
ASGOR,"" 25 (R.) - O PATO DE TER O CHANCELER HITLER ASSUMIDO O CO~tANDO SUPREMO DO EXtRCITO G.ERMANlCO TDI SIOO O moco 
ASSUNI'O.DE llU~ORTANCIACONSIDERADO NA TURQUIA. NESTES OLTIltIOS DOIS DIAS, A OPlNIAõ5ín osCIRCULOS LOCAIS ft DE QUE A ATrroDE DO 

;;:sR'iflnTLEIt'(RE8ULTOU DEliMDE8ENTENDlMESTO E~'TRE O CllMi'CELER DO "REICII" E SEUS GÊNERAIS? AtcERCADE :AUGUll MOV1MENTO P11J11RO. 
~CUjARÉSPÕNSABILlOÁDECOMPÉTÊAGORA . AO . ~F;UEIIRER' · , E NAO AS ARMASGERMANICAS.AL"GUMÃSPESSOAs'SUPÕEM'QUE IIITLER PODE Tn"'l'AR 

OClJPAR PORTUGAL, A ESPANHA E A ÁFRtCAJ:jÕ NPRTE,C()l\1:() .!l~~~.ÇRl$[RNt(jS~STAbÕS UNIDOS E A GRA-'BRETANHA. ENTRETA~O, TODOS COS. 

pORDAM EM QUE A MUDANÇA FEITA NO COMANDO ALEMAO 'l:§.!N,Arr·qçjf1t~QUE:ZA, QUETERA EFEITO DEPRESSIVO, VISTO DEMONSTRAR CLARAMEN

TE QUE NEl\'1 TUDO VAI BEM NO "REICH". TEM 'DESPERTADO AATENÇAO,,;ºERALACIRCUNSTANCIA DE QUE A PROCLAMAÇAO DE HITLER ERA DIRIGIDA 

AOS SOLDADOS, NAO AO EXÉRCITO, É ÓBVIO QUE ALGUMA COISA ANDOU 'ERRADA NO ALTO COMANDO GERMANICO NESTES DOIS ÚLTIMOSMESES~ QUE 

TERIA SIDO. NINGUÉM O SABE" - DECLAROU UM TÉCNICO MILiTAR 'l'URCO;QUE PROSSEGUIU: "E' CLARO QUE A MODlFICAÇAO OCORRlDA '-NO .CO

MANDO NA:lISTA FOI CONSEQUÊNCIA DESSE ERRO. HITLER PERDEU A CONFIANÇA EM SEUS GENERAIS, DEPOIS DA DERROCADA DIANTE DE MOSCOU. ..; 


ATÉ ENTAO. O "FUEHRER" ERA CONSmERADO UMA ESPÉCIE DE PROFETA, MAS, AGORA, TÃO SOMENTE DITADOR". . " 

Perse!lul~ao ao submarino que A utlllz.Clo· • • INi~ 
torpedeou o «Emldio» rUI'.'" VIMIVOItO( ;, . 

Bureka,26 (R) - Dois bom Londres, 26 (U. P.) - Fontes " 
bardeadores norte-americanos autorizadas locais admitem que 
lançaram bombas de profun os srs. Roosevelt e Churchill po
didade que, possivelmente, atin derão decidir, em sua confe
giram o submarino que torpe rência, que a esquadra aliada 
deou o navio-petroleiro "Emi do Pacífico fique sob o comano Eslfado
dio", declarou o comandante do dos Estados Unidos e a fro
da aludida embarcação, ao ta do Atlântico sob o comando 
chegar a esta cidade, com 31 ria Inglatel'l'a.o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA 
sobreviventes do seu navio. Acrescentam ser possível queDiretor-gerente : Altino FloresDisse o comandante do seja estudada, também, a uti 
"Emídio" que, 10 minutos de lização das bases, para aviões 
pois da irradiação de "S. O. S.", e submarinos, de Vladivostoc,ANO XXVII Florianópolis Sexta·feira, 26 je Dezembro de 1941 N.8428dois bombardeadores norte pelas forças norte-americanar. 
americanos, procedentes da e inglesas, afim de que possam 
costa, voaram sôbre o local do 
ataque, e soltaram descargas O aba~~~(I~e~~ L~~iaExér(lto I Extorcionismo nazista Icond::a~õ:'~:d::,orle i~:'~:~Ó~'i~U;i~n~~~tamente ao 
de profundidade sôb:-e o sub

marino, que tinha desapareci Londres. 25 (U. P.) - sabe-I I Lisboa,26 (R) - O coman
do sob as águas. Em seguida, s.:- que o pr;m<;il'O ministro bri- . ?encbra, 26 (R) - Segun~o te~egramas procedentes de dante do exército de ocupação Avi6es daslrulclos 

os aviões largaram outra des na sua conferenCia com o pre- VlChl. as autondades de ocupaçao, aÍlm de assegurar a arreca- Ina Holanda anunciou que mais r Cairo, 26 (U. P.) - Anun

carg'a de pl'Ofundidade c não túnica. sr. Winston. CllUrC!1ill, I dação da multa de 1 bilhão t!-e francos , imposta à pop~lação 4 h~landeses foram condena- cia-se oficialmente que, duran

se viu mais o sumarino. sidente Roosevelt. discutira as Isemita da França, em represaha aos ataques aos alemaes, a- dos a morte e executados, por Ite as recentes operações, 74 

---_. mcdiclas tendentes a l1lante~' o Inunciaram novo regulam~nto que proi~e aos judeus dispor li- terem auxiliado aviad~res in- aviões inimigos foram destrui
-~-'--' 

O poder combativo abastcC!l11cnto do exercIto m- vremente de seus bens, alem da Importancta de 15.000 francos gleses, - segundo noticias re- dos no aeródromo de Dema. 
dos alemães glês na Líbia e os meios para , por mês pura "as necessidades normais ou pessoais". cebidas pelos círculos holande- Muitos outros sofreram ava-

Washington. 25 (R) - O impedir um movimento das I A arrecadação será feita pela Sociedade Israelita da Fran- ses locais. rias . 
primeiro ministl'O inglês, SI'. forças totalitárias destinado a ça, estabelecida de acordo com a lei. Esta sociedade deverá, 
Churchill , declal'Ou que as per  ~;~~~l~~ ~~n~~~!fl~C~Snaq~~ric~s I ~~~~~~i~~~:n~~e~~~~.as informações de que o comando militardas materiais da Alemanha na 
Rússia,· provavelmente, não _ _ _ _ _ _ _ ___ A violação dessas disposições será punida com multas se- A «Tinturaria da Moda» 
afetariam o poder combativo Comprai na Cf' SA MISCE veras , trabalhos forçados e confisco de bens. 

sinceramente deseja nos seus dignos fr81lUe...nazista, no momento. LÀl\E.-\ é ,ilher econnmi7M' 
BOAS FEITAS • FELIZ ANO NOVO-----~ Substituirá a LATI 11- I 

I
25-12·41BO·S FESTAS FELIZ ANO NOVO 	 IWashington, 26 (United) - Oro Antônio Moniz 1-1-42 

11 e Informou-se, de fonte oficial, . de Aragão '--;;:~-------,-------"'7"'~--
Salve 1941 Salve 1942 que os Estados Unidos estão \ . . . 562 	 4v-l . 

concedendo auxílio para inau- C MEDICO

ORLANDO SCARPELLI guração de nova linha aérea irurgia IOrtopldia, 


proprietário da CASA SANTA ROSA e distribuidor 	 destinada ao serviço com a Ar- ! t ClílliC~ I Cirurgia do EUCLIDES PEREIRA
das casimiras NOBIS deseja Feliz Natal e prospe-	 gentina e o Brasil. at;'avés do I orax'd arlO\ I dOlnças 
ridades em o Ano Novo aos seus amigos e fregueses. 	 Atlântico, em substituição ao I sln oras. proprietario do 


serviço da Companhia Lati. i CONSULTÚRIO: 

Uma companhia nOl'te-ameri-1 Rua Trajano, 33. CAfE' RIO BRANCO 


~-------------~------L cana encarregar-se-á do fun- Dlsrlamente das 15 às deseja a seus amigos e fn9u
o -" o 'd FI o ó 'o cionamento da nova linha, no I 17 bOraA. BOAS FESTASI AssoClavao tlomerma e Olllao PO IS mais breve tempo possível. Os RESID~NCIA: •• FELIZ ANG-NOVO 

circulos oficiais recusaram-se a AV . Hercllio Luz, 189. 25-12-41 1-1-42 
deseja aos seus associados e ao cOInércio em geral revelar os pontos de escala e o II Telefone n. 751. 1'-~------------.--'-~--'!IÍIiI 

u;;:~;~;~AL e próspero AN1:1:~~0' Id_esiíiiíitin_o'iíliiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiMiiiiUi!iiiiií~_-';_-_-..-.-iiiiii-.-'-.-"-= 5530UTROS TERIAM SIDO DIII9S 2 

5v.-l , DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO Zurique, 26 (R) - Telegramas de Berlim confirmam a no
tícia de que os genel'ais von Rundstedt e von Bock tambem foFOI FECHADOO «DIA E-N--= CLlNICA GERAL ram demitidos.OI=TE=-» 

Acrescenta-se que o general von Leeb tambem pediu de
Comunica o Departamento ele Imprensa e Propagan- DOENCA8 NERVOSAS missão, não se sabendo, porém, qual a decisão do chanceler 

da: "Em sua reunião de hoje dia 23, realizada sob a pre- Consultório: Rua Vitor Mlrells. 28 - Das 1ft às Ii horas Hitler. 
sidência do sr. Lourival Fontes, diretor geral do DIP, o Residência: Rua Almirantl LamlVo. 38 - TIl. 1589 Berna, 26 (R) - O correspondente do "Basler Nachrich. 
Conselho Nacional de Imprensa, procedendo à ~>2",:::':a::a;;m?l=;l;!Il!tl!Piima!rIli'''Iiiiiiõõii!il_~_________revisão · · 	 ten", em Berlim, comc,ntando as últimas alterações verificadas 

no comando do exército alemão, diz que o fato de o mareehal
dos p;ocessos dos jornais "Brasil.-Asahi" e "Aul'?ra llus-, D' ARAUJO OLHOS OUVIDOS von Keitel permanecer em seu posto prova que ainda retém a
trada " de S. Paulo. e tendo em vista que ambos esses pe-I r a -" confiança do chanceler Hitlef para conduzir as operações na
riódicos continuamente iserem publicações contrárias às 	 NARIZ, GARGANTA frente oriental. 
instruções expedidas, infringindo assim disposições cons- E5peciali5ta; assistente do Professor Sanson O correspondente conclue que toda a responsabilidade do 
tantes do art. 131 do decreto-lei 1.949, de 30 de dezem-\ do Rio de Janeiro. poder militar germânico repousa, agora, nos ombros daquele 
bro de 1939, resolveu cancelar os registos dos aludidos C It Pela manhã, d8~ 10 às 12 marechal e do chanceler Hitler. 

jornais. Idêntica medida foi aplicada ao periódico "Dia e <:~·U lU:. A' ta~de. das 3 às 6 1447 •••••••••••••••••••••••.••• 
Noite" de Florianópolis, Santa Catarina. Consultorlo: Rua Vitor Melreles, 24. Fone 

O diretor geral do DIP. expediu as necessárias pro- ~~,,______________, 1.11111: r..:\I1 ::;r_:j : 
vidências no sentido do fechamento dos referidos jornais", - , U ~ ~~ • 

Fechada a Univer- I Vit6ria das forcas • - - - - - - - - - - •
~\r,~.on.~'iZll':JiJiil0!.!OM~~,~ sidade de Bruxelas chinesa. 

CUN CA ESPECIALIZADA D..'s MOLESTlAS DOS • DE PESSOAS TEM • 
Ouvido~~N~l'i'l~G~J1n~f!tg_r.~hllç~_PnSM..n Lisboa. 26 (R) - Segundo Chunquim, 26 (H. T. M.) - a • 

U .......u l...N.u....n ... " ...,V .. a v wyv ~~!~~~~~~s~~ a~~~;~ec~~~~~~.br~~ :Z~~~~~~:ec~~~~~:se ~~i~~~iit~~ a •
Dr. A RM . JO TA VA RES na Universidade de Bruxelas, ram retumbante vitória sõbre •• •• 

(Ac'ê i~tente rIo nror. Snn~'''!ll e cm consequência foram efe- 10 mil japoneses que haviam 
ACOMOD;\(;(>ES 1'.. \ltA DE' CM,(:O DOS OPERADOS tuadas novas prisões. desfechado uma ofensiva a su- • • 

Consultas 20$000 - Operações a combinar Sabe-se. ainda. que as auto- deste de Chansi.. • • 

