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EsPinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft as 17 horas.
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Toda a América romperá com Vicbí
Montévidéu, 13 (o.r.)--Soube-se em fontes diplomáticas autorizadas
que será proposto às nações americanas, possivelmente pelo governo
uruguaio, o rompimento coletivo de relações com o· governo de Vichí.
DOENCAS DA PELE

E SIFILIS

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Agências e

Representações
(.lxI pOltal - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igente. nOI princlplls
munciplo. do E.lldo.
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"'o..ulIO$ em. Ma�$elba
,

entraram em greve, apos
fôrças nazistas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O PORTO

BERNA, 13 (E.) --- Noticia-se que
francesa de Mar,ielha

flito

os operários da cidade
, .

sene con-

com as
Toda a Franca está Iem guerra
Londres, 13 (U. P.) - O Comis

sano do Trabalho dos franceses
combatentes, sr. Henri Hauck, asse

gurou que o esp ir ito da França mu

dou como consequência da ocupa
cã.o alemã, e que no país já se póde
�bservar o "re'l:;,scimento._àa.._N"R:
çâo ". Por informações extra-uf'i
ciais, sabe-se que há resistência à
ocupação.
Um funcionário francês assina

lou, no entanto, que as circunstân
cias não permitem ainda desenca
dear uma revolta geral, pelo que
aconselha a seus compatriótas que
acolham em silêncio as fôrças in
vasoras, já que os levantamentos se

riam mais prejudiciais que benéfi
cos.

O general Charles De Gaulle, num
apelo dirigido aos franceses convi
da a aderir ao movimento invicto
todos os que possam escapar do
país. Os franceses combatentes opi
nam que desapareceu a corrupção
que caracterisou a França vencida
em 1940, e que se está formando
uma nova França ansiosa de sa

cudir de cima de si a opressão na-

zista. Von Rommel entraria festivamente em Alexandria
Um porta-voz do movimento ex-

pressou: "Os franceses da zona não CAIRO, 13 (U. P.) - Revelou-se que um destacamentoOCIII)ada mostraram-se sempre me-

nos ativos contra os alemães que
britânico aprisionou um grupo alemão I com sua banda de música

os do território ocupado, porém e caixões cheios de peças, que iam ser executadas durante a

agora a artimanha dos alemães, ao "triunfal entrada de Rommel em Alexandria",
tratar de persuadir o dirigentes de iVichí de que são livres, explodiu.
Com exceção da Indochina, todo ••••• .,•• .,•••ã••••••••••••

�ml�,�!:iroa, f:anacê�r:�t:a nt��âm:.��: I

FILH IM"E I V' I
•

unidade para resistir. • A A A O •Com sua atitude, Hitler permitiu iA •que se realizem mais facilmente os " • • •
propósitos que perseguem os f'ran- • •
ceses «ombatentes. • T d d •Chegou o momento de reunir um O as eveOl \lsar a
governo no sólo francês da África, • •
integrado por franceses. ti •

I-
•

EVITE A. DIFTERIA • •
• (OU REGULADOR VIEIRA; •
• A MULHER EVITARA DORES •

: Alivia as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantsgempa- •ra . combater as irregularidades• das funções periódicas das se- ..

--",_--------. " nhoras. É calmante e regulador •
Poderosa fôrca aérea • deS8S� Iunções. •

observada em • <">. <i'ft-� FLUXO-SEDATINA, pela sua •.r;S i;;,��;(.,,-
I comprovada eficácia, é muito re-Portugal � f!:i\: ��i:;'" eettada. Deve' ser usada com •

Lisboa, 13 (A. P.) - Poderosa I If
....,� �,;:: i\� . confiança. •fôrça de aviões de transporte e de:aa \I ( r\

•bombardeio, além de numerosos" �1(>').)).�: ._;.� FLUXO·SEDATINA encontre-se
planadores, foi avistada em frenteà. «(�ilH 'lf/IAt em toda. parte. •
�ã�t�eP���I;!U;::� ::rndo na dire-

•••••••••••••••••••••••••

DE IMBITUBASequiosos, famintos
9S italianos

, ,

e semi-nus,
erram pelo deserto

RIO, 13 (C. M,) - No gabinete do ministro da Viação,
teve lugar cntem, às 14.30 horas. a cerimonia da assinatura de
um contrato relativo à construção e aparelhamento do porto
carvoeiro de Imbituba, em Santa Catarina. Firmaram êsee do
cumento o general Mendonça Lima e o sr. Pedro Brando, res

pectivarnente pejo gcvêrno e em nome da "Organização Lage".
de que é superintendente.

