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1IDralª,~ ,estâO~':~~o-8fHlas de ~adáv8r8S 

Argel, 11. (l'. }'.) _ NUliW.! . Os i-c~tóslnoiiÍtI. 'oa _'1'" ..flr- da ~a 1'0111 a i ' · "'" q. .. ..uoatrara...... r tu ltal...... ., .. to•••IU. \ .........olD ,.J'H'f'. It. IIa... 

.... .. P.III .... . ..~ ...al.rosos en.hh·ere. de italianos rnJos Itallrinos fonm ~ .. ' .a: . .pN..................:........•. '.........~.....a !lO lello la..• UI. lia11..0•• ""'. poll"le (to ..,.... . ,~m... 'I)tpoll. loralll "r ........... 'a •

foram lançados às Ilralas .Ia cios Ilerto do lugllraon.le :fo' centi; ' dlls ' águ. ,. • 1'6.. r6ra 'r..~.... .n••• 1.~lr q. UlJa••• .ta••rpolo. ••• 'l1l"I•• bt1,.... 
parte Orlentlll da 'fnnisla, "er. rllm Inudos pelasímdas~ ... > dã· ·~uIMlrfíélc. " ...~ra.. ,....... a1.........IK'".. .. ,'!... '0 E.lxo n. ... 11..... •. ..... ..latçAo 
to ele Sla:\:. Cprtos clileulos fa. Segunelo se IIcredllll, ·todos' c{ As .·~ndasl••W. t'CI •••IIt· ra.'y"",,, ... cldaollb. br!t~nIj:i .9~~ ;.~?~II.atem :. '!}~f~I~lla. ,: : .. < \•• "crlx n, ...."".... ,U rtfo.. 
zem ele"ar o nílmero de mor'lllcreccrRIII afoglldo"lIo serem raIo' à .C.,.t" ..••lto....'!!'" ••!tu.. ...."'..."'.,•..-:. ~.. .du~ld.... fê'::. ": ," '. . ---: ., : '., . .' n. ~!'I . ~:. ~~........'"'. • 
t08 eneOlltrllClos /1 ('Irra de tres III'unclllclos os tranSllort.es em 111~t~Í'lelli os~qúahi SiÓ~~!8pt1ta. b D~I.~~~r-..J:c!~,::l!'!e~ra. quep'!; I ' , T.~nIH,ll1( ,\. P.) ,.:.,. N otlel.~ "ab:lIs '" lc i,n~lIlfõe. li ...h '•• 
mIJ. quo ,' luJII\'IlIn, · \1111 do~ qti81~, .!~~., pel~s h8~1!!,nte• .~ItJ!...~r~~' !!"!!'.!i'!!F ..III~~!~lItemente , ,1!~".8eqll~tlO.1IOO ntrosde gasoll~ m\llta~cle ; nledl~~.~.h~.. 

De bandeira alta I 
e lu.es acesas 

Cairo, 16 (A. P.) - Fonte~ 
merecedoras de crédito decla · No dia 14, no Rio, tomou raram que, quando os navios posse do cargo de delegado denorte-americanos entrarem pe Estrangeiros, do Ministério dalo Mar Vermelho, transportan. Justiça, o sr. lvens de Araujo,
do suprimentos para as forças que vinha exercendo até agora
britânicas no Oriente Médic, 
não navegarão ás escondidas, o MAIS ANTIGO DIAR/,o ÔE SANTA CATARINA as funções de secretário da Se~ 

gurança em Santa Catarina. 
mas, abertamente, como na· Diretor·gerente: Altino Flores 
vias neutros, com as bandei Foi nomeado Belisário J . de 
ras do seu país nitidamente N, Ramos para exercer, interi· 
pintadas no costado e abun ANO XXVII Florianópo/js-Sexta·teira, \6 Je Maio de 194\ N, 8245 namente, o cargo de apurador 
dantemente iluminados à noi· de 2a, do Dep. de Estatística,. 

Tomaz de Carvalho Mayer e 
te·os informantes a~l'es(!enta- VI·olento acesso de co·lera,'' ram que, até agora, nenhum Mauro da Luz Amorim, I " e 4' 
navio dos Estados-Unidns pus escriturários do Tesouro do Es
sou pelo Mar Vermelho; mas, Basiléia, 16 (H . T,) - Os jomais ainda tratam com de· tado, foram designados para 

exercerem, respetivamente, asestão sendo esperados ';ários, talhes da sensaeÍonal fuga de Rndolf Hess e sua chegada à 
dentro em breve. [unções de csoureiro e fiel do 

Grã-Bretanha, reproduzindo os eOllJunicados e notítias distrl· tesoureiro da mesma repart i
americana foi interpelada pela 

Quando a legaçã'J norte
bUidas, a resl'e ito, cm Berlim e Londres. l<Jmbora sejam muit'o ção, enquanto durar a licença 


primeira vez sobre o assunto, discretos em seus comentários, não emitindo neuhuma opiniâp concedida ao tesoureiro Libório 


declarou que o Mar Vermelho ousada sobre o assullto . reproduzem uma eOlTespondência de 
 Soncini. 

poderia ser considerado c:omo Bratisla\'a, na qnal umfi personalidade es lovaca, que conheee Pelo decreto n", 537 . de 14 depráticamente livre dos ata Hitler de perto, diz que o Fuehl'el' teve 11m dos seus violentos corrente, o Governo do Estado ques italianos, e, por êsse mo accssos de cólera quando soube do gesto do seu auxiliar e ami transformou a Sub · Diretoria dI!
tivo, o sr. Roosevelt declarara Cultura e Divulgação do Dep.go e depois ordenou imed iatas IH'o\'idêndas para que fossemque, de acôrdo com a lei de de Educação em Sub Diretorianeutralidade, aquela área ma- detidos e severamente interrogados os auxiliares imediatos e de Expediçào.
rÍtima deixava de ser cOllside- colaboradores de Hess, aereditando-se também que hajam sido 

rada zona de combate, colocados em suspeição, e tenham sens passos rigorosamente A festividade de N. Sra. Apa· 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~IVlgiadOS pela "Gestapo" "ários outros chefes civís e militares 
 recida realiza -se no próximo do

Torpedos (conhecidos nos serviços britânicos como "peixes mingo, na mat riz do, Puríssimo

MÁOUINA DE ESCREVER, ven· de estanho") nas carretas que os transportam até o avião Coração de Maria. As 8 horas 


de,ae por 150$000 do Comando da Costa da RAF. Foi com aviões carregados haverá missa. Os t ríduos come· 


nazistas. 

Rua Tlradentpp, 56, com esta espécie de torpedos que a Força Aérea Britânica çam, porém, hole, às 19 horas. 
Tratu com - Tremel, CHEGARAM destruiu a esquadra italiana no porto de Taranto. O drama -Valéria, a Céga b ,os afamados e super-elegantes (Fóto de "British News Service" '_ para o ESTADO). 

será mais uma vez representado
Os a..mles vlo Que ~ara' o povo Irance60.s ? no palco do «Salão D. Joaquim ...Imolar a esquadra ternos FISCHER .' ., - ~ - - no próximo domingo, sob a di· 

Ilallana e as Insuper.tvels Londres, 16 (V. P.) - Nos ISOfnmentos e adiaI' o dIa da reção do amador sr. Santos Rei· 
últimos debates da Câmara própria libertação". nert. 