C.IlÍl°n...sllÍlur::!1t.(,rl'!Ei.(I:llIIlllltli1l1lillilil!~,l,.,i!!l'OIllP!l!l'i~~.i:,..~~1.:;:~~ ~i~~~~~;;~~~:~~at~::e~~f~:.r;: ha~i~I~~~~ ~~~!~~~~;ja~~ • 	 • 
c a prisão de 10 membros do r.eses, foi reconquistada, con- : 	 • 

~~~de Gmbbels diara','.: . conselho universitário além tinuando os chineses na perse- • 	 •• ~., lIj de terem tomado certa~ medi- gllição ao inimigo em retirada.O«servl·ço»~
Estocolmo. 26 (R) _ "Dl' hoi" e!TI diante não serâo mais ~~I~es~ontra algun~ dos profes- · ~~':Iá . _te, ..e. 1I...lr' : : 

~:~~.i.r'~r~~~~~~n~';~~;I~I~i;;':;;l~~O:'~~~:;~;;:~~~~l{~!:~e~~ri~~o ~~~'~ IaC~I~al~f:i~~~'~~~.tl~r~~~ssei~~~,i~ !.~~ ::"::!~~=.:..... I""..., • • 

VÍr;o elo dr. Goebbcl;,; c. pro\'avcln1<'l1lt'. consta r;!" ela ci-l ebrc ira- !como reféns para garantir as ~ te ..ha .. CONTBAT088.. • • 

se: --- "As () IJPracô.~·s c.'; t"o-se clcs(' I1\'olvcndo-sc' ele acúrdo com Ip~óprias vidas e a não r~peti- Acôrdo entre empre!ados : : 

os PI~;~7:~}i;~i~~~~~~(';1t(", sur ros ;)('('ntual11 qu(' a rl'li raci a alemã c~.:le~~~~_lfe_st_aç_o_es_. _ e empregadores • • 
a;mlll ""fi [r·rminou . apcsar lk seI' feita. em al ~lI ns pontos. com Wa s hington, 26 (R) - Na • • 

Ó".c.r.üt;,;'ri.il. l::i..J ~,; f-~	 l ~'~~\l)l~t~a~~~(;:~r~~~nt::~l\~:e~~: • e'l(ini,Cillt. '",·~_a::;o;<:;;:li"""';:-:.~ ·~Y..~·.!;;"I::~~;rr::~~;t',
dol'('S. ficou ~onveneionado que • • 

Df~. Jº~ephi;1i1 5(hweldson I amhas as ]lal'tes I'enuncia l'iam a bal!.~~I'Z~~91::Xit~~ad: r::'~1 ve:::s:,° EL'\Yma~~~~ 0===:: • 
~õ~:~\~~:'~~'a~'~I~~~v:'~IJ~a~::~]l~::= • lamenla da SaDIa prlnc}Palman- semllre OI mllharas rlsllltadaa •MEDICA I'U""" agllerra 1I0S },]stados- • ~~lnr.cal:rC:~D::.t vII bo- no Ir.t.mlata di SIIIIIa. • 

Doenç as de senhoras e crianças Unidos e qlle todas as dispu- • III Dr, Benedito Tllala. lal Dr. Rallal BartolllU • 
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1/1 às 11 horas 
-->'~=r.P'liIfl"u,,_F ~lt i I .~ .. In~~ ,_ .~ii;;;-!Z'="",,! citlidas por meios pacíficos. a,••••••••••••••••••••••••tas trabalhistas seriam de
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Rádios «Pbllco», «OIympic» e «8tewardt Warner» 

Refrigeradores "Crosleg" 

~~~====~~=-~~======~~==~==~======~==~~============~~====~==~======~==~~~___ r 

II '[~III1~I·--------· I	 - --I I( n-· -~~~Wi#~i:Z::~:. ~~~~~~~~~~~rr~·~;;;;~·;;;;~)L 
, 	 mantêm consultório médico gratul F.d. <111 J,hm"l" }','anr,"" .. ,\I. • Contc·m oito clemcnto. tônico. 


~<:;m~c~::::to..~:~J:~~!~,18ía:t!~~~ \r_ - Rio dr ,'anri.... , • 

envelope selado e 8ubscrlto para a -., , ,_ 

respost .. , 	 ,l eAR~;o~ ~::~::~::',~~"c~I:;'"tII~~' ~~~:~ • Fósforo. Cáldo. Vcmadato. 

;" '"i!~i~~f~~'~:n (;~BW;.~~e~,~~íidt!~~~:: e Araemato. etc
urC:'1"C'(.'('-nos :lg<lrn n publicistu RC- \_ 

~~~:~ ~s~:lln~~n~ ~~r:~ ;(\~!~:: ~~':m~t~~ 	 • 08 ::'~!~:d~8~i::ê':i:::8~O•. 
r:.. intitulada "Calecismo por" adul· _ MagrtJ~, MAu Que Criam, 
~'(:'I~~~~ i~:I~;I{~~ C)s~l;r:\~(! rf(~"'~~II~'lcr~~~/'~~~~ • Crlançb8 Rtlquftica. reee.. 
gll ll lns l ' I'('S l'"51:1 ' , OI a lllor vcn· • berão 1& tonlrtcaçAo geral 
lila, hri!hant"lIIcnle, prob! clllns"'" • do orranlemo com 
!;ll:~icW transC\'mti'nl'ia t ' ahlHlidu- e 
:::: :;:' ~::::~:,~1:~;:'::::::,~:~;l!:;:::~;::'~:~:~J;:; : 

:~ ~'::/~)~)~:"~'~~I'r)~:~f~:::~ ~_~:s - ~~(~;~~~~ ;:~ !:~~ e "'~.4.ta.I.,.,.~.t"'.ii;': 

'I"ais !le"""""" '"", "o l',p ir il .. ,Im: •••••••••••••('s lwliosfls (' 111 t'stado impr'.'ciso ou 
('lIl1tr:ll lit úr io, xiin ('hlddadoo;; ('lU 

!;::t~'I:::~(!~n::)I:~,i~~\ (;~~::.:~ :;:~~!: : :~~n:,~~: 1:----------------...;..---
IJil'itns t'uriosos, 

Constitue "Calt'(' is n lU 1J:tI'Q Adul · 
" ..... UIH:1 ori!'.! inalitl :ul C" t' m mali'ria CASA MENDES
Ill' ohra l'ultural , pOtknclo-o;;(' .1;7.(' " 

-energia. com um alimênlo d. (flU ', , '1'1111 ela , s..... inida 1I 111; t nO\':I (DE LAURO MENDES}
rÚl' lIl:I mn\';llll' nta r as grnnd('s 

Campen.e o di'pêndio d. 

v,a lor assequrado. 	 Vende em caixas e Il varl'jo frulas nacionai8 e
i, ll'i :r s n'no\'adoras para j ) p l 'ogl' C '~

NESCAo , o que con· e~trang .. lr88 
vam, dado o lua MeU diQ'lts sn da s()('il'<t IHJf' (~, l)()rta nl o, "!l I IH'

n.'Uei" .10,,\ qllC" li (·onstituC'l11. LARANJAS - MANGAS -PERAS - MAÇÃS - UVAS 
lIu!l i \; vo. Com NEScAO. em Varladlssimo sortimento de bomboDs. chocolate., ,. 
poucos d io. vemos l!Ioerow balas, bl~coito8 e CODRervas 
libilidade e o seu a lto valor 

VENDEM-SE
dOl!l as fôrça. orqOnica., 	 ARTIGOS PARA PRESENTE DE NATAL

Uma residência, em ca· GR..... NDE ·STOCK· DE .....RTIGOS PARA FUMANTESpoplras. com todas a8 insta  Cigarros, isquei~os, cigarreiras. piteiras com e semluções sanitárias, tendo 81 filtro, cbarulo8, etc,
mt~, de (rente por \.000 Artlstlclls caixas de charutos finos para presente.mets, de fUDdos (>, tambem,um Aceita pedldo8 para o Interior terreDo situado em Coquei-

Praça 15 de Novembro. 21:----------~I ~~~6~gn:n!~r~~~~~n~~~~rT~~~ Endereço Telegráfico - MENDESlar com ,Júlio c, Gonçlllvef., 
à praça 15 de Nov., 19-sob. 

v-12 

AVISO AO POVO 	 CATARINENSE I 
Unhe direI. Porto Alcgre-Florianópoli. 

Empresa Jaeger & Irmão 

Saidas de FlorianópOlis às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Sai das de ATaranguá às quartas, 


sáoados e domingos 


I_AGente em FlorlilDopollll: MARIO MOURA 
PRAÇA 15 !.tE NOVEMBRO 
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:::~"-r~= 
:-~ln~·Por b~ fim de ano. veto, nheellMnlO ~ ren6mel\O$ do 
1oWI"'*, UIUIrdD doi JII'OC*" 
.. l.IWdk.oI que CU'IIdInaIa 

~ nolU . mcçoil.. e rapaIQ mundo naluB I que llOI cerca 
que puaam todos fflplanad()$ JOrrem u del.urpaQ6r, d~ a aIA poUtlca de Im~e M dlrl&em 11 t.UariOO3 com ~no oonlOn:Ido, .~rt&do J. dewm ~ loIc&ado o u.t. 

_ ____ I lho de acUpu a CICIDd6Dda~ue.oI~:Za~C~ãó~~tit ~~iO~~~~~é~~rff~t ~ !: 
10 doi que'átingiram o últiMo gacéirãs 'desnecessáriaS. .. 
ano .. ,Tenlio ,de amigos e de Ao fim dos dnéõ~ ariOe du
élIêntes ;'a}íotícia de que seus SICOS, eis o diploma, .entregue 
fillíos;:receberam ou receberão em meio de bailes, nos quais 
óttti.plõíriá' em till ou qual dia . cada colégio se esmera por 
l!;iN alguríscaSos a noticia me levar a palma aos demais. As 
elll()cio~a . É . quando o diplo-' moçoilas mandam preparar 
mando : foi meu cliente, com seus vestidos com os zelos de 
éeryo. : número . de desordens vestido de noivas. Os rapazes 
ner,.Yosas. e foi um pouco apoia- se metem no seu primeiro 
ilo: em mim que atravessou o "smoking"... E os pais cho

~}i.ahO, · sempre angustiado e in- ram enternecidos com os fru
., ....quieto .a cada prova por que tos de seus esforços. às vezes 

'. tinha de passar. Nos outros ca- comparáveis com o transporte 
50S limito-me a felicitar os pais, de água em cesto.. . 
'que se mostram tão conten- Mauricio de Medeiros 
tes ! 

Reflito. então. nesse ingênuo 
e sincero contentamento. Na 

",verdade. os pais sentem te\' 
. cumprido um dever. Mostram 
·:â satisfação da tarefa bem Sanguenolcumprida. Durante todo o cur

so fizeram sacrifícios, na com CONTEM 
pra'de livros. no pagamento de 

taxas de toda ordem, no tomar OITO ELEMENTOS TONICOS: 

explicadores particulares, no 
 ARSENIATO, VANADA-'
I>e debaterem contra o que re· TO. FOSFmOS . CALCIO putavam injustiças das notas, ETC.quando estas eram baixas. 

Pobre ingenuidade de pais E TONICO DO CEREBRO 

pais brasileiros, porque não TONICO DOS MUSCULOS 

creio que os haja assim, prin
 O. Pillc:lol. Depaup"ado••cipalmente os homens, tão at-
S<1t"".tidos pelo problema da erlu E",ol.dot, AnêmiCO'. Mi•• 

que crl.m M.,rol, C,'.n,l.cação dos filhos, vendo-a por Itqul!icu. reclb.rio I lonl'êsse simples aspecto · curso a IlcoSio g.,.1 do orgenhmoseguir e a termina" . 

Porque êsse é o único defeito com o 


da. ('oisa. Não é tarÁto o que os Sa n g Ua n I 
filhlJS realmente 3prendem o "O I 
que preocupa os pais :t a p~.s , 
sagem normal de ano para Llc. D N.S.P . . n' 199, da 1921 

~~~. !er~~âe:';oaf!~~~.~~~s!~ I~_~~~"'!."'!.!"'_~~~"'!..."'!...-_~,,"-,,".....-" 
bnra apari',:teme:lte o proble- MUSlolinl ainda quer 
ma em evidêneh seja a instru- mall carne para 
ção dos filhos, n qu~ há é a an- canhlo 
gústla econômi(·.~. é li. f'llta de Berna,:!4 (H. T. ;\'1.) - O 
recursos para afrontar uma ('OrreSpOlHlente, em Roma, do 
Instrução cada vez mais cara. .. Daslel' r\achrichten " informa 
A parte essencial, que é o re- que foram expedidas novas 01'
sultado desses sacrifícios, essa dens de mobilização na Itália , 
passa despercebida. as quais atingem, cm primeiro 

Se os pais. no entanto, medi- lugar, homens que haviam sido 
tassem um pouco! Se pedissem adsl ritos a scn'iços militares 
a alguem o que pode dar como assim ('aPolO a certas classes de 
frutos êsse programa ginasial, eswdallte:; que vivem no es
entulhado, de coisas inúteis, tl'nngeiro. e súditos italianos 
fastidiósas, inacessíveis, muitas estabeleci,los em territórios 
vezes, à idade do adolescente . .. (I"upados. De oulro lado, ho
Se refletissem sóbre a comple- mells (Iue até agora tinham s i
ta inutilidade que representam do lib"ra( os do sel'vi~,o , de\'ido 
aquelas vagas tinturas de um ao fato d ., muitos elementos 
latim, que é esquecido antes do maseulin(.'; das suas famílias 
fim do curso e do qual, mais Ilerem sidil mobilizados, devcm 
tarde, pela vida afóra, por aprescn tar-se enl re 15 e 31 de 
questão de cacoete mental, fica jallPiro. 
o filho a orgulhar-se, como ~e O eOI'I'('spondcnte es('\al'cce 

fosse capaz de traduzir qUal " que o númcro de pessôas atln 

quer trecho clássico, limitan- gidas por essa medida é eleva

do-se a salpicar a conversa ou do e jlódp ser considerado ( '0

os escritos de algumas dessas \\lO mohi1 ;l.açào I)al'<"ia\. 

frases clássicas que já passa- . Ad ianta, ainda, que a par

ram para os dicionãrios de til' de ~l do ""'Tente (oram 

citações... Adornos intelectuais ~llSpC ll"aS todas as viagens. 

fabricados em série, como flo- I';ssa ,:,ed da é justificada por 

res de papel enfeitando jarras n eces~"I~<le deco;rente das clr

de salas de espera de consultó- ~ullstallCU!S atua,s. 

rios de bairros... Mirahile 

dictu! Infandum regina ju

bes! Primo vivere. deinde phi

losophare! 


Tenho um ex-coléga de de Àgua 
putação que se fez notavel nes
sa espécie de pó de canela <lue Se nta Catarina 
~~~~! ~m~~:rc~~~:l~~~~t~ . c~~: NIIC.nt. d. 'gu•• qUlntl' 
tim de ' Larousse . .. Mas no in- com 40, 5 griu. 
terior isso lhe valeu reputação Peça pelo telefone 37. 
de erudito. a admiração do 1>0' cOltiorrne dp8~jllr : I
ticãrio e do cura da aldeia I)U B~m g8~ei!ictjd8; I 
algumas centenas de votos a Com pouco gá~ ; 
mais em cada el('ição. . . QU8Fe sem gll~;

Se ao menos o latim ensina- Sem gás arIHiclll1. 

~~2~~~c~r~~S:,:cuf~~:~~O t:it~~~ =-:::-::::-=-=====-:.::::::=:::::::::=:: 
~~~ ~o~~f~~~~Ç!~ P~~eel~~;~~: Motivo de Viagem 

EIS um presente que o fará - e dê um presente que 

o Papai Noel mais querido agradará 100 "Io> ! Lembre-se 

do Brasil: um Toca-Discos de que, obtendo um produto 

RCA Victor, com direito a RCA Victor. o senhor poderá 

concorrer ao sorteio de 100 e sempre estar certo dé obter 

50 seleções ou sejam 50 e 25 o que de melhor existe no 

Discos Vi<:tor (Selo Preto ). gênero, sob a garantia da 

marca lider na indústria doExamine um Toca-Discos 
som, há 43 anos!RCA Victor - pequeno e ba

rato, mas garantido e eficiente Peça o folheto explicativo 

das bases deste sensacional 
concurso, no mais próximo 

Revendedor RCA Victor. 

