
A ·AntéviGa não ês4ue()evá/�' ATLANTIC CITY, (NEW JERSEY --- EE. UU.), 27 (H. T.) O ANTIGO'(EMBAIXADOR DOS ESTADOS UNIDOS EM PARIS, SR. WALTER EDGE,
COMENTANDO AS RECENTES EXECUÇÕES DE REFÉNS' FRANCESES �PELOS ALEMÃES, DECLAROU:' "EM TODA A HISTóR.IA NÃO EXIS
TE NEM UM EXEMPLO TÃO .BR�TAL, TÃO 'INJUSTO E TÃO DESHUMA�O. A, ÁMÉRICA" NÃO ESQUECERÁ TAIS COISAS. ELA. FORJA ARMAS
PODEROSISSIMAS, COMO o MUNDO NUNCA VIU. POSSO ASSEGURAR, AO POVO FRANCÊ:S � QUE, ,QUANDO TIVERMOS DE UTILIZAR' ESSAS

ARMAS, A FRANÇA ESTARÁ LIVRE NOVAMENTE". -
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Moscou, 27 (Reuters) - "A

tensão na Boêmia e Morávia
cresce dia a dia", declara o bo
letim da emissora local. As côr
'tes marciais germânicas tun-
:cionam dia e noite,' pronuncí
ando sentenças dê morte, em

\

massa.'

e "A rádio alemã admitiu que
cerca de trezentas sentenças
capitais foram executadas em

'Praga, recentemente. O número
de ações antí-germânícas au

menta. Mesmo em Praga, os

soldados e oficiais alemães re-

p
,

,

etc- ç �:��s��ã';c:�ss���np���:.e não araque'distas britânicos,
.

o�o está a Hungria com
o boletim acrescenta que os b I d "rd'lii.alemães requisitaram todos os Londres, 27 (Reut'ers) - A Inglaterra já conta com grande fôrça '.

.

e ezas a «nova
-

o
I em»

gêneros alimentícios, matérias de tropas _de paraq�edist�s, pem adextradas, enquanto outros e�ntin- " .'
., " .

graxas, legumes e frutas exis- gent,�s estao sendo ínstruidos e� a�ta escala, por turmas semanais.
'. ,Berna, 27 (Beuters) -- O cnsto da vida na Hungría SUbIU de cm-

.

tentes, na Checoslováquia,

en-I
!-prendemos com a experiencia russa antes da guerra e com aquenta por cento, de acôrdo com, um despacho de' um correspondente

, víando-os para o. Reích. Desa- alema duran.te a guerra" - declarou o comandante de uma unidade italiano em Budapeste, recebido nesta cidade. O correspondente salíen

propríaram igualmente todas d; paraquedístas, .a:rescentando que os paraquedistas.. eorrstituem I �a que a 'alta dos preços ameaça originar grave crise. Os preços das
ás fábricas e, mesmo, os arma- I

força de grand: �tl.lldade pela sua mobilidade e pela POssibilidade de passagens em vias-férreas e os'-serviç�s postais, fora!" aumentados e os

zens. Os trabalhadores checos, surpreender o immigo. / Impostos foram partrcularmente maíorados, O preço dos calçados e

que ousam manifestar 'o seu
Um jóvem capitão paraquedísta declarou que os homens dessa uni- roupas tornou-se terrível, pois um terno está custando 3.000 liras ou

descontentamento são imedia- dade conhecem perfeitamente os riscos a que estão expostos, mas qUE seja 37 libras esterlinas. A carne é fornecida apenas quatro vezes por

tamente despedid�!:1. estes não são tão. sério�, quanto m�itas pessôas acredita�, _
'

semana. Peixe e batatas são ali.mentos m�ito escassos. Os' re.staurantes
------------- I Os paraquedistas Ingleses estão armados com revolveres, fUZIS, servem apenas um prato depeíxe por semana. A falta. de Ieíte aumen-

CASA MISCELANEA, distri- metralhadoras e morteiros. tou em 'consequência o prêço do queijo e da manteiga, cuja escassez

buidora dos Rádios RC.A, Vi- é Igualmente pronunciada. A indústria húngara de salchichas está

ctor, Válvula's e Discos: - Rua quase desaparecida. Duas libras de café custam 120 "pengoe" (cêrca de

Trajano, 12, Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista' em 15 libras esterlinas, na, taxa de antes da guerra), se êsse prodúto fôr

O jornal ,suic;o tacha '_en_c_on_t_ra_d_o_.

.,-- -,--_---=
_

de «brutalidade» DOENÇAS DOS OLHOS 1!l8�S triBte:r. ....ea. �mGrT Aviões-de-caca Ofere-
Berna, 27 (R) - "A bruta"

.

'
.

Tens bron:qúlte? Estie com toa.e'!' cidos às F6rc;as
lidade das represálias alemãs I Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

'

é lei 4e N0880 Seilhon Aéreas Indús
deixou o p6VO francês estupe- Consultas diariame�te Pela' manhã: das 10 ás'12 horas 86 te uJ.,.. o CONTBATQSS:&.

Bombaim, 27 (R.) _ Dentro
fato" - escreve o jornal "'.rri-,

' à tarde: das 15 às 18 horas
'O. «Cittã Di Genova» de pouco tempo, a província de

buna de Lausana", eomentan- Consultório: Rua João Pinto n. '7, sobrado - Fono: 1467 bombardeaclo Bombaim oferecerá uma esqua-
do o fuzilamento dos 5() re- Residência: Rua Presidente Coutinho; 23. drtlha de vinte aviões de caça
féns franceses, em l'epresália' às fôrças aéreas indús, repre-
P·ela morte do tenente-coronel ' Londres, 2'1 "(U, P.) - O .1\1- .

,

'
•

d
. .' sentando essa oferta a sua con- Além do mais; chegaram ou-

/��� E'· grandt �jdiQ franc����.�.�.:.:.�.�.o.--p.a.rn-o-e.s.�.r.Ç.O_,�d.e_�.�.a.�.�.�•.�.�.:.:.:.�.�.�.:.:.�.�.i.�.�.�.�.�.�
mação do general' von Stul-

-

.... _

. .

, ;.'.
f"

�_;, velmente afundado por um -

pnagel que o govêrno- de Vi�" Fronteína _smço-francesa, 27 (Reuters) - A,s notícías que .círculam sübmarmo britânico no ):((}f- DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO:
chí pr�ibiu fôsse dívulgada. 'se re�erem ,ao grande descontenta�lento e ao ódio ,com que o "pov� teréâneo central. Depois de ter

"Conseguirão essas Impíe- frances est� acompanhando o fuzílamento dos refens, pejas autorí- sido', atingido por torpedo, o CLINICA' GERAL :�
dosas represálias impedir a-re- dades alemas. ",,' navio deteve a marcha, obser- '"

novaçâo. dos ataques .às tropas ,Quando os nomes dos condenados são colocados nos lugares mais vando-se que tinha sido aber- DOE·N·CA�.. · NE'RV'
,

OS�. JtfS··.de oCllpação alemãs"! - per-
conhecidos de Paris, inclusive nas paredes do Hotel Crillon, o povo to em um de seus costados um n

gunta a "Tribuna de Lausa- retira os cartazes, de modo q�e foram colocados guardas para: velar grande' i'om_bo. Consult6rio: Rua Vitor Mereles, 28 - Das 1ft às I' horas
na". E acrescenta: "É duví- pela sua conservação.

C'o. rfiprat na CP SA MISCE ResidêncÍa: Rua Almirante Lamego, 38 -.Tel. 1589
". t

• Cêrca de 300 professores de Universidade, diretores·e outros edu-
doso que ISSQ acon eça, pOIS, . .,.. . .' LÁNEA é saber economizar'
no. dia seguinte, outro oficial ca�ores, fora� detI�os, no día 17 do corre�te, ao mesmo tempo em

aiênião era assassinado em que foram presos oito membros da Academia por se recusarem � as- Prisões e execuc;ões
Bordéus. Outras execuções es- _sinar �ma deClara?ã_0 aprov�ndo a colabo�açã.� da !_ranÇa �om,a "nova

lia- Noruega
tão sendo novaménte prepara- ordem

"

Essas prrsoes ocasionaram consIdelavel Impressao. no povo.,
_

das -em; detrimento da colabo- Prossegue a detenção dos judeus de qualquer nacionalidad'e, em
Londres, 27 (R.) _ A agên-

ração ,franco.alemã e em pro. P�ris, cuja população se encontra p��sentemente, quase se� .israelitas. cia telegráfica norueguesa. a-,
'Veito 'do programa do genel'al DIz-se <Iue os representantes espanhOls se mostraram contranados com

nuncia q'úe pr,óssegue a. onda
D

.

G íl"le". esta medida ,afirmando que na Espanha não eXi,ste questão raCial.
e au de prisões na Noruega, não' obs-.

C'
.

d h" t' d
.'

I.
.

ontudo, os J� eus espan OIS ,con muam sen o presos ou expu sos, tante ter sído leva.ntado, for-
malmente, 'o . e'Stado-de-emer
gência.

Entre os que foram recen

temente presos, figuram os srs.

Arne Bjoern Hansen, presiden
te da Associação de Armadores,
e o capitão Briseid, que cOn;1an":
dou, anteriormente, o destroyer
norueguês"Olav Tryg'gvason" .

<Estocolmo, 27 (U:-P.) -:- No
ticia-se que as autoridades ale
mãs ,ordenaram a. ,execução de
mais, dóis· cidadãos, noruegue-

'Sentenc;as de morte
em massa

Doenças dos ouvidos,
.

,n�riz e garganta
Dr, NILO VENTURINI

Assistente do Prüf. J. Kós
do Rio de, J�neiro ..

E"pecialista do Departa
_' ní:ento 'de ,Saude Pública

.

'
"

d'e F.lorianópolis.
','Consultas das 13 às 15
hora's, - Olaria'mente,

,','
'Consulto R. Trajano 33
� -' Sobrado,

. '�'
..•

Residência R, Esteyes
/ Junior 135 - Tel. 742,

. .,.�

"

�O' pra'zer df1 'petizada.
E orgulho dos confeiteiros
São os doces trabalhados
Co'o bom Ft'rmento Medei_ros

1.800 mulheres dos serviços
de voluntários

Londres, 27 (H. T,,) - Notí
cia procedente, de Melbourne
anuncia que o general Dow

nes, inspetor geral dos serviços
'de saúde dás' forças australia-
nas, declaro'u que 1.800 mulhe
res, dos servjços de voluntários,
serão agora' distribuidas pelo
Oriente Médio, afim de substi-'
tui,r o nessqal masculino !los
hospitaiS e outros serviços fun
cionais. Centenas "de mulheres

, seguiram também para ,a Ma

lási-;:I., afim de servirem como

enfermeiras.
O general Downes expressou

O desejo, do góvêrno australia-'
no de enviar mulheres para o

teatro das operações externas,
política essá hostilizada pelo
po�êrno .

anterior.

o MAIS ANTIGO DIÀRIÓ'�OE SANTA CATARINA
Diretor�gere�te;: ; Àltino· Flores

.-. � !.

