
a ....'="... _ 
\.Iorlrv.k. l:i (tI. ' - o prj_l....N!!!~~ep.) ~I 

• 1.lur" 111......... Ah_ D-', Ir. 

.. I'eCIOIl.becem que os alemln ojtdançu o "",,'C I. . UI qua~ 
ocuparam o ponto "V" (poa1- .1 ,..." ....11.101 : ~\'I_"" ,~_. 
~lmtnte • ~_ ddadC! .x 1 t'" dC""",' I I. piIl'" Q1M" I I DfIt4 pAI _ 

V_l COOl uma rÓl'(a de 100 I ...1..... u d, • I!:.....p •.....w•. 
Lanqu e mais d 200 caro1- ,n... u "~I.ad......I ...·o stado 


,and" dc iJllCl'T'OIPIh~ Icp~ t:. ~em~,=deexU;C~ O MAIS ANTIGO OIÀRIO De SANTA CATARINA 1I'(' laI110. inlllllú" ~..... Inl'pC'

preIdo maII ao norte. Diretor'verente : AIllDo Flore. CIiI'~IJII. chirnl1lc cntu lC"flllPO-, 111 N'~-
Num c~ue.no ... '-?r Tu-, - ..................___..............._____......___ .......____iiiiiiii
~ ________~....._._-~-----

la, OIS alemães ...•. perderam 20 . I " ;:~:::~~::::I:~;~~,~<:,~::~\:~~~~~~~~~~~ tanqua.Il.I~IIldeosru5S0s ha- ANO/X XVII FlorlanópoUs- Sabado, 29 de Novembro de 1941 . N, 6407 
~:Jd6Pa~~::t~~~ ~~r~~~~ 

~!q~1g~~~~~;:O ilimo do povo .,Iemão 


i~~~§t~ Ii~jit~;~~~;!{,:~~:}:!::~1j:\}~:\{;;:j:;;t:;1\~~t'1'}i:;\;:[~~j~~~ I 
~escampados. . I sionanlt'ulo. i1H'lllintlu-st, l'nln' l'las u anli~\I l' muito ('onht'eitlo Ih,'IHlli.ltlu 

:a:; ~~~~;o .~~ sl~~~~~l:.~e~~ !::~::~":;:,I,';:":;~:~~~~ ~::;:~;~:::~ ~~~;:~.'~J>:I:.'~~:~::i<l~::';:::::l:H~;:.,~:.,~::.i.;~"",,'l','.:,.::~., :;::::' 
'duas aleas dl[elentes da fie I I11 <'liI.. <I" IlIla Il:. I-I-,·nl,' Ih....nla!. 

dé Moscou, os alemães . l~e~·de- I Ih.' 1IIIII'a pill'll'. as :wlori.J:.. h·s nazistas 1'(·{'t'IH'lH c':I.r las anúnilll:ls 

ram cerca de 13.500 oflClalS e lTilil'ando doh'nl;lI\\t'nll' a <.'ontluta nos lwgúl'ios dI) Esl:Hlu. Os p(J1í~ 


hO:e~~;'ças da Reichsw!ler [0- 1:::::.i~I:~'II::':.;J::'.~I'II::.';~'·~II~,,~.:: sl':.:'.:~·I';.,:II,~·I~::~:;~nl,II;':';~::;;~~~,...:,finl li,·,·,,,,lr,,I,,,I,,n
~!~sCO~!i~~~àe:e ~~:~~~~~~~~ ! . ...... 
a 65 ~ilhas .a noroeste d.~ Mos
cou, e repelidas nas reglOes de 
Mozhaisk, 57 milhas a oeste, e 
de Maloyaroslavet:;, 65 mIlhas 
a sudoeste da capital. 

Ooll"as dos ouvidos. 
IUb: • gargalta . 

Di. NILO YENTURlNI 

"urso de adollssão à série U' inaslal
" 
Funcionará durante os 'meses de dezembro e ja_ 
neiro, sob a direção do Prol. CASCAES (Regente do 

Curso Médio do Ginásio Catarinense). 
MENSALIDADE: 501000 

Matrícula aberta até 5 de Dezembro, diariamente, 
das 13 às 15 horas. 

pra.:a GetÍllio VariaS, 8 
N. B.--A primeiril meDsilUdild, seri cobrilda DO ato ~a matricula 

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO 
CLlNICA GERAL 


DOENCA8 NERVOSAS 

Consult6rlo: Rua Vilor Mareies, 28 - Das Ir. às 17 horas 

Residência: Rua Almirante Lamalo, 38 - Tal. 1589 

Dra. Josephi;'B Schweidson 
A TROPA FARÁ MAHOBRAS

MEDICA. ( :lIrilill :1. :!!) (t: . \1,) () gf'fI(,.':d 


Doenças de senhoras e crianças 1'.'dl'll (:a\':lit',lllli rt ': di z:lr:'I, 11 0 lll;.! il.l' 


d\:lIl1:\do 1':1I111il :ll. 1111111 gnllltk 11m· 


RUd F. Schmidl. 39 (sob,) 1;1;1,1 '/1:':1 d,l'" In ljJils sf'di :ulas t'lI\ CIII'j· 
1

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 11t às 11 horas 

~-----------~------~-

dt, IlIdo aos t1Il'US t'OIil1iu t"H'ej'... ,'"\ 
pt'l'allllo \'l'-ltJS ce)JJ,illr.él.~ n~t.rr flUI, 

....~IU · Itohom.~ ,que :;::~i~;:.~I;.::~.g~lil~:::f::~ ::::~c;:~é,=WlnstOB~ Cb ~u.V 

l)êl,,':e ~':t;~, vários cstl.lcJistas 
ingleses, (/He IillCl'llIU a 1WIU'll 
;Wi;!jW.' {/c ~'c a,'l,'lc::!m' /lU cú
Il'(/nl l/C (i/m/sIOlU', Pitt c DL..
I"W/i, mlflUa. sem dúvida, ,'0
WfJ filJllJ'(l t,' ,t'c(']H:iullul, (I (lu 
Jmll'iulll úl'ilúnh:u Clllll'dtill, 
fJIW, lHllUa JWl'U Illlllulluúrül, 
tumuu as J'(!cit.'Wi do /JI'illlm/o 
Illinislel'ial da (jl'(;-lJl'c/tmJIU, 

Calmo, lJI(u/cl'fll/u, sem «
iluda,.. ali/mies leall'ai,.. de CC/'· 
lus clte/{'s-dc-/!slmlo, n /ins/uu 
C!tuI'cllill t,ll/JÔS-Si', Suúl'(~mu-
1Il'iI'tl, fi S('ltS (:um/JUII'leios, 
como, /umbém, 11 lodus us 'lue 
IleposilwlI fé IIOS ieleais el'L lll
U/tl/t.·I'I'U, Il(l!'ào uc'Ilt.'J'úl1el li lu
Im' pelos súb ius c elevados 
/JI";uc'ipio,,' (lu IknwCl'uciu. 

Cllllrt.' l,ill lu: UlW,s ill111lllJIÜ. 

Mflis um ano se unil'Ú aos filie 
ú gJ'flnde csllltli...I" brilu.nico 
ofercc'ell Ú Slla /UU,.ill, em holo
causto elc vCl'cla(/c c (fc jusliçu, 
/MU'(l vê-Ia cllurwu/ccida lW ci
vismo de seus lnuioJ'('S e 1m I'C
•\'iYllução lwbl'e ele ,..r.'U povo, 
(I"remie (l lula tl'emi'lu/lI fJue 
Clssolu a BUI'O]Jll, 

CJlfu"cJli/l, fiyura li,!.:; mais 
nobl'es fIlie a ,wJcula ..\X flJJrc
SClltou~ lerá, wnallhtl, Cl (!O~ 
I'ouriio cabul dl) ,..eu Iraballw. 
l ...so Se l1erú llOs tdi'gl'(lllW~\ 
('UI'It1(·s c bOWH'tltus, flue ~Ifllli~ 
niu, dc l uclo,.. IIS r illcões do 
mundo. onde lJlllsa 11m CUI'(l

ç{lf! /im'(', Ú(lltc!a 111CllISfio ,'Oc
II/WI';tI/ iIlUlr·...tI. (IMu/c êle "0/
lIe u,,, olhos t ' fj f(H" 'ÇÜU pUl'U 
o futuro fi'l luola l('l'l'u c ,lu 
MIllU/O. 

.•• nUllca dOrMiu ,. l1Iosl ..,,'· u"''' ",,,lu,·i,h,,I" ..o(i I 
fETrenton, (New Jersey), 28 digna tia li~,· ..d"de ,(ue fnIC l1 ..... 

i~~;·r1d. ;-h~~~~o q~:~~~~'~ ~::~ 1;~::;:'':.III~:;~:::":II~..:~~n'~::e,: I':A: 
:(;i~rmiu , festejou ante-ontem o tt'!Ta _ <lUt' :11H'l'('i:lIl1 os no~ ~ • 

séu ' 90" aniversário natal1eio, r.JI'c"ftS l' os lIoSSOS ~;n,;rirí(·i.. . « 
~:: Herpin reside numa pequena P"HIJOI' l'ioll:U';'io os ml.'jos d &" (I .. 