OFERTA ESPECIAL PARA OS COM
PRADORES DE RÁDIO-VICTlOLA 
Além destes vantajosol prêmioa para 01 com
prador~ de Toca-DiscoI. a RCA Victor etltá 
tambem oferecendo, aos compradores de Rádio.. 
Vicrrola - um prêmio especial de 1:000$000 
em Discos Victor . 1 escolha do premiado. 
Não perca esta oportunidade de adquirir um . 
aparelho belo e perfeito, canhando uma diaco
teca de lr8vações Victor de alta fidelidade t 

RCA VICTOR BRASILEIRA INC. - AV, NILO PEÇANHA. '55 - 110 

Em resp a Ribeiro . 
Trlnsportes de Cargu e Encomendas entre Porto Alegre -- Ar.,.nsui 

~~,~0IMa ~ a..flllHM 
prepa..rar o eol5W. 'lue. --.. 

, 	m~nte, ~nam pci<dH deltertr 
cóntra o Bnull.. 

, Ã. expoIIçto ftU. !)do CIOn)o 

lier(F rank NOI\(, ao nar-r 
das FlUptnae. lDOItra como f4'l 
e!lclenw, DaquftU Il.bu. o 
trabalho de. Iabo&apm da 
quinta coluna nip6nka. O IU
cesso InIC!àl~da (OI'Ç&I )apoae.
sas foi devido. qUUl exclui
vamertte, aós .própl1Cll habltan
tes do arquljléliig(), em enten
dimento secretó:c()m .. autort 
'dades do govêmo de ToqWo. 
Aqui, no Brasil/, nio , ~r 
o perigo queno.saJneaça. O IUI 
do pais, notàdáméÍlte 8 . Paulo 
e S . Catarina. êstá tOIio miDa
do pela propaganda totalI"
ria, feita de maneíra' a mala 
eficiente pôsslvel?)lélOii ecmtel 
est~angelros, disfàfçadol em 
emigrantes. O presldeilte Getú
lio . Vargas, há ":algúfu tG:Ipo 
atrás. foi obrigadà·' . ~ 
providências eiierglcllS contra 
os quinta-colunistas; 'maDdaD_ 
do fechar todas as eiicolu e 
centros de eduéàÇ~:ÔDde .. 
ensinavam. em ' lingúa filtra0
g~ira. a história e' aTórpnla
çao dos povos ' quih ilDlUtQem 
o Eixo Tóquio-RôDUí-Btrl1m. 
Essa providêlicia teve 'a IDÚOC' 
repercussão em .. ·todÓ O púI. 
causando a maislisOJigdra im
pressão em todo o ·cônUDeDw. 

O momento que ·:':'lÍ.tra~
mos. agora, é da"1riàióc poan
dade e as ameaçàs .dÔl lnimi
gos da liberdade; '.'CâdA dla, t0
mam maior coipo.Nes. "tu. 
ção. todos os bra.stlef!oa detftD 
estar prevenidos .para ~aR:' 

=i::.n;:s~:~~~ 
to das autoridadeS taar. .. ta

:ZirSUScrn}:.:'!,~o~:c!: 
didos prejucicialS aO~ e 
~i~~qunidade dó ~íJi!tv brul-, 

O presidente GetÚlio Vupa 
pondo-se resolutamente ao t.do 

?na:tiru=~eC:;::C:::'-= 
firmou o seu propóílto de __ 
tilizar os inimigosda'U rdIIde. 
combatendo. de viSe.i11l equJda, 
a horda de Invasol'êscí1llllDo.:. 
que conspiram contra' . lD~ 
gridade das naçõeS peQuenu e 
desarmadas. O perigo:fÜiÃI 
entre nós e toda caute!a"é;pau

:1I:r:~~~: =~~ 
os cidadãos e o esforÇo 'ConjU
gado das populações do inte
rior. a semente da discónlla 
plantada pelo fascismo 'pôde
ra :reI' extirpada. salvandô-6e, , 
asSIm, o Brasil do plano incli
nado em que querem atirá-lo ! 
os defensores da politlca de do
minação universal. 

ram, o trecho literário no qual \'e'1I1" .> p, 1101' motivo de -- Tubarão -- Florianópoli. e vice-verse 
tiveram origem e por que pas- ~:;'~~~;ú::,~~~'~l a ItI\1 '~I. jn2~tRr DOMICILIO A DOMICILIO 
sar~m à perpetuidade das ci- 5iib [;v~-3 . AgAncia elT\ Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelo8. 219 - Fone 5934 
t açoes repetidas - teria o seu Ag&ncia no Tubarão - Ruo Marechal Deodoro - Fone 24 
enca nto. Mas, ao garoto gina- or- - d R7d'- - Agência em Florian6polis - Ruo A'lvaro de Carvalho. 2 - Fone 167'7 
sial se exige que saiba as de· I1CIUa e a io VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA 
~~i ~~lj~~iS~o~sc ~~\~~)i~: t~~:t~: V"n~ ~ ~~ uma . b,' m m"ll . Recebe cargo•• encomendas poro, Tubarão. Gravatd, Braço do Norte. Sê!." Representantes e 
ções de aut.ores. scmptT os til ri >!. P'" 1\ conSHln. de RPB ' Ludg"r~, .Orleans, Urussango , Co~al. Cresciuma, Mãe Luzia. Nova Vene.a. viajantes 

rp ll ' M rl .. rá ,li" T t I Fo~qU1lhmha, Morretes, Ararangua. Torres, Capão do Can&a. Tramanda}'. Precllamoa para toda8 81 

~;~~~~t~~' (:~s ~;~~~~l ~l g~~~;~lu a~~ fi ,'r E I'· p't .. ~1, \~,~/,ril c:::~ Oslmo, Santo AntaniFol'oGr,.raanv6aptoajíi'.,P5ordtoeAnloelJverem'bSrao-odLeelo9P4oll.do • Novo Hamburgo. e ZODal do Pale. Negócio I~
E , II'\'eF .JI\:lÍllr. : 10 _ CaiX!l , rio e lucradvo. OUmal COD

~f,;;:~~~' q~Se ;~~:i~e~i~~11\1~i~~~ 1' .. , \ , 1. ' , ! GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente. I ~õe•. Cartas A FABRICA OH 
v. _ lSl:.------------------------__,.;____..1.1 3~7H~RAS ReI. 601, \..:alu 
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Crédito Mútuo Prt>dialPlrl 	 ~Irrotlr I IIrilO laior: Hitl!r 
:-'0,,"- lorquf!'. 24 (R . ' - Em 'al.. pre...ra~ qu pre..a l,, · ai Incalu -. xclamando toll) .Cf nt".,. I P,op,11t4,lol : J. Morelr. & (I• . 

dh.c"rso prollun.-lado ~Io TA- ,~'U no. I!atad.,.-Uo'd... aDt ~l{Ulda : --o. 01""' d...t~T- C'ondufndo (I ""li 111.... 1"'10, o 
tllo. o ar. W nd I Wllkf .d- tia .a;r6Mo nlpónlc:a, o 11 - uoa. dOraV1lD\~, do ao I >.0 ar . Wrnd I WlIlclê" afii:ii10\{IjUC' De it·mb'~.o '6 ,i'. 
1" nhl MIlI conC'kladAoa <tI' quo c-andldalo d. p~.ldt-nC'l••~n- fi' .,., .-oDtono. ma. li .lmpU... - d ,·.. rl r IOIaRdo . Imedia ta Foi' pago . à ,re8tàmitita : Alzlra .~ií~a. 
d ,..rio unir loda... for- luou q\M" lodo. OI catorçoa . d dat!tI (' ao Irabel o Inl.n-." "0. l1ICnl f' em (,onsldiú'ação O filtn
çu poa"·.,ta p.an H~n«'r I rr. d<e~~~ll.: I!~T ~onçe~trl1don qUf" dia r'(' I~'o 11 llberoade,cá í'o do .Illunrló demoerátko,por 
gu.rT1l. In.I~IQd.o .obre c.1t lI e - a t lm de ,derr,otar .'Hltler, ~ vls- TeIo{l() eablllda e deKta nl o re- quan to "I\OHSO objetivo i1imi

Ida~ d() ba\"f!'r nn idadees- (ó "qüe a ·gü'erra'.sei·á gành"à 6ít cái ' sôbre '· qnalquer ,caça' Olí lado é estabelecer na tprr8, 

plr/(ual .. .d..........,...".. ... r...... ias. .. l.'á,'·"i "erdlda. eO."f.UTlll.e...•,.aínrull"UiUlOS C,illll'lUer tm~1in " "= d isse o SI'. mai" f'i"rnrt!m<mte· .Jo q ue IInn- .rTOllr O • pt'rtl(o maior " :. , o sobi'epujar, ou lIão, a produ- \Vllkle ' ao "examinar ú sighifi - <'a, o. postulados gillgelos, lIIas 
clutn~ler Hltler.',":Ci--. , . . ção do "eixo " , : '. l eado do atual eonflfto. "Se :i Iet erno". ,108 qua is emergiu es-

AI'" 1... ,:i;j:>: 'I" "iJi"II., '.lU ' 'Ili", ; C(lII.i.illuando. , .-aii\"moll (> S\" ' llIh<l l"llaelP eI<,,'" "xil!;t!\" nüs E.- la nação: di\"(! il(\ de viver , di
l odOl ~ram ('Ul p~dôS; 'pela"' at- Wilkle que "o esfôrço de guer- lados Unidos, eleve, tamhém. reito d€> se\" 11\' \'(', (' ,1I \" f'ito de 
moat ra d t"Otnplácêhé,i~:" e dll I"II , \lort e-amerlcano é a inda In- IlIIpera l' em outl'OS países ·· -- , busca\' a fellcidacIe " . 

EO--~T~iL.. I 
A COWPANItIA SIDERlRO ICA NÀCIONÁL comunicai 

a OII.UI aé loD}.tu qae ~ó ' receblmento da 8l'gundll cbllma

. d . til. Cl pt.,..... t.,".I. ;.etltl :8..•e....n.do feito por intermédio d08 etltabele,ICI Ia. DtOI bllnc6rlós e . Caix .e Econômicas onde foram 
lub. c, lI.. ilií açõee. 

>A);là~'< outrocalm. que 08 pagamento.. deverão ser rea. 
lIudó. até 31-12-1941. 

Rio de Janeiro, 4 de dez! mbro de 19H 
BuUhar•• Bulal. 

Preshlente. 
--~~-------------

H"EM:O·RRO IDES 
. . .~=~I~~.':..ln~esr:N:n;e::n8r::r'::a; 

(,te aspeclfico traz alivio. 
A Pomada Man Zan. preparada especialmente 

pua todo. 0$ casos d t: H em orroides , ê um espe
cifico que difere d e scus simila res pelo fa to de 
ter em lua preparuçào uma sub$tancia de reco 
nhecido efeito antisêt ico-bact cricida, q ue evita 
complÍC'aÇ'Õe' in'eccio~as na região afetada. ra 
cilitando assim 111 at uaçã o eficaz d os derr.ai. 
componentes d. fórmula. A ação cxtraordina· 
rilllDt nte benl-fica d3 P omada Mon Zan ~ imc

. dieta :  alivia ai d6rcs e OI pruridos. d escongcl
! tion. as dilataçôet e acalm a e refresca. P6dc ser 
ir UMda em confiança por pcssOns de q ua1quer ida. 

. de. A venda em todos .1 Faroladas c D rogorias._

I MAN ZAN PARA HEMORROIDES 
j ~.t~:':':e ~~~~~~am~~~t~t °83~c~ '::~~e j~nJ;:: 
j~;; acompanhado da iml~~ncia de 10$000. 

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

"P,6c1ulo's CATEDRAL 
Ó ;::d~::8~~e~~~~!! ;;r~~~~~A 

(Defronte à c!:)sa Hcepcke) 

OFICINA FORD 
(Provisória) 

TUFFI AMIN & IRMAo. Concessionários da 
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas. Mo
tONtas e aos snrs. proprietários das linhas de 
TrClnsporte, de Carga e Passageiros, que acabam 
de instalar Cl OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à 
Rua Visconde de Ouro Preto n .' 32, esquina da 
RuCl Araújo Figueredo, onde esperam merecer a 
Cltençéio dos interessados. A oficina está apa· 
ralhada com bons profissionais e executará todos 
oa consertos e montagem com a máxima PERFEI
çAo e PRESTEZA. 

Florian6poli., 14 de Novembro de 1941. 

TU"I AMIN 	 & IRMAo 

Os feridos alemães sao 
enviados para a Grécia 

:\loscOl1. 2·1 (R: ) nn~nnl c.' u m I l"al1ll o~s~ ofi t' ia lull' nl C' "u~' se t l':ll o 
i lYr\ nçCl nisso fOI a prcC'n!lHln u m dos ('rlclos d a fn' l1t t' nn~.>n l a l. 

('d il uI fi o a lio comando gt.t·lll :i n icu/ En ln !la nlo. infol'nwçttl'S di~n o~ 

:;::~ il~~:I~:;';I :::;(~~041~!C.· r~~~:,(: ~: (I( :~:i l~'I\' : :: ~ ~ :::: ;~~~~::!t(:: t /:'::~ ~~·II.:: p~\~:;·1 i ~.;~ :ü: ; li ~i~:~: 

~::I ~: ~{';I!.~cni\l l.:: :~ ' ltlll.ta:h~':~~:S s :~~ (i :.)S~) ::I~ ~ ~ I i IIII I ' . I "I's ,~;~I«S..~, ::::'; "';,I", ' ' I:)~· ~I ) I t , ,'t l " : ~ :	 f il t l , · ,~.··s~· e~I · I~ U , ' :n,t;I : Z ' ' : ) ".~'Ss11' I~ ), . ,I.',II's:~I I ",
'- '~ I"IIl:i <s. 'lU" "s7:1<> ,Ii,:igilldo"'n 

:,7)~: ::~;;E:~::;~; .~;~~I~~~ :~~<I:~~:;i::~ I::::~:~~,'~~I~::,:::~;~a~~:~!~,;:,~::,:~~:: ~:l~~~:: 
~:~~fl (:lac~:~::~:.;· ~: n~lt~a ~~;~~(:t~' :~ 11t~:~~:~ 1:.':.Ii:~ ·~() de JJlj \';lS tl l,rt'Sas a l1 t i - ;~-

re9id d ~h e m Rt'torcida, p08suldora da 'clldHnl!ta 
n. 18 340, o prêmio qúe Ihe-- coube em 

merclldorlflll. DO valor d", rti . 

