
RmfA, 24 (A. r.) -- INDORMAçõES CORRENTES NESTA CAPITAL, DiZEM QUE OS .:.\LAJ)OS REFOR(:OS ITALIANOS, QUE ESTAO DEIXAN

DO o.S CENTROS MILITARES DO INTERIOR, NAO SÃO MANDADOS f ARA A FRENTE ORIENTAL, MAS, [JARA O LITORAL DA PENtNSULA, 


• 
AFIM DE DEFENDER o. PAIS CONTRA A INVASAo. BRITÂNICA, QUE SE Co.NSIDERA po.SS1VEL. A CORPORA(:Ão. Do.S PRo.DUTo.S T~XTEIS 


ATRIBUE o RECENTE RACIOl"~AMENTO DOS TEcmos "ÀS NECESSIDADES CRES(:ENTES DAS FôR(:AS ARMAJ)AS". E, ROBUSTECENDO A 

CRENÇA DE QUE AS úLTIMAS PHECAUÇõES MILITARES TÊM Co.Mo. o.BJETIVo. A DEFESA IlA (:o.STA ITALIANA, Fo.NTES AUTo.RIZADAS 

DESMENTEM, DE MODO. f:ATEG()RlCo., QUE A ALEMANHA TENHA PEDIDO. À ITÂLIA O REt:RUTAMENTo. DE NOVo.S Co.NTlNGENTES FAS

CISTAS PARA A AUXILIAREM NA LU,!!'_Q!lli. SUSTENTA NO__LÉSILY-1 EURo.PA. 


Dissolvida • 0'....1. 
zacio .SOkol. 

I 
13" 1' 1 i m, 2a (Associated

Pn'"", .~- o .. Dicnst IlUS Dell 
I st:hland" alluncia a disso]u
~ãn _ .. 110)' ol'dem do s)', Hey
<ll'ieh . IlOVO protelor L1u lteiclt 
lia Boêtnia e :\Jóruvia -- da or
~alliza(:ãu t'!-\)Jortiva checa 
"Sokol" . 

Se a .. Sok,,!" já [oi dissol
\·itla UI! ~c e5lá a ponto de sê
la . não fui )"("velado ; nms O 

" 1 HClIHt au!-; Dcttstehlatld ~ ' in
N.8380 	 forma (ltl (l a "8okol" estava 

.. mais interessada etn fazer 
opo~i<;ão ao Reich do que eUl 
dcs('n \'oh't~ r o atletisluo··. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• • 
• maI,;;,;Stlti·le!r•. 24 d, Uatabrt til l!M1 

· t)-.:v.~ · 

D ao-p ganlsmo 

o episeopado holantlêR, ctn TCt'ente pastol'aI.-;;rde~o- I('dm'a <,:ão l 'a<'Í~la dcsl inados à jl1velltutlp estão chc im. destas 


dos os s:!ef?' t'dut p.s do pais qUf' reCusassC'lU os santos sacramen- da paJa n 'u J)PUR ('111 ~ells dise'ursos Illas SÚllleutp nqtwle qtlll ;.J J1P 1"c~ia~. :\"lais ainda: a I'uça ))Ul'a por ('x('eli~ lH·ia . para atingir 

tos, eu. caso de 11lOrte s e Ul arl'ependinlento. e igualnlcnte os esta. paln'\"ra !õ;ng:ruda une o "0rdadt'll'o I.' digno C"onl't.'itn <la di- I Os St'U5 fins, tf'll1 din'ito dt' aniquilar os po\'os inferiores (bas

fune~ais edE'siásth'os niio s6 aos cat.óli('os que abertanlente de- yilldndo . I tantos L assiIn ("01110 ning:U('Hl f'Rtranha qlW um ho i, l'a ra ~e 

1110nS[rassc m Rua adesão a o ~oda1isnlo ou ao ('omuniSlllO, l11n~ " Todo o qll (, idenUfkn, lluum {'onfusão pHlltºi~ta , I)PII S c' Il Ja ll tP l', drstl'ua Illll fio dI' ht'l'"a! . 


• 	ainda aos fl ue fõssc ln ('onheddct; pomo adt:'l'Pllt('S do lno\'i- o lInh·cr so. abaixando Deus üs ditllPllRÔt>R (lo 111II1Hlo Oll l' lr.\'a n · .\ ('a1'fa ('oletiva do f'pis('opnc!o all'mão t", mllii(-;-;;x(llícrt~· a 
luento llaeio n n l sodaJista , do ag do Inundo à~ de n e llR, nfto t", (Iaq1H:'}PR q1H' (,l't'llI (' 111 Dp\l S. t, ~t{' rl's lll ~ it() : "ll~m plena ('olH'i('nda dto nossa l'l'sl)() lIsal>1l1da

Estu Il('d~ão (h~ve f'onl'l1lHlil' sohl'eulallcira ('el'toR pret en · "To d o o (1\1(', segundo uma 1ll'ptPllsa cunee pçào dm; :Il1ti- cle.) , 11m; ílHHIl'}.,dmoH contra uma ('OlH't'pc;âo pnralllPl1t t\ m a.t erial 

ROS entóUc'os tlUO~ (l'utre n óe, itnag:innIll estnltan1ente pode r gOR g(~ rnlilllil'o~ ti l' antes ti ... Cristo. põP o gomhrio 1..' illlpp~ !'wa! d a \ ' id ;t hu mana l' ('outra a IlP1-!açüo da t'xi~h"'nda d e lima alnla. 

f'oncilial ' ~U:l fé eotu o que ,",ramaIu. n u m vão esfôrço pat'a Dpst ino eln 1u;.!ul' do nNIR pl'ssnal. ne .~:l , illSO ra t o , a ~:1 1wtlo- imo)' la l.:\ Pl1 c-ü ,1i('a .'IU U.,.,nllt'lJlIt'I' St)~'t'l' (lp<.'lal':t : " Todo () 

aquietar n condênc ia, lJle raS ('Uu\' ieções politit'aR t.1U~ nnela t ê m l'ia l' a Pro vidf'uda (}p l)P UH. qllP 11 ft!) qlH'1' d('si~lHlI' p<,!a pala\'ra imnrtnlidntlt· ~pnão a eOU
que vêr ( ~on\ a r elig ião, Eu.n· a doutrina nuzista p o ('atolids- " T odo o qUt? toma a nt~'a , OH () PO \,(l , 011 n lt~s í : Hlo . lo ll o titlll<l\,Ü.O lH'sll' Illundo da \' ida c n ll'ti\'a lia dlll'ução (h ~ ~e \t po

nlO vai ulnio r distância do que entre êste últitno (' o mahonw- () qw.' tom:1 ('sl a s nO,Õt'H . .. (' :I H dh' jni za 1.101' 11111 ('U )10 j(lo l it- \'0 . i'SI, ' « f'H ln",j p fahdfi('a UllI a <la ~ \'t'l'dadt's I'tllulauw uta is 

tismo 0\1 () bl1ctisluo. Não é U I'aei sm o 11m êrl'o ou uma hercRiH tl'i('o , ."8t( · . ('~ (.ú IOH~e da \'(, l'da cl l' iI'H ft~ p lll ()t ' ll ~ I' dp IIll1a ti a f f', "l'iSli'1 

como outra qualque r: (o lUU ae.' {·l'VO <1(' êl'ros abolnináveiR. in ~- ('o lH't'llção da \'ida ('O ITeSpOlld t ' ntC' f.I I'sta 1'1·· .. :\ f' ;.:.al1dn a t'xistI'lIda dt' U1II lli'lIs II t'~!-;oal p a illlort.nli 

Itirados }leIo orgulho humano e lnna soberba verdatleirall1Cnt f\ ~xa1t a n(l() <':01\10 valor ""IlIH' (~mO a 1>111"1'1.;' (' () \'i~O l' tto ~<lH - c1 ad( ' da a lma, I! Pf,W (J lIa z i~mo todo n t' ri ~t iaHi slH o, a in stitui 

