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I « lova or e 
LONDRES, 18 (U ITED) .- AS AlrrORm ~ ALEMAS E.'lEUJ,.AIWI "Rr.nN POR CADA I DOS 16 SOLDADOS ALDI1F.S-"nlJS 
EM KRAGUJEVAC, NA eRVI. DURA;',-r. AS úLTIMA DUAS E'" AS, SEGurmo A VNCIAM I FOR'1 (:OES RECEBID PEW GOVIIUfO 
EXTRA.TERRITORIAL JUGO IVO, ESTABEUOOO I F.STA CAPITAL NAS aBADES DE KRAGUJEVA(., SHABARTZ E KRAWEVO. FORAM 
EXECurADOS, Ell TOTAL, 8.100 PKSSO S. TRATA\1:\.-SE DE IfEFt PRESOS EM VISI'A DA REfE 'TE I.UTA ENTRE os "QIETr,us" E os 
AL ~UES. DENTRE os RE~r-+ . 200 FORA~I FUZil AnOS ElI KRAGUJEVAC, FIGURAl'iOO, El\'TRE AS VITt~IAS. PROFESSORES E SACEROOTES• 

.fEN1'~NAS ' DE» OVENS JlJ~OESlAVos, INCLUSI\'E JOVENS ESCOLARES. FORMI DET1DOSE FUZILADOSC()MOCOM.UN}SfAS. 

Seb~stop()t será 

CUib~~!~!~~~t~d) 
- o 
estado de ânimo cio exército 
defensor de Sel>astopol ficou 
l'efletido na resolução que to
mou, ao celebrar, há dias atras, 
o aniversário da revolução de 
outubro. Aresolução dizia :"Nas 
portas de Sebastopol, onde nos
50S antepassados lutaram, mor 
l'eram e triunfaram, o inimigo 
encontrara a sua tumba. Esta-
mos dispostos a perecer, mas 
não entregaremos Sebastopol". 

As noticias do norte dIzem 
~~ec~~o~~~P;~s~~~s~ ~O~~~I~~ 
ram-se de varias alturar estra
tégic~s e repeliram o inimigo 
por varios quilômetros até a 

'gem direita do rie,' Os a
~~ães tinhamse a 'derado 
das referidas altura;em se
tembro e arrora os russos as 
recon uistar~m ' O inimi o 

açoes no norte. 

Dr_ Antônio Monil 

de Arag.so
É 

M DOICOt d'
Cirurgia I r DP~ la. 

Clinlca I ClrurUla do 
toraz·dPartosh e doenças

I leD oras, 
CONSULTÓRIO: 

nu.. . TrajHDo. HiI, 
DI/!rlllml'nle daf; 15 à~ 


17 h'lr8R, 

RESIDÊNCIA: 


!.. v. Hp.retlio luz. 189. 

TdefoDe D. 751. 


Os russos com 
as Iniciativa 

Nova Iorque. 18 (United) 
Informações radiofônicas aqui 

~~~~~~tsod~~~~ca~('·r~:.~~r~~~~ 
tra-ataClJU as forcas alcmãs. 

T anto Berlin1 ~ COlno Roma 

expressam que os soviélcs lo· 
maram a iniciativa. Ao norte . 
os russos utilizam tanqucs <\" 
fabl icacão brilãnica. enquanto 

1t d· 

§. 

.. .. . 
O MAIS ANTIGO OIÀRIO 

Diretor.gerente : 

fa.· •........!.. .....
 
DE SANTA CATARINA 
AlUno Flores 

ANO XXVII Florlanõpclis- Terça feira, 18 de Novembro de '941 

d d· 

.. 0 1'.." . 

N. 831:19 

, ,. PRISÃO DE PERSONALIDADESerrlvels per as o «eixo» no mar I RUSSAS 
. . . . . Londre~, 18 (~.) -:- Os últi- ~~~:da~~e ~~~er~~n;::ç=

LlJndres, 13 (De Robert 00- no Onente MedlO, abrangem I Os pentos navaIs, destacados Imos teleglamas lecebldos nesta automóvel que levava aviado" 
wson. correspondente da Uni- !seis cruzadore~, com um deSI~-1 no Or.i~nt~ Médio, opinam Que ! ~apltal mfor':lam .que ~s aut.o- res alemães. 
teci Press) - O afundamento icamento conjunto de 50 mil a eflclenCla d? .cte~empenho da ; udades alemas ple~dela~ Ie- --::-:-=c...,-,~c:--.,-,----
de 20 navIOs de guerra e mer- i toneladas, 48 destroyers com esquadra bntamca no Mecli- i centemente,.em Palls, emmen- BARBARISMO RUMENO 
cantes elo "eixo". durante os :'60.000 toneladas. 205 navios, tel'l'âneo deve-se ás tradições tes personalidades russas, que - Pl 

últimos dias. faz subir a um Imercantes com 80.000 tonela-· navais, mantidas e fomentadas haVIam emlgra~o para a Fran- Londres, 18 (Reuters) 
milhão de toneladas as perdas das e 26 petroleiros com 110 'com frequêntes exercicios, so- ça, ~m consequencla d!l .mstau- Martin Agronsky, correspon" 
infligidas ao inimigo pela es-; mil toneladas. A maioria das .bretudo com manobras notur- : raçao do regIme sovletlCo. FI- dente da NBC em Angóra, di-

q . . t' I g , quadra do Mediterrâneo e pe- !perdas corresponde à esquadra ·nas e prolongados treinos tle . guram entre elas o general De-IVUlgOU que, no dia 23 de outu
proc~rou. re~?~:;u~~:~i~sde~~s .\ la avillÇão naval da mesma zo- i italiana. ' combate. i nikine, o conde Kokovstsov e obro, 25.000 israelitas, homens; 
~a~ OI lepe I,. : na desde o início da guerra. O t _ . ' • - ; ex-presidente do Partido Cons- mulheres e cI'ianças, foram 
f~l 9goclb~.~as. O~:l~~ ~:~P:s total abrange apenas as perdas ; Como serao armados os navIos mercantes Itltuclonal Democrat~, sr. M~- executados à me.t~alhadora no 
c os e a. m q p I do "eIxo" conhecidas como r.er- I • • • kalov A maIOrIa desses eml- acampamento militar de Odes
gerr.'l.lno:-fmland.esas, depOIS de Itas, não inclumdo os afunc'a- I • \\a,IIII\::\l"': li! \llllh',1l ~ o. ,I,· ,lo 1.,.......10.. ,I.. ","lO, .10,·,.•10: Igrantes russos, sem anunciar sa do exércIto rumeno. Acres
lo~ga tregua. remlClalam suas mentos causados elas ReaiS I"""'ulo, n.".u' m>l·h··...."',·,,·....O_ lau,lo-sp, ""h."I"" IO, 'lU" nd"_ ,,·,·a a sua posição contrána ao re- centa ue nos últimos 4 mesa 

Fôrças Aéreas p I ".'fm·lIl."·.",, .lO ,·...·,·,.,!.O"eI'."IP ela '~'sl"l"do "la" d,· u",.,·"nh,.o dp gime soviétICO, continua pro- foram q mortos pelos rwnenllll . . ' . " l"lh',1 1',.,." 'lU" ""',,,, .·oloe.•dos lu'o IlI's.ldo "'" .·,,,1,, ullldad.·, dad., tundamente hostil aos ale- cerca de 100000 udeus ru 
Entle os 2U na\10S do e~xo (·.mh(,(..... dt' at" rill{,o .,1)1t·~ad.I,,",.\ lU't''''N.lo u'lath.uut"utt. g:1'.lIul,' _ . l ~ 

lecen~~enlente pe~'dldos no Me- 1U.1IU'J.tdus IHH lI'ilmlna:õl's di' oito clm' () n."io t""I'.'i. dI' '"'tlpol'l.U" (',uI•• maes. e rumenos. _.- . 
dltellaneo, flgulam, pelo me- ,i dt'7. hOIll""""', 11(l!'i .t.'lios m('l'can· ,,'7. (IU(' fl1:('I' fogo.Inos. tIês destroyers, um petro· .t·... 110'" 1·~~ •• Hlos l "lIhlos "Uf'lll·)·egn. ; };m CIIM"'" todos os na\ios mais

IIeno C provavelmente quatlo tios (\0 IU'I'I~()SO Sl' ('\i(:o ()(' h'uns- IlO\OS, ('tmstl'ni,los d,' ,u'(U'do ('om o,. SAVAS LACER9~tlanspOl tes de. tlOpas, mUlto l'ul'la,' .,h.lS1<·' ill"'IIlos 1I""a OS" 1'lIlg'·.,,"a dp ,·xl..", ,,io n.l\al da 
carregados. alem de Uln naV10 I.oltos lH'hg-t' I'.mh's. 
de mUl1Ições. Em conjunto, a /I" lU"'''''' Ir,,· ....,. " m.,im·t.' dos
Isoma é de aprOXImadamente 1"'" ios. Illl 111'''\ .'HlmPlllp Iodos. 
70000 toneladas, lt' \.u',io nwt1'alhadm'as st~fi('Íente-I Segundo dados aprOXImados, n"'II1<' 1'''''·lIlIPS I""'a Iloder rIl7"'"Ias perdas da marInha do uei- r.','ufr ~l ,1\ iac.:.l0. o tmnanlÍo c 

\ xo", desde o inicIo da guerra, 'lu.",lid...It· d. ",'UUllllcolos <1.1.00

que os alemãl's transportando I dlllll"!" ." oi" ":\"k 11"'·111_, III1S 1111111111"S, l~111II dI' UIIIIU'lItnr o 
rCSCl'\'as para a frente cpntl'al. 1I,lrt'!'"11!.!W '!lUr!hmt~ UI.'IJIJH~•.\s nW!"'IIIIIS 4 ~stt'rns !)<,rf1dltnm fjUt~ 
pl'epal'antlo novos assa Ilos con. l'~""1ll '" .1.'."~lall'" "'''" 1I11~lIlll1rulll '~ lHlI·tll-I~,· inl's, ullt'sur de 

tra a capital Sc:viéti~~,..__ _ ~~:~::I i;::~r~,I:,lf~:::1 ;'1':'I~·H;I~I:.III~~~,',:~::sqa,III(~\I::U~~I~~~:~::)I::, 4;~~~~:~:Ht;oll:~ 
CASA MISCELANEA. di , l" 1'1,"11'. lI"r",Ii1l1-SI' '1"". I"!.rn IIIH' f"i dhnlJ:'udll u not.ícln, lIoul'e 

Iluidora dos Rádios R C.A. Vi. IIIIIU 1'llIIft'I"~III'iu .'11 h'" nlt'llllil" I' ilulIulIlIS, fj('llIIdo tlerltlldo 
Clor . Válvlll 'ls e Discus. - HII~ u.rihllir III1S alt'lIlIil'S U llrlll'~u, 11.1111 dll lllllllelltllr \I )Irestíglu 
Tr;tí ~nr, 12 nunl. nh'lIuio. . 

OURO rlial"in clp Knl;'nM: lwr~rl"\':lI'li 
RlU\ !4aúdt'. Jloil-' (·\'ita n1UitHf4 infec


(:i"u"'s, 'lUf' ~p n)'i,.dnam na hocca. Kolynos 

l~ um Cl'l'n1f' d pntal nn ti"'pfi('o qne nflo 

s'·, limpa Ilwlhnl' os rI' ·1110'. mas !les

t.rt";(' muito:-; lwriJ!n~o:-:. j.!t'rmCH. 


As cl'ian ç a~. c:-;pl~('ia lnlPnlc . pl'rCÍ 

~am de Kol)"l1o" para profl·!("r.lhr" " 

s: lúdc, Ellar-; t(Jda~ aprt'ei:11ll o ~Ct1 J,!OHto 

:lg-radún.' l. Eis a l'aZ:lfJ ])0 1' ql1l! é far il 

h"hilll :.l·,,, ao liSO du K"lYlIUS, desde 

a mai$ tenl'a idade. 


KOLYNOS 
Cu.~to menos porque se uso pouco 


. , . é con centra do l 


ili'-· ~.. .-,..... ·;7;:0.:·",- . 

; :i K.. OLYNOS·· · ·l··:1í~ u~.:~~~~;!~~o 
" (~!ME DE .,' f~;ra 'BAITMITE . 

• < . . ....~lAl . ' : \~r~~. "" 
• _ ~~·,;X~\~·_ .... l ·c::I,:;2::...IIIÍ•••••••••ii.......1 


'" 

Dra Joseph·l"'a S(hwe·.dsonv... 
M E O I C A 

Doenças de senhoras e crianças 

CONSULTAS: ~~~ 1~ \~h~i~l.e 3~a~SOb~~ às 17 horas 
_____2!I!!IIaliII_________ 

~~..,..-O italiano afundou e o alemão 
é quem se gloria 

I...~"II·,," I,; 11~lli1t',I ) - .\dll~it"-SI·, III1S I".':I"IIS 1I11~· lIis 
,1.',1" l' ul,,,I.·. '1 11" 11,11"1' '\I:,·.' /tllll1." 1,!ISII IIH·1I1.P li ~'I"rill d" 1111111· 

(olllis~10 :\1.U'hhu.\, St'I'..i. U{'{'("ss.i.. Oculista do ClnlrO di Saudl I do BuJltl1!ill CUMU.
l'io inslall,,· 1I1,,",fm'III"" .sl.....iais 

I''''''' ,uI'0l'lm' I) " • •,,, d", I.p,as d,' ~~:D~od~r.St~d:,~~:.r=:=r..:= 

.utillulI'ia. 4-\JgunUI!oo. tlnidadt'!i1. sr. Cllnlc. e clrur••a ele: OLIIOS;;~ouv.O" 

",io ,·qnilt.lda' rom (·.lObões .1. lil'O 

1'Oí.._I<Jo Iml';\ a lut~\ ('outra .n' lõr~ 
 Na. eU.....'. · 

CODS: Vitor Melreltl8, 211.-0•• 16 é.·àii: ' t hora.. 
,. suh"",,·illo,. ke@.: Conselheiro Marra, 77--FLOR1ANOPOUS. 

s.,'l'iio ainda instalados outroR 
,IISlloslll\'&' .'I.eeiai. pxigldo. pcl" 

.h·r.sa ou gu..... Olollproa, lal ro

mo lllU ,'aho .1.h·;r;.....lo ...,...<;< .• e 8que "0'12 ·m 1-1h 6)';..f1(' in o na\'jo r o ,wot('ge ('outl':1 :I!'õ _'_ .:: 
mllllls IImgnHica•. 

o. meios n"vals PSI.r,·am que 
"s g"",·oi~;.es ""'i", fo,·o""h,••1. 

IlI's"ia. d" 1II",·illloa. ,·olll"lltl"da. ti.!' toneladas à dls"slção~da ."terra 
1 ~:~~:h~":'.~:',::f.. :,I~::!~~~:~~"::':b~:::: 
alguos hOIll"os ad.'sll·,ulo. I'PI", 
"SI'olas da ("omiss;io )Ia"ílima no 
m:nH'jo do!" (':mhõ~s. 

Doenças dos ouvidos,
nariz e garganta 

Dr . NILO VENTURINI 

I 


Assistl'Dtt' do Prf.!. J .Kós 

do Rio de Janeiro. 


E·'peciollslo do D.. parta· 

meoto de SHu,le Pública 


de FlorltlDópolil'. 

Cnn~ultos dHs 1:1 às 15 


horo@. - Dloriomelill' 

Coosult. R. Tr8j~no 33 


Sobrado 


~:!!'T~~t74~~ 

Perda. a.eml. em _
Lenln.rado. 

Londres, 18 (Reuters) - •Segundo o que divulgou a rá- : 
dio de Moscou, nos últimos 
quatro meses de luta, na fren
te de Leningrado, os alemães já •• 
perderam 679 tanques, 145 
earros blindados, 647 motocl- • 

