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CUlBISHEV, 28 (U. P.) ... A ESTAÇÃO RAnIO EMISSORA DA CAPITAL RUSSA ANUNCIOU QUE A BATA
LHA DE MOSCOU CHEGOU AO SEU PONTO CULMINANTE E COMPAROU O ExtRCITO ALEMÃO COM 

"UMAFÉR~ ~iQg~ ESTÁ SANGRANDO PELAS SUAS MúLTIPLAS FERIDAS". 
" 

;A.LnÍlpcias do vice.. I 
• .'. '.:.: ....... ····/'··· ············ ··;·················(···:·:···· ...:::;:............

C.. 6nIUldO Brasil em I <-:; " :~, \ ( ,_: .o:,t 
: c • "Southampton ' 


.:' ':c:. t :-:;.. 
 Washingtón, 28 (lmIun) 
- Uma grandébandeii'a Cem 

.' Londres, 28 (R.) - O casa- I 
mento do sr. Antônio Ribeiro : 

a cruz suástica decOl;apre~n.dos Santos, vice-cônsul do Bm·! 

si! em Southampton, causou a 
 temente, a parede dO 'gab~e~0	 ltado 
do sr. Frank Knox, na seCretámaior alegria entre os mem ria da Marinha. "~ste é ·o':p n · bros da colônia brasileira e os o MAIS ANTIGO DIA~idbE SANTA CATARINA 	 meiro pavilhão nazistacàptu seus muitos amigos ingleses. 

O embaixador do Brasil en	 Diretor-gerente: Altino Flores rado pela Armada dos Estados: 
Unidos", declarou o sr. Fránkviou ao jovem casal calorosas 
Knox aos representantes 'dãfelicitações. A noiva. senhorita ANO XXVII Florianõpolis- Sexta feira. 28 de Novembro de 1941 N.8406 imprensa, acrescentando .· terNancy Maitland, de 25 anos de 
sido apreendida ao navio ale:.idade, é morena e devotada aos mão "Odenwald", nos primei:esportes, Membro entusiástico 


dos Corpos de Transportes Mo
 Interesse em Londres pela Usar ou não 	usar gases ~;~~'~~e~~~t~o~~~J::.~estro" 
torizados, desempenha ela a '. - . Quando o referido navio foisua tarefa nos trabalhos da decisão do Brasil Allantlt" Ci ty, New .Tcrsey,\servoll qt:c. a It:llJa nao heSI- capturado. encontrava.se dis-
Iluerra. I 1InUI t·.... 	 .!s (Ih ulc.'rs) - ()t'~ IH.·! tnu gr,mdr tntcres...C' lH''' la (·.lpitul 2~. (.:\ P . ) T- O. ln:'JO~'-~enel'al t,~~1 Ctll, lttll,lz.ar ~ns de n~o~t~l'd~ farçado em vapor amel'icãrio,

Seu pai é o influente mem .1 n UIH 1:1 dn ulg.HI.1 «11.' qUl' fu i ....., ....Irm.ul.,s lu .\!'a lt.'lra!>i ('CIOI)(,') anllnt (:Utll \\ II1,laU} N POl {(lI , {.hefc dOR (Ont1 a os 1l1d t;.'?SO~ et 10 ] es \ n ão ostentando, evidentemente
bro do Parlamento, sil' Adam as IIUII.I<.: nurll'~ó1ll1l'r i(.lna ... n.1 dt.·ft' ... a d.1 (;UIa I1:l lI u l .Uldt'~lI e!;;('r('\(' H S'; l'\·I~lOS d: ~llC' l'l'a qU.lllueU <lo~ para levar a .p~·llnell.:a ('anl!la- a bandeira da suástica, ~aue cs~ 
Maitland, diretor de importan lf>rn ' I"IlI:!"II'" dlplom,H,.o .Ia " ll<-lIt.r" . 	 Estados 1. nlllos, I~~ogno~tlc,l I~ha da Abls511~1U a j<qllllo flln, tava escondida no interior. 
tes companhias comerciais. ' 	 in-I que a se I(un..... d(·ra ·!-;l· (omo dl z r.mdl' ~igmfll.ttãu no ("ampo d •• IJUJitH:a g uerra atual Janlals h acn~scento\l . '-' ;i/~-;"

Desde o bombardeio do vice h'rn.lClHll,d IJ l .l ln clt' f (>r 11 Ur.H.i! fl',..ul\ulo \'CtHI1('r.lr ('um H'" C!'S tado!Oõ falá I'ealtnente " " total" C~l - - HPode~nos cstar eel'tos d<: 
consulado brasileiro em Sou lllldn.. 11.1 dl'h'~a d.l (;tll,lIla Hula nd <"sa (IUt' i llh'l l)rel.ulu ('flnw mais quanto os. gases venenosos nao qu e nctn III,~]er nenl ::\Iussoli 11 I \fi t.' .. . 	 thampton, no ano pas,Qclo, o um lJ" .. o,; (I int)lnrt.mh· na soIHlarH'dad{' Iwn-al11cru.'.U\a confia n ngre~sp.o. YOlteul a 11lUIHlal' os caU1I)OS de esqueceraul . . 
sr. Antônio Ribeiro dos Santos (um(nl~l-<';l' t.\1nh~m nu~ cin:ulu!ó> 1H'n1 mCurmndo... (IUe n dccisdO de batalha " . O lnaJol-gener~l CO~ChllU: , 
vive com seus pais em Henley, ('unClul r ;}r Irllll "" IHa.. tll·lr~l'" na fronteir .\ da (, nian.l Hulnnd<.'z.\ é oulJt\ Na sua opinião. o únir'o lUO- "As gucrras nao sao \'CUCl- , 
no Tamisa. Seu irmão mais '"lf)llrt.lnfl' t· \J(I ~·I1t:l.l J)ulílll.,'a c..clan't'ldn ...l'S!U ld.l pelu I,rt' !>ildenle GelÍl~ tivo pOl' que as nações do eixo das ('oln gases venenosos, .nenl 
moço, Pedro, juntou-se à Real Iw \<1I.1!a o.; (,. uh...('n.l-o.; ... {Iue a I)n'~('nçn d(> forta:; hr.1Sil(.ir.. " e arncri. ainda não usaralll gases é o de ('Oln outras arnlas defenSIvas . 
Fôrca Aérea Britânica há um l'itlHl:-. par.\ a Ilrulrf\à u ela Guiana Jlulandt'sa não ~óm('nte garante n segu. que não o julgal'all1 ainda Yall- Para velleer o inl~lligo, d e:'e 
ano'e voltou agora à Inglater r ança de yaHusu..; dl'l,ú!'itos dc nti nl'I'ais como S('r\'C também de adycr- tajoso. 1110S tOluar a ofenslva. Acredlto 
ra, depois de completar o .'iN lên('ia a u Eixu dl' 'I IIC qualcluer m m ' inwnlu cu nlra 3(IUt.'lu luate da cos- - "Se a g Ue1'ra de gases se- que a pala"l'~ u (~e,fesa" tenha, 
'iiço de trcinurncnto no C:=tr~n· ia suj-anll'ric~tIla !'o \."rlt ); l"\ l'ralll(' U!t.' IHlT1irl,,. rá, OU não. usada, depende ape- atualtl1entc. ~lgnlflc~~O os n05
dá, como piloto de caça no\m
no. 	 ~~l~a~~mo~u:~~e~~~!~ :~tt~!~~~ ~~~e~~'~~~~~~~·o:d:~I~~~a~:sill~: PrllloMli.1 .......
%ti F 'H 

O seu pai. que chC'gou à In	 serão maiores do que as suas pósi tos declarados do nosso n. ·'IIMII_ 
glaterra em 1913 e casou-~c Df. SAVAS LACERDA desvantagens. Até agora não o comanclante-em-chefe (o pre- l;3erlim, 28 (Réüters) .,.....,...,A. 
com uma inglesa, era r"pre acharam, e jnlgo que (:()\Il I'a- siclente Roose\'elt) de esmagar nuncia-se nos círculos ()tiCiá1t 
sentante da Companhia !\1('ri!· Oculisla do Cenlro de ·Sc1úde e do Hospital de Caridade zão. pois o~ gases são, an tes de o hitlerismo, os nossos prepa- que o número de prisioneii:c. 
nica e Importadora de São fix-Intel'llo do Serviço do Prolessor LeOnidas Ferreira e ex-estagiário dos tudo, uma arma deens Í\'Ol e te- rati\'os milit~res, )1 0 1' l~laiores italianos na índia se elevif . 
Paulo, antes de se tornnr 11le'm Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S, Paulol riam muito n~ais " a lor pura os que ~ejan! " nao o »odel',:'o, c~n- 60.000, inclusive 53 generaiS e 
bro da embaixada do s('u país Clinica e cirurgia de: OLHOS. OUVIDOS, ~~s~'l~!I~~~~e~r~~~~I:~?ai.lI~.IJ:~~~ ~~i~:~~za~~I~~::lt~ f~j~~aE~~r~~;~ 2 almirantes, .O irmão do sr. Antônio Ribei

ro dos Santos é, presentem<:nte NARIZ e GARGANTA 

prefeito no Estado de São Pau C"n,: Vrtor Meir~lep , 21:>'-D,'s 18 h " rns . 	 ~~~:t~:~~~~t l:I~~:~o!(~~7i)\~ ~:~~~~ ~1~I~d~~~~Oc~n~~~~ii:;li~~~~~~IO~:~ -Pla...I_ d4j'~~.!~~6 às 

lo. 
 itl'F.: C. n <t' llleiro tvj , [ro , 77-FLO~IAN(jPOLIS . tas britÍlni('a~, aumentaria a fcsa é I,alana negativa, )lala- Beltlrado ••eu powo

- - ------- ---- IU'ecal'ledade de uma i11\'asão, vra insincera, palavra em tor- Londres, 27 (Associated 


lIIas, se 'H'reditas~e que UIII uo da qual não se pódem reu- PI'ess) _ O "Daily l\.Iail '~ .·êi ta 

Doenças dos ouvidos. 'j Ar:::;:;::-;;'mas Perigosa a situa~ão golpe gigantesco, COIII o auxí- nir esforços militares. Essa a seguinte declaração do ·. prl. 


nariz e garganta 5 mil são de mais... I em Klin lia de gases, lhe daria a vitó- )lalal'ra tem o seu lugar elll meiro ministro jugoslavo, gal. 

Dr, NiLO VENTURINI Londres. 28 (Do Analista Mi- : Moscou, 28 (Reuters) - Na ri a na guerra , estou couvenci- qualquer vocabulário militar, ))usan Simovic: "Tenho seS':


elo de que Hitler não hesitat'ia . mas temo-Ia cercada de signi- ras informações de que o ex/l.r
Ag,i8l('nt~ do Pr(,r. J . I\ús . I :~~ar ~íti~eul~~~~~e;;i~ b~~~~h~ I~!~e~ã~!~s~~'~' S~~~~d~~~~~ Os tratados assinados e sela- fi C'Uções que a tornam palavra dto nazista de ocupaçãoplanc
uos não constituiram qualquer sem sentido " , ja destruÍl' Belgrado e 'o PCU 


E ~~Cf~,WS(~.. I1~I;;~~,I~~(:il\. i ~~;.~~n~ef~I;~~~nat\!~~Vé;01~~ta~~~~~: ~~s;~~~~e~~~mã~m:O~~~~~: empeci lho )lara os di tadores. puvo, como relll'esália às for
rn .. nto de S,,(I le Púltlk'l modificados mas sem-I na direção nordeste e ocupa- quando s~. trat~s~e ele ato ...til (achorro Desaparecido ças jugosla \'as do gal. Mihal07 : 

de Florj,lnóp(,li~, pre r('novados. A luta princi- ra m várias aldeias. A situação 
COnF\lltns (1-15 1:\ iI < 15 paI se fl're ainda ao redor de nessa área é considerada difi- ;~~iSse~~~'á 1~~!~h~ISe~t:ue·~':~t~~~ Gratifica.se a quem achar um ~~~;l;~:~I~~~~~il'~~~:~~~~~:o~ri~ ' 

hOfH8 . - Dj~rillm'-'r",' Si(Ii-Re7.e~h , chave de toda a cil. As-tropas da cavalaria rus- enquanto os gases "en~nosos cachorro branco, bem peludo. fOl'mallte (11Ie várias divisões' 
Consult. R Trllj lIl" 33 ' posiçào e CJue mudou de mãos sa lançaram uma contra-ofen- não inundarem, mais uma vez, que atende por TUPI, desapa- alemãs estão lia Jugoslávia ' é 

Sr,brndn ' mais uma vez. O ~omunicado siva , para conter o inimigo, re- os ('alllpos de batalha ". recido da rua Frei Canéca, 144 que os lIazistas estão levando 
O major-general PorteI' oh- Pedra Grande, urtilhal'ia (lU" já rOl'ma grande ,~~~ii~I,~nn~1 ~L}~,~tt-;.;,;" ,.i~~;~~::~ 11~1~,~~~~I}~~;,Xi~~(l~n~f;. ~~~I\~l~f~~d~ Pl~~~~~~~el~fel~ã~ 

