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pe~a:~~:te c1:o:~;;~~I~;:, c~:: tributos de sangue e ci/ lá~;i - ~s conserva~~ ;;e~rii6~ ;enti- nad:Í: d';~&is de reunid~ ;num ·Idro" . NetltJI ltleok. r<:.1 ~~~lt~q~~ 
vidas brasileiras, perdido nos mas. Foram tragados pelas águas mentos tradicionais da nossa for-I relance de angústia, iria apagar- unrr..n, l. mUdata pe quale _ borrorcs provOClldoa pela 
mares sul-africanos, surpreen- que iá tragaram heróicos nave· mação, caratensticas próprias se, quando o inevitável se con- viviam orgulh0:sos',8 organiz~çâo p~rah.?ja~~ ~O:í;. ~o~,e.n'" Era. do 
deu-nos no momento em que as gadores com o arroio simples que nem os tempos nem as ino- sumasse. a que se dedic8v~m. SucUmbi. ~mbate · travâd~-?~ ~. . ~. :_~ 
emoções tumultuam. Dezenas de do faina de sempre. heróis de vações puderam deformar. O inevitável, porém, não se fam como verdadeiros brasilei· Atlântico Nort~, ~éom <~ ~ t!.~~ttüi-:
bravos compatriotas nossos, mui- ,ocasião e mesmo'flibusteiros das Póde imaginar~se - e não se consumou, sem que os últimos ros de fé , sem esquecer o gran.. ção do couraçado "Bísmarck'\ 
to distantes da terra em que Iéras mais remotas até os nossos descreverá - a tragédia de nlinu- pensamentos dêsses abnegados de e os pequenos mundos que Também aí houve uma mensa. 
nasceram. que amavam e a que dias. Mas a morte , que os co- tos de uma situação perdida. até nós chegassem, atravessando eram a razão de ser de suas gem final : "O nosso navio nã
serviam dedicadamente, tiveram lheu, nas cir~ustâncias ~m que Os planos de _n:gr~sso, as espe- distâ_ncias. E, .enquanto o ~órti- e~is~ê~cias : a pátria, o lar, a pôde mais .m.anobr.ar. L~tare
o termo de suas vidas úteis, não os colheu, da-nos um mtxto de ranças que nao viam na Parca ce nao se abna para sorve-los, dtsclplma do trabalho probo. mos até ao ultnno tiro. Viva o 

_ oa serviço de uma causa ingrata, compunção e entusiásmo _ a um limite, as saudades que o t as ondas hertzianas traziam bre · ••• "Fuehrer"! 
mas em pleno exercício do dever I comp~1Dção de os ~7rdermos e o retorno ~o lar compensari~, as 1 ves palavras que encerrava~ um . No mome~to em "que , confra~- E o confronto revela, entre o 
para com uma pátria que pros- entusIasmo de verificarmos que: , recCJrdaçocs ~o passado feh~,_o I mundo, de afe~o pelo ~ue ficava gldos, receblamos est,e derra~e!- culto a u~a pessoa e o " c'!lto à 

~:: :::: ~~::rira o"u::as e;::r~:~ :;,e~:~r;s~,,~~;~ ns~f.:;:m~o;~eos~ i~~tu~~rraar~::à:d~ t~ld~. ~~~a~ ! ~~a~tSà (,,\:~Il!~:;~ LI~~~u~r:~ I~a:d~~S :eeve~m cfr~~i~v~eO~~~I~ ~~:a;ó~m~~erJ;ç:a~~~t~::.~~as e 

avlMs-transporle Compra ele navios 
de tropas italianos 

Washingtoll. 29 (C. :\1.) -	 Bucnos Aires, 28 (U. P.) 
\ Cento e doze dos grandes Cur 1~1lJ fonte ~t\lt.orizada. mas ex


tiss Wright CW-20 foram en- t ra-o[íc..:ial , sahe-se que o go
\'êrll o al'g-cntinn eOll1lll'al'á 20
~~~~:~~:~I~oP~~::é~~.~~s;~~~~ \ 
 n<I\'io5 italianos. que se cn
OEs ado
te de tropas ou de paraqnedis ('0111 ralll em pOl'loS argentinos. 

tas, Os dois lemes da empena Il~s]Jera-se qtH..~ o eonlUnkado 
gem foram substituidos por o MAIS ANTiGO DIARIO DE SANTA CATARINA Ofidal a n!speito seja ainda 
por uma deri\'a simples. Cada Diretor-gerente' Altino Flores 	 hojc publicado. 

J~::'m~:~se~o~:~::an:::~:áeq~i~ 
pados . 	 ANO XXVII Florianópolis Quinta-feira, 29 Je Maio de 1941 N, 8256 I 

• '$$IM ,.Â%.otJ aOO$8V8%.~ 

Na. impossibilithule l11atcri31 (1(' I assim com I>Hr<I n causa da liIn'rd:t 	 11111 SI') 1110111('1110 11:1 sua (,OI'agelll 

r~procluzir na inl('~ ..a o IIwgistral Ide JlO I1Hllltlo, :S-OSS<l fulura imlt' 	 I :~:~:.~;.)i:I.~·ill~~,~.~ll\':ll~~~:;, S:;lIi;~srlll;'~I'~ll' I};'; (lU na sua ri,. 
discurso proferido anl('-ollt('1I1 lU' )'} 1)('IHIi.'ncia(,'st:', Imscatla súhn' a Cu	 l'SlH'Cl! IU\'Úl'!i .... úbn· l 'SSI'S IHlnlo~: :'\:·10 :l1'l·ilan'lllll~ 11111 lliun!lo do
prcsid('nt(' Hoosc\,('U , oferccc"'lIlOS lu l'a ind(,')l(,'nc!':Ill'i ;1 «Ic h,das <lS nus_ 	 SiJlIpJt'Sllll'I II l' I'l'pilo Cjlll' j;'1 l'sl:' Illin:Ic!O pOI' Ililkr, E laJl1h{'1Il núoI) 

aos )('itorcs uJgllns dos scus lúpi- ...;,as l'el.úhlic.ls il'lmis. l'slTilo 1111 li \'ro das ('IlIHlllislas 11:1- :1('t'il:JI'l'llIC1S 1I11l 1I1lIndll. ('111110 o 
cos: Os llJ'ohlcmHs 1))'l'llIl'nlrs. (,'om l.isl: ls s,'IIII'(' C) 111111)(11). I~ lt-s pn'Il' II~ 111111)(111 dl' d('}llIb ti:! ~lIl'I'I'a, 111) jlllal 

"Falo. hoje, da Casa BI'anca. lia :lllC lI us dcl'rolll:III1US. S"-UI pl'obll'  th: 1lI slIhj\lg:11' as lliU,'IIl'S ;IIIIl'l'il':III:1S, :I ." ....(·llll·IlIl' ... tIl) hilh'l'i."oIlJo possam 
presença do Diretório tia l~ níúo Imas Illililul'cs, Xiill POtil'IllUS l~XUll1i ('Ollln a~tl1":I l 'sl'-IO Sl1bjllí.Wlldtl os ..... ·1· 1I11"allll'llll' plnlllatlns l' t!('sell 
Parrn.m('ric:1II3, c O(l ministro cana- 11•.'1-1 os sob o )Junlo-de-vista tios 	 llalt-its. I~ h's PI'(·It 'J IIll· '1I l'sll':tll;!lI' \'IJI\'idas. 

