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, MOSCOU, 6 (U. P.) _. OS MloJOS POLITIOOS RUSSOS SÁO DE OPINlÁO Q E HITLER OR~ENOU AOS SEUS GENERAIS QUE SEA~I.)EREM 

DE M~ÇOUz,\TtAMANHÃ':D~TA . ' Ql'E SE CmlE.'''ORA O 24 ANIVERS~~19DA REVOLUÇÃO RUSSA. O VICE·COMlSSÁRIODAS RE
LAÇ()ES(EXTERIORESEp()RTA,V9~cAIJT()RIZADO. SR. S. LOZOV IV, 2 .DEJOPINUO QUE ESSAS ESPERANÇAS DO SR. HITLER SÃO IW· 

SÓRIAS,COMOTA~IB~'1 O FORAM os DE\lAJSJPLANOS PARA AGLIERRA CONTRA A RUSSIA. 

o·.·· Coli...eslo r.unldo A" da cosi... v..... 
·lnd4lllnld.....nl. I os sulHlulrlno~ 
Washington, 7 (A. P.) -	 Toronto, 7 (A. P.) - O mi

Circulos informados disseram I nistro da Marinha, sr. Angus 
que os "leaders" governistas Mc-Donald, declarou que sub
decidiram manter o Congresso 1 marinos alemães estão "ope
em sessão indefinidamente, em I 	 rando ao largo da Terra Nova, 

podendo ser vistos da costa".;!~~~~sda J~i~:~:n~~:~~:~:~:ril~.~~ I 	 O titular da Marinha cana
nas. Houve surpresa geral em o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA dense fez essa declaração, 
face dessa decisão, lauto llUlis quando os jOl'l1alistas lhe peDiretor·gerente: Altino Flores 
quanto alguns leaders da Ca diram para fornecer novos de
mara dos Representantes ha talhes, sôbre o seu relato na 
viam falado anteriormente em Camara dos Comuns à noiteANO XXVII Florianópolis- Sexta feira, 7 de Novembro de 1941 N.8392 
encerrar as sessões até o riUl 	 passada, de que. os navios caI 
do ano logo que fosscm deeidi nadenses haviam posto a pique 
das as questões da Lei de Neu vários submarinos alemães. 
tralidade e do {"ontrôle de pre Um «'rue» para retiràr da "Pode-se dizer que há sub
ços. A ~velação foi feita ao marinos mesmo ao largo da 
mesmo tempo em que se noti  Terra Nova, e que se achamRôtas as represas de DonRússia os alemães•••
ciou qne o sr. Saburu Kuruzu. Moscou. 7 (H.) - o at'ontel'Ímento 1mportante na bacia realmente á vista da costa",
ex-embaixallor do Japão na do Donetz foi o rompimento das represas do Don, ordenado disse o sr. Mc-Donald. "NatuI"ronteira suiço-gcrmfllliea. 7 (Hc'uters) - Informa-se que 


estão f'endo }pvadas a eft'ilo ne~odaçõ<'s entre a ...\](')11anha. a
Alemanha, estava a {"aminho pelo lnul'echal Til110shenko, C01l1 o fiUl de deter a ofensiva ralmente, nós os atacantes, on
dêste l.ais. viajando em avião. Itália (' o govt'j,rno dp \~i('hí 110 ~pnlielo ele S('1' ("]aho1'ada nIna alemã que já SP aproximava da eidade de Rostov. Repetiu o de quer que possamos encon

('arta qtw ~.;prá U111a l'e~posta à "carta do Atlánti<'o" fixadana qualidade de enviado esp" lnarechal 1'hnoshenko o lUCSlllO ~esto do 1l1areehal Budycuuy. trá-los, assim como os nossos 
{"ial, com a tal'efa de envidar 
esforços para U111 clltelldhncn durante a eOllfl'rêueia dos SI'S. Roosc\'clt e Chllrdlill em sua ~~ll~~::lrd~~~\~r ;"l~'o~~o~~~:~~~t~l: t~el~~~~~~l.)er. quando os alcluães aviões de patrulha do comando 

('Iltrevista no oecano, O sr, De Bl'inon. ('Oln êsse objetivo, vi costeiro. Geralmente, nós os 
sitou l'CCcnteluente o {}ual'tel-g(,llcral do sr. Hitler.to entre o Império NipônÍl'o c As primeiras notÍ<'ias recebidas em Cuibishev declaram encontramos pela detecção, e 

os Estados Fnidos. Alguns par que as águas do ])on se espraiaram por centenas de milhas,Assim, a Alemanha, a Itália e a I"rança de \'iehí »roeJama	 os atacamos com cargas de 
lamentares qualificaram a si 	 até o ~rar de Azov, e que milhares de soldados alemães e gran profundidade".riam a Europa solidamente unida sob a direção da Alemanhatuação COUIO U1lluito séria" c 	 de equipamento de guelTa foram colhidoll pela inundação.e rcjeitarianl qualquer interfel'êneia anglo-saxonica nos assun	 O contra-almirante percy
deram a entendeI' que não mos

tos curollC'us. Caso os anglo-saxões rejeitulu êsse luanifesto, a 	 Nelles, chefe do Estado-Maior 
trava nenhu11l siual de melho França de Viehi e a Itália prOllletcl'ialU enviaI' várias centenas da Armada, aprovou essa de

de lllilhal'cs de so!dados para :l f1'('nl(> oriental. afiln de per claração, e declarou que "osria. 	 Dra. Josephina S(hweidsonulitir que o Heieh possa retirar as tropas gerluânic-as dali e alemães sabem certamente por 
ataea1' iluediatalllente a Grã-Bl'('tanha. Todas as infol'luações onde andam".

Eslio J6 c.v.ndo 
Irlne".lr.s da Aleluanha COUCUl'UalU unallimell1Cllle elU iUllical' que essa I , MEDICA)(os(,ou,7 (H.) - Os alemães invasão será tentada na priUla\'el'a, quaisquer que sejaul as D'oenças de senhoras e crianças.

estão cavando trincheiras em perdas gcrmilnicas. e que a "iôes de transporte de tropas estão CONSULTAS: dils 10 às 12 e dilS 1ft às 17 borils Det8CilS d. e.YIMI.
l\Ialoyarosla,·ets. ao mesmo 811az e'........RPndo I'onstruidos afim de transportar 11111 número de soldados RUI F. SChEdl. 39 (lOb.' 

('omo fortalezas. protegendo	 Or. NILO VDTU...I 
os com metralhadoms. A serra

tenlpO que usalll os t31ltlUVS inacreditayel para o ataqlle às Ilhas Britânicas. _____________________ 

Assistente do PrGf. J. Kóí
ção dessas posições, pelas tro Os alemães batem em retirada do Janeiro.Rio de 
pas germânil'as foi coberta pe DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO E-peciallsla do Departa
lo fogo das metmlhadoras e 'fluihi.'l(,\", , (I'. P.) - .'oi 11I11111Clu410 (lue as t~ollas rug· mento de SaUde Pública
da artilharia pesada. sus I'stão U'·UII<;1111t10 IIU nUl'iu tio 1I0netz e Ol'llparUm novas de FlorlanópoUI'I.ClINICA GERAL llOsl!;4ies. '1'8111"(>111 SI' Infurlllll I1 UI', nus 11lUnUls 48 horas re· Consultas das 13 às 15Cr.se. O nÍllllero I'UDflul.tl1rum elu. 11 ml1lur lmrte Ile ('uUnln, segunllo revelou horaa. - Diariamente. _ .u.rrll...lros DOENCA8 NERVOSAS esta noite o sr. I,ozu,·sky. Consulto R. Trajano 33

1IIoscou. 7 (R.) - Os bandos . ~[OSI'OÚ, .. (A. I'.) - A rádio IIUusora Ile XoSeoll Informoll Sobrado. 
. ~!i! guerrilheiros, que estão ope Consultório: RUI Vitor Nlrells, 28 - Das lia às 17 borl• 41ue I1UI11 set6r da 11111'111 tl6 n6l1etz, I1S ul1ldades suvlétlcas 1'4111- Residência R. Esteves , mndo lia llolda\"ia· e l1a Bes Rlildlacil: RUil Almirlatl Llml'o. 38 - Tel. 1519 t1nuarum Il,.,Je o a,·anço recentelllente Iniciado, tendo us ale. Junior 135 - Te!. 742.
sarabia desde hã três meses jã mães hatldu em retirada, deixando em sua trilha grande ni. 
atingiram tal IITopor<;ão que mero Ile morto~ e de elJulpamentos. O lucutur anuncloll ainda 
têm de sllbdiyidir-se em diyer- que a luta em Tula está llrussegulndu, mas disse qlle "41 Inl. AretIeI{lo do sr. li GunIII 
80S grllpos para Jloderem oJle mlgo já niio está lutantlo ~om o mesmu ardur ~om que Inl~lou pari prefeito de MoVI .... rar, mantendo, entretanto, es	 11 ofensl\·u".10.000 toneladas de bombas Nova Iorque, 7 (Robert N.treito contato entre si. Strudevant, da Assoc.ated 

CASA l't((SCElANEA. dislri Londres. 7 (U. 1'.) - Informa-se em fontes autOl'izadas Press) - O sr. Fiorello La 

buldora dos Rádios R C.A. Vi· ~~easo~lea~~~lt~~l~~~s~e~~~at~~~'I~a::~~i~I~~l~~a~~~~la~~~ogu~~::~~ Dr. SAVAS LACERDA 	 ~~:rd!are~U!~rI~~~~~~~:d::o!í~ 
~?:ia~:.lvluJ?s e Discos. - Ru" o último trimestre. Ocullsla do Cellro de Saille ••e R."III dI' CuiIIalle alto mundo americano e nas 

