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,', Aior. esbarr.am nas 	 Villl.MI~ :1'I!! co.... 
fortlflcacões 	 .r..ntln.. 

Sin~a]lul'll. l!! (De (" Yat~s 
Mc llaniels, da Assodated 1 Buenos Aires,U (A. ,P .) 
}'l'ess) - No(Íeins ofi<'iais \'l'i Os círculos bem illform~ 
culadas aqui enl Sjl1~ap\lra Ín deelal'um que a lIIarlnha de 
dicanl (IUP os jall()ne~l's l"011~(' (1nerl'(L argentina te\'e ~- ónt.n, 

guil'am intl'oduzir uma ponla de intensificar a patrulha:coao Es,Jtado de lanea na ~lalaia tio Norlc' leira, com unidlldes leves de 
eUl dei"erluinml0 l)Onto c, Hlla superfície e aviões navais; 
rentclllente, 1011\a1'(\l11 POS::: I..' O MAIS ANT:GO DIÀR'IO DE SANTA CATARINA Os CÍreulos navais declanru 
da btU~C aérea inglesa de J,ota Diretor·gerente : Altino Flores uão ter confirmação. elltiétan
Bahl'u, mas em todos os .1('  (0, para os boatos dequé um 
nIais pontos, ao longo da fron eouraçado de bolso alemão "" 
teir:! (ht Pt'!1'Íllsu1n f~ PH1 llil'P ANO XXVII F:orianópoli~- Sexta,feira. 12 de Dezembro de t941 N,8418 tá operando 110 Atlânticó SuI, 
ção ao sul , nliuo a Singa}HIra. p"<lximo :'s costas do ' conti 
anUnda-Rl" CJue aR linha~ bri- nente, 
tânkas estão resislindo ga- Divisões ítalo-alemãs', Desbaratadas as A ocupacão das Retiram-se ao lonlo 

{~ 

Comprai na C"-SA ; IIISCE~ 
Jlu~~::::~~~ni=;Jalmell te '1 Ut' após cercadas forcas de von Rommel possessões francesas da frente de batalha LÁNEA é saber economiza,' 

I '1 Cairo, 12 (U, P,) - Uma di- Cairo, 12 (U, P,) - Foi com- Berlim, 10 (A, P,) '- Um 
~;;I;al~~\;,'~~:~~l::I:~;~i~~:;'il;)II~,'~ visão_ bl!nd~da alem~ e uma pletam.ente desbaratada uma Washington, 12 (R) - O porta-voz militar declarou, es Mllh.re._ 
puderam, !'eagrupar-se I' 1'1'01'- chvlsao Itahana motonzada se tentativa de contra-ataque das senador Stewart declarou que la manhã, que as fôrças nazis prlílOftelr. 
ganiza"-se a.; sul da posi<;iio I encontram cercadas a oeste de tropas do general von Rommel, ~!I~Ss:~~:dy:~~!~tev~~ ~~:~ tas "retiram-se ]Jara as linhas Moscou, 12 (R) :- ><Loco a
perdida de ]~Ola Bahl'lI, acres- TobntCju_e, agu~rdand_o-sc a sua, com elevadas.'per~?s para as as possessões francesas no he- de inverno, setor após setor, pós a carga dos cossâoo.. o ma
celltando ° 1.'001lllllil'ado ofida! destlluçao ou lendlçao, ullldades do eiXO, ao longo de toda a fl'ente de rechalTimochenco enriou para 

lJatalha da Rússia", a batalha de Mariupol a 21.. e que ° l'spÍrito das tropas é t'x-I 	 ~~~~f;~~~i~~:~e~~a~~::i~e ct;v~~~ E acrescentou que- "a Ale ;!7.a divisões blindadaJ. as quats
celenle, tendo sido J'('la1 i\'a- I R LB TO U totalitarios ao litoral dos Esta- manha não tem ambições es terminaram o esmapuxntomente le\'('s as lmixas sofri- O . A ER M. G EDES PINTO dos Unidos. 

tl'lltégicas êste inverno", das forças alemãs que ata_
da~i\'l!lgOIl_se. igllainH>nte, qlle! CLINICA GERAL "Devemos tomar posse da Terminou o porta-voz reco cercadas". 

llhecend que, devido a essas Dando essa notícia, a eJIÚIas tropas japonpsas .'on- , DOENC}\ C'I NERVOSAS Martinica, Guiana Francesa11"(' 
retiradas, para melhores posi sora local acrescentá: "lI1Iha. segl~iram desembarc'ar em,I,"a- I n.::'" 	 ~t~i~~~~~V~~~~a~~a~uec~~~; ções defensivas", é l,ossível res de prisioneiros estio 8HIdo::a ~I'~~~'~:,n:,;,,~;~ :;~S~'~II''':;'l~n:l~~ ! Consul!ó~jo:, Rua Vitor ~ereles, 28 - Das 1ft às li horas ele todos os outros pontos que que os russos tenham realmen levados para a retaguarda dali 

ao nort(. de Singllpllra " ('1'1'I'a : Resldencla: Rua. Almirante Lamego, 38 --:- Tel. 1589 forneçam base~ das quais os te reocupado Tikivin". torças russas". 
de 100 milhas ao 5 111 l.(, ],ota ,~~"2,,,,~=,=~":i:"""~~~ aparelho~ 1I1lmgo,:;, da Ale~a-

Bahrll, t'sbarramm dianle ,il' Caiu o cêrco [cresce o número de nsa, I~aha e Japao l?od!'~?am D ARAUJO_OLHOS' ,'~., . ·"" :"';',i ",· • ,UlDOS., ~.',C)l,l",
, 11 u."~a p,?c1eros,a.mul'alha lÍe for- , de Tobruq!.!e prisioneiros atacar os Estados Umdos . r. ,.,VY. 

~s~~~:~~c-"s~____ : Cairo, 12 (Rcuters) - As I Cairo, 12 (U, P,) _ Informa- A Alemanha atacará --___________ NARIZ, G~RGANTA 
últimas. notícias da Líbia são se que cresce constantemente as nossas costas I Especialista; assistente do Prófélsor Sanaon

O A tA. M' satlsfatol'las, Com a reocupa- !o número de prisioneiros ita- Washington, 12 (U. P,) - do Rio de Janelro~ 
r. n enio _ onlz ç~o ele El Adem, Tobruque eS-llianos c alemães feitos pelas Circulam nesta capital insis

de 	Aragao ta con;pletamente Iivre,As for- tropas britanicas que operam tentes rumores de que a Ale- Consulte.: pel~, ~~d~~'d!:'310b~612 
ME'DICO (;as bntal1lcas atacam v~olen~a- ,na Cirenaica, assim como a manha prepara ataques aéreos Consultório'. Rua Vitor Mel·reles., .2:.01__ Fone 1:.01:.017 

. , mente o flanco sul do inImigo Iquantidade de materiais de làs costas americanas do Atlân- .. 
Cir~f!J1a e ~rtop~dla. L' eonlinuam a avançar em di- !guelTa apreendidos, tico, afim de auxiliar o Japão, 

Clintca e CIrurgIa dD Ircção a oeste, Bardia, Halfaia '<"B____________________ Seria retirado o embaixador 
lorax, Parlo" e doenças c Garba ainda estão sendo de- ! 4, 'Derreti

de senhoras, fendido pelas tropas eixistas, ' O J h" Sh"d americano em VlchiI 	 Kuibishev, 11 IV. 1'.) - A
CONSULTÓRIO: IOs remanescentes da divisão ril. osep I:la (Wel 500 Washington, 12 (U. P.) _ rádio emissora de No.oou, 


RUIl T rajano, :\:1, italiana "Aríetc" ainda se en- !I M E D I C A Soube-se que o almirante Lea- anunciou a derrota de I .... di 

Diarlllmf'nlp dos 15 às cDntl'am ('111 SollUll1, mas sua hy, embaixador americano em visões alemãs, .. quala foram
I

17 h~r!l", resistência cslá diminuindo, Doenças de senhoras e crianças. Vichí, serã, ]lrovavelmente, causadas sete mil mon 
HESIDENCIA: _Sobre o conJUl1to das opera- CONSULTAS: das 10 às 12 8 das 1ft às li horas I'hamado a esta capital, afim-de 

AV , Herellico Lllz, 189 çoes, 11111 c0Il111l1lcaclo do quar- Rua F. Schmldl. 39 (sob.) OCllpal' um alto posto l'elaclona
Telel'onl' n , 751. tc'l RC!1c'rn l brilunico diz o se- ~ do eolU a defesa nllcionaJ. Dae.ÇI. C........ 

guinlC: "As tropas brilanicas II'" Com a r ctirada do em baixa- IIrlz. ,......... ......=~~==~~--~ (\" TO,brll<jUC contratel'l1izaram- I Os «qUinta-COlunas,. IHip6têse de um torp,edo a~reo dor Lcahy, às I'elaçõcs entre oR Or, NILO 'mrn.IIAviões abatidos f,r em EI Aclel11. com as forças 1 faziom sinais de grande poder go\'êrnos de Washington e Vi
~in g'Hplll"a. l~ .. Pplo lIl(>llfl ~ sul-all'icanas C indianas do su- . -... Londres, 12 (A. P.) - Foi ehi fic-nrão reduzidas ao nüni- AS81stenle do Prol.J. K6e 

c'i".,co a"i'-",s illi 1J1 i,"oS fOI':llll ll',; I!' , poslo que o inimigo cslc- :'!la,"lha. 12 -,- A~ lorças te,':- l~\'enlada a possilJilidade de (Iue 1U0 I do Rio de Jáiiêlro: 
t III I anas e fI palllndo â imprensa, fmwio- Eapecialista do Dêparta~)!)l'~ Ii(II;:~ 1::;\\1"':ll:~:1,11"11:: :'::~li'~\1 ~:: :,~ ~l.inda()(~'ir:~('g~~~~~ ~g~~';'con~~ 1, ~ ·i';~i\~·~~~. I;:::~)~:::~a?Pl' ;-;01' ~ 1'01't?~ ~;~ ~~~~()~l~~~:d!)en l~~~:~~oill\~~~:~~\~ nárioR aluel'icanos recusaralH I mento de SaUde PtlbUea 

("!'1I1!"o fl'ITO\'j;'U'1O 11<1 1' ... ll.I' ll TnblU(ll1P en nt, pOIlanlo, c tOll(lllltlllg-( 11 t t'}; a(,l eo~ (\ na\UIH. lnai s poderoso do que os enl- ('onfirlnar os rUl110reS segundo I de Florianópolis. 
d.. ""'1'1'0 Tran slll,tlal.l {f H uh 11- abCll.1 a (''o.: tluda de COnlU111Ca~ Idr 'S,It'fh (l1<,llll \1()I.el~(lt~ltl~ ata~ p1cgados até a~Ol'a enl vista do os quais são tensas as relações Consultas das 13 à8 , 1~ 

tal) lIia11'" da Ilha <le' I'(,llan ~ C;\O com o .. leVaJ~e", :~~;; I~,(:i;~;~ll~(~~~,« li 'UZ,0I_1 e I tl,lo'aSba(.lohlloll,'alOsoasviald"Oa!·e""ssll,i,lo'Ô1,lllei-_ entre os Estados Unidos e a horas_ - Diariamente. 
-, 	 . • Alemanha, Itália e o govêl'110 ICon8ull. R. Trajano lJ 

e ~.u\:::;{~~iIi$~~~ I Os deSl'llllhll"qucs llor-; nl})O~H' aluel'i('anos en1 Pea!'l IIabor, e de Vichí. Sobrado. 
CLIN:CA ESPECIALIZADA D"S MOLESTlAS DOS "111 Luz,m foralll Il'\',ldos a efel-! cOlltra os \'asos d" guerra 1)1'1_ O almirante Leahy é consi- Residência R. Esteve. 