6:250$000 .- -.,. -----
conlempladll no sorteio de 4 de dezembro de 1941. 

Dezembro 19 
Foi pago ao prestamista, f.rne8to Wall .runior, res i· 
dente em Flo ' iaDópo!ie, pO~8uidor da caderneta D. 
5.271, o prêmio que IhA coube em mercadorias no "a!or 

6:250$000 
contemplad o no 80 rtelo de 18 de Dl.'zernbro de 1941. 

Ano N~vc" Nova SOlte 
'anelro 4 

Mai s um 1' ,r llli M vpl ~ ' \ tl, i .. fi CrM Itc! ~útuo Prpdlbl, 
realiurá no <li a 4 ele Jlinelro com prtoml08 em 

merC8dnrifl~, DO valor de r8. 

6:250$000 

61nasianos Gervásio Nunes Pires e 
Carlos A. Luz SUva 

Preparam alunos para o exame de admissão ao Ginásio Ca· 
tarinense, Atendem das 7 às 8.30 edas 12 às 13.30 hs. 

Rua Conselheiro Mafra, 147 -- Mensalidade: 40$000 
15-vezes alt. ' 13 

Antes de comprar um Rádio·Receptor, 
faça uma visita ã firma 

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 


A~entes AutOrizados dos afamados Rádios 


PI-tIL.IPS 
Vendas à vista e a lon&o prazo 

............................................................... ...........
, 

• 	 ••• 
.. 

••• 

: Com o maior e o melh.or sortimento do Estado, a : 
•i JOALHERIA ESMERALDA i 

I• 	 reinicia a grande venda de 
11 
liII 

fiJI 	

NATAL e ANO=NOVOtil 
H Grande sortimento de artigos para presentes para homens e senhoras: 
= Joias....ReI6gios..-Cris'ais....Aparelbos para jantar, chá e café deIiU 	

IUH 	 todas as porcelanas....Pratarias, etc. etc.11 
HlI Neste mês. bonlflcaclo especla. de 25 por cento I 

!i!I 
liO 
liIi 

fdl 

VISITEM n "Joalheria Esmeralda"i 	
, 

~ 
RUA TRAJANO••• 

•••••••••
• 

• • • • e ~•••••••••D....................B~••••I.a.n•••• ~f ••••••••••••• 

••••••• 
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I lal da Inwr-' mo, I m lin.. IIroduçf.o \nuHo com ~ capItal. Atual n
Amertca a , I. · 0 E!!tado · ) reduzida, o qlle dã mlllo\, " lm- te vârlos "ml\barés Ué "'pe'S'sôas 
~ Goiás constitue hoje uma portância aos depósitos brasi- empregam as 'suas atividade, 
das mais progressistas nnida- leiiros. O cromo é encontrado na extração dêsse minél·io. Capital: 2.000:000$000 Realizado: 800:0008000 
des da ~·ederação . De 4.500 em diversas jazidas goiana8, S.\LI'J'RE IGUAL AO 00 
contos em ]!l:~O, n "\Ia receita norlllalmellte misturado ellill (~HI1,E 

passon IlHra mais de 2õ.OOO, o ferro. juntamente com vária, São igualmente conhecidos Tllulos conllmDlados nOI mlsls Sltemllro, lIIIa.brl. In'*' •• 1..1 
que é a quanto foi orçada no proporções de silica. magnlÍs io os depósitos goianos de salitre. ____--:-_-:-__...... :{ 
orçamento do ano I))·óximo. As c alumínio. De acôrdo com a especialmente os de Buril ,. I \ 
propriedades agl'Í<:oJas. qne eOlllposição distinguem-se dois Alegre. Santa Lnzia e I'egião x () ~I lo: S J.lW..U,JlMDEH \M".M P~."" 
até bá pouco tempo mal excl'- tipos de eromita: a eromita do Ara~uáia. Té('nlcos braslJel- Pp. R«~bldes 
dlam de 16.000. atingem atu31- I:lctalúl'gica e a eromità não 1'05 snbmeteram o salitre gola- Honorina Canavieira. Rua H de Julho. 104 ........ ! S. Luiz - Maranhão . .. . 39 5:600l000 '

mente a 60.000. Tanto a pe- metalúrgica. ou r ('fratária . A no a demoradas análises. (.om ~D:~I.;.~i·An~uOskt',~.'C~g"C;'S~inl'O{3'A'&tsh~nyi~dOe ,~pc~"'a·'iCa~;:\o'·"' ...·cAI.,nlaOz2o~.a.~'. '-F~, !}Aea'l'.galz:nn a: s:':':': : .'. :..... :: .... ::.... 34 27:000t000' · ...~ . . ' . : ItD:hias~tUrái~t'o l : : ' .RiOUS" ,
cuária como a agricultura . ITimeira. I; depois do Ulanga- resultados os mais animadores .. .,., 'cU 8~ I~~u . 
apresentam indices de crescl- lIês. o print'lpai elemento qn~ possíveis. sendo o produto n2.- Jos~ Helll'lque Andrés, Av. Hio Branco, 1863 ... ... 1 J. de FIÍI'a - Minas GCI'ais ...... 13 5:200fQ00 
mento notáveis. O rebanho bo- entra na composição de divcr- donal superior ao importado ~.a~.\~Ue~l~ade Linl" . : : : :: ::: : : : : : : :: :: :: :::: :: ::: I~:~m~~ =~~l~ 1 5:000$000 
vlno goiano, calculado elll sos tipos de aço res istentes ,> do Chile. As possbllida(les !la· El'Ilcslo Feneira p/Pedro e Paulo. A\' . Julio Cas. : . 1 5:000t0Q0 
mais de 4 milhões de cabeças, e inoxidáveis. .\ segunda 1° I:l o salitre goiano são enol'- tilho s/n ' Lag' a V 1' 11 11 R G I S I 68 oootOOO 
oferece o melhor boi do corle. usada lia fabl'Íl'ução de tijolos. lUes. 11 1'10 só pelo seu grall'k ltalo RO;II~ni : R;,~, ' ·(;~;·~i i ;;~ ' ~~i~;,~,~~~: '300 ':::: :::: i can~)ina~ ~e dt.~ pauio' o.. ~'.. : : 1 23 ~:200fQ00 

d}ee:lo\:~dl d~r~~~~toG~adl:~~~f(!~~e ~~f~: ~:'l~~ti~~p:~ rl:';~:~~'l· ~\~.~ ~~ ~~:I)\':~~I~~a ~~~:~~~~~ ~~I:l~~:~ ~{:!I~:'~~~~~~~Jp~ial~:::. li~:~.~~~egZ~~._[:~;o G:~I:~~~.:~: :: 1 g}J~~'~~~F . .~ . . . O.·. '.' . '. '. ''. ; . . _ . . ·.~~-;,:~1~~~ .m.b.b~~ '' ' ' . 3011 ~:= 
or za o nos gran es rlgorl 1- existe UIII deptlsito em explo- utilização em larga escala lIa Ellen Fncse. Rua .rase HIgmo. ", ., ..... . . . '. , . . ... DISU'1l0 Feder~1 . . .. . . .. .. . . . . . . 63 1~;= 

cos paulistas. O arl'01. é a prin- mciio . ha\·endo. porém , outros agricultnra.como adubo de JlI'I- Francisco Soares Gomes. , ....... . ....... ,.... . .. Recreio - M. Gerais ... . ... .. 62 12:000t000 
clpal riqueza da agricultura i~,;almc nt e ricos i1 eSI,era de . I' I d Sofia Frota Silveira. Rua Tritáu Gon~ah'es, 1188 ,Uruburelana - Ccará 34 5'400fQ00 
goiana e a safra vindoura de- uma exploração mcionaI e sis- l\1~~l'a ~~~l~(r~ç~~ do s~litre ~~i;~J~r.~\::~~~~e~a· SÚ~.~" : I~~;;i:~é B.·a~~;r~. (;,;.,:,;: : rs ~~= 
verá exceder os dois milhões temática. goiano é l'elatl\·amente fácil. Joaquim Pereira da Silva. Sitio Silêncio . . I Santanópolis - 'Ceará... 7 5:000t000 

:~z~~~~));~:~~:n~~c~f~él~ p~~~ AU ' )1 t~ l~t~l.i~~:TA1, IUI ~,~~~.~~~~~. sl~~I~o. Jl~~ce~~~er~~ , ~;~ltI~~~~I~~~~F:~':1~1~~: :~~r~;,~it;á ,: ~~: : : : : : : : : :: i ~f~E~~~~-=a:;t .g~~;~~~~::::::: J! fi!: 
tado central. _ _ As crescentes restrições im.. que os II1dustrlals brasileiros IMaria Luci Avila Guedes. Rua Cleto C'ampêlo, IOG .. i PeSflUeil'a - Pernambuco .. .... 26 5:4~ 
• ~o ellt~lIto. nao dsaoGe~tãas ~á	 "oh'am a sua atenção para ês- Benjamim Pereira , ... ........ .... " . .... , ........ 'I Salvador - Bafa ............. . 47 1l:2OOfOOO
s I)lostas ao consumo civil do a lu-	 · 
un cas r quezas e ,o s. J millio 1I0S Estados Uninog )lro- te futuroso setor da produção Antônio Bonifácio Pedl·oso. Rua Ouvidor. 15,! .,' . . . . Disu'ito Federal . ... ........... 88 6:4OOfOOO 
que no se~ s~lb-solo aparecem. \'am a importâ ncia dêste metal mineral. Anton.lo Thomaz de Campos, Rua Sto. Antolllo, 28 qa.ranhun, - Pel'llambuco . ... 16 6:00tlI000 
em abundanclll! ~uase todo~ ~s na indústria bélica . A me,lid:l FranCISco ASSIS Amaral . , .. , ......... ... . .. . ,.... Flores - R. G. do Norte .. . . .. .. 63 6:000t000 
chama~os mlnerlOs ~stl'ategl- que a aviação amplia o seu ('mST,\I, lIE ROfHA ~~~~\~::~~oB~~b~I~ "'"'''''' '' '''' ''''''' ''' i ~~~~~~~"OIiSs,;-;:;taS'g'.:~arr;,~arina ~~ ~~= 
coa mUItos. dos_ q.uals, de um campo de ação na gue,.ra. mo- O crist~1 de ro~hll; das. gl:au- Antônio Tavares. Rua' B~I:ã,; ~ie 'C~tegip~: 3' :. .... : São 'Paul,~ .. ~ . . . ' . .. 34 5:400fQ00 

~~o:h~~t~:,~~On~~í~g~~I~~,~n~~~ derna. (' reRce. pal'alelalllellt~ o ~~~an~s 'àl::g~~~v~:~ n~:I~~~:~ g~:~~~ ~inT;r~~~~~; : :. . . . ~a'~~~;;n~;a~. Pi~~í' .. : .... ~ ~'. '" l~ i$ 
Uma simples análise dos depó- ~~~~~it~17,.:lh~~I~~~~.i~~~t.~.~ (;~~ IlIterllacional dr: um prestigio ~~;~:; kla~~;~~:;~ . ~~!t~at;lveiga: 39 :: . ~Iaa;~'Wri-;;-~e~~~~e J~neil'O . . 1~ 5:00tlI000 
silOS minerais goianos darão ,'.- d I b ~'de ' o' sem par. As industr}as.de guer- Aurelio Modesto. Rua São Bento. 12 Vila Velha - Esp. Santo . ... 2 5:00tlI000 
uma idéia da sua impor~ãncia a\·;~~:rS~:a;I~I~ÓS~~~~ a~e l~a;l- ra das grandes potenclas espe- Celso Teixeira Cordonlz, Rua Rio Bl'anco . Pto. Murtlnho - M. Grosso 36 27:000t000 

e u~Ob,:~~:~ da~'e~~~~~~~;~~:e: xita já foram localizados n.o â~~lm~.~~~taC:~~an~~ae~od:lê~~i~ tl~,~1~~ ~:~~~s ~ie Ca~tr~i. · iluà ·i.ai.à~i~i,:a~. 25i ' :.. ~f;~~.\~~~;del~~ln~s Gerais . 9Ô 1~:= 
iua exploraçã: em larga es- Esladoyelllral .~mbod·a os m.a l.s ri o ;,OSSO. P,·oduto J~ara al~R1:é- ~lli~~~~ ~~~'~vrJ~~:. to~~;:'~'T~: ~~p~;~/allln , I ~;iió:':;u~ ESI,:Sant.i : ~ g~
cala COahec.liloR ;;c' la m U lII11nll'l- lhos de Ol lc·a. estaçoes radlO- Antônio SlIverio Suntos . Fortaleza -Ceará . ... 37 5:~ 
~IQn;~ II~ S:~~ :J.OSí \lO ~~a~l~m~~i~~'I ~~ a(:~;)7)~it~:~,i:~: tl· legráficas. manômetros. etc . {osé Arbudt rtlortra. Hua lUo Bl'a~co. R28 '.. .. .. ~orta:e7.a - gear~ ... ~ ~~ 

r ..{ A:"\ lI:"\S {'uli"udos próx imo 11 estrada Nas jazidas de Cris talina e Ca- deton a' .... la, lVI·UI.'''' 'omel'C'" ol'la eza - .eal·'! .. . . 

