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o novo dreildnou8ht I 
norte-americano 

Filntl~Iri", 17 (Ilculcrs) - o no
\"lI 0 ..\ -10 de ~lIcrra amcril'ann ' l 
"'Ynshinglon n, de ~{5.UOO tone!:,. 
das, irmão gêm~o do "Norlh r.m'o , 
Una". rui posto no dh1 15 l'IH servi  Esltadoço, cum seis meses de anlccl'd{,t1
cin .In <luta prefixada. 

O sccrrlário da 1\{;"rinha. sr. 
Frólnk Knox. c mais de I.UOO con
vidados especiais csli\'cr;.un Ilf('sl'n

Ics à cerirnlini:l. 
O novo ~·drcadnallght'· )UlSSlW 

nove c:mlujes tle 16 110lccadas co
locados ('11\ trt's torres dianteiras 
e Irtos outros situados em tOrl" ~~ ;-, 
relaguardn . Ser'" manobrado i1 a l' 

selenta c cinco o rici .. is l' mais .It.' 
1.200 homens d" tripulação. 

Foi (h'senl1ado para <lesen \'olver 
ri velocidacle clt' 28 nós helrúrins. 

Sua t"onslroç~o ricou t"ol11111eta no 
cspaço <lc Ires anos. tcn<lo <usla
cio n soma dt.o 70 milhôes de dúla

. o MAIS ANTIGO DIARIO , DE ' SANTA CATARIN~ 
Ditetor-qêrente: Altino Flores 

ANO XXVII Florianópolis- Sábado, 17 Je Maio de 1941 N, 8246 

Morto por uml .bombl\OCUPadOS OS navios franceses \ ~~~~~(C~t~),~_~~~r!s 
antes de ver re.llzld. a Washington, 16 (H. T.) - O Serviço de guarda-cos- meios marítimos. a ve~são . se- I 

SUl proFecil t~s anuncio que gu~rdas armados foram colocados o I gundo a qu~l os cargutlros Ita
_ hordo de todos os nav.os franceses ancorados em portos lhanos «Aequltas' e uAuctontasl>, 

L d 16 (U P) _ O norte-americanos. O quartel-general do Serviço de Guar- que se encontram na Guanaba
Q8t:6~o r~s , ue, no' ~ê~ pas- da-costas. ~nuncia que a~roxhnadamente dez navios ra como refugiados de guerra, 

d g d'! d' 11 foram atlng.dos pelo med.da: quatro em Novo York desde setembro do ano passado. 
~~ ~~r~:~t~ssem~:e s~CJpr~du- entre os quais o "No.rmandi-:". de 83 mil tonela~as, trê~ aprestam-se para deixar o po~to 
ziria um acontecimento de e~ Novo Orleans, dOl.S em ~ao Pedro e un:' em Sao Fron. e tentar, romp~ndo o bloqueIO. 

o 

e.~~!ded:ec~~:~r:~çf;rf~!~ to por uma homho no d~o ocertodos. 


d . tO' - CISCO. Nenhum motlvo fOI dodo poro Justificor essos alcançar a penmsula , Iimousine 1935 ~ron t e .m~or anc.a'l· n~o medidos. Os círculos oficiois limitom-IIe o decloror que As providências preliminaresL oe:: e;:'~feci:, v;:i:~~i ·:o~ codo quol deve tirar do foto "os conclusões que julgor para a viagem já fora~ concl~i· 1 

5 cout08 de réis , loform"çõ~1' 10. C~mo se sohe, s6 no d.o 
ua gerência do ESTADO. ~l~. daft;;Ciodo o~loPt\.'ro 

v·9 e u o ess, em osgow. 
EoUi. UI.le, ruea amOr T 

Par...r.r Tenl brollqllllZ? Eolú com lo••eT 

com a R.A.F. Il: lei de N"""" 8eabor: 
Lnndrcs, 17 (1;. P.) - Acrcdila- Sú UI ..I.... CONTRATOSSIil. 

sc quc já sc cneontra "111 plo":1 for- Estio en80rdando 
~~aç:;u;:m~o~~:~~nl~:ri<'.~;~~:I~I;I~~I;~ O sr. H.SI 

do orpmsmo dos Reais For("as Londres, 17 (U. P.). _ Em 
Aéreas. - ,- d ' 

A .~rirnejra esquadrilha. se cnco~- ~:aj~~~~:i~~as ;re::~~:n;:;g~~ 
Ira J3 plenamente orgaDlzaua,_ seis tou ao funcionário do Foreign 
meses d_cpol., de su. formaçao, C Offiee: "Que pensarão os ingle

l1li
', ., 

, ' 

, 

A ••pro'p'. rl.Clo do 

LIOrél .areo 
80llvlano 

•La Paz, 1~ (U, P) ,- O go

.esunda esquadrilha. que me tratem de fórma igual" . ! aéreos internos do paiS, 

DESCASCAR! 
_ SEM 

SEM RACHAR! 

NA VIDA 
Domingo 	 2,. 'oira 3,. 'olraDA MULHER - fiz :l. m::micurccom 	 - Fui ~o chá d:l Lourdes. - No bridçc todo5 joga

Assumpto principal : dores ..dmlr:lram o bri
MODERNA . .. ~sn~;fc~cn~~7cxcS~Jo~~ minh3 manicure Cutcx! lho do esmalte Cucu. 

4,. '.Ira 6,. 'olra Sabbado 
- Pensei que no Golf o - ~jz. f.tzcr nova m:l - OmOlnvilhosoesmalte
csmaltci riôl r:lch:u. Mas nicurc p3r..'1ir aOthc3tro. C UtC'x Salon ;ainda esd 
ainda está perfeito. M,u nia foi preciso! Kintillôtntcl 

~~t
,:~~'. ~ , "" i' , ': ,~ 
""'s o;:. ~ \ c.,.,".. ' 
J:.\. vcnhorclS t ViU Vd!i . 

CallslIlas SEVENKRAUT 
( Apiol· Sabina " Arruda) 
cste medicamento é o 
melhor que e"i s te par" 
Suspe n:; iio_ AlI',no _ Frlt 
1as_el c: reslilbo lec e a s re
gras em pouca s horas_ 

~~s~s~:~as;~~~ ~~~~~:i~a~~S~or - I ~d:~~:a:;;',~~~~f.~~ ~~~s/;~: . 
Dinamitado o ex. Após isso, será requerida paS '1 

presso de Changai se-livre às autoridades portuárias . Camisas, Gravatas, Pijame. 

Changai, 17 (H, T ,) _ O ex
pressa que faz o percurso en
tre Changai e Hankeou loi di
namita?o por forças irregula

~~~ v~~l~~s:'~b!r~~~~~ti~aUi~ 
tos mortos e feridos_ 

Como se sabe, acidente idên
;:~~!\::nPq~~~_~~a~mg':Lvez na 

Na ' Franca 
dão.se coisas••• 

~;e~::on.::~,;~~~: C~'~:'::dt:,~b:~~ ~~ism:~t:!';[pa~:'e~t:r~o!e:vo~ ~~~~~!:~~e ~sti~~~~~d:~~p': A ViC~Yt'ed16p(TaYIOr Henr;:, ,da 
dIspõe de reservas adequadas. O peIxes e frango, enquanto êles p"rlaçao do Lloyd A~reo Bolivla- ssocla ress):- ,NotiCias 
Ilrande número de elementos re- nada disso podem conseguir?" no, empresa aeronautlCa cUJos procedentes d~ Pal'ls mforma
crulados pelos deparlamentos, que O funcionârio respondeu: diretores são todos de naciona- ram, ontem a tarde, que ha
se acham elll runcionamento "O Ca- - "Francamente também li l lidade alemã, A empresa tinha viam Sido presos, naquela ca
nadl', permitiu u lormoçiio .Icssa isso e o meu desej~ é conseguir a exclusividade dos . serviços pital, e mandados_ para cam