SELEÇÃO DE FUNCIONÃRIOS DO "INSTITUTO DE APOSENTA- ~'l~~):~ : I~:::I :to.~'Q~IUI::fo ~~~~a~~~ 
_-.--.--.-------- qlH.' aoS ltupas do .l!;lxo rizeranl csn10rcce. DORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES sm, cunhões estiverem em seÜ5palmiry'tranSio-rmada 5.000 prisioneiros, inclusive o 	 I~"IA. Irl81 ~, mell amll;-T-  E CARGAS" 	 t'l11basamentos diante <ln <'a»i'"em cemitério .g('ncral slll-nrri~a tlo Armst. ron '; ren. bronqoJt.? E.táo com to••et 

EXis te um. bngadelro sul-a- li: I~I de Nosso Senhor: dI I t~.~· rf~:',~n~!:! :,i:~~~a(\, il:~~j , ~~·:h~,~!.(;;.;.:';~~~~ I :!I!!l'~~: '1~';I,)rrt::: ~('~li ,~;~II)l. ,:'t,I':~~,;\õi·~~~:::I(;::~ t aI. Mi ha lovic será int.iJuatlo a 
Zuríqu,'. 28 (Rcnt(')".' ) _ fnca no com I:sse nome ~ talvez Mó t•••1.. o CONTR.~TORi!.lI. ~! ~'." AI. "I'!.i1;.~~ ' i.!,.. ';Y':: ::'I;~~;';11 t':~ ,II~ "~::;;'i~, 'i :;II;I,;.li~"~::' 'as ':~:Il~: ~n~:::,:\:: li;~:,':~;,;::: ~~~~~~~~:e~ o~· '~~tt~:a~~,ell~~~C~:Um porta-roz do govÍ?rno polo- ele tenha rea lmente caldo em 	 __o 

das Ilt'lo SI', O!O d t· ~la:"o·l'illC'l~. Ins luol o!' (i(' I'n l d'lqtlt'h· Instituiu, qUI' rão Belgrado ". nes, no exilio , decla rou quc 05:poeler elos ital ia.l1os. pois, nesta Produ~ão de tanques 

al<-m,ies converteram a peque- guerra el e mO\~lI1l cn to, a .;orte IWashington , 23 (R) - Os Es 

na aldC'ia ele' Palmir\' ('m cc- »1Ildo a caela IIIsla ll~e (' mUl- tados Unidos superam a produ

mitério. s('jluHando a i I() mil ;~~ \~~:::ml~l~ti~I;~~~\'~I~n~'r~~~~~: I ~I~~l~ll~~a~i~femd~mtaf~~~~~nã !i~:;G~~~:~!~;~;:j!l!i;:i~~~~1~;~]~~1~)~~~~~\~~i;~1~;,;i~~~ I;;;;;D;;r;;.-~;;:;;t;;~;;nr;;~o;;;~;;;_;;;~-o;;;n;;;iz~
R~~7~~('~~~Jiti~~S, ~I~I~~;~~~~ en3~ Contudo. a c'irra ele 5.000 pri- rio do Departamento de Produ
cducacão. fuzilados ou massa- ' lonell'OS apresentada pelos Ita- ,elo para a Defesa. Il'l' l1 ;wional. , MiDlco 
crados', pelos ocupantes germâ- hanos l' certamente exagerada. De acôrdo com essa autori- ,til 1~,:~'II::::l.::"~::·~I,::~:;\":~:.li'::li~,I,I:i,~~~' I~,:::;:,}.'\~~~: : sn:!~: :.':]:;\';·~'.~:t t l :"" ~::;;.~::.I,~'il:~,~ cf.~~1j~ 'Cl~i 
nicos. ~;"~----:::;:;;::"-:::.- dade, a produção de novembro 


Numerosas sC' pulturas, Sl'm será 40 '; mais alia do que os 

identificaçiio. na pcqul'na al- Machj do &(i t; • ~:~~~u~~~ofelni:,°lslOl -svseess10111ientiaCdiOe ddoe
deia de Pa lrlllry, 'llJ(' fi ca li ~(")'-	 ,- . ;~;;~ii'i::~i(:!;;~i;t(iii:~:::;.\;~;\1~~1~j!::!\!s~;r:~:~~;:~~~;~~!~; I.:~~;;t;~::
ca rI(' I ;; milhas etc Varsóvia. A • tanques está sendo enviada 
sflo o último rl'j)o \lso dos pa - gencias e para os di versos campos de ba- (it'l'ais, !tio (~r:tnd(' tllI Sul . S:tll Paulo l' P;u'anú, Diariamente das 15 às 
triótas poloneses. Reoresentações ~)~\l~a aCG~~~~~~~~~h~,rl)p))"ção, 	 yas ~(:I }{:I~'~~:_~:: ' \I~ ~~~~l\~11l ~~:~t;~:·li:::~io~~~,I,t: ., ~n;~:~!~i:~il::;\I~:JI~::~l·:·I~;:;~,~'ti . II~~~: 17 bOlar-. 

lIitu tI:lsl .., <I,' ",":luin, ~]uril" U:lllIUS, \':lH"I' B,']" \\':nulerl<'y, Z,'ft'I"IIIO RESIDeNCIA: 
I 

Submarino italiaHo C.i.. po.I.1 - 37 I 	 Revelou-se que foi sugerida 

produção de 36.600 tanques
afundado RUI 1000 Pinlo - 5 a ~~:\·,I~\I:Jl;t' ;l.:lif)~:~':l 1~[;::~:i\lf(~a ~g;;~~·(.i·~~~cill 1~~!:~: :i:;nrl'~: ~:~~II;ll~,~g~!t~!~·III;;\l ~ii\~~~~~;~' \:: AV. T~~;;~~: O~~~I. 189. 

Roma . 2::\ -- In fo rnHl o alto F L O R I A N Ó PO L I S !por ano, comllarada com a a I.uiz 1.~lj(I/I~}~;~II~~:I.~W'i~U~·:~·1e. l1' I " (' lIlh,·o dl' IH.II , 

C{JI1U\1H!O italiann c·m ~",tI ('(I· , tual produção de 16.300 tan
nlllnif'ado n . :)42: "Urn dl' n os Sub '90nl.. no. principais Iques anualmente, na base de ••••••••••••••••••••••••• 
 Desmentidosos .'ubmarinos clPixou d e H '  17P.muncí Pio, do E.t.do :~~~lnl~~~diOS c 400 leves, mensal- • • 

gn'ssa r à sua base". 
 Londres, 28 (H, T . M,) - Os 

meios autorizados desta capi
tal desmentem a notícia do a

Encurlaram as linhas : S A. N G TJE N O L :(' h d ( 'uihh·dll'\', :!7 (As~oc-iatcd . C I 	 • fundamento do cruzador "DraD J h gon", adiantando que o "Ora
rã. o\cp i:1 fl .)( wei SOU l'l' r',,~ )	 . :'o:otidas IIlilital'es • ontém oito e ementos tônicos • 

((r'('l, lr<llll qlle OH rU SSOH estão 	 • 
gon" não foi sequer atacado,M E D I C A ""1'''''"1,,,,<10 amai",. ill"csli,ja : Fósforo, Cálcio, Vanadato, •

1coWs~i~Ã~:sdas
dfo ~~ n~lrea~as e1~~: ~~ ~~ras ~ :;,i,:: II :~::,' ""1'0 ;':;:::1"';" '~:' ,~~;~;~:::),:':. • Arseniato, etc, • Esmatlada uma 

Rua r. Schmidl, 39 (soll .1 I>!Ii" linll,,". "11'111<11110 OH gUI' r- • • coluna alemi 
Cnlro, :!~ (UclIh'I") - Um 

portll.Hl7. milito!" ,h.elllrou quo 
os nh~ lIt"t\!Ii J"{'nliznrn.ln uniRDR. ALBERTO M. GUEDES PiNTO I'' """ , ",Ii"lIlalldo ,,,' !"II H" "'" 1(111' • CrIanças Raqulticas rece- • (l1",r"~.l,, de dher.llo 1111 .tlre. 

1;' .\ I" 'l lilll lJiI (1'1I11a ('OI1('Plltl:U!O • berüo a tonirlcaçilo geral • 	 ~,i(l de (lnlllJl'.Salell, rOIll 

=~':7~~~":~~:~ ~~=::;~~=:::: : ~i::,:,::::i:~~:~ ,, ~·~,,;:':':,':'i::~::~;·i ::'.~';~:' ~~t:'~ : ~:f:~~~~~~:~~}:~~~::: : 
ha~.(LINIC!>., GE~ /\ L i ':' '''. ,.. ,I . 1''''''' "iI''''1I1,'' • do organismo com o • 	 tunte l'nrrgla, mas qUIJ n colu· 

"a - quo J~ Unha sido rode·

DO L,-'.NC·" A Ç!~rÇ"'Ir\JO:,ç~ U S· ::;,·':~·"::;,';:,'..,;I"·. li';";~':~'::;, : ".I:~ ::::: •• 	 •• 1I10nte atllCll.11l llellL UAF - foi.	 .1 .,.m . ~·.cl.~_ .1~ ~ 1 '" _ lt' ...A-·..Q:;<.,....:.1..~ " '1"1 '/'1111 ; 11 1''1 11 1' colllldn sob o fogoo de artilhll.
r:nn~u1t ó rio : Rua Vitor .Mp. r~l ~'s, 29 D(:s p~ ~:; 17 horas , d i:) :~ di ' 111,111111 '0 . () • 	 e ria e (los t.anquos brltAnlcos. 

Pp .~;idêncict :r:~J a r.;mh'tln;s- Lilrr.;}(jo , 38 Tel. !!j09 ; ! . ' HI: I . ;10 flII P SP illl'lll'lll:! ;t • • sendo eSDlogada pela vlolílnril\ 
," .• . . ,<,.;c- .",'"', ,,' IlIil ll", d, .' .\]""'0 '1. ••••••••••••••••••••••••• d1l aç.io brW\nlc1l, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:J"{'nliznrn.ln
http:n;~:~!~i:~il::;\I~:JI~::~l�:�I~;:;~,~'ti.II
http:II;I,;.li
http:CONTR.~TORi!.lI
http:Gratifica.se
http:s~'l~!I~~~~e~r~~~~I:~?ai.lI~.IJ
http:hr.1Sil(.ir
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• __IuCl·lla 21 .. ,........ :111
2 e a 

pava O Gonfôt?te ia lat? 


ai·láxil8 oportunidlle do ano: 

'diJ-dia 25 do corrente "a to de ,dezembro 


A GRANDE Q.UI·R~BNa: DE TAPECARIAS 

2QaZ~5'\:DõrG'eÍ1to de desconto em 


Tapetes, Slôres, Congoleuns, Passadeiras 


em "A ~IODELAR" 

Sala mobiliada, mas sem tapete, é lal qual 

pessoa ~em vestida, e... descalça 1 

, 'o«de.smentidol~ .de< Berlim_ euma pastoral Pecas ~enuinas 
EDITALdos biSPOS catoll~os alemaes confirmando Procure os novos c:onc:essionários: o Sindicato doa CondutoreB 

de veiculos Rodovltrlo8 de 
Florian6polls reconhecido deOque disse Roosevell 'TufO Amin & Irmão acOrdo Clom o decreto·lei D. 

Rua Cons. Mafra, 54 •• Caixa postal, 117 '.40~ de f>I613!J, reprelentaUvo
De um telegrama de Berlim, Ide paixão política, tão alheia Breunel~ Sorg'e" e na célebre da categoria proricional dOI

divulgado pela "Associated se acha ao que ocolTe na Ale pastoral coletiva de 19 de agos

Press" : "O govêrno do Reich manha e t ão inconcebível de to de 1938, dos bispos alemães, criacã? e o da r~del1ção . e os I Ainda agora, no .mesmo 'm- ~~~~Urll~rSe(ln:I~81;:I:;:d:D~:;

anuncia ter notificado, por via tão bárbaro se lhe afigura o pastoral de que transcrevemos do premi_o e castIgo. apos fi tante·em que .0 governo alemao e carregadore8, trocldore8 de 
diplomática, a todos os gover- crime atribuido aos dominantes o seguinte trecl1o, bastante por morte, nao eram mais que su- solenemente Jurava aos gover- ônibus e lavadore8 de auto
nos da América Central e da ! ocasionais do país alemão. si só para reduzir a suas justas pClstlcões al~tigas dos aSláti~os, 110S das AmériCas ~entral e cl;, mónls) torna p6blleo nOIl 
América do Sul que as asser-j Quando. às vesperas de a Ale proporções o desmentido de que, SOl ratelramente, havlam Sul que as revclaçoes do pre8l- 8eDbors8 empregadores quo
ções do presidente Roosevelt Imanha atacar a Polônia e sair senvolto cle Berlim: Sido Impostas às raças germâ- dente Roosevelt não passavam estâ recolbeDdo pelo prazo
sõbre a "conquista da América pelo mundo à caça de territó "Hoje devemos de novo, de nicas, Excitados por semelhan- de "ab~urda fan~a~ia", o Parti- de ,lO dias, contadoB da pu
do Sul pela Alemanha" e a rios e riquezas, o mesmo presi aeõrdo com diversas averigua les idéias, m.uitos, espeeial- do NacI?nal-SoClahsta decreta- blicaçào do presente editai, 
existência el" um "plano para dente Rooscvelt in lcrpelou o ções, consig'nar que os ataques mente os jovens, percorriam va a retirada da Cruz de Cristo () imposto sindical Instltuido 
a ulterior substiutição da re- mesmíssimo chanceler Hitler não se tornaram mais modera determinadas paragens, des- de todas as igrejas alemãs e pl'lo decreto lei D. 2.377 dI!' 
ligião cristã pela da igreja na- ~ôbr~ as suas intenções a respci dos e toleráveis, antes, pelo lruindo us C1'!Izes, por ser elll- ,sua substituição - dizia o 8l7l40. 