Segunda·fe;ír,fl�', 27 de Outubro de 1941
'
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A espionagem nos
Estados Unidos

Nova Iorque, 27 (R.) - o

secretário da Guerra dos Esta
dos Unidos, sr. Stimson, decla
rou que não tinha razão algu
ma para acreditar que o visor
de bombardeio norte-america
no, cujos detalhes são guarda
dos em estrito segredo, "tivesse
chegado às .mãos dos alemães" •

J!.lsse comentário foi feito pe
lo sr. Stimson, em consequên
cia de um depoimento prestado
no julgamento contra os es

piões nazistas, onde se tratou
da possibilidade de que o pre-

as cioso instrumento tivesse che
, gado às mãos dos alemães, em
peças avulsas.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELÂNEA, - Rua Traiano. 12

«'uehrer de toda a

Europa», etc.
Nova Iorque, 27 (Reuters) -

Hitler tem agora novo título.
Pelo menos é o que se, depre
ende da Irradíação da emissora
de Berlim, que,. referindo-se a

êle, o chamou de "Fuehrer von
ganz Europa", isto é, "fuehrer
de toda a Europa".

Aviéldores pOloneses
cheg,m à Inglaterra
Londres, 27 (U. P.) - Pro

cedentes da Rússia, chegaram
à Inglaterra 200 aviadores po
loneses, prevendo-se a chegada
de 1.000 aviadores dessa nacio
nalidade, que até agora se

achavam internados na U. R,
S. S.

Nova e pOderosa bomba inglesa
Londres, 27 (Reuters) - A Agência de informações da Bélgica

Livre descreveu os efeitos causados por nova e poderosa bomba altâ
mente explosiva, jogada por um avião da RAF, ná Bélgica ·o'hupada.
Diz a referida Agência que uma d<:)ssas bombas, {iaídas em' Pirange"
causou a destruição de paredes, portas e chaminés de edifíçios.".situa.'
dos a mais de 300 pés de distância da explosão. Nem uma úili�â.�vene:'
iian'a ficou intacta na aldeia de Pirange', enqua'nto �s Janelas' dos es�
tabelecimentos ficaram em pedaços, em Tongres, localidade situada
à distância �e duas milhas�e onde a bomba foi jogada. Não obstante:
o seu poder, a referida bomba deve ser de pequeÍIO

.

calibre; por iSSO;i
que a cratéra feita' pela mesma não é maior do 'que 16 pés de dia�etro.

'

, Agências e

,Representações'

Dra • Josephina
,

Schweidson
.,

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS,: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

.
'

·.15.000 feridos·por dia"
Istambul, 27, (A. P.) - Per- checoslovaca, dizem que os cj:

sonalidades recem-vindas de vís foram evacüàdos de, todos,
Varsóvia declaram que' têni os hospit�is de três cidades es:-'
chegado à antiga cap,ital polo- lovacas � RuzomberQ,.2}ilinai\
nesa mais de 15.000' feridos e Persoff - afim -de dar lugar �
alemães, por dia" procedente� aos feridos' alemães proceden -

'

do centro ti do norte do "front" tes das zonas de combate na'

oriental, sendo que muitos alí Rússia.'
permanecem, ocupando' 30 ca-

sas de apartamentos, nnma ,A mesma fonte declarou ,que' C.ixa pOltal - 37
mesma. rua� convertida em ocorreram chóques,· recente-' Rua' Joio Pinto - 5
imenso hospital. .

mente, entre· tropas alemãs e'
O

Os informantes àcrescenta-: eslovacas, que se 'retiráram da F lO R I A N P O li S

ram' qu'e já não há remédios frente russa. Por ocasião. da Sub:agente. nOI principall
disponíveis pará os civís, de� r.etiràda das tropas eslovacas,'

.

muncípid' do E,tldo.
vido ao consumo intenso dé os alemães explicar.am qu'e o' 17P. ".

toda a espécie de ingredientes; m.oral das mesmas era ,muito ������������=
pelo fluxo' ininter�upto de fe:, baixo; mas, informes lião ofi- O' poderio naval do
ridos alemães, da frente orien- ciais diziam que. inúmeros con- Canadá
tal, que passa por Varsóvia. tingentes se haviam passad.)
Outros' informes,' de fontê para () lado russo. :

ses.

Machado & CiSo

Londres, 27 (R.) - Falandó
por ocasião ,do lançamento ao'
mar do destroyer' canadense
"Iroquois", ô sr. Vieente Mas
sey; alto comissário do Canadá,
declarou que, "dos doze navios
que po�súiamQs no começo- da
guerra a esquadra canadense
chegou hoje a 250 navios, de
todas as categorias, coni tripu
lações que atingem cerca de
2_q :mll' 1I.Q:m�ª1;1".

D,., 'sAvAs LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor' Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade_, (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

, (Unica' e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ ,e GARG'ANTA

Cons: Vitor Meireles, 28•...,..Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro M�,fr8, 77-FLORIANÚPOLlS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os que vaticinam a poste- da Marinha, tanta observação I

da Polônia, mas que essa ati- se erguia a opinião de todo o 'e seus aliados se baseia no sa-
I pensamento

de todos' os inte

riori não são raros. No fundo é justa e, até certo ponto, pro- tude correspondía a uma me-, mundo .civílízado, máu grado I crifício permanente do indiví- ressados se fez Iívremente ou

uma simples questão de arru- fética, que se adquire a certe- elida de segurança "contra a seu horror pessoal, tantas ve-
I
duo à coletividade. Ninguem vir. A legislação de assistência

mação dos fatos numa certa za de que sua capacidade de ameaça nazista". Nunca teve zes proclamado, contra o regi- póde pôr. em dúvida que isso social nasceu na Inglaterra e

ordem que realce a respectiva observação é realmente extra- êsse homem de Estado dúvidas me político dos soviétes. seja uma consequência inevitá- dela se derramou pelo mundo.

ligação lógica. Mas os que, exa- ordinária. Quando, por exem- sobre as intenções nazistas .com Por isso mesmo, melhor que vel do próprio evoluir dos in- Não houve revoluções para
minando os acontecimentos do

i

plo, l�go nos pr��eiros dias da referência ao oriente europêu. r ninguem,
creio que ele póde terêsses humanos. �a�,' en- imI?ô-Ia,. ne�. sacrifício da li

presente, deles sabem, desde 10- invasao da Poloma, as tropas A luta entre Alemanha e Rús- agora encarar os problemas quanto que a educaçao e for- berdade índívídual. Houve ape

go, tirar as conclusões e sentir russas entraram nos terrító- sia sempre s€ lhe afigurou ine- que se deparam a uma ação' mação inglesas fazem dessa nas o resultado do entrecho

como as coisas se desenvolve- fios dêsse país e buscaram es- vitável, a despeito do pacto de conjunta de seu país com a. subordinação um ato de vonta- que de opiniões .Iívres de um

rão pela continuação -. êsses tender por êle a dentro, novas agosto de 39. De resto, o pró- Rússia, a despeito da profun- de, pelos períodos transitórios povo que préza, acima de tudo;
são mais raros.

.

fronteiras, todo o mundo cíví- prio Hitler nunca fez mistério da distância' ideológica dos res- em .que seja necessária, sem êsse direito de pensar livre-

A Inglaterra tem a felicidade lizado se mostrou surpreso e de suas intenções, proclamadas pectivos regimes. Se, para o co- abdicação da faculdade de [ul- mente.

de ter à testa de seu govêrno indignado. Não havia nenhuma já no seu famoso livro, que tem mum dos ingleses, as idéias gar e retomar as liberdades ce- Por isso mesmo é que os que
na hora atual um dêsses raros bravura nessa invasão de um sido o progrâma- de toda sua nunca constituiram valados dídas voluntariamente, a outra consideram a felicidade .huma

homens: Churchill. país em luta do outro lado de atuação como chefe de govêr- intransponíveis entre os ho- filosofia delafaz uma condição na intimamente ligada a êsse

Mesmo deixando de lado a suas fronteíras, contra um íní- no: mens, senão enquanto elas perpétua, por uma submissão direito, põem na velha Ilha,
sua inquietação no longo pe- migo tão superiormente mais O que aparece como extraor- passavam à ação,. para Chur- imposta pela força ou pelo ter- com suas tradições, costumes

ríodo da política de apazigua- forte. Churchill era ministro e dinário é que um político in- chill, segundo se póde depreen- ror. e hábitos, todas as esperanças' í
mento com que Chamberlain, falava no Parlamento. Em vez glês, com responsabílídade no der de seus discursos e escritos, Nenhum país precedeu a In- de um mundo melhor. Tem-se

atrás de seu 'sonho de paz, não de exprobar essa invasão, êle gabinete, como era o caso de elas são simples manifestações glaterra na concessão de certas a impressão de que alí, como

fez sinão estimular' o adversá- tentou explicá-la, dizendo que, Churchill ao discursar no Par- humanas, respeitáveis como garantias ao regime de traba- numa estufa, germinam as se

rio à guerra, há nos seus dís- evidentemente, seria de dese- lamento em 1°. de outubro' de expressão da dignidade do in- lho. Mas, fê-lo, não por ímposí- mentes dêsse futuro, que as

cursos do começo do conflito, jar que' os exércitos russos ocu- 39 (há dois anos) tenha usado divíduo. ção ou revolução, e, sim, segun- armas têm de conquistar para
quando já readmitido ao go- passem aquelas linhas como de expressões que tentavam A escola filosófica com que do seu sistêma tradicional, após os espíritos. _

vêrno, lhe era confiada-a pasta amigos e não como inimigos adoçar um ato contra o qual se defronta hoje a Inglaterra amplas discussões, em que o Maurício de Medeiros ,:

OS

··QUER· AUMENTÀR A SUA FôRÇA,.SAúDE E

Conforme já noticiou o nosso, serviço telegráfico, um navio americano de guerra, o J

«Kearney., em patrulha nas águas entre a América do Norte e a Islandia, foi torpedeado,
sem aviso prévio, por um submarino alemão, no dia 17 do corrente. Esse roi o quinto ataque
desfechado pelos nazistas contra um navio estadunidense, naquela zona, durante um mês. Po
causa de tais ataques por 'submarinos alemães contra nayios mercantes longe das zonas belige
rantes da Europa, o presidente Roosevelt ordenou à esquadra americana varresse quaisquer
corsários ou submarinos alemães do mar, dentro da 'zona que o governo norte-americano consi-

dera vital para a defesa dos Estados Unidos.