~~~~~s~a~i~l~~ões~ei~:~~a!~~~: : 
P..,.. trllte, me. amar? a. 
Te•• broDqmte? Bota0 com t_' 
aleI lIe N_ 8<>,,110" • 

86 te uln o CONTRAT088... 

Par.quedlstas russos • 
Nova Iorque, 18 (United) - • 

Uma transmissão da B. B. C., • 
captada nesta cidade, anuncia • 

Bravura~a 
~~t:~~~~:~: :?:qt~:;

estão efetuando pflsões •.•em 
massa de reféns ,na antiga cá-
pita!. .. : 

A imprensa dirige apelos à 
populaçãc, no sentido de que 
cessem os atos de provocação e 
de violência. Um dos jornais 
declarou: "É verdadeira gutir" 
ra civil o que está acontecendo 
presentemente na Sérvla". 

Um despacho d~ zag~~be in
f~rma que dOlS Jovens comu
I1Ist.as" fo~·am condenados à 

1,Ollth,t"s, IM (u;·"Gt:;;:j;-ii: ( " mu- fi lU' os J'~~huk.~ IfilhlOM _--~ 
dh'l\ ('OI'I't'sl"m,1t'nt~· da l'uUt'd tn-nlic'ouUt'nh.', à dlsposit:ão -ü ''>i. ... 
l'l" '~~) - .\ untida du afuudam,'n- glnhol'l'a, tlU~IS'~ .. dobro da to__ 
to tio IUJl'1~I ...nii'U's U,'\I'k It.o)',al", g.'m .....uuluda. I.elu ·~t.lxu" ,. .~ 
('0I1(11I.m1u doIOl'o~" m1u ('UUNC'glliu «IIU' St' iuh'iou o .lt...1 ,!On'Uiã::' O 
ôll'I't-t'('.'.,., o t'ntu!oôiasmo dos britü- fato juslifit,ô.l nlul_la.I~.le a .~.... 
ni('os IIela dcu','mhuu,'ào tios ."!st.il- s;cUsfm,:ão ('om flue foi n"relNdO • 
dos l'uidos dt' l·t~\'o~al'. \'i.,tualntt' lI- ato do (.'ollgrt'sso lIortt'...~rb'O:-
h', a h'i th! lU'lItl'alitloult" IH'.'mitiu- .\li'... tUsso, t,onskJt·n....."I~ q.e -à 

~:!.~:::'~,. :::~::~:::~:.:::..:.,:~:~::~;::~:'::::: ~i::::~:::;:'~::~::,~:~:,:~:~:~::;~ c';; 
'''I'h,1 bélico. 

Os ('frculos ,",lU illrm'lI1mlo~ (,.ill
t' lIlam rm ('t'l't'~1 d.. dU1,e milhões 
de tmu'lmhls o ilCl't'sc'imo dc n:l.\'c· 
J.:;ac;.10 utilizá".'l I)ou'a o traDslaortc 
41.· "Iat_f'rjais d.~ guel'r.il, I'l~ln'..sen. 
lado 1U'lo~ ml,' lo~ nOl·tt'''c,me.·j('...,. 
nos, qu,', ;"~OI'.iI, lloot'rllo .1emunclnr 
os ('OI'tos britúnicos. Isso significa 

rnlltleu('.il0 na b;lâncUa e .0.'r08 
porlos, omlr os t"'rrt"Kamea.totll 
trazidos IU~los na\'1os nort~lmeri. 
(';,um!" d.'\'hun !iô(ll' 1r,ansf..rklos IN'" 
rOl U!'ii mn'los inglesf's, I.'Dl vl"'1u ••a 
lei de neutralidade. eompre"ntle
St', 'lUis, que os I...U.;lnll'OS SO 81.... 
lonu ôllehtado~ IH"'" IU'O!!l......gtlb· a 
gU(,I·I~.i\ :Itc a ,'it(~ria ft.ul~ . 

que tropas de paraquedistas ~ dessoR (unçõe8. • 
I'USSOS desceram por trás das • FLUXO-SEOATINA, pela eu" •Ilinhas alemãs, no setor de Ca- _ com pronda ellcácla, é mIlHo re- • 

Ilin~~~~ndO os alemães, todos 1-. .• ~~~~~:ça.Dllve ser usada com • 
os pal'!lquedi:;tas foram cerca-... • fLUXO-SEDATINA encontra·se • 
rios .Nao se tem. contudo, indi- -. em toda parte. • 
cações a respeito dos danos que • •. 

_ p.FILHA I MAE I AVO I 
T •odas devem usar a • 

$) ~ •I" Ii\'aii lI!) iIit4 • 
• 

(OU REGULADOR VIEIRA', •• 

A MULHER eVITARA DORES • 
Alivil 11 CóliclI Uterinu • 
. Emprega'8e com vaotagl'm pll- :[I'. ra combater as Irregularidades • 

das flloçõe8 periódicas dos 6e· 
'O' nhr.ra8. É calmaote e regulador • 

_ ..._ ...._______ pudéram causar. (••••••••••••••••••••••••• 
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CIRURGIA UPKCIALIZAOA DA ............... "I" pr

CLbnCA la lI6IIu 

eaa.. .. ........................ _ . ... ....... 

Diretor e dnarctle. Or. VK...M6dIeI, de AcaoS. NK...~ 

" c-IM ...... . ............ " ....... 

RUA ABILIO~, I_~. ~~JWSO O PAULO. I 
diZ a verdada 

halc!o\ pó I em conhOlllO com .. pcorw 
ldlllCdS em tollO:-i os seus numc ros, 0 ..1.8 d o IIllmlgo, sempre" C .. 
puhlH um 1clac;ões t.!o mplet~l~ do:-> pU! .1 m..u~ . as proplla~ pCi das ,tn. 
~1\I ::uIOl C~ fi., Royu l AIt r Ol ((' (<' li da que cX~lgel ..u las lMI ~\ mel 'r.. 
tlo ~ mottos tllI dl! ....I})dl~(Il\(lS (11\ S.1o mUIto fortes os mol1\'os que 
con "eqUl'll( 1 ..1 d .\s OpCI '.H (.cs de ~l<.l t 01 lh ltn ImpellOSO esconder U$;:- po. 
qlH.' ou de d efe ~.l em que ~l' tem pul.u o(!'s alem:l!'; <> que {}:-;I Çhu~ ~ 
t' mpenhdilo T~ JMO snlTIc nlc dão os I hl 11 11..10 esconde .tquclc!{ que o 

1('\.11 cllll leg llllname nte .10 lxx1et' 
(Ul 011 (' 10 da ~I ••nb;ltl) 

Or. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

Moleshas internas. de 
Senhoras c Crianças em 

Oeral 
CONSUl TORIQ : 

Rua Felipe Schmldt-Edlh- ' 
cio Amélia Neto--Fone 1&92 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESIDENCIA' 
Av. Berclllo Luz, 186 

- Phonc' 1392 -

Attltnde a chamadol 
14 

QUARtOS 
Alugam·se quartos bem '11m· 

tllados. para solteirOS e ~ 
ou para escntónos. loU.aia» 
asseIO e hill:lene. Dispõc1Q de 
camareIra para 05 serv.r. lia. 

sISte ma ele lIStas pU! ClalS, com " nhos quentes e frios. AttOl do 
que pode e VIta r, nos comuDlcaclos "Café Sub," (20 andar). Trat. 
sobl e os glandes e mortfferos com no local. V.- IS 

Crédito Mútuo Pred'ial 

Proprietirio.: J. Mereira & (i•. 

Novembro 5 


FOI pago A ;lrl!stamlsta Marlene C. Souza. 
resldenle em JoIo PeR80. (Estreito). puslul. 

dora da caderneta D••19502 o prêmiO que lhe coube ' , , 
em merCadorias DO valor d., '8. 

6:250$000 
contemplada no 80rtelO de 4 de Novembro de 194t. 

Novembro 18 
T.re.·..lr. 

MII18 UIO formldável/lorlelo a Crédito Mútuo Predial 

rellllzarA no dia 15 dl' Novembro com prêmios 


em mercadorlft8 no valor de r8. 6:250$000. 

