
De Dakar, os alelães-s aJD li 
Wo.ahinqton. 20 (U.P,), - o cotoboO'O,=1lo do .,o..uno de lEI:. Unido• • com o prop6aJto l_t4belecddo n_ IU911.... O C:4lronel wuu.m J. Dono, 141. Pwt~ . , .... __ .. 

..nador Claud.e Peppu, d •• Vlch,.. "Ia pela lol"ÇO; a_.u. ele defend.r o heml.16rio od· ..t1"Gt6,rtoo.. ,,41\. que ac:alMa de ct.a.- A'Irii;a, oheou .t6 0...• 
poi. d. ' uma confe"rincia que• .num futuro pr6airn.o. d ental, .. apoderauem el. Pepper re.umlu aua. Ido' · ele uma ~ pela "". de OJtM poderie ~ 
com o p 'r..idente Roo""'lt. ea a ba.. ..rIA empreqada Doiar e de oull'o. ponto. Ia. na -.rulnle d.alaraÇ>llo: ropca. tamb6m ,.. clara t...to o AtlhtteC> aul. o~ 


.declarou. como ponto.de.vi•• como pontQ.de.parUda pena V'o.ntalo.oe.. afim de ev\t.... "Creio que Hitler empreen. a.d_rúnclo, dL&.ndo que - 19Gftdo _ no..1oe I\OI'te·_ 

,ta PIIuoal. que a Alemanha um ataque à . Americ~ do "o ~crue~to esf."l'ÇC> '" que •• \derd ° prift';ell'?, ~t~~e ; co.n? ~cod~:Hnldoe Io<ao pode. ric...._ co mudCU'em de "'to. 

trataria. imediatamente. de Sul. . . .. .........' ..' . riá neceslÍário e·rri"p~~Qr. aHr;o~rà· nósi"partindo"deOâltôr~ riarí'í ••r ;, ."vol"ld_ na lJUe,· o que c:olococuiQ ° _nto 

oh.t • u ... n mi.'1 Recorda~ q ,. dor. .d• • ., ~elÍ, , ~ . . ',. , :; ,' .rair's,.,: .. da América do . a ~ . u. o. ...l •• jd.... .. c.o . boLoe em HQUndo.r .. m.a .ba... . aval e . s~ .. ue ,o .aana cdésaloiar o•. a.l ,em dé:,, e ., ~~ . Ir . .... . mv,l. to. d. q , .." _ ..m
Utar, em Oakar, ••ja com a P.pper recomendou que , ~s ,POIS ' que estes: se bV8!lsex:' ,Sul , ' manha pOd~ria .. a~.~.. p~~. " ' 

:CoÍlla Rússia, só A 'es'quadra não 
faz'endo assim! repoisa 

~:-~ 

São Fraucisco (Califól'llia) , La Linea, 20 (1-1. T .)' --':: ':0 
20 (H. T . ) - Oi toceutas to  porta-aviões " Uoyal , Oak-, 
neladas de lã e oitocentas to do is enconraçados, tj nati'o tor9E§lado

n eladas de péles 11I'ocedentes pede iros f~ t rês s lI hluari llOS qu
da Argentina e do Urngai fo havIam deixado ontem Gibl'a l.o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINAram descarregadas do cargne i- tal' regrcssUrallt ao porto ho}c
1'0 suéco "Colombia", qne ti  Diretor·gerente : AlUno Flores ít tarde. 
nha s ido fretado pela Rússia 
e devia partir com destino a 
Vladivostock. 

Como se sabe, o l'eferido 
ANO XXVII _L Florianópolis- Terça-fei râ, 20 Je Maio de 1941 N. 8248 Até emagreceu ! 

cargue iro foi detido pe las an
toridades norte - americanas , 
em virtude do 110\'0 I'egula
nlen to eu. conseqnência do 
qual de \'e rão ser snbmetidos 
ao s istema de Ikcncas de ex
Ilortação certas mel:cadorias. 

Forcados a aprender ' 
o alemio 

no·rlim. ~n ( 11. '1'. ) - n l 'on
sl·lh .. oi.. )linl , l r.. , oIa C' I'é,' la 
«hwilliu Illtrutlnzir u ('!<Ô fluln tltl 

N O\'a Yor k, 20 (l;. 1' . ) - O 
, r . Il alTY \\' inHlon, jlrpJlri ctu
riu do (1Ía m a lll.c •. Presidell lt"r 
Ya l'gas". q l U' t; o ma ior .In 
II1 UIlClo, i n 1' 0 1' 1110 U (IIIC~ (J pecl ..,'I) l1w iol' ~e l ' ú ('or t ' lIlo (~ lll 011

! l'a s fhl:.ls p U I' l l ' S po r Adri allo 
O sr. Onll1an sk~' , embaixa idiu lIln n~(~ fluiu nas t~ :-;(' uln s ( : ril ~ !:;p I1i. fam mm t'o l'tador ele 

dor da União So viética nos :.!:r(~ I!'n s. (lia lll :.l ll \('l-i ( ' qw ' ('o l' luU o ]ll'i 

Estados - Unidos, IH'oteston, 
junto ao Departamento de Es
tado, contra a detenção do 
" Cololllbla", 

, Essu ill'·4IrI1UI~fi.,. 'PU' {. 
1r""'",illll" 1",ln 1I l!'O'II";" 11:\11. 
JH'rc'sc'PlItn '1IU' ti l'stlldu dn 
líng,'un 111 ..111" s(· r ~i. (thri~' att)rlo. 

Ill l' il'O IH·t!a(:o d a I'Ptl l'ól o r igi 
naI. 

() Il 'a lmll lo d I' ( ;ra s~: I· J1 i. 

qU:IIHlo do Pl'ill ll'il'o ('Úl'l ü - 
tl l1 J'( Jl l ~I'i s ~l' llla l1 as (' () e Olta 

dor { '1l1 a~TPl'i' 1l ( 'P I'('U flp s0i::iPara o Brasil adquirir armas 
lihraR llt'l-i!-'a (a l'l' ra , 

' Vash lllgton , 20 (Ullited) - ,T ess~ Jones an nnd ou ao~ }'(' 
presentantes da imJlrensa, qne o Baneo de EXI'OI'lação e Im 
portação, Jlrojeta negociar uma am pliação de doze milhões de Dr. Antônio Moniz
dólares do crédito concedido ao Brasil , Jlara fin ancia r as aq ui
s ições de a rmas e equipamentos militares qne fez êss!' pa ís , de Aragão 
nos Estados-Unidos. Declarou, en tretanto, qne não se II a\iam MÉDICOcont raído comllromissos e qne não se di s llõem de detalhes, 

mas espera-se qne as nego(';ações prelimina res se inic iem bre- I Cirurgia e Ortopedia, 

vemente nesta capital. Adiantou q ue o projetado crédito não Ciinica e Cirurgia da 

está relacionado com a missão de Pierson no Brasil , eOlll a Tuberculose,
Eis aqui uma vista de Bengazi , forte porto de mar da Líbia, Quando caiu em mãos dos
qual se \' Inculou a aqui s ição, Jlor parte dos E stados-Unidos, ingleses, estes capturaram quantidades enormes de material de guerra e fize ram milhares de ita CONSULTORIO:
de metais, borracha , cromo, ma nganez e outras matérias que li anos prisioneiros. (Fóto de «British News», especial para O ESTADO). RuI!. Traj!lno , 33. 
produz o Brasil. Diariamente das 15 à s 

17 boras ."Herr)) Professor Messerschmidt RES!DÊ~CIA :Di.·':M"OEIRA NEVES - médico e,peci"Ii',te em AV. Her cllio Luz, 189. 
T e lefone n. 751.v~T~~~ÇAS . DOS . OLHOS teria .. aux~li.adf) a _usa de Hess 

'._;- J:ÜNO~'iIé'~A'jierIdoqameDto ~ Longa Pr6Uca no Rio de Janeiro Londn·s. :.!() (Tom Ya.rbol'ough, I lidei' n:1 ~ l s ' a, <: (~ o 11l'útJl'iu : l jJa fl.: d - -- - --:.- ---il-ciO 
' ... ' . .....i,; ,;• . ',', ' . PIla . ui ' d 1I U 12 h dn \ ssuch lecl P"css) A fu"" do SC""II', ri !~ \Il '" " ,lo '111 0 lIu p"ujela'l lhO c 11 111 dos lI1uis lIIode"')o5 de rc-

.,

ez 
-

ml espa asi11..-' GOh'UIi•• di.rl.mente i la~:': d~1 fs AI 18 blr:: " ie~d ;" ' " ''':lziSI'' " ul~ão nO~d"lr ,I" "exJlu ..go" d,' 11<-" (' SCIIS :lllIi · (·o.. llI'cilllo lllo e aillúa m'lIl 0111 ".,'. melhor aco 
C~D~~t'6rlo: . ~ua JoD.o Pi~to D, 7. sobr8~o - Fo~o: "1467 :)JI:;~~~(.~::~:~ I l',ltJ ~I~I I:~::~11~~'~:n~::II'l~:~:~11 (:,~,~ ~~l~SI~'s~ ': : ~~~ ~ I , l~II ;.: ~lr~.I~ ~t :I~~ ~' I~~::~~, ;J~~~ \'i~ ~~ I ::'~~ Itll::I~:~~~tr:'~I"~ IIH'hnl dl' inlc- Londres, 20 (Renters) 