A('rescentam as mesmas informações que os aviões !lo h-IaIHDO do Strv\cG do Pnllalr LeIINu FIrnIn • u-llllllúll dai camadas )lOpulares como "um 
V.I v.r se conserla ('omanclo ('osteil"O e os aparelhos de ('aça durante ° mês de 011- Stn\cOl do !Ir. llüritl dt AIIdr•• (l1li1 • 1Ir. PInIn a-. IS••••·.1 dinamo humano" e que, tam

• sltu.Cio 000 tub!"o passado realizaram em média dez ataques por dia contra Cllnic.. elrural. _: OLHOS. OUVIDOS. bém o transformou num dos 

Washington, 7 (A. P .• _ Os a na~~:~~;~~o il:lit:~i~~~, '~:::llll;:;,~Ic~·i~~~,~C~'\ ";o:~:!~:!C~ôbre os NARIZ • GARGANTA ~::!~t~r~~o:~~!:~a~: ~~rapr:~ 
meios ofidais desta !:apital re- na\"ios d(' ~uel...a alemães "Gncisenau". "Scharnhorst" e ~:~~: J~~~~I:e~~~elM~fr~~·7~~~~~R~~J~phOr~~: defesa do Jlais, foi reelelto)lOr
ceberam ('om interes"" a infor- ··Priuz Eugeu". que se acham em Brest. Dizem ainda essas mais quatro anos prefeito des
mação de Tóquio. segundo a mesmas fontes que desde que éss.>s <:ouraçados se refugiaram ta cidade, a maior dos Esta-

qual está viajando para os 1~8- no ref"rido porto foram efetuados entre 1.500 e 2.000 YÔOS Jlor dos Unidos 

tados Lnidos. por ,·ia a"rea. aviões de .....,·onhel'Ímento e de bombardeio sôbre o mesmo Grande comboio IDon.llvos cios sÍICIllos É Flor;Uo La Guardia o 

11m em·iado !'spedal tio .Japão, pôrto. C....ou a Arcan..1 "ol.n_s.s Ilritneiro homem que entra no 

Hr. Saburo Kllrll811, '111" '·em a lond.res. 7 (Re,:,t~rs) ---:, Um Lon~res, 7 (R.) - O PrinCi-1 terceiro período como Jlrefei
;;:~~il!~~::sP~('~:~.:s~,~;':~·:,~ç~:;: D ARAUJO OLHOS OUVIDOS dos maIores combOlols que Ja fo- pe Bem~ard, da Holanda, en- to de Nova·Iorque. 

tcndillU'nto putre o Império r. -" r~"! escoltados pela Marinha Bri- ~~g~~e~:~~n~:5.~~i~~:~i:s~ GU~~:~ór::i :: l~~~:~IOvo~ 

Nipôni('o e os ~Jstados Luidos. NARIZ, GARGANTA tamca, transportando aparelhos .e terlinas, produto das coletas sôbre o candidato o)lOsicionis-

O n"partamcnto de Estado Es.peciallsta, assistente do Professor Sanson pessoal da RAF, bem como ofl- feitas entre os holandeses de ta. 

~:,:;,,~~~ ~'~~:~:.::~'~s'~~:·:,~:~~~oa~ do Rio de Janeiro. cinas completas. chegou a Arcan- todo o mundo, afim de adqui- -M""""'0-=I-o-r-.--:6:-1-.-o-cr-ÍII
SI". ('ol"<lell T1111l ,1pdal"aram gel, sem ~ pcrda .de u~ só ho- ~~ti~~r:o:~.t:~tro~:~ cg:leS:: Por greco de telsllo. ve•. 

qlle. qll3nl0 IlH'UOS se falar na Cc..nsuItG 5: rel~, ~~r~~~' d~~R 3

lOà/s 
ij t2 mem: A YI~gem fOI realIzada sem que foi afundado quando do de·.e 1IIIl. lIe 10 ar. Tratar 


atlla1 situação pnlrc o .Japão c Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 ter SIdo aVIstado em todo o per- ataque alemão a Roterdam, em cem L. AI.eldl. re.e 1321. 

;:;: ~~:,~~I(;~a~::.;:::o;~;:'::~~:~~:I"~~= 	 curso qualquer avião iinimigo. 1940. IS v. - 9 

c;ões. 	 .....d.s_ do a.ldIComo esta' a lia'118 aI ••••••••••••••••••••••••• Asr.Limoense • - Moscou, 7 (R) - Foi hoje 

Esporte Clube 1,,,",II·4's. 'i (UI'lIlm) - }:lI1l1rti~"l'ul.Ii!·II'lu 110 lll'rlíulieu : FILHA I MAE I AVO I : ~~v~lf:i~i~eJ!a~~~~le~';;.~~~=
"X,·,.. W.. rl..... " j .. rllulislll itlllillll .. ("11:10 .\. 1'1'111", milito eo. • • • • • sa, os ale~ã~s jã perderam cer

De ordem do sr. presidente nh4'4'i,l" 4'111 1;4'114'10.... 4' '1114' f .. i 1I00M.. it ,h·h',nlçíio Itlllht1l11 IUI • Tod as devem usa1\" a • ca de 4 mllhoe~. de hom«:~, e~-
convido ns srs. s/lrl(1s f' f"Xm~lf:;. fll!!!!!n '·UH'-_"·;'''.';'' 'In P";o;, n,'lrmn (!11f'. nu lt!iUII. não é seç;rcdo • ~ • ~re mortos, felldos e prlSlonel.. 

famlhas, para aSSIstIrem ao BAI- lIuru nhll!'u{'m tllU- 11 Ind.·Iu-u4h"·n('h, !In ]JUi~ é Nllll))leslncntc I • • lOS. ~ 

LE_ DE CHITA: cn; come~o- 11""';11,,1. li "lI1hlll,,,oI,,r ""'lIui .. 1.. 11111 1>1111,. lUIS dcllherl1ções ~~"\CZi li!fW Quanto as perdas .na bata
raçao ao 10·· ~mvcrsarto de,te ,I .. ~·IIhit...h· .II,4'lsIII...4'111'"1111 .. 11l~·IIr 014' h.. llrll, I' (o rl!l'ehldo 1101'. • lha de Moscou, .de. acordo com
U!II.lt.liiliiJ\J".J:'..(!,.
Clube, que sera levado a efclto .'111"..11111 s4'II1I,r4' '1114' (, ,h'h'rll1itlllol .. IlUr 1I1t1l'r; 1ll1lS, ';>llIe1lte • --- - --- _ _ ____ • 	 os calculos prellmm~r~s, entre 
en: a noile de.8 d? corrente. 1"1","10'.'"" "hllll1,"I"s 01 .. 11tH"', 'I I!1.1IIdo )ul!UI l·oIlHmicnte. O • (OU REGULADOR VIEIRA; • 12 e 13 de outubro ultImo, nos 
(,abadol com mlCIO as 21 horas . . "l'tl4·uh'11 4' ..U4"1 tu· r4'wlllll,lo 'tlH' JII h'm ,1,10 l'uldlldoSlI1I1Cntc • • ~e~ores de Voloc~lamque e Mo

lndlspensavel a apresentaçao "Xllmlllll,11I 1111 .\II'II11IUhll li JI""ihilidlld4' dI' ol·ulllt.r 11 Itllllll por. A MULHER EVITARA DORES • ,Jalsq~e, os alemaes perderam 

do eonvlle·A DIRETORIA :;.::!:.'::li~;·,:·U:.:'.~~:.4;::;;~;:': 'IIH' 'os illSl'blll' ""0 ~shio itlSllirlllldo 11 • Alivi. lU CóliclI Uterinu • i2ri~~~,~::~dee~~~ec~~:~~sd: 
2v 1 	 • Emprega·se com vantagem pa· • assalto, 200 aviões e grande 

_.. GUam-evacuada- •· 	 • (li'. ~~s ~~~Ç~ia~:r ~:riJ~~~f~la~~d:~;S • nú~~~~~,ca~shÕ~~fensores de
Dr. MADEIRA NEVES médico especialista em • . ~.Irl..O· I>hGrus É calmante e regulRdor • Moscou estão novamente em 

Washington, 6 (Uniled) • ~ rt"'t,;, deSRAR .funções. • face de novo assalto das tropas 
Sabe·se que o governador naval DOENÇAS D')S OLHOS. FLtIXO-"EDATIN'\, pela sua • inimigas, ° qual é enfrentado 
da ilha de Cuam ordenou que re· . '- _ comprovada eficácia, é muito re- • com o máximo vigor pelas for
gressern ;lOS Estados Unidos as cllr"V).rlf:' Aílt'rltlç!l~rn{'nto (' Lon~u PrAUca no H~o de JaDelro. celt~d8. Deve ser usada com • ças ~oviéticas.. 

f I d I d I d·· Pela manhã: das 10 as 12 horas 1-. •• confiança. • DIvulga-se ,amda, de fonte 
amí ia, o pe"oa a armar a Consu Itas ,arl~me,ntv. à I!l rde: das 15 às 18.horas 8 • FLUXO SEDATINA encontra· se autorizada, que as perdas ale-

p O~ civis de nacionalidade norte- :on'-ullllrJr< r~tJll .1, a,' l'lTltn n t, t'oohrudo - l'ono: 1467 1.... e-m toda parte. • mãs na Criméia ascendem 
amerirana. residenlr, na meneio· ((,·,idi·flei,,: 1(ull I'rpsidt'nle Coutinho. 2:1. cerca de 90 mil homens, ent\"~I. 	 •
n" rlo iH," 	 ••••••••••••••••••••••••• mortos e feridos. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Oque- representa na real-Idad"ti 'a: OS .protestos sul-ameriGln'DS:'. ~ li Berna, 6 (Reuters) - Segun- , da intervenção do embaixador do 
':;" ," do ~ correspon.dente e~ 8~~Iim I Chile, a Wilhelmstrlue admitiu a-tI'. do 'Neue Zuerlcher Zeltung, oI . "d . ,: " " " \ ;; ' ,'" k', , ' Ministério do Exterior alemão ad- p~ss,b,h ade .de que Olltra. .. . . . ! I i, 'r . 'i ", mitiu o. recebiment? dos pro~es- ~:esa::~:emer:~d:::ar~:~:-.~~:: 

, " ' " tos enviados por diversos palies " " d Onova or em e I er ::,~:'~I;;. &:::.fA~ I::~., ;",............. d. 