Londres: 24 (Reutera) _-,. As
notícias chegadas da França con

tinuam a revelar o descontenta
mento reinante nos próprios cír

culos até bem pouco ligados ao

govêrno de Vichí.
Sabe-se agora, que as senho

ras Saffroy e Roche, primeira e

segunda secretária da legação de
Vichí em Dublin, demitiram-se

c

dos seus cargos, declarando, em

carta ao almirante Darlan, que,
"

em conciência- não poderiam
�

deixou num dilema: vitória da
Alemanha, ou do. bloc� . anglo
americano. Eu desejo a última. A
'vitória germânica significaria a

servidão. de muitas geraçôes vin
douras. Com o triunfo do bloco'
anglo-americano existe' a esperan
ça do, renascimerito da França".

sos. Combati, naquela regiao, à
frente de 18 corpos de Exército
_.e estou convencido de que os

britânicos não são os únicos. res
ponsáveis pelo trágico epílogo da
última fáse da campanha da
Flàndres. Quando olho para o

futuro,
.

vejo que. o colapso . nos

sôrnente a taca os q ue têm '0· organismo
, enfraquecido e uma das causas mais
comrnuns de diminuição da resistencia

.

organica é o excesso de acidez. Leite
de Magnesia de Phillips, o alcalini
zador "po� excellencia,: neutraliza a'
acidez e restabelece aícapae:idade na

tural ,de defesa do organisn,o.

continuar ii servir a um govêrno
com o qual não estavam de acôr- .

do. Diante da situação do nosso
país _. afirmaram _ sentiamos

que nos faltavam credenciais di
plomáticas que nos prestigiassem
oficialmente no estrangeiro, ma

ximé rui Irlanda, que tem mani
festado tão abertamente o seu

amôr à Hberdade ".
Por outro lado, a revista "La

France Úvre ". que se edita nes- �,,:_j���������!!��������!�__ta capital, publicou O. texto de,';' . - -.

uma carta. também.dirigida ao al-
' SÓ'

.
C·OM

. _LE ITE, PUR .()- ."

mirante Darlan pelo general De
Fornei de La Laurencie, antigo
delegado geral d? govêrno deVi- EXISTÊNCIA, BEBA LEITE PASTEURIZADO ALI.
chí em Paris. Nesse documento, MENTO PURO E' DOTA'D'O DE T'ODAS A

'

depois de declarar .que "espera a
' '. ,S VITA-

vitória .?a Inglaterra", diz o �e-
. MINAS. COMO OBTER ÊSTE. RICO ALIMENTO?

neral : Temos _ .estou de acor-
FAZEND''O O

'
,

p
-

.

do - nossas divergências coma' SEU EDIDO, PELO TELEFONE N.
Grã-Bretanha, �as quando,,' a 1597, A "COOPERATIVA MIXTA DE LATICt
acusamos,. preCIsamos:' faze-lo NIOS" QUE EST' APT
com dignidade. Os comunicados., A A.._ A FORNECER A DO·
recentemente_ divulgados "

acerca. MICtLIO QUALQUER QUANTIDADE. LEITE, Só
d:s operaçoes de_ Dunquerq�e, PASTEURIZ-·ADO'. : r: ..., ,; I

I

,J.� mOl:O��!l':�!!te te_nPe!!CIO-,' >' � ,

•
'

•

•
•

o Delegado do Institutº de Aposentadori'a e Pensões
dos Comerciários torna público que. em virtude de dís

Vende-se' positivo de :lei e da instalação da DELEGACIA DE SANTA
CATARINA" todos' os assuntos, que dizerh respeito uos

'

interesses e uos serviços do mesmo InstitutO neste Esta� ..

do, devem ser tratados com os serviços, 10'Ca-is, �em. mais
necessidade de serem enc.aminhados à DELEGACIA DO
ESTADO DO P�RANÁ, como anteriormente -se procedia:

Os serviços do Instituto neste Estado, por enquantO
estão assim localizados: '

'

AGÊNCIA DE JOINVILLE com séde na cidade .do �
mesmo nome, à rua Jerônimo Coelho n. 66, Caixa postaJ );

n. la, telefone n. 287" endereço telegráfico IAPECIARIO_
__:: JOINVILLE. '

.

. . :.

SÉDE DA DELEGACIA instalada �o "Edifício" S.·' "

Luiz", à rua Felipe Schmid t rr.. 37, ern FLORIANOPOLIS;
Caixa postal n, 189, telefone n. 1586, eridereço . telegráfico
IAPECIARIO - FLORIANOPOLIS.

-

Florian6polis, 20 de outubro de 1941.

• FRANK DE BARROS MONTEIRO, Delegado.

alemães tiveram
que retroceder

Samara, 25 (United) - Co
munica-se que os exércitos do
general Zhukow lançaram vto.

p
, '

. "

·

FORDe;:����KITP!:'fs�i,�;�E .' ·.···'e·:·ç'as .'�'e'nUln:as..".
.

gando, os alemães a retroceder i,
vários quilômetros.
,

. Acrescentam os despachos p �
.' "" "

.;

que as fôrças germânicas tive- roeu, e OS. novos conc'eSSlonarlos:
ram de abandonar as posições ·Tufl.-Áml-,n

.

R Irma-'0avançadas em tôrno de Mo- \.11:
jaisk, ao mesmo tempo que ou- Ruà Cons. Mafra,54 • Fone, 1561'. Caixa, 117·tras tropas russas avançam em

<;lireçã,o �quela localidade. 30v-30

Técnicos -americanos
auxiliam a agricultura

brasileira
Rio, 25 (Meridional) - A

propósito de um telegrama de
Washington, informando que
o govêrno dos Estados Unidos
ofereceu um método ao Brasil,
para incentivar as suas possi
bilidades no desenvolvimento

agrícola da Amazonia, espe
cialmente das plantações da
borracha, a reportagem ouviu
o sr. Heitor Grilo, diretor do

.

Centro Nacional de Estudos e

Pesquizas Agronômicas, o qual
afirmou' que o govêrno ameri
cano já está auxiliando o Bra-

I sil @conomicamente, para a so

lução do problema da borracha, Iatravés de técnicos especializa
dos que se encontram na Ama-
zoma. Alguns dês_§es foram
contratados pelo nosso govêr
no.

Ademais, os Estados Unidos
auxiliam o nosso país na ex

ploração de outras riqúezas da
agricultura.

-

Franz é 'agora
«mamá»...

Roma,25 (United) - O "Gi
ornale.d'Itália publica uma in
formação de Viena, segundo a

qual uma pessôa .
de nome

Franz 'I'annebahm,: que era ti
do por homem, era mulher
conforme ficou provado po;
uma operação a que se subme
teu recentemente, da qual re
sultou o nascimento de uma

criança do sexo masculino. A
mesma informação frisa que
os CÍrculos vienenses se inte
ressam, extraordinariamente
pelo ráto, A 'mãe e o filho es�,
tão em bôa saúde.

Aluga-se ou

Magnifico «bungalow» novo,
com todas as exigências de
higiene. situado na ''A venida
Rio Branco, 93:
Aluguél 280$('00:-
.Preco de venda: 28:000$000.
Tratar na Casa «Oxford»,

.

à rua Fellpe Scbmidt, 24.
FLORIANÚPOLIS.

Faz-se negócio
sob condições

15 v, - 8

i- ,..r-

EU SEll'OROUE 20.173:
ESPECIALISTAS ! !

. PE 8ELlEZA
1eECOI-IM'EN1JAI1 .

PALMOLIVE

Já experimentou o
. Palmolive popular?
Um. novo tamanho
bem grande- e eeono

mico -

Instituto de Aposentadoria
Pensões dos Comerciários

e.
.
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A O'TODOl
,

>

Confórme o >m,odelo, ha. de 18 a 58 pont�a .a

lubrificar num csu tornovel. 18 a S8 PARTES êp�r
onde o attrito começa a gerar o desgaste. o rUldo
.e as interminaveis despesas com

cóncertos --·que affectam todo o,
carro, o seu bolso e a sua pacien
cia. Lubrifique regularmente o

�1 ������1��r ::::��

,éf' Nàs tran����c; THUBAN
Differenciaes hypoidaes:

Hypoid Lubricarit

1.1& gjsg o ,fi8TADO=-SeUUilila·leiia, 27; dtt -Oufubíft de '19fl

i�ROTE, RE

/

��==�====�==��==�.��,========�====�==�I

[10'.' '··1·,�··�·8 tI', ,1 UAdemCI.sa-oa�O'S'·Estadd·oseunC.!.'_isão . transcend�D.t-e
foi subestimado e mesmo rídi- te dessas coísas.-o que-se p0Gte

, -

• do� de co�bOlar COrri seus pro-' cularizado pelas potências do assegurar é que' os EstadQS.Uní-
,

prios naVIOS de guerra o trans- Eixo; para melhor apreciarmos dos, farão; o que, rôr.neeessâete
Há muito tempo que se 'pro-. países o.cupados. Trata-se du- ções recentes, de algumas de- 'porte de mercadorias para a a nova situação que elas são pa-ra as democracias ganharem

cura saber sé os. aliados tarão ma. operação que requer muita zenas de milhares de homens, Inglaterra e seus aliados é de chamadas a enfrentar. a guerra. Os;:.Estados, Unidos
ou não, em futuro�próximo, um gente e exige grande quantída- Ao Fuehrer não podia convir transcendente e capital ím-. Realmente, logo no início, o são. "a chave da vítéríe". E
desembarque em um ou mais de-de material bélico. Essa íní- a. quéda do Duce, motivo por portâncía. A esquadra amerí- que Berlim dizia é que êsse au- tlêm cencíêncíe disso,:- ,0 que
pontos do continente, afim de ciativa não póde falhar, Ela que a Itália está, de fáto, con- cana vai desempenhar tarefa, xílio não chegaria a tempo. é'" tl:ldo�, My
colocar a Alemanha diante du- deve, ao contrário, oferecer trolada pelo Reich. que aumenta enormemente a Queria com isso acentuar que,
'ma nova frente de batalha. É grandes probabilidades de êxí- Há, no ·entanto... em todo. eficiência do> auxílio norte- a Inglaterra, num momento,
extremamente difícil, se não to, pois o efeito psicológico tem aquele país, um grande e pro-. americano às democracias. sõzínha a enfrentar a fúria na

impossível, dizer 'algo de" ím- grande importância.'
"
fundo descontentamento, da�- "I'rata-se de uma, decisão que zista, não réSistiria a ponto de'

portância à êsse respeito, por-
.

