
OVA IORQUF.. 24 (R.) - " E". DE O. \.~ C(lRT1S DO "REICH''. E." U\I DE SEUS COWIJ ICAOOS. FF.Z SECU 1JIaAIA
(MS S()BRE A CO Dl(:O~ D.: vro OOS OI.DADO. .\LEm~ l'A FRENn ORlEJ\'TA.... "NOSSOS SOIJ)AOOS SÃO OBRIGADOS A VIVER 
D[~1'RO DE Toc.l~ CAV.40 NA ITRR , Pf. ONDE e I POSSIVEL SAIR, o ~W PAREO: DURO (0)10 FERRO E NlNGUEM AlE QtJE 
FAZER PARA AIA rTER O CORPO DEV1D lfEN'IT. AQUECIDO, AU!\f DI O, os ALIMENTOS QUE I Ó PÓDEM tR FOItV[CJJ)()S DU

RANTE A NOIn:, QUANDO rooo E~A E!'t'VOLTO E~ TREVAS", .. .u 

:=~~,~~:h~~, §lta": d:O:"...." ....,,·,... I:;;:;~~';!
" < '.····:···· 
.\dente da República . 2s~\nou o Juanita Spinel1i;é." •........O(JlOJnInada,I. ta, llLo -.wnto deCréto~l'Ct: "Const- Icutada em cà.lDa...r..a ...e ... 1..,. 
ckr.lIdo quo é :d'C ", primordial " La Duquesa","qiíe clld1a.... 
lmponincla,'.l .manútenç:;o dos 1 um bando de cririúnolol.. "lA 
laços dei'caln:m.dagem ' entre I Duquesa" foi •.:corid~ril\da ~ 

:.f~d:{~~~~sd~aB~~~~ri~ O MAIS -ANTIGO DIARIO . ()E SANTA CATARINA :~~::d~~aV~~~:rciiiáon:; 
c:a; c:on&.Ideraildo que o g~nc!'al Diretor·qei'éntê : ",Âltino hores de seus sequazes, ,,/':,'.
cbtte do Estado Maior de Extor· ',': Esta foi a primeirll' inulher 
Cito norte-americano é sinc"ro executada na Callfórniai deIde 
amigo ,'do Exército Nacional, ANO XXVII Florianópolis- Segunda feira'; 24 de N()vembro de 1941 N. 8403 há um século. 
éléCreto: " Dois cúmplices seus, tam
Art~~ lO) -'" E concedido ao bém condenados à mon., M'

emió; sr.'general George Mars" italiano em Ir---------....IIIiIIÕ--------...1 Persalulcio a rão executados no diá 18 cioPrlncipe
lhall;,chefe do Estado Maior do Nova Iorque lIallanos na EI16pla /corrente mês. 
Exéfc~todosEstadosU~i~os .da Nova Iorque. 24 (R',) - O "La Duquesa" chefiava umaCRUZ E SOUSA 
Amenca do Norte, o dlstmtl\:o príncipe italiano Alessandro Naimbl, 24 (U. P ,) --- As fô1'- quadrilha de batedore5 de 

~éC:~tSO ,:e ~:t~ . ~?mando ao iTorlonia chegou a esta cidade , ~:~ :~;~~~~~~ ~a;~~:. ~~~~~= ~al~eir;s e lad~~s, iIue f~rr-
.,~(!IO , rasl eno . pelo "Clippcr" da carreira, a- Icamentos italianos na Etiópia. 1':", ~e~~:~It. an o . - rpu

.!'i ;~te...e....ar' fim de visitar sua mãe, a se- I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;i;;;;=~ 
.....i:b~.qaI...' BIotú eo.. t ......~ nhora EIsie Moore Torlonia, Os britânicos apoderaram-se I ; 
• íei4ê .'N_ 8enbol'l que se encontra em estado de. de pontos Importantes nas pro· ".,. > 

";:Y ,:~ini o CONTRAT088.. sesperador. ximidades de Ambuzzo e Ja- M.ch.dô&~Gil. 


Ao desembarcar ,o príncipe naoi, obrigando o inimigo are· 

~,~I anlra O Japio Torlonia declamu aos jornais cuar para Gondal". '. ,o"~
. 

>', . a a China o st'guinte: _ "Os govêrnos Informa-se oficialmente que Ag6Ddà8~ .k 


Chárigai. 24 (H, T, M.) -- ing'lés e americano foram mui. os chefes indígenas de Caman- RepreaentâçãiM
Entre as persilnalidades do go- to bondosos para comigo, Não te renderam-se aos britânicos, 
'rhno de Nanquim pre\'a:ece a me foi oposta a menor dificul· A $SI d R I h s6b Cal.. PoeW - 37.. 
opliiião de que a paz poderia dadc, As negociações duraram prl O O I C ri O R.. Joio PWO ';" , 
aer., brevemente restabelecida Iapenas duas ou três semanas governo francês FLORI }. NO.bit s 

t Ch' J - t d f 'f Tt d " Washington, 24 (U. P.) 
ft\ re a ma e o apao, c u o me OI ac! I a o , De acôrdo com o que se diz nos SuIo-.,.a~ _ ; Pi , :; i~ .. 
D"'<'"'' . b·tA • círculos responsáveis desta ca- _ ....óplo. cIó·,E...... 

)~,:fDssegue Oavanço ri aDICO :~~~~~~,:~r~~~tE~gi~~~;~ I~~urk.' ,~", 
Cairo. 21 (I'. ' 1',) - ", 1'"hll"'S, nl~lIll :'t ,sna passagl'IIL vido à forte pressão do govêr- Paris, 24 (U. P.) :.::.. O pntr_


,1:~h~I·:;I~'~~'I~IO (;~:~::;:,II~~::~~I:I":~:':,~~;'illll"II,, ,(,: ~,, :: ~:I~,i'::~Il::I' 'IS gl\lt(~·~·il:,~:-l l.l~ril~ :·ll"~~ :I.~~ no do "Reich" sôbre Vichí. A- no francês conseguh.((I~ aulo
firma-se que os franceses sen- l'idades alemãs dif. ilcü~io 
tirão brevemente as conse- que o atol' Maurice ,~:C~~~Í' 
quências dessa medida, que possa atuar em divé~ acam
causou profunda constel'nação pamentos de prisioririrol fran
nos Estados Unidos, ceses, afm de diStr.1-a. 

Faz hoje 80 anos que, nesta capital, nasceu João da Funcionará durante o. rn.... de ..d •..mIlr<D e Ja
Cruz e Sousa, filho de escravos do marechal Guilherme neiro. .oh ,a direção do Prol. CASCAES CReo-nte • 
Xavier de Sousa, Cura0 Médio do Ginásio .Catcm.n.I\.M). 

Desdenhado, em geral, por ser negro, era incompre MIII.....DI:·.<·~. 
endido, por ter talento, num meio acanhado, cheio de inve· Matricula aberta ati' 5 d" oe"rnDftit ::diuia-t.. 
jas, intrigas e maledicências. d ... 13 às .15 hor.... . ...•. '.' ",

Não se revoltou como Espártaco, nem satirizou como Praca CleIÍllloV_....t 
J uvenal. Tímido, apesar de orgulhoso, concentrou no coração 

todas as amarguras e desilusões que o saltearam. H. a.--" prlmlrl -.IIIIIIII _i cürllll ... ti ..... 


Como a vida não lhe d'era o a que éle aspirava, filiou ,se 
a 'uma companhia dramática. não como autor, mas, como 
si mples "secretário-ponto". Ao menos, a ilusão da ribalta 
satisfazia as aSl'irações da sua alma. Mais tarde, amarga· Pela supr8macia ~~nlmente, se desiludiu da ficção teatral. 