~~~sdee~~~~e;e;~~~ 5,000 JU

sid~sa~~;~;~~~ à~ug.~~sh~i::~: 
~~~:e~dOe~ o:~:!. reJ~dê~eC~~~ 

assim se habilitando o «Aequi- Meias das melhores, D~I (l s me· 
tas. e o «Auctoritas» a fazer -se nores preços, .6 "a CASA MIS· 
ao largo, CELANEA , - nu. Trajano. 12I . ·d d'----'- "--Gb--- oleosa ahvl a e 'eni i raltar 

La I.i"ea. 17 111. I',) - Ikilla il1l"I1':I :l li"i" ,,,lt· "111 (;ib .."lIar. 
:\\"itl~s (](' IJOl1lllanll-iu l" dt., ( -';1(: :1 SOIJl"l'\"OUIII S( 'III ( ' ( ' s sar a !.aSl' l' li ('S 

~~;:'~I:~e::;'i~::~:;;~'~::' '~~il~:,~,;lli, :~r:;~~.~:: . 1:~ ~~';:'i::':;:;('~;::.',~,,:::II""1I li' lHai , "Ii
At ge";ras. 11 (U, r .1 S,'g"".I" •·..1'1:1 ' illr"I'II1'":<Il" ,' hl'g,"l:l' .h· 

Gihralla... lodos eIS animai " qUl' M ' ( ' lll'C lnll-alll 1I~I'IUl·lt· l('rrilúdo I.I' it;' 
nico serão sacrifi t adlls . Essa lIU'd ill:1 alin~w 11111 :ul;IIJ Il'U((' :!{)(j \-m'as (' 

UHlO ,·abl'as. 'IUC IU I ' '''''''' '~ lei'" Ú 1'''1>111,,,:,,,., \' :',r io, 1'I'III'I'i"I:''''ios dI' 

~:;ltl~ : III()I~:I.:~i~~::'a;:~II~:~~'~l;:\t~: l l(ill~·( ):l'::~~il~~I::~~II~I/I~l' ; ::~~ ..~;::IIII~~~ :~ l~II~ ~· s;ll~ll~·ir~:j~I:~:: 
' lS IIIm'aellS que \';""111 no I'Uchetlo, 

r 	 _ _ :::ze.P d t CATEDRALro u OS 
á venda na FARMACIA ESPERANCA 

Rua ConselheIro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6~2 

68 (Defronte à casa Hrepcke) ~~ 


~~r::to!~~~~~~r~~t:, ~~~~lh~~ A TORTURA DA NOVA ORDEM 
~e~mitldoh ape;as, faz~rem~e B,'l'Iilll . li (A . P ,) --, () Ih'prla"","tu ti,. Ilislribuil':lu ti " Gi'nel'Us 
f c ~pan dar b "~ mem rfs da Alillwnlicins :H1I1Ilt.' io ll <l1It.', i.I partir tio dia:! dl' junho, '!wvel':."! UIlW r~
ra.a~tlr:·hOS e ,?~tt~~ne el~U~ d~I ~: Úo (It., ... inll' I H U' l' l' nto na r m,' iio dl' l'anH'. (I\&l' ~l' r ;'I J (I a~tuda lIata l'm

de p~ de cama alem de alimentos dwnl~" dt., -UlO gr<l,lUus por M' IlI<IIl:l , l' l lI 1~lgat· II ..s ~aOU .hatJlh~ais. 

pa~g~i~~ec~~~~r~!7tiCrY ~~~g:~~;~~;~:)~:::;:!;'l:':~~;:~':,:~,~:'~~:.~'::~~i~:~;~~':';~:::::"~:l~'~:::::':':'~:;:~~;~:::~~"~~:: ::)~
~~~~!r~~ ~~~:asOorâ~~~l~~ p:i~ ~l~~~:~ã~:ll1l as últimas tlccisõ('s IOlnadas ludas aUhu' idad c..':", alt.'lml~ de 

~f~~~~dj~~~~s s~~ ~~~~I'~:~ iiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiio;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii~ 
ção do govêrno" . 

Zllomar ;:::~I a Alica FarDilDi;; I 
partIcipam aos pareotes 
e amigos o oascimento de 

seu filho Júllo-Célilr. 
I F;>olls., 14-5-941. 

na Franca e Noru...10."'_'= 

Londres, 17 (U. P .) - Foi 

revelado na Câmara dos Co
muns o efetivo das tropas in
glesas na França e na Norue
ga e as perdas nesses paises. 

O secretário das Finanças 
do Ministério da Guerra, ao 
responder a uma pergunta, 
declarou que a Grã-Bretanha 
possuia na França, em junho 
de 1940, um total de 437.000 
soldados. Dêsses 384.000 foram 

A siriUs é um perigo I 
ATACA TODO O ORGANISMO '! 
Peuse na 8ua geração, NAO CASE sem exame médico ' 
ou tome autes das núpcias alguns vidros do graude ', 

E' o depurativo de conllança para combaler a ~lfilis '. o 
Reumatismo, E 101 adotado oflcl11mente nu F.écito , 

como nrova a requlsldo ~h"l:rn, 'sento de l,,(fIl ' e 'f'. 
luofeuslvo às criauças. Agradâvei como Iicôr. 

evacuados, incluindo-se os fehp..lmonto OI ridos, e 40.000 foram aprisionovos tons modem.l: nados pelos alemães.~IJTI:X Hllinks, GocIobout, 
Na Noruega, as tropas bri 

tânicas atingiam ' o total de.íii~iiiiiriii ~;~II::~::'. No- 2. 
ESMALTE ~~ N,-3O N,-4, 23.800 homens, dos quais .", VIDROS DUPLOS - Já se eucoutram à veuda22.600 foram evacuados, inclu couteudo o dObro do Uquldo e custaudo meuoSindo-se os reridos, sendo apri 20% que dois vidros pequenos.

sionados pelos alemães cerca 
I~__~__________________________________._________________ de8GO. 	 ................__.._____ 
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Goody,ar 

'Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmdra de ar-Correies 

S~lté)5de Borrecha-Mengueiras-etc_ 


Produto! da 

018. , Goo~year ~o Brasil 

com Fábrica em São Pãulo 

DISTRmUIDORES EM STA, CATARINA: 

' Carlos Hmpcke S.A. 
Florianópolis-Blumenau-Cr'uzelro do Sul 
- Joinvil!e - , Lages - São Francisco do 3ul. 

Mostruário em Tubarão. 

_~=~. P[ITOHAL Of 

'~ANGI[O P[ LOT[Nü~ 
[ O R[M[()IO INOI[ltDO 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL

LINHA ARACAJtlíPORTO ALEGRE (Para o Nort", 
nl:' Sábado, e para o Sul na quarta, feira): -COMTE. AI.
CIDIO., _COMTE. CAPELA., e -ANIBAL BENEVOLO. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: -MURTINHO. e -MIRANDA. 
LINHA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO., 

TUTOIAIFLORIANÓPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 
COMTE. ALCIDIO: dia 19 de maio para Rio Grsnde 
Pelotas e Porto Alegre, 
COMTE. ALCIDIO: dia 26 de molo pflra ParanaguA, 
Santos, Rio de Janeiro, Vitória. Carllvelas, Ilhéus, S, Salvador 
e Aracalú. 

DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. 


Agência-Rua lollo Pinto, Armazem - Câls Badar~ 
9 - Fone 1007 12 - Fone 1338 

H. C. DA COSTA - A.tlni; 

• atUl-..... 17 .... li 

ISocledad. ~tlva d. IINpoar=bIId.... 
..., SI I SllGUlI I LlmItada 

" A .. ~ UE" O Ban<o de (ridlto Poplll' e AsrkollI 

~ ft a ft l \ de Senta (atarlnl 
a.-. II.IIA)

III!:~t,:tI~C::I:O 
toalco.: Pbo.phoro, C.I. 
cio. .\l1CDJ.l10, 'v'0a0d410. 
~';:~~~~~~j~~~: O'ofl.n'~~ 

I _ Lnaat.meoto "cr~l . 
du 16rçi'.i, e . Yóll.lr~lIIedl•• " 
,. do' tp"dlle; 

r - Dc"'pptrecll1lentopot 
«'fIO . Iolt' dll dl'IIn de CI. 
CM.QL ' IOloilloh e nervo.ll
.o; , 

l'- Colllb.te radic.1 d. 
(cprenlo nervo.. e do em

"'01; 
4' - ADIlIllc:oto de pel.

warlaodo de 1 • Õ 11.11010 
O SalllICDol f lIlIIl,r.n

reol.enlo de ••bOIOI 

(11 de~c,,(ertl Icientlll~w.
L: p/afi e do dr. Manoei Soa 

clrCo.t~1 

QuAsi meio século de~exls
têocla 6 o melbOl' rCCbm i!' 

d. pre!ê. eDC, !,. ' ,/UVE':; Ulit IILUI.ORE par. li mpar. ror , 

tificar e r Cl'..lV e nC liCe r os 

cabeloa. Eliml :lu, 1I casp.!1, 

raz ccssnr li qu e do. do p 

cabel us c \'oltar :1 clh 

pr h n l : l \' & o S cabelos 

branc o s, :!!-e m Of tin:;i r; 

dl ...J hc~ \'i;..rf' r fi! fII oc idude. 

NlLo cO IHe ll1 fil! i s de prata fi 

uaa-ae como loçA!>. 


ORATIS 

Peça-nol fmpfts501 lobr.oscal 
da Cl oI dOI CAbelo ... o mtlbor"au 

d........... Ale.....r •• 


VOdro poto .DmlÍo 111000 ... 
...f. ou waSor dKIua40. 

