&00, 2$000 e 2$500 Heps para corllDa, bonitos deseo!lOs 2$00L Fita métrica 2$000 
Esponja peluclada 3$000 Reps eofestado para cortinas 3$000 Lenços a partir de $~ 
Espoojas em lindos padrões, 3$300 e 3$800 Colchas para ca.sal 12$000 Veos para noivas to$GOO
Esponjas escuras para senhoras :-1$900 Colchas mercer~7.adas para solteiro 11 $oon Grinaldas pllra noivas , de 5$ e 10$000 
Casemiras para denhoras, a começar de 11 $:'00 Colchas mercerlzadas jlara casal. 15$000 Ligas de borracha, plua ~enhoras 1$500 
Caliemira8 Angorá, para costume t6$000 Colchas mercenzad~s brancu para solte.ro 11$~oo Blusa de .Iersey. 10$.13$, e 15$000 
Casemlras Xadrez, para coslUme, pura 111 20$000 Colchas branca, meIO linho para solteiro 14$~00 Sobrinhas modernas, em gorguriio chomalotes 18Sooo 
Pull·Owers sem mangas para homens. 6$900. t 0$ e 12$000 Colchas de veludo parll cuslII 22$000 Sombrinhas modernas em selle 28$000 
Pull-Owers (~Ipudos para homens 12$000 Colchas dP s~du. com ~ico. Jlaro casal ;)5$000 Copas para Bebês. de 9~, 12$ e 15$000 
Pull·Owers c')m mangas e feixe para homen€ 16$000 Colchas de seda. com Iran.p'R para casal ~8$000 Casaquinho de molha para Bebês ::$500 
Pull-Owers de pura la. sem mangas para homens 1&$000 Colchas de pura seda, com franjas para casal 58$ono PorIa nlqueia 2$500 
Puli'Owers de pura la. para bomens 25$000 Jogos de renda. para quartos, 7 peças 28$~00 Cümis8s Socegll Leão. para rapaz a$500 
Coletes sém mangaR para bomens 10$000 Pano en!estado para colchão _ r. .1$"00 C..mi~as com fecho , p.1Ta rapaz 3$500 
Coletes de pura 111. sem mangas para homens 18$000 Toalhas p.li~~ rosto, d~ !$. 1$:)00.2$. 2$;)00.3$000 e 4$~00 Camisas Socrga Leão. para homens 4S50c,
Coletes de pura lil com mangas para homens 23$000 Toalbas 11Iglenlcas, duzla 6$"00 Camisas com techo . par.. homens 5";000
Terninhos de malba para crianças 10$000 Toalhas de banho em c?res 7$000 Pastas de couro para colegiais. de lOS e 13$000 
CasaqUinhos e blusinbas para crianças 5$500 e 6$000 Toalhas de banho, legftlJ!las Alagoanas 7$000 Malas para viag~n" , temos grande sortimento 
C!lsacos de malha para eenhoras 9$000 Toalhas para chá, com 6 guardanapos 12j)Soo Babadores de organol 2$500
Blusas modernlssimas para moças 15$000 Toalhas p~rR chá, com 6 guardanapos. lindo desenho 15$000 Escovas para roupas . de 5$ e 6$000
Sohretudos para rapaz. 8 começar de 6 
Capas para col~giais. a começar de ~~~~~~ t~~~l~~~r~~n~::: ê:~:s~~â~ ~~~e guardanapos 2~~~~~ P E R F (J M A R I AS 

SE D.'\ S Pano rend..do pO.ru cortina. metro :8500 Leite de Colonia. vidro 5$500 
Seda (açoné 2$800 T E C [ D o 8 Esmalte Cutex. vidro 2$800 
Seda Roma!n, artigo superior 5$500 Linon 1$200 Creme r-lIvea, médio, tubo 3$.)00 
Seda (iranitê 5$000 Llnon estampado lS500 Bliton, Michel , Zande e Taoge 2$800 
Seda Peau Dange 7$800 VolI liso 1$~00 Baton Tentação 1$500 
Seda Laqué./isa, listada e xadrez, bom artigo 3$500 VolI estampado de 1$5. 2$, 2$5 e 3$000 Boton Volgate 2$Õ e a$300 
Seda Organza em xIldrez e listas (para 6aldar) 8$300 Organdl liso 3$000 Rouge Adoração 2$000 
Seda Org,mza, ' estampadas modern~s (para saldar) 9$800 Crepoo para quimonos 2$5 e 3$000 Rouge Royal Bri.. r 4$000 
Seda com bolas 6$500 Fustilo branco 2$800 Sabooetes Rualce, Carnaval, Colgale e (;odiva, um !$ooo 
Seda estampada dp 5$, 7$500. 9$ e Í2$500 Fustão mecerizado em cores 3$800 Sabonetes Llfebuoy, Gessy. Lever. Palmolive . Eucalol 1$400 
Seda à Jour de 5$000 e 6$000 Merinó em diversas cores 2$800 Talco Malva. lata 2$7 e 3$700 
Seda Lumlêre parIS combinação, largura 90 cento 10$000 Merinó preto mercerizado :;$000 Talco Ross. lata ::!$8 e 3$800 
Seda Langerie, de 6$000 e 7$000 Zenr, de 1$5, 1$8 e 21\000 Pasta para dente8, Alvidente 1$500 
Seda Lumlére lavrada, artigo bom 6$000 'rrlcollnes. de 2$5, 3$. 4$ e 5$000 Pasta para dentes. Colgate 3$000 
Seda Jersey, largura 1.40, 8$500 e 12$000 Brim branco e azul marinho . para coll'giais 2$000 Pasta para dentes, Kollnos a$300 
Seda G1vré. artigo bl'm pesado 9$500 Brim azul marinho mecerizlido 4::;800 Pasta para dentes. Ges~y 2$500 
Seda FrlsoUne de bôa qualidade 11 $500 Brins diversos a começar d~ 1$300 PÓ de Arroz Royar Briar e Gally 3$000 
Seda Xadrez, de 6$000. 6$7flO e 7$000 Mescla superior. de 1$8. 2$5 " 3$000 Pó de Arroz, Adoraçíio, 2$ e 3$000--' 