Jueiferina . Car a('teriza-sta 1"'10 f a t o df> to m ar clp tudo:; nF. p a 1'- ~W! , desliza o nn zismn ('m tlm IHl Ht f' i ~ IUO nWll'l' ia li sl:I qw' a (:ão d i\' Íllõ! da I J.,.; J'f' ja t ' a pl'úl'l' i a t'xif';! ; ' Ilt' ia do ftil"p i to natural.
I " 

tos 1l1ollst ruos os do e n tcndinWll( O hUllIano tudo o que põe em np.~n~·ão d a atula ('SI,iri1uu l . ~ imortal. ('li mo :-; f ' \'l'" " a ra 11111 t'alúli.·o, 011 aill{la para m n (· I' I~tão. não 
maior evidêneia a (!stultiein do:.: pohn~R lnortais, NUll('a o 11 0- Que.' ~ ig'll it'ic-a . ('om (' f e.' it o , (~s t (> l, tll l o ci o ('t,U'IH) . ('sl a 1llíSli- h.'1 t ' 1I1'm p u d t , lIa\'(' " difPI'( 'Ile.:a t'Hl r t' o " ho l (" h l' \' I ~mo IJUnlu " 
11le UI se torna tão ridículo cOlllo quando ]lrptendf' deRtl'onar o l'H dos PSpOl' tt'S, da g inú st i<'a ('01 1'1 iY:I , ('sla l'f 'li g-iüo tlo!-\ " XI'I' - ... (l .. holl'lll' \'i~ llln \" ' l'lIh'lho " 
próprio Deus 11ara llimbar~s(~ da aUI'f!'ola da divindarl<" . "j m a - rid O$; fíRi{'of' (' til p!pno ar ? Ex:!l ta-HI' a matt"' ria , a ('al'11(' . (l ~a ll- ~üo ;\Il ! h ll~:; i ! l ~ p i!'ado:~ !H ' lo IlII'HlIlO N'p ír'ito tias Irc \'us. in i 
nifesta a itu'ot\ !=:- ist (i nC'ia do r'ldslllo no ponto OP "iR1a oa a l l- ~u(,\ , A saúd(', a rohl1st f!' Z, a hpl(, 7.<1 plúst ka t'O tl Hl il 1lt lll I (d l n migo ilTf'c olH'i1i:'l \, pl fi .. 1lf' 11S P da~ almas. O l'im dtO ambos será'
 
tropologia, a g: l'alldl' 7.3 (' s llpf'riol'idadf' da nu:a . ..\ pIII'('",a d o ~all~ 1tt ' \ 'n l f' 1;llll l lt" n ! o IlI fl SllHl. 1'::-;1:'1 111 :1 clt' KahtJ( ' ()(I () l1 o~()r. ('ub l'\'a fi e oll r o 


Na Enciclopédia italiana , tmt)'()cinatln I'pl0 g-ovt'l'110 ia:-:.- Ul a i ~ q lll' toda:-:. a R vil'tu(k~ 111 nrai:-:.. q!l(' t (}da~ a~ q ll a li d ade ~ do f i llí~~ illl {). 1H'i11) I ' ! l\ ';H,'O~ dtO pra t a, \' pnll'P t' ('uxa~ t.h ' ('obre. per

eista (nela f'e e ll('ontra. ('om pf(·itn, n artigo Fu",('bmu cRcritn ('~ píri t(l. Para RPduzir a jll\'t'lltW)!', falalll-IIH ~ R I ' Il ~ I H ' t'\'I ' l' :-=(J~ li as dI' fPITO I' ))(',S dt' ha r ro. l'ma I ){'(ll'a HI'I'a n ('acla de unI mon

pelo próprio :\llIssolillil. e i!' () qm) R(' Jlodf' U")' no arti~o U07.1.U ori (, llt ad01'p~ fIe> inlOl'tali(ladc. llla:c-:; tralf1- sf' di' Ullla il llo l't a lida- 1(' SI' 1ll ill lP I'\'ín'l1l müos dt' Ii OIlH' III . d+'ll ('OIH (' l a fIO! ' t er r a c a 

(\'01. 2~, p , !l1l) : "Nào PXiSlt' UUla l'aç'3, lna!' SÚnlPllfP um PO\'O U(' i 1ll )w::i:-;o:\l f' ('olr"ti\'a: ~·nsjllalll·lht' qw' O~ ill d h 'j(lll oS são ff'Z I'm l'f·cI<I(:oi-'. :\'as mãoH dI' .II' SUS ('ri ~ I (), (h' i imortal dos s~

1 	 1'11i:JE~~~;~::~):if.~;!~:~~~(:Ii;~~i:~E\~~f~~\~~~;;:~ [i:~:~;!~:~\~Ii:;~;;\;::,:~;i~;~:~~;;,lj:j;'i::i\~:~:ii~!:;::~; ;i:!t:i;::;~:\1:;~i;~~:~:i.~~f.:~iv~~~ii::!~;:1i';~~;i~j;~~§

{(11 f1o " hHln-P Il1·np r~u " . 	 }lo \'o p o d p r oHo p g-lol'ioBo. (h;. (liH('Ul'ROH ofid a i~ , O~ m a nu a is (lt' I'. ,\UI~I~UU ".t:IH .\, S••J. 

dI'. (:~O:~;:'il:l':~'~,,::a~IlI~I~~~:~:'::.i ,;~~S;Il~;":,il~~'::i~~' i,\~: ';;~a: 9~~li~~.:~ Irmandade B~nef,cente I Só C-Ó-~tfrE I T E PUR O I''ren-a-Z-'-resistência 
~d~~le,,~\~~~o:~~ · I';:;;~I. ';~~::~'~~ ~~~~~':'i;'~l l~';~::;: ::' ::;.~ri~"~~~~\~; de N.S. do Rosário e 5.\, QUER AUMENTAR A SUA FôRÇA, SAÚDE E Moscou. 23 (Rcuters) - s. ('
um ma nifesto ra";!'I" "lahOl'ndo pelo~ sá hio!' fas"is tas, 110 (111' .1 Benedito. gundo a rádio local as for<:as 
s .. ('n,·ontram. • ' ntl·'· OUl ros. os S('~uilllf'S " III11H'iauos : " A Itá· I EXISTENCIA, BEBA LEITE PASTEURIZAno. ALI. russas que. opei·am. na re!?}ão 
lia é povoada Jlor lima ral:a ariana pllra . I' !'lIa ori ~em . bem Festa de N. S. do I ' de OreI estao reslstmdo tena::
<,omo sua (,lIhura. são ariana,. IIl's, l<, mil anos niio tem havido RosáriO MENTO PUR. O E DOTADO DE TODAS AS VITA· mente a tod~s as.investi.da~ da.s 
i"" asõ"s /la /( áli,.. r;.' :~;i.'. ii",,,. um" :'::ç:: ""i:",,, l,u~a " . Não l'fINAS CO.'1O OP1'ER ""TE RICO 'IIMI:'NTO? forças alemaes as quaIs mfll 
insist amo". ()hjct i1' id ad ~ da c·j,;n" ia I' rf'lativismo da verdade! DE' ordem 11-;;- Mesa Adnti_l" 1 • vihv DA · \ r.v '- '-' ", r. • gem sél:ia.s perd~s em homt:lls 

:-;'ão (.. porém. llO""O ;Ill f'n:o fri sar a~ ill l'nn~rn,,"dn!' "ipn- nistrativa desta Irmlln ,h"l .. . FAZENDO O SEU PEDIDO PELO TEtEFONE N. e mat enrus: No fim de se~~ ~~as 
t ifkm:, cio ll:\zi s tllO: lJrt~ te ll<l"'ll1 il8 PIH'al'ú-In soh outro aspe('t o. convido 80S llO SSOS Irmãll ~ ,.... ' de luta" a s tlopas . SOvlet,(.as 
SlIscit a ,' I .. um prollf'm" infin it an",,,'t' mais ~ra\'P dI' ord f' l11 e demais l ié i ~ p" ..a " ""i'li 1a97, A "COOPERATIVA MIXTA DE LATICI. consegUiram ~estrUll' 97. t~n
moral (, rf' li g- iosa. rem à~ lestividad~s ~m 1011". ques, 43 canhoes, l~ cammr.ot's 

IlC' it<!radas \, ('Z('~ foi o n""'paganismo l'aeial "oll!I(' na<1o vor d>l n " ~SIl p>l 'iroeir!l NOS NIOS, QUE ESTA APTA A FORNECER A DO· cl~terna . e um r.eglmento aie
I'elo" hi " l'''R alemã"" .. ""I,,'t'ialmpnl" pp]o papa Pio XI na <" t . SA SEi\HORA;DO ROSA'HO MICíLlO QUALQUER QUANTIDADE LEITE SÔ mao de mfantana. 
;~::~;~ ,\',:' C/;;~:i~'." a'~ ~:' III~';~',I~::~~:~",~,,~:~,~~~" ,;~:: I;.;~:;;:;o~:' Sl'::~;;l"~~~ qu e . se re~ilZ1\rtlo n~_ • , Sindicato dos (ondutOles de"11'\ 

(' \'ni n ' r!;id,,,t,,,, Iliri;!ill li todas aR Fa('nl<la<lPR "ató)iens <lo ~~~eJj~tl'~ ljllt- con8turao lill PASTEURIZADO! Veí(ulos Rodoviários de FpoIls• 
o . ;::\:"I,,:I,~ i ~:'::~~' ,~·~\l;~:\n~··~i:;;;~\';·"'·;,:~II,~":~':"~i::l~I,':. r"Slllllia 1'111 oi lO l.lills I~ l\l~51 ri olltubr , Cons·de'· d s lema"s CDDvocaçbElllllrill \ 