Cairo, 13 (R.) - O abandono no deserto, por von Rommel, de 6 divi

sêes italianas desprovidas de abastecimentos, de água e de meios de

transporte, está-se transformando numa das mais terriveis catástrofes
sofr idas por UI1;l exército moderno . Dezenas de milhares de homens,
completamente perdidos na imensidade do deserto, . encontram-se ex

postos aos terriveis sofrimentos da sede e da fome, e estão procurando
as forças aliadas, a-fim-de serem salvos, embora prisioneiros. Centenas

de soldados italianos morrem de exaustão, com a língua seca e entu

mescida. Os outros perderam a esperança. O auxílio a êsses milhares

de italianos, vítimas do mais trágico destino. tornou-see uma premente
necessidade. O 8° Exército foi rapidamente mobilizado, a-fim-de prestar
lhes a assistência indispensável. Inúmeros aparelhos aliados voam sôbre

a área do deserto, no intuito de localizar os grupos de soldados inimi

gos perdidos na imensidade da areia. Colunas aliadas de socorro, equi
padas com caminhões-transportes para o reabastecimento de água, de

víveres e de medicamentos foram imediatamente organizadas e lança
das no deserto, à procura 'dos infelizes infantes italianos.

Marinheiros franceses! Vinde conosco!
Do correspondente especial da Reuters junto ao Quartel aliado na

África do Norte, 13 - A Marinha Britânica continua irradiando, sem

cessar, em nome do general Dwight, a seguinte mensagem dirigida ao

povo francês: "Hitler denunciou a convenção do armistício. Convido a

frota francesa a juntar-se às nações unidas que lutam pela liberdade.
Assim o dia da libertação da França chegará mais cedo. Hitler domina
o vosso país e deseja agora apoderar-se dos vossos navios. Não o deixeis
fazer isso. O inimigo está-se aproximando, Marinheiros franceses! Os
vossos aliados estão à vossa espera, em Gibraltar. Vinde conosco!"

Como o Radamés da «Aída»
Linhos irlandeses e ingleses

(arois
Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

E os sinos: soarão outra vez •••
Londres, 13 (Reuters) r-r- O pr imeiro ministro britânico, s r, "Wins-

ton Churchill, anunciou, 'na Câmara dos Comuns, que os sinos das igre
jas em toda a Grã Bretarrha repicarão" no domingo próximo para cele

brar a vitória do Egito .. Todos- os sinos de igrejas têm sido conservados
em silêncio desde o episódio de Dunquerque quando o governo decre

tou que deveriam ser reservados para o uso como advertência à POIHl

lação em caso de invasão de tropas por via aérea. A não ser o caso de

um ou dois alarmes falsos, 9i? .sinos não' têm tocado desde aquela data.

Até mesmo o famoso sinal' de intervalo da BBC foi suprimido.

m

Vacine o seu filho con

tra esse terrível mal
(CRUPE)Ifma fôrça nazlsta passou por

Or'esund
Londres, 13 (A. P:) --- Informação de Estocolmo, publica:

da por um jornal britânico, diz que uma fôrça naval alema

passou, na segunda-feira última, pelo estreito de Oresund, que
separa a Dinamarca da Suécia, navegando para o sul. A ver

são, que proveiu da licalidade suéca �e Helsingrord, situada
em frente a Oresund acrescenta 'que a força alema era compos
ta de cinco navios de guerra de grande porte, sendo possivel
que dois deles sejam cruzadores pesados e os demais leves e

grandes "destroyers".
Observadores britânicos acreditam seja presumível te-

nha essa esquadra vindo da Noruega.

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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econômica e financeira, tais os grandes
e importantes melhoramentos e em

preendimentos que levou a bom têrmo,
dos quais, destacamos, a primeira linha
férrea (Estrada Mauá), a iluminação à
gaz, o cabo submarino, a companhia de
navegação do Amazonas, etc. Foi, por
tais feitos, um precurssor da nossa tão
almejada independência industrial e

quiçá mesmo econômica-financeira.

O que esses dois vultos realizaram, em
cada um dos seus setores, foi de tal
ordem impressionante que os seus nomes

passam, de geração em geração, como

símbolos de uma época. Contudo, se 8.

ação de José Bonifácio foi decisiva para
os nossos destinos, muito mais eloquen
te foi a de Mauá que, felizmente, teve
continuadores. As gerações de nossos

dias vêm continuando, por todas as

fôrmas possíveis, a obra de soerguimento
financeiro, destaoando-se, por certo, II.

grande siderurgia que se está fun
dando no país e que será a base do
arcabouço econômico do Brasil de ama

nhã. E a cooperação que a Comp",
nhia Siderúrgica São Paulo e Mi
nas S/A vem dando para a consolida
ção desse nosso arcabouço econômico
é assâs notável e bastante decisivà,

COMPIlNHIA SIDERÚRGICA são PIUlO E MINIS SII
Rua Barão de Ilapetininga. 93 • 1.0, 2.0 e 3.8 andares • SÃO paULO

*****************************

AS ATIVIDADES DA FALANGE ESPANHOLA
Cidade do México - Novembro era e ainda é o chefe da importante, mento da Justiça e o Departamento

- (Copyright da Inter-Americana, secção estrangeira da Falange, que i da Marinha agindo conjuntamente
especial para "O Estado", por Via' possue uma boa dose de autonomia. conseguiram controlar a espiona
Aérea) - Um apanhado geral obti- Um mês antes desta modificação gem dos falangistas espanhois na
do em fontes ligadas aos redutos da que teve lugar na Espanha, desta- costa do Golfo do México _ Os Ia
Falange Espanhola na Cidade do cadas figuras financeiras que langistas se acham em- todas as
México revelou que nenhuma irn- apoiam a Falange aqui vinham tra- Américas, mais ou menos a serviço
portante modificação nos objeti vos tando de melhorar as suas relações dos países do Eixo, abusando da
ou táticas da Falange Espanhola se com os elementos políticos, econo- hospitalidade e da confiança dos
pode esperar da demissão de Ramon mistas e sociais do México. Presta- povos latino-americanos, preparan
Serrano Sufier lavrada pelo ditador ram uma homenagem ao presidente 'lo o momento dá punhalada nas
Francisco Franco. do México, apertaram os seus laços .ostas dos que lhes dão abrigo.

