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SI 'GAPURA, ~J~El!fERS) •• OSJ~PO!\~ S RENDER \1 TRIBUTO À "'fENAZ ..R.:ESlS":rnNffi.A" OFERECIDA PELOS DEFENS0itES DE HONG
KONG. l'OUjEFEITO; Á ÁGtNCIA DOMEI" EM lRRADIAÇAO DE TóQUIO. DEC~AROiJ: 'IA Qtl ÉDA IMINENTE DE HONG.KONG, QU~ .:~.,,~ 
PERADA; Fof;RETARDADA PELA RESISn:NCIA TENAZ OPOSTAP,:~A>;DEFESA;\ OS DEFENSORES DA FORTALEZA COMBATEM DESESPEltmA• . 

MENTE, DE MANEIRA A MERECER O RESPEITO MESMO DOS VALENTES JAPONESES". 

Especialista; assistente do Professor Sanson 
:''' do Rio de Janeiro. I 

Con;ultc'H: PeI!. ~~_I~I~~'d~,~~ 31
°1'1/"6 

12 

proprietário doConsultório; Rua Vitor Meireles. 24. Fone 14471 
____IIiUIBDIII~II9I_DiII~7·~~~~, i CAfE' RIO BRANCO 
Onde estará o sro; Churchill l ' 

Dr. MADEIRA NEVE~- médico especialist~ em 

DOENÇAS DOS OLHOS 
i 'Ii "';'- ,: ,. ,ó\p"ft.·iç ',H fl1 r 'P.t i 1 ' j " f!" 'l Pr{I!I"."l ll'l ti •• r!p .I lInl"·l i r. 

Pel " n,anhii: das 10 dS 12 horasConsultas diariamentr- il I",,:.: das 15 á. 1B horas 
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finíssimos 


Rádios «phllcon, «OIympic» e «Stewardt Warner» 

Refrigeradores "Crosley" 

Cúria Metropolitana 
Crisma na Catedral 

De acôrdo com a prax!' observada, haverá no dia 
Jlrjm~iro ele jBnfi~o próxlmll, pela8 15 bora~, Crisma na 
Catedrlll Metropnhtana. 

Os bilheteH pe'dem ser procura cios no couslstórlo da 
Catedral, das 11 às 12 e daR \5 às 16 horas. 

Os maiores de S ou 10 800S deverão COnfell8af se 
antes de I"t'Ct'bt>f o Sscramento da Crisma_ 

Florianópolis, 16 de dt'zt'mbro de 1941. 
Pe. FREDERI::O HOBOLD, Auxiliar da Cúria . 

:fwi	.. i,';I'. 1)( ' illit'ill . iI ..... i I11 r:thlll ~. llIai ~ n'C 'lt r ...", 1I1;l\c'l'iais. 1:"111 \11<1 


" EII vi,j 1111, 1: .... I:lcl / ., l ' uid " ... tI ; 1 \': I.... l r... "iIlIH illd ,'I..,lri:t pCls l.. a 'a'r 


\!11 l' ric'lI d .. :\'orlp apl'll:I ~ dll i" "in " \'i':11 ,I:. 1':'111' ;;1. os :lIHí'I ' jt':I 110' celll MIGUEL LOPES TORRES 
dI' -"11; 1 1":1", ' dt, g W'IT;1 l'ollll'a.1I .1:, - Il'ihlliJ':ic,. 1'111 ,l.{l'nndl' " ôll '14', ,'11111 II e SENHORA :\' :'111 PO""iH, 1)111'1 :11110, f:!I,11' ('11111 nt'I·~ ·", ,,,: 'll'i u para :1 \' il"lria ritwl", 


parliclpam ocontrato de casa "'''hn- :1 situa,::',.. :lllIn l dnclu l' h 


mento de sua Iilha MERCEDES ;':I'; IIHh' pa.is C'lI l raro,. 11" nlllrtilll 11 " 


'com o sr. ITALO PALADINO. (t"t'aflll l'al'Íric'o. I-:l1ln-l: I I1 I •• , plllh! 

011101 ' 1'\':11' . I1 I'SS'" IX IIl1 l" n .... 11111:1 

aIIlHI~f':'ra ah!'o.ltlul:lIl1l'lIt" ('Ollrianh' , 

p" i" a 111'11111 :1'::)" n<ll'lt' -atllt"'iC-:lllaITALO e MERCEDES 
11I1iU - ~·.t· 1'"" {'1I111pll'lfl "a,I'.. ôlPlli:II'noivos. 
" '\I 'l i ;.i ' ;·"~· ;·i:;, I' :". :::t':!!!!:!-; '1n"Fpo1is.. 20-12-9/". 
:-. . 'r :ill I0111 iI 11.1', \'llI I'd:l\':io ao a\a

....____,_____11'111(. nipl'lIli c' l!, P[ ITORAL 1)[
3 Y . - 2 E. prO"i .... t·guindo...~M"·l· I'. 1 11 ( ' 11.__ .__ .,------ 

Il' t"'j<;; !;ul o qUI ' 11111" 11 o"~H'r\' :1fI", ' COMOniilha
inll' li '!'.lI' llft , 11 ' r:'1 t'IJl1Jpn'I'l1llil lo flUi ' a
Oficina de Rádio 	 res de màes ANGI[O P[ LOT~Nü~f.!UI'rJ·;, IIllldt'l'1l:f I" .!! II I'l'J'a 11I;IIt, .. ial. 