As recentes tentativas de sa- Por ESULU M. SURMBERGER, conhecida Jornalista, que Alemanlla, sob a direção de 

, :ta~~~e~a~~'~~~~' ~I~~~~~~ visitou por d/versas vezes a Europa e assistiu como correspon· ~~:~t~l~;e:;;asa~!~iad~o~~~~~;,f~ 
lováquill, Holanda e Jugoslá- dente eSJI.8Clal.as con~ranclas Pan-~mericanas de li~a e Havana. alemão Terboven. Ninguem dis
via fizeram com que certa~ Foi tambem vice-presidente da .~Iga d~ ~om ViZinho dos Es- cuOrá que Hitler exerce um Cio· 
pessôas exclamassem: "Parece i tados Unidas.. üte seu artigo e o primeiro de uma série de minio efetivo sôbre Mussolini 0 

que a, "Nova Ordem" de Hitler dois. «opyright da Inter-Americana, direitos cedidos ao ESTADO). a Itália. Estabeleceu-se na1I 

não é o que os povos dêsses pa _ Croácia um I'eg-ime "autono
'ses desei~m", O,utros .afirm2m do discute se HiU!'r poderá e ma político e industrial da mo" mas o mesmo ficou sob a 

que a Idem de Hitler sobre uma Iquel'erá realizar obra constru- "Nova Ordem", mediante es. bota dc Mussolini, que 1'01' ' ua 
"Nova Ol'dem" não é errada. Uva na criacáo de uma "Nova tudos e análises de atividades vez deve curvar-se ante a '"07. 

Os que, assim.pensam_declaram Ordem" na Êuropa, quando ter e documentos nazistas, Pensa que vem de Berlim. 
que Hitler amda nao tentou minar a "'uerra, Einzia escre- êle CJue Hitler copiará os me- Os alemães noticiaram qU(' 
in~roduzir essa "N~va Ordem", ve outro iivro para f~rmular todos de Napoleão, pondo em Roscnberg chefiará o govêl'1l:l 
poiS so~lel~te depol~ de dern:o- novas advertências. O titulo vigor as seguintes medidas nos a ser restabelecido na Rússia. 
tal' a Russm e a Gra-Bretanloa desta obra recente é "A Nova territórios ocupados: alguns Os Quisling ucranianos se de
o Fuehl'el' se dedicará ~ tare- Ordem de Hitler na Europa" e serão incorporados ao Tercei- siludiram ao verem que nada 

ta de estabelecer essa ~ao pro- em suas páginas o autor afir- 1'0 Reich; outros serão gover- receberão, 

pal3:da ordem nl!-s ~açoes su!>- ma que os povos situados fora nados por regimes amigos. Tais medidas tomadas peja 

metidas, que ate la esperamo das áreas ocupadas pela Ale- fundados pelos nazistas e sus- "Nova Ordem" não terão carac

p~~ientemente que o supremc manha demonstram ser muito tentados pelas suas baionetas: ler temporário, afirma Einzig, 

dmgente da AI~~anha tenha crédulos quando aceitam a os demais ficarão sob dominio pela simples razão de quc os 

o. tempo necessano para C(lll· propaganda nazista de que a político indireto, embora efeti- alemães têm inúmeros objeti

sldemr as suas necessldadlcs. Alemanha não poderá fazer vo. Vejamos, por exemplo, o vos económicos c raciais a res-


Esta segu~da mterpretaç~,o , obra construtiva enquanto du- que ocorreu com a Polónia. peito. A "Nova Ordem" não é 

recebeu, porem, um rude go!- rar a guel'1'a (' CJue somente Êste pais foi dividido t'TIl duas pl'Ograma para o estabeleci

Pf; d~sfel'ldo por um dos ,!,~IIS Itratarà de estabelecer a "No- partes, Uma delas transfor- mento de nova sociedade na 

ha~ls mterpretes da palltl:" i va Ordem" quando puder fa- mou-se em parte integrante da Europa, que beneficie igual' 

:,-azlsta, C~lama-se Apul Emzlg', , zé-lo sob condições de paz. Adi- Alemanha , e a outra foi orga- mente os povos dessa parte da 

ess~ alemao .que f~l dos pn· 1anta Einzig que faz parte da nizada como "govêrno geral", terra, E. pelo contrário. um sis

meu'os, a fugir da Patna para I' propaganda nazista "lançar à Em rins de 1940. porém. Hitler t.ema caseado no reconheci

advertir o mundo da cata,- Inglaterra a culpa da demora decidiu incorporar praticamen- mento cios alemães como raça 

trofe que se aproximava. },;s,a Ino estabelecimento da nOva Ite éste pretenso "governo" ao ue eleitos. à qual os demais 1'0
fuga da Alemanha teve lugar I"Idade de Ouro", Reich ... vos devem servir como vassa
em 1933, depois de observar, Como olle.'t.~o (lp f~to ~ "No- Em Franca houvp. a transfe- los. O plano nazista prevê ple
d~rante alguns m~ses . o fUl:- 'I va Ordem" já foi imposta aos rência da População da Alsá- na abundância para os ale Esta fotogr c- ::c. :", ostra hahitantes de uma pe· 

clOr:amento da maqum~ I~l- países invalidos, sustenta o cia-Lorena, Tudo indica que mães, deixando aos demais 1'0' quena cidade ruSsa, nas proximidades da linha de frente, 

tlerlsta, Antes de 1933, Em7.1~ autor alemão, Do ponto-de-vis- essa área será incorporada à vos as migalhas que a raça su observando os destroços de um avião inimigo, derrubado. 

hnvia escrito algun~ ~~l:o, Ji- Ita pohtJCO Isto e pel't'eitamente Alemanha. O Lel"l'itÚl'io fran.- pcriol' houver por bem lanç:al'· _ _ _ _ _(F_ o_' t_o de British News Ser_v_ic_e.:...)_____ 