10 Ouv".dos Nar'lz Garg~nta Cabef'a Pescof'o lo~o <I('I'OIS d? se ler desco- tâllicos ao largo da Malaia, EII- derado 1I0ta\'el estrategista na- Junior 135 - Tel, 742. 
1 

- - U - " - " I "'.'I'I.'! que ,",:Iu llltas-c~hlllas" Itretanto, ~onles autorizadas de- \'al e eOllsiderav"hnente versa-

D. 4 RMlNIQ T A. VAU ES ~',l\ ':"11 ,1Il~1.'~ "110, () .' alllh"l~ [ c~aralll nao, possui!' informa- do nos problemas hasieos da ~=~A~-~"~-.=cIoa~==O:: 
'. /'"'\ '\I. r, t'\ 

1 

,lO}; 111\ USOl ~s l 'Ol lllCIO de c~ ç,'oes a esse reslleito. defesa . ........
(A",i,tenll' rln "r"L :",an."n) \ 11:,(~)I,~ O"os' I.',~(c:lll'l( 'ol' lla":~I,tae(sIOoleOsoSI)O~I'= I _ -qulnt••colunlst••• 

ACO!lI!1'n ,\<:t!l'S I'."L\ lJl> CM,<:O DOS OPERADOS ~ ~ • • Manilha, 12 (R.) -Doisem-
C I - 20$000 - f""l_~''';:'Q' ~ ,.nmhin, ,hanleios aê,'eos, 1 ••••••••••••••••••••••• pregados no serviço de raides 

onsu tos , ........~.u.,.~~_ - ~_",_",a , ,_ " --,----. _, • aéreos de nacionalidade desco-
Consullóri,,: HUIl ,)"üo Pinto, I-Tel. 14GI-I{',a idência 14fló 	 I: FILHA IMAE IAVO II nhecida, foram presos por te
_____5IIIIó._B~' =-:a::;::~ Machado &Ci!. 	 rem feito soar por duas vezes 

Seremos atacados de Dacar? Re~i:s~~:ções ;1: Todas devem ,usar a : :~~~:fgt!i~~:l:: 
Berna. 12 (uniled) Hnc!ou-'e. em [onles diplomalicas. C.i.. poll.1 - 37 ' : mnlí1!11i.J!ia.: f!W : ?e~'~ad~:~~n~~r:~~:~~sd~e~= 

esta noile. que [oram cn\'iado, mai, de 100 ,ubmarinos alemàes R"o João Pinlo - 5 ~ ___ _ _ _ _______~ • melhos que subiam de vários 
para Dacar com o fim de rechaçar uma possivel lent ali\'« britânica F L O R 1 !< N OP O L I S ' • pontos em torno da c'd d I.,8pa ra ocupar aquele porlo, Acrescenta-se que a rcme55a cios subma- (OU REGULADOR VIEIRA: Um 'porta-voz milita~' ~e~ia
rino, c"incidiu COIl'o o nlaque ja!,"" ," no Paci fico , A remessa dos Sub-.gentl' nOI princip.l. • A MULHER EVITARA DORES, •• ,rou que sinais luminosos indi
;;u),mariJ1o, o:'le';c cercada de cé'mlJlclo ""(red,,. só aaora sendo re- muntÍpio. do E.t.do AI C-I U· caram certas areas estrategi

- - , 17P, • ivil IS O iclS terlnllS •.cas, durante as incursões ae
, 'elada, I' _ .' , -,,---;--~. Emprega,se com vanlagem pa- • reas no dia de ontem. 
__ ..........._ '..:;-; • ":' :;:;::1: - .:~ ,lOOO bombardeiros quadrimo' • ra combnter as irregularidades •

'\ S i A ('- ,-, ')A I lores por mêS. dos lunç\ies periódicas das se, • MORADIA NO CENTRO
Or. SAV I '... .-_r\ t:."d \\'ashillf';ton, I~ (U, 1',) -, • ~~~~:: ' f~o~g~~,ante e regulador. AIQgam-seum ótimo 8obra

Uculista do Centro de Sdud;: !1, do i:\0s;Jilal tle I:al'ld~tle :}_, l:, r." ih, .( ~i.'m;,,:'~,: 'b '::'o!l:1= • FLUXO-SEDATIN.' A, pela s:m • ~o,~com todo o conforto, si 
Ex.int cTnQ do Servir;o do Prof€,g~.;or 1 . FJ~11i;Jõ;:; fcrr~il' :\_ I} c x ·est'l!lIi1f'O llcs l ,il", !-: I. \\ 1111.1111 ~. h.lllHls~.~l, tI \0 a. rua Tiradentes n. 14. e 
Se"icn. tlo dr, Gabriel ele Anrlr~dc (H.o) ~ tlr, Perma Go",:'~ IS, Pillllo) '111 " o 'H",'O 1'1'Of';lH1lJa • comprovada eficácia, é muito re - • mais um vasto saUlo, próprio 

- . d'" OI ""'0$ OUVIDOS \ I"I" I" IP, (' .1 1" "'111-. ' cl'lt~da, Deve ser usada com • para escritório, sito à mes" 
CUnica e clrurg!a '~" .".," 'd, t (11", ho",h ,,, 01 ,," O~ CJlla- le cOllltança ,~ • ma rua n. 10, Exlgem-8to re. 

N~RIZ e 'G~RGANTA 1'01 1111'" " " ""lI1a- • • FLUXO-SEDATINA encontra-se ferências, Tratar a rua Fe
\' j t,, !, ), --- i) '," 'I, '" ,,~ I, r"" " .. d .. 11,' """," d .. tIHhalho. > em toda parle. • IIpeScbmldt,19 (CASA DAU

: t· ': ('I i1'.[ t i I L!}h· I. \ \{)P() l.l~ p . ll.I fi 111 o IllrllI !-\tl 1.tS \ 1 ti.ll H tlu • 	 eRA). 
.c," ' ":~;:;:'~\';';~;".,,~, ,:; 'c;.;z:;::,'" '.,::;::.-..;;:;- "Z~:"73i':,'ê.'2.;"':':~;:=, oi, ","'Il(' lllo~ , ••••••••••••••••••••••••• 15v··-a 
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CASA MENDES 
cO[ LAURO MltlDU)


V.llde &m caIxa. «I • 1'..r.Jo Irul•• o.Gloa,'a • 


LARANJAS - MAHÓ~Sa~It~S - MAÇÃS - UVAS 
V.,tedt"tmo 10rU m'Dto d I' bomooÍls:' cboeolílte B, ' 

bal,,,, blloolCoII rOD.~r~8s 
ARTIGOS PARA ,RUENTE DE NATAL 

GR.~NDE~STOCKio DE ~RnCic>~~~RAFUMANTES 
CIgarros, isqueli'otl; .Qt K.{r'~ 1 1"8~;··,pltel r8S com e sem 

. filtro; charutos; etc, 
-- Ai'ChitiC88 caixas de ·charutos .·lIn08 pora presente, 

AC,l'l!a pedlílospara o Interior 

Prllça 15 de Novembro, 21 

Endereço Telegrá!ico - MENDES 


.... a. tIP'rivêr.açõés (ovai~e.do.acomodado. até com o acenei I·~~~~~==~:===~========== .. _.wi.; u Á'lii~rii:alle destacam pelo .eu exemplo de coope

...... Alub • dó CÍiilâdá,até onde, Ii~ pouta dI! cabo de Hom, 
, .... _ col'lçio .éliriadiô,aão foi objeto de troca. prévias de fa. 
,.IH twaçã~ eurindio, não foi objeto de troca. prévia; de fa
1'.,", _ amá:reiposta dOI que estão pre.eates para a .atisfa~ão 
........ç,iê. de honra assumidas numa hora que beirava a hora 
~L .,'. ' 

A f4na'ula:"um por todos e todos por um" não havia de ser, 
,..... n.meateaão era, um lema de simple. resonineia literária. 
C~diã ; a :uma decisão cuja expres.ão vigorosa os fáto. iriam 
"".lu. iNenhóma das no...s nar,ces buscou palavras p~a mascarar 
a lU ,-esposia ao chamameato ao dever de solidariedade. E se foi 
kIa a . íitóde proata do aosso país, " coereate com o. nosso. com
fI'..wó"contiaentais" - como disse o presidente Getúlio Vargas 
- • fl'Ofesto da Argeatiaa contra a meatira colunista de uma U;eu
tnl dade ' iaadmissivel teve aobreza igual à do gesto bra.ileiro e à 
ele ,IP. Ô. dá totalidade dos povos que formam a grande família 
..riwia. 

O. que pensavam dividir para reinar sôbre nações escravas de
nme.tar meditaudo no êrro de visão que os animou a plaatar a se
_ nt~' dá discórdia na. terras .áfaras para essa semente no Hemis
ftrio" 'Ocideatal. Coastituimos uma civilização oposta daquela em 
que vicejam o ódio e a ambição, geradores das discórdias mortais, 

Àmamo. a liberdade, cultuamos a pãz entre nós mesmos e havere

---_____________~____ 

Farmácia «Esperança)) 
do 

farmacêutico NILO LAUS 
Hoje e amanhã será a sua prefeirida 


Drogas nacionais e estrangltiras.--Homeopatias. 

Perfumarias.--Artigcs de borrl'lchd, 


Garante·se 11 exata observância no receituário médico 


PREÇOS MÓDICOS 

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (ediiicío de 


Mercado, frente à Casa HC2pcke),

FONE 1.542 


M ISS A 

mo. de propagar êsse. ideais .ôbre toda a face da terra, levaudo ;-CQrlos OriliQ, Pedro GoulQrt, e fQmí. 

dam~~::~ ~;i::d:sp:~:;~:dú:iae1ee;a:~:ó~;o:ue pa.sará a oada i - ~~~~~v~ir~Q~~t~s s;:!~~d~me !~~ Co~~;~~~sq~~~u~: ~~~:c~~~i~o'!;: 
, Sem perda de serenidade sem temores histérico. ao coatrá- PQrentes, e . pesso,?,s d? SUQS relQções êsse gig~llte. A base do dique, 
rio com uma demonstração d: ânimo viril, os plI,í.es 'colombiano. f~:~i~se~~~r~::, S~Qm~~~ri~~e~ i~:~o ~~o10~lj:rS=s e(~g~i~s~~r~ie :~I':'. 
levantam a luva que lhes foi atirada e o fazem com a firme certe- quecível espOSQ, filhQ, irmã, cunhadQ <,rclo. Outras 75.000 ja rdas 
za de que o mundo cristão há de vencer a. fôrças do mal pela von- e. netQ, LILI GOULART OR~LIA\ InQndQm celebrQr no ('úhl<'as foram utilizauas nas 
tade de Estados joveus que afjna~ a brutalidade da fôrça con.e- dlQ 15 do corrente, segundQ·felrQ, as 7.30 horQs, no Qltar paredes. Uma cavidade de 900 

uiu fazer arrastar bem mai; cêdo ao duelo de morte entre o crime do SQgr~d? C~rQção de Jesus. nQ CQted:Ql MetropolitQna, pés foi praticada no Delaware, 
.g " '" , lem SUfrQglo a QlmQ da SQudoSQ extlntQ, AgrQdeceln , pela maior draga do Inundo, AUende a ChamadOS '~ ·,,0C 

..•. · 


.
da ~ov~ ordem e a Ju.bça que .e resume no que represeata o QntecipQdQmente, Q todos que compQrecerem Q êsse Qto que de cada vez, retirava ma- ,~ 
-a_ncanumo. (CORREIO DA MANHÃ). de piedQde cristã. 4 v,-3 terial suficiente para encher 14 "'r' .":•.•••••••••••••••••..•••••••••••.•••U·······•..••••••••••••••••••••••••••'.l.~~~·'·,: " ': '/';;~..

i 8$p(et.oul.~ liqui4acqão .4. 1 

• 
; ~: EM LINHA DIRETÂ 
• I 

• f I 
: ~ l 
:
•: 

~I 

:o 7 

=. 
j1v 

: \.-'
: n'l oirnôt\(>j()
• r-u--'~~

I r ,~:,.ft ' ... re ~ a. 