Y. ' IH'I· f,lI t'III 1""il ' l' f'~ 	 previdentes, inli"I'" l'l'f'tll' 
Vende ·~p uma. bem mon o .'.fl'" 11I:lfIol'i :li ... lI.lI"1 l"I,rlll'«,.': II · "1111 ....  [ O HI;M[[)1f) INDI[AOO

(tidu. pHrII cons~r!Oa dI' IIpll' 	 dague de seu 
1;1111('111(' 111(' :t ... of'·Il.';i\' :J!'-. (1'11' 11,"11

relhoR de rádio . 'rratar com P fu h ' lIl .... 'rrt ·l· "O IU~ tlll dt O "tll1 liIl Ui médico qual o 
o Rr . Ernesto Ml'yer, à rua d .. d. · llnga-se casaERtl'VCS ,J unior, 1\6- Caix8 f.... ,,:... t;.,I ,I... ! ' ni.l lI!'- h 'l i! 11" 1:1 I '~'. produto Nestlé 
Postul , IH . ....1'\';1 lll:llf·ri.d il1f':tl"III:'t \"l' 1. Próprin para t·"mflia. fie necessário àv, -16 j.:,,,. (' ll1t1 i ' .1., .. r...i'.;,j · ... ,! .-, di;::: , ::-ntUffi:.!otO. Dá.se pre'prt?n, 

alimentaedo de'''" "li""" ('.ia li CIiSI\I 81'm Iilhos. CIi~a 	 AVISO AO POVO CATARINEMSE I 
\ 11111 :1 I U'!'!.!lllI!;1 "" jHI' I1 ;dj,I:t , I'''_ I'omplchlm t-'n tp j~()18rlA. lugRrARTUR SOUSA e 	 seu filhinho. 

l'l :II'"", · " !·I\ IT't·\·i .... l:ul .. : " 1 ) : tl IHjlJ!' Jiftruzivpl, hom quintlll, ltelo 	 Linh. direta Porto Alegre-Florienõpoli,ALICE SOUSA 
~ ;~~:{. :" '~: JI ' ; ~:~II.\:: :: 11: :::n::~~~ ' P,~;', 'i~ :ln II~;~ I~; :,I~ .iH rll im , ~ 'lltn hei ro, t ~ Ddn 2 

parlicipam a seus parente:; e qHHrto~ grunflt'~ t" 2 PI~QIlt1· 


pessoas de suas relações Que "t. IIIlW,lfl!1u l .', Iwl:l" (·lIfl.Ii(',',." 1)1 .1', ~Hlf-'ta rlf-' \'i !"i itBfõ , heln Empresa Jaeger & Irmão 

sua tIIha H1LDA contratou casa- \.;::::,;:~ .:, . " .... ! ", F,.. I.l oI ·, ... ( ·lIld". d:t " Hr u nd', t-õld" ri I' .b,o tttr, {' hall ,•. 	 Saídas de Florianópolis às terças e sábadosmanto com o sr. RAUL e,')w\ cC I7, i nh ·t. g-ranrte ('o m 


1" '1 ;. 11' :11.-1.:. ·1", :1t'··IlI'·j · i! HI·I11o,... . II g;iio p('t , númi('1I P f:1l'mnltll-
BICOCCHI. 	 Saídas de Porto Alegre p3ra Florianopolis 
97·40 às quartas e sábados 

"':' " "",:,,. .. "'If.,,,·,,,,,, .I""~ ' ,- "01,, "" ,i"•. I' ~\ n" ejr" "R,"h1t.Rela. SALA DE JANTA ERRADIO Saídas de Araranguá às quartas, 
HILDA li RA~L JIt. tI ~ 1.11 dl·. ~""'Si', 1''' '' 01\'11\" IH·la águH. qupnte e l' riu. I'róximf) Vendem , foie. por motivo d~ sáoados e domingos 

1l1l 1.g l1t·'11t 1 ., , ' h'l' i~ 1 r!l1\' id óll' l k 11111 ' II (111. dl1nF' jnAtnln\'I)PA slloilá

noivos, 
:-':111' 1 r .. I lllIIlrI1 al . . ' ·~nl. I'{· hlOto, rf'pito Ino eeotro da cidade. tenrto via gem, UIDt\ 881a de jantar 

OP.zômbro. 1941 . (f tU' :lI ,I(I" !' 1111 11 "1, ('onslitniu ônibus à porta , Tratar à rua de im~)úiR e um rá.dio ·/IPhJ .. ___Aqlntl Im FlorlanoDolis: MARIO MOURAli 11\1(

d"l"r (, ~" Sllrprcsu. Por <)lIe ? Per- Tiradentes D, 9 JIpe, Rua lIaj81 , n. 29 PRAÇA lr> DE NOVEMBRO 
. v. 3 Oll nl . r o'.1 lodo•. PorC!t\(' ," E<lad". 528 BV8.-!3, 5v.-5. _ 
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, l1li-'" ... 21 111 ........... 
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"'I 
•'":T. .. ~ '~~i~le~: l~'~'!'l ~l'l!~ , ... hl!f.. • r:-~~:çfto.: me8t1. =~ ~a 'i orn -: a"" H161'1D, (}o :.~·EII""lo :',Sbbre,' i;a'com o ' autor . .., J)e. 