. . !
comerciais com figuras de destaqueNos ,10rnaIS em que se sabe ter do México e trataram mesmo de di-

3. Falange representantes pagos, no- zer publicamente a "hispanidade"tadamente o ':No�vedad�s':, as ll1�n- da propaganda da Falange em fa
chetes das prrmerras pagmas reite- vor das Américas. Os membros da
�·.al1l que nã<: haverá modificação na Falange se inscreveram mesmo na
I1I1ha de açao . Os cabogramas das Cruz Vermelha Mexicana.
agências noticiosas frisam que o d�- A razão para esta politica, segun
t�dor espanhol reforçou .sua pOSI- do nos confessou uma poderosa f

çao pessoal COl1� o. aUXIlIo de um rica personagem da Falange era

comando. do exercIt<? na Falange. que eles temiam ser envolvidos
�enht1l� Jornal .sugenu que a trans- abertamente na rede de espionagemtormaçao na ditadura da Espanha alemã que todas sabiam estava sen

pudesse ser consi<;lerada como uma do seguida e investigada cuidado
vitór-ia para os aliados. 'lamente pelas autoridades mexica-
I?�slacados .repuhlt�anos espa- nas. A polícia política do México

nhóis que aqui se acuam refugia- tem todo o fio da meada e prosseias tratm:am. logo de dar uma not.a gue nas suas investigações que pode. advertência contra qualquer oh- (lerão envolver muita gente boa.
'l1lSnl� apressado. Franco .all1da .tem As atividades e a propaganda (l�
'1111 débito com Mussohn.l .e HItler Falange, afirmou o meu inforrnan
que ganharam a guerra cl�1J1 d� Es- te, tiveram que colocar uma más.
panha 'p��a de - <_l nacionalista ! cara de "respeitabilidade", abr igau-A opll�lao predominante entre os Jo-se em parte atrás de campanhasespan.hOls que re;"I:lelll, atualmente particulares de emprego de capital
na Çl,d�!� do México e de que

_

a e parte atrás das ações da igreja.ruodif'icação em nada altera a açao o nosso apelo, disse êle, ainda é pa-Ia Falange, mas .sempt:e representou "a os apaziguadores nas fileiras fle
uma certa alegr-ia, pOIS a queda de 'l1ocráticas
Serrano Suííer não deixa de trazer

.

satisfação. Serrano Suiier era 11m Enquanto isto, nenhuma modií'i-
lacaio de Hitler e dizia isto aberta- cação se verificou na organização
mente, sendo mesmo um elemento -ni litar secreta da Falange, ali se
extremamente perigoso. A Falange iam nas "Esquadras". Uma secção
Espanhola no México não depende leve a sua prática de instrução re
de Serrano Sufíer, mas de Ximenes gularmente, urna noite depois da
Sandoval, amigo Íntimo de Franco leposição de Serrano Sufíer. Mas,
e do Barão Von S�hrcr. SandOval existem indícios d(,l que o Depar·ta-

�� R E X"
Transporte de Cargas

DOMICILIO {\ DOMICILIO
Viagens diretas em caminbões prcpr íos para:

Bom Retiro, Lages, Painel, Correiall'Into, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos NÓV08, Cruze iro e vice versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bé10,
Anita Garlbaldí, Vacarle, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re 'espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Flortenõpolts:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de carvalho.e

Telefone 1.677

COSTUMES E TRAJES
DE LÃ E DE LINHO Comunicação EM suas diferentes épocas bem como

em cada uma das suas atividades,
esses ilustres brasileiros influíram de
tal fórma nos destinos de nossa pátria,
que hoje são apontados como os pa
triarcas da nacionalidade.

A Agencia Renner, (rua
José Bonifácio de Andrada e Silva
é a mais proeminente das nossas figu
ras. A ele, o Brasil deve a sua inde
pendência política, pois a sua influência
e pressão junto a D. Pedro I, foi de
cisiva para a realização deste velho
6011ho de todos os que vivem nesta
terra de Santa Cruz. O "Patriarca da
Independência" foi tambem cientista e

mineralogista, estadista, guerreiro, poe
La, escritor e possuidor de inumeros ou

tros saberes e predicados que o cre

denciaram perante a História-Pátria,
como um dos homens mais completos
que a Humanidade já produziu. Porém
o seu maior mérito foi o de ter sido o

patriarca de nossa independência política.

lrineu Evangelista de Souza, Vis
conde de Mauá, foi o Iinancista e o

industrial de maior projeção que tive
mos em nosso passado. Graças a ele, o
Brasil póde se orgulhar de ter dado
largos- passos par� a sua emancipação

Deodoro, n. 33)
sua distinta

avísa à

freguesia
só poderá receber

T}�AJES.
que

pedidos
COSTUMES e SAPATOS

d�

para as Iéstcs de Natel

e Ano Novo, até o dia

20 de -Novembro
,.".. - ...,. ·- • _·· �-·· ·

-iO�:��..:..7 ···...