Il"dam " I"·,.:""I)!,I" d" ("U'I:' 'In" !l" g l'an' Pl'rs" ~ ll j~'ã(l DnD7~1l2~' ~~ ;,u~uh:(~r'f~,',m;fI 	 Devidamente autorizado pelaI ravels per a a 
'I lIf ' s ,. 11""",)('a<l";,, f',,"lra " I,c;r..ja f·al ...l;"a na ,\I (' manha. não go. Mlss:, Clom COID~,;hii" li ,·' ~~I~~aci;'r~~:;~:al ~~d~~~;:té: 
~t' dl'd i.!.! lI illll 0 :-; ill illli g:u :-:. dI' ('ri~to (11' 1'('t'0l'!"'}' a " ('a.lú tlins inl- rui, ás 6 112 horu~;_ ~Hk]OO:11 I Depois da entra,da de n?~- Comércio, convid~ os srs, asso
\" .1(" '111, ':';' '1 d ifllndir por loda a parll ' a~ m ais pe t ' nldosa~ S , den~, C,1I1l Sermao RI! l\1oscou , 2.3 (Reuters) - A ~as tropas, os habItantes 111- ciados quites a reunirem-seI' .. 
d OII I1'!na:.: , f a hmtnPlltP ('oIOJ' id ,l:-: COIll fl nn nlt' d(' C'i i ' ll d a , no in - E V6q:~4:":hn, á"( n hllrn~ ; t' rádi~ JOC.?-J tez a.seguinte c,?- tormaram que os alenlães se lem assembléi~ geral. no dia 28 
iiiii" ti. , 11'a;; ~tClrTlar os p~p!!' i!fJ !=' t) alTallC ';\l'- llH's a \' l' l'cJ a cl t' i l':1 S"I(lU A Novf'nu de pncerrH- munlcaçao: liA vrlaea estaçao apoderaram de todassuns rou- do corrente mês às 7 horas em 
1·, ' Ii ~ i "'f) · · IDPnto á~ 19 112 horHs. de Pogostit'. perto d" Lenin- pas c agasalhos. Disseram. nossa séde soci~1. sita à rua 

. \~ IH'''I'us i <;t)('s q Hf' \':tIH :IS d t a l' L, ~t ãf) \"' l'da rl ('il'an l f' 111 (' A ~e~H. AdmlIll ~t rHtl\'H . grado, fo r a m ocupadas, após tambem. que doze canlinhões Demétrio Ribeiro n, 8. afim 
(", 111 ida$; !lO " a kol'ão " lIaz i;;. ;. a , lHas t", l' d<le.'H' e.~ qu~ :t pr0l'agan - deHde Ji\, agradec e '1 tOei.I 'S luta en carniça da con1 as t ro- carregados de cadáveres parti- de elegermos a Diretoria e Con~ 
fla Ri, I,,' "r'1'1<'sl rar hahilm,""" "stps arrazoados . da r·lh~!' r"~· os que c"mpllre cerem 11 .~ • • pas alemães que combatiam ram da vila. no dia anterior à selho Fiscal. bem como o De. 
",, "úlwia!< harmolli", ,, , afim cl t' llIil i;!ar· lh l's a hruta lidade (' seM IIt ~s ~ (' nOR- fi ~phg", ':. em posições fortifica das. Os batalha. legado Eleitor para arenovação 
" o ll la mí na r ('o m o \'f' IW JI() ~.;t> dl;l()l · a alma i.lnh' tltP dos jo\'('n~ . C,OI\!-'I"t o rtO , em I' lurtnou · a lemães t ive ra m gra nde núme- Em um só dia d e a t aque so- do Conselho Administrativo do 
1' . 'I ( ·l ,. I sIII,hu · · !lO";. 15 ,I .. c.Ulllh,." ,I.' 1 9~ I. ru de mortos. inclus ive o co· viético. foram destruidos 11 Instituto de Aposentadoria dos '.IS. ;."' ".'.'\ sn: ~:~ (,::~~ ;~ , ;: ; :t(:H~:: 'i~:); ~ ,::, ~ ·,·a~a('t~:...., ll al llmb " MARCOS CORDEIR.O mandante de um ba talhão. A s aviões. 45 caminhões e 50 bate- Empregados em Transporte e 
i'" IlI ,Í\·f·ls . s;; " d,' , a i lIHllll ';ra dif" rp," (,s q'u' a mais humBfl .. I" S > tor~lorl " estradas estão literalmente co· rias anti·aéreas alemães. Os Carga. 
" ,., ..... . c'l"s ,', ' " mais l n ll ~" d:o mais "11'..,..1,, ,lo q llü da "RJl(,(·i.. .- bertas de cadáveres c destro· bombard e iro s soviéticos Florianópolis. 22 de Outubro 

~~: ;:I:~'iz.~:I "i ~,:';;';:; :·;;:.':~'t';;:~·~ n(~ : : '::~:1:;~:i:,':n<l:::::::..~ ,:'(~;;,~\ ~~ ~~ f: I ::~'I': 	 i~~ ~~i~~C~\~~~es. motocicl("I~~t~~~:i~~tr:i:r~~rmf~~~~~ !~~~?iiDES MARIANO DA 
jude ll cio '1114 ' ( ' Jl t J't' 11111 h011I('"m p um ("ão~). 	 SILVA. Presidente, 

~ " ):; Il t' l · j ' ~sú rio,\JH.i1' tOflm; os nH\in~ , f'OIlHt'r\'U l ' ,- ('111- Modesto Galvão·secretário 

lÍ\'a r o v i J.!;or da ra c.:; t I' a lmrpza do HémglW: tud o O ((IH' ('onduz 

a l'Hl f' 1'( ' ~-i1Ilt ,Hlo 4'" por iSHo hOl1P~tu t! ANiENOR MORAIS • nova ..... do
IHI':-:1110. Ilf'rlnit id o ·'. 

:.; .. r:: <lo :.:. all~W'. Sf~dp \;'t~ ('anwtPT·p .... da I'a ~~n . qtl l' <l f' I'[ 

\'aHl , ('('HlUI 11(' ~lla font" pri1lcipal. todas as CJmllidn tl.~~ i lltC)f'('  C I R U R G 1 A 0- D EN TI ST A Londres,~~~=~~~! 
l ll a is (' 11I01'ais do hOtllPlll". cou, com suas numel'Osas edi·

DHR 8 à- 12 e oas 15 às 17 boras
,\ .- " () fim ('HSPIH'ial da 1'411WH<:ão f" dt~Ht..'I1\· ()h· f ! l' OR C'U l'U('  ficações históricas, está ('on

t l' I'es da rac;a f' illflamal' {J:-; (':-;píritm; df' unl amor ar cl f' nt (' ()a Rua Padre Migu,elinho, 6 vertida em vasto eampo arma· 
IH'()pl' i a r U(,'il t·OJl sir!t.'rada ('oIHO o lwnl supremo'~. 

:1 " ..\ iiio pSoI (I sllhm,'t ida fi Ipi li a (]' ~ \' P. -!-iP 	 -----------------1 ~~' ~~~~~~l~~sd~rs:~fu:~:let~~:1"1' 1l ~ ra~a p 
~{, l'- l ht , ;J (laptad a" brilmente para reforçar as for· 

'i " ,\ f OPT f' p r ílllf'ira t, a l'{> ~ ra :-\II)1l'l' lIl êt .I •. toda (l )'dpYn Instituto de Aposentadoria e tificações, enquanto que. nas 
jlll'Ídka I" o ill sl i1l 10 radal " lmhas exterIores, com todos os 

j' " :"\:rU I f x isfl' SP Tl fi.o \I r'()~1l10S 0 11 () {:ni\'pr soy ~"r vivo; Pensões dos Comerciários seus recursos. "nfrentall' pner
tod íl!-' a~ " c;i s :I':" i ll d tl ~ in' n 11 00 n l'111. não ~ãn l1lai ~ clu qll C' f o rm ai-' I gicamente ao tríplice a~anço 
dÍ\'f' I ' ~as d.. l ' l1i\' l' l '~n \'i \'r ). f o rmas qllr Sf' ampli a m n o ('urso 

S(;'( ' l'l'l o~" pHnl f'jR I :t~ I . 
S " ( 'ad a h'.1l1f'1lJ n~lu ro'( isl" ~l'n ã,) 1)(' 10 1~H.'a do (' p a ra o 

do~ t ~I H lli s ll1 () 	 DELEGACIA DE SANTA CATARINA Im'g~~al campo de batalha é 
AVISO AOS SRS. CONTRIBUINTES formado pela lmha Kaliniue 

Est ad o . To<ll\~ o s ~"II ~ ,lil'foitn;..: df~ ri \' a1l1 I' xdl1sh'anwl\ ll' <1<' ~l1na 
1·( ..w~·:-> :.;. rH ; l! : 1 ! ·: ~ ; !ad' , " . ITllf !1Iil:tl'i s mol . O Delegado do InstilUlo de Aposenladoria e Pensões dos Comel'- -.Mo)aisk .- Y~roslavet.z . _De 

