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8:m ,i 4.0.Iue~~a a _a~iR"-
ATLANTI(: UTY, 17· (lt) --_. o eoNTRÁ:ALMIRANTEYATES STIRLlNG, EX-CHEFE DO ESTADO ~WOR DA AR~IADA AMERICANA, EM DISCUR

SO AQUI PRONUNCIADO, DECLAROU QUE PRATICAMENTE, NO QUE SE REFERE À ~lARINHA, OS ESTADOS UNIDOS JÁ SE ENCONTRAM EM 

ESTADO-DE-GUERRA. "TODOS OS NAVIOS SE ENCONTRAl\lE1UPf.; DE GUERRA, PATRULHANDO OS MARES, DE LUZES APAGADAS E COM 

TODOS OS ARTILHEIROS .El\I SEUS POSTOS", ACRESCENTOU . QUE ERA TEMPO· DE SE CONCEDER AO PRESIDENTE ROOSEVELT AM

PLA AUTORIZAÇÃO PARA TOiflAR AS PROVIDÊNCIAS QUE JULGASSE NECESSÁRIAS E FRISOU QUE CASTA OUTRA ESCAlWtU(A . COI\I 

OS CORSÁRlOS ALEl\UES PARA QUE OS ESTADOS UNIDOS INICIEM A GUERRADECLARADA.TERMIN()U,DlZE:N"p.O. QUE DENTRO DE POU

co TEl\IPC, HITLER PODERÁ SURPREENDER OMUNDO COM NOVOS NAVIOS DE GUERRA, DE TIPOSDOTADOSÍ)ERADICAI~ l\IODlFlCA(õES. 


Matando sempre... I Ilortalha d8 0818 
. i 

Praga. 16 (United) - A I Mo,cou, 17 (U;P.) - Anun
cia-se que o terreno' na .fr~!'te de~~~~ :~~~~~l~~toa~;~~~a~~nqd;; \ Moscou está inteiramente. êoberto 

foram !.!!"!.t.>di9..tam....'ntp ('X(,('\1 pela neve, o que não inipedé~ que
tadas. alemães e russos continuem traPraga. 16 (Unit.ed) - Foi 

anunciado. oficialmente. que 
 vando sangrentas batalhas: 

os tribunais daquÍ (> de Brunn o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARIN .. Mo,cou, 17 (R) - forte. 

condenaram à morte. sumária Diretor-gerente' Altino' Flores nevadas têm caido na Ucrânia. 

mente. doze pessõas. Os fuzila dificultando sobremaneira' ·as ope
mentos fm"am executados no rações em grande escala. As eS.I Idecorrer do dia. ANO XXVII ,-Iorianópolis- Sexta feira, 17 de Outubro de 1941 ,N, 8374 tradas estão em pessímas 
seis pessõas a morrer na for ções. 

ca. as quais eram acusadas de 

sabotagem econômica. e três 


O tribunal daqui condenou 

Milhares de pessoas 

a seren1 fuziladas. por possui trabalham
Fuga de pilotos holandesesrDificiI aposição do Japão
rem al'mas ilegalmente. Mo,cou. 17 (U. P.) - Sabe

.., . . . I SingaJl!!I·[t. li (H.) Os .inpOlIl',;e~ {'ollh'çam a~ora a ('um-
Londres. 11 (R.) --- Nohcla-se que um hl-motor de homhar- pn'ender qu(' Ijualquer Il0Y11 a~r{',;são lan~'ará ('on!!"u n .Iapão. se que milhares de pessôas pres

Mil pilotos poloneses tam auxílio na construção de for": 

. aviadores Doloneses. que se en dromo local. Imediatamente. acorreram para alí numerosos soldado;; pidalllpnH'. segundo a opinião expl"(',,;;;) 11 .. Agi"'lldu H('lllt'l"S" tificações em torno desta capi
contravani na Rússia como pri tal, para impedir que a cidadl"! 

Londres 16 (Reuters) - Mil deio alemão saíu de entre as nuyens em Sufolk, aterrandc- no aeró- a~ mais podpl"o:<a" uaçõl's do 1ll1\1ldo. qllP pmlt' râo psmê'..~á-Io ra

britânic~s e pilotos da "RAF,", q~e se .encon~rava~ nas proxl~ida- \ jlor ~~d::~~:;si~~~·li.:~~~~~)~ .;~;~{~17~sdt) \;'il~~~~~!~ {1~~Pi~ll~~;~:~lant(>s
sioneiros de guerra. unir·se---5.o seja conquistada pelos alemães. des. todo:> de ,um,l em punno. ",u;::.ndc se aprOXllnaralll, OUViram I'ontinmu'ú ~t{, quP () nipúlli{"(} ('OIllIll'pPIHla qm' os milita-aos pilotos que operam na 

Gl·ã-Brei-anha. 05 prisioneiro:; 
 os tripulantes do ayião grilar: "Não alirem", em perfeito inglês.! res "("hall\'inislas" li ('ausa priu('ipa(r!(' todos os SPl\S abor- I Jovem chilena 
foram libertados depois do Verifi..:ou-se depois que se trataya de ?ois l~ilot~s holandeses, que'l ~·e("imelll~~;;._p l11·t'(;{·.u.~)a<,:Ôt';; .t:. q.~H' _~l)lll:'ll(" <.), a.b~I~(lÚl\tl dt' :-\11<\ I na -R.A.F._ 

acôrào russo-polonês. Anuncia aproveitando-se de um momento de dlstraçao aos guardas de um; atual _posH.ao POh\ltcl !J0(\P] ~ ';,lh ,t-Ios (~O dl s<\Stl C_. I 


se que alguns dêsses pilotos aeródromo na Holanda ocupada. se apoderaram do avião e voaram!. ., ::-.;c: l110ment'.). ~l~nh\lm s~nal tlt' ~paZl~llanwllto ]lartldl~ {~:.u; i Londres, 1'1 (U. P.) _ Está 

chegaram já à Inglaterra. pro para a Grã-Bretanha. I I:iOl:n("!as.(l~.mO:·l'a.T~(..aF- . ~~rla (·{.llls~d(':·a~lo ..n~oraln:;:lItl' ~1~:J~I~ IRendo tl~eilla~a, _num aerõdro-' 

cedentes da Rússia e os . • .11.0,.,0 })p10" Jd!JO,JE'SlS. [h)!'; Wdm; os IJll)OIlI{O~ d('StJdlll ~\IUU mo (las Ilnedmçoes desta ca i-que Pouca~ horas ~epOls, .~hegava ~ t~mher.n a l.nglaterra outro p~-l a guerra com os Estad:)s l'l~ido:. a q\l~lqll('l' 111"('50 ~alv{? ! tal. a mais jovem das mulhe:esrestantes o farão. à medida 
que os transportes o permitam. loto holandes em hldro-avlao l~e:mamco, sublraldo de outro aero-: .' .' Po~' ~)tltl"O lado. a snuaç'ao Ílnal:el:'n'a do .Japao.l' :llI11t~. I)1'(>~ Ique atuam como pilotos para 

dramo quase nas mesmas conmcoes. I (alIa. lalando quase pelo des('spelo. O 110\0 ('sta começalHh, () transporte de aviões. das fá
- : a ("om"in'~ender, iJela i1l'imcil'<l. ...-ez, qUE' não 1'0.ssue amigos (~lil bricas para as bases da RAF.11-Alemães aivejados 

I que confIar. Trata-se de 1Iargot Dnbald~~,
Vichi; 16 (United) - Nas 

proximidades de Châlons-sur OR, ALBERTO M. GUEDES PINTO II A~ãodas tropas dei Considerãvei-s--- natur,al de Santh,go do Chile. 

Saône, na linha fronteira en Vorochilov reforc;os ~:I~~l~O :;~O\)~~C~~a~:ta~'áq~~{
tre as zonas nãoocupada e CLINICA GERAL Moscou, 17 (U. P.)-!'-emis- Ms 17-(U P) _ A 

·1 

condiçõeS" de p.ilotaraparelhog
ocupada. guardas aduan~il:os DOENCA'! NE""'VOSAS sara de Moscou anunCIa que . o con, '.' ! ele caça e. possn-elmente, gran
alemães foram alvo de vanos I .. í\ II as f~rças de VOl'?chilov estabe- emls~ora local anunCIa que ver~ I' des aviões de bombardeio. 
disparos por arma de fogo, Consultório: Rua Vitor MereIes. 28 _ Das Ir. às li horas le.cer_am un: sal1ent~ ~e pene- dadelras ~assas de tropa~ e e??rfeitos por indivíduos desco
nhecidos. Trata-se do primeiro Residência: Rua Almirante Lamego. 38-Tel. 1589 ItI<:çao entle as pO~lçoes ale- me quantIdade de matenal behco O • , . 

mas, durante energlca contra- continuam sendo transportadas r. AntoniO Monlzatentado terrorista desde há 
15 dias e O primeiro na fron A ftI&i:*'*w , • Ao • _.- ~~~~~~~~~~~~~t~nf~~ir~~~~ para. a, fr~nte de Moscou, em in- de Aragão 

teira das duas zonas. Não foi 

possível deter os homens que Bdvertencl8 a Fmlandla ~~:::fg~o~~~:'s calculadas em l::~:a;:;;ad::~nas, que abarro-I MÉDICO 

fizeram os disparos. Cirurgia 8 Orlapedia.
INova Iorque, 17 (H. 1. M.) - Segundo o correspondente do Os russos contra- Clinica e Cirurgia dO 

•• Herald Tribune" em Washington. o govêmo dos Estados Unidos atacam em Maripol taraz.Daenças dos ouvidos, 

_.'
nariz e garganta adv;rtiu a Finlândia de que n~o lhe, ~onc:cJerá no~~s crédit~s e ces- ..• ......• ..' . :- ., . te~~~~~z~Ja~~n~~ci-;-mF~~~ CONSULTORIO: I 

sara a remessa de produtos ahmentlclos aquele pais se contmuar na .. ... . os soviéticos desfecharam '0- Rua TrajllDo. 33.Dr. NILO VENTURINI guerra contra a Rússia e avançar além das fronteiras existentes por lento contra-ataque na fre~te Diuriamenle das 15 às ·1 
AssistC'nte do Prt.f. J. Kós ocasião do início do conflito russo-finlandês. em 1939. A decisão, . de Maripol, depois de terem 17 horas.: 

do Hin d~ .J>ln ... irn. foi tomada em vista de a Finlândia não ter dado garantias de que abandonado a cidade. A ação RESIDÊNCIA: ..:'.•
E pecillli!õut 1111 O.... llarta não tenciona invadir o território russo. dos russos conseguiu paralisar Av. Hercilio luz,' 189~ .
meDto fie Shuie Púhlica o avanço inimigo e causar aos Telefone D. 751.

de Florinnóilolil·:. 