, 0 ..
• •

I Curso de admissão à série ginasial I
: Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :
: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso •

I Médio do Ginásio Catarinense). I
:

MENSALIDADE: Cr.1 50,00 •

• Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, I

I das 9 às 12 horas. :
• Praca Getúlio vargas, 8 I
i N. B.- A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. i
.....................................................

s···················································:
i O inútil de hoje será o útil de amanhã i
: Assim será se V. S. mandar seu terno à :
I "TINTURARIA GUARANÍ" I
: Lavagens quími(as.Perfei�ão.Rapidez ' :
!'- A MAIS ANTIGA DA CIDADE !
: Econcrn iae seu dinheiro, prefe :,indo a II TINTURARIA GUARANI - RUA JOÃO PINTO, 17 I
• •
....................................................

I EMPRESA
-

I

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida. e tão

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

hrasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar COIV'

ira o Bt'asil em guerra. (D. B. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
+ares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

Poucas são as pessoas que se
acham em condições de conhecer a
verdade sobre o motivo que

-

ense
iou a demissão do sr. Serrano Sti
úer, mas a verdade é que sendo a

Falange Espanhola controlada di
retamente por Berlim e Hamburgo
-naís do que por Madri, tudo mar�
.Jiará como dantes, continuando a
Falange a ser em toda a América
Latina o instrumento de mais ativa
espionagem de Hitler.
As notícias não falam que Fran

:0, o ditador espanhol e vassalo de
'Jitler, tenha revogado seu pacto
secreto com Hitler, assinado em ou.
.ubro de 1940. Este pacto secreto
leu a Hitler I) completo controle
las atividades estrangeiras da Fa
'ange Espanhola, segundo uma de
'Im-ação juramentada feita pelo
Harquez de Aguiar, representante
los monarquistas espanhois nos Es
tados Unidos, de que os dois dita
tores assinaram o documento de
rois de uma sessão que durou a
-ioíte inteira.
De todos os países sul-americanos

'h�gam noticias de atividades sus
ieitas de membros da Falange Es
ranhola a favor da causa elo Eixo
Em vista do pacto de Hitler e Fran:
'0, todo elemento da Falange Es
»anhola .deve ser olhado pelos lati
no-americanos como um elemento
,uspelto que deve merecer o máxi
mo dQ vigj!âllcj�,

,
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Publicações
HA Mulher e a Guerra" - Teófilo No·

lasco d'Almeida

o supremo conceito dos escr ítores roo

manticos de outróra, que fazia da mu

Iher méro ídolo, para ser visto e adora

do, numa função simbolica de estatua

grega. veio a cair por terra com o ado

rvento do "feminismo".

A emancipação da Mulher, os direitos

que o homem lhe outorgou e os deveres

Ique a sociedade lhe impôs, habilitaram

na para outros mestéres que o de espo

sa e mãe. Facultou-lhe o acesso à cargos

públicos, o direito, antes privilegio do

homem, de votar e ser votada, a par de

outros encargos de não somenos impor
tância.

Djanira abandonou o seu retiro, para

compartilhar com Hércules as alegrias
I! tristezas do rude combate pela vida ...

"A Mulher na Guerra", do dr. Teófilo

Nolasco D'Almeida, oficial reformado de

nossa Armada, que acaba de ser publi
cado, a respeito do qual escrevo estas

linhas, é um livro por todos os modos

interessante. Enfeixando uma conferên

cia pronunciada na Sociedade dos Ho

mens de Letras, do Rio, dá-nos o autor

em síntese, o heroismo, a abnegação e

o despreenelimento ela mulher em toelo o

munelo e através dos séculos.

Compartilhando as dores de seu com

panheiro, qual a jovem Anita ao lado

ele Garibaleli; mitigando o sofrimento dos

que tombavam, a modo de Ana-Nery,
sem contar outras heroinas que enchem

as paginas da história do mundo, a co

meçar ele Rute, que limpava os trigais
de Boas, a mulher assumiu, a nossos

olhos, papel de importante relevo. E as

sim friza o autor. Após divagar pelo
globo com a mulher inglesa, nobre e

resignada; com a mulher norte-america

na, gloriosa e arrojada; com a mulher

r-ussa, elestemida e magistral, centralíza

o autor suas atenções para a mulher

brasileira, toela sentimento, toda glória,
toda coração ...
E vemos então os lances admiraveis

de uma Anita Garibaleli; a sinceridade

de uma Ana-César e o valor moral de

uma Ana-Nery, abstraindo da lista, para
não a estendermos, a nobreza de Bárba

ra Heliodora, o sentimentalismo de Ca

tarina Paraguassú e tantas outras que
perlustraram as páginas de nossa his

tória, dando-lhe o retoque sublime elo

&entimel'ito_.
"
... Diante da imagem de Anita Gari

baldí, a primeira mulher brasileira que

implantou na sua Pátria uma glória e

uma tradição, eu vos mostrei, apenas, a

silhueta do que existe, e do que deve

ser na guerra a verdadeira "Asa Femí
nina" (segundo o autor, "Asa Femini
na representa a legião de mulheres que
trabalham pela Pátria), ampla e univer

sal, pois aquela mulher foi tudo em nos

sa Pátria, isto é, a incarnação de todos
os sacrifício.s de filha, de esposa e de

mãe; ele mulher, de patriota, de solda
do, de marinheiro enfim, que levou de
seu Continente para terra estranha do

antigo Continente, a glorificação de tu
do que há de mais grandioso - A Li
berdade".
Assim defjniu o elr. Teófilo Nolasco