Conlrlbulclo: .pen.. '1000 

DESPERlEAU 
DO SEU FlGADO 
"'~ESIItari ... c:.a 

.........T... 

-" ftcado de .. d~rllmu. dhtrlamltlle... 

nowtomaR'O. umhtrodeblll. Sc:abilllnio 
corre h,.remente• .,. ahm('ntO!l tI~Q do 
dlaendOB ".pud~m Os Rates incham o 
eltcmal'O & bre••m a Pl'l lI'au de V(!l1tN. 
Voei .~.e·S4I aba.tldlJ li:! r umo (lue en' (!n~ 
Aado Tudo\:amaf'8Qe"vldA ~umm.th rio. 

Uma .{mpl. e\ aeuatão ftllO tocfná • 
e.lta N.da hal"'Omo as htnosftS Flllu).. 
CARTERS uara o F1l'ftdo. rua uma aC<Çio 
ee-rtL Fawm CO~t' Ihr(!ml!!flte es~e litro 
deblll- to.O('<\ ~f"·l tf! .sf' dl .. ,~ttl J'l.r. tudo. 
Nio caUIl", dnmno • • ao lIu."e~ e contudo 
Ilornan'\"ilhollupllr.rau-rab,hIlCOrref' 
U"rem.ftl.lc P eta a. PdJuJ.1I C.\RTERS 
para o Jo IRado Nao _ccclt. imita"" 
p .... 3$000 

CompraI na Cf' SA MISCE 
lÁNEA é saber economl7.ar 

Quinze .ráus abaixo 
de zero 

~1II1)Jshev 17 rUlIl tccl) _ 
Noticia-se que é p:1,lclal a tern 
peratur,l lia flt:mte de !!;"ern 
de Moscou. tendo deSCido o , ~I _ 
IllÔmet ro a 15 gláu~ ,l balx O) d<;; 
~elQ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais de 500.000 alemães na Itália 

• 


_~~G6R.~ 17 (RWl'ERS) --- AS TROPAS GBR_ '4~lf . • ATI.;AI.\tE m: FSfACIO~ o S NA IT~.IH. ~:U:VAM..~E A 'tAIS DF. 500.000 "O"F. 
AI..t~1 DH ~U~IEROSOS EIDIENI'OS OVIS, E TftF os Qe-\Is HA AGK 'TES DA f.ESTAPO, ESPFJ1A IJIE~"fE 1 '('U~IBIDOS DF. EXA"INAR A 
Q FSfAO DO ABASTECL\lENTO. PAR'I'H D AS TROP UEVF.. ."PARE~iE\I[N E.. ~ºylR ~AR;\ ,A<. URIA,SKREMQUE" Oi,EQ~1.. PAME~1'O E 

o \IATERI\I. DF. QUE DlSPO[ SEJ,'" \1EÔIOCRES. ' '.' ',,' - " 

IMpOr::~~::.~~::tl.O. AAlemanha -ãmpregará gases tQ~iêos-jr~~:.:~ ~:::d;~~~-T~~~~?rá-'-~~~~' t -e-t~: - , --"~"""=-eártt! d
W . hlnl(ton. (l- . 1'.1 - C) WUlüll~n. /lO. mbro (fN-~çAO IlIí d ,e, desar~~nOO l quC!'lndLW. I d.as .democracias . ~.()\a IOl~IIl~. (~~.) :-.~ ,0 reoo no Balneário da", Ponta do 


Ix;. ... ;..' mf'n...1 of ti,. TER.AMERlCANA) ~" Ne3ta : m,áC!tii,hade ,guelTa ác', Rêi~h:el1tregaÍn aoe.xerc,lto dos Esta. «~I.IPRPO!I,d~~'.! ,( ' :10 ~~II(a~o do leal. As construç. o~s.c...,~~...m.....,..er.

ttiiiãó;Pan-Ainér'i('allá. (:011- O'uerra que há mais de dois a-I Na frente oriental em ape- dos Unidos e as forcas que lu- ]).111>. ~ f \\" • LllI H..!.na. ,I- Iam. A planla dos terrenos cacha
t\i~i . lllll artig'il que apresenta ~os ve~ ceifando milhões de Ina~ q.uatro m~ses d~..luta, os tam contra à ti\'~nía nazista I:::~l~::h;~";, lI~'~~.lêl'l~),~C~I~~(~~~;-: Is~eco~e o :~'h~rle~~::~:P~~~I~a " 

I'OTi~lenorizadament'> a llo\'a vld~s tem Sido empregados os Iexercitas germal~Icos Ja perde- mais de 2.000 aVlOes dos mais taln'>. rNllII"f" lia r{'(i!:ada ',;,', ~end. dos 101... ~a o., <~ :;~.'~
~f,~~~d~~aH:;:S~r:;~~~) I::~~~I~ mais vanados meios de ataque ram quatro mIlhoes de homens lmodernos .tIpOS e dotadas dos "eneral W,)\'~nlld dn Afrien do . . "' , ..':\, 


r:l ttirados. Diz a aludida Jlubli- e defesa. _ l' i1 ..._ e um~ qua~t~dadc c.olassal ~e ~n:mb~el~!~~ aparelhos para :;;O\'l!'. . M IA produclo d.. . ';' :.~:~:. 

<'ação que os IIrindpais artigos . Os alem?-e~. .a npossIblh matelJa~. bebco e al~da n~? .. ' . _ O "orrCHJlOllll<'lltl' 'U'\'(!s"pnla . material Hllco 

fal)l'i<'ados e exportados <Iuran- !dade eco~?mJCa de faz~re!ll cansegunam aniqUilai os exel- O.s diligentes .alemaes sabe.m (tu(' desde outuhro os lIazisms Washin 'tOll fi '~ ' .. 

:ec'á ano de l!1H foram tc"idos !u,!lla guel1a de_longa dU.Iaça? CltOS I~SS?S. . ,. . nll~lto bem ~.os mexgotavels le- hll"iam IH',Iido a relirada de Gra('{! ,re~ide;ll(' (la ·}B · O SI. 


oe algodão que representlllll ~~ I~em.lançado maa dos m~ls t~l- !"- IlIoglessao .~a po~_e.~sa cu~sos amel.lcanos. . \\'~'y~alld . maR fi man'ehal p,'. I:,l(""l '('~,.; dcch{I'OIl lI:thle.~I~ 

'J.t)J'cento de todas OIS lIIer('a. !1velS engenhos mottlfelOs maquma de gueua alem.l tem ...lcs pleClsam de metodos e lall' l'eell~()I\-s,' 11 'lt,,,,,lê-lo'; . _ . , _ q a ca 

dorias mallu{atllra;la~ n'lldi,h" para, desse modo. cumprirem sido muito lenta, nêsse teatro engenhos mais violentos ainda a''I'('dita'Hlo-sc '111<' ; , lIIillistI:,; pa(',dade da prodllçao de mate
I' 

pelo Brasil ao eSll'a;lgeiro 11:'- s~u plano ~straté!l'i~o ini.cia), de operaç~es. E. 'i.~al·".c?m &S para)'erem. s~ ~essa ~~neira da (;III',·,·a . 17" 'I<' ,:al ."I1I1I>.iP;:'r. ~;;~~t~~~,,~~t~~g~s~Ill~~S. .G~~
qUeI!' ano 1<' aereseenta qll(' tlaçado pala o rapldo amqu,- constant('s!' cleSC ..llte~ lemes- podelao ablevlal a guella. (,\'I' ~l'a,"lc IIlflllellcJa no '\('01'-1 a . maIs 

,:aillda qu("o ;'af" ';<:111)(> o I'ri: lamento das fôrças inimig9s. sas .~e material bé!ico anglo-,a- .~ ess~ arma. mais v.iole~lta_e do (P;" SI' lliz .Ier Rido fPilO' ap;o... ~~~I~llll~a:~a ([~b:~;e(:~a::;:~ ~~ ea~= 
<meiro lugar elllm os produtos Mas,. mesmo e!llpregando os n:'el.JCano tu~? .mdICa C)\tP. a te· tlalçoeua, que os nazistas vao ra ]Iam a sallla d,' \\'cyp;alltl. ses lOI' ela O('U' de . paI 
: exportados. no "alor ele 8:~ mi- mais bal'baros mel?dos '!,e com- sl_sten~Ja sovletlca se prol0l!-~a- empreg~r, ~m desespero de Ap;lIal'llam-se, lamhém, 011-- • I ' I a os. . ,';i,C;. 

lhões de dólal·cs. agonia <lp bate os nazistas nao estao con- ra ate ao momento pl'OplCIO, causa, e o gas. (rag ('xigênt'Ías alemãs. I'chu i· 
6.700 mil dólares 'IUI' repl'esen- seguindo a rap!dez,. ~esejada quando as ali!ldos, '"~ cúnjun- A·pesar-das sançôes impos- "as it Arriea. prindpalmelllll 

ta o \'alor <los arligos manufa- em suas operaçoes behcas. to, passarem a ofenSIva em to- tas pelo Tratado de Versalhes. se aumentarem as ati\'idallt,'. Dôr dedenfe? 

t\lrados n >ll(lidos no (>xterior . A Alemanha empregou as das as frentes. das Pactas de Locarno e de .inglesas na Líbia. 

significa IIIll aumento de 170'; chamadas minas magnéticas. Enquanto a Alemanha perde Washington, contra o emprego 

relativamente às exportações Inicialmente isso teve os e- os seus melhores soldados e de gases a Alemanha se vem 

dos mesmos artigos em 193H. feitos da surpresa, mas prati- gasta em proporções fantásti- aperfeiçoando, desde a grande Acicio Moreira .........9 .....__"~'


camente não cumpriu a missão cas o seu material bélico, os guerra, no estudo, fabrico e 
......~I~_~~ • i -• • " <":amisas, Gravatas, Piiame~ de impedir a navegação aliada. parques industriais dos Esta- emprego dos gases tóxicos. ADVOGADO 

- Meias das melhores. pelos me A arma submarina emprega- dos Unidos e da Grã-Bretanha Segundo fontes autorizadas CODsultas e pUrtH,eres 

nores preços, só na CASA MIS da em grande escala também estão aumentando em ritmo sômente OS Estados Unidos a Ações civie e cow"rcil.is 

CELÂNEA. - Rua Traiano. t 7 não surtiu o efeito desejado. nunca visto a produção bélica. superam no progresso da guer- VISCONDE [)E OU!W Representamês ......e


" d "a A arma aérea do Reich, em- Sómente a "American Cal' ra química. PRETO, 711 viajantesNegÓCIO e ocasl O pregada pm massa, em bom- Foundry Company" já entre- Em abril de 915, pela primei ?rt'CI8amoll \lar.. Ir,l(IIII1 fl8 ·Fone 1.277Em Aririú (k. 2t), vende-~.. bardeios diários contra a po- gou ao exército americano, no ra vez os alemães utilizaram o e zonas do P"ls. N,,~óci{) sé

excelente pr"prledadt>, com pulação civil da Grã-Bretanha ano cOlTente, 2.000 tanques de gás contra os aliados. rio e IU!!rlllivo. Útiml\~ con

20J:OOO mq ,ótima caSH; três fracassou como as dl'mais. 12 toneladas e dal'avante suas Os resultados dêsse primeiro ções. CllnOis à rÁBHICA . DE
Forca alemã cercadamil pés de café produzinrlo: Teve até efeito contrário. fábricas estão em condições de ataque faram de proparções FOLHINHAS HeI. 601, Cslxa -Cubidle\', (U. P.) - Nolenha pal'fI mais de mil me Despertou a simpatia de to· construir, em cada 45 minutos. funestas. 1.007 - ' 

tkias mililal'(,s. de fontes fide-Iros cúhicos: grun<lt' pOist" do a mundo pelo ,povo inglês. um dêsses engenhos. Em menos de uma hora as 

com bbundllnle águlI cor. Até haje a Alemanha, com Nas estaleiros norte·ameri· tropas francesas tiveram 15.000 :~~~II:I~I~;t:'~~I·m~In\.;;,~:~ !t, ~~~ --O-;mão sofre? 

