
/IwAméviG8 nao esgueGf!~1 
AJJ~~C qTY, (NE~JERSEY .~. EE'i ~U.), ;::~dII. T.):;,;~ . ,O Al'fflGO E~,I!~~!!~ADORnOS ESTADOS UNIDOS EM PARIS, SR.l'AL~R~[)g~ 
COMENTANDO AS RECENTES EXECUÇÕES DE , REFI";NS ·) f~~~ÇF.SF.S PELOS/ ALEMÃES, DECLAROU: "EM TODA A HISTóRIA NÃO '.EXIS: 
TE NEM UM EXEMPLO TÃO BRUTAL, TÁOIN)USTOETÁO ~D~Slm~~Nº. AAMI";RICA NÁO ESQllECERA TAIS t:OISAS. ELA FORJA ARMAs 
PODEROSISSUIAS, COMO O MUNDO NUNCA VIU. POSSO"Â'SSÉGURARAO POVO FRANC~S QUE, QUANDO TIVERMOS DE UTILIZAR ESSAS 

ARMAS, A FRANÇA ESTARÁ LIVRE NOVAMENTE". 

;~;:~~:~;~; o .. li;;···~ .. ~...........-'::-~.-I; -ü . '·! ... ' . .. •~:' . :.·. .·,·, . .···· a·' -0·--::;~~~f
letiln tia eUlissora loeal. As ('u1' - ~_ .,', , , :,": """'"'' ,.--- :_',',,." ,; ,;.?". _ ron <Iue não tinha razão algu
tes nlurciais g<,rn1ânieas fnn- . ' . ma 1131'a. acreditar que o visor 
clonam dia e noit e. prolllllH'i - de bombardeio norte-amel'lca

ando sentenças de mortl'. em O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA :;~~ ~::;(~~t~~ftt~I~~~~.::~ ~::~~~~t; 
m~~,~a~ádiO alemã admil iu que Diretor-qerente: AlUno Flores chegado às mãos dos alemães "_ 

~p·:r~a~g~aa.I'!I:~~e ~·: · ( \ :~:~~ .e~~~~:~~:~:~I!~~f~I:~~~I!~~~II t!~IIII,e~~II"I:t~lta)l~,1'~~lelln,:'~ :N. 8382 
de aç~;'ant;:'p;;rmf;nkas ~u- ANO XXVII Florianópolis Segunda·feira. 27 de Outubro de 194\ julgamento contra os es110 

nlenta. :\[ t;>S1l10 en1 Prag-u, os piões nazistas, onde se tratou 
soldados c ofi<...'iais ale mães rc- da possibilidaue de que o .tre

ceiam apal'l'l'~r s<Ízinh08.'" nào Paraqued.-stas br.-tâo.-cos C 
omo está a Hungria com as do"() .instr~lIl1ento ti\'es~e dle

saem senão aos grupos ". Igado as maus (los alemaes. em 
O holetilll a(, l'e s('('uta que os b I d d pe<.;as a\"uh;a~ .

a~eJl1ães ..e.qu isit~ l:aln tod(~S..OS de 1: .:·) ;II::~n;~:, ~~II\:I\~ : ~.: ~ ~I~~:l~~l):~l1lt~~~lll~~~·,l.~l:,'; a~·~1 ~·l(~;:~::\l~·;tl:nn~:~.::~l~o~~:~~·~~ e ezas a ccnova or em" Camisas, Gravatas, Pijame. 
gelleJ"os a lllllenUC'IOs, lllatell,3S ~('nh';-; l ' ...;tÚO :-'l'ndH ill :-' II 'uid!l;-; ('111 a ll.1 (....(..Ih ]lor turmas :-:cnn na i:-:. 11,'.,u ', "7 (n('Ul"I'~ ) .. () I·u!..;tn dói , ' ida 11:1 HUlI~I'in ~lIhlll di' dn. Meias das melhores, pelos me~ 
g raxas , 1l\gUlllC'S t, fl'~1ta? eXls - ~ .. \p r endemo ...; l','m 'I t'xPl'I'jt' lld ' \ n'I ~:'I ' :ll1te...; (h g'\ l<'lT'l ~, ('0111 " qlU'nt 'l 11~~' ~'I'lItt) de' 'U'tu-du ,'um 1IU1 ""~lladlH dI' 1I1U l'o"I"'sllOlult'Uh' oores preços, só na CASA MIS
t~ntes na l'het·oslo\'~qilla . en- \ .tl(.l1l':( d",...,,\!, .; "'h"" ";" ~_ (I('d'm:" ,: ;.:.n;·l\ld:l\l':' .I,' " n~ " ""i (hd~' l"'lh~o "111 Ru,I";""": ""("'hlol" U(',I" I'Ôdad.·. li ('''I''''''''''llllt':II'' ",li,'''. CElÁNEA. - Rua Traiano, 12 

~t~~;~~t~~f;:~!.t~ i~;:~};jf~~/~~E~~::~:~~;~::~~j;~~::~~;~;~~~;;ª:~~~~~~ l ~~~~f)t~~~i~~t~;~~~zf~~f~~~~ ~~~~-ª 
erCASA MISCELANEA. distri ~ Inwt rallwdol':l :-: t ' 1l101't C' iro:-,. t01l ('111 ('OIl!"i(·qu ...·Ill'la o IH' ;~(U do (1 114.'1-'" ~' du lUômh'ign. t,..,ia " !oõ~·Ô'!'."'(· ". ~r ler J 111, (IUej r:1F ~ o_se. • 

Duidora dos Râdios R.C.A, Vi· (o ip;uahm'nh~ Ill·onulU'iatla. ~\ hul(lsU'la hímg;,Il'H di' s.l h-hi4.'l1m-. ('st:'i e e, o ~ Ulmo,! 4t t #.~~~r~'on 
dor, Válvul~s r Discos. - fl ua (IU",~(' clt' s.....tlal·4'(·hla • .,..õt!"i Iibl'ôlS d(' ~ 'af'" ('u~1am 12U " III"'II",ot·" (t'{õna tlt' ~1l~Z I uruta , s: e, .e rer 
T'~iano. 12. Oro MADEIRA NEVES- médico &1 eei.li,ta &m ZI IIbm, ,·slo,·II"",. "" la", li,' ,mh's lI:I 1:11(" '1'''), <l' í'" " IlI'ollól" I',h' I e OI a /I aro,•• 

O Jorn.. .ulco t.ch. I P 10urollll':l.10. 1 ••lador.. Il0l0..... 
... •brut.lld.de. I DOENÇAS DOS OLHOS lIIotM trlate, .e...... ' 1•.I6e......c.c.o..r. c........ I ........r. 

I! .....- 11) _ .. \ "rui,.. Te........q..te, .."" eoa l_f cicio..... F6rc.. Londres. 27 (U. P.) - Pro-

IId ~_II .:. -, ( ·11 ' I - I l:urso de AperMçoamenlo e Longa I'r6Uca no !tIo de Janeiro I . lei "e l'i_ 8enlaon A...• •• I dil I cedentes da Rússia, chegaram 

11 (' 'IIS rplor':~1I II~ • (·/tu" I' . ' 86 te oaIft • CON'rBA'I088.. .r.as n s à Inglaterra 200 aviadores po
,IPIX!!U fi I'"'''' Irlll\('I" ""!.~I!.~. Consultas diariamente Pel' :,~h:. drs \0 t1:o lIora Bombaim. 27 (R) - Dentro Ioneses. I.re\·endo-se a chegada 

filIo - p.~rp,'p ti -'orllllI I rI- I I. I' • ru O .CIIIII DI Gano.a.1 de pouco t empo. a província de de 1.000 aviadores dessa naclo
lumll tIP 1.lIllslInll", ~01l\!'IIIIIII" Con~ultório : Rua J oão Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467 bolftb.r....do Bombaim ofel'ecerá uma esqua- nalidade que até agora 

d? ti ~u7.lhllllPlllo do, .'11 .•rl·- Residêncill: Rua Presidente Coulinbo. 23. _ drilha de villte a viões de caça achavan; internados na U.


!:;:: :~:~~::~~;' 1t:;::II::!:~~~:~I::~: • I,onllres,2; (I'. I',) - O AI- !:n~~~~:e~:e~:'e::~d~s~u~e~)~'~: S. S. 
• Ipm"o "olt7., PIII Xllllt .." , • A IIIlrllllt.d" IIl1ullritm '111e " 1111' t r ibuição para o esfol' o de tr!I~~~:~sn~~~~n~~~1'Qv~I~~~" . 

po""«I frlln .. Jorlllllês ni/1...... .... "·,,"!!'ou •...111. fIU. " " [' grande oodlo frances elll, '10 erUla,l"r,mere/llll" ~1I."I1",O, IIr~"l1do guerra. ç de diversas partes do mnndo.til. (Itla di (.eno
mar "onlle('IItIPnlo li.. IlTo"III. . ' \'a", foi torIHldelldo e Ilrm'lI- ------------_____iiiiii__ 

1IIAt.O do generlll \'I1n Ntul- "clmellle afund!"I~ I·or 11m DR LBERT . .' 

ltnaflf'l, •• tlf' o ~o'·"rno de \~ i. 1·'.'uutl'iI·ól !'iui(u.fl" IIIC't·:-;a. 27 (J~t·lItt·,,!<õ) - .",,.. . n~H(·i.ilS quc' dl'cula... sulU!lOrhlO '.rlhlhICO no 14[411- • A O M. GUEDES PINTO' 

rhi IlrolhIu i'....ss~ 41huhratllt. ~I"' 1'I'f"I"'''' ÔW ~t·alH1t· "(':-,c'mlt~'nlanU'ntll " .IU tuho ('om qlu~ .. PO\'o terraneo ~eutrlll. DelUtls de ter 


U('ollst'J:ulrão ...s~ftS ~ imltit\- I rl 'a .IC'~-:'s II!'1:' . aI'mlll,.mhalHlo li t'lIzila tu~'lltt) dos 1'~·t·(Ous, p el.,,. éllltol'i. sltlo~ ntlnghlo ltor torl)e,lo" o CllNICA GERA.L.. 

dOSR'!iii l''''lt~sáth,s hUIWtllr " n°. : dad,'!>' 'Ih·mil!>'. ~ , RanlO t1eton~ u llun'(~ha, ohser- . . . .. . 

IIO'· Qtumclu o!>' lWIII"~ d()~ I·...ulrnados !'i(() ( tiOS lugal'l"'s uuu!..; "lIndo-se flue tinha sitio alt~r.. DOENCA~ NE.. · ~' · ~ ·
.t.io dos "taulues." trol"'''' 1 'olt)('mlo!"i · ..R .,: f, .. ~\fJlS··· r
,te oC'al)lI~io "Ie-nlàs""l _ Iwr- \ (',mh(, , ·ithl~ dtO I):u·i~. ,nl'lu~ i n' ua~ IJm·~·tI('s do tlot.'1 ('I'lIIou, o lun'o to em um tle seus eoshulos lun _ \.;Y/.w.àD'~ 

guntll 11 "Trlbullo fi.. 1./lIISII_l l.•.ti .... lO, ":11'1""" . ~It · ".'.'HI" .' Illl' f"....m ."01"""''''' ::",,,,1.., I"''''' "0);,,· gralule rombo, Colll'tllt6r1t: ... '1111' M........ .21 ~"'iRl b 11 .... 

na". t: a..rps!'eDto: .. t lIu,';- 111'1.. "'" (·II,I'{·"\·''':'IO. RtIIIII"': ... Alalrutt ........,·- r... _

"o~o 'IIU' 1..0 11('0111,,-:", I,"ls, ( ';.,.,." dI' :~"' I·,.IIC.""""", d,· ' · Ili\'r,·,;');ulr. tll ,.oloro. o oull·o. cdu· lÁ~E~p~a~ab~~ ~c~~:m~~;~E , 

no Ilha searulllh'. outro nih·IHI ( 'iltlul't'~. "OI·.iII ~' th·ti~'os no .Ua li du (·OI " ·I"'~tl"'. ao mt'!"inlO t('JllI'O ('m 

alPOIiu fOru nssnsshuuln "lU : 'IUt' fm'am III '(' ~Cls m1n llU'lIllU'n~ da ;\t'~,d,'mm 1101' "'(' "(·(·Uso.U·('1U a U So PrIIMI • • ••ue6e1 

:~:~·~:.~~~il.(.I:II~~~:~I~~:·;U~~t~·I:n:~:: 

