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S,PlTIACO DO mIl.E, 17 (UNITED) •.. DURANTE O RANQUETEOFERECmO, PELA MUNICIPAI,IDADE LOCAL, Eftl HOMENAGE~I AO CHAN. 
fElFR ARANHA, ROSSETI, CHANCELER DO CHIIE. DEC'-AROU: "SE, . E~IQ~ALQUEROCASIÀO, OBRASILFÕR ATACADO E~I SUAS COSfAS 

OU EM SUAS FRONTEIRAS, O UULE SE SENTIRA BRASILElROECORRERA, .IMÊDIATAMENTÉ;EM AuxítIODESEUS IRMÃOS". 

'6elilrellllU mllltarU 
de ••lha

IEtos e NOtídastl 	 \ 
Nova 10rqü0-7 ~(l7;1'ii~dJ - '

Nos primeiros sete meses 'd~S
te ano, os Estados Unidos en
tregaram à Grã-Bretanha aeComeçarã hOle a ser I:xibido 1 roplanos e material aeronáuti 

em Porto Al egre a grandé filme i 
co no valor de 284 milhões deOIEI~1tado
"A volta do Zorro -- Consta de I dólares.

12 episódios. em 25 partes e i .Tolln H. Jouett. presidente
será apresentado num só espe- i 	 o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA 

da Câmara de Comércio Aero
t:5.cu!c. I 	 Diretor-gerente : AlUno Flores náutica, discursando, disse que 

As autoridades policiais pau- i ________~-~-----_----------~-~~~~~--~-----~.,.~-~~~=~-~=~_ os aeroplanos de guerra estão 
listas decretaram o fechamento i sendo cu \'iados às centenas 

I 

ANO XXVII ;COlorianõpolis Segunda feira, 17 de Novembro de 1941 N,8398 para a Grã-Bretanha_ Quanto~r~ç~r;:pr~~asge ~~~~:~~a::,co~~ 1 	 ao número de ayiões enviados. 
Hão pode ser divulgado_ Disse 
aiuda que, nesse período, fo;;~~~~:sdeco~~;~"'a;~:::' :i;~~: iO super-couraçado do Reich «Tirpitz»; Dificuldades insuperáveis 
ram fornecidos à Grã-Breta

