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Ilollatena eltá 
Nova guerra I I Ecose N~ eu~,*la ••• 
Lllboa. 7 (H. .rT - o "Diário 

de NoUclo.s '· inCorrr.' que se verlfi· ~ doo. 	 Su.tpm... da .
cou curioso e trágico duelo entre Bdltfcio Amllia Nel.o uPtnD 
habitantes das freguesius de Mezl0 YlrW t.boletaa, _ ma.Iori.. 
e Lazarlm, do Conselho de Lo.mego, I~ mal que <k ~OE~1tado

afim de se resolver Bobre (\ posse de 06 tlvcum I Iocmç:lo, ptIrI
um monte baldIo disputado peJas 
dual tregueelas. o MAIS ANTIGO CIAAlO DE SANTA CATARIN A podcffm obter lomçJo ch Im· 

Trlntn homena de Mezl0 enCOll- paM.o. vUCO qU<l rlrU 010 .. 
traram--ae com dez de Lazarlm. no si	 "Dlr.'or-QereDt. : Alt1Do Flor•• 
Uo denominado Mazes. nfim de me	 qU~:sn~~~ rd~~:;'!::: '~~aij{;

'i::'"
direm forças e reaolverem quanto ia mos falar, apesar de aprefei· poaee do disputado monleõ Trocou
ae rija pancadaria; mas, como 09 ANO XXVII Flórlanôpolla - S*~ado. 7 de JuritlÓ de 1941 N, 8264 tura estar na obrigaçil.o de lis· 
diUrnos estavam em manifesto in; calizar o fato. . 
tertorldade, 08 sln08 da fregeuesla Trata-se, porém, de evitar 
tocaram a rebate. acudindo numeroso 0 '.plo .116 6 belr. um desastre. E' que a taboleretorço de homens armados a ma
chado. forquilha. eatndulho c vara· do preclplclo ~~s g~~:;é~S ~~~~~~'.~: r:~::
pAu. A lula toi decidida c sangrenta, \ 
cabendo a vitória a08 de 1\lezio. Batávia, Indias Holandesas, Salma", apenas está presa por 

Felizmente nlnguem morreu: mas 7 (A.P.). - Referindo-se às exi- uma alça, pois a outra reben
três homens ficAram gravcmcnte fe" gências japonesas sôbre certas tou.ridos. 


As autoridades "ão Inten"ir para 
 matérias primas essenciais para A nosso ver, serã mais agra
evitar a reprodução dêsse meto pri a guerra, produzidas pelas Indias dável levar na cabeça a bomba 
mitivo de ,reeolver Questões de ter ~~~~:ai~:::~~~~es;:trô~:~ci:!: ~=d~~ ::~:t: ~~ q!l~a:aa~:~: 

tanho e copra, o jornal "Java- ma_oo prazpr da, petlzoda 
E orgulho dos conreiteiros 	 ~:~~o~itaia;'n~:)a~;~sK!oki~~i C~meçam, ~t~ noite, os .
Slo os doces Irabalhados ~oshizawa: dadetros festejOs da S.S. Trm
Co'u bom Ferllienlo Medelr08 _ UEstamos à beira do preci- dade t q~e outrora lor~~ uma 

plcio. Ou cairemos - ou nos man- das maIs belas tradlçoes do 


Imir I Frlnll teremos de pé". ~~~U~?l~O d: ~~~1ic~!ua~-:~~~~~ 

distrito· está procurando reviver, 


Estes frlnceses Ilndl nos flzem 

EsUi. trlote, mea amOr T coroando-os de novos encantos. 
Ten. b.onqalt~? Estú com t .......1 Noutra parte di:ste jornal pu' 
a lei de Nooao !!fInbor: blicamos o convile para essa 
86 te ui... o CONTRAT088B. festividade . 

.~. 

D" Antônio Moniz 
d. A'lgio 

IiÜDlco 
Clnatgla • Ortopedll.


CUme. • Cirurgia do 

tlru. 


CONSULTORIO: 

Rua Trajino, 33. 


Diariamente das 15 à8 

17 borop. 


RESID~NCIA: 
AV. Hercllio Luz, 189 

Telerone n. '151. o 'Potencial estadunidense 
"·.lshínSIOIl,7 (L".P.) -A COlllis- que os êxilus alcllliics Coram conse· 

são de Crétlilo da CiuHurn de Bc- guidos I>l'ln l'lI>pl'êgo de um cxérci· . 
W,lpnd serll um Instrumento ~~~s~II~I~l~~~"I~"~'::I~I"~I~U~I. :1. ~n:'~~': :~I~,~n~:~~;~~~~~~:~I::l~~~I;.ZUdo c não 	 Em outra pâgina desta folha,.A sifilis é um periSo I 

nls 111105 de Hitler !1.826.50~.42~ dolar"s pura as ali- ' 0 no\'o c vaslo progl'ama para a publicamos o lilliurino (modelo) 
Londre8 7 (U. P.) _ Comentando ,'idades do exército .l1orlc-oJllcrlca- cOl~slrllçã~ de a"ii?cs, paro o qual ATACA TODO O ORGANISMO dos uniformes exigidos para 08 