").+Jenda situada à margem da I..a.. " lIossa l'allJll"iohule adll ' ,,
"estrada de ferro. Especialistas Ira.li,·,,". 
'de todos os países do mundo 1------... ._.------
tiveram ocasião de examinar "O~.Uldol'Jull.-.e 
o cerebro de Herpin, para ten- de pOderu:di"lnoa 

tar determinar a causa dessa tI,'dfc.2!1 (C. :\1.) - ,(
·EsI" . 

misteriosa anormalidade, SC1;1 do os sl'.'(j'il'S a allla~':i() Ijlií. ' lIhWI( " 


O conseg'uir ,por~m . t'a dl' Alr,'('do t.~ulll:.... . elite ,." J_I c 

Herpin sempre gosou de ótj- possuidol' de IXHlcrcs divinnl.. p ...... 


ma saúde, come copiosamente, 11"1111" elll·"", """1 Ill'Il{""SSO...... 

fuma, e bebe muito chá. Nlh IlIl>cl'I·III",e. Alfrcllo Gnlllarl _• • I: 

ingere, porém, bebidas alcoó- Jtu"~lko, Os métlit'os ala,goomcl'\ n.l~ . 


licas. IlI.'hatl'lldu H qUl'sl:.io. 


Or. SAVAS LA'GEiDA 
Oculilta do Clntro di Stlúd' • d, ..........., CartIIIM 


1:;eI~~od~r.S\~:ld:.~~~~ a:.:r...= 
Clllllca • clrUrll. de : ,q LMOl., OUVIDOI. 


NARIZ e •••cuuna 

Coos: Vitor Melreles, 28.'-'-Da. 16 •• t, bar... 

Res.: CODselheiro Mllfra, 77-;FLORlANOpOLlS. 


Tobruque foi · li~!Iada 1 
Cairo, 28 (11.) - Comunica-se ofiei.lmenl. que." ·."op. k1~ak.. 

fizeram junção com a guarnição sitiada e. Tobruqut!~' ' 
Cairo, 28 (R.) - Foi ell'l Ed Dudo que as for~.s _ ~III~ ,},~,~ri.r•• ,.. 

bruque fizeram junção ~om as tropas da guarn'ição que se- ..la... c.., : 
cada há meses na referida .id.del•. Ed Dud. fi••• seisqwll6"'", ._ 
noroeste de Sidi Rezeg e foi ~unquist.da, no di. 26, pel.s>-'......... 
saíram de Tobruque, enfrentando o ini.i~o .té co.pletarêlit': a .--<,• 
com as tropas que ora parfi~ip.m d. ofensil'. na Libia. 

(AMPAHHA DO ALUMIHIO V.ICleclcllrol....... 

Porlll Alegre, 29 (C.~I.) - Os Cun- (:m'ilibo. 29 (C, M.) -~ -; ~I,... 

l'ion:'u'jus ela Companhia Telefônica se nt'sta (':IJ)ilal o general .'nno 
Hiogl'antltmsc l' nlr"'~:Ir:Ul1 à Cupila- Frl'il'l\ t'm missüu cspéc' J dP IIJ.t" 
nia do Pc)rlo, 2Hã Ilnilns de alllmi~ \'êrno fl'tll'"al , afim dt' .. .. ....~ 
nio, CIII1lIJ sua l~nn'ribuiçtlo ft Calll- inquerilu da Hctlt' de \'iurA-:' r.,... 
panh!l di'slc melaJ. n:I-Sant:. Catarina. 

Dr. MADEIRA NEVES - midico ••ptci.litte .... 

DOENÇAS DOS OI.HG)S';,: ..~':} 
Cura0 de Aperlelooamenlo e Loap Prillca no Rio de J.ilelro 

Consulta. diariamente ""t.:u~1Ift ~ \\tl.!:"' 
CODsultórlo: Rua JoAo PIDto D. 7. .obrado - FODO: U67 


ResidêDcl.: Rua PresldeDte Coullnbo. 23. 


.tAI trIRe, ae•••!Ir' 
Te.........qlllte1' ..tAl "". t_, 
li lei ele 1'1'...... ee..hon 
86 te aIn o CONTIU.T088a 

Se Pétaln se rendesse... 

Washinglon. 2!1 nu --- 1':\1"11
.Iu ôl41S j01'nalistas. n senador Co
lIo lly dl'da l'ou que, ('mh(ll'ól n:10 
\'i."se Qlwl(IUCI' moli\'o pal'a o .'om
pilllrnto imediato com I) ~o"i:rl!O 
fl'al1c(-s, era de opini:l0 q\H', se o 

Especialista; assistente do Professor Sanson 
do Rio de Janeiro. 

marechal Pét<.in se 1"C'ncfcssc ÚS cxi~10 àS gências alcmiis, "l'nl:10 Icriamos ele 
passar a pneurar n França {'('tll h I 

Consultas: pel~, ~8~~~?' d~~83 às 6 12 
Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447 

~;~:)~"/(I~~~i~{~' J\~~~:~~l;:'Q;IJ~{'g_~ir" ~~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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http:qUl'sl:.io
http:ce)JJ,illr.�l.~n~t.rr


2 • 11101-'" 21 ....... ti ,.. 


Até 1() de Dezenlbro 

QUIIIENA DE TAPETES 

20 a 25 por cento de desconto 

ern 

TapeIes, Slores, Congoleuns ePassadeiras 
n' A Jvl0~EbA.~ 

. ...•.; ..~~ ... 

A P~~ç~..d~ oLes~~ 
elevado teor vitamí
nico, fazem com que
êle seia um produto
muito indicado para a 
alimentação infantil na 
falta do leite matemo. 

~~R.~~~~:::OI~~t~?~:~ I! E~1CAt 


Jorge Carneiro a exma.
senhora participam aos 

seus parentes e pessoas 
amigas o contrato de ca
samento de seu filho Mário 
com a sla. Zulcema Póvoas. 

Cresciuma, 22-11-1941 

Vluva Ernestlnl. Povoas 
participa aos seus parentes 
e pessoas amigas o contra· 
to de casamento de sua 
filha Zulcema com O sr. 

Mário Cunha Carneiro. 

FpoJis" 22-11-1~4!. 

ZULCEMA • MÁRIO 
apresentam-se noivos 

22-11-1941 

S 

400 contos de : ••: 
de prelu'zo 

Contra-ofenllva rUlsa
I na frenle lulI Cubichev, 28 (U. P .) - Te
,legramas militares confhmam 
'que o marechal Timoshcnco 
iniciou surpreendente e rápidlf 
contra-ofensiva na frente sul

Ie está conquistando o ten'eno 
perdido. Sabe-se que até agora 
as tropas do marechal Timo
shenco recuperaram 140 quilô· 

I metros do território anterior

'~~-

Dr. Remigio 
CLlNICA ·MEDICA 


Molestia8 Internas, de 

Senhoras e Crianças em 

I 

Geral 


CONSUlTORIO : 

Rua Felipe Schmldt- Edlli 

cio Amélia Neto--Fone 169l! 

9 âs 12 e 14 ás 17 horas, 


RESIDENCIA' 
Av. Herellio Luz, 186 

- Phone: 1392 -

Attende a chamados 
14 

Uberaha, 28 (C. M.) ._. uml:;;~=========~
criador rio munir!pio acah:! de 1= 
sofrer um prejuizo avaliado em 
400 : OOOSOOO com a morte de 
cinco ..~produtores da raça Ze
bÚ, vítimas de faiscas elétrica:;. 
Lamenta-se a não existê'lcia 
de seguros qu~ ponham os 
criadores a coberto dos prejuí
zos resultantes de tais ocor
rências. 

JOSÉ MENDES e exma. 

esposa participam a seus 

parentes e pessoas de suas 


relações o nascimento 

de sua filha 


MARI A - ELIZABETH. 

Fpolis., 25-11-1941. 


3v-:l 

AUGUSTO mRCRHER. 
MATILDE K. RABN 

nrtk:lplm • SIUS IIlnnl.. , 
ImlgOl o clllllralo di c...• 
menta di 1111 IUhl IDA. cam 
o sr. JOSE' TEODORO MATOS. -----, 
JOSE' TEODORO MATOS

•IDA KIReRNER RARN 
IPr...ntlm-1I noivos. 

Slnt'Anl. 20-11-19'1. 