LU. IOflllDll .uaIJall UI•• 

RlldtlllctIllIO.'01.:. ",Ot:.,IIEIJO 


CLlNICA -MEDICA 

M"les tlas internas. de 


Senhoras e Crianças em 

Geral 


CONSULTORIO : 

Rua Felipe Schmidt-Edili· 

cio Amélia Nelo-·Fone 1592 

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 


RESIDENCIA' 

Av. Hercilio Luz, 186 


- Phone: 1392 -

Attende a chamados 
14 

..........______ 	litro e um quarto de Iit~o , polos preços de 1$100, $600 e 
$300, respl'ctivamente, Pelos atuais cooperatiVistas. será 

Dôr deden{e? i~f::::sntg~: n~~ae!:~~8iD~~~~Orô ~?;:me~r~eg~~~~~: ol~~ 
recido poderá se ~ leito diariamente, quinzenalmente e men· 

R~, , salmellle, êste último, lité o dia fi do mês seguinte. Para 
ml' lhor atender o público, a Cooperativa IarA instalar um~. posto no Mercado Público, que l" rnecerA o produto das 6 

I ••tt................ _ até às 11 horas da manhã. A DlRETORIA
"................ 
 204 	 lOve-4 

----.Jc....~.c........ 
 I 
Rep'resemantes e 

Viajantes 
Preci samos para todRS as 

e zonas do Pais. Negócio sé· 1 
rio e lucradvo. Ótimas con· 
ções. Cartas à FÁBRICA DE 
FOLHINHAS Rei. 601, Caix a , 
3,097 - ' Silo Paulo. 

Tuil_ 11.· 16 - SWc III~ 
Real.Ctldo o~. I1:~"%lOd."5 ~.~t~!lI~!II:J~ C#rIUlcad.) 

E n d ereço lele,r' flco: BANCREPOLA 
eMil ol IlI&tO:U'~~Jt • ZL ~. 

~rRESTAESPECIALMEN'TB .A .AORICULTORES
EmprêstilÍ'!§IÍ ~:DeséOt'itos~Cobranças 

'. '. . e · ordens de pagamento. 
Tem correspondente em tódos os , Munlclplos do Estado. 
RepresenlRnte da Caixa Economlca , Federal para R vendI) 

rla~ Apólices do Estado dl' Pernc.mbuco. com sorteio 
"semestral, em Mlllo e Novembro. 

Paga lodos os coupons das apólices Federais e dos ESlados 
de Sio Paulo. MInas Serais e Pernambuco. 

Mantem carteira eFpecial pura Iirlmlnistl'liçAO de prédios. 
Recebe dinheiro em depósito pelas 

à dlspoplçAo (retirlldli livre) 
C/C Limitada 5% 
C/C Aviso Prévio ~% 
C/ C Pral!:O Fixo 7% 

Ac"HIl procurllçil.o para r{!ceber vencimtlntos em to. 
das as Repartições Federlils, Estaduais e Municipais. 

C/ C melhores taxas: !!% 

TRONCOS FORTES 

("\ (' h 11; I ; ~ ( . : io 
":'_I O!1l~II~{ . o I· ~: .... ( !i l.::. 

CEc·:;!;~1 :l 0 l' o::· du r... !: O I 0 (.. o ''::H., ·' ; I .:~1 C~.Il:; { : ., 

E); j ~ t j~ nl: i o . 1:0 :: E:-Çlu n do L" lll f.a o lór(fl,d , . " o ú :· ·\'01 

f- lle3 cQn r- hIL:(:;ll ( ! !: a n;o c V ! 9C1 / q'lr. I(l l:a (/ (l!. !;1 'J ~ .. 
niciod(:: utLi q ·... c tJ a oa!ha c: c'do:: d (,'bi!:t ..:: d o:, c o ;>U f' 

que plOOU2.. QU(.' empobr~cldc. 0 0:, 11('1
Pa IO q ue a s a lVOJp." se!" \/ 0:> abt'l l(1do~ . o l E:dc m c · 

jam lones. qua r.do a nalu l e m . Iodos. (; . ~ ~"H?I:IOS 
le lO nóo ba~IQ . Jecon e-se núui lív os I t. J O\'I!I S 

0 0 "Q.du.bo". a o equilibrio do oI Qan~;llo, 

I 

I~Yo~~9Mi~gatlc~o~!aLol~~da 
Capital de que, do dia l u. junho "m diante. fllrA distribuição 
do leite pusteurizlldo, a domicilio, em garrafas de litro, meio-

Antenor Morais 
@ ipupgião ]~Qntista 

Das 8 às 12 e das IS às 17 ' 
Miguelinbo. 6. FLORIANOPOL1!;. 

M.io "'PHe ."ave..saúde com um SUl'" im
-JnII'O a corl"er' pela~ veias. O ELIXI& DE "O
GUElRA" do p~a~~ceatico c:hinlico :loão .. 
Silva Sil~eira, ; êo ,~.Ior depurativo 40 ..... 

pe. - O ELIl!I~. '~. N OGUEIIlA i ..Ia ... 
.....O",~ i.é ;~· S~;BOLO! 

Não sabe que li diarrhea • 
um pe rigo para a sua vida. 

A mamãe porém sabe que 
nesse caso deve dar ... Iho 
immediatamenle Eldofo'm io, 
o remedio sem iglJal contra 
esta lerrivel doença. 

Para combate r as djarrhe~1S 
nada e xiste me lhor B 

que os famo sos 8A~ER 
comprimidos d e ~ 

Eldoformio 
10m para os adultos 
como para as cre i1: nças. 

OH. RICARDO 

G~TTSMAN 
Ex-chefe de cll

lI;ca do 
H(}~pital de 
Nuerubf:rg 

(Prottl . L, Burkhardt 
e E. Kr~uter) 

/!,',o;peól1li.'l/1l em 
(,ir w g ú, Oe1'ltl · 

Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 

I 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do tlystema 
uer\'OS0 e o~lt'rl1çõetl 

de plastlca, 
Consullorlo á rUlI Traia. 
no, 18 (des 10 ã. 12, e 
dll~ Ib IÍ!! 16,,w) Tele

pbon~ - t,281\ 
Re81dencta á rua 8I!.I *:l~~hT~:~O:: 21~iJl 

Adeio Morelr. 
ADVOGADO 

CoolIl.... parecer.. 

Aç4ea elv1e e cOlDercla1l 


VISCONDE DE OURO 

PRE'I'O, 70 


Fone 1.277 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I 

hlod. ~n...... ... 

\. \ lll lJckrr ontem,'F;:;gídiirefabrícóueTe~dellmais
;jW de w;S lllílhõescléreirigeradores.Insuperável, hoje, 

~ Fripdaire continúa sendo um p4HO á frtntt na in

dústria de relrigeração. Por isso, sendo o favorito, Frigídaire é 
o relrigerador por excelência. Maior, mais amplo e ' mais be
lo, há, nas duas novas séries Frigidair. para '94', um modêlo 
para cada gôsto. E lembre-se sempre: JÓ é le.~ililllo Frigidai" 

o refri.~erador fabricado, gar"'l/ido pe/.1 Geller•• l MOlorl. 

CONCUSlONÁRIOS 'RIGIDAIRE IM fL')RIANOPOLlS 

S/A CASA MOELLMANN • P. 15 de Novembro, 1 

IlIYldDOII QUI I .. ...". In 
do O que lu., . ....... . .... 
1110 I . eaIlN.. .0 '" 
•• r;llelll D.c. ...dad. d 40r · 
IIIt" .pro....ltalll " DOU, ~. 

~ r.:::u::J:'a:':r::·::;
IqIlÚllUl • pucurbllr (I IODO 

do. quo Irabalham., prlet• 
• &111 do dNcala4l DOlur&o. 
Como·coQ.eq êoola ..:rlplll 
il p'róprll .Iud, ."m de pr•. 
jUdle'arlm • exlatêncll dOI 
pobres mortal. qlle I....... • 
vida a I6rlo. 

I 

E' por mlll dot'llll, qLl••~• • 
tem taoto. lJtdl"lduoe ClGm 
perda de r08[ato " fácllm~ein. 
Irritaveis e encolerizâvelr, 
Dia a dia mu1tipllcam~8-ê~ni!t. 
10 mesmo motivo, nli ;:\illliDu 
de pt'rturbações nerV{)8iiB~íl e 
maior ou menor gravlda(\e. 

. As pes8ôas que se tÓfllflaJ. 
Irritadas inquielas, desanima 
das e pessimistas em con6., 
quêncla da perd!l de fosfato, 
e que não 6e pódem livrar 
do barulho da rua em quo 
resitll"m, aconselha se o uso 
de injeções de TonolosfaD, 
que levllntam o estado geral, 
reforçando o sistema ner
v<Jso. 