Istambul, 16 (R.l. - De Gé· camisas DUROfLEX (fischer) dos Comuns, o sr. ministro An· Um deputado oposicion;sta , "_ . 

raud Jouve - Os círculos nazis· exclusividade de thony Eden se referiu ao re· revelou, depois, que a Alema- DepOIS de amanha (dommgo), 

tas desta cidade indicam que uma c.ente acôl'do franco-alemão. . nha está remetendo pequenas ~a c~tedral, metropolitana , s~ r.ea
grandé batalha será travada pro· "Nenhúm comunicado ofi- lanchas-torpedeiras através da IIzara a P?s~oa. dos operanos,
A M I)D ~; I j A R. 
ximadamente, nas vizinhanças .oL '- J~ ~ cial _ disse o sr. Eden _ foi França para o Mediterrâneo. sob a. presldencla ~o exmo s~. 
de ereta, por isso que, ao que divulgado em Berlim ou Vichy O referido deputado declarou ar~eblsPo d. JoaqUim D. de 011· 

~!:""~ o:..~:~;:~s ~st~~:es~~;:~ sobre o que a França conce· lque aquelas lanchas seguir'im vetra. • 
da esquadra italiana para apode· O «crime» de ouvir rádio deu, em ~roca, pe!as assim cha- ' pelo ~eno através da .Fra,?-;;a e O sr. Afonso Delambert Júnior 

d 'Ih 'd d madas concessoes da Alema- penetlaram no Medlterraneo, arrendou a -Garage Delambert · 
~~';;,s: ne~~ri~ :' C~~~iS~ad: Berlim, 16 (U. P.) - Os jornais Ilublicam crônicas Intitu- nha". O acôrdo . celebrad.o é, paI' Marselha; e em ,segul~a de sua propriedade, ao sr . Mári~ 
Suez, através da Síria. Já mui. ladas: " A penitenciária para os qlle ouvem as rádio·emisso- entretanto, desc~lto .em Vlchy ~rlplntou. se o govem~ bll- Vieira. 

tOI «jornalistas. alemães chega· ras inim~gas", i.nrorlll~ndo que sete, pessoas foram condena- ~~n;~ns~n~~ ~l~:e~~c~~ !~mc~vê~~~,adfr~~~~~d~e~U~~~ Foi admitido "António Francis. 
ram a Istambul: proceden.tes dos . dos Jlor esse de"to, CUjas penas conSIstem, para quatro delas, ração franco-alemã. Quaisquer den~o, o sr. Eden nl, des~en- co Gaio para exercer, interina. 
Baltans, a cammho da Sma. em seis anos de prisão e mais a perda dos direitos civís, e para que tenham sido as conces- tiu a exatidão da afirmativa mente, o cargo de 4". escriturá
..... _te. ..eu .mllr 1 o resto em eastigo~ que oscilam entre quatro e dez anos de sões consentidas pelo almiran- do deputado oposicionista, mas rio do Tesouro do Estado, per· 
T_ .....aq..h? Etotú com 1.,....1 Jlrisão. te Darlan, julgo difícil acredi- declarou nã.o considerar um cebeddo os vencimentos 
• Jel "" NONO 8eabor: Um infrator é de Egger, outro de Viena, um terceiro de tal' que o povo francês, sem au· protesto a _VIChy como a me- dos em lei. 

H6 h ..... o CONTRAT088.1:, Magdeburgo e os quaU'o restantes são da Polônia. xilio, .CO,!lO es.tá, p~r~ evitar ~ ~~~i~o~i~~nsf:~~i~Scaso, nas iiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;___ 

O luor ele angúslia ," o"s condenados são qualificados corno "(]elinquentes da ~~P~!~i~cu:~~~:aJ,!I~:o~~~ . M.tqulna de escrever 

corre lhes pela testa I' dJO Vende·se um8, -Remington.,
" I a . ás suas nobres tradições que usada. Ver e tratar na agên. 

Nova York, 16 (Reuters) - O Nos Estados Unidos possa trabalhar. ativam~nte, ~amisas, Gravatas, Pijames cia do Moinho Joinville, à rua 
«New York Herald Tribune·,I é assim de livre e espon!anea von.ade, Melas das melhores, pelos me Francisco Tolentino. 
comentando a chegada do sr J ks ' 11 16 (A P) -O Machado &(ia. pela causa alema e, assim, pro- CnoErlesA' NPrEeçAo,s~~ÓR!I'~aCTArSaAI'anMo,I1S~ 000 2_10V
H~s à Inglat~r~a, trisa ~~Ie. ,.~ cap~~o o~~~h~ia Mar~h~a e o l_on_ga_r_o_pe_r_Ío_d_O_d_o_s_p_r_óp_r_io_s__________,I~~~~~~~~~~u 

cUldad~ do. dl~gentes_ bntamcos .chefe das máquinas Ferucio Agências e ••••••••••••i2............ Recuaram 40 milhas 

em eVItar , ": dl~ulgaçao do que Magni, do cargueiro italiano Representações • • Cairo, 16 (A. P.) _ O Alto 
possa o pnslo~e.'ro declarar basta I "Ircania" e o capitão Vitoria • Gran de descoberta • CO,mando bri~ânico do Oriente 

~:f:ta~eoo:u~~rJ~:n~e.;gt~i::~~I~cheno~e: do cargueiro. "Con- C.I•• PR~:IJ~o3~inlo- 5 • . Ih • MaleédmiOas-aen~tna~l,.OanuaqsufeorasamtroobPrasi_
rer·lhes pela testa', -Isso-acres.; ft.denza , foram ~e~tenclad<?s a • para e. m u er • gadas a retrocede!' qual'enta
centa-será para Hitler e o Esta· ,Oito anos de pnsao, n~ Corte F L O R I A NOPO L I S 
do maior alemão uma verdadeira 'F~deral, acusados de Violar as • • milhas, para posições ao sUl e 
tortura', Ilels contra a ~h?t,agem e de Sub-.genlll nOl prlnclp.11 • l!j 1.1" 43J J t J I!" .. • ao oeste de Solum, .sob contí-

Aliás toda a imprensa norte · dest.ruir O maqumarIo dos seu;s .....clplo. do e...do. • . • L\ , ~l" !J1'''' • nuo bombardeio das forças im
americana é unânime em rejei· naVIOS, quando anco:ados a9u', t7P. . • períais. Afirma, também, que 
tar aa declarações oficiai. de Ber- no no St, John. Vmte trtpu· • (O RevalaClo, V'~I.. ) • as forças inglesas infligiram 
lim de que o ar. Rodolfo Hess lantes do "Confldenza" e 37 Casaram-se Alice FaJe • " li/InPI "ão sofrer'; tlnre,\ • pesadas perdas às forças italo
é lujeito a alucinações, e afiro do "Ircania" foram ?ondena- e Phlll Harrll • AUII/A AS <. (11 ICA' L TER/NAS ' t M :I HO!<,1S • germânicas que assediam To· 
ma q~e o ;I~ader•.~a~i.ta g~Z~ ~:iO a penas de dOIS anos e Hollywood, 16 de maio _ A • EmpreIP-s~ c<,m vanl~lfem PII'II • bruk, ' 
da mall per elta sam a e men a , ' noticia do casamento de Alice • li"'.. . combaler II~ flores BrllDcas, (611.. CompraI na CASA MISCE 

E!!,~~:~~a~:t~;~~:: ~. ( ~ é- O' ~~!~~~~~~!~r~~::tr:II~Or:~:~: lAV~1 é ;;;r ~~;bld~Produtos CATEDRAL há pouco tempo se divorciou . cf .. ' . . e' poderoeo colmtlnle f Revu· • 
do tenor Tony Martin, parecia. . . ' . p} lfidor por ucel,,"cla . • Londres, 16 (A. P.) .. ....;, O 

â venda na FARMACIA ESPERANÇA ~~a~~~t~nt:~õe~~~;!~n~~. • ~" " . co:';~:II~as~~~:!~Aé ~:!:II:~: • :::~~ e:SiueR~~~~u ~~s!n;~:ã •.i 

Rua ConaeJheuo Mofra, 4 e 5 - FOHE 1.81i2 não obstante a notícia corren· a. • . por mais de 10.000 médlco~, •• exibido, em Londres, entre as 
te de que estava comprometida . . _... . .... !'lUXO SeDATINA ~Dcon",,· armas de guerra, durante a 

(Def ronte à casa Hoepcke ) com Dom Arneche, E agora ca· • .._ .•/'1,< ' . . ... em 'oda ti parle. . . . • semana que se inicia no dia 17
.1 IIL 9, ..33 cou com o músico PhiJl Harris, •••••••••••••••••••••••• do corrente, 