5 v, - 3 

Atcancado pala h611ce 
da lancha 

Baía, 28 (C, M.) - Conster
nador acidente verificou·se na 

DOMICILIO A DOMICILIO I ,.;~- praia do Pôrto da Barra, onde 
Ag&l,cic: <!m Porto Alegre Rua Ramiro Barcelos, 219 -- Fone 5934 ••.,. uma lancha colheu e matou ()Fuzilamentos 

Agê n ci a no Tubarão Rua Marechal Deodoro - - Fone 24 , na Norue,a banhista Pedro Celestino da 
Agóncia em Floria ~ópoli5 Rua A'!varo de Carvalho, 2 Fone 1677 \ --- ---- - . __ ._ -- Silva, que ficou hOlTivelmentcLondres, 28 (R.) - Dois no

VIAGENS DIRETAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA : B 1 retalhado pela hélice. ruegueses. condenados à morte 
Rt ; cjbc carrg'l e enc0{Jendos por'C Ttbcão .. Grov%~, ~ro~o t' No;;e' São IT~~~~~?á ~~eu I~en~~~!? 

J U ( (j"rn .. r eons, russanga . oca, reSClUma , oe UZla, ovo eneza" U I á' da Ponta do ~~,~err~~l~ore~t~c~~a~:iOl~~~ V E N D E- S E 
[ n r q'Jdhlnho, M orn:tes. Araranguá , Torres, Capão da Canôa. Tro:lmanday, : feno no a nc riO 

(;.=; i, ri.r, SOi1 tt:l Antô n io . Gravatai . Porto Alegre. São Leopoldo e Novn .H o !T\burgo. Ido LA!. lA s c~nstrllçôe$ aumen.. campo de concentração de UI- uma CAsa pAra m"rArlia , nu 
van. na presença dos seus CH - centro da cidadl'. FacilitH·.e 

tl orianbpalis . 5 de novemhro de 1941. ;aen~()m ~,a~;a A~!S ~:~~~,~n;:r~~~~ ,maradas de prisão - anuncia Darte do ppgamentn. TratRr 
GUILHERME GONÇALVES D'AVILA -- Agente. que se ach" enc "rre[~adn ct. a agência telegráfica norue· ;à rua Vidal Ramo., 8. 

_'_.' __"_" '_." '~~__ venda dos loles . guesa. ,\ I 15v:l 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma d mais portento$:l.$. senão D. mal. grundloaa 

rt'alldade pcliúca de- todos 03 t.cmpo.s. {, o império Ingl8. 
A. obra que a pollúca brlt.ânica 'V m h RCulos reo.Ji%an
do m i~t:rl11ltências constitue, por certo, o mais adml
ravel esforço de aglutinação e coesão que a História re
gistJ1l. 

C~rto,ôs resultados esplendidos dessa obra houve
11l,~,de custar, às vezes. o sacrifício de outros interêsses, 
e, pói'iss,o mesmo. suscitar oposições que sempre se tradu
z.l.~iam por compreensíveis reações, Mas o fato é que a 
habilidade inglesa teve sempre a orientá-la, no escopo 
viSado, um alto senso de oportunismo que agia sem des
e Íecimentos nem hiatos ou desvios, dentro de um pla
nó preconcebido, quando outras nações concentravam es
forços ou despendiam recursos materiais e humanos 
tllll estél'eis guelTas externas c dissolventes lutas intes
tinas. E, quando os estadistas de tais países abriram os 
olhos, já a Inglaterra ha via conquistado posição, de que 
não mais seria desalojada. na economia do mundo, for
mando um império em cujos limites. 'na verdade, jámais 
o sol se põe. 

O fato se deve, naturalmente. além dessa imprevisão 
prática de outros povos, e de outrüs motivos que seria 
longo enunciar, a dois faulores que puseram em plena 
função as qualidades caraterísticas da raça plasmada 
com tantos e tão variados elementos nas ilhas britânicas, 
Em primeiro lugar agiu o senso prático do inglês, a en
tender bem cêdo que a sobrevivência dos povos haveria 
de, no futuro definitivo da humanielade, condicionar-se 
à pujança econômica de cada um. A concepção inglesa 
da política já era decisivamente econômica quando a de 
outros povos europeus ainda bracejava na confusão ge
laua pela política pOl' si mesma, em função de hegemo
nia e prestígio baseados tão somente na inferioridade 
militar de outros povos, A consequência foi que tal pres
tígio puramente político se foi enfraquecendo à medida 
que uS outros povos se foram definindo e fortalecendo, 
ao passo que a realidade inglesa, bem fundamentada e 
estruturada, se foi impondo pela sua própria força e vi
talidade crescentes. 

O segundo fautor construtivo ela grandeza elo impé
rio inglês foi a escola ininterrupta de seus estadistas, 
sempre formadas dentro de idêntico pensamento políti 
co. Ser estadista na Ing'laterra é integrar-se numa tradi
ção que nunca tem solução de continuidade e cuja fixi
dez se define até na hereditariedade familiar. E' claro 
que isso faltou a outros povos, que não tiveram, no caso, 
a vantagem das forças coesivas vigentes na história da 
lJoIítica britânica, a unificar o pensamento político 
através de séculos e gerações. E' coisa magnífica pensar 
que um homem público inglês pensa huje nos destinos 
da Inglaterra, e age nessa conformidade, da mesma fór
ma que um Pitt ou um Gladstone, 

Considerada sob êsse ponto-ele-vista, a unidade da 
política inglesa ressalta como a mais admirável manifes
tação de gênio político. que não espanta em indivíduos, 
mas constitue apanágio de uma perpétua e ininterrupta 
geração de homens de Estado, 

Símbolos interessantes dessa prodigiosa unidade po

lítica em torno de um só ideal, nós os vemos ainda no 

presente momento. Churchill é um puro Malborough na 

llclança do sangue, na identidade do pensamento, na fi

dt:lidade de ação, E. agora. na presen te ofensiva da Líbia, 

o nome histór ico dos Cunningham revive nos três co

mandos supremos da arrancada: pertencem à me,iI1m fa

milia. levam o mesmo sangue. porfiam o mesmo ideal os 

três Cunningham que ali personificam, conduzem e vi

vificam a realidade inglesa, Eis o que torna a Inglaterra 

invencível e indestrut ível a sua realidade: sempre houve 

c sempre haverá uma Inglaterra! 


("A GAZETA") 

AVISO AO POVO CATARIHENSE 
linha direta Porto Alegre - Florianópolis 

Empresa Jõ~ger & Irmão 
Saídas de FlorianópOliS às terçóls e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguá às Quartas. 


sáoados e domingos 


AI/enle em FlorianoDolis: MARIO MOURA 

PHA Ç,\ 1~ !IE NOVEMllHO 


Advertência aos franceses 
\11'11 Irn''IlIf ' ' :! ..... 1\ . 1'.1 - - 00.\4'\\ \"11 1" 1.: TÍrtll"·'. t'lII f.rli. 


IlIl'Ínl. \ oltu a Of'lIpll"~""I' lia n'III!' ..... ;t Ih, fr Il Jl i'''' 1l4l1""·.illllt'l"Íc'n
11,.·, 1' ;11"11 a (~!lÍillI;I 11 0 1011111" ':1 . db:r' lIrlll: ··1' ...· " 11 cI .. !'i ·.;i1l ... i!!Bili 

( ' ., '1"" I'''' ·· f·of!lho, ·õlf · jO llj .. I:, .. •• l·õ· :HIl·' · ·.. · •. f""l li 'l i lllplir'Hutlll'Jlf, ' 

:ldl"l'tid,. .. dI' 1111" , .... (. af'lIh al'I ' li~ IIl1illdll -_li a '.1 ' 1'1.' iI lIitll' l\ a 
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Ao escolher seu novo receptor, quer 
precis~ 'de um rádio comum, quer pre

cise de um rádio de bateria, o senhor 

encontrará o modelo que lhe convem, 

na no~a série R C A Victor. Porque 

R C A Victor lhe oferece, com sua 

revolucionária série CAMPEÕES DO 
AR, 25 mojelos diferentes, para todos 

os pres:os, e 5 modelos de bateria 

para funcionamento com pilhas secas 

ou com correntes AC e De. Examine, 

pois, a nova s~rie R C A Victor e esco

lha, com se,;urança, o seu novo receptor. 

Terá, :mill1, um receptor garantido pela 

tradição de qualidade da firma lider 

na indústría do som, há 43 anos: 

a R C A Victor! 

