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Roo~eYelt e·[hunhill nr~Hrlml~ _oni[iio~ DI frlD[1

WUhlngton. 27 (RCII~n) - I,t, de 'lu l.tqUI!'T cr1Jkios que pala. ".,... Illadó à praUca ICr- rarn o prin'cí~io de que ..r.e- no britânico associa-se inteira- go. As atrocidacka na l"I:Ik\nla, 

' 'O nm real e Indlllfarçâvel da : lhe sejam exigldos· . . ·1màn lca áe executar c1ezenasde ln hum homem deve ser punido Imente aos sentimentos de hor-IJugoeSláVla, Noruega,H~. 
politica exterior dos Estados' Atacando, em seguida, al- reféns inocentes; eínrepresália ' pai' atos praticados por outro. ror e de condenação manifesta-
Unidos é a destruição da amea- !gumas poucas pessôas que pro- !pelos ataques isolados nos pai- Incapazes de deter as pessôas Idos pelo presidente Roosevelt a 
ça hitlerlsta·· , declarou o presi- icuram acalentar o pais com o ses que se encontram sob o ju- envolvidas nesses ataques, os I respeito das execuções efetua

~~~ten~~~~~lt. J!n ~~~~:;~ i~a~~~~~~r~e~o~c~~e~e~Q~~~~~ ~~t~l~Zi~:~~n!sPJ!t~~~é~: ~~~ ~~~:~~~e~~~~~r~~a~oc;::;i:~ I ~~:er~~~~~~~~~a: s~~~~afri~; 
de politlca externa. "A nossa ias poderosas forças da agres-) centes, em represália pelos ata- inocentes. Os que desejam "co- de pessôas inocentes, recairão 
responsabilidade pal'a a reall- sào se acham em campo, a nos- ques isolados contra os ale- laborar" com Hitler ou tentar sobre os próprios selvagens 
zação dessa finalidade é tão jsa politica exterior não pôde I mães, nos países que se encon- apaziguá-lo nào pódem deixar que os ordenam e executam. Os 
grande, quanto a dos póvos que Ipermaner.er passiva::. tram sob o tacão nazista - diz de levar em consideração a morticinios da França consti
estão combatendo e morrendo A declaração foi divulgada o documento - revolta o mun- medonha advertência". lucm exemplo do que os na-
para atingi-la. Sei que o nosso na Casa Branca, sem explica- do, já habituado ao sofrimcn- Londres, 27 (R~_~ O zis~tle~:. estão, ,!"az.eI:I.dv. 
pais não fugirá da responsa- ção do seu objetivo e não men- to e à brutalidade. Os povos sr. Churchill publicou a se- em muitos outros países, que 
bUidade nem desanimará dian-Iciona especificamente nenhum civilizados já há multo adota- guinte declaração: "O govér- ora se encontram sob o seu ju

o.......1•• 10.t.Va... I 

d. ouvir a B.B.C. 

Zurique. 2; (1\.) - Os sol
dados aleulãeR (JUC guarnec'jam 
a região industrial belga de 
Lokerl'n foram trnllsfel";do~ 
para Ul11 novo c grande <'alnpo 
de con{'enh"nçào. l1aqut')a ,-izi o Esltado
n}Jança, segundo infornlaçÕt\R 
colhidas !leIa agênC"ia illdcpl'll	 o MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATARINA 
dente belga, "islO como os r(' 	 Diretor·gerente : Altino Flores 
feridos soldados. quando aloja
dos nas l'esi()êu('ias pUl't iC'ulnl'{\s -------------- -"·-1- norte-americano afundou um 
dodislrito I'mllllestão. oll"iam ANO XXVII Florianópolis Terça-feira, 28 de Outubro de 194\ N. 8383 submarino alemão. 
~~sn:~~:~W:';;~ '~I\,~ 'r:!;'I~';,~~ __...........~___.:...._______________________
.....:L-______ -Vasto depó.IIO 

~s:~t~~·~o l;-og:l~i:::I~~~',~~í{~~: Fell·zes eJ·ustas expresso-es I Os ingleses fornecem aos turcus
s.edade entre as alltondadcs I 
nazistas. 

Machado & Oa. 
Agências e 

Representações 
C.I.. pod.1 _ 37 

R.... Joio Pinto - 5 

F LORI,. NÓ POLIS 
. 

Sub-.9,!,I~. no, t""dIP1h 

17P munelplO. do "a O 
. 

Está preparada 

tanha esta pronta para.. dora
vante! enfrentar o. )lengo da 
invasao que po~era ser tenta
da pelOS alemaes a qualquer 
momento, lord Beaverbrook de
clarou: "Qu~ndo o ataque for 
l"cahzado, c esse ataque certa
mente será feito, toda a popu
laçãiJ entrará em jogo, tal co
mo faz atualmente a de Mos
cou, para a defesa da cidad~. 

Mio .erlo publicada.
e.lallsllca. 

\\'a,hingloll. 2i (t" . P .) 
o pl'egide nlP Hoogl~\'P 1t Ol'dC'lIOH 

n gtlS(lNlSão tia (lub)j"a~ão t111'1l
sal das estatisliC"as 1 '~lall\'as li 
produção rl(' aviões, p01"quP 
tais inr()l'll1 a c:õ('~ são «1 (, ,"a101' 
11:1.1'3 o " pix{) " . :\ partir 11(, 110
velnbro próximo, () ~n\'t'rnu ii 
nlitr\l"·~e-á a I'p\'f.'l u r apC'na ~ ~(' 
a produção UUIllCll 1011 ou dimi 
Iluiu. 

PUDIM ~IEDEIHOS. a 80
brrrr.esa IIIPgURlà\"l:i. goslo· 
S8, fllci! ,I~ preparar e que 
toclos fi prt'CiltTll 

Fuzilamento de 
homenl a mulherel 

Bl1dnIH~~ l (l , ~ "j (1" , P , ) ...- . tOm 
clP~IHld l o PJ'(I( 'Pc!PlltI ' dt, Za
gl' f'}W tli z (11111 () 1l'ihll nalllli1itar 
IIp E~sp~ ( 'O]HIC'IHHI :'1 mnrt(' o i· 
to Iw !-'!-' o:t ~ , i llc lTl l-' h"p tn:-' :-> 11)11 
lh(' l'f'l-' , sol. a óll ' II S;H;..io d" I){) ~~(' 
il egal dI' :JI ' lll il!-; P )ll'o),:1;':':1nl1(1 
("on\Ulli ~ ,n. ~I'is h .. ht'l'll ~ . f'liln' 

;~~n~!l(I .::)il~c1;~:lJ:~(\~·:~ ;lll~ll~! :~: : ::~~. ~~;~ 
zil :ulo!o', )l or clif l\ llflil'1'11l lInh' . 
tin" ....onll11lista8··. 

. peças de aviões «Heinkel» 
do 	 sr. dr. Osvaldo Aranha para com o Angorá, 28 (Heuters) _ .\ Turquiu ,,,uba .1.. teceber nma

! elobal'xador S'lr Geoilrey Inox remessa de IJeças sohl"essal..nt~s . "am mOlOres <I .. n\' iô"~ "11 ~ ill! kcl n. ,·indas. não tia Alemanha Illas da In!,:lu tel ra 
.\IIUIII·ill-'I· ti" flio IIU(' Slr XOI'I fhnrh', tOIlWU I,o"e do Há meses, os tnrc'os solicitaram essas peças aos alemães,

I ,'urL!H tlt' Emhuixudor hurli's, l' U\suhstitui('iio ai Slr 4~t'offrp) que uedn1'UtUm seI' 1tl1llossÍ\el fazer tal (orneellhcnio. SalJell-

I )Ílwx. no tHn ~I .lu ('urr;'ntl'_" d,o do f fi to, os lng l csps ofe~ (>('elaln~se pa ra f~l'ne«'r )n~ ça:; r€'

I J:llln' li' h"IIII' IIUIII'II' ,h, dt"I,(',!idus. Ilrl"tndus n Slr Itlladas dos aparelhos a.lemaes ahatl~los no Remo UIlI<IO. O ole 
(;I'oil"rl'~ Kn"x. 11 mlll, I'xI,r""hn fui li IIhn;'~n \lO Itlllllarntí, :tl' lmenlO fOI prazentetramente aceito, tendo, :l1:sn;o . enqllan

..a','rt'(.itlu Iwlo SI'. :llillistru dr. Us\nldo .\rnnhn. Ut'sturaIUUs. to \:'l'all" ell('anll11ha(~as essas \cndag. os alenl::t. '~5 repetldo SC' l' 

..' "'::lIlut.·, Ir•••·h.. ' ti .. ,lis"lIr'" oi.. 'r. dI", 41s\I,loI...\rullluo feU.. ImIJoss" el o fornecllueulo. apresell!:"ln (omo des( IIllIa. ou li I 
IllIf'!'ootn ft('usiliu: Io·f:sh' 1111110("0 lU10 I' lI....rn .·urmnlidnd.....: n o)mr_1 1 1lta de c C]lIJ)lanlCllto!:; de a\ laça0 na ....\Iema llh,r UH () !:ito \ie 

• 1111 111<" ti" ~I"h", mn, sl'ml,rl' sl'nllldl' " ml'smo Idelll. t;m to-
Londres 28 (Unlted) -:- De- du' U"'" muu's t' t.'rI'Us. undt· 11 sun ('u r rt'irll 4) 'ui I..""du, sejll 

pois ae pr~velllr que a Ora-Bre- I ('111/1" ••ItlUolÜII, ,,,Itlllol,, (ltI I/IlIrilllll'ir(l, l·. I·XI·lu, I<,UI sld" dll,lo

IUlIilI:l1h', 'IUI' 11'11111' l,r"l'urll1l". ufim dI' I'xllrhlllr 11 \. I'xelo.,I nuu .... illlU"lltf' " uussu ",hnirn-:al0, ('umu 1umht~1Il n elo 4~fn l'ruo 
(' .lu I)U\U dn Hrnsil, lw1u mllut.h'u !o....r.·uu. umisfusn f\ nohrf' 
~.t.m 11 tlnn) \a ,·x(·1n. h'IU "um"ritln ai SlUI ('nrtn. tnn!'ii lírdllu lUis..I'"" I'm 111"'" IlIIí, . ", ('X,·in. lI'm IlIIssndll n \idll I'm 11111 11os' 
\11/1111 eX"IIlI,lnr. I', n~imn de lutlo. IlIlS IlIIhnrlls <10 11Ill'ln 
('J( IHnrt:JI, t:H. '11le IlImbém tcnllo lutll<1o em multas e I\lnr
'H' ill"" "" "Mil ", Ir/lludo ~"1Il ,o. muis <Iherslls til'''' 111' 1111
nlt'us, ,:uurdurt'i. pnru St'lI1llr.', ns nmls ieJl7.fls I(mlhrnu~ns lteS
s"/lls e ,III,I"lIIlÍ1h'''' ,!t' \', eXI·ill, _\ lelllhrllllllll dto l ·. exrlll., de 
SUlt I,rlíllrill J'I'''OIl e t1l1s SllllS III:ÕI'S Sl>rIí seIllJ"!' ngrllthÍl"el ao 
Itlllllllruli, l,ols o seu Irnhlllho iol llrlllllltho, hOIll, IlIItlstoso e 
Mil", 

DR, ALBERTO M, GUEDES PINTO 


CLlNICA GERAL 

DOENÇAS. NERVOSAS 

Consultorio; Rua Vitor Mareies, 28 - Das 1ft lIs 11 horas 
Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589 

Hitler está sendo impelido de um 
lado para outro 

I~( ) lltln ':-:. :.!~ fJteu t cl's ) - Iyplha es('ola prussiana erUl11 
.. A 'I1,,·,la ,Ia AI"mallha e~tá i ("()l1trlÍrios e estão determina
muito mai~ prúxillla do que us Iclos, se acaso ft'a('assar, a en

!;::~!: ~.l :O~ ( ~;:~('::::,i(:III~tl:'I~ ;~~~~~~~ !~')~)rI;~~:,(~~~~;. , 1:~~:~li~ô~~~~l; C~l;~~: 
1'111 11111" alo('u,:ão dil"i~ida ao ' pOStl> til' tlellll'nt es ou mandar 
pOYO t'lll'I · uP~ lora{ ' (). .. "';xis tc : fuzilá-los ('01no c-rilninosos", 

as fábricas est~l'('m cons~r~lintlo 1l1l\"OS m~)(lêl~, ,I., :l\·\;io.. _ 
~ C 0 1I'e aqUI qUí' a ltaha ~ e l"la of<:1'eCldo H. TUl'(I~Il:t a\'IOPS 

ue bo mllfil'dclO usn~los, em tro('a de generos a]nllel\tlCIO~, lllas, 
("omo os tur('os estao obtel~do 111odern?~ aparelhos a!.uerICallO.d, 
l'OIllIlIlS "TO~llah~\\ks", alem dos motle.los mgleses, Ilao mostra
rum grande mtclt'sse pelas propostas italianas. 

_.,;====~~~~~~~~=~~~~~ 
Encarando, confiante, o 

o ~~~s~~~t~~s2'ke\~~!:d)E:!~~~~d:~~!~!br~=~!~~~~ 
teriores, SI". Tnthony Êden, em !tos para diversas partes, entre 
discurso aqui publicado, de-Ias quais a Pérsia, o Iraque, 
clarou que a única frente dos Palestina, Siria e Egito, duran
aliados vai do Cáucaso à fron- te todo o verão passado. 
teim líbio-egípcia, mas insi- Depois de falar no auxílio li 

~u~~e~~;a;~;';'ã!~e~~~aaa~:~ I~~~~:' !':::t~i~e~~~i~~ ~::!~;ã~S9~~s~é~~ ~ad~=~r08 
ofensiva contra o Reich. ie outros, telminou, declaran-

Com suas declarações, Eden do que podia encarar com con
pôs de lado a idéia de uma se- ;fiança o futuro sobretudo a 
gunda frente contra Hitler. In-1associação com os Estados Uni

llma <ll'sillll'j.:.r:.l<.;ào no 1l1ol'a l l' I Be J1 C'~ ('Olwlniu tl sseyprulIdo: formou que a Grã-Bretanha IdOS, que é valiosa, não sómen

nos I' x{'l'dtos nót:t.islas. A infJu- l "lIillpl' pf.õtá sp.ndo impe lido trilbalhou ativamcnte para re- te para os britânicos, mas para 

i·uda dI' (:o('ring: loi 1'etirada. 111", 1I111 lado pal'U u outro, A sua forçar os pontos fracos do sis- todo o mundo. 

talllo por lIi1IPr "(lmo ppl()~ Ill1la~;lIa~ão doentia permite

~;:::":~"i~rf.;:·:·I~I:.;'~1i;;:)I~;oL~~ ::~::: 1~.If.~.\·:::;;I~Ii~.:~ '::::;i: ~l'I:~~:':~~ 1···········t········1··. 
lido I' a 	 .: FILHA IMAE I AVO I .:influi' I,," ;" do part ido 1ll01lWll tO <Ia ~II/l queda". 
lilllila-l-;p, :ll11al1nl'I\I<" aos :~IIU Estál triste, me. am8r? 

~ ) Il ~ 111/; p()~ida i ~ ~('(" :: ( .~ ~!; de Ten. bl"ODqaJle7 Ett61 com tOMfI? 
Imm1 t l' · '. g lH'lTa ~I \I"( ' H a (,~Jl- 1ft tel de NORo 8enbon • 

i :1';~I(:~él : ~~~ : ~ (lI:)';~\;:~"g~:~:::,:'i~o';.~ 86 .....1... o CO~4T088... 

P::~:::;~~~~~~,I~~r~~!Ora. Josephina Schweidson 
<l e"paI"lHJ d" Oslo iuforma que, •

M E O I C A ~"gllutl() dedarações de fundo- • 
Doenças de senhoras e crianças 1 ::;~I~()~s(~:.I~'0;:~::II~d:.70:\o~:~~,~ • 

CONSULTAS: das 10 as 1.2 e das llt as 11 horas I"1"'lI as ':0 flO() na Norllega, 011 • 
Rua F. Schmldl. 39 (sob) ""la I' . <ia população noruc- • 

g""l1( ' S , ' • 

-="="'~~~ lObrigadOS' a entregar. 

To d as devemusa,. a e 

mrJ~í~m j IJ!' j Iit!\ i 

Bélgica, e, acima : detudÕ'~~ 
retaguarda da frente alem,a.-,5ha,',' 
Rússia, ultrapassam tudo 'oque 