Teve uma grande alma e um grande talento, mas fal· l.ondn's,2·' (n.) - A furça aí'l'c'u sllunçii.o 4.'111 \' irlude da supremach' .h 
tou- Ihe cultura sistemática, para a qual, mesmo, lhe faleciam .. n~ltHlnll·ric.ll1a na st.·gllndll rrcn· naval hrihinicu. ."::'.', 
bases sólidas, Todos os rasgos da sua inteligência giraram h.' .Il' halaJha. a,gnr3 ('I'i:lfla. pnsson f.uid:ulosn ('slinmlh'u flus IlCritos ', 
no espaço como grandes fogos már:icos ·- e algumas vezes por IolrõllHh.'s tr~1I1sf(l"l1IaçÕ('S nns ,",te em :u.'I·nnúulicn, f(," 'cln flue os nliR.. 
foram estrelas rútilas , mas, quase sempre. nebulosas infor lilllos Ill('srs. C tudo indica (111(.\ ,llls dcsfnllalll de situação ligeira· ' 
Ill t:S, c ht:ias de magnetismos e de mi5t~rios. at:ur:l. OI ~l\' hl çiiu hl"ilàn;('ô.\ no (h.~e tn('nlc fa"orú\'cl, nu nr, na nhull 

Serviu·se das palavras. não como sImbolos de idéias, st'l'ln ol'idl'nt,d Jlod(' ('nfn'ntm' (' lU f,.·;unlulnh:. ela l..ibin, I1H1S St'mll~ntc 

mas como valores musicais. Sua obra , mesmo em prosa, é I.i' cI(\ iUlIuldnth.' H :wiac:ún do () ruhll'o podel·i. indicur que ))or .. 
uma estranha orquestração de câmara, raiada, a revezes, de "rixo". titio )lodl'l';io tirn.r as rorçns, brit:l... 
clarinadas estranhas. Calt:ula-s(' <lU(' a "viação trulo· nicas dl'55" Jigcirn sUJK'rioridndc.l~ () DE Como todos as que r:mam a Arte, aspirava à Eter all'IIH' 11 0 dl'Sl'l ' t o ocidental é cons
nidade, Não podia compreender que, após uma viagem entre lilui". 11111' <~I'<a .10 mil allal'e· CASA MISCELANEA, dlstrl


MA/OU /'HEClS.40! infinitas coisas belas, se tombasse obscuramente na vala do lhos, ,,1i'1II d. IIl11a rOSl'n' :1 lI:1 Si- buldora dos Ridlos R.C.A. VI· 

esquecimento, dlia, 1111 lI io lia IIlcrÍllional,' nlls clor, V;llvulas e Discos. - RUI 


Confiando na sua inspiração, .é para o seu Verso que Bnld is. Arrota acl"t..'u cio "('ixu" l ' Traiano. 12. 

--- --- /-{'  < 1I111"..sl" -m--=-êle apela afim de ' que o sa1ve da olvido: ' ,lo "i~" li",,~ "rinl'i!,ais IP=-r.=-.-=.o-n-.-=.:-rO-.-.-=I:-.. .... 
dL' :lll:ln·lhos. ::'\l'SSl'S hplls tL'nIOS : _ 

,-, nwu ' ·"I·"'j" Ú lIlI' lI \"'f"lq, ,"uhU:'UI1('~~::;:~;:~ , ~" ' n M·~rf'.lu I' nll'u 'UII". IIIImh,",.I<',,,II1I'\'S: ".lunk'·I'-MS" I' Caim, 24 (H. T. M,) -- A
~ I ; lut('Jc ! ,"I:",I" :,':;.':;c(:I,' , <: ~::':~:: :O .... }~~ ,. '1'1'11\ 111. ch' IIIlm hi 1IU l'I lIlII""II\U lu ",lun~"1'·87" . alel11 ii.,s, 1"'111 <oml1 ti nuncia-se oficialmente Que 70Ua .o.J111I·C ' lIIl1 íu:;unln, 

tOt!O<' 0<, ,1 Il U. Ih 111,1 i , l i :. " t"L'- .#';T r~ ~---=;; "S:(\·oi,,·7!1" l ' " "Fi"l 1l1'·20", il"· tanques e 33 autos alemães ar
:'\!iu Ic ' C'!'"III' ~'i l !'o Ilr mim. nll'u ,·"" ..u ' h!'óil!ln.1'·I;..:io, qUL' ., i rt\; l', )lc' lI '·"'·';11 I'oõu lll lil ' lu. lia nos. Entn' os UP:lff,.'lIms .Il' (':II;a mados de metralhadoras fo

"'!"r ,I.) ,k :.lIlt.l p l' ~' ~·I~ ~" .'ll 'U h·IIII,I.., 1111'11 "jJC'I'li ,'I.., l'nl'lInll" "I1OS o ")lrssel'SI'hmitll,1II1 ram destruidos na região de Si..)l inll;1 t( 'I" I'II, 1111' 11 '·'-·tI, 111. ' U , ' iI!oln 'U"';'III1. 

. ., { ': 1 . ·.1 I ' ; .. t' I t'~ U!u· 
,I . I. q , , , ~ , ,·n \(.· \ o·lI prl>\. .l\h,! 1,: ... h.. , ' O< .. ,.", ..,."."",." .. " ,; " ,IIMI.... ::I::.;~;;:" " "Fi"I·I:I' ,2E 2" e o ")1",'· g:'i~:~:~af~~efO~~:~a~ng!.~~ 

. 11, .I' . , I ',': .. . .dl ,,· iTI> que' lhe' \ ·j.I·..·fT:~~~!:~:.;:::llli::!~~:;~I.::: ::~::~~ :~~I.~~'",., ,·n'· I~I,· :1 A fl 'l lla :1("1'.':1 :l ngIC)·:l111l'!'irnnn. nas de pl'isioneiros. 
:", ,<Ir,' ,.\ tl : I,f'" \lH ,.ldt>s Iindú \ 

,. ~.~ , r:.lllt t·~ q \ l ~' Ulllc."~õl o tcrc."Le. 
 pOT' SUlt. \ ' (' 1. , \. ('ollslilnithl dl' sl'h' 

E o seu o verso, afinal, o salvou, O que na sua poesia lipos ti" "1""" 'lhn s: h",uhaJ'lle",lo- A caminho de Slngapura 

~ A I :~~s_~o~~CSU!~~~~vc:Ii~~l:r:~~;!ir~:~~osva:o~:s:do: e~;o~~~~ :: ::';: ~ illl::, "1~~"i~:':I\I;(~~~~l"l' ~)Sn ..;;~~;~ Singapul'a, 24(R,) - Cor-O M f: ":I I mistério, Nela, as imagens não se concretizam, antes, se 1:111 ti " ,. "no,,!:las"; "I""'I'IIIIIS li,· rem insistentes rumores de que 
P'ODUro DA soc , i, ~ "j! "" PO'J; 1" NDU5U'E HOR10GERE dissolvem em um nevoeiro lunar , maravilhoso. ' I':oça: '" "1I1':lIlfol'l" ,. " i1ul'ri ra· o mais novo porta-aviões da 

w
OMEGA ~U I Ç ~ 7IiiõF E la oE~a~v~~e~: ~:Srr~l;n~~ ~~~~~~~~c~~:hadoras e extáticas, ::II; ~(: ~:i::ll~::~ l1i('os. (' o "Tnllwha k'\ !~oct:n~~ag~e:m~~h~~!~~~as~~1 

! ~l'SS:t ~II('I' I':J~ (,IH' S(,,·;'. :1 maior juntamente com uma fonna
,.! ----- . ção naval. Entretanto , até êste.... __________ I II I.n"lIISll'aç;jll ,h' 1,0<l"I'io :oi·I" ·". fto·
480 NAVIOS EM 12 MESES 

l"a da ~ ':II \1ll;lUh ; , d :1 Húss i;1, dl'Sth'
- momento n ã o foi possível con
LO!1, lrc:>, 24 (R ) - Um pmla·\ DZ do A! mil antado - --.-.--.---- -- - ' - ,,-m' ~ 1,1'~"i""" " h:'I"~I,,, '~" (;,:,:~nr". firmar esses rumores, 

in r"l t!1(>l( CJU(' llUOl )J'-' I J(,(If) rir.' l:? /m ses a OI a·Bretanha 1 Suspenso todo \Preconizado o romPi-I :;~::II'I; ' ,(.;::u::;;~, '::"': 1~I:r:'~.':,'I I, 'l',:,~S I:',~; Provitval acOrdo 
c"nslrlllll 4iiO 110VOS ll lWI(,S rI(' ~~\II.'rra, qll( '." gora se (,11 " , auxilio à Fran<a l manto com Vlchl lI1t'I1' " ('tllIi lihr:u!", .nllo-aba.lm 
('(111 11"' 111 11f>" l1l [lI"';; d('slra l r l ~lIHI(, " ]>H\,',I I1"" d a " HO/1H' , wn sllin gll.>Il,,24 <U, p , ) - O - o "I-ix,," """ria, "ril... i",,,u,,',,"·, Londres, 24 (R) -Segundo 
1.'11"'1" i D"piltranll'l1ln (1(0 Estado a· Washington , 24 (R) - Em p,,"a a 1':II"p""/'" .h, I.iloi"" ""s anunciou o sr, Law, sub.secre