cional-socialista", são suficien- lo da Holanda, da Bélgica, da contrário, mais hostis e mais blema da religião cristã e sem "diktat" ínominável - "pelo F.orlanópolls, 22 de novem

temente absurdas para que o Dinamarca. da Noruéga, da violentos c, seguramente, tam ler em conta se se tratava, ou símbolo invencivel da Alema- bro de 1941. 

govêrno alemão considere su- Jugoslávia. da Grécia, da Rús bém mais claros em seus ob não, de obras de arte, causan- nha, a suástica". . . ARISTIDES MARIANO DA 

pérfluo discuti-las". sia. ctc ., também essa crédula jetivos, Pretendem a r uina e o elo assim dõr acerba ao povo Depois disso, perguntamos: SIl.VA -PresldeDte 


Observe-se, em primeiro lu- gente sorriu elos "exagpros" do aniquilamento da vida católicrislão. Em a lguns círculos rle Haverá católico, cristão since- MODESTO GAL VÃO 
gal'o que o govêrno do Reich grande lide r democrático e ca. Mais ainda: a dcstmição da nossos adversários - quanto ro. que não sinta ser dever seu, Sl'crellirlo 
foge à discussão do assunto, também Berlim sacudiu os vida católica em nosso lJovo. nos custa dizê-lo ! - chegavr.- de conciência, lutar contra o LEOPOLDO H, BEZERRA 
sob a cômoda r esfarrapada ombros, num gesto de indife Sim; intentam , em suma, o se ao extremo de expulsa!' da nazismo? Tesoureiro. 

desculpa de que as rcvelações rcnça desdenhosa. antc essas c.1:termlnio do cristianismo e a sociedude aos que pl'Ofessavam 

feitas pelo presidente Rooscvelt suposições "suficientemente a implantação de uma religião convicções cl'istãs, ao que "obe-

S>lO absurdas, , bsul'das".. Mas, nem essa que nadu tem qlle ver com a 
 deciam antes a Deus do queaos T d I P

Observe-sC', C'm segundo lu- gente passou muitos dias sor verr!udeim fé c com as crencas homens"; OU a estigmatizá-los amancos e uxo para raias 
gar, que o govêl'l1o do Reich rindo às " invencionices da Ca C!'is/ãs nu vida iutum. Perso com o qualificativo de "cida
não nega a ex istência de uma sa Branca", nem os alemães nalidades que estão em evidên elãos suspeitos" com todas as Tt'mos semprl' grande e variado sortimento em todas 

rf'ligiào própria do nazismo c perde ram o seu tempo cm sa cia apregoaram com a maior pel1osa~ êOl1sequências que dR i as côre~, desde os ti poa mais linos a08 mais baratos, 

nHlito menos de uma igreja na- cuclir os ombros com indiferen publicidade que na queda do derivam". Ultlmos modeloS do Rio e de Sanlos. 

cional-socialisla. limitando-se ça a t"o "absurdos boa los" : co catolicismo a lemão se deve pôr Como se vê, Roosevelt n'm IParo obter preços b8ixos, cI'mprem dlrl'tameDle D8 

apenas a dizer que esta não mo um bando de lobos esfaima a essência da finalidade quc por sombra l'xagerou - conror- FABRICA DE TAMANCOS 

prclcnde destntir as demais dos, cai ram sóbrc a Rplgica , a prosseguem - A evolução das me tivemos já ocasii!o dl' de· ALFREDO LHEUREUX 

confissões religiosas, . Di namarca, a Holanda. a No- concepçôes doutrinais do regi monstrar - quando se refer i , HAIU~EIltOS - (Onibus de BigUII8SÚ)

ObsC'rvc-sc. em terce iro lu- ruí'ga f'. mais tarde. sôbre a Ju me faz aparecer cada vez mais 

g'Rl'. CjlUo o governo do Reic h goslúvia. a Grécia . e a Rússia. claramente quc os próprios cír t~S r:s~~'~~::~~~S~~c ~O~~~~S; .....--:'46::"4:---------------"""!!':IO!!"v•. ---:'ó
não ollsa senão opor fraco clrs- r. então. ninguem mais sorriu culos dirigentes já não querem do Sul , . 

m('ntido - ele que t anto ousa! el as "fantasias" do presielente chegar a aeôrelo real e perma O que poelpria supreender 

- :, llotil'ia elas persrguiçôcs ROQf;f'vclt: o prcsidcntf' Roosc- nente conosco c com a Igreja nisso t uclo. seria o desmentido 
 Antes de comprar um Rãdio·Receptor,
1l1ovidas j)f'los "canli~as-pal'- vclt sabia o qU{' estava dizC'n Cntúlica . Tem-se dito que o dc Bf'l'lim, se, porventura. já faça uma visita à firmadas" aos ('rist.úos em ~'rrnl c em do, E,tava bem informarlo ! cl' isiínnismo constitue apenas não c~tivcssemos acostulnndos 

par1 \('u lar aos católicos. , Eu' J>0rfJur não lhe {' líeito. UIll conjunt.o rl l' restos senís e b ~nllJ1a c ao desembaraço .


F~ rntlit·n f:.-ícil ql1alil"icul' de' a~qrn, du vlclar das novas l'CVe ('alcinarlos de um jlcrioc\o fra para não usarmos de out, r[\~ 
 GERKEN & elA.,
'Mllil'ient(·111(' I1t.(. absurdas" n~' 1 ~I:fJI(·., f('ila s por pie'. l'(' vC' ]nçóf's, cassado. ele lo(lo impolr nte e ('xprcssõe5 mais adequadas.. 


I' f't.: r' !ncj)/"'s do sr. Roosf'vc1t: f'. nliú s. qUf' són1('nf.p surpl'('('n  SClll IH'nhul11 Vfl lol' na atua li  - COIn que os dirígcnt~~ r! '.) à rua Felipe Schmidt, 34 

.,,;s illl. (';;qu iva r-sc a debater a <lelll. I'cpcl imos. aos que vivem dade. aJ(;111 ele Sl' afirmar qlle a T('l'cC'il'o R c ich pa rc('cB1 qu ('rCi 

1 1'1 11 ' ''-' ),! antr' rn a t r"ria Nflo f> so na mal~ Cl'as~n '1!,noranCIa do pNson~li{lml r (' n existl'l1eia ()p zOll1bar cln rest.o do mundo. (' 
 Agentes AutOrizados dos afamados Rádios 

.: j" U i ll!'I' qlH' P(' J1!'H d N';fiH que .'-;P pa!->sa n o t crcC'i ro RC'ie}] Jesus Cris to. pelo sa ngue' t: ~llIC, 110 passado. os lrvou a eles 

Tnmhl'rn I'ntl'(' "ós. Uma PI'O\'R c1r' que Rn osf'vrlt. pela n1<,:n. s(' ~ , ;nlnhaln ao con 1)lPllt.il' C'atqror icnnlcntc que 


" , 1 :0 ~~,'nt(' ,de bnu ri' . spm niío falsl'DLI a v('!'~a(lP. nós à te ceito rfH'.ial dm; n)en dt('s, c. prC'ten cl êsscll1 anexar a Aust.l'ia 
 PI-IIL..IPS 
" ;" r"put" exagc racla a mos nas revela(:oes ele ca.rater igualmente, que os principios e a Chccoslováquia. invadir a 


d o',II J do pi" f: -; ident e norte- ldcntlco contIdas na famosa enunciados em sua doutrina, Bélgica c a Holanc\a, atacar a Vendas à vista e a longo prazo 

" ,11 ;1 10- [1 iJ cont fl encíclica ele Pio XI - "Der especialmente o dogma da Rússia, etc .. . 
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Maxime Weygan~ eGaorges Man~al ! s!HH~ol 
,, \y~ln&ton, no~bro de l<kria Que o f lanl! nto de I:llatórla da PoUUca europ61a

:', 1941 .... Serviço Especial. da IN-. Weygand rósse o primeiro '.. " to , d~e. ~~Io, ~rto, W )'pnd OITO ILUIDfTOI 1OfIICOI> 
",!~:R-AMERICANA) - O gene- de uma contra-ofensiva de di- i teve ? ocasião . de o~rva.r ~ ARSlNIA TO VANAOA 
,; r,al Weygand . acaba de ser des- rcçàó c execução germân!ca, Ihomens c nas terrasdeM ,r:r?: TO, FOSfOJOS, cALa0 

pachado para o mundo da pos- empreendIda do Oeste Afnca- cos, donde acaba de ser expulso, Uc. 
,tergação com todas as honras ino, que neutralizasse na Amé- os resultados dessa irigenteo
de um enterro de primeira : rica o efeito produzido pelo' a- bra política e realizadora · que TOMICO DO tlROIO 
classe, Otto Auelz, em eumpri- ivanço poderoso das tropas im- bem mereceu a França, . ' TONICO P,OI MUSCULOS .> 
menta de ordens superiores, Iperiais inglesas, Deve estar a- Mandei foi o último assomo .6 ' Pilld '; D :," "" ' ~' 
havia consumado o ato, Pétain. qui o segredo da destituição de de energia e de carater que te- ' E,:ol d °À .•~up.rM~·' ' 
velho colega de glórias do aju- Weygand, vc o Govêrno Reynaud, No úl- qu.·' OI, Mnemlcol. .u 
dante de Foch, oficiou de sa- I É do estilo consagrar à me- timo Conselho de Ministros, IIqU,~,,·m '9'0~, C,I.nç~1 
cerdote supremo nas exéquias mória dos caidos algumas li- em quc se decidiu o armisticio, Ilc.'ç~~" "I'~"'o • .Ionl' 
solenes, Náo faltou a "ordem nhas biográficas, Vichí lan- a voz da França foi a sua voz. • s,.. o olg.nl,mo 
do dia" honrosa para o presti- ,ou-as ao mundo através das Está hoje no forte do Portolet com oS 
gioso soldado da Fran<;a. nem I suas agencias de informações. como um dos "responsáveis" a n OUi'l,.1 n o I 
o "último adeus" da vitima ao~ com toclo o luxo ele detalhes pela "débacle" da França, É, fi I 

seus camaradas de armas. rc- e com todos os louvorcs para a na verdade, um inimigo digno 
 As esquadrilhas de aparelhos de caça polonesas, que servem 
comendando-Ihes, como precio- vida militar c pública do i1us- de todos os ódios do Reich. A Lfc, O N 8.P, n' 199, da 192 1 na RAF, conquistaram a admiração de todos pelos5eu.bti; 
so legado, que fôssem sempre tre soldado, Nós queremos refe- constelçáo dos heróis tolhe-I~~==~~~~~~~ Ihantes c ousados feitos, nas batalhas aéreas em que tomaram 
"fiéis às tradições francesas", rir-nos apenas á história do ar- ram-lhe os membros e não o Nó. •• parte, Bombardeiros tripulados, também, por poloneses têm de.: 
voz de uma conciência atribu- misticio, data em que a.grande deixa ram repetir, em 1939, o eg CIO de ocaslao tcrido violentos golpes contra o coração da Alemanha. na ,Iiltá 

pela libertação da pátria, Sua Altesa Real, o Duque de Kent, lada pelos erros se,m remissão, tormenta ,desabo~ sobre a tiesio do velho Clemcnceau du- Em ArlriÍl (k, 2~) vend . p 


que l'OuqueJa tardIamente um FIança, FOI o genelal Weygand rante a outra guerra. I exeeleute ' d' e s f cumprimentar alguns po~
visto nesta fotogralia ao aviadores 

áto de contrição patético no um (los que preconisaram êsse Aquilo que o político viu ' 2ÔJ'OOO m pr.':'lrIe ade" ~(j::' toneses, quando de sua um dos aeródromos
visita a britânicol~ 

meio dessa noite sombria que ato d('s~raçado, ,Um dos homens eom o golpe fulminante da sua mil' pés dq ,o :~B ea:II " ~ ~ (Fóto de British News Service). 

é a França de. hoje. por onde quc a e!e se opus com maIs in- il~teligência privilegiada - e lenha par: ~8ais d~ro r::fI':o~' 

rondam alcateias de lobos e iranS!gencm, 101 Georges Man- nao sc rcqueria , valha a verda- ltoS eúhleos' raud 
 18810
onde,goteja o sangue dos már- deI. o fIel sec retarIo de Clemen- de: intt'ligência de privilégio com IIbuud~ufe á t! P , 

t,ires, , _ ceau, ~cu dISClpulo d: ener~la para .prever então o que signi- rente, própria lirligU:1 ~~I! 