R C A VICTOR BRASILEIRA. INC. - AVENIDA NILO PEÇANHA. '55· lia 

• Para rádios 

de bater ia, 

RC/\ Victor 

lhe oferece 

C\tc modcr

ní ...si moToca· 

discos co m 

mot or de 

corda, 


?V'05 j:tmo.ws Discos Viclor, ele alta 
(i.!r!i,I.,,/c·, ""c/er.i ('s('OlJ,a as mais 
bcl.1S IIl1iú(',u c/c todol Ol gh,,'· 
rOl, pdOl II"';S cc/cbr,,,los art;staJ, 

-- ONDE ADQUlalR o $lU RECEjltrO" "C A VlCTo,, : -_ 

FIRMINO VIEIRA 
a. Trajano, 111 - FlorianópoUI 

Heroisao DO ar 
Lona..... 27 (R IltO"') - 

Ilft(-rov ndo • h rOlca atllll
<;Ao do caplllo Lltt.er do ub· 
st'rvador do .,,'Ao da RA~' q 
I..fundou um ".,'10 .1 mio d<, 
abut Im 11 lO. di" o coml1 I· 
cado do Wlul.t~r1o do Ar ; - Lo· 

.~~(~~~g~:I~~\~1~~~à~7~~~rif~~2 
nhado por poderosa cscolta"de ' 

vasos de guerra, o ca\litãoLis~" 


tcr lançou bombas contra .() 

lnestno, e , antes que e las tives~ 


sem alcançado o alvo, projetoü 

seu "Hudsou" contra um na

vio anti-aéreo inimigo, cujos 

t onlbadilhos yisou (;0111 seus 

canhões dianteiros. UtllU hOlll 


Ini da artilharia anti-aérea do 

navio atacado arrebentou den

tro <10 .. IludsOll " e () eal'itão 

Listel' foi ferido 11101·tahnCllte. 

l'~nquanlo isso, as bombas ex
1.lodiam no navio cargueiro <', 

justanlellte no 1l10lllcnlo ctn 

que mOITia o hravo aviador, o 

tl'ans porte inim igo e ra a balado 

1>01' lrcnll'nda explosão e desa
 ".(!ui(lnrut.,dc';~:ml"r 

Prul cju a I"IUIt «:(Ilis, "roo-brtr 
J 8 mlll-II , ('(")111 Gessy; A' (~pu riln" 


<l e cspegsa futuaça ncgnl . "O rin l lo! (1t·licin~ulIJ('nlc 1~~rClllnlt. 


Hudsoll '~ j(t estava qua~e rncl'  du d e (~t~ss'j' , r«,jto : dc : úll!~Ji 


parecia, e nvolto lHnHa lHl\'Clll 

1>u1"Í:.-I:silHus Ile 1l0:;SU flora, lim~ 
pu, lunut.:iu c \"i\"iCkti . E:i,-ICh!.

gulhancJo no mal', quando o oh
s('l'vU{lor , cJelJruçalHlo-se ~úhn' tll'SSY é econôlllico pohlllC pró. 
o eOI')Hl do piloto, conseguiu duz JUuita 

não só dirigir o av ião, eO lllO fa

zê -lo subir g1'uduahncllt<\ (J(~" 1t

l>an<!o del>ois o »osto <!o avia

dor e eondnz.indo o a\' ião até a 

Grã-B1'etanha . apesar de haver 

voado Ilunl avião "lIlldsou" 

apenas lima vez. allteriornlPn

te, elll toda a sua vida" . 


Máquina de escrever 

e de costura 


Vende-se uma máqUina de 

escrever com 120 espaços, 

por 300$000; um" máqUina de 

costura por 35$000. Informa· 

ções à rua Tiradente~; 56 


V.-7 

Taxímetros em IMo o ....S 
Rio, 28 V. A.) - o novo Código de TrAnsito . ta. 

~:,!e~~i:::: d:ejd~!~oae~ed~:nt~i:=a d:;~~;=i~: 
que os caros de praça, sem nenhuma .xc.pça.. ..rao 
obrigados a fazer os seus serviços a talÚmetro•.~ ;'A med,oIa 
se estenderá a todas aa cidades do país. Só.~'~.. tam. 
bém que oa automóveis .abertos não ..rá. Xp.rmitldo 
correrem como auto·lotação. A colocação obd!Jat 6ria do 
rel6gio no taxi virá. revolucionar o .i.tema" âdotado Ut\ 

várias capitais, ond•• até agora, corridClS .t'm preço 
Hxo ou aao feitas à hora. 

Fazlr O .IU. -Bem-Estar. I 

lermar 1.1. Ponlrl 


Aprendendo praticamente com 
I êsses 4 professores mudos, mas 

que ensinam, em sua casa, co
mo prolessor particular, nas ho· 
ras de lolga ,e mesmo sem ter 
preparo, as seguintes matérias, 
por um sistema moderno e ao 
alcance de qualquer pessoa, com 
12 lições apenas : preço modico 
e em pequenas prestações: Escrituração mercantil. Cálculos · co
merciais. Português pTático. Correspondência comercial. Prática 
de estritoria. Datilografia. Bem habilitado obterá. em a · 6 
meses, um titulo de • Alta Habilitação', especialista em 
bilidade e Direito Comercial. Peça prospeto, iuntando envelope 
selado com seu endereço bem claro. hoje mesmo, nio espere 
amanhã, ao autor mais conhecido. pois é unico no Brasil que dá 
lições por correspondência com o auxílio de livros que dispen· 
sam o prolessor! Não se arrependerá nunca: habilitou uma gera· 
ção de alunos e todos estão satisfeitos! Comerciantes de todo o 
paísl Façam tambem este' curso facil e agradavel até. para com· 
preender si o guarda·livros de sua casa escritura bem os livros. 
Pedido à «Escola Jean Brando· devidamente r"listrada por quem 
de direito. sob n. 548 em 1918, R. Costa Jr. 194·Caixa 1376· 
S. Paulo. ' 

CASA MENDES 

(DE LAURO MENDES)

Vende em caixas e a vart'jo rrutas nacionais e 
estrangeiras . ~ 

LARANJAS - MANGAS - PERAS - MAÇAS - UVAS 
Variadlsslmo sortimento de bombons. chocolates, 


bala8, bllcoito8 e CODservas ' 

ARTIGOS PARA PRESENTE DE NATAL 


GRANDE ·STOCK" DE ARTIGOS PARA FUMA:NTES 

Cigarros. 18quel~os. cigarreiras, piteiras oom e sem 


mtro. charutos, etc. 

ArUstioas caixas de cbarutos f1no8 para presente. 


Aceita pedidos para o interior 


Praça 15 de Novembro, 21 

Endereço Telegráfico - MENDES 
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... 

fnlontrBr·Do~·á onatal já !m 

a saude com ENOJ Tenha 

• 


sempre à mão o saboroso 
,. ' _~ . ENO para evitar enxaquecas, 

' .... • . . distúrbios estomacais, etc. 
. . Em tres tamanhos, ao alcance 

, de todos, 
": . ' . ' , .quio, falava dos "st'te pontos"] ponto eqUlvalena a expor o .,- Não sendo em vidros, não é 


W~hm~~on , em que os Esta.dos Unidos de- interêsse norte-americano no 


"Iu!rra [om o JB.lão '1' . 
. nove~lblo (:01 "Sal de Fructa".

Jay Frankhn, do Se,l VIÇO Espe- viam transigir com os japone- Pacífico ao sistema japonês de 
dal da Inter-Americana) . -:- ses. se estava realmente no seu cCJl1stantes arbitrariedades. E 
Enquanto o sr.. Kurusu, habll propósito chegar a um acordo assim sucessivamente" , ~ 

.,dtp.~omata , esgTmle as suas m_e- amistoso com o govêrno do ge-I A 10 de novcmbro, o minis 'ENO :SMi ~ fucicc-H
..~h?res armas d~ persuasao nemI Tojo. Ésse artigo inspi- tro da Fazenda japonês, sr. 
. Ju~to ~os prevel1ldos homens I'OU ao "Herald Tribune", de Okinori Kaya, declarou que 
do·.·gove1'l10 nOl'le-amencano, Nova Iorque" , o scguinte co- as pretensões do Japão não se ------ 
que sabem mUlto bem com mentiu'lo: "Se o sr. Kurusn I limitavam apenas aos pontos () 

·quem I!dam, e oportuno recor- 'vem como um neO'ociador na especificados pelo primeiro S quatro 
dar tres dISCursos pronun.cla-. acep<"iio clara da ]l~lavl'a, Chc-I mUlIstro, TOJO, e pelo mmistro 
dos nos .E~tados Ul1Idos no dia ~a ra aqui precedido de uma dos EstrangeIros, Togo - ter pontos
do ~rnllstlcl~. . ' propaganda oficial muito es- mmação do "mcldente" da 

DIsse en tao o luesldente t ranha , Coincidindo com a stn Chma e estabeleCimento dc 
Roosevelt que a Amenca do saida do Japão para Hong- ' uma esfela de mfluêncla na d · 
Norte. participOU na ?·uerr.a Kong', o "Japan Times and Ad- ASla" - mas vIsavam - tam- CaI~ (\aI S 
mundial pala defcndPI a LI- ·.:erlisrr", reconhecido como bem "(OI çar a que a Gla-Bl c
~rdade e a Democracia, e pela j rgão oficial em língua inglesa tanha e os Estados Unidos 'e 1 
 da vitória
LIberdade ~stava hOJe o povo :10 Ministério de Negócios Es- l'etJ lassem da Ásra Onentill " , 