Iria de braço dado com 
Washington, 16 (U, P,), - O Inos últimos dias, pelo chanceler Icom relação à Rússia, por conai'l te, pois teve uma atuação bas.! ao inimigo no dia 10 de maio,Itaria atraveS18r o território es- ' 

notável comentador de assuntos Hitler. derar que o entendimento com tante ativa durante as celebra- O motivo que induziu Hess a panhol para chegar a Gibraltar, 
internacionais Raymond Clapper Diz ainda o sr. Clapper que os comunista. constitue traição çães oficiais do aniversário de tomar tal decisão deve ser um à A'frica Ocidental, à. Ilhas de 
acredita que a chegada, à Escôs· "uma hipótese aceitável seria a ao nazismo e aos inter~..es da Hitler, Recorda·se também que fato ocorrido nesse intervalo", Cabo Verde e ao. Açores, "o 
sia, de Rudolf Hess póde e~t~r Ide que Hess se negasse a_con., Alemanha, como ~Ie 05 concebe, Ipronunciou ~m discurso no dia I Diz ainda o articuli.t~ q~e 011 que indicaria que iria de braço 
relacionada com alguma declSao cordar com alguma resoluçao re· Aparentemente Hess conservou 1.. de maIO, em uma Krande despachol da Europa mdlcam dado com o comunismo 'no (1I

de II:rande importância adotada, cente do Fuehrer, provavelmente se,. cario até muito rccentcmcn· reunilo de Opcliriol, EntrclO\l.1C que Hitler poMivelmentc ten- turo", . ' 
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Poupe tempo, incômodos e dinheiro 

ADQUIRA 

já CONFECCIONADOS os 

Auasal~os ~e inverno 

PARA 

senhoras, homens e crianças. 
o mais belo stock da praça 

na 

A MODELAR1_______1 


· •••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.· 	 :
: 
~ 	 . 

I 
. 

11 Petróleo na[iOH e~~ ;í·	 1 
I 	 • 
• 	 .Constitue um acontecimento memorável e digno de . A primeira Companhia , • 

•• 
: Óplnlío da Impr.nla Ir~~~t 	 :•• registo especial o fáto de uma Campanhia Brasileira apre- . Br.lllelr........ recebe nOI • 

• sentar petróleo e vários de seus derivados nos Estados Uni- . EltadO! U"I~s, ; cCllftlo!fta • 

• 	 dos, centro mundial do petróleo e da gasolina - e receber, • m8d.lh~>;Clê ' ..~·r.'} ..... ' 
• 	 nesse pais, prêmios consagradores da qualidade dêsses artigos .; .pre.ent.elo. '~• . prc)élu- . : 
• 	 ~'!,:'~~~a~,t;b'~lIÇÃgn~~i~~~~~~~'k;. exatamente na tOI do petr61eo nRlon.l. I.I Teve essa honra merecida a Cia. PANAL, que vem_t 

• 	 ~;Zí~~~in:~ :.%-;10P~~I~u~~t~?~~~ssi~~;li~:i;:.b-d;od:i~~~S ~~: • •. 
• trolíferos em Tremembé. C.pitulo 11 doi ESTATUTOS _. .... 

•• Assistimos ontem à entrega da medalha e diploma- Art. 4· - O capital representado pelaa acões." 
• 	 de-honra concedidos pela direção da Exposição Nacional de comuns é de 2.600 (doia mil é aeiacentos contoa) de '. 

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

: a Cia. PANAL remetêra para aquele certame , compreendon- (duzentos mil réis) cada uma. .
I 
• do êssesri;:~to:; passar pela fase inicial de estudos comple- qualqu::~u:' ;'j;~d~ú;:'~~~ ~~d!;~: do ua';;'ion':!:: . 

• to. dê••e importante problema, a eia. PANAL está constru- Art . 6° - As ações integralizadas poderão ser . • 

• 	 indo importante parque industrial para produç&o, em grande nominativas ao pot'tador. 'c I 


escala, de petróleo, gasolina, óleo Diesel , parafina, óleos lu- Art. 7' - A diretoria fica autoriaada a emitir 

• brificante., Cleosoto, fenil e numerosos outros derivados. até 3.000 (três mil) contos de réis de ações comuns e : . 

• A PANAL marcha, assim, de conquista em conquista, até 20.000 (vinte mil) contos de riia de ações prefe- ,: • 


• ~:'sod:a::n~~e;~e ~o on~:~óie~~ T~~:'::~~t~e~~~~. d~e~~~: ~~~a~~~oo:a~o:.r:: f~~~ ~~%e(J:) x:il c-: 
l di:i~: • 


: no. jubilosos da vitória que a PANAL obteve na pátria de a uma bonificação de 15 % (quinae) sobre tod08 08 " • 

Rockleller e que é o merecido reconhecimento do. esforços lucros declarado. da Sociedade. • 


•• inteli&entes e pertinazes que vem desenvolvendo brilhante- § Unico•• -A preferincia de..a8 açõ.., em rala- • 

mente em prol do enriquecimento do nosso pais. ção às comuna, dá·ee quanto aoa juros e dividendos. 


• (DlARlO DE S. PAULO) • 


! Oportunidade única pa,Fa o ,tmIJU_,DIJ",d:' i capll.~ 	 : 
• 	 .' . < "c ' .: . ·.· ..• • •e .:, : _ , • 

: Informações com o agente autorizado para Sta. Catarina: ESPIRIDIAO ~'IN : 

• 	 '. . . '.. ' . . . ..• .... '. ..... . '.' .., . . . .C, . ' .. ... ; .•.. . .. .• . ', . ; •. ... 'é .., . •.·,••·"c;. .; •

: 

•• 
•••••••••••••:••-••••~.:•••••••••••••IJ.• ;•••;.'~~•••:.,.:~i':~.•'••'!!!'!;!!~.~!." ;~:••!!••••: 

•• 
" . ' -' .- ~ - , - ,,-' - , ',~,...." - - '\..;--~; , ~ " . ' :--"" - ", --::: 
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ADe a ,vossa ' E o lucro 
p,efe,ênciâ~á ser' VOIIO 

Com ou sem liquid.ção, os nOIlOI .rtigo., .ão lémpre olm.i. bi,.to, da praç•• Verifiquem _c conf1ontemo. nouo. preço. par. o ... de m.lo: 
ARTIGOS PARA INVERNO Alvt'jado especial, peça de 10 metros -_ 14$500 ' _ " DI VI! RSÓ B .- ~ 

Cobertores e~peclals para solteiro 1!$200 Alv~jado da D?clhor quulidad.e, peça de 10 melros I~$500 Ui Rose Marte, novelo 11000 
Coberlores E'speciais para caslil 13$Boo Mürlm mercerlz~do, bom artljl!O, p~ça de I~ metros I, $500 Ternos dl' casemfra para bomens, 'a começar de · 30 
Cobertores Xadrez plira 80lteiro 14$800 Cambraia e"pa~ltIl, en(estadll, peça de lo Jardas 16$500 Ternos de brim para homens, a começar de "'30 o 
Cobertores Xadrez para cas81 111$800 Cambraia mercerizaela, enrastnela, peça de lo jdas 18$500 Camisas para homens, a começar de '8 
Cobertores pdra casal, em Iiodos desenhos 30$000 Morim de cor, .bom artigo, de IS500 e 1$800 Cuecas para bomens, a começar de ~noo 
Cobertores de meia lã, debruado em setim, para cretone mei.o h.nho branco, largura 1,40 ~$~OO Calças (eltas para homens, de 8$,105 e 12$000 