dades_ . : • d J I 
Por ato de 14 do COl'rente,1 envia o para o apão 1 _Esttl~olllln J7 (H(,Hh~I S ) -- \s (1I1'Hu](1,\(II' ;'; quI' os al.:- ~;~::~ ~;~~~i~}~;(;Z~;'"' ~~ ~~e~~~~tcd~~ 

~~~g~~:n:::r~v:!IV~a B~:lge~~~i~: Xova Iorquc_ 17 (Unitcd) _ Segundo despachos ~:~:~l~~tt:.o (:~~~~:~~saJ;:~\)ol'll: (~I:'~,;.;~)~:::l(~~~;~!. «(;II(~ll.1~()~11~~l~I~~I~~I~ ~!l~.~f~~~t~l~i~:a;:~:~~t:'C~:d~~~: 
das Rendas Federais de IndaiaJ. , transmitidos clt' Batá,-ia pela C. B_ S.. o couraçado "VOl1lkltHl'.!) . t'~n Bl'lhm.ll.lI : .Ifllllld I'llllllll tlos!I.Lllw __ .~_h_llh,~S fOl'am malltit10s em segredo a 
neste Estado_ :.'1'irpitz·-. O mais poderoso navio da mal-inha de O"uer.ra alelllas ('Sluo a 100. qUllOlllt'll"O'; (h> :'IIt)~t·oll. Illa~ {':--;,..a dl,;l;\n Cla pP<lido d(' C'hul'chill, mas o tc

• : ._ ,_ ,.. _ _ ._ . ~ _ IIO!"."IH:' lalll (l~ oh"l:lt·1I1os_ qnp o an\lH:o H'm qu(' ~'.. 1" dt.'lllOr:.lClo. tal de 2S-t milhões de dólareti 
O major Carlos Berenha\lser ! a~t'm.1..10l ('n\Md~ ao Exh~!no Ollente, aftm. de l!Ie~t~~ITodas as; ]I{)"~ibilidade,, tio tl'ITt.'110 f!)l"nm t'xpJoradas I·om es- ,; suficiente para a aquisição 

J;inior: ~ue há pouco pa~so\l 3 1UJuda a arma(h~ Jap~nlesa_ em qualque~ ~ e.mergenc.ta . tra,das l.lf't"i~osas p Illgan'~ ahl'l"lOs_ parli (·lllann~·lIt" !'PI"i)!Mns· 1 clt' ~.O()O aparelhos de caça de 
d~SPOS1Ç~O da. Companhia ~e i Prm'a,'elmente t' devido a ISSO que os bntanlcos estejam 1.-\IPIn diSSO, a~ I.'SI rallas S<lO fm·!PllW111p ddt'l\(hdas !'plos. rlls- primeira linha ou, aproxima
Slder~rgIa Na:lona~'rparte, rhoJ:'"' ] enviando os seus Illaiores couraçados para o Pacífico, so~' .~·?lil h~n"l("a(~as e lan<.·:I-(·I~:lIl1as; (.ll~p OI:('I:an\ \,n1" llH'.!O ~la tl::llllente, 2.000 . bombat=.deado

~~_R;u _p~~ ~':né:i~:adoP~:rt~~ ! confonue acreditam os meios navais. 7.~:~;l~~~l~~:ã~ O;~I\~~~I~~ir!ll~I~Sa~.;~~~~lill:I'.:I;· ( .n: I;)I~a \l::;~~q:!~~, ~~::.i~= rf'S de longo raiO de açao_ 
a serviço da mesma Companhia. , _ti iH E .. Mafitl#rzgscwrr-= das pelo :-;istema tlos t'lltril;("hpiramt'lllos. Essas tlt'fpsas são 

Êsse oficial suçerior, por tal i DR ALBERTO M GUEDES PINTO apoiadas pela ul-lilllari a l' JI('los mais !wsallns (·anhõ('s a111i- Doenças dos ouvidos, 

motivo. apresentou-sc no dia l-t'.. tanques. Todas as \10nl('S foram df'SIl"uida!õ. :-;p as dt'fps(l " ex - nariz e garganta 
à Diretoria de E.ngenharia. tf>rnas são ass im_ (o ôhyio (jlH' dp\·,'-s" t'spPI"Hr q1lt' o si!'lt'ma Dr. NILO VENTURINI. . ' CLINICA GER,A\L Idefpnsi\"o inh'rn~l d.C'H' s~:1" ]Iodt'rnf';iss~l\l()·~. (~t·.tI1T('pnndplltp

O Supremo Tnbunal Fednal : do '·Stod\/llm Tl(hHn~('1l . f'l1l 11,'I!,I1HJI1l:l. 1ll10l"llIolt qlle a Assistente do Prel. J.Kós 

acaba de firmar juris?rudencla' :DOENCA~ NERVOSAS felTo\·ia d!' )illl"nHlIIs(jlH' rui ("ol"inda ;'lll \"úrio!' IHl\ll o!' pn!l'p do Rio de Janeiro. 

confirmando que os tltulos per- i ... )hn'n1<l1I~ql1e t' SOl"m·a. llO ~o lfo (hH'~a. nu .\l;1I. Branco. Ef;pecialisEa do Departa
tencentes aos Estados, apólices, ! . _.. mento de Saude Pública 

etc., nominais ou ao portador, i Consul~O~lO: _Rua Vi.tor ~ereles, 28 - Das 1ft as li horas M' de Florianópolis. 


estão ,"ieitosai;npo",ode ,enda. ! Resldencla: Rua Almlranle Lamego, 38 ~ Tel. 1589 Josephl":1a S<hwel'dson Consultas das 13 às 15 
1 horas_ - Diariamente_Dr:a 

O ministro Salgado Filho en-I. . . U. Consult_ R. Trajano 33 

trou em entendimentos com o i t~s. Ela ~~te~es~a na sua alt-! Foram r6Cha~ados 1I Sobrado. 

general Eurico Gaspar Dutra, no I vldade 1" fabn:,as. i Y 	 M E O I C A I Residência R. Esteves 

:~~~~oe~~e:f;I~:7a~e~~~ :s i~~~:~: Iga~~~~;atra~-s~41.~0;mcai~:;t~~ I Cnih.ish('y. 1Y. (l-lIiled) - co~s~~~i::Sdasd~o :~n~~~a:as el~ ~:~i~~ras \ Junior :35 - TeL 742_ 
to de João Batista Oliveira elfolhas de Flandres inglêsa,. que l ..\n I11l (.1O~1-~P, Ofl("Jalllll' n1(', .(lIte l Rua F. Schmldt. 39 (sob:) 1':::""===7=""===== 
S fi ' I· v;"r"m d., Grã-Bn-tanha exclu- o!' al"llla('" 1FIllaram 1'('a llZar - D d 
~~;;:~t~:éd~o lf·~~a :::,r ~;~~~~~~ : si·~a~lent; dcstinada~ às fábricas : 1Illl ll~(),"imento dt' l"Iall{·o t'Oll- & I ~~ran O eslorcos 
que imaginou, dirigir aviões atra- i que vão trabalhar segundo as i Ir;. ~\.l' 1·1~·~> Sf'l~l~() l:e('hat;:al~os ~utbl.she~, 17 ~~-) - Os ale
vés do rádio. As experiências!regras do contrato. Para outras: J1tl,IS fOlc:.~!' tellestl(l.s: .. aIIOJa- \maes tem mtenslftcado seus es-E 	 di'" 
serão feitas na fábrica de mate_iindustdas que carecem desta idas ]1~la esquadra ~o\"letl("a do normes per as a emas to:ço~ para co.nto~nar a :rente 
rial de transmi_ssõ-es, com um l matéria prima são esperCdaS I ~lar :\l'~ro, ~ • _ • .. ;~lOC~~~~r:~d:lI;;~~n:; ~:~:a~ 
aparelho brasilelro_ Inovas remessas de folha_ prove- EfõltAs triste, mea am&l"? Londres, I ( (llllted) - Nas ('f;feras aulOl·lzadas locaiS .;, . da C' ,. E 

• Iniente da América_ TenR bl'Onqult&? ElIf.b com to ••e' declara-se que as informa<;,ôes d", frente ol'ienlal indic-am que- ~err~ on~ d _ nm~Ia. nxa~es 
Comunicam do Rio que a Di -I O R b t' A CI d lIl: leI de NOMO Senhor: os alemães experimentaram <l1l1"C'dáxel número de baixas, em I e -d o;; a~re~o~ e me;_~ ? 

visão do Ensino Secundário do iW.J :! t o ef D I awson, e I 86 te ..h"a o CONTR-ATOSSIiI l G das lU di\"isões blindadas que operam lia Rú~sia, f' 70 ,1;1" um ~ es t- In a das t a~ I ana 
~epartame.nto Nacionai an_un- i a~:m:ao:~c ãoe ~~are'e::r::~, _ . 160 di..-isões de infantaria que IUl~I~1 _ naqu€la _mesma frentE'. f:s~a:a~a~O sen o ança os nes· 
CiOU aos Inspetores do cnsmo, 1~ f" E i D P ~ dq N Deram uma corrida Acrescellta-se qu e, em nO\"8 das chnsoes mOlOl"lzadas, as pel'
em circular. que nenhum estran · i a lrm~ c·· u b o~ e .e~) aos ilalianos das em homens e materiais são bastante cousidel'áveis e ac-re- Novos êxitos 
geiro poderá d!rigir escol:-s, I:~~r~ma o~~e:tC: ~e ~nv;~g~o d~ta-se qUf', em vários casos, as baix~s nas divisões de illfanta- de Zhukow1I 

ex~~tuando-se_ e~ congregaçoes!de uma qu~1idade de "'nYIO~ ll, Istambul, 17 (R. ) _ As tro· na se elevam a 50 porcento dos efetn-os_ 	 __I ,. _ 
r~h~osas esp(cla~lzadas . Os b~a-; de extrema transparência. para! pas italianas empregadas na (U1bl~he\", 11 (UllIted) 
sdelros naturahzados tambem I f b· d' . Ih Ifrente meridional segundo uma (1 d d· - à é· . . I Os persistentes ('ontl'a-ataques 
não poderão ~irigir estab)ele~i- ! :s ~:~~~ s:g:~~: s~a:~ir:~, ~~: ; informação divul~ada pela rádio "urso e a mlssao S.fle glnasla ?as . fOl'ças _comandadas ~Ol' 
me?tos de_ ~nslOo. Em. 194_ nao ' rão superiOles em duração e!de MO!1cou, ao tentarem captu- Zhukov obrIgaram o~ ~lIemaes 
sera permlbd~ o _funcloname~to : resistência. Irar uma pequena cidade, de I Funcionará durante _os meses de dezembro e ja- a abandonarem poslçoes, ao 
de qua~q.uer _ll~S~ltUto do ensmo \ A nova qualidade de "nylon",inome "K", e c entroncamento neiro . sob a direção do Prof.CASCAES (Regente do longo de todo o arCO_da fl'ente 
se~undano dmgldo por estran· 1 é de particular intcrêsse no mo-: ferroviário "N", loram tomadas Curso Médio do Ginásio Catarinense)_ de _i\'Ioscon, segundo u~rorll1a a 
gell"O.. i mento atual, devido à impos!1i-! de pânico quando tropas russas MENSALIDADE: 501000 emIssora daquela capital. 

Pelo menos dentro dos pró- ibilidade de st!r importada séda ~ abriram fogo de dentro de um Matrícula aberto até L de Dezembro, diariamente, Molor _ óleo crl7l 
ximos meses, não há possibili- \ natural pejos Estados Unidos, ' bosque e avan?ar~m contra elas. das 13 às IS horas_ Po d sii 
dades dde v ir a. falt~~ ban~a nos 1=nt~on~~~u~:~~tai~O ja;onngee~:s~. ' ~~n:~:a::s se~~ah~;r~~~s,leV;~:e~ praca Getulio Vargas. a Id8'S~ ::.ç~. ToOC.fp. ",".::f 
~::~ta:en~~C;~~~IS~el:S°;~ter~~ IAlêm disso, o govêrno ameri. ( ram-se em imediata fuga, N. B.··A primeira mensaUdade seri cobrada DO ato da matricula com L. Almeida._Foae 1321. 
sados, mostra que existe, no cano proibiu o emprego da se- r Ao mesm.o tempo, as tropas I-:=================::::::=~~___~,- lSv.-l~ 
Rio Grande, presentemente, um 1da na manuratura de meias. Irussas contu:1U8!am a at~car ou- 
"stO.Ck" mínimo de 100.000 cai-I As malhas das meias de seda· tra coluna Itahana,.obngando-a Os alemies alacam, •••••••••••••••••••••••.••• 
X81 de banha, entre Porto Ale- eram urdidas com muitos lios, la empreender. a ~etlrada,. OS russos • • 