ENTREVISTANDO A GALINHA 

Eu sempre tive a pcrdoúvel 3m- nem nada. Um grande silêncio, que- da, (-'slJuncjotl-s(-' totln , OLl, lIlelhor, 

bição de ser jornalista. Ambição brado, de quando el11 \'ez, pelo cs- sacudiu de l'ÍIlHl de si lIlIla hua 
como outra qualquer. E como a am- tridente apito do guarda-noturno, <llHmtidadC' de JlC" c fcrrl1gclll c, 
bição é coisa que anda. na frente A subida era diricil. Fui. Como _ com o seu ulli('o olho, um olho de 
da sente, muitos e muitos qui)ümc- é que niio digo a ningucm. Subi c galinha \"('lIm, dt'sconfiadn . faloll : 
Iras de distância, jàmais pude a) .. a muilo C\lslo ('onscgui ('hcgaf no - Eh, que diabo de atrc\'iuwnlo 
cançar o tilulo, muito embora não lugar onde ('slava a "elha c curun- ê {ostc seu, ('hegando Hlc aqui . sem 

~:j~ ~:n~~i~t:r~r:il?:n:o.e~I;~~:~Ç: Ch~S':1\~~~,P:)I~;~ ~~o~~~: ~~~;::~ .dos Ira~ ..;~!~~ei;..;) s~::nn:~:i\:I(~~I~li;I~~~e_ 
Escola do Jornalismo. puder fre- juslos, no prcssenlil" minha chega- ' cisa dOl'mir, necessila de repouso 
quentã-la, a menos que a idade não 
innúa ... na matrícula, 

Assim ia eu pensando. fazendo 
nieus castelos, dando Jargas à velha 
psicose (que me assaUa. de quando 
em \"ez, de não pôr. por exemplo, 
os pes em folha5 de árvores que 
encontro pelos passeios), quando 
lõpo, cara a cara, com um velho 
amigo, do qual hã muito não ha
via lido noticias. 

Parémos, assim, os doi5, satisfei 
los dó encontro, entrando desde 
101lD num bale-papo maluco. 

- A..final, para onde ia5? 
- Por ai, à cata de reporlagem 

para "0 Estado". 
- Ainda não perdeslo a mania 

do jornal? 
- Ainda não, Velha cachaça, 

amigo. 
O bate-papo continuou, através 

de vários assuntos, revivendo epi
.6dios, nomes de velhos canlsrauas. 
histórias discretas e até, mesmo, 
Indiscrét..... 

Estavamos parados defronte da 
velha fareja de São Francisco e o 
meu amigo nem sequer tivéra, ain
da, a lembrança de me convidar 
para um cafézinho. Nislo. uma co
ruja voou baixo, quase fi altura 
das nossas cabeças e, desferindo um 
pio lúgubre como são todos os pios 
de· corujas, desapareceu entre as 
lorr.. do templo. 

- Máu agoiro, amigo! 
- Você crê nisso? Por aqui sem· 

pre houve corujas. Lembra-se do 
PlOSSO tempo? Este lagar, aqui, pa
ra nós, era assombrado e contavam
ae coisas de arrepiar, à ccrca dc 
aparições e outras coisas semelhan
les, que sundam do escuro da rua, 

gemidos que eram ouvido spelos 
transeúntel!l. a história de uma mó-

C~ 

FOGOES A GASOLINA QUE 

TRABALHAM COMO DE GAZ 


TÃO SEGUROS E SIMPLES QUE 

~~-fI6Ú~-tU 

MGd.ID r-sutard. 3 
bjcl)l. fo,no "rand'1 

A ULTIMA PALAVRA EM 

utiliáaú. ~ ,e ~ 

CONSULTEM OS DISTRIBUIDORES 
PEDINDO UMA DEMONSTRAÇAO 
SEM QUALQUER COMPROMISSO IrI * === 

par.tl ('aulal' pt.'!a llIunhli. Vim atjui - l'\úo pusso. Voei' 11cIlsa que cu 
pura fal ... · t'1Il \'od', 

- \Toce 1:\1110('111 (' ,j(lnHllist~? :I(:~'i;~. d(~~~b~~~~~u d~) J::~~~r c~nl:~)l~~ I~~~;;~;:~~~~ 
- Snu sim, sCllhuru. O sr. gnlo na hislúl'ia ela AsscllIhli·io das A \"t'!'>. 

j ~'t falou , j:'t concedcu ~LW c.'!1Il·l'\"i~I .. . n'II'lllhl':lntlo coisas jú CS(jW :da~ ',' 

A ~t.·nllOra niio dcve ficai' ah'ús ' " - Pois, l'1l1üo'! Hcconhu' (. vi-

I-toj(.'. as lIlullH.'n·s It'l11 os mesmos 
din.' iLos (1\1(' os h nllU'I1!<õ . - Pois, silll. Belll se vi, que VO('t' 

- ()I'H. SI', jOl'nalista. Isso sêio ê nJlllO l'}('. Canta , !lias, IlÚO clIltl;l, 

(' Olll as 1ll0dt"'1l:1S. Eu n:in penso 0111(', LOIlll' not.1 distu ! :\ll'tl lIIal"idll 
assilll. A1ii·1S, sou UlII:! galinha sem faluu!ll) (!tll' lhe.' disseralll l' cu \'llll 
.ts CXIU'I' ii'nl'ias cle famili:l, Dester- dijl',('" do <tUl' vi , pOl'( I\le. e01l1 um 
1':1ral11-lIW uqui, lH.'slus alluras, eOlll olho sú, vi mais tIo <Iue l-le com os 

:lS:lS (,.UI'tas, S(' IH, nu 1IH.'1l0S, te\' di- dois , 

reito u um \'ôo. l"um'a ti\'l' o prazer - Enl;io fli ga , digu o que é quP 

de :lgasalhar. !i('quer. soh minhas a sra. ,·iu . .. 

asas, um pint ninho. 1\lcu lllarido - Eu vi, certa "Cjl'. ". 

sempre é galo, isto l' , sempre é ho- i'\is!i(l. um barulho cnsurdecedor 

mem. Nas nait<.'~ l11uito escuras, rresr.ia soh nossos jlés. Pessô:es 

tlJlfo"eita-se e sei lit tWI'3 onde \'ai. d1l'g:ulas de lodos os lados se IlUS

Eu, porém, estou Hqui como a IUU- tavrllll nas ruus Felipe Schmitlt (' 

Iher dc Lot. E, cnm a dcs\'an tagclU Deodoro e aponta\'tHH para cinw. 

de nunca olhar para Irús, grudada Apitavam llolieiais c guardas-nu

nesla boJa. turnos. Eu fôra descoher'o. Laur;1{J! 


- Nàn rcclame, sra. galinha. Nós 1- Sl'il:l\'all1 uns. Fantasma! - bcl'
lauos andamos também grudados rn\'am outros. Apcl·tava-!ie o cerco. 
nesta bola moior, que é a Terra. :\testrc f.,tÚJo acortl ilfa eom a bal'll 

- Sim. mas, andam, vão para lh<."irn e, virando-sc a custo HUIII 

onde f]lWrem l~ sabem fazcr das I)é enferrujado, gritou: 
suas. Tenho visto com êste meu 1 - "Fogo l fogo!" sem sabei' o 
olhinho. cá de cima, coisas de es· que dizia. 
pantar. Alguns valentes jú escalavam H 

- Conte-mos ... 3muruda d~ :.,~ ,~:~~'!~':~:~~,~l~,.,~!:,~;~,~:,;.R;~·~i-

3& DIIIS li'UM HDSPlTall 
Declaro 

que est ive 
int e rnado. 
durante 36 

~ cera na ar· 
ticulação 
do pé. SülT" 

resultóldo., 
Com o uso do "ELIXIR DE 

NOGUEI R A", obtive rapida p 

completa cura, 

Pelot•• (R. G. Sul), 20/8/36. 
(ARR.) - JoAo B. Barcello. 

do l! nUIIl salto forlllidún" dcspt
nlll'i das ullurus, ElIl hnra li\·essu 
('aido slihre (I lelhudo de U!IIa ('asa 
fI rua CUllSl'lhcil'o ~1:lft'a ,('sta\'ft CII\ 
l'slado dl' lúsliulõl. Fui Ir ;'II1~Ilol'lacJ() 

llura o llospihl l, on.ll~ se'! :ll'onlei no 
dia scguinlc. ao ('~Illtar do g:'l!o. 

Ao tantar du !!úlo. QlIl' peso! .,. 
A l'epo.. l a~clII fÍ<.'úl'a ill:l<.'abada c 

cu l'untinul'i l'OIHU simples' rúea, 
S(' Jl1 tel" con!'ieguidn d\l'SUr Ú })os~. 

çãu de jül'lWlista, cmhora hou\"eis~ 
subido tão alto ... 