alunos dos Grupos Escolares,: fde~N.O' ~ !~v~:~~ ~~Ó:/i~~Y f~l~ e~tcd:~~I~~1~0~~II~r~~nrL~~c'~~éJ:io~91~t~~ ~~~~~) .~~~I~g~óI~l~~o!~l~e!i~I~· ~. ~~~~: Pense na sua geraçllo. NAO CASE sem exame médico acompanhado do decreto que OIç:.e: e~fr~ e Tunfsla contr: u:~ ~~r(~Plaonnos~~L~~~l~ o (~~lIcOl~I"~:p~~i~I~~ ~11~U;cã~l1\I:~~~,ialin~~l1!?~,~O~II~i~;~~~~ ou tome ante8 das núpcias alguns vidros do' grande instituiu. 

;~~~:l b~~~y~:~d ep:ran.oc~~a;n:an.te ~~~ ~~::~~;m~~~~,i~I~~~_Ú l~C .1O~:[~:h:lr!l~ }l~~,:~~I~~a~I\~~~\~~~~,OmbaL'Llciros c 
unlco da. ~~feBnI do lmperio.,~r~n~es. I'elhos POI' ano, a par tir de jUlho Outro crédito importante, no Camisas, Oravatas, PljametEliX:ir9'l4:.cf~:~,:;' n~~IYa ~erl:.!ra~h pelo N~~~ dCol~~~;jor_gcneral Addnnr Clmfee ~~!~d~I~~~lo511;2~!2"~~~;:~ug3!~rcS;n[lt Melas das melhores,· pdosme. 
no. o general 'Veygand de\'c sabê-lo deela"oll a êstc respeito : " O exilo lal'l's nas H bases atlânticas urren. Rores preços, só na CASA; MISi 
- e.tlo em perigo, dc sorrer qual- das túticus alemãs tornul'um IInti- dadas da Grü.Bretanha. 1:' o depurativo de conllança para combater a SUmB , o CELÁNEA. - ,Rua Tralàrioi 1l 
quer ataque brltântco. a meDOS Que <tuados os Ill"OCCSSOs el;lrutégicos 	 Reumatismo E 101 adollldo oflclalmenlp n' E>éc;to 
~88a' colônia. se entregucm as Pl)- empregados na primeirn gucna 	 como prov~ a reqlllslçlo ahahll'. 's!nln de Indu'e'".
t"m:'a. do eixo, pela mão lle Viebt, mundial. L(' \':mdo em conta esta 
Ü ~eneral Weygand deve saher tam- indicação, a comissüo autol'izou UIll VENDEN-SE Inorenslvo 1\8 crianças. Agradével como licOr. 
btnl que, ca.a pegue em :trma8 con· allll)lo dt.'St.'IH·ol"jmcnlo Ilus unida VENDEM·SE 88 casas n8..~ 	 D. Z6UI . A"" ..... 
tra f'. nada caUII8, terá.. em breve. des molorizudos do exército norle~ 22 e 24 à rua Juinvlll ... Tra	 RaIliOs • cIr. ÁdtIItItonAo mall um comandante che(e. mas, americano, que ulua hncnle Jã lJOS~ 
npena.. um In.trumento no 8el'vl~'O sue 8 divisões molori1adas". OS C5- La'se com o dr. Fúlvio Aduc· .... 
do cbaoclllr do Relch". tralegislas do exército dizcm ainda cl. à rua JoIo Pinto 18 (8obr,). 

220 : 	 ~':~ - ......6v·2 	 ....r. :_r-.... ._------C-H-E-G-A-R-A-M-------10s Estados Unidos ltIort<OIIh,", 	 :"trllO;,. ~ ,_ 
CIIII I sltu.~1o di, YugosUvlí f<'..~~~"..OI .famaclol • luper·...I.nl.1 Wasbllliton. 7 (U. P.) - Respon. 

dendo ao proteJto do -mlulatro da JuZ
CH.·•R gocllúvla - 101'mulado ao Doparta'
lernos FIS',... 

. 
·' E..

menta de Estado - pela criação do 	 l; b. ,;~i~i. "ttI • c..,. 
reino da Ju&,oeslnvla IOb a denomi	 ;:. IIIl Acatrt • c...... 
nação italiana, o sub-aecredrlo do• 	 .1 Inluper6v.11 I"eftlrldo Departamento, 81'. SUDluer 

\Velle•• declarou Que "é &,l'aude a in

dlgnaçllo dêste &,ovêl'llo e do povo dOI 

Estadol Unidos pela invado e mu.. 
camisas DUROfLEX (flscher) 	 ;~-1'-

••..".f.:. =.'..... ..'  iiiiii""ii ':'l• xclullvldecle ele IIlaçAo da Jugollávla". VIDROS DUPLOS - Jã le encontram à venda, f"." "L:~ 
O Ir. Sumner 'Velle. artl'ma tam contendo o dObro do Hquidoe . cÍlIJ!&Jido menôS -;.:,~ t - I - MLbém Que OI Estadol Unido. não re· 20°1. que doll vidros ptlqu8nol;A MODEI..JAR conhecerão a nOVEl sttuaçlo ~rl.cI.no E.tado JUlo_lavo, ' ' ....iliii____• _____..._ ......__...... 

aVi 
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z 	 • IITDFU~. 7 li ~_ li l1li 

J)EClETO H. "I 
O n...IOT N • ...,.. , lallr'1'T'C"III", I'nlrr. l ... ~t..1o I S. I. 