\r'I'I'''''''11 1f> li '1 ' lr' I ri,,; 11"', ",.: prll 'l ;1·[·II':iif',', ma. :; pollp· 1l1111l'inu , flu e srrá suspenso to· I"IH; ('(liçào dC' ontem, o jornal I " ,1 .. "I'''l's·',2 '', :I\'i',es· 1I'.I1'POl'lo" tál'io do Ministério do Exterior, 

I.; ,., . f~. :. I ~ ; jl', I f /\ r~.:. 1 -~( I.:~ · .l,1>.i.'·I.' \ rd r (I))) . 1.: :\r~l (.). 'Y'IT í ~..'() ~! ~\'f ~ ~ :; ;l :~1\1'~r~11~;()"H~: ~\tl~;;~;~ I~~~~ ~l~n~~~ I~.:~~\~~~:~~~I~O ~::t'~'e\)~'~~~~l!~~ I ~ ~~:~~I::.II'I~l\~'~" ;~:) (~~;;~~'tll~:ha~lI~~~i~: ::~ ~~~:r~~s~~a~~ô~~~v:n~l'~f~= 
" ;1 .\ : :r ,r!:,l,!, l.;r dj',C,~ ~~ ~·I ,I".d . I): . ~ I; I: ~,I~ · '~ ~ ~/r lt .ll. :J~ ,t.t, r::-; 1)fI I L l- ~It. ' !)I'S . llprn l \V('~'gand do cargo qU(' I t.re os Estados Unidos e a F ran- "(':lhasl?c il11 c nI O d as forçns il nln- pel'ador Haile Selassié e o go.. 
: i, · ··!;il .•. ;; t"I .... tl . , , 1.01 I " .. d., t .. I.". " ,l~,d . l. .o('upava, ça, . gl'J"lI1rlIllCRS, que ricnrüo em difíci l vêl'no britânico, ...-M 
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Tamancos de luxo para Praias 
Temos Sl'",pr.. grande ~ v'lriado ~"rtlrnento ('m todas 

6S .côre" dt'8de os t1Jloa m8i~ fln08 "OS mais lJarato8. 


Ullimos modelllA .!o Rio (' de Santos. 

Para (llJlf' r (lrt'çOA bBixo_, comprem diretsmente na 


FABRICA DE TAMANCOS 
ALFREDO .LHEUREUX 

I:lAHRElttOS - (O Jlbu. de BlgUI18~ÍI) 

464 :lOv. - 4 

Ecos da campanha ' de Canudos 

I; . 
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' pe- ' S. 24 ..... , . 	 , 

o esfor~o de guerra norte-americano 

RIO, H (MERIDIONAL) - PASSAGEIRO DO "URCGCAI", TRA • lTOV POR ESTA CAPITAL, COM DESTINO A BUENOS AIRES. PROCEDEt\'TE DOS ESTAJ)()8 UNI
DOS, AONDE FORA DI COMPANIIIA DA DELEGAÇ,\O p,lJn.A~tE~'TAR RGE'-"TINA, o DEPt;TADO ADOLFO LANUS, E~'TRE\'ISTADO POR L')I V PERTINo. O 
PARLAMENTA R ARGE~"TJNO DECLAROU: - "FOMOS TRATADOS NOS ESTADOS UNIDOS COMO VELHOS AMIGOS", DI SEGUIDA REf~ERIU· E AOS FOR
ços DA PRODUÇAO A~IAMENTISTA DA AMtRICA 00 NORTE, AFIR1UANDO QUE AS ATI\'IDADES DESENvoLí!1!DAS NESSE SEr..'TIDO, PARA APARELIIAIl 08 
ESTADOS 'tNIDOS PARA QUALQUER E~tERGgNCJA. IMPRESSIONARA~1 os DEPUTADOS VISITAI'n'ES, AS CtU:~RES FABRICAS " PACKARD" ESTAO SENDO, 
AGORA, DIPREGADAS SO FABRICO DE MO'roRES PARA Ao AVIAÇAO, ESTAO SENDO CONSTRUIDOS 12lMIL. LANÇA.CIIAMAS PARA AS FORÇAS ARMADAS, 
VERDADEIIUS OBRAS PRI.MAS NO GÊNERO. 08 TANQUES t 'EITOS NA FABRICA CRYSL.ER DESENvonVEM :.VELOCIDADF. ESPA~'TOSA DE 1..5 QVlLOMETROS

1I0RARIOS. ~". ':~" '. 

----=~~~~~~~~~~--------------------------------~~=-------------~------~~~~~---~~~-~_. _
..._...._...._=----

s. ~-C~ " '- --8: 'P. ·i·.. ·"'··,-" -,·,·· ~Rf 11 ~ fnIli:' ~~.~f:f:t~~~M~ D= :~~~AU:~-:~' .~ .',< EDItAL 	 < ( f/F" ! . . ." . 

,.::·i ' ogilldICBI()"'d6~c:ndutore~ ...~ : . i \. :i.~;;· 
,- ~ __de/v~.fculo~ _Rodovjários de ' . 'o?;; ,:_'> <,~: 1 ' 

.Florianópolis reconh~llido de 
' acôr'do ' com o decreto lei, D, i O dr. Goebbels, ministro dOj . ' .<1por i&o; que nenhum país tenta


I,CO:2 de f>16!39, t(>p~t'8entaIlV() : Rcich. acaba de ainda uma vez para não ser estrangulada pelos va "estrangular" o nacional-so
::n:i~~~~::l!lde"ro~~~~~~~ ~(~~ se manifestar a respeito das ra- inim~go:, ~ Alemanl~a se, viu na I ~ialis~o,. Segundo: a ambição 

dovl6rios (inclusive ajudantes zões que levaram a Alemanha na- contmgencla de se ahrar a luta,\lmpenahsta, mal oculta na pre

e car.regüdores, trocadores de zista à guerra atual. Como nunca" O argumento não é novo. Mesmo, ocupação dos "gigantescos" pro

ôolbu8 e Illv8dore~ ~e BUlo· o porta-voz do "fuehrer" de- ' na grande guerra de 1914, o blemas que a guerra gerou pre

:t~~I:~s to~~ r~u~J~~o 8~! ~ons~rou a capacidade de misti- I " ~a~ser" havia or,denado aos s.eus sentemente, com o desenvolvi

eltA recolhend~, gelO pr~zfl fI caça0 do~ fatos, nessa .tormen- ~Inlstros q~e d:~sem ~ exphca- mento _da luta.. Ora, es~a pre; 

de 30 diat>, cootados dll pu . I tosa necessIdade de mentir para Içao do confhto, mutatls mutan- ocupaçao denunCia que HItler Ja 

bllc8çllo do prt'~entc eJitlll,\ impressionar os ingênuos, dis ". em diapasão idêntico, Por alimentava o intuito de alargar 

o imposto sindical iostituidll Indiscutivelmente, o mundo in- onde se conclúe que a mentira, a sua hegemonia no resto do 

pt'lo decreto lei n, 2. 377 d.. , teiro está, para o ministro alemão, porém a mentira deslavada, é o mundo, si o triunfo sorrisse às 


~'~:I:nÓPoli8, 22 de oovem i no. róI dos ingênuos, Agora nã,o fundamento, dos atos dos suces- suas arma~, Nos êx!tos precários 

bro de i9H, . I fOI HItler quem lançou, atraves sores dos barbaros, que conquIstou, a sede de predo

ARISTIDES MARIANO DA i dos discursos e das proclamações O que sempre existiu, na rea- mínio não foi siquer mascarada 


SILVA -~resideDte Imuito do seu feitio, a explicação lidade, em toda a sanha da políti- por êle, as anexações se rep~tem 

- MODESTO. GALVAO em torno dos acontecimentos que ca nacional-socialista, foi o ego- amiude, Para embair a boa fé dos 


LEOPOLDO H. BEZERRA , as~m~ amo nao so per!,nte a c~n- Ismo, a Icerça o no mtento e es- que am a possam crer nas a ega-
Secretár)() [ . I - , . I' d . d ' d I I • 3 vezes mais concentrado 
• Dá novo brilho aos dentes