FóCA 

S,~~i: América Capitalização S. A. 
êiM4............aollAL "ARA ••VORIUA 
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cenlel: Você sabe que um colega • U A CON 5 EL H E I RO M A F. A. 4 Rio deJIUlI!!roióiJucrÓB ;'ii'j(ue .têmdlrettoo8 !tIl1lIo» ccn. 
meu obteve, há poucos dia" lima 8Idér_do.elDvlgorl!lltre1: I ~~;de ,Abrll del92583 t d uço 
interessante reportaRem com o 8a- de ,,~ 1926, \IDclu8Ive; " colii! oYprazo ~~~departlctl'açllo l"r!Dta.llo 
lo~cES:~r:~:nV:~o:ãO vai ouvir a * :'Ciwso '" .._..... (15 " ",D()B);; (\e'aCÔrdocom , oB ~,.rt~ : < 11e I2 d..... COlleU

galinha? L, L~DreM"oIlIIDRIG"ABtNr1:'lralABrr;DA JI ~ ~ di.,.. - '~~I!.'s~:~~;!d. R.. - a.alJd~;~!~ !llD porIAIlCII • cU.lrl-
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, l Eu fiquei. Fi<luel • malular. Por- ! Caixa Poetal, 3431-S10 lIulo , , ' __JI 

de ~araq\l~d~ltal, , ~ deltmad~ ;~ 27IdeDé'zê.bro OltllllO, • de" RB: ?"","! 2.~' O 10lal 
!Iue nôo iria cu ouvir n galinha do capea~llza~+ ~d?tol c ~ mec'lIIcos dOBvalôre. d. r..ptel do déclmo i;qulalo 1110 dOll tllu.lOI 
oito da torre? Seria uma reporla- G A S E D E S , E D A d~ aVI~çio ; cl~~I. O rCKulam~to participo''', . dialtlblllçlo ,.,';Iella u proporçlo de 
lIem sensacional, que, lalve1., Ine .. cria °par~rqe:e~as d:.:r~l~~I~~ R., "-' 1:03&1600 por Guio 4.e "'lI d~\;' alor d. r IPI• . 
elcvasse .s gl6rias do jornalismo. Qualidade .upenor e resIStente. Estoque e Impartoçiio. YOSO Os no .'....a.to. In'---'" _ • ... ............... _ _ , ADOLFO BOrnCH(a
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Dê a vossa .er'E o lucro 
VOIIOpreferência' 

Com ou .em l&qu,d,~o, o. nO,lol .rt~§" tio .elltp' . o. ..... b."to. d. P"fe· VerlflqUl1II e confronte... o. no.... p'.~o, pa" o IIfI de ••10: 
ARTIOOS PAa A INV~RNO ,\1....J.do "p el.I, p.ç.a d. 10 m.tro. 14~1 DI V." o. 

Cobertor.... pcetala ,.,. l olll'ro 1It200 AI..Jado da ••Ibor qull.adl, p~ dI 10 m"' rol 1~$lIoo U Ro• • ".rlt, lIonlo 11000 
Cob4!tloH I ,eJpac:lal.,.ra e., . 1 I ..... M ... 1••"eerlaado, 110111 l rUao, PIO' 111 lo metrol 1.5$00 Tlraol d" e• •••lra ~r. bo.ul . a eo.~, d... . ->' 3ofoOo 
Cobef~toÍ'eí ;'Xadrez~. para~ .o1tejro l4.$!l~,!!; C~!!!!l rala "pI;'al, oafocade. Pl9I di lo )ard.. 18»00 'fIraoa d. brtm para bOllll Ql, • oomeça' .t. 30lo0o 
Cobertorei :XadrezHlÍu'ÍI. oa'll IP$8~o ' Ca,m~rala mire: ":ad•• IDfl . '-dl, peça da lo Jda. la~o Caml... para bomlDl, a eOll~ r d, llIooct 
Cobertore8) (:.,a \ca8alr ' 8m ,IIndol daleohol 30$000' MCli'tll! di c~r. bolll artl,o. d, 11600 I _ I~ ::1I1~ para bO.'Df, a eOllrOll 4.. 31500 
Cob~~~or!!8 " de , melala/debruado em .eUIII. para - Cr!lt~ne melu UJlho brl.aoo. \I"'\lra 1:•.0 ,' ·:;~,OCIÍ\ f.liiIllelfíWparil thomenlf de . 8a;· IO$ e .. 12~o 
: if.''''~~oa.aI T.\';_, "~c -'5$OQ'Ó Cr.!,.tO"1 110 1I0bo braDe.>, larpr. 2,o05$r,0C>.JogoíJparâ\baUzadol, a , partli'de '.:' '..12$000 
Peldcla:1;l1ia;\bom :' .~UI(l, métro 1$400- ereto!l!' -1!'elo , IIDbO \b~.II"C? " I~rfIJ,r. _:Z,20 6$00~ SU8penaõrlolpáia'; rap.z , .'. ' -,2$500 
Pel(ICla: ..tampada. ' crlndé Borlimeoto 2$000 Cretone ,melo,Uoho ,branc? largur!l "l.o(o o($~oo Suepéliilórlol de ·couro .para moclnhal 5$000 
P,e1(lIila ..tal1:lpada, auJierloru 2$500 CretooeDlelo~lInho ; c!l resi -' I~rgura ·2,00 6$000 Jogol de couro ' para rapaz 81000 
PelCl()la ..tillpid~)'ra : Qulmooo•• core. firmes 3$000 Cretooe :luperlor, branco. Jargura 2,20 8$000 Bolna8 para coleglal8 71oõo 
PíllUQla r..IIÓ,:em_, ::II,erall core! 2$900 ChUAO :8uperlor. Undós~: padrões . 1$000 Porta ..cova 2tOOo 
C....c,h'•• d'~'ill60oi" 2100o e 2$500 Rep8liAra cortlna,bonUo. ;de88n!Jos 2$00(, FUa mélrlca 2'000 
E'~!lj. , i,!lÍó1ádl}':-f;:é.: õ$OOO Rep8eof8ltado para corUoa. 3$000 Lenços a partir de $&00 
Blp4:IlIJu .m ~J1iido. · padrõeI, 3$300 8 3$800 Colcbas para ca8l1 . . 12$000 Veos para oolvas 101000 
EiiPÓDju elcliril"para"leDbora!l a$9oo Culcha. mercerlzada. para solteiro 11$0011 Grinaldas pllra noivas, de 5$ e 10$000 
Ca~~lIllru}P~~~i".liho~... I começar dI! 11$500 Colchas mercerlzlldas para ca8al , J5$000 Llga8 de borracha, para senhora8 1$500 
CIl!It!,lrU~iAlilor'.par. cOltume 16$000 Colcba8 mercerlzada8 brancu para 80ltelro 11$000 Blu8a de Jer8ey, 10$,13$, e 15$000 
casemirll) Xadreii ,,;para oo,lume, pura li!. 20$000 Colcba8 branca, melo Bnbo para 80ltelro 14$500 Sobrloha8 moderoas, em gorgurAo chamalote8 18$000 
P,úll:O".r.~iém ;iDilJiga"p'ra homeos, 6$900, 10$ e 12$000 Colchas de veludo para ca81,I 22$000 Sombrloha8 moderna8 em 8eoe 28$000 
P.ull ~O,w"~}I~lp,!l",o,'JPllra homen8 12$000 Colcha8 de seda, com bico para casal Jó$ooo Capa8 para Bebê8. de 9', 12$ e 15$000 
PiaU:O,W1rlSo'ID}lDaugll e lelxe para homeos 16$000 Colcha8 de 8eda, com fraojaK para casal 48$000 Casaquinho de malha para Bebê~ :\$500 
PUll~_Gwln,,~i · p_ur.' la,' l8m mangas para homens 1&$000 Colcha. de pura seda. com fraojad para c88al 58$000 Poria 0lquei8 2$500 
Púll~Owlr.t. de;pilr&Jaipara homens 25$000 JOg08 de renda, para quarto~. 1 peças 28$000 Cuml88s Socega Lello, para rapaz 35500 
Cllle.taa . 8!D ,mang.lcpara . homeol 10$000 Pano eofestado para colcMo _ _ 3$5uo CamiMas com fecho , para rapAZ 35500 
Colàt~ dil,:iJÍúra) A" ,lém .DIInlal para homens 18$000 Toalhas para r08to, de 1$, 1$<>00,2$. 2$<>00,3$000 e 4$~00 Camisas Socfga LeAo, para homeos 4'501'1 
Coletei de ';pura'lAcom maDga8 para homens 23$000 Toalhas blglênlca8. dOzla 6$aoo Camisa8 com techo, pura homen8 5'000 
Terlílilboif..de,'Íilalba , para crhança8 10$000 Toalhas de banho em cores 7$000 Pastas de couro puru colegiais, de IOJ e 13$000 
~!ilqu(ubC)8 :ye blú.lnbà. para crianças 5$500 6$000 Toalhas de banho, legltima8 Alagoaoas 7$000 Mala8 para viagl'np. temos grande sortimeoto 
CuacOl de"·malhà':p.raleohoras 9$000 Toalhas para ché. com 6 gUllrdaoapos 12$500 Babadores de orgunlll 2$500 

6$000Blu.._ móderÍlllllma.para moçal ~;:~~ i~::~:: ~~~~a~~:' p~~: ~:r:~!n~p~~~~~~~oa:::eoho ~~:~~~ Escovus para roupa8, de 5$ e 
S~lirellHlo!;pàrarapaz. a começar de 42$000 Cobprtores para Bebtl8. de 1'$. e 6$500 P E R F U MA R 1A 8 