,Rm(ru~~~_~~~~~~~~~~l~lI~·o~~;~!· " rc:;~~ '_~ll~~\~I::R:: f:~~~~ J~~tP~~~·,'i\·~a~~b'lri::~ 

.oJ(. Irun\'C li C't~ I)a;rs um dlmat [~~~re; 

'-.rl.! II'CII gal't!cJ'lll llôlS nu fu.. t bOl\'e~:I~; 

gente 	 "1,'1111' '-'!'<oI :-uu\'t'ul brUll1ti:~'I..d~ul:':'b~~~.~~ 

;1r~r~I~~s:~tSOrI:~f.!t1~i~~1}1ª:~:~~~ not'ruhl , ..Iou'abl,· !tio! E,·lelen'.· 

ffi~do "c,·u..;"ento. a {",alldado ,Ia luta m\:;;~~~;~~::;~~ij.'lfl~g:;::~r.J~!~:I~:'~~l.; 
:lhul'I'I'['hnenllls dtO ~Ull llOsh;:ão" t'otno 

~tl~~~I'~~~~~~ ' t'~~~OI~~.lli~~!~·a~:i (~~c j~I~~lled~ 
1S7~1 c S(OI°l..'vl:I!lH> o Jmperador: ".\ pôl{. 

razlr O 	 SIU "Bam·Eslar» a 
fermar eseu Porvir! 

c Aprendendo praticamente 
om êssu 4 professores mu 


dOI, mas que ensinam, em 

lIua ca88, como prolpssor 

}l8rtlcular, Das horas de 101
ga e mesmo sem ter prppa

ro, as seguintes matérias. 

por um sistema moderno e 

ao alcance de qualquer pes o 

liDa, com 12 lições 8pena~: preço m odico e em pequenBs 

prestações: Escrituração mencanti!. Cálculos comerclbls. 

Português prático. C',rrespúndência comercio!. Prática de 

escrltorlo, Datilogralia. Bem habilitado obterá. em 48 6 

meses, um titulo de -Alta Hhbllit8Cão», especialista em 

Contabilidade e Direito Comercial. Peca prosp"to, juntando 

envelope selado com seu endereço bem cl .. ro, hoje, mesmo, 

não 'espere amanhA. ao autllr mnla conhecido, puisé o unlco 

no Brasil que dá lições por corr{'spondência com o au· 

xllio de livros que dispensam o professur! Não se arrepen· 

derá nUDca: habilitou uma gerHção de alunos e tod08 es

Ulo satisfeitos! Comerciantes de todo c p81~! Façam tam· 

bem ê;te curso f;lCi! c [;;zradü~'çl até, para cumpreender 

se o guarda livros de sua CRSR escritura bt·m os IIvrOd . 

Pedlóo à .Eflcola J ..an BrandI" devidamente regi~trF.da por 

quem de direito, sob D. 548 em 1918, R. Costa Jr. 194 Cal · 

X8 1376-5. P8UJO. 


RcupUlismo '1 
PARA AUHllIRH O DESEnVOLVimEnTO 

u_ .............. ~. 

dlrIcm_ tra-. D<I pel ou _ 

1\M'fTI.."' ......... ....- .... 

~===~":::[lOleAo,'; ' ~ pW4ia lftIl
deClinado _ ..... _ 1'9~ 

às dos·-qutro. ~ ....- .,. 
1870 a 1913, por : exeml*J. OIJ .. 

•- . mães cl'escerarií "num fr\tmo ..ta 

I;:Z:r:"~I:'~=I;S~~ 
I~!:~to;:: ~ec~~frru:u::n::: 

ca daquela na~ão . latina. ' -. 
tal' no desenvolvimento da8 ciiaíl. 
ças; a consequêncla maléfica ' do 
racionamento noa adultOll.

E uma série de fatos, ocorridos 
poucos dias antes da detlagraçAo 
dos novos surtos béllCQS, evidencia 
bem tais temores. 

Assim, em Washington, o ein
baixador Henry-Haye dirigiu-se 1 
Casa Branca, em companhia do Se
cretário de Estado, Cordell HulJ, 
para solicitar ao Presidente RoO
sevelt auxilio de alimento e roupa . 
pura os franceses aprisionados na 
Alemanha. O representante de Vi
chi fez ver que seus . compatriotas 
não recebiam rações extra de seus 
lares, por intermédio da Cruz Ver
melha Internacional, como acon. 
tece com os 60.000 ingleses, tam
bém feitos prisioneiros, de f6rma 
a terem apenas o alimento Justo 
suficiente para continuarem vivos 
e trabalhando. 

E' bem verdade que os 6bltos 
consequentes ao conflito atual fo
ram uma parcela mlnlma dosso
frldos na campanha de 14-18; mas, 
o seu desenvolvimento peculiar 
trouxe uma ameaça de extermlna
ção racial multo mais aguda do 
que qualquer outra anteriormente 
havida, Três razões principais 
existem para tal: a reelusio de 
1.350.000 prisioneiros de guerra,ouCONCORRA A ESTE ORIGINAL E GIMRENJlDOR seja a grande maioria dos elemen
tos potencialmente fecundos da na

campos alemães; 08 efei
tos desaIrosos da carência allui~ 

Em Vichi, informantes autoria. 
dos referiram que a reclusão de 
tão grande número de prisioneiros 

CONCURSO.···· A~QUIRINOO :;UM ção, em 

Ga-2J~7<C#-~ determlnára uma quédade 40~, 
na já minguada natalidade france

COMPRE um Tuca-Discos RCA Victor e ganhe uma disco sa, e predisseram que se a atual ta
teca: eis a oferta se;lsacional que a RCA Victor está fa xa de nascimentos continuasse a 

zendo, como brinde especial de Natal, durante todo o mês de França desapareceria totalmente 
dentro de 20 anos. 

Dezembro. Adquira um Toca-Discos RCA Victor - pequeno Simultaneamente, eram pubUca
e barato, mas garantido e eficiente - e concorra aos prêmios das estatlsticas' aiarmantes··.úiien
tentadores de 100 e tO seleções, ou sejam 50 e 25 Discos 	 tes às calamidades trazidas 1 POPú

lação Infantil pela deficiência nu·Victor (Selo Preto). Peça o fulheto explicativu das bases 
trltiva. Cel'ca de 52~. das crlalJ4iÍls

deste sensaeional concurso no mais fiscalizadas pelos Institutos de ~ 


próximu Revendedor RCA Victor. ricultura estavam .doentes em c:Qb

sequência da privaçio, enquantO"o 

coeficiente de mortalldade IDfu.tn 

tripllcava no primeiro semestre de 


OFERTA ESPECIAL PARA OS COM. 1941. As crianças francesas peazD, 

PRADORES DE RÁDIO-VICTROLA agora, em média, apenas 2 qulloi1. 