Na região none do Estado, I b ' \'a!<-ame. Irabalham diaria- ~l~:,~\~;:~ ~e~:J~io s~~vue:.~a.: . ........ , . .. , .... . . . . ,. ~';~~~t'eiha ~a(.~ai,[,· : i8 ~:= 


em São José do Tocantins. Ill' rodagem. inc uem UUXlt.t e menle vá r ios milhares de pcs- Annu Corral Teixeira. Rua Senhor rio, Passos. 28 Distl'ito Federal . ... .. ....... .. . 97 6:6OOtOOO 

acham-se localizadas impor- di s lênio. {' possuem 11m 1('01' se,as. Os próprios garimpeiros .J osé Gomes Cunha . .............. CI'ato - Ceará. .... . ......... .. 9 5:00tlI000 

tames jazidas de niquel. que metálico que os torua e~()):o - abandonam os diamantes para Alfr<;<lo Seitzke ... , .. ..... , . . ' ... , ... . . :.. P!cnda (1uevedol' - ~. G. Sul .. 8 25:000t000 


« 	 ocupam área enorme. de vá- mlcamente exploráveis. se del\icarem à exploração do j~~~:,\~,L~~'r;~,~~~li~ae~~~~i~~/g:~ga, . Ha . ~~~~~~o-=- ~~~a;:,.~~ :... .. ~ 1~~ 
rios quilômetros quadrauos. e ~~UBI;~,~;',I;~íPi~~ d~(;;:~~·I.;OSé {"!'Istal de rocha. que se a \lre- \Valdemar Rocha. Rua C""ijós, 22G .. B. Horizonte - M. Ge"ais . . ... . 11 5:oo1JtOQO 

~~~~~e(il~ ):~:~é~.~~~·a;~:;,:~~';..":~~ ,lo Tucant ís, tão C'ollhec:ido 1"'- ~'~"'I~~d';::~~'.U 1;~~iLOjazl:~I~: ~~tr:~ ~.?;;g~:id~a~q~~s JÚb~ ·G~·i;,;.,:ã~~ · : ... : . . , . . . . . . ... . À~~~~l~'ãc;;;l"ki 
.. ?~~~~~ . :::: : : ~ 1~~ 

clusive. ao das minas canaden- las suas I'irluezas n iquelifera~ , loculizadas em sua maioria em E~~~·YB~~~d~=~,:!~~n·o , 1°... ~:~~;~lg :..edS":~iPe .. , : 1=3..Ru~. ~~~~.oo..A~r~s. GO. ~ 

ses. Geólogos brasileiros e es- existe cobalto em abunditlH'ia . lel'l'as do Estado. cujo govêrno Eurlpedes Pinto Silva .. . . .. . . . .. ,.', . Ararat! - Ceará . 1 1. 

trangeiros estudaram a fundo cuja exploração já foi in iciada fa l'ilita por todos os meios a Said EI Huaick, Est. Real Sta. Cruz. (IH . ... Distrio Federal . 48 11: 

o niquel de São José do ToeulI- ('om sm·esso. Muito ellllll'('gurl o ex ploração. Pedro Bianc.hetti Irmãos. Av. Vasconcelos,. B~rbacena - l'I!. Gerais. . . . .... 5 5_ 
Uns. ressaltando unanimemen- na indústria. o eobalto adC]ui- São frequentes as casos de P~dro ~1. Ol~~elra. R.u.a D. Pedro I . ;: .... . ~ . ; .. ... p~l·aclCa b.1 - Sao Paulo ........ 3 5~ 
te a sua im\lortánC'ia e a 1It'('es- ril1 ainda maior imIH~r, â lH'in: pessÔas que extraem em Ulll só ~~ii~~~aWe~"''. ~Ieden.o. , . ~'~~ .i\lC]s.. J1~I \al.. ~o.) ... ~~l'J~~ ~ I~rf do Sul... ~ 19~ 
sldade de seI' acele rada a sua 1'01' s<,r fundamenlal a faiJr '· , <lia. ('rlstal no valor de alguns Maria Jesus ;,Iello, Correios e Telégl'afos .. Bel·m - Pará .. 33 ) 10:600l000 
eXI>lOl'ação com..,.";a1. Os d,.> - <,l{..ã~ de I';asoli lia sinl';l ieu d','I vezes uma Dr. lIIa5;;i l.on <:ae~ano po~t~s , ., ...... .. .,' . Pat.os -:- .~araíba .:.: .. .....: .. :. .. 4~ 5:00tlI000· ' t'omos de réis . As , .... : .. 

f::~~8a\~~~~~~!e~~~ J~am~~I~~~ l'a~:So'lIIunid\linS de Pirenú- ~í~(I'~~~ln~ul'l~d~av~~~~~I~~)~~e~~~~ ~~q~g.!i~!I'e~~~:~!o:,xelra . ~Ud IIulfel<l. 818 .: :: 1 êl~,~;~o~,f~~2~ GeloU" .. ~i I ue 
de toneladas. dos quais apenas poli", I'ouso Alto. Corumhá " "a de um {'onto de réis. Em Ca- Maria Lulza Lopes, Rua S. Paulo. il :l . I FOI·taleza - Ceará . 38 5:6OOtOOO 
dois milhões já foram <,H11I - Pnhn"iraH...,,,"oIHra-s<' !'Ut ilo' \'all-aHle já foram en('ontrados Wilhehn Richter. A\'. Pte. \\'ilson. 18(;(; .. . I Sito Paulo.. 17 5:2OOfOOOl
dados. "onsi,lerarlo UIII ,los melhor" , I I1l0c'os pesando 30. no e 100 I TOTAL RS. G08:8OOetJOO 

Embora os ESlados l ' nido!; tio lIIundo. {'onfol'llll' a llál b," I'luiI05. \'alendo cada um deles 
dispouhalll para a sua indús- f('i t ias há tülnpos e ll1 LOlldJ' (;~·. pequena -fortuna. mente o~~~u~i(~:f::'F ~l~fi~:::~:o,)~~~~r '::~~""'~:~~~~IJ~~\I~~~)a:~~ t.~~~~:"~~~:O.,::'':,b~U~~':'tII!-:= 

tI'la bé lica tio lIiqlle l produzido ..\s jn~j(las goiana s. ~Rtão (!nl I H á. ( '01110 r;e vê, no sub~sól o do di..c~ito Nobre o sorteio (' suh'ar m' sua" N,'OnOrnilul. . 


no Canadá. o go\'êrno Ilort{'- !,;ran<le ati\·irlade. pum nten rl pr i goiano abundância dos miné- O PR()XIMO SORTEIO lU;ALIZAR-SE-,\ E)r 31 DE nEZEMBRO IIE 1"1 

americano l'sta ria I';raudelllen- I as reJlelil!a~ ('Ileomendas <.l os i rios estratégicos por cuja pos- A ('omllanhla Internacional de ('al,ltaliza~iio .' a imita qur trm SORTEIOS PROGRE88I\'08, ••• 

te interessa,lo na exploração IEslados l nulos: '1 ue p~g:'-I~' al-\ "e lutam e morrem os homens menlando ca,la ano o valor ,lo reembol.o. 

das jazidas goianas. preten- 10" prcçog por esse mmeno. () em todo o Mundo. Urge. pois. Agentes Herals : Ln' O~ll'S & Co. - Blume••• 

~~~~~hl~~~e~~e:;;;:,;.~~ :,l~sc~el~'~~~ ~;g . . ée~~c~~:~:'~~lOl~ i ;l~:~n:o ~~;~~Iq~:~b~e~e~~o~ Associação dos Construtu,res CivíSI.~oc...~~~oclc!.-pr.r'~li I~lag~!~:~~	 .. 
Indispensá"eis l'am lanto. mes. 0_ que torna. rácil a R.nn Ien:ana. intensificando _e am- - - 
Atualmente encontram-se na <, xtraçao , que pod.. ser fe ito phando a sua exploraçao. d E t d d St C t' Cardirf. 24 (R. ) - O prlnclpe 

região din>rsos geólogos c en- O s a o e a. a arlna herdeiro Paulo. da Grécia. fez uma 


genhe iros norte - amer icanos, Sociedade Cooperativa de Responsabilidades COlllte de Assembléia neral Ordinár."a i :;~~.It: :~,~tom:l'~~h~::spo:~ercantes

os quais jnntam" nr" r'om {'oie- Limitada U 

gas brasile lro~. procedem aos Ba"=jco de ere'd'lto Popular e Agrlcole De ordem do sr. Presidente e d,: acôrdo com o arti o :;~:~~~'~ ~:~~ted~~ema~~n~~t~~~ 

estudos re_ pect h·os. JI 	 go 9 dos e8talutos, convido os SrI. SÓCI08 a comparecerem lel1lO" ao nosso di. põr ~m milhão 

O prin<'ipal jlroblema a se r à «Ses8Ao de Assembléia Geral Ordlnária_, a ft'allzar-8e ,Ie loneladas de navios inercantes. 
resolvido l' o rio transportc do de Santa Catarina na próxima st'gundafelra, dia 29 do corrente, às 20 boras, Com os nossos navios afundados' 
minério. ha \'endo ..lu"s solu- para 11 elelçllo e p08se da nova diretOria para ~ ano 80clal pcrde~os valentes e queridos ca: 
ções para o mesmo. A primeira Rua Tralano n.O 16 - Séde prOprla ele 1941 " 1942, 11m n08S11 sMe sQclal à rllB Fel!pe Schmldt. muradas. F:\izmente, as perdas di. 
('()nsiH~ ('m !l':l l1!;portar c ;';-1l{"giõtract" üú MiuiHlério tia Agricultura pelo CE'rtlflcadil Florianópolis. ~3 de Dezembro de l 94 \.. tnilll1;"um consideravelmente nos 
qucl pelo rio Tm'antins até Ik- u. 1 t:1D 20 dI! Setl!m~ro de 1938. Estanlsláu Makowlecky, secretário. últimos meses e continuam a de. 
16m rio Pará" a segunda . pela Endereço telegráfico: BANCREPOLA 552 ~vs-3 crescer, graças à organização da 
estrada de [" lTO ,Ie .Goiás. ai P CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edlçlo O 161 apequenou 01 1Galtol com a 11. uerra defesa na. rótas marltimas, reall. 

~~o~~r-n;i~.:~m ~II~, \\I:~:ã~,'." I ~t~l:; EMPRESTA ESP~~I~~';~~~.?~SAGRICULTORES bralllelrol Wash~ngton 24 (R.I - Os ~ada ~.ela Inglaterra. nossa grande 
Allánli (·o. em ,~nl':l'a (~ns !t('is. Emprestimos _ . Descontos _ Cobranças Hi n. 2~ (Meridional) - Em ses- especlahstas. calcula111 . que o .lhada . i 

Do lO( aI das II1l1las aI" () aLual são ordinú"i" du Soci".latle de Me· Congresso la. volOu. ate a pl'e- ;----:~--:--:_:__=_~_-
pont.o '~ermil1al (I~ '(,SI I'a,ia ,i" e ordens de pagamento. didnu c Cirurgia. o professor Go· s:nte data, somente y~U'a o e~- Irmandade de N. S. do Parto 
ferro e,1f1 ('Oi{iH ; t d(hrl c (\p Tt!m correspondente em tod08 08 Muoiciplo8 do Estado. dói 'THvares apresent ou importnn- forço d: gue!ra. cred l tos cUJo Elel -
Anapo li~ . ;, "~~ in'éri o 'srri~ 1(""r~Benl/lnte da C/lIXB EcoDomlca Fedt'ral para a vende les l1ol.'sôbre "SSUl1tll' denlilicos. \<>.\al atlllge ,4.440.000.000 de (:aO 
!I'ans porlu,lo pela eslra rla ,1 ,.. dll~ APÓIIC::m~'~t~I~U~~ dr.;"ioe~n(N.:~~~obr~.om sorteio Esl1ulanllo os efeitos tio sol, ufir- (O ares. Tendo de prooeder-se a 

~~,~af.~n: e~~~'~)~~ ~)~~I~H:;~~'C I~;;I\~:~~ Paga lodos os coupons das apólices Federals 8 dOI Estados :::.:~::"~I,,,el',,,~,~:~d;c~'i~:~~~C ~I~ ~~t~:~~I~: ~1:~ç::8~a I~':::d:~:I:!~~a~ 
ção ri o ]>I't'sirl enl e (; ('Iúlio \'''1' - de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 1,,",ln " desrn \'ol\'imenlo. Qmmdo I - bl~nlo de 1942-1944, de Reôr
gllS. \'ão muito adianlado,. Mllll! e rn C!Hlb!' irll de: pehC!1!1 para !1ddmIDi.Bt~tlÇ!10 deI prédios , mnllo inlenso. aI1l'os,,"':" n matl1ra- pu.ULAS DE do com o artigo 7', do Com-

RO ('1!IIlW. 1:"\ IIISI'E \S.\ n :/. ece e lC1 elro em eposllo pe as 	 . RE"''''ER promllBo; de ordem do Irmllo 
.\ (H".,:1tH .\ melhores taxas: ~1~~)ifil!j::~' ;II(l)dil:~~~~'i~~~H~:,m~~m~i'~lmn~ lU J. Provedor, convido atodo8 OI

() "'-"""0{, um ",in{'r i" 1', ,,.:; - CIC à di s pt:siç!\(l (reti rada livre) 2% homem pCII"cn. "slal1ll':1 c inleli- nu'''' IrmiOs para oompareoerem no 
" ';.:: i,·" rl1n<l "nll'l1 ' 01 "" ;':: "1""''' 8~g ~~~~~~~~évIO ~: peqUtfl::!ellled'O ~:::~s~~ld~a :ed:a :~~::~g('ncin \'h·n7.: Di·sl. modo. o sol se· 

: ,'~.::~~41 '/:I~;: ~p ~ ~~'it~"~~'i :::::~~ ,1 ))I"~~i~:~7~ C/ C PratO Fixo 70/0 \J,~'url:lt.:~:::n~~~;;~ :l ('~:C~~ »CC)lH'l1.l ('s· .r:rr::.doen~ te, '8 19.30 horaa, (7,80 da 
.-1"'1"". """1':":" ' . ~11 : "' ni'J"". Aceiln procll rliça... pllra receber venclmellto8 em to- t ~o appa{,e! o. t1olte) ,aflm de proceder·ae à 
'-11 "i" "" '. "!lB a8 Ilepnr(jtcip~ Jlprl~r!ll~ . E~tnrltt"i~ A Munl(llp8i~ P I A N O 1\ d" e • relt'rlda elelçllo. 

