
SECRl.1'.~R10 DO Dt:PARTAMEl\iO D MARINHA.. "O n:. 

ITUE A RAZÃO P1t ClPAL Q(J[ 


EXE<'l1TADO CO~t A \lAXJMA R \PIDEr. "NOSSO PO\'O E NOSS PÁTRIA ES

GRAR TODO O ORIENTE" ... CONO.u1U ORo RALF RARD.

"............,
OI... Ia. 1611CO. • n.· .10 I 	 ."I6M:............".... coIaorar na ....~ DMar. opr••alo 
N;:'~;a · i6nlue, 5 iR) - gm t 	 Londl'es, 5 (R:f~ ·Agóra 

que a sltnação da ·· esquadra 
::·.:católicos, o pl'imás da 1!!;l'cjn 

nlensagclu 'dirigida a todm; os ·· "~·;o
francesa está em fóco, :depóla 

. Católica da Bélgica, declarou da conferência entre o marésJtadio dlal PHaln e o ministro Ooe 

de colnborar {',otn os l'ogilnes l'ing, o "Tilnes", revela, en\

que .. os fiéis estão IlroibidO!; 

de opressão", O MAIS ANTIGODIÀRIO { DE SANTA CATARINA Iclcgl'Rma de \Vashington, ·que 

Depois de :\firmar li llü as Diretor'gerente : "AlUno Flores 
 vál'ias unidades francesas se " 

condiçõcs da Igreja Católi('a encontmm em Dacar: o coura~ , 

. na Alemanha são Intol<'l",,·<,i~, çado "RicheHeu ", os cruzado- · 


res 

verdade, a Igreja Católka dl' 

o cardeal \'a n Roe," diz : .. Xa ANO XXVII Florianópolis Sexta feira; 5 de Dezembro de 1941 N, 8412 "Georges Leygues" e 

"Gloire " , três destroyers, al~ 


seja um I'egime fa\"orá\"el para 
 guns submarinos e seis ou sete 

a sua missão di\"ina e tra\)a
 navios armados, 

Ihará com os ral.úlil'oS pela Em terra, segundo o 
mesmo 

manutenção ,Ie tal regime, 
 despacho, estariam um batao Papa e a Polônia mártir o OLHO DE BERLIM 

lhão da Legião Estrangeira, o 
6° regimento de artilharia de 

Por isso, uS eató!ieos são )lroi
bidos ,Ie ('olaborar com o re Londres, 5 (H,) - Segundo Inia, A <'pistola do papa mani- namora a esquadra francesa eampanha e o 7° regimento degime de ollressão e sua obri notícias vindas de Homa, tn' s fesla a sua profunda eSI'ernn- infantaria,
gação ('onsiste em trabalhar mil prisioneiros polonesC's, re-I ça de que se está aproximando ~,llI\(lreN, :. (n.) -: 11 "llrresllOlI.,lellt" tio "Ihlily ~;:'ilresS" , 
 Existem ainda em Dacar 70contra éle,:\ confianç,a e o 	 eOlh.idOS ao ,'ampo de ,'oncen- a é)J(l('a em que a Polônia se ell~ F,sl.O('!lhllll, t"!mlllllf'flI' u" S.·I'II }"rllnl flU", di' uI'"rdo ('lllll aviões, nove dos quais hidrobom senso nos ajudam a re	 nação de Oswiel'im , na Polô- reeri; lIe rá, mais uma vez, Iilliorllllll,loeS de h,!u fOllte, ll:~ nltnlllles s" IIrolHlriolll 1l. lIblllltlO' aviões, e, em maio, chegaramsistir, pois estamos certos de 	 nia, jlrinl'ipalmente mem\)ros O presidente polonês, SI', IIU" lo,\<, o t"rrltorio frllll('I's, suho IIS I'ostlls do AtlIIIIUI'll, 11 alí 25 tanques de 22 toneladas,que nosso pais será restaurado 	 das l'Iasses. intelectuai s foram IItazq uie\'icz, igualmente, re- ZOIIl~ ,111 lIJullt'hu, Il AISí~('h. I-I,orellll e mllls IIlglllls 1101lt. llS es enviados da França,e se el'guel'á de no\"o " , 	 exe('utados jlor ordem das a u- cebeu, do pontifi<'e uma carta, trllteg'lcfl~, IIssim 1'01110 hhertllrÍllln to<los os llrlsiflllelros frllll


toridad<,s germânicas, exprimindo simpatia aos 1>010- ceses, sol> 11 ('oll<liçiio de filIe 11 eSfluutlro <111 }'rOllçll fosse ell-
 As forC.. ru••••
O sc('relário de Estado do neses, cujas cOlllunidades re- treg'ue il Alellumho. O "'Ueit'h" - CI1ncllle o corresllOllllellteDoanças dos ouvidos, 	 r.llr.......... Itli. ;
\ ' atieuno, cardeal ~lagIione, ligiosas e organizações católl- - terlll, elll Sl\llllh "l'lIrtll h~aJl('II" mil to."us IIS I'oltinius .frullce.Darlz • garganta 	 Moscou, 5 (H. T. 1\1.) .o..:.::deu ao núncio apostólico em cas, que eram multo numero- sns, ~\() I'USO de serem UCCltus essns olertus IIClfl g',,·erllo de Anundlt-se nesta capital, que·:

Dr. NILO VENTURINI Berlim instruções para que sas na Polónia, ao arrebentar ),Ielu. as forças russas retiraram-se · 

Assistente do PrGf. J. Kós :~teg~:~:'~~~ u~':e;;;~~7st~ltj~:~~~~ ~ey~l:r~~'t~l~it:~d::n~~r~~~::~:aas~ __I!-._________________.. lIe Klln , A artilharia russa ' 


do Rio de Jl!.n~ir\l, continua a martelar as tropas ' 

dendo pclos prisioneiros do Sabe-se, ademais, Ilue agentes Df. SAVAS LACERDA inimigas, 


ml'lIto de SItU l e Pública l'a~ll~~'l::: ~~~~~~~i:~;nbém uma ~:n;'~~:~~~o';uo:~;'~~:~'a~~ f:::= Oculista do Cantro da Saúda e do Hospital de Caridada 

E pecllllisI8 do D_parta, 

de FI\Jrillnópull~. , 'I T" , ' " IEx·lnleruo do ServIço do Professor LeOllldl. Ferreira I Ix-est.,l6r1o do. ocaso do «Sr_Ji~.'
Con~ultas d~8 \:1 às 15 ~~111~~f~~I~~~t~r:~I~il~~~ ~:~~'~~nl;,~= ;\~~,;,'i~nr~::~~,n~~tOeJ:;l~~~:~v;:~ Servlçol do dr, Gabriel de Andrde (Rlol e dI'. Pereira Gomei (S. Pllllol Nova Iorque, 5 (R,) ~.. Os ·,
h()r6~. - Dillrillm~r,le ra simpatia aos fiéis da terra 	 l'am )lresos e removidos para Cllnlca e cirurgia de: OLHOS. OUVIDOS, observadores desta capital · 

ConsuIt, H. Tn,j ,110 33 de C'osdns('o, )lor ('ausa das per-	 jlrisões de onde, passados pou- NARIZ • GARGANTA' acreditam que o cruzador auil-·' Sc;b rllrln 
se~uiçõcs à nação jlolonesa cos dias, foram enviados )Iara Cun~: Vitor Meireles, 28.-06S 16 às 18 horas, trallano "Sydney" tenba iildo· 

R"sitlên e ill H. E-tl'ves a Igreja Católica, na Polô- o camJlO de Oswieclm, ({Cf.: C, n,elheiro Mbll'a, 77-FLORlANÚPOLIS. afundado 1101' um "couraçado ..,
Junior 1;15 - Te!. 74~, de bolso" que acompanhava,o '. 

$Ç 
corsário "Stelmark" em a1gu"< -DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO Reforeos para as R.foreos p.r. o mas de suas Incursões, frisan-Ambulincia para o forcaS do .eixo- g.n.ral "lalsl do que é duvidoso ter um cor- .exércilo brilânico Londres, 5 (Rl - O ritmo 	 sárlo, com a velocidadedeliL:Lishoa, 5 A(R, ) - colônia CLlNICA GEQAL da. batalha da Libia diminuiu Angora, 5 (Rl - Forças nós, oferecido combate . ·.·ao ;

-Iu'tuguesa africana de Louren visivelmente , O general von alemãs, que estavam destaca- "Sydney ", que tlnba··a veloolço :\Iar((ues efetuou uma co
leta (( ue l'elHleu 54 ('0\11os 	 DOENCA~ NERVOSAS Rommel conseguiu, com gran- das na Criméia, estão sendo I ,djõia;;;d;;;e;;;d;;;e;;;3;;;3.n.ós ·_:;iiiii;i;;;;;;_-.,Ie 

de habilidade, manter podero- ~ enviadas em .socorr? do gene- i j iiiiréis. para a e01\l)ll'a de \11na Consultório: Rua Vitor Mereles, 28 - Das IIt às li horas sas unidades nos setores de ral von Kalelst, CUjas tropasamll11lànl'ia, dCSI inada ao exér Residência: Bua Almirante Lamallo, 38 - Tel. 1589 Solum e Sldi-Omar, e o 111'0- continuam em retirada do se Or.
dto britànko. blellJa mais sério, que agora se tor de Mariupol. 

Poloneses condenados à morte 
 apresenta ao comando brltâ- Informações vindas de Cubi


Zuri((ue, r; (Il.) - ;':e, ~undo O general Sikorski Centros populosos nico, é impedir, custe o que chev adiantam que os novos 

informa o jornal "OsldeIlIH- em Moscou reocupados cllstar, o acesso de reforços exércitos russo,s, organizados 

C'her Bpoba(·hter ", Illuis c' ill {,o .\los(·oll. :; (IL) - C'1)('gol1 fi :\108('011, 5 (H, ) - Anunda ·· blindados do "eixo" para êsses pelos marechaIS Vorochilov e 

)J()}onefoies f 01'<1111 ( 'OIHlt'IUlflos i l c'S l a {'apilal () ~t\ llf'ral ~il\()l'sld . ~t' Ilue ontros dez ('ent l'OS 1)0 importantes setores, Bmlen!ly, ainda não entraram 

lltO)"<', lU))' nUl trihunal c!-\pe - ' C'OHlHUduUlc>-dwfe das forças )Hllo"o" da área de Hosto\' io
 A situação das tropas <lo em açao, 

('ial, ('011\ s ,'clt, (OU1 \\'lodaw,,1\.. I polulltl~a:-: . (11' (0 \ ' iajoH ctn l'Olll  mlll l'(,o('llpados pelas tropas "eixo" nessa região parece ------ 

CONSUL 
Ilor {'rime de' n's i!-'I{',,<"ia al'llla- pallltia <los ( 'olU:lIHlalllf's polo (10 ~e llera l Cal'itono\". insusten(,Í\'cl, porquanto seu TOSSE? BQONCHITEs? 

ria aos ah·mã(\~. JlI ' !-' PS n H nl'lssia (' do t'whai- -_ ._-------,--- abastecimento é dificílimo, Só Rua Trajano, 33. . . c' 


Diariamente da. 15 68
Dnas oul ras s t'1l1 ('l\c:as clt· ' xa rJo l' da I)olônia, 	 podendo ser e\wiado por mal' 