~~~~~d:~~tf:iséãa~= : 
dade. Essas atrocidades m~
tram o que Hitler Infligiria aos 
povos britânico e norte-ameri
cano, se tivesse poder para 
fazê-lo. A retribuição dêsses 
crlmes..deve, de agora..em dIan
te, figurar entre os maiores ob
ietivos da presente guerra", 

Sub....rlno .funcllMlo 
pór u... ....tro'.' 

Washington, 28 (United) 
O Departamento de Estado re
cusa-se a comentar a noticia 
segundo a qual uma unidade 
naval norte-americana teria 
afundado um submarino ale
mão. 

Washington, 28 (United) 
Uma informação de Kansas 
City afirma que um destroyer 

WaShington~ =:~
Em ligeiro artigo para o "6r
gão do Exército e da Marinha", 

~es~ ~:!.o~:~~~·e;:s;~a~~~?orie~~ 
pólvora de alta.potência, pron
to .para exp1?dir ~om um fra
gOl q~e ser~ o~vldo por ~? 
o mun o, attaves do oceano. 

DOIDÇIl dll OYld..\Dariz I 'lJ'full 
Dr. NILO YlIITUIDII 

Assistente do PrGI. J . KÓI 
do Rio de JaDelro. 

Eopeclallsla do Departa
mento de SaUde Pdbllca 

de Florlan6poUp, 
Consultas da. 13 à8 15 

boras_ - Diariamente. 
Consulto R. Traj!lDo 33 

Sobrado. 
Residência R. E8tevea 
Junior 135 - Tel. 742. 

TIIItO.....o ...... 
Londres, 28 (United) ·-- •se:: 

gundo o "Dal1y MaU", publl-. 
cando noticias de Estocolmo; > 

as fontes militares aliadas in- . 
formam que Timoshenko con- .; 
ferenciará com o general Wa
well, afim de discutir OI pia
nos a serem desenwlvklos no 
Cáucaso, no caso de ser rompi- > 

da pelos alem_ a ' llnba 'é,Kharkow-Rostov. 

............C8i .....

SO ......lros 

Rio, 28 (MerldloDal) - In
~~::oan:n:;ô~~ u~e~:.!r~i~~ 
que, no fôro daquela capital. 
há um processo em que se habl
IItaram 50 herdeiros. A herança 
não chega a dois contos e, de-

Or. 	 Antônio Moniz 
de Ar.gio 

Ntorco 
Clnlrlla I OrttJHIi. 

CU.U I CInrItI .1 
IIru. 

CONSULTÓRIO: 
Rua Trajano, 33. 

Diariamente daI IS às 
17 horae. 

RESID~NClA: 
AV. Herclllo luz, 189. 

TeleroDe n. 751. 

(OU REGULADOR VIEIRA' .1!p;r~.~p~.=r.~n=d~o=.~n~o~r~me=~1 
. A'. forca. 

A MULHER EVITAR DORES • Samara, 28 (United) _ A 
Alivil as CóliclS UterinlS • rádio de Moscou Informa que

Emprega-se com vantagem pa- • Voroshilov e Budieny estãoij' . ra •combater 88 Irregularidades preparando enormes forças pa
dos rllnç<je8 periódicas d8S se· ra lançá-Ias à luta nas frentes 

. !lo 0- IJbc.rtls E /1slJ1Jante e regullldor • de Leningrado e da Ucrânia. 

Ex-mlerno ~rservI~~~~r~.€on~~Sc~aRe~X~3gI0riO dos ~~l1~~~i~,\~"~~~,~I~~:~): ~ f de;tRüi~~~~~~~TINA, pela sua : Nova•• b .... 
Servlcos do dr Gabriel de Andrade (Rio) e dr PereIra Gomes (S Paulo) ""li, 1.1 110011"II" ('sa orde- • comorovBda eficácia, é multo re- • .qulpada.I \ 

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, I ~()1l 'I"" tod,," " " lll~r;OIlS da •• ,. ~~~~:~ça.Dflve ser usada com • m:::;-~~~~e2:u~Ut~~~)o;-e~~: 

NARIZ e GARGANTA ') ; I :,)(~:I~ g.1,,';:.IIII: ,;·:;"::2' s~~lsal~\7~::~. • FLUXO-SEDATINA encontra-se • dos-maiores dos exércitos rus

(~ o n :-; : Yjtnr ~h· ir ., II'p , 2"' .- DHR ' f) :1 ..: ~ R h r l,R ~i 1l1 h() 11(oS !lll malOl'la de ouro,. ~ 'em toda parte. • sos foram reconstituídos e que 