r .. nre , própria para HIgumll todos os seus métodos bárba- canos estão em construção soldados intoxicados, dos quais 
 ganlesca fôrça alemã, na {reli- O C-ovo ~;.plrlla r uz, C.rllliiJe 
JlirJústria; muiios rruto~. I'tc . ros de combate, ainda não con- quase 400 navios de guerra. As- morreram 5.000 imediatamen te eentral. e Amôr, [unda~n hA 22 anuR, .à rUII 

"t.c. Preço 22:0008000. E~ta : seguiu tomar uma polegada de sim a Armada Americana, que te,Hoje, a arma química, por 
 " ::~é~e~!~:Ü\l::~R ~:é~koJ~~:~~;:
o!~rlll vale por 30 dlll~ . Qu~'m . território do Império Britâni- já possue 346 unidades de com- estar mais aperfeiçoada e ser MáqUina de costura to. Escrevendu. d""ra.e ctll.amenteprdender. dirijfl·se li Frede co. bate, dia a dia aumenta o seu vida por pessoal especializado, 

rico Wagner, na mesma. ! Suez e Gibraltar continuam poder naval. será de efeito ainda mais de- Compra ~~ uma, manual. ~~~e~o'::"~;lad~~III::~~iIJ ;~d~


Informações nesta redaç!1o.•' ..iii_.liiiiR.____....___Iliv-alt.-8 arrogantes, assegurando a na- As fábricas de aviões do par- sastroso para a humanidade. 8oo

.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:--.-.-.-.-:--.-.~.::-.--=-I.-.-.-.-.-.-=.~.=-.-.-=.=-.-.""--:".-.-.-.-.-.-.-.-.--:.-•.,-.-=--............. f 
· .
· .
-i 8$pet.o'ul.~ liqui4aqão 4(0 
.... 

] 
• FIM DE ANO·
I EM LINHA J)IRETÂI~';:'• O mais rico, variado e moderno ((stockn de .r 
i• S83)A'$ i• 

•: de diversos tipos e padrões em moda :• 
i PERFUMARIAS CASEMIRAS UNHOS i
! G.·andes reduçoes de Ilreços i 
: Bonificações especiais à nossa : 
: estimada frequesia : 

: Uma visita convencerá a lodos i: que aoAl CL : 
.. ~ Não se enqanem 1 • 
: 1res lrmios hoje a !Procurem mesmo 

i"~aoo ~ Casa Três Irmão s i 

Rva Felipe Schmidt •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e.: 

• 

• 

.~. 
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,LONDRES, 17 (UNlTED) ... NOTICIOU-SE A ATUAÇAO DOS PELOTOES SUICIDAS IRITl-
MICOS, ENCARREGADOS DE EFETUAR INCURSõES CONTRA AS COST AS INIMIGAS, OS QUAIS REALIZA
RAM. COM OMAIOR ~XITO, UM DESEMBARQUE EM BARDIA, OBRIGANDO AS FORÇAS ALEMÃS ErrA

UANAS DE OCUPAÇÃO A CONTRA-ATAQUE COM UNIDADES DE TANQUES. ACREDITA-SE TRATAR

SE DE UMA INVASÃO E.~ GRANDE ESCALA.
rá Améri[B um [OnlinHotH vuloHrívHll A~~~~~;~P:2~~..~~!~!~E 

-r:~~t~~i~te~l;~(~~~ os aparelhos da aviação inimi-- a muitos mllhRres,dc aI»~ I ~~;c;~~nt\~~~~es~r:~ 

" TRATtCIA DAS AMÉRICAS" ga se poderiam utilizar no ata- lhos de caça, com 'os ' quais os .' ricaÍlo em' quantidades neces
é um livro recentemente publi- que ao Continente, uma vez bombardeiros do Eixo não ou
cado pelos srs. MacLeish e Rey- que apenas um curto número sariam medir-se. 
nolds, que têm sido muito dis- deles tem um ráio de ação que Ora, para pôr em ' linha de 
cutido nos círculos militares e lhes permita sair de Dakar - combate uma armada que pre
políticos norte-americanos. No demos como exemplo esta ba- tendesse invadir o Continente 
parecer desses senhores, o Con- se da costa africana - e ata- o sr. Hitler teria que contar, 
tinente Americano é inacccssí- cal' o ponto mais próximo da pelo menos, com navios que 
veI às ambições de qualquer in- América do Sul. e regressar ao deslocassem 1.875.000 tonela
vasor ,por poderoso que seja. ponto de partida. E se o ataque das, capacidade que exig'e um 
Como se sabe, nem todos parti- l se tentasse por meio de aviões exército de 250.000 homens, e 
cipam dessa opinião. transportados por mar, as es- para abastecer ésse exército se-

A título meramente infor- quadras inimigas coligadas a- riam indispensáveis 3.250.000 
mativo, registremos aqui os ' é)enas disporiam, para êsse e- toneladas de embarcações. 
pontos de vista dos dois ilus
tres técnicos de estratégia mi
litar. 

f: vulnel'ável êste grande 
Continente que se estende en
tre dois Oceanos? Não é. reg
pondem os 51'S. MacLeish e 
Reynolds, no capítulo mais su
gestivo de "A ESTRATÉGIA 
DAS AMÉRICAS". Todavia, 
convém advertir, antes de pros
seguirmos que há um bom nú
mero de técnicos do Estado 
Maior de Berlim que não estão 
inteiramente de acôrdo com 
essa opinião... 

O ataque á América. segun
do o livro em questão, teria que 
se produzir pelo mar e pplo ar, 
e para ser imediatamente efi
caz, implicaria a destruição 
prévia do poderio naval e aéreo 
dos Estados Unidos. Além des
sa destruição, o que sô h.:jJOte
ticamente se pod(, admitir, im
pôr-sE-ia o estabeleciment.o de 
bases ofensivas em território 
am(!ricano para ü serviço da 
esquadra e da aviação invaso
ra, a organização e a garantia 
do abastecimento regular des
sas mesmas bases, e, por últi
mo, o transporte e o desembar
que nas nossas costas de um 

::~~~~~;:~~~~s~~e~qOu~~~~ 

terra e se apoderasse ela sua es· 
quadra _ conting'éncia quase 
inverossimel, mas que os auto
res admitem como possível 
para preverem todas as c\'cn
tualidades e para melhor re
fôrço da sua tese _ encontrar
se-ia com uma frota muito di 
zimada por sucessivas ações 
navais c pelo desaparecimento 
voluntário dc navios . que s('us 
chefes prefeririam afundar an
tes de os entregarem ao inimi
go. Por outra parte . tanto as 
tripulações como a oficialiela
de do vencedor não poderiam 
utilizar ésses navios de um dia 
para o outro, o que da ria tem
po de sobra aos Estados Unidos 
para completarem o SNI gigan
tc-sco programa de construções 

feito. de quatorze porta-aviões E se o Japão declarasse guer
com a capacidade máxima pa- ra aos Estados Unidos simul
ra sessenta aparelhos cada taneamente? No terreno pura-
um. e mesmo assim não antes mente econômico, poderia im
de 1943. as Américas, rodeadas pedir, a grande custo, a expor-

à norte-americana. que. pelo pOlta-\oz da WIlhelmstlassc, 
número c artilhamento das \dr . Schmldt. declarou aos ]01' 
suas unidades. lhe é muito su- nalist as c~trangeiros que a ,Ale
perior. Admitindo mesmo que manha nao pretende fazer son
a Alemanha vencesse a Ingla- , dagens para consegUIr paz du

rank a guerra atuaL No en
tanto. . essas decla rações não 
ImppclIram CJu(' o co~:re.spon,~ 
dente dlp~~ma.tlCo do Times. 
dissesse: .os m_cl lcloS. e _as dl-
versas mSml!a~oC's vmelas do 
contll1~n~e sao de molde a d~
monstl a l clalamente quais sao 
as verdadei ras intenções d~ Hi
tI (' r . que. e111 ultl111a . analIse, 
espN[J podei: anunCIar. em 
breve. a cnaçao da nova ordem 
na EU l'O!la . . 

De aco rclo com o CJue diz? 
cO!Tesponcl('nte. H' t! e!' ('xcIUI
na a P olonla (. a RussIa da 
confNenC!a qUI' pretende rea
I,zar e para a qual "todos os 
pals('s contlllenta ls se!'lam con
vldados a mandar r)S seus re
presentant.es, () mesmo 1azen

sárias para as exigências mili
tares, fabricando-se a bOl'l',a
cha, se fôsse necessário, sinte
ticamente. 

No Caso de que o Japão se 
visse tentado a entrar a fundo 
nas operações militares e pro
curasse atacar o Continente 
Americano, os autores do livro 
observam que, embora a sua 
esquadra seja a terceira do 
Mundo, o seu ráio de ação é 
muito curto, e que Hawai fica 
a 6.300 quilômetros de Tóquio; 
Manila, a mais de 9.000 e as ba
ses americanas mais prôximas 
de Alaska, a 3.600. Donde se 
depreende com meridiana cla

coligadas da Alemanha, Italla. . 
diz o corespondente, que contie Japão poderiam fazer frente ~n~lcs. 17 (Reutels) :- O I . " 

pelo cinto defensivo das suas tação do estanho e da borracha I ridade - concluem os srs. Mac 
bases marítimas e artilharia das 'ndias Orientais Holande- I Leish e Reynolds - que a fro
costeira. que iria da Groenlân- sas, mas no próprio livro se de- Ita japonesa não envolve ne
dia até Pernambuco, poderiam, monstra que essa empresa não nhum perigo sério para o Con
em compensação, soltar o vôo envolve a gravidade que se lhe tinente Americano. 
--....:...-....:.......:....----.----.:::..---~~~ 


~"f.~~!WCON_TI 

O empobrecimento do sangue que é con
dição muito séria. As poderosas vitaminas 
e o cálcio da EMULSAO DE SCOTT - do 
mais puro óleo de fígado de bacalhau 

' revitalizam o organismo e enrriquecem o sangueJ 
~ Em qualquer épocçr, não há substitutos para a 

~~ EMULSÃOrkSeOIr 
ft' Uma fortuna para os pobre. dê .audel 

Conferência... de recrutamento militar 

do os .Es~ados n~ut~o~ . Essa nua: "Depois disso, Hitler lhes 
conferencla constltUlna o pa pediria que provassem o fato 
no de fun~o e o prelúdi~ . da com os seus atos. Assim, todos 
jlrocl~maçao da sole':le vltona esses países teriam de enviar 
a lema: Com essa .atltude! l!1- suas tropas para a frente rus
tler vIsana dlvldlr a opmlao sa. visando libertar as fôrças 
pública norte-americana, :;;e alemãs, que seriam emprega
meando, amda, o d~sencor~Jll: das em outra frente. Portanto, 
mento entre as naçoes opnml- longe de se tratar de uma con
das. . ferência de paz, a reunião pro

. "Todos os palses seriam con posta por Hitler seria, apenas, 
vI,clados, entao, a . fazer pan;~ uma conferência de recruta
dcsse bloco antl-comumsta, mento militar. 

Clube Doze de Agosto
De ordam do sr. PresldaDla, tlDho o prlllr da 

convidar os srs. soelos a azmls. Ilmlllll, plrl o 
grande baile gue EM HOMENAGEM A· BANDEIRA. 11
ta sDcledade realizará, em SIU saliel, no dia 19 do 
corranta. 

TRAJE - Smoklng, ou Brinco. 
MARIO LACOMBE secrltárlo. 