óra, as t.radlçoe~ franc('~as e de,cl:ls,mo, e un~ do~ malOles lI~a r,la paraa França um ar- IDdúSlrla; muito~ rruto~~ etc. 
Sintoma 
11 que se qUIs refel'lr o general m1l11stlOs que a FIança teve na mlstlelo aceIto naquelas con- etc Preço 22'000$000 . E f 

Weygand não são decerto as dl' História da Terceira, Repúbli- dições - SÓ o enxergou o ilus- ore~tll vale por' 30 dill~' Q 
 S a A notícia de que foi deliberada a destruição de quase uma 

centena dos principais monumentos de Paris, construidos emT~cente formação, quI" de tu~o ~~' O Impen.a Colomal Fran- tre General dois a,:os mais nrl!lender, dirija-se a 'Fr~~:l 

tem menos de francesas. QUIS, ces que CIU', antes de Mand~l, tarde com a constataçao do seu rico Wagner DI\ mesm!l 
 bronze, afim de que fundidos venham a servil' para canhões 
sem dúvida, aludir o antigo terreno baldIO para a economIa próprio sacrifício pessoaL ' 15v-a1t,-! i germãnicos, faz lembrar o mais famoso atentado até hoje 
Pro-Cônsul da França na .\fri- naClOna}, transformou-se na,s Em Antibes está Weygand praticado contra a cultura e a civilização ou seja o incêndio 
ca do Norte a aqueles rcstos de . lt<t> maos nU':1a , fonte de 1'1- passeando. com dóres na con criminosamente ateado à célebre biblioteca de Alexandria, que 
dignidade nacional e de sensi- quezas Il1csgotavcIs. Com uma ciência, a sua melancolia de AUGUSTO HIRCRNES e guardava o acervo de óbras conhecidas na antiguidade, mui~ 
bilidade humana que foram. obra de brilhante persistência, postergado, Decerto que Man MATILDE H, RAHH tas das quais constituindo exemplares únicos, Destruir monu~ 
até que os "grandes heróis" o eminente politico e fecundo dei , fechado a sete chaves no lIartlclpam I seUl lllrealu. mentos célebres como o comemorativo da República, o dê 
não decretaram o contráriü. &- I realizada! ... ~!'iando ~)r:1ticame?- forte de Portolet, não lhe inve alDlgos o conlralo de CilSll- Shakespeare, o construido em recordação da fuga de Gambetc 

panágio dos franceses e que fi- I te o Impeno Colomal Franccs, ja nem o descanso atribulado, mlnlo de 1Ul! filha IDA, com ta em balão cativo para preparar a reação no sul da França; 
zeram da Franca uma segunda escreveu uma das pág'inas mais nem as horas de negra medita a sr. JOSE' TEODORO MATOS, e tantos outros, representa sem dúvida um atentado que não 
Pátria de todos os homens in- podero~as e consistentes da cão, .......,.__~~._ deixará de levantar revoltas e indignações, não só gritantes' 

teligentes do mundo, ' JOSE' no momento atual, mas que terão repercussão duradoura e se 
TEODORO MATOS etermzarão como um labéo inseparavel dos que agora ideali-Por que foi destituido o ge

neral Weygand? Por agora, de IDA HIRCRNER RARR zaram e vão objetivar, ao que se notiCIa, tão nefando vanda-I
_ lismo, Monumentos todos altamente signIficativos e alguns játudo se suspeita. mas. de con  apre~anlam se noivos, hOJe tradICIOnais, que constituiam justo orgulho de uma daS'creto, nada se sabe, Está ape Silnt Ana, ZO-11·19'd. mais belas e CIVilizadas Cidades do mundo, a lembrança da suanas verificado que a sua desti- ' 

destruição perdurarã como expressão de uma época onde otuição obedeceu a ordens recc
bidas de Berlim e executadas ...;;;.::.:;;.:;;;:.=.:-:_======5=V::,=-~21 materialismo da fôrça não vacila nem tergiversa, em pei'pC-:

traI' tais desmandos, Se êstes luxos de prepotência servem àcom a diligência 'õcolaborurio
fúria iconoclasta dos que querem tudo dominar, tudo con"nista" que caracterisa há mui JOSÉ MENDES e exma , 
quistar, ficarão êles como perene anátema contl'a aqueles queto os homens de Vichi. Na mea esposa partícípam a seus 
fingem esquecer-se de que as grandes óbras de arte represen~da de considerações que o caso parentes e pessoas de suas 
tam um patrimônio comum da humanidade, ... " suscita, não desviemos os olhos relações o nasci.mento 

Os povos que destroem monumentos históricos dão de ':Sidos Estados Unidos, que devem de sua filha 
demonstrações lamentáveis e bem caracterizadas de selvagis: ter desempenhado no memorá MARI A - ELIZABETH, 

vel episódio um mo, só conhecidas talvez nas épocas mais remotas da prehis~papel de pri Fpolis" 25-11:-1941. tória, porque mesmo os povos da antiguidade procurávammordial importância. de toda 
a importância. pelo menos. que I'---------- salvar, quando das suas conquistas, os monumentos que teStê'

___-,--~~_3_v-_2 munhavam a elevação do espírito humano, e já bem compre'-'lhes deram os magnates do 
Reich. ' Aluga-se apartamento endlam êsses povos que as óbras primas da inteligência são me" 

A julgar pt'lo qut' agora sr 5 compilrtimentos milis co- recedoras da admiração e do respeito dos próprios inimigos, 
revela através dos comentários zlDha e banho. Edifício Cru. ~ celtamente enor~e a 'pel'c,e~tagem de brasileiros que, 
tecidos pela imprensa norte-a zairo, 2" ilndilr, lrente. 1'01' esse ou aquele motivo, hao VISitado ou permanecido ·em 
mericana em tórno da destitui- Su Felipe Schmidt, 52. ~aris; e dentre êles nenhum .deixará de,ter presente na memÓ-: 

Tratar: Cllzil Postal 115 lia o famoso mon~m~nto eretl'O ao '!leIo da praç a Vendôme.~~y~~n~el~~'~'fl~C;:re~~1~0l~~ Guardados pela sempre vigilante escolto de destroyers, singram Sv-ft entre as ruas Castlgllone e de la Palx, e recoberto em toda a 
constituia para o Govêrno dr os mar<s os navios de um comboio britânico. :==;;;;;;;:;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;~_ ~~~e~I~~~~~~0!4;.e~~~1ei~, bronze de mil e duzentos ca"Washington uma garantia, por Os novos métodos britânicos de detenção e destruição de submari , 

assim diz!'r. (11' ordem moraL n~s_ ~~_(bdo bo~s..r.:s,~~t.a~os na BATALHA DO ATLANTICO. Verdadeiro o divulgado intuito de destruição, é provavel 
Adeio Moreir. 

que a esta não escape a coluna Vendôme, valiosa sem dúvida 
cia fulminante da sua dt'st itui ADVOGADO
E a prova l' que a con~('quên

para os vândalos material e até moralmente. Mas será mes
çáo foi a suspensão, imediata, ConsultAS e pa receres mo, como dissemos, um odioso luxo de prepotência ou um sinAs tragédias da guerra 

Ações elvle e comt'rcillls toma bem significativo de pobreza que já se não ousa ocultar? 
gêneros de prinwira nccessida VISCONDE DE OURO 
das !'{'mt'ssas de carburantes (. 

I 
Pelo menos, o prenúncio não é inverossímil, 


<te que, ela América, seguiam PRETO, 70 

nos mares . (CORREIO DA MANHA)

1.ol1(lres. (V, A,) - Dos trino I te el a próa da embarcação, sob periódicamrntr para as posses la l' um hOI1H'ns '1ur ('scaparam a coberta de oleado, bem como Fone 1.277
~ões francesas na Africa e para num bule salnl·vidas, depois todos os cobertores de que se os t.erritórios da Franca n,l.o n· 'Iur o na':io mNcantc em que dispunha.cupada, Talvez a revisC,o ela, ':ia janlnl foi turpcelcado no I Uma semana depois, só res ~=~Il'elacões rntre o Gm'['rno cio iti i,nticn, o único sobrevivente tavam vivos sete homens, ten· President~ F..'Josel't'lt r a f'quipr· ,) alc'l11çar tc·na foi Richard Ielo os elemnis perecido já emcolaboracionista do I11 urf'cJ1 al Hflllôi ilon A,T(,5. conlra'!11rstrc 'conseCJuência da exposição àsPi-tain Vf'nha u srr. d('l1l m ('111 la ('!"ba rcacão, Il1lemp{'ries ou ao fato de bebreve, out ra clas cons('l!uél1('ias A "Lolldon GazC'tt(''' acaba de ilcl'('I11 água do mar. a registrar na história dêsse a  anunr-iar qur o herói tinha si- No oitavo dia não havia mais contecimento, ,

'.lo [(oito mem bro ci vil da Divi- !1r m uma gota de água potável
Na concrpc;"o poli! ica r na ,!io, ela Orckm do Impr'rio Bri- r os desgraçados tinham os pés 

(·~tratt·gin nlilitar nort('-anl rri~ I
({lllI CO. jlnrqllantu. "sem deses- c miiof, abertos ('m feridas lan

('ana~ . um dos postos U\'ança )crall~'a, :<lIportanclo os ataCJues r-in:mtes, No décimo terceiro 
. \ 

dos das linhas drfensivas do I, _____--1:la ]11or!.e, de manlc'vc o cora- dia. avistaram terra.
Hemisfi'rio Ociclc·ntal estú ':ào firme e fpz luelo o que e$- Estavam demasiado fracos
constituido precisamenle prla llara utilizarem dos remos, lava !las forças ele um ente se Um bombardeiro "Lockheed Hudson., foto\lrafadoCosta OriPI1tal do Continentr i1l1mann para confortar seus ele modo que navegaram, com pleno norte·americana eAfricano, E. pelo vislo, Berlim em vao. Aparelho de construção 
-participa inteirampn!.r 

:·r.mpanhciro, ele equipagem e as velas encurtadas, buscando destinado ao serviço do RAF, submete-s. ao _testo fi·cl n· 

1lon to~ de vista dos t['('nicos c' 


1rnzc-los a salvanH.'llto". a praia inóspita. nal de v&o, antes de suo entr.\Ia, E.... aparelhos tim 
Trcs botes foram vistos esca- Entretanto , uma onda vio- operado maravilhosamente 1'\as ofensivas do RAF contra<los políticos "yankef's", Ja r, após o torpedeamento do lenta fez virar o bote. lancando o territ6rio do ~oto de Britlsh N.ws Service).Em que momento se liá a !1avio, mas. elêsses. cloi~ n ilo todos ao mal'. . 

desti tuicão ele WC'ygancp Na maIS aparccrram, O iprce iro. Mas. outra vaga. ainda mais -
pl'rcí~a hora Pln que os in~I (.' · d'.'" '.!tl8 1 Ayrc.'s tinha o ('oman- forte, colocou a embarcação na I scs. cOl1venientementC' rq uipa· cio , In'uva oito europeus e 23 posiç,jo normal c. o contra-mes- AVISO AO POVO CATARIHENSE 

dos rnill arnlnnlrnt.o (k fab ri  I I1CI in nos, Som('nte o contra- ire eonscgu iu salvar-se, aju

('(lCÚO anlPri('ann, dl'srn ra  I11rsl re Richard Hamilton ti· dando a içar os outros para o Unhe diret. Porto Alegre- Flori~nópoli.

df'iall1. por su q .H'C';-;a. n ~\la po~ :lha ('O nheCl nlf'ntns P111 lnat( ~ interior elo bote. 

(]('ro!'n of('n~iva ra Cin·núcin. "la (}r- na \'('ga~'fío 


rl'.' ullnclo p(J(le mlluil' d(' · Er:l nnit(, Empresa Jaeger & Irmio 

n:!~ ddt'l'l1lin:!(: tl ~ ' " Saídas de Florianópolis às terças e sábados 

\Vn:..;,l\ill ~t()n . .i; Saldas de Porto Alegre para Florianopolis 
()r;l, os (h·'.~ ( 'r t 11 . ...: às quartas e sábados 

Especialidades11;\ I'f":i.s;-lrt da I ,ri, da 

d.1 T,I\),;1 1'1' Farmacêulicas Saídas de Araranguá às quartas, 
h,lilJ , I!' 1)1 Laboralório estabelecido em São Paulo procura nesta ~ sãoados e domingos 

prnçn u r'r1 distribuidor por conta própria. para suas es.. 