_Relldênchl_ Praça Getulio Varjlll8, n, , O - F one 15E:.,. d(' lIdo n lI""" :Ie , Ilvli,,; :'''' io si, bl' l' S1'rs(' lIlIIidl, :11 '1 0 " Ilos 11:;0 1111'"os f,,· " '-'SSI ' 101' 110,1.. H"dolf li ('" fui :~~z f~:'~n~sS~~~~s ;~~ I () c~;;~~~=( " li 

:~~I ":~ I~;;~;~~ a~:o :~:, ~:~~~~t' :~: ::s j~~~ at1~~: ~: : ;;lf:: .:~':ilú~~l l::~~a~II:ll:: ~J.a l(~ ll l'OIS;iI;~~~~ :~l'::~~·:·:il~,rll:l : :~ ,lt\\~l:~:d;II\, ~:~:~ i ~I:~:~jS (~~ fél'iodaGuerra à caulpa nha

Tão CUlpado como os outros Cllidos it alil"'iI' 110 gn",ê""1l ,Ie :I,,('"SI'(' III ,,": - " li ,', 1"",10' , '" <tlle " 1'"1'<'1110 ('111 (1\1(' \' i"joll o .. lIdl' :~~1lt~~~ t :~I'~~::'i s~I~:~oe~~~ ~~~~:= 
Londres, 20 (U. P ,) - RU-I personagem de novela senti 

dolf Hess continua sendo pa- mental, mas, unicamente , um ~~~~I~:~: I' <:~;.10t l)~:~:~,~~;Itl :\'::I~~O I::Ii~; l' I l ::I~ :: ;:; ~:;1~1:~\~~~'11~111;iI::c~~:' i ~: ():jl~I ~::: a:~:: : ,I~~:II:~::ll~~~~' \~(:)I ~j: :t~'::;~:~'~S~~ ~:::II\·' l.' le ~:!~: tecillle ll tos , 
Ta êste pais um dirigente na- homem cujas lIIãos " estão ll ha" , Sl'lI eaJHI)O ))ltr li <.: u la l', l' l1I AUf,(slm r - 1)('IJ(' rido .10 fund o ti l ' lHlllis if:.':lU de \lS~:::Sll~S~!l;l~~~~~;l ~~:~~'ra~O l:~~ 
zlsta InImigo, tão cnlpado, co- tin Ias do sangue de alguns dos Wtl(:~: cq ::~~:, :~" : II: :~'('t~'I\\ I: :~I;~l .i~: ::: :II'~~ ~;II :::: go.qll(' ll-\':lulcllI \'ÔO ti :1 I I'I:'> lhotln arll1a~ J}nr:l a gucl'ra, fcitas de aço de pl'inlc i..a {fua
mo seus colegas, de regime do 11 peores cl'imcs políticos 'Ine re 

estado doloroso de coisas pro-

' 

g istam os tempos moder nos " . Ün i l1l lJ da gl'nk IJ r il Única, .I ;', não " __-Z=mz !,i:S~~~~t. ic~~~Ob~i~I~~a~~I~~~é~~ ~: 

vocado pela política de agres- ' Assim, fica perfeitalllentc 
 é 1:;0 gr:II" I.. o inlerêsSI' ('111 ' :lhl'l' D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, do retiradas do ser viço desde
são e de fôrça, que sua tiran ia definida a ali tude do go\'érno 
pôs em prática , britânico em face <las inúme ~ ~~d :: l: ~: : \',t:~o~'I1~::~Stl:~:l(,I~'J\I; ;: ~ :l ~~,::~d C::~ r. NARIZ. GARGANTA o evento da Dleca lli zação do 

!'lo momento em que o duo ras co njeturas tecidas desde o 11 i11 (, .. " i'sll' p: lÍs . ~I ", :I ulle e " Especialista, assistente do Professor Sanson regimento de cavala ria, 
que de H amilton, segundo se 1D0mp.nto em '1ne o lugar-te
Informa, declara que não co- ueute de H itler se lançou de :~;; ;; \ ';',I~:~:;: ::I ,, ":;: ~ : ::~~~li·,, : II .(· 'I': (.s~~::~: ; do Rio de Janeiro. 
nhecla H ess - co ntrâ riamen- paraquédas sobre a s terras de 11 0 s~n tid l) til' CIHI\'l' lll'l' \'l'11l o pr l \'e) Machado &(ia.

te às versões llUblicadas pela propriedade do duque de H a  a h 'llI :io fi e q l'" " 1I H.'Slllf l os lIla is 


Imprensa - os ministros do milton, ua g scóssia, depois de ,lt lCl \'õulos !i(h' I'('s 11 :lzis las 11:10 l'.\I:if) 
 Aqências egabinete britânico reafIrmam I ter le\'antado \'ÔO da Aleman 11 s:d \'o no ]'l'giu lt' d l d i:ulu ))l'lo 
.~.;._::miMit 

o ponto-de-vista oficiai de qne 1n lia num " :\Iessersch midt " de F IH·h J'C I' " , Representações . 
Hess não é nem herói n em reconhecimento. Ent rc as ('oisas <l ll C IUljl' se cli s- Novos autores C.lx. po.lel - 31 ..,:'alemães no "nde.- Limousine 1935 R... Joio Pinto - n 

Cidade do Vat icano, 20 Vende·se uma, em perfeit~ FLORIANOpoLis · 
(Ull ited ) - Foi in fo rmado que t'stado de conservação, po 
a Congregação do Sauto Ofí 5 contos de réis, Informações S.b·.glnta IlOl JlflnclJMl, ' 

na gerê ocla do ESTADO, lIunciplo. do E.....·';: ·~ cio inclu iu no " Iudex" ma is 17P.tl'ês livros a lcmães, Não fo v·u 
ram dadas as razões determi 
nan tes dessa resolução, em ............;............ 

que se pl'olbe a leitura dos

OUSO diario de KolynOB prl!servará mcsmos aos católicos. Os auto
slIa saúde, pois evita muitas infec. res dessas obras são : "Georg i Grande descóberta :

ções que se originam na bocca , Kolynos Koe jlgen " , " Mathern " e lIer· 
é um creme dental antiseptico que não mann Mullert" , .• para a mutlb er :
s6 limpa melhor os dentes, mas des. ' ._ .. ,, " ". 

tr6e muitos perigosos germes. 
As crianças, especia lmente, preci. Miquina de escrever • : 

sam de Kolynos para proteger.lhes a Vende·se uma, -RemlngtoD., • • 
saúde, Elias todas apreciam o seu gosto u<!\ ,la. Ver e tratar na agên- • • 
agradável, Eis a razão por que é facll cill do Moinho JOiDvllle, à rua • (O 'Rqalltfo r VttIra) • 
habitual-as ao uso do Kolynos, desde Francisco TolentlDo, • A mil/heI não fO/rerd doru • 
a mais tenra idade. 000 ~. AUVIA AS COlICAS VleJlJNAS ~ 2 HORAS • 

• famUla, 16, • qu.... : ., - co;b:r:rel"~= ,&1I1e::: ~~ :KOLYNOS 
"(lrPka, !_,a(.".\". 1'.) - o· .• (I". " clIs Ultr....... Mt lllllnlal•••p6e o • 

" r,;dlo" nl fl llliio, " 1Il Irnulla-'.. ~ :;;Ovllrloa? • 
çiio elll Ii..g'''" cspllnhola, ou· • :,.>·. B' J ,oltuoeo cu.... , Iha-· • 
,'IIJ'l IlClll "Nllllonul nroaol- . ' :,Iador; por u :eduda. • 
CII HtllI ll' (:OIllI.lIny", nnunc'ou • FLUXO seDATlNA, lide • • 
'luO ,i fnmíllu 010 UlUluU Hess. . ~. COIIproved. dle'ct., • RCl'IIada • 

N"\• '11 • ,.. • '.• pllTlo; ', H, ..onaVS" a D6rn _ 

~'~~:,~~~~~~l'\..':,:'tu ~,~::~':1I1,:~ •• ,porr~c1·~~~«'Dlr._ • 

J_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!t- ).roeeder e coin ' asdee)arií~ões. H 10lil. a NrI. •
de Hess ~.a>· IlilflMerra". ·· . .......................
I
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Companhia SiderOrsicl "ldOl.1 
~locinhas e Mulheres 

Agê~~r:t~~p::h~o >:giC.~1\1vd'i~:~;C:dé~':6l.Í9~: 1 
maio correDte; ' a venda de açõesda' Compallbla SI·As C"ongestccs c infiama'1ões de certo. orgãoB interno. derúrj(lca Naclonlll. 

Cada titulo é do valor de duzenlol 11 réll 
Certos argãas internos das mulheres (200$000), devendo a prlmelr" prestaçllo (M%) ..r 

congcslionam..sc c inflamam-se com paga à vista e a8 quatro r~stantes, de b em 6 ~me"eil;: 
muita facilidade. Sendo a8 ações nominativas e 8Ó podt'iídéi ' ,ier 

' J Para isto, basta um, susto, um abalo adquiridas por Brasileiros, sollclta·se a08 que pre. 

t - ~~~':~~~~lO~~~a ,~1~~~;, l~~~~~n r,~~~~i~iau:~â 

I 
, ou triste, molhar o:; P{'~ I um resfria-

mC!lto ou alguma imprlldl.·ncia . 
As 1Il0lC51ias mais pcrigp~~ é1 s das mulheres 

CO l1lc'çal:l sempre assim. 
JlI s t ~lm l' t1lC' os orgãos mais impnrl :1I1tc5 silo os que 

~ coni:!l' ::: ~ ionam c intlaman\ mais d ·.'pressa. sem que a 

tenderem adquiri. tas a prova de nacionalidade bra
sileira, B qual poderá ser feita medtante a exlblçllo 
de carteira de Identídade, certldllo de na8clmento ou 
r1e caHamento, ou de;:reto de naturallzaçllo. 