,I ' j"zid,, " "",i" i" I)"''''' '' ' :''.· _ 	 ~. . ... Consistório da Irmanda.e 

'i;;,:~ i, ;, l) " 'I :, ',~ ~:<:: , , ~, ' ,"~;:::; " " CURSO DE GUARDA.LlVR~ f.M SUA CASA: I Vende-se um,embom esta- 'I-camlsas. Gravatas, Pljame8, ;i~n~p:iI.~02:a:!0'De~':J,~~ 
"" I" d,"', i" " l"d ;;1. .\ 12 11 e", R cio Nludo, (~~:r, .n~~~~~SP~í~~J~!,ct~!CI.O de Fllenle. e re. do de cODservaçAo, marca Melas das melhores, pelos me- <le 1941. 
,I" 	 '1"" ,. " 111 li"" l1",ior," P ' 'co,an"'. 'm 11.11 5 fi_ c,danes faCre\8 à C'"XO PolU81. 3717 -S Paulo «Bord_. Tratar à rua Irmão nores preços, 86 nl CASA MIS- JOÃO RAPAEL FARACO_ 

"oll", ,,,,irllll'r" rle, ,',.. . Joaquim, 10. 5v.-4, CELANEA. - RUI Tralano, 12 \. SecretArio, . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dr.;"ioe~n(N.:~~~obr~.om
http:lIIa5;;il.on
http:industr}as.de
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• 

-

e'i _.,.'ao"'." li"ui«aqão «. i 
i EM LINHA DIRETA !~~,va~~mo!~2de i 

• O •i
• 

'$8%)A :$ i
•: de diversos tipos e padrões em moda : 

i PERFUMARIAS CASEMIRAS LINHOS i
i G.'alHles .'.·dllções de lH'eçns i 
: Bonificações especiais à nossa : 

: estimadã freguesia : 


: Uma visita convencerá a todos : 
••e ~~~ :. 

o ~ão se enganem 1
! fres lrmios hoje a !Procurem mesmo 

i
• 

• Casa Três Irmãos i
• 

•
: Rva Felipe Schmidt : 
e• e• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••Q ••••I~~•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Façamos, do sangue derramado hoje, as i Cúria Metropolitana
Crisma na Catedral 

De ecôrdo com 8 prllx(, ohservadn. haverá no dia ...bases de um mundo melhor para ofuturo rrlmt'iro de j8ofiro próximo. pelas 15 hOfas, Crisma na 
Clltedrel MetropnlltaD!I.Washington. (Por Frank ta c razoavel de que necessita- mundo. Poder naval, a capaci Os bilhetes findem ser procllr"lIo~ DO cnusllltórlo da

Knox. Ministro da Marinha vamos delas para a nossa pró- dade de dizer quem passará ou CRlt'drnl. dl\!I 1I às 12 e das 15 às 16 lIoras .
dos Estados Unidos. - Copy pria defesa . No entanto, não o quem não passará através os OR mal/Ires de S (lU '0 IIn08 deverAo conrt>88ar ~e
rig'ht da Inter-Americana. pa fizemos. O nosso pensamento oceanos. são elementos indis ,nte!l rle recl'h.... o ,,1\Cri' mt'Dlu dA Crisma. 

ra "0 Estado") - Nós estamos interêsse pensaveis de fõrça para manter
era o de que no da FloriAllól'olill. 194 '.1611.. 1I.·z, mbro de
diantc de algumas nações que paz deviamos ser tolerante e a ordem entre as nacões. 1l:sse Pe. FREDEHI:::O HOROLD, Auxiliar da Cinla.
de('id iram dividir o gleba en !ll('smo correr liscos. Mas. há o motivo por que o cresci

tre t'las. Os planos foram orga· l)),1mentos na vida de cada ltO- menta das nossas fõrças aéreas 

nizados. (" quanto a nós. se ',1 ··m l' de cada nação que o~ e navais vai até um pouco além 

(llI isc r111os viver néss(' mundo pr i'lcipios não podem ser sacri- das nossas atuais necessidades. 

rill" elas tentam criar. precisa fio:pdos e que os seus direitof. Existe muita gente que diz

m", nos submeter aos seus mé " o devem .'e·· ;gnorados por ser cedo ainda para se cogitar TODOS os RECORDES 


t"d"s dc' vida. às suas manei  r, a is tempo . Nessa ocasião, ~e do mundo que surgirá depois 
 COM UM VERDADEIRO 

r~ , tl l' pncarar as l·ousas. Não deixarmos as causas eOITel' da ~uerra. Há os que afirmam 

(':;i,t(' a menor dúvida de que tal como dantes E'mportará que a tarefa de ajudar a esta
 RECORd". ti',('rmos dr viver dentro dcs em sa ':rifíeio para a nossa in - belE'cer a ordem no mundo é 

Produto da RE(OIO WATeM CO.~; '. nm-a orllem dirigida pelo ll't)('ndéncia . grande demais para os Estados O.n.bra (SulC;a)
tolalitarismo com o emprego b povo americano devc en- Unidos. Eu acredito que tanto 

(I:! lilrça militar. tl'l'cmos dc tl'nder, pois . que uma gral'e uns como os outros estão er-

IVI." C0 l11pOl'tar d(' acordo conl qupstão está para SE'r decidida. rados. Nunca poderá ser cedo 

a, dC'l crminaçõcs ditadas por E " 11 tenho absoluta confianca para se planejar como deve ser Quer ser feliz 7 

(·,.: ·.a nll'sma fÓI'(;a . Todo espe quP nào havel'a para nós n c- conseguido um mundo de paz Em negoclos . amores. ter sor
LH'ul" ""O i· sómente repug nh um fracasso nessa decisão. r de ordem. A existência des- le. saude e «".Ilizar tudo que 

Il antl'. Ina :...: aquiescencia com ;'('s\.e momento dt:'vemos olha r ses planos ~ vital para a nossa deseja? Mande 1$100 em sellD8 

t·~·:-,;(· (·..;Iadn df' ('ousas determi a lhll da nossa atual prepara- \ vitória . Para vencermos o ras- e escreva ao prol. Omar Khiva, 

f1 il l':1 il dC'!=\ truic,.'ão das nossas C:flr•. muito adiante da vitória cismo precisamos oferecer ao Caixa Poslal. 407. Rio de Ja 

: ~i~,1:1 t ~ : t:(J ('~: (, dos princípios de 'I ur: 1105 pspera no futuro. No mundo alguma cousa diferente I ·'~ iru. que lhe indicar;! o mel ,

l.: )(·rdad(· indi\'irlual que nós Lllt il110 gramlc conflito mun-, do que os recursos ao terror Je nhlcr I(l umpho . p,ospertd .' 

:ll11anlOS l'nais cio <1'1f' a prclprl,i. 
\' ,e1a :~ ::~. l:~:~e~l~~~l~~~~zaD~~:~~~ ~u~os~~·~~~llf~~l~~;~~~):~~gt~~ ". I",,,,"> I <,',d. N .I, · h _o" . P~I TORAL 1)[

i-: ,s< ' c' n I)/'rfil "'Jl1hrin ('om es tar certos de que isso n5ü talitúrios. Precisamos provar

() mundo se aprcsenta . ,1f''111lpeera outra vez . POl'qu t:' qll ~ temos capacidade também e a largura de um continente 


v in h o (' t rt~:; anos d " nni .... a" grande!' pol.Í'nc ias pacifistas para prometer um mundo me- que tocava dois aceanos eram. 
 'ANGI[O r[LOT[N3~t PI' s ic!n {'plf:'brado um ar· d" pa"udo qur não quise ram lhor -- um lllundo mais efi- também. sonhadores. Foram 
tll"l;('io qu (' Inda gent.e julga  ,ll'l'is['<1r Ulll s imples navio ou cien\.e organizado do que qual- sonhadores. os que construiram • 
\'[1 I rin por filn à.s gUf'rras. prf' lI111 ., il1lpks honwm para defen- quer outro saido do cerebro de grandes estradas de ferro, e [ 
nlf'nn rl o o ndn'nt.o clr un1a pro· (1, .1' a pnz. hoje. ('stào sofrendo um nazista paranóico. E'l'gueram enormes represas 

l C 1l1 ~~ (l cl a r r a (ir' paz as c'onsp,!u;'ncias da perda de Tcmos sido sempre uma na- Foram todos sonhadores, mas. 


~( ·:.: t (':' ! 11t lmos ano:-=:, ox ....... . 01lDrmeS armadas p imensos ~ào de sonhadores. e nossos so- êles eram acima de tudo 

t'tr('(~": (P H' f) go\,(' rnn HI11f'ri(' p ....·:i· !',itIJs. Em alguns casos . nho.' ~ào sonhos de gigan- americanos e o sonho que 
IH) 1(' 7 P;lrí l 1l1."Úf ' j n ·j<lcÚrs dI' I' :' ~ :-' p~' 1 d" 1eU II IIJIlIpÍt:Lc1JIl t:"JÜ t: te.:> . Fai G :;nnho de uma. gran s0nh~r::am souberanl .conver
.,mlz;HI.' ,'(>f) ) n .rapúrl Po(I\"'111 .1 IIHh'pP I1! lCnria (' vivem. ago- de P unida Nação no Novo té-Ios em realidade . Nos. tam CASA "RADIOLUX" 
..... (·1 t'on si(kra d as, \)("1,1 pí.l rif\n !'i ' . ('( 'd nzidas à uma himilhan- Mundo que atirou Washing- bém, precisamos ser sonha DE ,Um eslabell'cimenltl livre,
"1" , . I)óél \'(,nl <ulf> clf ' que ' .:.; (' i<' c' , cl'a\'a tura Nós devemo" ton o Jefferson c Adms atra- dores se quisermos fugir ao rI ..nlro de um pHI8 1l\'1'~). 
, , · .( ',~ lil"nll1 , f'nn1n II Ill I :"d( ) In" , c·.' talwlrcrr lima no. vn ordem VC!S os dias negros da revo- pesadelo do mundo dividido 
, 1)' 0 11:'1 Ilist ô ri él cl;:t ,:"': l"f'la(:tH'" 1111 c'ma(')"nat dentro da qu al luçito. qua ndo. todos os "rea- pela guerra. pela crueldade Lllmpllrtlls - rilhtl8 e ~ll8-

rplhns t'IMdc"". L () UÇ6~ - vidr , M,I,' rr ( I ':, povos Sl'lrq.,rf· ('í) ,-,;H' I",\;: " "umll nid:tck di' nações li slas" achavam que a for- e pela morte. Precisamos ser 
I'le . EI,..lril'iclllrl,· !'1Il gerl'1. In. · 

Illl("I-, " OJl1 todo ('lf'IT1rn tu sc· I....·a n! ar;. como uma só COll- maçüo da América não passa- a mericanos . trabalhando com 

r nt ! ( l;I p :l Z do .ln p,i n , (' a Ira toelr) aqllelr pais que. deli- ria de uma série de pequenas fl' para que nossos sonhos se 
 lul"çõ~~ de I.uz e Fur\,a. 

Prujelof::, orçam \~nllJ~ e COD'i

, ;' '1 t I· ~:i ' rnl0~~ g- lH'. para rrülizar suas intpn- dn lHnl'r!! O, h r:n)1rns f' 11111. ca (' eu c reio nos am('ricano~ . truções. 
.1 I'"I'W;)I' j ;1 ('llntlnllnu lJ "radanwntp. derramar sano cnlonias locaJi7.aclas ao longo rea lizem. Eu creio na Améri J.l m~~

d i " l tn '~ Pnc1f'n nrnns (:ors ag ressivas. Ilheres que transpu7.cram as Acredit.o que não fracassal'p. , P éth~. dá (' r ~'(': . · h :· r.()np(~ru-
. :~ ! , r,T'il,Jl' 8: l"( ' l11i' c.;,t..f"} Dai a razão por que os Esta- montanhas c os valos . os rios mos na eonstl'ucão 1c um rirmtiN Ih· rp~. n Icil)n~lI~ U O!'ilrHujt"irtl!ol, J 

dr" Cnldos tcem uma pDslçii.o e os desertos para construir mundo melhor, quando a opor Rua ConseJheiro Mefra n 7 
t ,;" (lestacade. 110 panorama do uma nação. atravé~ a extensão tunidade se nos npre,entar. FlorlanóPDlls - S. Catarina - Brasil. 
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·o ESTADo·l ' 

DUalO 'I' .SPEBTDO 

Redação e OflclnlUl à RíJà 

J oão Pinto n. 13 


'hl. 1022 - (':t . po.tal 139 

ASSlli:. ·'·URAS 

." Na Cal,i~ al: 

Ano ... .. •0. 0. . :-tlI~noo 
8~m••I.... •• • • • • 2C>SI~1O 

TriUI (!s tre . • •.•• J á SOUO 

ale. .. . . .. ...... 5$000 


No rnterlor: 
Ano ... . .. •••••• Sã~OOO 
Semt"!'oltrfl .• ". .... 3OS0UO 

Tl'lm••'.... ZO$OOO 

Anúncios mediante contrato 

. Os originais, mc~mo não pu· 

bUcados, não serão devolvidos 


A direção nfto se re~ponsabj· 
Uza pelos conceitos emitidos

l nos artigos assinados 
• .:> 

renenos no Balneário 
Escolha já o ~eu lole de ter· 

feno no Batneário da Ponta do 
do Leal. As construçoes aum~n
Iam. A planta dos leHeno~ acha
se com o sr. Arl 5aolos Pereira 
que SE acha encarregado da 
venda dos InleR. 

IISTIIUTO DE OllmdJSTIeU 
CLINICO 


Or. Oj.lm. Meellmllnn 

'ormado pel.. Unlversldalle d,· 


Genebra lSulça) 

Com prAUca nos hospital. europeu'

CUDlca médica em ge ral, pediatrlR, 

d_OU do .tatema oervo.o, aparE" 


Il1o eeDlIo·urlnBrlo do ho".elli 
e da mulber 

Assistente Técnico . 
Dr. Paulo Tavares 

Curso de RadlCl logla Cllulcl com o 
dr. "anool de ,'breu Campan..rlo 
510 Paulo). Bepeciallzado em UI· 
l\eGe e S~úde Pública , pcla Vulver· 
IIdllde do Rio de Janeiro. 

Oabinete de Haio X 

2::J::lco':u:::ndo.s~!~Ern~ef;:: 
eoraçao, pulmGea, ~(,8'cula biliar. 


eslOmllgos, elc. 

Radlosrartal óa8ea. e radlograU". 


denlárla. 

Electrocardiogralia clínica 


lDlatlDóslloo preO\80 da. molMllao 

cardJaca. por melo de Iraçudo. 


elétrlco8.) 