gre;e o interior do Estado. mas pelo novo processo às meias . As tropas ltah~nas, em dOlS conlra-alacam • 

Oà mesma fórma, os·' stocks" lpassarão a ter apenas um fio dias de combate nesse setor per-	 • 

:~m~:~nd~~s~a~::~~/ã~av~~O~~~i ! ~:c=:~áari~rt~~rc~:~lo.sem que seja ~i~:~ 1.100 mortos e 1.400 fe· Cuibis~ev,.17 (.U_nited) : 	 : 

Federal na~a menos d~ oJtras 1 o. fio será s:lecionado de Camisas, Gravatas, Piiame~ ~s ~~e~~~esc~~:~~~s~~~~:a~~fd~~ • • 
100.0?0 c.alxas nos diferentes )maneira qu.c seJa, adatado a Meias das melhores, pelos me indo~se 101" conquistá-la, an- • • 
depÓSItos e de todas ds proce· uma determmada formula ma·· nores preços só na CASA MIS ç I - t • • 
dências do país: _ 1temática no que c~ncerne a di· CELÂNEA. '_ Rlla Tr'aiano_ 12 i~~s~~~~nÕ~r ~\:~~~~sao )~~I~~~ • • 

A safra 8uma nogra~dense, ve~so_s f~utorcs, tal.s. como peso, i - d larte lançaram cont~a-~taques • 	 • 
prossegue regularmente, aflrman-) resldenC1Q e elastiCidade. Morreu engasla o I , d .. b
~o os interessad~s q~e até ~ ,. • _ _ com 100 gramas ~::~~nafe:l~~:~velS alxas en- • • 
fim do ano serao alOda abati- I Na u.lbma s~ss.ao sessao da de carne crua . • • 
dos 300 mil porcos, capazes de Academia Brasileira de Letras, - I"t "á o. • 
produzirem nada menos de 1501, roi aprovada a proposta do sr. Guarda, Portugal. 17 (U. P.) Von ra Ou leas -•. 
mil caixas de gordur~, além dos Gustavo Barroso para que sejam - Na aldeia de Fernão Joanes, Nova Iorque, 17 (United.) - . ' • 
produtos derivados_ \criadas as "palmas acadêmicas", o sr. Joaquim Sá morreu' 8S- Estarão sendo intensificados • 

0. preço atual da ban~a, no para galard~ar ,?S altos serviços fixiad,o com 100 gramas de c~:· t os )lre})arativos do "eixo" yam -. 
RIO, e de 300$000 a caixa de de estrangeiros ilustres em prol ne crua atravessadas na traQue18 nova ofensiva contra o Cauca- • 

160 quilos. das letras e apror.imação espiri- em consequência de ter aposta- so. à medida que os alemães se • 	 • 
• tual dos povos. Falaram a res· do com um companheiro que alll'Oxtmam de Kertch, que se- • 	 • 

En.tre Po~t';lgal c a .11~~lat~rralpeito os sr:: Clâuáio d~ .Sousa, seria_ capaz de ~ngulir aquela IjJ!'-!'a a Cl'iméia, ~aquela . rc- • • 
por mterme~1O da Untted .Kmg- Barroso Joao, Neves, FlllOtO de porçao sem mastlgar_ glao. segundo notlcias aqm re- • • 
dom. Come~cl.al Corporatl~n c Almeida. A. Austregésilo. Rodol· O sr. Sá deixou. na maior cebidas. • 
dos mdustnals e comeTCJanteSlto Garcia e Ataúlfo de Paiva. miséria, viuva e três filhos. • 
portuguêses, foi celebrado impor. 	 O Inverno perallsar. • .• 
tante contrat.o para fornccimen - Londres. 17 (lJnit €d) - O . - • 
to d.e 150 milho.. de l.t., de Or, MADEIRA NEVES- médico especi.list. em CorrCs11Ondente do "Exchange • • 
sardmha e~ c~n~erva, no valor , :~~e~:~~~~:gt~~~oZ:ri~~.a!~!~:; • • 

~~ra~~r~~ sej:mo~~D_~iÓh~~~t:!l~I . DOENÇAS DOS OLHOS di Popolo", de Turim. o illver- -e , • 
E' . ê7te o c:ontrato comercial Cu!"!O de Apt'!fdçoemento r Longa PrAtica no Rio de Janeiro no lloderá reduzh- ou talvez Im:.. • ,,:.~.~~.: =-1w:..-:aw..-=: =•
mais Importante entre Portugal I 	 _. .ra1isal' as olleraçõcs na frente e-. tUllJlta 4a s-.~ ...... • ......... ....... • 

e ~a~r:.~::~~~~~. desta enco. Consultas diariamente peLlla~d~h:~d~~\~,~ l:a:'.o:aS ~~~11"~~t!~:t~~;3~le :oO~~3~i~~ . , ':'T.e:.-..:.\ ....... Irl__ &I ..... • 
menda estão assegurados os for· CODsultório: Rua Jpão Pintn D_ 7. sobrado - FODO: 1467 frente meridional. onde o ·'ei-.·:_o (ai Ir. __ TIIIIL (a) Dr....... auttIItII • 
hecimentos da folha de Flandres! Residência: Rua Presidente Coutinho. 23. . . xo" prosseguirA a luta em-bus.;. . , • 
i",t;'remável 00 lah,i,o da> la·' 	 . . . ca de petr61eQ. !~•••••••••••••••••••••:. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Come~cl.al
http:Cuibis~ev,.17
http:e.mergenc.ta
http:O"uer.ra
http:Bl'lhm.ll.lI
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~~~===-__~~O~.:ES~T:AD=O:~~S~,a~D:Dd:aJ ,.b:,o~h~flM:I~...................................
--2_...._-_...._......,-_.. , !e~lr~~.~1~7~d~e~N~o!~em~.

pat1a O G(l).!n~~fPtE) ~a01al1 

a máxima· oP8rtnuldatludoano: 

do dia 25 do corrente a tO de dezembro 

20 a 25 por cento de desconto em 

181~tet ~toret [on~oleun~ e~a~~8~~ira~ 

em "A NIODELAR" 


Sala mobiliada. mas sem tapete, é tal qual 
pessoa bem vestida. e... descalça! 

-.-.------~iiiiIi.·-----A dec.dênci. dai -'I--~~~~~~~~~~~~~~~!!-- A Câmara do México e I \paraqUedistas alemaes 
incurlõel .Iemies o $r. Largo Caballero i contra guerrilheiros sé..ios 

I Londres, 1-1- (R.) - Segundo
l6brea Ingl.terra I RHEU!IATIS!1l0 
Portsmouth:!4 (Reu,e,,' - I m~~~!X~~~~~ ~;e l~~~'a~~~ ~)l~~\~<~\~ \ :'~~~~;~~~~~een:!ad~~~i~~O ~~~= 

Slwrwood. segundo Lord SUh.\ unanimemente, uma resohH..~ã \) , rald". em Jstambul. as ativida
secretário parlamentar do ),1 i  Os Disturbios Renaes pedindo que o govêrno iTH f'!'- ' de:; dos guerrilheiros sérvios 
nistério da Aeronánti(·a. {'lU I \'f'1I1Ia a fuvôr do sr. Largo (':1. - : atingiram ponto tal. que os ale
dis('Ul'so proferido nesta dda- \ il:.tlh'ro. "('x-\lremier" da Espa- ; mães se viram obrigados a lan

.1. .V. 
são .. sua CAUSA 

de, forneceu dados mostrando Junw rigidase inchadas, com a tortura per_ Ilha. (> do sr. r'~reclpri{'o :\Ionh'- 1çar mão de tropas Ilaraqnedis
siste."Ite co rheumatismo. A dôr faz COtn que l'e~', ('x - llIillistro da Saúd,' PI':- 1tas para slIl'pl'een<lê-Ios e ata-
O!» di...s parf:(j:am mais longos, mas as noites 

dãQ a impres$âo de interminaveis e niopropor_
3~Cb~~~~: °dam~~'ã~~~;~:~;~~: 1 h\i('a da E~spallha. que, t'o~no i (·á-Ios. 

as atil-idad€"s aél'{'a~ nazi5tu~ \ lI:ionam ao seu lI:orpo soffredor o descan'i0 se informa, foram presos 11:\ 1 
contra a Inglat('rra diminul tranquil!o que necessita. Deverá comprehcnder França. 

que os seus rins 115.0 estão trabalhando como l'alll. de ~12(;- . deviam e r:;ão terá V. 5 : altivio etnquanto A J'esolução pede quc () ~n- Aos interessados no 
"Em s(>t(>lllhl'o de 1 ~4',. dis!' ~' eHes estiverem affectados. vênlO intencnha junto li \"i - esporte rraritimo 

l~ol'd Sherwood, mais. de 19.001.1 I Milbares de homens fi mulheres e,ultem ehí. no seu tido de im)ICdir a Por motivo de mudaoça,
.... decendo horrores, embora pudessem evitarvôos ofensivos foram ll;'\'ados I!':ua Io'xtr<lidição para a Espa- d prt>ço d ocasj'10
de vez esse solfrimento, seguindo o simples a tel'mo contra o Reino Unido conselho que aqui damos. Ilha, l' SU1!;l're qUl' todas as na I:e:O:h:~'id88 lancha t" 8 mo;nr 

É necessario repõr os seus rins em condi_ ~!:. ~~!:~~o 1!~~;:~;a7 .Õ~~q~~:~~ I li6e!; nonnaes de funcaonamento enio ha 1:1'(;~~'ljuJAI~At~~C:D'a'.~Ocv-l'i:O~o(~~GrMI~~A·:o~~:eS~S.re.l~t\::\lt~I~' «Exih ». Tanto ~ CHSC!) comoio motnr, que ê smericano e para isto ~urso melhor, mais rapido nem 
mais seguro do que come5'l;r a fazer 1150 das 
PUnias De Witt, ainda bole I 

s.etemhro dêste ano o nÍlmero I
~)~~;S ~~~~:I~:.~nb:~ml:;s~8~~~~ i J ~~h!m~~~ ~:m PcOoUnC80ervU::')s~ 

É claro que ás Pitulas De Witt Qio se irá "':? organismo com um bUjJrim\'tll" INegécio urgentt>. ]orOrm&çÕe~
dos l'êidcs dos, nazistas foi in attribulr a propriedade ridícula de curar todas 

as doen~ renaes. Elias s10 feitas para o ~:~~!~~~IO"~~~i"~~;~~ ~,~i~~~~~~~elll" . com L. Mnrgao ou na gerên·ferior a 1.500. sendo que só Im especial de acabar com o rbeumatismo, as 
mente em menos de um ter("o dOres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados ~os 4iIo Consultas e piltecefes ~:::'(~~::ll~~~: ~ar,i!~c:it~i~..m::::~~ II ci8. do "Estado". v-5 
,1êsses ",-ôo!' foram arremessá turbios d05 rins. As PilDlas De Witt llio só o libertarão dos_ Ações civt~ e comercütis: \'il~nlim( m. o '-ator d(l.~ >ltlm~n!"" 


padecimea.tos, como rutaun.rão o seu ';'gor e a sua vitali4ade, 4evido '''i'''·.... i~ .oo"ll<'llttml,,~ 0:'"' \'jk('lp., I'
sobre teTra. 

Quando o inimigo atacar nova VISCONDE DE OUR'. " .. ",.o• • , .. ,""",, '"""" .". m.", 1 JI"IiII~"",'

das bomba!> a , .... magnifiea acçio tocUca. A ...euda em todas as phanDac:ias. 

PRETO, 70 :;;!~;~~~ ~1I'~(~~e~~;::'i;'~~Dí::~~~~:~<:~:I
mente em força, os seus I'êides 
hão de custar muito mais caro. Fone 1.277 ~~~,~:~i:::'I,~r~m;~"\iJ~~\~~;~:~ :~~~~f:'~ 

'1" ~ '''' '''~""is e ,-iunuiLl"" pN'ei""f»< >'li.. 

'JJ<.'imiJndos tl\'l"seu,,~nismo.nl:... ll'