,'I I[;,~!tlsa1res lrmios
••
• ~.1 1 11 ;~~i~~~\ f?_d ....~:J ..~A.]l I~III~~ ;~, ' ~:,;. aoo U1TVMUI\W.OTY!.) 
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PrOldO para Iniciar a ."01' • 
fortaleza DutuaDfe do ...... 

P11:ult'II Ia, 11 (A. 1'.) - 0110 camlnl1 d(' I'lnoo IODl'laA 

o\· ~ntO da. t~a~ . t: utdull 11 (' d . 
,·ou "1fI bu 1'0 gl nh:O 

nas m1ii'gens do 1'10 ' Deln.warc, 
do ' qual )lodesilrglr lim 'mons
tl'O da guerra lual'ithua lJara 
desafiar as imaginp,çõeg d05 
leitores ele COIll OS lUara,' ilh o
~os . 

Cayada elll terra )ant.a noE-a 
lia Leege fs lant! , 1'01' 1(I lIIi-
Ihões de dolares O lIIaior di
'1I1U sêvo do Jllllndo está pron
to l>Ul'u in it.·inl' a sua 1u'itneil'a 
fortaleza flutuante ·- possi
\' e hn~nte fi llIa ior que jú RC 
viII . 

l!';R~e di<]lI o sec'u pode ))1'0
dllzir 11111 (:cHlI'tu'ndo dlla~ ve 
z('~ Ilwiol' do qw..~· n "\Va~hi1Jg-
1011'·. 011 li "1\ol'lh Cal'olina·· 
--- atJlhll~ el e ;\;'.Ot!t! 10nl'l:lfhlB 
-- qlle a~Ol'a dl t'fianl a eRq ua
li,"", :llaR não ", ~ahe qllai,; os 
plallos ela :ll a l'illha ('!li I'e la
~~ão a {'HHC cli qlle H(~(·O. 

'lo:lI~!~II; a~I(:h:II;:~I~I'~II:tl:t~',I;:~~~ 
d o('i.l, dl' I : I 00 1 )t~S dt.· ('OIUpl'i 

Ul f1 llt o pOl' J;;O d p larg lll'a (a 
m aior que S( , ('onll eda tClll 

a pe ll as !I III\ p'." de ,"Olll tll'illl'-' IIto) , "pio iI ex isti'I\('ia "Ill ,·i r 

~~;~';II~~i~1 ni~\~~,:::~;()d~~, d'?N~:;' 
.)(,l'SP \"" f" do .. \ViReoll s ill " 
amho~ ele 4",UOU loneladas
atualmente e lll conslmç.ão. 

Dois mil homens, lrabalhan~ 

~~aS~::~I~~':'~~~~ ~~:ni~e,~~:::~' :. 
depois se empenharam na 
construção de outra dóca , das 
que formarão a cadeia de es
tabelecimcntos nuya is ao lon~ 

;~ :aes~~!~r~Il~~e~~c~~I~stl~~~ 
dois oceanos. 

M altando- do IJrát lca, l' 
lha dé 5.000:ano!;., de ron~nllr 
carreirás.· llara ' t:uer d lIur 
os navios para a águo. o no\'O 
dique siÍl!o póue ,ser Inllnd do, 
depois de comliletádo O n.,.\o, 
de man ci.-a CJlle êst [ . ri 
gentihllcllte vara o Délaw&n", 
fsto redllz, de meses, o tê mpo 
reqlle rido {Iam a constrllçlo 
ele cOlll'açaflos, e lll Iinha'·co m 
exigbnda da id al'inha ele n r
r a lle lo ,!celel'Uluento da> pro
dllção. 
-------~---

SS;IiE;;;iiilllllil~l' 
PlL~~·: ~~,_~:~f.:-:~ 

'I'~:aRE,uJ. LII~,.'.'. ·
pequena8'P"U~, 

111'" etilO 
ir_ode ~e:oÇ" 

rr1ihr,e~~~0:i}~ 

OII"cI"na de R'a"d' 1"0" 

VeDd(' , ~ .. uma , bem mOD

tadn, pu rll CODSerl(lE dl' lipa· 

rl'lhoR de rádio. Tralar com 

o 61'. Erne~to Ml'ypr. à rua " 
Est(>ve~ Junior, 116-Caixa 

Postal, 8.. 


v~7 

._______ 

Or. Rem,igio 
ClINICA .MEOlCA 


Molestia8 internas, de 


sen~:~~it~~:~~S: em 

Rua Felipe Schmidl- Edili
cio Amélia Nelo--Fone 1592 
9 ás 12 e 14 áS 17 horas.I A, . ~~~~P.i~Nt::. · 186 

- Phone: 1392 - '"' • 

FIM DE ANO I• 

O mais rico, variado e moderno «stock" de • 

(~elftAS •:' 
~ ~ ~ :•de diversos tipos e padrões em moda : 

PERFUMaRiaS caSEMIRIS LINHOS !• 
Grandes l't'd n..

)'
ões tie Ilreços i~ 

Bonificações especiais à nossa : 
estimada freguesia : 

Uma :~~a s~O~~!!~!ma! todos i• 
Procurem hoje mesmo a : 

ACasa Tres Irm,." : 
• 

aos: 
',': \ Rva Felipe Schmidt : 

•••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••e.: Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:conslm�.�o
http:plI,�.es
http:expres.�o


I 

lee-.. ,.e,' 't,". 	 • 
..................................................................... 


Agências e representa~~~s em geral 

COll1i~!~~~C()DSlgDações~CoDta própria 


Caixa postal, 3 7 ---Telef~~~{~:~58;. ..;.Rua João Pinto, 5---Florianópolis 

Màq!I~!sid~ .···~!cr~!~r:/;IQ'IL.... ... Tecidos grossos
Màquln~s/~~som!rªyªROU8RS Tecidos .de. malha 
Pneus,.c4qtarase ... acessórios DUNLOP Melas MARTE 
CanetasPARIBR .. 	 Botões em geral 
Balan~as FI~!~OLA 	 Perfllmarla REALCE 
Tubos de ferro BARBARA' 	 Sarlllnhas 
EQuipamentos IAfIE, 	 Charutos ·POOCI 

para bOlllbas.epos-	 Material· clnrglco
tos de gasolina. 	 Material hosDltalar 

Agenles gerais da Equilallva Terreslres. Acidentes e Transporles l/A.. 

Seguros de fogo, marítimo, acidentes pessoais, transportes e acidentes do trabaUlo 

Nossa organização mantém sub-agentes nos principais municípios do Esta~o 

VENDEM SE IC6na Ir6alC8 no Antes de. comprar urri RAd.Receptor.A mensagem de Sforz.a Uma residêncio, - em Co. CaSln! Alllnllco 
faça uma visita • "rma 