, 

; ::~;';':~:Jlt..,:'1:;.;:~;:~' ; I:~~,',i~~;:.~'I'C:':~;:~~:: ::I ': :I:~' l :;,::::~~~;,II~~~':~'~:~; ~:I::;:~~~!"i:~7)llln~ 7:::,::: n. Nor.... lava e_I~erlsa ' ~I.Mâ i, 
fo:'-~l:!':

dRÍ'Õ. f1'1II d ....trln...u'u th, ('uluhH.. 1 .'·I'U!'o~'·I.nlt' a "1'." '11\'0'" d us jtltl(·u~ di' tllluhlUN' nncloUõllitlmh', 4'111 Londres. 27 (R.) - A agên 1.ulUh'C's, 27 (Rf'Mters) - ..\ .4.gi'-.t'UI .1.> i.ror..a~:·1dM · ,,1IWb 
cia t elegráfica norueguesa a 141\"1'(' d ('s.,.,·,·.... o.... .. f ..ito~ rUIIsmlos lK)r no\'u ~ JHMle~. IM....... ai'" 
nuncia que prossegue a ollda ""'h11"' ('Xldosh'a, jOJ:..d~, IH" um ,a\'ião ela R .-\.F, al' Bélak-a óe1I';âêiH.;;J~;'~!:;:::~::~~:~.::" .~.{' '~:~n!:~::i i~~f::::~:~~~;:;~;~:~~?~~~;~:;'~t~:~i~:~:-~~:;:::{i~~~fi!~I,:::~~~\;fi~'~~:~~~~:~ll:;: Di;,. Agil.n('Ju qU(~ unm ~1('ssus bombas, all.laR. ~Itl ' PlrilIIif..de prisões na Noruega, não obs a rt'feridu 

tante ter s ido levantado. for- cu usOU, ,jl df's l,'u,lt,,'ào dt" l.urt'd(Os . I)()rhls e I'hunain.-!-M df' f'.Ufklos, ,8It..... 

malmente. o estado-de-emer dos ti n.ais de 300 I.és tI." tllshl nl'in ti" t'XI)It~..... Nf'''' unta tatc. · "e.~· 


gência. zi••un fll"OU lntuet" m. altl,·u.. di' I·ir..••~to, enq'lIInto AK Ju.f'''s ~
noenças dos ouvidos. ~ nariz t garganta DIa. Josephina S(hweidson Entre os que foram recen 1ut",h'('ilUf'nto~ fJcltrmn to," ru'dit\'o!"i, ("nl Tongres, lot.-aUthulr: !idtllA4Li 

Dr. NILO VENTORINI temente presos. figuram os srs. ~l disl~in('i;1 tle> duas nIUh;'l~ dtOulldf' n 1I0I111lol1 rol Jo~It1a. Não obf;;t.atô 
Arne Bjoern Hansen. IlresMen o SI'1I .)lMIe·... ,a )"4'r",·ld.. lMu.I~, dl'\'t>s.".' dI': Ileq""1W ..aU....e, INN' ISso

Assistente do PrGl. J. KÓ8 MEDICA te da Associação de Armadores. Q1l1' a (,1";ltt~rn '(·Ih. ltela ",('sala não é ..__dor tio q.e li ~ de ""'Metro. 
do Rio de Jan~lro. Doenças de senhoras e crianças. e o ca pitão Briseid. que coman


E ' pecif.lI sltI do Dpparta 
 CONSULTAS: das lO às 12 e dll I,. às 11 horas dou. anteriormente, o destroyer ••••••••••••••••••••••••• 
mento de SaMe Pública RUI F. Schmld~ 39 llOb.' 

de Floritlnópoli~. no~~~~~!lsn~~~\a;' ~·~~~)\·~o~~~ • . .' .·•. ,t. 
Consultas da8 13 às 15 


horA@ . - Oiariamellle 
 15 000 feri-dos por d.-a ,~I~;-~~d~~~;n~~o~~~~~~~oal:~:. I~II~ : ( •j ~i;:~:.·· Consult. R, Trftj8no 33 _ ,lIlalS dOIS c.dadaos nornegul'
Sobrado 


Residên cia It. E~ te\'e8 
 1 ~ l a Jllhlll. :!7 (A , P ,) - per- \ <'heeOSlo raea . dize lu (Jue os ci· ses. • DE PES • . 
, "oll ali(la.ll·s n·(·,.m· \·ilulas de \'is fOl'll m c\'aellados de todos ;::;;;;~~~~~~==~ ,_ SOAS TEM •Junio r 135 - Te!. i42. ~ Va l'st,h·ia ch·<"Ial·.l.1n fl ue t.ênl O~ ho~pita i s ele três cidades es- . • 

~=::::::=-:~~~=~~ c11f'~a<lo iI allliga ('apilal )10 10' IOYQ('as - Iluzombero. Zilina Machado &(ia. • USADO COM BOM RE- • 
o praz ,· r d~ petizada Ilesa .ma is ti" I;'.oou fc ridos c I'el'sorf - a fim de daI' lugal·. • 
E orgulho dos conleiteiros aleI"''''" . 1"'" IlIa . JlI'llt:edclI lcs, aos Iel'illos a lemães procedeu- • SULTADO O POPU · • 
~~?o ~~n ~°r.~~~~an~~I~ae~oe~loS :::~i;::;~l,:;':' ~ .~: : ; (:I~:;:~ {::;\ ; : ,r;;~ "~;; ~~S~i':: "" li as de {'ombate Re~~:8a:.~:çÕe8 • •1111 

JlPl'IlH:l'P(">Ill , (J( 'IiIJaIHlo :W ('a - e e 
1.800 :eUI~~;~~t:r~~s serviços ~~(:slll(,II" ':. ::~ :· (a: ~:~::I,~~~';d':l\I :: :;: C.(' ;~I'I~~~,~:::a :::II~~~II~~~·lal~~(~~,~:~: C.I.. POR~I J:;o3~lnlo _ 5 • • 

,i,:_Ol;,I.~ : ·,':.~:d ~:, I :.lIri ( : I· ·~I !' l1-"~~: :i,: ; II ~~~"; :.:("':~~,~~:~I{: " a(' I'I';;( ~~~:,\I~;. a~::\I;:;et~~ I',~~~i~~~~~~sd~ F lO RI,. NOPO LI S I I"'lIla