C.1_rla 
n~c.:II HT A : 

Art. , L f: obrigAI6rj()nos('slalic l(~(' j11l C I110S de ensino prin1;\!'io o 
IJ,litflnnt ,Ur'lrio; 

At1. J'I - PArH - :1S rseúlns· ·esladuais c IIlUnkl)l:lis o unirorl11e ~erá o.,,.: 
museulinn - Dhiso hr~mcot li.lU eS)lOl'Ic.', I11tUl!Cõl c0ll11U"ida

(1. ' pu ,·irndo. holsinho no Indo eS(IUrrelo, com as inicinis cto celu
caadi a.. r...'1lça :17.ul-ll1nrinho - cinlo (1:1 mesma rn7.cnda com fi\'eln dc 
r • 1 braaco, (Ie :1etU"do l'Otn n modi' lo anl'XO. Bonê brnnco - tipo bibi. 

: feminina - ]JhuHI bran('a, 1ÍllO (lSpol'Il', I1HlIll:(a l'urta com 
Sl"' nho \ • to, bolsinho no lado l'sqtll'l'do. (,"0111 ilS iniciais. ctn edncnndà
~rio. Saj:'1 azul-marinho pr('sucndn - ('intn da nwsnw faz('nda com fh'eIu 
dé-' inclal hranco. ell' Hcôrdo com o 111011(>10 ~ml'XIl. 

'~-~.,": Art. :~n _ Os ('sluhelecinwnlos d(' en~ino pnrlicnlm' podel'~10 m;.ar 
"o tipo de lIl1irorl1w acima descrilo, oh~(,I"V:Hlos os dispositivos do dccrc
'to-lei n. 8R, de :11 11e março til' HJ:18. 

_~" Arl..J° - I~ facultatlo n Pl'ôlZ0 IHU'" I) cumprimento <lo ]ll'('senle de-, 
c.'elo ale o dia 1u (lt.- revcl'ciro de 11)·12. 

Al'I. :")0 -_ He"o~:un-~l' as flisJlosiçúes ('111 ('onll':·II'io. 

Pal<icio (lo (lov<",·rllo. ('111 FlorillllúllOlis, " dt' junho dl' 19·U. 
NEIIEU HAMOS 
Ivo Aquinod t 

~\Onf':J.() A Qt:Jo1 SE RRFRRF. O ntX' RRTO X_ 991 

F.rmáci~i ~Espêtàn"ça)) . 
do 

Farmacêutico NILO LAUS /-:';Jf"-·-" ... , 

Hoje e .manhã sErá ••u. preferida. 


Orog.. n.cionais e estr..ng~ir.s 


Homeop.tia. - Perfum.ri... - Artigos 

de borr.cha 


Garante-se a:exata ob~er\'â~ci!l de receituário médico 

PREÇOS MÓDICOS 
R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do 


Mercado. frente à Casa Hcepcke). 

tone 1642 


Do preparo da terra dependem as 
BOAS COLHEITAS 

ARADOS AO ALCANCE 

GORILA e DE QUALQUER 
 A GRANDE SIDERURGIA NACIONAL 

LAVRADORPACHOLA Como expressão da indissolúvd unidade do pensamento brasileiro, 
CONSULTE o SEU FORNECEDOR neste instante de glorioso despertar do nosso incalculável potencial de 

IOF E C O P L O W L TDA. ~~t~I~~:;I:set:,nj~'~~O~~~a~i~~~,íoas~~~I~:~~;o e~~~)~o~~~ê~,~aOn~: ~~~~~;;T~: 
RUA GOMES CAROIM, 511 - CAIXA POSTAL 2513 - SAO PAULO vem oferecendo à cooperação particular para aquele patriótico empreen

=~~;:~~;:;:;:;:;:;:;:~;:;:;:~~;;;;;;;;=:Idlmento teln sido entusiasticamente cOl'respondido no vulto da soma
-j. 	 atingIda, até agora, em ações já colocadas e cuja procura está ultrapas· 

sando as previsões nlais otimistas. Não fôl'«, aliás, de esperai' nlenos 
que o plêno êxito duma iniciativa «. que a nossa Pátria ficará devendoAVISO AO POVO CATARIMENSE a sua efetiva independência econômica e o orgulho de bastar-se a si 
mesma nas grandes e tumultuosas competições industriais do mundo 

linha direta Porto Alegre- Flori.nõpoli. moderno. O que isso I'epresenta para uma Nação de inextinguíveis pos
sibIlidades como a nossa é fácil pel-ceber. quando não nos falece ânimo 
para as ações p,-ogressistas, nem capacidade 1)8I'a as fortes afirmações Emprt;SI Juger & Irmão de valia própria. 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados A acolhida extraordinária que as ações da SiderurgIa obtiveram 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis nos centros de trabalho e de cultura do país, bem como no seio da popu
lação, - onde não foram poucas as demonstrações concretas de discerniàs quartas e sábados 