17 hora...
lnorle. por ofl'llHa!-' sP1l1f'lhall- : U ( 'onli~ !O;{ll'io do 1'0 \'0 para 	 ou pelos ares, Parece evidente 

RESID~NCIA: . 
tl'S são tlOI ida<1as. cl e O1ltras 	 as I tt ' lac' tu 's Ex1 (·ri or(·!'., SI', ~Io quc o comando alemão conse

AV , HerclIlo Luz,I89;
par1es do 1f~ITit(I1'i l) pO]OII ('S , : )otO\' ,l'p;' l'IJell o gellel'a l Si  guiu receber importantes re

~lídJ(l('l Uafl'()\\'ski til' 1~1 anos I }iol'ski (. sell~ ('oH1l'unhci1"os, Agências e forços, vindos )leIo ar, de Sa Telelone n. '151. 


lonica, Brilldizi, Nápoles e
:~71 :~~~:~~>ê~lf(~i (~~Ol~:~:~:~:~:!o:!\, ::~~ ; -~(t mISd s . Gra\'a~~I~;~, Representações Creta, durante a noite , As atl 

..as (1<~llois. por 1('1' . jUfltauwlJlc' \h'ws d as Illeihllrt's, (ld ..s nl\; \' idades da a \'iação nazista f LI"-lIN.\./ FORTAlECr! Um DOlO «S,dla," ...... 
, C.i.. po.t.1 - 37
I'om ou.ros ('~<-o lal'l's , ('m se-' /lores prc.;" s ,Ó ',a C'\,,'\ MIS 	 ainda são consideráveis,RUI Joio Pinlo - 5 	 Oamberra, 5 (R) - o mi
IpllIbrn d" l !<:·:!I, "pal'lie' ipaflo 	 CELANI:: '-\, 11,," Trai . llo. t2 Os círculos autorizados des- Relae6e. .nlr. O nistro da Marinha australiana 
cl l' UBla uç-ão auti-t-;' l' l'lllúni t'a", ' Homenagem ao em- FLORI,4.NÚPOLIS ta capital não duvidam, po- V.llcano • EE. UU. SI', lItakin, declarou que os es

rém, do êxito da caJJlpanha, taleiros da Austrália vão iniA Suica vai ser . baixador britânico Sub ·.gonlo, no. principal! lIlaS admitem que a solução de Genebm, 5 (R,) - Noliclamuncípio' do E.lldo, ciar Imediatamente a constru
17P, ção de um novo cruzador paradesrespeitada IUo, I ("Esla,lo") - o lllli- finitiva póde ainda retardar se 1I0S círculos do Vaticallo 


:\ladrí.;' (\~nitecl) ·- jl ('};- elo d j ' i tl1l'l'l'l\sa jUllto ia Plllhai alguns dias, qlle, em I'esultado das couver substituir o "Sydney".

Jlnc-ho~ diplotll;'11 il"o:-i li .. f~t'I ' ll il _'i1da da liI ,!,d al(~ I'1'a . ;:';1' . IL ~to sações havidas em Roma pelo


IIlI!itAa trlale, IDe. amGr T
illdicam qllf' a ..\lplllílllha \ 'ai 111', ol'('I'( 'j'PII 01111 ' 11\ 110 .foquei 	 enviado do presidente Roose MORADIA NO CENTROVai ver se salva... 1'tlD. broDqalt,,? s.tA. co. loa_')}f.'(lir ao g:O\'j'1'1l0 !o;lIir:o que c'x- l ' 1IIhl> I1IH almú~() ao S I', NoC'1 velt, SI', Taylor, será designa Ahlgllm lIe um ó'lmo lIobra
pulse lodos os ddaflãos in g: le - ('harlt's, (>tuhaixadol' hl'ilfllü('O do Ulll embaixador dos Estados

:-\o\'a Iorque, fi (U, P , ) - A 111 lei de NONO 8enbon 
.. K , 1\, ('," ('aptou uma infor do, com todo o conforto, 111

g(-'s (Ia :-:'1IÍf'a. Os lIH'~lllo~ clf'~ - 11 0 Bl'a~il. l' ao :'; "flllCl c cil'Hr ~ te CONTB&TOSS• • 86 ..I•• o 
llla~ãu tia "13, B, C,". de Lon	 Unidos para a Sé Apostólica, to à rua Tiradentes n. 14, e 

lHlehoR nTlI~tll'ialll {pl(' a :\1,,-	 ,e,iiio!-' r. llal'olcl (;illies. <Ire!', se~llnd() a qual o <:Oluan As perdas alemls Simultaneamente, a Delega mais um vasto lIa140, próprio 
Jllílllha prf'Ip.1JfIC" íl )l l'C"s01l1al' :\0 ú,~a)Jp l')JlIHl'am parte fi- ,Iantc-chefe do exérl'ito ale ção AJlostólica, em Washing para escritório. aito 1\ meF
11111 pr()~1'allla l'e\'i~iul1istn ('Oll~ , gura~ da maior )ll'oj{\ção n a HO- mão, H1éu'('('hal \"011 Bl'auC'hils

em ROltov ton, dlefiada 1101' monsehor ma rua n. lO, Exlgem.al' ,,,
tl'U a Rui~:a, l'ierlade bl'asih.' ira. Cigognanl, seria transformaLondres, G (11,1 - Não há 

,lionnl, afim de________:iõIIIilr-.I;tt5J______IlU!D3I__iEo (·h. f:i cglli ll para aeonterfrentea 111ofen-eri -	 (erêncl88 Tratar a rua. Fe' 
nesta capital nenhuma infor da, tam\)ém, em Nunciatura JIpe Scbmldt, t9 (CASA DAU
mação precisa sobre a situa A[lostólica, RA),médico especialish em s i\'a russa em Rostov. ção na frente oriental. Os cirOr. MADEIRA NEVES As . operaeóes----- l'ulu!; autorizados 10ndl'Inos 
rc\"elatll , ))Ol'él11, (lue os cOlltraem Taganrog atallues russos em 110stovDOENÇAS DOS OLHOS Loudres, r, (H.) - A emis	 DII. Josephina S(hweidsonprosseguem satisfatoriamente 
" parcce tcrem sido bem opor

Curt4f1 df! AJIc:,rt,iç~'HIII('nto c 1.. ' n1'" Pr"tlt~ Jt 110 lHo dt' .'Hnl'lro SOl'a de :\rm,,('ou anundou que 
Consultas diariamente pela ta~e~h:~sdU ~~ ~~ l~QrhaQ:as ellll'anlc a noite de ontem fo t\lnos. MEDICA ram IravHrl os ~angl'cntos conl Consullório: RUA ,Je':i .. I'inll ' D 7, "',hf/Hlo - FlInu : 1J(i7 De Moscou, informam que Doenças de senhoras e crianças, 


11",itlrne lll: \(UII I' resiclenle Coutlnl!n, 2:1 . rm a lemães pcrderam na bata
hilt e~ 11m; f.;uhú l'h ios de 'Ta
).!; U 11 l'og. cidade situada no li- CONSULTAS: das 10 às 12. dls llt às n horas 

lha de Hosto\' 21.000 homens, RUI F, Sehaddl. 39 (lOb,)a 2 ~:"'.,IL..«it 111.. - a;w;\íIü:~ l {l ral sc·jp ll f l'ional <l o Mal' de 
cntre IllorloH e fCl'idos, sendo 

~ t. ... .:;~lf. ~~..a1.~M7.~;?7. 1 ;~1~::;~1 I~ (~,t{\~' i1~~.~~~('n~àl~l~~~~~~lt~: ê~ses dados ainda incollll.le
tos,CLIN'CA ESPW A. LlZADA. D"'S MOLESTlAS DOS llU'1111' em ,lirec;ão a MarinpoL 

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS.Ouv'ldos-Nar·lz..Garl'qnta-r.abel'a-Pesco"o I)s ",{ \·on , 1>	 Dr.' ('C ' i!"s elo gt' n<'1''' I ',. " 
4 :iIr. U V . \I II\lPiSI ';'0 "p"nas g1'(1)lOS dis- I r NARIZ, GARGANTA

Dr . ARMINIO TA Y A~<ES ~ ;::r~,e:~'(ls"m ncnhuma nni<ladc Especialista: assistente do Professor Sansonp~D5P"nfnN_ r /, ~~;j ...:tr.n(1' rl l , TI,' fl " ~ :!n l.,;ll n) I () 1'01'11101' !-,(l\' j,;jj('() ~\('I'('S('Pl1" l ' do Rio de Janeiro, 

..\ ~ · (i\If)I> . \I · lIl ·: S I' ,·d {,\ 1'1 / (/\\( : 0 DOS (llT.ILlI>OS 1 "" 'I"" I" a lelt'i"s jiÍ forall1 ('1'- !V'NH~ RECONntTÚIN;~ ' 


11 10 à8Consultas 20$000 Operações a combinar 1'."' " '1<1" " ;IC'ICI~ ('l1SS"S na'l,(( ' I" TON,ICO POs A~~:~~~~ Consulte.: pelÂ,1f8~~~~' d~~83 l\a 6 12 
(f}n :.n tl t('lr ; r. HUIl ,J t no P i nto, 7 . T (.J, 1.p il . 1\ ",-i dcll (' in, ' 4 :-111 \ 11'1'1111' t ' 11 111' P Pl1Ol'1l1e a pl'PHtl -LAB PHYMATOSAN- Consultório: Ru:: Vitor Meireles, 24.-Fone 1447

' ~--;;';;;;-" - . - . ..-~iõIi' i ;:e, ',, ~~lC~;:;'.'i,b,~'~"~'i~l~~~l~~~~st,an- J~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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~ru~. 4 (~U~rI) - Aca
ba de .r tormado o nmo 10II il[olgrlin[il~ ~! Hitler LIra Tênis Cltbe l ~mo Llbanb, 80b • cberta ele 
Am~lld Daouk. O novo pblne..

de ".,p. • n.ut.NOTa 10"1_, NO~l1\bro f~ de H1tkr na-rer pronunc1ado seri que Hitler nprrava am~- DI. • •• Cone...to t~ complle-. de dez mLn1akoa, 

Hora", K. h\er) - FoI • mab lIe\I dbWl'8O. E o po\'O 4lemlo drontar RooIe'rell? Ou ck.)a- rt~ntando !.Odas as Coam
DI•• 13 • '4 •• ar.nele -'01,,,. com 

nidad do Ubano.Im~~~oJ~ =-:~::~ l: ~,l~;n'~r~~~':si~!II ~~ Ir•••'''0.'': Ali". ~Ia prUndr"a "u na 
CIlQO qu Hitler pronunciou hrer", quando _ \"tnffcava cw de \"Oltu ao litU w&lopn- o) VERDAGU.i:R O";, fãritasticõ ' '"~quilibriata. mala- sua história e em ·córiSêltu~ncl. 