casal ~5$000 Cretone meIO IInbo IJranco, largura 2,00 õ>$ooo Jogos para batizados a partir de 12$000 
Pelúcia IIs8, bom artigo, metro 1$400 Cretone meio linho brnnco, largura 2,20 6$000 Suspensórios para rapaz 2S!\OoI
Pelúcia estampada, grande scrrimento 2$000 ICretona melo llnbo branco, largura 1,40 4$~oo Suspensórios de couro para moclnbas 5$000 
Pe:úcla estampada, 8uperior~s 2$500 Cretone meio linho cores, largura 2,00 6$000 ,Jogos de couro para rapaz 8$u00 
Pelúcia estampada para quimonos, cores [irmes 3$000 Cretona 1HI\I,:Tior,. branco, la~gura 2,20 11$000 Boinas paru col('glals 7' 000 
Pelilcla fustilo em :liversa8 core! 2$900 Chltilo superIOr, IInclos padroes 1$500 Porta escova :lJOQo 
Cachás, de 1$&00, 2$000 e 2$500 Heps paru cortinA, bonitus desen~08 2$'101 _ Fita métrica 2hoo 
Esponja peluclada 3$000 Reps enfestlldo pura cOI'tinas a$oo!' Lenços a partir de ~o 
Esponjas em liodos padrões, 3$300 11 3$800 Colchas para cu.slIl 12$00(, Veos para noivas 10$000 
Esponjas escuras para senhoras a$900 ColchuR merc~ r~ zu d"s para solteiro 1t$oon Grinaldas pf'ra noivas, de 5$ e 10$000 
Cdsemiras para denhora8, a eomeçar de 11$500 Colchas m~rcerl.zadas para cusal . 15$000 LiJ.(as de borracha, para senhoras 1$500 
Casemlras Angorá, para costume 16$000 Colchas merc~rlzud~s IU'lIncll par6 S(IU<'lro 11$ ~()0 nru~1I de Jersey, 10$, 13$, e 15$000 
Casemlras Xadr~z, para coslume, pu ra lã :!O$OUO Culchus brllncu, melO ltnho p lrll 6ollt'lro 14$""" Sobrinhas modernas, em gorgurüo chamulotes 18$000 
Pull-O\Vers sem mangas para bomeos, 6$900, 10.$ e 12$00u Colch~s dll vt'llHlo pllm CllSlI 1 22$000 Somhrinhus mod~rnlts em seue 28Sooo 
Pull-O\Vers fl'lpudos para homens 12$000 ~0 1chA 6 dt· s~du , eom ~ico \I,~r/l clIsul :l5$uon CU[lus pura Bebês, de 9S. 12$ e 15$000 
~ull-Owflrs c')m mangas e r~ixe para homene lli$ooo Cplcfws de sedu, Ct'l!1 tranJ '''; pura c8~~ 1 ~8$oon C/tsnqulnho de malha parll llebê6 ::$500 
Pull-Owers de pura lil, sem lDangas para bomens Ib$ooo CoJchll~ de pura ,;(l da, com Íl'Ilnjtl. pllru c~sul 5R$ooo P<Jrla nlqueis 2$500 
Pull-O\Vers de pura liI, para homens 25$000 Jogos d~ reuda, \lllrl.l qUIH!O~, 7 p<'çus 2tl$~oo C'lmisB~ SOC"!!II Leiie' , para rapaz aS500 
Coletes sem mllDga6 plira homens I~$OOO !',ano enlestfilto pura (;o!chu () '. _ J$J"O Cllmi~!ls com fedlo, plira rapf.z 3$500 
Coletes de pura IA, sem maogas para bomt'ns 11>$000 I (Jl\lhas p'llr~ ro. to , d~ : $ , 1$ 1"0,2$ , 2$il 10,3$000 e 4$ ~OO Camisas SOC f gl\ L",\o, pltra h"mens 4ii50v 
Coletes de pura lã com mang,1s para homens 23$"00 TOll lhtls IlIgIC01C!lS, duzla fi$~oo Cumisll~ com rechn, pur6 homens 5$000 
Terninhos de malha para criunçatl 11'$000 Toalhas Ih.' hUlllw em C(lr~s 7$ 00 0 l'a~tIIs de cou ro I'tlfll colegiais , de lOS e 13$000 
Casaquinboil " blusinbaN parti crianças 5$500 e 6$000 To!\lhas de hanho, l ef!!II~!i8 AI8f!oanas ;S')(J(I Mal!l~ pllm vi~g~ n' , temos waude 6nrtimenln 
C!lsacos de malba para senboras 9$000 Taalhas para chá, com 6 gUHrdanllpos õ2:>S u() B8h~dore8 de oq.(unlll 2$500 
Blusas modern(ssimas para mncas 15$000 ,\oalha8 \lürll cbá, com 6 gUllrelunapos, IinClo dt'senho lfiSooo Esco\'as pura roupus, de 5$ e ó$ooo 
Sohretudos para rapaz, R coméçar de 6 
Capas para colt'glals, a começar de ~~~~~~ ~~h~I~~~r~~n~::us ~~~~R~I~~ ~~~e guarcJanll pus 2~~~~~ l' E R F 1I M A III AS 

S E O ,\ S Pano rend~do \Iara cortina, metro :$Joo Leite de Colonia, vidro 5$50n 
Seda (açoné 2$800 T E C I DO 8 Esmalte Cutex, vidro 2$800 
Seda Romaio, artigo superior 5$500 Linon 1$200 Creme Nlv<,a, médip , tuho 3$';00 
Seda uranitê 5$000 Linon estampado l;;;;(,ú Btiton , Michel, Zande e Tangl' 2$800 
~eda Peau Dan~e 7$800 Voil liso 1$Jloo H~t(}n Tentaçilo 1$500 
Seda Laqué, lisa, Iislada e xndrez, bom artigo 3$500 Voi! estampado de 1$5, 2$ , 255 e :1$ "1'0 Boton ColgBta 2$.1 e :i$)OO 
~eda Organza em xadrez e 1i,las (para ;;aluar) 8$:100 Organdl liso 3$000 Rouge Adoração 2$000 
Seda Org!iDZa, estampadas modernes (para saldar) 9$Boo Crepon para quim0nos 2$5 e 38000 Itouge ROy<l1 Briur 4$000 
Seda com bolaa 6$500 Fuslão brailco ~:;;8oo S,,!Jouetes Rllülct>, Carnaval, COlgBI('", (iodiv8, um :$000 
Sedaestampadü dl> 5$, 7$500, 9$ e 12$500 Fustiio mecerlzatlC' em cores :1$1-) .. 0 Sahonetes Lifehuoy, Ges8y, Lt' vl'r . Pll lm :dlve, 1';uclllol 1$400 
SlIda à Jour de 5$000 e 6$000 Merinó em tli vers!ls cores 2$800 Tltlco MHlvu, Illta 2$7 e 3$100 
Seda Lumlére para combinaç:io, largura 90 cenl. 10$000 Merinó pn'to merct'rizll:lu ;,$000 Tlllco !tos., lata :?$8 e 3$800 
Seda Langerle, de 6$000 e 7$000 ZeHr, de 1$5, 1$8 e 2$llo() PIIHtll para d ente ~, Alviden! e 1$500 
Seda Lumiére lavrada, artijl!o bom 6$0~0 Tdcolines, de 2\>5, 3$, 4$ e 5$000 Pasta para dentlls, Colgate 3$000 
Seda Jersey, largura 1,40, 8$500 e 12$0(\0 Brim branco e azul mürinho, pllrR el,lt'gilli.4 2$000 P/lRt.. para dentes, Kolinos :1$301) 
Seda Glvré, artigo bem pesallO 9$500 Brim uzul marinho meceri z:atlo 45800 Plista para dent!'s , GeR~y _, 2$5('(\ 
Seda Frlsotine de bôa qualidade 11 $500 l:lrins div~rsos a começar d" J $3 00 PÓ de Arroz ROyl1r Briar e Gully 3$uoo 
Seda Xadrez, de 65000, 6$100 e ;$000 Mescla superior. de 1$8. 2$5 " 3$000 Pó de Arroz , Adoraçüo, 2$ e 3$1)00 

CAMA E MESA Opala liga, de 1$2, \$5. 2$, 2$5 (J 1>Sooo Pó de Arro'l" Lady 2$501) 
Atolllhado sU!lerior, larg1lra 140 :i$Soo Opala eSlampada, de 2$, 2$5 e 3inoo Pó de Arroz, Coty 5$000 
Algodão bom, peça de lo mero'Os lO$IlOo Cambrail1lilllssima, largura 80 cen(s. 3Sfloo PÓ de Arrllz, Malva 3$ " 5$000 
Algodão superior, largura 91) Ilents. 14$'J{)o :ietlm est&m pado 3$500 Loção Malva. 111$000 
Algodão en(estado, especial, largura 1,50 35$000 Brim xadrez para o cur"o profisRional 2$000 Oleo Dirce 1$000 

J;)$ooo Brilhantina Adoração :1$500 

ainda, um grande sortimento de meias, linhas, fitas, rendlS, 
AlcAsA'""CRlÊ NfA[""'E,"'~'i' 

casemiras, capes e muitos outros .rtigos. 