I 
mento cívico e de opOl'tuna e acertada aplicação de modestas econoSaídas de Araranguá às quartas, mias a favor de tão formidável Objetivo, - não quer dizer apenas da cla

sábados e domingos rividência popular ante as perspectivas que se abrem à prosperidade da 
gente e da gleba do Brasil; tanto quanto isso, traduz aInda a confiança

AlleDte em FlorlaDopolls:- DAVID SILVA que a Nação, pelas mais autorizadas expressões de suas fôrças material 
PRAÇA ir> DE NOVEMBRO e moral, depõe no ínclito Presidente Getúlio Vargas, o Intemerato cria

=~~~================== 	~~~~~~:d~r~~~en:~%~~~i:'a~~i~Oa~~~~~il~,~~~:t:~:lí::~~~ :r~~:i~v~~~~~a~ 
InsofIsmável manIfestação de apôio à sua formidável obra de soergui
mento da Pátl'ia, de valorização do só lo brasileiro e de conciência de 
sua gente não poderia ocorrer nestes dias em que a llOpularj!lade 'dum 
""1'0 estadista se aquilata pelo concurso palpável que a Nação lhe não 
recusa às diretrizes que se traçou, antes que por simples extel-ioriza
ções simbólicas. 

Valha-nos ê.se, hlcontestável testemunho a mais do vigor com que 
o BrasIl se põe de pé para a marcha tl-iunfal aos seus destinos civIliza
dores; valha·nos tal exibição de fé e de altivez l!dimamente civica por 
Inabalável estimulo à porfiada conquista que se assinala a cada Brasi
leiro no' serviço da ordem, da prosperidade e da soberania da nossa 
Pátria. . 

Conforme já foi noticiado, para a constituição da CompanhIa SIde
rúrgIca Nacional, o exmo. sr. Interventor Nerêu Ramos, por decreto-leI 
que a tempo foi publicado neste orgão oficial, subscreveu, em nome do 
Estado de Santa catarina, ações no valor de 100:000$000. SeguIndo-lhe 
de·perto o exemplo de patriotismo, os govêrnos municipais, em nosso 
Estado, tambem adqu·iriam, em nome dos respectivos munIcípios, ações 
num total de 437:000$000, assim distribuidas: 

Araranguá, 15:000$000; Biguassú, 3:000$000; Blumenau, 25:000$000; 
Bom Retiro, 4:000$000; Brusque, 10:000$000; Caçador, 15:000$000; Cam
borlú, 2:000$000; campo Alegre, 2:000$000; Campos Novos, 15:000$000; 
CanoInhas, 10:000$000; Concórdia, 10:000$000; Cresciuma, 10:000$000; Cru
zeIro, 10:000$000; Curitibanos, 4:000$000; Florianópolis, 25:000$000; Gas
par, 5:000$000; Hamônia, 10:000$000; Imal'ul, 2:000$000; IndaIal, . . . . . . 

• Os pais h~bitu1m os rilhinhos :1.0 banho diário, 
5:000$000; HalópoUs, 3:000$000; Hajal, 20:000$000; Jaguaruna, . . . . ... . _. porque sabem que a limpc:u é }Im elemento pre


ponderante pau :l uúclc pcrrciu.· ,Depois de cena Jaraguá. 15:000$000; 
2:000$000; Joinvlle, 25:000$000; Lajes, 15:000$000; 

idade. n~o se requer, '-penas. :I. Itmpcz3 cxtern.l., Laguna, 25:000$000; Mafra. 10:000$000; Nova Trento, 3:000$000; Orleans, 

mas também ô1. interna. E' preciso livrar certos 10:000$000; Palhoça, 10:000$000; Paratl, 2:000$000; Pôrto Belo, 1:000$000; 


órg30s. como por exemplo 'os rin" de POrto União, 10:000$000; Rio do Sul, 20:000$000; RodeIo, 8:000$000; São 

delritos c resíduos acumulados com o cor.. Bento, 8:000$000; São Fancisco, 10:000$000; São Joaquim, 4:000$000; São 


ti'; ~ rcr dos :1oOs. A limpcu pcriódic:l dos rins Jo.!!, 8:000$000; TIjucas, 3:000$000; TImbó, 8:000$000; Tubarão, 20:000$000; 

• do "Parelho ren31, com HELMITOL Urussanga, 10:000$000; Xapecó, 5:000$000_ ~ ~~~ de Barer, gmnlc, .Iém d...;,de atual, um. (Do «Diário Oficiai do Estado») _se OS ~I."SY~B{M velhice lonc, ,.di •• livrc d••ch.ques.