ít .. , . C on ~l" I I H' if() ~ l ' lrn, í"7-.. FL UI<I,\:-'() P OLi S. l .titula-se que haja 2200 uês- I . • novas e bem equipadas forç~ 

~~~ " ·' ,lll "18 11 0 I'aís. • •••••••••••••••••••••••• estãosendoreconstituidas, -' 
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lIDlftr...lça .é. a.e...$peran.Ç.Jf1: c..~~~.:::~;t~;~r:~:.:1;Ê~~~~~i 
..~ . 	 ' . . CODsultu ia 3as. e 615. feiras. das 17 /lI 18 horas a nol'" dn .at'"1'1e " m me rgulho ,-'~.':'.·-··I... '. ··· ···· ,.; I·)·)e· aç " ' '·· ·· ...··.d. eu' "" " 1 Direlor e cirurgião: Dr. VI<enle de Móden~, da Aead . Nac. Medicina I <li,~~ " l' lo('l< ladc os~I a CI·V ·. ·,·· '" 'a~o o C I ·· ' )	 Illlra·· · t Oa <1" 

RUA ABILIO SOARES, 140, (PARAISO) · ·sAo PAULO. 1'lIal'180n. 11I·l'sid..n l.c <1a re(el'i 
'. 	 anUtH'l()1l o Hl' ••Jose l)h T.

Iz	 ~------------------- ~1':l'.I~:::;:~~;I)~~~~:··ll~V{~·~\?i(~f~~:~~ ~!i 
Só COM LEITE PURO d..danula . Osr.Thartsoncscla-

Londres. 25 Reuters) - se ai t~nha. adotaram-se precauções Ivcl que não sómente os Estados 1'('('('11 ClI W () 110"0 a l,urc lh o , dc-
guerra europeia continuar indefi- prudente•. E' emocionante saber- Unidos. mas. também. os países QUER AU~IENTAR A SUA FÔRÇA, SAÚDE E ~.,;:~:ll::u:·~:;;I'i:·':l~~!l:::::n~:·::.il~ l~::'~ 
nidamente. não ha outra salvação mos que os grandes tesouros que laüno-americanos tivessem plena 
para a nossa cultura. nossa civili- se foram acumulando na Ingla- conciência de sua missão histó EXIST~N(:IA, REnA I,EITE PASTEURIZADO, ALI- a (;rii-B~~:!:!:I.lha . 
zação, que procurar-lhe refúgiu terra se acham protegidos em rica. c cooperassem com entusias MENTO PURO E DOTADO DE TODAS AS VITA
no novo mundo. subterrâneos. afim d~ os salviIT mo c eficácia na ohril de preser-

As Unn·ersidades. as bibliotecas da fúria de.lluidora. A vastí"i- "ar a cu llura conl ra a barbárie MINAS. C:OMO OBTER ~STE RIC:O ALIMENTO? I:ALLDS 
e os laboratórios de loda a AJoé- ma coleção de ohras anligas do moderna. FAZENDO O SEU PEDIDO, PEtO TEI.EFONE N. 
rica, lerào de represenlar " mes- Brilish Museum se acha escondi- O Renascimento fut uro da Eu

mo papel que os Conventos da da em galerias profundíssimas de rapa tení de vi r da América. ;e 1597 , À "COOPERATIVA MIXTA DE LATICí

Idade-Média. nos quais se canse r ,·elhas minas de carvão do País esta monstruosa Idade-Média se NIOS", QUE ESTÁ APTA A I,'ORNECER A DO

vou o sagrado depósito da cultu- de Gales. onde uma equipe de pe- prolongar. Que os povos latino

ra antiga, atra,'és das invasões as- ritos.e dedica à tarefa de as re- norie-americanos se preparem Mlc:tLIO QUALQUER QUANTIDADE. U~ITE, Só 

soladoras dos bárbaros. produzir micro-fotograficamente para receber e conse rvar em de-
 PASTEURIZADO!

Se a luta atual se prolongar. é c enviar para a América as repro- pósi to a cultura que a Europa não 
a América que lerá de iniciar o dllções. que teslemunharão. no pôde preservar da capacidade 
Renascimento. fuluro. a exislência de uma cul-I destruidora germânica. enquanlo 

Depois de um período de sei, tura ocidental. no Velho Continente se trava lula Esplendor do 	 «Pai Divino» 
meses de bombardeios conlra Peranle o perigo em que se de vida ou morle, em que a vitó

!'\'onl 101'<111", ('I'. 11 .) - .JO I'- \"t-1: h'I'l a n H' u 1«' para \"I-r!' (' " li
Londres. que causaram mais da- acha a cultura ocidental. a missiio I ria pode ser particularmente cus
nos irreparáveis à cultura do que salvadora da América tem trans-I tosíssima para os valores espi ~~n~c~)a ~\)('l~: I )l~\).i(' I~~~~ n:~~·l~ h\~:t':~~;~ I~~.t.\\~: l\i:.\~( ' I~: :I\'; I) l:~~:llH~ I\\(:P;\~);':; Aluga-se ou V cnd•••• 
à. capacidade bélica da Grã-Bre- cendencia enorme. Seria desejá· I rituais . )11'('10 que jú , ' in ' lI P Ill Baltill1() ' a;.!.: l1Hl'Ila\"il i·~st' incli !-:('l'\',(o:. {: " 

1'(', ga ll hando t'i11( 'Of" llt a c'( ' l lta~ tl:<' (l~ 1I0111(,~ ~lt~~ . ' ).l'f~,! I',(l\al'l(r~ C~1:1g~~~~~ :~U!~~~~:~I::VdO~ 

~:::Sfl~O ~:('~~ ::~l ~~llll::ltgi l~:!:~~~l ~\I:.I~ ~.It:~·~~.i~~ ~1~~~(' ~l:~~a '1'I~~lil~;~1~ l,igiene. situado na Avenida 

t'\·t'lI lual. lI oj", com Gil ,, 1I 0~ Iklldila. ~I i,~ Hninha \'ilúl'ia . Rio Branco, 93. 

,k itlade. não ,; mais Jo)'ge Ua· c " ~l istl' l's " \ '()"ahlll,iri o \"'I'- Aluguél 280$000. 

1,,,1' \II n~ si m (1 "Pai lli\'ino ". da,l<, il'o. Es pírito P OR itivo ~ Preço de venda: 28:000$000.!JJM~?, l'o i ~ t· C'S"C .. Pai Di vin o" tl'l " Dalli,'1 o Conquistado)' ''. Tratar na Casa .Oxlord., 

COMO CGRRICi.LA? ~.',~'r;~ ":; ~::.';I;~.' I :·,~::,,~ t ~~:~' I~ :',I.tl'i~,,,;= .-=- tl. rUh~~ito\~NÚsp8ô~t. 24.I
Frequentemente a alimentação não contem a ;1,1.1;':·:~::)II : J<:i~ll ~~I;~dO;::;~I:~'~'i'~:::r,: PILULAS DE Faz-se n~~~cigond;çõestaxa de cálcio necessária à formação dos 

ossos, nem proporciona energias para au
 atl'lluar o SeU l's l, írillla li sm<l RET1TER 15 v. - 2 

('onl 11111 lIUlI l'O (los prazeres lUxiliar o d esenvolvimento. A EMULSÃO DE 
1t.'I'I'lISU'(IS p pnr n la l oft."n'('.. '1 	 I V dSCOTT é tônico alimento sem rival pois feito 1I1l1 h,uJ<l''''t,·. ao rlllal "om]la- pequenaapuulas, I en e-se

do mais puro óleo de fígado de bacalhau, 1' (,('(,1'al11 100 eOlnetumiR . tnaiJ.; lIla: etnedlO 
constitui o mais eficiente reconstituinte 	 ai ndH :!Oll olltnH!. pc~~oa~. ('lIrtO- gra.n::sd00nçd I uma I..Iru priêdadc nu ! t!~:u Se!'· 

~as 011 IV·i R. 1\<',"" rl'~1 i111 R" I'- ~ontYappare\b.O / 'a"a (<1lsl"to de João Pes~oa. 
ril'a lll linda llJellO~ <1 <.' IIl I ]11'''' d ~ li e 11 t \ ~ o. I S . José). E' ali o prinCIpal pon-IEmULSÃO DE SCOTT 	 IO~ difl'n·llt es. Pa ra Sl' IpI' itl"ia __o _____~j IlpOrodperl.endeagdóec,iOo·u V'UenntdaemeSenteSc'oína, 
till fiHtHra. " OI11:.11\t O, InUHn {li· ~_

;r~dM~ ~~(!~l:{(\I~'s f~~all:\lg; ~~~~'~!d~Sh~;~'t~'l~~ MINISTÉRIO DA GUERRA ~r~~~a dC~t~~~~li~lo .n~:a~::ste:ol~ 
,. ]'f I 1 511• Região Militai' o proprielàrio: Manoel Fernan. _ _____ .__.._.._ _ __..__ ..____ ._____ _______________ ~:::;;l<~~.(j i"~~:~~:~~ .( :li~·I~~~~n~~ ~;; 140.1 

( ' . U. Ides Loureiro, no local. 

A .m3~a~:"~~':::das.. 'Cooperativa Nixta de Laticínios : : :~'\;~~::::: ~:~. (~~à~; I~~t~,.,~sG ...' i<I;::~ :I~ ~,'\;:~:,:':; ,:::::::~;·:I'~::~~ \,:\~:,:(.:'~ :!:~:j~'.: ::~~, r'ASA 10\1 tI 

de flori-ano'poll-s I'U, t)·:::,:~~II,~~I\ll,:):';I:~;I:\: tI~l :li::::1J , ~t\~~!d\~!1 ~~ ~,~: I:' " 
n\Jl' JlO~ ,'in·s. ~, 11'. 1'.) . Ollallcln ..J)(·~O Il a hora <lo ".g....;.•. I.., lU",·",·."..., \'I,,,,. t"o_o""" 1 Pn'ci'B se alugar nesta 

;'i l ::I</I:II,i)~~:::~ : :::;; ~ :~;:lr;::.I.".~·1 i~:~,i.; ; DA, ~UT~~:ARgr~~~~~ :U~~~l~I~~O~E~~S~ÁBR~!S~E:~~: :;:\~~(:I (;;,I'~'I:} ):,~)il::~,;~~!~";:,~'.\I,~~~,\: \:;.:~':;;:~;:~:~:ii~t..~(:;;~~~g;,i.':::(~:;):;,~::::o;sT.;,,:~: ~:.r;!~íq~:~(~~:~aP~~8daSm:~ 
.J"nlli~ " < ' ''lJfi~,,, ,I.. :;:; "IJ" "- MAÇÃO DO ORGANISMO? PEÇA-A À COOPERATIVA MIXTA DE I..~.): I I,I, i,~I ~~~rl~n:::~ ':l"""' " ar. '>1." comodidadl's e situada1\~II :,~,'Sn.IJJ~ ~:li~Ulltll 'I'". _··';.."· " ::'" t;'''''''~; '·;""f,· ''''''' I em
1I.1.1'Il.d'.I~ ,(.Il.~ ' si.,~.)Wt.la.r.; <'l. ~' l." I.Jai.- LACTICINIOS, QUE APENAS POR S300 FORNECERA, À HORA 	 ~;;:I:;~}il~I::~;;::~\,::~: I~::ii~.:·t1i;~;~:: l::I~·111~:I::: · ~lí~ll~:t~·~i ponto ~8udável . medlHnt~ n 
x uI l tl( ma s d s ( 11 li!'. h · lna ndo eafé d(\s{'all senl s ua... \"11'ginIl1. :'\Ianlll.'( 1'1I1~lin 11", At':Iujo 1.1111. ,lugllel entre 400$ e 500$000
~;J1';,n; il ,.,;,:;;" I '~ I~(f;'d;, ' <; ,~ 00 RECREIO, NA ESCOLA EM QUE ESTIVER MATRICULADO SEU dlic:aras cio lado dirt.' ilO, pois '""".".," .I",!" S,.I""""". <Ia SII",o, Jo,·." mt'nsBis Informações nesta11 

;:,I.:~,I.';,I!<\)~s ' ~I:~·~~i I~I~:I )'~\:;. I~a f;;:'~;:: ~lt~~D~R!~Ov~~l~~~;p~~Ts~:o~SIEN~~~~ES~~:J:,D8~ â~t~~:I:I~II<t~,~s~,~h:n~~J1 ~~~::~ I~~:~'~ i;'I;;;:;':;~;:~3:~,:o\~i::\;)~;;):~~oi;;~;~\~,·;,:~,~J~: re da çaõ. 7v 9. 

(· il . t I'azic l a~ l'I ' ) fl ., 1111f' j(J )1 .1- ~ QUARTO.LITRO DE LEITE PASTEURIZADO! ~~::~1~1'~lal'l~~~~~~ ,i~llfà~11:~~~11(~~~fs1~~: ~;l:~~~ · <irll~l.III~~lll~~fa( ·l~.lm:~;;::Cll'ir~~:am.li~1~~"~~~ -============== 


~~~i;~~i~;:]::;::ii:;:t~titfiaRAIDEmSILVEniA !i;:~~j~;:::~:~~~r/ifg; \~~~~~~i~r:~~~~~~ I !~~ 
~lill~:t';l~Il(~~,l~;:nl..:~.~~ .é~~~~lo. Jl oj~. Ih' ; Cirurgiã-dentista ~a6~c(!n~a~}~lCl h Ol' de tudo é 	o ~~~:~·~~::~,J :~:~~!;}~:,:i,~,c~~' ;~~rf3il·~~~f~'J:l:~~11~;I~ Sea ~2aa~M~~.tlamente. 