:: ::~\.,~~·li~,I',~\~~~: ' ; ;:·~\~cr~)i :~: .~~~:~ : ,~~. ;:;:,;~:;!~~~'l~;~ ;::~;,:;~:~~I~:~· ~:(': ; ! 1:;.::::~~' n: r.~~I. : A SI'ILIS .TaCa TODO O ORGANISMO~(',~;': (;::·;; i;: :o~F~· ~ I : i~.:::: I~;I:,~~~ : 
~~~: ~~~ ~·:~~ ,f;n :~:~I~ ,~~~:·,(;·\' ~lt,~~I ~ :l\~l\~~~~ 10I1 a a f'~ IH~dp 11 (, i ll gl'(· cJi('nt('~, m oral das mesmas er a muito • U Flgadt, o Baço, o coraçAo , o Estômago, 08 • 

~:~~,· \« I I ~:,·,"" \ : ~.'i(, l \ (h: I )\· , : ' I'..\'~t!\1I·,i".'lsO· 1"'10 fl uxo ini nl errn pto de fe- baixo: IlIa". in formes não ofi- O pod.rlo n••al do • Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres.•:. ,O ~.· l : o.~ , l \ \ \ \ I · · • 
" .~ , , r i, lo~ a )'· lI\ ã"". da fl'enle ori " n- d ais diziam qlle inlulIeros 0011- C.n.dall • n08 0'''08, Reumatismo, C"guelra, Queda do Oa. • 
Ori" nl l' .\(,:, t;:). afi m ,I ,' ""h,,,; - ,oI. "",. I",""a por \'ar~ó ':i a , lill ~,·"t " s se hudam passad., • belo, An~mIA. Abortos e fez (l@ !ndlvhlf(llj 1.110tRS. • 
("i,· " p!'ss"" 1 nla scll li"fl ,h .,< () " II'OS i"rOrIlH'". dI' fO lll e para o la tl o rllSSo. Londres. 27 (R.) - Falando • ~orÊLi~IR a09r:gaen~~i!.m~p~::::!V;!lo cD~N. I~~ô; : • 

:\':~~::: ~ i ~~;.,"' t\ ~,);~~ ~l;: · '; ~ ::,'.)~,~'.~ ::: ~~~'r O(::iã~e~~.~;;,?~~~~~~n~~ • como auxiliar DO tratamento da SUlIIs e Reu, • 
""l2;li ra ," ,a lll),('1I\ I'ara li ", ' , Dr. SAVAS LACERDA "Iroqnois " . o SI'. Vicen te Mas- • matlsmo da mesma origem. _ • 
hj"i a " I' illl d" ~ 1' \Tirl' ll1 ('01',, · , Ex-inlerno do Servico do Prolessor Leônldu Ferreira e ex.e~laglárlo dos se)'. a lto 1'0 lllis5"rio do Canadá. • VALIOSAS OPINIOES • 
,. "r' ·I'II\<' ira >, Serviços do dr. Gabriel de Andrade IRlo) e dr. Per.lra Dome. IS. Paulo) declarou 'Iue, " dos doze navios. O ELIXIR -g,,-. dlda I sua I AlIIIo qui 1II1kJu,1 multll •

() "",,,, ,. ,,\ CI" • - - d ql\e ' 1 • lIan. 6 dllma InldUlr do Irl' veIU o ' lIIJlUR .91h obteado 
" ,j"," j" ,J" Inlca e cirurgia e: OLHOS, OUVIDOS, ~1\ (!r:.'~S~I\ '~~~~~d':'~ (;~::~~~n~: lamealo di SIIiIII pr\aclpllmla- .IIDDfI Glllitlhorel relultldol • 
li" d.· \.ara .. NARIZ e GARGANTA I I'1lt'g ()1\ hoje a 200 'Ht\' ios. de • ~~lar:ala'Tç:~o::lt via bo- no tr.I.mealo da Slmil. • 

da' 1'"1,, i~~~·:· ~:~~'~~I~~; ~~· !~t ·lr~~'7P~~.. ~gRt~~S~ol[is: lodas as categorias. com trlpu- • I.' Dr. halllllo TIIGla. li' Dr. Raflel BarloletU •
"""-ri,,,. __________________ ~~Ç:fl fi~~:!~~~em cerca de : ••••••••••••••••••••••: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os qu~ . vaticinam a poste- ;da Marinha, tanta obscrvação Idi Poiônia, mas que ~ssa a t i-I se erguia a opinião de todr) o : e seus aliados se baseia no sa- ' pensamento de todos ·os inÚ. 
nori não são raros. No fundo é , justa e, ate certo ponto, pro- tude cOlTespondia a uma me·. mundo civilizado, máu grado' crificlo permanente do indivi- I ressados se fez livremente. ou-
uma simples questão de arfU- ! fética, que se adquire a certe- dida de segurança "contra a seu horror pessoal, tantas ve- duo à coletividade. Ninguem vil'. A legislação de assistência 

..mação dos fatos numa certa !za de que sua capacidade de ameaça nazista". Nunca teve zes proclamado, contra o regi- póde pór em dúvida que isso social nasceu na Inglaterra e 

.• ordem que realce a respectiva observação é realmente extra- esse homem de Estado dúvidas me pollt!co dos soviétes. :seja uma consequência inevitá- dela se derramou pelo mundo. 
ligação lógica . Mas os que, exa· ordinária. Quando, por exem- sobre as intenções nazistas com Por isso mesmo, melhor que vel do próprio evoluir dos in- Não houve revoluções para 
minando os acontecimentos cio pio. logo nos primeiros dias da referência ao oriente europêu. Ininguem, creio que êle pôde terêsses humanos. Mas. en- impõ-la. nem ~acrifício da li· 
presente, deles sabem, desde 10- i invasilo da Polônia, as tropas A luta entre Alemanha e Rús- . agora encarar os problemas quanto que a educação e for- berdade individual. Houve ape
go, tirar-as-eondll.s&:s e se/lUr ; nlssrns-ê1Üraram nos territó- sia sempre se 111e-tl:fi6U1'OU inc- ! qlte-!le...r.~·pa-ram a uma ação mação inglesa .. fa7J'm......dr.ssa ílo.~$.ultallQ. do flntte.cho

.. como as coisas se desenVOIVl"-1 rios dêsse pais (> buscaram es- vitáve!. a despeito do pacto de conjunta de seu país com a subordinação um ato de vonta- que de opiniões livres de um 

~:~ ~:~fs ~~~!~~Ua~ão - êsses ~~~l~~;~r~~: ' t~~oaod~~:~~on~Y:i~ ~~~st~i~:r3~~~:a r~:~o;nfst~~:~~ ~:~si~â~Ci~{'fd:~~Óg~~ a~~f~(>~: ~;;; ~~~ss~j~ri~~~!s:â~:~~itó~~~ ~~s~o ~~.(N:~z~~ al~!~:a~e ~~~~~ 
A Ingla term tem a felicidad l" lizado se mostrou surpreso e de suas intenções, proclamadas pcctivos regimes. Se, para o co- abdicação da faculdade de jul- me1lte. 

de ter à testa de seu govêl'llo indignado. Não havia nenhuma já /la seu famoso livro, que tem mum dos ingleses. as idéias gar l' retomar as liberdades ce- Por isso mesmo é que os que 
na hora atual um dêss(>s raros bravura nessa invasão de um sido o progrãma de toda sua nunca constituiram valados dldas voluntariamente, a outra consideram a felicidade huma
homens: Churchill. pais em luta do outro lado de atuação como chefe de govêr· intransponíveis entrc os ho- filosofia dela faz uma condição na int ima mente ligada a êsse 

Mesmo dcixanrlo rlP larlo R SII'" front.l"iras . cont.ra um ini- no. mens. senão enquanto elas perpétua, por uma submissão direito, põem na velha Ilha, 
sua inquietação no longo pe- mig·o tão sup(>riormente mais O que aparece como (>xtraor- passavam à açilo, para Chur- imposta pcla fo rça ou pelo t l' r- com suas tradições. costumes 
dado da política de apazigua- fort('. Churchill era ministro e dinário é que um polít ico in- cl1ill . segundo se póde depreen- ror. e hábitos, todas as esperanças 
menta com que Chamberlain, falava no Parlamento. Em vez glês, com responsabilidade no der de seus discursos e escritos. Nenhum pais precedeu a In- de um mundo melhor. Tem-se 
atrãs de seu sonho de paz, não de exprobar essa invasão, êle gabinete. como era o caso de elas são simples manifestações glatcrra na concessão de certas a impressão de que aH, como 
fez sinão estimular o adversá - tentou explicá-la. dizendo que, Churchill ao discursar no Par- humanas. respeitáveis como garantias ao regime de traba- numa estufa. germinam as se
l'io à guel'l'a, há nos seus dis· ',videntemente, seria de dese- lamento em 1". de outubl'O de expressão da dignidade do in- lho. Mas. fê-lo, nào por imposi- men tes dt'ss(> futuro , que as 
cursos do começo do conflito. iar que os exércitos russos ocu- 39 (há dois anos) tenha usado divíduo. ,fio ou revoluçào. e. sim. segun- armas têm de conquistar para 
quando já readmitido ao go· ~)ass(>m aquelas linhas como de expressõC's que tentavam A escola filosófica com que do seu sist,;ma t.radicional. após os C'spíritos. 
vemo, lhe era confiada a paslü amigos c não como inimigos adoçar um ato contra o qual SP defronta hoje a Inglaterra amplas discussões, em que o lI1aw'ício de Medeiros 

Técnicos americanos 
auxiliam a agricultura 

brasileira 
Hin, :.! i) (~ l l'rilUoJla)) .-\ 

pn.q ll·l~ il() tIl' 11111 tl'lt'g'nllIlH d .. 
\\'a~hin ';'; IOll , illfol'lHa lldo '1Ut' 
o ~(} \' (' ''1l0 do:.; Est&ld()~ l ' nidos 
of(> I'('{'c lI um IlH"l udo ao nl'Hsil. 
para iIH 'P Hl i\"<ll' as suas )()~si
hilitludt'H 110 <lcsPH\·oh· jm t.' ll lo 
ag1'i..:o )a da :\ lllazullia, t '~lJe
t'ialuH'lItp d a ~ plantaçõl'~ da 
h01Tadm, a l'('J)()I"UIg't.'HI ourill 

I 

o HI ' . J IL'jlol' (;l'ilo, diretor do 
('{' furo Nnduua l d(' Est1J( 10~ t' 

Pt'H(ltl izas .·\ g l'onútllic'us. o qual 
afirlllou que o g-O\' l' l' IlC) ame ri 
('a 11 o j á l'stá auxiliando () Bl'n 
Hil t.'('onom i(Oaul('n(('. (Jara a RU

IIH; iio do IU'ohlpm a da hOITu('ha. 
atl'a \ " \~ rf. · t ."('l1i('n~ {·~llt\':inH?a· 
dos (PU! se e llC'onll'am IIU :\ma
zÚllia. Al~tllH; d(~SR('H forUlH 
('outratarlos IU~I() 1l0RH() ~() \'(' I'
no. ..\ (lelna is. m::. l~~ta rl nH . ' n itlllH

Inuxiliê1l11 () nos!:\o país n a (~X
pJIl1"a<~RCl {]p outras l'iqll ('za~ da 
ag: I'it·llitul'Cl . 

Conforme j á noticiou o nosso senriço telegráfico, um n avio americano d e guerra. o 

cKearney.. em patrulha nas foguas t'ntre a Amêríca do Norte e a Is1andi a. foi torpedeado. 

sem aviso prévio. por um submarino akmão. no di a J 7 do corrente. Esse loi o quinto ataque 

desfechado pelos n azistas contra um navio estadunidense, naquela l ona, durante um mês. P o 

causa de tais a t aques por subm arinos alemães contra navios mercantes longe das zona s helige 

rantes. da Europa . o presidente R oosevelt ordenou à esquadra americana varresse quaisquer 

corsános ou submarinos a'em ãt-s do mar, dentro da zona qu e o governo norlr: · am t: riC 3.110 consi . 


dera vital para a defesa dos Estados Unidos. 

o ~!uont~nt8mHnto na fran[H ::7';(:':'~~'"Õ i 
Londre•• 24 (Reutcrs) - A, ' 50S. Combati, naquela região, à I deixou num dilema : vitória da ornale d'ltália llllblka uma iu


nolícias chegadas da França con- frenle de 18 corpos de Exércilo II Alemanha, ou do bloco ' anglo- formação de Viena, segundo n 


linuam a rcve lM o desconlenla- : - e eslou convencido de que os americano. Eu desejo a última. A ~~::lzu~:un~~:~~~, q(~! e~I:~~~ 

menlo reinante nos próprios cír- brilânicos não são os únicos res· vi tória germânica significaria a do por homem, era mulher, 

c."I,,< até bem pouco li!(ados ao :[lonsá"eis pelo Irágico epílogo da se rvidão de mUl'tas gerações vin- conforme ficou llrovado por 

gO"ôrno de Vichí. : última fáse da campanha da I douras. Com o triunfo do bloco IIllla operação li que se submc

Sa.be-<e agora, que as <enho-i Flandres. ~uando olho para o I anglo·americano existe a esperan- leu recentemente, <la qual re- Instituto de Aposenfadorla e