Além destes vantajosos prêmios para os meio ao nascerem, e ao atlncinâa 
l'o l'npl'ndores de Toca-Discos, <l RCA Victor a idade de 10 anos pesam cen:a "de 
está tambem oferecendo. aos compradores 5 quilogramas menos que 18 IDaIe
de Râdio-VictroJa, um prêmio especial de sas da mesma Idade. 
1:000$ em Discos Victor. â esco1ha do pre
miado. Não perca eSla oportunidade de Condições similares - má nll
adquirir um aparelho belo e perfeito, ga triçlio, falta de medicamentos, da 
nhando uma discoteca de gravações Victor aquecimentos e de roupas apro
de alta fidelidade! priadas - prevalecem entre os 

adultos, tendo a taxa de mortall
dade crescido noa primeiros 5 me
ses de 1941, de 43~ nas pessGas 
com mais de 60 anos e 22" nas 
com menos de 60 anos. 

Como sempre. a tão alll\lSttaDte 

panorama não podia faltar o tra


RCA VICTOR BRASILEIRA INC.· AV. NILO PEÇANHA, 155 -IUO go de cáustica ironia, grato li sen

sibilidade dos prepotentes alemia. 
De fato, ultimamente. seis dos 
mais famosos restaurantes de Pa
ris, Maxhu's, Fouquei1s, Tour-d'Ar
gent, Lapérouse, Drouant e Car
tons foram libertados de qualquer 
I'ecionamento, mas, (e ai SUl'8\! a 
graça amarga)' toda refeiçlio, por 
simples que seja, custa o equiva
lente a 150$000, preço que só os 
dominadores nazis pódem pagar, 
com o que lhes cabe dos inslsntn
cantes 300 milhões de francos diá

Vende-se 
Vende-se a casa n, 146, da rios pagos pela Infeliz nação, pararua Bocaiúva, servindo plra 

merecer a honra de ser "proteJi,moradia ou casa de negóciO. da" por tropas alemãs. Tratar à lUa JOSé Jaques. 35' 
l!1v.-lIí (Da revista "N"ws W .... k ..). 

da criança, combater a anemia e o atraio Antes de comprar um R6dio-Receptor,
do crescimento, a EMULSAO DE SCOTI-	 faça uma visita • firma 
rica em 	vitaminas e cálcio - feita do mais 

puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona GERKEN & elA.,
admiravel ajuda. Em qualquer época não há à rua 	 Felipe Schmidt, 34 
substitutos poro a 

Agentes Autorizados dOI afamadol R6dloa 

PI-II~IPS 
'lendas à vista e a longo prazo 
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Is an·gA "IOas da ,rodlça"o~~liii~~~f~:~~:::;II ~ 11 ti \J gr.lul~ O~mG1L~-A FORD..íiléw .êôOw!Lj). e <u édlco 
to. ~~crevP~~lI. de(~lnre olaramento __ órl8J).'. .... ..... .. p,ldadO " · '9.hlêucl.., J ·ntando (Provis'ftl velope oelado e lubacrllo pura • 
•e.DOII. , 

TUFFI AMIN & IRMXb. Conc....ionÓl'io• •· d~'" 
FORO, comunicam ao••nu. Automobilista.. Mopara avltõn·a 
torista. e ao. .nr., propri~tário. da. linha. de ,.' \~ 

~O\· Il . .l.~~. (\1\ aérea -- I' o \10\'0 am~rlca o. A Am6- , rã uw al;;n ifkação que irá VENDEM-SE Transporte, de CarQ'a e PauaQ'eiro.. que accibom • 
l.'o{ Henry A. \Vallace ; Vke- rka "IÍ 'em uma '· preocuJluçiio multo altllll tia destruição de Uml\ f".idêu c itl. em Co de in.talar a OFICINA FORO (PROVISÓRIA) à 
P residente dos Estados Uúldos H{>ria: ,Ieslrull' HIUer deprcs- HitlCI', Nêste momento, o nos- poeirns, c< m lo!llls "~ inst/l Rua Visconde d. Ouro P,eto n.O 32. e.quina da 
da':AlÍlérlca do Norte - C'oPY- sn, lUas sem prejudicar as 1108- so saerificlo de l'c significaI' luçõl'~ ~nnilârills. tendo 87 Rua Araújo FiQ'ueredo. onde e.peram merecer u 
l'lght da .Intel' AmerlctUla , ('R- ROI" \nstiluiçÕ<'H .lclllOc.rátlcas, paz real na tCITa, !ib('rdarl.. "f..,- mt'. clp Irente p.,. 1.000 atenção dos interesaudos. A oficinu ••tá apa
p'éClal para "O Estudo "I _..... II dl'pniHque ti p;uerra cBtcja ler- Ii\'a dos mtlr~s, liberdade para mets. dI' fundos 1', lambem,um relhada com bons profi••ionais e executará todos 
llresidente .Roose"l'lt no S('U millntltl . li povo amer\eano já o ncesso ele lotlns as lllatérlas tt'rn'no situltdo t'1Il Cnquel os consertos e montaQ'em com Q máxima PERFEI
r ight da Inter-Amcrknun, ..8- "a lH' ('Omo li tremendamente primas. Rob U\ll reginlP. de }laz ros, ('om !\:l metros de lrl'ntl' çÃO e PRESTEZA, 
clareccu milita ('Ollsa Jlnra nós. t'fil'i,'ntl' o slstcma de es(·rn\'a- 1IlllIHlial estou certo que os fa- p', r 600 metr(' de IIIDdop . Tra. Florianópolis, 14 de Novembro de 1941. 
Con! o nosso C01Ua1\(\a1\te...enl~ tlll'il na~i~la (' COlHO lHes sa- zcndeil'os, os operários H ()~ t/ir (· " 111 ,Júllu C . Gonçulve(] 