Sem dúvida, que. o Estado- . do-se como certa uma explosao demorou" a, ser tornada, justa- -lhe ser possível esperar aajuda
quanto se trata de assúnto ve- Mator britânico deve estar de- n.o momento oportuno. E, as- mente, por causa das conse-, material dos Estados Unidos.
dado aos protanos.. Quer-nos vidaUl_ente preparad�)' para tu- SIm, em todo.s os p�lses ocupa- quências que dela poderiam de-: Todo racíocínío nazista partia'. -

parecer, no-entanto, que a in- -do. Ele sabe, melhor do ql!e dos, onde rema, alem.d� tudo, correr e, .com certeza, decorre-- -do princípio de que a Grã-Bre
vasão se dará no momento nínguem. co�o � .quando agir. a tome- que �empre fOI, tida co' rão. Essas consequências pó� tanha seria invadida e subju
oportuno .. ,

E o mundo inteiro tem pler:a mo muito �a con�elhelr�, '

'. dem reunir-se na -partícípação gada, IOg0 que sobre ela se de-
Admite-se que o Estado confiança nos, �étodos da Ura.: I.' Tal ambre�te r;ao podia dei-

plena da guerra, a que os Es..: sencadeasse a "guerra' relâm
Maior britânico esteja colheu: Bretanha, A última sempre fOI xar?e ser fa�,oravel as dem?- tados se verão compelidos pelo pago". germânica. Entretanto,

. do elementos' - de' informação, ganha por ela.
. _ I cra��as. �sta. �reAnte. subterra- próprio desenrolar dos aconte-. essas previsões hão se realiza-

isto é, procure, de várias fór- , As constante� agítações po-�; nea "; �uJa resl's�encJa aumen� cimentos. -. -'
.rarrr

..,e :�m consequência, o ra
mas, saber a importância, a pulares nos' palse� . ocuP3:do�, I ta de dia I?�ra d��, �spera ape De imediato, o que há de po- cioéfnfó nazista mudou. .Pas
qualidade e a posição das tro- apesar/?as represálias exe.rcI-1 n�s � ocasla� �ropif�a parasur- sitivo éque o auxílio norte-:�:sop a.dízer que o material en
pas inimigas, afim de se_pre- das cruel�n�nte yelas :=tutorIda- I g�r a superffcíe, afl� de faz�� americano deu mais um passo,. -viado não chegaria a seu destí
parar =rr: quem sabe? .� para. �es, germ�1�Icas, const,Ituem va- \ VIngar suas aspiraçoes �n��StIe e decisivo, à �rente. Recor��::';, -no, parqué seria-mandado, pe-
uma invasão em grande escala. 11OS0 auxiliar dos aliados. A'I �ar os opressores. ex�e mos agora quanto êsse aUXIlIo los submarinos pará o 'fundo
€) comandante do côrpo expe- própria Itália, que se encontra 'ImtEtI"�os. _ .

.

.

.
-

do mar
. , .

dícionárto- canadense,' que se na. situação de, país' ocupado,',.·. A mvasao do continente se- MINISTÉRIO DA GUERRA A I
.

I t te tã d, 2 '
.

,

rd d f' t '.. ng a erra eve en ao e"
encontra na Inglate'rra, tenen"' esta.oferece_!lqo gr;lndes var:-'�I,ra, n� rea 1 a. e, umd a o. mas 5a. R.egião Militar fazei face àcalllpanha subma-
te genera'l McNaughton d-ecla- tagens à Gra-Bretanha. As CrI."'·1 as COIsas prec1sam e ser ama- 'lna C R'

..

.

..

.' .

d d
·

-

'.. ..
,

"t 10•.• ",.: -":. dul'ecidas .
U '.. rlna e, agora, em que os a os

rou à imprensa do setrpaís quê tI.cas da I-mprensa 1 á. la,na,ln-_I' Deverão comparecer no dia 31 do cor- ,do esforpo brl·.taAnI·co. 'na-o po-' -

d d t t 'rente mês na, séde da 16a. Circ.unscrição ' �_
. terá de ,hp,ver llma invasão, 'a-

:
dICam gran e es;con en. �rnen

"
.

de Recrutàménto,. às 10 horas, afim de dem 'ainda ser revelados, !lpe-t.. fi um local to tanto nos n1elos mIlItares prestarem o compromisso à Bandeira ecrescen anl.ll0 qpe" e '

,

" '. '. .' :_ , receberem, os seus certificados de reser- nas é poSsível im!;Lginar-s,e adá Grã,-Bretanha, "existe �úm como no propno partIdo fas �l)
.

J
. vistas os seguintes reservistas de 3a, ca-

d h• , '., • � i aIf4SUe i
.

tegor:ia: Ivo Bittencourt, Vitor Cascaes sua gran eza e o seu er_OIsm0.punhaLap(;)'ntado ao coração de Clsta.!I:=t mes.�o. ln?,ICI,OS de
I

.

�,
,

de Figueiredo, Waldevino Vitor Bernar· Tendo de acudir às :exigênciasB 1· " E f' "
ar os o�Iclals ItalIanos #'!liA.ndt<llA.. des, Wilmar Barcelos., Raul Manoel Pe-er 1m. a Irmou que as que v '1. .

'
.

.

.' �: 4iiJ�4'<0i7" Ik�. �_ , reira, Pedro" Olh�eira, Pedro Antônio da guerra marítima em todos ,\

tropas p,ara êsse' fim estavaln comentando" os' aconteclmen ;
� Ferreira, Procópio Manoel Clodoardo dos 'Acabar.se'.,io·'. ,... ,'. .

.'

I .� Santos, Oto Alexandre Fullgraf, Olegário' OS oceanos, os ingleses, embo-prontas. para. qualquer chama- tos,. ten�n: dI!O,
..

,

e.fi PraI.le.strnaa' - Nunes, Manoel José Machado, Mário Ete-
ra sofrendo fortes perdas, 10'- ae,�lestas ,d b d b' t' It I pode a vi!].o Gonçalves, Manoel Izidro Alves, ..9, -astan -o a,penas. um o Je ,I' que a. a I.a na�.. . '" I Manoel Bento Luiz, Maximiano Manoel graram desembatcar em segu- Baía, 25' CM�ridiQ:n.a;-lr� In-vo lltil e...à época' oportuna pa· pr.esente sItu:;tÇa9,' defend.er,::,se Virginio, Manoel Publio' de 'Araujo' !-uiz rança" n:o's· se'us portos os pr1-'Mendes, Jbão Sebastião da' Silva, Jorge -forma.,se·, que as ,festas poptrl'la-ra a ,ação" .

-

_

no caso de um ataque dIreto. de Melo e Silva, João Evaristo de Fran- .'
.

't'
.

U.m,.dece'Y'barqu'" em grandA S'o'mente· as'<pÓ'líciá.s italiana e ça, José João Galuff, João Machado Ju- qreITos carregamen OS de ma- res'em, hehra de' -Nossa Selllho-
. IV nL '" - '. '... . -_' nlor, João de Bona Castelan, João Bo- t

.

I t - r' ano' Ainda d P' 'f'
-

'd d descala..- em ,qualquer pontó do alemã estã.o bem municiadas.. nateli Sobrinho, Hélio Pinto' de Melo-;- . �na nor e ame IC .

.

ra a url lcaça<:r, na CI a e'
,

e

C'ontI'nen'te 'deve c'oI'ncI·d·l·r com M' 1···. '; ont r 'com L .- Gervásio B.onifaCio Cordeiro, Ernesto aI, falhou a esnerança naZIsta:. Santo .Amaró" estão ameaçadas.

. usso InI parece c ,a .. , José Florindo, Damazio Francisco

dei'
. � .

outras·"o'per·.a"·ço-es de vulto nos Gestapo que tem> agentes em I Freit!1s, Deamantin,o_João de Sousa, Braz, . Entretanto, a medIda.' que a de terminar, visto o arcebispo.a '

, .
.

..,
Martmho Borges, Alfredo AlbanQ NO-I

'

d
-

d a do.s Esta· .. t "d 1001. d' I doutro..s. setores da .Juta. As fór'- todos os seqr.iços e 'departa� g!leira, ��ônió MaJy;le,1 de S0,!ls�, Anf?-I..pro uç�o, e g�err .
. er eXIgI ,o.. ;0 os ucros a

d
.

E d E"
mo Petromo BastIam, Antomo FelIx ,dos Unldos- se la avolumando Joterià qu,e funciona .no recin.ças ge;rmânicas terão de s_er di- mentos, a sta o.

. COIR a Antunes, Antônio José Batista, Antônio
.

,.
'

vI'dl'das O m<lI·s.,PO'/ssI'vel e 'os I'n- 'G 'tapo est'a-o aI'n'da as trop'as I
. A,.;rê,as, Ataide PerlOirà dos Anjos, An- apresentou-se bem nltIda a to dos, festejos... es" "

.' ,
_. tomo Manoel FrancIsco, Amandio Pedro . A . .

'Í' ---_
vasores necessitam do valioso alemãs de ocupação que .' se "

. dos Santos, FI�rlndQ RQvere, Estan_islau eXlgencla de maIores orças Slndl·(at� _ ·d-, Conduto.pes de'
. Mendes, Dorvalmo :N!'anoel Machado, ,Gu- navais para a seguranca dos ;""

.
VII I<auxílio

..
das populações. dos compõem, s�gundo Informa., -&�:;:Iàt [:�du:l�nga �A��ni�o�ée �Pti�� comboios através do Atlântico Velculos Rodo'liérlo'S: de Fpolls.

'.'.''==.111.'i.'....••..=1•••••
·

g=um:==.==_ic;";:;;;;:;;;·I,I.lllr II:: c°'t.��aJo�éut���em a�;���'os, os seguintes: norte, É a exigência a que -o
.iI. Ui!' !!5:iii! 1=====11510:=_15==51::1:::1"' limllU, - Alcid�s Bent? ,da Silv�ira, José Antônio govêrno norte-americáno aca-

•""., ==== CAD
Sodre e .Antomo RodrIgues PereIra.

�.
.

'

••••
.

Os que, não comparecerem na data aci- ba de acudir -ordenando à sUa
.' T" E'

..

� H'A J' U' I ZO iii ·
.' g;.�am���������J;!�t�,�razo de 60 dias,

esquadra a tarefa d,e garantir,.-;'-
..

.

. . .•::. �
.

'-

.'

ChefIa em FlOrIanópolIs, 23. de: outl.\-, até as águas da Islândia os na-.
"

c· .

.

. 91 S.��
bro de 1941Óavid TrompowskYa T�ulois vias de suprimentos-de toda a• .

"

.. .

"iI!! ".

'._
.

,,'
Cap, Chefe da 16. C, R. .

d 'I 1.

r-, .. natureza, conSIgna os a ng a.:.'

I-
_" ,

GRA,NDE c.,,RIM·E .
i.�.!.;. "

ESPECTORANTE ENERG1CO Revés alemão terra.