za°n~~I~~l~~oC~~;:~~i~;::~ ~:I~I~~ :;~~'a ·;e~~]I~h~~~:l~)\.~f~:~:;~e\' ell~ pOI~i"as, co~ t?dDS os insta- Rio, (Pelo correio) - A jo
do que a<,oml,anboll a yida <Ia frplltar a mort" a a('eitar a es. laçoes s/loltárlas, tendo 87 vem Alfredina Ribeiro Macha
Itália fulgurante at" l!J 1~. 110' ('ra\'iclão" .no momento pre('isll mt-. de fr'ente por 1.000 I do, de 18 anos de idade, por GERK;EN .:& CIA.• 
mel'l de pensanwnto, ""nhol' !'m (!ll('. P0l' ('x"mplo na mets. de f~ndos I', tambem,u~ questões amorosas, atirou-se do à rua Felipe. Schmldt, 34t",rreno SItuado eID Cnquel· 40 andar do edifício do Casino 

~~~e~~~~t:::;C(11\~:~Rt~~~~. ~~~1t71~~~~tl~\~ !:::~.::C.~~111:"~.~Il ../~~:~~:~~.:~1~~d~J;7.~~~H~11:~ ros, com 52 metros de frente Atlântico, no qual estão situa- Agentes Autorizados dos·âfârriâdol "'di_ 

\0 lIacla 1"111 de ('011111111 ('0111 fi ~; (ilH'. ('Ollt t'a as fim:as do mal. ptlr 600 me~r? de fundoF. Tra· dos os estúdios da Rádio Ipa

arri\'ismo (' o artifi('ialismo toda a (·ol)(·i('II";a IIni\'t'rsal S(' t~r C"In ,JUlIO C, Gooçulves, nema. O corpo caíu dentro do 

c'lIjas ,'anlagPlIs o SI', Fal'inaC" lpl'mlla. à pr/lça .5 de N(lv., 19-sob. patamar do casino, onde se 

d ___ um <los nOllleS ('('iaclos l'i:ão han'rá. (,lIlão. ('sp"rall- v6-2 achavam instaladas mesas. 

para a vida dh'hdlln dp UI1\ (,"as para lJú:-:,'!" -- p('l'~llHta As pessoas presentes ficaram Vendas à vista e a lonlo prazo 

grandl' povo ~ ('onH',a a ohs- ~forza alls ""IIS patril'ios. E MOTOCIC T absolutamente estarrecidas 

C'lIre"!'r, ('SS(' pSladista,' ,li pIo· l'I'spondl' 1,,'la afil'mati",!. ,\ LE A com a cêna, providenciando 1·-------------..........................---1 

mata lIão PSCJIIP('!' a pátria a Ilália 1·'·>'SIIl'.t;il'á. Hl'sSIIl'gil'r. imediatamente para que uma 

CJue tanto seniu (' sorn'. " dis· . cI('f"l)(kllllo os ,,"IIS mais 1'11' Compra-se u':'l~, nfi'! de ~~ita ambulância removesse o corpo 

túnda, no I'xílio. "om os SI'IIH' I'OS id .." iH. :-I"HlillI arruinada 1((l'f,lH, ~OI rw I i ... ltlls cflndlço!'rl, para o Hospital Miguel Couto, 

Rofrilllcntos. 1"']os 'I"" a ddol'lllaram. ..Ia ,,"In pouco uso. Tratar com !l onde foi constatada a fratura Seis milhões de alellies 


Xa Illellsagem aos ('Olllpa- l't'h-ineli('arú H1l1é1llhã uma po- !';~. <}avalcanti, no Sit.CO dos do crâneo. 

Il'iotas {'le traç01l f'lll \"f'nladt'Í- sj{;ão p:-:,:-:,plldal ~"h as l10yas Llmo~s, n.96. Apesar dos ferimentos, o es-
 IA estai.. liR>;:;1I I ta 
ras ('ores a ,itlla(:ão a '1\)(' ° S('II: IPiH d.. ",lidari..<ladp dos 1'0- 1>11. 5v.- 4 tado da jovem Alfredina Ri- Moscou, 11 (A. P.) - A rádio emlssoralnformouq,"- ..... 
país foi levado, pclo~ arl'ollb(l~ I n)~, c!4'sch' quI' ("ada 111\1 dos ,beiro não inspira cuidados. gundo dados ainda não definitivos, os alemães perdera.m ap~ 

ximadamente seis milhões de homens, entre mortos; ferido. e<1" lima oratória hoje em silêll' "I'tlS filhos SI' S"('l'iri'l"" 1'01' 	 Falando aos jornalistas, declaVende-se 
do. (·om o apÍlio d(' lima im· lima 1I{)lia Iil'!'(·. lIohr" (' hll' rou ela que o seu ato treslou- prisioneiros, durante os primeiros cinco meses da -guerra na. 
]lr('lIsa '1t1e SI' limita ao rpginl!' mana. cado foi devido ao fato de ter Rússia, e mais de 15.000 tanques, 13.000 aviões e mais de 
dI' "(lI'( \llare, . l'ma llH<ão Essa 11\\ 0"";'0 IlIsta 110 1110- Vende-se a casa n. 146, da sabido que seu namorado ti  19.000 canhões. 

gloriO~a. l'1( a ({p lc!PRIS hl11na- IlH'lI10 t'1l1 qUf' 11111 (0ll11111)('ado rua Hocaiílva, servindo para nha outra mulher. 
 Anunciou-se, de outro lado, que os russos continuam a 

obter êxito nos seus contra-ataques nos setores de Tula, ao 
Rf'I'\'iço da (·I'\I"I<lacll'. Os a· I.'slrangl'lra a '" 0111", IIIlClltO" Tralar à 'ua JOSé JaquEs. 3fl' •_______, 
lHIS. fOI lHJsta SPl1l (ol1l..;\t]ta a I Sf' C'SfOl UI' a paI H daI f(,IC.ão Inwradla ou casa de negócio. ___ 

sul de Moscou, e Kalinin, ao norte. Terrivels combates se es

tão igualmente verificando nas vizinhanças de Taganrog, so


:l~::ltt,~:~'::~~:l:I\~~~ ~f'lI~:. 1/1~~,~1;;!:~1' ~~ ;{~~ellll1t !;~1\\~1~::11~~1111~~1::~~r(;;:). :~I~~;~A~\::~ 15v.-tO bre o mar de Azov, onde os alemães cavaram trincheiras, num 

esforço para conter a contra ofensiva soviética. As tropas
('lItIlS"'SIl10S d .. '·lu·oIllPI"la. " 'I'''' a allll,1 d.1 lJar;ão I11 fi"" I Representantes e 1\1~~I:==~~:'~ 

hojp () <,xalllf' ,los fatos lJão pro· II!'''(' tllllllllto. () (,olld" ~fol'Za viajantes I' 	 "ussas, nesse setor sul, continuam com a iniciativa dos com
bates, "epelindo os contra-ataques ao restante da décima-se

~\I;;:~'ã~":i,~/\:.t~:,i~II\\(: ;~I:;~,~: ...«~;'(~ .~(:~:) l~;:~~·(\lt'I\\'l\)l :~«().lil~:~(·!l(:. ('~~l;)(,<,~ e ~~~~~Sa;~~()~urs~r~e~?gg,i~ 8é~ 	 gunda e da trigésima-terceira divisões de infantaria motori
da l'''l'nn(;a qllando o H1'. :\ltl~HO- o flUí' t·]p t'xlu'rinH'llta e ali" rio e lucrativo, Úli~fLR con zada e da quarta divisão de tanques, alemães, sob o comando 
lilli -- di"" o ('OIlc!P a"!'I'di-: '1111.' jlOllto jlo<l" !'Iwgar '!lI Icões, Cllrl/ls à FABRICA DE do general Hans Guderian. Os alemães teriam sofrido grandes 

perdas.
:lc:)\ls'lI":~IlI..~I~i~II~~(;f;"c: ;~n(~(::;sI.'~~~: !J\I"hrar.;~c:I.~H~:.';"r~~i1~,~~~:~·,,) ~~~7H~~HAS Hl'!. 601, Caixfi 	 Informou-se também que as tropas soviéticas, lançando
daelos ]lp)a \'ontarJe (> c1('1<"i~ão 	 se ao ataque, em meio a temperaturas muito abaixo de zero 

centígrado, forçaram os alemães a retirar-se de várias locali
dades no setor de Moscou. Produtos CATEDR-A-Lclosr.I!itlPl'.--- J11'(á~S('~lIi[1 o ilw-i-Agora 

1t'!, pSladiRla - O~ HHS{wiac1os 

ralam "Ill "\llIicln<l" clf' <If'Sli· á venda na FARMACIA ESPERANÇA1'-----, 

;:~::',,~;ã~:' P~~~la(f;';l'~~ (;;~r,:I ..s;:: Rua ConselheIro MO'fra, 4 e 5 - FONE 1.6"2 Terrenos ~-iialieári~ 
 AVISO AO POVO (ATARINENSE Iirali"""" t,,<lo apal'('('" ('(1111 {Defronte à casa Hcepcke) Escolha já o seu lote de ter-

r".~:~" :;\i,'):;~~:: ,,'~tJ'(:~ I~::;~;':.'~ ~===::=::.:=============:..l ~~noLe:~. ~a~n~~~i~r~~o!~~t;e~~ linha direta Porto AI.sre-Florian6poli.
1 

rl<- !'''''b,,,,, '""-,,,: tam. A planta dos terrenos acha-
I-irl", f' "" lropas ir"lia- T d I p' se com o sr. Arí Santos Pereira 
'li" '" ",,,,"la<l,,,, 1'''1''' "s,blil amancos e uxo para falas que Sê acha encarreglldo d. Emprell J.etler & Irmão 
:IIJ fil!l. E ('0111 qllP ohj.'li\"o:-:.? Tl'mos ~prrprp grande e variado sortimento em todas venda do~ Intes~ . Saídas de Florianópolis às terças e sábados 
li .. ri,· '1>1'11111' " .. \If'II11I1,II" ".- /lS eôree. cI~sde os tirna IIlAis finos 80S mais baratos. Saídas de Porto Alegr3 para Florianopolis 
1111 1 11".1 rlll.": I)Hrrl<lttI'JJ()~. rJ() .\11'- UltimoH mor.elf's do Rio e de Santos, às quartas e sábado.Casas à venda
(liT"! 1";'1111'11" ri!) dir"itfl rll' dfl- Pnrn ohter ~prpç()R hfJixoF', cnmprem di,· ... tRmente na Saidas de Araranguá às quartas, 

1"'" ,,,Ir,, <I,. \"'1"- FABRICA DE TAMANCOS Vendem·se 08 prédios no 38 
e 40. à rua Tiradent{'f!, e 39 sãoados e domingos 

ALFREDO.LHEUREUX e s/o 11 rua João Pioto. Vêr
ll,\I{REIHUS (I )nlbuo; de l:liguu88Ú) e tratar no cSallio ftecord», A1ItIl" .. FlII'II..I"III: NAma MIOU

1''' 
.~_____~~~~ com {l sr. Osvaldo Ooulart. PRAÇA 15 llE NOVEMBRO 

jf)j 
I 	 L~-~'~.__ .~-"""~~"""-
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Perseguição aos catiliclS 

_DI,Europa de oje 
 Dia. 13. 14 ' ... Grande -solr6e- com 

Ire. -lhOWI-:A :ti.'iàção da Igreja ila' Holanda, na Noruega, na Checos
, iOl'~qÜia - Seiss-Inquiut - Não poderão reunir-se mais a) VERDAOUER - fant6stico equilibrista e malao 

de ~O ;fiéiS em cada Igreja - O Arcebispo 'de 8esançon barista do Casino da Urca; 

condenado a dois meses de llrisão - Supressão absoluta b) ROSITA CASTILLO ·- intérprete das canções 
dé)"~(jUIto e do ensino religioso na Alsácio e Lorena - O mexicanas e portenhas. Perfeita irr.itadora 
"';Bispo de Estrasbul'go imlledido de regressar à sua da pequena artista Betty Poop 

(desenhos animados);. diocese - O dcpoimento do Vaticano 
c) OSCAR SOBRINHO - virtuose da gaita. 

Não foram palavras vils as formas. Na Noruega, onde os MESAS 1-\ VENDA NA 
q ue o Ganleiter da Lonma, dr. protestantes constituem a 

Joseph Buerkel, IU'Ollllllciou em maioria da pOllltlação, a Ilel'Se
 Relojoa'ria Morit~ 
,l~zembro do ano passado: - guição tem sido sobretudo di·· 

."A Alemanlla não tolerará ho- rigida contra essa religião, 

mens llOSli~ ao Re ich nos bis- mas. nem 1)0\' isso os católicos 

pados e nas tlioc:t'ses". tem es(·apado. 


A dissoi ··.~ ilo da diocese 	 -ORETALde Na Holanda, foram dadas o\' IRRITAÇÃ
Metz, "por motivos de ordem dens, t'm sett:'mbro de 1940, pa

política", veio prova-lo ]louco l'!I fa zer o expurgo, na Igreja Comichão ou 
Hemorragias 

tempo depr,;, . Em setembro de Católica. dos sa('erdotes e W li- São sintomas de Hemorroides que. não sendo 

1:140 Seiss ;n'luar!. ° comissá- giosos quo não cooperassem tratados em tempo conveniente. podem trazer 


consequências gravissimas. que exigem em cer~ 


to~ casos até uma intervenção cirurgica. Já 

eXiste. no entanto, um bom rcmedio para o 


t1cjes e rel' " iosos qu("sP Iwgas- ' nulIl ario católico de Londres. tratamento dic3Z das Hemorl'Oides: a Pomada 

sem a coo.;('l'al' na \.'I'opaga nda I"C llil·p rse". d" 2S de março d.-. Man Zan . Alh'ia as dôres e pruridos. d escon- \ 

. J':acional-: ;odalista. {' proihiu I "01'1'1'1110 a no. diz que cerca de 9S e 

~~o :f~C~~i'I!~I:~~;(~~a,;I!\~~~~~~ ICO~!n~ ,~~:~~n::~;I?e~~f~s~:~. ~(' _ 

, a;eationa dilataç~s. acalma refresca. 
A Pomada M an Zan é um prerarado que

que se reHHi!-õ~('nl IHI~ i gn~jA~ ! ·1. :)00 eC"lf.lsiústi t:os holandeses 	 contêm uma poderosa e conhecida lub,tancia 

antisético-bactericida. Exija o Man Zan para 

ter B certeza que mal pa.Slarã. 


perpetrou ,,,.:. toda a cspe<:ic de i " seu '>lIlprego de professore~ 

. ~~~i.S(,'~~n: :':~~ll!';~~~~':'i~ed;'::~~ i~:II~::~::: ~~d~l>;~'~~=;::~~<;'P~~::~~ 	 o seu 

A venda em todas as Farm3ci... e Droeari••• 


a ;aques (,", ·na u Igre ja. os sem' ! nos eS labele<'imentos de ensino 

E~n'os e a~ SlIlIS 11l.opri (>dUdPS.] católi, o. o que equivale a uma MAN ZAN PARA. HEMORROIDES l,,'ite noites de tormento! Exija Flit 

05 con\'enlos dos Jesuitas . ('111 '!i:ninu I~'ão de 40 pOI' cento nos 	 para matar os mosquitos, As inúta· 
Haia em NI\1I",egene e nou- ','· l.S o rdenadO'. Essas medida c Em c.~ .de dificuldade, mande o .eu pedido a03 La· ções são geralmente ine6cazes 
tlOS 'llOlltO"S. foranl ahl(ado~ e lom~d~s e Ul t:onsequellcia d"~ bor.torlO:c~'::p:~!d;~=al:;:::~n~:;; f~$o: Janeiro, muitas vezes perigosas - c, quasi
destruidos "poslçao <la Igreja ao nazismo 	 . sempre, dinheiro desperdiçado. Flit 

Em fevere ilo <lo ano, 0\ 1 nn-I dNl'rllllllam que todos os sace l'~ 

te, 110 "Essenel NatIonal Zel- .1. lo 's , a ttih f'os. tanto I'egllla- lia l-socialis ta . A I\Is~rição IS 
 é vendido sómente em lata amarela, 


tung" , o 0\ hilo <lo dI' {;Of.'hbel". l n.s "omo s~culares, que OC\I- lia Juventude Hltlel:lana e obl'l- inviolável, com o soldadinho e IL
c.v. R. F.n\lm artigo em '1ue se conden,,- pum pos.çoes no ensino, de- I gatoria para as Cl'lançaH dos • faixa preta. Flit pulverizado não 

"am as at" ' idades dc "crtos biS-\ \' iam abandonar os sens pos tos dol~ sexos, a parti.r do.s 10 anos mancha, 

1>05 holan.l ~~es, lia-s!': " (1:1- antt:'s fIe maio dêsse ano. F,,- de Idade. Os senunal'lstas fo
 EDITALrantimos qne o govêr,," •.1e Ui· I"llll substituidos por homcng ram fechados. Todas as orgalli 

tler tem a fôl'ça s\lfi·;i~ ·l, e 1'a- ""ducados na vida prática, os zações católicas foram dissolvi o Sindicato dos Condutores 