chefe mostrando o ('a~ninho h,'m tltirtlr hombas l' rol~r homen~ (Ie ncg~('io~ til' 100las Ià !,r"ç~ !5 d!' Nov., .9-sob.' · TUFFI AMIM & IAMAo 

que de\'(~reruos lrilhlU', nuo 1I0S tall'lll('~ , Por outro lado nua as naçoes poderao viver numa \O_tO 

assiste ueulnllll direito de l'C- i~lH'H'HnlO~ talllbénl que a ra.. abastança eo1tlO nUl1ea a live- : -------___ 


po'nst\l', por lllU 1110111Cllto S€'- pidt~Z do t.rabnlho das nOSHas )'U B1 al1tt.~s. ':====================
~~::I'~m:~~~an~~ 0(1:~~~~~~1:~~:~~ ~::,~::i,';~~o ~:f~::;ã, s~:~I~el~~{~~ll l~ nl::~:~~, 't(~~\~' i;:al~~g~tI~~:;~'~;'il-~ Or. ALDO DA LUZ l' 
ilão fór comllletalllenle \"arri- s<, n<">", "01110 homens livres, Latina, lanto como tl nossa ADVOGADO Produtos CATEDRAL 
do do 1l1undo. o ))\'l'sidcnte ltoo- l'l'y plarll1nS untu allaixonada pl'ôpl'ia lnáquina da defesa , IlÓH 
so"ell allelou para toda a Nu- \,Ollla(l<' <I" V~llcer, através de 11I'"eisalllos de J.:ralldes '1"'11111- Rua Trajano, 33 á venda na F ARMACIA ESPERANÇAI 
f!Oll~~ ~~I~~,~~~~leeq::~I~~':~;u~~ti~ :,\'::~nlhOS insanos e de I'enlm- ~:~~Il::, :~(;I~~i~~I;' ;I:~~~~::::~O;'al:,~~: FLORIANÓPOLIS Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 -- FONE 1.61t2 

;:!~~i~n~~l nl~~Ólfn(!.~l~~~~:~~o~~~~ ( ' (lIl1~;.~' I~~:.~~~ll':\~:~e~~~a:;,(: ~~I~~~~: :~~;:~:\~~!~~n~}o;·e(~kl?cad~l~l~~l. ;:~~ _____.____-=1 (Defront .; à c~sa Ha:tpcke) 
nas tuinas t.~ nas f:\bt'icas. .€lc lIa hUH l' ('0 11111111 dOR telll110S de (·t~nt() ma is .. per eavitn " do 

apelou para (l tl".lbalho, para o paz. SÚ pr'ld(' existir tlma preo- «(l U.' dllrante a média dos cíll

capital e pura a ndnlinistrfl~ão ('1111:\(:;'\0 Ilfi1'3 os atlle l'i('anm; (:0 an()~ anlPl'iol'es ao in íl'iu ela l'untl' {I~ dois ítltinlos anos: 

em fayol" da t(\rnlinação das lIn~ anoJo; que lt~ nl0~ (lianü' rll?' guerra eUI 1 ~'~!1. Se temoK d p "(~l1e l lOH~O fa~er '!" AI gn ll lHR 

suas reivindicações unti~as. HÚ~ (' e~sa lh.~\"fl ser a habi1icla- ajudar (tUfo; nossos alni ~{)~ d('> (lclaH a('redit Ul'anl que sc)lnen 

Todos três prc('.isall1 t!st:t1' POH- dt' no trahalho lJara ReJ'"i .. ao alpnl mar {h.~ 1110<10 a ('vital' qu P LP pod t.'riam Hl'r\' ir ao puís. 
 Peças genuinas fORO
suidos c1êss(1 desejo de Rel'\'il' à p:tí~, Os l~Htados Unidos, ])1'('- sejamo~ ohrigados a COlllbatpr ahandonando n etllpr('~o f..' se 

Nação, C'onlO a. própria juyen- d~alll elo ~"" ("obre, tio R~lI aln· n óste J1tlmisfél'io, Ritnpl f's nwn ~l1indo pura \VaHhin~ton, R eal 

tude alllericana o está fazendo. lllini() , do RPlI aço para se elll- tp () qnt' lenlos a fazer t~ não ment<' 1I0\'P. pesHóas em dez n o!; Procure os novos concessionários: 

O III'esldente Roose\'elt, no sen IH'nhun'lH na batalha pela Ii- ('Olltin\larmos ('onsum indo lIIai~ I~sladns l : llitlo!-; podem mara

dls('urso do Dia da Armada, "s- " (' ",Iad.' dos set.. mares e p('la .. per "apita" rio q\W fizemos, \·i lh osalllelll.~ St~ l'vir à Pátria Tul6 Amin & Irmão

c1areceu tudo isso, de maneil'a iihl'rdadl' de todos os ('ontinen- durante qualqner \Im rios <"in  jlt~tHmellt.e 110 lugar unde se 

que qnalquer um dos dois "lIe- ,,~rlo IlIl1l1tiO. ('o anos anterIores ao inído do ~lIcontralll , desde que traha Rna Cons. Malra, 54 -- Caixa postal, 117 

fes do Eixo possa saber que os :\C'stes dias tle sa{' rifieios conflito. Não podemos I,(' rml  Ihem I"olll " maior afilH'o pos