NTE ANTISETlCO POR EXCELENCIA Significa isso,'antes de mais
CASAR DOE IUI· INDICADO-NAS Samara, 25"(Unitedf _ As' nada, uma firmeza: tão grande

>

É 191 AFECÇÕES DASVIA$-RESPIRATORIAS
. fôrças germânicas experimen- na atitude dos Estados Unidos

• FAÇA EXAME' M DIGO iii !J�4(J4, taram duro revés na batalha em ajudar a dominar.e.vencer
-',' ANTES PE CASAR· SE E Iii; --'

�
ft" de Malo-Yaroslavetz, na frente. os agressores, que, hOJe' em

- ,Jj.....AA. central. Os des,pachos referem- dia, toda especulação sobre se a"•
•

1=:; ..

.."..,...�OJ._ � d -

t d•;- TOME O POPUL�R '·I�; I 'D,.�A4ILJ;I..I./� se a uma-intensificação da re- gran e naçao democra a. a,
.�. .,..,-� sistência russa nesse setor, ,o América do Norte entrará .' ou

.

• , D,EPURATIVO ilil' '';:''IIJlí''·;·'''ohi*i.I!I'ii!iiidW'ifk+' que to/nou possível deter o não na· guerra é especulação
.-- i=E5. avanço alemão. ".ultrapassada p�los -fatos. Dian-

-I:: 'I�:I, I�'[R 914 iiq' s4:,milhões,!' .

,

." _;_.j c..otti, �
_

' i:.= amara, 25 (United) - Uni� ',' .. '

.-, ,�
A SIFILlS- ATACA TODO O ORGANISMO :==1 dades das for.ça� russas consegui. ,ZOR.A IDE SILV'EIRA"l(

'1->
O Fígado" o Baço� o Cor�ção,' o Estômagn,: os..

' i�i ram romper o' cerco no se_lor de - ,

.
.',

'

:

. : PirlmõeFl a Pele. Produz Dores de Cabeç_a, Dores fiii· Vyazma. A rádio governamental. _.' Cirurgiã-dentista \

O, Pánamã-DOR oss�s Reumatismo; Cegueira, Queda do Ca- II; calcula ..que as baixas sofridas até Atende em seu,Ç�nsultór.jo_ Particular à rua J<?�o: Pinto, 11 '(Sobro {t .sob.ruobelo ADeniiB Abôrtoe e flJZ ás iodi víduos idiotas. ,i".: agora -pelos' a'.lemaNes exced.eín a Diariamente elas ,.13, às, 12 horas.'InofêDsi�o 80 or.ganisllio., A agradavel Nova Iorque; 25, '(Uhi:ted)'-•. '

'

como um licôr iII 4.000.00.0 entre mortos e fe·' O jqrnal "New"York Times", '

-. O' ELIXIR' 9.14 ·està aprovado pelo D N,S.P. como _ii ridos.
•

I

C
_ U.

,em editorial, afirma. .que ,..�'o

••
' auxiliar 'no tr���e!t�ad�ri��f�iS e, Reumatismo !;!t Fuzilados 200 jUde,us. ooperatlva lT-J.lx1a de Laticínios �::�e�a:!:���e� �:�:=e��

Fi\LA.M CELE13RI,DADES MÉDICAS li:l· na Croácia . de Florianópolis
..

'

.

sua posição,. nO' momentO' de• Snbre o preparado ELIXIR A comI·osiçl1o e o B!lbo,r a- ii Zagrebe, (Croácia), 24 -

QUER PROPORCIONAR A SEUS FILHO fazer com que"as á�as , qUé• .914. devo l}izer-IheF: semprE' gradavel do ELIXIR .91<l.· rc-, :::: (A. P.) _ O jornal sérvio'
'. S UMA BOA MEREN� 'çircundam'l) hemisfériO' se ver-

• que o te'nho empregadfl, E'm com-endam-no· c,omo arma de
i·" "N V ,,' t" 200 DA, NUTRIDA DE TODAS AS SUBSTÂNCIAS NECESSÁRIAS A';' FO'R� J·,a.m"·.ll·vre... ·da ag,r·.t:1,· ......<>'0"'. ........aos casos de indicação apn- facll in8DfjQ,.para o público I":. ovo reme' no leIa que, .

, '" ,.�....&:IOII

• priada (sif,Us em varias dr no combate a 'slf:lip, qUBllda- == judeus e "assim chamados co- MAÇÃO DO ORGANISMO? PEÇA.A À COOPERATIVA MIXTA DE' decisãu - acrescentá'o jornal
• suas mllnjfestaçõe�) os re�ul de' que frrquenh mpnt.e 8- ii munistas" foram ,executados LACTICtNIOS, QUE APENAS POR $300 F_ORNECERA, Á-HORA' - foi- '�omadaIcpel0 ,,' Panamá

,

•
lados têm sido satlslatorlos, orovel�o no A:mLu :,tono �8

• pelas autoridades, em represá- DO RECREIO, NA ESCOLA EM QUE ESTIVER'MATR'ICULADO, S"'"y' senrpressão nem-insp�.. Miride,poIs são rapidos e duravt'i�. Maternlrlade de 8aota Mafia
1"

.
.

- �
I' d f 't IN, �-

• Dr. Washington Ferreira Pires. .. Dr. Silvestr{Passy. lãi' cI�n�:���:s��ld=;�s a a�e����' F-ILHO, O RICO ALIMENTO: LEITE 'PASTEURIZADO PORTADOR b��:tit:�s�--:!:�����•
.

.

-
.

.
. !iii em Belgrado, no dia 17 de .ou� DE TODAS AS VIT�N�. POR $3,00, À/HORA.DESEJADA, UM· respostá àS,àeusa�s formula-,,�.���.II."ifdmUII,nllr�I�,�UI,I�ill�� tubro,'

'

, '_ .�UAR�O.UTRO 'DE LEITE_PASTEURlZADOI .. -i ·d�s'p'or. Bêl'l1m'�;
-'

""''','A ;,�,\0i�

/

Seus.,Olhós. se_· Ressentem

•

.' daS Tarefas:' Diárias,?'

.\,. Olhos ,'faligqdos- en-,
. contram em Lavolho

, ,alivio e bElm-eatar
imedial.oa" Lcnrolho não arcUt ,

e ,d� 'nova .vid-u aos' seus'

.olh,os. 'Ulie-o, diàrla�entEl••

CODvocaçlo;El1êitoral
/'

De'l('idamente: autorizado peJa
Delegacia Regiona,� do> Ministé
rio do Trãbalhõ, Indústria e

Comércio,. convido: os:; srs. aaso ..

dados, quites" a reuD;i!lem-se.
em ass.embl'éia geral,: .. no :dia 28
'do cQrrente'mês,' às' '7 haras em

nossa 'séde social';'" sita. à rua

Demétrio Ribeiro ri. B, afim
de ,elegennos a' Diret-oria e Con
selho Fisc�l, bem' comO' o De
legado Eleitor para "8 renovação
do Conselho Administrativo do
Instituto de AposeI1tado'ria; dos
Empregados' em Tranaporte e

Carga.-')
Florianópolis, ,22:.de ,Outubro

de 1941,
ARISTIDES· MARiANO·" DA
SILVA. Presidente.:,
Modesto Galvão-se:cretâ'rio .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•••••••••••••• IP.�••••••••••••••••: ,Como DOS velhos ANTENOR . ,MORAIS
:. $...... O'AS: .temp.os. CIRURGIAO-DENTISTA
•
t·,

, • Os Judeus de Berhm I
,

.

--...:
,.' ' . "têm de usar,' nas ruas, Das 8 as J 2 e das. 15, à� 17 horas

• "

"

-Ó, "

\".' • uma Insígnia que os, dís- Rua Padre Mlguehnho, 6
• .

, • tinga' do resto da hulia-.
.

• padrões. maravilhosos, finíssimo acabamento e nidade, que a si mesma se
-

• • considera ultra-civilizada.
JA SUA PROPRIA• das, melhores fábricas do país, são • �i�=:een::sCO��IU;a�::' ee� SE,

__'_
;;: encontradas nos' balcões da : :::�: ::!��io:o:écu�� f;: �::::::...---

• • . não melhoraram nada. Os --

•

Ca�sa SAN'IA BOSA
• processos usados são os

•' .' mesmos e a Mesa do Santo

•
Ofício ainda encontra se-

•
. 'g'uidores.

:1 Díàriamenle recebemos nevídades : SàI�: �:::f1�:lf:��=�:
• • nid:de,. ir:? é,

_d� p�oâres-'
•. R n le 8 b edt �4 n' 1�14' • so t CI! Izaça<!. o a a.

• na re Ipe .

c mi ,'lI -rone li • !::s:ç�:s��:it��O�aO:ist��
• • ria, contra os processos de

••••• fJ••••••••••••li••••••'............. Torqu�mada e �eu�:�!l.ã,�.,;·
--

.
, ,

zes, sao falsas, po"r®e,.:fe� .:" ':
O,. POVO alemã o riam um procédimyen{o .'que .:,'

já não confia presentemente se eoiistde-

M'olest·I'oS
.

da Bex''-lgO,
ra um lógico modo de agir
da raça mais perfeita, isto
é, mais inteligente. Bolâs,
para tudo isso!

("Correio Português")

,

,

Dn "Tablet", de 19 de julho,
-"Um correspondente neutro,
que esteve recentemente na A
lemanha,' tra-nsmitiu a ímpres
.são de que, embora o regime,
.nazísta não. esteja: em perigo.
Imedíato

'

de
. colapso interno,

:existé;já,um sentimento perce
tível de. dérrotísmo, que não
existia um ano antes. Há igual
mente receio do nome de Chur
chill, que o' povo' germânico
ídentífíca pessoalmente com a

conduta britânica da guerra, da
mesma maneira queídentífíca
mos Hitler com a alemã. Aci
ma de tudo, 'há o medo 90S re

cursos dos Estadõs Unidos. Os
ingleses sempre se mostram
Confiantes em que podem per
der todas as batalhas, menos a

últíma: -os alemães acuam-se
obsécados pela .cónvícção fatal
de que, embora ganhem' todas
as batalhas, sempre' acabam
por perder a última. Como
muitos observadores notaram,
resulta daí a apatia com que
o povo alemão .recebe as notí
cias de vitórias.
Negociantes e logístas de

todas as especies, (escreve o

correspondente)" recusam-se

a. vender suas mercadorias, o

que significa falta de confian-
- ça e �, recordação, sempre pre
sente, doaInfortuníos 'de vin
te . anos atrás daqueles que
possuiam sua riqueza em, cé-

.', dulas e em contas bancárias

Do pranto ao canto ... alguns ins
tantes, apenas! Basta usar Cêra
do dr. Lustosa de ·ação fulminan
te contra a dôr de, dente I

• Além d;, seu
efeito ropldo e

seguro, '11 ClIra
do dr. I.usfoso
nao .. uelmo o
boco .. 6 d. f6cll
ap"cII�ilo.