CAMA E MESA Opala lisa, de 1$2. 1$5. 2$. 2$5 e ~$ooo Pó de Arroz, Lad~' 2$500 
Atoalbado superior, larg'lra 1.40 3$Soo Opala estampada, de 2$. 2$5 e 3$000 Pó de Arroz, Coty 5$000 
Algodão bom, peça de 10 metrns 10$000 Cambraia linlssima. largura 80 cenlB. 3$500 PÓ de ArrQz, Malva 3$ e 5$000 
Algodão superior. largura !lo cents. 14$~00 Selim estempado 3$50n Loção Mlllva 18$000 
Algod40 eu(einado, especial, largura 1.50 35$000 Brim xadrez para o curso pro(lssiooal 2$000 Oleo Dirce 1$000 

13$000 Brilhantina AdoraçÃO iI$ãoo 
aind., um grilnde sortimento de mein, linhils, fitlll, rend..,~CÃM' I,iFNTAL"'''E':':.;,'5. "OlR%

clSemirlS, capas e muitos outros artigos. 

PREÇOS BARATOS.-RUA. CONSELHEIRO MAFRA 15. VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 
A EstOla Jean Brando em sua tasa por correspondlntlaI 

Amir S. Brito e EIi
Devldamenle rllll1rada 1Gb N: 5" em 1918 Garcia di Brito 

Dfl lições, sistema moderoo, para se parti.cipam aos parentes e '" ,. habilitar, mesmo sem preparo, á profissll.o I pessoas de suas relações o 
de guarda-livros. Ensino com o auxtlio de nascimento de sua filhinha 

-;;;; 4 livros que guiam facilmente como proles· SUELI 
V, sor particular. E cómodo habilitar-se ao pé Fpoli•. 9·5-41 

'. . ~~s~oso, ~~::o ~~~~re~es:!e~~erJiço;e:'(~Z:e I~~~~~~~~====:~I.6r. (ará em 4 meses e um diploma graUs es· 11I8TITU1'8 ti 'lIe.Tlca 
Proprietários: J. Moreira & (iil. peclallsta em contabilidade. cuslam apenHs CLlla 

300$ em 6 prestações. Peça prospeto hoje mesmo, ao au- or. oj.IIII.MmlllíI.nn, 
I_=-~~~~~~~~~ Itor mais conhecido no Bras!!. Port~lt.al. Arrlca; tem mais Fnrmado pela Unt"iireldàd. de .MAIO 8 

Foi entft'gue à ;Jrestamista Waltrudes Krauser, -~ Camisas, Gravátas, Pijames ~: ~?u~~~:s ::o(~nj!:~ Br~:~~I.a~u~a~~I!~aU j~. ~~llI9ré~~!~ Com pNlI~ea::~;::~',~peUi 
residente em Joinvllle. possuidora da caderneta Meias das melhores, pelos me- 1376 São Paulo. . ~=:.u:a~':.=.'i:';:~=':;1:: : 

.n. lêl.';93, o prêmio que lhe coube nores preços 56 na CASA MIS· -----------------..;..---.1 Ibo geDlto-urlDlrloJIo .bOlilq ".,em merclldorlas no valor dI> rs. C_E_L_Â_N_E_A~.,,- Rua Traiano. 12 ASS~I:i.t~U}'é~~fili ': . 

6:250$000 Antenor Morais Dr. PaLilo ),Tilvàr.. 
contemplada no sorteio de 5 de MAiO de 1941. sa.GUfl SAlGUEI Sa.6Ut1 ~~r;a~~or-d'!!~!X~~çJ,~=,,:@ipuprriãO JC)gntista Slo Paulo,. B;g:.ialIzaolO _ UI. 

ed~'m~ de~~ u.a•.,.Das 8 às 12 e das 15 às 17 . 
Oabinele \ffdé\tRilO X 'MAIO 19 Miguelinho. 6. FLORIANOPOLlS. :&:~6~ue:Cid.rIIO~s:.~,,=:, 

rcltllz8rá no dia 19 dI' MAIO, com um prêmio II'=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I cora_o. r~ ~'WiiI'i 
em mercadorIas no valor de rs. 6:250$000. 

fl!~:;~~~:I:~~ j llll....---------------~---..IRad'~"::=': ....... 