l:ll' 11 ... E!oiI,ultJs-( ' nidos (' I. 1> IIIuinio ;\\'(·ilal't·lIl1l~ ~ollH'IlIl' 11111 1I11IlHln~~n:~\'~r~~Sd~~l~í~~b~'i~~~lo~~~II~I)~~~ rt':i:~~'(~~;~~~.,~~.~\,:~.~s t l~!l'::~~~~~!ali;~:I:,li~ dll C:II \111I:'1, ()s t l'ahalhadorl's ; IIII( ' ~ (·oll ....... ~.!T;lllo il lilU'l'dad(' .Il' pal;l\T:1 
nistras das repúblicas alll(,'rican:ls dos ratus . E o 1>l'il1l<.';I'o l' fUIIIla l· jl':lIlOS I(.' riam 'Illl' produzir Il'alm l' dI' Ilpi niúlI --- Ilhl'l'dadc p:ll':! Io
em \Vashington. F.: c OII\'('nientC' que llI~nlHI ralo l.' n'(,'onlar com lho (,'S\'I':I\'O l'omo o I·, 'st .. do 1111111- dos clt · ,111(11':11'1'111 11 Sl'lI !)rú}lrin 

do, n '(,' l·IH'lIdo lI/li mínimo C!(' sal;'l Ih-US iI .'WII prúprio lJ1odo - UIlI 
euA:~sri!l: l~..f.~I~i~; que l1un(,3, a lIni~ ~ ~~:~~l~.~',~ ;:ull~~ I ~~I(;~~~·~lis~·~II~·,nl()I~'li~,I , .~~~;.:]~~~~ 	 I'io ('11 111 11111 lII :iximo dl' hOI':t.~ tlt' 11IlIIlclll li\' l'l' t!(" lIl'el'ssid:ull's l: de 

Il'al, :lIhll, t-: ('ssas hor: ls s(' f' iam ri It·]'I'(II'isllll ' ''.~:(I:u~::n~~li~~~~c:;àna;i:~I;!~~~"~act~ :~;~:::::: ~II~.~I I II:l,~'~~~{IJi~I:;;,I:~lflill:l\l·:(\(,.ltll~~\\I~(,~~ 	 II illl' '''' ,x:td~ls pOI' 
uma em particular (' vara todo~ ntJs !-lllin'm ti clomilla<;:io lIniY<.'l'sal", "Sl' as ilhas til' Caho Vl'l'(l«' 011 Camisa:.;, uravalas, Pliamts. 

;\~'UI'l'S rOSS('11I O('ulJ:ulas 1111 ('011- .v. eias das melhores. Dclos me·BODitO(l, bOD8 ~at08t - - çô~:~) (1~:~~' ~1':~Jll'l~n~~'~H(Jll~:iil~!:j;S~JI,1I~~~~= I 	 'rol:uhls luo!:1 ..\h' III'lIIh.-, ('s!<II'ia (' 111 ..ores preços, só na CASA MISp(·t'igo iHl('dialo 't liln' r.)adt, .10Primeiros eDtre 08 primeiros, ~~:'r":lln~~~1~~:~I!:~~;'~;2~:1 c~:!::~~:?~~S I;~'~~'~ Alhinti('o (, ti prúpria S('I.HI'-:III~' iI ri~ CELÂNEA. - Rua Traiano. 12 
SAo os doce8 preparad08 lur. Essas rondiç<ies Si~lIificarialll, sic:, ~I;I AHl(~l'i ('a , l 'SSl 'S porlos S(' 

Co'o bom Fermento Medeiros Iiteralmcllle. a dumillação do 1111111- I01'1H1rh1l1l hasrs p:U'a suhmarinos. Campanha contra 
do r011l li ch~sfl'aldalll(,'lIln (la. ~a.n-. 	 11;t\' ifls (h' sup(,'rfh' j(, (,. :wl'ol,lantls, os ratos

)lUl'a a IUllll('S n 'l' los (,' \' ioll'nlos ús Produz.ri 20 ~~~~r(~'S ~~Il';~c"jl~~lt~'~~c~~l~ (~' ~~!~:h~~~~~= 	 nossas ('listas r ,'I Il:ln';..:aç:io no l'ôrto Alegre, 29 (C. "I .) 