Empr~.aJ~c~i~; & I,mio 
Saídas de, Florianój)oli~~. terças .. "badol 

Saídas de Porto;;Alegr.,para<'Flbtian'ODolIl 


às quartàsjes~b.dos 

Saidas de 'Araraneuãgàl quartas. 


sáoados ', édomin,ol
L Aqent~::ç~Ó:~~~~~ MCMJIA 

PetaS·;lInuinas I 

Procure ,os -novos cODcessioúrllS: 


To.m ÂJDin & lnD60 

Ru. ·,Conl•• Nair., 54 - CeIu. 117 

ProêJl!~~s CATEDRAL 

á venda naf~:~~ACIA ESPERANÇA


Rua Cona.lheno Mofra. 4 • 5 - ... I.N
(Défronte • u .. HCllpeke) 

ANfENOR MORAIS 

C I R U R G lÀ·Ô·· D E N TIS T A 


DS8 8 à812e · jâí l~ .. 17 ~oru 
Rua PàdteCMlauellnho. e 

;,,-,~, .• ,~, ,~ J.i.X;,\)~s,~~ ;~, 

ZOR,~IDE SILVEIRA 
CliUfglã:iCtentlata 

Atende em seu Consultório Particuliír ' à 'nua Joio Plato, li (SoIw. 

Diariamente das • às 12 ....... 


'. 

______=-.~__P~ITORAL O[ 

1NG1[0 P[(OT[N~[ 
navais . 

re~~ ~~~Sll~,~;t~~~~I~ór~a~.~~:nolds admit.em que a Alema
nha po5:<a produzir 6,000 apa
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Empresa RI-bel-ro I 
Transportes de Cargas e Encomendu entre Porto Alegre -- ArarlnguoÍ 

-- Tubarão -- Florianópolis e vice-verse 

DOMICILIO A DOMICILIO 


Agência em Porto Alegre -- Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934 

Agênc ia no Tubarão Rua Marechal Deodoro - Fone 24 


Agência em Florianópolis Rua A' lvaro de Carvalho, 2 _. Fone 1677 

VIAGENS DmÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA 


Recebe cargas e enc.:U1tl e IlJU!;I para: Tubarão. Gravatá, Braço do Norte, São 

L udgero. Orleans . Uru ssanga, Cocal, Cresciurna , Mãn Luzia, Nova Veneza J 


F orq uilhinho . Morretes , Araranguá, Torres. Capão da Canôa, Tra.rnonday, 

Osório. Sonto Antônio. Gravataí. Porto Alegre . São Leopoldo e Novo H"mburgo. 


Florianópolis . 5 de novembro de 1941. 


GUILHERME GONÇALVES D'AVILA -- Agente. 

[ O RI;M(()IO IN OI[ADO 

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

GERKEN & elA" 
à rua Felipe Schmidt, 34 


Agentes AutOrizados dos afamados Rádios 


PHII-IPS 
Vendas à vista e a longo prazo 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:admit.em
http:presentant.es
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.all que faz a IlmOIl 

.'- -~-
Bons artigos e novidades por pouco dinheiro 

A Ca.a O,iental vender', pelos menores pretos, todo O seu grandelílt~~ 
cI•• últimas noviclacl~s, rec~gtelQe"te aclquiridas nas melhores fáb,iêal. 

!)F:DAS Crepon< pIAra quhnono~,metro 3$, e .3$500 Cobertores especiais para solteiro 12$000 Blusas Olfmpicas para moç~s 6$000I 
SMI. ' . çollnfo, me tro 4$000 Merinó preto, larg. 80, mplro 3$900 Cobertores especiais p8r11 ca/ial )(i$ooo Vé(ls de filó de seda para noivas 12$000 

• 	 1f ~&lIlté, bom artigo, metro 7$000 Opala lisa, metro de i$8, 2$. 2$5 e lt$50o. Tecido rendado e listado ilHa cortin ... lar- Grinal(jo~ 1l8ra noiva@, a começar de 5$000 
c 	 .T.. &te.....t'\.. E~cosseza, lindos dese- lopala estampadll, lorg. 8.O•. metro 3$000 Igurll 1,5n , metro. 15$500 GrllmpinhoA, cuix'l de 1 groza 4$~OO 

II hosmetro ti$ 500 e 9$500 Cambraia em core~, larg. 80, ml. 4$500 Pano parI! CÓPIl, hem encnrDado. mL 2$500 Laminao; Gilde Azul, dezena 9$000 
Llstllda. lindisslma, m"tro 1(1$000 Filó. mt'tro 3S:'Of, Chitas. metro 1$000 e 1$200 Lima pllra unll~s 1$';00 
Ajour, metro 7$Qoo , Zl'fir listada, de 1$5. 2$ l' 2$500 Esc()ci~ brancl! e pretll, metr". 1 $8"0 Purttl PReo\'a de dois IUg-Ifl·S. 2$000 
OrgsDz8, flnlssima, metro 10$000 'I Tricoline listada, metro de 3$. ;~$5, RiRcndos, metro dI' 1$300 " 1$500 LigHS ti .. [l"rracia 1$800 
Organza Lavrada (novid/lde), mio 12$noo 4$500 e 6$nno Brins de puro linho (11 prl'~" s RlltigOS) Fita métrtcll. :.!$500 
Organza Xlldnz, metro 9$500 Tricoline li'fada para Pyjflmap, m!. 3$5,,0 Grttntle sartimento de BrillH"a come- Cami8etns de fisica para homens 2$000 

.	 Organza Estampada, metro !l$500 'l'ricoline lisfI larg 80, metro 4$uoo çar de 1$8,,0 Tl'mos li.· Casemiras parll homeos, a 
Organz'l Est (novld!!..jl') !Dt. 12f>000 Chilão estampfldo, metro 1$600 B~im inlPllltil, metro 2$otlt1 cOm,'çlll· de 35$000 

• 	 ,Givrê especlltl. metro 11$500 Cretone estampado, mestro 2$50n Brim br\lIlco e azul mllrinho, pll'lI. 'f1'1·n"~ dH Brim p>Ha homens fi comI' 
c 	 FrisoUne, o melhor artigo, metro 12$000 Reps para cortina. larR. 80, metro .3$!loo éolBgia[s mdr.·. 2$"00 ..,ar de 39$000 

Xadrez. metro 7$000 Tecido rl'ndado pR~a cortina.!Dt. 1$6110 Brim pardo para o colégit1, de 2$ e 2$Sl'" Camisus para homens, Il começ'lr de 9$000 
Langerip, metro 7$()00 Tecido rendado para curlina, largura Mescla superior, metr" 3$:;,,0 CllécHS ":Ir... h"m'~I18. 11 começllr de 4$000 
Peau Dangt', metro 9$"00 1,50, metro 5$500 Pelucia lisa. metro. 1$"·00 Pijtlmas pam homens, a começ~r de 25$000 
Façonné. bom artigp, metro fi$8l1o Colchas brllDcBs, meio Iinh\', par" sol- Pelucia fusli1.o em diverRII~ cores, m!. 3$000 C" misas Soc"g" Leão. pllra rap~z 4$0110 
FustAo. ml"tro 8$500, teiro lí$ooo MESA E QUARTO CamiJl1s Socpga LlJüo, para homeIls 5$000 
Pelit Pois, melro de 7$000 9$;,oú IColchas brancas melo linho. pau Filó Mosqueteiro, I.ug. 3,50, metro 11 $5uo Calções de Banh,) ,;$000 

« Granlté Xadrez, metro 8$000 casal 27$"00 Pano desiofestado parll colchão, mt . 1$700 Cintos de bSllhIJ 2$~00 Blusas de Jer
• 	 Especial pBra camlsRs. metro 9$500 Colchas de seda para ca8al 4~$"oo Pano enflJstodo para COI.ChãO, metro. 4$"00 Rey, para Benhorll~, de 10$ e 13$000 
• Jersey, largura 1.40 mptro 12$5 lO Colchas de pura seda com Ir8nj~s i\toalhado superior. larg. 1.4" 4$900 B"ne[s para rapaz 4$000 
« Laquê, bom artigo. metro 4$500 para casal 70$ '00 Toalhas HigienicaB, dUZIR 7$"00 AIJOtoaduras. a c(lIDeçar de 1$000 

Lumiére Lavrllda. metro 7$000/ fualha Adamascada para mesa 22$ UH' Toalhas de Rosto, de 1$300, ,i$8()O, 2$"00, Pasta de couro pllrl! colegillis 11$000 
c Lumiére largura 80. 10Sooo Guarnições para chã com 6 gu~rda- 2$500 e 4$500 IEscovas par>l rO'lpas de 5$ e 6$000 
« Lumiére largura 90, metro 12$000 nRpos, de 15$ e n$l)110 'roa lhas de Banho, legitimas alagoaol18, 7$500 Borhts para I'n[eite de cortina, mt, 1$500 
c Lumlére Lavrada,larg 80. mpt 10Sooo I Cretone, meio linho branco, largura, Toolhl!s de B!lnho, em cores. 8$500 I PERFUMARIAS 

« 	 E8;::~ada :ara KiIDllnos, de 8$500 IC/~:.?n:e~re~o linho braIlc". largura 4$900 ;1~a~~~~ de Banho. grande sor- ,~:~:I~: ~~to~ill 6::~~~ 
estampada de 6$, 8$, e 10$000 'I 2,2U melro 8$600 I Colchas para c88al.· 14$000. B Itom Michel, ZlInde e Tllngee a$ooo 
elltllmpada, artigo superior. ml. 1:i$'loO Cretone meio linho 1'10 core~. larg,ura Colchas fustão para casal. 18$000 IBAt,·r' l'olgate. 2$5no e 3$500 
estampada. n!ltural. melro 1i$uoo 1.4U, metro 6$oon Colchas merceri.adlls para casal 23$000 Batom Tentp. ÇfiO e Murj!lny 1 $500 
estampada, natural, I'm cortes 22$000 Cretone meio linho em cores, lllrgura Colchas de veludo pllra casal 24$000 Rouge TentH~ã'l 1$200 
E mais um grande sonimento 2.00, metro H$8oo Colcbas brancas pllra solteiro ?Sooo Houg13 Realcl', com pluma 1$50n 

de outra8 sed!ls, qUe deixa· I Algodão bom. peçfl de. lO metros 14$<l(lO Colchas wercerisadas em cores para Rouge Adoração 2$000 
mos de mencionor Algodão bom, larg. ir, peça de 10 solteiro. 12$000 Rouge Royal Briar 4$000 

metros 16$000 Colchas de lustão superior para 801· Sabonete, Clrollval, Godiva, Golgllle e 
TECIDOS Algodão superior, largo 1,40 peça de, teiro. 14$000 Plllmolive 1 $0(10 

Luisine. metro 1$500 IIU metros 40$000 DIVERSOS S·lbonete. Li[chuoy, Plll:l!oiive, Lever e 
L!non liso, metro 1$50() Algodão superior. larg. 2,00 peça de S.. mbrinhas modernas em gürgurão cha- Ges~y 1$400 
LIDon estampad.. , metro 1$5. 158 e 2$"00 10 metros 55$>Joo malote. 22$000 Talco Malva. a$ e 4$oIJo 
Linho estampadu (paru prHitt) mt. 2$500 I Algodão Mariposs, para mesa, larg. Snmbrinhfls modprnas em ~pdll 29$"00 I Talco Ross, ;{$ e 4$000 
Vo!' liso. metro 2$300 1,40 peça de 10 melros 4~$000 Suspensorios para rapaz, de 3$ e 4$000 I Pó de Arroz R!'ny 1$000 
VOII estampado. de 185. 2$,~$5. e 3$500 1.\lOrim de cor. especial. metro 1$9úo Suspl'nsorios de couro ptlrd mocinha8 6$0"0 Pó de Arroz Adorllção 2$ e 3$000 
Tobralco estampado. coreI! firmes, mt. 4$800 Morim de cor, mercerizado, hem Suspen8urios de couro para homens 7S000 I Pó de Arroz Royal Brlar 3$000 
FustA'" estampado. novidad". m!. 4$"00 laõgo 2$·luo Jogos de couro para homens 10$ e 12$'100 Pó de Arf(,z G!llly :1$500 
Fuslão br!lnco, metro à$ooo I Mt.rim de cor, tipo cambraia, pm Jogos de Batizado~, a começar de 15$000 Pó de Arroz M"lva de 3$ e 5$000 
Fustão em cores lisas, metro 3$5 p 4$8')0 todas a8 cores 2$800 Jogos de malha para crianças 11$l)or. 1Pó de Arroz C,jty 5$500 
l\1llrquisclt· list~d8, metro :i$ooo, Morim especial. bem largo, peça de IBahadores 2$000 I Pa~ta Colglt!l', de 1$500 ·e 3$300 
Fourlard estampado, metrt. 4Sooo ~ 10 j~rdlis 15$'10n I Capa.. J)lirli recem nascidos 10$000 Pasta Ge.~y e Euctllol 2$600 
Trlcet para vestitlo de verão. metro "$800 IC!imbrRia mE'rcerizad6, enfestada, pe· Copas felpudas pllr!i recem nll9cidos 13$000 IP"sta Alvid~nte 1$800 
Organdy liso. metro 4$000 I ça 10 de jllfdas 23$()00 Casllquin!lLR de m>llha para bpbps 4$000 Pasta ColiDo~, l.ever e Odol 3$200 
Tecido cr~pe para luto, ml"lrU 4S51\oCohertores para bebês fie 6$ e i$oooFaixtls mercerizadas, metro :!$OOO Oleo Dyrce 1$200 