Em se tratando de [lrmas, SOCIedade. ou em
presaa, deverão provar, também, que silo brasilei 
ras, isto é, cons\ituldas e registradas no Brasil, de 
acordo com as leis brasileiras. 

mulher sinta ll<lct .. 110 COIl1l'ÇO. 	 A Companbta Siderúrgica Nacional reserva-se 
Knda ~('nliJldn :10 CO:l! l'C,:O da congestão interna O ~: (~a inllam:tç':lo, a o direito de encerrar a venda antes do prazo estí· 

mulher nf,o ~~ tr.:ta a tempo de c\"itar que a doen,;a se ugnl\"C L' vfl puladn e lorá rateio, se a subscrição do públiCO Ir..........) 
peior:lIldo cad.l \ l'l mais. exceder o número de açõps. ! ' o anleo 10rllllc:aDIC DO 

t;: c5ta a Ci.l li ~ ;! dL1S mtl l (,' ~_ l, a s In;tis perigosas! muodo com • c1cmcolOll 
Para (' \ · il ~lI· l' 1ra l.lr a s COtl~('~tÔl'S c as innama çt:.c f, interna~, U5'C Florianópolis, 7 de Maio de 1941, 10Dleoa: PbOllpboro, Cal· 

RegI/latior Gestei :-,'l !'" ~' !l1 d emora. elo, .\raeDlalo. Vaoadalo, 
Rt'gI/!ar!t))' Ges~ .dãa ed t'.l c :ra l"a os padt'c ill1cnto~ l· \· r\ ·o !-,.o~ prOdll7.i~ P~lo BANCO DO BRASIL - Florianópolis: 	 ele. Com o nu uso DO 11m 