~;~~~~ll~e~: a~:u~~!ç~l~~a I~~~d:l~l~r~~ll~r~~n~c~~~n~:;~ ~~~ ~~~t~~~!~,;~ct;aaJ~i~i~a~~ ~e;~imC~~~~'~in~:?~I~~~t~~a~ 
diais; ~special.me.nte no :,p ~or seguido a total reorganização, Einzig, sob a ocupação militar quer parte da Europa deve fa
economlCo. Emzlg, cntlCé\v& algo já se conseguiu a respeito, alemã, Izer, e os povos vassalos não te aS vozes-lantasmas do rádio 
acerbamente a atitude da Paul Einzig dedicou-se, tam- Na Noruega establ'leceu-s€' rão outra alternativa senão ou
~rança com a Alemanha, Sens bém. à descoberta do progra- um regime "nacional" adito à vir e obedecer, Iva, a terrífel e Enrique, a persegllidor.-AlemleS, i\alltROS e 


~~~~:' ~~~;~ c~~~~~~~~~se~a~~ -- - --- ---- Da Franca nio ocupa.- búlgaros obrigados a ouvir noticias que nlo esperavaM.
intitulavam a dois dêles "Por da, para a Alemanha Marconl nlo. havia sonhado com êles. 

detrás das cortinas das Finall- Berna, (Reuters) - As en- Nova Iorque, outubro (Ser- , pela censura de Berlim, a vo~ 

ças Internacionais" e "A F,ro- tregas de materias primas da viço especial da Inter-Ameri- de ~vã, o Terrível, fez-se ouvir-.~
I

nomia e a Política". Einzig em França não ocupada â Ale- cana, direitos cedidos ao"O 
'' 

subitamente exortando o audl- .. 
partidário fervoroso das idéias manha atingiram grandes pro- Estado") _ A "Voz Fantasma tório: "Não acrediteis em men
fascistas, tais como eram pra- porções, não obstante a agúda do Rádio" fez a sua aparição tiras!" 
ticadas na Itália de então, escassês de matérias primas, na Europa e está perturbando _Pouco depois, se~ndo a ver- . 
muito antes de os nazistas sentida em tocia a França, se- todos os grandes ases da pro- t Sao de uma estaçao de Lon
cllegarem ao poder, na AlePla- gundo informa o "Berna Ta- paganda que, nos diversos pai· dres, que est.ava à p.scuta, o 
nha, gwacht". Nos primeiros nove ses em guerra, têm a seu cal'- fantasma penetrava na onda 

Já em 1933 Einzig escrel'pu meses do corrente ano - a- go a confecção de noticias que de uma estação de Berlim e 

um livro intitulado "A falên· crescenta o aludido jornal - algumas vezes são engulidas glozava os seus comentários 

cia da Alemanha - A ecor.ô- foram feitas as seguintes en- com a delícia de um bombom otimistas com as seguintes pa
mia do hitlerismo", o qual foi "btla'eugxal.St:a,480 mml' liltonteolnaedlaasdadse da~ O MARECHAL DO AR. ou de um doce, e, outra, com a lavras: "Hitler será vencido e 

publicado, naturalmente. fóm D'ALBIAC má vontade e a repulsão de um terá que prestar contas de to
da Alemanha, No prólogo dés- . ilumínio, 500 toneladas de ma- Marechal do Ar J.H.d'Albiac, remédio intragável. dos os seus crimes", Pouco de

~~s~~~~ ~~~~ev~'~fel~~do~~C~i~'~ Sra. Jean Knox , nova ~~:::~' ~.-~gg ~~:::~:: ~~ ~t D.S.O" comandante da Real o !~f~t:~:::~o~:O!~'~~i~J~e~ ~;loiauv~ld~ O ~~~~~~~:~~~: 

dentemente a si próprio, o Sl Diretora Geral do "Britain's . nél'io 'de ferro norte-africano, Forç~oA~:::u~~iâtniCQ propag'anda de cada pais res- d.e ~~na nOl'mali~ta ch~a par... 

gllinte: "Partidario fervoroso Auxiliary Service ' , trajando 120,000 toneladas de vinho ", . . . peitava a do vizinho, dirigindo tldal'la dos alemaes, Iva, o Ter-

dos ideais do fascismo, tal co- o se~ novo uniforme, A. n~- 1.000 toneladas de casca de ~va, Foto de Brlbsh News Servlce todos os .euS esforços no senti- rível, intercalou o seguinte co
mo são praticados na Itália, o .a diretora vem substitUir 1.000 toneladas de yegetais, " QU .RTOS do de melhorar as suas pró- mentário : "ÊSte é o castigo que 

autor náo pode deixar de ver a srta. Helen Gwynne 120 toneladas de alimentos em a prias irradiações, lançando merecem os· traidores"! 
com inquietação e desaprova- Vaughn. conserva, 5,000 toneladas de Al ugam·se quartos bem ven· mão para isso dos processos Mas o "fantasma" não se li-

cão os acontecimentos inter· A ~ra. Knox, que era frutas e 10.000 toneladas de tilados, para solteiros e casais. mais engenhosos. Há algumas mita a comentar o que dizem 

110s da Alemanha quc tendem anterlOrmente Controladora uvas. ou para escritórios. Máximo semanas, porém, os programas os demais, pois, às vezes, se di

a desacreditar o fascismo". e ~nspetor~ de ~essoal ~ I ~ referida lisla pôde ainda asseio ~ higiene, Dispõem de do l:ádio alemão começaram a rige aos ouvintes do R'eich, por 


Afirmava Einzig nêsse livro S,u co~an ante dess~s se,: ' aclescentar·se grande quantl-I camareIra para os servIr. Sa · ser mlerferidas 1'01' uma voz sua própria conta, Assim, por 

que, então, em 1933, observa· Vl<;.OS, e uma das ~~',S ha Idade de mercadorias sem-ma- nhos quentes e frios, Altos do, jocosa ,que tecia comentários exemplo, quando foi das decla

ra o regime nazista oscilando ~eTS ~elhores ~hclali,i!o ~ufaturadas, também enviadas "Caré Subi" (2" andar), Tratar causticos e il'reverentes em rações do dI'. Otto Dietrich, em 

entre um programa de extre-I ' 'G ~ni3 a o~a 'd d a Alemanha, no locaL V,-9 torno de cada uma das afirma- que êste chefe do serviço de in
mo radicalismo, equivalente a tora era ' a~os ~ 1 : e, tivas do locutor nazista, Den- formações à imprensa afirma-

um "bolch('vi8mo naci?~al" p ~ese:m m~:~d:s~:ad;õee: ed~ ~,ro em p~uco ê~s~ primeiro va que os exércitos russos ha
a um extremado esplllto de I R A F (F' t d B ' t ' h fantasma do radlo era co- viam sido aniquilados, Ivã, o 

reaçüo :onserl'a~ora . Chamot· ,. New~ °Ser\~ice)rl IS nhee,ido pelo nome de Ivã, o Terrível. conseguiu o espaço 

a atençao para os graves pc- ._--. --- - -.-. - - '" Ternvel. necessário para encaixar o se-T t d HII 
rigos inherentes à ambiciosa Para evitar incidentes i ranspor aora omann Por ocasião do último dis- guinte discurso: 
politiea exterior a lemã" e isto Londres, 6 (Reuters) _ As [ curso de Hitler, quando o Fuell- "Enquanto vos falo, as ruas 

com risco de "expor-se a que potências do "eixo" intensifi- rer anunciou ao mundo a no- de Moscou estão congestiona

~â~~~~~ssem de provocador de ~~:;~~ aallae~,I~~~~o ~~i~~~~~l~ I Tra-:'~:C:!~~::=:~~::;~:I:!~~~:n~ntre ~~aeJ~;cao~t,e~~t ~~~::.r:elc~~: ~~~~e ~o~~~~~I~~e!~n~~~S, ~~ 

Após anali~ar o tema em 1aliada, prin~il;almente nas' Senta Catarlne ,teve um dos seus maiores êxi- guem para frente a-fim-cte 


cer<'a de 150 páginas, o autor I proximidades do Mediterráneo. : Dom.-l'a'la.o a Dom.-cíl••o tos ao B;proveitar uma pausa combater o inimigo!".

assIm te!'mmava o capltul~ r,- Acredita-se que um dos motivosI" na oratona de ~:htlel' para 111

:18.1: "Nao esla nm; propO'.ltnl; i dessa alividau~ reside no fato ' MATRIZ: São Paulo tercalar comentarios. que, sem JOSE' MARI- DA CUIIHA 

deste livro. suge,ril' qualquer !dI' que os submarinos que ano 1I 1I dúvid~ , provocaram o. riso da .. 


~~~I~le~~~st:l~ad~:'e~,~~lCl~;~~a~ : ~f~':~,;~~cntrora~}~er~~'~~~f~l~d~~ Rua Visco de Parnaíba, 2539 m~~~:~,do~o~,ê~~~~s;,voz fan/. 16m F:L:r~z:r ~:~!~~:.r a 

de uma Alemanha rcarmada.! para ali. afim de reduzir os riS-I AGENCIA: AGENCIA: tasma russ~" tem um competi- sel1s parenles e amlgol o nol-

Na ve rdade. Jlorf.'m, n ClToncn : cos de nol'OS incidentes com dor que nao se sabe de onde vado de sua filha MARIA-

pacifismo (I,e uma ~Tan(,le parte , IInidades nmte.americanas. , Rio de Janeiro Curitiba , fala, mas que se dedica a ridi- JOSE' com o sr. OTAVIO 

da opiniúo 1Il~I ('sa mn,;t'ltlc o ' __ . _ ....,___ ___ . _ R. Barào de S.Feiix, 36·A. Rua VolulIL da Palria, 51'53 : cularizar as noticias divulga- PE!I~IRA BRITO 


~~'l~;~;::;,~~~:"I~i~'n~.P(Jgl i,~'~/~,: Estão à espera! I AGENCIA: AGENCIA : I das pelas estações británicas, i .~~=~-- 
torna !lITh'''l·i.., (' n n ·''''lI1'gi · ;\ngi.ra, Ú (Lnilcd) . Se" Rua Ah~~:~V~I~~isla, 190 Rua S~::':snauGCra i s, 5 O MAIS ATIVO DE TODOS OTAvIO e MARIA-JOSÉ 

melllo do ''''''1(1I",11S1110 l1i!S'1' I I' . , I'd I OS "FANTASMAS" apresentam·se noivos 

pai... (InglHI r rra) ('111 basf's glln~ ~ I~ ( I ~- Ia s aflt.ll. r~c.c .)1 a~. as I Aceitam-se Cargas e Encomendas para Itajaí , Ivã, o Te rrível né:.lO oculta a Fpolls.• l'-Xr-19'll.
I 

con:...;truUvat'. Is to IRl'in COln f(Jr(d~ lll ~~jb (' Lnlamctls e~tal )e- I Gaspar. Blumcnau. Jaraguú, Joinvillt:, São Frandsco, Curi- . sua procedência: Moscou, e é I~~~~~~~~~= 

qllf' ;1 t\ 1I'maIl11 ..1 ("{)lnpr(' ('~'L - 1 :( I~r ;un. n~l~ ~'l()nl('s .Lrais. um . liba, São P aulo e Rio de Janeiro. : O nlais atiyo ,de todos os fan- I 

(1('~ ..... (' Qlll ' :I Gr:l - B l r(,unl1a (lu:>- sl :-:: l ema de defesa conjunta, com ' Agente em Flcrianópolis: taslnas. Nao so comenta larga- Representantes e 

1"'" ri" " rhl dc" !Süo ' e,'perarão o; alem.le" ,mente as informações alemãs,11 C i I} '1 l1al se GUl'lherme Gonçalves d'Avl'la viajantes 

')"1;1""; { ' n.lr~ ' nta-In .n,o : aí chc~arcm. i CO~l?O 111terf~l'e.. tan~benl. n:;Ui Pr~('. iS~lrn ns parH tonas 68 

(,lc r~,,·\ "~,.i':.tll l~: C'~~;,~~~~~'i; Esse; ex,: reil ns. totalmente Rua Alvaro Carvalho, 2 ' ~!~i~dsa~~~lial~,~~0~n1~~:~:~osdO.~ ~i.~.~nlll~";~("il::'~S(~i';;;~~'II~,~~: 
, l'" ra n Illl perio Britã- mecamzados com .aparelhament? Te'efone n" 1677 I Quando a estação , de Sofia ções C~rtlls !l I'ÃIl/(ICA IlH 

norte-amencano, tem enorme efl- estava ultimamente dl vulganrj;) , l'"01.HI:->HAS ltd. fiOl, Caixtl 
"" """, 1<-, qU'Hlcio [I mun- ciência militar. 6v.5 !as notícias de guerra filtradas !~.097 _ 
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Os "fantasmas" ~o Jlflo di cOdassa S.B nu U B nDI 
C O N-r E M 

Clermont F"rranrl fi (lI. 'r.) 1 .• os braços e pareeillm eaminhlll OITO ELEMENTOS TONICOS: 
_ ~uandO os aielll.ã~'? e os 1'11- !:~~~:'a~~, t';~~:l ~:~~f(~l;~~~~~, ~a~~;7~ lia ~lUi .direção. E nada luais I 

f\RSENIATO, V ANADA·~~;~~~: \~~~:~:.'~~',~.~~~ld~l t~',~~\\;'ial~l(~ ~i~~"I\:~~~; sido \'!s~os há muHo }lo~~~ar~~~~~:~açÕ~'s de alguns lua- TO, FOSFOROS, CALelO
]lari·si~;lS(,. Oh .. Ppt it .J01lI'nal", 1(\l,l1PO por \'arlOS cS,e.afan- rinheiros que estiYf'l'alll elll ETC. 
publicou lllna ('ul'iosa narl'at i·· dnstas, .alg,llH.S(los quaIS, .eIll Odcssa por ocasião do advento 
va que OUYil'Cl de \1111 anti;.::o ('OIl~('ql1Pl}('li.1 do S~\\I ~nel?l1- do bokhpvisllI0 ]lerlnitcl11 cx- TONICO DO CEREBRO 

