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LOl\1)RES, 8 (UNlTED) --- FONTES DlGNAS DE CRi!;DITO n~ç'LAI!Al~I .,.QlIE AS FORÇAS DO "EIXO" NA JUGOESLAVIA ESTÃO RELACIONADAS , 

COM AQUILO QLIE SE CONSIDERA A MAIS SANGRENTA CAMPANHA DE ·TODA A HISTÓRIA MODERNA, COM UM SALDO DE 300 MIL StH. 

VIOS MORTOS' EM CINCO MESES, O QUE REPRESENTA UMA MtDIA DE 2.000 POR DIA. INFORMARAM QUE AS EXECUÇõES PROSSEGUEM 
EM GRANDE ESCALA, HAVENDO CASOS EM QUE FORAM EXECUTADOS, E~I MASSA, OS HABITANTES DE PEQUENAS ALDEIAS. 

Estará de plantão, amanhã, a 
F.nnáeia 4Germãnia-. à rua 
Felipe Schmidt~ 

A Associação Cultural -Luiz 
Delfino· efetuará. hoj~. às 19. 
30 horas, na séde da A, C. 1 .• 
mais uma de suas st"ssões cul
turais, fazendo uso da palavra 
vários oradores.. 

«Minas de Prata-, o famoso 

~:,~:~e .!~Id!so~e d~u:~~nl~~:~ 

o Esltado 

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor·gerente : Altino Flores 

ANO XXVII Florianópolis- Sábado, 8 de Novembro de 1941 N.8393 

Montões de homens e canhões F-Irmes as defesas russas 
tÓri~. foi adaptado •ao teatro I ~I n", 011 . ~ 11:\' \11 "1'") -- A I :',ho lo('al. <11\ ulu;au<1o mIm
e esta sendo levado a cena nO !ma(rH\~ l l. l a t l\ •• ", li l.lmlJtln llil g (·l'm:1 lll<il. auulleioll fllH' "aR 
Rio de Janeiro. com 1"",;1. ,>1,'" ti o "" 1111 o IUs"" . , oh n (Oll1l.ln,lo (\" 1'1'1'1 \ al(O\ 'In. Londres, 8 (United) grande ' As Iquatro ou cinco divisões inimi
êxito, sob a fo:mét de opereta ( 011 1111\1i1 m a :l\ a BC a 1" l'111 11m ,~t' t OI' 110 1l011Pt 7.. o~H1C' o~ al('lnã(~s defesas da Rússia parecem a-

Do G b' d I t' ,'si ão ('11l lI·"' ,III,t. d" ,x,,,"lo a 1'('1 ,Iu;u,,,da l1lonto<'s (\ .. IlOnwns. char-se, atualmente, mais con
a mete a nterve~ ona l , anll""s " \,1' '' ''' h,," .\ ' 1('" ('nlO" 11tH'. (111 10,la a pa1'lr. a" solidadas e firmes do que em 

Federal recebe~os ; ag~ lec~ , \, ,,"Ias 'ofl1lI,I' \, ,,10' .11 l' lI1à,'s são ('onsilh'I':í\ pis..\ luta (on-Iqualquer outro momento, dês· 
~os um exemP

dar o « e ato-'l1nlla 1'11l TlIl a :,\,,"S,I ' 1II1 i<latl l's d"Sr"1'I1,lIn \lolentos ~nIJll's de que começou a guerra, com 
f1o·~dapres';ta ~ a~btxmo. s~ ( Onll.1 (l I n ttttl ~Il. ( I1Ja' 1'1' 1'11" , IH' ohl'i~al':llll a I'pfl'pal' " ;m- exceção da Criméla. enquanto
pre~/n~:ré~ Ra':::s '~~~er~;n~ 1" ' 10 <til :l 1.HII1 \· l'm ,~ (,sla , :llll r lllO da' no,":!, Iropas. ltIduilH~o que Hitler concentra todos os 
:~~ Federal em Sta. Catarina e p]Pnll'nlos da f<'I'~ a al'lI',l. '1u(' o JlNa na frl'n ' .' «'nll'al. dl'stl'ulIt recursos, em homens e em ma-
referente ao exercicio de 1940. i "" 1l~ n 5I n('S (' I~ ,·anlt ü,:s. a l':'m .,I ~: transportes de (omllu,I;",'I. tel'lal bélico, num desesperadorelatório ésse que bem atesta a lII11nl \:o\'s (' 11 0pas <I" Infant al't a . esforço para tomar ~oscou an

operosidade do dirigente de nos· I tes da chegada do. mvemo. 
Estado durante aquele exer.\ • Os, ru~o~ conSideram q?e

~cio. • D SAVAS LACERDA esteeoultlmoesfOl~çoalemao,
c -. ( • 

Em Minas Gerais acaba de Oculista do Centro de Saúde I do Hospital dI Caridadl 
ser dado o nome de Bairro AI· . Ex-Interno do Serviço do ProlllSor LeODldal Ferreira e Ix-estlgI6r10 dos 
bion a um bairro recem.criado ' Servlçol do dr. Gf~rlll de Andrdl (Rlol e dr. Penlrl Bom.. (S. PIU'O) 
junto da Avenida Amazon2s, I Cllnlca e drurgia de: ' OLHOS, OUVIDOS, 
em Be'o Horizonte, NARIZ e GARGANTA 

A' propósito dessa inaui:ur,!" I C(1n~: Vilor Melrl.'les, 2R-D"s ! 6 à9 18 h~r8s . 
~~b~~~ ~ ~E~~!~ I~e ~i:;,a~~ I lleF. .: C\ n , elheiro M, irs, 77- FLORIANÚPOLlS, 

admiração que o. seus criado· I 
res têm pela ,esistência da In · F id' I - d g "Ih 
glaterra ao assalto germãnico, orm ave açao e uerrl as 
~e~ta hora. em. que Imensa tra,-I Moscou. 8 (Reuters) _ Uma I"grupos de guerrilheiros en
g~d~a desaba sobre as Ilhas Bn. , transmissão da rádio local di- tram em ação, justamente an
tamcas, prestamos esta ,peq~enB , vulga o seguinte : "Os guerri- tes do amanhecer, quando a 
homen~gem ao povo mgles. e , lheiros russos estão infligindo vigilância afrouxa um pouco. 
espnmlmos . o nosso maIor e ; sérios prejuizos ao adversário, Atacam rápidamente de em
maIS comov,do respeIto ?~r essa j rompendo as suas comunica- boscada e varam, com a baio
;~~ã~. que, como a ~en~x :~ : ções e destruindo os transpor- neta, a sentinela. Após, extra-

u a. renas~e. ao so e c i tes de munições (> de tanques, viam os trens de viveres e, fa
~as as manhas, cem dumf ' n~\'c O que obriga os alemães a des- \ZendO fogo. atiram contra os a
'~PUI80dde corag:.:::de ~ e'b as , viarem grandes contingentes viões que estão .nas imediações. 
ru nal e suas c. el ~m ar· para proteger as linhas da re- Nas extremidades dos agrupa
deadas: ~ S~gUd sem 

de,: e,::o~: 
1 

Itaguarda. Esta revelação foi Imentos, matam os cavalos da 
o camm °t o I ev:r cde ael o obtida pela ordem do dia do artilharia pesada, afim de im
~~K::r :~ rem~s~~espass~ ":u: i coma!ldante do lio ~xército pedir o m~i~ento das peças 
apresenta aos povos emociona. germamco, que declalou que de campan a . 
dos de toda a Terra o maior 

. d h' d
~.::~~m:nlti~erd:de ee~~,s:::~~pen~ Or. MAOEIRA NEVES - midico especielist. em 
dência nacional. que já se de· 

1 . d d I't t DOENÇAS DOS OLHOS~~~r~:~POS\~.ntro o an 1 ea ro 
. I Curso de Apcr ldç,'Dntenlo c Lo"~a Prática no mo de Janeiro 

Amanhã haverá sessào dou

trinária no Centro Espirita -Je- Consultas diariamente pe~ala~d~~h:~sdU \~ 1\ l~o::al 
sús de Nazarê.. à rua José Con"ultórin: Rua .1 1'1\ .. Pinl o D. 7. "obrado _ Fooo: H67 
Boiteux: e hoje. às 19, 30 hO ' 1 l{e~idêncill : I{ua Presid ente coulinbo,' 2:1. 
ras, no Centro Espírita" -Amor 

e Humildade do Apó,tolo·.

tdroaArtea.~:edee~~ploOrCtooi~AtrIOeUUgi~r,rea.~uom;a;m~~o:',' i Is tropas va-Qem aV-lo-es 
numento a.o Cristo Redentor, I Cuibischev, 8 (United) - Os exércitos de Budienny e Voro-

A ',n1(lahva partlU do sr Jorge. shiloff estão organizando por trás das linhas de combate, já come~a-
!'!f:.a..~ ~~~ .~~~fte~l~o~ec ~~~~~ Iram a 5er transporta~os para a frente, por mei~ de ~viões, que 
do prefcito de São Leopoldo. de Ico~duzem, cada um, 120 homens. Essas tropas estao eqUipadas com 
cujo m un icip io faz parte aq uela skls. 

vila 

A' escult ura medirá vinte e ! Re~irada alemã,Recorde de 

tres metros de altura. com 81 I um -Catalina
metros de pedestal. Na parte Cuibishev, 8 CUnited) - A Sidncy. 8 (Reuters) - Um 
inferior. será , comlruida uma I rádio d~ Mosc_ou informa qu.c ; hidroplano . · ·C~talina". bate~, 
capela do Cristo ~t:dcntor . ,a O~ a lernaes estao em plena ret l& In? d Ia 5. o l ec.o~ de da tr avessia 
aemelha n"ça d a que eXist e no R IO I rada no setor de VOloko,amSk ' I3.Cl'ca do PaclfJco ,fazendo o 
de J aneiro. rnl consequência dos contra- percurs? sem escalas, de Can-
PlANO- COMPRA-SE ataques russos, ~~ng~USp~~~~' i?;~t~~~~I.tence 

Plano de marca alemã em __________ _ , 
qualquer eslado, compra-se. Afundada uma 

de grandes proporçoes, que se 
realiza no corrente ano, contra 
Moscou, e, a propósito, o jornal 
"Pravda" diz : "Esta desespera
da tentativa. destinada a tudo 
perder, constitue parte do pla
no. de Hitler . . ~e esmagar os 

~~:~~o~ ~~!~~~O! :::t~S 4~: 
reunamos as nossas forças 
para a contra-ofensiva. 

Os . exércitos sovi~ticos est.ão 
c~ntla-a~acando desde Le':lm
glado ate Rosto~, e, em mUitos 
S~tOl:~S. ~onsegulram obter con

gas, e em Calinine ...tl'~va-se V~?-
lenta luta, com eXltos val'la
veis. Na zona de Vorokolamsk, 
a cavalaria russa efetuou um 
avanço de cinco cu seis quilô
metros, desalojando os tanques 
e as unidades motorizadas ini
migas de uma aldeia após ou
tra, em sua investida". 

Dra. Josepbina 5chweidson 
MEDICA 

Doenças de senhoras e crianças. 

CONSULTAS: das 10 li 12. das lia AI n bera. 


RIli F. SclaIllllU. 39 (1tI11.1 

sldemvels vantagens. Em Le- taques, destinados a impedir o 
mngrado foram rechaçadas avanço dos Invasores. 
-:---__.------- -------- As ilhas Canárias no plano 

Londres, 8 (United) _ SegUlldo o que se iDE_oll Desta n

pital, o "eixo oferecerá paz em separado à Fr..ça, para q.e aceite 
o plano ítalo-germânico de di ...isio da Mrica. 

OI planOI da Alemnha e da Itália Da Africa prnêm a cODces
são das ilhas CaDáriaS, por parte da Esp........ 