CÉRA DO
-

D8LUSTDSA

\ A, gi'avidad.�
,

da situacão
, Londres, 25 (United)
,

Lord Beaverbrook admitiu que
,

a situação ,!lá R�s�ia ,é �r�:veIdeçlarando que o chefe d9--go
.

vêrno soviético havia informa
do a Inglaterrã�de que as _in
dústrias russas foram desloca

,
'

das para a retaguarda.
O informante'nada adiantou

:

sobre a capfcidade da' Rússia
'de reorgamzar sua produção

.\l$��l�l�
, '

/,
"

Cada dia de descuido
-

augmenta os padecimentos •

A irritação intoleravel,
os ardores produzidos pe
los disturbios da bexiga,
devem ser combatidos
desde o seu inicio."
, A bexiga é a porta de
sahida das substancias
toxícas e impurezas, que
os rins separam do san-

..-

.gue. Quando esse delicado 'orgão está inflammado,
soffre devido ao contacto com essas substancias
toxicas. O exaggerado �esejo de allíviar a bexiga,
os ardores e as irritações das vias urinarias devem
ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Witt
para os Rins e a Bexiga.
Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir na

.

bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias.
, As Pílulas DeWitt para Os Rins e a Bexiga gozam
de reputação universal. São realmente merecedoras
de sua confiança, POis não contêm drogas que possam
prejudicar o organismo.

.

PllULAS DE.WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA'

indicad�5 par� Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura Distu�biOll
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, todas e�fermidade!l

produzidas por excesso de acido urico,

Crédito MÚtuo Pre'dTa 1,1
------

Proprietários: J. Moreira & reia.

Outubro 6
c-

Foi pago. á prestamlsta Amalia da Cunha,
residente em Flortanópolts possui

da
__

caderneta n. :\171, oprêmio quê lhe coube
.

em mercadortas no valor de rs.

6:250$000
contemplada. no sorteio de 4 de Outubro de 1941.

dora

�---�----�-----------------.\--�------------

Novembro 4
Terca-feira

Mais UlO formidável sorteio a' Crédito Mútuo Predial
realizará. no dia 4 dtt Novembro com prêmios
em mercadorias no valor de rs, 6:250$OOO�

-

IIRADIOLUX··CASA,
DE

r

I

III�
(Um estabelecimento livre,

déntro de um país livre).
Lâmpadas - pilhas. e apa

relhos elétricos. Louçãs - vidros.
etc. Eletricidade- em geral. Ins
talações ...

de Luz e Força.
Projetos, orçamentos e cons

truções.
Péde, dá e recebe cooperCli'

firmas livres. nacionais e estranjeiros.
Rua Conselheiro Mafra n. 7
Florianópolis - s. Catari�a - Brasil.

I
ção de

Antes de comprar um
- Rádio-Receptor�

faça uma visita à firma

GERKEN & ,eIA.,
à rua Felipe Schmidt, 34

Agentes AutOrizados dcrs afamados Rádios

.p 1-1 I· L. I P S
,

Vendas, à ,vista e a longo prazo

Senhoras
e

Senhoritas
Foi recentemente instalado
na CASA OXFORD, à rua

"

Felipe Schmidt, 24, um sa

lão de PERMANENTES,
PENTEADOS e MANI
CURE, para atender as

exmas senhoras e senhori
tas. Serviço perfeito e ga-
rantido., Preços módicos.

15v'lO

TODOS OS RECORDES
COM UM VERDADEIRO

RECORd
Produto da RECORD WATCH CO.

Genebra (Suiça)

'An�í1io�à Inglaterra
Londres, (United) _o. Um

mdicio de que a batalha do
Atlântico prossegue favoravel
mente para a Inglaterra foí

posto em manifesto ao ser

anunciado que, durante o mês
de setembro passado, chega
ra� 22 navios da Cruz Verme-

, lha norte-americana, que trou
xeram elementos de socorro no

valor de 2.432.000 de dólares,
sendo êsse o maior carrega
mento mensal recebido em um

mês, desde que começaram as

remessas, há um ano e dois
meses. O valor total do mate
rial sanitário enviado para a

Inglaterra, pela Cruz Verme
lha norte-americana, excede a

28,milhões de dólares, sem in
cluir- o material destinado ao

Oriente próximo, cujo valor
ascende a 2.500.000 de dólares.

Bonitos, bons e' baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados
CO"o bom F�rlIl,eot(t Medeiros

Vende-se
uma propriedade no lugar Ser'
raria (distrito de João Pessoa,
S. josé). E' al1 o principal pon
to de negócio. Vende se sÓ.a
propriedade, ou juntamente com

a casa comercial nela existente.
Preço de oc.asião. Tratar com

o proprietàrio: Manoel Fernan
des Loureiro-, no local.

lOV 10

t.'" n

.. )

Ha sofrimentos que
fazem 'envelhecer, E as

Senhoras, que dêles pa
decem, o sabem muito bem.

sadêlo pat';l suas vitimas.

Deíenda-se contra êsses so-

frimentos, .que são evitaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.

Taes sáo as irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa, o poderoso remédio
cado organismo feminino,

_...

como excessos, faltas, pe-
riodos dolorosos, que tornam

,

certas fases do mês um pe-

traz no nome o resumo de
suas virtudes: A .SAUDE DA
MULHER e uma garantia de .

s'aude e bem-estar,

Á SÁUDE DÁ MULHER

AVISO AO, POVÓ (ATARINEMSE, I
Linha direta Porto Alegre-' Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saidas de Florianópolis às' terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às Quartas, '

sáoados e domingos'
'

Acrente em ·Florlanopolis: MARIO MOUR.A
PRAÇA 11'> !_)E NOVEMBHOI

Terrenoa no Balneário Estã sendo. jdlgado
Escolha já o Seu lote de ter como e..spião

reno no Balneário da Ponta do
.

do Leal. As construções aurnen-
I

Nova Iorque, 24 (A. P'.)
tam. A planta dos terrenos acha- i Frederick Duquesne, de 63
se com o sr. Ar! Santos Pereira I anos, acusado pelp govêrno de
que se acha encarregado da exercer atividades como es-
venda dos lotes. pião nos"Estados Unidos du-

-,-- ..-,----.---------,

rante 40 anos, depôs perante a

O irmão sofre? Côrte, Federal de Brooklyn,
O Centro Espirita Luz, Cartdado onde se acha em . julgamento, .

e Amêr, Iundadohé 22 anos, à rua com 14 outros, sob acusação' de
Maia Lacerda. 66--RtO de Janeir«, espionagem e conspiração.
mantém consultório méJico gratul- Duquesne foi acusado, .por
to. Escrevendo, declare claramente William Sebold, agente de
nome, idade e resldêucta, 'J ntsndo
envelope selado e subscrito para 1:1 contra-espionagem do Bureau
reSDosta. Federal de Investigações, que

declarou ter oferecido a Du
quesne dez mil dólares·" para
lançar uma, bomba $QbI'e-- o-pre
sidente Roosevelt' eM:. =Hyde
Park", e que o mesmo aceitá
ra a oferta. Duquesne declarou
que, na sua opinião, \ Sebold
perdera o juizo. ': :�,

CASA
Prects a-se alugar, nesta

capital, uma casa para m»

radia, que ofereça todas 8S

comodidades e situada em

ponto saudável,- mediante o

aluguel entre 400$ e 500$000
mensais. Informações nesta'

redação.

Dissolvida a orga,nl
zacão .Cachorros:·

.

de UrracaJt,
'

.

Panamà) {A. P.)·� ó)tIi-
n:s-i;ério� da E\.ucação anunciou
u- dissolução da' organiza-ção
"Cachorros de Unacs". O de
creto respectivo declara que a

org'anização"foi dissolvidá "de-
.

vido à sua similitude com ins�
tituições juvenís de tend�neias

I
totalitárias, não

cOlTespon(\en,'
-

do ao plano de restauração da
democracia constante do ;:PJ.;o- .

.' gl'âma do presidente La 011ar- 1,
iII"a" i

,
..

" -

".

�----------..; .
. .-

--

------------------------------�----....--

7v.- 4.

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações civie e comerciais
VISCONDE DE 0URO

PRETO, 70

Fone 1,277

SABONETES
,

,

Sanitário p Paquetá
contêm

CHEQUES e BRINDES '

/'

à venda na

FARMACIA ESPERANCA
•

RUA CONSELHEIRO MAFRA 4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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';-0 ESTADO'
DIÁRIO VESPF;RTINO

Redação e Oficinas, à Rua
João Pinto n. 13

'I'el, 1022 - ex. postal 139

. ASSINATURAS

Na Capital:
Ano ..... : 50$000

'.

Sl'lll(,�!l'e 25$000
'r!'imestre 15$000
Mês............ 5$000

NO Interior:
Ano . 55$000

30$000
20$000

Se 111.estre � ..

Trimestre .

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo' não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I ��os artigos assinados
_

r� �----. ----,.,- - --

Quer ser feliz ?
Em 'negocios, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que
deesja? Mande 1$100 em sellos
e escreva ao' prof. Omar Kniva,
Caixa Postal, 407. Rio de ja
neiro, que lhe indicará o melo
de obter triumpho, prosperida
de. fortuna f saúde. Não hesít-.

ORi RICARDO
·GOTTSMAN

Ex-chefe de cU'!'"
nica do

Hospital de
Nuernberg

(PrOrA. L, Burkhardt
e E. Kreuter).

Especialista em

'tirlÍrrgia Geral»

Alta cirurgia" gyne
cologta {doenças de

,

senhoras) e partos.'
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca.
Consultorlo ti rutl Trela
DO, HL(dlUI tO ás 12, e .

,

dos lb.is 16,31) Tele
phone - 1,286

I
Resídeneía â rua. Es
teves JuniorI 20. •••

'I'eíephone ••- 1.1jl

w..�
'••"•••1" _
' 1.' ..

.
,

-

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
�

Geral

ICONSULTORIa:
Rua Felipe Schmidt+Edífí
'cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e -14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilro Luz, 186

\
- Phone: 1392 -

.

\

Att'ende a chamados
14

.

'.\'"
.

•••••••••••••••••• I••••••••••�•••••••
• ••
'. .J. •
I. •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 30 DE SETEMBRO DE 19..1 •

': 106 TITULOS AMORTIZ_ADOS POR 1.315 (ONJOS :
Sociedade Cooperativa de Responsàbilidades • •

Limitada • com as seguintes combinações: •
. Banco d�-(rédito Popular e As�í(ola: PUH UKT SYM K_Af T'X TVQ

:
.

de Santa Catarina ..: �:
• I •

Certülcado • Amortizados com 50 contos •
• I-Snrs. A. Fonseca & csa., negociantes em Ferragens •Salvador Baia

•• 2 --Snrs. ANTENOR GUIMARÃES & CIA. LTDA., Rua Jerony- ••mo Monteiro, 382 -

'

Vitória, Espírito Santo
• •
• Amortizados com 25 contos •
• 3-INSTlTUTO BAIANO DE ENSINO - Salvador Baía :•• . Snr. MALAQUIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Rua João Pes-

•soa, 11 -,- Petropolis· Bst. do Rio
• 4-Snr_ PEDRO CARDOZO GUlM1\RÃES, Av. Gomes Freire, 47 Oap, Federal .•
• Snr. CE'LESTINO BORGES, FERNANDES, Rua da Quitanda, 46 1.0 Cap. Federal •
• Snra. �YLVIA B1\SrOS, professora municipal Cap. Federal .•
• Sor. VIDAL BATISTOTI, motorista e propritário da Empre- •'

za Transporte - Brusque , ,S. Catarina .