Representantes e !!rJ,lali'>'lImen!e O rol»'sI"ce. SUIIS lo~,,-~ 
Pilulas DE WITT 

, 

viajantes PARA 05 RINS E A BEXIGA Alitu.Cão de portug.1 
1 

~:,,::,;::::'';;'':.:;::,',;' ::7;'~~.~'::~~:',:~, 'liPreclSllmo! para todal 88 """"',," "".,.'",,,,•• """"'h". : 
e zona8 do Pats. Ne~6clo sé· II4Ieada. 1*ra llhl!Q....tbaJo, Sclatlf., Dare. na Clntara. Dist\U'~ __• em lace d. guerra "".. "..", ~"'., ."...,v,,,,,, """. I II 

MolMtlu da hldp e, e. cera!, P". enfenald"d... lIflIdru-i4.u POr_ 1,.",10 em to,l~s as Inrm>lclas e drogariHS. 
rio e lueralivo. OUm"" eon· dfI atlda utico. Londres, 14 (fi.) - E' e\'i- 1110U16110S ASSQCllIIOS
çõ••, Carta. ,à FABRICA DE dente que Portugal não acei- DD IUSI1. LnA.

FOLHINHAS Rer. 601, Caixa tará uma ordem imposta de fó- lu ""11. FtnMUs. 4'-1tt 

3,097  ra. Portugal tem razões de só- ÚJ,:.....--:.J'A.oVlIELP

Antes de comprar um Rádio·Receptor, I>ra para desconfiar do progra- ~ IUm. .,ocled.de .n6· faça uma visita á firmanlm.. de ••••,.lnOI ::i~I~So Pq~~:n~~::O~op~í~~~~ '~:~ l 
Nova. Iorque, 14 (H. T.) - tadamente a Suécia, tem meios --------- 

Abe Relefl. excelltoT de uma or· GERKEN & elA.• para resistir a tais planos 
ganlzação secreta de assassi afirma o "1\1an T.ve c.ncel.do Oem editorial 

nos. a que davam o nome de á rua Felipe Schmidt, 34 chestel' Guardian", que elogia visto no

Sociedade Anônima, maton·~é, 


quando tcma\'a f!vadil'-s~ do 
 Agentes Autorrzados dos afamados Rádios a imprensa portuguesa por s.u p....por•• I"haver expressado com cora
Ciuarto onrle residia. no 161l an gem sua opinião acerca dos Lisbõa, 14 (U. P.) - A du

dar de um hotel de Coney-Js planos do "eixo" sôbl'e a Eu quesa de la Rochefoucauld, de 

land c onde estava guardadr) ropa" , uma das mais antigas e aristo
PI-IIL..IPS 
vela policia. cráticas faromas da França,

Na. últimas 8eblanas, (Il!f! Vendas á vista e a lon&o prazo --=~~~~- devia ter partido. pelo clippel',_ UKClOIWIlI OlllCiltO
rendo escapar à sentença de QUARTOS para os Estados Unidos, de on-I MmSITICOJOI:._......DmlIKlA. ~"'''' Imorte que: ú e:spe,a7a por ter Alugam·se quarto' bem_ ven de seguiria 11ara a Argentin"a. 

cometido vários crimes, Reles tilados. para solteiros e casais. afim de realizar algumas COll-1 Ancc&s OAS YlAS ItU"MTORIA$ 

denunciou os seus cúmplices, ou para escritórios. Máximo ferências.
ZORAIDE SILVEIRA r...notadamente o célebre "gan asseio e higiene. Dispõem de Á última hora, porém, us 

gster" Lepke Buchelter, um Cirurgiã-dentista camareira pa"ra 09 servir. Ba

dos chefes do bando de assas Atende em seu Consultório Particular à -rua João Pinto. ll -(Sobr. nhos - quentes e frieis. Altos do ~ 

sinos atualmente em julga . Diariamente_ dai , à. 12 horas, _"Café Subi" (2° -andar), Tratar ~~ii~r.::~~~~~~~Iioo~=r~.'I . :!J~'1e6 

wellto. no\lonh V.-li 
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FvatlG0SeS gue Qonvant a FvanCia 
CAIRO. 16 (R.) "UMA DAS MAIQRES UNIDADES AÉREAS DO MUNDO" ESTÁ PRESTES A SEGUIR000 

PARA O DESERTO OCIDENTAL. TRATA.:SE DO ESQUADRÃO "LORAINE", COMPOSTO DE FRANCESES 

TREINADOS POR INSTRUTORES DA REAL FôRÇA AÉREA BRITÂNICA. O, ESQUADRÃO" É INTEGRADO 

POR AVIõES MÉDIOS DE BOMBARDEIOE,VAI OCUPAR SEU PôSTO NA FRENTE DE BATALHA, AO LADO 


DAS FôRÇAS AÉREAS SUL.ÁFRICANAS E' AUSTRAI.IANAS. 


.Cônsta 'que o «eixo)) lnvadirã ~ 

a Espanha e Portugal o SEU FUTURO •••~ 

No\-a rorqu~. no\"emuro tín-I uma grande força e.xpedici(;I~Ú- deriam fazer nesta altura :3e Ise os alemães fizessem grande 

ter-Americana) - Da autoria ria 3111eril'ana atl'a..-e~f.!i · O os Estados Unidos intel'\"isselll ]lressão sôbre Pétain. "\Veygand 

de 'Villiam Philip Shnll1S c :Ja- 1 Atlúntico via Berllludas para o na contenda. a sua :Uaril:!m ri.! voltaria fi combater, porque é 

tada de "'ashington, os jon~ais IXOl'l l' da Afriea, de onde pode- Guerra poderia assegurar ú extremamente leal a Pétain 
da emprêsa "scriPI~::-.-HO-1 ria fal.('r ~ ~llerra co.n~ 1'il a já transporte. das tl'opa,s anwrka- llluit? u~ais do que ao govêrllrJ 

wanl". acabam de publ!!'lH' ') ago!'(! 1"'1·1("hl <I 111 f' ]taha. nas atraves do Atlantkc SIlL ldCVlcbl. 

seguinte artigo: l 'lUa lllulllIll~a rnri:tl .. O :.\lediterràneo oriental mau- As fôrças do general \Vey

COIl\'encido de que a Europ:! Se isso acontl'{'esse, e a Itá- ter-se-á rel~ti\"amente s~guro, gand não estão muito bem 

será im'adida 1101' um ('01'110 lia fo~sc Y(>lwida e afastada da para o ~nonmento dos ;\lw.dos, equipadas. .A comissão ítalo

E::q)edicionário Americano, p:u<:'rt'a. jlrodllZir-!'ie-ia uma mu- en:..qualHo Gibraltar eSllve" !las germânica encarregou-se dessa 

Adolfo Hitler deseja for<.:ar .1 dança radieaI da situação elll maos da Inglaterra e a E:;oi'a- tarefa _ e as outrora formida

França não-ocupada, n E~I)tl- toda a bacia do :Uediterrálleo, nha e Po r tugal se consen·arern \"eis defesas ao longo da fron-I 

)lha e Portugal, a aderirem ao nos Baleãs e no :\Iédio Ori- neutras. teil'a fl,'anco-italianas em Afri

Eixo 110 próximo inyerno. São ente. Além disso, consta C!II~ Hi- ca, foram destruidas. 1\las a 

estas as in formações aqui 1"('- Os obsen-adorcs milital'ps tleI' tem fortes suspeita!-) do ge- Itália está virtualmente fóra 

cebidas (em 'Vashing~(.1n), opinam que, nessas d l·('ll1lS- neral :\laximo \Veygand, ('0- de combate e, por êstes tempos 


Diz-se Que Hitler recl:'b que . (<in das, os nazistas {lOU(,O 1)0- malldan~e ~m chefe do gOyél:- mais chegados, a Alemanha 

no de. Petam lH~ Norte d~ Afl'l- não está em posição de amea

ca. I"litler tambem suspeH3 que çar o litoral do Mediterrâneo 

o referido general fI'êtll(~ês se OeidentaL 
coloque ao lado das tropas 
americanas na luta cont.ra. {'s Para se proteger, tantoCOLICAS ~RiANCAS alemães, exatamente como f",:I. quanto possiyel, contra a in

'" 	 na outra guerra. mundial. tervenção duma fôrça expedi Quàndo seus filhinhos tiverem colicas, 
evite purgantes violentos e nocivos. Dê. Toda\'ia, no que respeita a cionária americana, Hitler tem 

lhes o Leite de Magnesia de Phillips, \Veygand ('rê-se que Hitler já 
 os olhos postos em Portugal e 

de eHeito suave e seguro. E' um laxa há muito o reduziu à impotên nos Açores. ~'1as a 
 tomada de 

tivo brando mas efficiente, que neutra cia, arrancando-lhe os último:; Gibraltar e a inclusão da Es

liza os aeidos do e.!!tomago, estimula a elementos que restal"am li 
 panha, Portugal e Norte da 
digestão e auxilia a descarga do orga Prallça. A despeito de todas a::; Africa no campo do Eixo, não 
nismo. E ' absoluta mente inoffensivo informações em contrário, o seria tarefa fáciL Diz-se que 

para os delicados orgãos infa!ltis. marechal Pétaill tem-se per
 Hitler não ignora êste fato. 

sistentemente recusado a l)aC Hitler já se está batendo ra. P~'rflllllad() com um fino ·'bouqm·t" de ('gem 
l tuar completamente com os três frentes: no ocidente, con

sê-neias naturais, Gcssy limpa (' r('movc os resíinTasores. Ãs suas crescentes tra a Inglatera; no oriente, 

exigênCias, Pétaill tem insisti  contra a Rússia, 'e na Europa duos cutô'neos c desobstrue os poros sem afetar 

do na observação, à letra, dos não-germânica, contra o cres
 as funções .... itai! da. pele. Gcssy é econômicotermos exarados nos artigos cente descontentamento das 
da capitulação de 1940. E os populações dominadas. porque produz muita espuma e rende mais. 
alemães teem hesitado ir até Uma quarta frente no Norte 
ao extremo. Os nazis temem de Africa, poderia constituir a 
se, assim se diz, de Weygalld, queda final de Hitler.o luapa da Europa 

.Como seria traçado pela Alemanha 
Washington, H (Reuters) "como compensação pela uni

_ Segnndo escren> a re\'ista Ificação das duas zonas f'm que 

.. Foreign Corl'espondellce", as agora está dividida a Fran~.\a. 

condições de paz para a Fran- pediria o contrôle de toda a 

ça foram discutidas no quartel c~sta, francesa,.. até a termina·· 

general do Fuehrer, durante a çao ua !;ut:lTa , 

visita que o conde Ciano. minis- Outra coisa de que se trata 

tro do Exterior italiano, e .., .jl". é de liquidar as difel'enças 

De Brinon, representante d~ Ini llgaro-rull1enas. Segundo os 
Vichí, em Paris, fizeram rec(>li- rumores em apreço, a Hungria Como o ((iührer)) vive no ((ironln
temente ao ditador do Reicb. renunciaria à Tl'ansil\"ánia, , ..m 

Londres, 14 (R.) - Um cor- propaganda própria e obserVichi não recebeu, porém, t roca de uma saída para o mar, 