D'Almeida a missão ela mulher na guer
ra, exemplificando em Anita Garibaldi
toda a nobreza de caráter da mulher
brasileira, audácia e resignação ...
E os frutos dessa magistral conferên

cia aí estão: A Legião Brasileira de As

sistência, os cursos para mulheres fer
roviárias e outras instituições educacío
mais recem-creadas, com o fim de pre
parar a mulher brasileira para as vícls-"
situdes da guerra.

COIÍlO o humiLde operário ela legenda,
Que ao pôr do s6l contempla as grande
zas que erigiu, o dr. Teófilo Nolasco
D'Almeida acaba de colocar mais uma

pedra, no solene edifício da nossa Hís
t6ria ...

I. L. S.

J.

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, llmpando
o estomago sem o

violentar.

ii

Verdadeira chuva de
granadas

Moscou, 11 (U.P.) - A rádio
local comunica que a artilha
ria russa em Estalingrado está
despejando verdadeira chuva
de granadas sobre os alemães
que recuam constante e desor
denadamente,

Do dia 15 do corrente a

31 de Dezembro

II
I
Farmácia ((Esperança" Ido

farmacêutico NILO LAUS I
daremos resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia de despeitos decerto concorrencia

Com uma Guerra comercial, 1 eal, mas contundente:

A GUERRA DE PREÇOS!
Dispostos a tirar «diferenças» criadas e

alimentadas mesquinhamente por despeito mal
disfarçados.

BENEFICIAREMOS, aos mesmo tetnpo, DIRE
TAMENTE O generoso e indefectivel amigo
de 20 anos de nosso comercio correto e honesto:

o POVO bonissimo da bonissima Florianopolis!

Todas as mercadorias tle nI stock serão remarcadas

.Linhos, e tropicaes para ternos - SED.l\.S -

CAROAS-LINHO PARA LENÇOES-TAILLEURS
KIMONOS - BOLSAS - MAILLOTS DE BA

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos - Capas para senhoras, homens
e creanças.

T8petes- Congoleuns -- Pauadeiras
St�res.

F'n's stmo s Cretones

Panos de l'v1ej: a . Colchas- -Gua nicões
da Ilha da Madei -c.

ETC. ETC. E'fC.
TODO O LUCRO MATERIAL SERA' ABOliDO !
30, 40 e até 50% de Economia para ii nossa

população!

I ,,) Todas as mercadorias terão preços afixa dos.
2°) Sobre os preços mercados não concederemos

abatimentos.

3°) Ficam suspensas as vendas a crédito, salv;
casos mui especiais.

A MODELAR

I
Estabelecido em São Paulo, à rua da Moóca, 90 . I,t,rúi:""TeL '�ense", com o comercio de representa

ções, deseja represertt-Ç1r firmas deste Estado, exportando:
Fêculor , Açucar, Cigatrilhos, Cereais,�Madeiras' e outros

produtos desta região.

JOSÉ

-------------------------\------------------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Sanco de (rédito Popular e Agrícola
de Santa Catftrlna
RUi! Trajano 0.0 16 - Séde própria

Reglstrado no Ministério da Agricultura pelo Certtltcado
n. t em 20 de Sete rubro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJloS usadt>3: MASCOTTE la. e za. edição

FLORJANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Ernprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos 0S Municípios do Estado
�epre8entllnte da Caixa EcoDomica Federal para a venda

dali! Apólices do Estado d{� Pernambuco, com sorteio
semestral, em iVhio e Novembro.

Paga todos os eaunens das apólices· Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

M8ntem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à dlsposíçãa [retirada livre) 2 '.tJ

C/C Limitada 5 *'

C/C AViso Prévio 61t
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procurucão para receber vencimentos 1'1)) to

1118 as Repartições Federais, Estaduals e Municlpaís.

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado,
FONE 1.642

ModernaTamancaria
A. INSTALADORA DE FLORIANOPOLlS, anexou ao

seu estabelecimento uma Sec�ão de tamancos, o que há
de mais moderno.

E' hole o calçado da móda, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Não compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedl- Idos do interior.