TONICO DOS MUSCULOS 
O. Pílido.. DI~uPlr.do., 
E'90t.dol, Animico.. Mi••

~!~~~~;:;~~~~\ll~i,~l~':~~~:(\l;~li~~;'~\l;l;~l: ~:'(l!;~fl~~:?1~~~~~i~~;:·(~~~lel::":~~:;11.~ ~~:i~~;I~~~i~,!'~i~~ I~:~~\~:~~;i~:~~~]~~~~~ 
fantasl11::lS, Ei-la aqui ('om toda l~,(,)l.l1,HhH(~ (l'~'~;l\\~~~I;l~ae \I~~;_ n~ .S<,>"ictes .tinhaUI al('an~ado qUI criIm Migro.. Cri.n~l'
~O~'~~~restrallheza e todo () ~t'11 :1~;~-~~)~~'\ell;I~'6pri(), a 1~~er~111n.al' ~~t~.~ll~'O 1:1~;~~~111~~~~e l'~Y~I~l:\~~~ "quíliclI, reclberio • toni· 

. lla5 "a).!;\1a~ nH11dlta~ . \ l'stlU- lic.çio gl..1 do org.nilmo 
EUI ln:!G, Ul11 navio lllCl'('nll- ~l' <'0111 llma ruupa de ps('ufal1- tcu('('ntes iL lnal'inha czarista. 

te holandês estava ull(,Ola<lo dristu e {ksccu no lugar onde .JIIIgallclo qllf' ti\'(lSSenl de e\'a
P111 Odpssa UWllldo 1I1H ondal o Sl~1I cillnaralla se tinha afo- ('lUU' a cidade, 11lutanull os seus Sanioüinol 
~:. b~~d~e:~~hL~:~;~~~~~'a~, ~\ r~;;~:~l: ~~~~:~. ll)):~1l1~1;1:;~t ~~~;~~~~~8(~\I~~ii~= ;~~i:'~l~;;;:~'O~):nl~~~~~~~;~~l~~~ll(~~ \ 

Llc. D N.S.P. n' IDO, de 1921 
jando encontrar-lhe o l" ~1'1l0. dado i'I ~1IJ1el'fÍdp, e já entüo prisão. Ora. ao que se !=mbe, as 
dirig"iraln-~p aos l's('ai'alHll'h;- )lO t'Oll"l'S do navio. {ll'semha- ú~lIas de Odessa, naquele lu
tas do porto afim tip q\H' êstt.'s rac-atlo das rouvas que cn\"er- ~ar, são poluídas por escoa
o pl'o('Ul'a~R(>lll. ::'\f'nhUBl dl;"l('~, ~úi·a. o ofi{'ial aprl'sentou tlu- lnentos de "árias usinas de 
lloréln, fic'citou a iUt'tlIllbêllt'ia l'antp hora:;;; sl\gnitlas tel'rin~is produtos químieos sllsectÍycis Macaco não olha ••• 
neUl justifil'oU a l'Pl't1sa l't)1ll Rinais de loul'ura, Finallneute, tanto <1e envenenar or~anislnos 
qualquer explieução, quando 1he foi permitido falar, \'ivos ('01110 de garantir a ('on- Tribullul de() SCYlll'llllf(1 

("(jfUh'IIUII ti li I/l('.'i{'." l/C prisãoOs holandeses sOllbC'l'am 011- gl'a<;as aos ('\lidados Inédic:os, serva~~ão dos ('adá\'cl'es. 
I1Il1 ddw/civ, dt' ullciullllli[lutão que, segundo unIa Sllpe! st i- l'Olltou que ele1Jois ele ter atill-I l~is aí a eXlllicação dos fun
di' HI<'IlHi, ]JUI" /t'/' uft'mUdo osção local, o seu ('on1IHltl'iot3 1 i- g-iclo o fundo, coherto por tlllla tmmws l1nif01'111izados. Quanto 
]Jodel't's }Jlibli('()s. U prOCl'I\SOnha ('aido nas .. ú~uas maldi- l'spessa l"mnada de aos Inovill1entos de que parelama, vira I 
(: elc' Scwta l.'aluI'ilw. o Estudo 

com outros desa]Jaree,dos. 8,,··1 Yt'l'dadclro C'orte]o de homens plcsmcnle as YllZllnles ou en 11 fJOJ~Ulll(,ii.() gCl'mà/li
tas", onde ('ontin11a\'~ fi vin:'l" subitanl:llte diul;ie de si 11111 cialU aninIa.dos, devialu-se sin1

tOm fltit' 

pliC'a"u-se que êstes últilnos, uniformizados que agita\'anl ehentes das Inal'É's, cu mui... Sl' m'l'lltll~' no nosso 
puis c, tJlldc, IIU l'crdade, os 
fit's{'c'lUh'lIfes de u/('mües têm 
leito ubra Ilo(ú"el pura () pro
[}I'C ....'W ma/criai (/(lfJlle/a lll';C/(I

de c/a Federação.Acabe com São l,,,le coisa nenhuma, po
rem. nu (,ClSU, Cl lUu:ionulidade, 
lll'lll /mrll elogiar o aspecto daas noites de conll'ibllirtiu av p1'ogresso cu· 
lw'iJu'llse, llcm ]JUi{l censurar 
enCl'gicwllClIle o {á.lo de, e:;
(rtll/adro, vilJenclo sob ti pl'U· 

Ic'nçiio das llOSSOS leis, melel'
TORTURA 

IH~ l/Iwlquer II alclCllr as nu/o

•
, 

l'idufl{'s do pais. 
CCl'/o lille não de{elUiemos 

(l doutrinas da ,'iubordilwçiio 
ab,'Hdulu de todo e ljlwlquer in
'/il,idllo ci: vonladt·, ou lllites 
clt' {!lilorle/m/es 1}!lC ,~cjam (lbs
Irwws. () ('WiO, l'ol'hn, não .'iC 

dá Ilem sc podel'ia liar enlre 
nós, no lJl'u.'iil, ontl!' as leis "são 
em gel'u( lWlldO.'Ul," e, no tocan
le (10 eS{NlIlyeiro, muitas vezes 

Não arriSllue a saúde! Exija Flit para matar de longmlimülaele e:rcessiva. 
..1 lliela lW Em'opa, demenla

os 1llosquitos. As imitações são geraln1cnte tia pelus !}1l(Jl'l'islas. l/esde mui
lu ,'>t' tl'(JllS{O/'/JWll Ilum in{enwineficazes - muitas "ezes perigosas -	 c, 
1)(U'(I gentes e I'açw;. J).(" u Jlégi


quasi sempre, dinheiro desperdiçado. Flit ra, ,'Wbrl'ludo, l/e elemen/os 

clt~SS(1 úllimll <,uh'goria, bllS"


é vendido sómentc CUI lata alnarela, invio ('mui o tiS terl'oflS Iwspilaleil'as 
tio COlllblCllte americano, 011

(Il! ruio Irá prccOll('eilo:~ de es
pul"crizado não mancha. 	 pécie llCnlul1lw e onde lodos 

podem "ivi'r b('m e sem sobres
saltos, c/t'sc/e que respeitem as 
h';"; c os t/ireitos alheios. 

I""cl, com o soldadinho c a faixa preta. Flit 

Mafe os mosquitos com 
PUl' tudu isso é lamentállel 

lJue um ('.'itl'llyd/'o, ,'enlra de 
onde vier, se meia 11 injuriar 
as nossa.'i llutoridades e () IWSSO 
sis!ellU!. de govêrllo, lJuando é 
ti sombra da llO,'iSll proteçüo 
que consefJUC leIJar vida "wis 
OH menos eu Ima, lonac dos so
frimcnto.'.; e prÍlJ(lçties dos s(·n.~ 

cOlllt'rl'tlll(,os lei na (rlTu "cli,i
::mlel" de otn/e JJl'oveio , •• 

(tiA Gazela", S. Paulo)Re\Telaç,õ(}s 	 in11)('essionantes 
Pelas revelações nele contidas,! América Central em cinco Estados Outra revelação capital de Negócio de ocasião 

o último discurso do presidente Ivassalos do Reich, só temos que Roosevelt é que o nazismo pre
Roosevelt é dos mais importantes constatar a procedência, a veraci- tende abolir todas as religiões - Em Arlriú (k. 2 'l, vende-se 
que êle até agora pronunciou sô- dade das acusações, até aqui fei- a católica, a protestante, a mao- excelente pr,'wledadp, com 
bre a questão da guerra. tas ao nazismo, de ambicionar o metana, a indú, a budista, a is- 20J:oro mq, ótima casa; três 