Mais um rormldâvelsortelo a Crédito Mútuo Predial 

1rna::II=t.d=.., 
0If~ ~=:- lntMN . ".Farmácia .ccEsperansa» 

MetaljôUa_ ......
do (~=~,'~=---=.:r .Farmacêlltico NWOLAUS IWo~.~ ••IICIO......., •• 


Hoje e Im.nha .eri I su.preJ.rida_ OabLDctt 6t ~"IJIU 
orog.s n.cionlis e ·· estr.ngeiru ~~~ 

de borr.éh. ...-_ ,,______1111111111111111, Homeoplti•• - PerJum.rill. - Artigos .._lJor...~~. =: ;:~~:.da ." ~4o~ 
Garante·se a~exata observância de receltuflrlo médico mo, ,''--- .... - • ....., 

foi, é e será a casa onde se servem os .~...::..""~~.~
mais saborosos pratos aos menores preços PREÇOS MÓDICOS ~ .,.;.J:i lIKQe .... 

REFEIÇOES A QUALQUER HORA R. Conselheiro 'Mafra, ,4' e .5 .(edificio · ..... q..~..7 ..::5=~.do r .... .1 Mercado, frente à Cása.Hcepcke). . •
Rua João Pinto - 27 fone 1642 .. T..... ~• • 

P lORI+"!N i:.O)~i O ' L I' 
,"~;;:~'-y 
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o Estado ,········....··....················..1! Ellpresa Nlclonll de N"'9~ .lbpcke
• Tran.por1. râpldo 	 d. p......lro. e car,.. com o. v.porea
• .carl Heapcke. e cAn.-; unicamente de cara.. 
• 	 com o vapor .Mo-. •Radacolo e Ol!loID.' • 


na Joio PIDIO n. 1S 
 .9 'CONTRATOSSE' I 	 • 
E"DE EFFEITO SENSACIONAL e. SAlDAS MENSAIS .llTO , I.Tal. 102l-Cx. po.tall19 	 DO PO_ DE FWRIANOPOLIS 

......-::=:;~~!~- -rr-=.-=ASSIONAnJlUS ::=*:-::=~::"~r.:::.~-== ': )}: Linha Fpolls.-Rio de Janeiro IUnha Ppolls.-Rlo de Janel~o Linha PlorlanopollJ.- : 
N. Caplt.l: :.••=':':::.-::.-:::!i.... !~:=~~~1/' .< Escala lt~jaWa~~~/'ancisco sao LagunaEscala I'raucisco • 

Sem...I.. Z2S000 
Trlmeat.e IUOOO 

ADIIo '05OOU 
=Ir:!T~:.':.~..!·c:::=;:!·:.===.:.~:: • Transportes de passa~elros 	 "~e 

.... 41000 =-.:.; c;~r:'''.T~SS~qy:..=::-:....:::,....... e cargas. I Transporle de cargas TranspOrle de cargas. ; . 

Numero • .ul.., I!OO · 	 .No ,",,,/0. I 	 • PAQUETES Paquele -Max' 	 • 

• -earl Hrepcke» dla8 1 e16 Paquete -Max' • 
Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade • 'Ana' dias I; e 23 dias 1 e ~Z • 

Banco de (rédlt~p~dpaular e Agrícola I. 	 dias 2 e 17 "Salda á I hora da madrugada. AIlII1IIICIICNI lIIerl1ute ""Dtraato 

U de Santa Catarina : Embarque do Srs. passagei- Saldas ás IH horas p. m'l Said~a:r~ga~~:a da • ros até ás 22 horas das ves
peras das saldas. 

Rua Tra/ano n." 16 - Sêde plóprla • Ordens de embarques alt! ás IOrdens de en.lbarq.ues alt! IOrdens de embarques até • 
~ dlreoçlo DIO .e reepolloblU•• Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cl'rtificad.:J. 12 horas das vcsperas d~s ás 12 horas . ás 12 das vesperas Qo

pelol ooDoeltoa emlUldo. O" 
arttaol UllCDa401 n. 1 em 20 de Setemhro de 191\8. ... saldas. 	 das saidas. .... 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA •. . . ..... . .. . ... _. 	 • 
.~~~~~~~~_...: I Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição .0 	 2 

FLOIUANOPOLIS Ob - As passagens serao vendidas, no escri!c,io da Em- ... 

I.~~! E"PRESTA ESPECIALMENTE' AGRleUL"ORES. 'e,y.çoe.. p'''', ."1",. """".", ,. 01'''.'' ","~I". a ~ Emprestimos _. Descontos - Cobranças • E' expressamente prohibida a acquisiçao de paS6agens a bordo dos vapores. ~ 
, .. e ordens de pagamento. • -Rita M;r~:~. o movimento de passageiros e cargas é leito pelo Irapiche 5ilo á • 

,. " . c..-Ju Tem correspondente em todos os Munic(pios do Estado. • Para 10315 IOlormaçOes, na séde da • 
r-- Representante da Caixa Economica Federal parI> R vende • Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke • 

, •• da~ ADÓIIC::m~~I:;'~~II~~ t!RI~e~n~~~~~obr~.om sorteio • á rua Conselheiro Mafra n.' 30. • 

.. .uVrA DA . f1EAlS7f1UAfAO 	 Paga 101lJ': ~~oc~~~:~J~sasa~~m: :e/:~:!~~udcOo~ Eslados 1~:."8 ,~"''j; •••••O ••••••••OCH.ft.••••e ••-r....5i.H·,~ ,~: 
Mantem carteira e~peciai para admiaistração de prédios. 