I 
RepresentanteS e

americanos, ao lado de outros !}ão ti suficiente falar tão só til' que a prosperidade nascida sível e pl'Ocurando não (oom

I'o\'os livres, estão fazendo 111- ., In <tin, i,,,!; constitucionais tio da guel'l'a em cOllseqllênda prar nada "0 que possa inte- DESPiRrE li (;~US viajantes 

do o que podem para ('ombat"r ;1I<1i\' ídIlO . .~ (·ollstil.uição, em das \'nllosas encomendas tio 1'( ~ 8Ra.1" a.o pl'ograula (le defesa Prt'cisflm". pnrfl todas RS 


a associação de gangstl'l's e ° nnl'o!' ('(11110 eSI"s, não pode gO\'Í'l'no possa aumentar o ('011 - do IH.\.ÍR , ('OU10 (~()stHlnaYaln fa DO SEU FIGADO fl Z'l1II1S d.. I'uls, ~ ..góci() sé· 

...c.-t.N-E Saltari. c.. , rio e lu()rlLtivo . Olirnll~ con·('hacals que es(.raviza os leni- ''''1'\'1 1' rle pretexto para qu" aS sumo, em limites que inl erfi  zer antes, Nossos uvós sabinul 


tórios !la Europa. ('0111 o 11I'esi- 'f'oistas rt.' toda a espécie "on- ram "om a atividade da nossa ('omo se Jl0rtal' em tempos de o;""oto"'T'" 
 çõell, CHrtns à rÁHHICA Dg 
dente do ERtados UniiloR à frpn Si~alll (lscapal' aos seus dc\"('- rlefesa, crise (, I"omo illeuti r a fôrça de k"II ficado devederrama-r,dlarlarnent.. FOLHINHAS Hd. 601. Caixa 

nOl!'!tornaliro. um Utro debili!ll. Seabillenio . ~ 097 te da nossa (')'uzada p. ,' om a l'l'~. A ~lal'inlla, o gXPI'<-i1O e as \'onlmle delltro da familitl. corra livremente. O! aUme,llolo nfio 1110 

unaninlidade do 1l0VO atrás QUít 1<111'.01' cliR.)Hjf-ji,ão dn eons- ncc-cfis idarlc ela le i ele "Enl Sónlentc , )(~ la produção de d~lcrldos " apodrc:«m. Os R ll7.C!l incham o 

l.'l! tom"go. Sobrevem a prlaii.o de vent-re. 


d êle. nós lnarcharemos para ti l ui C;ãu, f'~lwl'Íaltnelltp a~ ('.on· préstimo p Arrendanle nto" Ulll grande arsellal eOln todGi a Vú(!~ .en'~.s~ nhatldo e eomo que CR\'ene- Quer ser feliz 1 

nndo.Tudoénmarsoe avldaéummnrtyrlo.. 


Uma slmrles evacuação não tOCArá a
só nos determos quando a vi- : idas !lO "reàmhulo, ps<olar~- t,'m-s" expandido rapidamente I'tIjlidez possil'el, poderemos t:m negoclos, amores. ter sor
lúria esteja ganha. ",'m que, em ('a8()~ rlp nf'cessi- lIêstes Í1ltimo5 meses. ler a oportunidade tie eonstruir !.II~" NadA ha como as ram051U 1'i111111l!1 <, sall.le e rl'Jlizar ludo que 

CARTERS para o Fittndo, pam. Unia aceioA família americana, repre- dnde, o prilll'Ípio da iglla!darle Existe qualquer ('.ousa de uUla paz duradoura. A braVlI- ~r'". t-'.tem correr livr\!mentc (!1ISC litro 
I<scjajl Mande 1$100 em sellol • 

sentada por milhões de pes- rI" sa(')'ifíf'io deve sobrepuja.r admirável e de comovente em 1'11 das nossas almas opor-se- !Í. le bilis. e você !lcnte-sediaposto para tudo.. ~sclcva ao plOl. Ornar Khlva, 
:-Iãocnullam damno; eio 8uaves e contuuo 
,ã,nmaravilhosas para r..zerabillll corrersôas ouviu. com profundo res- ludo o mai H. todo sacrifício. quando nós sa il. lIlaré da brutalidade de Hi .. xa Poslal, 407. Rio de J8

peito, as palanas do I,residen- Xós, all1<'1'1<-3 nos, acredita- bemos o que estamos fazendo tler e, então. a concórdia des ·i neruente. J'eta. as Plllulnll C,\RTERS d ro. que lhe indlcar;l o m\:\o 
.ara o FI{\'udo. Nio aCe4!:lt.e imitaçw "hter triumpho.te Roose\'elt, aprovando. ('om mos 'lUl' o I;l'alHle sacrifÍ<'lo re- }liIhões de famílias america cerá finalmente sôbre o mun rf«~ 

:,. prosperid.- ...
3$000

('alor. os rumos que êle traçava querido para os anos próximos nas vivem perguntando tlu- do . • for'l1o:l1 P "1Iud~ . N~o heRUp. 

••••••••••••V'·••lilíltiliül.illII••II.III1.III11.Uiiii.IIUillliii=.=lIi=iIl=lIII -:= 1I=1Gi~IDI-=.~II=.=.=·.=• ... = , -=.--::-::-:.:.-..=-.=-=.-:::.-::;.:-:;;.:--=-.=-:-:-III... : ..:=:::::::.====..=-.~.- .. •• 

: Com o maior e o melhor sortimento do Estado. a : -- .I JOALHERIA ESMERALDA i

i reinicia a grande venda de I 
e illI 

NATALeAN~NOVO 
ird 
UI Grande sortimento de artigos para presentes para homens e senhoras:.. 
WI 
lüI 

JOias......Relógios......Cristais......Aparelhos para jantar, chá e café de 

111 todas as porcelanas......Pratarias, etc. etc. 