_ 


norte-amenc!lno dIsposto a to- Lrangeil'Os, publicou uma lista E o SI' Kaya aClescentou' "O Londres, novembro (Especral Dcsck logo, pode-se prcsu- que, se a invasão das ilhas é (,

do~ os sacnflclos, " Ir sete pontos que os Estados Impcllo está exaltado de I)mo- pala o "O Estado", por Jolm mil que as quatlo cllcunstân- fautor pllmordral da vitória, o 


ll:les (Os nOl te-amellcanos) Unidos devem conceder ao J a- ção patllotlCa pela esperallca ,Olive) - O genelal Smuts, ve- clas formam uma cadem con- ,Rel~h, atacando, muda: toda '!I

combaterãu eleruamente para lão, como preço mínimo pará de empreender uma das m8.lo-1 terano soldado do exército bri- comitante. reçao da campanha. Amda nao 

não a perderem, É um sacrifí- ' uas relações amistosas, Ca- res expansões de sua históri8, tânico, afirmou, há tempos, Assim, para invadir as ilhas t' possível avaliar as possibili

cio que devemos, não apenas rla um dêles c precisamente o mas não rejeita completamen- i em discurso, uma sentença seria mister a destruição pré- dades positivas do gigantesco 

a nós próprios, mas a todos :ontrário da vontade do p'.lVO te, a hipótese de se desmoronar, i profundamente real: "A Ale- ]via ainda que parcial, da ma- embate tcu to-soviét ico; toda

os que deram a vida pela nos- lorte-amerieano, Assim , o J a· se errar no caminho. Nestes i manha está ganhando bata- ri~1ha de guerra, o que não se via , qua iscluer que sejam os 

sa liberdade", )ão deseja que os Estados Uni- momentos decisivos, no único Ilhas, mas perdendo a guerra", pode conceber. resultados, é de crer que a Alc-


O Sub-Secretário de Estado, .los retirem à China todo o seu que podemos confiar ê nas 11"5- De fáto, enquanto o Reich Napoleão dizia : ",Na. guerra manha, mes~o na hipótese do 

SI', Sumncr Wellcs foi ainda 1uxílio moral e material ; mas sas próp]'ia ~ rórcas", não puder anular os fátos que tudo pode ser substltmdo, me- tnunfo, salra fatalmente en
mais explicito do que o presi- J nosso povo espera que ~eu Ne"sa mesma 'data, a 10 <Ir: denominamos "os .quatro pon-I nos o tempo", Ainda que os d i- fraquec ida, e só com o tempo 

dente Roosevelt : "O nosso po- 'jovêl'l1o' insista na evaclla~ão novembro, o sr . Clmrchill p_'o-

;1 

tos cardeais da vitória", 3"1'-1 rigentes responsáveis de nossa poderá restabelecer seu podc
1'0 já sabe bem hoje que, de :ompleta da China pelas for- nunciou seu histórico diseurs.o 11I1P-á talvez impossivel impedir politica aceitem, em prirJcil~io, rio _ore.nsivo. Enquanto isso, a 

um mOmento '-'ara out.ro, n ças armadas japonesas, O Ja- comprometendo a decll1r~,:iio lo êxito final das armas do Im- que a ~entatlva d ~ ll1':~1 ,' <1O QaS Gm-Bretanha se fortalcce ,cada 

guel'1'a nos póde ser impost.a" . }ão pretende que os Estados imediata de guerra da Ingla- pério Britânico, Jlhas amda possa ser feita, pa- vez maiS, e a~ua]'d~ confIante 


Mas foi o sr. Knox, secretá· Unidos lhe reconheçam supre- terra ao Japão, se se iniciassem , Para vencer é mistcr que o reee co~tudo e~ldent~ que a a p:etrncllda mvasao, . , 
rio de Estado da Marinha, nacia no Pacífico Ocidental ; as hostilidades nipO-all?eriCa- 1chanceler Hitler consiga: l oport:rmdade fOi 'perdIda pelos Sao .acorde~ , ,as tecmcas 
quem pós a questão nos seu ,> mas o povo norte-americano nas, A imprensa japonesa Gna-I 1") Invadir nossas ilhas, a lemaes, logo apos a queda da quanto as POSSIbilidades do de-
devidos termos. Depois de afi r- (uer que seu govél'l1o se opo- Iificou o discurso do SI', Chul'- 2" ) Destruir a linha de comu- 1França . Isembarque alemao em nossas 
mal' que os Estados Unido". há lha a pretensão dos países que chill de "injurioso" dizendo Inicacões entre a América e a O prime. il'O requisito para a ilhas, conforme acentuou um 
muito quc sofriam com paei';n- ,e propõem desf rutar de direi- que o discurso do "Premier" Ingláterra, gi gante~ca e temerâria empre-I ministro britânico, "êles eyen
cia e resignação as impertinf n.. .os especiais em qualquer par- inglês se baseava num cálculo ' 3") An iquila r a real marinha sa consIste em ~lue o mlmlgo tllalm<:nte ~esembal'eal'lam, 
cias japonesas c que' era já tem- ',e do globo, e, especialmente enado das forcas japonesas" de guena, pudesse dIspor, livremente, dos mas nao podcnam voltar", 
po de não persistir num cami- .ratando-se do Japão, porque êno que pôde exigir uma "r.or- 4") Impedir O auxílio norte- chamados "portos de invasão',' . Aguardamos o futuro com ~ 
nho que poderia ser mal inter- lua lquer transigência nêsse I'eção fundamental", americano, Nessa altura dos acontecl- mesma confIança, que mantl
pretado pelos que não sabem - --- - - .- -- mentos, ninguem dirá que isso vemos em dias piores, e esta
das responsabilidades que ca- suceda, Temos submetidos a mos prontos a repelil' definiti
ucm aos regimes que assentam costa da França ocupada aos vamente o inimigo, se porven
na vontade popular acrescen- mais devastadores e continua- tura cogite por o pé no territó- _ • _ 
tou : ';0 nosso povo n ão ignora dos ataques e os resultados ob- rio de nossas poderosas ilhas 
que há questões graves que 1'1'- tidos são encorajadores, britânicas. 
clamam uma decisão, e que a Os planos teóricos do inimi
hoda das decisões já soou", go são por certo sedutores, to-

A 5 de nO\'cmbro, unu ncia- davia resta saber se, na prúti
ra () govêrno de Tóquio a ida a ca, seriam realizados com êxi-

Washington do sr. Sabul'O to. 	 UItIDNotareiP/onta /latinha. 
Kurusu-um dos seus diploma- Asseguram os nazís que seus Rico "" 1010,Minlrais. 

tas mais experimentados - canhões de longo alcance, mon
que teria por missão cooperar tados no litoral da Mancha, R'"ifO'o ROJ'JÍdc'/IH'IIt, 

com o embaixador SI'. Nomura ~~!!~tL~,R~X~p~u~ó atiram projéteis a cerca de 60 iSSOAS 

nas negociações nipo-america- 26 Gil!;' I Rem.to-mo ••u livro "Rocelto. d. Colinha" quilômetros e, dêsse modo, po
nas. inspiradas. por parte do dem constituir uma cortina de ~~~ 

J npúo. no espirito da "mcnsa- fogo através do Canal, prote-

gl' IH da paz" ~nviada au presi- gendo dêsse modo a invasão. 

denlr Roos('v<:ll. pelo principe Reparado o coura<ado francês'" 	 o primeiro ministro Cham-BAR DA SAUDADE
Kono:>~. A situuçáo ia-se to1'- "DI!nquerquen 	 berlain, em discurso que pro