O prsidellte Roosevelt tem a domínio do mundo, de submeter raelista, todas, _ sendo criada mil pés de café produzindo; 
imensa responsabilidade política o mundo ao jugo do Reich na- uma igreja nazista. "No lugar da :;~~acg~rcao~a~r~~d"mi~:::~o 
e moral de governar o seu país. zista. Bíblia, diz Roosevelt, as palavras com b bundHnte állUIl cor. 
Não estaria nas suas tradições É indicação preciosa para expri- do "Mein Kampf" serão impos- rente, própria para- alguma 
pessoais, nem na conformidade mir até onde vão as ambições de tas e terão a força de ritual, e, em IDdústrin; muiH's rruto~, ~tc. 
da ética relativa ao alto posto que Hitler. Aliás, antecedentes históri- lugar da Cruz de Cristo, serão etc. Preço 21:000$000. E.ta 
ocup~, o ma!s alto .que a nação cos de grande imp_ortância mos- usados dois simbol~s: a ~?ástica ~~~~~aD~:~~ ~(;~ij~~~~la:'F~~â~ I 
americana pode confiar a um dos tram que os alemaes, nos seus e a espada desembamhada , I rico Wagner, na mesmo. 
seus filhos, fazer rEvelações que planos, sempre gostaram de jo- É diante de tais planos atuais I 15v-alt.-6 
não tivessem seguro fundamento. gar com o destino dos povos, pa- e futuros que Roosevelt adverte, 
Basta, pois, a palavra do presi- ra melhor atingirem os fins que com inteira razão: "Todos n'ós, I 
dente Roosevelt para termos il se propõem. É fáto hoje sabido I americanos, e todas as opiniões, Dr. Remigio 
certeza de que, quanto disse a que, na primeira Grande Guerra, temos ante nós a escolha enlre a 
respeito dos intuitos de conquista a Wilhelmstrasse ofereceu mãos Iespécie do mundo em que quere- CLlNICA -MEDICA 

do nazismo, corresponde à verda· livres aos Estados Unidos sôbre o mos viver e a espécie de mundo Molestias Internas, de 

de. à cêrca da qual o presidente México, desde que os Estados- que Hitler e suas hordas nos im- Senhoras ~e~~iallças em 

se acha informado através de 1 Unidos se comprometessem a não poriam". CONSUL TORIO : 
fontes em que pode confiar. Iauxiliar os aliados. E é ainda diante desses planos Rua Pelipe Schmidt-Edifi-

Assim, pois, ao dizer aos seus, Segundo o mapa nazista em po- dessas ameaças que a defesa do cio Amélia Neto--Pune 1597. 
ou vintes, ao mundo inteiro qlle es-II der de Roosevelt, todas as na· Hemisfério Ocidental se impõe, 9 ás 12 e 14 as 17 noras. 

ANTENOR MORAIS 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

Das 11 às t2 e jOR 15 às 17 boras 

Rua Padre Miguelinho, 6 


Dôres Rheumaticas 
É V. S. um dos muitos rheu


maticos, condemnados a sof

frer cada ves que se produz 

uma variação no tempo? 


Muitas vezes os excessos, a 

alimentação deficiente, os abu

sos a que submettemos o 

nosso organismo, favorecem 

os ataques do rheumatismo. 

Nosso corpo é invadido 

por impurezas e substan

das toxicas, cuja pre

sença se manifesta 

a miudo por dôres 

nas juntas. 


As dôres rhcumaticlI 
devem ser combatidas in
ternamente por meio de 
um medicamento, capaz de facilitar a eliminaçio das imparezas 
toxicas e dos crystaes de acido urieo. 

As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga deTem ser ezperi
mentadas nesses casos. Sua acção directa sobre os rins facilita 
~ma melhor eliminação das referidas impurezas, 

As Pilulas De Witt são sobejamente conhecidas em todo o mWldo. 
Merecem toda a sua confiança. pois nAo contêm dro&u Doei.... que 
possam prejudicar o ori'aniIOlo. 

Pilulas DE WITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

=-lfo~!:!sd.ti~:i;.~tic~D~ee:.r ~~tur!f~ 
produzidas por excesso de acido urico. 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
faça uma visita à firma 

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes AutOrizados dos afamados Rádios 

PI-IIL.IPS 
Vendas à vista e a longo prazo 

Peça uma domonstraçaõ e prospetos 
Agentes gerais em Santa C~tarinôl: 

MACHADO & elA. 
Flor;anópdlis 

RU:I João Pinto, n, 5 

Telefone lE5a Cnix3 Postar. 37 

Bub-ag.nfes nos principais 
rnunicipios do Estado. -i 

AVISO AO POVO CATARIHEKSE 
linha di·ret. Porto Alesr~- Florianópolis 

Empresa Jaeger & Irmão 

Saídas de FplorianAÓPoliS às terçaFs e.sábados 
lSaídas de orto legre píHa ortanopolis 

às quartas e sábados 
tá em seu poder "um mapa secre- ções sul-americanas perderiam a defesa do nosso patrimônio cultU-1 RESlDENC1A' Saidas de Araranguá às quartas,

Av. Hercitio Luz, 186 sáoados e domingos
to, feito na Alemanha. pelo go,é" su, Independência, incorporadas ral, defesa da Dossa liberdade, da. _ Phone: 1392 _ .I 

no de Hitler", no qual o ditador qüe seriom aos cinco Estados vas- nossa independência, da nossa ai-	 AqBnta em Plorlil.DGPolls: MARIO MOURAI 
alemào " "ropõe a dividir, depois solos organizados nos gabineles ma e da nossa fé. Attende a chamados ,_ PRAÇA 1õ DE NOVEMBRO 
ti" vitória, a Améric" ,lo 5,,] e" pardos ~e Berlim. ("A Gazeta", de S. Paulo) _1 .. 4_____,____ 
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.. • 111":"111 .... 7 .......... ta :11& -
Chegou o mls di ICOIaml.. o brinda 11811 e faz a famosa 

------...............~- CA A' 	 . A%. ~~ 

'. oos artigos e oovidade.~;;; por pootocJinheiiO 

AÇ~~.~ti.nt.t·!"~~"~J~1~elos ~!norés.preço51 todo o seusrande stoclc 
d.I' : ~lti",as nov'iil.cI~s, -,.'centemen-te adquiridas nas m.lhores fábricas. 
S~d~r~çonné, m:t~~AS 4$000 I~~~r~~ :r":t~ ql~I::~~~~, m'!~~~o 3$, e g:g~~! gg~:~:~~:: ::~:~::l: g:~: c~~~flro :~~~~~ ~~:8a~~~i~P~Cea~:da:ap~~ç:~iva8 l62~~ 

« Ilranlté, bom artigo, metro 7$000 Opala IiS8, metro de 1$8, 2$, 2$5 e a$:)oo iTecido rend~do e listado pua cortina, lar· Grinaldas para Roiva~, a começar de 5$000 
" 'faleI" E!cosseza, lindos de@e· Opala est~mpada, lerg. 80, metro 3$000 lIura 1,50, metro, 15$500 Gramplnhofi, caiXII de 1 groza 4$~00 

nboll melro b$500 e 9$500 Cambraia em core~, larg, 80, mio 45500 Pano p~rtl cópa, bem enc:)r!H1do, ml. 2$500 Laminas Gllde Azul, dezena 9SOOO 
_ LIstada, IIndlsslma, melro 10$000 Flló, melro 3$t\nc. Cblta~, melro 1$000 e 1$200 Lima para unba8 1$~OO 
« Ajour, metro 7$ ')00 Zelír li5tadR, de 1$5, 2$" 2$500 Esc\,cla branca' e preta, metro, 1$8 f1 0 Porta e8COVll de dois lug 'lre~. 2$000 
• 	 Orgaoza, flnls81ma, m"'ro Ir$ooo Tricoline listada, metro de 3$, :!$5, RIRcatlo8, melro de 1$)00 e 1$500 Ligas de Borrach\ 1$800 


Organza Lavrada (oovid,lde), ml. 12$'00 4$500 e 6$000 Brins de pu~o Ilnhll (~ preç' s Hnlig08) Fl 'a mé tl\ca :.!$500 

Organza Xadrtz, melro 9$500 TricoUoe Ii -(ada para PyjllmllP, mt . l!$5 o Gran~e SJrtlmeoto de Brlo~, 11 come- ~amlsetas de Ifsica pllra homen8 2$000 


« 	 Organza Estampada, mt'lro 11$500 Trlcolinll lisa larg. !-lO, metro 4$000 ça~ de . I$S"" 1 erROS de Casemiras para homens, a 

OrganzlI Esl (novldadl') mt, 12$000 Cbilão Estampado, metro I$óoo B:lm inrURlIl, metl'o 2$001> com\'çar de 35$000 


c -Glvrê eapeclal. metro 11$500 Cretone estampado, me~Iro 2~50" Bri m branco e azul mllrinho, pala 'I"'rn s de Brim para homens a comp_ 

frlaotine, o melbor artig", mdro 12$000 Repa para corlina. larg. RO, metro 3$90(' colegiais mdrp , 2$500 çar de 39$000 

Xadrez, melro 7$000 Tecido rendHdo para cortina, mt. 1$r."u Brim pllrdo p.nra o colégio, d~ 7$ e 2$~,)n Camis"s pllr,1 h~mens, a começu de !l'OVO 

Langerle, metro 7$000 Tecido rendado pnra cortina, largura Mescla ~UflcrlOr, melra 3$Soo CuécIIs parti hom "n8, u começar de 4$0l'0 

Peau Dange, metro 9$..00 I,fiO, melro 5$fi(J() Pelueia l.is6, metro. , 1$." 00 Pi.i~mas para homens, a começar de 25$000 


: 	 ~~~~~~~~~~ arligl', m~lro ~:~~~ C~~í~~8 bruncas, mel/) linhp, p8ra SOlj;$nn" Pelucis IU Slà~~~~d~tg~Js:~~~es, mt. 3$000 g~~:~~: ~~~:~: l'ee:~'p~~~\~~r1:;~s ~~~~~ 
« 	 Petlt Pois, melro de 7:$000 !J$i)Olo ' Colcbas brancas meio linho, para Filú M')squeleiro, I"rg_ 3,50, metro 11$500 Calções de Baoho 6$000 
• Granilé X&drez, metro SSnoo casal 27$ .0 .. Pllno desinr"",tlldo para colchão, mt, 1$700 Cint08 de banbo 2$500 Blusas de J.'r 
« E8peclal pBra camieRs. melro 9$50c ('olcbas de seda par!! cR~al 4"Sut)o Pano eolestlldo para cOlcbão, metr('. 4$oou sey, para senboras, de lu:!ó e 13$000 