11 

Neste mês, bonifica~ão especial de 25 por cento r .. 
l1li 
~m 

111 

VISITEM n "Joalheria Esmeralda"i i 
RUA TRAJANO ••••• 

: 

••••••• • 
• ., •••• • 

••• 'J.' ~~ 1II.lRIl111l11lUilmimlllDlllllnu•••IIII.III••lIIl111i1iillii.lliltilllililllllfúJliUlllilIllnmlnlllllllilllliIBlllI ?: ~ ••••w••••••••• 
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I 

• IItIIt- TIreI·I... 13 te ....... .. :Ml 
 5 

IFarnrliclâ (rÊi~i't~'i1çêlJ)
' do . ". 

fârmacêutico NILO LAUS 
Hojz e amanh;) será a !ua preFerida 


. DroglS n. donais e estrangtiras.--Homeopatias. 

PerL,mariu .--Artigc.s de borrachd. 


Baranle se a exala observância no receiluãriD médico 

PREÇOS MÓDICOS 
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifldo do 


Mercado. frente à Casa Hc:epcke). 


CASA 
DE 

• 

Jlf 19
~•1. II~ t'"';>~~e . di , ,," " ' ""' P'" 
çilo de firmas livres. n:lci" ulli . ~ cs t r!ln j ~ i l· os . 

Rua Conselheiro Mafra n 7 
FlorianóPDlls - S. Catarina -- BrasiL 

-----------------------~--"--------------

FONE 1.542 

I'RADIOLUXU 

(l :CI) e stulJl'lr ci rn e nl u livre. 
d ~n tr() d e um ptlb li\, fl·). 

1~ ;J;~~l~:i.{~:]?:gJ~~~~':~~:E: 


m t lll i c' l l 11 1· ( · idi ll. ,i;'1 I )... fia 111 ' .'\1 ":-'1 '11 11 ~ I ' C'II' 

h l' l'I " ... ,I ,· ~ t" ln , ill\'t· ... ti'· " II III, 'a a dl,."I, ' al,~ IIlIclc ' " apuh·.in dH'goll (' o 
m a r'c'e' lral ' fl U UI 'OlIl'-C ' hil '-c' h I t ' n d uUiI\';! t'lw,!!'lI '. O 1'.tlOI' da url ' US i,"Ol te'U ' 
l a '-1' I' ja :-o llfidt· UI. , pa l'a "" t'uIIQH'I1 S;lI' a h~ I L,a. tia l t ' III)I"I'a lul'a . 

(DE LAURO MENDES; ~ a I'c'al i t'aol . ' , 11 "l!.I ' nt·, 'al iU\"I' I' IW" {, 1IIUa Ira l(' la , Xtiu illllwllin H " " ;UI 
CA-SA MENDES I 
L::::eJ:sm_"c:::~~~a~'~~~~~; r~l:;~';~O:~:AS II ~~::~.: :~:~'~' :.:;:~~\;~~:Iif:{,;~~;~; ,;~;~:~i;:.:~~;~~'::/:;:;~·:I: :;~~:I;:';:c~;,:::~:i.~i~:.; ,I\~~i~;,;~~:I::~~ 

Vbri8dISSi~.~IRS~,rt:I~~~~)\;)(l~e(' b ;; :~nl~'~~:'/I~ h ueOI/l t es , 
ARTIGOS PARA I'RESENTE DE NATAL 

GRANDE ·STOCK" DE ARTIGOS PARA fUMANTE:. 
Cigarros . isque i:-os , c j J! arC(~ i T tl~ . pit l' ir'HS cum e se m 

l'iltro, c ll a rut nF, el e , 

Artlstic8S ~:!~~t: pO:di~I~~rupt~~a fi~ ~~ t e ~~,r~a prPMf llte. 

Pr/H.' '1 t 5 01\ N ,\'f'mh l'o. 21 

Eudt're çu Tdl'gl'~ fi c o "" MENDES 


:~:s.!!~to de l~::tt~: e,.... ... 


A Aviação Naval Britânica bateu a linha naval 

italiana. Nesta fotografia , tirada a bordo de UIn porta .. 

aviões, um. marinheiro é visto adaptando um. dispositivo 

que segura as bombas impedindo que deÍlagrelTl antes 


de serem colocadas no avião. 
I Foto de British News Service 

General exaustão 
)) l ' ~d l ' IIUf ' a ('oll l'la .:.n';H: .io "'(' t ' ~I ( ' HI)( ' U ao Ol'iI ' lltC ' lia 1-:1II'4)l'a . ('UIJJt ', 

:UU -!'>l' a ".tI",· 11 0 " ;":'I ' III ' I 'al i IlVI"' IH I" , 1111 1' h ' ia "(' U I'(' I ' a ~ Illt!'Õh '!-- lI az i~ . c' n

1110 \ l' twl' !'a ;n .. 1I <I!IOIt~uH ka:o. 1141 (·Hm i·(:o d " nU! do~ g: I':llu h 's ft'ilos h(~ li ('o~ 

Ju il lUl,' icJ."t ,(' 1 C · III'~I I. (t .. l ' lI~",O~ II t tO a ('n',l i ' :II',I'" lIIu ilu li a c' l"id("inda d i...... 
"(' " ('a llu d t, ~1I"ITa " " , ltIai ... du '111" u :-; l'u ... ... O!'o, O~ III 'ÚI,..j fl~ ah' m;II '~ u , 'H, 

lH' il'alll d, ' I' id íl'1l 111, n .... t" t" I'('jl o~ IIIt H lc ' I ' IlCl~ u ;io sil o ff(o lidtl~ 1101 s ua fIIW', 