Te8ourt'Íro, ! clencla universal. como tambem tender suas garras nas terras ções deeWllhelmstrasse, e mesmo • Evita o mau hálito 
no juizo da História, o dolo com alheias. A Alemanha nunca está para não assustar outros imperia • Custa menos - Rende mais 
que o govêrno nazi e seus assé- satisfeIta, as oportunidades lhe lismos que desejam uma parte dos 


--------- elas prepararam, no s.IênclO, a aumentam a ambição sem limite, despojos, o "fuehrer" enviou, 
 * A higiene dos dentes não se deve limitar aoI lado externo - o do sorriso, Deve atingir oembo.caJa para colher os outros Veja-se o trecho do artigo do mi- por intermédio do chefe da sua Ponto Vital, na junção dos dentes, onde se forDr. Remigio 	 povos. roi preCISo que falasse mstro do Reich: "Quão pequena propaganda, a mensagem da men mam 80% das cáries. A espuma de ação ultra
Goebbels, cUJa "técmca" no em- nos parece hoje, em vIsta da gi- tira a todos os continentes. penetrante e anti·ácida do novo Creme Dental 

CLlNICA -MEDICA t buste suplanta todas as Illlagma- gantesca proporção alcançada Mas, quem pbderá admitir as Gessy, protege os dentes onde a escova não 

S~~~~!~a8e iC~~~~~:~ ~:, , ções, Mas ninguém maIs se ilude pela guerra, a questão tratada falsidades do artigo de Goebbels? chega. destruindo os germes causadores da .cárie,
II 

combatendo a fermentação dos residuos alimen- ' 
Geral ' com a vulplmce de quem se agar- em agôsto de 1939 - Dantzlg", Os processos dos teutos ,50 tares, O novo Creme Denlal Gessy .clareia IDe· 

CONSULTORIO : i ra a semelhantes recursos, indí- Aqui se acham dois elementos que muito conhecidos já, Quando a Ihor, purifica o hálito, evita o tártaro, E' mài.s 
Rua Felipe Schmidt - Edifi- 'I cio inegavel do desespero e do contradizem a afirmativa de ha- situação começa a empiorar, a econômico: - basta uma pequena porção sôbre 'a 
cio Amélia Neto·-Fone lii9? terrõr que invade a nação germâ- ver sido a Alemanha impelida pe- adulteração da verdade é a í1usó- escôva, Use-o de manhã, ao meio-dia .e..l à QOl~: 

T.,,;3~ÕOO
OyçaNhôTuticode:.•• 6.• ieira,naa .~. ': ,.. :-,,' .. ....1.. .....

9 :SvIii~!~i~~~~'~:;s \ nic~. explicação de Goebbels está ~~s: a~:;bt~;:s :o!~::::' :::e: :~iv~~~t,ificativa de quem não ~e 
~~;; .c~!;:.~s(~~).~~ ~:::3.:!i~ 

_ Phone: 1392 - i contida no artigo inserto no diá- avanço contra Dantzig, portanto I Goebbels deixa transparecer 	 i
'[ rio " Das Reich".e divulgado pela o assalto à Polônia, foi "a ques- nas entrelinhas que, no momen


Attende a chamados I própria agência telegráfica ale- tão de 1939", sendo evidente, ' to, é preciso mentir.. , 

14 _ !mão Assim, deelara o nazismo que, I ("A Gazeta", São Paulo) 


ILLIINCE 	 ISSURINCE COMPINY, LIMITED 
(COMPANHIA INGLESA DE SEGUROS> 

Os a.....lüftO. lOftI-j G'pateIco ...... .Séde Sovial: BARTBOLOMEW LANE, LONDRES, INOLATERRA tróem .' uma ........ '-u••••1. ... 

BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1940 de-'erre» .... .. lrmA,,'. ~\o'Tro~te. 22 (Meridkl-


Londres, (R) - A 1))'0- nal) -Inf~" que_.. 

pósito da situação no Extremo de ser extraídO. no I.n'-ertof do 


PASSIVO. ACTIVO. Oriente, o correspondente do Es~ado, daj~"~enomlDada 

" Times", em Washington con- Al'lI'anhas, um .· ~I~, de ...... 

firma as notícias de que lima marinha, pesan~o~l20 quiM, 

estrada de ferro está sendo sendo a maior ate h oje eDClOD


fi ativamente construhla 1101' en- trada. Foram U1~s lanadorts 
gellheil'os americanos, com 11m pobres os descobl'ldoJeS do .,..

Capital realizado 1,000 ,000 O. Hypothecas sobre propriedades 7,631,801 1. traçada llUralelo à I'ota de lioso bloco, para o q ual I' reFunde de Seguro de Vida 26,188 ,8i4 2, Emprestimos sobre impostos publicos 2,217,432 4 , 
lJurmu, através da qual as for- ceberam a oferta de 800 conte:..

Fundo de Seguros Contra Incrndios 3,570,248 O. Emprestimos sobre Usufructos vitali ças do marechal Chan-Cai-I ______~--_
Fundo de Seguros Maritimo, 1,5 5 1, 507 3. cios e reversões 467,443 8. 

Fundo de Seguro, contra acidentes Emprestimos sobre arrendamentos 192,050 1. Chek transitam e I'ecebem Ag d· t 


e fundo de seguros diversos 1,26.1,199 O. Emprestimos sobre Obrigações, Ac	 a.haste('imentos e material bé- ra ecuneD O 
Fundo geral . 805,690 12. ções e outros titulas 29,831 13, 11('0. , , - Joh r.· 
Fundo de Amorti zaçiio e Fundo de Emprestimos sobre apolices de vi1a 

VQuatro mIl ('allllllltocs ame-' Iiciano AI-

Resgatc e Capit"1 2,661,51 7 12 . da Companhia 1,270,32i 19. l'ÍC'anos são ell1l l l'egados l1~ssa ve. "fUhOll, 
Fundo de Reserva 1,900,000 O. Valores do Govêrno Britanico 9,799,194 O, obr~, sClld~ l'spel'~d,:,s, anllla J g.nroã, no' 
Reser va pa ra contingcncias proveni Titulos municipais e dos condados roa, neto.nU\1S elez uul nos )U'OXIIllOS ln~-

entes da guerra 100,000 O. do Reino Unido 1,261,161 O. 
 O s~s. se~tlnd() revela () " Times . b . h d 

Conta de lucros e perdas 1,114,811 13, Valores da India e das Colonias 1,377,576 O, O .PaJ'a '! ",Timcs': ~sse f~to , :.:: ;;~o~·~ ~:d~••":u~~ 
Lucros, Se~uro de Vida I Conta dos Valores estrangeiros 1,095,818 O. O a~lado a ('I~'('.lIllstall(',a de MUJ lhes enviaram t.legramcUi 

Acionistas ) 124 ,331 O, Obrigações, Valores e acções 12,322,081 O, O 1111'?tos de <,!tte . dos, Estados cartõ.s e o. vi.itaram, . por 
Arrendamentos, Rendas e Predios 3,077,613 12 , 10 UIlI<I~s ~eJ'em s~do ~l1ve~tldOS motivo da d••encarnação 

40 ,28 2, 179 3, Usulructos vitalicios e Reversões 78,037 12. 8 ,la IIlISSaO de IIIstll1tOl es dn de sua querida ••po.a,. 
Reclamações de I 	 7 ~~:~1(~O~4i~~~~~10:i~~~i~~t~:ea~: mãe. sogra, av6 a tia An-Saldos devidos pelas Agencias 903,533 17. 


Seguros de Diversos devedores 356,356 15. 

vida a pagar W.I .5I ú 13. 10 
 Premias a receber 30,368 15, ~ ~oll1t~m_e llt:, dis l!O~tO.s a ceder ::!.~~ ::.S!~: Ad:::.:. ·a:~: 

Idem de Se~ \I- Juros, Dividendos" Rendas a recebrr 53,215 9, 8 as eXIgen,('UlS n.,polllcas, pura ram 09 seu. despojoi à ••• 
r09 contra in · 	 Juros, Dividendos e Rendas a vencer 279,484 13. 3 ~11:1I:: ~1~~;::,lia Ss~~~~ba11l1()nada pultura, 
rendias a pa - Dinheiro em deposito nos Bancos, em 	 3v-2, 
gar 655, 8t 8 I. 	 caixa e em conta corrente 725,658 9, Bombas Incendl6rlas 

Idem de Scgu· de novo tipo Alu••-.e apartamento
ros di versos 

'1 	 Berna,22 (Reuters) - Bom- 5 comparllmlatol mall co· 
9 pagar 782 ,156 bas incendiárias de um novo unba I banbo, 2' andar, Im 

Div idendos nào tipo foram recentemente arre- Irlntl do Edlficlo Cruz!liro. 
recla mados ;::;98 o. messadas pelos aviões britâni- rua Felipe Scbmldl. 