ASAUDEEBOA_______ 

5 válvulas, transformador de 530$ forçll,alcance ·mundlal .. ondall 
curtas e 10ngRP, caixa 5Ox26x2.3_ 2() flELMITOL EB, anOR de garantia.

BD,ubllro ,Ile.ealeld. -i-i$@'."iiUi#j'·'·fioj@4& 
São PaUlo - -Rua' Pratet, 4S 

P'na UlubrlflcadaH com ponta de 

~~;:'~~d;~-de ~~~on~~ i4xk~r~'J:~~~~ 
bralil, polida com precisão e passada 

por provas exaustivas, terá desco

berto o que há de melhor para. escrever. 

Poderá ser usada toda a vida que

jamais se 10mOlá óspera. 


IIUma só mc1011 para encher. Re

••rvatorlo glgant. _,. O Enchedor 

Parker patenteado é o mois fácil e 

prático que existe, segundo provas 

com 24 das mais reputadas marcas. 

Um simples diafragma, hermetica

mente fechado deixa espaço para tinto 

quas; duas vezes maior do que nas ve

lhas canelas com saco de borracha. 


Un/ca com corpo d. p'ro/a Iam/

nada_ .. Não há estilo tão atraente 

como o da Parker - Uma verdadeira 

joio - em resplandecenle pérola la

minada, Identifique a legilima Parker 

Vacumatic, Garantida Por Vida, pelo

Diamante Azul. Em lindas coml:iina 'Ina 

ções com as lapiseiras Writefine. 
 ultra"lua•• 

Todal as cane
ta,Park.erleern 
pina. solldas 
d. ouro 14. K.. 
com ponta d '3' 
Osmiridi.o.1'arkr 

~1VA1(cl!!MlAl'D'li(C-e 
Marco Registrada 

_ .......... , ..... OI Ith. rei" do ra.. 71-15 

Canetal Ola",anl. Alui 240$ • 210$ • Ol"ltral canetal a partir d. 50$. 


Unicas distribllidar •• p'ora todo o 'rasill 

COITA, 'OanLA .. CIA. 


Rio _ Rua 1.0 d. Março, 9 - 1.0 andar - Caixa POltal 508 


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

GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 


Agentes Autorizados dos afamados Rádi08 


PI-IILIPS 
Vendas à vista e a lon&o prazo 

REPRESENTANTES 
Importante Empresa l1e Capltallzllçl!.o e Contruç1\PII; 

precisa de agl'ntes ativos par,) ~8ta capital e todo o Interior 
do Estado, Ótimas comissões e(.rdenado. Cartas' Caixa 
Postal, 938_-.51[0 pilUlo_ 
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Sensaêi,:onal a grande liquid.~io 	 faz. 
-~~_. ' A.SA. teM 

,Afim de reduzir o nosso st(),~~, plr. ladlitar o bllan~o, vendere os mais barato do que nunCI, todos 
os n~ssos artisos. Essa 6 a vossa oportunidade. '", ;Cc, ' 

Ganhe dinheiro comprãhao na Casa Oriental, a úniéà que Bte convém 
T E C I D o li Rouge Adoração 2$000 Seda Lumlêre lavrada. artigo bom 6$Óóo~~ 

Llnon melro 1$200 Rouge Royal Brlar 4$000 Seda Jerlley.lnrgura 1,40. 8$500 e 12$000' 
Llnan estllz:cpado, metro 1$50õ Sabonetes Realce, Carnaval. Colgate e Godiva, um !$ooo Seda Oivré, artigo bem pellado 9$500 
VoII estampado de 1$5. 2$. 2$5 e 3$000 Sabonetes Llfebuoy. Lever, Gessy. Eucalol Palmolive. 1$400 Seda Laqué. IIl1a. listada. metro 3$400 
Organdl liso. metro 3$000 Talco Malv8. 2$7 e 3$700 CAMA E MESA 
Crepon para qulmon08 de 2$5 e 3$000 falco Ross, 2$8 e 3$80" Atoalbado superIor. largura 1.40. metrl) de 3$5 e 3$800
Fustlo branco, metro 2$800 Pasta para dentes. Kollnos 3$300 I eretone melo linho branco. largura 1,40 3$800 
Merlnó em diversas cores 2$800j Pasta para dentes. GeRsy 2$500 i Cretone melo linho branco. largura 2,00 5$500 
Metlnó preto mercerlzado. metro :;$000 Pastll para dentes; Colgate 3$000 , Cretone melo linho branco. largura 2.20 6$000 
Zeflr, de 1$5, 1$8 e 2$000 Pó de Arroz Ruyar Brlar e Gally 3$000 Cretone melo IInbo em cores. largura 1.40 4Uoo 
'rrlcollne8. de 2$5. 3$. 4$ e 5$000 Pó de Arroz. AlIOraçao. 2$ e 3$000 !Cretone melo linho em cores. largura 2,00 6$000 
Brim branco e azul marinho. para colegiais 2$000 Pó de Arroz. Coty 5$0001 Cretone mercerlzado. branco. largura 2.20 ~$ooo 
Brim para o Coleglo, Ipgimo 1$800 Oleo Dirce 1$000 Algodão superior, peça lo metros 10$000 
Opala lisa. de 1$2. 1$5. 2$. 2$5 e 115000 ARTIGOS PARA INVERNO Algodão especial. largura 75 centlmetros 11$500 
Cambraia f1nlsslma. largura 80 cents. 3$500 Cohertores para casal 4$~00 Algod!!.o especial. larg. 90 ceol. peç~ de lo mts. U$500 