I n~n~ m MUDIqUI!'. O P nte a $li" Iluatnc:l prtml~ho, alrlbulndo ao. )u- .• bari.ta .do'o Casino da Urca ; da proclamação ><oà ,:.jil~epen
~YO notte.ammcano eu ~ . () ~uldado. ~ ch fe do,R Ic,!l, ~~ .• iUf'rT. Q.U O RI:~hpro

palavTU do ditador .' rnao alemao ' tem 'seu · fundamcnto~ . vocou. Naturalmente '!" l:Iltler b) ROSITA C'ASTILLO - - intérprete das ' canções e~~~i~o~Pl~~~~·t:~:~f~~ 

c:nm a mais dtsConc~rtailteiri- Há 'apenas ' dois anos atrás 'à ' não se esquecé de que as :expo mexica.nas e portenhas. Perfeito imitadora ministério das RelaçõêS';' Elctt 

diferença. 03 príÍicipàis jcii"i1àis sua presença nesse local deter- liações de que foram vitimas da pequena artista Betty Poop riores. para o qual foi '. escolhi~'o 

do pata t.rataram',âa~peça 'ora- minou li destruição quase com- os · judeus forneceram riqueza do o sr. Amid Frangieil. '
(desenhos animados); 

wn. com a dlapllê~Í1cia cal'aC pleta de todo o edificio. Hitler para o Estado minorar a situa
 c) OSCAR SOBRINHO - virtuose da gaita.
\oerilUca qut merecem os noti- escapou ileso desse atentado, .çãoaflitiva dos arianos ale
cl6rios m Impai"tância. Na que tornou o local famoso. Imães. O ditador alemão, fazen- MESAS À VENDA NA Adcio Morei,.

veroad - o :cárisaço da popu- Mas, escaparia outra vez? A do referência novamente aos 

lao;Jo norte~ainericana para Gestapo naquela ocasião fa- judeus, quer fazer o povo en- l:~e 10.1· O a l~ i a Nl ° r i t'.I ADVOGADO 

com ai ~as do sr. Hitler vem lho\! fragorosamente. Não po- xergar através da cortina de '- _ ~ Con8ultlls e psrecere8 

ando demonstrado inequivo- deria falhar novamente? São suas palavras, novas oportuni- Açõe8 civle e com~rcill18 


camente h! algum tempo. conjeturas que os responsáveis dades de recuperação econôrni- VISCONDE DE OURO 

Ent-rétanto, não, o discurso pela integTidade do "fuehrer" ca. Hitler esvaziou o estômago Cautela com os ex-comandados 1\1 I S a A' PRETO, 70 


d mUeri/; mas as circunstân- tiveram que fazer. Marcando o alemão, e agora. para desper- de Weygand I l k _ ~~ Fone 1.277 

c1u que"o rodearam, apresen- local , a data e a hora em que ta r-lhe o ánimo para a guerra, - OI C De Bo 

tam certos ãngulos que não são pronunciaria seu discurso, Hi- mostra-lhe apetitosa cenoura. , :\onl. .r()I'<JlI~. ~ (..\ . 1'. ) . . ' oe~a e O~!~l!ia, alfrlnér~ I~____• _____..1 

~t.uldos de interêsse. O di· tler teria motivos de sobra para Segundo o ditador alemão, l ma nullo ('llIlssora <Ia Ar~I'- . Silva, leMale ArIIllu -------..--- 
tadar aléinão reafirmou. pela t.emer "qualquer coisa" que po- aparentemente, um cidadão l~a. (,~l11ll'ol a tla pelo ~o~Ílrno ,\!' Silva e IlmIIla, lub-le- O. t...qU•• 

mU .m!i\ vez, que tanto · o dcria vir tanto de dentro como que teve sua casa roubada e \ Idl1, (l!s~c <J~le '~s .OII(.,~ls..SOI-1 ".' nente) I~a~~ S~~a (;u- nort.......rle.nol 

"tront;;'de guerra alemão como de fóra do Reich. que trata de adotar me<i'das de dados (' tllllC'lonal'lOS pllhll<'o~ ~~~tesÍlv:~ e~pal:~ÍDi~~ Nova Iorque. 4 (H. T.) - "O 

o wtrónt" interno estão inta- O fáto é que as afirmativas proteção para sua casa e sua 'lU(' se .1( h,1\ alll sol! 3S ordens Irmi, cunbldal e sabrl número de tanques de fabrica-

c\.o!l EUnquebrantáveis. Se isso de Hitler vão perdendo a con- criadagem está pedindo novas elo g'elH'ral W\'H~allll , 11". \frl (:1 allos da lnesqulCh,e~ cão norte-amencana que par
~ 'Itrdade. com referência à sistência. O cuidado preparató- pilhagens. Assim encara Hitler do Norl~ , loram :,,\\ ...lIld~s _'h'l r , ~oavld::r OI P& tlcipam da batalha da Libi?
ITA 

fre.n te 'intel'l1a. que necessidade rio do discurso. de Munique. as o preparo bélico das democra- '111('_ as 1lIll:IS St'H'ras PUntÇO<'H ~:~~sa: ~:::In:ati~ a1 (:~~In~~i contmúa constituindo segredo 

~m o':.sr. Hitler de fazer essa medidas de segurança adota- cias. IHera,? al.llc'''\.''8 a '1 ua1qIlC'l'.s 8 horas, na Igrela de Santa Te- militar. Acredita-se. porém. 

comunIcação ao próprio povo das. a antecipação da data e Talvez o cérebro alemão pos- p<'oH"'l !jlll' seja slIl']n'eclH11Cla reslaha IAzlIG do Orlans), IIcando, que se eleva a mais de mil" _ 

at~mão ? E. se a harmor.ia in- certas passagens da fala hitle- sa receber êsses delirios hitle- ll? .at~ (~C ~1"H~rtar. para... ~elTi ~:m;:~~~::ém a:~a:~~::: a~:'S qUI escreve o "New York Times", 

uma é tão inquebrantável. riana indicam claramente. que rianos .mas. será que Hitler t~1"I0 1ll1lll.lg0 : A I1Ta~!Ulçao a-

por que Hitler reconhece que 'J cérebro alemão começa a per· pretende que o mundo civiliza- "tt'sc<;.nta\ll que.. nenltnnl :====================~ 

há um "Iront" intprno? l er-se diante das duras reali- do escute com seriedade tanta tra~J(·:s (I e\'.c yCJ'IllltIr q~,,: al

Os :mais destacados observa- dades que o ano de 1941 apre- incongruência? Até quando I.craçoes. poll~tcas 011 111111tl1reS C ASA MENDES I 

dot:es. ·. entretanto. corroboram lentou à guerra nazista. imaginará Hitler poder insultar possam .1~l(~l1?-I-.!O a comete!' ato ..c:i ' 

pl liamente com o depoimento, Afirmações há que afinam a inteligência do mundo livre de alta II alça0. ' 


r:~~~l~oi'~~:~'i~;!~~~ ~~ ~~ ~e~t~~I!dé~~~l~~:iSq~e~~sd~~~ ~ad~~:~ ::;:~I~~~ que ofende LAf~~p:a~ah:~ ~:"~\~l~!~CE Vende em c ,(~~-; L:~~~r~~NPr~~~jS nacionllls e '1 

lemànha .máu grado todas as mães têm o direito de atacar e,trang~ir8s _ 

v .s . afil'mativas de Goebbels. f}uaisquer navios mercantes ar- LARANJAS - MANGA 'i - PERAS - M....ÇAS - UVAS 

Tanto há. que o recente discur- mados navegando em zonas be- T d I Vürilldlssi mu sorlimentn de bombuns, chocollltes, 

odo "fuehrer" foi antecipado ·igerantes". Essa afirmação de amancos e uxo para Praias lt~hl8, bi<coit,'A e con~t'r\'IIR 


dentro do maior segredo. O Hitler é de uma puerilidade Temns sempre "'rande e vlII'lado sortimenlo e.rn lodlls ARTIGOTOS(PKARA I'RETSEGNOTES PADERANAFUTAMLANTE 
mundo sabia que Hitler pro- ~hocante. uma vez que a Ale-" GRANDE 'S • DE AR J li 

nunciaria um discurso. mas fOl :nanha já atacou uma dúzia de 118 côreF. dt' sde os tip('8 mais liDOS !lOS mllls barat()~. Cigarros, isqlleiro~. cigarreiras, piteira8 com e sem 

marcada uma data errada. E c- navios norte-americanos desat'- Para l.b~l:i~;J:ç::!o~:l~~/oc~~Opr~~e ~~r~i~~enle na nitro, ch.. ruto~. ele. 
vidente que só uma delicada si- mados. E esses barcos navega- FABRICA DE TAMANCOS Arll6ticlls caixas de charutos finos para I'rest'nte. 

l uação interna determinaria vamo não em z~mas beligeran- Aceils pedidos psra o interior
I 
essa cautela. teso mas em águas livres das ALFREDO LHEUREUX 

A'presença dI' Hitler na his- Américas. Um único dêsses bar- HAHREIKOS - (OllllU6 de BI!lUH8~Ú) Pr8ç8 15 de N ,vembro, 21 

~ ' . -_-_-_-_-_-_-_-_-",:-::~lo~v:.:=~I:-:'C~I========E=~~ri~~u~~::~!a~~~~~~~~~~ ~::-~-=~:-J=~-:~e=-e:-::::-~-=ã?_s=-~_e::-i~-:-~_a-=er_:!.=-~~_eS:_.~-:--=--~_-_--:7.46::4~:::::::::::::=----_ .__ . O=d=e=re=ç~'O~T~e~Je~g=rá=l~iC~O~-~~M~E~N~D~ES~~~~;;1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9 •••••••••••••••••••••••••••••••·. [. ';


d · '~I 

'! 8$p.t.oul.~ li,uidação t\. j~.~ 

i I' 

: EM LINHA DIRETA FIM DE ANO I,

: O mais rico, vadado e moderno «stockn de : o. ' 

i
• 

SS_A'$ i•
: de diversos tipos e padrões' em moda : 

i PERFUMARIAS .. CASEMIR!IS UNHOS I 

: GI'alldes r(\dllçÕes (te Ilreços I 

.: I Bonificações especiais à nossa : 

: c estimada freguesia : 


! Uma visita convencerá a todos i
* '~i" ;' . ,q.ue F a.. Não se enqanem 1 : 

~ ~L~,~s:1:!:os CaSBeuT; iOs mrrm ãoS I 

Rva Felipe Schmidt • 

••••e•••••••~••••••••••••••••I ••••••e••••••••••••••••••••••••••e••
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Quaado OI a1emiea de hoje, mala extrenwil'. e RIo 
multo do que os de wmpre, se referem ao Impenl\liRno 
_ pabea q e OI gu rrclam; quando ..Inda ~lea, con\o no 
euo do auxí llo à Oulana Holandesa, pedIdo ao. EatadOl 
UnldOll e ao Bra.sil. batem nes.sa m m tecla. a gente se 
lembra, é certo, daa naç6e.s civillmd.u hoje opriml<tu pe
la DOVl! ordem. mas nào póde ~ul!CCr o passado de um 
povo que fez:i.dâ. 'guerraopà()e a 'carne da~!laii;ljustH!cá
vel subalsUndá. ". .,.:." > -,",-,, .' ." / 

Del di ;" ". f ' . tI ' . . - . .' d E ' -" .- . .-,
X;~?s••..•~.. a,do o amoso e egran;a ~ . m~, que

101 O pntIlell'() pretexto de que lançou mao o lmmlgo .da 
bumanl~a.de ' pará se ensaiar como grande conquistador. 
Recordemos"já cohstituido o primeiro Reich, a convo
cação. em fins do século passado, pelo czar da Rússia, da 
prl.melra Conferência de Paz da Haia. Nem todos os paí

nela estiveram representados, por insistência de Bel'

leuntõu. realbada pouco maU tarde, a orlenta.çio ale
rni foi a me.sma; e na ülUma, em 1908, com a pre.3ença 
de d~egados de toei.. as prlne1paia ~ do globo, os 
brasileiros não podem uquec:er a Gpoaíçio que Vou MllrJ
chall tez aos pGntos s uskntados ~Io coMelhelro Rúl Bac
bo5a em defesa de principias da garantia das põtêrléiãS 
~nosf0rtes, lnclusl e e cima de tudQ., ocombâ.te que 
o ger~an()deu , cerrado. li Id~ia. dotri~unal dé arbitra
mentci:.E' .qúe .a.jus.~tça,)nter::xtli'~ionalpoderia impedir as 
'tênqllista::: e condenal' ·osfCànqtlistadores. . . 