iaS Saflroy e Rache. pnmcora e ; fuluro, "eJo que o colapso nos ça do renascimento da França". ~:~:~~1~1I0 dl~a~~:~Cl:I~~Sc:~rhl~,.n~~ Pensões dos Comerciários 
segunda secretária da legação de ;' GR .. .......' " nl!!~ma informação f"isa que
. •..Ptp.E
~~:h~e~~ c~r'~::!~ 'dec~:~~~:,m~:~ ~~s:~:;~:'10:x~~:~~(;;~7:ri~~n~~~~~~ DELEGACIA DE SANTA CATARINA 
carla ao almiranle Darlan, que ; p<,lo fá!o. A mãe c o filho es- A V I S O 
"cm. cunc i (~ n c i ~. n[lO pod('~iam \1 ,o'monle aI ••." os qllC 1,'-. o organ,'<. mo tão ctn bôa saúde. O Deleg:ado do Instituto de Aposentadoria e P.n.a.. 
contmuar a ~crVlr í\ um gon·rn1j. ~ ...... ... .> de' , . , bl 

<"1.1111 o '1 L1.aI li,)" (·" ; ,iSitnl d e a úli' : cnfrctCllh.:Lido um.. das L~I \l So.S mais Aluga-se ou Vende..se ( ~:itiv~d:cll:rl:sd!O~::cS~ça~d.Qq~~L~~A~Í~~~
tO ~~ 
do. Diante' d" sil uitctlo de, no~~{) ~ :c::,:i~:séÚ.: d::. ::~I~Ç~~ (~~j~:~~t~::~: - ICATARINA, todos os assuntos, que dizem. r••peito ao. 
pai, afi rnlo1rilm ' ,,·nliam.., ! . Mognlrico «hung~l<:!w. novo, I int....... e ao. serviço", do mesmo Instituto, neste Esta
(111(' n()~ fa ll íl\ ;lfTl .nrclcnclais di- ! de 1\. l a~ ncsla de Phdlaps, o a lcallnl-" ~••Y -~ Ct)~ tod8~ Hfi t'xlgenciBB de Ido, de~em ser trotados com os serviços locaia, .em mai8 
I .' . . I zndor por <xcdlcne,. nl·ulr .. h za a nrF,f'::';:~"'d 1.11/:11'0(>, SlluHdn nli Avenida necessldade de serem encaminhados à DELEGACIA DO 

Pr"m,"":,,, 'I"r "".' l,rr;t,glil" cI1l 1 ac,dez c r<st..beltec .. CdIM' ,JdJC na , ' [",V@Ri"Brllncn,1I3ESTADODOPARANÁ,comoanteriormente se procedia,
1[J: j("J,,,llllf'nl<" no {· ...h·;mg('lHI. 1Il ; ~ ' ! tU TaI d( ddcsa do orga fll !<oh ,O 1 1 __""'''0lil... Aluguél 28rl$ 00. I O. serviços do Instituto neste Estado, f'or enquanto, 

x:" ...· na IrI;tnda. 'I"" I"m milno- i i',1 i ,-~,;"..-~it..~ 1 Preco d" venda: 21>:000$000'1 estão a..im localizados : 

I",.,,', !C,.. "(" " """ "'" .. .." I · ,1':' , "~~:~"".~~ ; I Trlttltr ~R C8 ~ " .Oxrllr'h, AGtNCIA DE JOINVILLE com séde na cidade do1~I~fi'i'lill..• 

1 

r . . ·1 ... ::- .I, ~.I''''''".II,I'erd.lde '' I --_.___'__ 1:1:1 ..., :. ~ ~:::::- à rUi' L~r\lt!' " Schmlrft , 24 . mesmo nome, à rua Jer6nimo Coelho n. 66, Caixa po.tal 
Po' "ui", . ~ " do . .1 " ' \I<la "L., Faz-~e ne~~~;~LIS. ':'.: }~I~~tt~. n. 287. endereço telegráfico IAPECIARIO 

F",nc
p 

I,,," . 'I"e 'c ed,la neS' sob cond ições I SÉDE DA DELEGACIA instalada no "Edifício S 
I., c"I',I ,,), 1',,1,1,, 0" " Iex lo de I SO' COM LEITE PURO 15 v - 8 Luiz" , à rua Felipe Schmidt n . 37, em FLORIANOPOLIS' 
lI'!M , ,111 ., t,lInh"m dirigida ao al - _ Caixa postal n, 189, telefone n. 1586, endereço telegráfie~

m,,,,,,1< 1),,,1,10 1'"1,, ucneral De, • , Os alemaes tiveram IAPECIARIO -- FLORIANOPOLIS. 

r ',rn ,·I de l., lollorrnroe. anl '!," . ~l~E~. t\UMENTAR A SUA FoRÇA, SAúDE E c: que ~~tr~~edar , Florian6polis, 20 de outubro de 1941. 

drl eg.,do !!(r.ti do g"';'rno de V" , EXISTENUA HERA' ElTE PASTEURIZADO ALI . a.mal" . - " ( \ II'IP'.\).- (0- , FRANK DE BARROS MONTEIRO Delegado 


,: :0 " 1" 1'."" ' :e"r d"cumcnlo.! MFNTO PllP'O E oor \ " ,T • I~:.':" ~": ::;- ;'h:::<,;;\\o;a7'~~';~"\~~· i')~J p "ORD'

1 

dq,,," de dee l",,,, qlle "C<por'l . 1 I ' ," f 00 DE TODAS AS \ ITA- , Iellla (·olllm·or.. n~"a a" o,'sl<, \' 
",Ii,ro ., d.l Ingl ,lcrr,,". d" o [.(r I MII\\S, tOMO OBTER I!:STE RI(;O ALIMENTO? ,<lI: .\1"",,,," (' 1I 1'01lll'<" 'a lll alm, eças ~enUjnaS 
n r ri\1 "Temo ... -- f's lnll de acôr· F\ZI'l'i1 ., ., , r • I \!'!-; d.1S linhas tlil7.H;la~ . ()In 1- ] ! 

"lO " ,,'5a < d,,, rgi'nc,a, com .1 ' } '," )0 () S l~l 

f 

I'EUlno, PEtO fELEFONE N. ,g'.'"<10 , >" a~P11là,' , " , ,,t,o, p ,l ~r I I
J 

\ 

._....__.. .. 

• 

• 

, 

• 

.: . 

C; ci,· fl re lani.a. "" " q".ndo. a Lj9i, A "COOPERATIVA MIXTA f)E LATI(;f_ I"'\';";~ ' ~::~"~'::I'::;"~:' <1 ~" l ta, .lt ns ! p • ,. 

"'L, . " n;:~ ; ,id::I~r~:rncr~~HI~i~::i~(: NIOS", QUE ESTA APTA A FORNEUm A DO- :1;,'::, ::~. f::;~;·,::~ I~:;~',~":,'~I ,; :~:t~~;.~ I rocure O~ nov~s CGnCeSS~OnarlOS: 
·· ", rn te c!,,·,oI ,·.., clo, acerca 111<':ILIO QUALQUER QUANTIDADE LEITE 80 ,." ·.',,,,:ada, " I!! I",."" dI! :-to-

' 

Tuffl AmlD «: Irmao 
I D . , .1", "1<. a" 111 ("1110 1l'IIl)to fI" e 011 - I Rua Cons Mal 54 F 156 

.,.,~,~;c u!:~~I:r:~\,,~ ' PASTElJRJZADO! Iras Iropa. rllssas a"auçam em i • ra, - one, 1 • ~alxa. 117 
direção àqllc la localidade. . QOv -RO 
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;1PROTEJA AS PARTES 

Conforme Ó modelo, ha de 18 a 58 ponticNHI 

lubrificar num automovel. 18 a 58 PARTES·. por 
onde o attrito começa a gerar o desgaste, o rulclo 
e as interminaveis despesas com -?-::::==-~ 
concertos - que affectam todo o t/ 
carro, o seu bolso e a sua pacien
cia. Lubrifique regularmente o 
chassis com TEXACO MARFAK 

TEXACO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_I 

HIvefl BinVB~io ~o [ontinlnrI1~~~~E~~I~~~~E~~~;;~~~=

cu!ás~~~~os~e~~~I~:;'o:ef!l.~~~ . :;~s~:.e~~~~~dq~:'.; ;':~~~:,~S~lI~:~ i~~~~/~l~el:,~~~;a~:sa~l~u;~~~e~,~~ rn~~:t~I;'am:r~:~~l~~~d~~r~ d: ~h~~V:da~t~~~ge~~:r.elas são ~~::r:~~~~ 

ou não. em futuro Ilróximo, IIlll Igente c exige grande qllantida-I Ao l"u<,hrer não podia. convir transcendente e capital im- Realmente, logo no início, o são "a chave da vitória". .1:. 

desembarque em um ou mai; de de material bélico. Essa ini- a qlléda. do Du;e, OlO!IVO por portância. A esquadra ameri· que Berlim dizia é que êsse ali.- têm conciêncta disso, - o 

pontos do colltinent!', afinl de riatim não Ilóde falhar. Ela que a Italia esta. de fato, coo- cana vai desempenhar tarefa, xílio não chegaria a tempo. é tudo. 

colocar a Alemanha diante du~ de\'e. ao (·ontr~rio. ofere.'~e.r trolB;da I,elo Heich. que aumenta enormemente a Queria com isso acentuar que . . 

ma nO\'a frente de batalha. I': grandes probabilidades de eXI- lia, no .entanto, em todo eficiência do auxilio norte- a Inglaterra, num momento 

extremamente dificil. se oão lo, pois o efeito psicológico te m aquele paIS, um grande e pro- americano às democracias. sozinha a enfrentar a fúria na

impossível. dizer algo de imo grande i~nl.'Oltãncja. , fundo deseontcotamento, da~l- Trata-se de uma decisão que zista, não resistiria a ponto de 

portància a ésse respeito, 1'01'- Sem dunda, qne o Estado- do-se como certa uma eXlllosao demorou a ser tomada, justa- lhe ser possível esperar a ajuda 

quanto se trata de assímto "c- ~Iaior hritúni('o de\'e estar de- n.o momento oportu~lO . E, as· mente por causa das conse- matel'ial dos Estados Unidos. 
dado aos profanos. Quer-I~03 \·idam.elltc preparado para tu' SIm, em todo.s os Jl~lses ocupa- quências que dela poderiam de· Todo raciocínio nazista partia 
parecer. no emanto, lIUI' a m- do. 1,le salle, melhor do q~,e dos. onde rema· alem .d~ tudo: Icorrer e, com certeza, decorre- do princípio de que a Grã-Bre
vasão se dará no monlt'nto llin~uem. ('Ol~IO ~ quando agll·. a fome,. que ~empre fOI. ~,da (:0 rão. Essas consequências pá- tanha seria invadida e SU.bjU.
oportuno. E o .lllundo Illte~ro tem plcl~a mo Illluto ~na cOll~elheu~. ". dem reunir-se na participação gada. logo que sobre ela Se de

,~dmite:.s_e . que. o E~t.'Hlo eOllf,"Il,,, no~ n~etodos da .Gra: I . :al a1~'~lent(> .',!8.0 l~.n(ha del - plena da guerra, a que os Es- sencadeasse a "guerra relám
ilIalUf I.onlalllco ~s~eJa l'Olll~ l1 HretunllH . A ,,11ll1l8 sellllllc fOI I~~.' .~e. ~e~. ~a\,?,.a\e~ as d~I~'.~- tados se verão compelic!c3 pelo pago" germânica. Entretanto,\ 
do elementos de lIl~Orlllaç~o. ganha por ela. . _ ' (lac.~as . Es\.,. fI elIte. sllbtl.ll a-I próprio desenrolar dos aronte- essas previsões não se realiza
isto é, l)rOCurC": de v.l:~ria.~ fnr- AR l'Ollstante~ ag:llu'foeo 1'0- l1ea • {:uJa r:SH:;~enCla ~1l1\\en . cimentos. ram e, em consequência, o ra
mas,. saber a Illll~O~lUn(·ta. " pular.." ,no" palse~ . o('upado~, t~ de dia Jl~,a (~~a , .~Sll<>l~ ~p~. De imediato, o que há de po- ciocínío nazista mudou. Pas
qualaladc e a p051,ao das t1'0- aro"sar ~"'~ r<""resallas ex".'... ,- "~S~, o('asla.,? !"Opl ~a pala SUl - sitivo é que o auxílio norte- sou a dizer que o material en
pas inimigas, afim ti .. Sf' pro'- das ('rut'lnwnt e 1\l'las autorula- I g~r a supcr!tcw: afl~ll de faz~l' americano deu mais um passo viado não chegaria a seu desti 
parar --- (~upm 5ah,,'? ._- para 11.('5 g('rm[lllkas. ('01ISlituCl1l \':t- \'lll.ga~· SI1~S a5pll:aço~s ~ (:a~tl- e decisivo, à frente . Recorde~ no porque seria mandado pe

~n:~:,~1~',':~~~t:1l:1~1'~~~I~Oe~:~~!~~ !::':~;:l't~lI~tl}llt~::· . :~~ll~ ~(~I~(:l~'~;lltJ:'~ ~~;N~;~)~!lle~hOIl~s eXlel110S e lnos agora ~~~ êsse auxílio lo~ submarinos, para o ftindo 
didonário (·anadense. '1'W RC na gittlllcão <lP "ai~ O('IIl,ado, I A in\'asáo elo eontilHmte se- MINISTÉRIO DA GUERRA do mar. _ 
enC'ontra na rnglaterra. tcllell - está ()fpt'~~('endo ~ratldps van- rã. na rea1ida{lt- , um fáto. lnas a A Inglatel'l'a teve então de 
te-general ~I<-Natlghlon. <leda- ta;;,"IR io Crã-Bretanhn. ,'8 l'I'i- as coisas pr"dsam de ser ama- 5'. ~~riãt~. ~~tar f,!-zer face à campanha subma-
I'OU à il1llJl'cnRa do Relf "aiR (I"" t i<-as (Ia illll".·ellsa italiana in- I <lnrcdelas. """0.-1'0 "'''01'''"''"'' no dia ~ I <lo <OI" rma e, agora, .e~ 9ue o~ dados 
terá de }lJl.vel' UUla invasão. a- di('um grande descontentamcn- :i~nWC:~~~~l~~I~t~C5~'\J6~(n~~:c~~I~rif,,'~~ do esforço brdaruco nao po
{'resc(l'ntando que, {'nl nnl IO('al to tanto 1l0~ lueios lunHares' pl'estal'em o compl'OmJs.-.'Q à Dandeh'a e dem .ainda. ser .revel~dosJ ape-
da Grã-Bretanha, "{' xist,· um ('ütUO tlO próprio part.ido fas-I ~:~C'Cb..H;.!l\~{.t~d~~~: ~~~~~~f;t~~\I~C'3~~~~~': nas e posslvel ImagInar-se a 
pnnl\al apontado ao ('oração ,I.. l'Ísta. Há Jll~~m() inclí('io~ t11 ~ : ~li~:~d~lt~S~);I~~~'l\;() ~:l~?'~: ~~,~~c:, sua grandeza e.o seu he~ls~o. 