QI.1C\n t i(l~ rlc vi .. cos, em diferentes pontos do Tratar: Clllxa Postal 115 
d a . 91 ·1, 60 4 13 . lO l,iU',803 11. Sena-inferior - divulgou a e- 5v,-2 . 


missora de Vichi, que acres

centou : "As referidas bombas 
 Quem achou? 
consistiam em um envólucl'O Perdeu·se na 3'-feira um so

1.1 .111,1\.98, 15. 	 ~ 43,068,982 15. de metal, contendo uma solu- bretudo de côr preta, perlen.
cão de borracha e fósforo. Pe ~ente a Antônio Francisco da 
sam cerca de 44 Iibra.s e meia Costa (" Nico", baleeiro propr,
cada uma, explodindo no mo do carro n, 14). Gratifica-se a

Agente: R. O. N. Addison Sub-Agente: Nabuco Duarte Silva mento do impacto e atirando quem, tendo·o achado, lho res
São f r a nc: is(o do Sul Florianopolis a solução em chamas em todas tituir, - Rua Uruguai, 15. 

..-.-----_._---- ---- - -- I as direções", 5 v , ~ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:CRYSL.ER


I .._.......................... ..... 

......... C...... 


PradUlo de ~nJa ta~.rbla 
Ih .em do Pro..dorio de.to bmandod. • Hoepi

.... ",,'rido todoe oe no_. Irmao, poR I\CI cAlo IS do 
___te. ~ 11 M-.. com.........nm 1\8 &.criaU. eI.. c. 
...... M....pobt..n.., .fb:n de ......Udo. eI. kionclro.... . 
--"""Ol'lftoe a Proeinlo d. SANTA CATARINA. que 
...... ~elo I....ta. h te horo. . . 
__ .....Irma..a Pro..doria. Q c:on:lp....c:lm.nto de todo. _ 

Con..at6rio do Irmandade do Senhor lelÚ. doa Pa. · 
_ e Hoepltol de Caridade em Florian6poU • • 21 d. no· 
-tiro de 1&41.

JUua , . VllIBA; Adito. cio BK~etdr'D 2ii2 

SEJA SUA "O'IIÃ 

Ha sofllmenlos que sad~lo pc,a suas vitimas 
talcm envelhecer. E as Defenda-se- cor;:ra êsses 50· 
Senhor3S. que cch:$ p:.- 1umentos, que sáo cVltZ.CIS 

Use A SAUDE DA MULHER 

Tacs são as Hteg ulal;c~dt,;s Rc:g~bdC'~. tõnJ co. ar.tl-dolo

no funCionamento do deI!· rosa. o p..:·dc r(lsO remcdlC 

cado organismo tcw.mmo. tr3Z no r:Gmc o Icsumo de 
como excessos. toltas. pe· 511?S VUIUUéS i\ SAUDE DA 
Jlodos dolorosos. que lornam MULHER" uma garantia de 
cêrlas fases do mcs um po- saudc C bem -estar. 

. R 

Produtos CATEDRAU 
â v enda na FARMACIA ESPª~~Nç:A 

Rua Conaelhelro M enra. 4 .5 7{F~~Et6tt2 
(Defronle a c.. HCltp'S~~) ':d51 

LAVOLHO 
. I ~ I , " l" Ot"[' Olnaslanos 8~r,.sio~:' . NuÍl.~S Pires eTINHA J()HJ:URASi 

I
:=~A~~SÁ~. ~IJD~E~~D~Á~~t~U~ as,: ' . [L~H~E~==.1 prect8a~:~ap~~~Stoda8

e zonas do Pais. Negócio sé· 
rio e lucrativo. Ótimas con· 

. . çõel. Carta8 à FABRICA DE

FirmátiaccEsperança)) ~~r~HAS ReI. 601, Caixa 

doI" 'farmacêutico NILO LAUS Adeio Moreirl 

ADVOGADO
Hoje e Imlnha será .. sua preferida CuDsultas e pareceres 

Ações clvle e coml'rclaisOros" nlcionlis e estranS2iru.--Homeopatils. 
VISCONDE DE OURO