========��-
A GUERRA NÃO É FEITA PARA Ocupada a Arrica do Norte
GARANTIR PRIVILÉGIOS E AM-' Londres, 12 (U. P.) 0:1

PARAR MONOPÓLIOS I jorn�is desta. �a�ital anuncia!:n
"Em momento de tanta significa- a brilhante vitória das forças al i

ção , falando aos representantes do adas ocupando toda a Africa do
poder público e das classes produ- Norte, às.? horas de ontem I hora
toras, desejo, tambem, voltar o. p�n- de Grenwich.
sarnento para o !JOVO brusileiro
para a massa anônima das cidades Caspa' LOÇÃO MARAVl.
e dos campos e dizer-lhe que esta- I

mos empenhados numa luta decisi- LHOSA!

va em que se jogam os destinos da A--I------------civilização e devemos confiar na

uga� sevoz profética de Roosevelt, o grano L......
-

de leader do continente americano.! Alugam se duas case 8'
certos de que esta guerra nao e fel- . .

.

ta para garantir privilegios e amo uma, com sala de VISitas, es·
parar monopolios, mas para esta-: paçosa, sala de jantar, 4 flor'
belecer a paz com [ustlça e asse-I mitórios, copa e de-mais de
g-ura�' a todos uma VIda .me�h.or s.u- pendenolas: outra também
bordmada as vantagens mdiVIduals,. ' '.
aos deveres para com a coletivídn-. multo espaçosa e SIta no

de". (Do discurso do preso Vargas)." centro da cidade Tratar à

C d I
i rua Marechal Guilherme, 15.

eles os os amare os i 5vj- 5
Do Q. G. Aliado na Austrália,

11 (A. P.) - Anuncia-se, ofi- DOIS MINUTOS DE SILENCIO
cialmente, que as forças alia- Londres, 12 (R.) Foram

das, após renhida batalha, con- 'observados ontem, na Câmara
seguiram envolver todas as dos Comuns, dois minutos de

tropas japonesas, na retaguar- , silê��� ;:;}�mória dos mortos
da de Oivi, 90 quilômetros ao: n� la Grande Guerf-;--M,undial,
sul de Buna, na costa de nor- Iiela passagem do «Dia do Ar-'
deste da Nova Guiné. I

mistício", de 1918.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BRASIL SOLIDÁRIO COM OS
E. E. U. U.

•

INDICADOR MEDICO
_______________________

"Agindo em perfeita colaboração
com os supremos dirigentes da
guerra no setor mundial, desempe
nharemos as nossas missões de for-
ma exemplar. Ainda agora, antes de
iniciar-se o desembarque das pode
rosas forças americanas na África
'do Norte, recebemos do presidente

Sanson Roosevelt uma mensagem especial,
I
aérea, dos propósitos dessa opera

i ção, que se desenvolve br ilhaute-

I
mente para as armas aliadas. Dé
mos à iniciativa irrestrito aplauso e

, solidariedade, por considerá-Ia lima

t44 7 I antecipação justificada, diante dus

I
rdanos dos alemães de ocupação,

Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialista em constituindo, ao mesmo tempo, um

rel o rco da segurança americana e

I especialmente do Brasil, porque di
mina dos nossos mares os obstácu-
los à navegação e torna mais fácil
a. cooperação com os nossos alia
dos na entrega de materiais es-

tratégicos. I
Essa atitude não importa em

qualquer hostilidade à França a

quem nos ligam tradicionais cela-I

I
ções de amizade nem ao povo fran."
e ês, cuja sorte acompanhamos com 1
sincera e comovida simpatia". _!

:-Do discurso do preso Vargas). ItIOIXXX'XJOCII::XkXlaJaOC"'CJQ;OQOc::oocc:o::JOooooooc::x;,CIIOUCCIDQO

I lrineu Schmitz e Nilce II
I

Calvet , têm a honra de

Icomunicar aos parentes e

pessoas amigas o seu con-

D,. MARIO WENDHAUSEN - �����:raa:eo �i� � trato de casamento, ocor- �
de Medicina da Universidade do Brasil)

, � rido a 25 de Outubro. �
Bx-Interne do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

I
�

médico do Deparlamento de Saúde
OOOD:JOO<J0C00000c0DlXJ0Q001XlOOOQOO000000C'1l

�
CL"INICA ME'"DICA IRINEU e �lLCE apre-

Isentam-se nOIVOS.

Moléstias internas de adultos e crianças. """"""",IXIOOUUOUOXXWXXJ""""",,",,OCOOOOOOOOOCOCOO

Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 - Tel, 1426 703 3vs.- 3-
Resf dencts: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
. -NARIZ, GARGANTA

----------------------------

Dr.
Especialista; assistente do Professor

do Rio de Janeiro.

C I' Pela manhã, das 10 às 12
�OniU t� 5: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anertelçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

(onsult""s Pela manhã: às terças. quintas e sehndos, das 10 ás 12
u horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 1.467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephi:li1 S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 here I

Rua F. Scbmidt. 39 (sob,)

Dra.