'ha 1',' la ... illh ' lII"t~l ' it , ,- , E. 1'011111 a ( ' Uufi"IH i l1 ' H ; . ~~i' I'IO. I) ( 'um a l ulo ~I'l'-
( 'aHllw~ "(·g-iii ., ~llh 1H"' ;lfla

I""'lil'i",,,,;.... ..... 1" "1111111. In.'O"" "c·uUII'c'I..",.. Io" cla fl 'o,.. II' ... 'i"n'a~d ,'" 

,i<' odia "lU ."", 00 ,"', IliIlo-l' Ihu.. 00 l"'l'i",lu01,' ·INhCII"" I""'a'" ,'u.. h,'. 
""" ",';' . 1,'~I. ::~ ;:;::~ , ;~,:':: ::do~; " ~li ~::,io:::·.',"~':lc:I"O ::I':1 :': ~~.i~: . , ;~:::;~';:~"). ~ ~ · 11'OO"aS dco 
Hl ' ida ô\ \ ": tIl c:al 'all1 :--I. ' m ~lifi l ' uhlad( ':-- I ' , l ia :-. ill1:I<:;I .. ,' IH '11It' :-0(' l' lu'ulltram, 
a~tI , 'a . l ' f '('lIa m :>o l 'tIl " ~ I ' tII ' I ' I · "!.:," il l ' n a :.. ":IlUiU la ... tlt. 1\1'\' ( ' . 

'l''''l1l. p"i.,. c'oll"""I... 11.,,1.· """"C'l l". 00 "1''''''ailUc'n',,'' ~"I' IU ,i n ko. 
pa l'a "u~ i(: .-U' ~ nra i... ",Úlill ' b o uel,' II~ 1 " (~l'd,I)S , HI!'o:-.alll " S IU'I 'aJ ' a 1U'lma
\ ' ( ' 1", 1, c; I H III'. , !.!'P III ' l ,,,1 - I' ""~"f ' II( ' I 'al t ':'\ i lll s l .i u" _ CIIII ' uft o (· !'Õt <i (1)('I 'all. 

Il" a: 'I ' I~ a .. Uil (" H i l ' 1I11 ' t " ~lt ' il .. ih l . I ~ I '" t ' ~tt ' I H' ~ 1II ;: 1~, t a lli hl~ H1 . II OS a l' (~a i s 
t 'a ll ~ 1 i l 'a nl l ' ~ cl a I.íhia c' d . , ( ' iI'I·n.ti"a , 

("( 'OHlU: IO IH )L\:"H ,\ ") 

J)ELE6~ClA DE S. CATARINA 
'.' 'AGANEHT .· DEIBENEFicIO ', CA.\yd.....'I...ícn..o Delegado do INSTITUTO DEAPOBtNTADORIA 

E PENSÕES DOS COMERCIÀRIOS, no Eãtââo ,de ~' ~l\tG 
Catarina, avisa aos interessados que, em.rtud'~dCJapr6-
ximas festividades de fim de ano, determinou ··qu. · tf:)do. 
os beneficios referentes ao corrente mês de dezembro;'· ••• 
jam pago.., desta data até o ·dia 23. às 16 horC18. 'nu Te
souraria da Séde, à rua Felipe Schmidt, 37. 

Florian6polis, 	18 de dezembro de 1941. 
FRANK DE BARROS MONTEIRO, DelegudO " 

3v·3 

Hoie em d i~ ai mulheres ,on,orrem 
tom os homens nOI mail diverlos lamOI de 
atividade, nOI emitóriol. nas rep~rti(àel, n~s 

labritas, nos (ampol. Neltal (ondi,àel, e pIe· 
(ilO que o organismo feminino funcione todol 
OI melei (om a pre(ilão de um (lonometro, 

Ndda de adidntamentol ou dtrdlOI. A SAUDE DA MULHER 
e ~ ..gulador por melencid, alem de lôni(o e anli·dolo· 
rala. Seu UIO e uma 9arantia d. periodol normais, sem 
dóres e sem (ontrat.m!Kl1. A SAUDE DA MUlIlU traz 
no nome o lelumo de luas virtudfs. 

li SAUDE DÁ MULHER 
ftinasianos ftervásio Nunes Pires e 

Carlos A. Luz Silva 
Preparam alunos para o exame de admissão ao Ginásio Ca

larinellse, Atendem das 7 às 8.30 edas 12 às 13.30 hs. 
Rua Conselheiro Marra, 147-Mensalidade: 40$000 

IS-vezes alt.-13 
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o ••TADO 23 de Dezembro de IN 

Dra. Josephin8 S(hweidson 
MEDICA 

Doenças de senhoras e crianças 
CONSULTAS: das 10 às 12 e das tlt às 1'1 horas 

Rua F. Schmldt, 39 (sob,) 

OSabão 

6'V ~ I'fI~~ l~ l U' li 
DE WETZEL & CIA. ]OINVILLE 

PU05P~RTRN 
'VJ~~O IICONSTJ'l",1 

TONICO DOS A~~~~S0~ 
- LAS PHYMATOSAN-

Quem perdeu 'l 
Acha-se nesta redação, à dis

posição de seu Jegítimo dono. 
uma ti chateleine" para relógio, 
encontrada pelo sr Jaime Chait, 
representante da casa .. A Mo
delar", à praça Getúliu Vargas. 

(Marca regstrada) 

, 


Machado &O.,. 
Agências e 


Representações 

C.i.. poli.' - 37 

Ru. Joõo Pillto - 5 

fl o RI ANO Po LI S 
Sub-.gentcI no, prillCipel. 

mUllcípio, do E,t.do. 
17r. 

CompraI na Cf SA MISCE 
LÂNEA é .aher economizar 

TOSSE? BAONCHITES? 

• 

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RApIDEZ 
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