E is, po i ~ r.'s llllljfll) ~ , ' " "lId( ' n s :f(lo~ f)~ pl' i llf ' il HIi~ f'·r,.o~ .1 " elárlos DO Estado de Sen!a Cftt~rlna loz cloole a lodos tIS srs. conlrl. acor~o com. a~ u,Ittmas mlor
bulntes desta CapitaL que o recolhlmenlo de suas conlrlbulciles dlve ser Imaçoes da radlO ae Moscou. as 
elaluado al6 o .illimo dia àlil de c~da mAs•. DI Tesouraria di S6dl. Ias· forças de Timoshenko estariam 

1\ :1 r a(; : 1 I ' n l' ~ ~l ' 1' 1111 0 idol át ri( '() do ~:l 1l ~ 1I1 ' 
dj , \'p l'dad l 'iro III'W<' ~p nl c\(I\· jcl:! . as ólJ"l ' n g-:u: ~=======::::!~ I~~~~: ::sP:::!~o~ ~:!~d: :~~~i'::I.S~h~~19D·i:lil"~O~~s~116 boras" retardando o avanço nêsses 

(!l·i, ·idi :.:. '; 1' :'.(' :-:. "om 11111 api'lo no " () ni IH H.f 'n  o pagamento de benelicios limitem será eleluado dentro da IlUdida pontos da sangrenta frente de 

!f '. 01(1 1.1'11 ~ () pO\'o akmün ~t a~ ('sta~ '~X pl"{'s- V e n de - 5e horarlo. de acOrdo c0ll! a tabela organizada Pila Delegacia I .lInda ao batalha. Não obstante, os co· 


«gulchel" da TesourarIa. IlIlunicadOs não procuram ocul·
'1\11' " 
S:Ô(' s l'I1 I,,,I,rr'l11 I l lH: l f '{l IIC " '!J(::IO pan t p l!-' I H. O J) {, 1l ~ ela r aça al e  lima 	 Florlaa6poltl. 21 de oulubr9 de 19%1.propriedade nll IlI g ... Ser ' 	 tal' a gravidade da situação e 
l \Ui. ,', ~\l r ! .. \ ir: d do ~:rTlgll" lJ1'Irdil' (), q'lj'I'P I'~ \' i\'flr ('o lt1th' o faria PeS~" '. FRANK DE BARROS MONTEIRO. Deleudo. ofensiva ger(I (I (dislrito de João 	 acentuam que a 

.1 r"rC: :1 cio !-'lIIH' r-h ollu" 1ll f a n  S. l'· c(.). E' "11 n princir,,1 f""' ·. mánica está em pleno desen
.. ll'mii . X(I m t's ct f' n~ôBtn to de ner:ócin. Vende Se só "I 1volvimento . 

I' 1I1l1 ]loclto!' im()f"SBoa l. é fi 

propricd;:d.'. ou jllntamente com A 	 R' d' R stalin converteu-se em che·I
(jlH ' f " ail\(ln 11111 rio " casa cumerei;'] o,·la existente. ntes de comprar um aiO' eceptor, fe do exército russo e está rea-d"III""·;"'·"'" O~ h i~pl lS al!'  Preço de ocesián. Tr;.t,·r com faça uma visita à firma lizando uma excursão nela. 
i)"ib dn~ { ' ]'i s!;io~ P:l I'H pc'I1' !" IlI o p,,,p,;dàr1«: rlla''''cl Fernan.! 	 I frente de batalha. em ti-em GERKEN & elA., 

IIJiI ~ flIH ' :-. i .:.:. n i t' lI'a, 1'11l df'i inir i  des L'-.urelfo, nu loc~1. lOv-6 	 blindado, afim de inspecionar 
I )C 'IIS f·;('ri" po r :WilS(J d i f f" r Pll tl' à rua Felipe Schmidt, 34 as defesas moscovitas . onde se 

I' x i s tí'lll ta n tos rl f' ll - Repres~manles e I trabalha ativamente. 

: I~ ~~ :'«(::fl '~ a\'II«\~I-~í' ~~I:~ 11~':n :~:~ 1 ;;';'1<1 Ir~(i~~: I ( 1 n::~)r~ '1laJ':.ntes I Agentes Autorizados dos afamados Rádios i m~~n(~~:~á~rco(~~~~~~S2nt; d~ 
: , I "'l l;~ ( l' i :, d lll ' j '01' aí o a lendo . 't( · ]'}l O o mlln d o Prt>c isltm n.- pu ne loel,," '" I P I P S I'I luta na frente ocidental foi 

" 1·' ll i . 1 1 I' \·.' ruaf lt ' iro 1)1' 1I $:.. f' n t pncionuo, so h " e zn n,,~ ,j" 1',,[ • . N " :~ ó " i(l ~p . [I<",""JJ. L , realizada. con.1 o estabelecimen· 
, t jlf 'n;t ~ 1I 1ll " ~ ' xp l'e~güo d .a <lima )".1daJ. ?\Ja~ rio e lucruti vo. () t irnH ": eu" . ---.-, I :to do ;~;cverno russo em Kuj

" ...;i~ll i i i {,;1 ções. CRrtRs à FABRICA DI-: Vendas à vista e a longo prazo i byskcv (antIga Samara) , 'a 
11 it Bn'IlH f' nt.lcr Sorgo assina la n r nnfusão ~.~J7H~~~~ :a~!io601. Ca ixn 	 I, ~~~ . ~~~:c~ ,~~d~~~~~. de Mos. " I ..... " '· m D" IJ ~ ':1(" 1('110 QÜ'': "" ,' con te o t:t dtO 1 , ~ A r 
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LHE FALTARIO ADMIRADORES ...-l;

Arengando ~himamente a ai· é forte, mas é a 
!UlIIas leglôes novamente .f~rm.a-I comercia~te de não .vender uma 1~m futuro so~brio. Mas nem_ só que traduz exatamente a verda-I 
das para combter, Mussoltm dls- mercadona de lU libras sequer, \ ao futuro éogltavam 05 alemae•. de dos fatos . Se o povo italiano. 
se-lhes, com a pompa oratória sem a devida apresentação, pelo Também os preocupava o presen presentemente sofre fome, deve-o 
habitual, que as mesmas tinham cliente, de sua carteira de identi- te. sob a forma do corpo e do. quase exclusivamente à circuns
sido criadas num clima de bata- dade. pés a cobrir. E. atrás dos objetos tância lamentável de ter que pri
lhas e de vitórias". . As duas medidas têm por lim preciosos, iam-se igualmente. em- var-se do que a sua terra produz, 

Na realidade. o clima em ques- ~-à-;:-~;-t;;:~o à drenagem para a bora···â troco de liras -tUrislas. • m benefício do povo alemão. 
tão - sobretudo o de vitórias --- Alemanha do que ainda sobra artigos de toile"e, desde as cami As próprias armas com que os 
traduz-se no interior do país pe- no mercado do país. Em suma. os sas até às meias e os sapatos. italianos devem combater ao la
lo descontentàmento das classes alem'le, estavam sujeitando a Mas a tragédia. para a Itália do dos alemães são fabricadas
populares. a antipatia cada dia Itália ao mesmo triste papel dos é que. diante de sua poderosa 

com mal érias primas fornecidas
maior pelos alemães. o desânimo demais territórios por êles inva- aliada. ela não passa de uma so

pelo Reich. em troca do que a
devido ao prolongamento da didos e ocupados. Aos poucos. bordinada e. por mais que que;

natureza e o trabalho lhes deram 
guerra e a incerteza quanto ao em troca de liras compensadas ra , não escapa aos efeitos funes

para nutrir-se. , 
seu desfecho. . por marcos de uma utilidade re- tos. n~ plano economico. daquela 

E, a despeito de um quadro
A situação econômica da há- lativa. os turistas carregavam pa- sua pOSIção subalterna. Hoje. é 

tão negro como o que acabamos
lia. em consequência de sua in- ra o Reich toda a sua riqueza. a Alemanha somente quem póde 

de descrever rapidamente, o re
tervenção na guerra. apresenta As ourivesarias estavam sen:- fornecer à Itália as matérias pri

presentante de um povo tão rea
certos aspectos muito ilustrativos do alvo de uma pilhagem siste- mas indispensáveis ao andamen

lista de espírito ainda ousa alu
dos eleitos de sua aliança com a I' mática. Compreende-se. Prata. to. por modesto que se tenha tor dir a "um clima de batalhas e de
Alemanha. Um deles é o fecha- ouro, pedras preciosas são valo- nado. de suas indústrias. E isso é vitór;;'s ". Caspite ! 
menlo de suas ourivesarias. Um res que o instinto do homem feito pelo alemão tirando ao ita

oulro é a obrigação imposta ao manda acumular na previsão de liano o pão da boca. ('"Correio da Manhã") 