AS OBRAS DE HUBERTO
ROHDEN

"Venho dizer-lhes, sem exagero,
que seus livros foram o maior bem
que recebi nesses últimos tempos.
Quem chegou aos 40 anos, lutando
por idéias contra o materialismo
triunfante em todas as frentes, vai
se imbuindo de muita desesperan
ça, de grandes desilusões.
Como fazem bem esses livros, on

de as eternas lições do Evangelho
surgem aos olhos da alma como lu
minosos Tabores !
Leio os seus livros diariamente,

abro-os em qualquer página para
sentir e ver mundos, ter propósi
tos e receber lenitivos. O assunto é
divino, mas o seu talento, tirando
as asperezas das grandes teses e

pintando quadros com as tintas do
nosso n�ndo, faz dos assuntos mais
dificeis água viva, cantante e trans
parente. É a vida do Mestre, são os

ensinamentos do Mestre feitos na
mesma linguagem santa de Jesús,
mas de acordo com as exigências

I�STITUTO Df. iJlAtiNOSTWfl mais sérias da vida atual.
Leio os seus livros aos amigos,

GLlftlCO recito-os em voz alta aos que me

Dr. DJ· .. lme M,._!I snn
cercam ou só para meus ouvidos,

.... ""'" I tenho-os sobre qualquer mesa -

Formado pela Universidade de tudo isto porque encontrei neles
Genebra (Suíça) aquilo que minha alma andava bus-

om prátíoa n08 hospltaís europeue cando.
CUnlca médica em geral pedlstrla Seus livros são paisagens, são f'a
doenças do sistema llervoso, apare: ,

tos, são ensinamentos que se levan-

I
lho geníto-urlnarto do homem I

tam e nos ganham a alma. 1:: poe-
e da mulher sia, é beleza, é arte - mas é, acima

Assistente Técnico de tudo, Jes�s Cristo ressuscitando

O P T
dentro de nos !"

r. auto avares PROF. F. JULio' DOS SANTOS _

Corso de Badiologta Otínlca com o Diretor do Ginásio Brasópolis _

dr, Manoel de Aoreu Campanerto ] Brasópolis - Minas - 28-8-42)
Silo Paulo). Bspeciallzadc em HI- 'Igiene e Saúde Públlcll, pela Untver- ALUGA SElidade do Rio de J'.nelro. ,.

-

Gabinete de Raio X Urna casa com todo o con-

Electfocardi.ografía clínica 1 forro, à rua Joinvile rr' 10·
Metabolismo basal I Tratar à rua Ntreu Ramos.

Sondagem Duodenal . 69.
Gabinete de Iísloteranta

III
Laboratório de micruscopta e

análise clínica
RUIl I<'ernando !k!acbado. §

Telefone 1.195

________� FlORL�NOPOLi�

Dr. A üCiUSTO DE PAU lA DJ�etola:i�a��SP�:1
FIClrlanOllolis

Residêncla e Consultórto: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro)

Cirurgia geral e Doenças de SenbOl'tl8.
Ftsíoterapía: Diatermia, íulrn-verrnelho e Ultra-Vio leta,

CONsULTAS: Dlartamentes à? 11.30 e das 15 às 18 horas
Fone 1.644

D,. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-inlerno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Scbmidt, 8, Foue 1256

Resídencla: Conselbelro Maíra, 77--FLORJAl\'OPOL1S.

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinlo. i - Fone 1.461

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 114 . Fone U.56

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax, Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
1f horas.

HESID1!:NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.I

I

MBAI
sono

r:L

r �:::orges da '::1
�.

va e OJindina Coelho Bar-

iges participam aos paren
tes e pessoas amigas o

� contrato de casamento de �
i sua filha ODETE com o �
� sr. Sargento Valdir sen- �
� midt. �

I�I
s

sentam-se noivos,

I
�CJI:aJDIJISE�DOOIXXXIODDIJCIIXJDO"""'"

A Tinturaria «(iuarany»
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pes
SOHS que não apresentarem cer

tificados fornecidos por ela.
comprobatórios de sua qualida
de de funcionários da mesma.

666 l5vs.-lO
------------------------------------------------

ICa rtazes dO
; OCXXXJIXIOOOIXXXJQO��ooooccx»acaaooaoocoooanocoOOOOOOOOOOODOOClOOOClCIOtXIOfXlOIXIDD(.ODDCOCOC.1XDJQDDO��!!"h.�."'!"1!?"""'''-' DCDOOOoa

I HOJE 6a. feira HOJE
i ClOOODCOO 0DDl:XJD0tlDClC'IOOOooDOOOlXlOOCJOOODDOg.xJ'JUOCD. DJOCIJCXWJ ...ocQIrXIgQtD.JIDDOQICI ClOOCCC.YJO "X'!OOODOOOOO::XXXX CJaIXXXXIOCOOOClOOOOO 1I')i%]OQDOClU:XlUllDDDCOI:XXXDDClCIQICl.,o(DQ

Dr. Remiaío
----.�-,--------.-.----- I CINE ODEON CINEREX I lMPÊRIAL

;J

--.._------�I
- FONE 16Q2 - - FONE 158'l - I - FONE 1581 -

s�\7��t�·: i��!�l:��'m �r�����:t LEITE Estr��h�2 ;;�urso IUma A��;��g;; de 4 �e����;"sdO Rio",

CONS�r�ORIO; II l\IEDIC.A Com Artur Kenedy e Reuter
Rua Felipe Schmidt-Edífi- Joan Perry

cio Amélia Neto--fone 1592

I
CONSULTORIO:

9 ás 12 e 14 á� 17 noras.