UM ESPIRRO 
A CASA DOS PREÇOS BARATOS.-RUA CONSELHEIRO MAFRA 15, VENDAS EXCLUSIVAS A DINHEIRO 

A Escola Jean Brando em _sua Cilsa por correspondência I E ~ L • ~ T I ~ A 
Devidamente reglstrad~ sob N: 5U em 1918 t J&HRUllClC» - ... 

Dá liçõe~, sistem3 moderDão, parIaI ~e . ::: i::!;:-: ::ÉO SINAL I .,-" habilitar, meS1DO s~· m.prepllro, pro . ss..u ........... 
m
de guarda,livlOs. EnslIlo com o auxilio de "'-""!hfto.1f !"'"I-~
DE ALARME ';;;:' 4 livros que g uiam faCIlmente . como protes. I;;.'-II;:-~l;.:&.-.r.. 
_. 80r particular E cómodo habilitar-se ao pe 

Faça isto • •• Ajuda a 9 - do logo, pem mesmo desatender . os alaze 
evitar os resfriados res O curs" completo de 12 lições, que T 

P1ngue algumas gotas de V1ck Va. fit" (ará em ~ meses e um diploma graUs es- 1181ITU O1I11l6103T11* 
Proprietários: J. Moreira & Cia, tro-nol cm c<ld~ narina. A scns.1.ç;1o de pecialistü em contabilidade, custam apeoas CLlIHlI 

entupimento e a vontade de espirr..tr 
dcsnpnrect'm! A respir~ção é cada vez 300~ em 6 prestações_ Peça jlr08peto boje mesmo, ao au- Dr. 0;.1... MCiiaII".nn 
Jn.1is fácil e frese'l. Quasi sempre, êS5e lor m'ils conhecido DO Bratiit. Portugal , Alrica; tem mais Formado pela Unhereltlllde de 
resfriado n50 o incomoda m ais. de 30 3nos de ensino comercial: habilitou jã uma geraçtlo Oeoebra (Satça) 
Va.tro-nol , um medicamento espe de alunos: l'rc.l. Jean Brllndo. Rua Costa Jr. 0.° 194. Caixa Com prAllca DOIl boepllale euroJIM.

MAIO 8 
Foi entr~gue à ;Jrestami8ta Waltrudes Krauser, cializado para. o nariz e a garganta,

residente em Joinville, possuidora da caderntota onde t'orr.eçam quasi todos os resfria· l:n6 São Paulo. _ ~::e~:.n:.~dl:~::"-:;:o:::d::,~ 
dos. Usado a tempo, cstiml,[a as defesas 
da Natureza a refi!'iroresfriadoamcai'.: . !I. la.593, o prêmio que lhe coube Ibo genlto-urlnarlo do be",ell 