peciu lidades farmacêuticas, Ofertas detalhadas, inclusive 
L AQent••m FlorlilnoDolis: MARIO MOURA 

de· re fe r t-ncias por «Via Aérea» para "Especialista" PRAÇA 111 DE NOYEMBRO 
- Caixa Postal, 447 - São Paulo, ------------_.----------------_.... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• !!III-......... ti ........ 


~~~8.",,!.~1~ 

I lIu loma o ' .... '-lho d. I r .,.. 
art(!tOI. «conol "' dâtâdds d., 
Vk'hl OU d C lt'rmont'"Feí'ia lHl , 

:':I~i':~~::ll~~ I~lól~ar~~~;~,~~;:,; 
do ul undci .t.odo, 1\13.S assf."gul'O 

q..,., podeln ~ tiral' da sua ],:,'1 
tu l!'andes e decisivos esl'la
r-eclnfeÍltos sobre a psico logia 
dos "atuai s ·senhores. de lllCU 
I)a/IL. '()bsel'\'a -se logo que d S"U 

aaau to é sempl'e insignifi<'au 
t ,.i1ódino, e o tom o dos ma

:i i úaiR: .. de " lições de coisas" ,
'I>arà liSO .h.. elusses priluàrias. 
:córil ulna }lonta de alegria, cl t' 
tles 'pl'eoeupação. 8('111 (hh·ifla 
d estinada il despertar Silll}la

tias, 11135 que, nas eirCUll~túll 
das present es, RtÍ pode inspirar 
desprezo. F'oi assiul qUll SI" 
anunciou 1'('('cnteuleUle a n 
111\111<10 que a ju\"eullule fnlll 
cesa estava g"l'ê\ " P lllCUH" dh'idi 
da . por ('alls a do futehol. j :í 
que llluitos t'êl )la h('S julga,oal1\ 
hu1igna da Onlelll Xonl a }ll'Ú -
U eu desse C-s lJo rt e h1'1It01 1. O HU 
tor aC-reReE'nt anl. i, \"erdad f', 
que a intel'\'('utoria lH11 l' rlla i 
do mal'ethal l'í'tai1\ fizera " 01
tar fi ('ahna aos à ni111 0s a h -q 

.roçados, 
O )ll'i1l1P il'o 11l o \'illWuto d o 

leito!' é lamentar o~ imlJ~,' i, 
'que, i.l luilhares de qnilôluetro;.. 
da pátria, 1111111 e noutro h.!
ulisfé-do, faze lll ('SfOl'ÇOR peno
sos I>al'll Ohtl' I', cl t! b(,1\ (' \'oll'nd" 
<los jornais ami!?:os, 11 pnhlil'a
ção d esRP.-s ritl iculol-' ("OUlllllic':t
d os, :\Jas. longe d <" serem inlb.' 
eis. ôss{'s indi\·iduos fin::e lll 
sê-lo, É c\' i!le!l!'-' Iplf.' n !<na' pa 
lana de ordem "l'cl'r<,senta l 
no estrangeiro () l'u l'e l d e bOllR 
sujeitos, inofensh'os, de h" 
meus di sti ntos , de hoa!< spnho
!'aS, dc ,ílO<:OS ino('I' ll\ es, lodos 

, Illui lO l'~R)l~ i HuloreR (la opinião 
a. lhpin. l11a~ (lue. desC'sl.(' I'nndn 
de \,0 1' .1.. ;lf,ú...lo o mal c f) bem. 
a \'c ,'da (lc e a meut im , as I'h i
mas (' O!< al~o~('s , Dens e o (lia
bo , desistem d" fo rmal' um jui
zo IU'ÓP1:io. segU<"tll r e\·erent t' 
1ue llt e () do!; !-ií'US !; III H:) t' i orl?~, " , 
~!'glllldo os l'olls(' lhos .Ie 11m 
ennfCRSOl' ~,,~az, ~ara nl(~ln 
II'H1Hl ll ilida( lt, a sua snlnH.:ão 
el ('rlla ))('In )H'úri('n do m a i s ~a
g rado dos .. d~\' f) r,,~ de Egt a
do ", o de o\)t'!ll"'('r a (lllem ()~ 
I ltl~n. Se a l ~u (, lH 1I l(~s fa la do 
llHl.S!=;j l(·l'(\ dm; 1'('f('I1~ , al-'~t1ll1elJl 

i llH' dialfil11l'lIl(' o ~4.\ 1I U1' IIHti:-: 
idio ta, e pPI'~Hl1ta Sf' ~e t rata 
(lo nime fa moso I'ome\ itlo ('111 

J ~ 71 \leia ( 'OtllUll a d e Par i~ . 
111fol'l11ados de que se ah td.. a 
a('olll f'C'i nu' ntos lllllilO mais 
l'C*( 'PHI4'~, rl'sp01Hlf\l'flO , !;lIspi
rU lulo. quP 1·(' ,_l'o\' a1H as , ojo_ 

li' lH"ia~ , clt' olld .. <ltI"!" 'l1te \", 
Il h am. f' ;lI'l'~ ' ~(-~'rHa l'rIO IjI!.:'f I , 

( ' 0 111 11tH fili O !-:.OIT i !-'o o <1111 1 p·las 
\ ' i ' f ' lH ill fp li zlll PlIl1' d(' 1<)( la H 

pa!'II·. qllt ' IlflCl !-'t, fi .. \·" ptll' i~~CI 
('Cllldf'1Wl" lli ll gI H ·1ll. (' '1111'. nliús. 
('lU ~IWH (·Ollc·j(·· J)( ·i aH d (· 1i( ·ada~ 

1Irl0 poclf'1Il jlll .!.WI' rato~ t rl' l 

~nl\° 4'S fi vista di ' (]f)('11 1l1PII10", 

i lJ( '(lllIp l l'ln:-o_ " l ' lII 11f)ll("ol 

111<1i:-: fi .. vi t1h o d" 1'111'111 . lIlilll! !! 

('a ra l'l' tlIHII'íI '~ :\(1 \." \ O" Z4I:-' 

1'111 rkz . a c ° ()JI\"t' r~a [Clllla "I IIÜII 

Cll i1 rll 1"111110, 1I 1:t~ ~t·. 1"11' ilC'a~o. 

:o:/' j 'J li"/ 11 11l" it 11:1 r. ' !o:islt"lJd a .11 ° 

r..:, 11 111 !J /I II H' I II - rli ~() 11111 11ft . 
t lll'lJI - .. 1l1liilll r, \i JlllIs{J pa ra ~ , . 

r t'si;':'ll ar f' fit ',l r ll i~~(). {J fa l!-;Il 
ill tl l!Tí l ' ·Qllll·(:itrú " l" J.!; lIc'1lc1 Q ()~ 

1,JllI l!o: l ia!";! (J ( ·"'11 . {'II II HI ~I' IJl Ii 

~I' ~ :-:;' 1(111 1:1 r ( ) I ' Il~ (11 )1' 1"sr " 11l11 

11 11 11 !In 1;111 ;":'1";111111' f a l lH d, · 1íl 

11 1. ('n l i llílria l ll l ·llr .. ('s~1' p ro
I " ~ I(I 11111 1 1, 1 ,0, ~ l1f ir·il'IlI , .. EllIl'P o 

1" 11 !r" (I II/"{ I\ II\· , ·' 

.:':' I·rillllflCl itll ll() l' 
i!O , d ,:, 1 ill:1'II1. fi 1";1\ :--: 11 

illdu',·i l 111")("111"; 11 .;'1 tI,l!" l i fi !-' ilt 

11(lIl1i" 11111 ;1 1· .... "I·I·~:-: ;ilJ dlllltl"P 

~\\: liI" .':1\',1
1 t\\~II.·; :~:-: i:,'.l~. I h/I 'isl/ 'I ~(/;)l : 

aq!li ll ,i' l ildin ll li t 1l:lrI:l. qlll ' 0<': 

" " rtln d "iJ'(h :1 '1I i!.:f)~ d,· 1111~ !-' :t 
lilld;t IPITiI ~" 1111:1 til :111 f ·O ll l l':" 

I'ill 1111111 ~" tll ill1l 'I\l O dI' CO ll lpni 

x,i r, lili ;t 1 !,ara \" '111 a J-' r:tIIC ' i! 

j"",.id ;l. IpCI' 1;11,111 " ..(" .. ~~ ~ i l: t li, · 
d,. ~.o:) It !-o •• ~ 11:-- fll l"; ' Ij tll ' loj; , til 

:.:,ra lttll' o ,I ""'o ria l1t flori! \ o: c111" 

fl t '~ f · .I;t - l a 1"11 1. . a :.:. i flr i : c tI ;i H ';(t 

r. ·/i . ·id ;p/, · 1·: 'lfill l o li a =-, " · I!-o l l· ... 

" I~ (~~?•• ,,,~~,,,,,, ~~~~~~~II 11.0 IIdl< ..", )-; alj.o . <'<.IRI Ih.,. l"r ,h...,1" "I"""'r, 11 
'sua', Iit'eilça ; :' fa lcllioiU.l e :'õlili... lx'rY\a. ló>, h0111"11," '~n:(' ..Ao 
('OiSll.. ," ";'~ic '. " I OI<-n\(' tOJ IlOr <l4I h 

t o:~~~~H\lle~~~:sl~'I',~I~~~;a:;I:'~~~: :;~~ 1:~;~:~~~lllh'n~I~V~\ lic~~f~;~:~ '. 
r eC(\111 .Aj nstn lll-SP- llcl'fe itnlne n
te ao~ al't i ~os de flue falei , (l 

leem n mesmo fim : destru ir 11 
adnlil'ução e o a nIor do lUUIHlo 

p('Jn F'rauç'a , $w;;b~titlti nd()-o~ 
pOI' pssa piedade ('()udt!st'nn
den t.c que ('onduz pouca e 1>0\1
('o it indifel'e nça " ao des l'l'(> zo . 
Proct1 l'(;~ -se hIentifi<:ul' a eausa 
da ...... I'ança ('0 111 H de tCHIas a~ 
ll1eclio(''l"ifindeH. qll f' 1"-H(~ que eh: 
in('al'll p, l' lU fnel~ (la a ninHlli 
ti ath.' ,0ig-ol'osa el a l' ac.;·t\ alelllü . 

nüo a dig ll lc1ud e do r~~pÍl'ito, 
mas o e(\t iei 51l10 tlo~ p<.l \"O~ ~ns· 
t os-. , a ~ua abjeta (:(l111ph\(,(l udn . 
__o " Ora , <1il':í Sl' llI dú\"ida o SI'. 
llit) t, l' ao::; (1Itil no~ am i~n!-' (I,) 
~Pll pa is. o pro'°t' rhio ('H~ i l1a 
<) lW n ào !·w I1C" 'l' ~!~l' " lna i ~ )'t):l 

o1i!-itêl dn qtH' o l'('j ". __ ~:lo St' 
ja if:. ltla i~ fr'llH' e !-'el-'. Por qW\ os 
lalll0lltais, ~e ,~~tã () 1)(-> 111 ('011
t p ut t'S ('om a sua ~() l'I("! ~ 1 4.'s 

lueios pura habitar, ·~Iné~~-:"::' . (!()~ .' 
HIU (O(! )'1 ns ~l'alHh"' R eusns S\(' 

llhol'iais -- , l'llS\a",! muilo tal'O 
para n1ant(~ I' . llpi -Ihpg lI11Ul <'a
sa n10d(~~t a , IlI U~ (·o l1fort:\n.\l, 
q\l(' niio lhes l<, ltlhm mais IlH

da do l'a,satlo , l' quando ('~tiin 
ti" mau humol' -,,- {] qne ran,
l11cntl' Il H'~ HCOllt('(·P __ vill_'o 

ganl-!"'tl de mim fUh(' lHlo ('<1 11 <:0
ll f'1.al:' 1'(\1(\ U(wJ'in~ acha llluit o 
e n~l'n~'ada~, ln H~ d(' '111 (' (1 11 BrIO 
C ~ ()lllpl 'Pt't Hl() nada ". , 

11ü hOHH~Il~ '1I1P n ~ ndplll 110 
je ao inill1igo o ~a ll g-lle d e no~
!-in pO\'Oo ?\I as hú t~l111be lll 11111a 
t's p0dl' ele t ra i doi'{,~ quP 1('P111 
m edo {lo ~a ll g-' If' , <I'I P tt' I1l ( ' 1l1 

mal1c·hHI· a~ Illão~ . D ia "iní ('111 
q 1l t ' i~ lt , l1H's ti n;,,dl'á, não n~ 
lllã()~ , 1lla~ a~ r:H '(' ~: quand o 
~lla~ frívo l as ca heça s l'Olal'ell1 
no ('('s t o da ~ lIi]hot ina. 

f:.·orl.!·~ l~ BEU~ ,\~US 

--------------------~------------------Produtos CATEDRAL 
ávendanaFARMACIAESPERANÇA ZORAIDE 

Rua ConselheirO Medra, 4 e 5 - FONE 1,6"'2 Cirurgiã-dentista
(Defronte à casa Hoepck(?» Atende em seu Consultório Particular à rua João Pinto, 1i (Sobr. 

Diariamente das ~ às 12 horas, 

6inasianos 6ervásio Nunes Pires e 
Carlos A. Luz Silva 

Preparam altmos para o eXame de admissão ao Gifi" sio Ca
tarillense, Atendem das 7 às 8.30 edas 12 às 13.30 h s. 

Ru a Consel heiro M ofra, 147 - M ensalidad e: 40$000 
15- ·vezes al t.-5 

ANTENOR MORAI) 
C I R U RG 1 A 0- D ENTI STA 

Dal" 8 i\'i 12 t·, :l:'s 15 ú . ..(, 17 hlJl'as 

~Rre~'Rua.aUM__Padre 6_______ ~__fiUMiguelinho,___________________ 

Quem achou? ITerrenos no Balneário
• Escl ,lha ja " Seu I" te de tcr 

Alcides Vasqucs, pedreiro. reno no Ih lncá rio da Punta d' 
casado, pai de vários filhos, do Lea l. As cpnslruçOes aumen· 
trabalhando presentemepte Iam, A planla d(l s terrenos acha-
nas obras de construção do Ise com () sr. Ar! San tos Perf ir;> 
edifício do Banco do Brasil, . que se ;" h " t nr;a""f.,HI" ri, 