Berlhu" E afil"lnou 'lHe "a:; que' vários ofidais italianoR. ~, C"Ift,. ";i~~ 1181Ii~,~II~'~' np!;!l~lanA~~ô~k; ~endo de acu~~.às exige~as
tropas para ésse fim estavam l"Olllentando os acoutednlcn F"wn 'I"- PI'OCl)))io Manocl Clotlo:u-do dos a guerra marl lma em os 

llrontas para qualquer chama- to~. tf~l"iam diH>. eUl tlalestl'a , 1 ~. )l!~lo~:ej:'.;J\ill~h~:r~:tt ~iâ~}~g~I;~~ os oceanos, os ingleses, embo-- ac..r·....._ . _Sc _ . , 
'.... , 
do. bastando a..I)enas 11m obje1 i cllIf' n 11 ~í.lin não poderia. na ! \._ ('--c;:al\,cs, ),lanucl l7.ith"<l Ah'~,.;. ra sofrendo (ortes perdas, lo
\'0 útil c a t~}lo('a nportuna pa pl'( ~~P l1t(' ~illlaçã(), defender-se . ~ n~nt~~oe\"~~bl~~a~~Il~I~a~lj~la~~r~ graram desembarcar em segu .. Baía, 25 (Merldloiialr~<ln. 
ra a ação" . no t::lf,fl 11" um ntaque diréto, ! ~ Joúo Scbo~tjno da Sih·a. JOJ'ge rança, nos seus portos, os prl- forma-se que as tetltú populà'. 

em desemharque t.'1ll ~r'aIHI/' ~ÚIlH'nte a~ Jlolídas italiana '..' : ~~:. t=J Jo~~\'t;af\~{~~ J~5O;:'I~~~(;~~d~IS~: meiros carregamentos de ma.. res em honra de Noaaa. Se.ho. 
eMeata em qualquer pontu do alpllIã (·:-;rào Il('ln ll11widadas.! . !! .... ~í'lt'~ho~o~ttélic;a s~~w;; ~~ii~l~~: terial norte-americano, Ainda ra da PurIficação, na clda.de' de 
('ontin,e-nte dt\\·(> eoindclir ('om ~IUH!'{)lilli parece tOlHa r COtll Y. t,,-,(~~~rtlcg-am;:ti~dcl~:al\c~~c~~ aí, falhou a esperança nazista. Santo Amaro, estão ameaçadAà 
outras ol)craçõf's ele \'ult.o uo:; a (;pslapo . que l~m agentes em : F . Ocmurllltina .Torto de Sousa, Braz\ Entretanto, à medida que a de terminar, visto o aicebla(ió. 
outros setor'l'S da luta. As fiw- tud()~ os ~Wl'}:j<;Oti c depal'la- I ~\;~~V;~l:\ATl~~'~es~fan~~r~~o ~~~~oAn~z:. produção de guerra dos Esta.. ter exigido 10% doa lucl'Olldà' 
~'as ~ermâni("as lerão de seI' di- 1Hf> ntm.. do Jijstado. E ('0111 H I ~tl~lll~~~:ô~~lÜIlr:SY~~J' Bat~:~~Jlni6!~! dos Unidos se ia avoltlt,:nando. loteria que fUDclona no recln~ 

to dos featejoa~:~~i~:c:~ °n~~~i:S:;~~~Í\;;~~ ~'::~it:~(~ ~14~~::~I~O(~~~t~~;11~!~~~: a~1~~oJ1:~ i ti~i'~;~~~~~~~,~~~!~~~)\~~~:~it~J~!~ :i[~~~::u-~: !:~l'e~l~~~~ 
auxílio das populac;õ~s dOR ("onlpÕ~1H , sep;uudo informa- i ~~~~II~~i()Ooc~~~::~od~"~"j~:~. ij.~~~n1ühe~~~ . vais para a segurança dos S...... ... CIIIIIteais. 

I 
l 

. na
Sduol"'. l,a\"lellno . MIOnlo de mllon· comboios através do Atlântico Velados 1otIeYYrIIII... F. 

........................ '''l;~\:..'u~u.~~~emo~~:~~o,. o., 'óogulnle<: norte. É a exigência a que o ..-._••ii:.I'--'"-O w__ - t.:~il,~~""., B:~,,'gn;~a I~';~~;é, "~~t.~~únlo govêrno norte-americano aca- 
OH (It!(.> nllo l'Omp41.I'(.>C'CI'Cln na <laia neJ· ba de acudir ordenando à sua Devidamente .utoriaado pelaCA ~:,~~O~~~~::~~~,;,,~~:;~':,t':,.'''·''O d. 60 dia'. esquadra a tarefa de garantir Del-ada R-;_I do Miniett. 

• , bl'~~f:l it!)~~~ FlorlnnópolIs, 23 de outu· até as águas da Islândia os na- rio d~ Tr.b:ibo, lndúatn..TEN H A JUI Z O ·• • ':='--in,'ftM. ",::'.I~. ~~~'r.":\~··M~.Té'.·I~~" vios de suprimentos deàtoda a Comérdo. convido oa ... _ 

ij
• 'AIfI_ ~ natureza, consignados Ingla- dadol quites, • rewaireIa-•• 

lS5ll!.. GRANDE CRIME • ESPEtTORANlE ENEaGltO Revés alemão te~tgn'ifica isso, antes de mais em auembléia ceral, no dia 21 

CASAR DOENTE . ; AlnlS(~~~c~~~~mHaA Samara. 25 (United) _ As nada, uma firmeza tão grande :~.:r::~=~I,~lsi~a~1 ~~ 
F ,\ ç \ EX ~ ME :0.1 ÉDICO .. ! "netO;;; VIU USptRIIlO1\I~$ fôrças germânicas eXllerimen- na atitude dos Estados Unidos __ .' etDo'r"ale' cafoinm_dDeemel~ior ~iabetrODir'-I ,,~..U taram duro revés na batalha em ajudar a dominar e. venCl'I' -.- "~ 

ANTES DE CASAR SE E. A,""'!' de Malo-Yaroslavetz, na frente os agressores, que, hOJe em selha Fiocal, bem como o De
_ 11 , =t""'-' central. Os despachos referem- dia, toda especulação sobre se a legado Eleitor para a reno~lo 

TOME O I'OI'ULAR 111 'DA.iHI~it.6 se a uma intensificação da re- grande nação democrata da do C.,neelho Adminiatrativo do 
.,., -~ slstência russa nesse setor, o América do Norte entrará ou. Instituto de ApOeCntadoria doe 

DEPURATIVO I que tornou possível deter o não na guerra é especulação Empreaadoa em TranlPOrte a 

II 
4 -Ih - , avanço alemão. Carga. 
ultrapassada pelos fatos. Dian1~ I A IX [l-{ 914 . ml oes. de~1~~óPOli., 22 de Outubro 
Samara, 25 (Uniled) - Uni- ARISTIDES MARIANO · DA 

A SIFIUS ATACA TODO O ÜIlGA:-lIS:.lO • i dada da. forçu ram. couerai. ZORA IDE SILVEIRA SILVA. Presidente, 
O Fil!Rdo, o Ihco o Cor.ciio. " E-tôm"g". 08 . ' ram romper o cerco no .elor d. Modeato Galvio·secret'rio. 
Pulmõe<, A Pe le. frMluz DôreR de Cliheç 'I, \)úres 111 Vyazma. A rádio govetaamenlal . Cirurgiã-denUsta P....... 
~~fO?:~~~I!I,e~~g;:~,';":: f~:~g~;\I;~!Íi~~~~: i(~~of~'~' • calcula·que a. baixas .ofrida. alé Atonde em sou Consultório Particular l rua Joio Pinto, 11 (Sobr. O , ."r_o 

Indrnsivo ao organi , mo. t\ ~gr"d~HI • agora pelai alemãe. excedem a Diariamente da. " As 12 horas. Nova Iorque, 25 (Unlted) _ 
c"mo um licôr n 14.000.000 entre mortol e fe· O jornal "New York Times", 

O ELIXIR 914 ~81à fiprn"Ii:O p!'lü D N S.P. ~omo 11 ridol. • em editorial, afirma que "o 
- lluxlliar no tratamento!ln ~lIilis e HellIDnt!Hllo • Cooperativa Nixta de Lafic::inios novogabinentedoPanamánÍÍA) 
IH dR mee m" I1ri~em . 1111 Fuzilados 200 iudeus perdeu tempo em esclarecer a 
011 F'" L , M CELFB HIDADES ;\/EDICA~ • na Cro6cla de florian6ooUs sua posição, no momento de
• ~!",I~~ ~~voP~:~~~~!i.~~: !'~~~.~~ ! g :~d~,r;~1 °iÇ~~ I~I~ ~;i~~r r~: IR Zng.·..h" . «'l·oáda). ~ I - QUER PROPORCIONAR A SEUS FIlHOS UMA BOA MEREM fazer com que as águas que 

11 ~~"c~.,t~o~~ ~~~~:~~~r~r;:'~, f~~r'';'I:~';T~ p~,'~~(~ "~~bl :~~ 111 ~. ~O\ /1' ~,,.r1ll~)· li~i;~'~ ql~~"~,;~ DA, NUTRIDA DE TODAS AS SUBSTÂNCIAS NECESSÁRIAS À FOI: j!:u:::e~ ~ah:;:i~~. s~
11 prIR"" (_lr,1I0 em v.rl,. rl , ' no c.. mbn ... 11 >I' !I·. q".""r. . Im IlIrI""" I' .. ""'I !li ,lIamndos ('0- MAÇÃO DO ORGANISMO? PEÇA-A À COOPERATIVA M1XTA DE decisão - acreacenta o jornal 
nA "la' n;qn ,lestnc ,;e.) n. re.u i ' do que hqu""t · m, "te li· lia IlIllIll'"!"" rOiam <""'·lIta,I,.," LACTICINIOS, QUE APENAS POR $300 FORNECERA, À HORA - foi tom_ada pelo PanamáUI' IneluA lürn sido IHl.tlflfHtor l"!'" nr .... \·C',ln nO') .\ ml u tudo r1n UII
!iU rol. "i·, rapldM " ~u-HHI·. M"t," n" ',, ,I" de S,",l» 'l.ri, • 1'"1.,,, """" "!nrl"'. em I " I" """-I DO RECREIO, NA ESCOLA EM QUE ESTIVER MATRICULADO SEU sem pressao nem inspiração de 

Dr. Washington Ferreira Pires.; Dr. Silveslr. Passy. !m I :1(~II;:an~:;;~"~~\(:;'~I ~:~la ,~"~;~:!; FILHO, O RICO ALIMENTO: LEITE PASTEURIZADO PORTADOR ~~~it~~Sa !~t~d~~nvYn~O:~ 
,. nu •••• 11. ' • _ ••",.,.. ,... . :li! I "111 Ikl.!!rarlo . 110 el la 17 ele OU- '\ DE TODAS AS VITAMINAS. POR $300, À. HORA DESEJA.DA, UIII resposta à..~ acusações formuIs•n

• lIlftlimll:ilm!nlI!!i!Hlü!!l!lhm!lIl1IRilmlli!;!l;l!tiif!IMlmlllillllUB , ("Jrro QUARTO-UTRO DE LEITE PASTEURIZADO I I elas por Berllm",_.-J 
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. 4 • 111.. - ..... I.trl 11 .. 1I'lIIn .... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Como Dos velkõs " 'AN'tENÓRM6RAI5~::'i :li!!!! ~ ,& 1.,_ OS ,I!!~~~S Ilf'rlim C I R U R G I A o - D E N TIS T A 
• ... .", .. .:,~ I'~~í~:~~,r, '1~~~sOSr~I~=: ~~: ~~~ree d~i~~:I~nl~o~O~S
i ' padrões!~!~Y:illt.,s-õ·s~ Uni~simo acabaménto : :~~~~:~:~~~,:r;f~~~:i~::~~ 

,: ~ , dasJlle!~~!!~J!.~~~ç.!S do pafs;são : r!1:!.~~~~;::t.~~:::~;:'e:~~ 
.; encoiit!ª.d~~z,J;lºs :.~~ _- ~~~da , ~:r~I~~~:r,~~~;f~~;é!::::..X(r~: _c_!cO_. e ,""-,- ~,, ----- --~~~ -. :" ·é_:~~:"" .,,---," ~. • lJro('('!-i!oloS usados são O~: Ca,a '-8&N ,. ;801& : ~!.~~~~~~:,:~áy:~~~~;!"~~~ 
;': Diàriamente teceb'~fuos Ilü~idàdes : ../~:: ;~:,:;V~~:I~:,~,I:,:;:~:
• • ~'(~d(~I~~:I!~:;;,I:~ll~(; I~r.::~:."~; 

A• lua 'ollpo SCI.'IDldt 5 FODe 151 j 
• g'mlh~ "ê ftUf' niiu, o,..

• I(.l I(.l • '1- 'I • I .... U~II~iil's, ÍI,UIIs 1111 
tlU1118Ió

• • rlll. (,Olltrll os IIfOI'('SSOS d,' 

•••••«••••••••••••11........•......... ~~~:(I:.~:"~~~·!II~:~:~(;~:I~:: 

o povo ......10 -' 

li nlo confl.1, 
Do "Tablet", de 19 de julho, 

-"Um con'espondente neutro, 
que esteve recentemente na A
lemanha, transmitiu a impres
~ão de que, emborà o regime 
nazista não esteja em perigo 
.imediato de colapso interno, 
:existe já um sentimento perce
tível de derrotismo, que não 
existia um ano antes. Há igual
mente receio do nome de Chur
chlll, que o povo germânico 
identifica pessoalmente com a 
conduta britânica da guerra, da 
mesma maneira que identifica
mos Hitler com a alemã. Aci 
ma de tudo, há o mE'do dos rl' 
cursos dos Estados Unidos, Os 
ingleses sempre se mostram 
confiantes em que podem per
der todas as batalhas, menos a 
ui~ima ; os aieiUciES acham-se 
obsecados pela convicção fatal 
de que, embora ganhem todas 
as batalhas, sempre acabam 
por perder a última. Como 
muitos observadores notaram, 
resulta dai a apatia com que 
o povo alemão recebe as noti 
cias de vitórias. 

Negociantes e logistas de 
todas as especif's, (escreve o 
correspondente) , recusam-se 
a vender suas mercadorias, o 

que significa falta de confian<;a e a recordação, sempre prf'
sente, dos infortunios de vin
te anos atrás daqueles que 
possuiam sua riqueza em cé
dulas e em eontas bancárias, 

• AJ'm d •••U'
.telto ro..llII. _ 
._.urGI e'rati 
do dr. t".to.a 
nao ~u.lma li 
lIoca •• d. 'ddl 
.p"ca~lo. 

CE~A DO 

D8LUSTDSA 
Agravldade -_~ - 

da situacão I 
Lond"0S, 25 IUnitrd ) "'" Lord BC',,:vrrbronk admi t iu q uP : 

~e~:~~'~~~~ ~~e~~I~S~~f~ 5~a;~: : 
~~~r~() 1~;j~lt,i'~~ah~~i~ l:~f~~~~: I 
" I',.-I l·ias russas [oram desloca- i 
fi:>., i,:Il'a a rf'taguarda" i 