Metabolismo basal 


(DetermID8ç10 dOI 1I1tdrblo8 d~, 

IllAndulu de secreçlo Inlerna). 


tEum~o~:~~~~e ~fc~~:~~ICO ~\I 
IUCO duodeu..' e da blll.). 

Oablnete de IIsioteraola 


Onda. curtafl. ruJo8 uJtr8·vio.' et.-l.5, 

ralol Infra·verl>1elhG e eletrlc' ,l.•d. 


médica 

Laboratório de microscúpia e 


análise clínica 

Exames de SHDRuO JJ tlr~ dltlgnósLlco 

da .lIIlIe dlalln,,"lIoo 00 Im~t1Iu<II.· 

mo, doaageGl da uréu. DO 6 n Ugue. 

etc. Examo CC urine, \re.~.Ao cI., 

.uchelD Zl'odecl<, para dlagn68I1e,' 

precoce de gravidez). Exame d. 

IJUS, e.carros, liquido raquLno ,. 

qualquer lld:q~l:aDg~~:o .eIUCldK~!' 

Rua FernaD~o MacbHdo, e 
Telelone 1.195 

flORIANOPOLI -< 

OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cii

n;ca do 
H08pítfil de 
Nuernbel'g 

(Prola. L, Burkbardt 
e E. Kr~mter) 

Especialista em 

A~=·':;:~.l::~: I,
cologla (doenças de 
senbora!!) e partos. 

Cirurgia do systemr;. 
nervot;lo e opt!ra.çõ f'~ 

de p16 1'ltkl!., 
C vDsullorl0 !Í rUi! T rlllll 
00, 18 (fiM 10 ás 12, e 
11M 1Õ ór. J6,(0) Tele 

ph 'J m - l,íWóI 
I

R esidem;l... é. ~U& E>i· 
teves ,Junl(,r . 20...-
T elepbODn -_. 1.1..\ \ 

Alerta' 
Mate êste sugado d • 

Não exponha a saúde d ~ . e sangue 
e ao tormemo dos m c s~a famll.a ao perigo 
Flit é a morte certa ~~;Ultos. P~Jverize Flir. 
pcrcc\'cjos c Outros insét:osqul.tos, moscas, 
poder mortífero est: ' noCIVOS. O seu 
,".ado e ê insuperável aF~!sorosamcntc COmpro
tll ado não m30ch . It pulve. 

g-l1D~DO COM AsaiMITAÇÕES' ~ª,!l1iiiil~ 
- ~l:i~~s g~~:!~cnte. incficazc~ 1r.=,.•••iJII 
quasi sempre dint~flg:i'as - c, 

çado. F/it l \'endl'd° e.sperdi. 


~~~~:d~hrela, iDVj~á~~r;~:: J1IIIi.... 
O e a faIXa preta, 

iL';" 
ai

Se não tem o soldadinho na lat 

oa 8aía. 
Fundad~ em 1870 Séde: BAIA 

Seguros Terrestres e MariümolJ 

Dad ús relativos au ano de 1940 
C élPlled ih:a ll l~ d lJ Hs 9.000:0JIJf;OOO 
Hese rv ." s , mais dl 54.700:000$000 
:t~S i )oh:;a bilidad ~s assumid;,s, :!.929.719:0UU$OOO 
Re ce ita 28.358.·717fi970 
Ali vo em :11 de dezemb ro bS.964:965$032 
!Sini s tr('s pagas 7 .323:8~6~800 
Bens d ...· ra iz, ( p!Cd l0S e terre nus) I 22 354:00U$000 

Diretores: 

lJ r. Pamph ih d · [j tr~ Fr ci,e de Ca rvai hu, Epiphanlo J" se 


d'1 S u l1 za e Dr. FranLi sc'J de Sá. 


Agê llClas e s " b · ~p,ê ncia , em lodr, o lerritório nacional , 
5u cu rs, d no U ru guái. Re guladores ,le avarias nas prin· 

cipais ci d..d cs da Amf rica , Europa e Africa . 

A.gente em Florianópolis 

( ,.t\ tv1POS L O B O & Oa. 
~U I\ fELl P ~ SCHMIOl N 3\1 

CIlL,. lJoslú l IV ··· Telw hondOB3·- E.nd. Tel. • ALLIANÇA. 

SUb. -Agente em Laguno. Tubarão. Itajaí.
Blumenau e Laqes. 

li. 

NOVAMENTE Á VENDA........... 


MAQIDNAS ~E cESC~Y,,~R . CtCONTINENTAI.» 
-................. 


pró1luto... 

':lNDEIO 
IERII 

SCHOENAU 
CHEMNITZ 

Allmanha '. 
. 

Representantes exclusivos em Santa 

CARLOS DOEPCIE SIA. COMERCIO E INOUSOI• 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville. Laguna, Lajes e' SãoUrancilco 

MOSTRUARIO =-M:::TE~_:BA:O J 
i. ~[f.J~I2I~I9.II2lI9.1I2lI• .G •••••••••••" •••I_[§JIIBJ_ 

.~ 

:21 
111 ZENITE--1941 
[§J 

I 
~ 

111-til•••••••.,

••
•
••••
.~

•ji oRádio dI grandl aleancl.-Faiza llIIIIIlí...._.......... tI""' ·
.!ll DrlÇO.-SOHORlDADE-BILIII-DUIAIILID UI. ..§J 
i!I Dlstrlbulclor(:.IOIO GONIS 

QJ 

ltl 

i§J CASA RADIOLAR 
fi! R. THAJANO 6-FI.ORIANONLIS- VENDAS A LONGO PRAZO ; i 

\tI ; úl 1 
í2l1il&[§JtII~IiIIIlI9J:i:•••••••••••••••••••llIJfMllllli••' 

Não póde haver saúde com um saD". i .... 
J puro a cOl'l'er pelas veias. O ELIXIR DE MO
GUEIRA, do pharmaceutico chimico ~oão da 
SiI'Ya Silveira, é o maior depurativo 40 .... 

I ..... - O ELIXIR DE NOGUEIRA i maia ... 
.am Dome, é UIIl SYMBOLO! 

1\~~~~i~ I 11~~1i~ia i 
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso aI!INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 

i pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$000. fios para 
instalação desde $300 o metro. suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todoSi 

Inslaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 1674 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAOO 2& de Dezembro de 'M..!. 

E~~~.~!ad~~r_~~~~,~~~ g!'~~~da~!!!~~~ pnRi~OBEMI 

d. JUl'l t~ I' :;'-~lJ I:n nça Públka do gstado do \lio, !lO!' inter
',n <'«t Io d .... g .n Nar:iollal: .._. "Devido a 11111 mal-I'lIll'ndido 
'íiâ'.(í,allsmissão telefônica de PNrol'0!is, s"brl' o eRSO em li'''' DE SEU FILHO

~eNO~c Pfh1l- RADIO l 
Dk acõrd~ com avi~s b~i'~a: Ij "BOlrftifis':'Pli.if iiõlN10vlr l·está envolvido l11ai~ llllla vez o intt'gl'alista Olde\nar. ou 11'l'(~

doS::'pelo ministro da Marinha derit-o 14'inl\:e.. naucl'. info rJil<HI-se (jllB ÓH.'se eXll'Cm.ista tinha Hido I 
nofaram designados para servir DI.lr......... ... 11•• h'arlna preso nas pl'oxirnhhHh'R <In quartel do 10 B. C., daquela eidadt.'. 

Comando·Naval de Mato Grosso RU. CO......H•••O . M!•••• 10 O (:aHO e ntl'ptanto l~ que o refe rido illtegrulhita !-\e enl'Ontl'll fo
.às ·capitães·tenentes Alberto Lei· l'ngi(lo (\ está sendo at jvall1Cl11p lu'ocurado pela IJo1íeia . AR hueC&lJ.I~ ....... ... FODI UOI 

:té, Arnaldo Vilar e Northon Hõr ri nó poli s diaçõeo do 1° n. C. rOI'um "p"nas leatro rins snus atividades 
Demaria Boiteux, I'onlrári,," ao I'eg;ime e it Nação. Não obstante a Delegada deI
,.. o presidente da República '":===:::=::==:::=:::========~ 	Ordenl Polit.k,a c Sodal do Estatln continua organizando o ]U'O

.; ecSSo (tnais \11U) (',outra ôlc. Rua sitllac.~ão ul!;ora ofel'e('e aspecto
assinou decreto dispondo que os de 11laior ~l'a\'idade. dado que () Cl'itllH do cIIW {; :wm;aclo t cvp 
empregados no Lloyd Brasileiro ARTUR BECK ecnllO paleo as il11ccUações de U111 qual'tel do J~xé..(:ito. spndo que 
poderão ser aposentados, ind:: a sua ])}'olJaganda llegatiYiHlil foi f ei ta (:onfnl'l11e depoill1ellto to
pendenle de inspeção de saúde, Aos seUS amiqos e fr!!'1UelleS da nUH10 a yárias testculllllhas pul1'o resl'l'\'iRt.as que aguardavam, 
no interesse do serviço ou por I fOl'lnados, o lllonwuto <le entregUl'elll O!-> respeet i\'os cmtifka
conveniência do regime, depen dos à autoric1nlle COlllllctcnt.ü )Jura () \'iHt.O le~al".AGÊNC~ PROGRESSOdendo essa aposentadoria de pré· 

~=p~~~~:~~açào do presidente da deseja Feliz Natal e prosperidades no Ano ~ovo 	Agradecimento e Missa 
o empregado assim aposen· 25 - XII - 41 1 - - 1 - 42 tU. rl- J 

tado passará a receber, por inter· _ l....arla L laS orge 

médio do Instituto de Aposen· _ João Nicoláu Jorge e família, demais irmãos, gen.\ 
 * A gracio~a menirto
tadorias c Pensões dos Mariti'l 	 ro, nóras, netos e bisnetos da saudosa Maria Elias MARIA CARMEN, d_ Re·I 

ei/o,O ESTADO esporll-vomos. 	 Jor~e,. conv~darn. aos seu~ p~rentes e amigos para (l/imetltada tom 
_ Os fUl;cionános do L1.o~d n":o , 	 I asslsbrem. a m1ssa de 7 dIa, que mandam. ceIe· i flEDON a con l~'ho do 

Dr. FERNANDO WAN.~~~co~~n:~~::~~::un;~~~::o:s~~_l ------	 brar na Igreja de S. Francisco, no pr6ximo sàbado, dia DERlEY. 

gurados os direitos da legislação 1 - . 27 dOD~~d:ej!e~eà~o~f~:::~ gratos aos que comparecerem 
que creou aquele Instituto. I l)(nll:\(~(). TEBE:\IOS () ·B1L\SIL ~~~'!' tll~'~::n~~~~~':~ \'lI!·:\II~'.~Jt~~~ ~'~irii:.)t\'I ~t i lc(II~'~ Q êsse ato de religião e caridade, hem corno a todos os TODO O cuidado com 

• 	 I x :\\'At . l'olll li pr"hh-Itl:l tia t'XI1'l'III;' (tiJ'eit ... que acompanharolTl o corpo da inesquecível extinta até a alimentação das 
crianças ainda é pouco.~f~:~;!J:~~~;::~li~:~d~~~~fr: ! ~<~i:.::,~;·,::!,~~;;\;~C::i;1r::,::,:~~::~~tf~~~ IIl~,.I~::T:\':~i:~~r:,,,~·~ í~ I:~;~::I~,~I), sua 	 Iv·\à última morada, Oriente-se por isso. se

resolVIdo no processo fichado no, () """'I1\'o"' il1ll'l1lo IJIII' "IIII·l".'''O 11'1"-";"" ""I' ...ad" ,'s I<' ,,"o, "" ":1111' Diretoria R. dos Correios e Telégrafos guindo os conselhos de 
Tesouro Nacional. sob o número! t"'l'ninl til) C't1Iljun!( ) hl\lllll'nalwn ~~' !:~:.:~I.lal~:,'ali;:~~~('i:·III;:!:~·a:;'11~~::'I'~::~(;':xil:~:: Exame de Rádio•.Telegrallsta seu médico, que lhe in108.176 
s~s, chefes 
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d.as 
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rep~,rt~çõ~~ 
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aos ! 
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\"l'1I1 illlltrilllinlln 

S I:~:~,~:~:~;o:~~) 
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I~'~!
qlladn~,.t' 

:H~~:II!~~:: elll!WS 
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t 
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exo. dicará o produto Nestlé 
dlnadas a ,este Mmlste.no, p,ara tllidll 11~ fallllll't ' .. dll pl'.'sligio (Itll' ;\ sua ('!ó.ln'·ia ('s lú IlJaI'(':1 d~1 pa..a ,\ mes de Rádio.Telegrafista, de I" e 2 11 classes. Iv.1 adequado ao organis
seu conhecnnento e deVidos fIns. ,Il".\'nda. . : : '~(':,~,, I;I(, ' " '	 'dr. Jo-ao Ant.o"nio Nogue'lra, Ra- mo, de seu filhinho.~ISI(I~·lll.iII':I:I:';:I;I:,~,~,I':II\II:'~I:'I' ':S; ' I'llil:·1:7,'I:\li':")I"I':':I; :I!I~ :IZl",;,:,:
que fica prorrogado até 28 de l 1"h-gl':lIlt~ 11°1' ('siJortlstas (~l' ,,'- ,
f . d d 194> 1 '1 IIdl'lli\'id'II'" ·"·do,.,os,,. "lglIlls dl" ç:õo da lI'IIII"",,"la, SI'"d" I,all'olll" IIV·d S · 1Imos e exma. sra.; no rehglOso,
z~V~:~:O a~li~~~ão e. das - :st~~~ ! :::~)'I~~~:,:~\tll'II:~I:,\'.~'~'\'~,111.1;1;:'f\\I,nJ~I:, (:.c~')~~~~ 	 I a oela por parte da noiva, sr. dr. José I(l inll·I'\'l·n tOJ: .11'1 Estudo, (.' o pl't'I'('ilo 
pilhas do selo adeSIVO, relatlvas ! 'l' nl<lI ':'I 1I ~'illarilH'I1St' no 111111110 '.'l'!>' altas ;Hlltll·l,hHIl'3. Antônio Oliveira Guimarães e4,,' 

t'" d 1939 194\ 1 '1'1 ' \)" U I' ,,"11''''; 10 TRElXO DO-SELEC10~ .\1l0 	 exma. sra., represenlados p.elo 

;Z;~~:~;~:~i{r~;,:~:,:: i::~~;:;ii\~\;:~;:~::;:~::~~i:i.0:~::~~· :S:i:;;:::;g[\';;::::~:~~~:j.::: :;:::~:!,; Ii:;j:~:~~:'l:;~~,,~"~: ~~f::~~~,~~::l,lJ:E i 

O grande cmema pauhsta I . I 011\1'01'11' - o sr, Tico Brae Fernan. respectivamente, por d. Nenêj 92·40 

"Art-Pa I3cio" estava exibindo oI ~;~:l\ 1;lll~~~H;;~I\III;~; ;;:;::S;~~l~;:·ta til' ·11l~a. des. N . Ramos e sr. dr. Adalberto _ _ ________ 

filme argentino "Marquesa de I '.!llífit'os l:lIH·('S. - B Ramos e por parte do noivo 

S "b d \ "I'" "il" 111',",1'1\11" "" Gentilezas: . o· dr. Adalberto R. Ramos ~ IExplosão nuina usina 


, : , ,	 ~:;~':Z·1~·:~~~~·::::: ~:; =;,~~;,~~r'~:,:~:~~::Ih,t,:::~;;;;:',~;I.;.;:";::::I''~fl}l·rm~e;:Yf~OeJI.~r~e~td~I.:ra\d:O~::ad/O~:c~a!r:t·dacsfzi ~('::":';~;I~I~l!:I?,!,:,I~,;,~j,I}I;I:i~',:,t.:;,:S:!;';II:I:I\I:~,::,:s;: ;il;':l~I:):,i':I;:,:':;rl';;f 
, " \ grato~ retnbUlmos;. os srs, .'The Alegre, onde tixarão residência . pmissora de ondas curtas de 


~onSc3nte aviso publicado pela ! IclC' :.is. ~alonc Company. gasohna e Nuscimentos- - Bf'l'lilH, Ulua fálwica de Jll'odu l _'. 

imprensa paulista. I 1\1\11.1 1.\:\TE \Ti:;:,HIA DE ~IAHlA 	 oleo para motores~ Machad?, & " A h • _ tos químicos de COI)enhague• I I.E:\K Cla.. representaçoes comerCiaiS, .c a~se.. em lestas o la. do sr. "oou llelos ares (Iuinta-feira 

A Capitania dos Portos dêste l SOJ:...hIl1·C1 lC:I1>'llina ,IH :\Ol'h'.. E. em nossa praç~; .Jorge B~rbato~ Jose Llsbo.a e ~e sua exma, es· última, enl virtude de incêndio. ~ <j... 


;:t:~~ a~n~~~~cu~=sin~e:e~ss~~~= I:;:;III'::;"~I':' ~;; ..:::~i:'i"", ,\::;::::h~~::t~ CEIA DE CONFRATER- ~o alto comercIo catarmense, p.osa d, DIVa Llsbo.a, pelo nas· Os prejuizos são avaliados 

, I I I I \ ' ri I 111''''1'''' , ,,I·,,· NIZAÇÃO Gr~phicõr Concentra Hartmann, ~"~ento de ~~a fllhm~ad Valda- em 1.500.000 coroas. A polícia 


r~i~:~?:,~i~:~:~:":~~]l i\ :1~,:" , :.I:jl'"i':':':"::"":I';":I:,:,i:,:,:,:,':·':~:!_;:I:.,i 'I~I~';':'::~~::;;;~~~;: 	 !~[:~~:i~~:~~r~: :~~:~~~.: ~~~~~:: :.::.;~~::~~: ~
! ' : 
__ 	 NogUeira d.e Castro" bnoso oh· prezado jovem Arnaldo Régis, 

clal do ExerCIto nac:onal e re · aluno da Escola de Cadetes, de Singapura. 25. - Tendo sido 

SANDRA MARIA KOWALSKI 1'1 .,\[ ' 1>10 I:\IIE('(SO presenta?t: em nosso Estado Port~ Alegre e antigo auxiliar destruidos os reservat6rios de 

participa aos parenles I peso i lIi". ~Ii '''E,I:.. I,,''I : -. CI:;,,,;ti O do mensano «A Voz da Caser· da redação do ESTADO. água de Hong-Kong, a pequena 


~a~N~~s~~iZ:~~:le :e~:E~~ I ~'.!:,."I;.:,·~,~,',~,:,:I~"I',:,:':II';';:I'~I\':;·''~,tl:,::,: ,I.:·I'I,I.II:I!·I·:i;,;,, ~(I:III~il":~"~~ 	 ~~'m;~n~:~ ~;~~t~: ~oo ~~~:~: t'oleclmeoto81- ~i:e~~~~g~:r::~:s:~:~m~!:~~I~,';'I;"I;II ;!,~il'
o nascimenlode sua Irmãzinba 	 s, A., do RIO de Janeiro: Em Santos, onde se achava bilidade de continuar a resis·I'

SUlEl ARGOT IIlil1i1l ltl. {· .... 1:·' S('IHl" pn'h-ndi.lo por I"Vulcanizadora Leonetti», desta recolhido ao HispitalSa nta Isa· tência contra as forças iapone
FPOllS~.E 21~2-9U . ~ro;Z(" :'I,~lli;:~,,,~I;:g , ~ .'i,':~ (,lIl,:;~!:~:ii'::~'';~~': capital; sr. dT. Abél Ãlvares Ca· bel, laleceu o nosso prezado con· sas, que dispunham de e9ma. 


1:·111 1I,.. halhando 1111 S('1111111) dc' ('un· bral Jor" digno Auditor Privati, tcrrâneo sr. José Domingos de t gadora maioria. 


"--------3-v.---l· ;,':',~,~:i1~\(;:,i~·W~,II::·•. ' I~~'J!!"~·I~::~\cl.~i,( )7,~\\\fll(l; :~ :~a~~~t!~~ :!~~~:r! d:mC~~~' Oliveira Ramos. • 'T=-r-o-p-.-s-a-.-e-m--=i:-s--1	 Aulas particularestania do Porto, em Jaguarão, c 	 enconlram·se no 
•M , Cunha & PIres, do RIO de Como nos .IOOS anteriores, prepa. suésle europeu " . 

JaneIro, . I'am·sa candidatos aos exames diAgradecimento e Missa 

t 
.-Recebemos, e mUI gratos re· ad'!lissão e 2'. época do Gin's!o CI- Istambul 26 (l!, P.) _ Tele

tnbulmos, votos de boas-festas tarmaDse. Instlt!lto de Educlçao. Es , «.ramus da fronteira hlllkav.um 
Vi uva Henrique Bianchini c filhos. ainda sob imensa dôr 

I
e prosperidades no de,:urso de ~f!:sdX.r~~~e~cIO e Escola Apren': ~sta noite 'lue grandes l'on

pelo lalecimcnlo de seu quer ido esposo, pai sogro e avô, 19~2, . dos srs.. dr. ~emlglO de Inlormações à rua Anlta Garlbaldl lingentes d" tropas alemãs es-
HENRIQUE BIANCHINl, vêm agradecer, de coração, Ohvelra, dlstmto chmco nesta 85. das 5 horas às 6, diariamente, tão chep;an<1o às guarnições da 

~u~~~o; ~~:t~S e a~~:~:::I;~;~: a~a sel~n;eapu~~!~~~~o~de do 	 ~=~I~~~;í~~n~~ln~::1~1~c:~~~~I~~ -Material bélico aban~onado ;~:l~~~~I~~:s;l:'l d,~~;~~~~~... E:; 
Mui especialmente agradece m ao dr. Djalma M!l'lImann, Joseph, João Teixeira da Rosa p,elas forças do «Elxo~ . trasladam em vôo para os ae

ao sr. M i.rio Bott, a sra. Lúcia Mayworme e à senhorinha I Juntor, «Empresa de Propagan- Cairo. 26 (R.) - A regmo ~I- rÔdl'OlllOS de CI'eta e outras 

Dulce Gcrbcr o esforço e dedicaçào Gue empregaram para salvá·lo. d~ Stand~rd, Ltd~:»'NPedro X~. tuada a oeste de Meq.uile (Li.. ilhas menores e tamb6m \Iara 


Às p('3S0as que enviaram corôas, flôres, telegramas, cartões ti F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;: vier & ela. e Salao Mlnerva . bIa). por onde se retIram as a Bulgária, 


de pi'sames.. também apresentam os stuS agradecimentos. Apro· I I nh~~n~ar~:~~~s I~~das c:~~~:~ :~~il~~ ~~b';~~:o'~,(' ~;te~,\;~r~~ A loman~ 