COOf:ult"!,, d'u; }:1 à ... 15 


borHt:. - Dil1riflm"!r.a> 
 Difícil aconquista de Moscou Atacado,s pelos bom" ale~ã~;,:e::~sE~=~~8 80- Com fúrl"a SUI ..... ota 
Consull. R. Tr/":j ,no 33 bardelros russos bremesa iOf'gualàvel. gosto. .. .. ." 

S"braljp Berlim, 17 (U. P:) - S~gundo se diz em círculos auloriza- Moscou, 17 5R.) - AnU~Cia- "'Ii, fácil de. preparar e que I Moscou. 17 (U. P.) - Os 
Rt>~idên{'i>l H. E~!I>Y\'~ ~os. os russos construlram rapIdamente poderosas e profundas It\is~aC~~ga~l~n:e~ s~~i~r ~~ todos apre-:18m. exércitos russ? e al~~~ lutamJunior 1:-;5 - TeL 74.!. Imhas de defesa. em torno de Moscou. parecendo que o alto co- ,.,~"" ~ Q.~;Q.,,;; 1........... ;;. ,,~~, Doze Inll soldados com uma funa. sangwnana. nil 

~an~o alemão nâo espera a queda da tapitai russa em futurOI'~t;~~~o~a;'i;;'~~~ti:S"P~ÓXi;;, alemães aniquilados frent~. de MasC.. OU. Tudo indica 
Pontos vlllner6vei$ da delesa Imediato. no campo de operações, en- M~scou, 17 (U. P.) - Infor- que Ja começou a balalha decisi

de Moscou ---l1li----......................---....''''''..... quanto 
 os aparelhos russos maçoes militares procedentes va entre as duas formidávels má. 
Moscou, 17 (R.) - As defe . D SAVAS LACERDA c.ontinuam bo~bardeando . ô3:s da frent;e de combate dize~ quinas bélicas. 

sas externas de Moscou têm si (. . lI~haS de suprImentos do lm- que, depOIS que o marechal Ti- Sabe-se que o marechal runo
do consideravelmente reforça Ex-inlerno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-eslagiirio dos I mlgo, moshenco lançou uma contra- \ h lan k' I ~_

das empenhando-se nêsse tra Serviços do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) I Grande depósito de petróleo ofensiva, com o reforço de. ceu- S 'i.hCO • l.. o... ha ••u.•.t.a.:...•. centcnas QIC


balho milhares de operá Cllnica e cirurgia de: OLHOS OUVIDOS localizado na região de Smo- tenas de milhares de homens, m, ares e ome~,. relorços e 

rios especializados. Salienta-se, NARIZ e GARGANTA • le_nsk e que supria as _forma: foram aniq?ilados doze mil grande massa de material de 

aliás, que além das fortifica . . çoes motorIzadas alemas. fOl soldados mlmlgos. I guerra. 

ções, há muito tempo existen-. Cons. Vitor M~lrell:-'FI, 2ft-Dtts ~6 àlô; !8 bnrlls. atingido. ficando totalmente . ...... .-===,.-e----- 
tes, há, igualmente, espessas R.s.: Cons.lheIro M,Ir., 77-FLORIANÓPOLIS. Idestruido, .............1............. 

florestas no setor frontal. 


A capital soviética é entre

tanto vulnerável nas direções 

oéste e noroéste, onde são pou
 Agentes provocadores alemães Po;~~p.~:~~ vln- : FilHA I MÃE! AVÓ I! 
cos os obstáculos naturais, tan

to em Kalinin como em Mos
 Nova I~~, ~~!~~DJ~:.!!!~~!~da pela "B, r:ll::':~~~~di~\\~ct.~:. T9gas devem usa,T a·••
cou, onde passa a estrada-de B. c." e captada nesta cidade anuncia que "não paàece dúvi- 15v.-13 \ .:
ferro que liga as duas cidades. das" a informação, pI'ocedente de Singapura, segundo a qual •e. r:a "'ii b. 

IilRU. trIfIte. me••mar" o sr. Ernest Wendler, antigo ministro da Alemanha na Bolívia, ProSSlgue a ofensiva alemi .11[('.~ ~.J:),_: Ir... _. 
TeD. bronq.lte? Ellta. com toH".' foi nomeado ministro do "Reich" no Tailand, e o agente da Moscou.17 (U. P.)- A ____________ !~J_~ 
• 1181 de NOlNlo Senhor. "Gestapo", Franz Hidder, é diplomata alemão em Bangcoc. ~:~~rag!~.:lr!~~~~~q~:a: • (OU REGULADOR VIEIRA; • 
IM te ..I .... o CONTRATORFUt. anu~~~::'le~e~·~oct;; ~~;á~~~~t:u~r~~~~~~:~~~~. c;~~~ ça~o co~sideraVelmente ,nas. A MULHER EVITARA DORES • 

dentes de Smgapura, segundo as qUaIS as autoridades alemãs ultImas vmte e quatro horas.e • AI C • 
enviaram seus dois melhores agentes à Tailândia, afIm de Ique as batalhas assume~.:maJS • ivi. Ii ólic.. Uterina. •Ap!~~:, 1~~R.~1!!~~~ ~:~ provocar dIvergências entre japoneses e ingleses. Ido que nunca, proporçoes ver- • Emprega.l. com vanlag.m pa. •

liel'ais turcos, pro....avelmente dadeiramente gigantescas. • ii' . r. cnmbater.1 Irregularldadee •Ali Fuad Erken e emir Hues das r&lOçõel pert6dJcal d•• IRe· 
nue Erkilet devem visitar a OUVIDOS Compra, na CtSA MISCE fIE.' ohor.. ~ o.lm••te e regul.dor •D ARAUJO OLHOS I •frente oriental, a convite do 
govêrno germânico, segundo l. -NARIZ. GARGANTÁ ~AJNEI"Oé SaaOhe. ecoonolmd'a·adrOS: p d';rüx'~~~r:ÁTINA, pelo lU.. : 

informa a agência oficial ale EspecialIsta. assistente do Professor Sanson B. 8 S S comprovada .1I"'01a, é multo r., •i.
mã. do Rio de Janeiro, I Londres. 17 (R.) --:- ~muni-.. •• ~:~1.::ç•.D••e .er ...da com •Erken é o comandante da 
Academia Militar Turca, e Er ConsultaI: pelsA' mtu·rndheii,'d""".S31O,.Al-lc 12 lca,!" de Moscou que f~~ ~elto um. • FLUXO·SEOATINA aDeoolr.-." • 
kilet, correspondente militar. " u. v . apelo aos soldados SOvletlcos. pa.- • • em toei. parte • 
Ambos devem partir para Ber Consultóric: Rua VItor Meireles. 24. Fone 1447 r. que defendam. capital russa • • . • 
lim, por via aérea, culle o que CUltor. • •••••••••••••••••••••••• 

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Moscou.17
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z 	 o ISTlOO=-Sexta·le!ra, 17 de Outubro ~e 1941 

Irmandade Beneficente 
de N.S, do Ro••rio e S. 

Bened.tc; 

Festa de N. S. do 
Rosárioo 

-
"DECALOGO" 

Dl' ordém da Mesa _Admi-
A inCi;W"llação de 1hor. no seu tes procedidas na República l-nhadas com o fim de criar o calu- nazista; deve -cOlribaler o regime a aparelhagem ,(Ic (h:!'iav,rcgação rih.trll.!iva --desta lrm!lodadt" 


propósito de àestruir. com o seR- d.o 'U.I, . a existência dessa tábua \ nismo nas terras acolhedoras das do país de domicílio e pregar a posta em funciouium:nlo ptjr d,;- 1;1 nvido 80S _ nO~80.i IrmA(l~ 

timento cristão da humanidade. a dt Ersalz de Moisés surgido em Américas. excel~ncia do regime alemão. terminação de. p{JJf:r~~ f:~ l f. l - .~ dtmltis riéis pllra 8s~istl
liberdade dos povos. criou a re- algum re~~n.to judeu da Boêmia Em resumo, dispõe-se que to- Estas foram as obrigações im- nhos. Tais leis. porêm. rrn f,II :(: ::~)~\I:~'\l~I~~~!V~~~I(~~~i~!"NI~~~ 

ligião da fôrça pagã. e. pelo in- -- segundo a afirmação do ma- do o alemão no estrangeiro de- postas aos individuas de raça dos mandamentos divul v."do--:. SA SENHOHA DO ROSAI{IO. 

curável espírito de tudo imitar, rechal Hindenhurg - para rc- ! "c ser nacional-socialista: deve germânica recebidos sem reslri- precisam de se r rcft,u'; ilda '; fFH~ "e rell liz lu .lo na sua 


- substituiu o Decálogo por dcz yinr um dia os árias e se fazer ) cumprir disciplinadamente as or- ções pelos países de imigração relacao aos imigrilllk~ J t· ( h'!f~r - 'g n'jll t~ qu .-, C'l nstarão 110 
no\"os mandamentús impostos ;J.C~· ~!m dêles dentro da Pnissia. Ela 1dens do partido; deve apresen- que sâo todos os do Hemisfério min~das orige~s. .,filrl {k ' IIW H " /..!,.dnt~: 
alemães emigrados. para que no Ja hou,er~ "Ido demmc,ada an- i hH as orgamzacoes locais pelo I OCidental E c"-sas obrigações, E!e,s mostrem o seu H~pÚJi/. l.,·,r IrJ()J~!~~H~~~8iJ511~ehO~iJ~t.ubro. 
novo habitat êles os cumpram ri- les e dIZIa-se que era fruto da! menos dOIs aderentes. de\e corn- executadas em menor escala. palavras e atos. aos que 1111"" 1111 I {)!fl lli df;: fJutubrn, dum,". 
gorosamente. apesar das leis de propaganda adversária. Mas en- : pIar sómente produtos alemães tambem toram objeto de adocâo poell1 a sltuaç.1.0 de p~rttlrlJi.l{.lf)f( c Igo MIF;Sli c r,m Comunhào Gf"
hospitalidade e mesmo contra Irc os documentos que c juiz. por-! e boicotar os considerados ju- por parte do faSCismo. para o da ordem mtltuclon.11 de Ilf>\f'" fui, IH. fi IJ~ IIfl rtt ~, t\h:-.sa 
elas. A imprensa argentina aca- tenho•.dr. jantus, tem a exami- ideus. que sào os de outras ori- conjun to de ofell sa dehbeiada às lIILh:pendentc"- S/,h· rl!'. (; ,m S~rm;-lO ao 
ba de confirmar. com o resulta-. nar. lá figura sem alteração o ! gens: deve enviar seus filhos às le!s e a soberama de nações que I E para ISSO _.. termma (; ("r ~ ~r;I~·,t~:Jvt'~~ (t~ ~;;~:~~lie 
do das investigações parlamenta.! conjunto das dez disposições ali- i escolas alemães; só dew dar n<lo cO:.tl1ma\am r.estnnglT a relo da Manh.\ bas\,l"l'\ 11 n ml~lJl{J ás 1'J Ii ~ horns. 
. 	 : emprego a memhros do seu par- entrada dos estrangenos que mandamento: () da r("pul~;,1 í'J!"- A MeSfi A'Jmi[}istoltiv8 