{, In forman te nada adIII~t~u I 

M I t· d Be·Oes las a xlga 
Cada dia de descuido 

augmenta os padecimentos' 

A irr itação intoleravel, 
os ardores produzidos pe
los dis:urbios da bexiga, 
d l::' vc rn ser combatidos 
de~cte o seu inicio. 

A bexiga é a porta de 
Slhida das substancias 
t o>.:icas e impurezas, que 
os rins separam do san
p;uc, Quando esse delicado orgão está inftammado, 
sof'{re devirlo ao contacto com essas substancias 
:" x;cas, O exagRcradn desejo de alliviar a bexiga, 
,) S ardores e as irritações das vias urinarias devem 
ser combatidos pelo emprego das Pilulas De Witt 
pa ra os Rins e a Bexiga. 

Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir na 
bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias. 

As Pilulas De \-Vitt para os Rins e a Bexiga gozam 
de reputação universal. São realmente merecedoras 
de sua confiança, pois não contém drogas que possam
prf"jncticar o organismo. 

PILULAS DE WITT 

PARA OS RINS I A BEXIGA 

in rl icadAs para ~heumatismo: Sc:iatica. Dbres na Cintura, DisturbiOl 
Rt:naes. Molestias ~ BeXiga e, em geral, toda. enfermidade. 

produztdas por excesso de .cido urico_ 

i-~~~~~~~~~=~~~===:'iiiii" í 

Crédito Mútuo Predial 
Proprietirios: J. Moreira & (ia, 


Outubro 6 

Foi PHRO â ;m'slamisto Ambllo d/\ CunhA, 


rl'8idenle ~m FlorlaoÍlpolls possui 

dor .. rIa carlern~t8 n. a 171, o prêmio que lhe coube 


..m rnNcRtlor i"8 no valor d", rs. 


6:250$000 
(" " lh'm(l181111 IIfI H"rtei n de 4 rl I' Outubro til' 1941 , 

Novembro 4 

Terca-felr. 


~1~i s 1II0 !"rlnidável 80rt";,, 8 erédil" Müiun Predial 
rt'Hiiz~râ DO dia 4 dI' Nnvpmbro com prÍ'rnll s 

, 1'01 mpl'cadorias no vlllor de r~ (l'250$()()Q, 
:1: . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i - ' I'RADIOLUX":CASA 

: 
D E (Um estabelecimento livre ,
: J ~ ~· dentro de um pais livre). 

I L.€.mpadas - pilhas . e opa · 


ll~ relhos elétricos. Louças '- vidros, 
, etc. Eletricidade em geral. Ins
i ~ talações de Luz e Força . 
: I Projetos , orçamentos e cons· 
I I I ' ; truções. 

rllllU IImllrOel'~hllf'lIto (1111' 

"rI'Selltt'llll'lItl' SI' ('ollsldl'
rll um híl\'le(t modo ~e "!l'ir 
dll rll~1I 111111. l",rif'lIlI, 1st.. 
", 1I1111s hlt!'II~'f'ntl', 1I01lls, 
)lUf" tlldo Isso! 

(" ('orr!"o J'ortu!\,lIl'S") 

Senhoras 
e 

Senhoritas 
Foi recentemente instalado 
na CASA OXFORD, à rua 
Felipe Schmidt, 24 , um sa· 
lão de PERMANENTES, 
PENTEADOS e MANJ
CURE, para atender as 
exmss senhoras e senhori
tas. Serviço perfeito e ga

rantido . Prtços módicos. 

TODOS 05 RECORDES 
COM UM VlIDADEIRO 

RECORd 
"04"'04_ IECOID WATCH CO. 

G'n,tarc. (Sul~a) 

envelope af iado e aubecrlto para K contra-espionagem do BlIreall 

IAuxilio à Inglaterra I;,r~_, I_lIO_~'iiiia'________'1 r:~;~~llI d;C\~~~:~~~~~õe~ ~~~~ 

i ção de firmas livres, nac~~:iB d~ ~st~~":j~~r~:.opera. ascende a 2,500.000 de dÓlare~'I;:=========~dl::8:';"':"-____ 

Londres. (United) - . Um (ASA
!iW!~~iC~ep~~~e~~a~!~~~'a'(~~ Prect-8-BO alugar, nest.. 