de :lO dIas, oolil-se:
,1010 Leal de Meireles ,Ir. ,Iolé Pedro Gil 

I - LeYlol••elllo leral~~~§â~i:I&~~t;i:i ~,~~" ' , ~:~~;:~tl~'I~~:.»~:~::~~::~2~:~~~h~~:;(11: i~1(~~i':~tOJ:'~'~\1~l~ Gerente Contador 
d.a '6r,.. eyollll....edl.

~~~:.aO~l~~~~~:~o ~~,~: :: .l~tl,~"(l\\ ~ ~-~(~::)l~~~ã~~ !~~ f:~~:; çt~:)~1f;';l ~~ :y~.l ~ : ~l,~ 't (~~t::~~:~ II::=:::~==:::=:::=:::~====:::========-=-·III. :~~~;,t:~:;ecl..eD\o por
peso . c.11or l' di I -.. d ·: (",d "'\ ;1, do rmcll cia n as per! u :-; . L' nj l"Jo:-" ccrlu :-i 
cocci ra~ , cerlLloS t" ": i.'~ , p Oll t . l t l .l'; c dores no peito, d ()rl·:-; na~ t:o~ t a,", c nas COIIIDlelo aIS d61el de CI· 
cadcira ~ . Ldta d i." .!l imo para faze r qualqll<: r traba lho, (,:l.O c:a(:()~ <.' todas be;l. lOlo.oh e oervolll· 
as pcrigO::i ~l:=i a ill'r. _ ~;ul"S da síludc causadas pela s ("ongl' .; ;'U~:) l: illfla mações 1110; 
do litero. 3'-COIIIblle r.dlc.1 d, 

Rt'f,u lador Gest. .:.ira evita c t rut a es ta~ cong:c5tõc~ (.' il1t1all1a~'ôl' =, desde deprelllo DeIVO•• c (\0 e.·Molestias da Bexiga ...recllllealo de .lIIbOI OI 

Rt'gu/lli](1 r Gest-eira ('\"ita c t rn la t ~lInb('m a~ cotll plica ç6fs interna s , 
o conl<.'~;(). 

lellOI;Cada dia de descuido 
que s i."'io a inda 11l .~ . ..:. perigosa s do f~UC a~ illj-Jamaçüc~ " 	 "'. - Aalllleolo de pa. 

augmenta os padecimentos I ...rI.odo de 1 • 3 kiloa; 
C O llW CC hoje 1l1C'smo O SaIllHODI e IIlIIIlrlO

a usar R egulador Gesteira A irritação intoleravel, de dr.,cot erll IclcoUnca.
os ardores produzidos pe· I.:plolAv dI> dr.•"aoel SOl 
los disturbios da bexiga, 'e. dl'COI'1I1 
devem ser combatidos 
desde o seu inicio. 

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades A bexiga é a porta de 
Limitada sahida das substancias 

toxicas e impurezas, que 
Para aUiviar a irritação, desprender os rins separam do san
ü .:õtâ ããl;,J ~ p':'i" ::.:::i.liiú j ::055'::, ct",,-.. gue. Quando esse delicado orgão está inflammadc, 
reta um pouco de VapoRub em soffre devido ao contacto com essas substancias 

TOSSE 
i8anco de (iédito Popülai e Agií(olã 

agua fervente e respire seus vapores toxicas. O exaggerado desejo de alliviar a bexiga,
Ao dcitilr~se, friccione oS ardores e as irritações das vias urinarias devem 

ser combatidos pelo emprego das Pilulas De Witt 
I de Santa Catarina 
II Rua Tra/ano n,o 16 - S~de plóprla para os Rins e a Bexiga.

Registrndo no Ministério dll Agricultura pelo Cprtíliclldv 
 Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir na 

n. 1 ~m 20 de Setembro de 1938. bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias. 
As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga gozam 

de reputação universal. São realmente merecedoras
i Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

---------- i CÓdigos usado~~L~Ji~C~J::~L~~' e 2i1. ediçla 	 de sua confiança, pois não contêm drogas que possam 
prejudicar o organismo.

i EY-PREST ,-\ ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
l Emprestimos -, Descontos - Cobranças 

I e ordens de pagamento.
DH. RICARDO 	 PILULAS DE WITT, Tem correspondente em lod os uS Municlplos do Fstado. ,

it(e~::s';;::Ó~:~~>RdRdOc~:I'~d~C~~()~!~~f<~~~~~)~1 c~~Hso~t~;~ldlJ PARA OS RINS E A BEXIGA de seu filho . pode se, am_GOTTSMAM I ~emestrol, em M'lio e Novemhro, indicadas para Rheumatismo, Sciatica., Dôres Da CiDtura, DisturbiOl çada po' uma pe.igosa dia••
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral. todas eafennidadel

I Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados . produzidas por excesso de acido urico. mea, Contra este terrivel malEx-chefe de clJ I de Slo Paulo. Minas Gerais e Pernambuco, existem como remedio semnica do IMantprn carteirll e.peclai para 	 tldmínistr"çiio de prédios. 
igual os comprimidos deRecebe dinheiro em depósito pelasHo~pitH.l de 	 Eldofo.mio, um produclo da

I melhores taxas : 
casa .S~•. 

C/ C Limitada 5% 
Nu~rnoer~ C/C à díspo~lçllo (retirada lívre) 2% 

Combata a. dia,·(Prors. L, Burkhardl I C/C Aviso Prévio fi% 	 : 
BAYER,heas com ose E. Kr'!uter) C/C Prazo Fixo 7% Goodyear liACt'III. procuração para receber vencimentos em to	 comp.imidos de 

Especit!l i,~/(r f'JJI dos as Rep3rtíçõe~ Federais. Estaduaís e Municipais. 
as 

, ' 

LiJ"lu'!Iío (;o 'u! ' I 	 Eldoformio 
Bom pArA 05 Adulto. 

Alta clrurgli.\, 5'y ne como pAr••• cr••n~...I AVISO AO PUBLICO Indústria Brasileira 
cologla (doençat< de 

senhoras) e pl1rto~ 


A Cooperativa Mlxla de Laticíníos avísa o público daCirurgia do HyFlle::Iia Capital de que, do dia I ". junho ..m diante . fdrá distribuição Pneumáticos-Cimara de .r-Correi.s 
nervoso I) o~)!>rllçõe!! do leitE' pHShHlrizado , 11 domícllío, em garrafas de litro, melo Adcio Moreira 

de plastl~a, litro e um qUllrto de litro, pelos preços de 1$100, $600 e Salto! de Borrach3-Mangueires-etc. 
Coaaullorlo IÍ rU!I Tra o· $300, respE'ctivamenie. Pelos atuaís cooperativístas, será ADVOGADO 

DO, 18 (da:!! lO 6a U, e apresentada uma ficha, para que sejam preenchidos 08 Con8ultas e pareoereBProduto! d.
das lI> IÍ:!! 16,õO) Te. flizer es QUI' nela estão Inscritos, O pagamento do leite ofe Ações clvle e comerCiai. 

pbone - U!l!õ rt"cido puderá se~ feito tlíaríamente, qUinzenalmente e men VISCONDE DE OUROI 	
IUesldencla á ru/'\ E,,· sBlmentt>, êste últímo, até o dia 6 do mês seguinte, Para PRETO, 70 

tAV6ft .Juntor, 1.1l -- mplhor alender o público, a Cooperatíva fará Instalar um 
post" no Mercado Público, que fornecerá o produto das 6 Folie 1.277

Telephone _. 11.)J eia. Goo~year ~oBr,al~uté à.s 11 boros da manhil. A DIRETORIA 

2U4 lOvs.1,) 


com Fábrica em São Paulo JUVENTUDE 
ALEXf\NO~lDISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

Qw.W1Mi. ...... _ ....

1IIoIIa . . ..u-
M . , .~Carlos Hmpcke S.A. ~p." 11m?';;,. lor: 
&lUcia, e rejuTf'!UeaCer os 
cabelo-. El1mill~ a caspa.

Florianópolis-Blumenau-Cruzelro do Sul ru eua.r • queda doe 
- Joinvil!e-· Lages- Slo Francisco do ~ul. c ••elo~ e '"oltar a c6r

Não póde haver saúde com um sangue im prhnl~lV. os calteló.Mostruário em Tubarlo. 
.ran«.:os, seIO Df tingir. 
cl"' ..lh~J-l ,' igor r mocidade. 
Nao conI,em .1111 el, prata ti'

"paro a correr pelas veias. O ELIXIR DE MO
..... COUlO loça• .GUElRA, do pharmac:eutic:o chimico .João da 

ORATli 

Silva Silveira, é o maior depurativo eto san Antenor Morais :=::."::::".!":<::. 
.. I ........ ,a......... 


@jpupgi80 JC)gn tista .,... .. -IIDOO_cae. - O ELIXIR DE MOGUEIIlA é mais 'Iue 	 1.II.----___~ 
Das 8 às 12 e das 15 às 17' 

WD nome, é um SYMBOLO! ..--_..._-Miguellnho. 6. FLORIANOPOLlS. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:innama�t:.cf
http:C.~1\1vd'i~:~;C:d�~':6l.�9


-----------------------------------------

..I 

f 

Molé'ltia8 dos rios e coração 
o TOHlCABDlUII 100lco d08 rins e do coraç&o limpa a 

beJdp, .. ria., a. oeldlal, .reiu. ,ó ilca8 reoala. aumeot8 81 
arla... TIra .. IDebaçOeI d08 pé8 e roolo. bidrop.I... falta de 
:t:r~:H~a do coraçAo, 88ma. bronqulle aamAllca. 

Remé.Ji08 das l"Ienhoras 
K' o 1(11100 alerlHlvArlo SEDANTOL que reslltue a "HuJe 

perdida pela aoemla, palidez. magreza. lastlo. IIOres brllDcH8. 
NIIIlador d.. "illlal. daI doençu dO utero. ovarlol. evita 
.. bellOlftg!aI, Intel e depoll do parlo; cootra lodllll as eoler
mldad_ da••e~boral de qualquer Idade. 

Lel'lOes do coração e asma 
UH a CACTUSGENOL Elpeclllco do dr. Klog Palmer,

ooalra bldropala.. 1161 Incbados. 1"lIa de ar. palpltoçOe., b..U
...10 daI ..el.. ~ arlérla~. brotqulle a.maUca, aoeurllma. 
=:~:.J:a;:,~=~ !:II~~~~°i:c~aç6:~lo.. escalsaa e dOrol 

AOH fracos e convalesccntes 
De"em lIIar o-STEhOUNO. que I ... eogordar. aumenla o 

.llor dOI mlisculol e dOI oorv08. Forlalece u saDllue oao pel
aoa. aoêmlca. E.III a luborculo.e. cicatriza OI pulmllel doentOl 

ftO:a~":u~ada;à~~"~ :~~:.~:nr~ltg ~e~~~I~~Ia:' r~'I::e:.~::~ 
OODYaI8l08DOA 6 raplda. 

Sifillis - Péh3 - Reumatismo 
SPlROCHIlTlNA 6 unda oal mdé.Ual do aaogue .11111., 

ecl8ma•• lumorel. darlbrol. eoplobol, 1"lul88. purgaç/lel. ler
daI. OOIoeroe. elClólulu. reomalllmo.

Úolco depurallvo que limpa o corpo. toolllca e engorda. 
UopOllllrlal: tod.. .. drogaria. do 810 1'8ulo " Rio. 

AS SENHOHAS DEVEM USAR 
em 8UD tollttte Intima tomente o MEIGYPAN de 

grande poder higlfDlco, coutrll ol olés'la~ cODI~gl';~U 
.uape l l~I, Irrlt~çÕl"8 V"g nRb. corrimentos. I!lül(>~~· 
tia.. ute,ü·vllgm'ilf. 'N'I lIe8 I" t",j~ , ,1'\1' ri •. ' dnrnç.1 
I ,ca'8 r arc1Dd. ,·!UI'U •• h" Dr. lI · f'o P ,.CI)HO. RI... 

Garante-se a:exata observância de receituflrio médico 

PREÇOS MODlCOS 
R. Conselheiro Malra, 4 e 5 (edifício do I

Mercado, frente à Casa Hcepcke). 
tone 1642 

• QWII® a vd ice se aproxim~. come
çam os órglos ~ se ressentir de urna 
certa usura e a torn~r-se dcíicientes as 
suas funções. Para alguns dêsses órgãos 
tem ~ Ciencia meios de conservar-lhes 
perfeito o funcionamento. Os i'ins, por 
exemplo, IllJnt"m-se livres dos males da 
velhice, se se tem o cuidado de trazê-lo. 
sempre limpos usando, periodicamente. os 
comprimidos de HELMITOL de Bayer. 

to 
$E RlnsVÃOB[n

A5AÚDEÜOA 

C5 flELMITOL G).,.i$ig·••·J:j.,.u,§,·.,,·j@ F 

, 
E' fACIL APANHA~ UMA 


GRlPPE 
1 

UM RESF~\ADO, OU UMA, 

PNEUMON\" 


MAS "'OM~NDO O ~AMOSO 

PEITOM DEIANGltO AEwl11flse 
NADA Kfl QUE TEME.\( 

Companhia « Aliança ~a Baia • 
Fundld. em 1870 Side: BÂIA 

Seguroa Terreatrea e Maritlmoe 

Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Realizado Rs. 9.000:WOJOOO C" 


Reservas. mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidas, il.929.719:000I000 

Receita 28.358:7\7$970 

Ativo em 31 de dezembro 85.964:965S032 

SinIstros pagos . • 7.323:8..96S800 

Bens de ral&, (prédios e terrenos) 22 354:000I000 


Agências e 8lJb-&gênclI8 em todo o território "acionaI. 
Sucursal no Urugu:ll_ Reguladores de avarias nas prin

cipais cidaduda Am~rica. Europa e África. 

AQeIlte em Florlcm6polis 

C A MPO,·S L 08'-0& Gi. ~ ,;(j; 
RUAPELlPE SCHMIDT N. '. ,·,f.?, 

.Caka .~. -~;';';~.~~fO~&id.TIl.•AWAiJ~~-~~·ij~ 
Sab-Agete .... ·~íiTü~ão;m~Cd. 

. .' _ .UIIl.~,(C ~;:. ~~ée. _:_ :?:( I 
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"De a vossa E o luqo 
preferência á .ar6 VOISO 

Com ou sem IiquidlJção, os nOl5os artigo., SdO sempre os mais barato. da praça. Veriflque~;': e -~onfro~tem Oil -~O"O' pr.ço. par. o mi. d. milo: 
AHTIGOS PARA INVErmO AIHjlldO es[wcial. peça de 10 metros 14$5001 . DIVERtlOS 