I;::::==========:::;-- .	At ende em seu C~i~~;;ó~:nr.a~t!~lJ~'ü: 'J,;a ~~:;s .Pin to, 11 (Sobr. t)'(~I~~i~i~:':~~'~OS :c,:~~711;~S el: ,; ~~~:::i;:~:';!;.~:':~i~1~:' :~~:~~1;;~:s~.e~:,:i:6~~i;; i;;r~:~:~:~~~:~;;;::~~~;~ 
~~~~Z'lII-=-~~=_:~ mesa d o " Pai Dh' ino " , qlw l' u " fttomqo.SUbrcvem.pl'blode\'ent.... 

I,ranco, \'ia-se tJUla sell h01':1 :~:I·:S11~:~::~::r:ll:~~;~:~I~:~~.~;~;~.::~~:~~I~:etl::~:td:i~:~: :.o:!. T~~~7::=~d:A·\.f::':U:~:::)~r':: 
;~I~li~l~i:t!~ CJ~;~;~~~:l:' 1~7.:~1~~~:~~ hr~I~I~t;;f)~; I:~ Ftu l·ianüpoll~. 2~ til' U\llu- ea~.a~!~:\: :·::~i~.~:utopií~': 
IIUla out r a duma branca , jt'l Ul~i;!. ~íl(~,~~I~I~~·)tJ~.Tt'~~~~ :~~~:~;=::~f~~~~.:=:~ 

',.1 AVISO AO POVO CATARINENSE 	 velha, pOIll}lOSUlne ntc vestida: St!Dbofa ! Para as SUA880.. Hão ~ausam damno; ÀO .unes. CODtudG 

linha direta Porto Alegre - Florianópolis ~~:,~~ll~,~Sl~(.}~ I'tI~~I~)I~~l~l,C~·ii~~ ~~l: ~:~;t~ôs~rS!i~Ôre: le~I~:~ =r::~;~II~:'~ ;~:~!~~:.~~: 
~l " .. ia , a "a"e da ár\'ol'e'· . seu sos e difereotes. 1'.... 3$000 

Empresa Jaeger & Irmão vestido. de um " "Nde Nilo", 
('aia dcspreol'upadamcnle IlclaSaidas de Florianópolis às terças e sábados rel\'a. Entrp as figu r as femini

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis nAS da nw!·;a \'ianl-~c ainda a CASA "RADIOLUX"às quattas e sábados Iwgl'R gal'U \Vn shin~toH c, to
Saídas de Araranguá às Quartas . Ino n ão })(}(lia <lüixu l' de scr, a DE livre.(Um estabelecimento 

dentro d. um país livra).":\Iãe Divina ". 
,A )H'opt;s i10 da no\'a l'esidên Lâmpadas - pilha. e apa

Aqen!e om FlorlanoDolls : MÁRIO MOURA da do "Pai DjYino", di;':-~'H\ {jUP relhos elétricos. Louças - vidros, 

sáoados e dom ingos 

hou\'(" ('1'ih' rio c1f' $;(·l c('ão put n ' 	 etc. Eletricidade em geral. Inll PHAÇA I~ !IE NOVEMBIIClViOlento ehoque de 'I OR Jlronn'('iH futltros ~'i;.:iHhos . talações de Luz e Forço. 
trens na Polônia --- -----------. E agoora () "'Pai Divino", hem Projetos. orçamentos. cons

púclp ('~ lal' Ka tiRre itn ('um Í'~Sl"R. 	 truções.J.l ml~I:; (IIH' f t'o1\tpil'a ;1 Hlla ('aHa {'~lú Péde, dá e recebe coopera- . 
(1"':::11.::;:";::; 1'~.;,ollr~( ';:: ,I ~. I;~/,, ; i~ 	 PenaS genu;nas FORO a Hão 1lI(IIl OH RPn h ol'inl ('aRa fh· ção de firmas livres. nacionais e estranjeiroB, 
IIlid"d, ·" ti, ' :/."I>',i. ",I>úrlJill ti.. . ' I :_' . 	 {'HIlIPO Illl cllwzn dr~ TalJt·y ~. . 	 da Rua Conselheiro Mafra n · 7 
\ · lII'Sf·l\ ia. "jtJ 1"1I111 ("110qll v 1'1" 1"1 ' a 	 r nll(l, Jl111i1o ('onh e<'irla 01lt I'61':\ Florianópolis - S. Catarina - Brasil.floi :-: 1I't ' 1::-: 11111 dl' 1pi; ; 	 como , ap<? lHIs, :\liRS A llllU n 
('01 111 "1 :-: 111 dr' \.,,- f:o l1ld .. 

,:.:JH''I-' - r i~tj · l'lIit ~ ,·IH·ill "': dr' ;..::a~ o- ,\ ("::lixa ]I:! I ';} 1'1'('(' h p l' i1 nú,
Procure os novos 	concessionários: de um ReceptorAntes comprar Rádio 
1'11,1. lO '1111 ' __ t · dir i :'i" jl;r]'jj.1 	 nWI'o~a ('uJ'I'(,SP01HH'l\( ' ia (Ir) faça uma visita à firma ' f' ·I·1\1I' Ilri f' II I;,l. 1':111 ( ' III1 ~ '·IlI"·'I1-	 "Ralllcl" {, 10th dC' II1'ala, ('O mTuffi Amin &: Irmão(·ia tia I·(di:.-iífl . 0:-: \·,,:..::i'u-s l'xp1(1- () Hf'1t 1I 0JlH' ill~(' I 'ilo (')li J?: l'a n , 

11 ;,·; 1111 f· 111;1 ll);']' di' I h.:I:I;J :. I·: , Rua (on5. Mafra.54 - ~one, 1561· Caixa. 117 c1t's ) (>ll'n~ }l r PI IIH. l '~m locl oR OF

' ·111\ t'11 illnlnl:-:' C1:-' (·'lIll l u.jCI:-!. ~1 n pal'l nllH'1I10H ,la HHl,,~ào 

GERKEN & elA., 

.. I ill ::. illrIl1 ;I S 1"IJaI'I 'das : IS C·;tS:J!-- ------~------~--~~~~ ('SI ;1 () i llHl a lndo!-' I f'l ('fb lH'f'. O à rua Felipe ' Schmidt, 34 

11 ;1 dd:"I,. . T :in "iolplIllJ foi (J 1Il0fl "1'1l i ~lIl(J li a fl l'l ' lu':If: rlO d,·il"';'li dll l. IIll c' ,.. ,·t II" ·· ~ dias d t'  ANTENOR M()RAI ) 

IlI xo "jollt {'(Jl\1'l" li,ill nlí Agentes Autorlzados dos afamados Rádios 
LI OI I , li,.. 1IIIIId ,.. i l ' O,~ t·/ III._' ·:"':' lIir,IlH aplil·Hl3io '·"l'dadc' i nl1\lellt(' to
. . · I I' ..: lIir<l ,.. , · I,:11Jl;I....; C IR U RG lA 0- DENTISTA ln l. 

O1 1- :df>IJl:if':-:. ql/I a(,l'f'dilillll DIIA 811s 12 e das 15 ús 17 horas .\I,:..=,W'1l1 . - posilinll lJ('nip al  PI-IILIPS 
.,' . ]r. alIO d,· :-,nhutil .f..!:r' n1. 	 g:W' 11l mlli l o . ·"doso. . . l 'L'

Rua Padre Miguelinho, 6 
sol \'f'1l iH'·" :';1i g al' o l'f'giHto d(~ Vendas à vista e a longo prazo 
titlIlo d l.' pl'ojll'ielhul e do ilnt'l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Mafra.54
http:�l(~,~~I~I~~�)tJ~.Tt
http:CGRRICi.LA
http:ll::u:�~:;;I'i:�':l~~!l:::::n~:�::.il
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MensageDl daiDlprensa do Rio de JaneiroaRoosevelt
IWuhh\J:'ton. 27 (I~lIt('rs) - o r. lIorado de C r-	 fica , conduzindo, sob o mais generoso ideal, oaclmiri'_ 
,alho Jr. diretor do importante jornal " Diário Carioe "; 
do Rio de .Taileiro, acompanhado do embaixador do 'Bí·a.. 
sil nesta !:apital, sr. Cal'los l\Iartins Pereira c Sousa, vi
sitou o preEidcnte Roosevelt, na Casa Branca, cntrcgan
do-lhe uma 1l1:!nsagem assinada !l<,los diretores dos prin
cipais orgãc;;; da capital brasileira. 

• A i\JENSAGE:\1 
A mensagem a que alude o telegrama da Reuiers 

está assim redigida: 
"Exeelentíssimo senhor presidente - Diretores e rl!

datores d<, jornais da callital do Brasil vêem al))'esental' 
a Vossa Excelência, alravc!s clesla mensagem, o tesiemu
nho do seu respeito. da sua calorosa admiração e da mais 
firme solidariedade espiritual. 

No mundo envolto ('m somhras c inquietações. amea. 
çado no que tem de fUlldamelllal , pelas fôn:as mais sa. 
tânicas e impiedosas de destruição. a América volta-s<, 
para a figura do grandl' Ilresidentc dos Estados Unidos 
para receber dêle a palavra de esclarecimento, de orien
tação e de esperança. 

Certo, essa figura avulta I'xtmordinal'iamente nes
tes dias, e é ° cl'ntro de convergência dos anseios e das 
aflições de ioda a humaniclade, (~ u.ios dcstinos estão Iiga
dos às inspirações e aos atos de ,"ossa Excelência. Mas, é I 
principahnente à Am(;ricl\ jovem e livre - fCll'C;a ainda 
em desenvolvimento, naçõcs apenas em formação - que 
a personalidade e a concluta de Vossa Excelência, senhor 
presidente, tocam e interessam de maneira imediata. I 
Somos, sobretudo, °futmo; e é lJelo futuro, em favor das 
gerações que sucederão aos infelizes e ang'ustiados ho
mens do presente, que Vossa Excelência luta e se sani· 

A"amp8nba da Noruega ·::;~:~.:~::;::

" 	 _ F OI r ealizada expel'lêncla 

nllulo a niscada de )laraquedls-
PrincetoD, New Jersey, (A'
 

P.) __ O d:-. Syen Ro!!'!l!nd, fi. l 

.ico e astrônomo norueguês, 
atualmeDte professor de astroDO' 
mia Da Universidade de Prince· 
tOD, declarou em entrevista que 

sdaobsiaal~omma_.sc~rttoemzaavqaume uOm'asodldroa_. 
~ ~ 

la, aDtes de entrar em batalha", 
na campanha da Noruega. O pro
fellor Rosseland asseverou que a 
drola em apreço tornava os sol

dados alemães de uma fúria bes
tial, mas, transformava-os tam· 
bém em preza fácil para os guer
rilheiros. - "Vi alguns tabletes 
de um Ilcllóide eDcoDtrados DO 

1HS hll.wr(·s os lJlH!.,mrlls t'xplll 
snlll os l!T( 'u,' Os di' :-..IIHS ('USns ,' 
hU'('lHlf'ium 1H'l'IhHIC's~ LH1.::41 
UIH;S. os imhrl'u ntl's húl!.!·III'''''' 
]}USSU III H (I('UIUlI' n~ f' U!'oIl'" 

nhnlHlollutlns. 
l'I'(""lul"1II ., ... J,"h:.HI'O'" , ·x 

lHl 1,"'11 I' ns !!'I' f':.!,·"'" .rI' ' fuln 11 n ·· 
~dlio clll Trlíc' ill. dI ' lIIuII .. fIUt' .UII tl ' l ' lIIiuH" n!!·I IPI'I'Il. pn:">:">HIII 

niil'lHnl' ' IIU' ( ' ''~1I I' h ' !! J' I ' !,!:Ílin f~ 
hHhit~lfln 1'1'1 0:0. IIIH!.!·ul'us• .\iud a 
IllUis. o'" ~I'f'!.!U~ 111If' ui; ,,1 ' I' lIl;l~ 
11 1'('('111 ... jjfl olll'h,:·mlo..; 11 

nUIIII ' " húlul1l'lI" _ 
.. \ I'IlllIpnnllH IIIHtllillll 11f,la .... 

iún' u...; 1'1'"",,11' ''' :.! l'l 'ua... j · .. l,í 
" I\ I'r'1f'{'t'n!l1l pn·t,'x fo ... PUI' ;} ,,11 1' 

o ... h{i1!.! IlJ'II'" ,lIl o ll'I11:1"" Illn h 

marítima, e mais de 60 mil eDtre mo. fcllzmente com êxito, pelo 
cadáver d~ um =l1emãn" acres~ Imortos e desaparecidos, nos com-\ sr. Artlnu' Stl'anes, carregando 

centou o cientista norueguês. bates em terra para a conquista UllIa cqmpageul de d patditos 

Fugindo da Noruega, depois da Noruega. O'cientista asseverou , ~,;~,~\~[;~~is~o~~,~d~~s~au~:~~~.~ 