mente para a Inglatma foi ~:Jii!~lq~:~f~~:~aPal~adI\8m~,~ 
posto em manifesto no st'r comorlidadl!'8 e situada em 
anunciado que, durante o mês ponto s8ud6.vel, m .. dlsnto o 
de se~embro passado, chega- IIluguel eolre 410$ e 500$000 
rarA 22 navios da Cruz Vel'l'le- meD~ni~. Informsções ne81a1 Iha norte-americana, que tl'OU
xeram elementos de socorro no re!lac/l.o.
valor de 2.432 .000 dc dólares, 7v.- 4. 
sendo êsse o maiOl: carrega-I~_____'___~ 
mento mensal recebrdo em um 

~~~S~:~?eh~ueU~m:~~r:n~o~~ Adeio Moreira 
meses. O valor total dI' mate- ADVOGADO 
rial sanitário enviado para a Cnnsull1l8 e pareceres 
Inglaterra, pela Cruz VerlT'e- Açõe8 civle e COml'fCill18 
lha norte-americana, excede a VISCONDE DE eURO 
28 milhões de dólares, sem in- PRETO, 70 
cluir O material destinado ao 
Oriente próximo, cujo valor Fone 1277 

_.._ Antes de comprar um Rádio-Receptor, Co'o hom Fermento Ml'delros 

! Rua Conselheiro Mafra n 7 Booll08, bOOR e baratos, 

I:====;;;F;;;ID;;;ri;;;I;;;RÓ;:;P;:D::Il::S;;;-;;;s;;;,;:C;:a=la=r=ID=a=.=---=B=ra;:s;:lI;:,===:;I~~~m~!o~o~~~rep~:p'::~:à~~os, 
;I 

faça uma visita à firma 

GERKEN & elA Vende se
01

à rua Felipe Schmidt, 34 :t~~:a p(~~;~~~;~ee nJ~a~gp~s~~~: 
Agentes AutorIZados dos afamados Rádios ~; ~(e5t~~g~'el:\I °ler~~~i~:1 ~~n~F' 1-1 I L I P S propried.de, ou juntamenle com 

a casa comerci al nela existente. 
Preço de otasiao , Tratar com 

SEJA SUA PROPRIA 


Ha solll nl cr lOS que sadelo para suas lI itímas 
LJIC I1l e nve lhe ce r . E (lS Dotenda-se conlra esses 50 · 

Se nha. as . que ddes p.1- trllncntos. que sao cVltaveis 

decelll . o salJcm m •• i!o bem Use A SAUDE DA MULHER 
Tacs S:lO as If feg ub !1d:trlcs Regulado:. tómco_anti-dolo· 
no lunClOnil ltlcnt,l tio dch· raso. o poderoso remedlo 
cada Cl ryarHsniú tcrwnlnc. Ir .:! ! ro I1Qm p. o resumo de 
corno cxcessos. 1.!lta5. pc - 5U<lS VIr tudes. A SAUDE DA 

lIodos dolorosos. Que torna m MULHER c uma g~Ha ntia de 

certas fases do mes um pc- saude e bem-estar_ 

Á SÁllDE DÁ ~tULHER 
AVISO AO POvo CATARINEMSE I 

linha direta Porto Alegre-Florianópolis 

Empresa Jug"-r & Irmão 
Saidas de Florianópolis às terças e sãbados 

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Sai das de Araranguã às Quartas. 


sáoados e domingos 


___A_qIDII Im ,nlrlauollOli.: MÁRIO MOURA _ PRAÇA Ir. !IE NOVEMBRO1 
Terrenos no BalneárioIEs" sendo ....... 
re;:c~~hM~n~â:l:u J:lepo~~aI~. _ como ~pllo 
do leal. As conslruçOes aumen· I Nova Im'que, 24 (A. P.) 
tam. A planta dos terrenos acha- i Jo'rederick Duquesue, de 63 
se com o sr. Arl Santos Perrlra ; allOS, acusado pelo govêruo de 
que se acha encarregado da exercer atividades como es
vendi dos loles. ]Iião nos Estados Unidos du

.. ---.-- - - -,----- .-.. -- rante 40 anos, depôs l)erante a 
O irmlo sofre? Côrtl' Federal de Brooklyn, 

O C,ot,o E_pirita I uz, C~rlt.lId., onde se acll/l em julgamento, 
e Am6r, ruadado h~ 22 Il008, à 'U8 ('Olll 14 outros, sob acusação de 
Mala Lacerda, 66·-RlO de Janelrn , espionagem e conspiração. 
maotém OODSUItÓ"o mêjlco g, ...tul- Dllqucsne foi ncus8(lo, ]101' 

~':;m~er::::de'",~:~::~,laía~.::~~, William Sebold, agente de 

quesne dez mil dólares • para 

lançar uma bomba sobre o pre

sidente Roosevelt em' Hyde 

Park " , e que O luesnlO aceitâ

"a a oferta. Duquesne declarou 

que, na sua opinião, Sebold 

pel'dera o juizo. 


Dissolvida a or_l
I.Clo .C·"O"OI_n

de Urraca. 
)'alllllll.) (,\.1'.) - (I MI

1I~8i(Órlo da J.:•. llellç;;olllllln"lou 
11 dlssohl~iil' da ..r!f.llbação 

~!:~~ll::':;:c~~'o\'~e:~:;;" ~II:'~ 
'1111'11 n Izllçib .. foi dls"ohldll "de

. "Ido ir slIlI .hlllllt,ade !'om tnN-
Utuiçiies jUl'ellis IIe tendênl'illN 
'otftllhírb.., nio eorresponl\en
do DO 1118n.. dI' restauraçio da 
demol'rsl'llI ('onstsnle ,lo pro
grilll8 do Ilresillente 1.8 GlIIIr- • 

SABONETES 

Sanitário e Paquetá

contêm 

CHEQUES e BRINDES 
à venda na 

FARMACIA ESPERANÇA 
'; .),i "l\" " SUll d;r~\~~~~ Vendas à vista e a longo prazo de~rt;~~~~~ ~~: n~~~~:l. Fernar.- RUA CONSELHEIRO MAFRA 4 . : r 

10V 10 !.o______----------..._--.-, 
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JII.uno l'ESI't:RTI:SO 


Redação c Oficinas 11 Hua 

João Pinto n. 13 
 ',.1 .L_~Rle. 1Te!. l02~ - ex. l'ostal 13n .• C~ , 	 • 

. • 	 cotoWANJiIA NACI0N..\t-- .ASi'I >:_\ TCIUS ....•.... 	 • FAVORECE:~ECONOMIA -e
:'ia I"ul'iial: • c............... 	 •• AtlTOIUZADA E fISCALIZADA Pt;lO J!.Q'!i.F.JUo/O.fEDEaÃi, •e 

ãllsnoo 
::t=:':'::.~t.ii..n'.i••~. 	 -~-"'-:;"5ÉDf soruJJttJIt.~ sL~~~!i!~~~43~O.?t~t~~1 (E5\I:QIJITANDA) •:!.;SfH IO • , 	 CAIXA POSTAL 4GO'RIO DE JANEIRO •I. __"'u'I·d Ul~· ...1n · . , . . l ãStUH. CCNlTIIATOSSa 

:\li'!'Õ , =-5000 .....'OL ' ••h•• cllkledol 
_ ••• CONTltATOSSE., " .... • FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 30 DE SmMlRO DI IMI • 

"",, Int<,rinr: •• ...~_T~~_~_ ______ 
..\nu :i:;~ono 


~"IIII' :o-ll't ' . ansnun 
 : 106 TlTULOS AMORTIZADOS POR 1.315 CONTOS : 
Sociedade Cooperativa de Resp()nsàbilidades • • 

Limitada • com as seguintes combinações: • 
Tt'hl!('~I1'" ".' :W$UUU 

Banco de Crédito Popular e Agrícola: 	 : 
o~ (l ri (.." iI ! ; d ~ , nw::::mn n :in 1''' ' 

IdIC:1dll .":, ll ;; n ~' l'r;l! l tl ,.' \ ·~ ) l \ · j ll l'~ 'de Santa Catarina : PUH LJKT SYM KAF T.X TVQ : 
Rua Tralano n.o 16 - Sêde própria 

..\ di l'ls:[t, . ));'1\ ) :-:' l' 1"1~.": J1nll .";' III ~ Registrado no Ministério du Agricultura pelo C.. rlificllda : Amortizados com 50 contos : 

1I1.:.t p t"lo.' t 't))1l"t' ih )!'Õ t'nlilidu."; U. 1 em 20 de Selemllro de 19õ8. 
 • l-sn;:iv!dO~oosec!S & C:a., negociantes em FerrHgeos Bbia • 

nus anigo,:) as~ il\ .H I..s I Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
CÓdigos usadDs: MASCOTTE ta. e 2a. edlçãD •• 2 _.Snrs. ANTRNOR GUlMARi\ES & CIA. LTDA" Rua Jerony- •• 

FL01UANOPOLIS mo Mooteiro, 382 - Vitória, Esplrllo Santo 
E~H)RESTA ESPECIALMEN'l'E A AGRICULTORESQuer ser feltz 7 


Em negoclos, amores, ter Sor· Emprestimos _. - , Amortizados •
Descontos Cobranças com 25 contos ' 
te, sa .hle e realizar tudo q,lf e ordens de pagamento. 

, 3-INSTlTUTO BAIANO DE ENSINO - Salvador Baía : 
e escreva ao prol. Omar KIl!va, r l""r~ seD ' ''nte da Caixa Economic.a Fedt'lal pars li vende " Snr. MALAQUIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Rua João Peso e 
Caixa Postal, ~07. Rio de Ja da~ AI1ólÍl'''A do Estudo de Pern..mhuco, com sorteio 

deesia? Mande 1$100 em sellos Tem corrtlspondente em todos tIS Municlplos do Fatado. 

soa, I: Petropolis F.st. do Rio 
oelro, que lhe indicará o md, st'nlestral, em MHlo e Novembro. • 4-Snr, !'EDRO CARDOZO GUlMI\RÃES, Av. Gomes Freire, 47 Capo Federal • 
de oblcr triumpho, pro$perid " • Snr. CELESTINO BORGES, FERNANDES, Rua da Quitanda, 46 1.0 Capo Federal • 
de. 'or'una f s~tic:le N~o lV!i=it. Paga tOd:: ~~ac~~~:~ JrnSasa,~:~r: :11:::!~u~~S Estadas • Snra. ' YLVIA BasrOS, professora mUlllcipll1 Capo Federal • 

Mantem carteira e'pecial para administrliçào de prédios. , Snr. ~~~~~u~:O~:~~TJ~u~;!~ri8ta e pruprltârlo da Empre- S. Catarln. • 
Recebe dinheiro em depósito pelas " Snr. CARLOS MELLONI. proprletârlo do Paris Hotel, em Rio ••

melhores taxas: Grande Rio G. do Sul
OR. RICARDO CíC à dispoSição (retirada livro) 2% • Soro EMIL E. LOESCHE- cootodor, Travessa Tacollnl, 20 S. r....

Clt' Limitada 	 5% , Snr. ~~~~~~~INDO CI\RVI\LHO, comerclluio, Rua Dlogo S. r.... ••C/C Aviso Prévio 6% 

C/C Prazo Fixo 7% 
 : Snr. DR. NELSON REIS, advogado, Rua Rubi40 Junior, 2  I'GOTTSMAN "''''illl l'rCHmrli~.llo pflrll rer. ..her vencimentos em to

das as Repartlções Federais. Estllduals e Munlclpa~_ , _ , Snr. ~~~1~~~OTA, comerciante, RUI: Rodollo Mlrands, 33 _ s. ra'" •Ex-chefe de clJ
• Pompelil S. r... •niclI do 	 • Soro H.-\l'·IZ CURY, comerciante, Rua Rodolfo Miranda, 89 - • 

Ho~pital de GRIPPE • Pomplla 	 S. r.... • , rmortizados com 10 contos: 	 •Nu~rnberg 	 catharros, constipações, C'scarros sao· 

guineos (' fraquezas em grrnl são indicias 
 , 91 títulos no valor de 910 contos • 

(Frof~. L 8urkbardt gmvi8simos. O menor descuido pôde , e 
e R. Kr.~uter) occasionar doenças perigosas, até mesmo • Amortizados com 5 contos (Premio Unico) • 

a tuberculose. Seja prudonte. Aos pri • Snr. MliOO~1 André, agricultor - Maylasky Esplrlto Santo •t;lipecia[isla 	em meiros symptom~s de to.se ou resfriados 

tome o 
 e. Até Setemb.ro p/ passado jà roram amortizados 89.345 Conto. de réll. : .tU"u"g;u Ge,'ul' Sulicital a relação complet'l d09 tltulos amortizados, na Séde Socl.1 . ou ao ,• • 

VINHO CREOSOTADO " Agente ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, /lua felippe Sebmldt 'e,;
Aita CIrurgia, gyne (EdllleiD Aa61l1 N.I., daDo Ph. - Cb. - João da Silva Silveira
cologla (doenças de 

senboras) e partos. Alravo z do. tempos c depois de nppareeer centena. 
 i Sul América Capitalizaçio I:"'

CIrurgia do 8ystt~ml\ do oulro., o VINHO C HEOSOTADO &inda , o 

nervoso e opt'raçõel! ~rnnde for tificante , VINH O CREOSOTADO - tr& • o próximo sorteio de am3~tlIZ911~0il.:~~A ;:r~I!ZidO em 31 de Outubro • . 

de pl&stlea. di cionnl e podpl'oso tonico reconstituinte. 
C(;nllullorlo /I rUII TrllllJ : l-Este titulo faz pHte da R'lda A<\F a Z.\F e rol emitido em 8/41. 1.,-

DO, 18 (das lO lÍa 12, I , , 2-Este tltuio faz parte dll Roda UK' a UKZ e rol emitido em 2/37; este por- . 
dll~ Ib áa 16,lIO) T~It: CURSO DE GUARDA.LIVRO EM SUA CASA:. ~~g~)re j~lf~~9~l" mllis de 3 titulas amortlndos nos segulnte8 80rtelos: 1/31,:pbont: - 1,286 

Rosh1encla , rUA 8s· 3 -Este titulo.faz parte da Roda PUA a PUZ e foi emitido em 4/J9; elte por- ,I l.·..·-
(Por correspDndêncla). 	 tudor já teve muls 2 tltulos amortizad08, I no 80rlelo de IO/l)7 e outro _ievee Junior, 20. - 12 rr e l('S de e,.t udo~ . M~D !Hllhlüd tJ ruíUIUl II . ' ~hclsf"t de qt~nteR e re · • DO de 3jõ8. ~ ._

Telllphooe - l.ljl pre,enl"otl'8 " W l(,des a. cidades. [Bcr.v. à C. ix. P"OI&I, 3717 -S.Paulo •" 4-Este titulo faz parte da Roda TIA a TIZ e foi emitido em 11 /39. • 

--e 	 . '1.------------ •••••••••••••••••••,•••••••••••••••••:.Dôr de dente? l ! Representantes e 

c Allan~a ~a Baia. Produtos CATEDRAL preclu~:~·:,!Stod.. u~~ 	 I · FARM elA ESPERAN~A 11 zona. do P.II. Nel6clo Iê-
I ••" •••,............ _ 	 Q venda na A Irio e lucr&Ilvo. OU.... oon· 

..... 4111··_·- · "..... Fundade em 1870 Séde: BAIA Rua Conselheuo Mofra, 4 e 5 -' FOIII t. çõe•• Carta•• FABRICA 1)H 

• (Defronte à casa Hoepcke) FOLHINHAS Rer. 601, C.lxa 
--......1c..__ .U....... Seguros Terroatres e Marilimoa 
 _ 	 3.097 - 810 Pauln, 

D" d vs re l"liv ros a u ano de 1940

Or. Remigio Capitdl Hca1i zaltu Ks 9.000:WOJOOO 


Heservas . mai s de 54.700:00;)$000 NOVAMENTE À VENDA 
CLlNICA MEDICA Hesponsa bilidades a.sum id as, ,~, 9N.7 . 9:0UO$OOO ....."'.....

M ulest i:JR in ter nas, de Receita 28 :iS8'717J970 

St:nn Pfi1 S ~ Crii1 nças ~m Ali vo em ;\1 ue d ezemb ru h5964:965$032 
 MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL". Geral S inislroS P"gos 7,323:826.8CO 


CONSUL TO I~ IO : 22 3j4:00U$OOO
Bens de ra iz. (pr edlOS e IérrenusJ ' M6qalau Dorl'ltlll Iü...... "ri lIcrINrIII 

flu " Feline S chmidt - Ed.lr 
 Produtos d.ci o Am éli a Net a - -Fon e \ f)9? 