MERENDA ESCOLARNESTLt Avariado o 


Tod~. estão. lembrados - • ain· .Von Tlrpltla
da maIs a gun.~d.. d.as_ nossas os- Estocolmo, 8 (United) ._ In
cola~ - da dlSlr!bulçao da M~- formou-se que o couraçado ale-
ItENDA ESCOLAR NESTLJ':, reah· mão "Von Tlrpltz" foi avariado 
za~•. , ~o ano passado. ~as escolas em consequência de ataque aé
primarias de ~~ssa CaPlt~1. , reo 1'\lRSO contra Dantzig. O 

~,te ano a LIa. Industrial elo· re'ferido navio de 35000 tone
mercial Brasileira de Produtos AIi- ladas é gêmai do "BismarCk" 
,,:enl~res (~abri..ntes dos ~'ro~l1~o, que f~i afundado, no vel'ão pas: 

Giganteseo esforço 
CUibishev, 8 (Unlted) _ En 

tentativas desesperadas pal'a 
frustar o ímpeto da ofensiva 
alemã, o comando russo está 
lançando vagas após vagas de 
tropas em continuos contra-a

~estle). eslll lev~ndo a e!ello '~"n. sado. pela frota britânica. A I"---~---..........._ 

IIc. dem~~stra~ao. 1)(11' l.ntormedlO construção do "Von Tirpltz" 
d.a SUa ~,hal nesl.a r:ap'lal, I~ndo foi começada em 1935 e telmi

~~d~':I·U~~~~d·n: I)~,~:~~: ~'~od::(:~ nám no corrente ano. 

de Jesús" : ' depois d~"". dal~ , já IINSTITUTO DOS COMERCIARIOSforam ..r:ahzadas n,os ~~rup.~s , E...~.,- _ 

laros I~~rc Anchl.ta e S,"'.". ,\Il:'tlllS nrtil:'(1S do Itegtlhtmento 

d·Dse~luasanl·nn{. ,. rn . c"nlcnas d.. "1'1" , AI'\' .IS,', _ Para at>ura~ão <Ia," 


n " I I 

an~.•~ j lÍ r.ceb.~~m uma . m',~ond ; 1 I :::~!lo:;,~.n~~~I1~~~i~IJ':.' ~~J.~~·e~~;;:: 
;=I~~~U~,:.... p~~~r~:~\:U~:él:~:pa~~:~; ::~~;e~ ~a~,~~.W~:~ç~~: ~~:t:~~\~~s I:I~~ 
t'tlm I('ih.- frt'sco da m('lhqr quali- clnpl'cgad():cs, razendo·o . judicia l· 
dadt', O It'ilt' "~I.,(a " (O lambem ~~~~~:~k'a~Ko~'S l~:-; se opuserem ~\ t ~ l 
muit.. usado . rocom.nd. do par>. Arl. I ~~ _ O oontati01', guat·tia. 
nlim('nhu;ãn infnntil (" IMra Indos I)S li ~TOS: ou a ll xil ~al'. d.e C!-'C!'i t ~I , que 
l1S IlS dllm ésli.~s. . . : ~~';~,.f~,~: · t'[:'~~o '~:!(\~)\'l~:' :~ 'oes~l'l;I;:: 

tlandll conl..ua~a(l nessa rehz 1 l'açüo li,,, con1l'il>uiçiles oIe\'i>l,,, ao 
inicinti\'a . .. ~F.S1'J.f: \"t'm dl'muns -

· 

ll:stitll tn J!elas el:1p l'ê~as~, (>~e 

Pagamento 11 vista. "HOlel." canhoneira lurca ladlo local acaba de anuncla,l uso <los Jll'ocessos especiaiS <1e que 
Estrela. Atende-sa pelo tele- que as tropas russas consegUl- esta goza para cohrança de seus 
fone 1311. 8 v , S 'Londres. 8 (United) - Foi ram romper as defe5as alemãs créditos, 'luor n o concemenle a 

--DetidO -oavanco - , . ' . captada. hoje . uma transmis- em vários pontos ~a, fr,ente de ~'~';:~:l;' ~s ar:I,.::,'J,II1:1~ d';et~'"~:,~~'ri~~~ 
No\'l1 Iorqul'. B (Rctltcr;; ) - - I ;~~n~: ~~~i~l~e ~~g~:I:i~~e~~~ ~:~o!;;::,~~ o~e:.~~~,lg~~~~ \~.~':'~'~;L ()~(;llW;~SC (I~~b I~i;~'~II'O~: 

T ran s111 1tincln l1otici.as da qú -., - \ identificado torpedeou e a fun- en1 hOluens COlllO eln nlateriais. ni,) dI;' '-=t'US !'cprcscl1Wl1tc::: legais. 

~ :~s~sB~r~~,~~~:~~t~~t~l~'l~:lC()"~,~ I ~~l~tt~~'\ B?~~~o~h..a xaft~I~~~= ~~ie:i~~~t~s ~~~~o~o re~~W~a~~ Alterado o plano 
\ '<1 11 <:0 alemão el11 voroshiIOl'-I - - - - :'- - - '-- _ ..;-:--- ,ào conseguiu salvat'-se , também. um ataque cios tan- ale...io 
f,~'~~: ~ ~,i~'it~~/';~:~~'t~'t~a~'i~a;:~; (,\~~~iS,~~~~~~ I~nft~~!l°==- As F'antás-tlco -mâterlal qucs inimigos, De~~~~~~:v. da

8 f~·~~l!edlnfo-;:: 
DOI",t 7. A D. B. C 'forcas lu ssas (:rll"olic1 aram Ctt ibishe v, 8 (Unitrd \ --- MÁIS ITALIANOS mam que violentos contra-ata

i,ua.' nm'as P OSif;flCS em Cali ni- Dcspa<:hos ele Mo,cflu asscgu- Zurique. 8 (Reuters) - Um ques sôbre a saliente de Volo-

I' " a 111 o hr; gacios p/'ln !lWn'b :~; ;:, ~ ;',~ I \ ~; ,~'" :',:1,',;\lf(;,:.,::n;~;~~~~ : I~:1c'1:~ 1~1'~~CI\~~t~~fi~~ ~~II~ocn;~~~ ~\c; l~~~~~ml~r~~~:~~~;osd~o~~!~: ~~\~!~S~ ~~~~:~:'!:' I~~!i~e~ 
a e8.\"f!l' po Iri c' . alc'máes sua fa- os 

('R bTO!oOilf.il'A. , ~",J,, ~~St.,II\, ,.~ ~);.. ,P( ..s ', 'r'oO lle,~ce,,',( !, I ,',I,· ~~~,~1,Z~,, lI " .." -, " 
R61as 8. linhas ......Is gr~~.itc.l a~~2 d~ f·~ft~· cx tcn~i\'os ~lO 
.' Moscou. 7 (Reuters) -, ~ p~~~;~(~~ ()~';{,t;:;;~\~é~~grd~l~~~~n~~ ~ 

Duhu....nl...... p.ra 
co... OI operllrlol

1 
Londres, 8 (United) - Um 

porta-voz do governo bélga re
fugiado revelou que mais de 
6,000 operários das fábricas de 
munições alemãs pereceram, 
desde que começou a ocupação 
dos Países Baixos, em conse
quência dos bombardeios da 
RAF, 

Acrescentou que 200,000 o
perários bélgas foram obriga
dos a trabalhar nas fábricas 
alemãs situadas na costa, as 
quais são continuamente bom
bardeadas pelos britânicos, O 
referido porta-voz concluiu, di
zendo ser evidente que os ope
rários dos países ocupados são 
enviados, justamente para os 
pontos mais expostos e perigo
sos, 

R.conqulllllCla .... 
pari. Callnln. 

Cuibishev, 8 (United) _ Os 
despachos de origem militar 
confirmam que as tropas rus
sas reconquistaram a maior 
parte de Calinine. 

Merecida pUliclo ! 
Rio, 8 (Meridmal) - O Tri

bunal de Segumnça Nacional 
condenou a 1 mês de prisão e 
2 contos de multa o comercian
te carioca Cândido Alves, que 
vendia, em sua padaria, pães 
com 280 gramas, afirmando 
aos seus fregueses que o produ
to pesava 600.. 

Dr. Antônio Moniz 

de Artlgio 


NiDlco 

CII'IU'III I OrteJHlí. 


Cllalca I CInrIIa 111 
Itraz. 

CONSULTÓRIO: 
Rua Tcajllno. 33. 

Diariamente daI 15 68 
17 boras, 

RESlD~NCIA: 
AV . Hercllio luz. 189. 


Telefone n. 751 . 


~r;r~u:.:i;a:(:nl):;=·'~ h:~~ ::~;;~~~ ~i~~(,~~~~~~s;d,I.~;;}~~~I '~~}~~)s~~~~~~i~~l~~ rt~'aos' a~edne?aOs reconquistadas vá... 
' " 

Pruslo ele H......
16br. O ,'''

FO~~hit!!~~~f:r~~~Jeci;: 
ram que Hitler está exercendogrande pressão sôbre o Japão, 
para que o pais inicie as hosti
lidades no Extremo. Oriente .• 