à praça 15, perdeu ontem,! v. o,," ri" . I " t ~s. 
à t~rd.e, entre a confeitaria l CASA MIS.' CELA.~E,\ d ' t '. 
Chlq nho t d ' 's r,
ônib~~ do E:tr~t:o:~ t:r~ Duid ora , dlls Il ádios n C.A , VI-l 
vez dentro do car~o dessa ' ~?;i , ~alvlr~"s " D ISCOS. - Rua 
linha às1 6,30 horas, a quan. ! ' _ ' _,._ ,_. ______ 
tia de 200$000 (em uma só T A d 
nota), Sendo pobre operá- res sena ores 
rio, que contava com êsse ' 
dinheiro para pagamento querem saber 
das despesas deosua família . 

neste mes, pede, a quem o ~ashmgton, 27 (Reuters>
achar, a generosidade de Tres senadores norte-amenca

lho restituir, no lugar aci - ~1OS fizeram u":,a declaração à 

ma mencionado, onde tra - Imprensa, pedmdo ao eoronel 

balha, Knox que revele o nome dos 


'.!!'- I( !! ... I : 1I 1,· I : I ~ ' ° 111 f [l lo ' :--: 1' '0/1 0 
' /' 1' : 1" ; 1 : 1 l-: tll ·fl l' , l . ,', i lt 1/ III!-;!-o l \ o, ' l Guranle·se a exala observância no l'eceituário médico 
. ; i /j "· 11 1;'" IIlf ·"did ,,=-,. !·: lt l \ ." i' 

PREÇOS MÓDICOS 
il l- R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do 

\ 11" i, ~ 1-.. ;1 11 11·!l' " ri i - Mercado. frente à Casa Hoopcke),
' °1 I ' :1 :; 1', l l ,;" 1 1' (1 .':' 


, 1.,,). ). " ol:",q l": 1 1 a:.. 
 FONE 1.542 
: ,;' , .. d I> (·1 " 11:1 

SILVEIRA 


2v 2 submarinos alemães afundados ' 

eIR Af" _.....!lJ:~ 
, ••1•••••" .......... _ 

.... ~••,.. • ....... 


Representantes e 
viajantes 

PrecistlUlOS para lodH ~ n 
e zonas d o 1'))18. N ~i<:ócifl ~é 
rio e lu c ra tivo. Útirn .. ~ con 
ções, Cartas à rABRICA DI 
FOLHINHAS Rd. 601, Cllix " 
1 .09i Farmácia "Esperança,) I Aos interessados n~ 

do 
farmacêutico NILO LAUS 

Hoje e amõnhd será a sua preferida 

Drogas nacionais e estrang,dras,--Homeopatias, 


PerFumariõs,--Altigo! de borr~chd, 


esporte n'aritimo 
Por motivo de mulion ça , 

\'endp·RE', a pr eço de oC!l~i t1() 
'1 co nh l' c idA la nch/1 a molo r 
«Exill ». Tunto" (1 Hscn crom o 
o m olnr, qU l~ é nmprlCllll n ""ti 4 Hi', [('Dl OL\lCO \I SO e 
HclpHJI .. Sh bem 'cn nA e fv :]rfOf:, 

~~'~éV~o ~;~'~~~l~ '('~:'~~'I~m;:\';~,~i; I 
I'h .In "E~tn.!.,". 1'- \ 21 

MaqUIna de e ! ;~'v~r 
Compr3 se lim a <.: 1\1 b o m C~ 

lodo de lunciolwm t'll lo . or(~ rt.:1~ · 
com pr<':t;o por esnito p:1f3 c::, · I 

la r('d aç~o . \ 
J.>v. 12 

....10 .......... 1" ... 

ela <_c. ........... 

EDITAL" ~1 

I 
O Doul" r A/c.Llad.. 

V .• l ~ II.O . sllnlff, dI' 5 1U
.~, Ju lll d~ Dlr.I!.. d. 

. lo Vl\r"tl' d. C.'mlllc. d. 
Flodiin6p"U •• 1!_I.do d. 
S,\i1la Cllt llrin ,l, Da J6,· 
ma dl\ le r ei" , 

Faz saher ntls que o pró'. 
'I'ntu edital com o praz.o d. 
vlnto dillll virem , ou dpl. 
conbecimento tiv\!rem, que 
(H, dia lI> de Dezem bt il pró 
ximo vindo uro. ás . 14 h (l ",,~. 
fi rr !~ ntl' dn P I c !n da Jú: ' 
tiça, á Pnçu P reira e Oli
veira, o lort iro d08 lIudl
túrios d(Ô8t ,' .Ju 'zo Irurá a ' 
público I'r{'gãl' .te veudd Il 
IIrremnteçlio 11 q , . m m! , i~ 

,Iêr e lJluioor I" IlI; , , " r~ t'I~ c., r 
sobre ~ n 'c; pectlv/\ uv ulillçiio 
o segumt,,: N. I Um', eO !!1\ 

itu Des lu c :o pi t/ll á ru " Fn'i 
Ca r.éca , n. /21 , C(lIllilrl!idll 
le lijnlu8, eubertll dll " ,lhas, 
t'orrnda, 8SS01lIh <. cJlI, t'nvldrll 
<;8U/1, com diver~os compnr
timenlus, tendo :luas j \Dt'hs 
ie Il'ente e Ir(' i8 pllrtllM, OCU
ladu por um8 vt'rdurll c mo . 
radia, casa e~ta e m más con
, tiçõ~s, avaliada por dol8 
contos de réi~ , (2:000$000) . 
Esse ilIl6vel. qUIl p('rt~nee 811 
cspolh d,' J ('Eé Cut'lloso é 
levhdo á pr" ç'l tom virtude 
de IImu p, ti ç.io do invelltll 
ri ~ lIte cidadá,) EI'!Iri~ttJ 'CHro 
closp. Da peSSO!1!l o seU IId. 
vogado DL Chrno G. Galh,t
ti. l~, ~a ru. q'le chegu" "O 
t:onh CClmen to !l l! ' t,,,t,,s m~n· 
lou expedil' o p ref enle edi

ta l que sertl ulixl.d I DO It'g'lr 
,to C(l slurne (! I'ublic !l do "" 
!'()I DiIl 11.-. I~i. Dddo e passa
do '1esta (' idade du Florlll . 
nó poli ", nos vlute e quatro 
,lias do mt'S (!c DI .,'embro 
do IlOO de mil n vec ,' ntos e 
quar t' nt~1 e um. Eu, Hygino 
LUIZ Gunzllgu, Escrivilo, o 
;ull,cre \'i. Sp!ns li Iin ·11. 1'10 
ri!ult " I'''II ~, 24 de N·, vemb ,o " 
,te HU !. lA ~ ) Alei hiades Vô- 

~(:iÜI'~il!~ei:i: di\! ~~~s:. ~I!:: 
l:OO[o/Dl lJ, 


O E. c rivàO 

IiYGlNO LUIZ GO~Z \G \ 


V E N O E - S. EC: 
UUl~ C '58 pvrn m· radill, n n 

(w n:ro !l1I (,llladl'. Fucilitl\-s8 ' 

1.I'lr:l:: do jJ '·!<!hm,'utn . 1'r&tllf 

it I ua Vill ~ I RI! mOF, !l, 

por vasos de g'UelTa norte-arne- ' 

. ':~~:~;n"e dc...~~~~ev.r I ~C;a;s;a;;s~a~"'~V;e;n~d~a~ 
V,' n<"' -!<I' um 'l mAquina de V(· nd pm·se o~ prédios no 38 

" H' revt>r ('('m 120 espnço~,1 (! 40, à rUII TirRdel\t{'~, e 39 
por l O' $000; "'" '1 máqu ' n8 de I! . jn t\ ru~ ,J ..nn Pinto Vêr

I~~~~a ~{l ::~: 3f~~:~~enll~~:rJ~~. • e c~l~h;:- 8~:\ O~:::!,': ~;~::~i~, 
V. -6 IOv,IlU· G 

q~Je NDGq~ 
~.. ~~ 

Grande Depurativo 

do Sangue 


TEM O SEU ArrESTADO MAXIMO 
NA VOZ DO POVO ! Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:llf'1.al
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I 

ESTADO" NOVANENTE À VENDA.............
DI.1810 YESPERTINO 

MAQUINAS DE ESCREVER "CONTINENTAL" 
.......u"r""" lüftIMa ,.......... 


"'odu.t.~~...d. 
ItRDIlERASSI1'.\TURAS 

Nu Cnjlitul: WERIE 
J\ no ...... .•. , . :iOSOOO SCHOENAU. 
Sl'IUC'!'-U'O •••• •• :!.-l$UlIO CHEMNITZ 
T,'imc'sh'c . •• •• • tã$OOO AlemaDha 
M~s . •.•.. • . . .•• $000 

No Interior: 'W',\no " ... ..... . . M$OfHl 

Somo,"'. . ... . . . aosollu 

Tl'hul'stro . . ... . 20$000 
 Representantes exclusivos 

Anúnci,)s mediante contrato CASA .IIRADIOLUX" 
D E (Um estabelecimento livre, CARLOS DOEPCIE SIA. COMERCIO E INDUITall 

Os origin[li:::, m('~mo n:io pll' I dentro de um pais livre).
hUcado:i, nüo ~eri:i1J lh::vul\'idús MATRIZ EM FLORIANOPOLISLílmpadas - pilhas e apa· 

relhos elétricos. Louças - vidros, Filiais em Blumeniiu, Cruzeiro, JoinvUle, Laguna, Laies e São Francisco 

A dire~;1o n ;:i.o rc~p()n ~Z\bi· Eletricidade em 
~ etc. geral. Ins· MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO
Uza pelos concei tos emitidOS. talações de . Luz e Força.I
".. nos artil'1'os a.ssinados : l~ P' t t . '1... ~ _' I I II truçõ:~~e os, orçamen os e consl .~..J~ ~I~~ __ Péde, dá e recebe coopera· ---- -- ---------- .------

Quer ser feliz 1 ção de firmas livres, nacionais e estranjeiros. !1I1iIllJlt2i~IIIIIII§lI§JI.G................IBtJlI1I11111~.1 
Em negoclOs, amores, leI 501· . Rua Conselheiro Mafra n . 7 IZI 

te, saúde e rl·~lizar ludo que Florianópolis - S. Catarina - Brasil. I ZENITE--1941 . 
deseja? Mande 1$100 em sellos . 

e e~creva ao prol. Ornar Khiva, ' 

Caixa Postal, 407. Rio de Ja · · 11)

nelro, que lhe Indicará o melo 111 _. . 
~:. ~~~~~'"t;i~~~~~'e ~~~sPhe:!?I~~' CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: 11 

(Por correspondência). 11) IIISTITUTO DI DIAGNOSTICO 12 rre'es de e.tudos. M"nsnlitlade miaim... I'reci.o de 'lIeales e .a· 
GUllCO I preBeUlant.s em icd ;!s as cidJdl'8. Escrevll à Cüix! P"Ual. 3717 -S.Paulo ; 

Or. Oj.lm. Mccllmlnn i -- • • 

Formad"o::!br~l~~i~:\dade de .Sociedade Cooperativa de Responsabilidades • • 
Com prf,Uca nOI bospltal8 europeuo ' Limitada. • 
CIIDlca médica em geral, pediatria, B d ('di P A • I • •
d08llçal do .ll1ema oeno"o, aparp· anco e re to opular e 9'1(0 I • • 

lbo lIeDllo-urlDarlo do bo;nem I 
; Assist~~t~U~:~nICO de Santa Catarina : : 
cur~~~ ~~~~~ laTc~~I!"~~m o Rua Tralano 0.° 16 - Séde plóprla • • 
dr.llanoel de A~reu Campan.rlo. Registrodo 00 MloislériD dll Agricultura pelo CprtificadJ • • 
510 Paulo). B8~eciallzado em HI- i n. 1 "ID 20 de Selemhro de 1938. • • 
Ilene e Saúde PublIca, pela Univer· ' Endereço telegráfico' BANCREPOLA • • 
IIdadeJ:bi~~~eded~8R~i~ X I Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição • 
Aparelho moderno SIEI4ENS par. FLOIUANOPOLIS • I
dllll06111coI d88 dorncas Internai E~!PREST.\ ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
CoraçlO, !.~~':.~~~s,V~~~cUla biliar. Emprestimos - ' Descontos .- Cobranças • 
Radl01V811aa óS8e!," e radlograllhs' e ordens de pagamento. • • 

fo" de?t.rlao. . , Tem correspondeole em todos os Munlclpios do Fslado. • I 
IDtii~~c8~~~a~~~I~~afJ!.c~n~I~':tI".! \{el~rP.8en :ó" n C!lE!xa EcoDolIlicó. FI'Ilt-lI!.l para 1\ vend/t •l. t:. <13

cardI8C8~ por melo de truçado, I li, Ar IC,,' do . "tudo rle h ., rn"mhu(:o, com 8órleio ~ 
 I 

elétrlcol.) 6t' Rl estruJ, em Maio .. Novembro. \XI 

Metabolismo basal Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados '! 


(DelermIDuç8.o dOI dltúrbl08 du, I de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. ' %I 