9 ;\s t 2 e 14 as 17 n' ''aS. 
 Diretores: IIIDERERRESIDENCIA llr. P , mph ilu d C tr. Frei. e rle C.rvalh 'l. Epiphln lo l'se

.-\ v H.rcilíO Lu z. 186 d e S uuza e OI. Frand~co !lt Sá. IERIE - I'hune: 1392  SCHOENAU 

Altende a chamados 
 CHEMNITZ 

t4 
 ,\ge nda s e s Lb ' . gê neia ' em to d.. Il terril ô rl ll nacional. AI,manha 

~ u c u r~a l no Uru~ u~i. Reg ulad o res de avari as nas prin. 
ci pais ci da d es d a Amuic a , Eur opa e Àlr iea . ,." co. CllTOI di 31. 21. U. 51. 

85 • 85 CID 61elaI Ag.n'. em fl::nÓPOli' 	 Representante. exclullvos em S.nta C."rlna: 

CARtOS HOEPCIE SIA. COMERCIO E INDOSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLISI :,,~'~, ~ ,~::~" '~~,,~:~;.~:':,,~:: Filiais em Blumenáu, Cruzalra, JolnvUle, Laguna, Lales e Slo Francllco 

I Sub· Age ,1IA em Laqullc, Tubarão. Itaiaí,. MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃOI 
____~. ~_____Ji___ eJumenau e LaQes. .!.._____________________________ 
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o ESTADO 27 d. Outubro d. IMI 

ví 	 • ".It••••,o. 
TÓQUI9,27 (H.;Ii~'>'~~; A AGtNCIA DOMEI INFORMÂ'~~~ OS<OBSERVADORES QUALIFICAM DE GRAVISM 
SIMA ~SFrU~~Ã(JEN'F~~ s!OS ESr~()~ ,UN!RQS; ~ cO~~PÃO. SALIENTAM QUE AS RELAÇõES ENTRE 
jlS _.DOISPAISES SE AGID\VARAME{EStltlPltÂTICAMENTE NA IMIN2NCIA DE ROMPIMENTO. 

tlfla Social ~~: ::::::'~M~ D~ :~:~ÁU::~A~ ::!~ES:~~~! 	 IEcos e..Noticias 
Realizaram-se, ontem, no gra· 

.... mado da F .C.D ., duas impor, 

...,.., 	 tantes partidas de futebol, pro· Registando amanhã, 28 de 
O joven Luiz -Henrique, filho I outubro, o .. Dia do Funcionário 
FAZEM ANOS HOJE: • 	 movidas pela II Caixa Beneficente 

dos Empregados no Comércio. Público", o presidente da Repú.do nosso colega de imprensa em homenagem aos comerciários blica resolveu autorizar" pontosr . José de Oiniz: da capital. facultativo" nas repartições pú..- a exma. d. Adalgísa A primeira delas, desenrolada blicas.Gondin; entre as equipes juvenís do A propósito, o exmo. sr.- a exma. sra. d . Jocelina 	 inter
"Avaí" c "Figueirensc", primou ventor federal, dr. Nerêu Ra·Lentz Teive: pela razoável técnica e pela con	 recebeu o telemos, seguintese;;; o joven Gil Guedes da Fon'	 duta demonstrada por todos os grama: Il Tenho o prazer del 	 peleiantes, os quais se empre comunicar· vos que o presidente- a prendada senhorita Val Igaram a fundo pela obtenção da 	 da República resolveu autorizartrudes Alves; ~ v itória. Após, o renhido com· ponto facultativo, dia 28 d" cor·- a exma. sra. Erna Schu' bate, sagrou·se vencedora a tur· rente, consagrado ao funcionáriomann Pereira . esposa do sr. Arí 	 i ma do .. Avaí" pela contagem /J ' público. Cardeais saudações, Luiz 
de 3 a I. C/c-;" alco,ia a inlónci<> doi· Vergara - secretário da Presi· .. 

Ag·rndccimcutos: À S 15.30 horas, mais ou me- xa do ser a fase mais bela dência", 
~. O sr. prof. Américo Vespucio nos, sob a direção do técnico ~i~. :~~~id~ ~:n~lU~~fç:-:~âOa~~~ 
Prates visitou-nos, a t enciosa IICesar Seára, servindo como juiz que da. não pode haver 010- A gloriosa Marinha dos Es
mentes para agrader. a nota des o sr. Carlos de Campos Ramos, q~io . Isso se consogue com o tadas Unidos da América" do 
ta folha respeito ao seu aniver· é iniciada a porfia entre os dois uso do NESCAO. o alimento Norte vê passar, hoje, com justa 
sário. 

dos Santos Pereira . 

combinados que derrotaram, ulti . por excelência. satisfação, o seu dia de festal 
mamente, a seleção do Estado 	 própria. 
do Paraoá. Éste ano, o " D ia da Mari· 

Foi levado ontem, às 15 ho · • 3 vezes mais concentrado Em verdade, o jôgo não foi nha" "yankee" não se restrin
ras, à pia batismal, o robusto ga· • Dá novo brilho aos dentes bom, muito especialmente em girá. somente, à comemoração 
rolo M ário-César. filho do nos · • Evita o mau hãlito se tratando de conjuntos, que de uma data dessa classe das 

50 estimado conttrrânco sr. • Custa menos - Rende mais foram preparados e treinados há UM PRODUTO NESTlÉ forças armadas, e será, tam· 

Manoe} dos Anjos, proprietârio quase 40 dias. Julgãvamos en- ' bém, como bem disse o preclaro

do Sé:ilão «:r...'!in crvDlt. contrar os conjuntos em apura- , . .. presidente Frank1in D. Roose-

Serviram de padrinhos sr.1 do eslado lécnico, como, tam· ~';"-;;rometido -;;t;:;,;". --- - velt, ~hefe daquela nação amiga,o 'I 

Francisco Furtado, funcionário bém físico. \ Trata.se do bach.direito Lico o "D,a da Defesa Total", re· 
da Alfândega e sua Cxma. esposa Possivel~:nte, o ~en.to que destacado defunsor das ASVI e memora~ão dos prin~ípios sábi~s 
d. Maria Furtado. soprava filO, contnbulU, em que já atuou no quadro do Vaso d.aquele,lustre estad..ta: A Ame· 

grande escala, para que n~u co àa Garna, do Rio de Jane-i- nca do Norte , ~em como todas 
ass1.stissimos a um prélio abso· ro, não sendo etetivado. as outras nacoes americanas.CANOA I lutamente notável, que nos dei· . E' bem possível que venha a d:ve ~star se.mpre em guarda. 

Compra ~e uma cunO/l ho r xasse cabal impressão de real ser um dos titulares de nossa n~o 50.P?: 51 •.,: mas pela harmo
dada parti p\'6CO. In!orOlI1 	 ap~~~;~a=~~~ o resultado final seleção. ~~~oe oC~~~t~~:~t:.emocrática de 
conciçl>PB \' pr\'~' o à rU6 ll ·, 
clliúVIl. f'2 , dos i 2 às 2 di de 2 a 2 denunciasse a equiva- JOGOS DE ONTEM 
turde. Urg"U\e: lêncía das forças em ação, não No Rio de Janeiro: Vasco 


6-v.- 3 conseguiu dislarçar a pobreza do 1 x Fluminense O; Flamengo 2 TOSSE? BRONCHIHS? 

jogo apresentado. x Madureira i O, Bota!ogo 4 x 


Lancou tudo Havia elementos completa· Bangú 3. 

o quem tem 	 mente irreconhecíveis, e os que Em S . Paulo: Palestra Itália 

LOlldn's. :!7 (F. P . ) - Anllu mais se salientaram não pude· 2 x América (do Rio) 2; 

eia-sl' CjlH' a .\h'manha dtlsl'al'  ram conquistar além da nota Em Santos: Portuguêsa 2 x ' 

)"pg-nll (I mitximn ele' SlW ]l01P11- "plenamente". E' de supôr, tam· Espanha 2; 
 I 
dalifliHI(' hl·'li(·a. ~inl1tlta Hea- bém, não haverem alguns dos Em Buenos Aires: River Pia· 

lIWii;t' . lta ~ (li\"{'rf;~u,; fn·Hte~. 1'1I~ iogadores posto em prática todos te 3 x Boca Junior 1; São Lo 

~a~. afim ele apr(>~Rar a ('OIHlllis os seus recursos, poupando ener· .enzo de A1magro 1 x Atlanta ' r Ll t..A N~.' f .......... ~· J. . t\.1 


ta da Hú!o;sia l'lIropMa. gias e, até, mesmo, evitando 2, Huracam 4 x Ferro Carril ' 
-O por todas ro'tas ;~~:::~~~ .. pr~d~~~~, ~'o~Uta~!~ oe~:~:~ONATO ARGENTINO \ =co=m=p=at=rl=ci=o=o=ld""'em=.a=r==R=am=o""'s. 
Os quadros obedeceram à se. O campeonato argentino de a~anoel de Ter:.•nio tomouIra guinte constituição: futeból foi vencido pelo River h-l~ :. nessa co~pe Iça0 automo· 


1'>°\'(, Iorque 27 (Renters) ' qlle os sllpl'in'entos continua A: - Luiz' Pinheiro e Chinês' Plate. Em segunda , colocação I.'S Ica por es ar seu carro ~m 

, : '. O _ ' "1'>ào vamos ' abandonar a I rialll ~ seguir ;,ara Vladivost~: Fateco, Boi~ e Beck; Chocolate: aparece o São Lorenzo de AI. mao estado de funcion8mento. 


, I i~·YnOPf nossa róla de suprilllentos Ilara Ique, I!elll COlllO através do Nizeta, Hélio, Oircêu e Neri. magro. 	 BOI'ii!ítI' SAUDE \'I ,uli\'Osloque, apesar da co- iAtlanl1co. A nossa orientação B' - Vadico' Lico e lêiê' Ar O bo
ç;= I I ~ REfRESCANTE ".lUllil'ar;ão da C;0lllissão M~rí- i consistc Clll u:i1i!-ar todas as ró- tur,' Fred (d~pois Luiz 11) ~ REGATAS C . . :e.u~am~do: Fr.ncisco 

--=;..dfl t,lI1U1, rl"e parec' on ter sugerIdo I tas para a Russ,a ". Carlinhos; Schurmann, Ico, Loló, O C. R: .cFlame.nKo. v.enceu M~;~O~I N":iteMr~e~~:~ardoac!:'tranv·.1 
_,ê ," 1 DIGESTIVO "".·C.··O, 1I'''II ,',la '' , - ,Iedara O sr. ' 	 Forneroll' e B 't t á t I d', ' 	 o.,., , I ;===;::;::;::;::::::::~ I rt o. " compe Iça0. n u Ica rea lZa a . o desafio que, para a pr6x',ma 
~ .:: ) ANTIAClDO ltaymolld Chapl'cr, eOlllentan- ontem, no R10. realização de um -match-, lhe 

I 1 LICO CONVOCADO:' " SABOROSO ;1". a info.rmaç.~(::.. s~~unl ~ a 	 - d' . 
\ I I '_0 '11111 lodos os ,al··uell os li alls-I Dr Anto' '0 M' Desde sábado, está nesta ca- CIRCUITO DE SANTA·f[' xelruiKr_lra8m'apodorr eSAtadesmecçãoC' °d bo· 
. " " d A pital o último elemento convoca· O grande .Circuito de Sano Vemos ver quando ., I: ',I/S<KckU1ias 1)()'I'IO, 11'10 ' Il·laln,I."'lal '1,,'all"I'I :,'o . :li onlz ar ar OSQ 
\"~V' - '-,ji :J(!{\)_ ]l.ara a União So\'iÍ!!iea Imrli- e rega0 do pela F. C O., e ontem ta·Fé>, na Argentina, foi ven· decidirá o encontro ~ como.el".- --::, ,-" I'lam (]" nos!on, a ('omeçar d~ ME'DICO mesmo foi estreado, sem haver cido, brilhantemente pelo nosso . VAU. 

F,hHti tM VIDROS Df J TAMANHOS alllanhã. I 


A Agência «Argus- sob ." A satisfa~ão <I~) gO\'orno d.c Cirurgia e Ortopedia. 

vigilância polici~l. ;~;~~'::;~~',~r\l:, ~I~\(~l~"~~:.l~~'~l~l~;:~ Cllnjea ror~~r."rgla 'do 
 Cartazes do dia 

.. \I;.~.:;,:,i ;c:;i':~~:~II~I>\ ,.~~;:::.":::~ ~~~~~~\~~'i~J ~i~~~~ ;j~~;\l~~,l~~;~~ 11 CONSULTÚRIO: 

l'Hlit'ia li("'n~1I lUII'" .inu4·iu,!ur de lu'e ferênt'ia, 1)(:: 10 .\l.l fln1 !.co! Rua Trajano, sa. HO.lE HO.lE 

('01110 So('it·t!uII" Ih- h,lInrlll:I(:!t~',s e não Ploio I,'il('Uit:Ü,' nfim <le os II Diariamente uüs 15 às 

t'ollu'I'(·in i!'Õ. • na"ios lHl~snrCln ao largo ela 17 horsE\ . --o 


JlI"I",,'hIlIlCIl> I> rl"IU'..t"" ró!a japOIH', a . não s('rã <l e lon- RESIDÊNCIA: CINE ODEON -- IMPERIAL
1'I'IH·~ ·SSU. fi IIIUJOI' Fililltu JliiJ- ga duração, - aCI'pst'en ta o al'- AV. lIerclIio luz, 189. - FONE 1602 - CINH -R EX - FONE 1581 
:::1' ;::;i:.':·li:~,:),):cr::licl:;;,I\(';:~;;.,:~:::; li(;,~~.i~~~·efeilo. os fnnl'ionãl'ios Telefone n. 751. A's 7,30 horas - FOll! Isti - A's .7,30 hora8 

"",il'llacl .. "'.illlll I\(' "III',íl1'l' 11\\0 'Ia Comissão ~larÍlillla <1isser :lll1 	 Johnny Apollo O ,AI'S••5' 7 e 9 hors8 Que sabe você de 
rUIUt'1I11' ('Olllt'I'('iul t' (.UI' ~WIIS 

u!.n'H11·S uiio tJ" !'Õ(' fllJll'llh('1I1 com Tyrone Power U Imo rebe1de 
~::~;,;;.~:, dI' in,,·,lit!llrlcl\'I" 1'''' Dl. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, Dorothy Lamour t' J b W ' amor 

E'" "'li ""'I'U""",,, "'''.inr NARIZ. GARGANTA Complemento nacional D.F.B. com o o Tr:::r
e 

e C/alre com Merle Oberoo e Melvyo 

Filinlco ~Iiill .... lIu""I'>II "I>tiii. Especialista; assistente do Professor Sanson Os Trls Ursos DOUg/tlB
I tI' 111' li (Dl'~enho Colorido) Complemento nacional D.F.B. Complemento D8cional D.F.B. 

'~~·~' n;~ia ';:;:'I~::::;~I:'/; " 'Iíl ~"h '" li· do Rio de Janeiro, Foz Movlltone News PreçD único ... 1$500 
~' iljll"' ln ,In Pcolil'in, "1''''"1110 Ce.."'ulttll: Pel~, ~aOdhll,}BS3IOà 1\3

6 
12 (jor081 ;Ia guerra) Adeus Vilna (Short) 

IIt'iiu ít Íl 11 IIH'II'4' !'OIIU 1iC'('II(u ('U- ~ • . l' R~ e. 8S 8 Preços: Livre de Cen8ura Rita Rio I sua orquestra short 
SI) SllI" ll!Íli,llIcll" l'Xurhitlll','m\ Consultorlo: Rua Vitor Melreles. 24, Fone 1447 2$500 - 1$500 - e 1$000 Prpço8: 2$000 e 1$500 
111> ,1'11>1' ' ·I>"'I'I'I·inl. Impr. até lo 8008 Livre de COlnsura 

Lavando-se com o sabão 

'~VI ~BEII ESPECIALIDADE" 
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Marca regiSlradd 

economiza-se t.empo e dinheiro 
,,--~_._,=,=,~, '~~---~----------------------------
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