t Estad U d f 
~~~!~vf:l' a ate'::çãOn~~~~';! 
da Batalha do Atlântico. R ai ãecoaDl OS 811 es 

Cuiblshev, 8 (Unlted) _ 
Uma ofensiva lançada pelos 
russos, ontem à noite, . ao no
roeste de Moscou, obl'lgou os 
alemães a recuar sete quilôme ... 

~.. _.. ___.______ 

P~05PU~T~N 
\ ..... \.. li' t I. 0"1S fi' dlj r~ 

TOPlICO ~(:S Ar~:~~6! 
- IA[\ PHtMATOSAN-

Lltvlnov .mbalxador 
e... Walhlnglon 

s/fl~;f~;~: :xj~:;;i~~~~iO-d~ 
Relações Exteriores, foi nomea
do embaixador da Rússia em 

I :~s~~ff;~~ÍidaLj!:i~~a~ ~l~i~ 
pele,,, ,em ofensi- I gentes d" tropas italianas reforços que tinham mobl- ; conhecidas no ocidente, t endo 

n a 1]"('n1(' (] n (l', n l'(t contra Moscou. é simples- ram enviados para a frente Iizado, para lançá-los a outra Irepresentado a Rússia muitos 
, \l a.' mcnte fantástico, I oriental. grande ofensiva. anos na Sociedade das Nações, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:l1otici.as
http:rocom.nd
http:d�Dse~luasanl�nn{.,.rn
http:Anchl.ta


Indigestão? Clube Dôze de Agosto Tóquio, 7 (U. P .) - O cor
p., .. /!IHi,. IM. '.....14. De ordem do sr. Presidente convido os srs. s6c ios respondente do "Nichi · Nichi" 

De todRS u:o;. dtjrcs de quI' se e exmas. famílias para a soirée dansante que êste em Changai infórma que, a lém 
qUl'i:cam (.~ flRcil'Uh'li que ru,' ('on· clube levará a efeito nos seus salões no próximo sábado de contar com aviões america
l'01llUnS M'jum fl!i d tlres l·tUlsttd"s 8 do corrente, com início às 21 horas , para o qual nos. o governo de Chunquin 
J)f'ht illlli~(·,.. ii{J . " Sinlo dt.rf'S lHO está sendo d istribuido Convite-IngrE'sso. 

Iconcentl'Ou 700.000 homens na 
lwlII·lmnll-,. I ' ngud tl:' UIJíl~ n.~ n'· 

sullam. pnwlI\'c1 1n1' n le tiS lI1uis 

Só será permitida entrada aos sócios que estejam com a estrada daIndochina.f. ·;,: t>(l""', tl i.l.CllJ , ou ""pÓs Illl. te. qu ites com Q Tesoura.ria ,rd\'':k'o; sinto urna dl.'sftgradll\"(~1 	 Birmania, tendo cedido, ao 
;::; l' n"'Ut~u de IW'51)." Florianópolis , 5 de novembro de 194L 	 "vá rias dezemesmo tempo.

(Im, lI,i,.• CII<;tll muilo J)lua r ('. MÁRIO LACOMBE, l. .' secretário. I 

fazer ê~cs pat'it'nh-:;. O SI!U I1ml 


nas" de bases aéreas aos Esta
6 IInI ...·X ~·(',.~l de ucidcz no ,'S!!;, dos Unidos . 110 su l da China, o 
IlIn~o - iU'id tl un lt·uh.' que fcr· que os nipônicos interpretamI 
uH'ula nu C,. ltilllllj:!U c t'o ndm: n 
tUlla ~\lrlc 1ft, inclispol'iç_!t.'s dulo. 

I"H""". !\;·SSt·s 1'11505 r,'('"ito !-il1l" 
 Clube 15 de Outubro I ~~~~~ l~~\~~~~~ fórma" de a
" I..s lIH'u l l.' 8 .l\l uj:!u'-silt Uisund". 

" l 'ulUllu....lu unliíl(·',J., ,nulrito. EIII De ordem do sr, Presidlnle, convido os srs. 

d ::.·tJ mirmlns li ::\ln~nrsin Hi!'ou 

r iul .. lIt'u r rali/R () ('~ l"·." "'u d l' nei.. 
 ~r:~~sr:il~~':::" 1::'~~~~i::raSi:ild:,oirBé~~ :::re~l~ \ ,~
,h'7.. c d ;''' ~ I ' mo,lo 111/11118 tndu 11 

d l.r " n ral ·('s lur. =--,. ~..in: d.. com inicio às 22 horilS. i :: 

tlllll l 'llU'r f"rlU" de Iwrturlnll,-ttt:s 	 Fpolis., 5 - 11 - 191t1. I "
d,' ,,!'!. , t l nl U:.!" •• r''' 'nllWlldll ·lh.· firo 

IUI'U{1'UIo' I·:\,wriultmlur It :\Iugué· 

:-iu Bi...urHdu . 
 , ~LOS,~ L~ZE;'LV:, ; "".~';:; ,I 
t'\u ln : ;\ ~1a;:IIN.iM Uisurodu aei.. 

IlIa n ·f' ·l·i,l" "dIa-se ,\ v~ 'l1d8 em 

(ul iu" ., .. í .u ...:.. icili. L i .. ~ :.; :; ~~ 
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PILULAS DE BRiSTOl 
A slluacão na (riméla 

I.lInlh·l·~. 7 (n .) - - Ih'h'ri I1d1l ' ''' 

iI ~i lU:It: :'I'J Ila Crillll·ia. :a ('llIisS1l1':r 

slt\'it"Ii<'a Ikd:.l'tllI qllt' "~:l ll gl't ' nl;, 
l' f""iosa IlIla" ('uI1II11l1:l , '111 p r., · 
~n·ss•• n:u lll(' 1a l'('gioi' J" . / 

S"';,:u IHlo IIIH .h·s..:tdltl ,1:1 
IH 	

Desapareca O escritor(·i .. T .. :>o~ _ ,1i'1I1 ;.!;"I.. ( ' russo A'.polluanovus alt'm:if'" "tI:" u ":lpI1l1':"':lIl1 (1";lM' 
Kuibyshev, 7 (Reuters) 1111 1:1 :1 I:l'illu·· i:l". "11111'''1'1111' ) H'IJI'b 

O conhecido teatrólogo russo,lI1al' alH , :-.:lIi'·I1 I;1.l1do ' 111( ' Il~ c'o lllh:, · 
Alexander Afipoguenov, de 41 

bll1 HI d t, jl f·I"C " ·Op..\ Il1t '''''1;1 ;j:,:t'l lI'i .. anos de idade, cujas peças in
:lt l lltil,· '1114' a s flll'\'õ l:>O a l" ' Jl :h " . I 

!t·s S t · 11':1\":1111 jU' I'''I 'nh'I IH'll l c' 11 11 

tituladas "Medo" e "Pato Es
1' 1111" "']..: .101 : , (1IIItI .. 1':11':1 ~a llh : 1.1' quisito" , transcritas em inglês,E' FA(IL APANHAR UMA Iforam levadas à cena em Nova 
C'lIll', , ',.:uinllll I'qu·I;,· as h'c ' 11:1" .h· Iorque, foi morto por ocasião 
.1c·f' ·":I:>o ~1I\· il· l i (,;I'. Ih'dal';I (fIU ' õI de um dos recentes bombar

It'IT, ' I) II, I' 'IIIC·. " 111 ; tI~lIns PIlIlI H"', 

GPJPPE, UM RESfRIADO, OU UMA 
lula ( ' S:'I-M ' ferind.. na ;'In'a (It· deios alemães contra Moscou. 
Silllfi·\·op.oI ,. qUl' U:>o ah·lII:i .." S I ' t'" O escritor viéra para Moscou,PNEUMON1A 
flll"\', 1I1I jlõtl';j :ilii1gir H :n:II· . 	 dc KUibyshev, afim de confe

MAS TOM~tlDO O ~AMOSO
As ftln:a.... 1'\I" ... a, M' 1'\'Ii":n':t 11l pa · renciar com O SI' . Lozvovzky, 

1' ;1 IlC I\' : I ~ lillha .. t\t-ft·,,,i\";I'. 1I1I1h- Ino sentido de promover os 
f ClI'I .. It·t·I·!II : .... ha",'" d4' ;1.1'I,ill pal" :1 meios de melhorar novas facilPfllORAlDEANG'tO PlW)111fjJlSE 
('on l l ' l ' I} a ...... all n i ll i," i ~II , 11111' tlillli · - NADI' H~ QUE TEC1tK l

!idades à imprensa estrangei
I1l1ill dI' ;n l t·,,,i tl :II!t, 11:." úlljlll : l ~ :lI ra. 
hara!\ . I Sua esposa, americana, e seu 

4) .1, · ~p: lI · hCl 1,.""l'It· 'IIU' a CI'i!H(' ia -----------------1filho, acham-se em Kuibyshev, 
...·s l:·' :Iind:l ( ' 111 gl':I\"t . (l1 · l'i~.. " C' cllH Ionde está sendo levada à cena 
:1,0; f01"\' ;1:>0 illt-ul:i .. .:,,;;; , nlllll('ril!\:IS c' 
h"1I1 t"'!lip:u l;I!'>. 

Produt OS CATEDRAL I~O;~~~i~~~!~~ ~~!~~~;~~,~or-
á venda na FARMACIA ESPERANr A II o mesmo e~cr.itor é autor da

Y-2 peça teatral mtltulada " PontoLimoense Rua C onseIheuo M C1 fra, 4 e 5 FONE l,61t Ilongínquo", que está sendo re
(~onte à CAsa Hoepcke) presentada agora em Londres_ IEsporte Clube 

CO~V~1~r~:~rsdosó~~s p~e~:~::~ Por aquI' na-o passou~;i~~, ~;:I~S~i~ti;~mc~~~~~~ 	 ••• 
ração ao 10" aniversário dêste 
Cl ube. que será levado a efeito 
001 a noite de 8 do corrente. Berlim divulgou uma nota des- , Ipa, diz, com infinita palidez, que 
(s{lbado) com início às 21 horas. tinada a desfazer as afirmações to virá a seu tempo. e por en·· êle. como foi imaginado. não exis-

Indispens il vel a apresentação contidas no recente discu rso do quanto os países do Novo Mundo te na Alemanha. 
do co nvite . . pre<identc Roosevelt. Ihão de limitar-se a confrontar fa- Não existe na Alemanha ou 

A DIRETORIA 2v.2 . O chefe da grande nação do tos de que possam tirar condu- "não existe") Isto é que se torna 
___.".---:----::---.".-- : norle. com a grande rcsponsahi- sões. indispensável não apenas esclare
Três navios do -eixo- . lidade do seu nome e da sua po- Um dos fatos é a própria nota cer, como demonstrar de fórma 

afundados Slçào, denunciára a existência de de Berlim. E ou muito nos enga- irrefutáveJ. 
Lontl1'0s. 7 (R0Ut01'S) - Um document os relativos a pretendi- na mos, ou .eia lem alguma coisa A humanidade já tem conheci-

k~':~!::l\\~~CI()in~g:'m~: n~a~~i:~\~ ; d.as mutacões no continen te_am~- da ling~agom oficial que ence~- ~o muitas a"everações peren!';
t.rc.s nrl':ÍOf-; r1r abnstecin1C'ntos flcan o. Ylsa ndo a cons lt tUlçao fl- rou no incIden te da Tchecoslova- nas que os aconlecunentos de:;
ininligos rOl'anl afundados }J('- ! sica e po lilica de um a parte dês- fluia as rcivindicaçi;c!S a lemd~ na mentem sem que as ~mpulhelas 
1 0~ n() <.;.c.:, n~ snbtnarinos . no Me- te n(lSS ~1 hemisfério. Estã o assim. Europa. virem muitas vezes. Os que nelas 
dil l' lTúneo C0nt.ml. Dois dos , um di ante do outro. para julga- Há no deomentido um ponlo 50- acreditaram sentem hoje o mais 
: : ~: ;·.~:~·: c ~\)~ 4.~~~;rr\r,n~r~:~~:~n~ ment" dos povos mais dire!amen- bretudo digno de meditação. O doloroso dos ?rr~pendi_mentos . 
" t il ruo l' ( ' ITCI de l.fjOO tOl1c !a- ' te 1O~(,~(,, ~!' i1d()s. um . estadista dt, presidente Roosevelt re feriu-se a Como na lu slon~ ceJe~re ~o 
dn ~ . D os na \' jo!' ~lfllrl(l ados. IHt.' sll g l(, (' um gCI\ (' rno que p ro - um plano de criação de ci nco Es- frade mura lment e ImpedIdo de 
do is IHl.inrn pa r te d p Ulll conl- cur a rt'!léll er uma acu~ac;ão. tados va ssalos aqui d os nossos ]a- mentir, o Reich tem dito mUltas 
bo io ('~( ' ol t a c1 o po r vasos d r' N.1t1 !\ill l .linda conhecido!' o s do~ c ~ abolição da~ religiões cris- vezes o " por aquí não passou " . 
g"u('rrn " . r lr !TI{·n lo.' dr prova q ue o H. Roo- lã ~ q ue fi gent e da!' Américas I ~so é próprio d a dialética d a ~Ua 
Terrenos no Balneário .<c .. ell <i re la,. em seu poder. Di'S- 1pro le"• . O drsmentid" dá uma diplomacia. Denlro dessa dial" ti-

E ~ crllll: 1 i.:i (J . ;,.' , '1 lol tr óc fer- i Ir modo. n C" a ~(J surgido nà o p od e imJlo rUinc ia cl.apjlal a c~~a que~- ca e~tá a garantia da inexistên~ 
;.'.' .' H ~ ~l) H ':I .iI.I . C ~í~~;~: .~ ~ .~a_!pnl 'l. d(~ ~ ~ cr \·.i!' to ~enã(,. il IIIl do que e.xj ~ , c tão da ~ . ~~{'n( · ;1!; . amea~ada$ por Ciil . na Alemanha. dos documen-
I 1 .~ :"11. A s C'" ' c,,ol.'y U .... S aumen de cJrcun~ ti\ nCl al. O denunciante, uma r'.!hg' ''''o naZI. De!'menle o a~- tos que o sr. Roosevelt. .. tem em 

. ". ,\ ~ ~ ::':.;l,.t~ ~;~s ~.r~ ~lrt~,~n~:r~';:~ provare'.o que a ssegura. o outro !1 serto ~ui~o demoradamente e 5~U p oder. ~E o H . Roosevelt nâo 
I -~ ·.' ' :' c" rr ",'rll ' ri, ladu tera que convencer os povos quase mdlgnamente. Mas quan- d,sse que e1c~ es lavam na Ale- Ide inexatidií o do alegado. ~t. , i<- lo à transformação do nosso ma- manha. I 

..----~..--~----~~-----------a '530$ ~O~~~~::'dl~8~~~8 ~~d~~~:;;~T: 
, N:10 Eão modelos de cllbecelra, 

. Catalogo grál18, 
••. ' . , Import8dor: Ea'lab,iro Ri.'lal,ld 

-'AOIATO IAW/à São Paulo - Rua Prates, 43 

Matando ratos com lança-chamas 
deR~~:!ec\~~1M'ke~n~ss~~~~:~~~ I}!l;l~~i:~~ o~~~.~i_!:e~~:~~d: 
a visita de várias turmas da Irecentemente adquiridos nos 
Limpeza Pública que alí foram Esiados Unidos. Uma vez lim
chamadas afim de acabar com pos os terrenos ,eram os fócos 
o flagelo dos ratos. Com efeito. dos roedores atacados a fogo e, 

em virtude de detritos atirados assim, cremados em segundos_ 

aos inúmeros terrenos devolu- Grande massa de curiosos 

tos que se espalham pela loca- acompanhou ,por longo tempo, 

lidade, foram-se estes transfor- os serviços que deixaram livre 

mando em pequenas sapuca ias da terrivel praga uma das mais 

para as quais convergiam a- bonitas localidades suburba

queles roedores. Assim, em bre- nas. 

ve tempo. Marechal Hermes se ---------_ 

tornou o paraíso das I'a tazanas , 

com evidente desagrado da 

população que, apelando para 

as autoridades COlllpe t entes. se 
 Accicio Mo,~i,. 
viu , enfim, por estas, atendida. ADVOGADO 
OS trabalhadores da Limpeza, CCln~ultlts e p.. recere8 
tomando de assal to, os referi- AçõeR civle e comprclals 
dos terrenos. contra os ratos L
iniciaram verdadeira "blitzk- . Vls.rONDE DE OURO 
rieg" , na qual , ali'm da pá, da PRETO, 70 
enxada, da picareta , do anci- Fone 1.277 
nho e de enxadão, tiveram par

- - - - ' - '-- "P_' " 

TRONCOS FORTES 

o :.n;Tt.;ON I . ''1 Ir. o 	 Pato qllf" c'!' h":m:·.u 
C~ .~'~ : , . . .. ·'·· ..1 	 I ;..n".rr. '; :":,;' ,..,.,-' :: 

hl:·: : '.·n'.:....:I.t-U{·,. 1.··.;1:. 
I . ·~: t: ." 1 !:!'U ~!H:i. · tlf, .. :::- I,' 

c·u: ,..'" I" ::.0 n: "·:!:u.1 I ,, . ··c..:!u 
:x:m ::(> ~ :;"" ~ ZIIU ::CtÚl:;;' . 
d"::· ~~' !!:•..~ ~~t· f !:10N 

o :oJ L'TH!ON ... (I \' , d~1 
d~·.1t) - cr d:. !.o Chlllll . ... <.b 
o l go:asm o " lO. h~:I(.I : ' p lt....;, 
p holü c o oU:t.uico c .... I: I : ~ b:.. 

f;:Jli;; I ':"II.:iC ;. :.1 C : Tl ~ lHl 16 10:\cl '1 \'tI() I.' \'0 ' 

to!:"!;':'- CCol~SlI1u··;t~ 1 c : .. :r.UJ o \ ' :1..10' '1 .:1' k~ It\1 \1<..>:-> I lIú!-· 
r.i,:.k:dc t. ~ : ~ ~:':'':- !!.":! . : l ! .., p ( . , ::'l~ d.·! .:i i·u ·' :"h t :,. .:n' 
qlJ r. p tOO\l1•. 	 Q U( ! <,mpo b :ecido. avo: C.... I· 

P~fO q ue as (U \· CI(>~ se" vos abn:udo~. o lt?c lo:l !O 
jam for les. quando l: IIO'lI  rem, lodos. es~es elel1ll:lu ..;~ 
. eza n60 OOs,o. lll'COue·se Duui1iv os ln t.E :> p en scJ\'t' l !> 
ao ··Qdu.bo··, ao equilibrio do clQonismQ, 

,,':' ~ '!' . ~" _ ..i. ,.{ 

Transportadora Hollmaoo 

Transporles Rodo.iarlos e Dlr610s ..Ire 

Rio de I.nelro-Sio P.ulo.P.r.... 
Sanla Calarlna 

Domicílio a DomicUio 
MATRIZ: 110 P.ulo 

Rua Vise_ de Parnaíba, 2539 
AGENCIA: AGENCIA: 

Rio de Janeiro Curitiba 
R . Barão de S .Felix, 36-A_ Rua Volunt. da Petria, 51-53 

AGENCIA: AGENCIA : 
Joinville Blumenau 

Rua Abdon Batisla, 190 Rua Minas Gerais, 5 

Aceitam -se Cargas e Encomendas para Itajaf, 
Gaspar. BJumenau. Jaraguá, JoinvilJe, São Francisco. Curi ~ 
tiba, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Agent e em Florianópolis: 

Guilherme Gonçalves.d'Avila 
Rua Alvaro Carvalho, 2 

Tllllonl n" Im 
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CONSULTE o SEU FORNECEDOR 

ROFECO PLOW LTDA, 
RUA GOMES CAROIM. 587 - CAIXA POSTAL 15S3 - SAO PAULO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS"" '	 ... ••_ I",:"""" 
ViChi,7 (U, P.) _ Em um! nas de milhões de famintos de outros anos, moni~rido a ~eI'C~- afim de levar a outros pontos I O trigo fr!l:nc~s é I~vado à l alemãs no total de .••••••• 

pais de fartura e com uma sa- ! outros países europeus menos I de 300.~00 .000 .de bushels. A da Eur0i>a menos afortunados, Espanha, ~ Belglca e a Holan· 1.8~0.000.000 de quart?s desse 
fra abundante. 40.000.000 de ' felizes . são tão grandes, que os produçao de açucar de beter· para mais de metade do que a da, o?de h~ espanto.sa .esc~ssez artigo, para ser destlla<!,o na 
franceses sofrem hoje as tortu- I filhos deste são forçados a sen- Iraba ,foi 90 ':; ~a nOl·m~l. A de terra francesa i>roduz. Essa d~ pao: O ,?I~ de olIveira e en- Alen;anha, para pr~uçao de 

. . Itil' privações para que os ou- azeite de olIveIra foi Igual à drenagem custa a França.... vmdo a ItalIa, onde se sente Iu~ alcoal que substl~ue a ga
ra~ ~a fO!11e. A p~rsl?ectlva do 'I tros possam comer. média e a de vinho foi, como 14;000 cll;beças ~e gado 1>01' graI?-ct.e falta de gorduras. Os solma como combushvel,paraI 
proxlmo mverno e amda pelor A colheita de trigo da Fran- sempre, enorme. mes. Por esse motivo as raçoes deposltos de vmho ficaram li- os tanques e motores. O alcool 
que a realidade no ano passa- , ca foi quase normal, .... .... Mediante diretas ou indire· 