em mercadorl8s nu valor de: rs. 
 ~~~;d~~eVU:.t~~ol~;~ l~~~ EM FLORIANÓPOLIS, O Assfsl~~t:a~~~~iCO ,~
6:250$000 , BOM DIA Dr. Paulo Tavares'_Caie e Restaurantel contemplada no sorteio de;; de MAIO de 1941 , - ICurso de Radiologia Cllolcs !colÍl O 

I 

ALUGA--SE foi é e será a casa onde se servem os I ~iolf;~~~I.dE8~i:~za~m:-:~:
, I,Iene e Sallde I'Ilbltc.o, t::. UDh'..

Ótima casa para nell6clo em mais saborosos pratos aos menores preços .ldade do RIo de 01_ , 

MAIO 19 fonto cenlral da cidade 'Irua REFEIÇOES A QUALQUER HORA Apart~b::á:m~est:tIO X&*ti 

Mais um torlOidávelsortelo li Crédito .Mútuo Predial tradentes.3); e lambém. se Rua Joio Pinto - 27 11~=~Ioo;oI'!n~or=~~, 
relllizará no dia 19 d~ MAIO, com um prêmio vende todo o material de fA- t85 15 va _. 6 tlllOmqoa, -ela: 

em mercadorias no valor de rs. 6:250$000. brtca!ratardi comartefatoso di couro 1'=~~=;;===;=======E~5=~ Radlocrana. denl4rlu6uiia. e • ....A proprielArlo Ii! 142Enll6nlo L, Belrlo'v_ I(D.::.=a=~~:!~~ 
.==~a2~~________________ 1 25 "mác.-a ••Esperanlf'.aJ~ oudla... por me1o 'de ;~Far " :r ., eI6IrI001.) ,,,">· 

do (Deter!1=~u::~J~~=- 4u 

• IlAndulu de ae~o~Wlalerna) 

DõvÊI~ farmacêutico NILO' LAUS lEum~o:~~;/~~~Ii..a ..AVISO AO POVO CATARINENSE : lUOO dllOdtlDal" e:r4lal'bjl:.).
Oablnete ' de ' flalo!erabl.Ho;e e Imanhã seri I .UI preFerida.

Linh. diret. Porto Alegr~-Flori.nópolil ~~~:e'n:~;;!~-=.=.Orogl. nlcion.i. e e.trlnseiru · m6dleíl 
Homeopltía. - PerFumlril•• - Artigo. Laborat6rlo :·de '~ml«o.c:opta tEmpresa Jeeger & Irmão an6liáek cllnkA 


Saldas _de Florianópolis às terças e sábados de borrdch. 
 :a~r.1.~I:S~:~~'= Saldas de Porto Alegr~ para Florianopolis IDO, do..pm ·"da-.,u'" __...,..
Garaote-se a~exata observância de recelluArlo médicoàs quartas e sábados ~ébe~~~:"I... ~=oe: Saldas de ..Araranguá às quartas, PREÇOS MÓDICOS pI'OOOO8 de gtllYI~ B:D.. ~ 

sábados e domingos R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do -'-1 ro~:e~peeq r....... _rro<I~.!q~I 
- I Mercado, frente à Casa Hoepcke). de dIa/Pl6ltlC'lO.AIIIDIe Im PlorlUoDOUl: IAYID SILVA fone 1642 Rlla F*,:I~V::~':r.~~~~o, •PRAÇA II\!JE NOVEMBRO '__________________ F l O RT'A N O' P'O'L I
J Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Esperanlf'.aJ
http:MCiiaII".nn


, 	UT~ s......... ti ...... li .. 
 I 

l/(O'lIIpanhia Sidelúrgi(â"Nlélonal OH. RICARDO 	 l\Iinguem diria 
i/,. P!lrticipamos ao público que estAabertli, Jii1 

; Ag~ncla do Banco do Brasil, nesta cidade, até 29 de' " 

:" :e~3r:i~~N~~io~8~~nda de ações da Companhia SI· " GOTTSMAN 	 que estive resfriado 

.' Cada titulo é do valor de duzentos mil réis EM-ch.'. do cl/ 
" .(21){/$0?0), devendo a primeira prestação (20%) ser '" .. ··· ··"/ê;, ...lIo · ."  á noite,," paga a vista e as quatro restante8. de 6 6m 6 meses. 
~f: ' Sendo as ações nominativas 6 só podl'ndo ser Hospital ·de 

, adquiridas por Brasileiros, solicita· se aos que pre. Nueruberg

'.: tenderem adquirl ·las a prova de nacionalidade bra· 
 passada!« slleira, I!. qual poderA ser (eita mediante a exibição (ProrI!, L. Burkhardt 

v, de carteira de idenlldade, certidão de nascimento ou 
 e E. Krsuter)

de casamento, ou de::reto de naturalização. 

Em se tratando de firmas, sociedades ou em· 


presa/!, deverão provar, também, que sil.o brasl\el· 
 E~pedalis'LJ em 
f 	 ra8. Isto é, constituidas e registradas no Brasil, de til·urgia Ge1'al 1 

acordo com as leis brasileiras. 
A Companbia Siderúrgica Nacional reserva·se 

i:;; o direito de encerrar a venda antes do prazo estIo Alta cirurgia. gyne 
>:, pulado e (arA rateio, se a subscrição do público cologla (doenças de 

6xceder o número de açõt's. senhoras) e partos.
Cirurgla do systemaFlorianópolis,7 de Maio de 1941, nervoso e operações 

Pelo BANCO DO BRASIL , ·- Florianópolis: de plastlc8. 
Con~u'lorjo é rUIl Traia·

1010 Leal de Melreles Ir. José Pedro Gil DO, 18 (ltll~ 10 611 12, e 
. , Gerente Contador d,,~ Ib 6" 16,õO) Telc

phone - 1.285 
--- ,---- ..,-----IIIRl1s1dencia A ~ua Es·~......,~~~~~----=--=-~-------~!"!~-,=- ,-- --

teves Juntor, 21). _. 

1·;(lD:é URICO :e~:::::l:~I::J: 

Se todos comprehendessem viajantes 

de que vital importancia para Prec isamos partI toda8 88 
a .saude ~ o funccionamento 	 e zonas do Pais. Negócio sé
regular dos rins, não ficariam rio e lucraliv(), 61imf\8 con· 
um só dia sem tratamento em ções. Cartlls à FABRICA DE 
caso de fraqueza dos rins. FOLHINHAS R€'L 601, Caixa 
Cada gotta de sangue do nosso 3.09i - Rtio Plluln ,
organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas 
todas as impurezas e toxicos 
-sendo dentre estes, o prin (ASA ANTENA
cipal, o acido urico. Se os 
rins estiverem fracos demais Mudou·se para a mesma 
para elIectuarem devidamente essa tarefa, o acido rua Tiradentes, n' 56 
urico ~ transportado por todo o corpo, formando Especialidade em consulos di 
crystaes .agudos, que se alojam nas articulações, rádlol I da aparelhOS elétrlcol 
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final· em genl.

SPriecladp e prontidãomente, a tortura do rheumatismo. Ou então os 
i:rystaes se alojam na bexiga, dandologara calculos, Preços ao alcance de 
pedras ou inflammação chronica. - todos-

A fraqueza dos rins, que p6de ser facilmente reconhecida pele.: 
'app.arecimeato de dóres nas costas, sensaçio de peso e can5aç~ FACILIDADE NOS 
~~, _~e1'e ser immediatarnente tratada por meio das Pilulas De WiU PAGAMENTOS 
~~ __ Rins e a Bez.iga. Agem directamente sobre os rins, toni6~ 

<f'.uul~ ~au~dl)oOS a eliminar todas as impurezas do orgarusmll.

'ÜüiãiDE"WlTT 
PAU ÓS <.'NS E A BEXIGA 
,..,. ... 60";0, Sclaticl, Dôres Da Cintura, Disturbios 


--. ....... Bexip .. em ger&l, para enfermidacl... 

.........~~i' ezcesso de acido urico. 


Sul Américª'I,~ªpitaliiação S~-A. 
COMPAJlHIA NACIOIÜÍL PARA FAVORECER 

'"'' '.. .A ECONOMIA 

DISTRIBUlCÃO DE LUCROS 


Aparl1r do dia 14 do corrente mês de Abril, pagam

le . n8 Séde 1a Companhia, à Rua da AlfandelZ8, n, ·U, no 

Río,de Janeiro, os lucros a que têm direito os tltulos con · 

liderados em vigor entre 1° de Abril de 1925 a3! de Março 

de ; 1926, Inclusive, com o prazCl de partlcivaçll.o tl'rminado 

(15 IInol), de acôrdo com 08 arts. 'I e 12 d6 SU8S Condi· 


!~õe. S~:~~!1de Rs. _ 3.373:300$000 a imporlâocia a dlstrl. 

I !~I~p~~~~~r(lm;e~al::R~~~fé~:r~~~~1 e~r:l~á~~a ~~~fz~~~oe~ 
, 27 de Dezembro último, e de Rs. - 2.;'100:841$800 o total 


dos valores de resgates do décimo quinto ano do~ tltulos 

participante!', a distribuiçãn sl'rá feita na proporção de 

R•• :-. 1:031$500 por contu de réis de valor de re~g8te. 


Info.m"õ.. com o ~gint. n..t. proç. ADOLFO BOETTCHER 

RUI • F.lip. Schlllidt IEdiflcio ~méll. N.lo)___ 


.ABRICA DE MOLDURAS .sAo PAULO
C .:D:~OA~.II.rBd~ ~ln~uljf AO 