!;~:l:;:Eª::i~~gfi:~:::: :::;:~0:~{~~~:t~~1:ig~; 	 gg;~~:g:~~~(PRAIA DA SAUDADE) •• 
~~~ ~~( ' I ;:J1~ <~~,d;~;::.:,~;~~:.~(:ia~~ Kr bir. rl11 Onl, em Julho de ' COQlJEIROS r~l'm~~~VeIP~~stá~'~~:e q:~>Jlj!~ 

Eis um Rlhntmtu·h.micu M 1utftl que nutre 
o fieu ('IJ)!1tIlI14mu Cfll!! um Jlu,lrlhlenlo 
tliflrlo d" ~i!\ mhWr.\i~ e \'Unminl\L 
St!tl cor,... UL'Ct':;.."i!1I de 11m con\'cnhmta 

nJ('sl1lo t."mpo que o .' mbaixa- I;~~~~sll~~.~~t~ ,;~'I\~\eCO~;~~;;~~~ Inauguracã~ doml"go mais deparou : o mal', Nossa 
~\',)1';:)~:: : :;;a~;1I'~:~:\~:o /:)~11~1\1;::~~: pam rcntral ('111 SCl\'iço, SC- I Funcionará todos os dias, das 8 às 19 horas. ~~~~h: de~g~~~~~~se:u~ ~~~: alltt."tt'Clllwllto d lí"i"d\' l'I,11l mint'rftili que 

qUt! duo \'h!a - Rt<ct.°l•.'. ittt d,' lodu e 
VitJlmhl1l 111 . " Ikelp dlut."o toeU orita·\',l-sc' ll'lpfllllicanll'nll' ('0111 () '~~: I~(\~{e ~~:~.Ji~C i()lI a rádio emis- 493 	 2vs-2 sideravclmente superior à ale

,r. (:01'(1('11 1l1lJl mã e os nossos navios de guer-	 nlsmo IOtlmt l'~t.'S (l 1"fIle nto~ ttlo ,·(tala 
à flI'l\tlf'< o 1\ flfOllrl" \'1\la. . 

A I'spo,;a <I" " . KlInlslI, n:1 S- Quando um Médico tem 	 ra devem ser sobrepujados an- ~(J.."l cOlOflrhnld,,:oJ Vlkfl)" concrntra-seTamancos de luxo para PratOas('icla nos Esta,I"s Uni<los- - ())1- tes de que qualquer expedição 	 bt.mb('nJ um cnurml' , ·ltlur ulinlt'nllcfu. 

(l,,' "'u "'I""" .lú !"",;:; d, "'_'!'" In--dl- gesta~O inimiga possa ser desembarca- ~'~~~::I;~!~~IU~~~~I~\,~~\t;l:~~~!~:~n; ~l~:t::! 

pr·nl HHlrt :1\~lIn"ts miss{l"s !I, . Temos sempr p grande e vll riado hurtimento em todlls da em nossas costas, Não es- drftl h,ce; FII~r('lro(,<\lIlm l,' nh_' :t li. o\·o!;l: 


plom<ÍLit:as - ma nifestoll q uC' UN côre~, de~de os tipoa mais finos IIOS mllis baratos, queçais que, mesmo que essa 
 !l\nlU F(,'rro l\uliuiu:.iIIUilul'l dctomulcs; 
e '; l1smhm lU mlul \'nlcntc li :!:,m qullOl() ma ritiq S,) Il a"':1 I(,",'hiclo () Por Dr, F, B, Seol1, d. Paris. Uilimos modelos du Rio e de 5anto N. expedição venha a desembar- de oll"lIlIIln'. 


avi;-;o (( ;1 d a;':'( '1l1 COHl dois dias Talvcz ntlQ nu.., u('orrC~$C o (Mo Pura ohtt' r ..preço8 bujxo~, comprem rtir (~ IHmente Da cal' em nosso território, terá . I:::m\'ikr. ll1 t'x lsCl" m !ldlJ!' t:!sait' mlnl.!rRls 

Intll sl ll'n!4;1\'cls. E i\ 1I11'dilhl qlJl' c!ltes

(k anlC'{Ttli·ll('ia . Sl'lI filho. iI ~~":'.;'u<,,O;o::;;~i';~~,j:,.I~,,~::, ~~~~ FABRICA DE: TAMANCOS ainda de ser abastecida de tudo Nt.I,,(' \' ltnl1lhlluI ...~dIlSOsNl.illtl!t.<;imlhtllo8 


Sllb- l t ' !1( ' ll:P r-~\' (). l.anlb("1l1 nas- pU$I()~ ';IC)~ di$ l tlrhil)~ du cstomaf,!o ', ALFREDO LHEUREUX que um moderno exército care· 
 Imlu ,;cu IIrj.!IIIII~/Uu, \'lk('lp li "ui gradllti
'· ' IIIlt' l\h·n'IIU (riIUJo.~mll': {lIr\·Ill'splt','rm" ido l1a :\11"'1';(''' tio 1\Ol't,. , <I... · l". 'ur:O lmcnl,', qu"ndll ' c ccm a HAHI{EtH.OS _ (Olllbu8 de HigUII8SÍI) ce para enfrentar resistência 	 turtloo 6l'lI1'U\!f\'QIi(iclIriltlcuntroludml. 

~~n !te 

(! li ~r. (,lIcoutrurâ \I camillhu dt' uma 
(' Jurou '111{ ' ;~'-'lt paI 1Jl(' cllSSPI':.l ~~~~~:I~~ ~/~~~~::'(':,,,~~!t~:, ~~~~ t enaz". 	 O CIl 1l8tt\'u trlt ll:s{urnmrÍl 1."111 encr~l. 

ao part 11 " . .:\ún ~{' i S I' po(h~n ' i :10 ~~r \'iç.. de C4:nt4:n 'l~ tl(' tluc1l1e~ . 464 aíht.-7 De nosso lado sabemos que 	 nO\'1I Knúlll! l'" lglll" \'lkl'lp(,t..'ncontrauo 

om tudlll> Q' {armú,cil.lt:' c drogariuL
~~i!"I. Fi,·"" I:Illli lia a [Pu cal'- ~~~::~~~,,~~~;'JI~:!~~~~,i.I,:~~~~:: 	 :: :~~t~f~~~~~~~s~~~~.s~~~~: 

UIORUOUDS ASSOCIADOS 

O ."\1 1(111 ' 11.";11 i'..... 1.Ú ..111 ....;(' r \'i<.;o C'xper icflci., ,." n!Oi nil que o m1.:lhnr tos não referidos estão posta- DO IIIASIL, nu.. 


IRI PlllJII1D r.mlludts. n -li. 
(!:l cli}llfJIlI;I('I;\ .i<ljH Jl1 PS:l <1('~d(> ~~;f;:·,;I!04: ed';~~';1i~·~~a l~\'i;~~,;'~t:n~:~ F ,. E dos mOl'teh'os de 152 mmo e 

1!l il! . Foi .. i!l\sul ~"ral f'l1I lvIa- ho,manti" ,cidll oIcpll;' d .."cfc;ç'-,e" armacla (( speranra)) para guarnecê-los mantemos arSi'llÍluM.tVI KELp·

lida. lfl/ll'Jlu !u . Chic::lt!.o C' Nova ~~ u~:1~~i~ pr~r~'~,~~~~~ p~rh~~ll~~rr.c ~: !r exércitos que dispõem de ten,· 

lc lj'{iUl ·. i\l.ti ..... 1anil'. ; '('ct'lwlt a quôtlqucr mumento, dôr no C!ôtll. 	 do peramento e efetivos formidá· 

n n lln '.](' ,111 ele' Mlni.-.I!'o!lO PC ' I'Ú , ~~~~C~ic:, f : ~~~l:::'~tf~~;\l~:" ;~U~:~~~fl~~ farmacêutico NILO LAUS ive~~ demais, segundo os téeni .. 

:~a( I:~I: : : ::~:~~\~:;\I.d~~;·)i 1:,\~_ , I(~~~\~ ::' ~l SI~ t:~~:\ I~~;I~~~:~~~;~~:nfco:;~~~ c~~'~:r~~ !cos, a operação cal'ecc de ser Afundados! 

~1;({;ll; , ~"t:.',,,';:,',) ..' :)i,',' ' :;H~~i;~;I);:,II'~ :~:ii~~~:i,~Y;~~:~~~:::~'~~:,;.t,:~~~;~:'o/~~ Hoje e amanh~ será a sua preFerida I ~~o~~~~á~~~' c~I~~n!~~~~i:é~'~~ no~I~1~~'~io~8 ~driUll~~v~:;~: 

"". "')1'. 1, ,, ;am ,·s l '.. n:11) tia ",r.iço,,·•. ,,,'"nen,lo. cnm 100/" Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias. : ú Reich nào possue. Alega-sp, capital que o navio-tanquc ita
,11 . ; inl' j,tl i1.·'l, IH; I .... do .. ll1rcrid iUIc . ~1 ; 1I.'I1I':.. ia Hi !ôurada . Perfumariaso--A,tigcs de borrilchd. ~ entretanto, que até agora a in~ linno "Torcelo", de 4 nül tonr11Iini :.:.· ;1 

! :.'(J ~.·. I: " :·, -'·~ : '::·~" ' .!I~:t'il.l'(II ~l:~t' :z.( · !ll , ,',I.'. :\ ~l'r; ;I.I '~i:.IIlI'I i ~. ~;;~I\I;~1 ~c~ :;~ 	 : vasão não foi experitnentadU' l lado.s, ['~ r1..1ndou, no mur Negro,! , , ... I': , I I ' ' \ 
• co 

l 
'" ("nn;,ci,,,. "m (10 ou Garante-se a exala observância no receituário médico ['m virtude cio rcceio do chan- lendo chcgado a Estambul 25CIO 

/, ;, j ,i" HI/' ''' ; em (oonpdlll;oIo, 	 PREÇOS MÓDICOS .~~,('~ ~üi~:~' :~a~a;'\~C~\\~~~~~: l'O~~~,,~u~:~ ~'~~~O,t.~Wll:;~~~!~ '110S 
• ,- 1i ;: _J í. !~d) I C:'"l d ,: , ~c D(' I'- MaqUina de e.screver 	 nha p('lo. l'('iaguarda, 111C'S1110S ('Ín'ulos '11.1('1..1111 navioI. 

Comi"" , ,, um" em bom cs- R. Conselheiro Maíra 4 e 5 (edificío do, En t.r(' as múltiplas cxplicu- petroleiro r lt l11cno, ainda nào 
tado de IUllcionornc-nlo. Ofert.s Mercado, frente à Casa Hcepcke), çõrs correntcs sôbre o ataflllC à I idenWicado. Cj ue navegava de 

'""l:ill~~: l ~; ~;: 111 , :):I ;)~: : oPor (scrito para es- FONE 1.542 f~':,S~\~'u~aq~~~t~aabsal~~~~:i~e~~~ ! ~~:.~~~an(~I;~~~~1va~ll~;1~~uB~I~ 
,' " T,,. i I"v.' IJ , Mas, nêsse caso, é de constatar, i mar Negro, 
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NOVAMENTE À VENDA 
DUBlO T~SP~~Jl!fl(O ::: ............. 

Redaçlo .e Oficinas à .Rua . MAQUINAS DE ESCREVER "CONTINENTAuI

>' )oãÓ Pinto n. 13 

!'tei.1J>22 - ex. postal 139 
Produto. d.IIIIllti-][4ilh) '1111111 

M 

WUOBROASSIK\TURAS 

Nn (lI}lillll: SElVIPRENA WI81E 
Ano ... . .. ..... :;0$000 SCHOENAU 

S(,IIlP"-tre . • .• •• 2:-t$<"KI VANGUARDA CHEMNITZ 


. Tl'inu'sh'c ._.... J:;$C)()() 