do. As requisições alemães de \ 260.000.000 de busheis. A safra tas requisições. a Alemanha 
generos alimcnt.icios franceses de batatas foi melhor que a de continua a retirar da França. 
para distribuição entre cente- I . 

de carne foram reduzidas de teralmente vazios no mês ano de u·,a francesa é misturado 
270 ~ramas por semana e por \ tes da nova safr~, devid~'p,~r- ~asolinacom a sintética na 
pessoa a 70 gramas. tlclcularmente as reqUlsu;oes proporçao de 6~-40 dando, po

_ deroso combustlvel. 

Empresa Ribeiro 

Tran'porte, de CarSII e Encomendes entre Porto Alesre -- Ar.r.ngui 

0- 00Tubarão Florhnópoli. e vice-versa 
DOMICILIO A DOMICILIO 

AgÉlncia em Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934 
Agência no Tubarão -. Rua Marechal Deodoro - Fone 24 

AgÉlncia em Florianópolis -- Rua A'lvnro de Carvalho, 2 -- Fone 1677 
VIAGENS DIRtTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA 

Recebe cargas e encomendas para : Tubarão, Gravatá, Braço do Norte. São 
Ludgero. Orleans. Urussango. Cocal, Cresciulno, Mã.e Luzia. Nova Veneza, 
Forquilhinho, Morretes, Araranguá, Torres. Capão da CancSa, Tramanday. 

Osório, Santo Antônio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo. 
Florianópolis, 5 de novembro de 1941.- - - -----,--- I 

~!~!~~~~, !.~~Sl~!. Ainda o temível mapa! _~~~=G=-U=I_LH=~=,_RM=E=G=O=N=CA~L=VE=S=D='A~VI=L=A=--A=g=en=te=o~ 
~~l~~t~·?~~~~m~~~~~ °a;:~~r~ Londr~s.' (Tl.cutHS) __ 

°ChfirCI.icallltaenlemBãue'l:o~~,utsseCghUend~a~ " Falsifi('a,ões r falOS". é o li· 
llllo d(' Ulll c'oJ1l('lluhio (10 ('OI"· 

qual os Estados Unidos fomen
tam a revolução em Cuba, o 
diário "Havana Post" denun
cia as manobras da Alell1anha, 
que qualifica de "ataque aber
to contra a nossa unidade e 
contra a nossa resolução na de· 
fesa da democracia", 

Acrescenta o jornal que os 
nazistas trat.am de preparar o 
terreno em Cuba, para futuro 
golpe. 

Nas esféras oficiais não se 
concedeu, entretanto, maior 
significado às referências da 
citada agência e, segundo de· 
clal'ações do secretário da prc· 
sidência, sr. Amadeu Lopes 
Castro, é alegação vulgar que 
não têm o valor que se lhes a-

J tl'ibuiu, 

Oro Remigío 
CUNle", ·MEDICA 


Molestias internas, de 

Senhoras e Crianças em 

Geral 
CONSULTORIO : 

Rua Felipe Schmidt .. Edili· 
cio Amélia Neto--Fune \'\9'>º às 12e 14 as 17 n'Jras 

RESIDENCIA' 
Av. Helcilio Luz. 186 

- I'hone: \392 -

Attende a chamados 
14 

DOis mundos 

I 

irreconciliáveis 
!,:{}imhlll'go, 7 f U"'lItl'rs) 

:l);.)~'ta ~~;~~:{i~~ d~'\llil~~~l\~,~~~~~::~~:~ 
{'hc("osIO\'úqllia'o o s r, Edllanl, 

Be n eH, )ll'esidl' llt e (laq1lele paj~. 
}noolltllH"iO\1 \Im discurso. cli
zenc10 par(Í('ulal'mellte: 

";\ lllta l't..aá tl'anlda {']lfr l ' 

dois mlllHlu}; CJtll' Hão !->e jHHle.11\ \ 
1'l\c'OlH'iliar, :\t'Slf' ('ollflilo 11,10 

hú C lIão hu\"('rú i'IH,'(lmlp para 
, 	 " \"C'll<'i clo . ;\ .c;lH,'I'1'él (h ' \'e s .... 

\'('ndda c!(>dsh'anH'lllfl (' (11'\',, 

mos IlUlo faz(>1' pa rOl {'~ 

uC'()nW('illWllIfJS da 
}ll'illl<l \'(' l'H Il lfISl róll'- II OS-âo (jlli' 

(J ulaqllP ('[lllll"[t :1 HI'lss in f( ; i 
utn ~lIiC'Í<li{) o ,\ illlt'IH,;iric ·ac·i)c, 
elo~ C's;fol'{,os aliarlos 110 :\Jpti: i 
t C'!'!on npp '~ "l'{! ~~nnh!"!H n~:I" ,) 
fUlllol' qll c ('o lltl'ihnirú para ,I 
YilÚl'i n, 

"e,,\,oll<1elll" diplomáti"o <10 
"Times" P lll lorno do mapa 
:ih'mão l't'ft':'('llte Ü ~\nH~l'it:a do 
~l1J. di\'ulg-ado pp]o 1'1"!:,s idplltf' 
Hnm:ic \'('lt no seu úl1 imo dis
("1]'"0. 

"Eles (os alemães) nalu\'al 
lllC'l1t(' t.inhanl qll C desmentir, 
H('rcs(:C'uta o l'ol1wnti'trio. Tam
bl'm ii1.el'am a mesma ('oisa em 
1!I:~S. quan<lo repudiaram o ma· 
pa (lp fraec-i onnnwlIto da ]~ln'('t-
pa qw.' foi tl es('ohcrlo no Qual"
tel (;cn0ral alemão em Praga, 
])ou('o antes <la C'onferén{'ia 11", 
~Iuni<lu(" 1~ oportuno l'e{'orllur 
"~I'-' ma pa. que data de l!J:li. 
Xcle. li Allstria eSlam ('omo o 
objelh'o da Ill'ima\'era de lD3S; 
o t erritórin (lus SI1c1~to~ ~f!rin 
Q('upa<1o no OOoutono de 1935"; 

müos das autoridadcs brititni

('as cm ln:lS. A U('rÍ1nia e o 
C,i lH'uso seriam o{'upados 110 
"outono de UH'''. 

" Quando foi puhlieado pelo 
~o\"én,o hl'itúllico os alCluã.es 
disseram que ge tratavu de 
H grOSf:1.p il·~l mentira britânica". I 

\ C\UlIl ponto, o mapa ioi instrU-\ 
th'o: quando ('onsiderou que a 
]1I~l n tcrra não iria fI guerra 
'lfllo~ nníHPR oripn1Aif;., o~ Bhl
;"IlISf~)l'am o('upa<1os antes de a 
Fl'an,a e os Países-Baixos se
relU atacados. Os aconteciInen
tos trouxeram uma 1l1udança: 
- os alemães se voltaram 11a
ra oéste, antes lle irem aos 
Bakãcs. Igualmente interes
sante é o '1ue estava reservado 
à Grã-Bretanha: - tornar-sE' I 
alemã antes de 1948. Aparen
temente, os alemães C'ontavanl 
t0111 \llUa pausa de alguns anos 

a pO.lônia esta\'a reservada pa- \ antes de HH8, para reconstrui· 
ra "o out ono de 1939"; os rem as suas forças e se volta· 
Balcãs, Dinamarta, Holanda. rem contra a Inglatp.l'1'a. ' 
Bél~ica e França, para o ata- " Recentes infol'llleS aleluàes 
que antes do YCl'ão de 19410 dcm,ollstnull que o Rcich ain-\ 

conserve\ neste lll a lJa que chegou as pressão li , 

PROL.AR 
Organiz.l~'1io nacipnal destinllda 11 Incentivar a eC('nõmia, 

facilitando a aquisiçilo do ler. 

Resu!tJdo do sorteio reaiizado em 25 de outubro de 1941 : 

SERIE -AI> 
Mensalidades de 5$000 

Até mesmo a linha de demarca· da espera esta pausa, mas o de· 
ção entre a França ocupada p senvol\'imento ua situação não 
não ocupada esta,"a )ll'e \'lsta autoriza que tal hn

!. I'r('min SUV 10:000$000 
~' Pr{>mio EAL ,,(j1l$100 
3' I'rêmio HHL 500$000 
4' Pr6mio DWX EOO$OOO 
fI' Prêmio NTG 500$00(1 

(' as r~sJ1('cllvIl8 invPr6ões no valor de 200$000. 

SERIE -B-
Me ns a lid ad e s d e 10$O00 


l' p, êmio I<Xil. , 5:000S000 

2' Prê-mio HFC l:f\OOSOOO 

:," Prêmio '{EE 1:500$000 

4' Prf'rnio AIS 1:500$000 

o' Prêmio ISG 1:50C$000 


e as n'~p(,t' tivas inv('1 si}es no ,'nlor de 50(1$000 

Pnrfl infolrr!,'Õp.!,=, llnf,!f\mput nf" d~ mpnsalidarles. informações, 

FHAttCISC~ BITTEt~COURT SILVEIRA. iü~petor na it'gião, 


CIIJXU. POl:'<ll1l, tno - T.. legramas: FHABlSJLo 

R!la Tiradpntes n" 17 - 2", - FLOHIANOPOLIR 


Navios--franceses contrabandeando para 

tÍ\'eis lentativas de afundamento. 
bte propósito fui [ruslado, no 
entanto. em virtude das rápidas 
medidas adotadas pelos nossos 
grupos de abordagem, A tentat;· 
va só podia ler sido feita em cum· 
primento de instruções que, se· 
gundo sa!.1emos, fora~ dadas pe-

Londres. (Uniled) ·- O aI·' 
mirantado deu i\ publicidade o sc- iÍgua' d. África do Sul. Ao chega· 
guinlc comunicado: ' rem. <>' na\"i,,, de Sua Magestadc 

"O gu\'{'rno de Vichí. lentou. ' ,olicitaram <Iue o vaso de guerra 
r('ccnlcmcnt c. f"1-er passar con· francr, ordena",e que o comboio 
Iral,ando. pa ra os "Iemães. do I , eguisse para um porto. afim de 
Oriente pa ra .1 França , em com , : 'c r re\"i,tado. de aeórdo com o, 
1,010' (·,('oltado,. No",,,, patru- : no,,'os direi tos de \,eligeranles. 
Ih;,,' .l\'i,' :ilram um di',,<,s com· ! í-:,te p('rJido !lá" foi alendido. mo· 
IH'IO::' , qu e pr()I(,~.!ld,) 11\' 0 pdo qlla l loram adotada~ 
1'''1' '111,' ,'a,,, gllerra ,iran,," di'P," Si':'.cs " bnrd,,' ~o, nossos 

m,tnd""u ll as fi.r" " nccc"iÍna' , na\ la' . em \'Isla de tres cios cmco 
\\,1 1', \ dctrr o cntnhll joo for" d,,:, nélY l0 ~ francc:,(', f ;\l.CTCrn indi;;cu-

I 

Pcg~á,~~mu~~~oe ~~~ 
mate, o Leite Conden
sado Marca "MOÇA" 
apresenta inúmeras 
vantagens, pela sim· 
plicidade de seu ma
nejo e por estar sempre
à mão. 

PARA TER o MELHOR 

LEIT E CONDENSADO 


I ticia-se que o sr. Rendebie, vi
ce-consul da França em Du
blin, pediu demissão de suas 
funções depois de ter recusado 
prestar juramento ~e ~ide~da. 
d~ ao ma~oe:hal ,Petalno on
ve~ lembrar que_lecente~e~te 

Re<usou-se a prestar juramento 
de fidelidade a Pétain 

Londres, 7 (Reuters) - No-

A Rússia não se intimida e a
China vai resistir 

Hongkong. 7 (Renters) - .. 
Viajantes aqlli <"ltegados elu ln
dodlina deelaralll que os japu
neses d e lnonstram grande ati 
"idade atrfi\'és do territlÍrio in
dochinês, organizando a (:01U
pletfi instalação dos a\lródro
mos existentes c iniciallllo a 
C'011~tl'll~ã(\ d(-> df)is onU'os r-!n, 

SoctrallV;. nas l)l'oximidades de 
Allgkor, o que constitue gran-

Ide ameaça para o Sião. 
COluentalldo essa ali\'idade c 

O movimento de tro]las, un\ 
1l0rta-\'oz militar de Chung
king declarou que as tropas 
japonesas atl'a\"és da lndochi· 
na totalizam atualmente 80 mil 
homens. Segundo observadores 
franceses dignos de crédito, o 
nÍlmero seria de cinquellta mil. 

De outro lado, o dI'. \Vang 
Shin Chien, ministro de Infor· 
mações, em recentes declara

çõeR aOR jornalistas, disse que 
os ineitlentes vc rificados na 
fronteira russa provanl que a 
Rússia não será initinlidada e 
qne o .Japão poderia const' 
qllcntelllClll e sei' levado a ex
pandir-se \Iara o sul e atacar o 
YUllnall. Frisou que em face da 
fOl'b..~ r cüção das potências aHa
das, O go\'êrno de Vi<'hi pode
ria não deixar que a esquadra 
nipõnlca utilizasse a Indochi
na C01110 base para a agressão 
e que tal situação llodel'ia re
tardar as operações militares. 

Os chineses proclamam sem
I,re a determinação de resistlr 
aos ataques nipônicos seja co
1\10 fãr contra fi estrada de 
Burma ou Yunnan. Por seu la
do, os jalloneses não querem 
agora arriscar·se a um ataque 
contra o Sião, esperando para 
isso uma ojlortunidade melhor. 

Os menores amotinam-se! 
1it.,n~::\~'I~I~:; OI~~o~'I; Q~lill~~~I~,I:II~ll:'~::~I~ r ~:;~m,tll,:~:o:::::~\I::;, (;:L (1':~t.~(:I~.~·: Odi~:~~ 
"ôI, foi ll'utl"o dl' gnl.n :s ocnlTt.'n" diu auxilio ú dd..:g::.uoi;1 de :\(cno. 
{' j"s. t"1II grupo dt, lIu'non's ali in- n's. O SI'. .Ia i111 l' Ploaça, ;lt.'umpanhu
h..-rnmloso ('onslituitlo Illo loincCIt'lIla tlu til' inn'sligôldol"(,S. Il.io se fez 

1 rlioll'S. t.'unwt('u loel" \l11Ia Sol'rit., Ih' Im',la..o :\Iôls Ilt.' nada \':llcu o I'e

IIl'Sf )t'tll'ns, (Oulmin:.hlll por Il'nlmo ill- Illl,t lio, IlOI' isso q\l{\ o ,u'lI1ados de 

~1~:I:,I;.~~I;,,~,,:~:·j:II,'I:II~."::· ·i~;~;::~~·';~~~{\":~~: :::·:::i",:·~. i,:::II:~~:::,:::~"::':"li,:\'~~~;;';::~ 
lIuhoos illtl'l'llatloS, ns (IIl:Iis. auxilian- 1'l'S, IOl'muHln+s(' assim IUocciso 1'(' 

cio H :Hllllillisl1o,,\OÚO ,lo l'slah,ol,·,' i. ('orl'l'1' ao Sl'l'\"iço Ill' Sucorro l.'r
1I11'1I10, \":II'l't.'I':lIII, a Imltlt.·s ' d':i ~ua, gt.'lltl'o l'Iua IUI'IIHI ele ill\°t.'stigadort.'s 
tiS loukhc'tt.·s, IIOa\O('ssl'iros, Ii\Tos. d:l4lm'lu clt..'Pt..'IIc1i'nl"hl d:l. Policia pil. 
I" I I' I 1I11d"i d,,, ,·nl;i". domina!' os ,mlOlinados,
1'::n~·II;;;;HII~:~II~·::J;o~'lIt..'~~:a~IS Ic : - I'l'slituindu :I l'alma ali l'st:lbl')(,l'i. 

o ,'nso l'Ilt.'.(.!UI1 ôI tal IIClllto <Im' lI11'nto" 
o ,Iinolo" lia Es('ul;", dW1I1:Ido ao () juiz inll'loinu de i\{el1on's, dI'. 

peduam demlssao o pl'lmell'o 10(0:11 das gl':I\"l'S Ul'Orn'll('i:IS, ali Alht.'l'lo Hnusscl, delt>nuinou roc.ti 

e o _segundO secretários de. l?-I (·Ul11p:II'l'l't.'U. sendo n,(O(~hitlu hos- IIWÇÚO Ilos turbulenlus an C{unl'tel 
gaçao da França eln Dublin lihul'nlc pelos l't.'I){>ltll-s, Em "isl;1 do :1(1 halalh:io da Polic ia. MilHar, 
51'S, Saffroy e Rache. lIu ~lliludl' ('alia \°l"Z mais insúlit" olllll' ~c encontralll presos° 

os alemães I AVISO AO POVO CATARIHEMSE 
nào sejam descobertos carrega-I 
mentos proibidos. A operação linha direta Porto Alegre-Florianópolis 
ainda prosségue n. 

Londres, 5 (Reuters) - Aea· Empre:sa Jaeser & Irmão 

ba de ser oficialmente anunciado Saidas de FlorianópoliS às terças e sábados 

que unidades francesas que fa· Saídas de Porto Alegre para Florianopolis 

ziam parte de um comboio escol· às quartas e sábados 

tado por uma ehalupa, que nave- Saídas de Araranguá às quartas. 

gava no litoral s~l.afrieano, tenta- sáoados e domingos 


los alema c~ aos navIOs franceses : fam nbnr as valvulas e afundar 
no sentido de, pô·los a pique, an. 1quando fora~ }n~ereeptadas pela~ I1 Mlnll Im FlorJanoDolls: MARIO MOURA 
tes de permllHem que se examl" belonaves bntamcas de patrulha· PRAÇA Ui DE NOVEMBRO 
ne o C"]IlC conduzem, afim de que mento. __________,._________..~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• arlll-.... I .. I......... *' 

.CheGou o mls di Ico8omi.. o brinda IDual que fa~:;v-, à famosa -C),'~~:iJ" 

=---'-== O. A O , .~Ã%.-
>.' 

. . . Bºn~~rtlgOs _e~oy!eades · por pouco dinheiio 
~ ~ilsaO,ientlÍl i.~der'j pelosmeltores preços, todo o seu grande stoclc 
;885 últimas novidadtas, recentemente adquiridas nas melhores fábricas. 

o ' SEDAS /vrepon para quilllonos, metro 3$, e 
Seda taçonn~, m .. tro 4$000 Merloó pretv, Il1rg. 80, mE'tro 

• 	 Rranlté, bom artigo, metro 7$000 Opula lisa, melro de as, 2$, 2$5 e 

, tl T~!~~, m~~~oSsei:a, 1i{~'~:UU lItlese- Y$500 Ig~!I:r:~a:JUcdoa;e~~r~r:?'8~,e~;~ 
: 	 xj~~~,aio~~r~SSimll, m .. lro 
• 	 Orgaoz8; fiuissimll m ~ lro 

Orgsolll Lnvrada (~"V!d .de), 011. 
OrjlnnZil X'ldr,z, melr.. 
OrgBnza Estampad/!, m, -Iro 
OrgaDzlI Est (no\'ldll~") ml. 
Glvrê (,8peel"I, metro 

c 	 Frisotiol', o melhor OI ligo, melro 
Xlldrez, metro 


c Langerle, ml'lro 

« Peau DangE', metro 


Façoooé. bom arligl' ml'lro 
c PustAo, metro' 

: 	 ~~~1!1~(l~~:::~~0 ~:t:'~OOO 
• 	 Espccl/tl para CamlSI\8, melro 
• Jer8ey, largurll 1,40 m"lro 

tl Lsqui", bom arttg", metro 


Lumlére Lavrad6, mdru 

c Lumlére lafl(ura 80, 

tl Lumiére largura 90, m~tro 

• Lumiére Luvrada,larg SO. m .. t 
« Estampudll para Kim' 1l0~, ue 

7$500 e 
c 	 e8tampada de 6$. 8$, I' 

estampada, artii') superiur, 011. 
e8tampada, oatural, m,-Iro 
eatam{:ada, oatural, .. m cort~s 
E maIs ,um Il',audc so:-limenlo 

de outras 8eda~, qUe deixa
mos de m.. ncionor 

TECIDOS 
Luisine, metro 
Linun liso, metro 
Llnoo estamp8dü, metro 1$5, 1$8 e 
LInho eBlampado (para prai,,) ml. 
Voi! 1180, metro 
Voil estampado, de 1$;), 2$, 2$5. e 

'~t~~~ I~~~~ ii::~dl1, de 1.$5, 2$ e 
11,$')00 I Trlcoline IIstBda, metro de 3$, :!$5, 
12$ ' 00 I 4$500 e 

9$5l'0 ITricoline Il>lada para PyjaIDI\F, ml. 
11$500 Trlcollne 1138 Isrg 80, m,'lro 

12$000 Cbltiio e8tamplldo, metro 
11$500 'I Cretooe 1'8tampado, ml'Flro 
12$'100 Reps para cortioa, I"rg. 80, metro 
7$000 Tecido rendado pa!a cOT~ioa, ml. 
7$1)00 Tecltlo rendado para cortina, largura 
9$'100, 1,50, metro 

b$500 Cobertores espec!a~s para solteiro 12$000 Blusas Olímpicas para moças 6$000 
IIS900 Cobertores espl'CIUIS parti ca~(}1 IU$oOO Véus de fil6 do> e"da para ooivaR 12~OOO 
~$5ll0 ,1'ecidQ /end~!lo e IiSt~dll Jl \1'/1 cortina. lar- qrinllldBs para. noivllp, a come~"if de 5$00U 