PerFumariu.--A,tigol de bomch•. PRE1'O,70 


Garaal••1 a ...Ia oll.lrv6ac1a ao rlclUu..-lo mHlco 
 Fone 1.277 

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do Sin.apuraelftMercado, frente à Casa Heepcke), Sin!(ulmra. ~2 (Renters) - FONE 1.542 o início da ofensÍ\'u 'britân ica 
na Líbia CUusou 11m cntusiuo;

~~~====-===::::==;===~=====~·I mo somente c'olllpará\'el eom o 

-:- Oelodo natural no.' nguI ~W;~::~;~;:~\I,Oq::~:~I() :~~\~~·~~u. r~~ 

~ll1h"r("I rir. l'f" ~ ~"n); frflC8,!i , t>ioIllnt/lllfll' 
f' IIIIlIIdl'L"' , <I" "mi ,,," to!' ""Kn"' . m .... mn 
",. 11"" ",,, , " nu,urfl!l li .. nl\!I{:f'Ilf;"" I/lm 
"lll'rt!. nnnt "~p.'rll.nçll. ,. flnln lu nI'J"1I 

.....c••rl.. do. li! "-.. :;Carlosl. Luz Silva 
uu....pII _..... rIC! :'.. u-·nos-para o exame de admissão Ginásio Ca· ...... r. 11 .._.1ft• , Preparam ai.. ao 

illalllll. ' ·; .'-.·· '· 
Deitrot;:Ü' iD.p-) -- o sr. 

~~I~S~~ lil~~;r:~~~:~I;~ ('~~II~~:n~~ 
países americanos, falando por 
ocasião de um almoço ofereçi· 
do no Clube Econômico. dissl' 
que "os Estados Unidos fac'ili
tavalU agora as l'ellleSSas de 
mer<'adorias para as na<;ões da 
Améri<,a Latina" . JoJxI.licou quC' 
"a União Americana ofereci« 
aos referidos Ilaises a promes· 
sa de melhor \'ida ec:ollômi<-a 
e de 111U desenvolviluent.o ula!g 

l'Olllpleto de seus re(~ul'S()S e 
um niyel de I'ida mais elevado 
para suas massas". lllformou 
que o Brasil, onde há eSl'assez 
de eanão para as 10('oUlotiyas. 
obteve prioridade para a ele 
trificação da fel'rol'ia que 
transpOTta miul'I'ais vitais aos 
portos. 

Representantes e 

lauclo da política PxpD.lIsionisto 
I d I do Japão; - "IRSO ago"" Ipm

:,'a~:;o!:~su...:~ qu~s~~a l:I~:~;:ese peja ofemiint 
lia Líhia é tanto maior quanto 

gros, fracosedoen· ainda "e""nt<,mente WavelI a
firmou quI' "O Oriente ~rc;di otes,em pessôasforo e o gxtrclIlo Ol'iente nada mais 

tes, de sangue rico! são qll~ complementos de 11111 

torlo, ('l1jo eXll'enln l· a índia ", 

Vlk.lp. novo con- Aos interessados no 

§:2 :·~~i~;i~;~fJ.F!?~~

glandula. deblll- .Exll~ •. Tlloto e C8SCO como 
tadas e cria car- O motor, que é americano e 
ne. rilas e .ollda.. :~h!:-~~ l::m P~Ou:8~rV~s~08e: 

~m pNlllf'nJ\!' 11I11t1ltJ,hl/lf'~ no Npgéclo urgeotl'. lnformllçôedI,jtp lnlltr~ 

,.. fi .. nU,w" :-::'111.,•• \(0 '1'IIIlId" I, IIrlla com L. MorR8o ou n8 gl'reD 
n ll' /IIh !"I' IlI'h" ~1IP1od"n 01.· I.,.'" I· p"'" 
"ln' l I rltn..r'/rIIlltr 11"-/tI II1l"nl"" 11I1i{(>rhh,,, cfR li" "EstRelo". v-9 

tarinense; Atendem .das 7ás 8.30 edas 12 às.13.30 hs. 
Rua ConseJ,heiro Mafra. 147-Mens~I~~e~~e:~~~O~ 2 

.............. .....;.....~-------;,;;...;.,;;.;.;;...;.;.;,----


ACIDe (li_ri. 
"~~ _ __. , ' -'. .'~"'~;,{(;:>-~:':-:-}':('\'i"i:';. 
Obres nóà M\l8Culós e naa " ...ntas p~ • 

AéÇÁo Deficiente doa Ri .... 
A causa furldament&1 do rbeuinatismo en


contra·se na falta de cumprimento de -. 

tarda por parte dos rins, Estes, que deft:IID 

eliminar todos os traços de substanciu to:cicas 

ou impurezas do organismo, estão perJnittindo 
 ,que um excesso de acido urico se accumule e 

penetre em todo o organismo. 


Este acido utico rapidamente forma cryataea 

agudos,- á semelhant;a de agulhas, '4ue .e 

alojam nas articulações, causando a , sua 

inftammaçio e rigidez e as cruciantes dôres
..... (;/
do rheumatismo. O tratamento 

de-ve fazer voltar os rins ao seu 

afim de poder ser filtrado o ... 

por isso que as PUnias De Witt. .. I 

seguem dar aUivjo permanente -nol 

rebeldes casos de rheumatismo. 


As Pílulas De Witt actuam 

mente sobre os rins, devc,!ve.,do·;lho. \MP 

a sua acçào natural de 61tros 

purezas CIo organismo. . ) 


···._·1 
aaI~:~ ~~;o PJ:~;: .:~~.ei=,:.es:-~-t 

~~-:..~ ,,;v~n.~.Ior.'!;!~o: 

....d. em tod.... pharmaclu. 

rdIJlasíDEWIY' 

PAU,OS RIN5 -I ~A ' II!~ 

~;"'~~~~~~~,~ 
procIuaidu por ezc:euo ele ...:ido ....... 

•-' ~,",'; .~:- ..,;;:t: ';:;:;;':;,'. ;~« ;i~ti-Yi:,;'::.': >;-,---- ."", ~.'"':,' ~ i: > 

Quase não ·p~dlci .. 
atravessar a 'rua 

O Sr. St'bealill0 Machad•• , 
le 4;1 8n08, fUDClonárlo pú . 
lllico, começou 8 sentir tono 
(ura~, mancha8 na vista, tu
lo rodava... Tinha medo de 
itravessar uma IUR, de lo
iDar o ôDibus ou o bonde. O 
~or8çllo can68V8, ao subir u· 
na escada. 

Com. ç u 8 tomar a8 gotas 
le DUCOIODINA a conselho 
!llédlco e loroOU'8b outro: 
'épldo, jc,vem. cl1b~ça levl', 
..empre bem di~pOSlo. 

BUCOIODlNA, c"m base de 
'odopeptona, impede e C( Di' 
b!1le 8 arteri08clerose, pro
tODRa a vide . ' . 

SI tem mais de ~O anos 
coml'ce. HOJE ft tomar 'BU· 
.OIODINA e viver1 ·· milho 

mais do qUl' iria viver. 
Peça BUCOIODlNA na lua ' 

farmécia e Fe D/lo enl'onlr6
la escreV!l ao LBbor&tórfo , 
Margel do Rio de .JaDeiro" 
Caixa POBtal 2:02. 

HUllllnlZl(lo da gtltria ' 
Santiago do Chile; 22 (Uni

ted) - Os círculos vilÍculadó" 
ao' govêrno declararam, ontem, 
à tarde. à United Preas ,que, 
dentro em breve, o Chile propo~ . ( 
rã a todos os govêrnos das n'á~ 
ções americanas que fa<;am __ 
'JIII8 declaração pedindo a IIw·· 
manização du guerra e reafh'';' 
mando 8 adesão aos convênios: 
intcruaeionais eXistentes,- ' CC>
ino os da Haia e de Gimetí'ra:'::' 

lélóClo .de_~1IJ 
Em Arhlú -(k. 2~);Néli~.· •• 


excelente proprledailt'i,, ' 
 _ 
PREÇOS MÓDICOS ~1=n=IU=S=I=a=s=lft=o======-I_--""'ÍIIIIiIII_ÍIIIIiIII-""'-_""''''''IiIi_'''''__-- ~I~:~:S ~~ 'có~::ap~I:~~;!~~ .,530$ .NOSSOS rAdlos tem ondls curll' teDha para mais dI.' mll ' lÍfe--;_ 

e longa8. 2 8n08 de garantlll lros cúbicos; grandtl pa~lo, ( 
Nilo ~iio modelos de cabeceira. com IIbuDdlnle Agua , cor~ 

Catalogo grétll'. renle, própria para alguma 
Imporllldor: Eagl"'llro RII.lallld Indústria; multes Irutos, etc. 
São Paulo - Rua Prates. 4S :;~~t~~~~~ p~;:C::=: Q~:~ 

-------.-------------- prl:tender, dlrija·se a Frede-
Máquina de escrever rico Wagner, na mesma.I e de costura 115v-aU.-l0 

I 
1 .:f.O
II ~",.zl/~ 

~<)(",.,~~
~("';;, . 

"·rr....~ 

J/l':: 

.:-:....~'. ,

} ..~~:::ll/) {~/ 
-.:::::.,.;: rI:..' 
--- -... . ;ÇA-O 

Vende-se um" máquina de Mlqulnl de escrever 

..8crever com 120 espaços, Compra se uma em bom ea
por õOO$OOO; um" mAquina de tado de luncionamento. Ofertas 
costura por 35$000. Informa com preço por escrito para e. 
ções à rua TlradeDteo; 56 ta redação. 

V. -5 lSv.-Q;:::====================i 
Antes de comprar um Rádio-Receptor. 

GEiiiEi.t'& 'eiA.. 

à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

F»HIL.IF»S 

' 
' 

.....('jt·[l('jlJ 'IUJrn11l 1'J!lf' a C' ''U~II pri/I 
1'I I"lltlf'IiSl'f' .. tfll lo!l r- I\hl'lhnr-tlll)('f1 

1":\1.'1'..\ fiE lOI.f) ~,\~ fT L\ '\ I IC I.,\S 

QUllnd .. P!lIIt.c; ruir) fUII,.,·lhfl'lm ""rm ll l
111(>111", 0" m .. 1JI"r(> ~ ah.I1 "nl"" !onll tnNt
pfl 7. t:'ctf"flroo1Il1irrl'm;.. mrl,pn"r~f'tOl. pnr, 
quunln niln lU. trn.n1nrmllOl (Im rl\rll(\1I 

\Rllludlll fLl'l'u,,.nlltrn l,, (' f"·"r' ..... 

;· lIfI !i '''I. I~ nf'l'I· .. c;it/l ri .. 11111" t:f'rln 'I"".. 
11" 1II IrU ' : \'11 -, : \1. ., ~ .."fll \ \ T[ ,. 

11"'" n jl'Olll'l r h,rnj ".,m,.Ur" ,, 1, 1;, 1,..,...rn 
gl'rll. l l()xJr n, mn~ n rl'l~ '-" ~nrrTt1!rn 

Vendas à vista e a lonio prazo 

AVISO AO POVO (ATARIHEtiSE 
Unhe direta Porto Alcgre-Floriln6poli. 

Empr~!l1 Jeeger & Irmão 

Saídas de FlorianópOlis às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às quartas, 


sáoados e domingos 


I_AqeDtl em FlorlanoDoUs : MÁRIO MOURA 
PRAÇA Il1 DE NOVEMBRO 

'·h(I1('., IIJtl!o. P f'fl/'r[;ill ~ núnUI 

',h'N 1(111) ;\\T!:ftAl.loiflbltrr. 
,. '1~ ~- 'lfIn",,\'I'I. !onu, 

Vlkl'lp-"I" W r, '('u/I 'II'I";,I,,"ulJlfl"'.m' 
,,., 111111.. ri"1) I ," ,.~ " !lr,·/, lro _1i. ~llh"lancll\., 

":'(l! ro rlnH,"r" \'jk" lp dur"nt,.. UmflPf>
m... nll p "l,~(lr\l' R rllfh·rf'nçll. \,,.jll. como 
,e ~nntfr/l m"lh"r .. ""111" I:!rtqlllrlr' 

fIIm 11m" ''''/11:'1 1'11 m" l_ pt''''' I' "fltU" 
rI !"... " .." . Ii ,..~ Ylkl'lr " ,,~ l'fl!tO 

m n, lIl'lI" I'I,' III"I'I{'O " "pnr'" pm todas 

ANTENOR MORAIS 

~ I RURGIAO-DENTISTA 


./ !) Il~ R.," 12" jlla 15 às 17 hOfa8 
Rua Padre Miguelinho, 6 

1!,~~!~S~~a(H~,~g~~ _ ~,. 
,\IlIIII('ioll·8(>. ol'ic·ialmente. fJlI~ ESPECTORANTE ENERCICO 
O" ~lIhJ\l!lrillOR hritânicos que ,"TtSETtCOPOHXCELEHCIA 
Opf>I"HIlI !lO :\lpdi,t € 'I"I'ânpo t,or- AfECCÕES D~SI~~AS RÊSPIRATORIAS 
pNlp:l1'1I111 () flH\'lu-tanque Itn- Ir.: 
Iiuno .. Talllpi('o". 11111 llHViD I tl..i!I'S$U 
alfolllão dI' aIJa"te('jm(,IIIIl~, UI1lH I A.~J_..~ 
f'S('lI11H 1'. POSR1\'('hlle ntü. tuna ;:r.....,..~_~ 
IIl1idmJf! tll~ Ps(·olla . ~t4'fc,IJ4U~ 

QUARTOS i WMII. ·, 

Alugam-se qllartos bem ven. Primeirosprisioneiros
tilados. para solteiros e casais. Nova Iorque. 22 (Rel~ters) 
ou para escritórios. Máximo - Segundo uma IlTadiaçao da 
osseio e higiene. Dispõem de, BBC. já chegaram ao Cairo os 
camareira para os servir. Ba - I primeiros prisioneiros teu tos e 
nhos quentes e frios. Altos do italianos, feitos pelas tropas 
" Café Bubi" (2' andar). Tratar britânicas, em sua atual ofen· 
no local. V,-18 siva na Libia, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:�s.13.30


·0 ESTADO" NOVAMENTE Á VENDA 
nU_lo VE!lPE~O - I ••• 
Rod.~ Ortel.... RWI MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTALa

João Pinto 11. 13 

T"llon - c.x. ~I 130 

~.......  .~-. 
/lSSI~ ..Tl:'nA!1 IANIDU 
:\". r I,a. h 11111 

:lOSOOO 

8t· mÍ'~1,·c • ••••• :!:-IStHlO . ~. ,~" 
Ano .. SCHOEHAU ~);I.CHEMNITZ 
TI'illlt':'õu'c ..• .•• l:'SOOO Al....1Ia 

. .. .' 
:::~";l:;~~;~~': :.:: I a. cem... J1. 11. ... li. 

;' ..-.. ,. ... 
Represenlllnles exclusivos em 'Sinli cet.IAr.AI~:;'::~~:~~~:(:(;i:':I::e ::~::IO 11 ' CASA ,IRA910~'Wk·· 

D E (Um estabelecimento livre, CARtOS HOEPCIE ' SIA. COMElêIÓ··l '·INaUSlJllA 
MATRIZ EMFLORIANOPOLIS ., 

Filiais em Blumenãu, Cruzairo, Joinvilla. Laguna. Laia. a São .Frali.êllce 
. MOSTRUARIO PERMAMENTE · EM TUBARÃOI '~~~~~:~~~~~ IIJI ~I ma~ ~~~~~~~?t~J:~~:~:: 

Quer ser feliz 7 lção de firmas livres. nQera~:is d: :st::":j:~r~:.operQ. O irmão sofre? 1- "
Em negoclOs, amores. ler soro Rua Conselheiro Mafra n 7 e 'ÃmC;r~t~~Dd~~~~~21·'!.~o~~r~~~: I ZOR}i. I-E 'SILVEIRA 

le, saúde e realizar tudo que Florian6polis - S. Catarina - Brasil. Mala Lacerda, 66-Rlo de Janeiro. > ~ .. 
deseja? Mande 1$100 em sellos ~~D=e~~~~~~~~~la~:d~f:,a~:!~' Cirurqiã-denU.ta 

e escreva ao prol. Omar Khiva, nomp, Idade e re8ldêncla, j',nl8ndo Atende em seuConsultórioParticülár à Na Joio PinW. 11 (SoIw. 