 Alemaaba 
1\lê8 ••...• •..... 5$000 


No Inferior: 1J(J.JJ4Ue ~~ maU eM6 ~ 

.4 no . .• .•.••. •.. !'.ãSOOO 


~ com clrro, de 31. 2.. 4fl. 51. 
;'. 65 e 95 CID 61,11

S('mt~lre ... . .. . 30Sooo .a. ~ .eu4ta. -hI4i4 .8twz.t6? 

T ..ilUt.'~t,~ 20~UOO 
 Representantes exclusivos em Santa Catarina: 

Anúncios mediante Clltllr~1lO i 

i CARLOS DOEPelE S/A. COMERmO E INDUSTRIA 
blicados, nfio scrf'lo devulvidus MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 


Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, JolnviUe, Lilguna, Lajes e Sio Francisco 

A d ireção não se r('~Jlon ~.1.hi· 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃOliza pelos conceitos emitidos 


l 110S artigos ass imlllos

() ,. ~ II 

Ilt!llll flliJttllIIl2lf21fQ!leo•••••••••••" ••_.I_lIJltBI_~1 
200 Velas 300 Velas 500 Velass. C. V. R. F. 

O SEU FORNECEDOR ; ZENITE--I94I ' 
SEMPRE TEM STOCK E PECAS 


SOBRESALENTES 

EDITAL iI 

o Sinclic»to dos Condutnree li! ,.~,~ . ~:J; 
de velculos Rodoviários dI' ~ .Florianópolis r e conh ~c ido dI' Os distribuidores •• COtE MJ\NU 

~rtIBcôrdo com o decreto·lei n. fornecem todas as zonas do esta~
1.402 de f>16t3!), repres t' nta!iv" ~ 
da categoria pru!icionlll dlli' do e os seus viajantes terão pra

~ 
..condl\t(lres de vflculos r o zer em dar qualquer informação.

doviários (inclusive r,judante' 

e carregac!ores. lrocadore8 de· 
 • 

ônibus e lavaelores d!' nuto· 

móveis) torna pÚhlico 1l0~ 

senhores empregadores qUl' * 

está recolhendo, pelo prú 7.o 
 ~ DISf R I8UIOORES EM flORIANOPOLlS, 

de 30 dias, conta dos dtl plI

blic8ção do pre@ente edital. 
 J'lpyer & C;a. 

•••••••o imposto sindical instituido RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4 
pl'lo decreto lei n. 2.377 dp 
817140. 
Flori8nópolis, 22 de nove m, 

bro de i9H. Represenlanles Gerais 

ARISTIDES MARIANO DA L. W. MORGAN & CIA. LTDA. 


SILV.\ - Presidente Rua Benjamin Conslao!. 51--1'··S.-·9112 

MODESTO G."LV:\O Caixa Postal, 3431 S ão Paulo 


Spcrelário

LEOPOLDO H BtZERRA 


Te~()ureiro. I,mandede do Senhor Je~ú, dos Pano, : : 
e Ho~pital d~ Caridade de Florbnõpoli, !i1. :.'.'.:.•' "1( , 

E D I T A L I!I oRãdio depre:;.~~~&~coY.~~DI~\f'LlrE~~tr~=:: ~•.~ ,', 1 
111 

De ordem da Mei'a udminislflltivll da Irmandade do senhor; 1010 GOMES '1
:~~~~! d~'~i ~~~~;;=r~,1~o~~ttl~ed6~ã~·j~~d~~e d~ d~o~~e~~~ ~~~ tíI Distribuidor: . 
levu IiO c(~nh~ciDl.",nto dos interessados qu~ se bcha liber- 121 CASA RADIOLAR 
ta co nCUrrl'IlCIII publi ca, pelo prazo de qUIDze (lã) dilis, a .iI 
!! ootur desta duta, pura /I ve nda de. uma ca.rrela, com mo- li! R. TtfAJANO 6-FLORIINOPOLIS- VENDAS A LONGO PRAZO 
las, c:sm p;~~\r~~u~4)dr~',?eli;:~ ::;~Pllepc:!:~n~~~~t:'no Consistó- li! • . . ' 
rio ela Irmandad<" até 14 de dez"Dlbro vindouro, em enve- 1II111~liIfllilliJlilll:i••••••••••••••••••••III__ 
!tope )'"t;had n , cabend" à Administração recusar as que não _-;C'.', 

cu nvi~;,~1I Q!1uo: l~':~':;:::: ~~s~~S8~ referida viatura encon. .fi!... J11W)~~~ ffS, I .li}., .fllW)~~~ tJ;ú V. 
Ira-se no n. (..,.... Uv n (~"lH"spilul para 'IIerHicac;iin. av 

Consistório,29 dI' novembro de 1941 
Julio P. Vieira Secretàrlo Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de umá 

TODOS 05 RECO RDES 4'16 _________7V_S_6_I_t-_l boa instalação de luz oU obter materiais elétricos. em seu próprio 
COM UM VERDADElP.O 1'V d d " interesse, visite sem compromisso a 

i RECORd Iml'orlaot e fábrica ~~Pln,~s e ~n:s de couro em INSlALADORA DE FLO'RIANOPOUI'S" I Produto ~~:;;r~~~u~:)TCH CO, ~.';(~ri:;~,:~i:;;li~r'~"~:;ln~: riVeenstt~~óéu::~~:~ d~8~~I\~eP~~Ç;5d: pois. _seus. artigos para presentl!s e materiais. elétricos, seu~ preços 
40 nn "R, " '('nha p e rl~it" e"ntH'cimento da ri ~guezia. não tem rival; por exemplo: lampadas a partir de ISuOO. fiOS para- Aos- interes-sados 'nO ADALBERTO SCHER -- São Paulo -- Rua Newton Prado, 36, instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 

esporte n'ariti m o 'd' d ,. t' - li b-"d d ,$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'Por motivo ri.. mudon!;" S , OCle a e voopel'a lva de esponsa U1 a 8S I I 1 d d FI· , l- .
vende-RP, 11 í,rp~:c) rl" (rell'iã" Limitada ns a a ora e Ollanopo 18R conh"("i<!a J"nl'lpl fi motor 

"Exi lt » , Tnnln ,. efJS~ :1 e rJ ml' Ban(o de Crédito Popuiar e Agrícola __I!.U_A._, TRAJl\~<?ll__! _ !ELIPE SCHMlDT. 11 ~ .F()~~_~67~

o motnr. (jlll' Ú anu,r irll n l ~ 

d', 4 HI ' . ti'm I" UCO U<O' de Santa Catarina : ..................11•••••••••••••••••: 

uclll,m-~t-- h pm' nonR ~ r va r1I1!' : 

Nl'gceio lIfg'p ntt' . Iftr , \rmHçf-Il'~ 


Rua Trajano n.(' 16 - S~de própr ia • $ a X) AS.C0 m L. Morf!"n O I) na gpr (' n :legi , tradr, 110 l"'lini~t"rr() du ,\~ricultum 1' .. 10 Cprtilicudv .: ~ , . .: 
l'in riu "E,taol}". y.\:; Il . I 1'111 20 de Setemhro de 1938. 

Endereço telegráfiCO: BANCREPOLA 
Códigos usador~L~~~~~J~~a~, e 2i1. edição • •Dôr de dente ~ 

1 ·: ~:I'liEST..\ ESI'ECIALMEN'l'E A AGRiCULTOREii ! padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •• 
Empreslimos _ . Descontos - Cobranças .. 

............... "..... - Te m ~"rn'5!"~HICon~~e~~ ~O~lo~a~Sa~I~~I~~;JiOS elo I"atado. : das melhores fábricas do país, ,são : 
'li'......... ~.a... ·t~pr'· Fen't\nt.t' ri a CtliXII Eco!lomi ca J:'ednal para a veudu • co Iradas os balco- s d


ri ,,,. A,·(, lic", d" btudo dI.' !-'" rn .. Tnl",,·o, com surteio • en n n e a •• 
t't·r}I: ''!:' trnl . ,. rn j~J'do H Nov u mhro. 

IPaga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados • Casa SANIA B I 1.1. ••de São Paulo. Min'\s Gerais e Pernambuco. •Acácic Moreira \\'1nl, ' lJl ""rr ,,; m ~'I't'"iai 1" 'rOl udminiRtraç:lu dt' prétlio~ . • • 

ADVOGADu 
I, Rccc,be d~~~~~e:~a~~~~sito pelas: Diàrialllenle recebemos novidades :( '( n,,;!lt rn:; P pu n·c't,' r t'.'-: 

:\(;;lI'" l'i\, jf' I' ('I"H!' rei" j~ I c J\ d i ~p ( , eiçl\1I (r l' tlrada livrl') 2% • • 
\ j-.... j · ()\{lF l)j : n t ·!{ 11 í C / C Umi""l" 5%

!, ~: ~: ;:~; ~:: r::~'\:i " ;~: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : 
~ I rl'! (,1)1' j' vP lltimentoB (-'10 t ~J · e e 

W"=.=.=,..,-.- ... . . .' I :,. btaduuis e Munlclpalb ••••••••••••••••••11•••••••••••••••••• 
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o_ AtIIItic OI 

fk,tttI/IIIS 
- Esta pnJY 

DE POIS de annoa d. P"QULrU 
aperfeiçoando um novo proce_ 

de rabt iC'lIçÍid. a "tlaol te lança um 
,)l,Ó~o ' oié~ ~ ~~ndooQ numa ~n- ,,~;
" saclonal expen cnaa .. de mal. de .';': 
. 1.600,000 kms:'r~~nz,a~aern Flodd~;1"\ ' 

U. S, A, Façá ,ú~~ ,exp'í,~ieoo. é(irii'i •. · . 
este novo oleoqtie t~m, ii~á : pelliéui~ ' 

:~:2:Sp~:~: r~:iS;~::i~?r~S~f~tfeCJ:= "':' . 

prox~'ma ',_v~z, .:.~x~,~r:i~,en,~~ :,..iii.~b'é~··' 
~~~L:::::::=z~";""""";,;~",,,,. ; o· novo Atlantfé , ~otor :tliJ! .) .:~ " 