Utopia de tonveniênda (I),Vt~iu du Ellro)Ju Il10is ..I"ja a IJ,'I"". de ",a cútis com o liSO 
umn no,- t.:un:-:lalllc tio Subollct(~ Gl.$sy. Fl'iln deIdnde, e esta, sem 
,Iú,·idll IIlglllllll, sensllclo. Jm ríssimos óleos da flora brasileira c I>t~r-
nltl . .. llelo a!tsurdo. Val
s.~ criur no l"elho conti  fllmadu com um fino "bouquct" de essên

nente, diz 11 lnforlllllção, H cias naturais. Gegsy remove a maquilha... 
l'onfedera~iio Germânica, gem c os resíduos cutâneos, limpa e dcsobs
induIndo todos os países, truc os poros, S('1lI afe
--excel.t" n tar as funções vitais daInglllterru. 
nuturU]lnente. 

pele. Gessy é econômil'ensando dois lIIinutos, 
ayerlgúa.se Ilue a idéia é co porque produz muita 
,-ellla e Ines'luecivel (lO mo espuma c rende mais. 
sellll.re. Isto é, nem mais 
nem meno., (IUe 08 Estu. 
dos Unidos da Europa, de 
Vi..t"r-Hus·" " d" Dr/and. 
A diferença consiste apc· 
IIIIS em que 1\ ('n!teça dêsse 
('010s8al organismo )lulítl· 
fll 'lcnrÍl . .. em Berlim.Mate os mosquitos ~iio. Nem IlOj", nem 
nunco, Isso I.odem tercomFLlT renllzo~iio IlrÍltlcn. O (IUe Num trem blindado, Stalin percorre
constltue R 'ol'lln ors·íinicn 

rigo e ~o tormento dos mosquJ~os. 
Proteja-sc. e â sua !amília. do pe· 

düs nnçõeN niio süo os sJs
Pulverize Flit. Fhe mata ràplda.. tem..s 11"IíUcos, mais ou a frente de batalha 
mente mosquHos, moscas, perceve menos (·.oDveneionnls e Londres, 23 (Reuters) - A 

jos c outros insétos nOO\'05. Sua I-ransltórlos. É o snnguc agência Reuters recebeu de As comunicações com Mos· 

eíicâcia está rigorosamente com dos "lÍtrl..s, formndo )lelos seu correspondente em chefe, cou continuam, Esta noite fo

pro\'ada e i: insupt'râ\'d. Vlit pul gU.huJus rucluls: telll}lerü que se encontrava ultimarnen- ram recebidas diversas meDll&
"trj-.!ildo não manch:l. mentos, trlldlções, Iínglla., te em Moscou, um telegrama gens enviadas de Moscou para ' 
CUIDADO COM / .5 IMITAÇÕES! fostllmes, e nté ódios e anunciando sua chegada a a Agência Reuters, em Lon
J:la'i são geralmente inchcaz:cs amores! A (·....federação Kujbyskev, com o pessoal da" dres, como usualmente,e06
muitas \'CZC' perigosas - c, qU3!-i C~ernliinfcn Di.. pftssarú 
~cmpre. dinhl'lTo desperdiç ado. dum saco de gatos. embaixada britânica e os cor-ltelegramascontinuam parasendoaqUelaaceitos... C.. ,D01'..........,. e

Bit é \'endldo :-,,'lIncnu: t!m Jat3 respondentes da imprensa es- ,.. icIad. . 

("('orrelo )'ortugl(ês").
:lntarda, invlOla\'cI. com o !tolda trangeira, malmente, em Londres~ ... _ : . 
dinho c " blXa pret3, 

RUA - BOCAIUi.. 2Õ3 
Vende·se, por 12 contos de 

réis, à vista. o prédio acima. ZORAIDE SILVEIRA 
o leobertoTratar com dr. Cirur9iã·denUa~a . . ,..,

Leal. à rua Trajano. 3::1_ Atende em seu Con.ult6rio Particular à rua Joio Pinto, lI(SoIW.
vs·57 Diariamente das , às 12 hora. 

Ter~en08 no- Balne6rlo 

(on'ian~a n~~ua~ão rusu I Escolha já o s~u lole de ter


reno no Balneário da Ponta do

Hyde park. 23 (Reutcrs) - I SABONETES do leal. As construçoes aumen. 


Harriman participou a Roose tam. A planta dos lerrenos acha

velt que tinha "grande con se com o sr, Arl Sanlos Perrlra
fiança na situação russa·'. A Que se acha encarregado di 
notícia foi comunicada aos venda dos letes. 

jornalistas por Harriman. mo
 Sanitário e Paquatá
mentos antes de tomar o avião 

para Washington, após três con'êm Emblraçado ° alto-coMando 

hora" de conferéncia a/ellllo

Roosevelt e Hopkins_ CHEQUES e BRINDES '""ndres, 23 (Unlted) 

Ilespachlls mllitllres recebidos
à venda na em Londres IIsseguram Ilne a 

IIfensln ulemii "lIntm- MII."ouSenhoras FARMAClA ESPERANÇA rol contIda, de tal rÍ>rma qlle 11 

e 1I1I1l.rllmlln,11l germânleo se

RUA CONSELHEIRO MAFRA 4. ylu Ilhrlglldll 11 retlrllr tropaR
Senhoritas dR 'rente de I"enlngrado e de 


dh·crsos setores ,lu frente cen

Foi recentemente instalado Iral, "lIrll I'erllrçar IIS divisões na CASA OXFORD, à rua r - --------------- -.- que tentom (,Illlllulstar ~Ios.
FeJipe Schmidt. 24. um sa

("00.
lão de PERMANENTES, 

PENTEADOS e MANI
 I H~E~e~ ~nt~n~ !a~e~a~
CURE, para atender as I Prurlglnosas. Saliontes o Ulcerada.I'l 
exmas senhoras e senhori I I Este especifico traz alivio. " 
tas. Serviço perfeito e c~· " Dr. Remigio~. A Pnm~rl". M:\n 7.:'". J1r~pa,nd:! esp!:c!alment"! 


rantido. Preços m~,.~ I 
 CLlNICA -MEDICA 

lSv 9 
 Molesti.s Internas, de 


Senhoras e Crianças em 

Oplnillo do sr. Benvln , Oeral 


Londres. ' lO:.) - O minis-I CONSUlTOIlIO ; 

tm do Trabalho . sr. Erncst B,, IlU3 Felipe Schmidl-Editi· 
 Peça uma áemomiroça-o epr05p~, 
vin. de~ laro\l que não é parti- 1 cio Amélia Neto••Fone 159~ Agentes gera's em SlInt; Catarina! 
dúrio do desembarque de [ore:" s ! 9 as l~ e 14 as 17 MACHADO & CU\.noras.~~I!~lli~britànicas no continente eur(l - i RESIDENC1A· FIOrian6iJo1is 


pf'U. salvo ~r as tropas destina- , o\v. Hercilio Luz. 186 .eua JoIo P i nto~ n. 6
f',,~.A.N ZAN PARA HEMOltROIDESdas a inrnsRo fOrf:nl N IUi - : . Phone: 1392 r_ano teSB
Ci'l ~O de difi cu ldl'ld C' m ;mdc o ::t.=U pedido AO! L,,· Ca;xa PO"o!. 3'1 

I'adas maneira excepciona l. D e' W it t. Cfl:" ~ Po~tal 834 ~ Rio d e Joneiro. Attende a chamados 'C;ub·apMu nos principili.
,<; pm precedente~ na crónica cU, Ilco:npanhad o da imp"rtllncia de 10$000. 'lnunic."io8 (lo is :a(fo.14 
.q ur.rr~ 
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Auxíl io naval dos EstadO}S:I· Cooperad"~tl=:Ó~~::~~os . 

f'" .',"" ....,'.. . QUER PROPORCIONAR A SEUS FIlHOS UMA BOA IIEHJ(..·d "I I t ' . DA. NUTRIDA DE TODAS AS'SUBSTÂNCIAS NECESSARIASÀ~I~UnI os a "g a "e-'F:F'·a· MAÇAO DO ORGANISMO? PEÇA.A À COOPERATIVA MlXUDE 

."!:'o-, : \'~~" ~.? 13 " . " " "'" '. ~C~~~~~~&:':~~":MP8~E~~~V~~R:!~~~Út!.:s~",> 

Nova Iorque - outubro ~ Por nobras de guerra nada menos de Uma delas, principalmente, - tência. FILHO O RICO ALIMENTO: LEITE PASTEURIZADO PORTADOR 
Ho:o.cc K. Peter - Quaild", 
num dos seus extraordinários dis· 
cursos, o presidente Roosevelt 
declarou a necessidade da cola
boração da marinha de guerra 

. dos Estados Unidos para que fos
,"m mantidas livres as principais 
rotas maritimas do hemisfério 
ocidental. ou aquelas que fossem 
do interêsse dêsse mesmo hemis
féria. o povo norte·americano ex· 
perimentou uma sensação de de
,dogo. Os altos círculos ceonô
micos e financeiros de Wall Street. 
p.eocupados até então com os 
frequentes atentados de corsá
rios alemães cometidos contra in 
defesas embarcações comerciais. 
fNneceram os elementos neces· 
sirios para o restabelecimento ra
pido da confiança no comércio de 
ultra-mar. 