• Jer8ey, largura 1.40 m 'Iro 12$5 'o Colch8s de pura seda com Irnnj "s Atoalhado superior, larg. 1,40 4$900 B.,nets para rapaz 4'000 

« L8qUP, bom artig", melro 4$500 p~rll ca88\ 71'$ ,00 Toalhas Higienica8, duzill 7$"00 Abotoaduras, a começar de 1$000 

« Lumiére Lllvradd, m.'lro 7$')00 Toalba Adamascada para meFa 22$,,00 Toalhas de Rosto, de 1$300. :$80P,2$,'oo, Pasla de couro para colegiais 11$000 

c Lumlére largura 50, 10$000 Guarnições para cbã com 6 gu~rdll. 2$500 e 4$500 IEscova8 para rO'lpa8 de 5$ e 6$000 

« Lumiére largura 90, oa' lro 12Sooo nepos, de 15$ e Ii$ooo IToalhas de Banho, legitimas alagoanBP, 7$5110 Borla8 para enlelte de cortina, ml, 1$500 

• Lumiére Lavrada,larg 80, m!'t 11'$000 Cretool'. melo linho branco, largura, foalhas de Banhn, em cores. 8$500 I I'ERfUMARIAS 

.. Eslampadtl para Kim, · no~, .te ; 1,40 mptro 4$900 Toalhas dtl Bl!nbo, grande 80r- E8malte Cutt'x 3$000 


c es::~o;ada d: 6$, 8$, I' I.~:~~~ Icr;,~~~::~:" Iinbo branco, largura 8$5"0 1 g~~~~8 para casal. 14$000' ~~~~emd~fi~~~~~k~nde e Tangee 6~~~~ 
_ eslampada, artig') sup" rior, ml. 1:1$11001 Creloce meio lIoho em cores, largura 1 Colcba8 tustão parll clIsal. 18$000 1 BII1<:/. Cl/lgHte_ 2$50 0 li 3$500 
« _estampada, oatural, ml,lro 17$000 1,4U, metro 6$000 Col l' has merceri.adlis parl1 casal 23$000 Batom Tentação e Murjany I$SOo 
« estampada, nalural, em cortes 22$000 Cretone meio linho em cores, largura Colcbas de veludo para ca8al 24$000 Rouge Tenlação 1$200 

E mnls um grande ~f}riimp.nto 2.00, metro l:!$8no Colchas brancas para solteiro 7$000 Rougtl Realol', com pluma 1$500 
de oulra8 sedas, quI' deixlI - ,' o\lgOdl1n bom, peça de iO WIllw;; 14$000 Colcbas IDercvri~IIt1l1s am cores para 1Rouge Adoraçi1o 2$000 
mos de mencionor AIgodl1o bom. larg. iô peça de 10 80ltelro, 12$000 ' Rouge ROylil I:Irlar 4$000 

mptr08 J6$000 Colchlls de fustão &uperior para 801 S'\bonete, C .rnaval, Godiva, Gnlglile e 
TECIDOS Algodl1o &uperior, larg, 1,40 peça de teiro . 14$000 P~lmolive 1$000 