•• Snr. CARLOS MELLONI, proprietário do Paris Hotel, em Rio -, ..••Grande Rio G. do Sul
• Snr. EMIL E. LOESCHE. contodor, Travessa Tacolini, 20 S. Paulo •
• Snr. GUMERCINDO C1\RVALHO, comerciário, Rua Diogo •
• Vaz, 337

_ '- S. Paulo •
•

Snr. DR. NELSON REIS, advogado, Rua Rubião Junior, 2 -

•to- Bebedouro S. Pilulo• Snr. RENITI OTA, comerciante, Ru& Rodolfo Miranda, 33 - •
• PQmtieia .

S. Paulo •
• Snr. HAFIZ CURY, comerciante, Rua Rodolfo Miranda, 89 - •
.e Pompeia S. Paulo •
•

I mortlzados com 10 contos: •
• 91 títulos no valor de 910 contos •
· '.
• Amortizados com 5 contos (Premio Unico) •
• Snr. Manoel André, agricultor - Maylasky Espirito Santo •

: Até Setembro p/passado jà fora� �mort1zados 89.345 Contos de réis. :'. Solicitai a relação completa dos titulos amortizados, na Séde Social. ou ao
•

•
Agente ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Felippe Schmidt

•(Edifício Amélia Neto) da

: Sul América Capitalização :
• o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Outubro •

: de 1941, às 14 horas - :
• i-Este titulo faz narte da Roda AAF a ZAF e foi emitido em 8/41. •
�. 2-Este titulo faz parte da Roda UKI\ a UKZ e foi emitido em 2/3'1; este por- •
• tador já teve mais de 3 títulos amortizados nos seguintes SOrteios: 1/37, •
• 8/59 e 12/39. •
•

3 -Este titulo .fàZ parte da Roda PUA a PUZ e foi emitido em 4/33; este por. •
•

tador já teve mais 2 títulos amortizudos, 1 no sorteio de 10/67 e outro
•.no de 3/58. ,

'. 4-Este titulo faz parte da Roda TIA a TlZ e- foi emitido em 11/39. •
• •

.-------------- ...••.•....••••••.•�..••••..••.•••..•

RUA FELIPE SCHMIDT N 39,

Caixa postal 19· - Teleohofu 1083--End. Tel.• ALLJANÇA-

SUb-Ag

.•
ale em Laguno. Tubarão. (talai"

I. Blumenau e Laqes. •

. . .--------------------------------�---------------------

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
,

N•• t••••• rebeldes.� o......0IICIaIt .....
_•• ou simples. grlppes; re.ltl.des. ,.oqold6ea., __
..carro. �iingulneos, deres n. pelto .... ces'." laso....... '

• Iraquezo geral, 1••1. d. oppetit•• febre,. CONTRAT�
•• remedlo o"'olulo, herolco. que Dão t...... Elticacls....
II&! teaae dos tuberculosos lOlllaado_ cea"......I....... •
CONTRATOSSE J. rec.beu mais d. 24000 .U.stados ......
....1�oL T_nham cuidado! ,N ilo se dei ena AooeI-
... só 9 CONTRATOSSE, que r 60 t .......
}ô .......IaIU••j... T __ .....

Rua Tralano n.O 16 � Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo

n. 1 em 20 de Setembro de 1Ç)58.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A' AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de -pagamento.;
Tem 'correspondente em todos 'os Municípios do Estado.
Representante da Caixa Economlca Federal para a venda

das Apólices dp Estado de Peruambuco, cOIP sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das àpólices Federais 'e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para admínlstruçâo de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição [retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo F�xo 7�o

Aceita procuração para receber vencimentos em
. das aS,_'Repartições Federais. Estaduais e Munlcípats.

GRIPPE
catharros, constipações, escarros san-

. guineos e fraquezas em geral são indicias

gravíssimos. O menor descuido pôde
occasionar doenças perigosas, até mesmo

a tuberculose. Seja prudente: Aos pri-:,
meiros symptomas de tosse ou resfriados

tome o

VINHO CREOSOTADO
Do Ph. - Ch.· João da Silva Silveira

Atraves dos tempos e depois de apparecer centenas

de outros, o VINHO CREOSOTADO ainda é o

grande fortificante. VINHO CREOSOTADO - tra-

diciona,l e póderoso tonico reconstituinte.

...............--------------......---------

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:

.

'

'

(Por correspondência).
12 rr e zes de estudos, Mensali<lade míuims. Preciso de sgentea e re
presemantes em todas as cidades. Escreva à Oaíxs Postal, 3717 -S.Paulo

,
.

I .

bO npanOia 'C Aliança oa Baia»
----�------�----------------------�,

Fundada em 1870- Séde: BAIA
Seguros Terrestres e MarítimoS3

Dados relativos ao

.Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades' assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) .,

ano 'de 1940
Rs.. 9.000:000$000
., 54.700:000$0(')0

,�.929.719:000$OOO
28.358:717$970
b5.964:965$032
7.323:826$800

.22354:ÓOO$000

I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra FreÍle de Canaltw, Epiph�njo Jnse

d� Suuza e Dr. Francisc_9 de Sá.

Agêndas e sub,agências em todú o território nacional.
Sucursal no tJruguái. Reguladores de avaria,s nas' prin

cipais cidades da América, Europa e Africjl.
-----,

.
Agente em Florianópolis

'e A.MPOS L O 8. O & (;6.

7 'r _"1

CARLOS HOEPCIE S/A. ,COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville, Laguna. Lajes a Sio Francisco
-

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do Pais. Négócio sé
rio e lucrativo. Õtínias con

ções. Cartas à FABRICA "'DE
FOLHINHAS ReI. 601, .Caixa
3.097 - São Paulo .

Produtos CATEDRAL
, á venda na FARMACIA ESPERANCA

Rua Conselheiro Mofra, 4 e', 5 _. FONE 1.6{2
.

(Defronte à casa Hcepcke)
...............---------- -

"

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL)'-
Máquinas portáteis ftJàquinas para Escritórios

Produtos da

WiNDERER
IERIE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

com teclado -unl.ersalo ·d. , caro � com carroa de 31. 28. ti. 51.
reiras de téclas

.

, 65 8 95 em úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 27 de Outubro de 1941,

C�aví$$i__ .l. a "·'ilu-9.40$
TóQUIO, 27 (H� T.) �-- A AGÊNCIA DOMEI INFORM� ,QUE OS OBSERVÀDORES.QUALIFICAM- DE GRAVíSN
SIMA A SITUACÃO ENTRE OS ESTADOS UNIDOS-=E O JAPÃO_. SALIENTAM QUE AS, RELAÇõES ',ENTRE
OS DOIS PAíSES SE AGRAVARAM E, ESTÃO PRÁTICAMENTE NA IMINÊNCIA ,DE ROMPIMENTO.

FAZEM ANOS HOJE:
.

O joven Luiz-Henrique, filho I.
do nosso colega de imprensa
sr. José de Diniz;
- a exma.

Gondin;
sra. d. Adalgísa

- a exrna. sra. d. Jocelina
Lentz Teive;
-- o joven Gil Guedes da Fon-

seca;
- a prendada senhorita Val

trudes Alves;
- a exma. sra, Erna Schu

mann Pereira, esposa do sr. Arí
dos Santos Pereira.

sário.

Agradecimentos:
::::' O sr. prof. Américo Vespucio
Prates visitou-nos, atenciosa
mentes para agrader, a nota des
ta folha respeito ao seu aniver-

..

Batizados:
Foi levado ontem, às 15 ho

ras, à pia batismal, o robusto ga
roto Mário-César; filho do nos

so estimado conterrâneo sr.

Manoel dos Anjos, proprietário
do Salão «Minerva».
Serviram de padrinhos o sr.

Francisco Furtado, funcionário
da Alfândega e sua exma. esposa
d. Maria Furtado.

CANOA
Compra· se uma canoa bo r

dada para pesca. Informa
condições e preço à rua B«
caíúva. 52, das 12 às 2 dr·
tarde. Urgente!

6-v;-3

Lancou tudo
O quem tem

Londr.es,27 (U. P.) - Anun-
. ela-se que á Alemanha descar

regou o máximo de sua poten
cialídade bélica, simultanea

mente, nas diversas frentes rus
sas, afim de apressar a conquis
ta da Rússia européia.

• 3 ve.z:es mais concentrado
• Dá novo brilho aos dentes
• Evita o mau. hálito
• ·Custa menos --·Rende mais

* A higiene dos dentes não se deve limitar ao

lado externo - o do sorriso.. Deve atingir .o

Ponto Vital, na junção dos dentes, onde se for
mam 80% das cáries. A espuma de ação ultra
penetrante e anti-ácida do novo Creme Dental
Gessy, protege. os dentes onde a escôva não

chega, destruindo os germes causadores da cárie,
combatendo 'a fermentação dos resíduos alimen
tares. O novo Creme Dental Gessy clareia me

lhor, purifica o hálito; evita o tártaro. "E' mais
econômico: - basta uma pequena porção sôbre a

escôva. Use-o' de manhã, ao meio-dia e à noite.·

. ..' . . �

""'fi"
.' Tubo 3$OQO

OuçaNhô Totico de 2.a a 6.a feira, nBS -

J..: '

no Rio e S. Paulo i
rádio! Cultura (8. Paulo). às 18:30 e j@1

-
. ".

22:15, e Ma.yrink (Rio),.à:s 18:30 hrs.
.'

�-'�"':J��" r, ..' .

(Marca registrada
._

" eC-OnomlZa-Se
•

.·..,.· .. _f· tempo � dinheiro
,,-:_- -,�/:'-�-; ...... -:.... - ��!�i{f�-'?,._..'''::;'···

.

I
COM SUA ESPUM� DE AÇÃO ULTRA- -·Vida Esportiva .�

Vida Social PENETRANTE E ANTI-ÁCIDA A��a���,��.�T��e!�2,H!�. � "".§
_

•

mado da F.C.D., duas impor- �
,

- ;�i'Lcr' .

• -"'. tantes partidas de futebol, pro- � oP (Jl,U'"'-
-

li'f,j

movidas pela"Caixa Beneficente
.