" evidente que o afundamento 
sistemático e contra todas as re
gras internacionais de barcos 
mercantes. desfechado por Hitler. 
tinha o grande objetivo de des
moralizar a confiança de que 
sempre gozou o comércio inter
nacional anglo·norte·americano e 
evitar - à custa de quaisquer sa
crifícios - que o grande arsenal 
estadunidense pudesse suprir a 
Grã-Bretanha de materiais e mu
nições de guerra. A colaboração 
naval anglo-norte·americana foi 
um golpe deCisivo na pirataria ger
manica. Patrulhando as longas ro 
tas maritimas e comboiando as 
unidades mercantes a marinha de 
guerra dos Estados Unidos está 
salvaguardando as pnncipais ro
tas do comércio internacional. 

A colaboração naval entre as 
duas grandes democracias consti
tuiu um dos melhores passos para 
destruir certas ambições do sr. 
Hitler, tão habilmente estudada, 
em Wilhelmstrasse. Seus efeitm 
preocupam atualmente os mes
mos circulas e estão induzmd~ 
Berchtesgaden a sugerir às altas 
patentes navais germânicas o in
cremento da tática corsária ba
seada na técnica da formação d~ 
unidades corsárias. cujas tripula
ções são recrutadas entre os .. vo
luntários da morte " . Só dessa for
ma - escre\'e um corresponden
te de Estocolmo _.- poderá ser 
n- antido o que os alelnães cha· 
ruam de terror germânico nos má 
r~;· . Na verdade. porém, o que 
o:' alcrnãe-:; possam tcr o praz<,a 
d..! dlàmr.lT .. terror" germânico 
n ~s m..res" não passa de golpe: 
aüdaelosos desferidos contra pc 
;j;Jenas embarcações. mas que: 
fürncccm elementos para as CO~ 
n',oridas scc.çeics de propalland,. 
Li" sr. Goebbcls. 1\ guerra alem~ 
d:rigida conlra a liberdade do, 
n,ares está defin 't ivamente encer
rada. Agora. a colaboração naval 
n" rte-americana-britànica liquidou 
as últimas espcranças das ambi
C'-lCS hitlerianas n 05 mares. Éss{' 

~côrdo. em tão hôa hora conclui 
d" . evitou O patrulhamento duplo 
que teria de ser exercido pela In
g:al.rra e pelos Estados Unidos ; 
diminuiu. .ensivelmente. as dis
Itl ncias a ~ercm patrulhada5 c 
comboiadas pelas unidade< de 
guerra brilànicas. hherando-a•. 
portanto, para outro, "bjehvo, 
mai5 importante!'. ou lra!' açõc!; 
maritim a~ que p reocupam ()~ co
mandantes do~ navios dr guer ra 

~rês navios de batalha britânico, II segundo um conhecido técnico Além dos resultados de guer)'.l, DE TÓDAS AS VITAMINAS. POR S300 À HORA DESEJADA, UM 

que deixaram nossos postos de naval - receberá "um novo dis· imediatos. alcançados pela cola· QUARTO.UTRO DE LEITE PASTEURIZADO! 

reparações com sua eficiência positivo ofensivo de incrível po· boração naval anglo-norte·ame. 

mudo aumentada em virtude de tencialidade". ricana, êsse acôrdo logrou resta· Agradecl-mento e MI-ssa 
"certos melhoramentos requeri· A Inglaterra, por sua vez. con· belecer a regularidade nas via· 
dos pela natureza das avarias". cedeu idênticas ·f,,,didades aos gens mantimas r~', r.lais ---.TULIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA 

Outras nove unidades menores, navios norte-americanos destaca- ainda, as medidas de segurança 
já foram. tambem, restituidas ao dos para o Pacífico onde obser· necessárias ao abastecimento ~i. Mari3 do Patrocín io de Albuquerque

~Y·Corrêa. Eugênio Antonio Corrc?a e Divaserviço ativo. depois de conser- vam as manobras alemãs e - no- lemático da Inglaterra. Corrêa, T en. Aparicio Arcanjo Corrêa . Córs 
tadas nos Estados Unidos Nas tadamente - de outros países do Crescem ,I> preocupaçõcs de Faraco Corrêa; Enelsita c M aria T ercsinha 
docas norte-americanas estão sen- "eixo". Smgapura e oulros por-I Hitler e cada dia surgem novos Corréa; João P edro de Li ma . M aria Jcsé 
do dotadas de novas e perfeitís· tos britânicos daquela região ~,- gestos desesperados de Wilhelrns· Corrca de Lima c Elvira Maria de Lima: radiotelcgrafista da 

simas máquinas de guerra cuia tão preparados para oferecer aos Irasse. O sr. Hitler nào acredita Marinha Jos(: Sergio X av ier, J u1ia Corrêa X avier. M ereia e 
M arly Cor rêa X avier (211sC'ntcs i ; Capitão Dcmcrval Cordeiro epotência ainda não foi divulgada. Estados Unidos a mesma "ssis- va numa guerra longa .. '. Lu cilia CorrÍ'a Cordei ro. irmã. sobrinhos c sobl'inhas-netas da 
inesquecí vel . JULlA DE ALBUQUERQUE MIRANDA. agra 
decem aos SIS . Cal'. Dr. A. Muniz de Aragão. Major Dr. Vitcc 
M(· I ~ d C'!'. C ap o nr. Jo",t', R ") ~ú:-io dt' Arauj o e . " Ten . Farmacêu.. 
tico l ldcfonso Juvt'nal da S ilva. pelo dcsvêlo com que t ratara mSANGUE IMPURO sua sempre- Il~mhrada "Tia JlIlia ., bem como a t od as as pcs· 
sõas qll e aprc· sLIl1.'~l um lJi sames.\1••• E FINALMENTE TODOS OS Aproveitam o ensejo par:. convidú-Ias para a missa de 7" 

dia . a realizar-sI." '1." lei ra. l i do corrente. às 7 horas . altar de 


~CIDENTES DE SIFILIS N. S . de Lourdes. da Catedra l Metropolitana, pelo que anteci· 

pam sinceros agradecimentos a todos que comparecerem a êsse 


. ADQUI RIDA OU HEREDITARI~: ato de religião cristã. 
3 - v - 2COMBATEM-SE EFICAZ~i'" 


MENTE COM O USO, 
 CASA "RADIOLUX"DO PODEROSO Ef D E (Um I estabelecimento livre,
POPULAR RI!- . 
\. ..,.EDIO BQ~.: ' íI~ ;;;~l:;i~1}fd~~;~I~~~d~:~SILEIRO ~ talações de Luz e Força..-1" ~rojetos . orçamentos. cons-J~ ~lI I til ~ truç;:~'e , dá e recebe coopera

ção de firmas livres. nacionais e estranjeiros. 
Rua ConselheiroMofra n 7ELIXIR DE NOGUEIRa Florianópolis - S. Catarina - BrasU. 

A inlantaria nloFORMULA poude progredir IIIIJIIII"' ..,
DO FARM.-QUIM. Nova Iorque, 23 (United) -

Despachos de Berlim indirsm •João da Silva Silveira que os alemães diminuiram c OLEO ELECTIU. 
ritmo de sua ofe.1siva cont.ra 

leI.al para .1I91.rMILHARES DE ATESTADOS Moscou e Leningrado, em vista ai .õres m.,.. 

da resistência russa, embora eulares ......u1.
MED!COS E DE PESSOAS CURA· os tanques alemães tivessem I das pelo ex_ide 


'fiotento e..... .DAS, EXIBIDOS HA MAIS DE MEIO chegado a uma linha a cêrca esportes _ alia ' 
de setenta quilômetros ao su- . das dins reami

SECULO, CCNSAGRAM O SEU IN doéste dos suburbios de Moscou I ti.... ne.ralflU 
• as ••lIa.......
e penetrado, também profunCOMPARAVEL VALOR TERAPEUTICO. damente, na zona industrial do ... Donetz. .....,

TEM OSEU ATESTADO NA VOZ De POVO! Aluga-se ou Vende-se ""..~ 
Magollico «bungalow» novo. 

com toll8S 86 *,xigênci8s de D b I I· re 
liigll"ne, ~lIul"lo n8 Aveni,hl eSeD OS elOS r 
RiAI~;~~fo28~~; 00. Napoleão DO exl 8 

Preco de vend8: 28:0005000. Santiago do Chile, 22 (A. P.) 
Tratar na C.. oa .Ox(urd• . _ O jomat "La Hora" noticia 

à ru>\ F.. llp~ Schmidt, 24. a deseoberta de vários dese-
FLORIANÓPOLIS. nhos feitos por Napoleão, du-