~~~~~t~~i:~~~~~!~a~:~::d!~ \ CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: ~=:~~r:. selado e subscrito para a Diariament: c~"a.,- \li ..~! 12 = 

de. fortllna f s3litle. NlIo h.OH'·l (Por correspondêncla'. .....••••••••••••••_.::~. ..:.:•••:.....~ 


1:,~I:i::~::::~ I:;.:~~,:,:: :~",::;;, ~==;~~=~;.:,: i . --. .--'-' i 
Formaão p.lb Universidade de I 

Genebra lSulçal ]SoCiedade Cooperativa de Responsabilidades' • 
~~.r~::IC~O!!O:~~~1,8:Cull~~~I'~~ Limitada' • 

d,~ga:e!\'to~~~iD':~lge~~ob~'.n~~ar". . Banco de Crédito Popular e Aglí(ole • • 
e da mulber . • • 

Dr~S~~:'"I~ V~~~~es de Santa Catarina : I 
dCru.rsMo8dn~crad~d~~t,I:lUCI~~~.o~~~rl~ Rua Trajano n.O 16 - SMe prõprla. E FISCALlZA~ PELO 60VERNoFiDDÃL • 

F.~pecializado elll Ui. Hegistrado no Ministério dn Agricultura pelo Cprtificadil • ('APITU (REALIZADO) 30000001000510 Faulo). 
glene e S.Ú.I. Público, pela Unrv~r. n. 1 ('m 20 de Setemhro de 1958. • stDE SOClAL:"EDIflCIO S~lACAP- RtIA.lIÁ ÀLf~DEGAi41(do.'OUItAIIIl)
lidade do IUo de Janeiro. Endereço telegráfico: BANCREPOLA • CAIXA POSTAL 400' RIO DE JANEIRO 

APare~~b:::,~à~ro~e s~%~~~ pu,. Códigos usado~~L~.ft~C~J~~L~~· e 2a. edição • FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE OUrol'O . IN 

g~~~~lco;u1':~e~,o'·~~:I~ul~t'Wi't'~~. E~lPREST.\ ESPECIALMENTE A AGRICULTORES -. 9S TITULOS AUORTIZADOS PO'R1.2.6·~ ··(ftaATOS
e8tômagos, elc. Emprestirnos _. Descontos - Cobranças m " vn 

Radlograllnl ::~f:ria: radIografIa" e ordens de pagamento. • 
Electrocardiogralia clinica Tem correspondente em todos os Munlclpios do Estado.• com as seguintes combinações:(Dl8gn6sUco preci80 das moléstia. \{epresenlante da Caixa Economica Federal para a vendo • 

""rdlacaR por melo de trec"dM I, r!e~ Apól!cps do E.todo de I'l'rnAmhllco, com sorteio •. CAV UDZ THD KG 5 MEA N·:·· ···M'~::···~· · ~...· ..... Selélrlco•.) 8eme8trul, em M~I() e Novemhro. • . 
(ueter~~~~~h::,Od~~~~I~K d., Paga todos o~ coupons d.as ap6lic~s Fedefilis e dos Estados • 
gllodula8 de .ccreçAo lot~rDtll de Sao Paulo, MlDas Gerais e Pernambuco. 

Sondagem Duodenal Mantem cllrleirR e"pecial pura administr8ção de prédios. • 
(Rome qulmlco e lDlcro8cóplco do Recebe dinheiro em depósito pelas • Amortizados com 50 contos 

Snr. MIGlJEL MURIANO- p/s/fo Miguel, adm:nisIrador da Fiz.80C:b~u~:e~~1 I~si~~er:~\~' .. melhores tax~s: • S. João -: Igualeml - JI•. S...... 
0011111 curl8l, ral08 ultra·vloletlls, ~JS à. dl.SPOI'IÇão (rellruda livre) 2% • Snr. SEBASTIAO ROCHA, adiantado fazendeiro no Mu!\ici{!io

ralol InfrR.ver:~~~ e eletricidade ~j~ ~~~~u~~éVI{) ~:. de Tombos - F&ria Lemos f , Minas Gêrall 


Laboratório de microscopia e C/C PralW Fixo 7%. Snr. JOSE ADOLPHO DE J\GUJAR. criador e capitalista 
análise clinica Aceitu procuruçân para receber vpocimeotos em to-
 Araxá Minas Geral. 