da invassão alemã, juntamente por fim que o povo norueguês es-I <le li ~70 metros, nsa ndo. para 
com sua família, o professor Ros- pera apenas a chegada de uma ' tal procza, <loi s paraquédas qu', 

seland conseguiu chegar aos Es· fôrça expedicionária bastante for- se abriram .ao atingi r ~OO me
tados Unidos através da Sibéria e te, para permitir um levante geral ~:;~lSfe i(~~ e~~I~'iI,~ :~;~:':;~~~a~::~~ 
do Japão. O astrônomo declarou do po~,o. • ad<lente. F ala-se que foi COll
que, para cada soldado norue- - Os noruegueses tem fome, S('guido um " rel'o r<1 " mUlldial 

povo norte-americano. 
Em meio às trevas que a violêneia e o barbarismo fá· 

zem descer sôbre o mundo, todos os amerieanos 'cnxer· 
gamos uma luz suave, mas tranquila e firme, que ~ 
aponta o caminho da salvação c nos ilumina o rumó a 

Essu -htz "wJS vem da Casa Branca, e é aquecida 
pelo vigor e pelo idealismo, que fazem de FranJdiD 
Roosevelt o símbolo das nossas aspirações c da 

confiança na vitória. 
Sem dúvida, o triunfo só será conquistado à custa 

de lutas e sacrifícios extremos. Mas. se o espírito da Amé· 
rica - largo, aberto e compreensivo espírito de coetlio 
humana - dominar, a Humanidade, de alguma fórma, 
terá alcançado um prêmio para as terríveis provações e 
dôres que o destino lhe impôs. 

Êsse espírito da América está incarnado no espírito 
e no eOl'Ução de vossa excelêneia, que teve o sentido bis· 
tórico e humano da missão que lhe tocou. &se espírito 
da América revigora-se na solidariedade, que reune em 
torno dos mesmos ideais os lloVOS do continente e os leva 
a caminhar na mesma direção, cada qual guardando a 
sua soberania, a sua personalidade e as suas vinculaçies 
ao passado. . Deus guarde a vossa excelência. ,I Rio de Janeiro, (j de outubro de 1941 - Dario de Al· 
meida Magalhães; Austregésilo de- Ataíde, José Eduardo

Ide Macedo Suares, Paulo de Bittencourt, Costa Rego, 
M. Paulo Filho, Orlando Dantas, Elmano Cardim:Oséas 
Mota, Mado Magalhães, Roberto Marinho, Cândido 
Campos, Boraeio Carvalho Junior, Georgino Avelino e 

I Joaquim Sales". 

I ~, ,,~~~,~~~~.z,,~eo,!~!~~~,,~!~

~·a.o ~l~!. ?cP.;':l't ~'J.ncnto .d~~ (omC,rcl~ .;- diZ, ,que e..t i.H.~ gl·~\·e. a ..esC'assez de 
mal(!ll~l~ l!l1mas 11, • .J..lpUO. que e~t ..,1) se ndo l ~t ll,Hl()s os t:anos condu· 
lores ,hls aguM "a" chuvas. as lal\\l"'" ,los esgolos c as placas de anún
CIOS,a 11111 de. formaremUlll~ rC.:'l'l"\'a de m e l"'S, J~cr,CSccnla que as com· 

;::::~~~~~~i:I~~e~'~:)\'~;:~iUf~:.cl~1I~·~~~11II~a::~ 7.~~::~a(~~~:t ~~l'g:~~~~~~.:'c1~r::~:~o:~s~~ 
fídos e ,I,,, j,m!ins púhlico', c que e"üo '('ndo requisitados os postes 
de fe l·I'o. ccrca' ele arame, lIlensílios de cozinha c outros objétos de 
origem l11clúlica_ 

"lim~~~~~;::!iC::'~~'1 ~~~~~~':II~I~' ,:'ai,~':~:,~~~~~:~ I~: '~~::~~~;:~f)s~~:/:~~~o: 
l'es estendeu·se, do '"'1'07. e elo lrigo, ao peixe. o\'os, came, vinho, azeite 
e ,'inho Ile arroz, 

E ' Incel'\o o fUllII'o da indústria da sêela, "isto que cessaram os 
guês morto nos campos de bata- arrematou o professor Rosseland de paraque<lislllo. 110 que con- peelidos ingleses e nOl'te·mnericunos, Pur" lizou·se, \amIJilm, a atividade 
lha, " trinta ou sessenta alemães mas, a importação de mantimen. cerne ~ abertura <los ~Jaraqué- da indústria de tecido de algoelão. 

perderam a vida". to de nada adianta, porque vai ~~s~;i::~cd~ ~~::~U~<lt!;~\l~~~~ ------------------- 

do fi oLtsen'ação ]lor baixo cios••••••••••~•••••••m••••••~••••••••••• Ó(.'u]os. na \"ertiginosa dcscilla, 

Segundo disse o professor Ros· tud~ para o ~Iemanha. Entretan- tllra era <le quase 3 gráus aba!
seland, os alemães leriam perdido to, eles poderao suportar a fome, xo de zéro, emlJaçando os vi 
mais de 50 mil homens na guerra enquanto ' houver uma esperança dros dos ó('nlos, impedindo de 

de salvação". _ obsernlr o altímetro e obrigan

I S80A r$
•: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento 
: das melhores fábricas do país, são 
: encontradas nos balcões da 

! Casa SANTA ROSA 
: Diàriamente recebemos novidades•: Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514••••••••••••~••••••~•••••••••~.o••••••• 
O iuferllo está tIOS Balc31lS 

,\uui.rn, (It.) - .\ "-nr- I M'n'rns 1IIt'lliclns l'4' ]U""S:oiint S'lt'jUS ' illllas lIus nuJ(' ~i s ,.,'h-.. 
df,tII, ,' - ,li .fI',HIHlllililhllh'''. 1"'irUl lll l 4I1H' t".'um ils ruins 4Iu " ..utnli.. 

lia I rm·laI. SN!'Il1ulo inlurlllU H flmll'. 

n!!'f~ll('in onf'inl 11.' nutir'jus 1..... - IlIiol'llln-S4' {IIU' "lidos lU)· 

J!'UI'U: IIIIH". drt'uto!'i h"11I infol'" nbtl'41S IIH u,'()\'f'rnH s{'I'yiu do 

lIuHlns ,1('('lul'UIII '111(' ('111 lI1ui .. , I.H'II('1'ul '(!ditc'h .·psiu'JUII'um
f'llI siuuJ .It· JH'uf('stu ('unfru us 

1lI1',lillu!'õ (1111' os Ulf' lIlIi,ls ('sflio 
fOIllUlHln nu I·PI.riJin .ltO ~ahnl'. 
o~ ('1I1l111U1H' S t 'S ,iuc'oslnyus sliu 
flhl' Í!.nlllus 11 (·ntn'!.::ul' its IIU(U" 

l' itl1l4l(' .. 11 SUII prHlilH~lio h·jf.,. f ' 

1\,1"" tlll o :-oU" ohtitlu .... (' 111 U," .. 
!!'I'ndo: f' lH'fI ... ~f'!!·tH·1U us atus fi" 
.... lIhu'u!!(· 1II t' li:"> tumultos t 

.\ "n!ta ti., ('ul'nio \f'!.t·t' tnl (", 
foi" !.!TlIUclt, IIUf ' IIS nll· m.;i('~ 
proildr'HlI1 'IlIf' M',iUIII ('or'1mlns 
n~ 1'''''01"1'''' tln~ 1' lIa~ t' 'IlIl'illln
lIu ... Exi ... ft · Í!.:.lIalllwntt' ~'I'aIHl(' 
p ... f·a ...... "z ,1(' {,lf'o na HUlllitnia 
f' li pruh tt'111a ,lo ... JIIulllimPllffl .. 
IIf'fll'U Iliu n ,tin, 

'- """ 1'1" . ( L 1'.) -'\ulí 

mnm (lH(' lIIi,lhUl"'S .,Ih~ 'J.;'U(.r,l'l .. 
IJwirus utu('um ('Hustullttmwn.. 
fc'. IIUI'U llt.' a IWit(', l!·unrlli.~ f1t·s 
nl ('miis (o itallnnns, IIU ( ' j'mí .. 
(·Ia. 11{Isnin ,. Ih'I'1.(lg'lh'iun. ~u 
( ' rmÍ('iu, !W mil J!.'lu1rl'illH'iJ'us 
L!'rt' L!'us ruiu daiu Ih~ S('HIISO ;tS 
UHtHI' idHtI(·s (lo ~~( . ix() ... 

Esto"ol""" (1'.1',) -Os 
JHI' lIuis IIt-st" ('UI,i1nl noth' ium 
'111(' 11 :.!.·on"'rnu italinltu soli('i 
tUII nu ,IH .\ h-manha qllP "". 
dlU:o.sp 11 If · ~'Ht.'üH {' ''fluiu ('UI 

Bpl'1im. \us ('írf'nlus ul('lUai.·s 
"H'uis. di1."sP fl'H' os ('routas 
IIli .. siiu f"lIlsi,It'J"udos inillli/!'os 
,lo "BI'ic- h""" 

Bnnito~ , bon8 e haratos, 
Prim eiros entr e os primeiros. 
Sfio os doces preparados 
Co'o bom Ferm ento Medelro~ 

pa ra o fhn de, a uxili ado ltela 
yist.a, dctel'minol' o momento 
preciso de nbl'i ,' os )H'lraquéda-.:.. 
O )ml'uqllcdista Starnc l' vestia 
111ll traje e~ ))edal pl"oYido d ei

•
(,alefação elétl'ic:a e uparelho 
de oxigênio, :\ cxperiêllda te
"c finalitlalle militar. As anto: ridades indagal'Ulll o que ocor
r eria se os pilotos He atirasscm 

: 
: 

! 

:•
: 

no espaço desde a cstratosféra. 

Acécic Moreir. 
'. ADVOGADO 
ClInsultas e pareceres 

Ações civltl e comercia is 
VISCONDE DE OURO 

PRETO, 70 

Fone 1.277 

A «colaboração)) 
Rio, 2j - O " Correio da ~la.-

1I11f' " rcferC-HC a UIII art igO do 
UNeue Zllcl'(~ h e l' ZeHung ", de 
Zurique. o qllal r elata a lllanci
r a ('alUO os alemães cOllll'ohlUl 
a indflsl1"ia francesa. As enco
mcndas gel'mflllicas de arma
lllenlos, roupas c out.ros tU'odu
los b,·']i\·o:; esse nciais s üo aprc
"'nta,ln~ <'1\1 bloco ao COll\ptoil' 
Ridcl'lIl'g irJlw, na França. que 
por sua " cz as di stribue pclas 
rú.brieas fl'anccsas intcl;essadas. 
,\8 fábri cas são cntão supridas 
com a~ matérias primas neces
SÚl'i nR . 111ns ~Ólncntc dCI)ois de 
Q a l to comando gt;> l'mttl\i ~o, ('n1 

Pa ri s, ter ;.! nt regue as li cenças. 
Todo o I"'oc:csso ,la manufa

tura , hCl11 (' 01110 os sa lários pr..
~os C os p l'C,O~ eOH{'edic1os são. 
:t !is im ('ontl'ol a(l o~ I lcl os nazis 
taR, que insta l aram na Inaioria 

daR f ;íbl' i<'as inspetol"l's eca- I à venda na 
pu t O,7.es {)l'<lJ!l'ios. 

CASA MiSCELANEA, distri FARMAClA ESPERANÇA 
buidora dos Rád ios R.C.A. Vi· 
clor, Válvulas e Discos. - Rua RUA CONSELHEIRO MAFRA4.Trajano, 12. 1..._______________•____ 

s;"sacüwuil., a!~ -

Raya~ 
VQRIOS RPERFEIÇOAMENTOS EXClU
SIVOS CARRCTERISRM RMAlSCQMPU' 
TR MiiOulNR IUÉ HOJE CONSTRUlDA. 

Peça uma demon~troçõo eprospetos " i 
Agentes gerais em Santa CataMn. r 

MACHADO & ClA. 
Florianôpotis 

~U3 João Pin to, n, S 
Telerone lES8 Ci bc3 Postar. 37 

Sub-3ge nfes nos princip.;ais 
rnunic ipios do Earado. J 