Cobertores e~p l'cll1i s !Jura solteiro II$~OO Alv~jlldo dll n_lclhor quulldade, peça de 10 metros 1~$500 Lil Rose Mllrle. novelo - 'i1000 
Cobertores eRpeciais por.. cosRI 1:1$800 Mvrlm mercerlz,~ do, bom ortlgo, peça de lo metros 1.$500 Ternos de cuemlra para ·homens. a começllr dI! 
Cobertores Xadrez pb ra solteiro 14$800 Cambraia e~peJlal, enrestada, peça de lo jard~s 16$500 Ternos de brim para bomen, a começar rle =:<~--
Cobertores Xudrez para casl\l 1!l$800 CambraIa mercerizada, enle8t!ld,,! peça de lo jdas 18$~00 Camls88 para homen8, a eomeçar de 8$oot' "ICobertores ~Ilrll cus..l. em lindos desel1110s 30$000 Morim de eor. bom arllgo, de 1$000 e 1$800 Cuecas para homenl a coml'çar dA 35!ioo 
Cobertores de meia lã, debru 'luo em setim, para •Cretone meio linho bronco. I~rgura 1.40 3$~00 Calças reltas para b~men~, de 8$, 10$ e 12$000 

ca~al ~5$ooo Cretone melo IInhu branco, largura 2,00 5$~00 Jogos para batIzados a parllr de 12$000 -
PeJúcill lis8, bom arUgo, m~tro 1$400 Creto.ne mei,o linho branco, largura 2.20 6$'100 Suspensórios para rapAZ , i$500 ' 
Pelúcia estampada, grunde sllrlimcnto 2$ ')00 Cretone meio Ilnbo branco. largura 1,40 4$too SuspenEórlos de couro para mocinhas 5$000 
Pelúcia estampado, superiores 2$500 CrelOne meio linho cores, largura 2.00 6$0(}(> Jog08 de couro para rapaz 8$000 
Pelúcia estampada parI! quimono~, corrB firmes il$ooo Cretone superior, hmnco, lurl(ura 2 20 ~$O()" Bolna8 para colegIais 7$000 
Peluc!a fustão em 1iversus core~ 2$900 Chilão superior, lindos padrõl'9 1$5011 Porta escova 25000 
Cachás, de 1$500. 2$000 e 2$500 I{ep~ purli cortina, bonitos desen~\Os 2$00l Fila métrica 2$000 
Esponja peluclada Õ$OOll Hep~ en[estRdo p"ra cortinas :1$00(' Lenço~ a partir de $lioo 
E~poDjas em lindos padrlies, 3S300 e 3$So() Cnlcl\!ls paru cusllI 12$001> Veos pAra noivas 10$000 
E~ponjas escuras Dura s~nhora9 X$900 Clllchus mercer lzndus para solteiro 11 $00" GrinRldl\s panl noivas , de 5$ e 10$000 
Casemirus para óênhoru~ li t:o me\:Rr de 11$~0 0 Colclws mercel· l.z~das para ('lIs'll. 15$000 LlguB de borracbn, pAra senhoras 1$500 
Casemiras AngorA. pam 'coslume IU$o"" C:tlil'llII~ \lI~re erl~l\dHs brlluclI para ",'I,tl'lI'o 11$0)0" \31usa de Jeney, lOS, 13$, e 15$000 
Casemiras XtHlrez, P'HO CO~lu m e, pu ra lfi 2oSooo Col('h '18 brunca. meiO linho 11 " rl1 sohelro 14$5no Sohrinh lls mod~rllt\F, e m gorgurão chamalotes 18$000 
Pull · Owers sem mangas puw h"men~ , 65900. 10$ e 12$000 Colchlls de \'l'ludn pnrll CRS.-l 22$000 Sombrinhas mOdl'rnl18 em seUe 28$000 
I'ul !-Owers relpud()~ pura homens 12$000 ÇolcllllS de Sl'r1U, com bico. i"lIro caslil :J5$IJoo CUp8R pllrn Bl'bÍl~, (Ie 9f, 12~ e 15$000 
PulJ-Owp.rs C1m mangas e fl-ixe pura homen~ Hi$ooo Co lcllus de ~eda, COIIl froll.1" para cx~ul ,18$oou ClIsaqulnho de m'llhll para Bebê~ :1$500 
PulJ-Owers de puro lã. Sllm mangas parti homens 1~$oOO Colchns de )Jur11 seda, com ! ranja6 pnl'l1 c -ls81 58$noo PorIa nlquds 2$500 
PulJ'Owers de pura lõ , pura homens 2~$\Joo Jogos !I~ rendn. pau quarto,. 7 p~ç/lS ~8$~00 C"misl's Socegn Le llr> , para rapaz 3$500 
Coletes sem mangaR p/lra hOlllens 10$000 Puno en!esltu]o pura coll'.hào _ _ 3$<l0() Cu mi~us com !erl\(', pl",a rapnz 3$500 
Coletes de pura liI . sem mal 'gas para homen s I~$ n uo Toalh8s pnr~ r_OSLO, d~ !$, 1$)00,2$ , 2$,) )0,3$ 000 e 4$~00 Camlslls SOCI g~ Lei1(', para homens 4f501i 
Coletes de pura lã com mHlIg.1S para home ns 2,)$<100 Toalh8s lllgleDlc>ls. duzII' ~$)OO Camisll~ com I"ch .. , p.ra homens 5$oo() 
Terninhos de malllll pura cri/inças 10$')00 !:oalhlls d\! ballho em cores :$"00 Pastas de couro Ildra colegiais, de 10$ e 13$000 
Casaqulnllos e blusinllas pOTlI criançus 5S500 e !iSooo IQolhas d\! banh~. l eg llll~lI\s Alagoanas I~<)OO Malas pura vlagpn., temos grande Borllmento 
C~8ac08 de mallla para Eenhúras 9$')00 TJalhss para cha, com I) gll · , rdanup(t~ 12~5 0o Bub"dores r1e orgHnol 2$500 
musas modern(sslmas para DI"ças 6$000l~;~g;: {.~~n:~: ~~~71i~~~' p~~~ ~I~r~~~n~p~~~:~~~oag(;:enbo ~~~~~~ Escovas pl\f!I roupus, de 5$ e ,Sohretudos para rupHz, a começar de 
Capas p/Ira colegial~, a começlir <le 42$000 Cob" rtores flarn Beb1's, de 1>$. e 6$500 P J;R F U la! A RI AS 

SE D "S PHno renduda pura cortina. metro :8500 Leite de Colonia, vidro 5$500 
Seda ftlçoné 2$800 'J' E C I DOS Esmalte Cutex, vidro 2$800 
Seda Rowain. urli!!o superio, 5$500 Linon 1$200 Creme Nlvt!B. médio , tubo 3$500 
Seda uranitê fl$ooo Linon esta:!!plldo IS50ú H<lton, Mich~I, Zande e Tange 2$800 
Seda Peau Dange 7$80lJ Voil li so l$Boo Baton Tentação 1$500 
Seda Laqué.lisH, 1i3tada e x Idrez. bom arligo 3$500 Voil estampado de 1$5, 2$, 2$5 e ilIBlIoo Boton Colgul" 2$õ e ~$300 

2$000 
Seda Org~Dza, estampadas nw dernes (para S8Id'lr) 9$8 o C'epon para quimunos 2$5 e 3$000 Rougtl Rl' yal Briur 4$000
Seda Orgunz!l em xudrt"z e li_tlls (para s8 ldar) 8$:ko Organdl liso 3$000 Rouge Adoração 

Seda com 1I016s 6$500 ~'USIÜ() branco :<~8oo Subonetes Realce. Carnaval, Colgate e Godiva, um !$ooo 
Seda estampada !Ir 5S, ;$;'00. 95 e 12$50u Fustão mece rizaJc em cores :1$8.)0 Sabon~Ip.8 Lifebuoy, Gessy, Lever, Palmnlive. Bucalol 1$400 
Seda à Jour d<::: 5:S0()O e n$ \HW :'le.;ü6 i!iD divci"3üS cr. r €·6 2$8(1) Talco Malvo, lata 2$7 e 3$700 
Seda Lumiére para combino<,' -Io, largura 90 cenl. \0$')( o Mprinó prl'to mercprizado :I$uoo ralcu Ross. lata ~$8 tl 3$800 
Seda L~ngerle. de 6$000 e 7$or o Ze[ir, di' ISã, 1$8 e 2$000 Pasta para dentes , Alvldente 1$500 
Seua Ll1mié re lunuou. artigo bom 6So ()0 TI ic () lln ~s, dll 25:;' 3$, 4$ e 5$000 Posta para dentcs, Colgate 3$000 
Seda Jergey, hrgufU 1,40, "S5,)0 e 12$<100 Brim brunco e azul marinho, para colegiais 2$000 Pasta para dente~, Kolinos 3$300 
Seda Glvré, I\rtigo Iwm pe811'io 9$500 Brim uzul maricho meceriza!lo 4\1800 Pllsta para dentes, Ge~~y 2$500 
Seda Frisotin e de bôa qUHlirl>lde 11$500 ~rins diversos a com~çar o., 1$300 PÓ de Arroz Royar Brlar e Gal/y 3$~00 

Seda Xadrez, de 6$000. 6$7. o e 7$000 Mescla superi or. (Ie 1$8. 2$5 " 3$000 Pó de Arroz. Adoração, 2$ e 3$000 
CAMA E MESA Opala lisa, de 1$2, 1$5. 2$, 2S5 e lI'ooo Pó de Arroz, Lady 2$500 

Atoalhado sUJ.lerior, lurg'lra 1 40 3$900 Opala estampada, de ~.$. 2.$5 e 3$000 Pó de Arroz, Coty 5$000 
Algodão bom, peça de 10 mHr~B 10$uOO Cambrllia finlssima, largura 80 cents. 1\$500 Pó de Arroz, Malva 3$ e 5$000 

13$000Algodilo superior. largum \l,) cents. 14$'100 Setim estcmpado 1\$500 Loção M81va 
Algudão eo[estaúo, especial, l~rgura \ .50 35$00(1 Brim xadrez para o curso profissiooal 2$000 Oleo Dirce 1$000 

13$000 Brilbantina Adoração 3$:>00 

lJinda, um grlJnde sortimento de meiu, linhll, fita., rend••, 
A1cA"s'A"P'ORIÊl'ffAL"·"E'.":.;, 

cuemiru, C4IpU ... muito. outro••rtigos. 

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

. .~ 
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:...................................o Estadó EM FLORIANÓPOLIS, O 
: Empresl Naclonll de MI,e91~lo .Hepcke- = Café e Restaurante BOM-DIADiario VIs/JlTti"o 	 • Tran.pone rápido da pa.....lro. e car... com aa y.por•• IfOi,éEf , sétli, a c..a onde se ",lIem o. • .C.rl Hctpck.. e cAna-: i.mleament. de car.umais saborC)sos pratos aos menor•• preços 
• 	 com o vapor .M.... = RedacQlo e onlolD.. • "REFEI<;iOES A QU~LQUBR tlOR" 

r•• Jollo PIDto o. 1S Rüá : J ol.o Pinto - - 27 
'hl, lo2l-(Jz, pOlt.1 139 	 SAlDAS MENSAIS •DO "PORTooEFLÔiúAN(5POLIS1I:..;",o___~~"""';"'____"':':'';':'''''''':I:ir "_c 	 II 

ASStGNATliJUS 
e. 	 Linha Fpolls.-Rio de Janeiro ILI,,,, ""...·R', d. 1''''''1 L1,ho "",,,."",,. I 

AlIa0 N. C.plld: .U$OOU 	 Escala" It:ja~~~~~s .flancisco Escala Sao I'rauclsco laguna, 

~e.tre I!~ 	 LI! !. e carRas. I Transporle de cargas Transporte de cargas. _,
SemNumflro••lre••ul.o !~lZOO 11.'"=!;I~m~!~~~~~~~~~'~~I. Transportes de passageiros__ 	 • 

No {nl",,,, , 	 PAQUETES
AllDo &31000 	 ._ -Carl H(J!pcke» dias 1 e 16 Paquete -Max" Paquete eMax' I==e = AVISO AO 'POVO "(AlARrAENSE : -Ana" dias li e 23 dias 7 e22 dias 2 e 17 I 

Salda á I hora da madrugada. 
AllDWlctOl mecllaateooalrlolo linha direta Porto Alegre-Flori.nópoli, S 'd á 1 h' d

• 	 Embarque do Srs. passagei- Saidas ás IH horas p. m'l ai as Ola a 
ros até ás 22 horas das ves- madrugada.•Emprt;sa Jaeger & Irmão • peras das saldas, 	 I 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados • Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques alé Ordens de embarques ali! 

I 
12 horas das vesperas das ás 12 horas, ,áS 12 das vesperas

Saidas de Porto Alegre p~ra FlorianoPoIiS._ said_as. _ " das saldas. ..•. 
às quartas e sábados 

Saídas de Araranguá às quartas. • • 
sábados e domingos .. Ob - As passagens serão vendidas. no escrilcrio da Em· .. 

., servaçoes: presa, mediante apresentação de altestado de vaccina, I 
Aqaola am FlorlaoODolis: DAVID SILVA I_ E' expressamente prohibida a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores , 

PRAÇA Ir, ~IE NOVEMBHO Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pelo Irapiche sito á • 
• .Rita Maria. , , ' , 

::==:;=:;:;;;====;;;;;=====;;;;;=;;;;;;;;;;;;=~ • Para mais informaçOes. na séde da • 
• Emnresa Nacional de Navegação Hcspcke I 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, • á rua Conselheiro Mafra n.· 30, 
faça uma visita à firma .1 	 •e•• f!;j~ ",.,." (-$~ ••••••••••$.0.A•••••••••""."'... 

: Quer sei' feliz ? GERKEN & elA., 
Efu ~ negoclos. amores. ter sor à rua Felipe Schmidt, 34 A~~~~ã~ I F1~~1i~i~ ~ 

te. saúde e realizar tudo que Agentes Autorizados dos afamados Rádios 
't escreva ao prol. Omar ((hiva, boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu próprio
Callia Postal. 407. Rio di: Ja interesse, visite sem compromisso a 

decaia? Mande 1$100 em selJos 	 Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 

nelro. "que lhe Indicara o melo PI-IIL.IPS 
de obter triumpbo, prosperlda· 

de. fortunA r KAúde, lII~o he~lIp. Vendas à vista e a lonso prazo 
 INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 
Terrenos no Balneário 1~-~~i;,~i~i~i~ii==~i~....J pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos. seus preços
ré::C~!hB~~n~a:i~u J~tepo~~at~~ não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para 
dó Leal. As construçOes aumen. instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
tam. A planta dos terrenos acha- $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