Quer ser feliz 7 Recebe dinheiro em depósito pelas 

Em negoclos, amores. ter soro melhores taxas: 


te, saúde e realizar tudo que C/ C A dlspol'lção (retirada livre) 2% 

deesja? Mande 1$100 em sello8 C/C Limitada 5% 

e escreva ao prol. Omar Khiva, C/C Aviso Prévio fi% 

Caixa Postal, 407. Rio de Ja C/C PCBI!:O Fixo 7%

neiro, que lhe Indicará o meio Aceita procuração para receber vencimentos em to
de obter triumpho, prosperida  das as Repartições Federais. Estaduais e Municipais , 
de. lortuna r saúde, NlIo he~ltp . 

Terrenos no Balneário pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preço,;
Escolha já o seu lote de ter AJ!THRITISMO'GOTA'RHEUMATISMO 

não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000, fios para 
- -·----dol..eà1:'''As-CõnStfüi;O'es au men instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 

tam. A planta dos terrenos acha LVl::ETOL $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

reno no Balneário da Ponta du 

GRANULADO DfGlIfONI'O MELHOR DISSOLVENTE DO A< IDO UP IC O 
que se acha encarregado d. FRAllCISCO CiIFfONIIkCIA.-RUA ~DEMAR,o.17 - RIO Inslaladora de Florianópolisse com o sr. Arl Santo! Pereira 

venda dos lotes. RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, lI-Fone 1674 

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

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

SEDAS Creton t; RoyaJ Branco, 2,20 mel. 6lS200 IPulover. art. fino para rapaz um 11$000 
Seda Façonnê lavrado metro 2$700 , Cretone Royal, em cores meto 6$200 PuJover com manga para homl'm um 14$000 
Seda tr.qué rlm todas as cor~s metro um 12$()()() 
Seda Granité, em todas as cores metro ~~ggg ~~~:~ ~~i~r:lté 	 ~~t: ~~::: I~~~~:~r1:~~~~00 lea~a~:~~~ra senhora um 16$500 
Seda Polnt A Jour metr~ 5$000 Alvejado FRo:iliar peça 15$OOO\PUIOVer de pura lã para homem um 30$000 
Seda Gilré, artigo peslldo metro HS500 Alvejado Ouro peça 12$000 Celete de malha para rapaz um 5$500 
Gabardine <le seda , cores modernas melro 10$00U Alvejado Marques peça 15$000 Calça de brim para homem uma 8S500 
Setlm Lamiere, a~tigo bom metro !JSooO Alvejado eniestado. larg. 1,45 peça 33$000 Capas felpudas para crlanca uma 12$()()() 
Seda de bola metro 7$000 Algodão 121, sem goml> peça 9$500 Sobretudo para homem. ótima confecção um 60$000 
Romano de bola, altigo moderno metro 7$000 Algodão lar/{. 90 cento peça 13$000 Snbretudo para rapaz de 34$. :16$. 381> e 4O$!lOO 
Laqué xadrez e desenbado metro 4$500 Algodão enfestado. largo 1,40. peça 31$000 Lã Pekim novelo 1$000 . 
Laque lavrado metro 6$000 Algodão en[estado, 18!!~. 2 mt. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumiere lavrada la rg . 90 centimetros metro 138000 Atoalbado branco e de cores metro 3$800 Llnon estampado ml. 1$500 
Seda quadrillé: artigo pesado metro 11\$000 Atoalhado lipo ingles metro 6$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 LinoA liso m\. 1$200 
Taletá I\so metro 8$000 Guarnlçlio !lara mesa de jantar de 16$, 19$ e 29$000 Chltão mt. 1$400 
Taleté. xadrez grado, moderno metro 7$000 Guarnição para chá uma 13$000 Brim. Colegial J. 16, legitimo mt. 1$800 

CAMA E MESA Guarnição plolada. cortos firmes uma 26$000 Cachá pelucia xadrez mt. 3$000 
Cobertores paulistas para casal um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$600 .,Cobertores paulistas para solteiro um 15$000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zelir Iislado de 5$500 2:1iO:JO 

Cobertores x.,drez, para casal um 13$000 Sombrinha com cabo comprido para menina uma 12$500 Opala lisa ml. 2$000 

Cobertores xadrez pard solteiro um lUiOOO Sombrinha de tricoline uma 10$000 Opala tipo Sulça mt. 3$()()0 


Cobertorep xadrez para casal um 15$0110 Tapetes para quarto nm 12$000 Opala estampada, art. bom ml. 2$200 

Cobertore8 desenhad08 para casal um 15$000 Camisa Socega Leito para homem uma 4$500 Tecido e8cacez ml. 2$800 

Cobertores desenhad08 parll 801l..iro um 12$000 Camisa SoceRa Leão para rapaz uma 3$500 Caebá pelucla estampado ml. tt:800 