respondente sueco em Berlim var de como a guerra vai sen'até agora, as respostas espera·' por Susak, em território jngos traça a vida do qual'tel gene- do conduzida pela Alemanba.das de Hit1er e "trata de ÇOil- la\'o, ou lJor um porto italiano 

segUir, por meios indiret:ls, <ll- - Fiullle ou Tl'ieste. Qua,nto raI do chanceler Hitler. da se- O "fuehrer " gosta de,ver, os 
gurua indicação das intcnçõps aos rumores, êles obtC'ritlnl a guinte forma e de conformida- velhos amigos e servidores em 
a lemãs. Isso explica os rumo1..·,)S Translh'ánia, mas abanc',mla de ('om o correspondente do torno de s i. Recentemenfe, êle 

"Daily Telegraph". telegrafou para o quartel gaque circulam naquela cidad~ riam todas as pretensões só
sõbre um iminente "congre::- bre os territórios el!tre o '.'Cl'essa a 8 C!llre 10 "",lIwres: companheiros de confiança do 

"Essa descrição é feita pelos neral dos regimentos ,;·~S. S, " . 
$0 de paz" em Viena. Dniester e o Bug, OClIIJadoR pedindo notícias do seu segun

A Itália obterá pouca coisa. agora pelas tropas l'UlU(,nu.:;. Na adoles<enda, na Resulador, tônico, SI', Hitler, que pessoalmente do ajudante particular, de no
Tinham-lhe, há tempo, ofere- ·A Alemanha telldon:l - idade adulta, na "idade .nti,dolorolo. A SAUDE 

visitaram o seu Q. G. A resi- me Schulz, tendo com"ó respos. 
dência do sr. Hitler é uma ci- ta a comunicação de que haviacido a Grécia, mas ela 1"ejeHo~1 acrescenta a informação - - fur uitica", as inesularida· OA MULHER representa dade bem disfarçada, com bar~ perecido um dia aotes" ,O oferecimento e se contemflrá mar Estados novos e "indcpen des no funcionamento do 	 racas de campanha ocultas nas :..;....;;;;,.==.:;. ~;;;..;=;;;..;.;..=com a lgumas retificações à sna dentes" com antigos tP.lTitÓl"i03 	 uma garantia de nor· 

fron teira com a Savóia. A AI ~- russos: um ao sul, com Odessa 	 malidade para a saudeorsanlsmo êlcarrétam para profundezas das florestas rus

manha, contrariamente, an<:- por capital, e o outro seria o a mulher uma inlinidade 
 sas. 


:xará toda a Alsácia e Lorena·· . Estado da Rússia Branc;). ln- de dore~ e contratem· 
 feminina. Todos os habitantes que vi

Informa-se igualmante ___ c1uindo os Estados Bálticos e pos. Ha, porém, as que A SAUDE DA MULHER 
 ~iam na redondeza em uma 

vasta área foram afastados da.segundo a "Foreign Cort:;"Õpcn- a parte da Polônia que Ol:; 1'U8- [ se libertam disso: silo as é o remédio que traz no li, O propalado t rem blindadodence" - que a AielUar.hil, sos ocuparam em 1939". que usam A SAUOE DA nome o resumo de suas do sr. Hitler está num desvio 
MULHER. virtudes. próximo, para o caso em que 

seja necessário mudar o aeam· 
pamento a toda preSsa. Há 
também uma esquadrilha deIFarmácia ((Esperança)) Á SAUDE DÁ .MULHER caminhões e carros "Merce~ 
des ". para viagens locais, AldoI 	 guns dispõem de esteiras ca ot ~IAIS nPRESS"O 
terpilares, para estradas in
transitáveis, Ontros podem ser ao Olhar!seu 
transformados e'm quartos de"I f::~~~~:!~C:'á ~~Op,~~~S ~1I!!!~!~!~.) !Jv~t~ª~!!~!:.~:.n. 	 u ... cU6:rt~• • Ie. dormir. ' 

O,og •• n.cion.i. e est,ang"i,as.--Homeopati ... O sr. Dietrich, diretor da im
LlnoUoo. LInoUlo pOe t 

flL nosa , o Interventor \"erlflrOll quo o mesmo e.'itá colon-izado "' alv-o;LIgotcad.
~ê~. 2; rnçll ,'i, predominando o eleJllen to nlornüo, russo fi polo- prensa alemã, tem um Onlbuil 1.'CI.m~.~.,poIq\I.Pe,fuma,ias.--A,tigos de borrach •. especial, com receptores de râ~ ~c~!ldc. 4...ol..Uldo.ela 

O delegndo eto l'oliehl In'ormou flUO continuamente apa. 	 !li.. o &'ICO, • u..ptdlLdio, transmissores e tele-imDaraole se a exala observaocia 00 receituário médico 	 nha hn ndo lru nudonolll aulultcrndn", "8n«10 flUO JI1 eneonb-ou pressores, Por melo dêssea Ins· 

0, nosso 1)6\·1II1I1n fendo, no 1"fl"OI'1l0, II~ lIftIATrIl" "Clube Espe trumentos. mantemse o 
 conPREÇOS MÓDICOS rança" ; o, de outro rcltn, 0111 lugar do globo, ,'Ia.se um grande 	 LAVOLHOtacto estreito com o mundo ex. 
eseu.lo Rxul com lImll grnnllc cruz lirA De" no mofo. SurgJu, terlor e os ministros em Ber CLAREIA OS OLHOSR. 	 Conselheiro Malra 4 e 5 (edificío do tAmhé m, uInn "cito religiosa, Ilonomlnndn Torre de Vigio, enl lim,

Mercado. frente à Casa Hoopcke). flue 0" lulcptos )<;;ó nrrcllItlllll na UíI,lIn, cantando ~Imos ape Dois outros caminhões con CASA MtS€ELANE~ dIstriFONE 1.542 nA". O fAnAtismo é tnmanho, (IUO se sentem 'eUzes quando aio duzem material clnematogri.. buidora dos JUdlos R.C.A. Vipre!lo!J, tentando, lima nz na PoUda, eatequlnr o próprJo de- rico para que o 81'. HIUer pos_ ctor, V4Ivul.1 e DI.coI. - R-..lerada:. _ __ _ _ _. _ _ .. . 
8& !ir nlbll: Dl!' tUlIl'. li! Trojlno, U. 
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Moscou e 

, 
um vasto campo minado 

BERLIM. 16 CU. P.) --- SEGUNDO INFORMACõES CHEGADAS DA FRENTE CENTRAL, OS RUSSOS TRANS
FORMARAM MOSCOU NUM IMENSO CAMPO MINADO. 

Re~esSa de dinheiro 
ao mareéhalPelain 
Londres, --14 {R.)'~· Ogo

vêrno britânico autorizou a 
transferência de uma anuidade 
de 60Q libras ao marecha.l Pé
taiu. Tal anuidade IH"Ocede do 
negõeio realizado }leIo lllan' 
chal, em 1937, com a "Can:l 

1~;~~s:omp:.my··, feito elll '~sU'r-

Fazendo tal revelacüo na I 
1(,<lmara dos Comuns, Õ dum

eeler do Tesouro, sil' Kingsky 
'Voado dedarou que se veriti- 
{;OU tal pxeeção. exorbitando 
da práti('a at~ aquí obsel'vmht, 
devido ao fato de que o mare
{'hal Pótaiu é chefe de Estado 
e que o {'outrato êle o fez com 
a "Canadian Company", acr('~

~~n~~!~:i:~!~l:l~~. °ai~~~~~í~.:.~~~I 

I 

lações diplomáticas com o ~o
vêrl10 de Vichí. Acrescenlou 
que não f;eriam ent.regues ao 
marechal quaisquer oulras 
quantias E' disse também não 
saber se o chefe do goyúrno 
francês possuia nest.e pais 
qualquer outra propriedade. 

Um. membro do parlamf\nto 

sugeriu que o povo não apro-


Peça uma demon~troçaõ e prospef'os varia essa deferência feita a 

AgentES i:er~is 13m Santa Ca~ar;nll: 	 quem "está trabalhando n 


mais arduamente possível eon

tra os interessef; dêst.e j)aís··. 

Entretanto, (1 sr. Kingsley 

Wood replicou: "O govêrno 

',britâniCO acredIta que, nestas 
C"IIX~ PcSlal, 37 

Sub agen'es "OS pr,nCipalS cIrcunstâncias Grmnc.. licn des mustules Exlensãeodesmusculesdo. 
I1lI.m c p.",,," ao ES'1ldo. dosp..meo,.20v,"ze. braço•. 20ven.serIa mesqUl

nhana não efetuar o pagamen
~_____________________ to, e não haverIa nenhuma 

Ivanta.gem e,?l pro('edf>r de fÓI

aQue resultará 1 Paz ou guerra 11:..::.:: , 	 o ~~;ra~ ~;;~~~~d:C~ :',~:~sil~:;~a1c d::~'~~~~u~o;:i~~f~:~,:n~ 
favorece o r~erva" gordu.osas. A 

}-"-ontes fIdedIgnas, lOCaIS e ('5- ·I. A China solicitou auxílio i ,rmao sO.re • nastica cvita esses incan\"cni~ntes. Para maior efficiencia, deve 

trangeiras. julgam que a sitna- da Inglaterra e dos EE. Uni- e ~m~entío dE,;r~l\~UZ, Carl.dad6 

\Vasbi~lgto.n, H tL ~.) -I Jlaz. :;;~O;;;;;,;;;;;;;---;;;.-;;;?--	 ~aúde e accu"~u:o d e gym· 

ser praticada como um h"bito diurio. p ela manhã, si possivel 
<Iv ar livre. :a: um exe.cicio racional que não rouba t empo,ção no Extremo Oriente se en- dos para o caso de realizar o Mala L~ce~:8~ 66.-R\~- ~~Oja:er~Da pais requEr apcn:as alguns minutos.

eaminha l,ara aeolltecimentos Japão o referido movimento. mantém cODsuItór'o médico gratul: 
decisivos. que determinarão, 5. Os recursos do Japão che- to. Escrevendo, decJare claramente Para sahir- de casa disposto, com uma physionomia attrahente, 

d~ve o homem moderno fazer tre& coisas. toda:;: as manhãs: adentro em brew', o in~cio ria f?aran~ a nível tão baixo, que ~~~e~o~~a~:la~~~sl~~g:~itJ'in::d~ gymnastica, o banho e a barba. São trcs preceitos basicos de 
guerra. ou a manutf'nçao da e dUVIdoso possa empreender resposta. P hygienc, indispensavtis para se adquirir bôa apparencia, que 
11az. f'ampanha capaz de ameaçar a ~~~~~~~======: tanto ajuda a vencer na vida. Com GilIette é faeil, rapido e 

Os fa,"t.<:ref' _que ('orrol!oram f'strada da Dirmânia. Destruicão de uma economico barbear·se em casa. Adquira uma Gillette e passe 

essa oplIllao 5ao_ os :;egumtes r. () sr Kurusll tentaI á con- fãbrica de explosivos 	 a fazer sua propria barba, com 
J. Os Estados Lnulos (> a In- ",egUll' algum a?randam~mto I Nova lor ue 14 (R) _ A laminas GilIette Azul, as uni· 

glaterra resoheram adotar tia'" .!tualS restnçoc>; €'('onOllll- q d d cas rigorosamente ascpticas.I 