~~~:~: ~;::~,><~mm~s~~"~;"n7 r;;~', ~7,~";j:~ã~' cS~~~r;:r~~t~~~~ I Machado &(ia. !Popular e Agrícola de Santa guerra abandonado. I Ben.hasl 

ho",. da manh;" 2. ·fetra, <9 do corrente, na Matnz de Sao C~tarina e «Singer Sewing Ma· ,Do mesmo modo, a planície Cairo, 25 _ Ontem, à tarde, 

J OS l'. Dcsd~ jú Se' confessam gratos aos que comparecerem a êsse 1 A chme CompanY2 Gratos. sI.tuada ~a cos~a do golfO de as tropas imperiais ocuparam 

ato de reli gião c Caridade, 2 v.·l gências e Nohmlosl Snte est~ ~o~mad~ 'pelas CQ- Benghasi, que era defendida por 

< : ';:a-J1ZZIIIl_______• Representações Com a srita. Herondina Lon. lunas moveis Impenals. 4 divisões do -eixo·.
IS.~í1!f'='.l!;"""iii1i11_lBiiIIl!IlIIIIiil!ll.a!!

A EV S 	 ' Cal.. "olt.l - 37 gari, residente nesta capital, CARTAZES DO DIADr. MADEIR N E médico especilIistll em Rua Joõo Pinto _ 5 	 contratou casamer.to o sr . Rei' 

naldo Veiga Pamplona. funcioná· 
 • 

F L ORI ANOPOLI S rio do Fomento Agrícola (secção I--~~::----~~~.....-,;;~",;;;;;;"",_,;:;;;,~DOENÇAS DOS OLHOS Sub-agent.. no. ",Inci"a" do Calé), de ltaiaí. 1_~...H...0;;;.J;,;E;;;....____..;;6;,;;a;;':':..;.f;.;;e:;,;i;:.r;;;;a~__~!!!_ 
CurHi'l rle Apl..'t'f..:lç08I11pnto l' 1.(\t1~a PrAtlcn no RiO de .THne-lrn munciplo. do E...do, CIISlIlllentosl -O-

Consultas diariamente pe~a ta~l8~h:~sd~; \~ ~~ I'o:a~as 17P, Realiza·se hoje, civíl e reli- CINR REX I CINE ODEON 

('n fl ,. ,lIl(,ri n: i~ut\ .Jniio Pinto D . 7. ~obrflrin - 1"000: 1~67 Franceses fuzilados I~~~s::.cn;e, e:~a~~da~a~~~::i~'l -: .FO~. t58? - - FONE 1602 
. i{ ,·"id ,'nl '. i,,: l{Uf\ I're~i , lente Coutinho 2:1 I'al'i>-, :;Ii (íi. 1 i. :Vi., --- A~ Ida prendada senhorita Lígia N'j 1\ 8 7.iJlJ horas: A'~ 730 hOfRS 


'"J1odrl"rll" 1I1i111"':!'" at'.' l\tã, iRam09, filha do sr, dr. Adalbcr· SE'RrNATA PIRATAS DO AR 
pllhl/('tlJ':l1lI (J ~f' ~1I1tll (' mlltal : I to B. Ramos, com o sr. dr . Er· a;, a:, 

SAVAS LACEf~DA ""'~Jl'''"1 l'oIHI",""lo, ÍI m,"."t" n nãni. Vaz Guimarães, ilustrei TROPICAL fAUILI'A DODr. 	 rllZll adr lS h 0.1" : Hoclolf ~ll, 1(,1', causldlcO em Porto Alegre. 1.... 

rll' I':ll'i:-;. , por fi lh'idadl's t.'IH Testemunharão o ato civíi:
ra- I 

r.r.~~t~~~Sol~od~e~~~~r~o t~ote~:~dEe:~i!~ ~~~~:~a~ ~~.e~~~\~~~edO:; \01' ~III illil\li .~II: I1<-11 ri .fahi!'l', ,por parte da noiva. o sr. des . com Carmem Miranda, Don BARULHO 

,ervicos do dr. Gabriel de Andrade IRiol e dr, PereIra Gomes (S. Paulo) 111" :\"'11. ' 1. pfll' J1f1I"" di' 1\1'111"" I Alves Noguclra e exma. Sla., rC ' 1 Am~che e Betty Gmble Cnmplemento nRrionRI O F B 


I' II1l1l1i<:,,">-, .\11;:11>:10 I" .\Iail'l'. , prescntados pelo sr. dr, Mário . Precisa.se de Espilntalho'

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, dI' 1"01\1""" ;· ,\,,' HORI": por ' Port~la c exma, sra,: o sr, Alva· Complemento DHelon,!! D.r,B (Desenhll Colori<1o S 


NARIZ e GARGANTA I" II'I!' ri" :"'~\I,,~ :' ""I1"~O"" , ro Vieira (' (Xma, sra" represen- A voz do mundo (Jornal Viagem de Recreio (Co~édia
II 

: ,'n" Vltr,r Meirel e~, 2H.-Das 16 às 18 horas, () I'rlltal 1'" la iI"""lado p"lo 1'0' tados pelo sr, dr, Hobbes Al- (reportagens da guerra) em 2 partes) 
Conselheiro Malrfl, 77-FLORIAN6pOLIS. mallda~tc-('hefc das for~'as de buquerque esta: Talita Ramos: I Preços: 2$õon e \$!iuo Preços: 1$50 1$ 

- 7-:,CO"O"",'>,-'='-::;-" -"!C. _.;;J,..•. - ~~\~~:~ao de Paris, general Vali Iir° r /.a~~e ~~:e~~~~'e ~xs~a~~r:-, Llvrl' de Censura lmp. até .1°0 :no8~00 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Precisa.se
http:casamer.to
http:hlllkav.um
http:pn'h-ndi.lo
http:Mmlste.no
http:resl'l'\'iRt.as