: tido. mesmo como domc!sticO!\ : bmcanm. mal e decidida ao regime di"tan· ,tt" fHle já, Itgrd.de ce li todos 

i deve ajudar sempre os naz.i dan- Diante de certas evidências. te, como condição dc de-"f1nkli"- no:; (I'l{~ (;OmpUre cerem 8 ê~ 


do-lhes trabalho: deve saber que e..:sas nacões já elahoraram lei ..: que para os que chegam c de 8!:'B atl~B ~e. n08"8 ~eligião. 
onde há um alemão êste tem que d.e defes~ de. sua formação na- permanência para o~ que j.í ,ic- P()?t~~s:;t(:r~o~u~l~r~'~~it9~~ ~ 
dominar: deve fazer a saudação clOnaL destmadas a demonstrar ram e até pareáam radicados. MARCOS CORDEIRO 

.__ _ _ ___ _ ___ ]0 Secretario
••••••••••••o•••••rn•••••••••••••e•••• 

CASA ~ae.~~e-~e pOr~dl~It~~ 
30 dd rua Bocaiu va. Trata r à 
rua Arcipreste Pdi va , 2. 

lOvs .·· .- 9. 

RUA BOCAIUVA, 203i 880AS i Vt'nd~·se. por 1:2 contos d.., 
' .é is, à vi/._hl , o prédio 8cimll. 
rrlltA t' C(;Ql o d r. Lenberto: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento : Leal. rua. 3:(à Trajano. 

v~ -52 

~ das melhores fábricas do país, são : 
Perfumarias• encontradas nos balcões da e 

,i e 	 0\ I'erl'umes ~~d fi preços 

I ft 	 I. ""pular••, e>seneiss estrso· , 	 geiras , ai co 01 d ·· cere8S [i_11. Itália abalada • •-asS SANTA 1I0SA• ., .. _Ixadores. 8ceitl1·Sl" e ex~cu-

Londres_ (8. N. S.) Che-: Chegam notícias de Zurique • • Ia-se com prontidãD eoco· 


gam da hália rumoce' ,obre o: ,.gundo ., quai, 445 italiano, • Dl'a'rl"amellte recebemos novl"dades • ~r~~~~od~.top~~fu:;,ar'\~a~~~~~
enfraquecimento bélico italiano : foram acusados de sabotagem de • • ::inlizlldfl à pre ç'lS Dopulares. 
e o descontentamento reinante i material de guerra e que uma • • Compru-se vidros vazios 

naquele país em consequência da I' <.ôrte marcial eSJ)ecial foi instala- • Rua Fell"pe Scbmi·dt, h:4-Fone 1514 • le perfumes, ~ó vidro.s ortis- • 
dominacão nazista. O sr. WinstWl da em Milão. De outro lado. mcn. • iJ • !ico8, com rolb'i ou tampa . 

Burdeu~ correspondente da CJ- ~aKe ns recebidas de Lugano di- • C P~ovis()riam e nt P ;):-Rua Joã.o 

lumbia Broadcasting System. d·.!- l zem que i\>lussolini se mostra ex- •. ! ~~:~Â~I\~: ~ L~:'-O :;;'~~,~
00 	 • 