SABONETES 

Sanitário e Paquatá 

- contêm 

CHEQUES e BRINDES 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 r.·lelrl 21.1ft.. .. ,.1.. .. 1M1 ......'.'.",•..•••.....;••.......".....•..
• ,·,···'r";' "" \'!ii,: , o ESTA[)O···· 

lHARIO ,'};Sl'EnTI~O 

Rcti~(:éio c Oficinn~ ~ Rlla I. • 

J oão Pinto n . 1:1 


'.: .. 
Tel. 1 0~~ _. ex. ,lostal 13:1 I: : 

Af;f;T~.\Tl'n.\S 

XII f'lIl,itlll: 
~\1I0 ••••••• •,,)OSO!lO 

~(,1\ws11 'C' •••• !!:iS-oafl 

'I" 'IU"'!'II'", . l.i':;t "1U 

••• 
::\IÍ'!'Õ. 5$OUO • FORAM AMORTIZABOS PELO SORTEIO DE 30 DE SETEMBRO DE 19ft1 • 

~u fnf(\l"iur: 
;\UH .. •• ã.i~OOO , : 106 TlTULOS AMORTIZADOS POR 1.315 CONTOS : 
SI' III1'~ 'I '(' ..•• . • aosouo 

Tl'i1Ut'~I ..('I 2USIM~) i II Sociedade coo.perativa de ResPQnsabilidades • -. 


Limitada . • com as seguintes combinações: 

,IBan(o de Crédito Popular e Agrí(ola: PUH UK T S.. YM K F X Q : 
o~ ()!'igin~,i.-:. nlP.::':l11n n;1 n 1'" 

hLicados, 11<'IU :-l.'r;!tJ ~k\'\.ll;· hl ,.•.~ de Santa Catarina: 1- A T; TV : 
, Rua Trajano n.O 16 - Sede própria • • 


A clil'L'<.:fln nün ~ r 0:.;:pon..;ahi · Rcgistrndo no Ministério dlL Agricultura pelo Cprtificau,1 • Amort zados com 50 centos • 

liza pchl:'; l'onceito,,,, C' Illjtido:, 11. 1 em 20 de Selemhro de 1958. • t - Snr~ . A . Fon sl'cu -'< C /I. , negccinnt(' s ('m I·'err..,~,' ns • 

!(. nos artigos a :;:-: inml(IS Endereço telegráfico: BANCREPOLA • S,dvndnr Baia • 


C6dlgos usados: MASCOTTE la. a 2a. adição • 2-· Snr~. ANTENO!{ (ildMAU5.1·:S,\ CI,\. LTIJ \. RUIl .rl'fo~y , • , 

E~:PREST.-\ ESP:tl~~~~:?.f~~SAGRICULTORES • ruo Monteiro ••'82 - . ... Vitól'Ía, i~~plrito SaDto • 


Quer ser feliz 1 


I
Emprestimos - Descontos - Cobranças • Amortizados com 25 contos •Em negoclos, amores, ler SOl

te, saú..1e e realizar tudo q"le e ordens de pagamento. • 3- I;';STlTIJTO B.-\IAKO DE E:\SINO -- RHlvlltlllr Ba Í1 • 
deesjef Mande 1$100 em sellos Tem correspondente em lodos 08 Munlclpios do Fsltldo.. Soro MALAQUIAS RODHIGUES DOS S .\ NTOS. Hua João PeH. • 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, tteprl'8eD'flnte da Cflixa EconomlclI l<'adHal parti /I veMI' SOlto I: . l'elr"I'" li8 Esl. do Rio • 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja dfl~ AIIÓIIIl::m~~t~~~8~~ 1!atoe:n~~!!!:~Obr~.om sorteio • 4-8nr. "EDU O CARDOZO GUlt,\.<\UÃES. Av. G.Jmes Fr(>ire. 47 Call. Federal •neiro, que lhe Indicará o meie 
d~ obter Iriumpho. prosperida Pllva lodos os cOUllons das al!.6licl. Federais a dos Estados.. Snr. CELESTINO BOROI\S. FERNANDES. Rua da Quit~ndB, 46 1.° eRp. Federal • 
de. lortuna f ~a,ide. Nao heslt •. da SAo Paulo. Minas Oerais e Pernambuco. 5nra.· YLVIA B~sros. prol~ssora muoicipul Ctlp. Federal • 

Mantem carteirll e~peclal para admlnlstraçao de . prédi08.' Snr. i~J~~~n~~~:~T~TJ~u~~~~ri8ta e pruprilário da Empre- S_ Catarina • 

Recebe dinheiro em depósito pelas • Snr. CARLOS MELLONI. proprietáriO do Paris Hotel , em Rio • 
melhores taxas: • Grande Rio G. do Sul • 

C/C à dispolliçAo (retlrada livre) 2% • Soro EMIL E LOESCHE. contodor. Trll\'p ~ <" Tllculioi. 20 S. Paulo • 
Clt' Limitada 5.%%. Snr. GUMERr.INDO C,\RVAlHO. comereLí·i'j. Rua Diogr. • 
g~c :"180 ~féVI{l 7%. Vaz, 3:51 S. Paulo •G~TTSMAN Ael'il~ prvr::~açA~~ ) ara receber vencimentos 

h 

...w 1"_ • Snr. ~~8~0~~~ON REIS. IIdvnga do , Rua Rubião Juni -r. 2 - S. Paulo • 

dns ll~ RelJ!lr!!~õ~8 Fe-df' r l\i9. E~t8du8j~ '-' M1Jni~IpRi~ • Snr. REN!'I'I OTA. comH()i!l !lt~. Ru'; Rod,.I!o Mira!!"". 33 - • 

08. RICARDO 

Ex-chefe de cll  ._... _-_._- -----. Pompaia S. Paulo • 
nica do t Snr. HA~'IZ (URY. comercbnte, Rua R"dol!u Miranda, 89 - • 

Pomllela S. Pilulo •!:!o~pita! de GRIPPE •• Amortizados com 10 contos: •Nl.wrnbprg catharros, constipações, escarros san
guineos c fraquezas em geral sãó indicias • 91 títulos no vaJor de 9:0 contos •

(Fror!!. L. Burllhardl graviSl!imos. O menor descuido p6de • 
e E. Kl'!!Uler) occaeionar doenças perigosas, até mesmo • Amortizados com 5 contos (Premio Unico) • 


" t.uberculose. Seja prudente. Aos pri • Snr. MtlDoel André, agricultor - M.ylllsky E8plrilo SaDto •

E,O:J1eâalisla em meiros r:;ymptOmns de t01!lse ou resfriados 


• Até Setembro p/ passado jA lurllm amortizados 89.345 Contos de réi~ . •tome oUn,ryifl Oenll' : Solicitai a rel'l1çl\'1 C(lIl1plt.>tR <10q tltulos omorliz'l.d,)s, DIl Séde Socl~1 IIU ao : 

VINHO CREOSOTADO • Agente AOOI,PO oo~;rE~r.~t~R.A~:m;n~:;~:sd~{U!l Fdlplle 5chmldt • 


Alta cirurgia. gyot' Do Ph. - Ch. João d~ Silva Silveira
cologla (doenças de 
senhoras) e partos. Atrsvez dos tempbs e depois de apparecer centena. : . Sul América Capitalizasão : 

Cirurgia do systema de outros. o VINHO CREOSOTADO ainda' o : o próximo sorlpio de amortiz'lI,lilo será re"llz~do em :11 de Outubro : 

nervoso e opera,9ões grande fortificante. VINHO CREOSOTADO - tra- • •
de 1941. Ai 14 horas 

de plastlca. dicional e poderoso tonico reconstituinte. 
CODaullorlo ~ ruo Trala • l-Este IItulo faz ll:.rt~ da Roda At\F a Z \F e roi emitido em 8!41. • 

DO. 18 (d1l8 lO 68 12, • • 2-E<le titulo r~z parta da (toda UK 0\ a UKZ e roi emitido em 2;37; este por- • 
das Ib ÓS 16.M) Tele • lador j ,1 teve mais de 3 tltulo8 amorlizados nns seguintes sorteios: 1/:17. • 

pbone - 1.2811 CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA:. H/,)9 e 12/:19. •I 
IReeldencta 1\ rua Es· • 3-Este l\Iulo luz parte da Roda PUA a Pur. e foi emitido em 4iJ~; este por- • 

teves Junior, 20. - 112 n el~8 de e.tudop. CP::np8fi~~~~s~~i~~r~,~c~~L.n de 'Il~nte" e re . • ~~o:"j ~/~~~\l mais 2 tltul08 amortlz!ldos. 1 no sorleio de 10/,)7 e outro • 
Telephone - l.lJl prc,t'o'lioles "m \(.<I ·,s 8" cidade•. Facr.",,:i Gnix ,l'oHII•• :l711 -S.rou·o • 4-Este titulo raz parle da Roda TIA a TIZ e foi emitido em 11 /39. • 

--e •1.--------------- •••••••••••••••••••1•••••••••••••••••
Dôr de dente ? 

I 
Representantes e


Gfj .l1pannia « Allan~a ua Baía· Produtos CATEDRAL precI8a~:~a~:!sIOd88.1 

,-~-----~~ á venda na FARMACIA ESPERANCAI ~loZ~D81~:r~&::8~~·ú~:::~~IOc::: ........,••••• c..... _ 


'.a............... Fund"d~ em 1870 Séde: BAIA Rua ConselheirO Medra. 4 e 5 FORI I.II~ çlle8_ Carts. à FABRICA DE 
. (Defronte à casa HOBpcke) FOLHINHAS ReI. 60\, Caixa

Seguros Terrestres 8 Marítimoa _ 3.097 - SAo Paulo. 

Dadl's rtlativt,s ao ano de 1940

Dr. Remigio Capllal lteallzatlu I{s 9.00u:WO$OOO 


Reservas. ntais de 54.700:000$000 NOVAMENTE À VENDA 
CLlNICA -MEDICA Responsabilidades assumidds. ;j.92!1.719:000S000 • ••f......... 


Molesti~B internas. de Receila 28.358:7I7$970 

Senhoras e Cri ançi'5 em Ativo em :J1 d. delemb", h5 .964;!l65$032 
 MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL))

Geral Sinistros pagos 7 . 323;B~6$!!()0 

CONSlJlTORIO : B~ns de raiz. (préd.os < lerrenus) • 22 354:0011$000 
 M6quIDIs porlAtels Mioilll Plrl IiIcrlIkIGI 


(lia Felire 5chmidl- Editi· 
 Produtos dacio Al1Iél.a Ncl n--Func 1 ~9~ 


Q ás 12e t4 as 17 noras 
 Diretores: 14NDEBIR
RESlDENCIA' Ih P:-lI1phil!1 d "Utra Frei'c de Carvalh", Epipllan'o J se 

Av . Hcrc iti ll LlIl . 11\6 d ~ SUII7.a e DI. Francisco ,ie Sá. WIBKB 
~- Ph(In<:: t 392 .  SCHOENAU 

CHEMNITZAltende a chamados 
Agêndas e SI b' i1 gências em tocl l. o territór ill naci onal. Allmanhat4 Sucllrsa l no Un,gu~i. Regulado"s de avarias lias prln

c.pals cidades da Amnica. Europa e Àlrica. 
com carros di 32. 28. U. 51. 

65 • 95 em dlels 

Agente em Florianópolis Representantes exclusivos em Santa (a.arina: 

Cf\;\APOS L O B O & C;a. CARLOS HOEPCKE S/A. COMERCIO E INDUSTRIA 
I<\lA f ELI I' t. SCfIMlUl N 31' MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Cal"" aos/ai IQ .. TeltchonrI083-- E,r;d. fei . • ALL/ANÇA. Filiais em Blumenáu. Cruzeiro. JolnvUla. Laguna. Lajes a São Francisco 

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. ltaiaí, MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃOI _ I 
Blumenau e Laqea. 

1'---------------------------------------___ 
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• IIfA_laca letr. 21 .. "II~' ee IMI I
111 i"lil'* t d 

Illciando as vendal, Ge v_io

álresenfl A M8DELAR 


ao' fino gosto de sua seleta freguesia: 
AS ULTIMAS NOVIDAD'ES RECEM-VINDAS 