Lul81ne, melro 1$500 1 10 melros 4u$uoo DIVERSOS Slbonfle, Li!. buoy, Palmoiíve, Lever e 
Llnon li80, melro 1$500 Algodão superior, larg, 2,00 peça de S mbrlllh~8 m () derna~ em gorgurl1o cba- Ge8~y 1$400 
Lloou estampado, melro 1$5, 1$8 e 2$110" lO melros 5b$ooo malol!', 22$000 Talco M.. lva, S$ e 4$060 
Linho esIampado (para praia) ml. 2$500 IAlgodão Mariposa, para meF8, larg. S ')mbrlub~8 mndHn8s em Sl'dll 29$')00 Talco R08s, "$ e 4$000 
Voil liso, melro ~$300 1,40 peça de 10 melr08 4~$ooo Suspeosurlos para rllpaz, de 3$ e 4$000 PÓ .de Arroz Reny 1$000 

~~~r:I~~~~~:!'p~~0~~3~r~!'Ii;~es, emt. ~rs~~ ~~~\: ddee c~{~~,e8~~~~a~~I~:J~~ bem' 1$9no ~~:~;::~~:~:~: ~~~~~ ~~~~ :oo~~~~a8 ~~~~~I~~ ~: ~~;~: ~~;~~Çã:rl!! e ~t~~: 
~~::~~ ~~~n~~~d';;~t~~Vidade, ml. ~:~~~ i M~~i~Ode cor, tipo cambraia, ~m 2$Joo ~~~::: ~: ~~~r;a]::,a ah~~!~~arl~! e 11::~~8:~~: A~~~~z 3N~~~ de 3$ e ::~~:~. . 
FU8tAo em cores lisas, melro 3~5 e 4:!ô8,}0 I todas as cores 2$800 Jogos dtl malha pltr!l criltnça8 II$~O(, Pó de Arroz C'lty 5$500 
Marqulsetl' listHd8, m~lro :-1$000 iMorim especial, bem largo, peça de Bahadores 2$000 Pa~la colgllte, de I $500 e 3$lno 
Fourlard estampado, metro 4$000 I 	 10 jardas 15$'100 Capas pnrll recem na8cidos 10$000 Pasta Ge~FY \l Eucalol 2$600 

Õ~~ae~d~ar~o~e=~~~odH verãll, metro ~:~~~ ICHç~b~gl~emj:rC;:~Zlldli, elJr~;;lada, 1'623$00(1 1g:~:~ul~~LU8d~~ ~"..'"i~ ,~P;~~: ~~~~:08 I~~~ ::::: ~~l\:~~,I\ever e Odol m~~ 
TllCldo cr?pe para luto, metro 4$5no Cobertores para bebês rttl 6$ e 7$oooF.ilx ·ls mdrcerlu'Ías, metro :?$OOO .Ol~o Dyrce 1$200 

E Ctotenas de oulros artigos, lais , como: Bijouterlep, Llo ha., Rtlndas , Botõe8, Melap, Fila., Cintas, Liglls, Cbapéup , Casemlrap, Lenços, Mlila~, Roupas para crlltnça8, Gravatal, 
Sombrlohap, Bol01l8, carapuças, Guarda-chuvas, C'lpa8 de borracba e multas outra8 miudezas, T~mbem ch~mamo8 a at.nçAo dos non08 freguese_, para a graode quantidade de 

artig08 em saldo, que v.ndem"8 p"f qUlllquer preço Faça valer o seu dinh eiro, prelerfndo a CASA ORIENTAL, a casa quI' venda l>el08 Wl'nOre8 preç08 da praça. 

Vendas só a dinheiro 	 O 1:-\ S A ( ) l~ llTI N 'l~ -I\ L F 1 o r i a n ó p o 1 i s 

Rua Conselheiro Mafra n. 15 


Clube Dôze de Agosto 
De ordem do sr. Presidente convido o. U'a• • 6cio. 

e exmos. fomilios poro o .soir" danaonte ' que iete 
cluhe levará o efeito nos seus salões no próximo sáhado 
8 do corrente, com início às 21 hora., para o qual
estIÍ sendo distrihuido Convite-Ingresso. 

Só serlÍ permitida entrado aos sócios que e.tejom 

Será ~eclara~a guerra à rinlân~ia 111 c,!.~~~~;,~~:" 
quites com. Q Tesouraria , 


Florianópolis. 5 de novembl"O de 1941. 

C lllll d,' illl, li!'> diplom al:!!.. ( ' ~. ~ 111:1<.':'0. illt'1l1iria. Jl oi!\ 11111 :1 Can"lia l'USSiI) MÁRIO LACOMBE, I." secretário, 


~·jf;\y:',:i:ii.~j.}/'!{\1::\ti:?:' i:i,;]i\!;:;::~i::t:t:;::J:::~:j;,:;:}::~( J:~:};::~::::~i;I,;E~~~I~~i 11 A~~;:§~~fS;;~;'" II 
C.rn. par. 

a Ingl.'.rr. 
:i ::',"~:f.\~:;:~: ~(~~,':\;:;~ ;,:,\,~ ;~~: ~~;:~: :':;i:~~~~'i i;~~:::, ~ :.~;,~?;'i'~':;):I~il:i,~i:~ ~~'/.! :I~:~\:; ~ ':~;'~'~::~:: j/:::~:~:'.:;~:'~:;,;:::i'::~:;~ ~:~::':::~:'i;:~;~::':::(:,; 

Londres, 6 (U;-;ited) - O mi- FI R O L. A Fi 
dt,ej"';'111 inglt · ...õl ilu <; 1' , h':l 11 :\Iai ...· 

l;.~. t ' III !J:Ii ,:"h ,r l'lh"" ("111 	 n!dro dos Ab~st~cimentos comu· Org&nizaçAo nllcl l'oal deslinnda a Incentivar a eCI'nômla,L'.IHln· ... . 
COlltudo, " lu :IiHI" Ed"1l 11:111 rl'ali  nlCOU que fOI f,rmado contraio IlIcililaodo a 8quisiçAo do ler. 
Z"II 1:11 :11" 1l\l·j:1 uoit(· 11<' 11ll,it · , Clube 15 de Outubro com a Argentina, Uruguai, Nova . 

C',III\ ", irl. ' r :I" " qll1 ' ..... \·1'\·1 ·1:1 1:'·' .· ... De ordem do sr, Presidente, convido os srs. Zelândia e Austrália, para a com- , Resultado do sorteio rNlizado em 25 de outubro de 1941 : 
di' S " I'!'! ' !:'''' ;'' di ' \·:... 1:111" !o.1·, CI,nh·1I sócios e umas, famU;as. para 11 «sairée", que êsle pra de um milhão de toneladas de SERIE -A
111111. rlt , rpl!' a l: ú "' 'i i:1 h:r\·ia oft'J' I" clube realizará, no próximo sabado, 8 do corrente, carne. Acrescentou que, breve
"i du p:l/. :'1 Filll ;IIl1li" .... :i .. ri úlli lllo com inicio /ls 22 horas. Mensalidades de 58000mente, lerá firmado impoltaute
fia .....'" 1'1"1·lil1 rin :lI· P:II'" d l'l · I;ll'nt....lo 	 Fpolls" 5 - 11 -- 191t1. contrato com o Bralil. 
di' glll ' I'!' ;! '''Il·. l ' \ ':-'I H'I':IIII" CARLOS A, LUZ ESILVA, l' secretário, 	 !. Prêmio SUV tO:OOO$OOO 
... r' I' :1 (11 ' '''': 111 ;1 IJhlllinio. Dv-2 ~ . Prêmio EAL ijl)rsooO 

Saltl'- .... I' .d l· 1"1I11!t ·.... ;lI lhll'il:lf la .... 3' l'rêmlo HHL 500$000Terrenos no Balneário 
'IIH'. d t, .... dt· qrll" " ~ 1 1\'I'J"nf) di' 'l os · I - - -	 __ ___ __ 4' DWX~-_-;;;;;;.;;;;=_-;;;;;; iiiiiii;;;;;.;;;;;;.;;;;;; ;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;..,;; ;;; 	 Prêmio 1:00$000Esculha já o seu lole de ter· 
('011 f, ·1. :I III' ill H' lt' :I pl ' I'IHI~1:J rlt · 1': 11. reno no Balneário da . Ponla do 5' Prêmio NTG 500$000 

:'1 F i I11 :',ndi: 1. 1' l fI 111f'i:llln .... clt · :1.1-: 0 0.; 111 . 
 SABONETES do Leal. As conslruçOes aumen
f lli . 1'1·1:1 UU ....... I: I. \ ·;",r i" ... ' ·I·ZI· ... rt·ilt, - e as reapecll va8 inversões no valor de 200$000. 

1":111" " " rt r; " " : ll f 'll l !1 d ,· p'I "I . I"H·"I II. 


Iam. A planla dos terrenos acha· 
se com o SI. Arl Santos Pereira 

11., 11I:I1\1·il ·: ' 1111'11.' .... I"t'l'llwl 	 Que se acha encarregado d. SERIE -B
\l·r ',dil:,· .... ,· 1111 1' :1 " IIlr llllli" :I!":'" 	 vend ~ dos I n tp~ , Mensalidades de 10$000Sanitário e Paquetá\ ' i"l" :, 11' :11 11 1"" 11: 11 : IIHj" :ld. , t · ... illl -	 I' Prêmio KXR t5:000$000 

li ' '''! ! ,11111'1'; " :1 11<1 pt·J;t 	 2' Prêmio HFC 1:500$000 
conlêm 	 Cólera na UcrBnia 11' Prêmio YEE I;~OO$OOO

Istamhul, 6 (Reulers) - As 4' i'rpmio AIS 1:500$000 

I d,· c 1.11 oi, · ~ llt · r r , l. 111 .... (1:11'1, ' CHEQUES e BRINDES última, informações da Ucrânia 5' Prêmio ISG I:50C$000 


1'! ' IIl I · l d: I ,· . " I . I '-; ,· ... I:i " I\f' :11"", 1'11 11 (11 !!' 

11 I lo! I I: ,., 1. ,1111:1 , ; 1 11 HI\ ;..! !·i:l f ' UII-	 adiantam que uma epidemia de 
à venda na 	 e as respecliv8s invers<iPB no valor de 50r$000 I ' lO ,, 1I ! "oli illl lll" 111 1' /11)1' [I . cólcra·morbo manifestou-se entre 

FARMACIA ESPERANÇA as tropa !' do .. eixo" que guarne 1',,," in8 ~ r!çõp•. "R\rRmpnlo. de mpnRalidades. Inlormaçtips, 
~. I· 101 . " ..... ... , '" I. {f 11 f' :l cem a zona do rio Bug. Alguns FRANCISCO BITTENCOURT SILVEIRA. in.petor na r~gião,

•• ,'d , f ' 011'1 1:1 do" r lls~ C..lx" 1'0.1"1. 91, - T.. I ~g r8m8~: FRABISIL,RUA CONSELHEIRO MAFRA 4, milhares de soldados rumenos 10
" OI' ,1" li (' l ~ i !l q H irr fI -';'iC-

RUII Tirlldenle. n' 17 - 2". - FLOR IANOPOLIS. 
111 ,1 i:l \I :; '" t~ 1l1 i n · 	 ram vitimados pelo terrível mal. 
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DlÁnIOVESPER'l'INO 

R~r1RÇã~ ~ O'i(':in:l~ à Rua 

João Pinto u. 13 


Te!. 1022 - ex. postal 139 


ASSl:\,\1'URAS 

Xu t 'lIlIihl\: 
..'no .. ,. :msooo 
St'tI\l'!iõt.'(' ••• • •• :;::,suuo 
'l'dUH'!>óh'c . 1 .,~(I(Hl 

~ ~ ;'!Io •. :;;000 

:\"0 hll('rlor: 
; \111) 

~t·lUt·!"t!·(" , 

TI'i1Ul'I'oU'O . 

An úncios m('cli~lnt(' contrato 

Quer ser feliz 1 

l

I 

i 
I 

i 

Em negoclos, amores, ler soro
le, sa,hle e realilar tudo q I t 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e eScrtva au pro l. Ornar Khiva, .~--.....;, ..~. - aa~ 
Caixa Postal, 407 Rio dt Ja -=--------------- IZI 
Relro, que lhe lndlCarâ o ml'IO I CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA" 
d. ub,", trtumpho. +1rospenda- 1 	 " 
de. 	 1, .. luna f .allde N~o h••,,, (Por correspondência), 

'\!\TITUTO DE OIl1INU!ilItO II~" el". de .,tudo- M'·"./i"".d" nllolll' 1 r. u·n~.. ~pn"" e rr· !Oi
CLINICO p t'CuluUhlt Im 1(tI Slt:'=":~IX P t lt<l, 37f7 -Sl>dU'O ~ 

Or. Oj.lmo Maellm.nn _________________ . 
l'or'".doG!I~~~r~~~~~~:\d.de de Soci~dade-Cooperativa de Responsabilidades: 

Com p-IUca OUI b08pltal. eU"'}leu, Limitada. 
~!~;.md~dl~l~t::::ag::~~ofo~d!~~::: Ban(o de Crédito Popular e Aglí(ola •

lho geolto-urloa,lo do bo '·em 

Ass~st!~I~u~:~nico 
Dr. Paulo Tavares 

~~r~.~ecr·:,: 1:;t~~uCI~~~~o~~mr ~ 
Slo rau"). hpeciaazado ê" fI!· 
g,eDe e S"ú Ic I'úbllc., pels Uul,'e,· 
IIdade~:bl~~~eded!"DH~~ X 
Aparêlho DloderDO 8IH"EN~ pM. 
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etc. Eletricidade em geral. Ins
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Páde, dá e recebe coopera· 
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Rua Conselheiro Mafran. 7
FlorianÓIIOlis - S. Catarina - Brasil. I 


de Santa (atculna : 
Rua r'dlano n." 16 - S~de p'õpiia • 

H~gi,t , "d" nu Mini8tério da Agriculturu llPl" CPrtHiclld,) • 
[L I ~m 20 de Setemnro de 1938. • 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA • 
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. adição • 

~' I,OItIANlJPuLI::; • 
E\II'REST \ ESPECIALMENTE A AGllICULTORg~ • 
Emprestlmos - Descontos - Cobranças • 

Tem cllrreSP,~ndeoO~~el:! ~.~I(J~a'~8a~I~~,~~PiOS I1 It '.tadlt. • 
I",pr, ~en ' ''ntt' ,Ia CllixlI fl'''nomicb. Fe.J, r" l'''fI> """lItll • 
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Paga lodos os COUllons das apólices Federais 8 dos Estados jJ
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco II 

Mllnl"lII c,nteiru ""l'eCil1l I,"ra Ildminislrnçào !lI' Jlrédio~. j) 
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Fundado em 1870 Séde: BAIA..
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Agencias e sl,b·"gência , em lodG o lerritóriu nacional, 
Sucursal no U~uguii. Reguladores de avarias nas prin

cipais cid ades da Amlrica, Europa r Àlriea. 

Agente em Florianópolis 
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Sub-J\ge de em LOqullc, Tt;boIão, I1ajaí, 
t:;lumenou e Laqes , 
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Produtos da 


WAIDIRIR 
WIRKE 

SCHOENAU 
CHEMNITZ 

Alemanha 

~ com carros de 31, 28. ~, 51. 
65 e 95 em úleis 

Representantes exclusivos em Santa Catarina: 

CARLOS HOEPCKE S/A. COMERCIO ti INDUSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro. JoinvUle. Laguna, Lales e São Francisco 
MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 
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CASA RA::DIOE.A1B . 
R THAJANO 6-FLlIIIHPtLI1- VENDAS. A L.O. .. . ...c"~.. . .NG·O PRA.Z..O :• 

: Rua Felipe Scllmldt, 54-Fone 1514 :...•..........•.••".................. 
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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 FLORIANOPOLIS 

pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISOOO, fios para 
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
,$700, e assIm todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'I Inslaladora de Florianópolis . 

RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, ll-Fone 1674 

.	 , •$ a J) A $ ' ••I, .' . ,I. . ....•_.... ' . 
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padrões maravilhosos, finíssimo acabamento : 
das m.elhores fábricas do pais, são ••' 

encontradas nos balcões da ••
Casa SANTA BOSA 

Diàriamente recebemos novidades : 
i 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 7 d. Novembro de 1841 

_' t 

Rebelam-se 

• 


João Alfredo Gonçalves 
e senhora 

::I~~T.a~u8as~:usIIIC:!1!8~':n~ 
dlna contratou casamento com 

o sr. Osni CordeIro. 

OSNi e ORLANDlNA 
apresentam-se noivos. 
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