1 d inf rmacio" tcemamente d"contente com o, ••••••••••••••••••,;;•••••03$••0 ••••••• d" inlerlU' devem se dirigir 


~~~~!;~~::I~~~i~~d:~:a~:';I~~~ ' !.~i~r~~~[- m" ~~ n Flori.,
!;:~~:~~~:e::~~e~: ~~~;:::i:gO~: I~	 ~~ ~~ Iat I ili" ~ta~ó~~;~~ Po,t.l o. 95.
lIa nao apenas no ponto ~e nsta I rc\'elada~ ao PO\'<>' nallano. ~o I 	 I ' 
militar. como no burocralIco. e Iqual se faz acreditar que eXls- I Dôrdedente? 

que a sua presença t: C3.ci :' .l ele i tem 1.500.000 sér\'ios, isto é. 

de!;contE"ntamento tanto entre o i 1.500.000 inimigos· que se tor- ~ Q C.1..RR Ar> _... . 

povo como entre os altos mem-: na necessário eliminar. Ao de-I Londres. (B. N. S.) - O SI'. lugar-tenente fiél. mas com o mercadorias. m esmo que estas f/:Jr"~ 
hTOS do partido fascista. Funcio- i mais. o Reich está preparando a Walter Tschuppik escreve no objetivo de espioná-lo. Ag;üra cheguem manchadas de san- ...................tu_ 

mirios germânicos ocupam atual- i Itália para u:na longa guerra. A ! "Die Zeit~ng" que a nomeação (;UC a Alemanha .e!1frenta um gue: Outro sinal do eclipse dos ."•••••_.......... 


mente os post~s .m~is jmportan~e~ ; posição i~.ahana alualment~, e,~- ! ~~ê~l~d~l~o~~~~ t;~~~~~~: ~~~;~:~te:;;N~ar~II~t;r~~~iO~~~i ~~~~sl~a~~a e~~~~~~~~~aéee~~ __.c-_.c..___.. 

em ~od?~ os mlnlst('nos do gonr·: cre\'e o Frankfurter l eltung. : que estão sendo realizadas im- sociali smo vêem-se impelidos denciado pelo fato de que 

no Italiano. onde exercem .c?n- ! faz parle da Alemanha..A. Ingla- . portantes modificações no go- para o rundo do palco e toea Himmler foi forçado a subme
trôle continuo. As ordens mlhta- : terra pro"avelmente calra sohre vêmo da própria Alemanha.: cada vez mais à máquina mi- ter-se, enviando as suas tropas O gnt!~";.;~~rl:?!~,eC~..I"n,je 

res de Berlim sào lransmitidas di· i a Itá lia dentro de pouco tempo". Heydrich, long~ de ser. rel?re- : 1i~ar salvar o. R~ich da .situa- de as~alto de élite para a fr~n- e Amôr. [undalfo hA 22 ano~, à rua 

relamcnte ao adido militar ale· 1 O racionamento de pão \'ai ser sentante dc Hlmmler. e 1'1 \'a1. çao em que fOI tao blUscamen- te orIental. O estado-malor ~~:té':C~!~:ilIt~'ioR':!é~I~O .J~~:~~:i: 


mão em Roma. .iat.o êsse lque '~ i inlr~duzidu ".a Itália: Mussolin~ ' ~:~~'aE~~l~ ~1~~~fJà:e~;~~re~:; ; ~~g~~('~lir~i:t~~~ O~o~~~I1~:i~g;~= ~i;~a~e~~ti~ef~:al~~I~O;.ê-~sS ~~= to. Escrevelldo. de('lare chuamente 

torna :'l:lIlpt";; m; 13 lrnpopu.~r a'.)~ ' l;'"Xphc<!. f"!ue e!'.se racionamento (' um t rj'lI1 fo na \,('ll'a m:.1C111ina Itrop e Rosenberg são posto' rias morreram e a velha má- nom",. Id~de e rA~ldêncla. J n18Ddo 

olhos do estado maior Italiano. 1 necessário em consequência das ;:;;;iitart sóbre a'- "Ge;tapo".[ sempre mais à m~rg~m. O·a.u~ quina mUita!" vultuu ~ ter o I~~::!~e:: st"lado e subscrito paras 


Viajant es que acabam de che- icolheitas do Irigo terem sido .mui- Heydrich é. represen~an~e ~o t~r .do progrâI?a nacional so- alfn:ti:g:o~p:r:es:tí~g:iO~,____,...;==========:
!lar a Angóra, procedentes de RO-I to menores do que se preVia e. estado maIOr e da mdustna CIallsta, Gottfned Feder, 11101'- I:!l 

~a. dizem ~lue a It~lia está ~mea- i is;;o. a de~peito de um a.umento r.:~ad:n~~s Rde~c~~t~~~a ;::~e; ~:n;u~~n~:~l~e s~':no~~~~~~~de, ZORA IDE ·S.ILVEI.RA'
ç~~a de Crise de gener.os ahmen. 1na plantaç~? . A raç\~ sera. de s~- "Gestapo". foi na marinha de Ribbentrop desejava um 

tICIOS. ~bser\"aram Igualmente \ t~ onças, dlanas. A. ~nse alimentl - guerra, onde se tornou o disci- acórco ativo com os traidores 

um sentimento crescente de re- Cla SUSCitou um seno desconten- pulo predileto do almirante franceses e assinou um pacto Cirurgiã-dentista 

pulsa e de derrotismo na capital. tamento. As desordens ocorridas Canaris, que o instruiu na ar- de amizade com o traidor Geor
 Atende em seu Consultório Particular à rua João Pinto, 11 (Sobr. 

Diariamente das ~ às 12 horas_decorrente da guerra com ;"j 1em Milão e em Turim foram de te da espionagem militar. O ges Bonnet. dois anos antes da 

Rússia e do~ pedidos per~ntórios Iaspe~.to tão ~raves. que a "Ges- b~~g~~oa a!~ir:s~;'~i~~~~'~~~~:~ ~~~~I~; l~~~es~nI:~~~a~QS!~lt 

da Alemanha para que sejam cn~ I tapo assumiu o completo con- cão com o estado-ma ior do. cito era contrário a essas C01l
 Antes de comprar um Rádio-Receptor,\'i~das n~\"as tropas para .a fron- I trôle daq,~ela zona: d~sapossando exército e com os granc\.c inte- sas' e mostrava franca oposi faça uma visita à firmateIra onental. Es~es sentimentos Ias autoTldades Italianas. (Do resses financeiros que COT':i.cça- ção aos "quislings" franceses. 

foram salientados pelo próprio I"Sunday Express" ) . vam a l"rl:0strar certa an:ie~a- Preocupava -se a:penas com :l 

Farinacci num artjO'o rmblicado i de, em Virtude das tenàenclas escassez de material de guerra 
 GERKEN & elA.• 
no "R~gi'me Fascist: .. .. _exclama~- i 	 ~~~ia!i:::~sã~O:v~t~!~~o~ I!~ ~~~~ti!tr~~'aA~~~:~!?:~ll~' ~~~ à rua Felipe Schmidt, 34 
do: Chctiou a Oça~"H) rir por : Represenlantes e der, - lhe interessam. 

têrmo a êsse derrotismo. que é ali- I viajantes Queriam um agente nas fi~ Da mesma maneira o esta-
 Agentes AutOrizados dos afamados Rádios . 
mentado por rumore~ c crítica~ I Pn'clSIlmo8 f)arfl. tod8S 8S leiras nazistas e Heydrich foi do-maior se acha sériamente 

feitas com má fé. f' aos gracejos I '.' zonAS do Pftf". Ne,~óclo sé- o homem que escolheram. Re- preocupado com a escassez de 
 P 1-11 L IP S 
que penetram e:n todas as par.) ~iA'e:' ~~~~:!í~o'F~llWKA cÕ~: ~~~c~Oa~'aà oC~~~~t\l~~ l:!.~~!t~ ~~ ~Wel;:::a~~:UiE~·o;~~:~~t~~n~~ 

tes.. e cnven('naw a alma do po- i FOLHINHAS Ref. 601, CsixlI 1931. Acompanhou Himm1er quentemente o seu agente Hey Vendas à vista e, a lon&o prazo 

vo _ 13 097 - Sjip Pli1Jln como uma sombra, não como drich para fazer a entrega das 


Lavando-se com o sabão 

"VIRa.. ESPEOIALIDADE" 
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE 
economiza-se tempo e dinheiro 

- ._-."..------------------------'_.:......:.-_'.,: Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 15 de Outubro 
Comunlc.cloA In~ia, arsenal asiátiGo ~as~emocracias 

A Diretoria. do Clube -15 de Outubro comunica. 
aos Srs. associados. Sociedades irmãs e Q Imprenao. da 

N(J\·a Io rque . nlllnbl"o I, Inter- - UM MILHÃO DE SOLDADOS PREPARADOS PARA DEFEN. elas, ajudar a China a repelir Capital. que o Sr. Presidente deste Clube" re.olveu trans
ferir, do dia 18 poro. o dia 25 do mês corrente, _o baileAmeril.'ana) (Por \'i:\ aerea ) \ DER A INDlA _ A SUA CRESCENTE INDUSTRIAL1ZACÃO É MO- O invasor japonês, bem como comemorativo à passagem do 20" aniversário. tendo em 

- A india, til- :lHd l' , til' qua~Hlo ! TIVO DE ALARME PARA O JAPÃO E PARA A ALEMANHA _ fornecer e le m e ntos aos russos vista a rea.liza.çôo no mencionado dia. 18, da ·festa. pa.trió
~;~I1;~~~~ 1~.~~;,.,:'~::~~~:I,ia~~IlI"~;;:l ! ENTRE OS COMPATRIOTAS DE GHANDI NÃO EXISTE A "QUlN. ~~~~ I~~n~S O!~~~li;:s f~I!U~~aq~~~ tica ~Asas para. o Brasil" promovida pelo «Grêmio Ma

h o je II:~ ZO;I:I ,',::pi riT u:l1 da ! TA COLUNA" - O JAPÃO JÁ NÃO É A ÚNICA POTÊNCIA INDUS· Ilh a ocidentaL rajocíralt no Clube 12 d e Agosto . 

'"bôa ül. inh;, .. \;a" di! .-\Ill~~ri- : TRIAL DA ASIA, O "qu iu ta-coluni s m o·' nào 
ca. Tudo SI.' P:I '::"VU il\ :5l' ll sin.>l- \ Por E~t('lh ' )\. :oill'rnh.",!!"t' r - {t'ollyri!rht, tlll Inter· ex is te na índ ia , A-pesar-de 
mente. sem no,:: l PrlllO~ aJle !'- .\UI('ril'llIla, t'1" IU'I.'iulllurll o "Estudo" ) s u as antigas ambições de illde~ 
cebido disso. ,\ í n dia ainda l'S- pendêllt" ia , agora sacri ficados 
tã ond(' l'st:l'·a. ma,. {I ~ú: 1I po \"tJ c\I\'1Il d\l:- mi lhart's d\,.' ~Oh1a-1 O ~l'llio de imjH'o\"izal;ão do 30 próprio insti nto de conser
tem -se Illoy ido a ti yalll.'nlt'. :\Ii- I du~ intlú" q ut' h:í na (~rà -llr\,.' in t!ú · e \·(>rdadeiralllC'lltl' im- I \"il':.·ào, que rCl"cia o (-'xpansio 
lharc!' de i nthh~ !'l' \'IIt·"nt ram (tinha . u;! Aírit'a, lla ~i ria, P, l)ress ionulll\,.'. Quall(O não po-I u'is lll o g:ermàlli ('o, ó tão Huâlli 
!1~ Afrit·:t, of.'r"" ' 'lul ll li l \~'iIO , po,::,::in'III1\'1I1t'. li a I'illpstill~l, deriam prmhlz!r alual.me!lt: Il~l' o ('!;:tlHlo ~Ia o piniã~" ~ue 
a o nna :1111' 1"0"<1 da n)l1(IU I:-:l;l 11\'111 (·tllllp no lr:H1I1" \' 110 Ira, I 6;,,(',. :~:;(I mil!l o(>l" dl' IIld l \"l- ! nlll ~l1eJll admite- a })osslblhda
nazista, I·ak\lla -~p Il (>X\:; r <"lI0 da índia Id um:, "I' li sua ~'apadtlad ,' in - I li!' dt' qualqUt'r ingerência dos 

~~~:~e '~:::~:::'i(~i~~~~:::!:\::::;~ ::::: ' !~:~~(::~~~:'::;:::!:~:,\~i~~;~i~~;~:e:.';::;i~~~: ~::~::~;':'U:~~;~~;;;::i;,::~~~:;::~,~:,:~r~ ~'~(i~~:'~:. ,:;:~~~':~~I;~~~::~:~,::~ 
te da .·\II·\( 'a. (' a~vra ~t" I.'1H·OII - jn,.. Tlldo i!'~o (·Oll!'Ii lue \·a!'l:l PI"O(]11Zl'llI :lll1;1ltlH-'lltl' .. ltalmllO I' , ate, n ('Ollll1llIS1110 

tra na . bul ia. r(' r(' r ilHl tI-~,~ i ~O : rl'!'{']"\";l dj~ POII'I.ldal h(;Ii( 'o, lI.IH' I:.!.0!111.000 dp 101ll'ladas dl' ferro russo. :\Ia~ snb.C' lll11irn bem 
!IOtl'Ill'lill humano qth' li IlHlla I ill~pi]"Cl\l ao dI". \nl1p ~in~h p", _ c I .Oon.lJlIU lil' toneladas de aço. por quI' o ~r. Hule r .uaca a 