ALI:)nlil'o su l, Si;...... lil'ic·;lria f) l'slahl'- O Departamento de Saúde dobl·riICIlor•• de a'aque :;~~·!;:;Ld~'s~:~~i~'~'~l~'~lj~:I~'ll~~~~~ii~!c ü~~~: 1t'('inH'111 0 ,I l' um Il'alllpolim ')lI)';t Est.ado illiciou intensa campadiariamente seriu cXl'culm' a ",,"lade cOIl'lllisla- tllIl l' \ '(' nlllu l ataqul' :'! inh';'.!I'i.I:Hlt, nha contra os ralOS, qne são

Washington, 29 (C. 1\1.) - donl , , Para .0 ]HJ\'O d:~s :\Iyi'riy:ts, (' ind('I)(' lI dt"n('itl do BrilsiJ l' 1'l'!Jit~ 
hlit-"s \'iúnh;ls", os agentes \'eicllladores de 

A nova grande sala de mon- !::!~, 1~!:,~~~~I;(,.:,~,~~l l~~~;!I~i's s:Fanl!:~::~'.~~ü:~ llIuitas doenças infeceiosas, e"O IIlul1clo ll'l'l.isla lIün 1'('(~ llnh('c'('ta~e~ da Dougl~s, em Santa dn Auslria. IIl'f1oi s lIe ~llInil'h. lIe	 que prolifcmlll nos sub-sólos eoutro Ih·tls qu(,' 11 01" sda llill<'I',Jlllis
lfonlca, na qual e feito a .nlon- po is tI:1 conquisla tia Chl'COt'slo\'ú w; uazisl .. s süo t :io dt'sapi('(hu lwi l'U· depósitos das casas de negócio
tagem e ultimado o acabanlen... tinia, Estou .. gul'a t'Olll p)clalllcnlc os cOlllunistas 1101 Ilt'gH~':lo ,Il' liue foram pelas1110 	 ill\"adidos 
to dos bimotores ultra-rápidos stllisft' ilo "l'~)1l1 ,l'S!~ üllilllo !,cajus-	 ()(,'us, QUl.' lug:lr {)('ll (lôl a n'lit-:i:io águas. Aliás, já se estão. regisqtll' pl'i.-g<l a di\'intlud(' cio hCI' 	 !lu~e ataqu~ dos tipos A-20-A c :I::::,lil~:)!:.~ ~ ~'JI;:'/)~o;~:~~~a 'ql:I~.r~!~~~ (I'l,~ 11:1~1)~ llWIHJ. ~I llIajl'sl:lIl(,' da alma 111I11Ia laudo algumas \'itimas dessas 

Havocs para a RAF, telll IlOS (' IW!-llll' , 1'1111"<'-111, 11111 despat'110 \lH. l'111 UIlJ IHlHHlo onlll' o nin' ) lHO doellça~, Na calupauha da 
quase dois qllilônletl'OS de lll'sll's t(' I'IlIIIS: "Tudt) [I ljll(,' ()ut'J't'- l'ul l'Stú Ill'l'dido pl'l .. Irai~·úo. 1ll'l o Saúde Públi"a, já foram \'isto

SIlI)(lI' I111 l' Ill'la Cjllinla-(,'ollllla'? Es
I:iu po \' m'HSII dmllliludo nossos fi riados 1.125 estabeledmentos 
lhos, a IHlSSOS clt, ~WIIS(}, Iml'a a atingidos pelas águas. 
IH'C,ll'ura dt· novos d(,'USl'S'? ~:lo :l(,'(,'j ~~~~~g:;~:::~~~J~;E:~~ l:~~i~d~\~~~i!;~:~;A,~~:~ti~~:~~~,ii:j~J lamos l' "';0 Ill'l'milimos 'Im' etll'- Se se a'ogaram, a 

produção diária será de 20 bi- qm' :l ronh'('('I·i.1 ."(,·JlDis, no Xo\'o ~:~:I~I:~'I::o~S~~n:: l~~:~~~~~!~~.J~))~h~t}~\il~:~~: culpa é do. 
motores de ataque, . de tipos ~!;:n~!::~ , °S_1111~,sllf(I~:Ji;:lJ;~~n.~~:a l/S}~~,~~ 	 com submarinos'l' Il'ahalh"l'mos, nesla l'l'i,,', 
cada vez mais aperfeiçoados. \'a n,lo lJ <lU(' 1l'111 m'ollh'cido com as 01111'05 pO\'OS, l~ c\'Í{knle pal'u io

Junto a êsse "hall". encon- I\:u; ia 's (Im' tl'lll l'l'Cl'hido sl'tlll'lhan ~~~~i:O;I:~;ll~~l'~~I(\lO~t;~flll~~~1 1~')l~I~I::;' f(:~~ ~~o~·~~~l!;~~~r!a~'l~~ ~'~!;:Il~ (~I!Co~~il~,I::~g~~!il~ 	 Londres, 29 (U4 P,) - Sados 111.5, Apl'sar da Iccnica hillel'is 
tram-se os ";.;tocks" de moto- I('s cml\'ill'S ela Alemanha", liI, é foj'{;()~o illluginm' ()lIe o 11(,'llIis Pat'Ífit'o. Viu-se ('O 1J1l , a :\J(,~ rl1anha S(' S do pass'Hlo", be-se que os ingleses se viranl 
res numa sala subterrânea, ' .. "\clolro lIilll:r 11l~lll'a (,'o.l1sid('·l'olJ ri'rio IIcj(ll'nl~IJ l'stú illl'lllido na re l'slt'lHleu ,'ullitlalllcnll' o seu polir!' "I-llljt· o II1l111(lo inll'i.,o (,'S1:'1 lIi~ obrigados a deixar no nlar qua

I<lc,'üo dos planos nazistas de dcs a lanlas naçtJl's, Os Quislin;..:s ()Ó~ ddido (,'nlre U l'scl':l\'idüo (' a Ii- se todos ou a totalidade dosbll~dada. eODI teto~ de 22 l)és :,:~~l(~'::it~~H:\;~:II'!~" ;I:: ;:a~l:fll:l;:il~~~ :;'II:.P~;'Ü:I~ Iruiç:iu", dl'lII lambem seI' ('I1('onll':ultls l'm Ill'rllad(,' humanas - <.'nl1'(' a brllla- sohreviventes do "Bislnarck",
de espessura enl Cimento 	 al'- l'ra fila is do (JlIl' 11111 Ilt'gr:'lu para .. S(! t/llisi'1'mos salvar os nossos 
madot sala essa que constitue d('sf(,'c hm' IjOIPl'S ('oulra lodos os po\'os dt'sse \'(,' 1110 sist(,'ma de l'011- ::~i~r~~~n!:~~)úl~~:~~~o; I~'S o~ll~I::~l~~II~~~ol~~ I Jh~~~~h\~~\~.Jd~ ~1'I!dl~~:tcC~~~~~:~;I' por 	 pois, quando chegou o nlonlen

to das operações de salvamenao mesmo tempo um execelen O prazer da petlzada to, assinalou-se a llresença dete abrigo para os operários em nu~~~~ :O~S~;~!~~Aé.~~s~:: •••••••••••••••8 ••••••••• E orgulbo dos confeiteiros 	 submarinos alemães nas vi-caso de bombardeio aéreo. clor, Válvulas e Discos. - Rua • • Silo os doces trabalhados· zinhanças. 