~~~~~! ~~~~ ,p~:~~ ~~~~l: bem encorpndo, m!. li~~~~ ~~~~~~~h~~ir~~I~~ute ~,,~~~~a ~:óllg 
~;~;:~: ! ~!'~;~;i!l ~r~t~~:a I:O~~e~8, m,'tro). II~~~~ ~:~It~ ~:~rcBo~~h;.~ dois IUI{ Ifl". ~:~g

iRI~C8do~, melro de 1$100 e 1$500 LigUR de flnrruchl 1$800 
6$~no ; Brios dI' puro Ilnh/l (,. pre\" s "ntigo~1 Fi ' a rn(\t, Ira 2$500 
:1$5 o IGr,lOd .. sortimento de Rrin~, li c"me- CamigelBs dI' Ilsica p"ra homerrs 2$000 
4$000 i ça~ d~. . I$~;"/l 'I'1l'"OS ele Ca.emiras par.. h"menH, a 
I $60l1: B~lm 101:10111, metro 2$u''', com"çar de õli$OüO 
2$500 IBrim br'ln co e azul rnnrioh~, pn ' a T t' ro ' " de Brim parll hom.. ns a coml' 
3$9,,,,, (;ol ..giai. m,·I",'. 2$:;00 ~"tr ele 39$000 
1$Üil(, i Brim )Iludo P.'ITR o c,'I<-gi p , Ile 7$ e ~$~,\" ~amis>s p"r I h~mpn3, a c~loeç'lr tle !J$OOO 