~~':~,~~~:;:;~~'<;i;;~:::i:;i',i't:~~':: ::~:;_ : :;'.;~;:::.:::;~.:i!:~n'i:~:~;::.:~~:n,;:;~ i;t:;~·;,:':~::;;::'i~·i·,::'~::::::!~::~\;!.~,~ "':::i':,abhantc, ,ia india. quo 
I ' H(·o lll jlanham dia a ri ia as 111\'

~~~~~'::~'::~~~,~!i~>i,,:,·:rp~:, ~:'~': .;i,\~:,~::,:,;~~:'~.:: ~,~~~::;:::',~~::~::~::: i:i:;'\~:\;r:::::i:5:~:~~~:~:~,,~:::~:~:i'~:;':; :::~~~oO~~a~~,ait',~~~:~' a~t.i~n';,',~ 
~~:~,~~~~~s:::0:~~;~,~,:n::,!~::::,:,:,~ .;:\::.~·';:'~::,:;·::: ::::~\:;i':;~~:~:·:~~';"'~:: I ~~':';,~:::;~~~i::~' ;~:*~~, ':~::~~~~~~;1'~~ ~j~~~::,~(~:,:~( \;~{::;:~~::,=:~~;\!i~ 
a honra d e pal'ti l' i par 11 ;\ 01','11- I Toda a ,..::,'nlt' ,::ah,' 'Im' U~ f"!TIl, t! e> felllHl 1I11llltlinl. :\l'IUR ~lil(~;~~\: Pl"~(~:~~:;~~~~~,~ I~~l~('l~ ;:~= 
si\"a in icia l qllE' ;lra~lml :\ , E:-:lado~ l ·!lidos I"OIl!'l i l11"m o s,' 11Tiliz.am os lllt~10(\()S ('lllprl' 
ameaça italialHl dn E;:ito .. _\ : ··an'!'ll a l di! ti<'mo('!";u·ia'· :\Ia:; ~ado!' lla~ lI !<in :l J.; si lll'rú r J.;" i('.I!'; lllt>ll!P no fj\l (' SI" referl' à Iib('l"
1mB... ('oll1riblliu, (·Otn lodas al' i {lua>:" u,du,:: i)..:.'lwralll IjlH ' :l In - dI' l' ittl'~ lllI r!!h, no!'; ESl ados ~~l~~~', (~_~ ~~:~~:n;~:~~Oa~o~,:,r~\l~= 

E~~~~~~~;,a'~, ~~~~:':~, E~~I~:';::~ i:!~'i2:~i ::: :';~~: : ~,:;,;:;::'~':~~,~,i~,;E\:::II~,:,~~~~~ ,;',;:~:::<i"" ~:';:,;::~ i:::: <le- :~ni',;::;~'i~~i ';,:"'.'~~ S~;~a~'~ l;;~: 
S iri a só milito dif il-ilmt'1l1" 1'0 - !li Ü''I"lal"fll1 1"1'('1'111(' 111\"111 (' <l Ol" !I\l ', \10:-; fllzí~. lll ('Tralhndor a s , ~~;~~ i a~II~ " t-(i~'r .i;~).!.~ :I~ll t;::a~::~;~ 

'de:~ al~l~I~~<;i~~~nll~~~I;l;~lI·:I;;~!:~ :it, ,1,1;;:~lt ~~:I\~::~:::'(;~:;::\~n~;~~' c1~ índia ; ·:~i:~h~:;~il~~\ l :'l~ ~~t::~t'(:~, :: 1"ll~~~ !la i. 


habitantes. :\ la5. quando !'(' in i- :.!11 ,11I1f 1 ;":\' IlPl'o!' tlifert' 11H'f:, " qw' II "C',:(;rd t o (Ia inriia II(>(·"'S- c\ S trat!i('ionai s r e i vindie;:t 

dara m as hosti lidad t'l' na Eu- !(ltlol' indi !' lll'll!'iÍ\·('i!' para 1'- ~i1a ('!li l(1mpa;; tI<' paz. Agora ções da ind ia não são só d(-'f" n · 

To pa. em 1 !1:~9, dif: pu nhil al'('- q uill:ll" IIIH I'x"l'\·ilo lllOi!(,I"IlO, fi ,.i, mll da ll\'odll<'ão \('IH ;;ido dida s jl(' lof:. !:;(' IlS filhos. 1).:0

::;: ; :~r~6~;tl~sS~!:!:f';~~:ç~~ ~;:: = '?Ir:;~~·Pl~~;l,~h;n~l~)n~l~:1 ~/::~~~ 1(~~ ;; :~~~·l\I~~n(.;I):~:\IU~· x t:~~J~n~:\l~l~i::~ f(' I](lem-na~ tambêm al~lllls pu
memara m ("Ollsid('ra\"l>llll~'lllP. 1 :lllirb<ip d:.l illliú!'lria da lã na! l· nido!' auxiliam os in~l el"(,~ ;~ii;;S\~'~b~ i~: ';:l~al~:~~·'Adaíl~J)ii~

Suas t ro pas (>5la,"a 1l1 ('omba- ) hulia linha si (\o acltjllil"ida pe- ' na o l';!unização duma 110\·3 in - e~pe l 'a (JU(, psta guerra amplie 

tendo na Europa Odrjpnral. ' I n~ ingl,' ;;p,:: jI<\ra fa7.<' I' fl ·e n\p fi ! (li·r!'!ria al'rp3. jll'ojl'tada ('S\II'- o reino da !ibC'l'dade para todos 

q uando os nazislas lall l;a r am a ! s lIa!' lH'r·P!"s idatles mi li tare!" . A' dnlnll'l1tP para a COllst r llr;ão os 110\·05, E ainda t em funda

sua "gu(>ITa n.,l;illlpa ~o" ;Ul'a· india f 0 \"1\1'(·,' ii. lnghlll' rril ("€oi' - 11<' ;n·iÕps dI' hombanleio. lllentos para crêr. que o l>1"e8i

~:s;~:I~~~~al~~'l ' I~~I ~~\~~~·a h~ :~~(' I~I:',1 ils~ :::O:·:·~IU Pt:;~~~~ ~~I~)~~:~ S(> ~~;~~~!::l~) i~.;:H~; ~i~~~aJ~,~~~1 ;:~.~ rl~~~\~~n~~~s~~:(~~'ol~~. (~~a S~ll~· Ó\~l;~ 

at llahn(-' lll C \{I .uno !"ohhulo~ dl! l e m para as Illt a~ Brir .'tni('us dt'sl"('s i ndícios de 1I1ll3 India ma ConferÍ'nC'ia da P az, dos 

índia, pro{·C{l t'n l cs da r e liralla (':-S('S milhõt>s de sa (·o~ dt' juta illlh:stria l izarIa, que (" res('E' dia princípios da de m o(' l"a{' ia, prin "" 

de Dunqll (, l"(jup , 5.000 a prox i que', l"il .. ios li .... are'iu · Rel'\"e m a (l ia. () .Japão não ê já :l ún i - dpios que hão de favore('e l', 
madame llt e rir·a ram I II'j ~ io l ](>i- para pnl1Pg(-' )' O~ ~' I1ifídm; his- c·a po''''nl"ia industr ial da Asia. t ambém, zonas da .·\s ia ainda 

ros dos alemães. ltirkos l'Ollll"a as hombas do ..\ indústria da iudia poderia· ~ so potências Oc:iee ,p,e'an,d ..ntes das FLI
Além dos militan's de SI". lI ill~' I" em dC'lerminadas drC'\Illstân- u 

~~:t!~~t~~~I!fJJ~ emin!n[il~ _llr~I~I~Se~nãOlemo~~ 

é hoje a deliberação irrevogavel temacional, só será definitiva- zes ,de provocarem os reflexos co~ a ~az~o. Um titulo de natlO

da América do Norte, moralmen. l mente derrotado se se lhe corta- d.o eco. Todos per.ceberam o seD- Dahzaça~~, em alguns ~as.os, pro Crédito Mútuo Predia I 

te apoiada · por todas as nações Irem DO mundo, de uma vez, as : h~o .da luta e a J~steza e o .pa- ~a respelt~vel de um d.U'elto, m.8s 

do hemisfério _ não correspon- I posiçôes de domínio comercial, I tnfhsmo da~ medidas. A qUlDta e, em ml..atos .outros, sllDples dls~ 

de à cercar Berlim, com enxames \ dentro das quais prepar.:a as con- : co una de .LlDdbergh, ap~sar de f~rce a que nao podem dar .ateD~ 
 Proprietário.: J. Moreir. & Ci•.de aviões ou a fazer descer pa-. u·stas de " 't I" . forte, recelou tomar partido em çoes aqueles que tudo arrlScam 

raquedist~s em frente à cerveja- q ~ Améric:s::~o;t~aco~preen_ !caso tã~ deli~~do. " . para livrar um cODtio~Dte da luta Outubro 6 

ria bávara onde o nazismo nas- deu a situação. Foi por isso que ! ~as listas yankees .-. trrn- Ie o mu.ndo da opr~ssao. . Foi pego á ;nt's' amista Amalia da Cunha . 

ceu. tsse povo de formidável Iantes de armar os navios mercan. i cheira pruden!e. e essenCial a de- Infelizmente, atra.s da ~Ista ne~ res iden te em Florianõpolts p08sui· 


energia, desmedida ambição, im- tes assentou os canhões da " hla- I' f~sa das Am~r,cas - aparecem 1~r~, "c0l;Oeçaram os manejOS ~as I dora da D. coube
caderDtlt8 :U 7 i, o prêmio que lhe 

placável imperialismo e absoluto ck list". E ninguem na Terra de r flrmas fantasIadas d: verde. e IDlIn~~clas .pardas . - ad~ocac,as 
 em mercadf)ri., s no valor d~ r5. 


desprezo pela letra dos tratados Tio Sam er t t _ I amarelo, mas que 5ao, aflDal, admlRlstrativas CUJos movunentos 
 6:250$000gueu pro es os capa tão germanicamente arianas e a polícia deve, desde já, acom
contem plada no sorteio de 4 de Outubro de 1941. 

----------------- naàstas como aquelas a que se panhar. O momento não é para 

associa o marechal Coering. transigências. O tratado de paz,
Só COM LEITE PURO Pondo de parte os portugue. que será imposto pelos canhões 


QUER AUMENTAR A SUA FôRÇA SAúDE E , es - .empr~ do nosso lado e da "~ome F!eet" e '"!a.capaci- Outubro 18 
, sempre brasdeU'os, mesmo que dade mdustrlal da Amenca. tem 


EXISTI<:NCIA, BEBA LEITE PASTEURIZADO, ALI. I.e.hum solicitado ato legal Ih.. de ser impiedoso e difere.te de sAaADO 

Mais um formidâvel sorteiu 8. Crédito Mútuo Predial~IENTO PURO E DOTADO DE TODAS AS VITA. assegure êsse direito - .•ós.... t?dos qu~t~s conhece." ~ bistó realizará DO dia .8 d t" Outubro com prêmios 

em mercadorias no valor de r8. 6:250$000.bemos bem a classe de smcerlda- na. A pOllÇAO do Brasil e clara. 
MINAS. C0l\10 OBTER ESTE RICO ALli\IENTO? de e de bra.ilidade que .e de.e Getúli. Vargas defiaiu-a uo m.

FAZENDO O SEU PEDIDO PELO TELEFONE N I lõr na .muito gr.nd. mai.~. ~Q' .ume.~1 disc~no de 7 de ..t~m-