Novo -.ombarelelro Traiano. 12. . • Co'o bom Fermento Medeiros N=-a-v-=l-'o-s-a-..-r-v""'IC-O-d-O-S 

Glenn-Martln Os Jornallslas • • 
Washington, 29 (C, M,) - 'uglram • tradlcAo • • Em GibraUar franceses livres 

Glenn lI1arlln, .constrl~tor atn- Londres, 28 (U. P .) _ Três • • La Linea, 29 (lI. T.) _ Foi Londres,29 (Reuters) - A

alme~te do .ll~als rápIdo b,?m- nervosos toques de campanhia • D"~ ~I 1<'1 L I TICO~ • confi~cado pelas aut~ridades ~~~~~~\?an~~~:~e~i~~~se~~e ,,~~~
barde.ro ~edlO n~rte-amell(:a- antecedel'8m ontem a cOllluni- • • n~vUlsv!nel'cante de GlbraIt.ar ram !'OStOS em serviço novos 
no, ,? formld.ável B-26 ~Iarall- cação do afundamento do "Bis- • • u 1 na 1.0 mercant~ frances, navios franceses", entre os 
der ',anuncIa o seu novo bom- marck " , na sala de imprensa que haVIa sido aplezado em quais o "Surcouf", "Minerve", 
bardelro estratosférico, q~le do :\1inistério das Informações. • \lorrt' diàri8menlp grl1nde • altoma~. .' . [ "LéOpard'" "Melpomene"
terá o nome de Glenn Martm Em seguida, com a voz embar- • número de filiiilil-Ol; • No porto comelclUl de Gl- UB o u c ! I e r" "M " ' 
B-29 X. gada de emoção, o funcionário • Parli cumhater li f.frili" é • braltar ellcontl'am-se um car- "C h ev r eu' 1',' "V ~queu~~ ,: 


Com dois motores Continen- declarou ao microfone: -. • g\\ei~o j!,",>«:>nês ~ o n~vio por- "Léoville". }Relne dOe~';iI~l:sef), 

tal de 2.000 CV, cada, horizon- "Tenho satisfação em formu- • " 111 df:\' H impcriol'o usar o • tug:ues, Vila Flanca ' .. ombos "Arras"} "Amiens", "Épinal", 


~~~~:~~~o. ao controle do além de o~to caça-submarinos
~~~~I:~~~d~~rn~is~~a~itrvO~o:e la~~ St~~~:~:rc~n::f~~::'~~~~:. 1=4 11 t- ':fI'....~.~ ~..~, • Durante a tarde aterraram e.uma flotilha de chalupas ráreação (foguetes), êste aparê- os jornalistas quebraram a ve- • 	 • • 
lho teria uma velocidade de " lha tradição de nunca aplaudir • 	 • no aeródromo de Gibraltar seis -:PI::-da,.."s_._____ 

caças britânicos, qne, depois .... _, .....Ir,700 quilômetros ~ hora, a 9.000 11m comunicado, e prorrompe- • NO FIM DH VINTH DIAS NOTA-SI 	 • 
de se reabastecerem de essên- TeM broaqute' BatM co.. t_'metros de altitude. ram em palmas. • I' o oangue limpo de Impureza. e hem eol,,' <l~r81. • cia, tornaram a partir na dlre- • lei ae N_ 8ealior: 

• Orlge.;·;;(I~it~~~.RreclmeOlo de maollestaçllel cutânea. de • ção .Iéste . 86 te aJq o CONTB.&T088JL 

Dr. MADEIRA NEVES-m""d.'co elpec· ••I.'lt. em • SO--·Desapareclmeolo complelo do REUMATISMO, • 
'lló 	 • dore. DO. 08008 da cabeça, de fundo .Iflllllco. • 

• de IOd~~-~~o,g~X~~'d~:todedr:nd,::a~~~iül~g~e. .lflIitloao e • Dr. ARAUJO_OLHOS. OUVIDOS,DOENÇAS DOS OLHOS • XIR tl~~-~ft~ :r"...,.:I:Oe.l:!':::o ':to;,~!n:!Jl~:el~odu~l~.o EL! · • 	 NARIZ. GARGANTACur.o de AperfeIçoamento c LonRa PrAtica no Rio de Janeiro 
: de e.P~cl'a~.t8e:3~:I::'~0~U:J':~.~~e~~:I~afJ1t1!01 HOlpltals. • Especialista. assistente do Professor Sanson 

Conlultu di.ri.mente P·lll.~d-:h:~.dU ~ '\ 1:0~.O:I' VIDROS DUPLOS - Já 8e encontram á ven- • . do Rio de Janeiro. 
•• da contendo o dôbro do liquido e custando me. •• 

CODsultórlo: Rua Jofi(l Pinto n . 7, 80brado - Fono: 1467 n08 20% que dois vidros pequenos. 	 10 12Conlult..: Pe11. Zfa~~~ d~-:3 M M6Residência: Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 • 	 • 
Consultório: ~ua Vitor Meireles. 24.-Fone 1447 

~ 

" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:P�lll.~d-:h:~.dU
http:GlbraIt.ar
http:barde.ro
http:Jh~~~~h\~~\~.Jd
http:Produz.ri
http:l'el.�hlic.ls
http:m.anobr.ar
http:aaawVl'tu.VA
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Goodyear 
Indllstria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correias 
S~lt05 de Borracha-Mangueiras-etc. 

, _ IIn __ "'PIIIO 

.. olna MAIS PISOProduto! da 	 Irmandade do Divino 
.. p....al malra••rl. n. primei,. 
....... ""h .rlu", .u.. d. c.",.. Elplrlto Santo e Alilo Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

rij_•••••U••• de Orlll .Slo Vicente faça um~ visita à firma 
~,oo"""",.qrroouf!squt!I~Uc• • de Paulo
.."' . laclt'-.wa corrigir a CRUS. r.'" 
nquellte da " J:Tt 7.& : .. r .. lta de 10110 
."clandulns ' EAAlL'" Importantell ,lU, eia. Goo~year ~o Brasil EDITAL GERKEN & elA.• 
d.lu co.lrolaru. PHo do corpo. (tuall
H ..lio luncclonamllormal mente.OI tlle De ordtlm do lrmau Prove· à rua Felipe Schmidt, 34 
Hlortul aUmealos do ruundo Doollum bfI dor, convido a todos 08 mem· 

.eflclo llle tral.f!om, porqueDiellelraa... 