I Mescla superIOr, melr.. 3$)0" LlICC:lS p"rti h"m~o8, a eomeCIlf de 4$000 
5$50u Pducill lisa. metro. 1$"00 Pij~ma8 pRra h'lmtlOS, li cumeÇlr de 25$000 

fi$8\, o 1I Colcbas brancaA, meio linho, paTa 801 · Pelucla fustào em diversa" cllre~, ml. 3$ouP C ,misas Sucl!glt Leão. paTa fI'IHZ 4$011,) 
8$500 teiro 17$00" MESA E QUARTO CamiJ8S SOCPI{Il Leào, para h'lmens 5$000 

~:~~~ iC~I:8ba~S brllnca! meio linho, pm 27$ ,on ~~~o ~~~S8~~;~;~~~O 1~~~/c50~·Ch~~':;:'r. 1:~~~~ gr~r~se8ded~a~~1~,b~~F)O ') Blusas de Jrr~$ooo 
9$500 IColcba8 de seda para casal 4:'$uoo Pltnu enles"..I .. para colchrio, metro' . 4$'10" sey, para senhoras, de I , f, e 

12$5 1(l IColcbas de pura seda com Iraoj.8 Atoalhado sup,-rlor, lurg. 1,4,) 4$900 UI,nels para rapaz 
4$500 para ca881 7"$ "00 Toalhas HigieoicB8. duzia 7$"00 Abotoaduras, a começar de 
7$000 foalha Adamascada para mesa' 22$ 'lon Toalh~s de Rosto, de 1$300 , !$SOP,2$ 00. I'asta de couro para colegiais 

10$000 IGuarnições para chá com 6 gu~rd8. 2$500 e 4$5,10 IEscovus pllrli rOllpas de 5$ e 
12$000 'I nsp08, de 15$ e· 17$000 !1Toulhas de I3liobo, legitimlis aJagoabap, 755 "0 Borlas paTa porelte de cortioa, 
1"'000 Cretooe, melo linho braoco, largura. Toalhas d.. 13'mho, em core~. 8$5.10 I PERFUMARIASI 1,40 metro 4$900 I Tualhas de B~obo, grltn"e sor· Esmalte CUh'x 

8'500 Cretooe m .. io Iioho branc~, largura timeoltl . I Leite de Colllrtl', 
to$ooo I 2,2U melro 8$S 'JO Colchas para casal. 14$000 B 110m Mil'llel, Z~ode e T .. ogee 
l:i$ooo I Cretone meio linho em cores, largura IColchas tustão par.. CASAI. 18$000 IBul" " ('''lgul'', 2$511" e 
17$000 1.40, metro 6$00" CokhH8 merceri'lld~s pllrH c1l8al 23$000' Balom Teoteção e Murjllny 
22$000 Cretone ml'io Iinbo em core~, largura Colcba8 de velu,10 parll ca8al 24$000 I Rouge TeotH\'ão 

I 2,On, metro 
I Algodllo bom, peça de , 10 metros 
AlgodAo bom, larg. 75 peça de 10 

I mt'lr08IAlgodão 6uperior, larg. 1,40 peça de 
1$500 lU metr08 
USoo Algodão superior, larg. 2,00 peça de 
2$"00' 10 metros 
2'500 Algodão Mariposs, para me~u, larg.1 

12$30u 1,40 peça de 10 melr08 
35500 I.\IOrim de cor, espeCial, metro 

Tobr"lco e.tampado, coreslirUlee, mt. 4$800 Morlm de cor, mercerizado, b~m 
FUSIA'" estampado, oovidadp. mt. 4$'l00 la go 
FU81iio br80co, metro 3$000 I Mt.rlm de cor, tipo cambraia, em 
FUMA0 em cores lisas, melro 3~5 e 4S8,)0 I todas 8S enres 
~brquisetE.' Ilstl1da, metr(l 3$000 I Morim espeCial, bem largo, peça de 
Fourlard estampado, metro 4$000 I 10 judu8 

!i$8otl Colchas brlln"HR para solleiro 7Sooo Rougl! Reah' .. , cum pluma 
14$000 IColchus lIlerc > rÍSHú"S em cores pua Ruuge A.lurH'Yãú 

I solteiro. 12$000 'IRouge R\ly .. 1 13r1ar 

S mbrinlas m,-,d~roa,; ~m g,1rgurão cha- Ge8~y 
5b$~ou lDalol~. 22$000 Talco Malva, 3$ e 

S·,mbrir,hs8 m, dernas ('01 Redil 29$"00 Talco ROS8, :i$ e 
4~$00o Suspenstlrl08 para rapaz, de 3$ e 4$000 Pó de Arroz ReDY 

1$9vo Su~p .. o~orios de couro pard mociohas 6$000 Pó de Arroz Adoração 2$ e 
SUsi>eo8"rlos de couro pura homens 7$()0()" PÓ de Arroz Royal Brlar 

2$100 Jogos de couro para homeos 10$ e 12$',9J PÓ de Arr(lz Gally 
Jogos de Batizado., li começar de 15$0~0IPÓ de Arroz M.Jva de 8$ e 

2$800 Jogos dtl malha pllru crianças 11$'IOf, Pó de Arroz C Ity 
Bahadores 2$000 Pa~ta Colgatl', de 1$50n e 

15$')01l Capa8 rmra recem nascidos 10$000 Pa8ta Ge.~y e EuclIlol 
Trieet para ,'estldQ de vl'riltl. m .. lrn "$800 I Cambraia mE'rcerizada, enfeslada, pe ,(Jap.s f~lpuda" pU!! recem oa~cid08 13$'100 Pdsta Alvldeote 
Org8ndy liso, metro 4$000 I ça 10 de jluda8 23$000 ICassquio!H" de m~lha para b..b~8 4SCOO ,Pasta Colioo~, Lev6r e Odol 
Tecido erape para luto, m,-tro 4$5(\0 Cobertores para bebês t\e 6$ e 7$oooFtlix~s merceriz'l.da9, metro !!$OOO Oleo Dyrce 

1 

13$000 
4'000 
1$000 

11$000 
6$000 

011, 1$500 

3$000 
6$000 
3$000 
3$500 
1$50,) 

1$200 
1$500 
2$000 
4$000 

16$000 Colchas de tu sIão superior para sol Slibonele, C Iroaval, OOdiva, Otllg,Le e 
teir(l. 14$000 1Pdlmnlive I$~()O 

4ú$ooo DIVERSOS S.honde, LiI<buoy, Pul:I!oiivl', Lever e 
1$~oo 
4$oüu 
4$000 
1$000 
3$000 
3$000 
:1$500 
5$00,) ,;r 
5$500 
3$100 
2$60) • 
1$800 
3$200 
1$200 

E c~otenas de outr08 artlgop, tais, c~mo: Bijouterlel!, Liohap , Renda8, Botõe8, Melsp, Fitap, Ciota8. Lig~s, Cbap~us, Casemiras, LençOl!, Mlilap, Roupas para crlaoçal!, Gravatall. 
80mbrlnbllP, Boloa8, CarUpUCI\8, Guarda-chuvlIs, C~pas de borracba e multa8 outra8 miudezas. Tlimbem ch~mlim()" 1\ ateoçAo dos 008808 Ireguese!', para a graode quantidade de 

artigos em saldo, que nnde!!}t,s por qualquer preço, Faça valer o seu dlohelro, preferiodo a CASA OlllENTAL, a casa quI' vendI! !>elus ml'nores preços da praça. 

Vendas só a dinheiro OASA () J~ I ]1JN1~_é\ L F I o r i a nó p o I i s 

Manifestação do povo francês 

---~~~-~~-GERKEN & elA., 	 IOSNÍ • ORLANDINA 
à rua Felipe Schmidt, 34 aprese~lam.:se noIvos Viagem do clrurgilio brit3niro 

Fpohs, ,-11-1941 I <illlies ao BrasilAgentes AutOrizados dos afamados Rádios I Nova YOl'k. 7 (R) - Anun
----=----::----S-V...:3 I cra-se nesta CIdade que "511'''PI-tILIPS I Máquina de costura ~~~~~~ã~~~;t~;~~~s~e~~:,náe~~ 

ClI morli >1.' uma, manual Ibreve pala o RIO de Janeiro,Vendas à vista e a longo prazo 
loIorma"ies nesta redação ,onde fará uma conferênCIa sô-=-----_______________-!1I 6v 4 bre "CU'Ulgla plastlCa", 

Rua Conselheiro Mafra n. 15 

JUVENTUDE 
ALEXANDRE 

Quis.I mel. ,~ulo de+u.\. 
teDda 6 o melbo, reetlllme 
d. p..,re..,uol. & mflfiUDI 
RWIIIIIl par. limpar, lor. 
tlficar e reju"f>nescer 01 

cabeJoa. ElIminoi Si c: ••pa, 
fu cr~HU a qQeda do. 
C."clu~ e \'oltar • c"r 
pri:!. ::\\" a O! cabel •• 
.ra :-. cos, :1 ('111 Of 'ingir; 
d' ·1I1t:.~ dJ.)or r mocidad•• 
Nlo ecmt.' Ui ..li dõ ,[Ata • 
UI..... COlllu loçlo. 

ORATli 
P.ca·.o.1Illpr........... "C'W
dado. dOI ca"'" •••.,...... 
da I •••••••••••••••1'•• 

Vidro "'" ........ nooo ....
..,. ... _-
u •.• nt.'.. MUI_UH, 
.. , .......",...>- ....... 

OTÁVIO • MARIA-JOSÊ 

IPreslDtam-SI aolns 

FIIGlIa.,I··X1-lstl. 


5 V. - i 

o irmão sofre? 
o C,olro E,plrlta I uz, Carl~lldo 

e Amôr, lundado há 22 aou, à rua 
!cIala Lacerda, 66 ·.-R'0 de Janelt~_ 
mantêm coD.uIt6r 'o UlêJlco gratul· 
to. Eacre1'endo, d.rlare claramente 
.omp, Idade e r - .Irlêncla, J bl8odo 
envelope •• Iado e 8ubscrllo para a 
rplIflORtft. 

Tropas na Pérsia 
Lundres, 7 (A. P.) - Fala-se 

que os ingleses na espeetativa 
de um ataque direto da Ale
manha ao Cáucaso, estão con
centrando tropas no norte da 
Pérsia. 

Dôr de dente? 

1••,.•••1........... _ 
..... 411····· • ~••••:. 
-,--,~", Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• 1111..........,.... ti Itcl
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!to ESTADO'''' 
, <m, - N-OVA ME N T E À V E NDA 'i':..I,. 

DURlO VESPERTINO I ," . "' .'.' - ai afemedes 
Redação e O!icinns à Rua MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAli"

João Pinto n. 13 MllqulDll POrtillls MAquIais Plrl BIcrIItrIoí 
T"l. 1022 - ex. liostal 139 

ProdutOI da 

WANDERERAS"t ~: .\TUnA9 

~" I'nl'iI:tl: WERKE 
.insnoo SCHOENAU 

CHEMNITZ~.;:.~ltl::'~:::';C .. ,.,. ~~~~::~: I AI.maDha 

~Ii'~ ;,' 'I'I;;~;';;'~': ã~""O I I , ~. 
com carros de 31, 28. U, 51. 