, • requerimentos de naturalizaçao. bro. t lITedntivel a DOua 106da
159i, Á "COOPERATIVA l\IIXTA DE LATICI. Ma,. qu...d. õ.... requerimen- riedade c.m. gr...de país de 


NlOS" QUE ESTA APTA A FORNECER A DO. t~, ,.urg."" pa.ra .~tisl~er exi· R••s...h. P.r !~~. ~.em.. fi
, genclBli da leglslaçao Civil e co- car alerta. Em '"lima de ar-


l\UCILlO QUALQUER QUA1'iTIDADE. LEITE, Só mereial, qua.d. se firmam par. m..... Comt> c.....dou o ...ude 

PASTEURIZADO! gar.ntir a c••tio.Did._de .um ~O$- Pre.ide.t.. Em dis]'"siçio de 


to ou a permanenCIa Duma dlrf!-- comhate, em freate a DO~ , ... 

AVISO AO POvo CATARINEMSE 
Linh. direta Porto Alegr.. - Florianópoli. 

Empre!a JdE'ger & Irmão 

Saidas de Florianópoits ás terças e sábados 

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis 


às qua'tas e sábados 

Saidas de Araranguá ás quartas. 


sáoados e domingos 

AqeDII em FloriaDoPoUs, .MARIO .MOURA 
PRAÇ .\ l~ DE );OVEMilRO-

çi.o, revestem·ae de tal imorali· 
dade, que Dão há meio de .e lhes 
compreender o deferimealo. 

Poderemos tomar a sério.· 
nacionalidade e o aacionalismo de 
emprêsas cujo. dirige.tH, estra.n-

Iaeirol de raça difereate da DOSsa 

e d. civiliza~ã. b~...da em mo~· 
dei que a distanCia daquela que 
é BOIIO orgulho, subitamente e 
inexplicavelmente se hajam to
mado de amare. pelo Brasil, ao 
ponto de reclamarem, com prea. 
SI quue histérica, a cid.da.ia 
hra.ileira ? 

O. Dorte-americaaOl < ..tã. 

peilínima e qitada q.u... coha· 
.a qH iasiDu, -bica. represen.
ta e iDflae, para arrucu às li· 
.he. d. "Black List" - triachei
ra de defesa coatiDealll - u 
fU'IDU que bem pOdem HI', ...... 

nh, anDII ele all'euão. 
JOI.O GREGóRIO 

("Diário de Noticia.", do 
Rio). 

CASA MISCELANEA. distri· 
Duldora dos IUdtol R.C.A. Vi· 
ctor. Vilvolal e ·DlICOI. - Rua 
Traj.no. 12. 

C'A'SA "RADIOLUX" 
D~EI d.n~"'d...~~bo;::.m~I~!:). tivro. 

.~ Lâmpa.daa - pUha.. e apQ~ 
- relho. el'trico.. LouçQII - vidro••J, lAR ,'c. EI.trlcidClde .m ....Clt. lna. 

. tala.çõe8 de Lu. e Força. 
.' Projetoa. orçamentoá e cona· 
• . • 'ruça... 

P6d•• dcS • recebe COOJMra. 
~ ele firmaa li...... na.clona.ia ~ . ..tronjelro• . 

Rua CoDSelhelroMafra D ·. 7 
rJerluQllla - S. Calubl. - Ir••1L 

I 
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OESTlOO-Selta-letra 17 de Outubro de 19~1 

ss.aA A 1....00aso VOZ.CA 

WASHINGTON, 16 (UNITED) --- OS CIRCULOSMILlTARES LOCAIS DIZEM QUE OSRtJSSOSGRGANIZA-

RÃO A SUA RESISTÊNCIA CONTRA OS ALEMÃES, POR TRÁS DO RIO VOtGA .. 

MACH.~DO & CIA. 

Tclciol1c 1(58 CJIU Pllstar. 37 

Sub-3gCnlCS "OS !Jrlnc,poliG 
municipios ao Es!ado. 

SABONETES 

Sanitário e Paquetá 
contêm 

'I Prosseguem .CHEQUES e BRINDES os combates 
TODOS OS RECORDES Moscou, 16 (Reutel's) , ..:....::.. A 
COM UI\\ VERDADEIR.O radio local informa que pros~ 

seguiram os combates durante 
a noite de ontem,-ao longo deRECORd ltoda a frente de batalha, sendo 

, ..111M H IKOIDWAlCH CO. 
0....11.. !'SUl''') particularmente Vi.olentos._ _. na 

direção ocidental"; ._ __ .-

I 
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b tiSTlDO-Sexll lehl 17 .e IhIllbro di HMl 
1M

() Estadoll 
NOVA N EN T E À VENDA 

.........d •• 


MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL" 
Redacçã0 e OHicioa à 


Rua João Pinto o. 13 
 Produto. da 
TeI.1022 -Cx_ .postal 139 WANDERER 

ASSIGl\:.d U HAS WERKE 
SCHOENAU 


AnDO m:WOj -~.NITZ 

r-;1I Clli'itll l: 

6emt'51.t~ !2~O AlemaDha 
rr'mell.t~.. l~:SO;1O 
" !lI! .5000 
N,I)~lrrf\ :l_OI_O i!OO I ~ 

!Sociedade Cooperati';~~de. Respl)nsabilidades

I Limitada
Anno Representantes exClusivas em Santa Catarina:&zr.eólt.:: 

T rl!l18ltrt 'Bãii(O de Crédito Popular e Agrí(ola 
VARLOS UOEPVKE SIA. VOMERmo EINDUSTRI.4AaDunclo. medlanle N)!lt. et t'" 

. MATRIZ EMFLORIANOPOLlS 
I Hegl~tr8do no MiOlstério ~n AgrICultura pelo Filiais : em Blumenáu. Cruzeiro. Joinville. Laguna. Lajes e São Francisco 
I ~~ Tr~a~~!~6 5~!~!!~~ 

D. 1 tom 20 de Setemll ro de 19b5. 
, .tlrecç.l.o nlo lIe ftlllpoDllablllt;7. MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO''''''''"' Endereço telegráfico: BANCREPOLA

pelol concelta, emlUldo l 1l0' 
&11.1801 .r••dol Códigos usado~LJI~~CJlJ~~d~' e 2a. edição 


E>:PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Quer ser feliz 7 Emprestimos - Descontos - Cobranças §:J2I~I2I~I2I~I."............... 


Em negoclos, amoreS, ter sor e ordens de pagamento. 

Ic. saude e realizar ludo qu e 
 Tem corresponden te em todos oS Municipios do Fstado. 
deesja1 Mande 1$100 em sellos ZENITE--1941f<eprt"seO!Rnte da Caixa Economic& Fedt'ul pHrtf, 1'1 v~ndB 
e escreva ao prol. Orna! Kh!va. 

. t dJl~ AllÓlic~@; do El'ltudo de Fernilmhu('o, com sorteio
Caixa Poslal , 407. Rio de Ja semestral , em t-.htio e Novembro. 
aeiro, que the indicará o IUcic Paga todos os coupons das apólices Federais e dos
de obter triump ho. prosperid,, · de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 

t' h esil~.d e. ttiltuna s<lude. N!'io curteira ~"lJecill.l para udmioustruçáu t:~ prédio s. 
Recebe dinheiro em depósito pelas 


melhores taxas : 

CIC à disp(iSiç&o (reti .a;Ju Ih-'f e ) ~% 


C/C Limitaoa 5% 

elC A'9 .Sú Préviü 1)% 

c/c Pcuzo Fixo 1% 


Ac~itn procuru('A\} para receber venc imentos t"tIl I, .. 

OH. HICAROü • 
•GOTTSMAM •• •d~s IiS Reparli~· Õp.8 Federais. Esbt.dUlÜS e ~lunicip6i~. 

Ex-chefe de cll : :. 
(v)(u AMiúO. PI'lR(,) iOS51:::, tonica do 

Hospital de 50' ~CON~nHO UM RtMH>io, •Q •• 
Nuernberg 

(Prol., L BurklJardt 
e H. Kr"uter) ••E.~pecilllisla em 

••• 
U",,"gia Gel'"'' 

Alta Clrurgtll. gyne ~• 
••••~cologla (doenças de ~ -O Rádio de grande alcance.~lxa ampliaDa em aparleho de IIIIIZO li!I

senboras) e pllrtos. .21 .,r.eço.-:-SONORIOAOE- BELEZA"-;'OURABILID AOE. li!I 
CIrurgia do syslemll
nerv080 .e operllções !ti Dislribúido': IOÃO GOMES li!I 

. . .de .plllsl1oa. 
Coa.ullodo á ru~ Tra'tI· 


DO, 18 (d1l8 10 éa 12, e 
 I CASA RADIOLARI 
da" lb Ã! 16,30) Tele 12! R. TtiAJANO 6-FLOBIANÓPOLIS - VENDAS A LONGO PRAZO 121 

pbO!lf - 1.286 JtI " . '. . . . 111Resldencla á ru. H. · 12If§j~I2I~~I2Ii2iIi!l.9 :....................I~1I!1Ii1ll1llBlll2t 
·teves Junior. 20. -

Telepbone - 1.1.11 


DE OIlGIiUmCO 

CUllOO 


Or. Oj.lm. Mo&lImonn 

Formado pehl Universidade de Co npan!iia «Aliança ~a Raía»

Genebra l5ulça)

Com prAtica D08 bospltals europeu!! -~---

CUulea mMlca em getal, pedh1lrla. 
 IUlsonu,ouo!"
doenças do sistema oervotlO, aparE'

lho geDito·urluarlo do ho M!1Ii Fundéld" em 1870 Séde: BAIA 
e da mulher Seguros Terrestres e MaritimOB .Não pOde haver saúde.cOftÍ um saague i ...

Assistenle Técnico 
Dr. Paulo Tavares ,puro a correr pelas veias. O ELIXIR DE MOde . 

Dõo (Js relativos ao ano de 1940 

Capital l!eall zilC1o 9.000:WO~OOO
!ts. GUElRA, dopharmaceuticocllimico .João da 
Reservas, mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidas, :<. 929.719:000$000 

Receita 28.358.'717$970 
 SUva SUveira. é o maior ·depurativo .to saa
Ativo em :H d~ dezembro 05.964:96ã$032 
Sinistros pagos 7.323:826J800 CU" - o ELIXIR DE MOGUEIBA é ~ ... 
Bens de raiz. (predios e terrenos) 22 3;4:0005000 

..... Dom~ é ma SYMaOLO! 
Diretores: 


Or. p.,mphilo d 'Utra Frehe fi\! Carvalho, Epiphanlo Jose 