~~~omleo :~h~rl e~~::~:g~~~ei~~ 	 Insialadora de Florianópolis 
venda dos lotes. 	 RUA TRAJANO. 11 e FEUPE SCHMIDT, 11 - Fone 1674 

• • 1 • 	 liqtd4aqão 
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 

artigos por preços ainda nunca vistos. Todos tis 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 ! Cretonl; ROy81 Branco. 2.20 mel. 6~200, PUlover, ar!. fino para rapaz um 11$000 
Seda Façonné lavr8do metro 2$700 Cretone Royal, em cores me!. 6S200 Pulover com manga par8 hompm um 14$000 
Seda Lr.qué tlm todas as cor~s metro 3~1i00 Morim Taub8té peça 29S000 , Pulover listado para bomem ' um 12$000 
Seda Granlté. em todas as cores metro 5$000 Morim Oficial peça 10SOOO Casaco listado de malba p8ra senhora um 11;$500 
Seda Point A Jour metr~ 5$000 Alvej8do Faa:iIIar peça 15Soo0rulover de pura lã para homem um 30$000 
Seda Gilré, artigo pesado metro 8$500 i\lvej8do Ouro peça 12S000 Celete de malha para rapaz um 5$500 
Gabardine <le seda, cores modernas metro 10SOOl) Alvejado Marques peça 15S000 Calça de brim para homem uma 8$500 
Selim Lamlere. a~tigo bom metro 9S000 AI vejado en!estado. larg, 1.45 peça 33$000 Capas felpudas para criança uma 12$000 
Seda de bola metro 7$000 Algodão 121, spm goma peça 9S500 Sobretudo parfl homem, ótima conlecção um 60$000 
Romano de bola. altigo moderno metro 7$000 Algodão lar~. 90 cenl. peça '3$000 Sobretudo para rapaz de 34.$, il6$. 38$ e 40$000 
Laqué xadrez e dest'nhado metro 4$500 Algodão enlestado. largo 1.40. peça 31$000 Lã Peklm Dovelo 1$000 
LaqulI lavrado metro 6$000 Algodão enlestado, larg. 2 mt. peça 38S000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumlere lavraôa larg. 90 centlmptros metro 13$000 Atoalhado brsnco e de cores metro 3$800 LinoD estampado mio 1$500 
Seda quadrlllé: artigo pesado metro 10$000 Atoalhado tipo Ingles metro 6SJOO Lulzine em todas a6 cores ml. 1$300 
Veludo Cbilon, em diversas cort's metro 45$000 Jogos de renda para quarto (7 peças) um 3,1$000 LinoR liso mio 1$200 
TafetA liso metro 8$000 Guarnição para mesa de j'lntar de 16S. 19$ e ~9Sooo Chitão ml. 1$400 
Tareté. xadrez grado, moderno metro 7$000 Guarnição para ch6 um8 13$000 Brim. Colegial J . 16 legitimo mt. 1$800 

CAMA E MESA Guarniçào pintada, C{lrr,s IIrmes uma 26$000 Cach6 pelucla xadrez mt. 3$000 
Cobertores paulistas para casal um 19S800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono ml. 2$600 
Cobertores paullsl8s para solteiro um 15S000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 265000 Zefir listado de 55500 a 2~OJO 
Cobertores x~drez, piara casal um 13$000 Sombrinha com cabo comprido parll menina uma 12$500 Opala lisa mio 2~noo 
Cobertores xadrez pard solteiro um 11S000 Sombrinha de tricollne uma 10$000 Opala tipo Sulça mt. 3$000 
Cobertorep xadrez para casal um 15$000 Tapetes para quarto Dm 12~OOO Opala estampada. art. bom ml. 2$200 
Cobertores desenhados para casal um 15S000 Camisa Socega Leão para homem uma 4$500 Tecido escacez ml. 2$800 
Cobertores desenbad08 psre solt ..iro um 1l!$000 Camisa SoceRa Leão para rapaz uma 35500 Cach6 pelucla estampado ml. 1$800 
Cobertores rtlntasl", meia UI, para casal um õ8$OOO Estojo de cblcaras para ch6 um Ih$OOO Pelucla c/ bt>neco ml. 2$000 
Cobertores f8ntllsla. art. bom. psra casal um <1 1SOOO um 9$500 Pelucia listada p/pijama ml. 2~OOO 
Cobertores para bebê de 	 ~:~~~o p~~ac:~~~~:sloir:o~lIfé 3~aoo Filo p/mosquiteiro largo 4.50 mt. 12$0005$ e 7$000 
Cobertores escuros (reclamo) um ~S500 Pasta para dentes Alvldente 1$600 Morlm de cllr mio !$600 
Colchas de veludo para ca8111 uma 22$0011 Sabonete Lever e Gessy caixa 4$200 Tecido p/COlchão lari 1.40 mt. 4$000 
Cochas de fustAo para casal uma 15S0oo Sabonete Llfebuoy um 1$500 Toalba lisa p/banho uma 4$500, Colchas de fustAo para solteiro uma 1ISOOO Capa8 de borr8cha para senhora uma 6O~OOO Toalha AlagoaDa p/banho uma 6$500 

I 	 Colcbas branc8s para solteiro uma 10S000 Capl1S de borracha para homem uma 8O~000 Toalba p/baDbo, art. bom uma 12$()()0 

Colchas reclamo uma 6$000 Malss para viajen8 dI" 22$. 24~ • 20$000 Toalha p/rosto. de 1$8. 25. 2$5. e 3$500 

Colcha de seda com franja. para casal uma 38SooG Malas de couro de óE~, 65$ e 75$000 Cub8no mt. 1~400 


Colcbas de seda com franja para solteiro uma 31Sooo Pastas e@colMres uma 12$000 Chita em diversos desenbos de 800 ri. e 1$0110 

Colcbas de seda com bico para ca8a\ uma 34$000 Maletas de fibrollte esoolares de 4$ e 5~OOO FlaDela creme de pura III mt. 16~OOO 


Colchas de pura sed8 p8ra casal uma 59$000 Liga de borracha para senhora umll 15500 Felpa braDca. art. bom mt. 20$000 

Cretone Royal Branco, larg. 1.40 mel. 4$OCO Pulover ollmlllco para criança um 6~500 Casemlra creme, largo 1.50 mt. 16$000 

CretoDe Royal Branco. larg. 2mts. mel. 5~600 CasaqUinho dp malha para menina um 7$000 Cortes de casemlra p/bomem córte 48$000 


~Mf•........-_ ..____ 


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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o UTADO 20 IH ,.... 