r.raam eJ'l caTIICs e V. 3. ceatinuArA e liéi~ 


com Fábrica em São Paulo 
bros desta Irmandarl,) Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

taqTO e ellS'olado. em !(eral para assistirem à~
DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 	 resta~ de nosso Divino Patro· rara ac lIIutl'!r cm fifl,diM e tlorlD&eK, 

..... gludulMde\'ltalimporla.uct .. pre
o..... de IOnO-ALIMENTO. VlkeJ.p. o no, que serão celebrados nos 
DnoeonceDlndomlaeral extral\1dolllo 
mar, pro" er' de lHO U lUoII rl&!uluIM, I~~~so~~~:C::deO j~~hOs:~nu~~~I~ 
eomo.eDllurapreparalllo.ruatl! qo	 Vendas à vista e a tongo prazoCarlos HC2pck,e S.A. ra.1.3Dt\'ezllfi mal!il rle. em lodo que , programa: 

uOlltraf!;, Vlkelpl-rari, f!oIII apeo..... UM. 

_mana, uma delilllt1\'a lIlelhorlaúpes
 De 23 fi 31 do corrente. 

.ou ..ag-ru_ V. S. I\etlUr-se·i e pareoer' Novena, às 18,aO. 


Florianópolis-Blumenau-Cruzetro do Sul .001a0r, e ao mlnlruo. 2 kllo ...terã . ~ 
_UID&leIIIaaL Celllece hoje .f'BIIIO. I Domin!(o de Pentecostes: 

- Joinvil!e - · lages - São Francisco do 3ul. Vikelp oUBto pouco e acba-!;e oi venda Às 6.3(1, Missa com Comunhão 

Mostruário em Tubarão. Geral dos Irmãn~; às H !Jora~
.. b6u pbarm.clu e dros.riu. 

LlJlUTllltS AlUCIUes Missa solene, com 8s s 1 s t ê nt'Í~
DI IIlSlL , trll ."'._1_,1'-110 do Excelentls~imo e Reveren 

dlssimo Senhor Arc.. bispo
~YIKEL' Metropotitano que pregará 80 

Evang.. lho. 
Segunda e terça ·feira: Mis· 

sa rezada à~ 7,30 (l I~dul-Farmácia ((Esperança)) __ nl1a às 18.30 horop . ALUGA SE 
do 	 Ótima casa ara nev6c:io em ve~~r:~!~mae~::t~vi~~:~;') I:;;


p~nto centra~ da cidade ' (rua prendas. 110 local do costume. 
farmacêutico NILO LAUS Tiradentes. 3': e também, se Consistório da lrmandlldl' 

vende lodo o material de lá- do Divino Es plrilo SAnto lo' 


Hoje e amanhei será a sua preFerida. brtca de artefatos de couro Asilo de Oriãs .São Vicente 

A tratar com o proprietário de Paulo •. em 18 dI' maio
Drogas nacionais e estr..ng~irilS EnvADlo L. Beirio. de 1941

Homeopatia. _ . PerFumarias. - Artigos 142 v·26 CÂNDIDO FREITAS 

Secretário.

de borracha 212 . 6 V. 7DUAS CASAS

I 	
1 

Garllnte-se ll:exlltu o!J~ef\ â 'l~ill de receituário médico Venf\em-se duas ótimas ca Terrenos no Balneário I 

sas dI' moraõl8 , ou pora ·ne· Escolha já O seu lote àe ter-I 


P!lECOS MODICOS gócio, à rua Nerêu Rl.lmo~ , reno no Balneário da Ponta do 

Conselheiro Malra, 4 e 5 (edHicio do eI!! frente ao quartel do 14" do Leal. As construções aumen- ! 

Mercado, frente à Casa HC2pcke). B. C". no Estrei.to. Oportuno Iam. A planta dos terrenos acha- 'I 


se com o sr. Ar! Santos Pereira 
fone 1642 ~~t:!~Or~~II~:~I~~'J~i?l~~~ que se acha encarreg~ d o d. 

_ 	 v-6 

• 	
venda do~ lotes. I 

I'qui4aqão 
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 ICreton!'. Royal Branco, 2,20 mel. 6$200 1 Pulover, arl. fino para. rapaz um 118000 
Seda Façonné lavrado metro 28700 Cretone Royal , em cores mel. 6%200 I Pulover com manga para homl'lD um 14$000 
Seda Lr.qué ~m todaR as cor{'s metro 3$500 Morlm Taubaté peça 29$000 Pulover listado para homem um 128000 
Seda Granité, em lodas as cores metro 5S000 MOl'im Oficial peça 10$000' Casaco listado de malha para senhora um 16$500 
Seda Point à Jour metr '> peça 15$000 ~ Pulover de pura lã para hom em um 30S000 
Seda Gilré, artigo pesado metro RS500 J\lvejado Ouro peça 12$000 Celete de malha para rapaz um fJ$5OO 
Gabardine <le sed8, coreM modernas melro 10$00U Alvejado Ml.lrqu{'s peça 15$000 Calça de brim para homem uma 8$500 
Selim Lamiere, a~tigo bom metro 9$000 Alvej8do eo!estado, larg, 1,45 peça 33$000 Capl1s felpudas para crianca uma 12S000 
Seda de bolo metro 7$000 ,~Igodão 121, sem goma peça !J$500 Sobretudo para homem. ótima confecção um 60~000 
Romano de bola, ai ligo mod erno metro 7$000 Algodão lar~ . 90 cenl. pl'ça 13$000 Sobretudo para r8paz de 34$, 116S, 38$ e 4OS000 
Laque Xlldrez e desl'nbado metro 4$500 Algodão enfeSltldo, larg. 1,40, peça 3t$OOO Lã Pekim novelo ISOOO 
Laque lavrado metro 6$000 Algodão enfestado, la~g. 2 ml. peça 38$000 TECIDOS DIVERSOS 
Lumiere la"raàa larg o 90 centimetros metro 13$000 Aloalbado branco e ele cores metro 3$800 Linon estampado mt. 1$500 
Seda quadrlllé: artigo pesado metro lõSOOO Atoalhado tipo iogles metro 6$JOO Luizine em todas as cores mt. 1$300 
VeludO ChUon, em diversas cores melro 45S000 Jog08 de renda para quarto (7 peças' um 3:i$000 Linon liso mt. 1$200 

'fafetâ liso metro 8S000 GuarnlçQo para mesa de jantar de 16$, 19$ e 29$000 Cbitão mt. 1$400 

Taretá, xadrez grado, moderno metro 78000 Guarnição para chá uma 13$000 Brim, Colegial J. 16 legitimo ml. 1$800 


CM'!\A E MESA (iuarnição pintada, cores firmes uma 26$000 Cachá pelucia xadrez ml. 3$000 

Cobertorl's paulistas para casal um 19'800 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMEM: Crepon p/klmono mt 2'GoO 

Cobertorps paulistas para solte iro um 15'000 Sombrinha de seda com cabo comprido uma 26$000 Zerir listado de 5$500 a UOJO 

Cobertores Xadrez, para ca8al um 13'000 Sombrinha com cabo comprido para menina uma 12$500 Opala lisa mt 2"'00 

Cobertores xadrez pard solt",lro um 11'000 Sombrinba de tricoline uma 10$000 Opala tipo Suiça mt. 3$000 


""TI"'''" F'rem.. 