DIVERSOS Cobertores especiais para casal 13$800 Algod!!.o enfestado. larg. 1.50 peça de 10 metros' 3~$000 
LA ,Tico-Tico. novelo $800 Cobertores Xadrez pllra solteiro 14$800 Algodão enlestado. larg, 2,00 peça de 10 metros 4"$000 
LA Rose· Marle. de todas as cores, novelo 1$0')0 Cobertores Xadrez para casal IP$800 Alvejado superior. larg . 1.50 peça de lo metro 36$500 
Tern08 dI!' ca.emlra para homl!'Ds, a começar de 30$000 Cobertores meia lã para caslll 34$000 Pano para Cópa. metro 1$900 
Ternos de brim para homens. a começar de 30$000 Cobertores pura lã para casal 36$000 Morlm. peça de 10 jardas 11$500 
Camlll8s para homens. a começar de 8$00(\ Acolchoado. artigo hom para solteiro 26$000 Mürim mercerlzado. peça de lo metros 17$500 
Cueca. para homeDs. a comf' çar de 3$~00 Acolchoado. artigo bom para ca6al 30$lloo Cambraia espeJlal. enfestada, peça de lo metros 16$500 
Calças feltal para homens, de 8$. 10$ e 12$000 Pelúcia lisa, bom artigo. metro 1 $400 Cambraia mercerizada. peça de 10 jardas 18$500 
Jogos pata batizados, a partir de 12$000 Pelúcia estampada . de 2$000 e 2$500 Alvejado especial , peça de lo metros 14$500 
SUljleDsórloa de couro para mocinhas 5$000 Pelúcia estampada para qulmonop. cores firmes 3$000 Pano desenlestado, para colchão 1$5000 
SUlpensarloll e clntrs de couro para rapaz. jogos 8$000 Pelilcia lu stilo em :llversas core~, metro 2$900 Chltilo superior, em lindos padrões 1$500 
Bolna8 para colegiais 7$000 Cachás pelúcia. de 1$700, 2$000 e 2$500 Reps para cortinas. honltos d4'senhos. metro 2$000 
Flti métrica 2$000 Espoojas em lindos padrões, 3$300 e 3$800 Reps enfestado, largun 60 centimet~os 3$000
Lli.a ,de horracha. para senhoras t$500 Casemlras para casacos. a começar de 10$000 Colchas para casal 12$000 
Sobrlnhal modernas, em gorgurão chamalotes 18$000 Pull-Overs felpUdos para homens 12$000 Colchas mercerlzsdas para solteIro 11$000 
Sombrinha I modernas em Belle 27$000 Pul\ Overe de pura UI. para homens 18$000 Colchas mercerlzadas para casal 15$000 
CapaI para Behês, de 9', 12' e 15$000 Pul\ ,Overs sem mangas para homens. 6$900. 10$ e 12$000 Colchas branca melo lin!J.o ptlra solteiro 14$;;00 
Caiaqulllho de malha para Bebês :)$500 Terninhos de malha para menln('8 10$000 Colchas hranca. melo linho para caRa I 23$500 
Pôrta nIquela 2$500 C!lsaqulnhos de malha para crianças 6$000 Colchas de veludo para casal 22$000 
Ca'mll81 Socega Le!!.o. para rapaz 3$500 Casacos de malha para senhoras 9$000 Colchas de seda, com bico para casal 34$000 
C~mllal com fecho. para rap/lz 3$500 Blu~as modernlssimas para moças 15$000 Colchas de seda. coro franjllH para cssal ~5$000 
Camisas Socega Leio. para homens 4$flo'l Sobretudos para rapaz, li começar de 30$000 Jogos de re nda, para quartoR, 7 peças 28$000 
C.mllal com [echo. para homens 5$000 Capas pélerlnes, pAra rap8z. a começar de 42$000 Pano enfestado para colchllo. largura 1.40 3$5000 
Paitáíí de couro para colegiais, de 10$ e 13$000 S E DAS Toalh8s para rosto. de 1$, 1$:;00, 2$, 2$500,3$000 e 4$000 
Babádorel de organdl 2$500 Seda façonné 2$700 Toalhas higiênicas. dúzia 6$500 
Elcoval para roupas. de 5$ e 6$000 Seda Granilé. bom arllgo 5$000 Toalhas de hanho em cores 7$000 