E centena8 de outros artig"~, tais, C',mo: Bi.iouterie~, Linha~, Rendas, Botões, Melas, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéu~, Cllsemir8~, Lenços, MI.i.IIl~, Roupas !lsra crhtnças, Gravatas, 
Sombrinhll@, Boinas, Carapuças. Guarda-ehuv88, Cltpa8 de borrllcha e multlls outras miudezas. T!lmbem ch'!.mamos a at"nçAo dos nOSS08 rreguesp~. para a grande quantidade de 

artigos E'm saldo, que v.ndt'!l1!ls por qualquer prpço Faça vlller o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa quI' veude pelos ID<"nores preços da praça. 

Vendas só a dinheiro l' j\.. S A ( ) I~ I )1J N T _A L F I o r i a n ó p o I i s 

Rua Conselheiro Mafra n. 15 


erra~~r,\.a IOI~qU~. (iSmIPA)i.C_BN_<'.' loD,.lbl.I.. ,.".(gIAIU)OI.fUllles Ull1 g.a's.111 	 IIBatendo-se contra «Gestapo))" ".r 

B 

~.' . . _ Farmácia «Esperança)) 1.011<1rI'R, li (n.'ut"r~) -- Sah,,-~e d,'
a

font(> autorizada q\W o 
con10COs da .guerra atual rrte' considcravelmente mais morti- do areehi"po VOIl (;al,,", li" ~11l(,llsl('r. na VeRt<'fália, em vista dos I 
ia\"a-sr rm todas as partps. que fero qur a iprrita. tão mortife-I farmace.... U.·lcO NILO LAUS saen':l"o·:ae.r[r',')Õ,.71·,,'tl,.:II·,i;!!;li:l':I's•.., 'll'~)lll.,'([.'.,I,P~t'::.,~e·Otlalt.ra_,.:<t, ("I'[.(a:stsael~O'·".ll'tlee,nollnael~=
os aviilr8 das fôrças combaten- 1"0 que 11"0 há máscaras que. ,-~." '"_' 
l"s rCCOlTcss('m ao uso de bom- 1valham para salvar sejam eehisJlo foi l'osto Plll lib"rdade, pois que a GpstaJlo não se atre-I 
;:~:l\~~~·~(~[~\\;~~a('s~en~~~~r~~~: ! d~~~~ ~~~. l~~:~o,s~~h~~d;o~~ Hoje e ama nhã será a sua preferida ~:l~~ ~eil::~:~~;:~I~l[~'t;~~ ~il~IJl~~[::I;::]{h:~~.(~I~~e~·\~::~~'lo...x~:~;::':~;~l~~ 
1"0 caso os receios se ha.lUm rea- i lombo de um ('"o. foi o bastan- I Drogas nacionais e estrangeiras.-.Homeopatias. t]Jeofsa.i(l.ãaor:::~ael,o~~~:~o ~~~nit~;~:::::il~;~mo líder não slÍmente da Ves~ 
Iizado. nada garante hoje que· tc para o matar drntro de pou- 1 P f d b h 
o mesmo 11"0 suceda eom o se- I ('as horas. er umaries.--Artigc.s e orrlle d. 

gundo. Trabalhando 110 scu labo- Garanle se a exala observ6ncla no receituario médicoI
Foi na g.uerra mundj~1 dp ratario particular emElber

1!l14-18 quc a Il1tPl"vençao (la fele1. Alemanha, o quimico Wa- I PREÇOS MÓDICOS 
quimic·a atll1giu st~a imj'(/rbn- I gone\". um de cujos paes era ju
eta maXlma. mas la no., tempos I deu. descobriu um gás a Que ' R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do ELIXIRDE 
relllotos linha eksempenhacio deu o nome d(' pu/ver. É um va- M 'C H k)
papel nas atividades b~licas.! por tóxico que. ao principio, ereado. frente a asa cape e • 
Turidirlcs. na Guerra do P"lo- !pareee nào penetrar as másca- FONE 1.542 
pOl1C'SO. afinna quP nos sitiO'; i ras de gás: mas a verdade é M UEIRÃ 
primitivos queimava-se enxo- quc forma cristais que pene
11'(' f' breu trcun atl'uv('f, destas. c irritam 

A ipPl"ita. que tantos {·stra- a pele de modo tào espantoso PIANO COMPRA-SE I Berlim não aceita 
causou na gurrra mllllCli,,'. (' insuportável que as vitimas Plano de marca alemã em protestos•••


consiclNada ainda hoie () acabam por tira\" as máscaras, 
 qualquer estado, compra-se. Zmiq'w. 1í (H"llt('r~) -- SI'
n1ai.s clf'snstroso (' cios ~),[l (' cntüo n vapor venenoso (,Xf'l' Pagamento à vlsta_ "Rote- !,:lIl1e1o eI""l'a{·hos ele Berlim,
;;C8, Dp 1!lI!I loram c!P."- CP a sua acào completa. Estrela. Atende-se pelo lelel- 11m 1'00·ta-\'Oz de Wilh ..lmst l"aS
coiJt'J'1I,..... un~; poucos ga- P'm \'i.<;t~ da pC'l"SC(Hlicão que fDne 1371. 8 v··!I SI' declarou aOH jornalisla" ps
ses. Em (\('masiarlo lanl,; ,,;; ismelilas cstavaro sr',frclldo Il'ctllg(ljros; .. ProblplllH!4- iai!-; 
parn Sf'll USfl nuquí'ln ~!:tlPITa. na Alf'lnanha. \VagTlnf'l' r('sol- gás venenoso que causa inten P011l0 o dn pX('('1H:ão do~ n;,fpl1s 
fJtlrtn(jn ri qllitllir'(/ f'stndlllli '/f'[1 ,-;ail' rinquf'lf' país, Afirnla· sa iJ'l'itaç:in da pele. e produz, lIãll ~[l{) l'eg-1I1ado,S; ~Wg'lI11c1o OH 

drll~:(' \V I, IJ'\I"'1'-. inVl'ntoll n sr' fjl1(' ao ('hr'gar á frontril'a, alé-nl disso. copIosas lágrimas. illfl'l'(l~SI'S (lsfrangeinHi", 
It., <llHlfl ('{)l1'·;igo n rónnula. roi Es~r güs pode Sf'l' u~ado ('n1 l;;~s(\ pOl"l (l-\"Ol':. )·Ps))()llrlia. :n.:· 


foi lr'vado pura l~onlbns C'xplof-;ivas, visto não sim. 11 todos 0:-:' paü.;(ls anwl';C'a,

I'ampn de' ('oncC'ntrncún, ficar cI('('ompnsto }JC'lo calor qlH' ri:t.(\rulll uma ]'f'prpsen


Ol:r!" f()1 lrJr1111'ndo at{· Ille 1.1'- l'élllsndn pela ('xplosao; pelo ti nf'rli1l1 ~·a")hn~ () t"l1zi13

ele ('Ollt 1'(11'10. o calo]" l'xpanàp o dI' (·idncUioR fralH'('sPS. 

o 	 g(lS. qUf' se' rt1contl'R. na bonlba 

• 

f 

\' 

~'17:\_~:)~:~~,/·í:~~~~tn:~1;.~:~al~;'S~t~i~r~ MaqUIna de escrever 
Em rf'vr-rf'il'n elo ano pa,,,,sa grande', Compra,se l1ma em hom es

di) ') 1.)f'p,\rtarnrnto C!(' GtH'lTU .l1!,e,;ar de t.udo isto. ('onti- tado de funcionamento. Ofertas 
(]n~ Esladns- Unidos anunciou nua-se a E'!':ipcl'ar que as nações com preço por escrito para es
que os f(uimicos ao .~prviço do beligerantes nào recorram ao ta redação. 
nw,qmo haviam descoberto um uso dos gases venenosos. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A d ir("c;flo n~io Fi' rc~pon~ahi · 

" I li7.3 pelos conccito~ emitidos 
. .g, nos ~rtigos a~sinados ': 

Quer ser feliz ? ção 

Em negoclos, amores. ler sor
te, saü,1e e realizar ludo quedeseja? Mande 1$100 em sellos 

de ubrer Ir iumpho, prosperidJ
dr. '''.h,no • '~Ii rl" N~(l h..silo . 

IHTITUTO 011 0Il6.....1·1(·,O 
111 ~ nU\} 

CLINICOOr. Dj.lma MCBllmann 

~·ormaoG~:!br~~~:~~=\UHde d" 

~~C!·~~":Ic':.°~!o:~~~~~" ;Cd~lf~I~~~ 
dn~~~":e~I,:.~:fn".:~,~c~~Ob~·n~~H'~. 

e dll mulber 
Assislente Técnico

Dr_ Paulo Tavares 
~~r~.~~lH:~..IX~~~uCI~~~~p~~rnr'~ 
510 faull .,.....pCCiHlizHdo e ;u 110. 
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. """1111"". I·~iél~i~~.;t~ Irnç"do . 

Metabolismo basal 
(~~:~~:!':~o .~g:.ç~I~t\~:~~~,,~)' 
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IE:ram~o~~~,~~.; ~~'~~:~Ó~~IC" dI 

ouco dll"den,d e da bUI. ). 
Gabinele de lisioleraoia 

r~t~~a~~~~~e~IU~~~: ~llr~~~~~~I~~J~~·. 
médica 

Laborat~~i~i~: ~:~~~!CfJpla t 

Enme. de ••nglll' ~"". dI Hg nó,tlc(' 
~~,.~~!~g:~g~,():L~~~~toD~m ~~~ ~~:1!~~ 
etc. Exame de urina. lreHç~" UI'::::~~: 7;j:,Dd;~:~IJ:;~ ~~~~<;:I i~~ 
DUZ, tsilCHrr08, IIfJlJ lci tl rsqul ,mo l' 

qUKiquer Pdee·qdUI18z~nP.·1~8co.e 'U.,la"çQ" 
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8R. RICARDO 
GOTTSMAN 

EX-'chefe de 011
nica do 

H Ol'ipitt-l l dp 
Nu(~r(J l)l'ríl 

(ProtH. L . Hurkl:uudt 

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades • 

Limitada.. 