'f'Cobertore~ xadrez para casal um 15'0110 Tapetes para quarto nm 12$000 Opala estampada, art. bom mt. 2$200 

Cobertores desenhados para casal um 15'000 Camisa Socega Leão para homem uma 4$500 Tecido escacez mt. 2$800 

Cobertores desenhados para solt .. iro um Il/SOOO Camisa Socega Leão para rapaz uma 3S500 Cachâ pelucla estampado mt. J~800 

Cobertores r8ntasíli, meia UI, para casal um 38$000 Estojo de chlcaras para chá um 10:11000 Pelucia c/ bllneco mt. 28000 

Cobertores fRntasla, art. bom, para casal um 31$000 Estojo de chícaras para café um 9$jOO Pelucia listada p{pijama mt. UOoo 

Cobertores para bebê de 5$ e 7'000 Pastll para dentes Kolinos 3$:100 Filo p{mosqultelro larg. 4,50 mt. 12WOO 

Cobertores escuros (reclamo) um -1$500 Pasta para dentes Alvldente IS600 Morim de cor mt. 1$600 

Colchas de veludo para casal uma 2~SOOO Sabonete Lever e Gessy caixa 4$200 Tecido p/colchll.o larg 1,40 mt. 4$()()(} 

Cochas de fustlio para casal uma 15$000 Sabonete Lilebuoy um 1$500 Toalha lisa p/banho uma 4$500 

Colchas de tustQo para solteiro uma t1$OOO Capas de borracha para senhora uma 60:11000 Toalha Alagoana p/banho uma 6SMO 

Colchas branca8 para 80lteiro uma 10S000 Capas de borracha para boml'm uma 80$000 Toalha p/banho, arl. bom uma 12$000 

Colchas reclamo uma 6'000 Malas para viajens de 22S. 24$ e 2óSOoo Toalha p/rosto, de IS8: ~S, 2$5, e 3$500 

Colcha de sl'da com franja , para casal uma 38$001i Malas de couro de 51:$, 6bS e 75$000 Cubano mt. 1:11400 , 

Colches de sed8 com fraaja para solteiro uma 3í$OOO Pastas e@colllres uma •2:11000 Chita em diversos dE'senhos de 8110 rs. e 150110 · 

Colchas de seda com bico para casal uma M$OOO Maletas de fibrolite esoolares de 4$ e 5:11000 Flanela creme de pura IA mt. 16~000 

Colchas de pura seda para casal uma 59$000 Liga de borracha para senhora uma IS5O() Felpa branca, art. hom mt. 20$000 

Cretone Royal Branco, largo 1,40 mel. 4SOO0 Pulover ol/mpico para criança um 6$500 Casemlra creme, larg. 1,50 mt. 16$000· 

Cretone Royal Branco, larg. 2mts. met. 5:\1600 Casaquinho dE' malha para menina um 7$000 Cortes de casem Ira p/homE'm córte 48$000 


",. -;:''''::111''

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 08 que oferecemos aqora. 

LEMBRE-SE QUE A .CASA DAURA» VENDE SEMPRE POR MENOS, MESMO COM PREJUIZO ' 
.R1JA FELIPE SOHMIDT, 19 	 ~ 
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() Estado 	 :···································1
: ;Empresl Nadonal de . Nlve91~lo -HC2P<ke- : 

Diario l'ISlJ{lrttao 	 • Transporte . rápidO de passaeeiros fi careas com - OI .. va por.. e. 
• ..Carl Hcepcke. e cAna..; unicamente de careas '" • 
: 	 com o vapor ..Max"_ •Il"'dl!oçlLo e OHlo!o•• , 

flU' deno P!n;o o. 13 

1'31 1022-(;3:. po.tllllS9 	 •• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS C• --..--~------~--..--.._-_.------~--------------~ 
Linha Florlanopolls.Linha Fpolis.-Rio de Janeiro lu'" ."",.-R', d, ""'''1Na Ccplta/ : 	 Escala Uajahy-S. Francisco Laguna. 


Selnell.c 22$000 


•• 	 G 

uno 4016000 e Sanlos. Escala S30 hanclsco 
l'rlmellr. miOOO Transportes de passageiros 

wn. 45000 
 •

•• 
e cargas. I TranspOrle de cargas _T_ra_n_sp_o_rt_e_d_e__ca_rg_a_s._Nume!'o &1'0110 lZOO * 

No 'r.t~,tD' · 	 • PAQUETES Paquete -Max· 
Anno QOOO Sociedade Cooperativa de Responsabilidades • -Carl Hrepcke» dias 1 e 16 l'aquele -Max· 

8emeltre ~ Limitada • ·Ana· dias ~ e 23 dias 7 e :::2 


•••••••
TrIm""lr. dias 2 e 17IBaoco de Crédito PopUlar e Agrícola: 	 ••Ir.IOOO 	 Salda á I hora da madrugada.

AllIIonoloe lIu..Uanle oonlracln 

de Santa (at2rlna •• 	 Saldas á~ hnrasEmbarque do Srs. passagei- I f; p . 

O. :~~I. '::!•._me:Omod.~~vf.l'.!'~toa . U" ros atépe;~s2~a~0~:~d~:.s ves-	

••t'I 
Rua Tralano n.O16 - Sêde ptÓprla • 	 €FIRegistrado no MIDistério da Agricultura pelo Cl'rtificado. Ordens de embarques alé ás IOrdens de embarqu cs f:. 