, Malal para vllgenll. temos grande sortimento Seda Peau Q' ADge (reclame) 7$80u Toalhas da banho. legitimas Alagoanas 6$500 
, . • . PERFUMARIAS Seda com bolas 6$500 Toalhas para chá, com 6 guardanapos 12$500 
'>1,Élmalle Cutex. vidro 2$800 Seda estumpad!l d~ 5$, 7$500. 9$ e 12$500 Toalhas para cM. com 6 guardanapos. hom srtilgo 15$000 

Creme Nlvel. tubo médio. 3$500 Seda Ajour 5$500 Toalhas pintadas para chá, com 6 guardanapos 25$000 
;,BitoD.' Mléhel. Zande e Tange 2$800 Seda Lumlêre para comblnaçilo, largura 90 cent. 10$000 CobHtores para Beb@os. de 1>$, e 6$500 
Baloll Oolia te 2~ e ~$joo Seda Lingerle. de 6$000 e 7$000 Pano rendlldo para cortina. metro !$500 

Bot6'IS, meias, fita's, linhas, rendas e uma infinidade de outros artigos 
. ACA~~R~~~:REÇOS CASA ORIENTAL RUAM~~:E~~EIRO 

Quer ser feliz? I 
Em negoclOs. amores. ter sorQEstado te. saúde e realizar tudo que menino cheio de vida! 


deesla? Mande 1al00 em sellos 

e escreva ao prol. Omar Khiva. 

Caixa Postal. 407. Rio de Ja

neiro. que lhe Indicará o melo 

de obler trlumpbo. prosperida· 


Redao910 e OlllolDU • de. fortuna r slIude. Nlro heslt • . 


raa .JOio Plnlo n. 11 


-r.1 I022-Cs. pOltallSll 
MAIZENA BRASIL S. A. 


&SSIONATUIJS 
 C"IXA l"OSTA\., f . sÃO PI\ULO 

!7 Gt.tlt I Remell-me seu liYfO "ReceitAs cI. Lo,"." "....",=,_... 
Na CaPital: 

AJlDO 	 601(01 
SemN\t. 	 Z!sooo 
Trlmeat.. UIOO" 

!Ih &100 

Numero ••ulao 1100 


GASE DE SEDA 
Qualidade superior e resistente. Estoque e impartoção. VOSO 


a-  LLOYD BRASfiL"EIRO ITO 85 'elA. - Rua IrmlUl Simpliciana. 78 - Caixa POltal. 

TrlaNlr. 313~ - Te!. ~-8784 - S. Paulo. ' 


AIlao 

--'a .......... 

AallueIoí' .-Juta ooal,acto 
.PATRIMONIO NACIONAL -a • • .....,

LINHAS: ARACtJ.1'b~~I?>I~~g~~LrslO/LAGUNA E 	 dA p......DCIa ." lIftIIiunE' 
lLu.IiIl pa.ra lID1pu. rór,PRuXIMAS SAlDAS 	 Or. Remigio 
tUlcar e reju.r nellooer OI

PARA O SUL: ClabeloL EUmillu. a ceJipe-,CLlNlCA -MEDICA 
,[ ~~~T;~rtoL~I~~~~.dla 11 de junho para 1110 Grande, Pelo- MolesUas Internas, de 	 f.. cessar. quéde do•. 

c ••elos c \"o llnr • eftr: Senboras e Crianças emPARA O NORTE: 	 priu..,tl vQ. OI ~ebeio.;Oeral 
":====:::=====:lANIBAL BENEVOLO dia 'O de junho pua Paranagué.. CONSULTORIO : .r.nco.tl. sem OI tiDgir~ 

,Rua Felipe Schmldl-Edlfl," ,'ê5G, ~ 	 : Sant08. Rio de JaDelro. Vitória. Caravelas. Ilhéus. _e AraClljú, d"·lhc!: vi;.;or • lUocid.d~-

, COMTE. ALClDIO: dia 21 de junho para PllranaguA, Son cio AméUa Neto--Fone 11i92 1'110 COII ' .UI ••1. M praCa'. 
9 6s 12 e 14 6a 17 noras.; tOl, Rio de Janeiro. Vllórle. Caravelas. Ilhéus e Araclljú. ..... COII\U loç.lo. .. _,i#: :_;~Dôr de dente? ABATIMENTOS: Sómeote terAo direito as passogena requl RESIDENCIA' ÔRATli ;; .,' ::;' 

Iltadal por coota do Governo Federa\. Av. Herclllo Luz. 186 .::r~~::.'=:::~1~~~ PASSAGENS: Fó ser!!.o atendidas mediante - Phone: 1392 - '; .. .-_-.......~•• )&I••ük:8. : .~ YIoh .. __ l1OOOateltado de vacloa. 