Cobertores fantasia, meia li!, pa~a ca8al um 58$000 Estojo de cblcaras para chá um 16$000 Pelucia c/ b\lneco ml. 2$000 

Cobertores fllntasia. art. bom, para casal um 31$000 Estojo de chlcaras para calé um 9$500 Pelucia listada p/pijama ml. 2$000 

Cobertores para bebê de 5$ e 7$000 Pa8ta para dente8 Kollllos 3:/i:lOO Filo p/mosquiteiro larg. 4,50 ml. 12$(01) 

Cobertore8 escuros (reclamo) um 4$500 Pasta para denles Alvldente 1$600 Morim de cor mt. 1$600 

Coleba8 de veludo pua casal uma 22$000 Sabonete Lever e Oessy caixa 4$200 Tecido p/colchAo larg 1,40 ml. 4$000 

Cocbas de rusti!o para casal uma 15$000 S.abonete Lilebuoy um 1$500 Toalha li8a p/banho uma 4$500 

Colcbas de JusU!.o para solteiro uma 11 $000 Capas de borracha para senhora uma 60$000 Toalha Alagoana p/banho uma 6$500 

Colchas brancas para solteiro uma 10$000 Capas de borracha para bomem uma 80$000 Toalha p/banho, art. bom uma 12$000 

Colcbaa reclamo uma 6$000 Mala8 para viajens de 22$, 24$ 8 2ó$OO() Toalha p/ro8to, de 1$8. 2$, 2$5, e 3$500 

Colcha de seda com franja, pa:a casal uma 38$ooG Malas dI! couro de 51:$, 65$ e 15$000 Cubano ml. 1$400 

Colchas de seda com IranJa para solteiro uma 31$000 Pasta8 e@colares uma 12$000 Chita em dlvers08 de8enhos de 800 rs. e 1$000 

Colcha8 de seda com bico para casal uma 34$000 Maletas de fibrollte eBoolare8 de 4$ e 6$000 Flanela creme de pura IA mt. 16$000 

Colchas de pura seda para casal uma 69$000 Liga de borracha para senhora umll 1$1iO() Felpa branca, art . bom mt. 20$000 

Cretone Royal Branco, larg. 1,40 mel. 4$000 Pulover ollmplco para criança um 6:11500 Casemtra creme, larg. 1.50 mt. 16$oc.) 

Cretone Royal Branco, larg. 2mts. meto 5$600 CasBqulnho de malba para menina um 7$000 Cortes de casemlra p/homem 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 baixos. como os que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZQ 
RIJA FEL[PE SOHMIDT, 19 
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o UTADO I~ de MaIo _ IMI + 

.. ,. Ecos e Notícias I' Distribuição CINEDIA l:"l~ind:~::r.::~::: AVISO AO PUBLICO - o 	 -- A Cooperativa Mixta de Latlcinlos avisa o público da 
- _ 	 Lont1I'CR, .1 4(A. P.l - A no- Capital de qne, do dia I". juoho em dl/lnte, fllrá dlstribuiçüo 

Jaime Mendes foi nomeado ~ara salv~g~ardar os seus direitos de distribuidora de fil· :: ';lI~:~~~'~" ':~I"":I'~u:~~:~ '~~~~,'i~~ do leite pasteurlzlldo, 11 domIcilio, em garrafas de litro, melo
para exercer o cargo de Inspe' mes cmematograh~os de grande metragem em. geral e d: fllm~s de 70'; dos submarinos ale- litro e um quarto de litro, pelos preços de 1l;lIOD, ~600 e 

tor de Fazenda ficando exone. complementos naClOnalS para cllmpnmento da lei de eXlblçao obn· - i' f I I ' 1 $300, respElctlvamenle. Pelos atuais cooperatiVistas, será 

rado do de 4'" escriturário do gatória, declara às a~torid,:,d~s, exibidores, interessados e ao PÚ'I ;~'..,"~~ ,f~~~':lI'~"'~~~ a' os 1I0S li - aprllsentada uma ficha, para que sej~m preenchidos os 

Tesouro do Estado Ibhco, em geral, serem destltu,dns de todo e qualquer fundamen· O I t II P dizeres quI'! nela estilo inscritos . O pagamento do leite ole· 


De C I a r a ça

• . tos as alegações que possa haver sobre a não.existência de filmes e~.m.a'tH !li} c . ';I'I'Y Ul'- recido poderá ~e~ feito diarlalUente, qUinzenalmente e meo
P~ra exercer o cargo de 2": cinematográlicos no mercado para cumprimento das obrigaçães , ~~.y; .() 'r,"..;. ':C OI'II",'~ ~ (1:.:. ~-[a. snlmenlp, êsle último, üté o <lia 6 do mês seguinte. Para 


pratlc~nte do Tesouro do Esta. exigidas pelo dccreto n". 1949, de 30 de dezembro de 1939. '::,','.;:;:: ' .. '...' ;:':;~":'-':~he,s:;: J:' '~,~ l!~ IUflhor ateoder o público, a Cooperativa fará instalar um 

do, fOI nomeado Odilon Castro . Distribuidor para Florianópolis e Estado de Santa Catarina: ~ 1. " I' c(. t e. ,,-, .. H~' po~t~ 00 Mercado Público , que [ornecerá o produto das 6
II 

1 . .. __ . ~ . GUILHERME GONÇALVES D'AVILA ~'~. ~1.I!.e. " . 'as SI! ~s ','.':,,:o'-,.s.' , ate as J1 horas da maohã. 