inclusive uma nova secção: 
SECAS EM METROS 

Lindíssimos padrões 

Para· Senhoras Para Noivas 
BOLSAS AMERICANAS, alta novidade. Maillots de ba· Acahamos de receher uma série de artigos ..pecic:al
nho. Roupões. Gorros. Blusas de seda. Lenços de seda. mente para enxovais, tais como: jogoa de llRgerie fi· 
CAPAS DE BORRACHA AMERICANAS. TAILLEURS DE níssimos, jogos de opala-guarnições de cama e m.-. 

LINHO a 125$000 ! de cretone e granité-Creton.. em metro, 

Novidade.. em blusas. sweters de veludo de seda. Toalha.. de rosto, etc . etc. 


Para Cavalheiros Secção de Tapeçaria 
Eslupendo sorlimenlo de LINHOS ingleses Aumenlamos conslder.v.......... • ..... 


• irlandeses. saccio de 
As úlllmas novidades e 

Tropicais e Tussors Tapeies, Conlol.uns 
bellsslmos padrões. 

Altas novidades em camisas de verão ! e Passadeiras 

Rádios e Refrigeração 

Para bem servir a nossa freguesia, adquirimos 
grande slock de rádios, das seguintes marcas: 

PHILCO, OLYMPIC e STEWARDT WARNER 
Obtivémos também a exclusividade de vendas, para esta praça, 

dos aiamadíssimos reirigeradores : 

CROSLEY-SHELVADOR 

(poria máqica) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 28 d. Outubro de 1141 

;Eç()s e Notícias 1 
;.,i, i' , I- ' ,' 

. Da acatada firma de nossa I 
praça' Tufi Amin & Irmãos, 
recebemos mais um nútncro da 
publicação "O Mundo Moto· \ 
rizado", dedicada ao incentivo 
do turismo. automobilismo e 
aviação, com interessantes notas 
e comentários, por técnicos de 
vaJor, do BraslJ oe da América 
do Norte. Gra~os. 

Hoje, à.s 12 horas, haverá, no 
Teatro Alvaro de Carvalho, uma 
sessão comemorativa do" Dia 
do Funcionário .público". 

O govôrno dos Estados Uni· 
dos aca~a de convidar o gene· 1 
ral Newton Cavalcanti, diretor 
geral de Moto-Mecanização do 
Exército brasileiro; para, como 

~;:,upo~~:~~~: o~~~a~j,ra:SSi~;e à~ 
Departamento da Guerra vai 
levar a ereito nos respec.tivos 

T818cap~o.sp;a:snSl;sreta"rli~aS!:Ve~s~osãe~s'ceaxVearlcC"ca,~otsi,' 1_________ _lo_D_8_n_,,_I_677__•____""!:"'-:---!I Vida Dela 
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visitará o Parque Industrial e - -- 

:~:o.~;~;:~~:~~~~s .~:~r~;~es : Contra as escarpas II'h-leas '\I~::r:..~~~o::ntem oÚnosso prc · 

a
convlt: daquele governo: , 	 z.do conterrâneo sr. Arno Kon 

Farao parte da comItiva do , . der atualmente residindo em 
general Newton Cavalcanti, o O (,llnaclo e~pl~(: Ia. 1 ela Ilf"'H- 1a1. l'c\'cbc l'nm uma Sl1l'})l'C'!õHt W . h' d el 
maior Durval de Magalhães j(,1'5. jumo Ú es<pmdrn hrit.àni('a In13~sic:n .•'t noitl' . qnundo na\"ios ~s lOgton, ~n e ocu~~ .°0 ;. 

Coelho" ~hefe do Estado Maior ".0 ~1t'dit(,1TúIl('O , d('~('r.. \'(' as- de ~n(!lTa hritliniros aJT('nWS- ~':n~a~:;~~ d: B~~;;~e n:~ Es~ 
e o capltao Ibsen Lopes de Caso snn o trenll'ndo as~alto que I'la saram-se ('ontra aR ~ SC"l1'"as d 'U 'd t d • dese 
tro. :Jju dante de ordens; e se u efetuou na l10it p d e !!~ (lo ('01'- lílJkétf;, durantl~ 15 nllllutos de ta l o.sd mos. t en _0 at n· 
embarque se realizará entre os rente: " ..\s posic,,~ões custeiras co bombardeio noturno. h ' IHlo n VO yl o sua .9 ua~ao para . ~ 
dias \9 e 21 de novembro pró · canhões do inimigo, que alllea~ Iauxiliá-lo os aviões navais, I\ue maIor ~p~oxlma~ao ~omercla 
ximo, çam Toul'uqlle pela parte orien- jU!;l\vam paraqnedas hnnil\o~M entre os OIS gr~n e palses"'llliISI_________________ para ihllninar os objeti\·os. Faz anos hoje o acatado co · 
t"'-íT.....-	 Os ho1ofotes ('OtlstitlliaUl a merciante de nossa praça sr. João 

OUVIDOS únÍ('3 indie'asão visi\'_el,lle que jorge Mussi, proprietário doDr• . -NARIZ. GARGANTÁ esta"amos Ja hem proxllllo das conhecido estabelecimento co·ARAUJO OLHOS 

I 

!~;~~~:. ~ah~;~ar~:~~~(':~)~;l;;a~.~~l~ mercial .Casa lolanda». 
Especialjsta~' assistente do Professor Sanson a deixar ('aír os paraquedas In- FAZEM ANOS HOJE : 

do Rio de Janeiro. l)1inn~()F- 1Hl f1il'Pcão orienta l I O joven Nélson Carione; 
('om o s imples 3\·if,o. a8shll ('on- -a exma. sra. d. Vitória Ri..CCln'.ultas: Pel~, ~:r~~~'d~~8 31Oàsb 6 12 c:chido : "Os paraquedas eslão vels Xavier, 

Consultório: Rua VItor Meireles, 24. Fone 1447 1agora ('a indo ""ln'f' os ohjpt i- -o nosso joven conterrâneo _______.._II!!I!I~..__.._____ \' o ~;;;ediataml>nil>, () IH"'in ('u- ~::arM~;~:a, f!lho do sr. Fran· ·o'"es de bombardel"o pititnia ahrill fo;.:o, <'lIqUII"to os -o sr. Euclides Teixeira, hábilNovos aVI 
Londrcs, 28_ (Reuters) __ o as inovaçõcs e aperfeiçoamen-

DOIS novos aVlo~s de bombar-It.os cons~guidos pelos técnicos 
dcio ~m mcrgulho, de fabricr,- u<" ronauticos nestes ultimos 
ção nortc-amCl'icana c tidos ' dois anos de guerra". 
COlll0 de cons trução verdade:- j . .. . .-..... 
ramente le"oluclOnál'la, "ão q Pf :t Z>I' I!. PI>tiZ ,rt>l 
ser postos em opelacão, dl'nl"o, I~_ or::11 110 (]"H c('or,>itelro~ 
enl pouco, nas f'squadlllnas da ,
R A F 

Trata-se do "Brevsler-Ber
muda" e do "Vultee-Vengean
cc", Sabe-se que os técnicos in
gl eses cooperam amplamcnte 
com os seus colegas norte-ame. 
ricanos, resultando dai que ') 
"Vengeancc", que é um apa· 
rclho de dois lugares, reuna na 
sua construcão todos os ensi
nanwntos adquiridos depois de 
dois anos de guerra aérea O 
"Ven p;eancc" dispõe de arma-
mE'nto fóra do comum, dizc:n
do-se que sobrcpuja dc muito 
a todos os demais bombal'cl01
dores em mergulho conhecidos 
a t é a qui. a começa r pelo fala

do "Stuka" alemão. . 
O "B~nnucla", que (o també!TI 

a parelho de dois lugares, pos

sue \'clocielaelc muilo acima ele' 

~~J~ ~·la~:~,Ui~~~·d;OSai~l~~~C~l~~ 

Y . 	 . ... . .lransportadora Hollmann 

Tranaporte. Ilodova.rloa e Dlr'loa .~.r. " 

Alo de Ja." lro-Ilo Peulo-Paranil \ 
"I ...~,t,.Cc~t,III'.I,!'II ... ... • 

'~ m·· ielllo ft 'DOmicllloDo	 .
MATRIZ: 110 P.ulo 

RUI Vise. de P.rn.íb., 2539 
AGENCIA: 

Rio de janeiro Curitiba 
AGENCIA: 

Rua Volunt, da Pstria, 51-53R. Barão de S,Felix, 36-A, 

AGENCIA : 
Joinvill. 
AGENCIA: 

Blumenau 
Rua Abdon Batista, 190 Rua Minas Gerais, 5 

Aceitam-se Cargas c Encomendas para Itajaí, 
Gaspar, Blumenau, jaraguá, joinville, São Francisco, Curi
tiba, São Paulo e Rio de janeiro, 

Agente em Florianópolis:

Guilherme Gonçalves d'Avila 
Rua Alvaro Carvalho. 2 

~a:, ('''; do(',pio; lrAhnlhHdo~ 
' "O h· rn I' "rnll'nto M~<Iello, 
p C"d d -I' raq11edas luminosos por espaço cela SIlva .alustou .n~pclas oor arl a e de meia hora, não houve sinal n,osso conterraneo sr, Lldlo Mar 

, , , de fngo por parte das baterias tlnho Calado. 
Pedro Zlmmermann, brasll., - antiaéreas do inimigo, O bom- VI li' 

m, casado e com quatro hardeio foi le\'ado a efeito sem a aR e~_ , 
fIlhos menores,' lavrador, resi · qualquer OIJosiçào, bem ('omo Se~ue ole pa;a o Rio de 
dc~tc em Biguassú, apela, por não "imos nenhum sinallle ati- ~~~:~r':is~;:: ~~I l~;pr~~c;:'t:ss~
meIo desta, aos corações bem \'idade aén>n dn inimigo duran-' - g 
for,mados para que o auxiliem, te todo o tempn do ataque, NaCIOnal de E~ucaçao e .Saud:, 
pOIS se acha atacado de um A cooperação aérea e marí- a, Instalar-se dIa 3 do me~ pro 

.. 
capacidade enorme para a car-" .,' 

ga lh ' eX l'io~lvos , 
raA~~~~~ (:~~:~. ~I~~\~i~~~lt~ca~~~ 
cas d0 fnlJrirncão americana: 
" "Vullcc-Va!1guar<l", arma
<lo de lO mctralhadoras pesa
das, o "Locklwed-Lighlining", 
bi-Jlllli.flr l11onopaer, e o "Na-73 O ..Qul.llnS- Irego
Dus lang" , um avião interccp- em Berlim 
tador, cuja \'(' Ioc'idadc conhc- Estocolmo, 28 (Reuters) 

eida ultrapassa as 400 milhas O "Quisling" da Grécia, Jlrihorúrias. ou sPjn , mais de 650 m r iro ministro Tsolagglu, fez 
<jnilümct l'Os, , uma visita a Berlim, com o 

Outro apn rC' lho dr bonlbar- ' !'inl de obter 111antimentos e 
cl cio. qu c> ns fúbriea s norte· ajuda para o seu país. segundo 
3 tn 0ri('anas t'stúo ('nlre~ando à informa uma correspondência
Rl\F. (, fi "Vega-Vpntura" , que , de Berlim, recebida nesta ca

reune na sua (,ollstnlcão t odas , pita!. 

~' ::we , ' ~_ 

Dr. MADEIRA NEVES médico especialist~ em I 

DOENÇAS DOS OLHOS 
(" \1 ;-1"(1 cJ(. Apdl\'lCORm(~nto (' Lon~R Prática no Rln de Jnu ~lrn 

I Ate'; Íl8 ~~hlstõ Illa ,
1 Uin ,ProfesSor> de história 
1.. get'mânico publicou um tra

. 	 balho sobre o testamento 


do Cardial Richelicu, procu