da Souza e Dr. Francisco !:te Sá. 


Ai~1i~iol li.~611~i~ i
Agências e sub·(jf!,ências em todú o território nacional.{Rume 

.uco Sucursat no Urugu;í,i. Regutadores de avarias nas prin v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
Gabinete de cipais cidades da America, Europa e Àfrica. instalação de luz .ou obter materiais elétricos. em seu próprio

Oodal our&8I, ralo. I 

ral08 IDrra·verr.1elJzo e 
 interesse. vls!te sem co~promlsso a 

médica 

Laboratór io de microscopia e Agente em f'lorianópolia 


análise ellnlea 
 INSTAtADORA DE FLORIANOPOLIS 
t'::li8~~I:~~:~=~odl!~~~:~r:. CAMPOS LOBO & O•. !l0is. seús artIgos para presentes e materiais elétricos. seus preçod 
mo, doslgbm da uréll DO tllmguE::, 
ele. Exame de urina, treaçAo dt> RUA FELIPE SC HMIDT N 39 não têm ·rlval; por exemplo: lâmpadas a partir de 11000, fios par. 
A8Cbela Zoodeck. para dlagnóstlcC' instalação desde S300 o metro. suportes para IAmpadas a partir de 
precoce de (Ctavldez). Exame dO;! 
paz, eacarrol, Uquldo raquhao e Calu postal 19-- Ttleohof!J IOB1-End. rd. -ALLlANCA $700; e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todoa~ 
quaiqoer ,,:!':::ag~~~.eIUCld8ç10 Sub·Agente em LagWlo, Tubarão.ltaiai. .} Inslaladora de Florianópolis

Rua Fernando MacblSdo, e Blumenau e LaQe8. .Telefoao 1.l95 ·RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT. li-Fone 1674 
flORTANOPOllS 
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o ESTADO 17 de Outubro de 1941 

Londres. I i (li. P.) - As es- I " _~ _ .. _:~; .," _ '-~_ \ nlheiros pro'o'ocam implacá~eis 
feras jugosláyas desta capital in ~ via e que é chefiado por um afiM [' dental e~tá pratic<!mente dO~ina-_1 te_negrinos . a. umentaram b~stan- \ destróem po~_~e~~ .. ál.i'.' dos alem~es e _ Ilae armam emboS- . repres 
formam que existem atualmente Icial do ~x~rcito. . da. pelos re~eldes. _que.• sã~ t~ seu rai~ 

c 

de ação,..conseguindo cadas ~os _co;mHoio~ alemães de lianos. As aldei~s são mce~la~~ 
cerC;1 de 10.000 atriotas irre- j Nas fllclras dos rebeldes f,gu- ! apOiados p~la po~ulaçao CIVIl. p:ne~rar em Methos'J~. ao sul da 1abast~clment(). -'. . _ _ _Lecent~~as de, J~vens servlos 5a,0 

guiares. conhccido~ elo nome de ~ ram numerosos soldados. que se i Os alema~s. nao p.o~endo su~ Sen'la: .e.em Hersegovma. na cos- l U!t~mamente-, ~o~ atacado _ um ;-_ ~xecuta~os. _- ~ tao ele't'ado o nu-
p _ocultaram nas montanhas quando! focar o mOVimento, hmdam-se a ta adnatlca_ _ Ideposito de mumçoes em Smere~ mero de juz~lamenlO$. que 0$ ~e

"Chetnib", que. participa~ ati-Ias . forças alemãs invadiram oI'conservar a~ cidades e os ~e~ais; Não obslante"a defi.~iê~tia dO Idevo. a uns In'nta quilôme...t~os de : mitérios '. . ed ._ Bcl~ra~ .e $~U$ a.~
Yamente d o mOVimento de msur- pais. ,pontos conSiderados estrateglcos.!armamento, os Chetmks ata~ Belgrado. Todas as atiVidades redores -estao-se -enchendo dt: \1

reição que se alastra na Jugoslá-. Toda a região da Sérvia Oci- [ Os guerrilheiros séT'áos e mon- jcam as linhas de comunicação, terroristas praticadas pelos guer~! timas do -terror nazista_ 

Vida ESPOrtiVa i~ ~ IIDr. MADEIRA NEVES - médico e.peci.lisl. 
MAIS UMA DERROTA i E 

DOS PARANAENSES I I DOENÇAS Dns OLHOS 
NotiCias procedentes de H aJal l < '--'JUAN DANIELconr,r""'~!'n e b..d~a.... t~ 'lltar:a i . Curso de Apc·fdçoamento c Longa Prlltlcft no R.o de Janeiro 

do selecIonado da A S V I , $0 I C I d" Pela manhã: das: 10 as 12 horas 
bre o conlunto representativo do I' f··1 . tê t d - - onsu tas iarlamente à larde. das 15 as 18 horasPamnã em ,.tômo i\ «dade de I O le In rpre e as cancoes mexIcanas. ICunhb~ pela contagem de 5 a 31 e as 'bailarinas Con;;:ultórln RUA <~(lãn PlOto n 7, !'nhrndn - Fono. 1:t67 -O"~ 

:~~~~~:~~~"ee;~:~:~;::?ii:n:~: 1 MARY _ALBA ReSlde"cl•. Rua PreSidente Coutinho. 2.\ 

\'lSllantes um rosâno de goals I ___ 
Naturalmente, os dlflgentes da ~ I \' 

F P F , nesta hora estarão la estrearão domingo. as 21 horas, E N'" 
mentando o Incrível azar que no -grill-room. do COS e otlclas I

envolveu o··mateh' d",gnado~ ~ ' 
~::~u,d:~:n~:sta~: l{!q~::~;s~ Lira Tênis Clube --- -- 
sar~a. A vitó~ia da A.S.V.1. f~i Mesas à venda no -Relojoaria Morilz_ FOI transfenda para 18 do ~ 
mais um tnumfo do futebo l corrente, s"bado a mstal<Jçãeo 
catarinense. M +S*&fS~J;ê#·fiW oa DdegacI8 do Instituto dos : 

• 
O a~u~~~~~-D~s~~~:CUlO de - Co~::c~~~~o;ldade, que ser,1 pre ! 

box. que tanto vem interessandc ' ----~------- --_ .- - , . -- sldlda pelo exmo. sr. Int erven · ' 

o,meio,."poctivo,!o,,'" ,ec.!i IIInS'itU'o de Arnosentadoria e to, f,decal, "'•. Iooa,.•, 15i 
lugar hOJe a nOite, as 20 horas,' , V·d S . I 1;. horas do mesmo dia, i 
~:o:,:Tea"o A·lvaco d, cam ll I a oela I , Pensões dos Comerciários Aapelação d:el n. 2148. d"! 

P elo excelente p:~gram~ _a ~er i1___ _ __'! DELEGACia DE SANTA CATARINA ~: C~~~::. e~~e~ur~o cv~;~;:n~ i 
~:;~t!t~::~d: :eu;~~~e:~~ll~~~: : ,\.nin'rslirios: j ' o D elegado do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E ~Ptla~o ~e1i~ _bHJa~;; id, se~á : 
êxito.. .. i ? sr. José Paulo <?arcia, in- , PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS. em Santa Catarina, em ~~n~: ~ " .~:i~a ~~a u~;. na pro- \ 
· Adema~s, a r~pazlada s lmpa- ! l~hg~~te, culto c: d~dlcado lu.n -I sem nome pessoal e no do sr. Presidente do referido Instituto. " I 

t::!~!!.te df'~se genero de esporte ; clonano da" AgenCia d,a ~C!a . tem a honra de tornar publico que, 110 próximo sábado, 18 do A quermesse há pouco rC'ali. \ 
tera o prazer de apresentar as Souza ':ruz , nesta capital, lazlcorrente. às 15 horas. sob a presidencia do EXl\lo. Sor. Inttr · . . d . : 
suas qualidades. n,:, .. rink": ~ a,nos hOJe, - o que se~á moti- ventor Federal, Dr. Nereu Ramos. serã. solenemente, instalada, ~:~i'n~::~a ~:l:~~bCO~~ a te;o ! 

O embate pnnclpal sera. de :~~e~ara s q:el~eus amigos lhe[em sua sede, à rua Felipe Schmidt, n .': 37, Prédio "S. Luiz", a de glicínias >, rendeu a impor . 
8 ro~mds, entre o p.rofisslon~l ; . a ores provas de DELEGACIA do LA.P,C. neste E stado, (' inaugurado o retrato táncla liquida de 32:528$000. i 

A1:unlch de Sousa. ex·campeao , estima. do Exmo, Sr. Presidente da República. ':', 


~~s ~~~~s ele:e~~:eoa!~o ~I~~~~ I FAZEM ANÕS HOJE: Pelo transcurso de tão auspicioso aeontecim.~n~o, convida os Estamos inJormados de Que.: C~"hbQ, c', ", ~ n'o d" com 


::2~~~~:seck~ il~~~~~~ d:~:i~:~~~ : L i::;' Antonieta de Oliveira ! ~;:i·st~r~~r~~aüde~.:e:~Je~~â~~~~os e a classe comerClana geral a ~:r~~V::broBI;~ne~~~r,o, =;a~~~ ! ,,(on. ~em r... o do Df JOSE rElXfJRA 
DA SilVA .

ioao" do :'iog i sr. "Maria de Lourdes Tavares I Flonanopolts, em 16 de outubro de 1941, exposição de orquídeas, orga. ! .. . ..:... iRothfuchs: FRANK DE BARROS MONTEIRO nizada pela Prefeitura Municipal ! 
O PRÓXIMO fiA-fiU i sra , Ivone Montenegro D'A Delegado do L A , P. C, em Santa Cat;r:;a~ 1 dali. i o or~onisml) dq 

· Conti~úa a €mpolg~r ator ·, cam!>ora: .. ". _ Via aérea, seguiu para Natal. : 

etda conoca o sensaCIOnal Fia . ; snta. Ol1vla VIClra. I . . no Estado do Rio Grande do ; 
 cnança mere-
Flú, a s~r disputado no próxi -: SI, Ado!lo .Nicoli~h. da Sil.va: Qua.ndo as ~tiVldades de uma em- 11 Notas católicas Norte, o sr. almirante Ari Par , ce OS maiores cui