ra submeter a Igreja Cató1i<-~ quais estão cm "oudições Lle das e os jor~ais católfcos supri ~e velculos Rodoviários de 

na Holanda". L!.lll1preender mellrol' a alma da midos. Ate dezembro de 1940 Fi<'riaDópo!is reconhecido de 


Em outubro de ] fHO. na Boe- "ria nça ", "\os professo)'ea, l'er'- foram expulsos da Alsacia Lo acôrdo Gom n decreto· leI D. 

mia-::Iloravia, Checoslovuquia, IcncClltcs a ordens religiosa3, ren~ 20.000 pessoas, entre as 1 . ~02 de l'(6:3!l, representativo 
 ..FLIT
os princillais dirigentes das as- ' iue não foram afetadas por qnals se coutavam sessenta 1l!1- da cutpgoria proncional dos 
sociaç(ies católicas de benefi- essa medida, sofreram uma di- dres " . condullires de velcui,)s ro Se não tem o 
cência fO\'am presos sob o fun- minuição de 40 por celltu nos É o Vaticano quem o diz ... ,lliviários (inclusive ajudantes 
t1amento de que cra preciso respecl h'os ordenados. A s ituação dos países ocupa- e elirregut!ores, trucad()res de 
"esmagaI' a reação". L:ma fis- A campanha contra o ens ino dos pode resumir-se no artigo ônibus e luvadores dI' auto 
calização I'igorossima é exerci- ca tólieo foi iniciada pelo "Deu- que apareceu no "New York móve,is) tOl'na público '\08 Irmandade do Senhor Jesus dOI P.IIO~"• . 
da sôbre todo o ensino religio- tsche Zeitung fuer die NiedE'r- Times", em janeiro dêste ano, senhores empregadores que H II I d C lei 
50. 	 landen", com a seguinte afir- o qual começa com as seguin- eslA recolhendo, pelo prllz') Olp. e ar .... 

Os sacerdotes são, mUÍ\as\'c- mação: " 110 momento em que tes pala~:ras: "O O~servatore (le 10 dius, contados da pu · Edital de Fornecim~nto ... 
l.es, obrigados a submeter os o nosso maior objet.ivo é \lnir ROII.tano rev~ l a hOJe que o ~iii~~!~to d6~O~~~:in:~8~i~~~dl, De ordem da Mesa Administrativa dll IrmllDdade do
Sf'US sermões à ecusura da (;es- os dois PO\·os. alemão e holan- governo aelmao Ilegou ao Va p<>ln decrel., It.'i n 2 377 dO Senhor JesuR dn8 Pas80R e HHspital de Caridade. dellta 
lHpO. antes {/I' UH I"'onulwia- d,~s, nilo Ilodemos permitir Ha - ti<:an~ o l'equeri~lIeuto (Iue 111." 817140. . , I' Capital, previllo 1108 iDt&re8~utl08 que. até o dia 22 dês!e 
rf'lll, 1)(>\,.,111, rll'I)(,is. diz<'-Ios. lIol3gells 110 1I0SS0 esfol'ço " , f~lI fe!to 110 sellt~do de se (:;el  ~' ori n oó l' olis, 22 de nuvem mês. às 12 h.orap, rel'eberA esta Jrmllodllde-e HOllplttll. na
r<'''l'eilalll.lo as "Ol'l'eçõcs fe ilas . " :-/0 dominio do ensino, a Igre- i1tar as Ilollllla90 ':s <~os p'.'l~es oro de 19H 8ua Secretarlll. propostas, em clirtas fecluldas, de todos (18
,\ infl'3<;ão I,aga-sp "0111 jlena <1 <> j a linha ("flns lrllido lima cida- oClIpados a IIRsIstenc ta rehglO ARISTIDES' MARIANO DA ~rtig08 DeCtl8~ári08 .ao seu cnnsumo, durante o semestre de["'j, üo. ()~ I'a<ll'"'' e to<los os de la . Chc/-:oll o teUlpo de a dl':- sa". O meSlllO jornal diz lJue ~ILVA -I'r~sidente J"Ineiro a junho do ano de 1942. p. vindouro.'''t<'..n lotP' l'nl ;;I'I'al foram a\' i- 1n "1II0R ahaixo", O "OITespo;.- "o pal!R ('oneedeu ROS bisI10S ~WDESTO GALVAO Os propoDentes poderão ohter as Ifstli6 completaR de ~a (\{J ;'; tl p qut' ~Ú podiatn ntili. ill ~ nt e do semallal'ío uUnivel'- tl()~ palSt'R QC'upac1os }lod er~s Sec relário torJos os artigos. aOR quai8 se rdere êsle editai. no 1-11'''
zar a Bíhlia " "a lI\e<li,la " m que ",.," di z qlll' OH ('atóli('os hola" ,. exc,,, !,,'io,,.ais , )la 1'3 . que, nas LEOPOLDO H. Bf:ZERRA pitaI ou co.m o Irmão Secrelflri • à rua Crls(llm Mira. 49. os seus Cl1Sinan1entos não fos- dl'se~ ~f~ ('OllSPI'\'alll tinido e a t ua iS ('IJ"('unstalH'las, a falt a 

!-'1' 1l1 ('ollll'ál'ioH aos )lt'ill("ipios :(c:ompallharão os ,gcus sacc r - ti: cOllt u('lO ('0111 o Vaticano Te~oureiro. J~t~~t>P~~~~R~('~I~~~~.d_eS~~~itárlo. 

I!al.i~. Pplo quI' n'spC'ita aos dot es nu resi st êu ('ia contra 10- nao detenha. a. vida re li g iosa H. 


\lI'OJll'inH p:ulrps. t'kan"l autori- das as al11caças nazis. Os na,zl s, cheios d~ confian

za do~ a ('u1l50Iar OH fipi s ('otn !la zona ()(''.lIJada li a França ça e nl S I lueSlllOS e (ltspostos a 

a j> ....\ll l''''a <Ia h',lIIa\'l.ntul'a n- ,'h"l':alll -1I0S lIotkias inqllleta- faze r <lo mundo o ~Ile nll~ito 
 Glnasianos Gervásio Nunes Pires ef'a li a ,'i ria fllllll'a ", .Ioras, O al'f'obispo <le Besançon bem lhes apeteça, nau q\ll~e 

, I) d ...... ,Ia t'he,'o~lo"'lfllli a foi "entellda<lo a dois meses de l'am atender ao requel'imento 
 Carlos A. Luz SUvaue f.li \ t! inln th- \llna l)('r~{,!! Hit;ão (u'isfLo. O \" ig:al'io geral. nlOllRe- (i. o Vatic:ano )h e~ fe z, no sen

)la ... Íf"lI la l' llI l'lItr , rlura . ~Iai " fi " nhol' (;alan. a lIo\'e dias, por I.Hlo de fJlI~, aos católicos da preparam alunos para o exame de admissão 90 Ginásio Ca
i.in i l •• d i ",-:'; ,.iil.l·,jií j"(iHi- i"'(; é':.ôi.éd - !~'!' tentn.dn ! ~ l,·!.1!l t ~!· () anilno ~lll·C?pa. n~o. fnltasse a ass is- tarineuse , Atendeu) das '] às 8.. 30 cdas 12 ~s 1.3.30 hs. 

11lPlI t f' illl (' I'n ador: (>ln ('êlmpo!-; I da Jlopulação. tencl~ l:ehglOsa. Os exercitas Rua, Conselheiro Mofra , 147 - Mensalidade: 40$000
I
de ( 'Olif 'Pii : l'(lcà o, :'luito~ t'I!i f i - .\ ~ e~(;o l as ('atülkas ela ,\18a- a lelnacs IJl\"adcnll'reselllelnell  . 15- vezes alt.-lI 
d ol-ô clt. IJI'O !)]:j {'(la(lf' da Ij.!; rp ja da 1.(J l'ell a foram encerradas e l~_ a núsia e o,", lideres nazis 
fUl'a J1\ (·o llf i~( ' a <1m.. (, (,Oll\"crfi- os uH.'lHhro~ das ordens l'cligio- u ao qller enl pl'Onleter ao »OVO 
<l os ('1lI q llart l.'i!-\ )Iara a nc>slnpo tis. flll l' se dN1i('anllll ao ensi- 1'1IRfiO lltaiol' liherdade )'eligiosu 
{' :I ,111\'( '1)11111(' IIltl( ~riana , Os n o, fora m cle lnilidus, O~ C'atú- do (.IlH~ a (J1W lhes ('onccdiatH os 
SC'lHiH:tl'ius foram PIH'PI'nulos c li( 'o~ a lsadanos ('!=;tão eOlnple- SO\'lCtes, 
l11llil os s.u'l' rdut pf, ('x,'ml 'os f' IHIlIf'llh' i soladoH I' Hão poden l A !lláquina ti? lu'ollaganda Crédito Mútuo Prt'dial 
suhsf il uidos pOl ' ah,·Inã('s. O "si H"( ' Ipcc')' ('onl a('1 o ('otn O~ alPIna invcn tu l'u novas tlumti
1ll0sf(~it·o j)( ' ll f'diliIlO rlro J( Pjh - SI' IIS il'lll:JW; do I'f-'f.if o do paiA. "as quP eH p a lharú sôbre o lllUl)

1"('flfl . na :\ lo l'a\" ia. um rlo~ llH\ is (I hi sllf ) ,l!' l'; slrashllr~o , qll (, :"I~ (l0: J~alal'á (lu "Jihertação" de 
(\llti~IIS da Europa. foi (' IU ''' ,Ta - 1' 111 '0 1111'01 na zona não oc'upa- nlll~]~eH e1 0 c:aluponeses 1'118S08 Proprietários: J. Moreira & (io. 
do pllr !-'P l'I J('()ll f !'ar p t' r lo fi f' dn . .!,lfl rl ohtpY$-l ninda 1i (,f' I1 ~'a df' eatoll(·oR. llU1S . a ju]gar pelo TODOS OS RECORDES 

UI11 )1 f' Q1H' lHI distrito ()p pOpli- l ·e.1~'I' ('SSal' a o f-; I ~ II hi!-'paclo (~ n C]tH\ atr. agOl'H S(~ passou na COM UM VERDADEIRO Novembro 5 

lo (:fI o a h ' 1Il ft. (1 qual os naz.i s P!-'_ lIi ~ I HI {)p ~IPl7. foi pxpul!:'o ela Ah'l1Htnh n I~ (Im toda a EUl'o})a Foi pago A ;>restamI8tn Mllrlene C. SOUZA. 


f

residente em .João Pl' ~"oa (Estreito), pu!\!\ul· 
::I~I~ ': :f;f,~)'~ 1;1 ' ,l~ ~::: '. ' .!:~~'; Sffilf:t:~~II:~~:;~i':~~ i~' l:i " I;~ ~~ll:~{:;~;;I~~!,;:;;;iP{~~,;\~'i~~I~I~ãf";"II,~'tlf;If~'~l~ RECORd 	 •19502 o prêmio que lbe coubl!< . '., fI"~':" l:~;:: ;: f	 dora da caderntota 11 .': i~~~ ,~.~ 111 f:1

,., ( 'PITada íl O (' llh o, ,.. ~ - Produto da ItttORD WATCH CO. em mercadoriHs no vlilor d~ rs. 

~lI :\'OI-III' :.:,a f'xi!--! ia I!lJl ~b - ~('l ll ~f' diga qw' hil { ' x a~('I'o qllP a :\lp lllunha nazi 1~ ' tn ele  O.nebra (Sulça) 

l 0 l1Hl muito (' (llll l' !( ' l o clt· "lIli !-'~ 11" :-.1 :1 :-> :lIfn l"llIa <:,-lI's, poi s. fi ,.1 ti ,. llIollHlnlllo atp li f::()('j('clude. ('\ 6:250$000 

:-:. rlf' :-:' 1'(, li t! i ll~i-I~ . q w' ,illhalll (l III ' il d"' :~I I' ;1110, (I rarlio 11 0 \ 'Up Sl' ltl quP ~{) hl'( ! isso l lOssn h a - contemplada no sorteio de 4 de Novembr o de 1941. 

pH)'r;(' II);11" í llll lf ll'l;ITld ;1, /lt,,' j- li('11I l' t' . I .. .. "(" 1' ~f)1lIhnl rh· tl'l\';th! · qW! ,
é Ii-~=-:::::....::_-:;=.==::.=-::;:;:;:::::;:;::;:;;;.II 

do ;'1. nn ll lrf'Z;l j~olj"'Hla di ' 111lli ~ da" I). / ' f~:'//lr, ~ )l~~: ~,/;II f.:11...lr :~ :: ~~~~': i lll.pirallll'lI lp il lltic:atc',!if'n (\ nn-
 Adcio Moreirot n.~ n lrJ ('ia ~ ~ }l}'()jlripdadp!-t, E~ - ,·o!-; hi ~ IIIJ f-:. rl (' l'~s . :li:~\'~\ Ii ~ i()!=I:a . ( In! p1"-.l\lll fl l'i <o,u-

ADVOGADO 	 Dezembro 18 
...n ~ ~m i~ ::~)I't~ .~;.'~; ~i;~.~~~)()r::l i~':~: I,: ~ .1: ~ ~ ~:11:.1 ';.~~ 1S::íl ~I :;\~)(,::~f:~ }1~l(~';;ll~ 

Consultas e pUfl'eeres 	 Quinta-feira
ri " (J1lisling , .\lnilos tPdnll rI;1 pl"inwira df'ssa!-i t'i(b. VENDE-SE Ações civle e coml!rciais Mais UIQ formidt'lvt>1 sorte io fi Crédilo ~iú!\I11 Pr.. tlial

"l'lllltj·.~ f( !l'tllll 1I11111 r](lfJ !~ JJ( ' - c1( '~ foi ~ 'I j('rJT"da ao culto. Na uma casa parfl moradia no VISCONDE DE OURO r eH lizllrá 80 dia .t tlp J) pz prnbro com pr<' mi l's 
centro da cidade. Facilit~ . se 

:, , " ; : , I :~h,; IIIII I/:';;~/I\;~~~le~U1 '~.l~\' ~l~~ 1 f:.I~~~~~:gLO:~~t'g:ic~~ a~~~g~~rY~~: 	 PRBTO, 70 pm mpl'CA'floriR" no v/llor d e r ~. 6:2511$000. 
parle do pagamento , Tralar 


." n rrl"nl " . c muitos , tios a ministrar o ensino. de à rUII Vldal Ramos, 8. Fone 1.277 
 ContribuiCão: apenas 11000
15v·ll 110___-----_....111..___,_______________..... 

.1, \'ar io ' a('(inlo com a Ideologia nacio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Facilit~.se
http:I'f-'f.if
http:tentn.dn
http:�':.�i.�d
http:r<'''l'eilalll.lo


• •• • 

• 1II......I ..·Ittr., U li ....... l1li I 


• ....................1....• ..... 


I 

' ........ I •••••••..
....I I...I.......~I.......... 
 ····I 

I• 

I• 
•••••

~.; .• Com o maior e o melhor sortimento do. .Eslado.-i.--. · "Tf... t JO.ALHERIA ESíMERALDA '.i 
~I reini-.:ia a grande venda de 
11 NATAL e ANO=NOlVO 

Grande sortimento de artigos para presentes para homens e senhoras: 
JOias.....Relógios......Cristais......Aparelhos para jantar, chá e café de 

todas as porcelanas......Pratarias, etc. etc. 
Neste mês, bonlflcacio especial de 25 por cenlo I 

• RUA TRAJANO . ") '..· . 

·· 
•••••• 

~ 

••••• 
~

• 
. 

. 

••••••••••• ~ (J. •• iiliiiHãi'iiiiii~ _ ~ ' .~lijiiiiliifiiiiiii.lliiliil.iII•••••IlIiIlIl••IiI.I.........." ............. 


eo ESTADo~1 A~~~~ã~ I A~~1i~i.~ /i/ 
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessitá d. uma 
boa instalação de luz OU obter materiais elétricos, emieu pr6prlo 

DURIO VESPERTINO 

Redação e Oficinas à Rua interesse, visite sem compromisso a . ' 
João Pinto n. 13 

Tel. 1022 - ex. postal 139 I INSTALADORA DE FLO'RltlNOPOLIS 
pois. seus artigos para presentes e materiais elétrico.. ..u. preço.

ASSINATURAS nao têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir dê 11000. fio. par. 

Na ClIlIltul: instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpld.. • partir de 


SI'm('!oõf.rc 
Ano .. . "'. .. 

" 
... 

2;-~O()O 
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao .Iclnee d. todo&~
r.o5000 

' • • • 

Trimcstro •.. •• • J;;$OOO 

Mês .... .... .... ãilOOO 
 Insialadora de Florianópolis

RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11- Fone 1&74
No Inlerior: 

Ano ... "'. ...... :15$000 _ ------------ .. 

~;~::;!~;o ': : : : : : ~~: pllJgrtllllllJliBIR................... I 
::::::,:.·~:::o ·:::':: I CA~~ "R~P..!2!:~~.::!l ZENITE--1941J I 
IJlicatloo, nüo serflo tlevolv id os i ~ ~' dentro de um paIs hvre). ~ 


_ I' Lâmpadas - pilhas e apa- , 

I:':::::'::::::J~:': In,,~ ;~;:!~:~d:~~:~!:~f.::~ i ;;.'..•..•., .!.c,';., 
___ _ "' __-- I I lt~ truçoes. ~ . . 

CASA MISCELANE/\ . dislri . . - ~éde: dá e rece?~ coopera·•• 
Iluidora dos Rãdios R C.A. Vi- ção de fIrmas lIvres. na,:,onals e estran)9Uos. • ,. ' 