No 'momento -atual, cí mundo podia rir com muito 
maisrazõesdodedogermânicoqueaponta, fóradasfron
tf.laS do país, uma nação imperialista. Porque o Reich 
condenar agressores e usurpadores será, pelo menos, coi
sa risível. Mas antes a política dêsse povo poderia ser lan-

Um, e n() encontro, enquanto os demaiS Estados, sincera-I çada com menos arrojo, e todavia o espínto que o anima

_ . 11 _ 
Ank., muito antes de se ha.enm IkUneMo OI pia

no. da nova ordem; Ulta, Ilté, de o kauert.mo ha........ 
Udo o t.ra\'or da derrota de uma tenta"va dramiUca ele 
predom{nlo no planeta. J a Alemanha era deecrU. com 
aa c6res vivas de então, hote um pouco caaupdu. Doe
to!ewskl, que multo bem li. conheceu. por muito bem • 

'ilâ.verest~,da,~o,as~iJ:J1Jâ.'N!ii;li.l.l: 
- .. A missãbua Aleiúaliliá>éseííli)]:e,.• ':'1.~DI" Delld • MIA ~n- ' 

entrada na.vida )lolítieáelalleJ-seglie:!~li~ IÓ r1m. &", UI" ... 

~~~I~I;/~~~~t~~'~te;l1\:ll~(~O 1~: ~~:~~:j.~1~~~~rit~i , :-:.:n:~ 
romano e seus sueessorcs. O traço maisrêa~ct rl.CIro do or
gl1lhoso e bizarro po\"o alemão é que, desde • _ or1«_1)1, "Se 
se re("usou a associar-se aos JlI'indJlios ' da' lat1nkt.d.. partl-
Ihar os fulgores <lo pspírito latino". 

Os fatos não impunham a citação de Doatole1Qki. 
Mas, quando essa gente, que odeia a ciVilização erlatã. Ie 

mete na péle do ermitão, é preciso recordar que () lmpe
rialismo, em falência no espírito dos ou\.roa poVOl, nas

mente ou não, traçavam as leis de guerra, para impossi- va era, como nunca deixou de ser desde a derrota de Na-I ceu com os primeiros germanos surgidoa no C«'ntro da 
billtar li guerra, os delegados germânicos só falavam em poleão IH, o de dommar, soberano, sôbre centenas de mi- Europa, porque êles apareceram como de,strutdorea, _ 
nrJIDe das armas e em nome da fôrça. Na segunda dessas lhões de escravos. conclue o "Correio da Manhã". 

"--~~------------------~----~~----~O~t~rnlbHU"laO~d~oi,;lr~.~cihDu;'rC~h~ilml.~a~IIr~Uu;m"c~o;m;'b~o~l~o~i;n••I".~I----~IIP~r;ec;'I;O~50 ......., 
---.::..-.,(rêdito Mútuo Prt·did I 

Proprietários: 	 J. Morei~a & (ia. 

Novembro 5 
Fui pago á ;JfPsI8mi~18 Mllrleue C. SUUZR, 


residente em João p,·~~ou (Estreito). possui 

dora da cllderll,,11i \lo ,19502 o prêmio que lhe cuube 


em mt'rcadoriHs no valor d~ fS. 


6:250$000 
contemplada no sorteiu rle 4 de Novembro de 1941. 

Dezemb·o 18 
Quinta-feira 

Mais UU1 fllfmidávl'l snU,-i .. a Crédilo MÚIUo Pf''llilll 

r\"lIliznrá no dia -4 ~ .. 11 ; z 'mbro com Jlr{'mit-s ' 


.. In m.. rc""ori ..~ "(I V .. 11'" d~ ri' . fi:2!i(\jj;C()(l . 


Conlribuicão: apenas 11000 
Regressando, a bordo do couraçado "Prince of Wales", do seu histórico en

contro com o presidente Roosevelt, o sr. Churchill avistou grande comboio ingl&s. O 
possante navio de guerra alterou o seu curso, afim de o primeiro ministro poder avis·Mudou muito o quadro bélico ta!' mais de perto, o comboio, cujos homens de bordo fizeram-lhe entusiástica SClU-

Nova Iorque, (United) - ros. A batalha, entretanto, ~in
No deconer dos últimos dias ida não foi decidida. 
apresentou-se a possibilidade I Em uma semana, mudou 
de que talvez a Alemanha te· ,completamente o quadro béli
nha avançado demais. As suas ' co.Há muito poucos dias as 
forças lutam, agora, sem avan- perspectivas da Rússia érnm 
çar, em três frentes, Os ger- sumamente sombrias. Os ale
mânicos sofreram um indiscu · mães. depois de entrarem p.m 
tivel revés em R.:>stov. Hitler Rostov. pareciam estar prontos 
estava com o pé â porta de para invadir o sul. enquanto 
acésso ao Cáucaso, mas teve dE' que as dt'fesas de Moscou 50

efetuar uma retirada. Pela pri- freram tais golpes, que os pró
meira vez os exércitos alemães prios russos confessaram a 
tiveram de se retirar de uma l,:'t'avidade da situação. Seria 
cidade (se é que realmente a fácil explicar a mudança da 
tomaram, como afirmaram) . situação, dizendo que Hitler 

Na frente de Moscou, . de tentou abarcar mais do que as 
acôrdo com as informações so- suas forças o permitiam. Essa 
viéticas. os alemães estão deU- interprctaGão pôde ficar desvir
dos. Pelo menos Berlim nãe, tuada pelos acontecimentos 
desmentiu essas informações. que se aproximam, mas, tam· 

Na Líbia, os alemães e ita- bém. é possível que seja con
lianos parecem estar em apn- firmada . 

Produtos CATEDRAL 
á venda na FARMACIA ESPERANÇA 

Rua Conselheuo Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6"2 
(Defronte à casa Hoopcke) 

Repletas de feridos alemães 
Lonc1I'p~ , -I f I{ flll f f'r~) ~of ída~ fid(>(1i~IJaS, reiehidas P(l_ 

los C'Ín ' lIloH poloIH's('K dpSIH capiull, fUliall UJII1 qll(> ('l'a('ó\'ia. 
(la l1wsma fÚl'lllH CJ11f' 1ll1li1n~ CJHtl'aS iidac1(l!-, da Polônia, estú. 
l'f'I.If'ta dI' f{,l'íd{J~ allllih's, <1(' ~IH'ITa, 1'01' ('!-'s(' mo1ivo. os )Joio. 
11($('8 {'slrto proibidos fi!' f' lIlral' IIi.HpH'la cidudt' SPlll que e~h'
.iam ll1unidos(}p ('erlifi<'acln ('~I"'f'iíll, CjuP, aliús. I) pratiC'aJnente 
inlpOSSlvel ('()nRe~l1il' . Todos "'111('1(,5 que tetltUl'c nl desobcde
('f r a ê sses dispost i \'OS I ~stão a llH'íl\,ados da pena Ll e três lueRes 
de (l\"ir-ão <"elnla\" l' J .000 .. zlOI )-5" de multa. ,z z-- .__._-- ----- -_._ . . ----------_ .._,

AVISO AO POVO CATARIHEHSE Iv5~!~! n~ p~~~dn~ 

linha diretoll Porto Alegr~ -Florianópolis 

Empresa Jéleger & IrmdO 
Saídas de Florianópo!is às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quarta :; e sábados 

Sai das de Araranguá às Quartas. 


sáoados e domingos 


AI/enio em Florianopo!is: MÁRIO MOURA 
}'I(,\(,:,\ I~, 111: t'õOVEMBHO 

::......-,-~~. --~_..~--,. ~-_._--

dação. A fotografia mostra os navios, que integravam o comboio, vistos do courClçado !Cal n considera" , 
ePrince oi Wale.w

• (Foto British NewB Senice.) Conclnind(). o ar. "*1... d. AI
------- mCitlu' .t1ec\àr. a "d.......m... 

Autom6veis... sintéticos 	 A famUiCl do finCldo . João :h::;Ii:~~;.i~~: '::..:: ;...::~Ite. 
A l'il'nl'i .. procllra .. Iuahneu· ..'00Vlt8 Tolentino de Sousa JUnior. conVi.;. c.. faz ."r~Í" pn. <ulitu'~ ... 

h' ('ohril' :l falia ,1(-' (ll'h'rmilw
elas Illati'rias primas indÍls

~::il~llil: :lt::;:'!::~:II~d~:~~~{"ill(:111:1J~~ll~~(~ 
''1');'';1\'<';' na raIJl';""\';io d", 
11.";,1", d" 1>"""""1"" droga'
')lIill.i,·,,, ,. IIll'dicinai, l' ""
" .", "rligos dl' ,"OIlS\II110 f"r· 

c::lflll lloS 1l1('ITados 1Il11llcliah:, 


Enlrt'I:1I111I , 11 <11ft' SIII'Ill'l'('nd(' 

n ':lIllll'nl<' 11:1 ..l'I:I~':i{) das pl'tI(· 

Z:IS (·jt.·ntifil':l s do nusso h ' mIJo 

i· () ('I111H't'go do algod:lII, tri 
go, soja (' rl'ijiw pura li fõd)l' h-n
(':io cll' ;Jlllolll,')\' (,js, 

.-\ nolkia (' h('~;Hl:l :10 ('unh(' 

l' illll 'nlo d.. ~1inistl'l'itJ da AgT'i-

1'lIl1ul':I \'(, io ,los Eslndos l :ni 


li .." (' acJi:mta «li{' dos IH'mll!

los a;.u' il'\llas :1('illlll l'l·f(·ridos 

Sl' (' ol1st.'gm' lima lllali·I"ia plús

li.'a CJIH', ( ' llIhora ll\l'1l0S fll-xi

,' d, {. 111:1is I'('sish'ntt' qtU' o 

:11:11 t' Sl'rq' jl:lJ'iI a t'onft'(,{'1io 

,1(' "('al'l'(J sSt· I'it ' .~ " dt, lodos os 
lilH1..., (' !nltwnlws. 

A ('111'lll s a info l'Ut:H;;'" IlI'l'ci
sa mais (111(' UIIW illlpt:rl:mt(' 
('IIlIH'c'S:1 c!t' Ih'!!'o il j;'l ,1J)}jt'oll 

('s."(' nu\'" malt'rial 1H11I1H S('!'il' 

di' i1Ulolllt.vl'is dt, sua rahl'ica
(: lio (' (IUl' (J~ n'sultac1ns rOl'ul\l 