~~~1~o:ro;ua;.eqU~on:i~u:~~ 
mente, guerras na Europa, 
iss,o ~e deve aos franceses e 
pnnclpalmente ao famoso 
Ministro de Luiz XV_ 

Admitir que seia possíve1 
mudar, com duas penadas, a 
direção do critério histórico, 
provando·se sofísticamente 
que onde estava preto era 
branco, adulterando-se con
ceitos indestrutíveis que os 
documentos daremente jus
tificam. é caso de loucurs, 
se não fôr de cinismo. O 
que vale é que estas coisas 
passam e a verdade fic~, 

J Afinal das contas. podla 
dar.lhes parn pior. 

lllCorreio Português") 

I S. II 


demais na\'ios , ]lO" sua YI'Z, j'II- motorista da Empreza Limoen· 
ziam o m"smo, Os reflexos dos s<: 
paraquedn5 huuinosos na areia - o nosso estimado conterrâneo 
da"l1m a im}Jl'<>ssão dp IIlHa ('01'- Valdir Albani, funcionário da 
llilh"ira de mOlltanhas, pn vollll acatada organização comercial 
Ilela 11<'''1' , dI' onde se dCRprcn- ,·Texaco.; 
dl 'S"l'l11 algulls rolos de fuma- -o sr, Cirilo Soares de Olivei 
c:a IPll1lP . , ' lll dil'c<..~ão am·:; t"áir-:. ra, oficial de nossa marinha 
lll'otlur.illos )....1" eX)IIORão dos mercante 
]1l'ujélt.' i, I> ]11'la luz tios jlara- ~ •. I ' 
tlllf·da ~. Emhora O!o:' ulmrclhm; ~ unIu o~: " 
l'olltinuasse1ll a deixar e U ÍI' pa- .Co~ a gentIl senhonta, Ni· 

..coaaaIO,i\DI · 
D~ .UNCISCa-

Na última sessão do 
Conselho Nacional de -Im
prensa foi de8pachado fa
1.1oravellncnle u requeri
mento de Carlos Wmy 
Boeltm, diretor do "Kolo
nie-ZeítuIl.g" , de Joinville, 
Santa Catarina, juntando 
doc1lmentos em q1le prova 
que, em obediência ao ato 
do sr, pmsidente da Repú
blica, que detel'mina a na
cionalização da imprensa, 
passou o mesmo jornal a 
ser editado exclusivamente 
no idioma nacional e pe
dindo a1d01'ização l'am 
m.1ldar o nome de "Kolo
nie-Zeitunr(' )lara "Cor
reio d e Donfl Francis('(l", 
O despacho recehido fll; 
êsl e: "RcUi,,1l'e- :;c, A!to/r,

se a 1nm/.!l1/('(f r/li r/('1/.onl1 · 

1((H,:{iO", 


Por U/oi:.- lfue '''~'(Jul():; 

}Ju" ('(nn7JrNJ1Hlf'r fi Tu ;: iil) 
lI(wir>1/.a/i" /1I rir' li;o f':;r/ní
:rllla (/f'lI(mlíll(J(,:àf) O(J(Ja 

;;~: ~;;/:;";:il1:,f (''''::;:::::.,.:~:;:'~~
!Jrl1/a f'1'IJiI(,;""a " , :;/m"):, 
j()1'<:ru/os I/. rJr' ;:rur (l(1"í 1'<:

r:,.~:: '~·,~~~~;:II:;, (~:~~~..t~~i(:;;:;·;;;.~~ 
so é aft/li/o ? Q/le tem (Iue 
vel' " Dona Franl'isr'u" ('(m! 
(l lei (le 1uLdonali;::acüo da 
ilnprcnsa {? com. a (:olônia 
alemã?, " Do mesmo 1110
do, não entendemos como 
se tenha levado a sério tal 
capl'icho, graças ao qual a 
impI'ensa do país conta 
/laje com um órgão possi
velrnente sério C01l1 uma 
denolltinação JUl1lloristica, 
quando .não ridícula, 

Não seria muito mais ló
gico que, eln vez d.o intem.. 
pestivo nome "Correio de 
Dona Francisca" se désse 
ao jornal alernáo, que foi 
do em português, a deno-
do em português a deno
;;~~t~ç~an~rn';·:;:?;re~fin~~ 

de contas, "Dona Candi
nha" é uma trudição na
cional, com a vantagem de 
que seus filhos - os Hfi
lhos da Candinha" - em 
questão de novidades e 
disque-disques, de /ta mui
to gozam de justificado re
n01ne no sensacionalismo 
indígena_" E seriam êles 
ótimos redatores! 

(UA Gazeta"-S. Paulo) 

Motor a 61" uia 

• 

* 0 rel:enta ml'nino 
J ( ) '. l I U/?, d" 'Iop~t,. 

:t;::::..·.~mf'::~fso;~r~;,~:; 
. ·I/ '.J IICO n lo"~ ~lh o l'O 

O' I. !ifOUfO CAMA. 

os _Produl~s Nastlé 
sao preClOSOS au

y.i}iares do médico na 
sua tarefa humanÍG
sima de zelar pela saú
de da infância, Ouca o • 
seu médico quanto ao 

produto Nestlé conve 

niente à alimentacão 

de seu filhinho. 


Níi~:t 
... ~Iit... ~r~tC.'~l 
J:.:.". ,~\,. .'. ~.: . "'f,' ;: ~.' . . • . ' . ..' 

\S~;:"'u.::.i~W.;.Ii"dI 
Nova Iorque, 28 United) 

De acôrdo com informações re

cebidas nesta cidade, a Alema

nha está exercendo grande 

pressão sobre o govêrno de 

Vichí, para que substitua o gc- ,~ 


,neral Weygand, na Africa fran

cesa_ 


Automóvel 
Vende-se um, .Ovdge li 

mousi'lea, em perleilo estado e 


~~~aPJt~,i~ ~~nlo~c~~~ao. Tratar 

30v_ - 1 

câncer. maligno na face direita tima foi excelente e lodas as fa- Xlmo, dO noss~ preza'!! eA"u~tre Durante os funerais de Lieber- O corres~ndente do jornal 
e desoJa subm< ter·se a um tra - ses da o)leração foram levadas coesta. u,ano r . Ivo e qu~no, man, ministro da Justiça do "Nya Daght AUehanda" escn,C 
tamento adeql'ldo em Porto a efe ito , ('o11forl11e a data e mi- secre::r;:, do Intenor e. JustIça. govêrno polonês no exílio fale- ve que provavelmente se torna
A!cgre, Ullto )Jl'eC'Íso, que tinham sido d - L c ;;~se Gentre nos 'dO sr.te cido há dias, nesta capital, foi rá necessário, aos alemães, au-

A todos qll e enviarem slla pstabekddos", des'T b I;e d u~rr~, ~red ei atirado sobre o ataúde um pu- mentarem os efetivos das suas 
co~tribuiçào , por _modesta que t °d ~ u~t ~ p~ aç~o ; I s nhado de terra extraído do tú- gual-nições de ocupação, afim 
,e13, a esta , redaçao antecipa a o o lO ran e ou, mula dos 30 mártires polone- de mantel' a ordem em Paris_ 

~~~a~:~fl~~C1I~~~~~~~. 10$000, Negócio de ocus·.u"o }'I\NleoclmHeDosIOpl~t:al de Carl'dade, ses fuzilados pelos alemães. 

Pór preço di OCIIIID. via- I--::------:::~~~~ 
dl-se um, di la HP. Tralar CompraI na Cf SA MISCE 
com L, Almeida. Fone 1329. LÁNEA é saber economizar' 

15 v. - 11 __________ 
- . Ã .- '-cíO- -tall-·Gesto tOl'ante u....n os. vos

"deocupaclo .... Paris 
Londres, 28 (Reuters) _ Estocolmo, 28 (Reuters) 

Em Aririú (k, 2') . veode-s, ' onde. após melindrosa operação QUARTOS
~~;O~~n:;q~rÓ;r~~d~~~;, ; ~;:. ~~:~:~:';;to. sefal:~~~nt::vaex:': Alugam-se quartos bem ven- P~05P~RTRN' 

\.~"J _ .... ...m1\ pé~ de cufé produzin1o ; sra. d. Adelina Pedreira Soares. tilados, para solteiros e casais. 

lenha pllrll mais de mil me esposa do sr, Luiz Bonilácio ~~sei~a;a hi~~~~!~rio;;isp::!Xi':;~ 
TCNICO: ,",~t:~MIL~ ~ 

I :;(;'~ C~.'i:~~~;m~:aná~;ua p~~t; ~~a~:'ste::~~re~~aphf~:,:;:~~~ camarEira para os servir, Ba · - .. AB r'H'r'~AT2SAt..i-

renre, própria p8r8~ slgum'i A extinta. Que gozava de nhos quentes e frios. Altos do 

m<lüstria; muitp8 [rutos, etc, largo círculo de relações em "Café Bubi" (~ .. and3r). Tratar 1__________ 

Po tc. Preço 2!:OaO$oOo_ E-Ia nosso meio, deixa uma IiIha no local. V, - 1 
oferttl v51e por 30 dla~ , Qu~m menor, CamIsas Gravatas Pijame. I 
pr"tpnder, dirija-se 1\ Frede O sepultamento de seu cadó- Melas das' melhores, pelos m~ . 
rico Wagner, oa mesma, ver teve logar ante·ontem, com nores preços, SÓ". a CASA MIS-I' 

15"-Rit,-1 grande acompanhamento, CELÂNEA. - Rita Traiano, 12

C-'"a r ta z e s d o dl-a 
~-----~-~--~-------,------

HOJE 
___......__.~.......~__ 


IMPERIAL 
- FONE 158'1 

A's 7,30 horas 

o PRIMEIRO 
REBELDE 

Terca.feira HOJE 

CINE OOHON
CINF-REX - FOME i602

- FONE t 5IR - A's 5 1/2 e 7 l i2 horas 
A 's 7,30 lIoras 

Atire a 
Johnny Apollo primeira pedra 

Sen~oras 
Senhoritas 

Foi recentemente instaladd II 
na CASA OXFORD. à rua 
Felipe Schmidt , 24, um sa
lão de PERMANENTES, 
PENTEADOS e MANI
CURE, para atender as 
exmas senhoras e senhori
tas , Serviço perleito e ga

rantido. Preços módicos. 

~ 

CANOA 
Compra se uma canoa bor 

Os Três Ursos tDes,Colorido) Preço8: dada pRrR pt'SCO, Inlormar 
.. ':lIMio· Rua ,Jolio Pinto O. 7, sobrado - Fono: 1467 Preços: 1$500 e 1$100 Preços: :!S500 e 1$500 2$000 - 1$500 - e 1$000 condições t' preço à rua Bn- ~ 

lI f' ~ i rl(' nci!l: Hua Presidl'nte Coutinho, 23, caiúva, 52, das 12 as 2 dtl " 
Livre de Censura Imp, até 14 aoos Impr , até 14 OOOA 

Consultas diariamente pela la~le~h~~sd~~ ~~ 1~ l~o~aO:as Complemento Dl1ciooal DY.B, Cumplempnto naciooal 0,[',8. Complemento nacional D,F,B, 

tarde. Urgeolr! 
- -~-_.~---~--~---- - ---_._-- ---- _ ._ - -..,.. _ .__._- 6-v,-4 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:bombar-It.os