Reproduçõc. e ampll' ções a..1811.os de relfal08 a óleo. 
paliei, cralon e .épla. Moldu.as ovais, caledrals 'amerlcanao) Dr. Remigio
trllon.. (dua. cabeçu) e oblooga.. quadros de e8\ilo e meda

IbGe•. Fornecemos lodo .ervlço completo com vidros c"nvexos 
 CLlNICA -MEDICA
~~rr~a~e~~81~: t:!O~eY:lo\lre(e~tl'í:.m~~~~I~et.,~t~~~~a~~~ICUIBd08. Moleslias In/emas, dé 
PECO. LISTAS DE PREÇOS lLUSTRADAIS COM TODOS 08 Senhoras e Crianças em 
DE'rALHES. GeralRUA CARLOS BOTELHO, 450 _. Tel. 3-1720 - Eod Teleg, 

.CARBRAN••- SÃO PAULO. 
 CONSULTORIO : 

Rua Felipe Schmld/-Edilicelam~~~~~m::;e:~~°X!°l~% O~u~I·;:~t~1 s~~~u,!e:.I;'~~~ : :,~~; elo Amélia Ne/o.·Fone 1592 ",
.obre OI preço. de DI catalogo de.de Outubro de 1939). 

9 ás Wis\~i~d~.horas . .t 
Av . Hercll10 Lut, 186 t 

-Phone:1392""AVISO AO PUBUCO 
, A Cooperativa Mixla de Latlclnlos avisa o públiCO da Attende a chaniãdos 

Capital de que, do dia In. junho em diante. fluA distribuição ' I . 

do leite pasteurizado, a domicilio, em garrafas de litro, melo-rl~.i;iri.;ii~I 	 litro e um quarto de litro, pelos preç08 de 1$100, $600 e 

$300, respllctlvamente. Pelos atullis ~ooperat\vjstas, serA 
 Dôr dedentc?
:f:::::':~: n~~ae!~~~ainr~~~oiuó ~~;:me~~:e:(~~~1~: Of~8 
recldo poderA 8e~ feito dIarIamente, quinzenalmente e men 

salmeo/e, êste últl~o, Ilté o dia 6 do ~ês 8egulnte. Para w.~
ml'lhor atellder o publico, a Coopera\1va fará lostalar um ...0 ............__ 


, posto no Mercado Público, que (ornecerA o produlO das 6 
 .... 41··.·· .......' 6té às 11 horas da manhã. A DIRETORIA 

2U4 lovs·a 
 - __a:: 

Ao primeiro 

CÓRTE O RESFRIADO COM 

Mistõ1 
Á venda em todas as farma d as e drogarias 

LLOYD BRASILEIRO Acácio Moreira 
«PATRIMONIO NACIONAL" 

ADVOGADOLINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortl' 
Consultas e pareceres 

CIDIO-, -COMTE, CAPELA-, e -ANIBAL BENEVOLO
no SAbado, e para o Sul na quarta· feira): -COMTE_ AL· 

Ações civle e comerciais 
LINHA PENEDO/LAGUNA: _MURTINHO_ e -MIRANDA- VISCONDE DE OURO 

PRETO, 70LINHA RIOlh],-;Ji~~~LQ'-:r;:~~Ó~ItASCIMENTO- . 
Fone 1.277FRETES DE CARGUEIROS 

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

Pelotas e Porto Alegre. 

COMTE. ALCIDIO: dia 26 de maio plifa Parllnaguâ, 

Santos. Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, S. Salvtldor 

e Arac·ajú. 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


~---------------
Agência-Rua 10:10 Pinto, Armazem - Cáis Badaró" 


g -- Fone 1007 12 -- Fone 1338 


H. C. DA COSTA 

,;" "'.

Antenor Morais 
fr). • r'\ 
\:;:;-)P PÇ)l o K.JQntisl 


1;; Dca 8 àa l! • dali IS àa 17 

MI llab ~ FLOD.IIUO~ 

I1 L~~:~QU~·~::o.~~u-~~~D&ft..I~~'1~~r~,",LlS.~·~_JI 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dliitlo VUPlrlJao 

Redaoolo e Otllolnu • 
na Joio Ploto D. IS 

Tel. 1023 - Cs. pOltal 1S9 

aSSIQHaTUlUS 

N. ·QwIt.,: 
AIIIIo 601BOOO 
8emNtN !ZIOOO 
TrIIII.NtN USQOO 
.~ .~"_aro .uteo 1!O(l 

N" I.'.r"'" 

.......,.OIIl1iedlaDle DODlract, . 

.. 

. '5 

~~ 

•_'~'~MN~'• 

Quer ser feliz ? 

Em"ilegocIOs, amores, ter soro. 
te, liúde e realizar ludo que
decil/i1 Mande 11100 em seUos 
encreva ao prol. Ornar Khiva, 
C'lia POllal, 407. Rio de Ja. 
nelrO. que lhe Indlcari o melo 
de obter triumpilo, prosperida
de. forluna r laúd~ . N~o hesltp. 

artigos por preços ainda nunca 
constantemente, saindo, portanto, 

SEDAS 
Seda Façonné lavrado 
Seda Lr.qué t!m todas as cort's 
Seda Granlté, em todas as cores 
Seda Polnt à Jour 
Seda GUré, artigo pesado
Gabardine tle seda, cores modernas 
Selim Lamlcre, a.tigo bom 
Seda de bola 
Romano de bola, altigo moderno 
Laqué xadrez e desenhado 
Laque lavrado 
lumiêre lavrada larg. 90 centimetros 
Seda quadrlllé: artigo pesado
Veludo ChUoo, em diversas cores 
Talet6 liso 
Talet6, xadrez grado. moderno 

CAMA E MESA 

dotierlores paulistas para cllsal 

Cobertorl'8 paulistas para solteiro 

Cobertores x..drez, para casal 

Cobertores xadrez pard solteiro 

Cobertore~ xadrez para ca6al 

Cobertores desenhados pllra casal 

Cobertores de!lenhados pare soU..iro 
Cobertores lantasia, meia lã, para casal 
Cobertores lantasla, art. bom, para casal 
Cobertores para bebê de 
Cobertores escuros (reclamo)
Colchas de veludo para casal 
Cochas de lustão para c8881 
Colchas de fU81li.O para solteiro 
Colchas brancas para solteiro 
Colchas reclamo 
Colcha de seda com franja, para casal 
Colchas de 8eds com Iranja para solteiro 
Colchas de seda com bico para casal 
Colchas de pura seda para casal 
Cretone Royal Branco, larg. 1,40 
Cretooe Royal Branco, larg. 2mls. 

ABATIDA 


EB 
C;FIISPIRIRJI 


alivia e reanima 

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

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

metro 
metro 
metro 
metr 1) 

metro 
melro 
metro 
metro 
metro 
metro 
metro 
metro 
metro 
metro 
metro 
metro 

um 
11m 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
5$ e 7$000 Pasta para dentes Kolinos 
um 

uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
uma 
mel. 
meto 

ICretoné Royal Branco, 2,20 

2$700 Crelone Royal, em cores 

3;;500 Morim Taubaté 

5$000 Morim oncial 

5S0r.O Alvejado Faa:i1iar 

H$500 l\lvejado Ouro 


10$00U Alvejado Merqucs 
9$000 Alvejado e ll!estado, larg, 1,45 
7$000 .lI.lgodilo 121 . St'm goma
7;;000 Algodão largo 90 cent. 
4$500 Algodão en!estado, larl!. 1,40, 
6;;000 Algodão en!eslado, largo 2 mt. 

13$000 Atoalbado brRnco e de cores 
1õ$000 Atoalhado tipo ingles 

11······...••••••••..••••••••••..••
• E.preSl NlclOI11 de III,~ ........ 

• Tran.porte ripldo d. pa.....lro. e carp. com o. vapor•• 
• 

:• 

I 
•• 
• 

= : 
•• 

: 

• 
• 
• ·• 
: 
• 

15$000 Sombrinha de seda com cabo comprido 
13$000 Sombrinha com cabo comprido para menina 
I1S000 Sombrinha de tricoline 
15$0110 Tapetes para quarto
!fi$OOO Camisa Socega Leão para homem 
12$000 Camisa Socega Leão para rapaz
õ8$000 Estojo de chlcara8 para chá 
31S000 EstojO de chlcaras para calé 

-IS500 Pasta para dentes Alvidente 
22$000 Sabonete Lever e Gessy
15S0oo Ssbonete Llfebuoy
1t$000 Capas de borracha para senbora 
10S000 Capas de borracha para homem 
6Sooo Malas para viajens de 22$, 24$ 8 

38S000 Malas de couro de õE$, 60$ e 
3tSOOO Pastas escolares 
34$000 Malelas de flbrollte esoolares de 4$ e 
69$000 Liga de borracha para senhora 

4$000 Pulover ollmplco para criança 

5$600 Casaquinho dt' malha para menina 


.Carl Hc:.pck.. • .-Ana-; unlcament. d. car... 
com o vapor .~•••, 

SAlDAS MENSAIS DO PORTO OH YLOIlIAHOPOIJ.IJ 

: 
•• 

2 . Llnha · fl()~I~ÍllÍpolll.Llnh....a P.P.OIlS..R..IO de Janeiro IUnha .f .POIl17 RIO. de Janelro.·•I:.Escala lIaia.hy·S. 1'1 ancisoo . . 
e Sanlol. Escala Sao f'rallclsco 

Transporles de paSSlKeiros . 
e carRas. I Transporte de cargas 

PAQUETES 

.Carl Hwpcke> dias 1e 16 Paquete ·Max· 