65 e 95 em "111~::.~:,:.;::.;'" ::::::: ~~i:,~~ ' "'" 5 A---~~RA-DIO--- -L-U-x~-t Representantes exclusivos em Santa Catarina:li'C--A '" 
An tuH· jus mediante contl'a to 

i CARLOS HOEPCKE S/A. COMERCIO E INBUSTRIA1; 
'1 , D~E. dent(UromdeesutambepleaC,}srnle,.nvrteo). livre ,Os ori~in:li;o:. 111(':'\lno ni'i i) ])11'I';1: MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 
I1 IJ In hlicadu;. Ilão se,."" ue\'oll-illns ~~ r&lh!':~~~r~~:s~:';~~~~ :id:"~: Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinvüle, Laguna, Laies e São Francisco 

:\ dÍl'l't:ftlJ n ;'tÚ se r (',;:pon 'õ:<lhi- etc. Eletricidade em geral. Insf;' li'", pelos COIlC{' itu, emi tiuos J ~ talações de Luz e Força. MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 
~! ' ~ nos artigos assinados i I ~rojetos. orçamentos e cons 

- -----------' . I I , truç~:~·e, dá e recebe coopera- ___... _ _ _ ____._ _ __ _ _ 
I 

Quer ser feliz? ção de firmas livres, nacionais e estranjeiros. !t1':All!lIIlli1it!ItI~I2I~I.G•••••••••••" •••I!1rtllll_"1\! ~ Rua Conselheiro Mafra n· 7 ''''I 
~~ Em negocias. amores, ler sor Florian6Dolis - S. Catarina - Brasil. XI ZENITE 1941te, satl,1c c realizar ludo q ,. IJD ___ 


deesja? Mande 1$100 em sellos 

e escreva ao prol. Ornar Khiva,
,. 
 Caixa Postal, ~07. Rio de ja 1----- li 


J1' nelro. que lhe indicará o meili CURSO DE GUARDA LIVRO EM SUA CASA lÃ!
;;i 
I ::. ~~~~~~~l~~~~~e_ ~~~s~e:~~t:"_ (Por corr:spondêncial. : i > 

II 12 D.ez.es de el'tudofl:. Peh' ol'aHdude miolllll-'. t'ff'ci ...o de 'gentes e re· to.! . 'ii III'ITUTO DI OIlG"U~l'I{:O l"e,cutuDI.s <ID " ;d ,s as cidades. r.scrava li Cuix 11'"'1,,1,3717 ·S.Paulo .. "CLINICO __ .iI 111" ;' or. oi.lm. MOBUmilnn • . r 
fOt",.dG~~!br~là~'i~:\dade ó,- So~i;dade Cooperativa de Resp~nsabilid~d~8 : :: 

Com prAtIca DOO hospItaIs europeu' Limitada . _e 
~~f:!;.mdéodl~l~t::al!::~~o!~~d!~t:;~: Banco de Crédito PopUlar e Ag,ícola • ._ 

lho :;:~!!H~·d~[!~~ib:; hOTo,!!! • • 

Assistente Técnico de Sinta (alôfina • •• 
cur~~'e ~ft~~l~18Tc~~I~:~!Dl o Rua Tldlano n.O 16 - SMe plõprla •• 
dr. Ydn oCI da !lbreu Campuo .rill H~gi"trndo 00 Mloi6terio da Agriculturu. plOlu C~rlificlld,) • .. 
510 I'aul,.). hpeciallzado e.. 11 ,- 11. I ~m 20 de Setem~r" de 1938. • • 
~1:~::d~·tM~ ~r~l~c:Def;~~ Uolver· Endereço telegráfico: BANCREPOLA • • 

Oabinele de Haio X Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição • • 

i 
. 1 
\ 

~~~J~8c:.,~:~n~}~~~~E~~er.:::: E.\lPI<ESTA ESPJ~I~~~~~~~~2~SAGllICULTORI~S • -
CoraçAo. ls~~'::.~g~8,V~~~CUI. bill,r Empreslimos - Descontos - Cobranças : : 
aadl(,grafia. óssea. e radl..grôU,," e ordens de pagamento. I 

dentária. Tem cllrrespondeole em todOH 118 Muoiclpioa do Fatado.•' 
Eleclrocardiogralia clinica Ilepresenr.lll1le da Caixa F.conomicli Fedtul para a ventlH 

\V~f~t~~uI>~~c~~~io ~~. I:::~:,'d~~"· rlfi;; AI,óllc ..~ du E~tudo de l-ernumhuco, com sorteio iI 
elétrlco"_1 R~mt' . tral, e m M·.lo e Novcmhro. ~ o BAdlo de graDde alcilDc•...:P.liâ'ã.jÜ"II...M.•"'m.. ~. MIa" -., 

Dr.ç•.-SONOBlDADI-JlLDA:::IIOIAIILIIJ",:~ "..'IOeter~;~~gli::'°Il~:::i~S dI!' Paga tOd:: ~~oc~~~:~Ji~~sa~~:~f: :·I:::!~:c~~ Estados JI 

Ill&ndula. de 8<creçlo toterDs) Mantem c~rtejrll '!' pe c llIl pura IIdminlstru.çi!.o de prédios, ~ 
 Dlltrlbuldor: .0&0 GOMU

IE,.am~o~~::,~~:e 2rc~~:~a~,co do Recebe dinheiro em depósito pelas ãI 
8UCO duodeo..1 e d .. bfll.)_ melhores taxas: 111 CASA RADIOLAR 
Gabinete de lisioleraoia r'/c à displlE,j,:i\o Irelirüdll livre) 2% 111 . 

r~I~~"~D~~~':e·;",:':~: ~I\~~~~~r~f~~~'~ (:~~ ~~i~~Il~I~éVIO 5% Iil R. THAJANO 6-FLlIlIItlPeLIS- VENDAS A LONGO PRAZO 
Laboratório ~:dl:icroscoPla e CIC Prazo Fixo ;.~ 11) ' . 

análise clínica AC.'llfi prllcllruçàn para r(· c ..her vPIlcirnenln8 .. OI ''I. 1II111~1II",lJ]IIJ!II~J:•••••••••••••••••••liltm 
:a:r~I~.d~I:~~~~r,J:';jodl'::'7:~~~~~s~ tias 6S Repartições Federai s , Estaduais e Municir'Hib ...................I ••••••••••••••••~.. 
mo, d08:i.gem ,ta u;~!t Df) @,~ t.l glh'. • ,,' e 

a 
etc. EXlimt:t de urlnH.. lre c8.o dt' • $ 8 3) AS ·" '.~;::;~~ Zd~~jd~~~~IJ::). ~~~~~.tI~~ .: ,._: 
puz, .,e8rr08, liquido rliquhno e 

qunlquer Pd:q~II:~DK~~~o.6IUOldU,A,' Go it"Olil1lllhll:'] C AI'ianCa ~a 881'a. 
till" ff}{:I!~:~e ~~~5'1HdU. t tJ~ g TU. e 

"I n R I A N o P o L I " : padrões maravilhosos, finíssimo acabamento: 
OH. RICARDO FIJn1:~~ro:~er!~n:r~s eSé~~rít!~IA ~ das melhores fábricas do país, são : 

~mSMAN Co,,"" ",,"~:,~,:' ":::-,, O;,: d, '''~.ooo'''''''''''' : encontradas nos balcões da : 
Reservas, mais de 54.700:oo0$Oüo: "asa S ANIA BOS.I :

E JC -chefe de cl/ Responsabilidades assumidil s. ;( 924.719;000$000. U _.. • 
n;ca do Heceita 28.35S·717S970 • • 

Ativo em :11 de dezembro b!i964:96ã$032. Diàriamenle recebemos novidades •H08pittll de ~~~::t~oeS r~~;'(~'M"'S e lerr enos). 2~ ·~~n~~:g~~. •NlH-' rnb('r~ 

(Prot/!. L Burkllll.rdt : Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : 
e B. Kr~uter) 

Especialista ('1/1 

UruI"giu Oentl' :A~~l1~i~ 1 
Alta elrurgla, ~yne Se v. S. precisa comprar alligos para presentes ou necessita de uma 
cologla (doenças de boa instalação de luz ou obter materiais elétricos. em seu próprio 
senhoras) e partos. interesse, visite sem compromisso a . 

Cirurgia do systema Agente em Florianópolis
ocr'OBO e OpPf/l.çÕeS 

de pla8Ucs, CAMP()S INSTALADORA DE FLO'RIAHOPOLISL O BO & Os,C(. oaullorlo 6 ru~ Trnld pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 
DO , t8 (d03 la ~s 12, e 

~C IIM l ln I'i não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para
do. Ió ó, 16,30) Te le instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir dephonc - 1,285 C 'l ! lQ $700, e assim todos os matenais estão a preços ao alcance de todos~Husldtlnda fi rua E~· 


If1 VI '!\ ,Junior. 20. -- Sub-Age " e 0ril Laqli_:lr.. Tubarão. 
ltajai. I Inslaladora de Florianópolis
T~~i.·pt GÜ O __o l . t.d 5:ume nau c Laqes . 

RUA TRAJANO 11_ e FELIPE SCHMIDT,_ H-Fone__ 1674 _l~___~~_~________ - .__ ___
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SalI, ai l-se 
Aluea· te u ..1. pia. 

~i1);~:t':I·;~iiam.:~~:~ 
lúnidÍ';'135 

PENSKd'~UIÇA. 
~ ;~i'..'~:0i:.~~,'. 

DMaç•• UI , ..t"L 
DI.la , ..,...... 


Ir, HILO YIllTUIOO 
 l!!!1~O~ 
'Asslstentít do PrdlJ:ífÓ, . 

do Rio de JaDeli;o;' _. . FAZEM ANOS :HOn:: '::' 
E.peclallsl8 do Depllrta . A prendada ' ieithorita Mirza 
menta de SaMe Pl1bllca Simone Gheur. ornamento de 

de Florianópolis. no.sa sociedade e filha do Ir. 

6v-2 

VIi.Jã :ESPortiva 
OSGAOCíiôs NOS PROMETEM 
,::,:;:'~ -c' UM .WATElloo.... 

:-> Porto Alegre, 7. - O " Diário 
'de Notícias" publica o seguinte: 
: "O dr. Remi Gorga estava na 
Federaçio Rio Grandenae de 

.Futeból cuidando, junto com 
Clcero Soares, o representante da 
Cebedê. das derradeiras provi· 
d~ncial para o Im,acional coteio 
inter-estadual de domingo, em 
disputa do certame brasileiro de 
futeból , quando o interrompe 
moi para r~istrar algumas p.la 
vras: 

"Eu acredito no bom preparo 
dOI visitantes, que. aliás. não 
escondem o otimismo. Admito 
jogo vistoso. técnico e ardoroso 
da parte dOI "barrigas verdes". 
mas confesso e proclamo alto e 
bom som que acredito muito 
mais na nossa gente~ também 
preparada fis icamente e capaz 
de apresentar, não jogo vistoso, 
mas produtivo. Nos 90 minutos 
de luta é que constataremos a 
lupremacia do futeból sulino. 
Creio na velha tradição e estou 
certo de que triunfaremos mais 
uma vez. 

tt A falta .de tempo ",·ai ser 
sanada pela r~onhecida energia 
e combatividade dos gaúchos. 
Sinto-me imensamente satisfeito 
em ter OI catarinenses em nosso 
convivio. A FRGF pleiteou, no 
R iu. pur ú':ôiião de minha CS~" 
da. ali, a vinda dos catarinenses, 
por saber de seu adiantamento . 
Necessitamos de intercâmbio e 
de lições de tática_ Aguardo 
ansioso a nova tática dos vi!i · 
tantes. que proclamaram ser o 
padrão de iogo do. gaúchos 
muito antiquado. 

"Não escondo a enorme dis· 
posição dos jogadores gaúchos 
em vencer a partida_ Cada ele · 
mento do quadro dos Pampas. 
confiante em si mesmo e no con· 
junto. tudo envidarà para co
lher o triunfo, opondo ao requin . 
tado pr~p8ro lft:llil'o úos t.~lita
rincnses a vontade rerrea de vcn · 
cer e o .. sovoir faire" para lo
grar o objetivo. Não ~ de hoje 
que a turma gaúcha surpr~end{" 
os grandes e poderosos esqua · 
drões que nos visitam, Equipes 
indígenas e estrangeiras tem 
baqueado n as canchas porto 
alegrenacs. Os visitantes que 5(' 

cuidem. pOis o Estádio da Ave 
nida Natal, considr:rado como 
e~. perfeitas ..condiç~es~ póde .~~ r 

CODsultas dll 13 às 15 Gilb..to Gheur. funcionário do 
horaa. - Diariamente. Banco do Bralil; 

Consult. R. Trlljano 33 - o sr. Osní Pinto da Lu., 
Sobrado. funcionário público do Estado; 

Residência R. Esteves - o sr. Godolredo Masques 
JUDiar 11\5 - Tel. 742. - o sr. Boaventura da COI' 

~==='==~~~~ Ita _M~IOs;r. Eurlpede. Schmidt: 
bolistit.~n de tI1llanhfl no Es túdio elo _ 8 prendada senhorita Nol
~~~~(I;~~~1(~::~11'3c (~~~~~~!n~:'a~~~~~il~a o~ ba.Maria Silva: 
do Rio GI',11lcle cIo Sul .1o~al'üo pelo - o sr. Cândido Salvador 

C,~~1\)~~~1~~:t/~~\~}\;~~'~~', (> accmlU3. Rodrigues, professor em Lontras, 

da certeza dos \' j:; itanlCS ('au~mn neste Estadão. 