Oomo a América olha agora a França 


o rei da Arábia estaria· comI 	 Síntese de 
a Inglaterra 	 última hora 

Cail'II, :!o ( 1 \t< 1I[1'1 '~ ) .-- (l d iúr io 1"'VClIll'lll t ' Uh' l'l'( ' (' !Ji do 1)(' 111 .."i Cairo, 20 (U_ P .). - Hoje, ao 
·· .\I- ~ I i \;'hall a n ··. di / l'lIdL) -~ \ ' in!',, !"- 11)\1-~a i\l. da .\r;',1J i:l, l'SI1: Il1l' Ih'I'la. meio dia, deverão entregar-5e 
matlíl clt, rlll11l 'S fidl'di ;"':' llas. ll l\Ji,' j tl u 1' 011 I]lH' li:!" :lpl'll\':I\' ;I a po lili (';J de ao comando britânico o duque 
lllll' , llualldu :"\;l~ui Eb\\"aitli fi :ll'h"!. 1l;J('hitl ;\Ii l' :l l' I,,'dilava. fil ' IIH'lIh'l1- d'Aosta c todo o seu estado 
l 'X-!H'illlt, jro lllill blr'l d l l Ir:lqIW. foi \ l' . (JlIl' a ti 11 i1,::1 IH J!i ti l ' :1. IIl ll' al l ' l1l1 i" maior, de acôrdo com 05 termos 
_________ _ ; a os i ll!t·n:'-.!- I's fl 'I:-' p a i!.('s "I1'lIlws. da rendição firmada Amba

DESPERTE A BIUS 

em 
('ra a d a "'Cllid :t I'it,tI :ull' ('01\1 ,I t;I'Ú- -Alagi (ou Amba-Ali jiJ_ 
1;1'1'1,011\:1. Os ingleses concederam aos 

I) IIW.... Il I() ," " ,:: ;"il ' , 1'11 1 (,tlil, )J' ial I"';' oficiais italianos a honra de con
(TI , ' , ' : " , \ !'l'\1I1t:. di' H:It'lIid ..'li serVHr suas pistolas. Os soldadosDO SEU FIGADO 

. I' :1 1~1'\ 'i ",:'ll' di ' \"iclJ\ " t' lIdil';HIlI (I~ italianos t ambém desfilarão com 
SenIl calomelanDs-E Saltará da Cama i 11 ;.:11""" ,. os qll'li ,.. JlIHll'r ;ill, !lg\1I':I , 	 suas carabinas por diante das

DispDS!O Para Tudo i i'n·llar. t'tlll lpld:lIllt 'II!t'. ;t JI<I ... .. " fH· lll tropas vencedoras. 

~'1 fil! llUI1 de\'(' nl'rr,1fllllr, ui:\ria "'~'l!\ I:' . 


no~t"Ill:\I:!'", llml i!r"I",hUI",.S-t- n.hiii~lI :i,l 
 d" tll'il'lIk \ll·dhl :10" alt ·I II:·tt'.... . " 	 O duque d 'Aosta , que tem 42 
curre Ih'r{'m(' lIh', ,,~ :.Iim('nl" '" n,,, , ~,-,o tflh' l' h :I ,I: 1I111 ' Lic ilila. h l 1'1'1;( ali 	 anos d e idade, é o Inais a lto 
dil!'t' ri,l,,~ e 1II'",!n'n'nI, n " J.::n.~" im'hum o 

[IHh· dt O ['il'llll '1.;1 11 :\ TIIl'qili:!, SI' o s 	 chefe italiano até agora caído
~~:~~:::~('.:~i,~~;~;~'~:;,, : ~:~li;:~"'I I~: l,~~~~t, ~:: : !I . rll :li" d i" [,.l i': I ... ,'tI'alle's t ' 1111 11:111· 	 em miJos dos bri.tânicos. 
n:tdj', Tlld"':II"J;.n~"\·lI,'i,lI, ,'I:ln nlartyriu, 


V mn ,:;hnl '!" '" C\'*'\III(:'\I) 1'1:')(1 lt " '1H:i :l 11 1:II \u .. 1,'11\ :\ 111 L'I" \ i\',II IH'nll' 1I:11'li . 


C':..u><n , ~lItb loa (', ':11 " r;:< fam"":t~ l' illll!l\.o; Cairo. 20 (U . P. ) . Em con-
C".\)ll'J-:!tS l':U :I .. Fi I-!'n.'!" ,IIi1ra 1I 1Il" :'1" ,':":0 
rt'rtn. 1-'a:"" ' 11 .: .. rr ,'r li"rx>lIIl' ll h' c~,,~ litro :l" ,l i\'u. :l!lt'rl Ol :111 IIl 'ri;":1J 11 ; IZ i " I:1 

du "')1111';1 Ba('h id .\Ii, por Il-I' , St' 111 
trório às notícias divulgadas pelo 

d(' hili ,.. e ~'..".:, ~l' n1('-l'l' di~I."-t,, ) ':l l'a 1m" •. "eixo", Solum vo1tou m ais uma 
l\:iu . ' Illl~llm damr... : ":i, , "':l:I\"'~ " ,'''"lmlo 
!!fIU ffl:'\r:lv i lh" i ::'; par:'l ;n;>;('r 1I \oi:j ~ ('·' rr.'r 

d o C[IW di zt'1' d t, 
vey. ao pod er dos inglest.'s e per

Ih'rem~' nt.', }'~'.;n :l~ I 'i!l' ::a ~ C ,\ l{TI':}:S man ece sob con tróle total das 
p:.rn II 1-'il=;; ':'" Xa" :"'ú,ilC illll l:L ('::-(:~. 
Pnco 3S000 fô rç8s imperiais. britân icas. 

I Cairo, 20 (l'. P .). · AviõesA V ISO AO PUBllCO ingl eses bumbardearam os aeró-

O dr. Sáulo Ramos I'i{~;~~~ ;;~ ~~r:~sc~, q~:lm~~~ã~ 
Especialista cm mo:éstia. d e sen horas, partos, alta cirurgia Exercício , d e pontar ia na Marinha Britânica. Na fase final do treinamento anti.. Isend~ u~ados pe,los alemães, com 

abdominal e da c5pecialidadc, a\'isa que mudou o seu consultório aéreo na Marinha Britânica, os artilhe~ros . atir~mt visando um alvo r eboc,::do por IPermlssao d e V~chy , 
e residência para a Praça Pereira e Oliveira n", 10, próximo ao um avião. A fotografia mostra marInheiros hmpando os c anos dos canhoes L d 20 (U P ) K ' 
Teatro Alvaro de Ca rvalho ,<Ci ne Odeon -, onde dará consultas «Pom-Po~}) _ que entraram_ em ação_ (Fóto espacial de Em~;n r~s, Cherbu~ o' io~m ~~: 

.._ -,:I;j\~j~,,;;~,,-~e. da~ 2 às4 horas da tarde. -. Telefone 1 0~~s 3 Brlbsh News Servlce, para O ESTADO) tem bombardeados gpela aviação 

-SangUlnarlO' Ecos e Notícia~-~ ,I ~~:~:'i~:~~d~~:;:~o:~;~a~~s ~:~ 'I VI-da SOCI-ali in~:::-altar, 20 ZU.~-J. O novo-Um tenente 	 I SortelO do Credllo Mut uo Pre-I comandante _de Glbraltar. graI. 
LOll llr" R, ~II (](Ptlt!'l"s ) - - ('ollllllli, am <11' ,\oI,l!R-\IJ{' !Jn 'lu!' --- --- Idlal ~ord Gort, VISItou ao graI. Mu

n (lxt.·('udlo cl t> uma s pntPIH'n c)p 11101'lp pl'oJlll11 c iadn l'Ollt I'H UUl C d ' , t ~ ~ noz Grande. governador de AI .. 
t e n ~l~ te ~ilUliallo. flli ~) l'(,sl; lt a do elo pl:il11(,i!'() jlllgmut' J)( o, na" da ~~er~ P::~~~~:ug~lra~~nl~~jreO I Acham -se à:t disposição dos ANNIVEB8AB108 g~c,iras c do t:rritório espanhol 
<J,ue la doade. ~ob ê~ ~lll'i sdi~:ã() ~ll.il~lal' b r itflnh·u. O (,l'ilne {,O Il1~- no Hospi:al C~ntral do Ex él'ci ~ interessados, na Capitania d os Muitos pa rabens e muitas flo~ VIZl~ho de Glbraltar, mantendo 
tId o 1~01' .~(.ltle Je ~11111l ~1' fOI q.lIallfl('a~lo (:0 1110 SPJ1(I~ ~ d l' hl'.lltall- to. no Rio, o pavilhão destina. Portos , os programas para ex? ~ res festivas receberá, hoje, a gen- C?r_dlal e ~emorada palestr? ~ssa 
dade IllI1! ZI\-P !. :>a noite Ile b ,le- abnl, quando as 101"l;a8 lln}lC- à residência das Irmãs de Ca ' mes na Marinh~ M ercante: ~uJa til srita. Ilca Lehmkuhl, por vIsIta sera em breve retnbUlda. 
nau.; l'ntraralll na ('a plt al ctlOpe. o tenent e ordenou ao Arupo ridade . inscrição se abnrá no prOXlmo motivo do seu aniversário 
cl t' _I~ polida is sob suas ordens 'lue ll1 ~tralhasse a 111ll1tillão As Irmàs d e São Vicente de dia I " de Junho. tal ício_ MAoUlNA DE ESCREVER. ven
ablsslI1l3, que se a~l oHIt'l'n \'a de lltrO e ao r<'clol' de IIrn bur, soh Paula que sào em número d e I ... ,. de·se por Hio$ooo 
lJretexto. de (In" nào tin!13 oh; deddo ao lOq ue d~ recother. Em 30 no' aludido estabelecimonto, . O 2·· .. tenente convocado, Enl1- FAZEM ANOS HOJE: Rua Tiradentes, 56. 
('onseCjuenc-1U sete ablSS llll OS lOl'Ulll monos c fendos 1-1 outros. o cupavam com os seus aloja- 110 B tlb au,' d~ 14", B. :C ., .fOl no· Sra. Olivia P . Mendes; Tratu com - Tremel. 
. "'__:IIõiIIIIDIi_"7.C'?"Vi9'i~~=a di * 'W4U m entos grande par te de scgun - meado ad1unto d a 16 ', Clrcuns - srita. Silvina G omes Rosa; 
.... de pavimento d o Pav ilhão Flo ~ crição do R ecru!amento, sr. Norberto Soares; 