 I
gUlodulas de Iccreçlo Inlerna). : Mantem cnrteira e"l'eciul PU .1'6 lu1ministraçilo CIl prédios. iII . Distribuidor: ,ioAo}iOMIS ' . ':

lEum~o~~~~~~~ 2rc~~:góa~lco do Recebe dinheiro em depósito pelas - ãI 
·O":b~Uet:ed~1 lisl~ier:~li' C/C diSP~~~~Oír~~r!~:~~r~) 2% IJ CASA RADIOLA:B. 

0011111 curta!, ralos ultra-vlolelus, C/C 
à 
Limituda 5% IZI ópo . .. . 

ralol Inlra ver%é~~a e eletricidade c'/e A'Yiso Prévio 6% ~ R. THAJANO 6-FLORIAN LIS- VENDAS A LONGO PRAZO 

Laboralólio de microscopia t Cí C Pcsw Fixo 7% 111 ... ~ • . . ,


análise clinica "\CI!HII prucllwçlln rara rl'c"hH v"DciUl<JntoB "m tu. 1iI1f):f:1I)~lijril~~:i:••••••••••••••••••••IJlfIlAII."lIiiii 

Examos ele 8engue r;nr•. diOgllóA'co IIlls MS Rep.'lrti\·ües Federais. E'!llduais e Municipaib

da 8111118 dldgno.llco 00 Iml'"ludl~· i 

mo, dOl!wgew IJ8 u r('tfo uo 8l-.ngue, ;

elc. Exnmt· de urlou. tre.çAo d., I 

~:;!~~~ ~c~nq:~:~I.r::)R ~!:~::,~.Il~~ i •_________________ 
 &~~i1~ã~ I :A~6ii,iG] 
~l1Z, eHCRrro_. liquido r~Qlll,tno c Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessitadé'; uma 
qUltiQuer P:~:q~:::nK~~~o.Clu/;ldnçA.' r} ! . ti ,1 8' boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, em seu ·· próprio 

1\1.1. forn.noo M8challo. O i.~ú n~annja "nnan~a ua ala» interesse, visil.e sem compromisso a . ' ..... • :.; ...,Telelone 1.195 
FI ()RIANOPOLI~ -----~_.- .... _------~--------  INSTALADORA DE FLO'RIANOe,I LISFundach \:ffl 1870 Séde: BAIA 

Seguros Terrestres e Maritimoc:! pois. seus artIgos para presentes e materiais elétricos, seús 'preçod08. RiCARDO nao têm rival; por exemplO: lâmpadas a partir de ISuOO, fio• .' para 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 

l)'lllr S ( t l.d i V( iS ao ano de '940 $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos:
Capil ,il Healll"JI> 1(5 ~,OOU:úJO$OOOG~TTSMAN 
Hes crvas , l11ai~ de 54.700:000$000 Inslaladora de FlorianópolisEx-chefe do ciJ !{esponsabilida.Jes asslll1litl ;: ~ , ! 92'1.7 :9;000$000
I(ecci ta 2H.a58·7l7~970 RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11 - Fone 1674níca úo Alivo em :11 d" delet1lbr u h5.964:965$032

H,':~~ pibd de Sinistrus pag 'J5 •••••-••-. ·.........-•••11••-••••••••••••••••
7.3~ 3; 826$8UO 

BC 1~ tk 'ai,. (pr("I ' ,~ ele, ' e" OIs) • 22 3j4:ooU$OOO
N t}('rfiht ~ l"g' 

i 

(PrO!8. L Burk.bardt 


e E. Kr<.:uter) 
 Diretores: 
UI. l"lllrili l; , tJ lJ ln frei," de C~,vallH>. Epi phanlO J "s~I i S80A.S i 

E.<;pccialisli! ('lil \\.;1 dI; t;dUZ;'_C_D_,._F_'d_n_ci_SC') de Sá. 

UnO 'YÚl (h~ I ' ;;i' :• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •: 
I~g('" i(l S (' ~\:h-nf;t'n(!a~ em lol.1 r. tl terrltóriu nrlciunal. 

~ lI C\1 ( :· ;tl no Urugu ii. f~ l'g lll i1d U ( t 5 d e avarias nas pdn.
Alta cirurgia, gynü : das melhores fábricas do país, são :

l ip "i~ cidades da ,\ 111. ric". Europa e Alrica.cologla (doenças de 
SenhOrtifl) e parto6. • encontradas nos balcões da • 

Cirurgia do gys t!' tn~ 1I. úg e""-0-m-IJ-t--1-o-ri-anÓPOIiS • •
Der ~08/) \:l op"rllç ÕtlA 

de plaHUcll. ' C /\ h.;"~ P () S L O BO & Ce. : Casa SANIA BOSA i
CI,n~!lltorio li ru~ [fIl ·,'· 
00 , 111 (lID3 10 1Í3 12, o h' I I,\ ;:L i l i '!" '·CIIMID-I 3S1
da. 1Õ 6, 16,M) Te:" : Diàriamente recebemos novidades :I:'b" :.~ - 1.21ló 

HI~·f~ I 'J ~':~""lr.:. Ó r ~ u; E ;, ~ 

~f ' t ~:' R ~ i iI!l Ol" I ;~ O. _ . " ~ 
 II ~:: ~: .~Ç()'. i8 :r:/ '·:.~'~~l:~~'?:;U~~;~:: /~':;~'; 1:• Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 •:i I. • •I t\;umer,GU " Laoes . 

1':.................•.................: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--

o aTADO 21 de Nov,mbro ele tM1 

lo ESTADO esportivo raUSTIYOOICOSTIPEIEII' CA SA MENDES 
AGRADECIMENTO (DE LAURO MENDES} 

llAlQuA 'CC·;~"'; ·. .. . . "". ' . <7"'" CONVITE . Vende em .~~~~ftl! ~~t~a~:W~8!rutlll!. :n... ~~to.o 1'.

J.tmC:-~it~6ri~b~~~i~~h~Ci;~I::~:;i~:~:~;::II~:~;:~~t;~::~::;,~~~;~;~\~ n_to~d~1l~~àTrroi>i~t6~;Ã LAV~~~~!I;o~~r~~~;t;;~::~~bo~~~r.Jíl~ftV~~S 
da Ita jOlnvilense, que veiOI sua. ('''lIira'llroposia ; -,,"ri'lll, " ,iô' PEREIRA vêm. trâzer o seu balas, blAcoitoA e conservaI! .....",.•.. ....porti.. 

~rr::.a.do, p~l~ -GdUaraníS.c:, ~:,~:~;:~;"I:~;::I~':'f'Í<';,I.;: s:,~,I;:.'e '~,"\s~:"1\"ll" . ~ •...(lgré!d~~iÍll..nto a tõdos quantos ARTIGOS P"RA PRESENTE DE N"TAL 
-...t ... mumc.plO, e conseguIr ... . .'os 'ccompcnharam- por ocasiéio GR"NDE ·STOCK" DE ARTIGOS P"RA FUM"NTES 

11m ióco com o "Bandeirante O I'ltoTESTO !lO J'I.AlIESGO do profundo golpe que acabam Cigarros, 18quel~os, cigarreiras, piteiras com e sem 

B;e!;- . de Florianópolis, asso· Hio. \'. ,\. - O IH'('si(ll'nll' ti" Fia· 'de sofrer' Às peslloas que en- filtro, choruto~, elc. 

~raç~b ~- Hliada à F.~C.D . ; j~go :~~~:~~"· (. rl\\I:;~:llc"tll I.~:~\III::I\I;::O :t: .1:~~:~ viaram corôas, palmas, flores, ArUstic8s calxBs de charutos finos pnra presente. 

~• .s~~,,-;que se efetuara em JOln.. ('UI11 ti FlumilU'IlSl', IIl'(' larotl 'Im.' o cartas, telegramas e cartões de Aceita pedidos para o interior 

vi1le: ",,'ti ,"II1JI(' '''111:11':1 l'ssa alitut!t.' . n"'I1- pêsames, tambén1. apresentam


Ú :.sr. Carlos Kl.lsack ofertou ,i(,,"lo a li ,I<' ti tll'IJaI'la!IIl'"10 jul'idi· os seus agradecimentos. Con- Praça 15 de Novembro, 21 
Endereço Telegráfico - MENDES!~~etr~!é~oisP~~~c~~~ua~~~u~~~ ::(ll·.~li: :I)(·(1;411It;~:~(')~l.;~~~.:() .. II\'" Vida;'ar": ~:~i:ti;e%en~e~~ss:~i~g,l.r;Inlll'u 

bes. 1'01'0 E Zl'ZA sétimo dia, que farão ~ezar1''--------------------
pr~;;:t~dOap~~:e:t:~a~'~:I~n, c~~ :~:~,::i·~;,:~': );~:;~:~~~:::' :::i·,~:~·:·~~~:~:'i :!m::: ~~;~~b~:,ro:o ~it:rá~~dS~;;a~~ 
nhec.do mcentlVado do basque· s:".,,· 11" qlladro dI> ~ladl1l·('i,·a. Coração de Jesus, na Catedral A G RADECIMENTO 
.te Joinvilense loi aceita pelo ... Metropolitana. Desde já se confessam muito gratos aos 
~Bandeirante ~.... l'EIlIIO A~I.nlllii\'lfí. nll'IIES· que comparecerem a êsse ato de r~ligiéio e caridade. ,~irm!no Loure~ço, }rmãos e dema;s pessoas da 

G.ALT(,I~(),S :1 x p..\nAI,:~sES ~_ . Uil', " : A, - As ,:t1l\lIrid:11ks dit I 1\ do Dr. Nilo Venturini . apresen- fanl.lha vem, por m.elO deste. expressar seus a~rad.ci-
:\n (.'SI:h,ho Ilu Pac':ll'lIlbll , l'llI S:II,' h·d{:r:~-;: :III \ldl'll)lolll:1J\:I Ilatl {'Oll- t u sob fl direção artística de mentos a todos que acompanharam seu inesqueclvel pai 

.~::~~~~::. a~(.'1~~:;:~~~(~:~~~'I-~~: ' I)I':" ~~J~:~:ti\" ..;~ ~;:~:,III"i::;: 11::;,':1 :~' ll~::\:::;~II~~~I\:ICI~. {.~l':::;:: VI-da SOCI-aI ~é; Batista. um interessante JO~OUIM LOURENÇO, durante sua enfe!,midad~, e bem 
~tus Estados tio Parú t' IUn (ll'al1lk a 1Il'l'Sl'I1\';J cln lltlnlt' ll'lI 1111 Flullli- '. "show , 1I que em muito concor" assIm o~ que compareceraI,? ao seu_ enterro; ulnda aos 
do Sul " l'~l1 IlblHl,t:1 ,dll 1';lmpl'(IIW- lll·ns.l' {o, 1ll'('(.·ss,Otri;, par:t li s(.,It-\,õin • reu para o bri1hantismo da leso q~e envIaram flores, coroas,. cartoes e te~e~r.QmQs de 

-~oJ~:'ai~~~i~:II~~ir~lll' f:~I~I:.(",\I:tl. p.l.rli.la, ( tia l,ltl:r,dC', " ..• --- ---I' ta Entre outros nú~eros. sa~i- r:~~v:edr Aí::~rc~:d~c;íi::~~:' :fa ~~l~~t~~:r~~!ac\l~; 
),riJl1cil'o puniu flli assinalado pd: ~O\ n FI..\-rLt ltnzelll unns hoje: cntau se a dec1amaçao de tc.Pa.. . g. p . ._ q
~~I~ç:io lIar:l\·IISl'. aos "i ",illul"s ,h Hil>. 2S i \ :\.1 - - (h (1IIh.( s FI.,· O ovem Fernando Luz. filho gmas íntlmas» por Manita Pe se h~~ve, prestando cUlda~os ao extJnto, e à U,!,ao dos 
Jogo. IH Ilg'o l HUlll1lll'IlSl' Jog.!1.11l 11111.1 J, • IreIra a dupla Cardenuto _ Vare)lstas por se ter feIto representar ao enterro. A 
ell~~::~a 1~:, 1::~~'~lijll:tlal' ~ 1: !:~~·,;:I';'il~i;:~I~d:ll:l: ::~~:l~;:!i~, (~~I ~I~:i~~~~ '~l , t(:~IPlt::~I:~(:l,~:;I~III,~ ~; ~~.ss~be~~:~t~t~ , co~~e:,ra~~~ ITeIx~ira ern a,~r~nlos ~,e gáita. todos, a sua gratidão. _ 3 v.. 1 

gnus minutos apús, l'o ns iglla lI1aj ... "(ld,lIh' d.Js :\1t'lllll,IS · . ptIJlllo'I(I.1 funCionário da PolíCia CIvil dO;dCboca ; a virtuose Emmy BAR DA SAUDADE 
o'!Jl1 punlo a f:l\OOI' do Hin (~I' : tIldl' clt ! ".l'ln 1l('IJ.ul .. t11t'lltfl clt.· 11ll))l'l' Il S,\ Dtstnto Federal, Gofterj ê, tnterpretando, em sua 
Sl~\lalldu faltava lIH,i., minlll n al: l. !-o pU!ll\" dn \ B I trAD - O sr. Agen,or Nunes Pires ; sanfona mágica, lindas can!õ:s 

~inl~:tl.H~:~~;,tCI~Il~::~~;\lll;;:~'I~a\~'~,llllll)){.)' ~~~~
1 

~ =~ :~: t~~í~~al K~~;e~S; dedi- ~:~:~lell~:t_S'Da~ieldu~~h~;Oo)o~~ (PRA.A DA SAUDADE) 
llal~1 n :\(1 p,.nl,. par:1 a s im s(.' cada funcionário da c c~nfeita'l belos acordes de violão e Pio 