,·.lillll'S. ;.:arnnlin(14) ('(Imo 1>('1' 

ft ' iI:IIIH.'ufl' possín'l lima pnlllll 
~':io (' 111 gl'un(lc l'sc.lla, 

CASA MISCELANEA. disCri 
Duidora dos Rádios R C.A. Vi
ctor, Válvulas e Disc<>s. - Hua 
Tqi""o 1'2 

dOj\ .L.......... 

Lishoa, .4 CU;>, !';) - o P'"OfHltll" 

,1:0 \""'ulol,,,le tI,,);oN"'" ~. \'I~. 
ele AIIlH,'ic.la, . pü'hllcou .. fC"Yht. 
"Ocidenle" UlÍl ,:arU.., a"""'udo 
"" lilulo "Heli'lut. SJorioaol-. 
"llOiando a sugeslilo .." _ 41r~ 

lor, sr. Alvaro pinto, 110 _tl40 
de ser rcstihddo',._ . Pon 'a 
(~ XCI111)Jar dos "Lusi~d• •-I 0..... 

11131' que perCenceuI"" pr<tpr"i<l c.
mõcs c existente _:'ulta ..ate -.o 
Brasil. 

O sr. Vieira tle Alinetct. "lo< : ·H'" 
se lrala de :ilega( ·di .....llo CMI Ilj)...... 

senCar " titulo.. jusünc-eu"\'O; .,... 
mos se prelende"ralCT KIIIIr ..... 
to seda gralo pai'tl • ....I..U.· 
de ' 1IOI'luguesa pddtr . RI.... _ 
l'(oUquia, venerarido-e. ... .... ".a.
pria casa. 

c.ertamente, nenhumpo..-a ~ 

:~n.~:~~~e:~e~~i~t~'~~':: 
hi\·,io. Em ' oulfi.nlfíiàiq..... pau .. 
caso potleri.. sêr:'â~_ oblolD d. 
Iri"". nll negócio" C- o 1lIraül, 
pú,lc lúanler·se" '" He·...... .uni 
da espiriCualidàil' .,... .... Poria

c,p
. . 	 do. seus PQrent.. • pe..oas d. r,-ferido ("Xt' ....r 4co. -t..uw.u

sua relações, para a ..istirern à ,'. -....' "..!.", .;.; • 

f:i:~m~~t~a ::!v-;:r;o d:!~a~~~ ':F~::,V EN OE- SE 
eterno da alma do saudoso e inesquecivel e"tinto, fazce- ,~• • caaa pe...ore...... 
lebrar no dia 10 do corrente, quarta-feira, à. 7. 112 ho.r.as..I...e>..• alro 4. cl..... F'HtJt.Ia.H 
no altar do S. C. de Jesus, nCl Catedral Metropolitcana; oPart. do pa....... """r 
tsnseteCa!tPoaddeamreell~~ea_oa.gradece a todos que com5PvCl.~2•.·reín · al '~: rua Vld. 1 R••.,... .. ,_•• 

• 	 ~ 

Proteja o asseio e o confôrto de sua casa. 


Exija Flit para matar formigas, percevejos 

38 	 e outros insétos caseiros. As imitações são ge

I : 	 raLmente ineficazes--muiras vezes perigosas:?~ t ;~: ~~:~ge;:~;~. 'tr~~ 
e trRItH nn «~81i1n tlecord,., 	 - c, quasi sempre, dinheiro desperdiçado, 

rom o sr. Otivaldll Gnulllrl. 
lOV .8It- 8 	 FI;t é vendido sómente em lata amarela, in

o que Gearing pediu
\"i(·hi.1 (l". 1' . ) - ( 'i n'ula11l 

l'l!lIlOl"P !-> (jp <111 (' 	 () 111HI'PC'hal Reeus. 
(:O(,l'illL!' , Pltl IHIIIl(, do ('hatH'e· os substitutos 

I',"laill " I)arl a n a~ hm,PH da. ele Flit. Se não 

:\ fl'it-a Fnl !:~'(':-;a pa I'H o "eLxo" 


1('1' Ilill ~' I ', solicito1l aos sl'~, 

tem o soldadlnho 
fi a t'oJnhol'ação dH esquadra 

i 1'J':lIH:f:8é.l". 	 na lata, não' Fllt. 

viol:!vcl, com o soldadinho e 

a faixa preta. Flitp'ulverizad~ 

não mancha. 

~_ J 
I 
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http:AIIlH,'ic.la
http:kauert.mo
http:ocomb�.te
http:bumanl~a.de


------------------

APMCB doa nOllOI PRCOI,á I.rem o. _ed. barato. da_.2.I'!I~. yenderemol ainda por meno., duronte I.t. ml.. todo o DO"O atock 
AproftUem cu noyo. reciuç6M de p~ ela CASA ORiENTAL. a Ílnlca que lhe. oferece bolll arttoo••• Doyldade•• por pouco dinheiro 

SBOAS 1,,.01120 cr~pl per. 11110, ..IIrO • v \ "lrl1. "Sooo Yelxu mere~I I %Ioc:ta.. m.tlo :!$QOQa.:-. ~~::I~:~'':':'~~''ffO. 1IIf'1,,, ;:= ~~~r:: :::,~. ~~::~~'..m..~~~o lS. .. ~=~ CoI~~~~' brancal, m..l., lIaho. ~r. ,olí7$OOO ~=·d~W:~9~~~::·p:r~Ç::IY81! 162~-~ 
• 	 Tat..a Hteoe.... lIado. d • . Opele 11.. , ...lro de 1'" 21. ~ e 31600 Colch.. braac~~ ~do Unho, - para >t Orlnal~a8 ' para. nolvll~, 6 éoniecsr de 5sOOo 


ata0' .._Iro J~1'IOO e ~ Opal. "'...pad., I.~ 110. melro 35000 ca..' - --:. ' 27$000 GrampIDlí08, cnlXII de 1 ' groz8 . 4$~OO 

• 	 Lt.'da. lIudlulme, 1II .. lro 9$800 Cambr.'a I cor.., I.rg. ao, ml. "500 ColeI". do .~da para casal . 42$000 Lflminas Gilete Azul, dpzeoa ',0 9SOOO 
• 	 Ajour. melro 1$000 11116 mflro lJ!)o(~ Colç)la8 d~;;pura8eda com franjas Lima para uolHa . '~"J $"iCO 
• 	 Orruu. 1101••,..., m..lrn 10$000 z.,11, tt6tad• . d. 115. 21 li' 2$~o,o. para ' c88al :" ' . 70$000 Pürla escova de dois lugares . "" 2$00.0. 
• 	 O"aara LaYr.d. (ao'flde d,,). IDL tU ' oo Trteo!~u. 1\ 'eda, ' metro .: de 3$, ~$5, ' '.<;i"i', ~ roalha ':~adama8c8da para '!Ie8a 22$000 Ligas de Borrllch,. . ISSOO 


Orll"Dn X.dr!"lt. metrn ., .,~ .' 4$:100 o .', ." " ... . . ' ' 6$')00 aUllrOIÇll~R pAra cM com li gUllrda. I'l1a métriCO 2S500 

0'.80U H.lámpll'dà,%Ü1dro '---' ."$5õ~ Tilcóllnelblada ·. para<Pyjawap, ml. 3S500 , OAp08, de . 15$ e líSono Camlt.eta8 de !l9lca para hom"'08 2$000 

O'iaau &1 .'(nl:i'yldadt') ·, ml. '12fioo'o' 'rricol!oe'2JI88} la'rg..:80, .metro 4$000 CretoDe, melo 1I0ho branco. l1fgura, Ternos de Casemiras para hOmen8 a .·, .'.:' 


• 	 OI",. "pllcllÍ .l~inelro', .' 10$500 Chltiloestaóij:iãdo. 'metro 1$600 . 1,40, metro 4$900 I começllr de ' 35S00C) '." 
PrI.oIIIU', O lDolb'i)r IIrll~(). melro 11$3.. 00 cr.etoneeS,lampadO, ,' mt'tro 2$500 Cretooe mell' linho branco, largura , 'rt.'r~(,S Brim p. homens começar de 39$000 

• 	 X.drn. "CIro 7$000 Rep8: para , corlloa; larg, /lO, metro .3$90(1 220, melro . 8$1>00 CamIsas para homens. a começ'lr de !lSOOO 
• 	 lAa'f'rl ... lIIe lro 7$000 ,Tecido 'reodado ' pa~a cortina. mt. 1$60u Cretone melo linho .. m coreI<, largura Cuéca8 parn h 'menll, 11 com~çl\r de 4$000 


Puu D.aR., '~melro 9$000 TeCido rendado ,para cortina, largura 1,4U. metro . 6$000 P/j_mas para h"ml>n8, a começar de 25$000 

F'ÇOIlD6, bolJCartlgl', D1clro 1'$800 1,40, ' metro ' 5$óo(' Cretone meio linho pm corl'~ , largura Cllmis!ls Socel!' L ~ão. para rapaz 4$0110 


• 	 pateaO, ".lro}f;,ci S$500 Tecido rendado e lIetado para cortina, 2.00, metro !i$8oo Cltmisas SoCPg.. Lpdo. para homens 5$000 
• 	 Petll Poh••,m'éiro de 7$000 9550ü largura 1,40, metro 5$500 o\lgodão bom, peç3 de lO metr08 14$uoo C!lI~ües de ll .. ulJll 6$000 
• 	 Ofloll6 X~dfêz; ;: melro 8$000 PaDo para cójla. bem encorpod", mio 2$500 Algodilo bom , larg. 75 peça de 10 Cinl08 de banh" 2$500 Blusas da Ja
• 	 !apeela. pilrifcamislIP, metro 9$500 Chllas, metro 1$000 e 1$20' mptros I(j$onn ~PY. para .e~h ')rop, de 1,,$ e I350l:io 
• 	 .Ieret)'. largur&'; 1,40 melro 12$000 Escocla braoell e preta, metro. I$So" Algodilo superior, larg. 1,40 peça de lloo<:'IS par8 nfpHz 4fiooo 

L.qul>, boiD ~'e'rUg , i, metro 4$500 Riscados, melro de 1$300 e 1$50(} 10 melro8 40$ 100 AllOtoaduras. 1\ começar de 1$000 
• 	 L.ml fi LíÍ~vÍ'8dH. m~tro 7$000 Brios de puro IInbo C" preç"s Rnligo~ ) Algodão 8uperior. inlg 2,OU peça (\e Pasla de courn para colegi~i8 U$ooo 
• 	 LIIml"" hügura80, mL 1"$000 Grande sortimento de Brin~, a come · 10 metros 54$000 Escovas para rO'Ip88 6$000 
• 	 Lúii1i.i~re , largura90. melrO 12$000 çar de 1$8,)(, Algodão Mariposa. para mep8. larg. Borlas para "oreite de corliDM. mt. 1$5CO 


LUUiié~.< L!lvrada, larg. 80, met 10'000 B:lm infanlil, metro 2$00" 1,40 peça de 10 melros 4'?$000 I'ERFU .\!.·\IlIAS 

• 	 R8tàmpáda ' parB Kiwoo()~, !1e 'Brim bl1lnco e azul morlnho, para Morlm de cor, eRpecial, metro 1$900 Esmlllle Cutl'X :1$900 


7$500 . e 8~500 colegiais m"tr('. 2$:;00 Morlm de cor, mercerizüdo. bem L"it" de Colooi/\ 5$8uo 

• 	 l'ítilmpada de 6$. 8$. e 10$000 Brim pardo para o colégio, de :1$ e 2$!ll)0 la ' go 2$300 B~t(lo Mirhel, Z'\n<l~ e '['uog"e 2$800 

limpada, artigo supt.'ri,)r, ml. 13$)00 Mescla superior, melr\J 3$501. Mt.rim de cor. tipo cambraia. em Batou Colgatl' . 2$5"0 e 3$Soo 