O Diana OfICiaI do Estado", Rua Alvaro de Carvalho, 2 ... Edf. Alice. ,li H SI ClIl,,!,"lo I(IIL "'ell,,- A DIRETORIA 


de ontem, publica o seguinte: Telefone 1677 .. - End. Telegr «DAVILA» 1!ill'lllc> lll:",()1' tI~) I("!, a" 1'''",,1'- 2U4 10vs-1 

"A diretoria do Instituto de F O I NO' U . Iy:~s til' (1'I(Il'I:ll:o,," " ,1<> I(ne tlis- .- ...----.. - --- ...--.-.- ---- - .--. ...- .. - ---- -.--------

Educação, por solicitação das . ~ PO S . pu r ti Alemanha. 


autoridades eclesiásticas locais, 	 II 1-----
com aquiescência do Governo do O Antônl'o Monl'z V·d S · I 	 o ESTADO esportivo 
Estado e geral apôio dos alunos r. I a Gela Machado & (ia. 

: ~::fUr:l~oe:~~:i~!r~~ ~~:áà:r~~ de Aragão Direcão de E. FERNANDES 
horas da manhã, à entronização MÉDICO 1- - Agências e 
da imagem de Cristo Crucificado Cirurgia e Ortopedia. FAZEM ANOS HOJE: Representações 
nos gabinetes e:alas de aula ... ". CIIDlca e Cirurgia da Sra. Belisioria Dutra e Caro· C.i.. po.I.1 _ 37 

Realiza se hoie, no Teatro Ar. Tuberculose. lina Pereira Osório: RUI Joio Pinto - 5 
'·..quidiocesano, às 20 horas, o fes CONSULTORIO: I sritas.Malvina Borges do Ama· 
'. tivaI organizado pelo Grêmio Ar . Rua Troj~no, aa. ral, Nelí Ramos Duarte e Deo- FLORIANÓPOLIS 


tístico Catarinense, sob a orien· Diari&mente das 15 às linda Moreira Guimaràes; Sub'.genle. no. princip.l. 

!.ação de Santos Reinert , em que 17 horas. to,sr~e~j~:n~al~~~~~~, ~:~~:;:; muncípiol do E'lodo. 


~J~~:ri:.c~n:é;a~r:~~rti~3c~~~ RESIDÊNCiA: Simões Maia e Carlos Bayer; :...;1..7;,,;,P._______......: 

ca -No dia do Casamanto' e nú. AV. Herclllo luz, 189. menina : Maria Silva Brasil. -i·-.--·----·-,- ·-
m eros de variedades, pelos ele Telefone D. 7SL CLVHRIiI Xp OSao mls erlosa 

m entas do referido Grêmio. 
 Amanhã. às 19.30 horas, o B<.'r~ell. NOl'U eAa, 11 (.-\. P,) 

Cc..·· . V I' 5 O O monumento ~~~f~r~;:çac~~~~z:mn.s~;, ~:~~ ~. ~i~~::I"~~~~,:i~~ lll;I,~~~:~:"r~~~~A. 	 Z b'" lizará uma assembléa gera~ para CilH'{) soli1a<lo~ alemães COl'l'C

; Da Caixa Local do Insti' ao e u legalizar a sua diretoria. '·an. pa ra debe lar o sinistro. 

l uto de Aposentadoria e Pen.. C - p - Subitameute, deu-se. violenta I···· . "' C" c' .. • " .. ....... . 

• õeil 	 dos Comerciráios pe- B~lo. ~o~lzonte, 13 {C . M .). _ oquelros rala Clube eXIIlo,ão, «li!! fez a "asa saltar ......... .., ... ;. . ; . , .. ..... .. , 

d em'nos que avisemos todos Por ,~,cl~tlva dos criadores de EDITAL aos arc~ , '!lH 1""Jatos. Os <:Íneo 

o s comerciários e contribu- gado md~ano no Tnângulo M" Terdl!. S~dO extlnto ~ste clube, pe!a .;G lda tl os fi caralll 1'~ l'idos. Nno 

Intes em atraso, para que neiro, vaI ser levantado, em Ube· ~r:: ~~~an~s~!~~:::'~l~~o "~~~\.f3:d~~· r~i 1'I"'cl mla a"ausa da "x:>10
p rovidenciem, dentro do me- raba, um monumento ao zebú, pelo presente ediral, todos os subs: SdO . 
 Veude·se uma, em perfeito 

n or .prazo possível, sobre os que concorreu para o desenvol· crllores do LIVRO DE OURO i! pracu· i:=-m---H- --- ------ fsto(lo de cnuservaçào, por 


rtJéolhimentos das quotas vlI!,ento daquela região. ~~~~í:ro ~~~r: ~ar:SS:D\~:~~~~~ avana O • 
 5 contos de léis. In[ormaçiies 


devidas e a.inda não reco' Esse monumento, que terá 12 de suas subscrições,' que se acham ex·rel C~rol na 
gerêneia do ESTADO. 