~~~~~i~:I!tI~~sc~:s~I;~lle~~m na~ ca~ (,~1~~~t~10J~~o t 1 J _ ~~~~~~~~~~\~st~ec~r:n~e~~:' :~~ 
emmdo japonês. pão podeI á apr:v~~~~ra (~ua~- pl<;>sao, voou pe~os ares "a fá

2. O Japão e a China enfren- que! mdl(1O de que o gmêrno bnca de exploslYos à~ :Ves- GiUette 
tam crítica situação interna l)l'etende eeder para resolver ~ern Powder Company , sltua Caixa Post.,] 1797 _ R;o de Janeiro
após quat~·o anos .de guerra. o assunto a seu modo, afim de Il~n~l~ Edwards, no Estado de 

di:ã~<\j~~~~:s:ece;~r~~~r~~~e~ ~~:;~le;~~ ~~~~:~~~o~~r~~sdad:~= Desconhecewse, no entanto, a 
estrada da Birmânia, cujo êxi- na e índias Orientais Hoiande- cans~ do sllll~tro, 19no;~ndo
to poderia obrigá-la a pedir fi sas. se, alUda, o numero de vltImas. 

- Nenócio de ocasião Ca~a vez mais Gi~raltar 88 fortifioaI Em Aririú (k. 22),- ~;~d~~~ 
excelente propriedade, com 

I Gibraltal', 14 (fi.) ---:- Cercai grúus feitos na rocha. Vi tan1- guns dos 11m'OS aposentos, que 
me permitiram ver, comIlor203:000 mq ,óLima CBS8; três 

mil pés de cHfé prnduzindo; ~~n~::i~l~~nl~o~~~\~~~~~~~l'~~bd~ I~:~~ ~~m~~~~~~o~el:0~1~!~~n~~~~ tam duas quadras de tênis elenha para mais de mil me 
troa cúbicos; grand~ pasto ro('hedo de Gibraltar, dentro alguma força seja ('apaz de 11(' ainda sobra espaço. 