• • • tampadá...naturlll. m..q·" 17$000 Peluela lisa. melr<>. I$Oon todas 6S cores 2$500 Batoo Teotaçãu e MUlj~nJ 1$500 

• 	 N làmpada, nàtural, em curte8 22$000 Pelucio 'U81110 em diversl I ('ores, mL 3$00" Morim especial, bem la rgo, peça de Rouge Teotaçà(1 1$200 

> •. E mais um graode 80riimento MESA E QUARTO lO jardüs 15$000 Rouge Realct'. com pluma 1$ãoo 
de outra8 seda8. gUto deixli ' Filó Mll8quetejro. larg. 3.50, melro 11$500 Cambraia mercerizad&, enl'estada, pe· Rouge Adoração 2$000 

' inos de mencionar Pano desiofestado para colchão, ml. 1$700 ça de 10 j!lrda8 23$()00 Roug" ROy>l1 !:Irlar 4$000 
Pano enfestado para colcbllo, melrf', 4$'100 Cohertore8 para hebês <le 6$ e . 7$000 SBh"IlI'IP8 C1foavai, Godlva. Golgate e 

TECIDOS Atoalbado superior, larg. 1.40 4$900 Coberlores e.pec/" Is para solteiro 12$500 f'ahn"live 1$000 
Lolsllie.inetro 1$500 Toalhas H/g/enieas. duz/a 7$ 00 Cobertores e8pe('i8i~ para cll6al 16$000 S~bon~le, Li(. buoy , Pal :~olivt'. Lpver e 
1ílooo lIa<>, ml'tro 1$500 Toalha8 de Rosto, de 1$300, !$811f',2$<Ino, DIVERSOS Ge~sy 1$400 
tli)(lO--eS\ampadf•• metro 1$5, tSS e 2$"00 2$õoo e 4$5110 Sombrinhas m(ldt'rnas tom !rnrgllr&o chR- Talco Malv8. 7$900 e ll$!HIO 
Llnbo eslampado (para praia) ml. 2'500 Toalbas de Banho, legitimas 81agoanap, 755 '.10 malole. 22$000 Talco R. ,ss, 9$\1(00 3$900 
'~ o\l . lIso; metro 9$300 Toalhas de R'lnho, em cores. 9$õoo Sombrlob!ls modernas ('m st'dll 29$'100 PÓ .do Arroz Iteny 1$ 100 
VOII estampudo, de 1$:1 2$, ~$5 e 3S5oll Toalba8 de B,oho, temos grsnde 80f· Suspen80r!08 para rHp.z, de 3$ e 4$000 Pó de Arroz A<lor"çllo 2$ e 3$0('0 
Tobralco eplaDlpado. Oll. 3$ é 1155-10 IIml'otf'. SU8pposorlO8 de C( uro para moclnha8 6$0110 Pó de Arroz 1t"y~1 Br/ar 3$"00 
Cumbrllia estampada, cores hrmes mU$SOO Colcha8 para casal. 14$000 Suspe081,rlos de couro para h"mPDS 7$(100 Pó de Arrl'z (Jlllly :1$500 
FuitA" estampado. oovi<lad ... ml. 4$'100 Colcha8 (usla" para ca8sl. 18$000 Jogos de couro para homeos 10$ e 12$00J Pó de Arroz M,Iva de 3$ e 5$000 ' 
FU81ão branco, melro ~$nO(l Coh-has ESI~ .. hl para caEa' 2(,$000 Jogos de blll iz~ do~, a começar de 15$000 Pó de Arroz C,)ty 5$:)00 
Flistllo' em cores lisas, metro 3$5 to 4$8')0 Colcha8 de veludo para ca8al 24$000 Jogos de malha pua crianças 11$"0(. Po!ta Colgnlt' , de 1$500 e 3$000 '; 
Marqulsete listada , mptr(\ 3$000 Colchas braocs8 para solteiro 7$000 Bahadorp8 . 2$000 P8~ta Ge' FY l' Eucalol 2$500 'c 
F,ourlard :estampado, metro 4$000 Colchas llIerc · rlsada8 em cores para Capas pua recem naSCidos 10$000 Pasta Alvideote 1$800 . 

Õ~~:~d~a~~O~e::~~~ode verão. melro ;:~~~ Iê~:~~r;~ de fustAo superior para so112$000 g:~:~u~:~f~~d~~ ~:I~:epcaer~ ~~~~:oa l~= ~~:!a D~~~:o~, lever e Cldol ~:~~ tb 
E Cf:nteoaa de outros artigos. lals•• c 'm, ,: Bijouter/ep, LIDha-. Rendas, Bolões, Melas,. Fiea~, Clotas., ligas, Cbapéutt. ClIBemlraP, Leoços, Malal!, Roupoa para crlança,,_ .Grâv.ti~ • 
Sombrloba8, Boioa8, Carllpuçlls, GU/lrdl1-cbuvHII, C~pas de borracha e multas oulras . miudezas. Tambem ch,mamoR !l at .. nçAo dos n08808 fregueae". pora a grande quaolldáde'O'de 

, . artigos em saldo, que vfndl'!!Il S p'r qUlllqUN prrço Faç'l vlller o St'U dlllht!lfo, preferindo a CASA ORIEN rAL. a casa qUE' vende pelos mpnores preç08 dll. praça. 

Ven~as SÓ a dinheiro O j\ S A () R I }1j N 1-'A L Rua C. Mafra, 15-Flo.riã~ó'polis 
o 	 que um loldado . . ;" 

ANTONIO 	 VIEIRA • preclla... Antes de comprar um Rádio·Receptor, ME.U AMi60, PARA TOS&tS' (,0 
SERRORA Estocolmo, 4 (R.) - Os co1'- faça uma visita à firma SO' ACONS(lHOOM'; Rtt?toi~ 

P.I'IIcbII- 1111 .... pareol'. 1'espondentes dos jornais ger
, PtIIoa........ qui n. ftlhl 
 mânicos na frente de batalhaRUTR coalrllou calamolo com GERKEN &. elA.,informam que a infantaria ale-o Ir. Wlnderlall Frauzoul. 

mã está sendo alojada em ga à rua Felipe Schmidt, 34lerias subterrâneas, idnticas às 

AMERICO FRANZONI e Ida guerra passada. "Um pouco Agentes AutorIzados dos afamados Rádios 


FAMtLIA de feno ou de palha sôbre es
parUc!pam o noivado de nu treitas táboas, perto de peque-


IlIho WANDERLEY com I na estufa, feita de caixas de 
 PI-IIL.IPSsenhorlla Rulh Vieira. 	 munições .alguns livros e re

vistas e dois cobertores, eis é 
 Vendas à vista e a lon&o prazo
tudo o que um soldado de in-

RUTR e WANDERLEY 

apresenlam·se noivos. 


Fpolls.• t-12·9~1. 
 ~E:.~~a tol;~~~~;lct;nt~~"$~~~~ !"=Ta=lve=z=se~ja=ba=ta~lha~d=ec~, .aiSi~v
'I v.-2 ataques irresistíveis, em toda 

Cairo !UIIILed) - Luta-se a frente. COI\I a intervellção da 
com i1l(:rí\'C\ fcroeidade a 20 artilharia e daR Heais ForçasVende-se qu i1 ômelroH de TobruCjuc , n a Aéreas, <lue dOlllina os {~él1S <la 

Vende ·se a casa n. 146. da direção do sudeste, em Cormi- África. 

rua Boca iúva. serv indo pa" !lávcl batalha considerada !le- Cen:adas na bolsa de Sidi

mo radia nu Cilsa de negótio . I'Ísi\'a pura a eonquista da Lí- Itez7.cgh, as forças italo-germâ

Tratar à rll:l José Jaqu f $. 3;1 bia. U ('olua ndu <lu "dxo" lan- nicas continU1\ln H 1'PRistir. po.. 


15v.-:í 	 çou todns as suas resel'\'as em rém as tropas imperiais con EXCElEN1[ TONICO Dm PULMO[~ 
unidarlcs llIolorlzadas e blin!la- fiam em CJue as dominarão den

!:~~: :\.~~1(~~;1 (;~~lIv:~I~~~i: ~a~~= ~I:o ~~I'~'~~~~bite~~\I~~~~~~ID.. Remi; .:~~_:;_~:~~_~	 ..'~. ··~·I~~ ~.l:_~~~f~~~;h~:_~_~~~t~~o_sn~r~~;:~~=.:~:~~~~~I~I~~:~~~;c_I~~a~~õ_~_:l~·~_~_~~in_i~~:~_:~~:I_............···~;· .· · ....................... 

CLlNICA ·MEDlCA 


Moleslias internas, de 

Senhoras e Crianças em 
 ZORAIDE SILVE'UtA 

Geral Farmácia «Esperança)) Cirurgiã-dentista
CONSULTOI<IO : Atende em seu Consultório Particular à rua João Pinto, 1\ (Sobr.

I<uõ Feli re Schmidt- Edifi TOOOS os RECORDES do Diariamente das \I às 12 horas.
elo Amélia Nelo-·Fone 159' COM UM VElOAOIEIRO 

9 ;\5 I:! e 14 ás 17 horas . 	 farmacêutico NILO LAUS 
RESIDENCIA' 

Av, Hercili!, Luz. IRó ! 	 CURIO DE GUARDA-LIVRO EM lUA CAIA:RECORd Hoje e amanhã ser'; a ,ua preferida.-. I'll 0ne: 1392 .- I Produto dlll REtORD WATCH CO. (Por carresllondlncla,. 

DrogoU naeionai, e estrangeir,s,--Homeop,tiu.
L O.".bra (Sulça) 	 12 meze. de e.ludo.. Meu.alldade mlolma. ('rPcieo de fllenle! e re · 

presentanle. em todas aa cidade•. E.creva ú Csix I P~nal, 37 t7 ·S,Paulo,Attende a chamados PerFumaries.--A,tisc,s de borrllch.,14 ------------•.-----------------------Garante·se a exata observância no receituário médicoTerrenos no Balneário Oficina de Rádio 	 Móveis I Representantes e 
Escolha já " sell 1010 de leI' Veone-~p umo. hrm mon o PREÇOS MÓDICOS Por motivo de mudança des- viajantes 

rcnll no Balncário da Punta do tadfl , pllra co nsel'tfJS de apa· ta Caplt61, vendem se móvel" Preci8amos para todas 1\9 

ri" Leal. A.. cnnstruçOes allmen  rl'lh oa de rádio, Tralar com R, Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do de sala, dormitóri o. 881a de e zonas do Pai• . Nel~ócio sé

""lO ft planta dos terrenos acha- o er,l Ernesto Meyer, à rua Mercado, frente à Casa Hoepcke). j8ot~r , cõpa e cuzl nha. Vêr!, rio e lucrat ivo, Útima8 con


o sr. Ar! Santos Pereira Esteves Juolor. I16-Calxa FONE 1.542 e Ir. lar à rua Fernando Ms · ções. Cartss à FABRICA DE 
~cha enca rregad o di Poetal, 1<4. cbado n. 5. . FOLHINHAS ReI. 601, Calxli 