Ihidas, sob pena de ser ini- metros e 50 centlmetros de lar· em pOder do sr. secrel.arlo Belarml· 	 v·9 
ciélda a. competente ação gura por 4,80 mts. de altura, no Corrêa Gomes, reSidente na rua lIanllltl, 14 (U. P.l -- A 1'0- -----------------
ê"ecutiva, esta.ndo nesta ca. tendo a base. em fórma de triân· Ge~~~~=::m:a,~. J:3ÁC~r~~ar~~r lida Mal'il i'Ha infol'lHon 'lue o 

pita.l pa.ra êsse fim o snr. g~lo, constar~ de um grupo de TOMÁZ WOODS, leSaurtlro . ex-rei emol e a SI',.. Lupesell 
 ~.~ .. 
di". Evaristo Biscaia, Procu- cmco anlma,s - um I'eprodutor 3Uv.-IS {'[legaram à eUJlital de Cuba. 

d~dIÁp~~junto da DelegaCia ~eq~~~n~~V~I~:a i~~ú~::~lr~~ CASA MISCELANEA, distri. 
I:E:"'U.\S nos .IUGOS :\'0 mu ~? 

R.C.A. Vi· 	 Furam ti:. -" l').:'u inlt',.: ('l'lIda,.: dos jo. 
~( l.'" tio- ' -;UlIJll'uJl:.to (';tl' im'a. n~:dizacln"

;C. A gerência da referida com 2.'20 de altura por três de ouidora dos Rádios DESPERTE ABIUS a:-: 

.caixa Local presta.rá, duran. c?":pnmento. As partes arquite· clor: Válvulas e Discos. - Rua 	 .1'.lIlillj..:"O ,i ltllIlU, llU I:iu 
FII1111 i lll'll,..L' x Y:UW IJ. I;O::'",UflS()(}U; te o seu expediente, todos tomcas sahe.ntes cortam o trián· TraJano. 12. DO SEU FIGADO 	 v~;~s~~~~~~~v~s~eu~~aó:~ 

"~ 

Fl:1I1U'I1J,:"U x lloll :HlI'(·I'1 ....o. !I::II Of i:s;-.Uf): 
(',IIl(H·f !()· I:io x 11 ; III~ll . 7:;.{j·IS2tJu:09 informes necessários aos gula em tres lados, .rcpr~sentan. O homem de 5... C.alomelanos-E Slllor. d. C.aml 	 tomando regularmente Emul
l\III(;,'i l';I :>\ S. (·I·i ~ Hj \· rH) . l ·l ;!lotSIf]O: 


empregadores, sobre qual- do quadros das inICiatIVas de .a. Di",o.t. Para Toda 11., ."f.,)..!',) ;o.: .\I ;ItIIWl'I,·"• . 'J:OIj:-,SlJflO. 
 são de Seott - o remedio ali 
mento que contem oleo de fi quer ussunto, bem a.ssim o progres~ dos faz,:ndeiros, pecua. elt",mago de ferro s~ liJ!ü(lo Ih"',,, derramnr. dil1rinml'nLe. 

nOC!lt<omuJ!u. urn Iit rv de llilis. SeubiliNlIÃO t '. \ ~11·1':O\~~I~~~sS!~~~'.~'I'I( ·U nf: ~~~o !~c~~~aih~uu~~:bi:eaz~~fornecimento das respectivQS ns.tas. e mdustnals do Triângulo . c:urrc livrQmcu l (', (J~ OrLO SiiDulim~ntn~ 


guias de recolhimento Mme>ro. AlgeClra.s, 14 (A. P.l· -- O digcJ'itlOK to U)I"lI rl....·cm. 011 gn.tc~ in chnm Q 
V . ( ' . -<(.· 1· ... 11 Call1J)<.·(I· 

mais foeil de digerir que o oleo
t)ul1lil1~" j)n',xi lllll, 110 (·"' I(,dio do FII
lIlilll'I1":P di "': l.luadu 
11 <1111 Alh;ti,.;lIlf1 a llo\"b~ll1l()"', 

" uja", l'IIIWOl'l'l'lll todos as estações do anno. _ 
:-:::::;;===:;;;;.:::;;;;;;;;;,;·:;,;~I Três medalhas ornamentarão 'Ihomem de estomago de e!lLUIIlUl-':ll. So],rL'vl!nl :1 priH1LO de ",cntre. 

li!.! 1 1~t1 ' a puro e por isso applicado a 
"nc'; ~lt'"h.'~!< t' ldll'llitlu c ennlfl q UL' ('nvene-

:.... 	 o monumento, com as efigies em ferro", cujo óbito foi anun ntltl(l.l'\lIi"i'llnllu·iweu\'id:<'-·umn\l1rt~·rio. 
Ill'IH':I :- d l WU f'lul}(' ....