com tlbundaote água cor·I 	 do prazo d(' um ano. Isto é um netrar através das eOl'tinas dE' O trabalho da lw-rfuração da 
dos ângulos dos nm'os detalhes fumaça. ro('ha é feito llela Engenharia 

mdústria; muitos frutos, etc. 
rente, própria. para alguma 

das defesas do ro('hedo e que Caminhões e- ambulâncias Heal, auxiliadn pelos especia

etc. Preço 22:000$000. Esta foram hoje eOllhecidos. Apl"o- llódcm ser conduzidos dil'eta listas canadenses. Muitos dês

oferta vale por 30 dias. Quem ximadamente, três milhões de mente ao interior do roehedo, 	 ses homens são mineiros re
crutados nas minas de carvãometros cúbicos de rocha foram onde as mesmas Ilodem circu

rico Wagner, na excavados durante aquele pe- lar como se fôra no Pic('adi1ly da Es('ócia, Northumberlaml.pr~teDder, dirijJl-se a Frede· 
mesma. 

t5v-s1t.-8 riodo. A média de meia milha Circus. Durhan, i\Iidlands, Norte e Sul 

de nm'os túneis estã seu'do adi- Grandes aposentos subterrâ- de: Gales e das minas de metal 


o -eixo_ perdeu mais cionada todos os meses. lleos, para operações, estão de Cornwall. O trabalho de re

Londres, 14 (R.) ~ Círculos Explorando o sistema de tra- aparelhados, cada peça tra moção das rochas, de- que re~ 


autorizados anunciam que as balho, desci a mais comprida zelldo um distintivo, indicando sultaria a construção dessaci

perdas marítimas do "eixo" escada de concreto do mundo. o seu uso especifico e tudo dade subterrânea, ê todo feito 

durante os últimos 4 meses Essa escada consta de 531 de- pronto para uso imediato. AI- por meio de eletricidade, in'o

terminados em 31 de outubro: duzida por uma central elétri~ 
subiram a 1 milhão de tonela ca, também subterrânea. 
das ,entre unidades. afundadas O inimigo não poderá inter"
011 danificadas. As perdas rnfl romper cOlUunicaç'ões'; do.asCrédito Mútuo Predia I l'ítimaa aliadas, durante êssc 	 fortaleza com a Inglaterra e 
}Jeriodo, alcançaram apenas agora é 1l0sslvel transmitir c 
750 mil toneladas, em compa receber, com a mais )tbsoluta 
ração com dois milhões de to proteção, comunicaçõ~,~, pelo 
neladas perdidas nos quatrlr Proprietário.: J. Moreir. & Ci•• telégrafo sem ·fio. Ante'cipa-.se 
meses anteriores. que, em caso del).ssédi,?;: OS deNovembro 5 fensores podet:âoenyiar um------------------ Foi pago á ;lrestamistà Marlene C. Souza. cabograma, mensalmente. às 

residente em João Pessoa (~stretto). possui- suas famílias, , tinallza o cor
Or. Remígio dora da c~d~rnr:~~c~d~~;:,2n~ P:::!!~OJ:.~~. lhe coube respondente da Renters JolmI 


L.,NixOl1.
CLINICA -MEDICA ' 

Molestias Internas, de '6:2505000: 
Senhoras e Crianças em contemplada no 8orteio de 4 de ;Nov~mbro de" 1941. Máquina de costura 

Compra· 8t uma. manual.I
CONS~'iI~ORIO: 	 Inrormacões nesta redação.Rua Felipe Schmidt~Edifi· 
cio Améll. Nelo--Fone 1592 Novembro , 18! , (asas à venda------------------------------ 9 " '~~s~~i~21~,no"s, 	 Terca.telraProdutos CATEDRAL Vendem-S8 Ofl prédlo8 no 38 

á venda na FA~MACIA ESPERANÇA _ Phone: 1392 _ retllizará no dia 15 df' Novembro com prê mlns e 40. à rua Tlradentn. e 39 
em mercRrtorlftfl no vftlor de rs. 6:25()$()()(). e pln à rua Joio Pinto. Vêr 

Av. Hercllio Luz, 186 Uala Ulo rormldl1velsortt!ltl a Crédito Mllluo Predial 

Rua Conselheiro Mafra. 4 e 5 - .00 1.8IoZ AUende a chamados Conlribulcão: apenas 11000(Defronte à casa Hc:epckel 	 ec~:~r 8~~ O:~:::~ ~~~r:rrtt~' 
,-1.4~........._....-'lj~............~~...................._____ IOv.alq 


~--~---,-------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Ante'cipa-.se
http:s:omp:.my


________________________ 

• • 

• • 
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·0 ESTADO" I 
 II N O V A H iE N T E À V E N D A 

DIÁRIO VESPERTINO 

Redação l' Qfkinas à Rua 1MAQNINAS DE"ESCREVER «CONTINENTAL))IJoão Pinto 11 . 13 MáqUinas portáteis MaqumlS para Estrtl6rlos 

Tel. lO:!2 - ex. llosta1139 


'Wl'N'HiREitAEF1:\ .\ "ITRAS 

'XH fapil:ll: WERKE 
.-' nu SCHOENAU 


CHEMNITZ 

'fl·i llu.... trl' • l:>StH IO Alemanha 

;\ 1.':-; • .;{'ooo 

~.o Jnt~'rior: ~ com carros de 31. 28, ti6, 51•
•\11" ã..;~ono 65 e 95 em uteis 

:tUSUtlU • e~l1i~~ __ 
'l'I'hll.'''lre . . :wSuOQ Representantes exclusivos em Sania Calarina: ~ A faUa de vivacidade. a tristeza ou so


c\nülldos medi.une contraIO bretudo (l indolencia que loma o IrabalhadO! 

incapaz de produzil o que se espeTO delle  CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA 

O,:: ()ri~inai".. e qUE' elle, de resto. pôde dar - não e c PIellH'~m() nã(\ pu
quica-Vicio : e peOl: é a Preguica-Doenca. a caracterís ' MATRIZ ÊM FLORIANOPOUS-;;'lIhlkadus. não :",'r,'io tle\"oldtlos tico do "Opilacão". da qual e um dos symptomos mais 

eXp!eSS1"0S. 
 Filiais em Blumenau. Cruzeiro. Joinville. Laguna. Lajes e São Francisco 

<\ dl!'C't.:50 n;\O se r C;;llOllsabi. Paro ccmbaler e~so preguica doentio. basto lomO! MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 
li?"l }l<>!o,:; cOllceito" <>milidos a "Neo - Nee,:r!orino", que restitue ao en!enno o saud~ e 

a di"po~lcão pa!O c tlcbalho 
A Neo - Neca!crh.::: é um vermilugo poderoso, ccon 

dicicnodo em caps1,lios roseas conterlCO -teuachloleto d 
caTbor:o e:,1 SOlUl0 salido a cptimomec.te tolEltado pel ~19:1121 EIS!I~I2II9:1I21I9lI.G•••••.,..........!! E~I2II21I21Q1~I2I21 
Olganislllo humono, 

@ nos artIgos assllla os ~. 

~ 121Is~!~!~OI i ZENITE--1941 111 
________________________ 121 121 

19:1 121 
OITO ELEMENTOS TONICOS, 

ARSENIATO. VANADA· CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: ~ 1/
TO FOSFOROS. CALelO 

ETC. " u.e,es de .,tudo,. (PJ;"'O~~~X:s~~i~~~c~~L ,n de ,.eu'" e'.. 
I~
0\ ~121 

preEemantt'8 t-m túd~s as cida.des. Escre\'8 fi C~ix t P" Hal, 3717 -S.Paul0 m: n 
TONICO DO CEREBRO 

TONICO DOS MUSCULOS 
o. Pálido.. Ol:p!luper.do5, 

E,qot.dol, Anêmicol, Miial 
 Sociedade Cooperotiva de Responsabiiidades 


> que cri.m Ma!jrol. Crian!,;", Limitada 
 • 
,aquilic... receberão • tonj· 

fic!~io !cf.1 do olglni ,mo 
 Banco de Crédito PopUlar e Agrícola 

com o I 
•
• 

de Santa Catarina 

••••••O 

•••• 
Rua Tralano n.O 16 - St?de própria 


Reg istrado no r.lillistério da Agricultura pelo Ct'rtHiclidJ 

L!e. D N S.P. n' 199, da 1921 D, 1 em 20 de Se lemt">ro de 1958. 


Sa ngu enoI ••Endereço telegrãfíco: BANCREPOLA •
Ctidigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

~'LOHIANUPOL1~ 
n:PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestímos - Descontos - Cobranças 


e ordens de pagamento. 