CHEGARAM riano P eixoto, que é, como se Com destino ao Paraná e a menino: Osní Ortiga Filho. :::b::;'':,Jt~;~'':I!IGr':1D t.,e1 
os afamados e super-elegantes sabe. dest inado à ~dministração _ Santa Catarina, partiu do Fio, NAscnlENTOS e lei de NOMO Senhor: 

Agora, nas der~enden:,as . delxa- ontem, de avião, o professor Enio Stella-Maris é o nome que o 86 te ul..-. o CONTRAT088B. 
das pelas Irmas, scrao Instala- Leitão, q ue, incumbido pela che- sr_ Roberto da Luz Costa e suaternos FISCHER dos outros serv\çes_ . . _ fia da Defesa da Produção do esposa professora Isoléte F_ da 

e as insuperáveis COInCIde t:ssa lna ug~laçao com Instituto Nacional do M ate, vem Costa deram à sua filhinha, nas TOSSE? BRONCHITES? 
a da_ta em que quatro dessas a éstes dois Estados fazer o le- cida há poucos dias.camisas DUROfLEX (Fischer) ~restaln servlç~s vantamento da ( ilex brasiliensis:I, relI giosas, que 

exclusividade de 	 ~oab';i:~:o ~~~s~~t,al Eufrá:;ama~ alim de padroni:á -la_ E::::~~:~~~~!dO para casar 

Rosa - completam trinta anos Com a idade de 83 anos, fa o sr _Bráulio Rômulo Colônia e1\ ~1 () 1))1~ I ~ j-\. R de existência no mesmo estabe - leceu no sábado, dia 17, em Lis · srita , Olga-Maria Pires. 

~l'!;J!".~rr_r=_f7a.1iSZ!!5E2J:'J___ilBB3__"'_"___ lecimento. boa, vitimado por bronco· pneu 


- monia. o ilsutre filólogo e etnó- CompraI na CASA MISCE

Coqueiros Praia ClubeI Pelo d ecreto-leI n '· 537. de 1,7 logo português proL José Leite LÂNEA é saber economizar' EltMINA: fOl/fA l lO ,I 


d,o co.rren~e,- tornou..se o?n~a~o . de Vasconcelos, organizador do 

. EDITAL na a lnSCl'lçao dos funclonanos Musêu E tnogrâfico daquela 


Tendo sido extinto liste clube. pela ~ou~~C~~~i~oef~i~~:~Pi~e;:~'e;u~~ pital. • 

resülução da assembléia geral dos SÓ- I 
cios remenescentes. sâo convidados_/ 	 cionários Públi cos do Estado, 0- Sob a presidência do sr. Ed


bedecidas as normas do decreto mundo de Miranda Jordão, o
~~I~o:e~e~~n~IVR~t~E t8~~~ ~s~~~~~: I 	 Pi\Ril i\ CÚTIS 
rarem. r.o prazo de sessenta dias (601. 1 A~~3;i~~e~st~~.,"~~~;~~~~ 	 n. 31, de IS de maio de 1934. Instituto da Ordem dos Advoga-

MillS OEUCilOi\~ec~~~~r S~~:~~iC~~~~' qteimte°r~~g~~ I muns á infancio. Dê·lhes a F o:a J? no~cadas Lígia Melo ~~~ p~~a~~~~~:ç:~~o:o;are~~r ~: 
em poder do sr· secretarIo Betarmi ~n~~~~ ~~;~~t~t~r:~ieeod~; 	 e Ed.lf~a B rasmha para o ca rgo Comissão de admissão de sócios, 
no Corrêa Gomes. residente na rua 	 (' tio puro e SU;lVC Ofigado de boco1.hou combina- d e v lslfadora;; .atcndente~ , ~que- sobre a proposta assinada pelo
General Bitlencourt. 183. nesta capilal. 5J.bonctc GCSS)' , t;io escru" 


FlorIanópolis. 15 de Abril de 19U puloslmente , prcpar.lJo, (IUC

do com calcio. Equatro vezes la com exerctc.lO em Jomvlllc e s r . Castilho Cabra l e mais 22 


TOMAZ \VOODS. tesoureiro d~i~f~~i~~se ~~g:~~~;tts'ic:~ esta nas C anomhas . m embros, indicando o nome do seu uso é aconsclh.ivL'1 13,11[0 


iJUv.- 19 oono. O vidro grande é muito • sr. Franklin Roosevelt, presiden- p:1f."l o banho infantil COI1\O 


mais economico. Foi nomeado Carlos Pabst pa· te dos Estados-Unidos , para pua 3; higiene do rosto. Pro
i 
teja 3. suacútis C001 3cspuma~:r~!Ule~::t~S:r~~Y~~ ~ ~~ta~íc~~r~: !em::~~i~:oH~:ntn~= membro honorá~o do Instituto . leve, sutil c fin:uncntc pl::r" 


Camisas. Gravata;;, Pij.1me~ v/dlo • no e.."ltor1". ., (séde). E gídio Artur de Sousa foi 
 fulll3d.. do Sabonete Gcssy~ 

~~~ass 1'~~~ L,~ ~lg~laet.f~~~15r:I~ EmUlSRO DE SCOTT A caderr.eta 'n_ 1i_381, per- ~~oJ~~~~~' ;ri~:~~~'dad~a~~~~~ 
CELÂNEA, Roa Trai.mo. 12 1'_li"'.HiI.+" , 1 	 t encente a Arí e Maria d e Lur_ Estadua1 do co~ _ da Biguassú.m 

-""'a r t a z e s d o dl-a ed~~~~~S ~~~~~ietifr~i:a~~Shot~~ 
casas de pensão, restaurantes eC

~-'-'~~~~_CIXIOQCI;XI estabelecimentos congêneres, Ca
fé , bars, etc., a satisfazer as exiHOJE Tercaa-felra HOJE gências contidas nos artigos 303, 

---o-- letras «a» (\ b~ cc» «e» -dll; e 305, 

CINE REX I~FPonE81R5B.I.A_.L I CINE ODEON ::~~:: «::·.;~·.c:e·.d~·;, :.3?~;
• 	 -e. ego do Regulamento em vi· 

Ã-'~ FO;~3~58~~;~. Amõrle7nie'perseoue .•\;-/o~e :6~2 hOl" g08 Depart. de Saúde Pública - _ ________._-:--_-:--....._ 

Ann Sherid.n , Goolge 	 .Hollywood em com: Re/t IEntre O amor e !.:~~I:~~~=~to~i~~~::':I~t~at~~e::: N- · ... f· ' .<. I · Na :. Vtil:~Dlta~~ra
desfile e Jome. C.gnoy. a vida deixando afixados, nas respecti- ao. 'OI.U..• ··, .r.a< Leoneuid · rua 

com: Alice FIY'. Don "mech. Compleml~~ P:!~::.~~ D. F. B. com: "nn Sh"IIY e Edwlld Etli, ~~~t~~r!;;!~~d::. resultados das Iln" n. 12 B, (JuDtoà FAbrl~aD~mianl)·cor::.~I:~~r~T:!~~: 
No programa: Porcku Das Corridas (De,) No programa: ou qualquer concerto em 8apat08 de borracha, Itc.lochal, 

Complemento n.cion.1 - D. F. B. Prl,ol: 1$500. 1$1 00 Compllmlnlo nleion.1 - D. F. B. CASA MISCELANEA, distri cintos de ._!Il!nb.ora8, •b,,18a8 d'àguB, blolcletall e plnluras...a 
O Rabitador (D... Paio DODald) Imp. p/m.nOlI' Ilí 18 .no. O MIDelro (DI"> ouidora dos Rádios R.C.A. Vi- Duc o (t.;·pllt61a) ·n.. mesmal: Correias de · lona ·e borra-

Preçol: 2$5()0 I 1$500 	 PIIÇat' 2$000, 1$500 .Ul)()O. ctor, Válvulas e Discos. - RUI cba, para todol OI Ilnl.-PreçolmÕdlcQs. 
!.lvlI de cenlur.· 	 LIVI. d. ,.nlur.. Trajano, 12. V,- , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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