. :::I~:::;:::i,:,,,:::~;,~:~:.:::. ,::' I!!'::'."~,:·:',,~~: . ria_r.:°;!::dada senhorita Ivone, ~;~~~C'de aL~~~o: M~~:?ta», . em COQUEIROS 
wl ans suli""s . filha do sr. maestro Alvaro As damas, ao som de conlun· Inauguracio domi"go 
• Ht.:inil.-il.tda :1, :!:I CÚSl'. bit) l', :ICI ~ Ramos. to próprio, prolongaram-se. com 
3 1II","los..lIelll>. ""I",.",,, ,·I~IIII'Il grande animação, até meia·noite. Funcionar' todos os dias, das 8 às 19 horas. 
~~ ~~::li~:'I~:;I::O:~ ~::I~'~:.~:n~~;~I~;:~~~qUlsta I Nnschnento,s:, ~ assim, ? Lira .lança ~os a- 493 2vs-l 

(l juiz da pari ida. )Iúl'i" \'ia"" Pelo nasc.mento de sua prt· na,s de Flortanópo!ts, maIS ou· 
Ic\'(.' ullI.a ,ah.la<.:oin I'illic,ula, ponto mogênita acha-se em festas o tra .a. dmjravel conquista, I'perante as o~utras capitais marí·I
(fUt',. M:l-f!"t1,allll'nlt.'. ass lllala~°:1 fal lar do sr, Henrique Ramos da " .\ timas do pats.. . 

las 111\'ISI\,('1S (',,"ll'a a "'I('\'all I'a Luz e de sua exma. cs s -. HOI~, as 19,30 horas, na Ecos e Notícias Consta que o Lloyd Brasileiro 

f:;'i";;~~I;i;~1 ~1!;~':l:::;:.u(c:ll;;ISt'l'II::(li~:I:\lIjtX d: Concórdia Pe~e!ra da Luz~or:: ~~laA~~S~~~I~~te~:al?~aráCl~~e ;r~ 1aprovei!ará t.ados os seus empre~
~(I pela ,,,,,sh'''''''', lllll' () \':,,"u (., sldentes no !talm. t t' . - d I t cf b , gados, mclusIVe os trabalhadores 

Pl'.;~\l'~1111~I..Onll)~'III~::i ; IIiIl:l(h. dll'~l)ll :J~ ' Noh'udos:· ~~r~~s~~ol~:~s~~ q~al :ee dis~u~ --- ---, 11eeri~~~~~~tosa~ae~ii~~~~~=!, ~~~s. 
ponlo Ih' l'XPUIS'I1.' tltl (.':lmpu. aos :!: Com a prendada senhorita tirào vúrios e palpitantes as.. O Grupo ESCOlar. «Vences Id ~ Ó . p os
l1IillllljJ~ do :lU ll'mpo, ti jOg:Uffll: Pio suntos. lau Buêno". do município de

o 

o pais . " s~u agente. o pre
tio P.u',a. por !,'r I) llH'SlIlo 1'l,\OIlI:ul. Zu\cema Povoas, filha da exn1a, Palhoça. promoverá amanhã zado sr. Ern~m Castelo da C-os. 

~1::l:~(~ll:.~~;:~a a;-II~,:~~~:~;.tial,ItIlH ~~~vc~a~~nes~~in~~~:oa:~ ~uus~~~ 1- às 21 horas, interes!>~nte festi: ~~;cu~U~eaq~:ni~a~bee faz~r ~a,r~ot"!('IlWI1I1 

Dai ('111 ,Iiallil- .io~ar:llll os l'al':1('1I vai artístico. em benefício do •. s, vai dlflglf 
S('S ('fim lU (. ll'!Ill'nl os . SÚIl~{'I~h' _ _ Carneiro, residente em cres-\ quadro de formatura da3 com. a agencla de F~taleza. 
'll:~S(~"7I':":.'I:\II:~~r.':'."'~:~IlII~:" ·,'t·,',:~~ill:;,t ciúma. . Jorge Ca.rneiro e exma.. plemen~aristas .de 1941, ~bede· Foi admitido Alcione Costa 
Il('la !'wh-c;::io dCl P:II':i, <Im' npl'S:lI' di Unhilitnçücs: - senhora participam aos cendo esse festtval a caprichoso Beretta como 40" escriturário 
1ll'I's~'g,~itl:t 1I(,'la SOI'!t·, il1t"lIrsiClIl :l Y; Estão se habilitando para seus parentes e pessoas programa. interino do Tesouro do Estado. 
~:I~:~~I\\~.Iõi. a (':lIla 1l101IH"ntll. a llH' \ ;: casar O sr. Teddy Zobaram amigas o contrato de ca- .Colarão grá~: llson~. Sousa , enquan~o p~e~sistir o afasta~e~to 

_\ P: 'o!' !id:1 n'!Hh'u ~ I::~~~~1I1111 0 Montiel esta, Giacoma Aleo sarnento de seu filho M á rio Nlco~emos Sllva, Ntlton ,R, do escnturano que, em coml.ao, 
~I' jll'ú :x illlll s:-,h:uI 4l, (>111 aIO, U<'; ~;I IJ I CristaIdi ; sr o Ernst Gustav Jo· com a sta. Zulcema Póvoas. Scheldt, Roberto V, Schmldt, exerce o curgo de Prefeito ":~u· 
.-hIIS ('llfl'{'lllar;ill, 111' . 1I1(.'·~ IIl() 1I)I':!1 * A rtle,,;nt'l VOA MAlHA, d e I hann~s Adolf Bern~lOeft o e sta , Rubi SteÍnctz Ada F. Brito. nicipal de Cruzeiro. 
" l'qnipt, rqJl',' o.,{ 'nl:lll\·u 1111 E, CUfJllbn. o l,m(!nlod o com Carmem Selinke. Crcsciuma , 22 -11-1941 Delorme Silva Emília R. Silva • 
I:lfl" de ~lill;" I;~ , ~o:~i ,o ~~!~~~::~D;J;~;TT~';~~R~ Cluhe~: __~..-_...~"""",,_~ Inês F. Sousa,' JoanitaM. Har- ad!li~~do~~~;~~i~:~~:t~,r~~:;:~~~! 
IL~:~~::,~ ,V.l~:,~; li!'~,~\~:,I,I\.~,·,'~~,~'~I,l DA SI(VA. Flcrianópolis teve-' a satisfação Viuva Ernestina Povoas ~~;.t~:,riaN~di~i!~~zM:r~i1~~ escriturário do Tesouro do Eso 
FIUlIlitU'IlM' F, 1: .. 1:lllliJl'lll 1I1(:dir:l'l Ide assistir ante ·ontem à primei- participa aos seus parentes Ataíde. taoo, de acôrdo com o decreto
fOI'I,° n" :'" !'ot"/ \· t,' I-tl'S .I ..~ Esl:ul \ls 11:' ra festa do «Gremio das Quar.. e pessoas amigas o contra- lei n. 524, de 27 de março do 
B; ~i:, \I\'Oi/I::: ~':o! :,n::~;:::;:: ' kl'lll!n " u. 0t~ ... ~ O or~anismo da tas-feiras», recentemente fundado to de casamento de sua E' com indisfarçável desgosto corrente ano, ficando disrensado 

cnança mere- e que se destina a proporcio· filha Zulccma com o sr. que o público floriallopolitano das funções para as quais fôra 
,:"1:",,\,, :, ",,"la~, ' "' oi,· "'cl. a fa;'''' I Inar aos súcios du Clube da Co· Mário Cunha Carneiro. recebeu a notícia do fechamento admitido pela resolução n. 913, 

~,:,~,;.(~,: :::I.:',' ,I~,·':·~,I ',' ',;,;,~;:,',"l\"','I. :~':i :,:,',:::' ~ ,;,I,:, .~:·,: ,\: " O .. · ·,' , ,~ ~:~:s~~~~r;;r~~~ FpoJis" ~:a~~::g:ç~~~:~I~~1t~::::I~!~: deR:a~~~a~::~::~e~'n:n~~. E.:· ,: . , , ' ~ ' , ." ~l '!.. ,':::I,'"I :I'·;:';~;.:;'':I: .. I,~ . ; ~:rta~:~~~~s::au::::I ::::::~ G.. : ',':', :. ',~ 22-11-l9!1. 
. '. . ne ao seu filhinho plenamente. Nas fisionomias ri. """"""'-~""""'""""""""""'- o que equivale a dizer que seus ··S. Jose·, a solemdade ~o en· 

"'HIH""I,,. 1,,,,,,,,,", d,' r",..,. :'1'" I Isonhas do grande número de ZULCEMA e MARIO navios não mais farão escala em cerramento do ano letlvo de 
li :.... i dl'1'I ,,·.;, .... j' .... 1I;.iallll' fi z lo, -;! !, o l presentes. percebia-se a satisfa - noSSo porto. 194~. constando essa ... solen~dade 
l'.I~ o . o j çào pela reabertura dos salões apresentam,se noivos Não nos consta hajam sido de t!lteressante programa lttero

_\ I\ l d , l da .'l"II 'I::-11I ""I',f,::,i"-""""l:"\ ! do "ccrcle" da Colina , após um I Idivulgadas as razões dessa drás· musIcal. a car?~ de .a,lu.nos da
,~',,:! ,\\(;ol:~~I;: II \OII1Ii' _ _ I mês de enfadonho repouso 'l2---1]-1941 tica medida que de um nlodo quele educandano, dlngldo com 


di ,', ... I O Grê mio. que tem como ou de outr~, ve:n colocar Fio· p.roficiênci~ .pelo sr. prol. Amé· 

~\ ' I~;;~\I ; ' I :~"o : '~~;'/I;~~':li l:; I,t: r:~I:II:~I, "' \" di~ presidente a figura simpática 5v .-l rianópoJis numa posição esqllerda fiCO Vespuclo Prates. 

('quipt. J'1 ' I"ol- ,I ' ul :di ," :t 11;, B:ria ' -11 I A solenidade será abrilhQnta~ 

f, ·,·"I" ,·,·.. "" ,, ill'" oI","ill. " ,h 1'1 C a ---~ ..- e- -8 --' ----~ mdaaePsetrlao
I,,.,· "". -':--'::::'-'·..-··_....rta· z----· - HoruqgUOestFrar6ydeirsilgeibd.an.pelo 

;i,i,'.', " "oI::'·:: : :::"P:··"'~" ."i,i," """ ,Ia .". ,li i , d O d 1-a Comprai na c'ASA M'IS'CE 
() I.q -\III;. ' \1.\'1 -.\/1 -1. , C.I\:\".I I 

4) (,/i~ -~ o' I!lI;: ;!" ' ~ ~I~ ';! _~(:II,', Ifl:I:;~I~ : ;~i:d , i I ~CUOQlO:aE_"'____ ._"""_~ LÂNEA é saber economizar' 
aZ lll . j" .!.; ;"I"I·'" 

d i' HOJE Sexta.':.:e;:;;lr.:;;a;.....,.,_....,. ,__..;.,"~O;.;J_E_ IATE1!;' r :1 flli CLUBE fLORIAHOPOLlS 
In :'I I" ~-CINERE-X-i-CI~NE ÕDEON ASSEMILEI! GERALIMPERIAL 

De ordem do snr. Como· 
In '" doro e por meio diste, v.~ 

- FONE 1587 - - FONE 1602 - - FONE 1587 
A's 7,:\0 hor66: A's 7,30 horas A'd :> 1/2 Il 7 1/2 horas nl-to convidar os srns. SóciosI,,~i: , I C·~n~e~~-:-- Gravalas, Pijame, 

para uma reunião de Assem. 
,:', ;, 1~;~:~ 1'~:~o~I: I~IJ,'~~C~;:~~~sMis Ouro do Céu O homem que Penhor de honra bléia Geral, a realizar-se nos 

. I CELANF.,\ . n", Treie"". 17 com Paul e lte Ullddard e salões da Bibliotéca do Clu· se vendeu com Lucille Ball e AlInn be 12 de Agosto, às 19,30' '' '' !':i~::'i,'. ',I:;oI.I,' · "I:I',~ \---·--·-------1 Jal'lea St~w6rt Lane horas de hoje.,."i,. ';:: : ; ~" "'. " 01;1'1'1"' ,. Mdquin /f « Singer '" Complem~nlo IIllcion.al 0.1'.8 com Akiw Tamirofl e ASSUNTO: - Todos 09 

. .. IV,'nrle·,,, uma. d ,' 4 govetl1R. A voz do mundo (Jornol) Brlan Donvlev Complemento nacional )).F.13 assuntos que forem do in
l'I\IIEII:(1 ('I I:IC' .\IJII 1' .\1: \ , ·!\!ú - i FPm nl-nhum' \ISO , por I teresse do clube. 

E\I'I:I(lI·: 7'o' I"" : I :5'::0$000, 1i dsi>l. Vêr I.J tru'l Prpço~: 2$000 c 1$5no Loucos da Agua Doce (sbort) Preco~: 1$500 e 1$100 Pelo Iate Clube Florianó· 
1 : .I::' I , I' il.\I!~·h:: ; ;~: ~' ; I ~ ,r'{~;; ~ ,' ~ : , 1 t1tr à 1< Felipe Schmid t , Hl, Li\'re de Ctl nsurn Livrp de Cellsu,8 polis. 
' .. ... " .' '' '' id, .. I" (".,,·I i:·". · dUR 12 à , 13 ou das 18 à" I .__ ."._ Preços: 2$000 1$300 e 1$000 HUMBERTO D'ALASCIO 

. I_" I" _:I: I,.. ,, , .,,":~ .~~L~:~~~ ____ Imp. nté lo anns. 2." Secretário, 

o sabão 

• 

• 

1''
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