~Ipr~elli>ftf' noTo; hnstidorc~. que clul.· - o sr. José Dias Petombei· 

gmn a «Iu\'idul'. Beln IlOUC. JS ü{'re· ra, de nossa marinha de guerra, 


~~;~~;\~~~o':~:r~tf:!)~~:~:.';0:i~~~~: ~~~~indo na Capitania dos Por

canchH l'sll'unha. 
:\nl('·ont(,l\1 . os pupíln.;; d~ ("..:-zar 

Se:l l'a "Ixnizaram" o campo "da 
A \'enida ?'\atal. j ulganno·o em i;ji· 
ma~ ("()Il(Ii~ilcs para a lm~·tida ele 
(o;. m 'lllhfl. O~ rapaze~ \·j:.;jtatlt('~ fi· 
zeram UIll ligeiro hate-h ola (' ('X(:l" 
(.· ido~ rí :-o it....o:-o. imlll\.\:.:~ionando fa· 
vOl'tl \·elmenle". 

TOnSf.: W UF. f.TTF.llúl, 
Realiza·se umanhü. no Timhcí, 

n(~:-ol(" E:.;rado. um ilninwtio hWJ,E-i ,1 
dt., fut ch,JI. patl'orin~l(ln pelo "Tml' 
hl.'I<..' l1:-<:(' F . c·.... daej\wla l(lca lHl~tdt? 

J:: .":~(> torneio ini cinl'-se-{t ;1:' !l 
hlll'a~ da tnanhfl . 

Durante o dia h a'-l'rá ('hulTas;~ 
cada e ü noite um gl'~mc1ios() hnl· 
1c-. onrle :-0('1' :" fe ita õ\ entr<>ga do!' 
premin.~. 

T nmari"1Il paNe '·... I' im; (')uhc!':. 
S ..\T.%('.\() 

O nü:;.~o júY<.'m ('ontel'l'tmeo S() 
lnn :\Ia zm·akis . qt1~ nesta capita l 
dcfcndplI ;1:' ('úr C'::\ cl n Yalol'o~o 
"Ria('huelo", defende. agora. as cú
l'e~ do "gnta fogo", no Rio. on<1t:' se 
\(.' m 11f\~tat',\{lo . 

Scilon. no VI ('OIH'UI'::O aquático 
onda I. l'f'aliz'H)n uuarw-feil'a últi 
ma. \'l 'I\t.·L' lI , bri lhanterncnte. a pro· 
\'~1 de If)() nll :-o. Ih'l'e. I1nyí~simos, 
111''1 tpmpo ele l 'H;,"!), 

"O E~ti1do E~p(}I'ti\'o" saúda no 

~;:~;\~':'~~{;~f;; ~:~~~::~~:;\;·d)~,'~ ~::;: 
1'I,TUJ..\O.%S .%to; I'nO\-IOF:X('JMi 

11 I;~~t ii~'!·1 (I!~liin~~'I~~;~(i1(11~1~r~o~~~J~~ 
t;'~~r:~~l~;~~~I:~t."n~~r~~c~·ten~ ~i'h~l;: 
llmúl'ia pi.lra ·'" "ampconato lw35i· 
h.,it·o de ruteh,·,1. il ~er U'H \'acla en
tre i.l ~t'i(,l';tlI l'atm·i ncn:.:e c gaú· 
(,11;1 , (· ...;wnllo :':f·lI1w llte. agum'dando 
n hora do »I'é-Iit). 

I'a l'a !.d. f!l i !'('f(ui",it<Hlo () lwlo 
E.~ t i.; di n r!~ ' "t ·!'!IZt'i!'o". QI1f' . e·"l'la· 
nH.' :~!l·_ It 'r:'1 1"\;:1<:"-' ,1 "lIl11p ld", mui · 
111 t'I1lIJllra . 11 Pl'l','O cla~ {'nll'ilfln ~ 
:':I'j<l 1'lp\ ;H!, I. ('\I .... ta lld ll 12StX)() a:-; 
4,."afif·i r 'l .";. 7SHOO {) p i\\' i1hflo c T,SnOO 
CI~ g'l·l':li ...: 

('um a cht·gi.uln do ::'::1'. :\larin \"ia· 

~~:; I(;\I)~'li ~l'( .~fÃ~tlD~' l;:ll;!,emà ..~~~!;.: 
t!:-o:-oc imllfl1'lanlc C'otêjCJ. fkal'am \11
tlm"1I1;1~ ('111 fk~finith'() toda~ (t~ 1)1"0' 
\,j,li' l ll ' iÕl~ .,((da1;-: n(>cc~~(II·ia:; . 

U ESn'STIU)IIF. ,U"'SH,\ 
1)~lqlli :l :lI.t:lIma ~ 11f1l"a~. se.mente. 

'

IInl,lIltaçücs: 
Estão·se habilitando para ca· 

sar o sr. Osní José da Silva e 
.rita. Alaíde Cecilia Müller. 

Clubes I 
O C. R. «5 de Novembro». 

do Estreito (Jàão Pessõa) p ro
porcionará . hoje, aos seus asso
ciados, às 22 horas. saráu, em 
homenagem ao aniversá rio de 
sua lundac;ão, ocorrido 9 5 do 
t1uente. M - O ·Cantista R. S. C. e· 
letuarã . hoie, o anunciado MBai · 
le do Aluminio· . 

Haverá ônibus após a reali 
zação dêsse saráu-elegante. 

Falecimentos I 
Faleceu ante·ontem, na Capi

tal Federal . D . Maria Januária, 
princesa de BouÍ'bon e Bragança, 
bisneta do imperador do Brasil 
Pedro I . Achava·se entre nó. há 
um ano como verdadeira exilada, 
pois a guerra a obrigara a au· 
sentar·se da França, onde tinha 
domicílio. 

O enterramento foi efetuado 
ontem. no cemitério de S . João 
Batista, tendo saldo o féretro às 
5 horas da tarde da capela do. ' 
Dominicanos. no Leme. 

CASA MISCELANEA, dislri 
buldora dos Rádios R.C.A. Vi
clor. Válvulas e Discos . - Rua 
T'~iano. 12. 

Aos interessados no ' 
esporte rraritimo 

Por motivo de mudaDçll. 
\·ende·sl', a prf!ço dto ocasião 
a conheCida IlIDcha 8 molor 
«Exilta. Tllnto I! casco como 
o motor. que é amerlcaDO • 
d~ 4 HP. têm pouco U60 e 
acbam-sf. bem cODservados : 
Negócio urgentE'. IDformaç~roJ 
com L. MnrgBD ou na geren· 
clll do "Estllo:lo". v-I 

o W~.lerloo dos dIstintos " SI I".. "'11''''';011<11 "I1C"I1I1'., ,,~ IIlIchu' \ Te... bl'ORqmte'l' ......- t_ 

::::;:..~II\U:~~:~~~'~'::tn ~: 1.\1'.\. :~':~~;~;:.;.~;:/~ir~~\;i,;~:~~','~:~;;~'~;;:':~~;;; ~\e~4:,Iz:.oe:'~~r088a 
, - I . , . , 1 r t .....u"·.:flSATii·,,-~: n,.\sl)Úi:TJo:" 

ii~ill~j!~ili!I,:,f,i,~,ij , , , , ,lx". , , , , ,".I, ,, , íifi~i~l~i. .:l [,i,!,!,!,:,j\i,!,:.i~,l :~,; ; ! !,::
"(:,i !(! :[i : :;r;,",i
.. 
- ..- ..: [, ~l1a (li r \1 ~ün em 1l1l ~!'õO m eio, 

.\ I-:~"":C "1',\'1'1 \ ' ..\ HEI S .\ :"''1''': : .~',\;( i,~ j:~!Il; '(III~;~~g~~f;~n~I;~~·l~~:l :-; nD~I\I~It;. ~:~I S,\S1'1I ,UI ,\lW 
1-::\1 Tnuxn .\U (a;"\XUE :-;(· Il\·oh ·inwnl0. ult i l11a mC'ntp Y(')'ifi. Pa ra di~ plllílr ('om o " 'ndl'pcn' 

E'IB.''I''': (';ul" f'Jll nf ,,,,..a ~ ('(ll1ch:,:-:. dúnda F . ( .. .. . d e Santtl Amat'o. n 
f I " 'Ji, i r i" I! ,' :'\ • •Ij, ·i: ,- " I,Lll,J i · .· ,. \ " ll'l rdt'IlH P 11'1' 111 'i ]"U"''' ' ) uH:a " ' ndll ;-;u "ia I' P I·f1gl"t':.:~rl". ir;" 
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Cartazes elo dia 
~~.~-~~---~---~~---~-----~

HOJE SÁBADO HOJE 

~~C-INE~RE~X~~lciNi ODEON 
- FONE 1802- IMPERIAL 

- FONE 1581 -- I A'~ 5. 7 e n hora8 - FONE 1581 
A'~ 7.:10 h"r!l~ : I A 's 730 horas 

Os 4 filhos de A-dão :1" Canario da serra Fizeram.na espiãl 
2- - Continua ção rio so>rlRd o: 

C"rnplernl' nto ~Rl'ionnl D.F B. 1Asorte de Tim Tyler Co"'p l!' m,- nto nH(·j n r.nl DY.B 
Noturno (!~I~~~~doO)(,h o rt I I COrridas 8~0~:~II~~OOd (abor! 

Complem ento 08cioD81 D.F.B. 
~ ,, (1()(l p 1$500 I Preços : 15500 e 1$000 Preços: ($500 e 1$100 

,,: -, l-i nil O ~ , _ __ ~~Y: flt é _. I_~ _~n~..._ _ _ _ Impr. até 10 an08 

~~~~:::: :;~ : ~ll~~\ ú :.ll~a ~,il~f":~ ·\~~)~~_ê~~~.~. Dlaaa trlate, a.a ..... , ., 

ANOVA SÉRIE

SD 
MODELO 0-11 : Um modelo de COI'

r..'me 1I1~i\-"' rsJ l , p:>flubr ,-""«.'10 prl.\"(l, 
nlJS J Ot:lJo Je tojos os mais :l\',m
ç'õldos ~a. r.ltcristiúlJr" 

25MODELOS 

À SUA ESCOLHA 

Belos, eficientes, perfei

tOS, os novos modelos 

RCA Victor são a ex

pressão suprema da ci


AR" 


ência radiofônica, da en- revolucionários mode
genllaria e da ane: uma los RCA Victor; ouça
síntese da experiência os, veja-os, analise-os. 
de lima organização que, Verá que nenhum ddio 
h:í 43 anos, conquistou sarisfad mais completa
e mantem a liderança mcnte aos seus ouvidos, 
na indúslria do gênero. aos seus olhos, ao seu 
Examine estes novos e bolso! 

"', ' I l ~/... Use !Q1m'1/U' 'i.'.il'ã.'ul.u R.CA 
:::. ., ::: Viflof, p.rr_r m,tiur clurabilitld
....~ , <' c/l' (' melbor (llúr!jd~l<lc c/l' som .

'" , 

AlODnO Q-30: Como wdO'i (~ 111)\"1)5 lllüJL" 
los "Campciks dI) Ar". uf~· n·,:I.' '" rc \·ulul.·i,,· 
n~rio DcsdohrJ.mcnto de biu. ' IUC Jll·r· 
mire :I sintoni7.:I\·io ('111 ond.ls l:urt.lS t:io 
limples (' perfeiu, qUJ,nto a ItK.ll. 

R~~ yualfdac& ~-Ij'~1 

7tC,II/M:t"tIf
Onde adquirir o seu receptor RCA Victor: 

FIRMINO VIEIRA 
Rua Trajano, 12 

RCA VICTOR BRASILEIRA . INC . - AVENIDA NILO PEÇANHA 155 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:l:urt.lS
http:nH(�jnr.nl
http:Fizeram.na
http:4:,Iz:.oe