, ça~. ,,_!~ '. ~·oleltl.li; S~~e!a~ de Pano rendlldo para cortina, metro :$50u Leite de Colonia, vidro 5$500 
8e4a ..vôos 2$800 T E CID O S Esmalte Cutex, vidro 2$800 
!kda ROaíaln; ártigo luperlor 5$500 Llnon 1$200 Creme Nlveo , médio. tuho 35500 
Se4a Oràilttê 5$000 Llnon e8tampado 1$501'1 Batoo. Michel, Zande e Taoge 2$800 
8e4a P új;Daoge 7$80<1 Voi! liso l$ijoo Batoo Tentação .t1$500 
S L&c(ue;,U.a; Iiltada e xadrez. bom arUgo 3$500 VolI estampado de 1$5, 2$. 2.$5 e 3$000 Boton Colgate 2$3 e a$Joo 
Seda OrgâD" em xlidrez e 1I~las (para 6aldar) 8$300 Orgaodl liso 35000 Rouge Monção 2$000 

4$000 
Sedl: COIll 'ibola. 6$500. FustAo branco 2$800 Sabonetes Realct', Carnaval. Colgllle e Godivo, um !$ooo 
Wa N tillDpada dto 5$, 1$500, 9$ e 12$500 FuslAo mecerlzado em cor es 3$800 Sabonetes Lilebuoy. Ges8y, LeHr. Plllmuiive , Eucalol 1$400 
Se4a • Jour "de .5$00u e 6$000 Merlnó em diversas cores 25800 Talco Malv8, laIa 2$7 e 

Wa Or1'5111111, a8lampadal modern'!. (par. aaldar) 9$8ro Crepon para quimonos 2$5 e 3$000 Rouge Royal Briur 

3$700 
Seda LlIlDiére para combioação. largura 110 ceDI. to$OCO Mer{nó prpto mArcerizado asooo Talco R08S, lata !!$8 e 3$800 
Seda LaDgerlli, de 6$000 e 1$000 Zelir, de 1$5, 1$8 e 2$000 PastG para denteH, AivldeDte 1$5110 
Seda LuiDlér'e lavrada. artigo bom 6$000. ·rrlcolines. de 2$!). 3$. 4$ e 5$000 Posta para dentes, Colgate 3$000 

a$300 
Seda OIvré, artigo ·bem pesaoo 9$500 Brim azul marlnbo mecerlzudo 4$800 Pasta para deotes. Ge8~y 
S da "1~eY. hirgural,40. 8$500 e 12$000 Brim braoco e azul marloho. para co\egilli8 2~000 Pasta para dentes. Kollo08 

2$500 
Seda Frls~tlné -de ', bôà qualidade 11$500 Brl08 dlvenos a começar de 1$300 PÓ de Arroz Royar Briar e Glllly 3$000 
Seda Xadrez;> de 6$000, 6$700 e 7$000 Mescla superior. de 1$8, 2$5 oi 3$000 Pó de Arroz, Adoração, 2$ e 3$000 

"" ';>~;.- ,." CAMA E MESA Opáls \isa, de 1$2, 1$5, 2$, 2$5 e 1\'000 Pó de Arroz, Lady 2$500 

Atoalbado l u·perlor. largllra 1.40 3$Goo Opala e8tampada, de 2$, 2.$~ e 3So{J o Pó de Arroz. Coty 
 5$000 

All0410 bo~.~, jJeça' de ·10 metr"8 10$000 Oambrala fiolssima. largura 80 ceots. õ'500 PÓ de Arroz, Malva 3$ e 
 5$000 

18$000Alrocllo IIIPerlôri lir'àur.!lo· aeut&. t"~oo Sethú est&lllpado 3$500 LoçAo Mulva 1$000AJro4&o aDrlllado, ..,.eIaJ, larlur. t.~ l$$ooo Brim xadrez para o curso profl8siooal 2Sooo Oleo Dirce 
3$:)00 ·CÃ'SA"....ORIÊN:Iii["'"E,":.;, .Indo, ::!::~:b;::,~::::d:~:::o:~.~:~., ~" rendll, 

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

1"'quln. de uüê".r 
v D411 '.... um_• ..aw min-gtoo•• 
uaau. Ver I tralar na '- agêo
oi. do Molnbo JoiD1'lIl e. à rua 
FrlDclleo TolaDUDo. 

000 ~ 


-.- - - ., 

Crállito IIHuo Pre~ial 

:ProprieÜrio.: J. Moreira A Ci.. ", I Ao ...... ... . 
thtcIM ...... IUtIa .... .,uh 
•••• u.. "I.'MAIOS .--.t_

Foi entr.gueà ;lre8lamlsta Waltrudall Krauser. 

relldenta em Jo1D911ie, . ,p,,"uldorada oadernllla ',3, npJ&.
.. 

,D. 13.&93, o prêmIo 'quelhl coube 
em mercadorIas 'lio valor de fi. PlLULAS 


I 
( 

,....... 
6:250$000 ! tcontemplada no .ortelo de ':. de MAIO de 194t. · ~ DEIRISTOL 

I r.,MAIO 19 ": 
Mal8 um formidável sorte10 a Crédltu M6tuo Predlal "~ 

rCllllzaré no dia 19 dI' MAIO. com um prêmio 

em mercadoria. no valor de r8. 6:250$000. " 
 ALUGA--SEI-l.lIxm~_____________íiÍi3' 1~=r.: =~'.c::: 

~ ~~:,~~ ~.:.::':- : 
ntca.1 .....11111.1 ...

trt* cea . ......... 
" .............
_-------------------...;.,.1

, A

',;
. 

14' y·1tI 
CASA ANTEMA 

c, t 4Nl' ~ , ~h[M ,-: l!-l ~ - ~" . ~ \ • ~ • • l /'I ~ 

JUGLI\N DI NO 
\ H~.a~· .... II ,'.,1 f'<,' 
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• • 

OE'stado I E prtll 1Itct.., di ...............
I Tranlpon. r'Dldo d. pa......roa I C8fIU çom _ YIlPO'" 
.C.rl Hc.pck.. e cAnaa; unicamente d. car...I com o vapor .M....

Redaooàó e OItIOIDII~j, ~~t 

na Joflo Pinto n. 18 
 • 

Tal. l02:1-Cx. \,OIlal ISIl • BAlDAB a1KNSAlS DO PORTO DE PLORIAHOPOLIB • 

ASSIQNAl'ül!U : - I 
• .LI lia ,"/:H... RIo de Jlntlro ILinlla I'poI''' .R\o dt 1&1»«110 Lh.t!a I'Iori&!IopoIIa- • 

N. CaP/t<t/:
Amlo .O$UOO • f&~&U 1:1·~~OI.fl lOdlClO ~ 5aD t'tlndtco Laauu- • 
~m_~~ !~ 
Trlmeltre t ZiBOOO • Tlansport~s \,~e .paasaadroa , " . . • 
IlIa .$000 : . ,;{> ~~]'~~rR~S. . 1. Transporle de cargas Transporlé de caipa. :
Nomero ••01110 1200 

No '"1'''''' ' : oCarl :C:~~~;~I~S 1e16 Paquete oMax> Paquete -Max' •IAmlo 
8emNUe 
TrlmMlre TiARINENSEJ : 'Ana' dias !; e 23 dias 1 e 22 dias 2 e 11AVISOAOi»OVO'\(Â' i 

linha dirda Porto Alegre-Florianõpâil'. ' : :::::q~eh:: :~a;:::g:~ Saldas ás IH horas p, m'l Saldas á 1 hora d a " 

OI Cll'111Da11. melmo D&O publl.. • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 
d.... DIo lerlo de'Oolvldol Empresa Jaeger & Irmão • peras das saídas. • 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados • Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até IOrdens de embarques até ." 
12 horas das vesperas d~, s ás 12 horas. ás 12 das vesperas

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis. saldas. das saídas. (p- às quartas e sábados • ._ . . _,. , .. '. • 
Saidas de Araranguá às quartas, " (4; 

sábados e domingos : Observações: ;~~:a~s~;:ra~l:c~~~c~:~?~~:~ ' d~O at~e~~~r~i~e ~aacc~':: ; 

'. I_
AqeDle em FlorlilDoDolis: DAVID SILVA • E' expressamente prohibida a aCQuisiçao de passagens a bordo dos vapores, ti 

PRAÇA 111 !.IE NOVEMBRO • -Rita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche sito á • 

I~;;;;;;;;;=;;=;:;;=::;;==:;;;~=::;;;;;::;;:;;===;~,- Para maIs inlormaçOes, na séde da •9~~ .. Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 
Ant&s de comprar um Rádio-Receptor, • á rua Conselheiro Malra n.· 30, • 

faça uma visita à firma
1;;..,
,-
_..~~,,~, , .1 ••••o.~••e ••••••••••••••••••••••••~a•• 