mo dommgo_ Ccmo de costume, : sr. Antomo AClOh Carnelro _I presa partu:ular se revestem de 1 reiras, chefe da Comissão da I 
 dados. Proporcio
h_á ~empre uma dcs(,' <!e pes- : operos:, membro da Delegação I tunho patriótico I Congregação Mariana Instalação da Base Naval da 

ne ao seu filhinho~I:~~~opa;;~~eq~~b:s F~:m~~;~ : ~~t~~~unal de Contas, nest t> l,.!I~~::-~ (I~~IIil.;!( ;I;:~'l~:II),a~l l~:;I I~:~!~~:.~ I";';:!ii:~ let~Zr_:~~~o ~~~~ ajó~aq~ü::v:: ~~~~ao c~~a~~::reta~;e e:i:s~s~m . : uma alimenta
contará comia concurso de Qua- I jovem Norton Gonçalves. .rwn{:1 • \'l'1Il 1 l' :lJl:lfl'l'l.:r, h'sl:) n ' -0 d b d I 

c ão adequada. rá, o excelente b~c.k mon.ta~hes : IInbnUa~("es: - I;~~'~;1~~i:~,I!~"I::::1I~~is~::il::1 '~-('\'I(:'~~~~)' ~~; C:'n;~~;~~àO ;:;arir:::: ~~:ta c~~ --
def~nsor do «Atletlco ~imelro» , E - b' 'd 1fahricunh's dos Pro,llIlos X{'slli- pita!. dando-lhe o pro· 

e elemento do selecionado dês- I stao·se ha ~htan o p~ra ca- ('1:"!JmTal'am 11m C<lrl,II IlHulo !il1!<l'S- ---c--------- Aluga-se ou Vende~se ' 

se Estado. e cuio ?assc já foi ~ sar: o sr. Uhsses Garndo , d e I1i"". !nHhllatln: " Cr!all~·W';. ,l'\li,ln.: Cflmisas. Gr(lValas. Pij'1rne::, 
 I 
concedido: pela C.B.D.. àquele :!1~;.r~I~~mC:S:;II~\V~I~~~c~I~~~ ! ~~::j:!t ~_~~;~~l.~;),~;'~ilt'll:~!':: d~~· ,: i' I..~~:~U~il".hl : ' ~~~~~s p~:~ :~~~~eC:~~,sM~S~ M8g()i~CO «buDgal~w. no~o, 
clube canoca. : a srita, Dilce ~ilveira de Sou. !:~~l;,~~';::I~t~·:~~';'I;;.~ I~::!~~~::~.()(:,~ iIH~I~.ll~;:'~; CELÂNEA~ '-- Rua Traj a no, 12 ~~g~e!~, ~it::doe~l:e~!~~id: 


O SUL-AMERIr,ANO sa : o sr. FranCISCO Manoel ~ou . i tomadas. p:lI':I l·vilar O~ JIln:udi"s I . RlO Branco ~3 

Telegramas de Montevidéo in - renço com srita . Isaltina Silva. i<1m' s~' I'<.d~·m ,o,·iginat·, ,Jl- SJ)llpl,'s ' 


iormam que o "Comitê Execu- .. " 0 Idl·sl",lIl(lo ~ .. 1I.1IIW111111" mnda ("'rlas! :\1:':I'ia':', "·!:ahoa,c!a'.', ,"C"ns('lh.":~ Aluguél 280S00~ I
' 

· d A c . - U" _:_ d \ Hl!OIl1es . J)1{'dl,la_~ Ult'l~ Iju:!uc!o os lIH· ,~!tl"S i ,,~ l{'lIlogl(,OS . "(.JI1:tsltt·:t .Infanld Preço de venda. 28.000$000. / 
. ~:~e?~" ~~~f~~~:o o ~~:u ..~.~ , ~~ ' gO ~r~ce~s~:tecad~t;ur~i~~ve~h:~ : w1,:~~:~if:'~'I,:.r;~;~\_~I:i ~1 ' 1l ,1 " d i~lI' ihui- : ~i(.~lIuil:tS ,,"lr:ls (It: gl':tn~ll' nlililla - Trata r ~8 <> Casa «t?xfo..~.\), 

J aneiro de )942, paIa o 1r.ICIO d... ' ,P B "" i do l'lI! 1",111 " HI':l ~ ,I , I' d," , 'l)('SIIl" .Iusl... JlII.I·I:WI ... t· IJ 1!IISS,! !lp lau - à rua Fehp~ Scbmldt, _4 . 

~~;;~:~~~:;n:::,::n:::~ical:o . ~i~:~F';'~~~~~H:",;~~;~~:;: !;::.~1;~!(~~~::: ' '~:~:I~~':';:,:;::::':;;:~:~,:;;i,::::~ ~;::)~:;:~~.;~:~(i;;,~:~~:~,::Tj1i::;:;ii~:~~~ Faz.:~O~~~~~~~LI~. _ I 
tebolísticas do c<;,ntinente sul- , Vindo de Ouro Preto chegou I, ,~,Il 'a ,~ .~ lh.l·a s itl- ~"rút(' l: l'dtll·; ,l"io- S('U .n-rd :lt l ~'i~·o s{'nti,l" til- IlI'm l's- I sob co~alçoes 

americano, está incluída a do ; .. esta capital o iov en Davi \ 1l.d. LII" tll\)\O" :\ B C di' -"mo l' Im' a {'"I..,I!\·ltlmll·. la v. - I 


!::;~!:~~::ç:~e i;~~';b~~dae~:' ~~~t~~n:i~~.o do " de. Henri. \C a r t a z e s d o d i a Lá é assim! 
("0)10 FOIOUR o SEI.ECIOXADO 

U..I·c·I...HHIS ~I'~lJinll' ,';,1'1;\: 

··FI"riall',poth. 15 .I, . <>ultlhl'" di' 


a Senhoras li---" . ----------------- doG:~egl\~~~ ~~ilciãs ~~.::: 
I!JII. -_ SI'. Ih'i l:! I"r 1' ~ l ,lIrli\'" li" e IDOMINIlO ---19 de Outubro --- DOMINIlO :1' UOJIl 6a fe"lra UOJIl ldas da Itália,as mulheres ila·11 li.nas estão proibidas de usar 


SaUllaf"'-It' ~, :\Iuil., l'mll.>!':t l'slt'j :, 

\'U :d':,~ I : Hl .., It ;·, lIIuilos :mos. <I:. \' i


"'I I-:sl"II,,". Senhoritas _____ U. __________ U 11-"- - os seus "shorts" em muitas das~ 

--<> Icidades do país. A medida foi,Ia ('sp"rli\'a, i'I·,.j,. (11U' 11\1- " lidl ' Foi recentemente instalado 
IIl'imu·. f:l 1."I1,I" Ii:-:,';"" ('''II\,'nl:il'il na CASA OXFORD, à rua SimultAneamente nos Clnes: Rex e Odeonll CINE REX recebida com mUit..• 1m. "",.PUl•• 
1'111 IIIrl1" do 11I 'S~" ",·ll·d"n;"I". , Felipe Sehmidt, 24, um sa - FONE 1581 - ridade pela população. 

qual. "" llIi·_~ \'in,)"III'" "ufl'I'III:"'; 
 lão de PERMANENTES. 
t, ilu :"lr" ;,::a úd"" 

1):,'0. ,1,1:,-, 1';'1'1 j,l:iS :t IIU(' a ,~"isli PENTEADOS e MANJ· 

('otn :~ IUr! Il:l par:miwlIst,. li""'; CURE, para atender as 

gra\"t" fallws . (IH('. ('oIOl':lIulo as senhoras e
exmas senhori~ DOi!~~!r~~!~~e~irt~;'4~F~g~~:El':ti".-".s L' JI"lilic':1 til' 111110. l,n,li<l m tas. Serviço perJ~ito e ga· 
O\'I{:>Jl;1.:lI' " nn,' M' sl·ll'l'io1l:ulo di rantido. Preços módicos. Or.bl... Jobe P.yne Para Finados ·' 
1ll:1~1;~~;:1 h:~:~lk!~; ~I,~.I;l~It;:~I·l~!~~~~;;s ,Ia '-______ I 
,~ " l't'IIH·tlbu'. ". SI'II\ 1t'1I101' all(IIIU 

Preços e Horários comPI·õ·êi~ d:c:::Ç~ U.I'.B "A FJoricuJlar.". A rua F.I.il(a,poj"nl[lIl·sem!)lf(·jlf(·jllltÍl'1I1l ~ 
(Desenho EspOrliVO) IIpe Schmldl. D. 52. grUJoff';~~I(~jl;;~I(·:\r(~'::lh(~~::i~,t(':.:a~11 í,lllr~ri~1 O e.6rcltoesl6 pronto A voz do mudo (Jor.ol com CB.UZEIRO• . avllA ..... lodll 

mo··. para armar os navios v••!....portagen. da guerra) .as encomendll para FINADOS 
hj~~:j(:ll:~.Ir'll:,~i~~I:.l~·_~J,. ':II~~~~:'::~~ ~(.::n;J~~ Washington. li (R.) -- O SP.· CINE REX I CINE ODEON Preços: 2$000 e 1$50u dlve. ser feUI. ca. lU
si!ll "rg:tni1.:rdo: Vr:1I1(',tlla('Í ; Hu ('retário da Guerra, sr. Stitn Line de CeDsurH lecedlDcla, 10 v,·9 

h"ns I' \"i'-yi'; Fali'(''', I'rnct">pin I son, aC'aba. cJ~ dN:larar qne seu A &30 84 h AI 4,30 7 hora. 

:\fw:~,, !i!1i; F"l{llinh'" {;a11c.., 11i'1i" <I c partamP.llto está )lTonto pu s, e , 5 oras 'Precos: ·21500 811500 

A~H t' Vali,,!·. rOl ('oltu:ar "anhõen c artiJhCi- 1 
preco únlc,o: 21500 I Geral: 11000 I ~l:~~JyAL ULTIMA HORA ' '!!';':f~·i~lJ.r~· :~~f;) . IX~dil-f' , r.hjni'~, Ih"'k I'O!i nos um' ios m ercantes, lo. 


Com ('slima , ~uhscrcY(" ~(' (] ('on J.:.:Ü (jll(: 05 r('('eba C que () C()Il " A's 5112 e 7 l i2 h~rRf\ I O-gabi~ete japonês, Pfcsidido 

t('rri!nC'l' (' IHhnirflllor. OSTRACIS gresso ,"ot(> a re~p('{:th'a aUlo-
 As aven'uras J.pc'o ""ndpe Konoye, renunciou.M(,". rização, > _ I - c· ontem. coletIVamente .Or8. Josephina 5chweidson 
A~If:IUCA VS. PAI.ESTIt,\ ITÂL1A ~fc"'ns:::o"'r",;"Eo"'u",C:cm"';""o":·dEo-;p", c~·A"";;:: _ ' _- ' Z~riqUe, ainda 010- ·":;;,q"u" de.L_I~ ... ' Notícias de

Hin. 17 ("Estilil(J" ) - () Améri hirtica, A prt'scnç..-, de Canhoto 11<1 com Roi:Jert -Keot e June confirmadas. di.l:em que .tI tro· 

(';I joj.!i'lrn no proximo -domingo, 26 'f!ladro rubro ser:i um dos grand(~~ . MÉDICA .· 

tlo rorrcntc, em ~ií" Paulo, contra ...trativo~ do sensacional cotejo Doenças de senhoras .· e crianças. 
 ,'-.Travls pas russas que defendiam Odena 

(l Palestra Ttália em cumprimento que sera h';j;,,-ado no estádio do Pa- ComPleme.i .•-to D6("in,oftl"D,F.B, sairBm da cidade. para atacar
CONSULTAS: dil. 10 ÀS 12. 'das I'" 6117 borl'

;fio c~~a~~~;~,l~~ t~~h~t~~i~~tt:o c3~ caembú, I,~AD ' . - 11.... IchlDldt. 31 -'utL, Preço8: ·tS:)Oo - e -1$1 0 os alemães pela retaguarda, 


Livre de: CeD6ura ....."i, Qdessa estó _em c:halJlil'l, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:iIH~I~.ll
http:t::!~!!.te