·Ana· dias !; e 23 dias 7 e 2~ 

Salda á I hora da madrugada. 

Embarque do Srs. passagei. Saldas ás 18 horas p. 
ros até ás 22 horas das ves

peras das saldas. 
Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques
12 horas das vesperas das ás 12 horas 

saidas. 

m'l 

alé I 

lagu~ : 
Tranlporte de C"1 n . 

Paquete -Max. 

dias 2 e 17 I 
Saidas á 1 hora da 


madrugada. 
 I 
Ordens de embarques alt! 

ás 12 das vesperas 
das saidas. 

•• 

_ -Rita Maria>. • 
• Para matS InlormaçOes, na séde da • 
• Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
• á rua Conselheiro Mafra n.' 30. •.1 •

•••alIa ..."'~1; •••·•••••••••••& •••••••••••A .... 

A~~~~i~ I i1~~1i~i~ Y 

Observações: ~rs"s':.~s~;~i~~t~e~~~c~:~~~~:~' d~O al~eSs~~à~ri~e d:acc'f.:: 


E' expreT~~:e~tem~~~~i~~~: ~eac~~i:!~~~ir~cs p:s~~~~~~ ~ ~e~~~o P~I~s ~~~~~~: . sito a (I 


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

interesse, visite sem compromisso aPI-IIL.IPS 
Vendas à vista e a lonf,o prazo INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

TerreÍ108 no Balileário Io:..--:;.iii~~~~~iiijiiii:~"": pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
re::C~~hB~~n~á~i~u J~lepo~~at~~1 não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para 
do leal. As conslruçOes aumen· instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
tani. A planla dos terrenos acha· $700, e -assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

~~:o~eo :~h:rl e~~~:~:g~~~el~: Inslaladora de Florianópolis 
. venda dos lotes. RUA TRAJANO, II e FELIPE SCHMIDT, ll- Fone 1674 

liquidação 
j •

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 
vistos. Todos os nossos artigos são novos e de padronagens ótimas, porque o nosso stock é renovado 

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. 

met. 
meto 

peça 
peça 
peça 
peça 
paça 
peça 
peça 
peça 
peça 
peça 

metro 
metro 

45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 
8$000 Guarnição para mesa de jllntar de 16$, 19$ e 
7$000 Guarnição para chá uma 

Guarnição pintada. CllrbS rtrmes uma 
19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: 

uma 
uma 
uma 

nm 
uma 
uma 

um 
um 

caixa 

6$200 IPulover, art. fino para rapaz um 
6:i>200 Pulover com manga para homt'ID um 

um~gtggg I~~~~~~rI:~~~~~o d~a~a~::::ra senhora um 
15$000 IPulover de pura lã para homem um 
12$000 Celete de malha para rapaz um 
15$000 Calça de brim para homem uma 
33$000 ' Capas lelpudas para crianca uma 
!l$500 Sobretudo para homem. ótima confecção um 

t3$000 Sobretudo para rapaz de 34$, 116$, 38íi e 
31$000 Lã Pekim novelo 

um 1$500 Toalha lisa p/banhO 
uma 60$000 Toalha Alagoana p/banho 
uma 80$000 Toalha p/banho, art. bom 

2ó$OOO Toalha p/rosto, de 1$8, 2$, 2$5, 
75$()OO Cubano 

uma 12$000 Chita em diversos desenhos de 800 rs. 
6$000 Ffanela creme de pura lI!. 

umll 1$50() Felpa branca, art. bom 
um 6$500 Casemira creme, larg. 1,50 
um 7$000 Cortes de casemlra p/homem 

38$000 TECIDOS DIVERSOS 
3$800 Linon estampado 
6$JOO Lulzine em todas as cores 

3a$000 Linoo liso 
29$000 Chltilo 
13$000 Brim, Colegial J_ 16 . legitimo 
26$000 Cachá pelucia xadrez 

Crepon p/kimonr. 

26$000 Zelir listado de 5$500 

12$500 Opala lisa 

IO~OOO Opala tipo Sulça 

12$000 Opala estampada, art. bom 

4$!i00 Tecido escacez 

3$500 Cachá pelucia estampado 


15$000 Pelucia c/ b\lneco 

9$jOO Pelucia listada p/pijama 

3$300 Filo p/mosquiteiro largo 4,50 

1$600 Morlm de cor 

4$200 Tecido p/colchAo lar~ 1,40 


ml. 
rol. 
ml. 
mt. 
mt. 
mt. 
mt. 
a 

mt. 
ml. 
ml. 
mt. 
mt. 
mt. 
ml. 
ml. 
ml. 
mt. 

uma 
uma 
uOla 

e 
mt. 
e 

mt. 

11$000 
14$000 
12$000 
16$500 
30$000 
5$500 

. 8$500 
12$000 
60$000 
40$000 

ISOOO 

1$500 
1$300 
1$200 
1$400 
1$800 
3$000 
2$600 
2$0,)) 

- 2$000 
3$000 
2$200 
2$800 
1$800 
2$000 
2$000 

12$(ÍOO 
1$600 
4$000 
4$5()0 
6$1iOO 

\2$000 

3$500 


... 1$400 

'\$000 
16$000 

ml. :.tj~~=ml. 
córte ) 48 $000 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos. de pelúcias, que vendemos este mês, por preços assombrosos. · Apr(),!~l~ > .a i fazer aucu 
compras nesta colossal liquidação, pois nunca se vendeu por preços tão bclixos. como ·· os que oferecemC)8 ;Clg<i,ra. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR . ~~NOS, . MESMO 
R 'lJA FEL[PE SOHMIDT, 159 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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itIer, desconfiado, exigiu nov. 
lkrll&., ,16 (li. T.) - arcuJ. 1 Iprópria cirec;io do Partido fiaao.. IOU ure06 de R lCI.dt I 	 1".-100' ~ --. 

lDOt.I capo!.' (c ' K ~uc ~ut11Ó.l da fua. opcta.c:u.W de DAI Soa.lol•• "-i. oulroo c:hcfu lu.,,, unund.dr e • f~ que AII\' que," .. qtkm e Irqou c&'«Ot I c ~qÕrKa ~ 
d.os própn~s. d"spa~h.os tel~á- ~If 11"•• ~lIra i ~J:lng~..!c'!,~o;~5~~om.lidot DO .10 de ...1.1 10- 1da ~ 04 c:hcl.~ ~ Ide rc.~ ~ ,coocà.çio do cato 'de H«n 
flC,OS e. nollcl.as ~o radlO al.emao) IDiz-se que Hitler teme) que~e5s, , g "~.r,:,',,teDnlI. c fDbmo coI.~. I"ot•• c Wu. """., leoa UI- Ida 1'lU~.o ou do. DqOQC» da EI- . • , ~, , a, , 
que rema agltaçao nos meios go- não tenha agido apenas num im- ' Para llllpOr au.. AQl,ondade e n.- pio, ecá..lame Ic. ~ lodo. lado. 'W16IC!II I ÀI ' • Inooy., • o. 

, vernamentais germânicos em con- pulso pessoal e que, dentro da Isido, imcQat&loOte. que colre- I c» cirirentu, pnaap&Dntc .- 110& p(eamç.a. c. ckpois de . "di- lOü jununv,IIM de fidtlidldr. 

o 	ESTADO esportivo IDr. M_~~~I~" . NE~E,~~ ~fttl"O~'~;~,~~.lil.•t. em 


DOENQ~S DOSOLl-4ds -I 

Direclo de E. FERNANDES Cur.o de AperldçoaméDlo e l..on'lI& Prtlllca DO Rio de JaDelro 

Consultes diariamente PeL·I.~d~b:~.d1l ~ 1\ l~a:'::·· 	 t 

1I ()~n~x .ua·::" .\0 l'ru::o; n H-; X'I'l·: U.\ 
.', , ', U.

!'"'' 51li. ' i:ol [\":1 .10 C;lx ias F . e .. c l~· .Tuin. 

\·ih -. (' l· " I .HII · li,..I~I '" JO' Il\',i l" I",·,.. ,.v i";; . , '";: . 
n :ddn, I1l'';,:;I d tl:u ll' . no d ia 2;; tl u ' "O I ' · 

~'I~~'l~~: ~~::I t~~::1 ~~(lt:,:t::II;UII':~:~; ,':ll:,} 'l'i~l~;~~:I~ 
!!~~;~~~~ II~:"y~~~' ~;::,'.~: \,..,.1: I 1~!~::d~I;:~~':-: I}h~;~~I ; I,~~-
~·l·.I" !l 1 't', 'u l ~h l"' im l' ll tll tio ,; t·" PIl1 "!i,:t:,,, 
j',HIl\,l ll'n,,"'" iI ul1l':1 .t:randi o.,:.;j tllIl~ n a1\I<1 1 
1'I'I',..ftll'ntl' .la F . ( ', 1) , \'1'111 th·......n\·OlI\l·,l 
tllI l'lll 1'1'1 ',] ti .. l '!l!-!"illUll'(·II11\.'lllu du t !:-'
llOl'tl' (':,tm'inl"],. \.' , Já experim.ntou e 

Palmol/ve popular' 
Um noyo tomanho 
bem grande e econo
mico - apeno. 1$0001 

Cartazes do 
______~!__,__________~Se~x~I_.~.,~e~lr~·~________o__~H~O~IE~----

o sabão . ' ,i ; .' . 

"YIB8B. ,••' J.OIIlLID41DIEII 
de WETZÊt ~:&GI~:-JOINVILLE ~{~a~~a re~;Slrada)... • ••• .',.í....._.......1._._'_ 
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