ctor Válvul a s e rl'ScoS. - Ru a I Ruo: Conselheuo Maira n 7 • •. 
Tr~iano . t 2 FlorianopoUs - S. Catarina - Brasil. •

••••••••••~~~•••••m•••••••••••••••••• : : 

i $ 82)A.$ fi ! 
• . ,e :
: padrões maravilhosos, iíníssimo acabamento :: : 
• das melhores fábricas do país, são • : • 
:• encontradas nos balcões da • •: : • 
• C BO A e = o Rildio de grande alcancl.-Falu amlliaaa Im arrllhO di ""XO 111 asa . preço.-SOHORlDADE-BELEZ -DURABILT IDE.:. ~ I
•• Diàriamente recebemos novidades e ~ Dlslrlbuldor~lOAo GOMES 

/ 

: Rua Felipe Schmidl, 54-Fone 1514 i i! R. T~AJ.~J}-~.!ifll)PlI~~E!9~!~ PRAZO 
'~ • Q a ~ . o ~.......••• I2ILt1I1lLtlfllJ§lLtlilLtlfj~•••••••••••••••••••lillIlllfllllJllltl 
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._, o BrasO , I 
....... c. Ia. JQtAI' 


........ q ... aNil•• Ior- nC'~• 


.. .....0 .....Ir n~m'Il)., .)org.lIlO' 


:.~:.":;~.::;: :;'~~:l:~::";; 

nIn. na ",foI'ÇOS geral~ llelll TUFFI AMIN '" IRMAo, Concessionários da CINRREX IMPHRIAL 
- FOIR 158'1 -	 - FOfi-tY7 :-!:::~ :,,!:~II~~I:;~ô~::;I:I~:; FORO, comunicam aos snu. Automobilistas, Mo-

I toristas e aos .nr.. proprietários das linhas de A'd 51 /2 e 7 ' /2 borasA's 7,:JO horas: A's 7,30 hOfa8 

~::: ::,,'::~~4} :::,rl~tl~~~~~ 'transporte, de e UM SONHO PARA DOIS BOCA NÃO ~ GARGANTA 10_ Comp.Carga PQUageiros. queóacabam Nacional (FBD) 
.....Ib:ânm llllm 4} seu IIIllluf de inatalar a OFICINA FORO (PROVIS RIA) à com Ano Sherldao com JOtl E. Brown (o Boca 20 • Brinc!IOdo com o PerIgo 
,...,.Uglo. Rua Viscond. d. Ouro Prato n ." 32. esquina da Complemento IIHciollHI D.F.B Larga) e Marlha Raye (11 b,). (Avent. em 2 plIrtes) 

t:. en'ão, us pelldurt,s 11 '1 11 " Rua Araújo Figueredo; onde esp~r?m mere.cer a Deslilp. num quadro (Des.col) quinha de ADl!) :1" _ Oe~li1e num QUlldro 
a.. rêferlmos II~n~m rl·d..r lu· atençiio dos intere••ados. A ohclna est? apa- I A voz do mundo ComplemenLo .nllcionlll O.F.H (Oe6~nho Colorido) 
pr ."ii hllllerll.h· ,,~ .1" Illttrlo. relhada com bons profissionais e executara todos (rt'portllgeoB da gu"rra) QrouHncdoOmSlel.O'glmUalçfara(vDaeSCeanChh,',,)r 4" • NiuLlOs de Amores
t....o 011 re"elllriu com trltl'- os consertos e montagem com a máxima PERFEI-	 (Desenho colorido) 
.. fI . e 11 semenh. tlus SIlH'rl.., çAo e PRESTEZA. . Prl'ços: 2$00n e \$5/l0 Preço~: 2$00u I$joo e 1$000 50 . A voz do mundo 
.10 delxCIII de lI'ermhlltr. Xl'stll. Florianópolis, 14 de Novembro de 1941. . Livff' de CeQsurll Livre de Censura (Noticias da A'uera-a) 
111061; l,ols, ui.. IllIl"I'rl; h'!!·IlI· UFFI AMIN & IRMAo _ •..•_ _ ...._ 6"· Llivadures de JliDt'la8 
parÍl IIlgueul ·Iue. 'Nul" IIIIS(·I. , (Desenho do Palo Donalll) 
.0 111"'11 'errll 'Iue ul·rendemu. 70.No tempo em qU(, 6e amar. 

a ititlor des.le os Ilr/me/rus 11111· 	 Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em rava cach(oDr~oSenclolI~) IlDguiça~.Cllos, ('oll.hllll· 11 s('ni-:u .Iu, .:=:==:======::===;=;;=====;==::;;~ 	 ,
• •e ('orrmlllll'm IlIlfll minnr ,. : • "1 	 'ia . FloriunÍloolis em Fóco 

.In.~\:I~o~:~:!1 ~'::;-:~:~'I~:iums Vi~a ..ES~O~,,_~,:a IVIe da Social cu~2~ptt~~~o e'2?a~âtlC~~I~9.~lro ~lIradu :r \9~~) s~tembroe 
:~~~~:;r:~II.r::·I;:~~:,~m·;::t~Ii:.:',: C:~',~:,I·'~'~:~I:,(\"i)ll~al::i~;,:~,'.' \~;:~~.,~: 	 Consultu dia ria mente pe!a ta~h~~h:~sd~~ ~~ 1~ lfio~::as lUell~~'~~: deV~i~c~nosr~ÓnllÇea.: 
I!ItJi'H born C"Ul 41llt', ('unUI (lh~St· :i~:.lIi;:l;~k':.~·i~!:~I.(· ;I)~J}'~!:H:;d~·)t~~lc.:P~":'~~~~~~ --- ---I Consultório: ~u!l J.ol1o Pinto ~ . 7, t1ubra~o - ?fouu: 1467 entrar acompllnhads8 ou 
·(( ·sr. Oswaltl.. ,\rllllllll, "u st'U tlora. a 1""'1""·,.. 1,, 1''1 " i\1" tio "11,"'· I1'lIzcm nllos boje: . . ResllIenClu: \tua Presidente COUllDho, _a. sozinhas. 

~~:::IIIL ~:"I;::!'i~:.~ lIi;~.~I;::t!~: ri~,; ~:~;.';;:~;,,> ~;:;;;I"'" 1,':ll1sco,,,,,',, O sr. des. Erico Ene..s Torres, :. _ _ _ _ ._ Preços:' $500 e 1$100 

iJio /I 1IIIt'rl'~'" hrllslll'irn. (1 ~Il· 111"" "",hi"II'" d,· I,,·rr,·il". tli~\"ÍJlIi . . dO Tfl~unal de Apelaçao; 	 IIU'LTIMA HORA 'Esteve em manobr.s 
graulo inft~r(·~St· .hos'lI h'rrn (lU- ~~~ ilJr~.I{I)II~I:~ltll~~~I\· i::I~~~~:I~·1;1:_~llll·~i.::';lt i ac;:d~~~~e~e R;i~:~::Po Ramos, ~ " • I O 14 B. C. 
tle uo~ ..tuyidn....Iu )",jrinti:o;uw t'a iIlIP~'l':\~'l·l.. . \ -a Sia. Alaidc Pereira Silva Ecos e NotiCias _ I Regre~soll no dia 6 do cor-
si,. lIIio slIlm; M'''' li ,·ulIl", ti" <,s:,:,,:;r~;'~'s ;;'i':;:~:'·'~I',; ..::i'N:!." '~,,~lll1::;;~ !'esposa do sr. Artur Sousa Silva: I Wake !ão caiu. I ren~e, de seu ..acampanlento .na 
tlerrotisulU U t'1U!.,du nWrt'4' luÍl°io cllI. Bllna ..... sis (' Plllwiailll. 1'\...Jiil::t-1 funcionário da Faculdade d e ___ I Washmgton, .12. - A tl~~ de reglao do Sape•. ao T..especttvo 
às trisft·s u:lnrít,;lus dns "ioln- l'a1l1 l.~('t.I.l'll.h~S lU'dll~lIalll'l's. Jl.I~~ 'I Direito de nosso Estado; . . I Wakc, que os Japoneses diZiam quartel, no Estre1to, apos a exedor("~ dn di~'nithHh' humu ..n. sando pl'ltlS h·a!.... -o jovem Edmar Morilz. Hoje, às 19.30 horas. na Igre-I haver tomado. continua fartei cução de uma marcha de uma.11l\·Il·(U..... M'US 

AI!·orll. ,: " IIrll,lI. (·,,;~~!::~I~:.~::·i;~;I" ""S (·"",h,,".s • s- • - ia de S. ~~ancisco, haverá m~is b~luarte em mãos america~:," etapa de dia. o 14· Batalhão de 
' (Co....eio da :\Ianhã) 1,,"'li,'o,: "o oIo",ill~" ~I "o (·'''''''·''-1 Clubes: uma reumao da Congregaçao Amda ontem, por 4 vezes, aVlOes Caçadores. sob o 'comando do 

ho. ,os (·;lI~IP(·tl.~'s tI~, h:.I... I,;(:th:l1l d-I ~ea1iza ·se, domingo próximo, de Nossa Senhora do Desterro, I 1aponeses a atacara. m. Ten. Cela Valdir Lopes da Cruz. 

!~ .1':(':il,"'!~'il~.~· ~::~~~·~t(/,t,~~:!'::~~s::lIt';:,t.1:!~t~il~~~·I· ~~R~~es €~~~i~O~n~~d~~: ~~:or:~ni:~asi~:áo :.~b!~C:;r~~: . Mais 2 :lunda~OS . too d~~· o~de~s" ~~ ~~,::.im;~: 
1 	 I , 's',::~:~; ::::: :/;,~':,::~:~::·o. a I",.",,, ",.". ma ~omingueira, em benefício I te Pc , Milton Luiz Valente S. ra s,:~~a~~~~r~~a-::: A~ecm ~g c~~; Comandante d~ 5: R. M. acam. 
i,. ?0,.II! ",.01,,1''' . I do IPIRANGA FUTEBOL I J. ç f.' d' d I pou com o ob)etlVo de: I· rea~'I/V . . . . - . CLUBE~. daquele di,trito. As : •. , . I to~~., que OI mcell la o pe os lizar os exercícios linais da uni. 

í O .... ' IItl-.I:\~' ".0 ~\~ AI , .. Idansas serão regidas pejo afinado O lát.. ,Clube Flonan?pol~s, 1 aVI?es am,:ncanos, foram des· dade de emprêgo, correspon.
;'!Já. 	 I.II.S.II"" . "",, 111 ••, I." 01,. " .. ~,.,- . HLIMOENSE" b recebeu ha pouco comumcaçao \ truldos maIs um cruzador e um d d 3. 'od1t(JIfIV"" lI1allll li .. F. Co 1) .. a 1III'II1a 1111 ":\\';li conjunto . e 50 .'. ' E' C Itorpedeiro japonês. entes a~s exames o pen o;

F. c ..·. Ifll(' 110 IU'ú x il11l1 d"1lJjll~!1l a batuta de GenUlno Ratel~e, da renuncia do sr. rnatu as- E' "H " d d' 2' aperfeiçoar os exercícios dede jttt~ 	pt'lt'j:II·:i. lia, ("id:t~h· d<l I.aguna. l"' 11I - tele da Costa. Comodoro da· aruna o . ver ~a eira combate e prática do serviço em 
" ··Il''''.,·;ga.,",'nh' F. C:' . .'I".~i. \I ' lI lIuhilitnções: quela entidade náutica catari· nome. do co~raçad.o ,ap~nes de I campanha. 
do.... 1I1~ Iltol (S lOIlJlllllo d .. .h<;'lI- H bT nense por motivo de viagem, 29 mll toneladas, incendIado por 3' . f' 

SIGA "i';fi~~', I;;~,'.';".:.,~::::l ~~::,,',t', ';:~i:~,I: ..:i.., Lau:" '~::~SS~ ~~~er~~::~o~ ;r~ Foi. ~ntão, dias a~ôs . reali?ada ~mbash de. av~es ~;,e~ic;;.~:~ \ to ~e-;o~~~o~~r O~gã~~c~~n:e~:~:~ '. ·:·· .105 CONSELHOS r ; III:IZl'~ ... p.lj;tdos ;" til'UH' sta. Clarice Ra1nos da Silva . sessão de Asscmblcla Geral para d lspun 1~:~. : •.. :1'·:!i;IJlII.	 ~ e e . e OI ~ 2 a ~. ço do Batalhào eJn acampamento...... 	 f#
,li ' pll~i. ,,:'ll l ,li' . (llH' ('sl :lI l pOSSI I.i,II.:.~ . protessora. Ipreenchimento daquele cargo , e 35,6, ezesselS de 1 . I e OIto j No dia 1h o Batalhão execu

. DO ME' OICO./ I:!::I,";;::~~~ 'li ::nÚ I;~'I~::~;~~~:~~;I\II~'I ~~iI~~,II~,I:II,h- - Isendo eleito o ~r~lhan~e c1í~i~o tubos lança.tareedos. tou marcha noturna . No dia 
:\"'"1':11"",""" "1,,\·,,. '·lh·. li,,· Viujautes: e prolessor patnclO da., Ar~I~I~ A Espanha já eslá 2 instalou o acampamento. Nos' .. *... 1'·.. IoI.,.,. I:illll'''''' .,.,~I'i,l'.."":'.r.i.,: 1"'1' ':"~:.- Ellcontra-se nesta .capital o Tavares, que o ocupara ate JU . fazendo das suas... dias 3, 4, ~ 5 desenv~lveu aque. 

T" ..... :ir·i.:;:~I,: ":~~'t\',~II·I:~·II·I""':,'·s 'I;:::~::r 1:1;::,nosso est,mado conterrar.eo sr Inh~o!:sl~:!~os a comunicação LIsboa. 12. - A ~spanha fe les exerCICIOS e no dla,6 regres.::' :::*~..":.~1* Illailll'l's po~sihilid:l~h·s IdT. Leoberto Leal, acatado cau- I . .. chou a sua frontelra com 8 sou ao seu quartel apos a .mar- ...... 11 11)111,;11' :1(10>"j ~ ~' ..~ 1"...,luli,·".,. sídico lia zona do ex-Contestado. i desta elelçao que recebemos. França, de maneira que muitos cha de uma etapa de dia. '. 
. :. .,..*' -'~ 	 ..L "AV - Seguiu para S. Paulo. a . • americanos não puderam abano Todos os exercidos táticos fo. ~ f' - ---- - - negócios, o sr. Esperidião Amin , A So~,edade dos A;madores donar o território Irancês. ram proveitosos e realizados' :.;;" .~ ,li 	... PI"ano de ocasl"a-o representante da conhecida orga· de Ol'qmdeas, desta caplt?l, elo:- .. dentro do programa preestabe. 

;: 'r nizaçào "Ford" em nossa ca· geu e em~ossou sua dlfetor~a ,Te~ia pedido bases? 'ecido. 
.~ ... .. ~v Por motivo de viagem. ur pital. para o peflo~o ,1971-1942, f,- ToqUlo, 12 . - Corre~ rumor~s Esses exercícios são os últimos 

-;: . ~ :.:ente, vende se um plano cando a presdencla a .cargo do de q~e .os ~stados Umd~s pedIU do ano de instrução que ora*' ,-~_..,. . I ""'. moderno, I'm estado de novo. 	 nosso prezado conterraneo. sr. a Russl,a hcença. para I,nstalar finda.
*~- ..-_ ...-* por 1:(;00$000. Ver e traia r à PERDEU-SE capo Antônio de Lara RIbas, bases aereas no htoral leste da ____...* rua General Bitlencourt, 4ii 	 tendo a secretariá-lo o sr. Má· Sibéria. Osamarelosre...lldos 
* A m~n;n" DENIS f , 	 ________5_._V_.-_I GratiHc8.se a quem ach8r rios~::,~~u:~a~~as~ comunicação . Ouase lodos salvos Hongkong, 12 (Relltm.s) _ 
dI:' S PovJC,oJ,mcnrc:do 
(om l:.CTOGf:UQ 	 Estie trIste. m•• amllr' e eDtrpgar nesla redllçiir- recebida. Sangapura, 12. - Era de 2.600 Cessou o fogo da al·tiIha..la Inie 
f/.RiNHA lACTEAo (On , 

O 

,~I,.,o do Oro 
Ten. bro..qa1t~1 Estie com t......, Um al!ioete de gravata cIlm homens o total das tripulações miga. Foram paralisados os 

M;.,RROCO, li: leI de N","o Senbo... uma p,~dra du ngu!l·mllriDho. P~lo tItatinga» deve ter che. do "Prince of Wales" e do "Re· progressos le"ados a efeito pc
86 te uln o CONTRATOS!!11. flv.-2 gado a esta capital o sr. dr, pulse", que, os i.~poneses afun· las fôrças uipônkas. Os mides 

principal fa- ------------ - Gilberto J Paranhos que aqui daram. Deles Ja foram salvos a.;reos não ("ausaram duuos de 

H[flCILfO 

10! da I obu~ 

lezin !oa:li <? o ".;1 i' 
 Associa~ão Comercial de Florianópolis veio eletuar. conjuntamente com 2,300.. 1I10llla e poueus foram as viU
menlOcuo ade  A - A i d o nosso prezado amigo sr. Ante· A "livre" Hungria IIIS entre a população civil. DII
quada. 0, pro· A AssocIação ~:~lal~~SFlori!::I~ ~re:! os seus assocIa. nor Morais,-a ver!ficaç~o da Fa- Budapeste, 12. _ A Hungria !"a1.I.te os a~ '~CJues as d:fcsa~ '~~ 
duto~ Ne:.~ 16 são 
fa bricad o::> de d d e até dia 20 de dezembro corTenle devem ser apresentadas li culdade de DIreIto de Santa declarou guerra aos Estados te~ Ia ahat~,lam 1 al,m elho III~lJ~feg:c~u do Minislério do Trabalho. à. rua Padre Ml9uelinho. neSla capl· .Catarina. Unidos. nllgo. A <'Idade, l'u88ado o pl"l_ 
~~~~r ci~P~~fa~~ = Ital. as declarações de produção dos estabetecimenlos industriais do ESla·. • lIIeim momellto .Le surpresa, 