, : '· -'~'r·'·~,; :;!-:,~: O'c ,- :f'~' · _".. , <~ 

GERKEN & elA.•Quêif!' ser feliz 7 
Emíiegóctos, aiDores, ter 50r· à rua Felipe Schmidt, 34 A~~~~iG I ~~~fl~i~ 2 

te, ' saúde 'e realizar tudo Que Agentes Autorizados dos afamados Rádiosdeeíjilí' Mande 1$100 em sellos Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
e:escreva ao prol. Omar Khlva, boa instalação de luz ou obter materiais elétricos. em seu próprio
Calila Postal, 407. Rio de Ja. interesse, visite sem compromisso a
nelro, .que lhe Indicará o melo PMIL.IPS 
de 'obter Irlumpho, prosperlda· 

de. ' fortll"o f .,,,ide, NlIo heRil•. Vendas à vista e a lonio prazo 
 IINSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 
Terrenos no Balneáriori.;...-:;iiii~~~~~~ijiiiiiiiiL:~"":!lpOiS, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
feI~:C~~h~~~n~á~i~U J~tePo~~at~~ não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISoOO, fios para 
do ' Leal. As construçOes aumen- instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 

: Iam. A planta dos terrenoS acha· $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

. ~t:o~eo :~h:rle~~~:~:g~~~el~: Inslaladora de Florianópolis 
venda' dos lotes. RUA TRAJANO, 11 e FEUPE SCHMIDT, lI-Fone 1674 

liquidação , , ,•
A CASA DAURA, com o fim de vender todo o seu stock, inicia este mês a sua mais espetacular liquidação, desfazendo· se de todos os seus 
artigos por preços ainda nunca vistos. Todos os nossos artigos são novos e de padronagens ótimas, porque o nosso 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 I CretonE. Royal Branco, 2,20 mel. 6$200 IPulover, art. rino para rapaz um tl$OOO 
Seda Façonné lavrado melro 2$JOO Cretone Royal, em cores met. 6$200 Pulover com manga para homf'm um 14$000 
Seda Lf.qUé em todas as cort's metro 3$500 Morim Taubaté peça 29$000, Pulover listado para homem um 12$000 
Seda Granlté, em lodas as cores IDt'tro 5$000 Morim Oficial peça tO$OOO Casaco listado de malha para senhora um 16$500 
Seda Polnt à Jour metr '> 5S0QO Alvejado Faa:iliar pl'ça 15$000\ Pulover de pura lã para hom em um 30$000 
Seda GUré, artigo pesado metro 8$500 Alvejado Ouro peça 12S000 CeIete de malha para rapaz um 5$500 
Gabardine <ie seda. cores modernas metro 10$00U Alvejado Marques paça 15$DOO Calça de brim para homem uma 8S5OO 
Selim Lamiere. a~tigo bom metro 9$000 1~lvejado enfestado. larg, 1,45 pe~a 33$000 Capas felpudas para criança uma 12$000 
Seda de bola metro 7$000 Algodão 12t, Sf'm goma peça 9S5OO Sobretudo para homem. ótima confecção um 60$000 
Romano de bola, aHlgo moderno metro 7$000 Algodão lar~, 90 cenl. peça t3$000 Sobretudo para rllpaz de 34$. :J6$. 38$ e 4OSll()O
Laqué xadrez e desenhado metro 4$500 Algodão enfestado, larg. 1,40, peça 3tSOOO Lil Pekim novelo ,SOOO 
Laque lavrado metro 6$000 Algodão enlestado, larg, 2 mt. peça 3S$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumlere lavraãa larg, 90 centimt'tros metro 13$000 Atoalbado branco e de cores metro 3$800 Linon estampado mt. 1$500 
Seda quadrlllé: artigo pesado metro lõ$OOO Atoalhado tipo Ingles metro 6SJOO Luizlne em todas as cores ml. 1$300 
Veludo Chlfon, em diversas cores metro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 3:i$000 Linon liso mt. 1$200 
TaretA liso metro 8$000 Guarnição para mesa de jantar de 16$, 19$ e 29S000 Chitão mt, 1$400 
TafetA, xadrez grado. moderno metro 7$000 Guarnição para chA uma 13$000 Brim, Colegial J. 16 legitimo ml. 1$800 

CAMA E MESA Guarnição pintada. corE:S lirmes uma 26$000 Cacbá pelucla xadre'z ml. 3$000 
Cobertores paUlistas para ca6al um 19$800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$600 
Coberlorl.'s paulistas para sollelro um 15$000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zeflr listado de 5$500 e 21>OJO 
Cobertores x..drez, para casal um 13$000 SombrInha com cabo comprido para menina uma 125500 Opala lisa ml. 21\(100 
Cobertores xadrez pard solteiro um 11$000 Sombrinba de tricoline uma 10$000 Opala tipo Sulça ml. 3$000 
Cobertorep xadl'cz para casal um 15$01)0 Tapetes para quarto nm 12$000 Opala estampada, arl. bom ml. 2$200 
Cobertores desenhados para casal um 15$000 Camisa Socega Leão para homem uma 4$500 Tecido escacez ml. 2$800 
Cobertores desenhados pare soltt>iro um 12$000 CamIsa Socega Leão para rapaz uma 3$500 CacM pelucla estampado mt. 11>800 
Cobertores 'antaslll, meIa lã, paTa casal um 38$000 Estojo de cblcarss para cM um 15$000 Pelucla c/ b\lneco mt. 2$000 
Cobertores IlIntasla, art. bom. para ca8al um :1 \SOOO EstOjo de cblcaras para caté um 9~500 Pelucia llstada p/pijama ml. UOOO 
Cobertores para behê de 5$ e 7$000 Pasta para dentes Kollnos 31\:100 Filo p/mosquiteiro largo 4,50 mt. 12W00 
Cobertores escuros (reclamo) um 4$500 Pasta para dentes Alvidente 1$600 Morlm de cor mt. 1$600 
Colchas de veludo para caslll uma 22$000 Sabonete Lever e Gessy caixa 4$200 Tecido p/cnlchão lari 1,40 ml. 4$()()() 
Cochas de lustão para casal uma 15$000 Sabonete Llfebuoy um 1$500 Toalha lisa p/banho uma 4$500 
Colchas de tustllo para solteiro uma 11$000 Capas de borracha para senhora uma 6011000 Toalha Alagoana p/banho uma 6$óOO 
Colchas brancas para solteiro uma 10$000 Capas de borracha para homem uma 8011000 Toalha p/banhO, arl. bom uma 12$00() 
Colcbas reclamo uma 6$000 Malas para viajens de 22$. 24~ 41 20$000 Toa/ha p/rosto. de ISS, 2$. 2$5, e 3$500 
Colcha de seda com franja, para casal uma 38$OOú Malas de couro de õ!;$, 65$ e 75$000 Cubano mt. 1~400 
Colche.s de seda com franja para solteiro uma 31$000 Pastas escolares uma .21\000 Chita em diversos dl'senhos de SIlO fi. e l$()(lO 
Colchas de seda com bico para casal uma 34S000 Maletas de flbrolite esoolares de 4$ e 61\000 Flanela creme de pura III mt. 16:JOOO 
Colchas de pura seda para casal uma 59$000 Liga de borracba para senhora uma ISõOO Felpa branca, art. bom, mt. 20$000 
Cretone Roya/ Branco, largo 1,40 mel. 4S()()0 PUlover ol1mploo para criança um 611500 Casemlra creme, largo 1.50 ml. IIlJOOO 
Cretone Royal Branco, larg. 2mts, mel. 5~600 ,Casaquinho de malha para menina um 7$000 Cortes de caBemlra p/homl'm córte 4SIOOO 

Recebemos 5.000 metros de retalhos perfeitos, de pelúcias, que vendemos este , mês. por preços assombrosos. Aproveite à fazer 'i~â. 
compras nesta colossal liqUidação, pois nunca se vendeu por preços tão baixos. como ' 08 que oferecemos agora. 

LEMBRE-SE QUE A «CASA DAURA. VENDE SEMPRE POR MENOS,' MESMO COMPRE~t!Jíto 
R'lJA FELlPE SOH~MIDT, 19 
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nos pistões e cylindrol com este 
...,..,.-novo oleo MAIS RESISTENTEI o ESTADO eS-;rlivo I 

Dlrecao ... L ......IIDU 
~~,t 

Aa:ora, o Sr. pó~e ' obter, em seu 	 Avãí X Atlético
resultados semelhantes aos que ' foram 

constatados na prova de ' Florida, p. :.o. 

tcchnicos chamados a comprovar a exc:ep

donal resistencia do novo e fabu.to 

Atlantic Motor Oil. Nessa difficil p rov , 

de mais de 1.600.000 kms., todos os ca l' l'(n 

chegaram â. meta da prova sem accidenlC" 

de motor, e COm um desgaste nas partC'1 

vitacs muito inferior ao normal. Aprovc1 t.ll" 

os ensinamentos desta grande expericnci• . 