_....~I....à.iI..... _ 
 DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREPEREN	 Att.nde a chamados :: 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.".a,••~!••: ~ ....... 	 14 LAL ---__ 



_.__ou..•.. ....._*-••-
ua 

;::=========i11 Agê~CI~-:~~eIOaroJ;lnto, 
Adeio Moreira 
ADVOGADO 

Consultai e parecereI 

Ações clvle e com4\rclals 


VISCONDE DE OURO 

PRETO. 70 


Fone 1.277 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:r.nco.tl


o .aTADO 7 ca. Junho d. 11M1 

Para enfren r a invasãl 
Londru. '1 (A. P.) - o. comenttno. eobre .. pou1.bWoNOVO Atlantic Motor Oil dadel de Inva&lo das nhu Brt\lnlc&a, tnl tcdaa .. eamadaa 

:: ~~~~~~:om~oae~lt~~o= ~ 

~--- ·Está provado! 

DEPOIS de annos de pesquizas 
aperfeiçoando um novo processo 

de fabricação, a Atlantic lança um 
novo oleo - provando-o numa sen
sacional experiencia de mais de 
1.600.000 kms ., realizada em Florida, 
U. S . A. Faça uma experiencia com 
este novo oleo que tem uma pellicula 
4 vezes mais resistente I Veja os factos 
que a Prova de Florida revelou e na 
proxima vez, experimente tambem 
o novo Atlantic Motor Oi/! 

MotOR 
". OiL ' ~" 

lO ESTADO 

censura. Nos parques e outro., pot\toI &m-M ~pu ca'faJldD 
novas e vitais •. trincheiras, delthrolando aT'l.lM rarpado • 
fortificando, até, árvores e arbUltoe. 

DI In..........r.... 


Vida SotUdi QU~a~~~!~~~!!:~~~~~i~~~:
eTrit;licgaram, pela segunda vel , tro

[lal de desembarque aéreo, f!om êxito. 

Apt'lmelra experi~nc la foi IL expe.. 


AlIfllfIVEB84.BI08 dlçlo de um gl'upo de paraC!ue:l11181 

Faz: snos hoje o jovem Ro- nO ,iÜl dn It;t\J la. Oa brltAntcotl cmprc


berto Mariano Silva, empregado gartl,.th. pa l'a l!sse tran81)Ol'te aéreo. 


da Farmácia M~rderna. 
Muitas serão, por certo, as 

felicitações que, de seus inúme
ros amigos, receberá hoje o nos· 
so prezado conterrâneo sr. Ro. 

bcrto Oliveir.a, membro do I? A. 
E , e conceituado comercIante 
desta praça . 

O sr . Roberto Moritz , sub di . 
retor·técnico do D . E ., faz anos 
hoie, A data será motivo para 
q ue seus amigos lhe demostrem 
a estima em q~e o têm. 

Faz anos hoie a senhorinha 
Anita Berka. 

FAZEM ANOS HOJE: 
sra .: Olga Ferreira Costa . 
sritas. : Faní Alves . Edeltrudes 

Amaral e Maria da Graça Da· 
nelli. 

~~:::es c~~~a::S::u~'Br~~~?~ 2~~~~~~1:: 
~~~~' (:~e a~ã~;'i~~l~::I~~: ~eq~~o~êl:l1~I~~ 
metros, 

As tl'UJlnS dc iil tnlltnr ia aél'en .e
1'10 utilizadas panl r el)elll' 08 pJc· 

~~!e~h~~U~;I~s~~~tc~I'~~~ ~~~t~~ll~~:. :: 
no easo cm flue os ulcltu1es tomcm a 
Inlclati víl ela luvaMut>. pam desalojá
los elll Coo)lc l'a t;ão com fiM forças de 
lOl'l'a . 
--------- 

TOSSE? BRONCHITES? 

~ 
.", 

ELIMINA! FORTALECE! 

CI~Ffo9.90f.9N 
A's 4.30, 7 e 9.30 hora8 


A's 7.30 hor88 Formidável Programa DUlllo: . A's 7.30 hor88 : 
 APR[ANINOS
CHERI-BIBI l' Complemento nacional (DJ,B,) E . I d AS FESTAS JOANINAS 

(de volta 6. ILHA DO DIABO) 2' -Hotel Imperial- SCO a rallllátic:a'! 
com Plerre FreS08Y com lia Mlraoda ' com Loulse ~~~~' E V~~ L~~~. 9B1ANC~S 

Complemeoto oaelo081 O,F.B. 3' -Sentinelas do Vale- Comp1emeol0 D8Cl0081 O.F.B. V .nd.o~I*,.~&{M',,}M,.,ZIASF01luete FaDta.ma (Deseoho) Sellçllll PredUeta. (Oeseoho) 
Preço úolco: ,,' 1$500 Preços: 2$000 e 1$500 Preços: 1$500 e 1$100 

lmpr, p/meoorel 8té 14 8001 ImJlr, p/meoore até lo 8DOI LIvre de Ceo.ura 4·2, .....,RtJÂ.. OONSELBEI~~AFRA -- 42 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:FaDta.ma
http:gartl,.th