Banco de Crédito Popular e Agrícola •• 
de Santa (atiuina 

Rua TIaIõnon.O 16 - S~de plóprla 


1{ ~ gi"t ra d " n~L ~li!l~t ~~i Od ed!lS e~e~~i" Crl:!I~~'\~;~:1 C" rliriead,) 


Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

t' LUWANOPuLI/s 
E~:I'R E ST.\ ESPECI ALMENTE A AGRICULTORE::> 
Emprestimos - . Descontos - Cobranças ' 

e ordens de pagamento. , 

~:~r pcs<;;~~~~~~n ; : ~ n:~l i X~,mE~~~~~i ~·: 1~~~~.irC1F\~,~ r~" 1\F~~~~(j0~ 

III\~ AI\Ó Ii~ .." uo E,; thdo d f, h'rr",ITd' lh ' O, com surleio 


Paga todos ot'c~~~~~\~' d~~ ;;~?iC:SNF~'d:~íso'e dos Estados 

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 

."'untem c ~rleifll e' l ' e c i~1 IHHd Ill1minislrtlção Gil prédios. 
Recebe dinheiro em depósito pelas 

lh t 
C/C à "i SP~~àooír~~rtl?t:~~r~) ~% 
C/C Limil!l l18 5% 

C/C Aviso PrévIo 6% 


A (;e~(,~ p~~l?~~I\\I~~I)J1arll reeetw r H IICiml.'nll::/O .. m to

e E. Kr.~llter) I t ; l. Pc. mp hi1 t) d~ Utr :.t t ,eh l ~ d ~ C a : valh~. f!1ip h ':! nl fl J dC;t;l 

úe S'JU ' " c lJ r. b a nels c') dt Sá .II1E.~ped{llisl (/ (' 111 

~inL1'!Júl (; (TI/I • iI - . 	 Ag'·'I: ·. lílS (' S ld) · ~q:~.l'~ Cia'" em tod r, ti territóriu nac ional. 
~uc llr~a l {l O Urugu:ij , Rl.'gu ldd ofe g de avarirt s nas prin.A.lta cirurgIa , gy n e I ci ra is Cidade s da A mt~ ri ct'l, ~ 11r n r ;:; f> Àfr! ca.

cologla (doenças de 
senhoras) e partos . 

CIrurgia do Hystemil. j\gen~0 e m Florianópolis 
nervoso e ofiPraçüoH I1 

dU8 as R"p.'Hli çia·s h'Il""tiH. E,tllduais e !\1unicipllil-o 

~ 

, f '• . ;1 "j ol l.) :r, "" ;1'1í"PI"'! ·',·...·,B ria B ~~I' ~,"-<l » 
~ iJ ;' ;pÚ!l, ll lj 'li> n';t " U ii ~ 
---- - ---. ---- -

Fu nJadõ \.' ;-n 1870 Séde: BAIA 
Seguros Terrestres e Marítimoa 

l-", ur s I~l:r ti \·(, S ;"1 ""0 d~ : 9.10 

C~p l! . 1i Bcalllod,. lto. !l .OOll:WO~OOO 

B~SI"Vil S. nl illS (Ie 54 .700:000$0<10 

!{espu!!s abili r]"Jes ~ss lIm i<l"5. .. 924.7 : !J:OllU$OUO 

I{tceita 2H.a58.·717~970 

Ativo em :11 d., u':lc mh l') b5.964:965$032 

S ,nisl ros pagos 7 . J~3:8:!6~8{)O 

Bens dt r"" . (r ' ~II,,;S e I",," ,IOS)' 22 354:00U$000 


Diretores: 

de plaBtlce. 
C r·n Bullorlo Ó ruo Tr~ ., . 

uO, 18 (dü ':; 10 de. 12, z 
d,," 1D Ó~ 16.60) T.,í, 

phnne - 1.235 
!tPR1tl!-lnda t'.I ;'lI " b>· 
tp'vt'B .11mlnr. ::0.... 

~ I . Cl\;Vi ? ( )S L O 8 O & (;e. 
~ I 

f-.' lU\ t l..i . Ii 't; ;;UI M " Y1~ . 
CJ .';..l • 'I . • ;; !'/fJ 	 · A! II A f'v ( A> 

~ S,!b- Ager\ e La ci ull'::, Tubarão. Itajaí,C} ffi 

i~ ; umenau e Laq e s.~ 

I MAQUINAS DE ESCREvER "CONTINENTAL" 


I'RADIOLUX" 
(Um es tabelecimento livre. 

dentro de um país livre). 
Lâmpadas - pilhas e opa· 

relhos elétricos. Louças -- vidros. 
etc. Eletricidade em geral. Ins
talações de Luz e Forço. 

Projetos. orçamentos e cons· 

e coopero· PI2I~~~ltl~9J~t2i~~~ -I2I~~~~I~e~G~ ~.~ .._ - ~-~.~~.~.~1~t1~(§J';1fI~1IJlII~~i1~1Il~1II~j)~truç;:~e . dá· recebe ' ·~_' I21~~~- - -~.~.~.~.~--.~~.~-.~.~.~.~.. . 
de firmas livres . nacionais e estranjeiros. 

Rua Conselheiro Mafra n · 7 19.1;	 ZENITE 1941-

Florianópolis - S. Catarina - Brasil. I .... .." _.. --	 ; 

M........... ..,... 


il1Diliit 
IERIE 

SCHOENAU 
CHEMNITZ 

Alemanha 

Representantes exclusivos em Santa Catarina: 

CARLOS ROEPCIE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO I 
e t$crev3 ao prol. Ornar Khiva. 
Caixa Poslal. ~07. Rio de Ja 

meL 1----neiro, Que lhe indicará o i2l 
CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CASA: Ãi : 

(Por torrespondência). %l 

12 o ez~. de e,lud,,". M. n~8110Hd" lUl UIIII'·. I' , e c! oo de "lIon' " ' p re· i.)I I f: 
piee-en\u.nt l 8 t m If,d "is 8.S cidades. F" s cre '"H à Chix t P,J u ul. 3717 -S P(lUlo ali 	 :.:' Uii,I 

-------'-----1: 	 ;~'i; 
________.________.______ .... ____ __._ ___ __ •• 
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O Rádio de grande alcance.-FalJ:a ampliaD' I m arrll•• 111 ~. . 11 

preço.-SOHOBlDADE-BELEZA-DUlAIW ADI. 


D- t ib id '010 GOMES

IS r u or: ~,~, 

CASA RADIOLAR "! 
R. THAJANO 6-FLORIANOPoLIS- VENDAS A LONGO PRAZO 

" , 
1iI~:t~~l9:~~f§I~:•••••••••••••••••••liI~lI_ 
...................11••••••••••••••••'• • 
e 
• 
.: 

.= 
: 

•a 

'i 

: 

:• •••••••••••••••••••11•••••••••••••••••• 

:':"e$ SE X3 A $ • 
I, I . ,!. 	 _: 

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento =. 
d Ih f b d ' as me ores á ricas o pais, sao : 

encontradas nos balcões da ••
Ca$a IANIA BOl& : 

Diàriamente recebemos novidades :•Rua Felipe Schmidt, 54-fone 1514 :• 

I 

ISe v~!~~c!~a~'I~os pa'a ~~I~~?!?a d: uma 


boa instalação de luz ou obter materiais elétricos. em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 


INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 

pois. seus artigos para presentes e materiais elétricos. seus preço$ 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, 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.... R!~S:~~~~~? F~E~~~?~~!i~4 . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o UTADO 18 de Novembro ... 1M_ 

d i a 'Dr. 
• 

MADEIRA NEVES- midico c.ped•••••••• •Vida Social Cartazes do 
DOENÇAS DOS OLHOSaa_ ••0_ .0;" NO'I T"c.-"I~. NO'I c.,... A~ CitO' I....... "'6u.. .... M'" •• J OM!,. 


d.''':'~;.·o7:L:;'Ki=~t.- ·GIN F REX CIN_HHonE_O N -- _.Co.n.ul!...~I!!!~!"!rttc~I'~~~ : t ':"':
-o meninõ··< ~aulo ·. Goularte :.: ·~.·.· l'ORt Iltr- -.o rfflOr ~M1:Ji~'!:- ConsulL6rio:RulÍ!'~Joiil,PIOtn . ii . •7, ·""bÍ'611!' - fullu: "7 


nI~t~~::;~/~~~v.?o~;:~a Ro.I . A" .. ' A· tI ~II~ . e71!2 hMas ..... '''' 7.:ttl horas: · lua ·aR.Il, ·: 'eRrÜ8, · . . 2" ·
7.30 hora.1\ IO ·SI .SoidsêOCiilo ..~srel"80Ident:CuOnunshn.~,p.~e t..S... ...e 


1Il~: s~o;;;~a~rlindo «o LADRÃO . Gente sem niêao TtesrPequenas Do a 11 -' 10
Pinto da 

~...:-a~z, de nossa marinha de guer· . DEJB~6DAD» c om Glorie Dlckson : BanUllo' Varlos Ao LIIZ Silva 
' -0 jovem Hamilton Cunee, com Juiúi Duprpz ii Sabú Complemento nacional O.F.B. com Oeana Durbin Preparam alunos para o exame de admissão ao Ginásio Ca

, f~~~io:;ri~r·da"i~m~~d~. Cuneo, ComPID~:ll:~ d:C:.t::~Il) ·F.B Complemento nR('Íonal O.F.B. tarinen~~:~~~:~h~~~ ;'::fr~·.3~4;~V;n::li~!:e~ ~~$OOO 
: }'II1.cm unos III11Ullh~: . (Em Tecnlcolor) Preço~: 2$000 1$500 e 1$000 

;'. A prendada senhorita Heltete Imp. IIté 14 8008 Preç08: 1$500 e 1$100 lS-vezes - alt. 

.;·. Rosa, !ilha do nosso prezado Preços: 3$00n e 2$000 
 I 
' conterrâneo sr. Rodollo Rosa, Irnflr. "té lo /100M Lhre de Ceosurll . . ' .-+
~i~n:adoCom;ssárioda políci8 Vida Esportiva' - : VENCE-Se:. 

; :.- veia-oJor;jovem José Valério Gou- FAZ 2 ANOS HOJE: De 25 do corrente a 10 de Dezembro I, AMPLA E MODERNA CAS'A 
-a exma. sra. d. Adelaide E ' agradavel recordar no dia Qi d T t

Fre~tas, esposa do sr. Hereulano de hoje, a mais vibrante com- grande 11 nzena e ape es ICasa, toda reformada, 5 quartos, salas e demais depen-
FreItas; . petição automobilistica que d' . d d 600 

-a exma. sra. Olga Vlan da encheu de viva satisfação o pO' 1 20 a 25./. de desconto em . I enClas, garage mo erna, jar im, ms. de tarreno 
Luz; vo de Santa Catarina, com o ; murado, perto do centro, bom emprego de capital. Infor

-o sr. Otá,;,io do Vale: . desfêcho da importante prova I Convoleuns·Tapetes-Stofls e Passadeiras \mações com o sr. Francisco Medeiros, Rua Trajano 33. 