I 	 -::05 um dese:1'-Iol d~, relaliv.as ao ano de _19~0. • . , A Comissão dc Tabelamento. A TUrQuia neutra "p....senta sna fisionolllill habi
... imoento nO!mel e I A nRO apresenlaçao de~sas,declaracoes Imporlará na m~~~fJ~I~~ dia 9 reunida, resolveu modili· Angora, 12, - A Turquia de. lual. Os b:lncos e as ('asas ('0_ 
CO~.5cq'Jei1leme!l' ~tl~&~5~~tg~~O~)~ REIS 110:000$) e máxIma de CINDENTA _ . c~r, a t:;bela de preços ora em c\arou.~e.neutra diante ~a guerra n!e..l"iais estão em pl('IH1 fllnle a robuslel que 

As IIchas desUnadas ao preenchimento dusas deçlaracoes devem VIgor, na parte que se refe,:e no PaCIfiCO. Ela contmuarii a <"IOII:ln","to . 
!'>ãos e 05 fortes. ser procuradas pelos Interessados naquela Delegacia ate 15 do corrente. aos seguintes generoso Sabao adquirir armamentos nos Estados COlll inllam n "heg:ll" 1I0VOS°seu médico lhe Florianópolis, 9 de dezembro de 191(1 (caixa grande), 8$000; sabão Unidos. .... fol"~os de tropas ind,is. in