Lisboa . \ A. P .) -- ;\ I)Oli - 1 maiorc~. I.oi s era Jla~" "cn- ('ada dia ele tratamen\.o médio Faz·se negócIo rante o seu ex llio na ilha Ite 
'ia d:IIl'l i ul'aha di' dNrr os in- 'lUa nlo <luram U iIllPOSSilJitilla-' 1'0 " . sob condições Elba. 
!h-iduo, A"elino I:ama Barros d" para o ll'Ubalho " técnica.. O <Ir. João Amaral. quI' aea· 15 v . _ 6 Os dl!senhos. juntamente com 
. J oão I;audi>neio. 1'I,,,rI'8 li,· meul." l>rol()n~ada por Barros" Im de regressar do Brasil, onde __________ uma earla de Chal'les Dickeu!I 

Da ~ôr física faziam fonte ~e ren~a 
~~~'~'a(A~~~~: II~:I"r~~~a'~~jn~~I~~~ C;:~~(l~~;;~;a& P;I~~~I"u diversas! ~~te:~,:~1~~g~,~:~~~g:es,,:,~ai:r'll~ Castigado co:, morte g~,';f.,.u~~r~:::i,:::,~~~etr;~~: ::~ 

'raturavam OH se UH próprios vitima". " ntr3 as quai s lima é presidente da Comllanhia dI.' Berlim, (United) _ A casa da Yazen~a de La Vlctoria, 

)~"OS corno os d" ,lh'Porsos com- ! mil Ih"',, tio Porlo qlW apresen- Seguros "A Mundial ", decla- agênCia oficiosa informa, em no sul do ChIle. 

>anheiro" de trahalho. afim li.. . la"a uma Yerilla que os médi- l'OU, ao representante da "As- d espacho da Haia, que as auto. 


;· ,.('~l)(·f( ,m indenizações da" CO" não conseguiam fnchar. soeiated Press", que Barros" ridades alemãs declararam, 

:ompanhias de seguro de ad· · A polfl'ia <1('81:obl'ill que a aci- Gaudêncio com certeza apren· oficialmente. que todo crime 
 MAQUINAS
lente no trabalho. Em COIl.,'" dentada " reabriu eom auxílio deram êsse "true" em alguma de propaganda, que, ponha em de escrever. calcular. coser. nu. 
(lI;,nda di·sse bloqueio, dlml· I de uma tesoura" Yerlda. após fita de dnema. perigo a segurança pública, se. meradora e registradora. mime6l 

n inas FOUO 1~_~_~_~_:n_~_i~_o:_~_~_~m_fU_et_~_:_~_I:a_nd_t~ :,,!~_:_:;_'s,_et_z6_~t_;';_a_~M_~n.s._:r_~~_,:_.s_eT_i""'l!~~g;'~~~::§~;~F~,~:: Peç8SOeu . , .
.~ io e llarrOH. quP. eohravam ./ CASA 

uma <'omissão pela idéia. vt\· p Prec isa-s... alugar. ne618 Adeio Morei,. 

rios estivado:cs ('ntraram rocure OS novos concessionários· capital . uma para mll- ADVOGADOa casa 

i,erpel rur a~ldentes , de ~refe. • radl8. que ofHeça todas H ~ Consultas e pareCerl"8 

~:{' · . · . am QpaUraandreOceYaletra~~ Tum. Am.-n & Irma-O comodidadeR e situada
nln"lil: nnl~ çtoo.. em 
u "" ~ 'U »(1010 saudAvel, mcdl tln!e" I AçõeR clvle e comHcllli~ 

·.:oragcm ao acidentado, Gau· Rua CO"5. Mafra,54 - Fone. 1561- Ca••a. 117 aluguel entre' 400S e 500$000 VISCONDE DE OUR(l 

'Ii'ndo pra chamado u intervir 30v-2Q mensais. Jnrormilçõe8 nestll PRETO, 70 


;'5~~,,;;~-~;:o~a!t~~~~ p~~~~~~ redação. 7v .- 3. Fone 1.277 

~.~';~~~ 1:~:I~~~i ~~ 'x;:~r:ce~lr:.~O~'. AVISO AO POVO CATARIHEHSE Qua••er' O pai. t '---------..... 
I!J j( 'a l t'1'gant-tjf' ;'Ie ele Sl~ pôr 


r'ntno rp~t"mllnha do addentt~ Linha direta Porto Alegre-Florilnópoli, Basiléia, 23 (Reuters) - Se 

::,enân do ar r a.njo rlf" t{·!;temn gundo um telegrama de Bc:' 


de Mussolini, que reslam. ! 1JW~. iJIITllf"nt nnrlo a.~Hdm a Rua Iim para o "Baseler Nachrich· 
Outra f,olahnT.lf7;tn f f" illmrntc ("(IJlIi :-{~ iio . Empr(';~a Jaeger & Irmão ten'·. um funcionário da Wi· 

E n('Ol'ajHrl o~ p f~ lo~ r e::i. uhad(ls, Saídas de Florianópolis às terças e sábados Ihelmstrasse. comentando a
important e que a marinha elr ' )hl iíln!-'. Harr()~ 4' (;al](Wnrio expulsão dos cidadãos alenlãesSaídas de Porto Alegre para Florianopolisguerra d ,~ s l e país "tá oferecendo Iorganizaram ríli ai~ em olltru~ do Afghanistão. afirmou que a 

L 

às quartas e sábados
:1 armada Lrithl1l(c1 r; . 5c m dÚVI portos porttt~U f' ~('I1i c acabaram Alemanha se reserva o dir~it()Saldas de Ararallguá às qLlartas .d:l. " rcpa raç;in de unicladr.;:; in  por formar , rt~c(mtcmcnte, uma de pedir a expulsão dos cida· 

.~ ! (_., .. tant o de guerra c.omo dãos britânicos residentes "em Iol'gnnizar;ãll oftalmológiea a· saoados e dom:ngos 

fim d(' provocar acidentes pas. certo país da Europa". em vis.. 


mN( ;'-:-Il('~ . em r(lrl 'l~ c f:~ taleiros sa!':ciros nOB órgãos visuais, Aqenla am FIDrlanollolls: MÁRIO MOURA ta que a sua estada tão próxi·
(1 :l rle-.-tm (:nl-~l nos. N05 últimos porque a Indenização deRas. ca PRAÇA I :> !.lE NOVEMI:lHu ma à fronteira alemã (o consi· 

' õllj"' ~ ( " , dr:'vn";dn~~" ma- t.gorht dava marlitlun a tllC<O~ I derada Indesejável. , L.:====-====~~ 
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c> Estadol 

Redacç.i\o e Oflicina à 

Rua Ju,io Pinto n, la 


Te1. 1022 ex. ]lostal 139 

ASSWi\.\TURAS 

N/lClIl'ita\: 

Ano:) 

~tm._ (I~:-\,. 

! rh~~;'.· t: I" 

}(êa 

~1I1t'1 "I' avul!,!(l 

AnDCI 
8en.(Hltt''' 
T"l1h8.~,".' 

ADD1ID0101 mertlaDt~ "tlntrl'l.l ' ~' 

o. oJ!" ~ ~tnat- . me.mo n&o plltli!N 
til'''. nl('l .erlo dE'90h"trlO' 

. Iltrt'cçAo 118.0 .." r~lIpon8.bllb 
peto. concello. emUt!uoI 901 

mtgoo "liIDadol 

Quer ser feliZ ? 
Em tlt:goctus. amoreS. ter soro 

te. sath1e e re.1liz3r tudo q u: 
deesia? Mande lilOO em senos 
t tscr~va ao prol. Omar Khiva. 
Caixa Postal . 407. Kio de Ja 
neiro, que Ihr md;cará o lIui. · 
de ubter Iriumpho. p",sl'end ~
de. , ..,tun" , ~:"Ilrle N~() hlu~it,. 

OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
E.x~chfJfe de c!!

nica do 
HU/Ólpibl til' 
Nuernbl.·fg 

(Pror~. L Burk.hludt 
e B. Kr~uter) 

J~SJlCci(lJiS/(1 l'1JI 

(,irtu',qia Gnul' 

Alta CIrurgia, gyne 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systemll 
nervoso e o(lt'raçõel; 

de plast1ca. 
CUDsultorlo li ru~ T,a ' ~· 

DO, 18 (das 10 tis 12, • 
dll~ Ib ás 16.~()) Tele 

pbonc - 1.~:iô 
ReslGeo<:itl íl tU.'l E~· 
teves Junior, 20. -_. 
Telepbono ._. 1.1.>1 

1,5111U111 Dl GIltiNUSlICU 

CLINICO 


Or. Dj.lm4 Moellmann 

Formado pclR Uoh·er.I~lIde d,' 


Oenebra tSulç.." 

Com prática 008 hÜ8pltal. eur"p"II' 
Cltolca médlc~ em gertLl. pedlnlr:u, 
doençal dI) slRtem8 nervo!'!", U11H.1 (' 

lho geollo·urlosrlo dO bo I.e" 
e da. mulher 

Assistente Técnico 
Dr. Paulo Tavares 

Cuno de HbIH. I"gia CIf[Jicl. com (J 

dr. Mim'lcl d~ ,' b~e ll C'lm pSõl r·o 
SAo • RUir !) . l'.t·pt:'l~ ltldZlldo e I' til 
gleoe t= Suú 1(' Pühl lC I , pela U nlYer . 
lidade do Klo ,11l Jsoelro. 

Gabin ele de Haia X 
Aparêlhu IIl lIderu lI Sl"' . ~EN~ Ph:'" 
dlagoO!lIco. d". d," oca. 10Iero". 

COfaçAo. PUIUJÔt::fI, ve6tculltl bIli a r . 


estúmngoH, etc 

8adl()gruflat' Ôl'J~ca. e r8.t1I('Kri\rlta~ 


df!lltárlH.~ 


ElectrocardlOgla lia clilllca 
"\VttLgDÓSUC\J prtlCIMO d ·,,. UWI t>~ tl l.", 

cardflicluI por o,elo li,· tr ;~ç"dn ' 
elNrlc08. 1 

Metabolism o basal 
(DetermtnuçB.o dOM llltúrblo.... dt>.· 
gllndul8s de ",ecrl~çllo iutNU>1.) 

lExam;();,~~1~::'e ~~'~~;;6~:ICO 111 
suco duudonnl e 11tl bHl ."'l. 

Gabinete de fisi ote raoia 


Onda~ CurW8, mlo~ UllrH- vl u IClh:;. 

raioH Inrra·verl\1clb(; e t':lc trJr~; d=lclt · 

méd!t~a 

Laboratólio de micros'"pI<' , 
análise clinica 

Exames (te 88ngll~ Jltlrt. tJllq~ IlÚ~ll{ I' 
da sUlli8, dltl"nl)to,llco do Im l'lilt.llh'1 
mo, floRugelJ'l da uré6 no f.I n~\J", 
etc. EXtlmt' de urlnl:\, lrençAIl I:,· 
Ascheln ZOIlf1eck, pnrft cJlll~nól1ll r' 