I 'j. ~ 	 v-2 1'_________----------__, 5\'.-5 11.097
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• • 
•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·0 ESTADO· NOVAMENTE Á VENDA...._.•..DU.'O l'WSPBaTll'O 

R..a.çlo • Oflcinu 1 R~ MAQUINAS DE ESCREVER (cCONTINENTALa
Joio Pinto D. II 

'hl. 10%1 - C• . poetal IS' 
ltroclUt.. ... 

lO....ASSI:-: \ TU RAS -~~.,
:"f I r. 1I31t IIUI: ,,_ ... .... .. .. ~ 	 SCHOENAU
....... tlofiIIOt CHCMNITZ~_r 	 .~ .". f " .-..., r

Tl I..nt ... .. .... l,.lofoDOO 	 AI....... 

» .. .. ..... . .. ~ 
 . .J:I

Ne I.'..r"'" 
eaaa T .... ':.~... .,.~:.~~~~. '/-::::~ 

"Tfiwe"stre : :.. •. • ...r.""I."I...xdual"ol .m Ia"t. c.t.r1"8: 

ÇARLOS HOBPCIE ªt~Ai COMIRCIO BINDDSTIIA 
. . . ... .MATRIZÊM f: LOR1 ANOROLIS 
FlIllls .' ~m Blumenãu, Crúzlito, JOinYillê~Làluiiâ;' 1.a.I••• sae-Wruclml 

MOSTRUAR10 PERMANrÊ'N'tE,;~'M TUBARÃO. 

Rua T.alano n.O16 - S~de p'óprit 

1I1T10T8 11 DIlCiNOSTICO apg i ~ lrtld o no Ministério du Agricultura pe lo Cp,lificad.:J 

. '. GUNIClO 11 . I ~m 20 de Se t e Ul ~' r () d e t938 . 
 111Endereço lelegráfico: . BANCREPOLA: Dr. Di-Im. Mezllmann 

. Formado pela Uolver.ldade d,' Códigos usadohÓ"li~~~J~~LI~' e 2a. edição • 
Oooebra tSulca)

Com prAtica ooa bospltal. europeu E~!PREST.\ ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Cllolca médica em geral. pedlatrln. Emprestimos - Descontos - Cobranças
doença. do .llIIema nervo." . apart'· 

•••

lho lIeollo·urloarlo do bo ' 811 e ordens de pagamento. 


e da mulher Tem correspondente em todos o S l\funlclpios do Fstado. 
• 

Assislenle Técnico 't"prt'sen 'flote da Caixa EcoDomicá Fed,·ral para 11 vll ndll 

Dr. Paulo Tavares da~ AI'ÓIiC:~'m~~t~~:U~~ tí',.io,,~nN~e~~~;r~.om sortIJlo •
~~r;.~:c~i:' IX~I~uCI~~~~~~rl~ 
Slo huh,l. bpeciallzado eo u, Pava todos os coupons das apólices Federais e dos Estados • 
IIleoe e ShúJ. I'úbllc~, pela Unl,er. de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. • 
lIldade do Rio de Jaoelro. Mantem cllrteira e" pecial parti !l.dmluls lraçilo de prérll ll~. • 

Gabinele de Uaio X Recebe dinheiro em depósito pelas • 
:':~J~~c:'I):::odo .S~:~Er..~er.::~~ melhores taxas : • 
Coraçlo. pulwõe.. .e.lcula bill.. C/C à disp' t! :çi\u (retira da livre) 2% • 

eotõm..go8. e te. 
IladlO\lralla. ó••ea. e rad"'lIrall• • 3~6 ~~~~~R~~éVIO ~:.dentárias 


Eleclrocardiogralia clinica 
 C/C Prazo Fixo 7%. 
(Dlagoósllco prec.8o d.u molé.tlh> AC' lltH procuraç!lo para receber vencilDentos em lo- • 

clUdllles. por melo de tr"C~d,,, <l,,~ "s R"Pllrttcõe ~ FIJderul s. E~tadull18 e Municipais. 
elétrlcol.' 	 oR6dlodj ., rw. "ca",- r........... _ ............ 


Metabolismo basal 	 príÇo:-IOIIOIIU"- IILDI- DftAIILID 1&
(Oetermlosçlo do. dllúrbi". d." 

glindu",. de .ccrpçlio IDI~t "" ) 
 DlalrllMlklor: lOAo CIOMII

tEltllm~o~~~~~~6 ~::'~~:c"t~IC" d< 
8ueo duod~DI" 6 da bHH· 

Oabinete de lisioteraoia 


Pecas ~Bnuinas 	 CASA,." RADIOLAROodal eUfla•• ralo. ultr..-vlolel.... 

ralol lolra·verMelbu e cietrlcld.de R. THAJANO 6-FLÍfi.,,~ís - VENDAS A LONGO PRAZO
Procure os novos concessionários:médica 

Labo rató.io de microscupla e 
análise clíni ca 	 1II.t1lJ~I~R8~~81::•••••" •••~.~••••••••I ___iiTuffi Amin &: IrmãoEsames d~ sa ngue ,1H.rti d l fie:- nô~ t!C( 1 

da 1111118 dfolllOit.tico do Imp" ludl . · 
mo. dosagem fia urétt. no 8 ~.ogUf:' , Ana Cons. Malra, 54 -- Caixa pOllal, 117 
etc. Exame de urina. (,eaçAo de 

Aachelo Zoodeck. para d lagoó8t1co 

precoce de grAvidez). Exame d. 
 íH~fi~i~ I ~~:~ti~iG ! 
puz, eICllrro.. Uqutdo raqul.no r Se V. S. precisa comprar artigos para présenteso~ neceuita d. umaqUlliquer P~:'I~:::oK~~~o.el"Cldaça , · 

boa instalação de . luz OU obter materia,ilS;relétricos. em , eu próprioRua Fernaodo Idachado. 8 
Telelooe 1.195 Co npanhia fi Aliança ~a Baía» 	 interesse, v;slt.e ,semcompfOmisío" a 

fi ORIANOPOll" --~----------~------ IHST~lA'D0RÂ :DE; ]'RLW.llANOPOLISFundado em 1870 Séde: BAIA 
pois. seus artigos pára presentes e materiais' elétrico·s•.,seúI preço.

ORo RICARDO nAo têm rival; . por exemplo: lâmpadas à partir de I$Ooo.;,,-llo, para 
instalação ~esde $300 o metro, suportes para lâmpadasa r·partlr d. 

Dados relalivos ao ano dr 1940 $700, e assim todos os materiais estio a preços ao alcanc.d~.. tódós~ 

Seguros Terreatres e Marítimos 

GITTSMAN ~~~~tra;" !~e~:~~:a~e ({s . 54~7c:~~ggg Inslaladora de Floiianóppli~ .
Ex-chefe de cll Responsabilidades assumid as, ;1.929.719;000SOOO 


Receita 28.358:717$970 
 RUA TRATANO 11 e FEUPE SCHMIDT. 11- Fone 1674
n/c. do Ativo em :U dI! dezembr o 85.964:9655032 ......................................
Hospital de 	 Sinistros pagos 7.323:826J800 


Bens dr raiz. (prMoos e lerrenos)' 22354:0005000
Nuernborg • 	 • 
(Prols. L. Burk.bardt 


e B. Kr9uter) 
 Diretores: 

Or o I' . mphil u d Ulra Frc h e de Carvalh ·). Epiphanoo jo lse 
 i $ SOAS !

de Suuza e Dr. Franliscl) de Sá.EspecialisLa em 1. 	 • 
U1"w'gia Genll t 	 : padrões maravilhosos, finíssimo acabamento : 

Agê ncias e sl , b · ,,~ênc ia s em 	 lodf. li tr rril óri o nacional. 
Sllcur ~a l no UOllgu ~i. Re gul adort s de avari as nas prin· i: das melhores fábricas do país, são :Alta cirurgia, gyne ci pais ci dades da Am( rica, Euro pa e Àfrica .

cologla (doenças de 
senhoras) e partos. 	 encontradas nos balcões dai.• 	 •• CIrurgia do systema Agente em Florianópolis 

nervoso e operações 
de pJllstka, C/\MPOS L O B O & Cit!. ! Oasa SANI'A ROSA i

COD8ultorlo IÍ run Trnln

:iCIIMID1
DO. 18 (d~8 tO lÍa 12, • 	 N 3\1

dM lI'> IÍs 16,30) Tele 	 : Diàriamente recebemos novidades : 
phone - 1,286 G(lf<" " " ,'al 10 . Td<t'h",," 0 83-.. J;nd . Tel . • Al.LlANÇA.

Resldencla á rua Es
teves Junior, 20..-. Sub-Age ~lte em Laguuo, Tubarão. Itaiai, ,: Rua Felipe Scbmldt, 54-Fone 1514 : 
Tel l:lphone _.- 1.1J l BJumenau a Laqes. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:raqul.no
http:Laborat�.io
http:cietrlcld.de
http:t�',.io,,~nN~e~~~;r~.om


a !!Teso a H DezetnId ... IM 

Pela naciona1izaçQo da nossa costa 

RIO. 5 (MERIDIONAL) -- OUVIDO POR UM M n'TINO, o ALMIRANTE FREDERICO VILAR .\PI.AUDIU A CA}IPANIIA PELA NF.cESSID DI 
UKGtlm: DA NAClONAlJZAÇAO 00 NOSSO LrroRAL, ACEN '..\XDO QUE DELA Dt:PENDE PREPONDERAl''TE\fEN1'E A SOBERANIA DO BRA
So.. AFIRMOU. DEPOIS. QUE RSSE t O PROILE" ~ÚMERO mt DA ATUAI.IDADR. ASSEVERANDO QUE É PRFnSO "PREPAR~ROS NOS
S&; HOMF.P(S DO ~tAR E PAR11UJURMENTE os PESC.\OORES. PARA ~;ONST.'!1WIREM t PODEROSA RESERVA DA ARMADA. -SAO iÉLES os 
Dt."I'ENTORES DOS [CREDOS DAS NOSSAS e,OSTASrtlA~rI'1MAS; .AS "QUAIS ' DEVEM SER NACIONALIZADAS SEM DEMORA". 

Cartazes do 

A agência olicial de T óquio 
enviou à imprensa uma nota 
declaranJo 3er impossível ao Ja· 
pão continuar as conversações 
com os Estados. Unidos~ • 

Acredita·se em Helsínquia que 
o governo da Grã-Bretanha en· 
viou uma nota 90 governo 
da Finlândia paraque responda, 
até a meia-noite de hoje, se 
desiste ou continua a guerrear 
contra a Rússia. 

::~P;~ii:.t.~ ~ l/)r:~I;~ t(~-·~!;~"(~·r~::~a:;~: I'(\I:lcl;~:~: ;\ \~:~::'(~lil:',;,I~ tudo isso S(ln t~mpo.:I 

dI' .l:lIwÍl'o; T111'mhl'o dI) Instituto ' ((C·ST.! rn .vErES 

dos Ad"og:ulos Bl'as il<,i l'os (' du (k- : 

11(' 111 dlls :\'I\'og:Hlos do Bras.iI; , ===......._===;=== 
 15v 8 
)I1(,lIIhl'O d:1 ..\(·'HIt·lllia Bai ' lI1õ1 {le j 