pelo'.;;:::I==:. 00. Endereço telegráfico: BANCREPOLA. saidas. • 
CÓdigos usado~~LA"~~C~J~~a~. e 2a. edição O . .. ..-.' . <

" dlr.oçlo 010 ae r••ponoablll.. I n. 1 em 20 de Selemllro de 1938. ê; 12 horas das vesperas d3S ás 12 horas , 

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES. Observações: AprSti:.s~~gJi:~I:e~aporc~:~~;~:(~· :C° at~SsCt~i~~ri~ e d:accT~~ !
Emprestimos - Descontos - Cobranças • 	 ' w 

e ordens de pagamento. • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vap?res.. • 
Tem correspondente em todos os Municfpios do Estado. . -Rila M~r~~~. o movimento de passageiros e cargas é fello pel O trapiche Sito â ~ 
\{epr" sentante da Caixa ECODOmic& Federal parR a venda • Para mais informaçOes. na sede da G 

r1a~ Apólice~ do Estado de Pernhmbu('o. com sorteio • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke 
semestral. em MRlo e Novembro. . á rua Conselheiro Malra n.' 30. 

" 

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados • 1 

Mantem d:a~!~r!ae~lg~!t!?aspa~~a!~!i~~f~l1açDJ~u~: . prédios.••• tlf;.~i 
Recebe dinheiro em depósito pelas ___ . - - - o - - •• - 

melhores taxas : Para 
C/C à dispo~ição (reliradR livre) 20/0 

Agradecimento g~g ~~~~~at~éviO ~: SENTIR-SE 
e missa Ace~(; p::r~~r~:i~opara receber veDcirnl'llt(~:/o em to- BEM•••Oscar Som.. I IUha, Irmis dos as Repartil,:ões Federais. Estaduais e MUDicipaiR
• C1IIIbadOll, /lrolundllDeDII 
...aadOl /1110 .olpe qui 10 LLOYD BRASILEIROInram com o 1DISIIerado lall
clmlDto di sua 11IIremOll "PATRIMONIO NACIONAL'> 

LINHAS: ARACA.HlIPORTO ALEGRE. RIO/LAGUNA Et ~= ~~~T~m:O~~~:: r,=~]r~]íij••iliiiii.i.ii~~ 	 I ~~ TUTOlA!FLORIANÚPOLlSr:.aes::.II:l;~o :X1:~~:~ ~'~:,:::i I 
.... OI acompanharam Olua dolomoIr_. IDvlaram nores e. di qual	 PRÓXIMAS SAíDAS 
...r "rall, maDlIeIIaram o IeD 	 PARA O SUL: 
.....r /lDf ... acoDllclmlDlo I que l'u tr es figura.!. ao lado representam : ANIBAL BENEVOLO' dta 28 do correDlp para Rio (irande • "'~4facomPlDlla". o li. IDllrro. <1 0 alto. um microscopia ; ao centro, a ca Pelotas e Pllrto Alegre.A/lrn'lh.. o l_lo /Iara coDvl beca de um verme da Op Uação grudado 	 'r.lt\~ dar • IIl1lu U pellOU Iml"ll I 	 COMTK ALCIDIO: dia 1~ de junho para fiio Grande, Pelo

no intestino de um op ila d o: e . em baixo. a 


......m nur pelo descanlo di IUI 


..nata ,ar. IlIlItInm .. mini qUI 	 tas e Porlo Alegre.bocca do mesmo verme mostrando 0 5 den

aIIu. lO dia 30 do correDII. leX1a- les. por meio d os quaes se aga rra á m ucosa. 
do in lestino. PARA O NORTE :
=.... ·"D~:'. b~a~ll::rafl=~I: G racas 0 0 glande augmento q ue o mi AN\I3AL BENRVOLU dia 7 d.. Jun ho plI,a ParaDugu á. e ter 


DOUI.... croscopia p elmiHe. póde-se apreciar a m a " Santos, Rio de Janeiro. Vilór ia. Cllrllvt'las.l1béus. e Aracajú.
218 3 v. -- 3 neira pela q ual o verme voe p Tejud icor o 	 ASPECTOCOMTE. ALClO tO: dia :!! de junh() para PlI.rRnRguá. San 
d oenle: a bocca , sendo umo e spede d9 
ve ntoso . chupa um pedacinho de mucosa SAUDAVELlOS. Rio de J aDeiro. Vitóri a. Caravellls. Ilbéus e AraClljú. 
q ue enche a sua cavidade e nesse peda· 

cinbo se cuterTa m os d entes minusculos q ue ABATIMENTOS: Sómente terão direito a8 passagens requi 
 peça auxilio doDôr de dente? o ul tima figuJO mostra. sila~as por conta do Governo Federal. 


Assim, fi ca o ve m:::.e solidamente insta l PASSAGEIROS: ~ó serão atendidas medianle 
 TONICO BAYER 
lado. a·.lgando. dia e noite. p equenas q uan ' atestado de vacina. 
tida des de sangu6. atravês o in s:g p.i liconlo 	 que enriquece o 
oruido a berto pelos à enles. ao mesmo tem" 
pc> que lanca no sanq ue um ve-oeno propno.

f}t.~ DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN sangue e fortifi
Esse é a obra de um verme só. lmagine- ca o organismo. . ...." ••alv.......... _ 	 CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.
.........,.......... 
 se. a gora. o mal q ue tazem os mílharos da 

...erm~ que uma metma pessoa p ôde trazel Vendido..........c..._.u....... no intesbno e ler-se-á ideia da gravidade IAgência-Rua 1030 Pinto. Armazem - C::-;::~ e:fa":::;:- E:B 

d esta d oenca que tanto ataca a popula cão 9 - Fone 1007 12 ... Fone 	 1338 '1 ~" 
do Brasil. te..enllos 

Felizme nte a OpUacão é cornbc1ida
Adeio Moreir. 	 com elbcacia pela Neo-Necaton.r..a. Uma H_ c. DA (OSTA - Ag,tn;:- 

só dose de Neo-Necatorina basta. as ma:ia 
 'Fonlli"....... com 

ADVOGADO 	 das verea, para matar todos os vermes da 

O pilacào. limpcmdo completamente o iIL~Consultas e pareceres 
testino do dooJlto. 	 A~THRITISMO·GOTA·RHEUMAnSMOAções civle e comercillis O'. 	 TONICO 

VISCONDE DE OURO 
• . . ' PRETO. 70 '.',. (Cotoruna LV'CETOL BAYER

Fone 1.277 úl1AHUlADO OHIIIONI'O MELHOR DI\\OlVDITE DO A"DO, ~ ,: 
tonlco poderosoFRANCISCO (jIFFONI8cCIA~RUA r.DENARf917 - DIO 
de sabor JdlC10SO I 

AVISO AO POVO CATARINENSE 	 Quer ser feliz 7"lt~ 	 Antenor Morais em negocl08, amores. ler 80rLinh. direta Porto Alegre-Florianõpoli. te, saúde e reallzar tudo Que 
~pn\ll deesla? Mande 1$100 em sellos@ipupgião ]C)gntista 

e escreva ao prol. Omar Khlva,Empresa Jaeger & Irmão Das 8 às 12 e das 15 às 17 . Caixa Postal, 407. RIo de Ja-.