!'in,,,!,,,, ;. L i)..!" 1 fk' ..\ r11'1 bllH' IIIl Ui" 11.,.' Faça economia pre~
bronze dos srs. presidente Getú . cia.do nos jornais de Alge· Umn !<iftll'lQ1S c\'tlCtlur,:UIJ unu lu<:ar" & ,1;1111.'11'1'. :-;l~:.:t:t·(c i ra últilll:l, IlUl' U(';I~il'iÓVICTOR SILVEIRA DE 	 eal1!</L. Nndn Im c..ma u,; fumu:;:},. PiIlulu9 ,I., (· 'II·l .. ... ·,I 'll.'I1I ., '[, I'" jn,..t.' I' I~Ol's. ' fkul' ferindo o vidro maior. !. " lia Vargas, governador Benedito eiras e Sevilha, como tendo CAHTl-~nS 1l1l'W u l,' il.:"nrio, pura um" uCl;'ão :qnLl';1I 1o "M·j.! \linh' n\lnlt'l'o Ih, al[t"' las Ptrtl.tproteIS'O,ftlt
SOUZA e SENHORA cerll1. F!l7.c!>l ('"rrer li \' 'I'<:meuLe ('''~ c litro 1': 11';1 (":u[" duh..: nuWl'o.t:"o. 17: VI:I1)l(,·Il)..!'CI, 


dchilis .C" \·"c"!<cntc-!<codispn!lloPDrnlucJo. I !-oi :, 1-' 1I11111111'1I "C, :I!l: S. C,'btú\·:to. 2:1; e
Valadares e ministro Fernando ocorrido num hospita.l da se ht esta Maret no 

participam aos seus paren
 Costa. . quí, após haver ingerido uma Niin ('nm. um damnu ; gii,u i!lUU\'C'ij c """'0 ',1 ;1 (;:1111:1, ,IN: (1)I'1II:II101u 'li, !l-L' lo t :.u vidro ••0 •••0I1of1o,L'"nludo 

, 1l' JI. )\" " ,..illw" d i,,, tl.: : tllD,J,jr"ILIt:'tas. ..riU mllr:wilh"!i:IS pura fll7.l!rn hilill correr
tes e pessoas amígas o lh'rt'nlcnle. P t'Ça l\)< l' illll las CAHTlo;US EmULSão DE SCOTT '
lâmina. de navalha de se
gurança., I disco de victrola p nrn CI Fil!lulu. :Nüo aCO:L' ilc imitu\:üc" HET..\I.IIOS 

NANCY . e I lâmpa.da., no dia. 8 dêste Preço3$OOO,____ '" I-'L'l.k" " ";i'.U ~1 l! Iro po)italla de FU lcbt",[ F' 1nascimentos de sua filha 

m€ts, apareceu, subitamente. ! 


202 3v·2 na redação de um jornal C-'"a r t a z e s d o dia

Fpolis., 1I - 5 - 41 

loca.l, a.presenta.ndo excelen. 
te aspecto, com o fim de desmentir Q notícia de seu fale- ____"""""_____........""""'______,______,_____.....___ 


Em construcão nos cimento, e aproveitando Q ____~Q~u~a~r~ta~._f.e~~lr_a______,~____~H~O~.;E______.., I 	 EE. UU. 80'1. da tone· ocasião para, mais uma vez, HO'E 
lagem perdida pela fa.zer alarde de sua "com

Inglaterra "iI"iI'Pi.i·'M"M petencia" digestiva. CINE REX CINE ODEON IMPERIAL 
Nova York, 14 (Reuters) - - Foa. 1581 -.. -•• FODe 1612,- '.--1'cIIIe 1-S8'-. 


Segundo cifras apresentadas pe' A'. 7 1/2 hor.. A'. 7. 9 hor•• A'. 7 • 8,45 hOll. 
CHEGARAM10 Almirantado, oitenta por o gr.ndio.o 111",. pr.mi.do pel. U....11. co..... Fil... ólimo • b... cIlv..lldo: 

cento da tonelagem total até os afamadol e luper·elegantes ACADEMIA PULITZER: dI. que , v..dad.I,. ..,..ilh., 

hoje perdida pelos aliados está, 

atualmente, sob contrato ou em ternos FISCHER - t Quando elas teimanj Uma ingênua na 
construção nos estaleiros dos 	 «Nao es amos sós» co.: Bo,b.r. St.nwlclc I H.n,veEstados Unidos, de acôrdo com as ' Insupar6vals Fonda. rooa 

a estatística apresentada pelo co..: P.ul MunI. Jtn. B,v.n Ho ,I.......m. COlll: M.,th. Rtv. • CI..,Ii.
camisas DUROfLEX (fischer)Bureau de Navegação Ameri · • o glrolo Rtv..ond Stvam COMpl•••nlo IIKIOfttl - D. F. I, Rvggl... 

cano. exclullvldade da . No 111'0111'."': ROI,I dOI 111101. (DtMnho) No lII'ovr.ma: 


As cifras apresentadas são de C_plt",...IO n.clOfltI - D. F, I. Preço.: 1S500. 1$000 Compl.m.nto n.clon.1 - D. F. I, 

oitocentos navios totaItzando cin AIm. Laliaa (.hor!)
A MODELAR p.rlr.t!!~I~s~~J.!.~~~v.n',) Llvr. da c....... 

co milhões e 55 mil e quatrocen· P,eço.: 11500. 11100 

tas toneladas. I..p,. .1' 14 .no•. Llvr. d. c......... 


o 	sabão 
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