L"!I'ols " li:! Ar ·ad, ·nli:1 Cal"ill(':! dI' PAULISTAS E GAUCHOS Com a prendada senhorita A Alfândega de F lorianópolis . 
Amanhã, sern iogada a segun 11m. do Vale Pereira , filha do abriu. dia _4 do fluente, concu, . 11, Imperador do Bras.l . NessaI.('tms: dll 111 .... lillll" lIisl")l'i,'o I' 

da da MELHOR DE TRES, sr. José do Vale P ereira, rc· rência para a compra de uma mesma data, n? ano de 1934,fit°f)J.o':Hj (·o dt· :\lin:l"; t;('r:d~ (. di, di' 
entre Paulistas e Gaúchos. Pro- presentante comercial, ajustou máquina de escrever para orga. ocorreu, no- RIO, ? passa~e~toS('l'gill(·. .\l1IIú<i~!i1t Diniz l' ":qH'. ' 
vavelmente, a cqui!,e sulina se núpcias o sr. dr. Mário Wend- nização de quadros. As ofertas do consagrado escntor brastleuo

nil.~·· alltur di ' I1l;1i ... ,IUll líl C'('ntr'Il:' 
apresentará mo~ificada. hausen, conceituado clín ico , se,.ão apre,sentadas até às 17 Humberto de C:mposo,!t' li \ T H,", ....·, hl'l· J.il' ·I·;I!ur:t. Filllso· 

ri:!. 11 i·" ,·,I'i:1, 1)II'I,j lo I' SII('i"l rlg i:l. EM S. JOSE' HllhlIltnções: h~~~s ~~. d.a 8 do corrente. se- Procedente dos Estados Uni. 
A 1't ·Ia{'j·1l1 d(· ~I\; ' uhr:1 I 14'11 ll:l. ('m No próximo domingo , em S . Habilitam.se para casar o Si' . g a tra. • dos, país que acaba de visitar 
lipll ('Ol'p" K, ll1ai~ dl' {' im'o p:'l:,:i  José, dcfrontar·se-ão, às 14 ho - Mustafá Ipê e Silva c a sta. Foram nomeados os srs, Ma- junto com outros colegas a con
na.,"" i n-l fI. ti .. 1l':I~niri{' .. ))jt 'IUllúr i " ras, os primeiros e segundos qua - Olga Machado_ noel Francisco Vieira e Vences' !vite da Câ mara, dos Represen
:111111' 111 (' 1' ( ' 110 1'11'1 . dros do ,. Urbano Freitas S_ C," láu João Nunes para exercerem. : tante~ de Wash~ngton, che~ou 

(.: :1 f'~"':1 PI'llIli;.!i"",:, ,, :111("' 1, qlll ' 

fi SI'. ()~Ili Ih':.ü ... l ' p(·II ... a :l lIllIl'id:lII ,' "~I~i~,an~:a~~oC.'~o " Urbano CI~'~:ntista R. F. C .. do vi- ~~S~~~~!:::.~~~t~'c~~eir~~~o~e~: :~ ~~~iP::r,,1:~elr~~n P~~:~i:~~ 
('111 1I1:1It" l' i:1 f·m ClII(' (' dl ' 1"'(',", ll1l1ir Freitas" é formado por: Adolfo : zinho distrito do Estreito. pro - tério do Pantano do Sul no Airways. O deputado argentino 
M' IW,ia da \ll ' I,fllllrla I' ""·!.HlI·'IIIH·nll' Garcia e Mário; Orlando, Mi- moverá, amanhã, a solene entro - distrito do Ribeirão. ' sr. Raul Damonte Taborda, 
t'lIfl'c'n!lõ.rl, . ali '.· ... ,lI' :tiJ:rI:rIlI:;J/'~!oo I ' ne1li e Neneco: Bá, Carioca , nização de sua rainha , recente.. • Iacompanhado de sua esposa. 
:J (·.'WI'I'\·/·r .....1",(· f' Il1r,to,!!ia IJI'a" íl('j  OdiJio. Lebeta e Tavares. mente eleita . Essa solenidade Dia 7 dCl corrente, domingo, . O sr. Damonte Taborda, que 
r:L E "'l' (' \'I'I'ILull ' (1111 ' li 1\;-'11 in efetuar -se·á, às 21 horas, seguin· haverá Sorttio Militar da classe é o presidente do Comité de 
(')l1ill 11 "," , ( i iIlH'l'11I Frl'irt' 1'l1ln° O!o. SANTAMARIA do.se animado baile. de 1922, cerimônia essa que te · IInvestigações de Atividades Sub· 
s UI'ir',I";.!,, ....... . . ,... (·,,"Il!'('jdl, .... 11:"" 1 It ll' , De Buenos Aires. informam Sômos gratos ao convite rece- rá lugar no edifício da Assem- versivas e Antí-Argentinas, oro 
(' (, 11 ... 1:1 qlll' r, ha i:l. 1:l1r d/('IIl .fl,, /t·n ... i est~re,? quase con~~uldas as ne bido . bléia Legislativa, com inicio às 1ganizado pela Câmara dos De· 
\':I !1!1'l'lI · 1",'I"i d... h'nll'l· I.!>. IIal'f''> , gO~"açoes ent re o Botafogo _F. _. O. Limo~nse_ Esporte Clube , 10 horas, e será presidida pelo II putados da ,Repúb~ica ~rgentin~, 
d" 1111 ' 11 ;1!nõ'l\ t" I' 1,... IIt,li" ....11 :Ilhrr- C, , do Rlo ,de Janeiro, : o 10 · do v!2'mho d1strt..to do Saco dos sr, Interventor Federal. . demorar-se· a no RIO ate amanha, 

ga:t0 r ,~rgentl,~O Santamana: ,:or Limões, levará a efeito, amanhã l • Iquando tomará, em companhia 
SI 'L, ,' ''111'' ""1'. !! ., "' "I' id:" I" d., ~~I~~eccl1P~~eco~t;~u~: r~~:.sl lelro às 22 horas, an~madQ baile. 18~: ~~:;ia~~!O;:ar~s.n~.a;~d~~ I~~~U:e:tSi~~sa~ ·BOU~~~S '~~~~:er lf 

..\lrll :'uplir, J)illí z l1 :i " rir ';Jl' i:1 :lbala· : * A grocioso m.nina 

MA.RIA CARtMN. d. R~


cLI )lI'la .'lll i ....... :',II . 11111' III·h· w fl'z . S.!'. 11_ , I'O;I 'ITf:l'I':SA s. Villjüntes: 
I'1"'1H .... it;t(b 1!l1 in ;u l \t'l' lid:tl lII' III I', (d. , al'mtntn d o com 
11 '1 1,]'1';1 d, · 11111 ",n;l1l' o l ,' ..."ei.·" ..g.. HEDON a co nle lho do .1l'~·!~.·:I\I::\l;..~I'I_I:~·:·: \il/,~I. ~:II::'I~~'(JC }111;1\1 :)I:, ~~ Ch;::~e!e~!~a d~a;::poO!r ~;;OOf~ I 

O, FERNA.N DO WAN.!,,,,, ... ih·il'l,. 
DERlEY. 

H/'p : II"""" 1[111' " 111[ '11 digu. , ;,r1 ~;:;~:~1~r>::~:;1::>\~:::~~?;~;~;::~::':::~: ::il~::'::::~:~\~; :~~~~dO dc~~~'re~~os~oOs~~~~~ OFICINA FORD\""I'",:'ll'ill .... ' \,1 '1, \:. 11'1'" 11" 1,ri \'i li'J.! í" 
dl ' ''''':I ri l 'fIo r.·, 11 I ;:1. !l, ,;.: .. da :HI (·",-ri· TODO O cuidado com dai;!.. 

1,, 1' p ",. lI,il l1 "1 1:11 1". 11:1 ":1 " rh, ... • . a alimentação das I'AD 
 1': II.'f'I'IIW~: (Provisória)Vítima de acidente encontra-se"I·..·/H 4111" 1Il! ' :1 llU' I"'f'I '" I, ... . crianças ainda é pouco. CASA MISCELANEA. dislri recolhido ao lei to o menor Cláu·:1111,',1"'''' pl'l , r,'rill rlo in · Oriente·se por isso. se ouidora dos Rádios R C.A. Vi· dio, filho do sr. Álvaro Godinho. TUFFI AMIN & IRMAo, Concessionários da 


gll ; I ~I'11I "l'i!! iJ1 .d , L ", . " ... ":",, 111\',,  guindo 03 conselhos de 

dit ':! 1' li '" 1, ... 11' . 1I1L;I';r ";,, {' 11 ;1 l i n· ' 

ctor , Válvulils c Discr ,s_ - Iluó digno chefe da secção de Iino· FORO, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
T'.iono . 12 tipos da Imprensa Oficial. toristas e aos snrs. proprietários das linhas de 

f'!! "'" 111: 1,,,,. 11 111 !l 1'1' " (' 'I"" . di ;. seu médico, que lhe in Transporte, de Carga e Passageiros, que acabam 
r·fof llj H·III ·II .l d" .... :d " '1''' ' li :" " ... , . li .. ·.... dicará o produto Nestlé de instalar a OFICINA FORO (PROVISÓRIA) à 

adequado ao organis Rua Visconde de Ouro Preto n," 32, esquina da
( ·1I 1'C I]III' ;'1111 .... li\'I ",,,, 1;:1<" 1\1' ''''''''''' li 

\ I' .11' i ".... ~" ,,1, · Il<., 11' 111 l' 1111 '''' :.!f 'l.a Curso de admissão à série ginasial 
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a 

,I .uil ", id. ld, /I" {'qll i\ ' I'("1 1;', " mo. de seu filhinho, 
Funcionará. durante os meses de dezembro e ja atenção dos interessauos. A oficina eslá apa
neiro. sob a d ireção do ProL CASCAES (Regente do relhada com bons profissionais e executará todos

,1" lIl r, .. :.1 rl l 'f'II ' /1,1" 1'1" '\. .1. ,• . 1111 

1,.1I' ~I 01'" 1. . ... ... ": ,... 111 ' :1\ r. ,r 1';1 ti" <, ; . 
Curso Médio do Ginásio Catarinense). os consertos e montagem com a lTláxima PERFEI

\I.·d .m!.,,-,,, .,... , lll H' ira \,i:II1[1. (;i l 
MENSALIDADE: 501000 çÃO e PRESTEZA.i " 11· . I'j', , :, \J ' !lhO /\ 1 i l1 " " di.' 

Matrícula aberta até 5 de Dezembro, diariamente , F1orian6polis , 14 de NovelTlbro de 1941,J 1,),., \(. 111 0('1 n "ll l'illl. 
das 13 às 15 horas_ ,\lr n ir de .\llIlr ~. TUFFI AMIN & IRMAo 

i \ i ll 'li 'li, ' · :l Sl.; i :ll ,r, Hi- praca Getúlio Vargas, 8 
i'd,. IH \7' -,Til!', l' lnn N. B. ..A primeira mensalidade sera cobrada no ato do malrlcula 

!'i l i C'n igf:. 
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