caracteriza os 

dirá qual o pro· 
dulo Nesllé ne· A DIRETORIA (idem média), 6$500; sabão (idem S d ' i t duiudo .1I\'('I"SOS ,'ulltingenteij 
cessário à ali· S11 'IVS· pequena), 5$400 e ovos, 2$000 on agem naz s a . . de "!;lIrkhas'·, "sikhs ··, "I'at. 
mentaçào de seu - • - -. • a dúzia. Moscou..12. -Tor~nou.se pubh- hans", uluholnetanos. Essas 
mhinho. Assoma~ao Catarmense de AVicultura .' _ co que H,tler esta fa~endo ou Il'Op:lS, (jlll' Il'ouxera lll () mais 

- y . .. - A partlf de b do fluente fez sondagens de paz, lunto ao 11\011,' r1l0 equipamento, são 
p R 9~ ·9'.VtE 5 Sessao de Assembleia .<íeral em 1 e 2 (OnV~(allio (segunda·feira) a Diretoria da governo russo. • "Ollll,os tas. na sna maioria, de • 

iii;,'~ ..ç,.. De ordcm do sr. Presl?e.nte .: :ump~,~do_.o dIsposto dos Faze~da iniciar~? paga~ento Tambem com Porlugal? e1e ment.os ""temnos de ontras\ N~.I,N~&:,; I E~~atuto" convoco todos os SOCIOS p~r~ um.. ocsoa,o dc Assem: dos I,U':05 dc ap?',ces c titulas LOlldres, 12. _ Informa-se que ~aml)anhas. cSl'eeialmetue us 
..~>-- :.. "'" hle,~ GeraL afim de eleger a .J?,~etoraa. que devera reger.?s des da dIVIda consolidada, referen · a Espanha fecbou as fronteiras I re"islratlas uas fronteiras da 

tpi~~Ci~: ~~n~~c~~ã~~r~~~e l~g~~~n~~m~~g~:~i~43i4 :0 r:~r~~";te.e~ tes ao 2° semestre de 1941. com Portugal. . ludia. 

-	 - ------94·--'0 nov e horas da manhã. na. séde .~o «Democrata CI~b~", Se não Camisas, Gravatas, Pijllme8, Paraquadistas• japoneses -O-TO----CICLETAM 
houver numero legal" reahzar·se·a em segunda ~ ultIma c?n.vo· Melas das melhores, pelos me Manilha, 12 (Reuters) . _ As 

'JI\'STi~RlO IH cação. meIa hora apos (9112, com qualquer numer~ de SOCIOS. nores preços, só na CASA MIS· autoridades "oliciais anunciaram Compra-se uma, nã~ de multa 
.______J_U_VENAL FARIAS,-1 Secr. CELÂNEA . . Rua Traiano. 12 que paraquedistas inimigo~ ti- forç8, em perleit88 condlçõeo!,Gl!ERIH · M· Ch reforcos nham sido capturados em Vlgan, com pouco uso. Tratar com ():;., HE<;nO MILITAR grad 	 ' eg~m., . . a 200 milhas ao noroeste de "r. Ca.valCanti, no 811co dosA eClmento e IS5a };1I,~a)1ll1a, L - 1'\0 I1IUI C Manilha. ILimões, n . 96. 

A • . . • . ,110 aI·. pm volla da península • 011 Sv _ 4I ' 	 ca,clO Mor.eIra. Acaclo Morelr'!. <l e ~Ialaia, lH"'ios de I'(tlCI'la l' Comando unificado _ . . _._ . . 
e~posa e. falhos" Edmundo Aca· ayiõe~ <laH IlHhas IJo lalltlesas Washington, 12 (United). _ de Londres, contesta a informa. 

I .... '\ CIO Mor~lra, espos~ e fIlhos . Qln · \ ' IPI <l1ll !,pfor<'éll' aR dercsa~ bl'i- Um porta-voz do governo de- ção, sugerindo que deve haver 
I """ ~1'"- d~ sob lJT\enSQ dor. pelo i?le- Itl lllt' ,l~ c1arou que todas 3S operaçàes 1confllsão de notícias. em vista.... \ 
( ,.~~ . "1 cll~ento de sua qu~nda esposa, I:omh.l l dt.'1J o~ lto1allrlp$-;(,!o:. I'~- norte · americanas e britânicas no Ido .. Prince of Welles" e o" King 
I ' : ~ "' rnae, sogra : avo EPONINAI'fHI «(Ul)lPI'H1Hlo (0111 a~ tlllhla- Extremo Oriente serão realiza. George V" serem do mesmo tipo.
\ : ~... "'~""'- ... ~ MOR~IRA . vem agradecer, de (Ic';'; a {'I ('a~ Hu g lo-Hu!-Ioftalluno- das sob um comando unificado. ' • 
1 • • , ~: coraçao. u todos que os acom 1,'o-".. I,,"o1,,"a" 110S bOlllha ..- " \ Premaluro olimismo ~ 
1 . -. . panharam na enfermIdade dald.. " ," "o"'la n" 11.1"0" [,al1,· Foi confusão!. 1 Londres, 12 (United). _ O 
. :r u 

('!l"1 Ju lllUl"lu to: CÜ.1LL}Ju,n'!I..: t;:'~ · ULII u0 ~t: u. St;!!Jultolnento'l porl ps ,iapotH 'S('S I' {'{.llltt·a as GenCbr.a . 12 (Reu ters), __o A I iocutor da ráüio U\.: Bt,Hm de. 
As pessoas que enviaram corôas, flores. telegramas e 11l1!-' f'~ UL"I '('a s ('slallplpddas na propóslro da notícia divulgada clarou o seguinte: "O perigo de;/ cartões de pêsames também apre~enta rn os seus agro· TI '" ih', !til ia , pela r ádIO de Berlim. de que o envolvimento das ilhas japone
decirnentos. que são igualmente extensivos à im pren sa. X'I \ ' irn..: 111' ~' II j' ITa hol:tlld(·- Departamen to da M arinha do I sas ficou eliminado c a pressão 

ConvidalTL os seus parentes e antigos para a ssistirem I 
I 

Sl'~ f i IIl'lllicl (l!": Pt'O\'H"f'lll1(:\lIt l~ Japão t , julga altamente provável sobre o Japào diminuiu", mas 
às missas de 7, ' dia. que farão celebrar às 9 horas da Ios ('1'Ilzadol'PR lIo\"Og) estavanl que o encouraçado " King George, acrescentou Que seria prematuro 
manhã de 2. ·feira , 15 do corrente, na Catedral Metro· nu lado dos ",,\'ios britânicos V" tivesse sido afundado na' dizer que a Grã.Bretanha e os' 
politana. Desd~ já se confessam gratos aos que com· da Esquadra do Orien te no :\Iar Malasia", o correspondente na. \ E stados Unidos já foram obri. 
parecerem ':' êsse ato de religião e Guridade, da China", vai da Reuters, em um despacho i gados a colocar.sc na defensiV;I, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:colocar.sc
http:e1ement.os
http:Tor~nou.se
http:relaliv.as
http:GratiHc8.se
http:conterrar.eo
http:I.II.S.II