-

.

7

M,,'RIa dmslal
' dos Empregados no Comércio, � "1.; �

f'-t
.... ' ......... 'i �., em homenagem aos comerciários'

....

da capital.

q.
.,.,.,. A primeira delas, desenrolada

ESSY entre as equipes juvenís do

•.
.

•

<1:
" Avaí" e "Figueirense", primou
pela razoável técnica e pela con

duta demonstrada por todos os

peleiantes, os quais' se ernpre
l t

garam à fundo pela obtenção da
vitória. Após,.· o renhido com-]
bate, sagrou-se vencedora a tur

ma do "Avaí" pela con tagem
,J de3al.

Às 15,30 horas, mais ou me

nos, sob. a direção do técnico
Cesar Seára, servindo como juiz
o sr. Carlos de Campos Ramos,
é iniciada a porfia entre os dois

. 'j � combinados que derrotaram, ulti
mamente, a seleção do· Estado

,.'" , do Paraná.
Em verdade, o jôgo não foi

bom, muito especialmente em

" ). se tratando de conjuntos, que
.

c"
'

foram preparados e treinados há
quase 40 dias. Julgávamos en

.. ]. contrar os conjuntos em apura
'j do estado técnico, como, tam

bém físico.
Possivelmente, o vento que

soprava . rijo, contribuiu, em

grande escala, para que não
assistissimos a um pré lia abso
lutamente notável, que nos dei
xasse cabal impressão de real
aproveitamento ..
Muito embora o resultado final

de 2 a 2 denunciasse a equiva
lência das forças em ação, não
�9nseguii.i,dishir'çar a pobreza do
jogo apresentado.

.

Havia "eleine'ntos completa
mente 'irr{!conhecíveis,: e'OS que
mais se sàlientaram não pude
ra,m conquistar' além dá nota

"plenamente"; E' de supôr, tam
bém, não haverem alguns dos
.jog'adores posto em prática todos
os seus recursos, poupando ener

gias e, até, mesmo, evitando
contusões... O fato é, que não

Ir''a-o por todas ro'ta's :e��ed!��. produção, com tantos

,

Os quadros obedeceram à 'se-
. .' guinte constituição:

Nova Iorque, 27 (Reuters) 'que os suprimentos continua- . A: - Luii; Pinheiro e Chinês;
- "Não vamos abandonar a riam a seguir para,Vladívosto- Fateco, Baia e Beck; Chocolate,
nossa róta de suprimentos para que, bem como através do Nizeta, Hélio, Dircêu e Neri. BOX
Vladivostoque, apesar da CO-I Atlântico. A nossa orientação B: - Vadico; Lico e Iêiê; Ar- O b

'.

�

d C
. �

M' .

t
'. . REGATAS oxeur-amador ; Francisco

munícação a .0mIssao �rI- I
consis e em u�ili.zar todas as ró- tur,. Fred (depois Luiz lI) e

.

Carioni foi à redação; do jornal
tíma, que parecia ter sugerido

I
tas para a Rússia". Carlinhos; Schurmann, Ico, Loló, O C. R. «Flamengo. venceu "Dia e Noite" declarar aceitava

essa medida", - declara o sr. . Forneroli e Brito. a competição náutica realizada,
Raymond Chapper, comentan- .

<,

ontem; rio Rio'.'
o desafio que, para' a próxima

do a informação,' segundo a UCO CONVOCADO realização de um "match" lhe

1 d
.

t DA" M
. CIRCU'ITO DE SANTA FEl dirigira, por esta secção, 'o bo-

qua to os os cargueiros rans- r. ntônlo oniz Desde sábado, está nesta ca-
.

.• d Ad
.

d terí I d '1' xeur-arna ar
, emar Cardoso.

portan o ma erra e aUXI 10

d A pital .0 último elemento convoca- O grande «Circuito 'de San-
para a' União Soviética parti- e ragão do pela F. C D., e ontem ta-Fé», na Argentina, foi ven-

Vemos ver quando e como se
d

decidirá o encontro.
riam de Boston, a começar e ME'DICO mesmo foi estreado, sem haver cido, brilhantemente pelo nosso

.

TAMBnl EM VIDROS D� 3 TAMANIWS hã
.

. VAD
,aman a. ���--------------------------------�----�------------------ �==.�.

A 'II - -

A b"A satisfação do governo de Cirurgia e Ortopedia, C t
.

d d.·....gencla cc rgu5» 50 Tóquio com as primeiras notí- Clínica e Cirurgia 'do a'r é).zes '. '. o· .'
.

1"avigilância policial cias dizendo que o govêrno.dos torax. .

Rio,27 (C; M.) _;_ A agêncía Estados Unidos havia recuado
I

CONSULTORIO:

I"Argus" solicitou ao chefe de ..

s a ajuda a' Rússia Ie enviaria a u 'Rua 'I'rajano, 33.Polícia licença para funcionar de preferência, pelo Atlântico HOJE Segunda-feira HOJE
como Sociedade de Informações e não pelo PacI'fI'CO, afim de os Dlarlamente das 15. às \

7 ti
�

. oc::DX'IOODlXXJDQDDDra:alaaaDaDODDcDIXJDDIXJDQDalXJDDDaCl'.)�cmaaoaocl:JDDDOClDClm�"""'CDJDDÔ�I:IaDI:IDm:Ia.ClliXJtJUUaOac""""oaac""""""",,,,,,,,_ .(

Comerciais. navios passarem ao largo da' 1 oras. . -0- _.
_. ""'"'":""10__ r

Despachando o respeetívo róta japonesa, não será de lon- RESIDÊN'CIA: CINE ODEON' -<>-,. IMPERIAL,
I

processo, o major Filintod Miil- ga duração, - acrescenta o ar- AV. Hercílin • luz, 189.
.

.

- FONE 1602 - CIN,E -REX - FONE I5S?'-
ler deferiu o pedido, des e que ticulista. \ Tetetone- n. 751. A's 7,30 horas - FONE 15S? - A's ],30 hora s
as Investígações da' referida "Com efeito, os funcionários

.
. >

sociedade sejam de'caráter pu- da Comissão Marítima disseram ------------- .Iohnny Apol'lo ,A'S .5, 7 .e.9 horas .

Que sabe voceA deramente comercial e que seus

O I �

. agentes não desempenhem ) com :!,yrone Power e U limo rebelde
funções de investigadores po- O ARAUJO OLH.OS, OUVIDOS, Dorothy Lamour . amor
Iícíaís, r.. ' �NA'RIZ-, ·GARG:.·ANTA

com John W8yne e Claire M' 'ê:.
T com erle Oberon e MeIvyn

Em seu despacho, o major ---------- Complemento nacional D.F.B. revor

Filinto Miiller mandou notifi- Especialista; assistente do Professor Sanson Os Três Ursos Complemento nacional D.F.B.
Douglas

car a requerente de que a do Rio de Janeiro.. (Desenbo Colorido) Complemento nacional D.F.B..
Ag'ência permanecerá sob a vi·

d O à
. Fox Movietone News Preço único ... 1 $500

'

gilância da Polícia, cessando C It Pela manbã, as I s 12 (jornal da guerra) Adeus Viena (Sbort)
definitivamente sua licença ca.·

(} n '! U 6 S: A' tarde. das 3 às 6 Preços: . Livre de Censura Rita Rio e sua orqu-estra short
so suas átividades exorbitarem Consultório: Rua Vitor Meireles', 24. Fooe 1447 2$500 - 1$500"","," e 1 $000.

_. ... Preçós: 2$000 e 1$500
�d�õ�s�e�t�o�r�c�o�m�eI�'C�i�a�I.�������������������������������,��.������Igm�p�r�.�a�t�é�to�a�n�p�B��������������������L�i�v�r�e�d�e���e�n�s�u�ra��.�./

IEcos e·Noticias I
Registando amanhã, 28 de

outubro, o "Dia do Funcionário
Público", o presidente da Repú
blica resolveu autorizar" ponto
rácultativo" nas repa"rttições pú-
blicas, " .

A propósito, o exmo. sr. inter
ventor federal, dr. Nerêu Ra
mos, recebeu o seguinte tele
grama: �'Tenho o .prazer .de
comunicar-vos que o presidente
da República resolveu autorizar
ponto facultativo, dia 28 docor
rente, consagrado ae funcionârío
público. Cardeais saudações, Luiz •

Vergara -:: secretário da Presi--<i
dência",

.

•

A gloriosa Marinha dos És
tados Unidos da América do
Norte vê passar, hoje, com justa
satisfação, o seu dia de festa
própria.
Êste ano, o" Dia da Mari

nha" "yankee" não se restrin
girá, somente, à comemoração"
de uma data dessa classe das·
forças armadas, e será,' 'tarrt
bém, como bem disse o' preclaro
presidente Franklin D. Roose
velt, chefe daquela nação amiga,
o "Dia da Defesa Total" re

memoração dos princípios sãbios
daqueleilustre estadista: A Amé
rica do Norte, bem como todas
as outras nacões americanas
deve estar sempre em guarda:
não só por si,. mas pela harmo
nia e civilização demoerâtica de
todo o Continente."' .,.;... .

-. � - '.

TOSSE � BRONCHITES?'. "

ELIMINA' FORTALECE'. .

compatrício Oldemar Ramos,
Manoel, de Tefé não tomou

parte nessa competição automo
bilística por estar seu carro em
máo estado de funcionamento,

-

c:I?alegria' � inlânciP dei
xa de ser a lase mais' bela
da vida. E sem digestão fá
cil. seguida da nutrição ade
quada. não -pode h.:xver ale
gria, Isso se consegue com o

uso do NEScAo, o alimento
por excelência.

comprometido o team.

Trata-se- do bach-direito Lico
destacado defunsor das ASVI e
que já atuou no quadro do Vas
co da Gama, dei Rio de Janei
ro, não sendo efetivado.

. E' bem possível que venha a

ser um dos titulares de nossa

seleção.

JOGOS DE ONTEM
No . Rio de Janeiro: Vasco

1 x Fluminense O; Flamengo 2
x Madureira i O,. Botaíogo 4 x

Bangú 3.
.Ó. Em S. Paulo: Palestra Itália
2 'x"América (do Rio) 2;
Em Santos: Portuguêsa 2 x .

Espanha 2;
Em Buenos Aires: River PIa·

te:3 x Boca Junior 1; São Lo
renzo de Almagro 1 x Atlanta
2, Huracam 4 x Ferro Carril

I

Oeste? 1.

CAMPEONATO ARGENTINO

Lavando-se' com' o sabão

'''VIRBEI! ESPEOIALIDADE"
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE

. ,

O campeonato argentino de
futebôl foi vencido pelo River
Plate. Em segunda", colocação
aparece o São Lorenzo de AI
magro.

.
•

O V,�.&A ••
, ,�C(A; .

. -'.' ".
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