:-0 sr. ~ur~c~ Soares .de Oh- comemorativa à passagem do n' «A' Mode'lar» I ~~"X.lil[:';"Zíl!'7G1r::i'Q;;.___III2l___~:-_~ 
velra, ~unclonarto da Corte de 2' Centenário de Por to-Alegre. '5 v. _ 1 
Apelaçao: Entre as maiores aclamações. Vendas: exclusivamente à vista 

-o jovem Milton Gevaerd, conquistava a vanguarda abso. ' Geólogos alemies na 
filho do sr. Alvaro Ge,;,aerd; lutA dos corredores, brecando a frente rUlsa 
-a sta. Marta ·Jose Duarte -FORD n. 16. no término do .. Basiléia, 18 (R.) - Os ale-

Silva; perc:,rso, o bravo vol~nte con · - helros I mães estilo empregrt'1do agora,--O-s g-u-e-r-r-:-ilc:-"
Nascimenlos: terraneo C'eme.nte Rovere, con· sérvios \ . . ., . na frente russa, geÍlI.ogos do 

Tania foi a robusta garotinh" fIrmando, maIs uma vez, as . 18 (R t ) exército, encarregado' de des
que veio enriquecer o lar do suas brilhantes qualidades no .. ZUrIque , t. eu 21'S. re; cobrir água potável e instalar 

. . .' d R autonlobi 'ismo VIOlentos encon lOS sang \ a lJarelhos especiais nos "rrrl'to' nosso dlstm.to patnclo r. I· ..' . . tos" ocorreram entre as forças . ."... 
carte de Freitas .e de sua. exma . cllmp~7do dest~aa." pel fo r- alemãs e os "Corpos Livres" rio~s oC~!r~;i~~S geólogos têm 
~p~sa, sra . IracI dos ADlos de ~e~n~: , na :'::~e~;: d~~e:.~~s~:~~ sérvios, segundo uma men~a- ainda a missão de examinar a 

reltas . dazes vol:ntes demonstrando gem de Belgrado para a agell- ,,;;;::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;:::.:;-;;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;;; capacidade da pressão dos pan
" ,\lIII.I'I',\ \,õt:,; admirável cond~ta ; impondo·se, cia Telegráfic~ Sui~a. tanos, afim de auxiliar a colo-1- I

Estão-se habilitando para casar sobremaneira. des seus leais A informaçao diZ que 292 E N t" :cação de minas e a construção 
n 

o sr. Rodolfo Silveira e srita . competidores, nacionais e es.\"insurretos f~ram mortos na _cos e o luas de pontes. 
Edite Menezes de Aquino. trangeiros. tendo sido cognomi· luta .e 150 fuzilados ~:n Raca, .-- ______ 
Caslllllcnl"s: - nado o «rei das·curvas'. d~~IS , que conseguuam d~s- ___o Gratifica-se 

. . ... 8 I .. - F F7. todo o percurso no apre · tlUll as li~has postaIS e outIos f'!IJ 


Reahz".-se: hOI~ , ,.. 1 _lor~,. ciáve l tempo de 27 hs. 59' e 01- . serviços publlcos.. '-:>. Amanhã, às 19 ,30 horas,ocu- Pede-se il Quem Icllaa ao f .. 
na. resldencla do ~r . Joao SII · Tambem, concorreram a essa Os alemães, afim de eVitar a: pará a tribuna do C~ntro Espí- 15. durante aI' S~SIàD :.• ' el
~~~~al~:s ~ou~~ ~ r<~I~ac~e~~c arrojada prov'l, além daquele d~struição das esu'adas e ViaS . '7· \;:.\ rita "Amor e Humildade do A- a. ReJ:. um rel6gID .d• .jldst 
trimonial d~ su'a fílha Dirce bravo volante, mais os dest:'" ferreas, ordepa.ram o deSfl?~~S~ ~ ~~ p6stolo

H o conhecido escritor ' m~rca IstS, O esplelal .~ .. 
Silveira de Sousa, com o sr. midos automobilistas conterra· tamento, ~te fms de feve.re.ro , '1 . - . •~ l ·.: brasileiro Cornélio Pires. qUlo d••alrevi-Ia ai ,.ita-, 
Aldo Castello Walt rick, fa zen . neos Ernesto Ranzohn, ~auhno de uma faixa de 500 metros de ~. '" l,c;t r~: • ela diste loraal q•• s.r.·...... 
deiro na cid".de de Lages... Miranda e Iberê Corrêla . I~~~~ra~i~~:t~a~:s~s lados das \.'~'I ' Hoie, no horário de costume, v'-r_a_tif_ic_l_d_a_______ 

Paramnfarao o ato CIVil, por 
VAD

-- P.__P__ ______ \ ~ ,"- ~:i~~:~am:~p~:;aso:~~~di~: ~~: Camisas, Gravatas, Pijamc$ 
parte da noiva, o sr. Antônio de Motor a óleo cri D I - /~,~~/ -'\. tua Predial. . Metas das melhores, pdus me· 
Oliveira Waltrick. representado Por preço de ocaslio. ven- ec araçao ( . ~: ~ .. ~,;. C! • nores. preços, só 'la CA .--A MIS- . ;; 
pelo sr. Ariovaldo Castelo Wal· de·se um. de 10 HP. Tralar Eu, Marcos Silveira, casado, No exemplar que recebemos CELANEA - Rua Tralano 12 ( .. 
trick e ~xma. sra . Maria Cas- com L, Almeldl. Fone 1329 brasileiro, residente na Vila Bal· , do balancete da Caixa Escolar -. . ,. ' . .." 
telo Branco Waltrick , por parte 15v.-;3 neária, domiciliado à praça IS do G . E . A. ·S. José- consta· . , 

dd noivo o sr Hernani Castelc - d de Novembro sin declaro que * tMamenossall'doadeSseg-uin3tgeS: $RSOeoc;eitaDe-s-_ .k ::;~
.1;; Costa' e su~ ex ma.••pc".: (>0 Em leilao ch~rutos e r ~ ceb i do sr. Fir":ino Feijó om JOS~ I~~~~"~, -_ 
ato religioso, servirão como I ChurChlll . Iauto WILLYS " Double Phae· ""'. 5. '""~o. pesas -- pagamentos conf. doc. P~05P~~T~N 
paranin fos , do noivo o sr. J oão I Londl.·es, 18 (Uni.!.f',.ll - ton" correspondente a uma rifa '0"0 <om "rSTocr"u In" 13 - 312$000; idem, idem . 

C I 11 f d I,: MÚLlCO a ton w!hfldo o 14 3$ " . .. '" 

~~~~:~~ ~~ Snoo~:: ~ :~:d~:7;':o s~~~r~~~ru~O~r~:l~ S~~~~sven~ :0q:~i:~i c:%te~don~~~r: i;~: o. GAMA. I~9S$SO; 8 500; num total de [~ ( "AN roN'O TONIi.. ... , .... ,'.1.,.4 

de Direito Ivo Silveira de Sousa didos durante o leilão da Cruz Ina extração de 12 de Novembro OS _Produto.s Nestlé Esse balancete retere-se ao - l ~p. t h"" ~A ,'\i 
e srita. M aria Sulamita Dutra. IVermelha, em Christie. O pro- de 1941. mês de outubro. 
Ap6s as cerimónias , os recen· duto da venda deverá reverter Florianópolis, 13 de Novembro sao precIosos au- • 
ca.ado. seguirão para as Lagcs·1em beneficio do fundo de auxí- de 1941. xi liares do mécli-::o Da Edino de Sousa Fernandes, 
onde v':'o Ic,idi ,. 'l liO à Rússia. dir igido pela S('-, MARCOS SILVEIRA sua ta refa humani::;. 3" sarge~t~-monitor da Escola Rio, uma estação radio d ifusora 
=::;:;:::;;;.:::;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;=-::::- . nhora Churchill . 4 v -- I sima de zelar pela saú- Preparatona de Cadetes, de de ondas curtas». 

I Sabe-se que os charutos n ão Porto Alegre, obteve deferi - Fo i o seguinte o despacho do· l são da marca que Churchill Máquina de escrever de da infância. Ouça o ment~ ~o pe~ido, que fizera ao mesmo departamento - -Inde h d & C

il
M,J C ~ O la. \!fuma continuamente . tal como e de costura seu médico quanlo ao sr. mmlstro da a.u~rra, para ferido. em tace das informaçocs 

aparcce nas fotogTafias: mas V.. ndp-sH UlDa máquioll Il e produto Nestlé conve que lhe fosse permItido ag~ar· do D . C. T .• (O D . C. T . opi.
Agências e faze m parte de um lote esco- I'scr ever (' ,'m 12U e~pAç"~ , dar em Cam"pos Novos, ne.ste nou pelo indeferimento tenda 

Representações ..llIido. segundo éle próprio corr-I por õOO$()Ofl ; um " máq'l'oo d e niente à alimentação Estado, soluça0 de seu pedido em vista que a requerente dd. 
i fcssou a seus íntimos, e que e""tur/\ (lUI" 3S$()on, Id.lrmM de seu filhinho, de. reforma, licand~ adido ao xou de apresentar, dentro do 

C.ixo po,'ol - 37 icostuma fumar apenas uma ç'-,es à : ua Tlr!l.d ~ nt .. ,·, G6 32 ~.C. , para. efeIto de per· prazo e prorrogação concedi. 
RUI Joio Pinlo - 5 i vez por semana. \'. - I (" , cepçao de venCImentos. dos, a prova plena de aquisi-

H O R I A N OP O LI S -------.-- ---- - - P R ~'i}a:'.~~~ Há dias, a S .- A. Rádio Tupi ção de instalaçã.o transmissora). 

Sub' lgon'o. no. p,;ncipol. ~~~,." :;:~~;~o~~ n~i~~:r;r~~v~a d'Zh:~~':; .Em processo, que. tomou OI17P.muncíplo. do E.lodo. -. '1 OFICINA FORD e_Obras Públicas, «reconsidera- ~~;~~~ic~7:~~o~0:r:s~r:j!~0:: 
-- çao do .de:pacho q~e lhe cassou decreto-lei da Prefeitura Muni. 

-- t'lo;'-Ô- -9;â~de--'roüraçad-õ--- \ Vl·.O a permlssao para IOstalar, no cipal de Nova Trento, nêste 
norte·ameri(ano I (Pl"OVl"SO'rl"a) _____________________ aIEstado, dispondo sôbre cons· 

8 (U 't d I DR ALBERTO M GUEDES PINTO trução de meios fios, passeios,AI~~::~\~~~~~I~O~" c i rc~~o~ )be~ , " muros, gradis, etc., nas ruas 
in formacl(os. quC' a esquadra I FORri,U::~u~:I!!, !sl~~~.OA~~::,':,"~~~:::!~sM:~ CLlNICA GERAL centrais da séde do municlpio. ' 

dos Estados Unidos havia n '- t d DOENCA~ NERVOSAS OS srs. Francisco Martins da 
Jll"l idn os I"orsarios ele superfi-: ~:~~~':orete~O;e s~":~g~ro~r~:~~~;:iro:~sq.;!n:::ba~ ~ Fonseca, Romeu Machado, René 
ci,' al!"m'tI"s. lllhnt.. da Islanclla. de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à Consull6rla: Rua Vitor Mereles. za _ Das I" às li baras de Sousa Machado e Pedro A· 

~;;~: c~~'O~'I;l:li~~~~l~\:: ~!~IVi~a~~;Ugl~~;~~ i Rua Visconde de Ouro Preto n . 32, esquina da Relldlucla: Rua Almirante Laml'o. 38 - Tel, 1589 :~~~~r~o:~':!.c:r::i~~:d~ue c~~ 
ra "I('m,,,' A unidade alC'mà ! ~~~ç!:aú~~sFi?~te::e~~~d~~.de AeS~f~~~:::' ,::~~ce:pa~ • escritório-central na cidade da 
(',t.a"" ,',!uipacln ('s lwC"ialmente i relhada com bons profissionais e executará todos Dr ARAUJO OLHOS, OUVIDOS, Laguna, para o comércio e in' 

máxima PERFEI -l~~:~;\i~ri"~;:;~~~~~'Ili~'i;(,;;~~r~~I~~~;~l:;~~! ~Â~O:S;~~~;'E;~~tagern com a Esp·ecialista; assistente :aN::~'s~:rR::~:~ ~:~N:.~~!~P~é:~a~·;~~~~~:s~~~do Rio de Janeiro.tia . O t'l """lt.ro .·.t'ri fi cou-sc clu- I Florianópolis . 14 de Novembro de 1941. Gargantilho, distrito de Urubid, 
ranl.(' "s I'nnl('IrO'; (ltas da sc- ~ TUFFI AMIM & IAMAo C I P I bll d 10 àN t2 no município de São Joaquim, 
lTl ana p,,,satla. segundo o qu~ ' on~ u tas: e ~. ~8~~e.' dll~8 3 As ti e que girará sob a razão social 
;;;s".hd i'·"<l "a..., !'cfC'!·!do.~ (>,rr- ;I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fo~:.!!!? t~d;.onseca , Machado & Cia , 

o Sabão 

"V~ltaEII ESPECIALIDADE" 
De 'WETZEL & UIA.-JOINVII_LE Marca registrada 

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:�!:a�~~sFi?~te::e~~~d~~.de
http:Uni.!.f',.ll
http:feve.re.ro
http:dlstm.to