Na proxima vez, experimlinte ta-m bem 
o novo A'~n lie MoIo, Oi/. . 

I 	 JOs mineiros na prova seja a importante 
Gelúlio Vargas COrrida

"QUI·.ESTÃO OS FACTOS O Estado de Minas também Conlrole do desenrolar da 
aPresentados pela Prova de Florida 	 estará representado na grande . . Corrida . 

prova aumobilístiea, tendo soli- A ComIssão Orgamzadora da 
citado inscrição vá rios amado- prova ~Presidente Getúlio Var~ 
res, conhecidos pela sua perícia gas» t~~ou todas as providências 
e intrepidez nas C01'. s ~ar.:'es via - necessanas para estar ao par àe 
gens que realizam pelas estra. tod~s as peripécias da grande 
das em que será disputada a corrida, desde os primeiros mo-
importante prova. mentos até a chegada no dia 29 

. de junho. Nêsse sentido há pos-
Na dIsputa da grande prova tos de observação em todas as 

«Presidente Getúlio Vargas», os localidades do percurso, bem 
representantt:s de MInas, fO rma- \ como na estrada, afim de serem 
rão numa equipe bastante nu- comunicadas as passagens dos 
merosa. fazendo mesmo questão concorrentes nas sete etapas da 
de que a representação mineira grande prova automobilística . 

Dr, Antônio MonizIEcos e Notíci.~s IMOTOR 	 de Aregão 

Ficou transferida, até ulterior MÉDICO:OIL 
Cirurgia e Orlopedia.~~~~ã~ ~~:~~~~:~ue :~ d~!~~~: I Clinica Cirurgia daI 

realizar amanhã no distrito da I TulaerculDsl. 
Cachoeira. e CONSULTÚRIO: 

Assumiu o consulado norte· Rua Troj!lOO, 33. 
.&. _ -- americano em S . Paulo o sr. Diarlaweole das 15 às 

_ . !Ser. O mais alto Abrigos subterraneos ICoqueiros Praia Clube Cedi Cross, que subs~ituirá o 17 horas .".-..1a'. Soe' -lal I da América do Sul do tempo de Salomio EDITAL sr. Carol Forster, removIdo para RESID~NCJA:
W.!.' U . Recife 17 (C-M ) _ Chegou J erusale' nl -17 (Reuters) I TeDda lido ext10ta Istl clllht, pela a África do Su!. A V. HercHio Luz, 189.. 	 , . . ' -1 nsalaçia di ilUlmwtla glral dOI 16' ___ ao porto de Natal o navio Os famosos subterrâ neos desta clOl remiIDIICIIlI... lla cODvldadllL Assinou o presidente da Re· Telerooe n. 751. 

"JOSé Bonifácio" , que conduz capit.al , const.ruidos ao t empo pela prlllDII tcIItal, tldol OIID...• pública um decreto, fixando eml~====~~~~~ 
'ANNIVEBSABI08 o ma terial para a construção do reinado do Rei Salomão fo. crltores do LIVRO DE OURO I ~racu- 250 o número de despachantes I· "' . 

. I1do novo farol da P~:mta do Cal- ram colocados à .dispisiÇão 'das I~a~~':i.'i-° ~~~r: ?ar:.~~~~::~ da Allandega d~ Rio de Janeiro.1--------""
Faz anos hOJe a sra. Raquel canhar, ,no mumclp lo de Tou- autondades locaiS. . de SUII subscrlc6eI, qui .. achillD . MAOUIHA DE ESCREVER. vt'o-

Mayer, esposa do sr. Ernesto ros. Sera O mais alto da Amé· Seis mil pessoas poderão em poder do 11'. ucretirla BeIlnDI· Tendo SIdo nomeado conse· de s po 15 $ 
Mayer, representante comercial. r ica do Sul devendo estar con- abrigar-se n esses subterrâneos no Corrt. Gomei, I'IIIdutl Da rDI Iheiro comercial, o sr. Leopoldo Ru~ TirRJ DI l~ o;~ 

FAZEM ANOS HOJE' cluido ant~s de dezembro. que da tam de 3.000 anos. 'Ge~~J!:l::~,o~~, J.B3Á11~~~lr::} Diniz Martins J;.nior fO~, co;. Tratar com':.... eTre~el. 

Sra. dr. ~elix Malb~rgo e AI. , . TOMAZ WOO~v~~~~elro ~~~~~n~~mpe~~~dent~s~:n~:s~itut~ . . 


fredo Carnlere da Rocha: Nacional do Mate. ----'.-------'-- 
m~inaa:. C:aly.lrene Santana Para substitui-lo nesse cargo, CompraI na CASA MISCE 


e !:;n?n~~I~II~ndo Damiani. Machado &(ia. ~~~Si~~:~ad~~ ';~pú~~i~aet~ ~r~ LÁNEA é saber economizar' . 

CLURRa Carlos Gomes ~e Oliveira. 
Agências e LADeiO YlEGAS

Estará amanhã de plantão a 
ras, nos salões do Brasil R . E . Representações Farmácia "Santo Agostinho". NADALEHA T. VIEUS 
C., do Estreito, uma alegre do· ~nselheiro Mafra. participam Il seus pll· 

Realiza-se amanhã, às 16 ho · 	 I 

Cal.a potlal - 37mina:ueira. I Rua Joio Pinto - 5 MAquina ele .scr•••r ~~~te:i!e~~:::t~8~~
VIAJANTEII I FLORIANÓPOLIS Veolle ·se uma, cRemlngton. , sua fIlhloha 

Seguiu hoje, para o sul do I 
Estado, o Sr. Espiridião Amin, Sub-.gant.. nOl !IIlnclpel. 
co·proprietário da conceituada I .unciplo. do Eotado. iF.::I~F~:.~:.\!~~I!,~g::~ F:Ú:', ~~-::~I: ; ' I (' 
lirma desta capital, " Casa Três ! 17P. I..· ~ __.._____ .~'.~~~__~~~____~__O 
Irmãos", 

- Seguiu hoje para a Capitall----------------~-------------
da República, via aérea, o nosso 
ilustre conterrâneo sr. dr . Alta· 
miro Guimarães, secretário da Df. MADEIRA NEVES- IIIfdl.co .IIMcl,l"'a •• 
Fazenda, que vae representar o Cartazes do dia 
nosso Estado na Confer!ncia de 
Legislação Tributária. 	 sA ..D~-'---,....H-OI-.--- DOENÇAS DOS OLHOS 

HOJE 	 c- •• A..-rl ta • lAep .....a- ...... J 
NOiVADOS 

Com a sdta. Zilá, filha do sr. 
Artur Lemos, contratou casa- CINE REX CINE ODEONIMJ EiRI;A\L 

... FODI 1812 .. ___ ... lllf'}!. COII,.116rto: Rua Joio Plllto 11 7, ,obrado - FODO; l'"mento o sr. Arno Azevedo Cou· ..- FODI 158J - 
tinha. A '. 7.30 hor.. A'. "1/2. 7 . .. ". 91/2 hora A'. UO hll." 1 ti'Mtdeoell: p,.. 0,16110 V= Q. lO - 1'0'. 1!I04 

- Ajustou nupcias com a srita. PrDgrama Duplo I .\ 
Dagmar Nune~ de Olivei~a, . fi · Es"ravo de um erro I" Compl.m:nlo . níclon.I-D.F,B, Emdêlesl di . 1--------------lha do sr. Arhndo de OlIVeira, " 
o sr. Nanoel Rubens da Siba. com: Edweld G . Robln.on e 

- O sr. Antônio Belarmino R"lh Hu.ey. dos ~es~u~~tadas '. com: Pa~k ~..~:. ....... Dl. ARAUJO-~~=~~of~~~~ 

Wagner contratou casamento com 
a Brita. Jucília Silva. No programa: ~om: Bo'I.Kirlàlf. ...... ífl .,......:.F<· t ' ';~;.~~'p.cl.lI.t.. • ••I.t.nt. do Profe••or San.on 

A Flotilha do. L.nça- " COIIIOI,;mln" MeiM.I--:;,O••',I. ',. . ... do Rio da Janeiro. 
80mb.. (..Inl.tura) 3° Seusa~ão /dô 'Clrco Manla~~!.%LaJ.., ;.(lHí.ÍI~) .:' C I P.1a lDaab&, 4u 10 ... 12 

CASA MISCELANEA, dlstri· PII,OII 21000 • 1$500 

ati 14 '1101,
buldora dos Rádios R.C.A, VI· I.!II' Pla~::: ~s5cfó,P;s~ I.P~·~~::~~~t;()():~~~~~~· · C~~.UIt~~~ ~::~Vlto/M~i::i.ct:,-i4~ lona 1447IIlIpr, .14 10..... . .i - li' • ___________________clor, Válvulll e DI.cOI, - RUI 

Trajano, 12. 
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