••••••• 

Tem correspondente em tudos uS Mumclpios do I'sta.do. 
l{eprt>seutsnte da Caixa EcoDumicb Fedt-ral p».ru Il v~nd~ 

daI< Aoólice,,; du E:-;tudo d~ J- .. rru·.mtuH'o, com sorteio 121 121 

) 

•••••• •• 
seme:stral. em M,do e Novembro. ~ O Radio de grande alcance.-Paixa amplla.a em aparleho de baIXo. 121 

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados 21 preço.- SONORlDADE-BELEZA- DDRA8ILlD ADE. ~ 

MaDtemd:.~~?r:ae~~éJ;!!?a~,"~:ra!~!i~:f~"ac~~u~:. prédios. 121 Distribuidor: 'OÃO GOMES 121 
Recebe dinheiro em depósito pelas ~ I 

melhores taxas : "" CASA RADIOLAR "" C/ C à diRpO Si Çãu (rt!tirada livre) ')% 

C/C Limitada 5% R. TKAJANO 6- FLORIlNÓPOLIS- VENDAS A LONGO PRAZO 

CiC AvIso Prévio h% 

C/C Pr.," Fixo 7% 
 12119l41211O\~12If21~ ~ :•••••••.,...........ã~~~12I1211i12l


Aceita prucuruçl10 para recebe r vencimentos t"1n to_ 

das 88 Reparticões Federttie. E~taduais e Municipaito. 


I
..••••••••••••••.,.a··••••••••••••••••

I 
Vidro ~ corMio alOOO _ 


..Ie áu ..... dlduado. 


li• . IUtutn! ClUIlau lnl. 
~'.""",,1" .-~_~~1I'" i

e 

• 
S80AS i 

e 

•na Bala» 
: padrões maravilhosos, iiníssimo atabamento : 

Fundada em 1870 Séde: BAIA 
Seguros Terrestres e Marítímoe ~ das melhores fábricas do país, são :oR. RICARDO • encontradas nos balcões da • 

Dados lelativos ao ano de 1940 
Capildl Realtzê1ot: Hs. 9.000:('JO$OOO 

Reservas. mais de 


GITTSMAN 
• 54.700:000$000 


Ex-chefe de 011- Responsabilidades aSsumid<ls, :< .91Y.7,9:000$000 
 'i Casa SANTA BOSA : 
Receita 28.358:717$970nica do Ativo em 31 dI;! dezembro 05.964:965$032 : Diàriamente recebemos noviâades :Hospital de Sinistros pagos 7.323:826$800 

Bens de raiz. (prédios e lerrenos) • 22 354:00U~OOO
Nunrn!wrg • •

: Rua Felipe Scbmidt, 54'-:fooe 1514 :(ProIH. L Burkhardl 
Díretorea:e E. Kreuter) · . .. . .... .

Dr. Pilmphilu d 'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Jose ••••••••••••••••••Ii................. :....~ 
di: Souza e Dr. Francisco de Sá.Especialista em I 


<Anu'gia Ge1'l,I li.~~~~ã~ 1 . ~~~i).'ãó~Agências e sub-agências em todú o territõrio nacional. 
Sucursal no Urllgu<\i. Reguladorl's de avarias nas prinAlta cirurgia, gyne Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma

cipais cidades da Amtrica, Europa e Álricacologla (doen9as de boa instalação de luz OU obter maJeriais ' elétricos, em seu próprio 
senhoras) e parlos. interesse, visite sem compromisso a 

Cirurgia do systema

I 
Agente em f"lorianõpolis

nervoso e opera9ões INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLlSde plastlca, CAMPOS L O B O & Cil!.CODsuiíorlo á run Traia. pois. seus artIgos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
!!O, 18 (das 10 iis 12; , RüA FELIPE SCHMlDl N não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISOOO, fios paraI
das tb ás 16,õO) Tele Jrístalaçao desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de

pbone - 1,28f) c.t.. oostal 19· - TeleoftondOB3-l!nd.TtI.• Al.l.LANCA. $700, e assrm todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'Resldencla â rua Es-

I leves Junior, 20. -- ISub·Age"t., em Laguno. Tubarão. Itaiaí, I Inslaladora de Florianópolis . 
Telephone - 1.1,Jl Blumenau e Laqes . RUA TRAJANO 11 e F~E SCHMIDT, 11-Foue 1674 
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Vida 

Uma da. vanlao;:oDI do 
m:scAo eonsiste em pod., 
51" i::go,ido hio ou quent., 
nom naoo PII.dol do ."0. altas 
r:ropsiedado. :lutrilival. 00:1 
1& conclui que não hó: 11" 
cen ;dado de revolucionar OI 
háb,'os alimentarei por Ç<;I\lSO 
da estacào do ono. No In'l"" 
no ou no v.,iio:, proparado 
peta todo l OI oo, tOI, NESCAo 
p,e.'<.I.se a 6th,a diQestdo. 

-Sim! C"idondo dose"HA"'()! 
Muitas pessoas 
têm mau hálito 
sem seber, e, 
muitas 'lez~s esta, 
e a raz.õo de se
rem desprezadas. 
Ouca o que 
os dentistas dizem; 

Por ' u o recomendo o Cre me 
Dental Coloate.. ' 

" .. . Colgate contém o 
novo ingrediente que 
peneira alé as fendas 
escondidas enlre os 

escova 
brilho (l~ dentes não toca. Lava e desaloja 
• CQl.GATE limpa lO dó dentes, onde a 

• Ajudo c fOrlcle ce' OI do b oca as partículas 
de alimento que 

Qenqivo!; 

• COLGATE tem um 
mCijnilico sabor refrescante comumente causam o 
COl.GArE perfume c b6ea. mau hálito", 

Dr. 

I Vida SocialII 
1_- __	I 

I 

Clube Doze de Agosto .. 
De ordem do sr. PresideDle. leDbo o prazer de 

convidar O~ srs. socio!: e exmas.· famUias. Dara o 
graDde baile gue EM HOMENAGEM A' BANDEIRA. es· 
la sociedade realizará. em seu salões. DO dia 19 do 
correnle. 

TRAJE - Smoking. ou Branco. 
MARIO LACOMBE secrelârio. 

Grafüica-se 
Pede-se a QUem acbou no dia 
15. duranle a r sassão do ci
ne Rez. um relógio d. pulso 
marca lSlS. a espacial obse· 
quio da enlregâ-Ia na 9arin· 
cia dêsle iornal que será bem •gralilicado 
'Terriveis duelos de 

artilharia 
Cuibishcv. 17 (Unitcd) 

Segundo se informa, o coman
do alemão concentrou podeto
80S reforços no setor de Tula. 
onde presentemente estão sen
do travados terríveis duelos de 
artilharia. 

Santa Catnrin!, t' llill <:ralLdc ,I .. 
Sul, ,h'HI':lO dil'i~i ,..s{' .\ :1:1., SC("t,':111 
da "('f(,I';,la C. H.. IlHlIli.los .11.' ,'Cl'· 

HII:iu til' i.l:UJl' \lU tltU'IILUt'lllo t'l11I1" 
\'al~'Uh·. "nth- SI..'l'l'in alcnditlos pl'lns 
ICIlI,-ulc Ju:'io de Assi~ Subrinhu. 

dia 

Corpo a corpo

infernal 
 Tres PequenaS Do «A MARCA 

Moscou, 17 (Rcutcrs) - A Dr. SAVAS LACERDA 	 Barulho ' DOZORRO. 
rádio local divulgou que. em 	 com De8D8 Durbin Cf m Tyrone Power 
Tula, a luta se desenvolve com Oculisla d. CeDlro de Saüde a do Hospital de Caridade 

ferocidade iw,it:scritível, em 10 - Comp. Nacional (DFB) Complemento nRf'lnnal DF B. ComTllemf'ntn r ac10D8! O F.a.
Ex·IDterDU du Senlcu du Prollsalr Lallnldas Ferreira I ex·eSlllliérJo dai 

Serviços dO dr, Gabriel lie Andrade (Ria) e dr. PereIra Güules (S. Paulo)um corpo a corpo infernal, de 	 2'- Destila da Modas Dasme de Modas Fesla das Crlaaças 
rua em rua, de casa em casa e (IInica e clrurala de: OLHOS. OUVIDOS. 3'- Fax Movlaloae .ews 	 I iib 
de porta em porta. Acrescenta NARIZ e GARGANTA Preços: 3$00. 0 2$000 e 1$500 Preço: úBlco 1$500 '(~eços: 1$500 e 1$100 
que os l'USSOS se mantém nas CODS: VUor Meirele8. 28.-D88 16 às f8 boraa, Impr. até 10 an08 . Lh re de Censura •~... Imr. fllé to a008. 
posições que ocupam na cida Re•.: CODselhelro Malr., 77-FLORIANOPOLIS. PRÓXIMO DOMINGO: um triunfo sem precedente-se Belle Davls em .A CARTA.de. 
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