".I~...rAj.tIC ':gIPR~ ", 
; c _a. u....... pot perte: ela 
, _va , o li. Derd Gucia c "'"'" 

- Rultza.ec boico, tivtl e: fel. 1I 
C nKIIt~. o en'eçe: rnelrimo 
n!.l da pt'c:04eda _h«ita Ca -----~ Com08111v18'. lurdez cilda d. OIivcin. Wba cio MI' 

O ESTADO esporliv~ cas~e·ovr~.I's:··~t ~~cóa:taVrrfh:oo,"'..•I ar 

l
] .. 

~. I~~~::J:==::~ 

· , e:m· . ·· · ,.bs ~:~a~~:~~~:!.~I~---- '. I ~OfF~~~:::'IK~~~I~:' ='.:r~-_----' --,
dez catarrhal ou zumbidos ,: .~1lOI licloeo dttuar _lo'. 16 co Joeq"", .... 
ouvidos, ou se o muco na...l . 16,30 hota.. fu~tiYaJDCnl~, a R __ , 

I;::ta~ap~~~eZi:~e~:t:r~~og~~ I' a..... ' .......ua.oao... .. 
'I estomago, ou affectando os in" ' -=::::::::::::::::::::::::~ I AmanIIl.' tudc, o Clube: ::!ic:. <;-.:.:. 
testinos, alegrar-.e·á certamente '1"- R. . S de Noycmbn>. , de> ..trá · ~ 
de saber que esse estado doen· 1 MARIA DE NAZARETH. ' to, ckUclar6 oa ICU_ ~ - • • 

I. tio e tão aborrecido desappare-I em 'i'óo"irie de: RUI ' ~~' _ : com animada Dominauclra, abri · Hoje,,, ~ ...... _ 
. cerá . em muitos casos, tomando : Ida ' c"'N'arblil ; U ' têm o 1but8da ~Io J~n .Woacir . ruo nu- ck ....... .. 
quatro vezes ao dia uma colher ' prazer de ;jjarticipar .onu - VIiJa.telÍf,\ docato .. ~ _ 

. das de sopa de PARMINT, que cimento dé' seu irmãozinho ":O " ~> Emato Ria enbado. Arma.en. t ,......... ..... 
;.',', '\ '::::; '::.';;:,~ V, S. poderá obter em qual~ I' CANTIDIO- NICOLAU Cóni:eitui'do " é:oriicrcante data" 4.otmcu>r- - - .. 

quer pharmacia. Fpolis.,27.11.1941 praça; tegiemy, qlaiata.r.,ira. ,..t_. receberia ................ 
A melhora é notada desde o de súa viagerh ·de ":neg6êio. _ .. pot .t_liotticato, __ 

f~;::i:a~i~'aciter~;i~~ç!~id~~ Estados Unidos, ' ot.de ,;· Sêd~. tendo (nlo bA 1'1"-' 
dos ouvidos. a dôr de cabeça. ~:I;:t::t:elsts. "" 

Ia somnolencia e o entorpeci- Por telegrama ~~I~i.Cld:~;:;~~;1~1~~~~':;:::Imento do cerebro desapparecem bemos haver ral~cido, _ .... CIII .... 

..."......... .,........ lgn~rll1~lmentc snh a influf'nci a onde residia, a Ca.peDC.lM lI. _Itonificante do • tratamento. A d. Herminia Antunes V_..... DO 

: :'oe;::ci~:n~~fac!o~ d~e~;;~t: , e~~ pertencente a destacada ck Ihm6DI~4':'a':; 
.. ... .. ,"' '' ''' -'. '! '" lia gaúcha, genitora do sr. .... 

'I muco nasal para a garganta 
1''''''''''''''''.''' são outros symptomas que indi- es~oS~~:I~~':ne~~:~; seu cadá. E~s~s C\lflOl ~plf_ntarc. 
}';"t~:'m\'~~:; : ~ :i !~~~I ap~~:se~~~ e~~i~:t;~rh~~~ ver teve loear, ontem, nó Rio. Fe~~~rad .19!~" no UIO 

este novo tratamento, às 16 horas, com grande acom o e ',.<:-'. 
panhamento, da casa mortuária. Terminou a"'23 40 COfrtotf o 

Compra,- na Cf SA MISCE à ~ua.Mauá, 100, para. o Ce prazo estipulado ' daDa CeroU.l 
." , .. . 1 LAN..EA é saher economizar' m.térlo de S, Joilo Batista. na Pizarro, ex~tClII\l~" de /It, . 

""" ", ,. g~ncia Postal Telqr6fka ck 

[11 C a rtazes ··d o d 1-a Malra, para apres't Rtar .td.....____ _ _ _ das acusações que ~'l bc .ao lei· 

tas no processo adlTiiniâtratiYo 


---------------- instaurado pela Direto·rili"R.cIo· 


I___~L___ SA.ADO HOJE ~:!t~O~s~,::~~ios e e Tel~lral'" 

CINEREX IMPERIAL CIl!EH01D60F~N Camisas, Oravalls, Pli.me~'·II - FONE 158i - fi ro rI" ir. Melas das melhores, pelos me;
I A ' ~ 7,:~O hor8~ : - A,:07 . ~Ol: - A's 5, 7 e 9 horas nores preços, só na CASA MIS· 

a8 CELÂNEA. - RUI Tralano. 12 

1° NO campo Inimigo M* . «S' •iO s~o:~r:e:ue Penhor de honra 2" - Contlnuaçilo do s<lriatlo: aqUln" '"ger 
Compl emento IJliejonfll D 1'.13. Complemento nacionat D,I'.B. Asorte de Tlm Tyler ~~:~e;:~u~~b~~ 4u::,ve~~s; 
LOUC08 da Agua Doce (sborl) Preços : 1$500 e 1$100 Complemento nacional U,F,B. 1:500$000, à vistA. Vêr e tra-I Preços: 2$000 e 1$50 u Llvrf' de Censura Preços: I$õoo e 1$000 tar à R. Felipe Schmidt, 81,I lmp, até lo anos. _._ Impr. até lo anos das 12 às 13 ou das 18 às 

19 boras . 
"---''' - '' -'-"--~-'''-''-'--'----~----------~---- 492 5Y· 2 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Unidos,'ot.de
http:Rultza.ec