~~~~'IZ~I ....~I; ( IM~n't(~~~111:f(, ;~~~tr'\~(, 11: 

','0'''' ''"' P,~;''':N,::: n?I'::i: ;' '" """ ', d",,~ 
H. 'III t-'prnnndo >'; !\"I"I' )" ~ 

t l ,.) ~l~~o~e ,~; , ~I~. n 1" ! 

- ... .. . _~ ------- _ ._-_ .

I 
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades 

I 

Limitada 

Banco de (rédito Popular e Agrícola 
de Senta Catarina 

Rua Tralano n.O 16 - S"de própria
Rrgistrlldo no Mlni~têrio dll Agricultura prlo Cprtiliclld.:J 

n . 1 em 20 ~e Set"m~ro de 1938. 
Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

Códigos usado~~LJlJi~C:J~~d~· e 21_ edição 


E\WREST.\ ESPECIALMENTE A AGI{ICULTORI~S
Emprestlmos - Descontos - Cobranças 
e ordens de pagamento. 

Tem curr~s"nl)den1t· em luduti oS Muolf'lpios d" F!!1tado. 

" "prt'"en Hnl~ dl:l ('HixH Ecnnnrnil't\ FtO dl r .. 1 IUHH ti \/"0,11, 


0111 , AI'Óti(';~'n'~~I!;;~~!l~~ ~'~" ~l"~Ol~::~~~~:...~."1II sllrteio 


Paga lodos os COUPODS das apólices Federais e dos Eslados 

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 


Mllnt"m Cllrl~;rl\ " , ,,,,,",,1 Vllrll 1"IUlilll~lrltçálJ 1\" prédios. 

Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas; 
C/C A di.pl,I!'IÇa" (r"urnos livre) ~% 
Cl t' LlmihullI 5% 
C/C A'f 80 Prévio ~%. . 

C/C Pnu;o Fixo 7%. • 


A.(~t·ttH. !JrucurllcAu para rect!ber v~ncim~ntCls r-m tu,"" • • 
das IlS R"pMtlções Federais. Eslndultis " Municipaib • •

• 
Produtos CATEDRAL : : 

á venda na FARMACIA ESPERANCA • . ' 
Rua Conselhelfo Mofra. 4 e 5 FONE 1.&~..: 

(Defronte à casa Hcepcke) •· • 
CURSO DE ~:~R:::~~:n~:Ci~)~ SUA CASA: I~. 

12 D e ~efil d~ N tudos. (\h'OJõHJIUlUlc mloJlllItI. l~lt,d~o de t;IZPotes e re . .ZI: 
pre t c.uIUUlCB tom \( ,d -:s I1IÕl cidades I scr~\'a ri Cl1.ix"1 Pl)~lbl, 3717 -S.Paulo 

(ti
530$ No"s"S rádiOS tem ondas cu rIas !!

" l"ng1s 2 anos d" g ,l rnotHI l31i!l 
[\;üu ~ão ulIlt.h.oJot'i dt' cubeeeirü. JiI 

11I111(HtHclO~:lltÊ~~~~~~~Siliesenleld iltII~I2J~~l2Jl93í§.1~ :•••••••••••••••••••111_
São Paulo Rua P,ates, 43....................11•••••••••••••••••• 

• 

Go npannia c AlIança ~a Haia. 
Séde: BAIA 

Seguros Terrestres e Maritimoo 

D.uus rtldli v.. s ao an o de 1940 
Caoll"1 Itcalll"~ l. Ib Y.OOO:&JOSOOO 
Heservas, maIs de 54.7UO:tlOLl$OtJO 
Hesponsabllidildes assum id as, ·. 92".7 19,OUU$UOO 
Recella 28.:J58·7 17S970 
Al1vo em :\1 d.: dezembro ~) 964:g6fl$032
tilllislros pagus 7j~3:8~6$tioO 
Htns de rall. (pT ~dios e terrenus ' • 22 354:00U$OOO 

Diretores: 
tJr . jJ,mpilil" d Utr" Freio" rle Carvallh:, EpiphanlO j"se 

da SI)uza e Dr. Frandsco dr- Sá. 

Agi'lIdas t s,·b·"gência- em tOdl, ú tcrritóriu nacional. 
~ ucllr~al n o Urllgll:1i. f~t'guladort's de avarias nas prin

cipa is ci d ades da \m( rica, Europa e Àfrica. 

Agente em Florianópolis 

Cf\MPOS L O B O & Cia. 
','[ :A FEI.IPE SCHMtOl N 31l 

C J;.(:; 1" .\ iu! lU I p/r::1hofll /083- - ~fld. Tt!J . • A LL/ANÇA li 

Sub- Age 1\~ em Laqullc, Tubarão, Itajaí,
Ul umenau e Laqes. 

NOVAMENTE À VENDA 
as afamadas 

MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL"
M6qulall lIort...I. Miqulau IIlrl lIIcrINrII& 

Produtos da 
WANDERER 

WERKE 
SCHOENAU 

:,CHEMNITZ 
Alemanha 

com carros de 32. 28, 'I. 51. 
65 e 95 cm utell 

V'" 
Representantes exclusivos em Santa Catarina: 

CARLOS DOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA 
MAT.RIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais.em Blumenáu. Cruzeiro. Jolnville, Laguna. Laies e São Francisco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO I 
~12111 ~lX'J 91!1~12I~1..................I!iltll2llllllllllllllJlI 

11~OI~ ZENITE--1941 1
lj 11 
: 111 
.:'" .... 

_ ;: 
~ 111 

<. r 

·Iluu·r~rr ti.""' I~• Õ Rãdlo de,lr.~~-Dd~lsGI~r~IRlbnbu~I·-CIonl~r· ~:Z:,LEZO·IDAr-O~ft1.uGON· 111".· · 

CASA RADIOLAR 
R. THAJ.'NO 6-FLOIIIIlÓPOLI" _ VENDAS A LONGO PRAZO 

... "oJ 
til 

i S8X3AS i 

:• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •: 
~ das melhores fábricas do país, são : 
f' encontradas nos balcões da • 

: Casa SANTA. BOI& : 
: Diàriamente recebemos novidades : 

: Roa Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• 

A~~ll\Si~ 1 
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 a 

INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 

pois. seus arttgos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para 
instalação desde $3GO o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
,$700, e assIm todos os materiais estão a preços ao alcance de tOdos'I Insialadora de Florianópolis . 

RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 1674 
,-----------------------------
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o ESTADO 24 rle Outubro de 1941 

Lavando-se com o sabão 

" " ~~; I'.~~ . 'I!' .'e."IpECI A ft- 'ID aD'E' " ;aE. " II.." .ii: lt'!l5 la .~.." .ta " 
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (l'larca regisl roda 

economiza-se tempo e dinheiro 
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