• Saídas de Florianópolis às terças e sábados 	 nelro, que lhe IndIcarA o melo ~• 	

Miguelinho. S. FLORIANOPOLlS. 
"'" A 64lTA DA. flENSTRUAÇAO Saídas de 	Porto Alegre para Florianopolls lIe obter trlumpho, prosperIda

às quartas e sábados de. forluna f sallde. Nlo h.R;!'. 

Saidas s~~'a~~~~~~~~~o~uartas, 1\~~~~i~ I li.~~tl~i~ i 
Dr. Remigio Aqente em FlortanoDolll: DAVID SILVA ISe V, S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 

_ PRAÇA lr, DE NOVEMBRO 	 boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu própriOCLlNICA -MEDICA I 
MolesliaB Inlernas. de 	 interesse, visite sem compromisso a 

Senhoras e Crianças em 

Geral 


CONSULTORIO : 

Rua Felipe Schmidl- Edili

cio Amélla Nelo-; Fone 159~ 


1
- Ca!éMe 'ite~~:~:~:O~o&i_glA I!~~!u~a~,~s~~~~ent~~ !a~2~~,~!~!~~!~

9 ás 12 e 14 ás 17 hOras. I não têm rlvalj por exemplO: lâmpadas a parttr de "000, fios para 
RESIDENCIA ' foi, é e será a casa onde se servem os instalação desde 8300 o metro, suportes para lâmpaétas .. a partir de 

Av . ft··~moLuz. 186 mais saborosos pratos aos menores' preços $700, e assim todos os materiais estão a pr~ços ao alcance.. de todos'I

- Phone: 1392 

REFEIÇÕES A QU~LQUER HORA Inslaladora de Florianópolis
Attende a chamados 

.( 14 	 185 Rua João PlOtO ._~...!!~ RUA TRAJANO, 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- Fone I.~~ 
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o ESTADO 28 "e Maio'" IM' 

N,...· f ' I NLe~~~~t~~iàza~~~Bao Jogue ora. Frllocisc(, Toleo
lioo n. 12 B, (junto â Fábrica Oami8ni) cllloca-<e ~[l18 nOVR, 
ou qualquer concerto em sapatos de bnrrnchn, 1! ,. 10C)lH~, 
cintos rte sl'nhorll~, b"lsll8 d'àgull. bici ,,:lpt8S e pinlUrll" 1\ 

Ouc o (à pistola) nas mesmas: Correills de lona. e borra
ch". para todos os fins,- Preços mÓdlc,,:,. 

\'- !l 

Dr. Antônio Moniz 

de Aragão 


MÉDICO 

Cirurgia e Ortopedia.


Cllnlca e Cirurgia do 
lorax. 


CONSULTÚHIO: 

Rua 'l'cuj!in", ::la. 


Diariamenle dliS 15 às 

17 hora~. 


RESIDÊNCIA : 

AV. Herciliu luz, 189. 


Telefone n. 751. 


HOJE QUINTA-FEIAA HOJE 
• Para suavizar • rei~Ye. 
nescer Q pele, hó um pro- .IMPERIAL CINF ODEON duto perfeito, O SABÃO- FONE 1m - - FilME 1602- CX~,il§f~ 
RUSSO , Aveludo Q !MIe,A's !'I. 7 e 9 boras: 

A'~ 7,30 bora~ : combate espinhas. cravo•. •
provr:~a7i~ T~I:8: : Palco Zona Tórrida Coqueiros Praia Clube mancho, SABÃO RUSSO , yEscravos do Sbirl..y Temph.- em: com James Cagney e Pat feado lido :f.1a1'!1'.t. clabt. DlII

Suzana ao lado 2,'B;~~nSberlrl8n ~r::I~~:.~:I=~:~I::all:~~vr::.:: '"'·:i '_________________riíi·'~....Mal 
No palco: - última exlblçl1,) Clne Jornal Brasileiro (D.I P.) pelo preHale editaL lodos li IÜI· .'i,.;{"::;:; 

com Rita Jonbson. do famoso ca~al de LllIpu- Coração de um Trovador crllarel da LIVRO DE OURO. ,recu· P cI t CA.··~I"·,DRAL 
Complemento nacional O,F.B, Ilano~: (trailer) ~·'::i;a ~~~r:~~r:,u:a~~~ ro u OS .'1°; '; .......• 
O Grllnde Páreo (miniatura) AUred und Traudel O afA de correr mundo de IUlllUblcrJcilu. qa. • .cll•• - d ' F . RM 'C" IA":E"'''S''' :nERANC -( ,Complem~nto n8clonlil D.F,B. (aventuraI! re81~) em 80der da 11' IICretirlo lelarlll- a V8n a na A A · · .........!Ç A,., 

Preços: 1$500 e 1$100 preços. 1$500 e l$too A VOI do mundo - (Jornal) a:a.:~ 'J: r.r.:.:' r.:r Rua Conaelheiro Mofra.t reS"- no I.N ., 
Imp. P/meno.res .alé 10 anos I Lh re de Censura I(com atualidades da jfuerra) F1arl 15 de Ibm di '1'8'1 (Defronte à casa Htepeke) . 

pretl~Sie ~~o~~;su~~500 wOQ':iv~~r n . ... ..... 

o Sabão 

~~VIBaB. ESPEOIALIDllDEI' 
DE WETZEL & CIA. ]OINVILLE (Marca regstrada) 

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACI~~tE COM RAPIDEZ 
. ~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