Ezame. de 6ungue. parb dlagnóKI!Co dus us Rcpartiç.ões Fellerais E~Iaduujs e Municipaib 

I 

Snra. ANNA VICTORII\ - Banco do Brasil Capo Federll 


~~,'~~~~g~~ltndó:II~~é:on~I~~~U~~:~ • • " . 
 Amortizados com 25 contos 


A8cbeln Zt>o<leck, para dlaI(Oó8t1c~ I Snr. JOSE FRANCISS R V' '1' D' 24 S
etc. Exame de urlnH, (,eaçAo de • 

precoce d~ g'~vldez). EXHme de , ua lrgl 10 OmiDgUeS, I - ao 


~~~Q~:~a~~~~'ul!:~IE~~a r:~~I~!t.~~~ I C .. l_sn~~itR..JOSÉ HOSil.NA COELHO DE ARAUJO, sócio da Maranblo 


Roa ~'~T~enl:e~laO!n:e Mll.~1751i8dO. C I "Ilnan~l'a "ÁII' 'I an~a ~a 8a,'a..; .Linda -- Bala
' BMhiana> Sah'8dor
" 

i O1 t' 11 y U Snr. G MAZZOLI, alto fuoclonário do Baoco Credito Real de 

P l O R I A N O P O L I <; I • Minas Gerais - Juiz de Fóra Minas GE'raia 


II Fund .. d~ "m 1870 Se-d.,: BAIA =Snr. DR. Wi~DY NAGEM, adv~gado - Aronso Claudio Espirito Santo 
u u ... - " 2-Snr. JOSÉ RIBEIRO TRISTAO, comerciante-Alonso Claudio Esplrlto Santo 

Soro DOMINGOS RIBEIRO - Teresopólis Est. do Rio 
Seguros Terrestres e Marítimoa • Snr. VALERIO PAIVA BOLIO, comerciante. Av. Tijuca, .:lO Capo FederalOR. RICARDO 

---_ • a-sn:oDF~L~~~~~~S~~nuToA~~~~I~~g~;,D6~IGUES DE BRI· Capo Federal 
Vad (;s ,claliv os ao ano de 1940 _ Snra. ANITA OLEA DORNELLES. esposa do Sr. Olinto Dor-

Capildl Heahzadu lis. 9,ooo:('iJO$000._ nellp~. 1l0merCiaDle- São Borjll Rio G. do SulGOTTSMAN Reservas, mais de 54.700:000$000 Snr. CYPRIANQ MICHELETO, @ócio da firma Cyprlano MI
Ex-chefe de c/l
ResponsabilidaJcs assllmid ,,~ , ·;'.92!!.719:0lJlJ$OOO. cbelplo & Irmiio, Rua Sarmento Leite, 673 _. Porto Alegre Rio O. do Sul 

Receila 28.a58.·7t7$970 • Snr. JOSÉ NOVELLI - p/~/r.0 Oswaldo - comerciante, Ruanica ÚO ~il~~~tr~~ :~~:o\ de zem bro ~5.964:965$032. Germalne Buchard, 421 Sio Paulo 
Ho~pítal de 

Bens d. raiz, (pr~clios e Im enos). 2~ ·~;~;gõg=g~~. f mortizados com 10 contos:
Nuernbfjrg • 77 titulos no valor de 770 contos 


(Prols. L. Burkhardt 
e B. Kr~uter) Diretores: Amortizados com 5 contos (Premio Unico)I ·1 

Dr. IJ ,m pltilu d'L;lra rreilp. de Carvalh ,) , Epiphanio }»S~ 
do Suuza e Dr. f~anLisco de ~á. 111 ~~~: b~~oR~I~~I~~:~~r~1:8 8é;:~~~~0:retár~~g3: Jb:~e~UabIlCBI! ~~~~: ~~ ~~f •E,o;pecialislu em ·1 Snr. Menolti Eduardo Morgantl, comerciante - Ouro Fino Minas Geraisi

Cirurgirt (}('1(,l' 
Ag('nlias l' s!lh-;q?(i~cias em tod(, o territóriu nacional. Até Outubro p/passado já foram amortizados 90.605 Contos de réis. 
Sucursal no Urugu~i. Hegllladorrs de avarias nas prin· 111 SolicitRI a relação completa dos tltUlos amorlizados, na Séde Social ou ao 

A.lta cirurgia, gy oe cipais cidades do Ali, ': rica, Europa r Àlrica. • Inspetor ADOLFO BOETTCHER. Florianópolis, Rua Fellppe Schmidt • 
cologla (doenças de i • (Ediftdo Amélla N.to) da • 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do ayslprna I' Agente em Florianópolis I Sul América Capitalização : 
nervoso e op\~mçõefól !i • o próximo sorteio de amortização será realizado em 29 de Novembro • 

de plaatica. CA. MPOS L O B O & Ca. • de 1941, às 14 horas • 
COllllUlIorlo ri rUII T ra 'o 

DO, 18 (da~ 10 6~ 12, , ",l"\ FI'I.!!'l -;UIMllJl N 311 : l-Este portador já leve outro Utulo amortizado pelo sorleio de 1/39. : 
dM 1b IÍ~ 16,,~O) T" I ~ 

phone - 1,285 .IILLlANCA. • ~~~~:Z J)~r~gd~~n~~~,e s~~~otl~~~OBê:t~o~:~~~~o~a~e~~ert:O~~I~~~: JAl~ ~oz~o: • 
Heshl<mela á rar, E,,· • foi emitido em 12 ;,15. • 

H~";;" ,]u:Jloi, Sub-AgEnte em LaqUliO. Tubarão, Itajaí, • ')-Este titulo laz parle da Roda KAS a KZS e foi emitido em 6/38. • 

T!· l~,~ > h OT!f; i:!lumenau e Laaes. 


~ ! ---_._.._~.-~._~-~----- •~••••••••••••II••••I:::•••III••••••••••••r:• 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:HOSil.NA
http:Cirurqi�-denU.ta


o aTADO Z4 .. No"""" .. 

Preparem-ae para a hora da 'invasàO!. 

LO. OBa. Z4 (U. P.) _ ONTE..\1 A NOITE. A B. B. C. TRAl MITIV ~t APEW AO PO\'O t'RA 'cts. NO SENTIDO DE QUE SE PREPARE PAR,\ A HORA DA IN
VAMO DO CONTINEl\'TE Pf:IAS FORÇAS ALIADAS. 2SSE APELO FOI FEITO ANTES DE SER LIDO O BOLh"TI:\1 N<YI'ICIOSO. NO QUAL SE FEZ ALUSAO A OFEN
SIVA BRITANlCA NA UBJA. A TRA SMISSAO DA B. B. C. FOI El\'CERRADA CO:\1 AS SEGUI~'TES PAU\'RAS: "APEL.\~toS PA.RA TODOS OS FRANCESES. 80
ME.'" . TtruUIERES E CRIANÇAS. NO SE!\"TIDO DE QUE AJA,\t l~tED1ATAMt:!\'TE CO:\1 REUÇAO A PREPARAÇAO 1>.\ FIL\NÇA. PESS,\NDO NO QUE PODE. 
RAO FAZER NA HORA DA IN\'ASAO. AFIM DE PRES1't\R o MAxntO UOIO POSS1\'F:.L AOS Ext~~~..!~~~~_.__._._•..._«_>_.__ -., 

~IV~lêI~aS=Ç:ill·8='=::;:::;;"'; 
1""nzeul unos Iloje: 

O sr. Mustatá G. Ipé e Sil
va, funcionário da Alfândega, 
nesta capital; 

- a exma. sra. Haydée N. 
Machado, esposa do sr. Arí 
Machrdo. cirurgião-dentista;
I - o sr. Valter Lange, fun
cionário do Banco do Brasil e 
figura estimada nos meios es
portivos locais; 

- o sr. Joaquim Neves; 
-- o João Jacques 

Boiteux; 
- o sr. Feliciano Marques 

Guimarães; 
-- o jovem Dory Mafra. 

)i'UZt11ll nnos ulnunlul: 
O sr. Cristovão !'lunes Pires, 

ligura muito estimada em todos 
os círculos sociais; 

- o jovem academico Vitor 
Fontes. filho do nosso distinto 
conterrilneo sr. des. Henrique 
Fontes. 

~'Illecllllelltos: 

• 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