J
Rua Trajano. :13 Pecuaria nordestina Com E�w���aGBe��binson,

RESIDENCIA' Sobrado Complemento DFB
Atualidades RKO Atualidades Aeronaulicas

Av_ Hercllio Luz, 186 Consultas d6S 5 ho ras Preços Cr. $2,50-Cr, $2,00 N' 6 DFB.
- PI1Q!,!,!: i 392--' ."

I
em deunte. e 1,00 ·A VOZ do mundo

Allende a chamados I.
RERIDENCIA: Censura até 14 anos Atualidades

14' I L:-..R_u_a_B""I_u_m_e_n..,6_u.,_2...8__ _-.H�--- CL1 v�!,5����n��'�2-

Se a lata
não tem o

soldadinho,
é FLlT

VENDEM-SE
Por preço de ucaaião, urna

enceradeira e um aspírad r

de pó et-tcloos, marca ELE
CTRO LUX
Ver e tratar no "Salão Re

cord", á Praça 15 de Novem
bro. 5vs. -- 5

Compram-se
Urna máquina de costura

SINGER - Uma bicicleta -

Urna geladeira. Tudo em

bom estado. Tratar à Rua
Trajano ri , 18.
902 5vS,:._-2.
Não tenhas dúvida em, de

nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml
g'o; não merece tua estima um

traidor da. Pãtrla, (L. D. N.).

dia

Com Movita

Terra carioca

Nacional - DFB.

Preços Cr. 1 $,50-1 ,10
Livre de Censura

_��'.H__-

;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vaixa -Economica Federal do Rio de Janeiro
i

XV Sorteio de resgate, com premios, das Apolices Pernambucanas

A CA1X \ ECONOMICA FEDERAL DO RIO DE JA
NEIRO, avísu ao publico e, em parücular, Roa portadores
das Apolices Pernambucanus , que fbrà realizar no' dia 30
do corrente mê-, às 10 horas, o 150 sorteio de resgate,
com premíos desses títulos de que é 8 distribuidora.

O sorteio sMá rea liz ado no Edifício da Matriz da
Caixa Economíca Federal do Rio do Janeiro, à rua I'; de
Maio ns. 33/:15, 4° andar, concorrendo 08 títulos 806 ê3
premios seguintes:

1 premio de Cr$ 600000,00
1 «« c-s 50 000,00
2 c « Cr$ 10 COO,OO
4 c « Cr$ 5 000,00
5 c c o-s 2 OOO,OC

50 • c Cr$ 1 OOO,fiO
São nossos represeutantes, nesta cidade. os srs.

BANCO DE CREDITO POPULAR E l\GR1COLA DE SANTA
CATARINA - Rua 'I'rajsno 16, Florianópolis - Estado de
Santa Catarina.

Esses srs. estão encarregados dil venda dos títulos e

habilitados a prestar qualquer iníormaçâo a respeito dos
mesmos,

As apolices sorteadas serão resgatadas pelo valor
do respectivo premio. e ao sorteio, D08 termos do § 5°

\_ do art. l0 das instruções baixadas pelo Govêrno do Es
tado de Pernam buco, com o ato 74g de 5/8/35, concor

rerão todas as apolices emitidas.
A. VEIGA FARIA

Diretor da Carteira de Tttulos

{
,

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
E importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo,

Todo adiamento é perigoso,
O� rins executam o trabalho

importantissimo de reter por
filtração as substancias noci "as
ao organismo, Dia e noite se

produzem elementos como aci
do ur ico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo,
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo-

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes, De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou,
Os toxicos acumulados são fil
trados � eliminados do erga
niSlTIO e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar" vida,
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, 'manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços 80

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes tóxicos e prin
cipalrnente o acido ur ico, se

acumulam nos'musculos e nas

juntas e são respcnsaveis pelas
dôres Intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros s intomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e corno consequencia
vos assaltam estas í.err iveis
dôres nas costas. As Pílulas
De Witt vão ler à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:
�_...........-......,..,....."......,._..........��.........................

ALFAIATARIA (, O UNICO») �:"I
Florisbelo Silva � I

Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras. � i
'Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc. � i

�i
Servico garantido-Prontidão �

l
.

O alf��!e J���a!��to�a21 cidade �
• .-,.':"••••_.. � -.�••-.J-.-..._._. •__ _ .-_. _..r .".

DÓiUS NA CINTURA
REUMATiSMO - LUM
BAGO - DÕ�ES NAS.
COSTAS E JUNTAS

ou de qucesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos RINS E A

(-WITT
O vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

l:e•••••�eG••�o�••••••�.�••••�••••••;
I: �'NI -01-1 S/A :
I: Comércio e Indústria de Madeiras (em organlza�ão) :
18 Ações ao portador no valor de 500$000 - Capital de 850:000$000 •
• a realizar como segue: •

! 20% no ato da subscrição ••w ltO% dentro de 30 dias
• 25% dentro de 3 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •
• O., Inter e ss ados na ccm pr a de ações desta Sociedade, que visa não só •
.. evitar que sej s retirado d es tu (apitai, como também ampliar um dos mais •

I• aniigos e cunceitnadns e te he le clrnentos íudustriaf s do genero, com capacidade •
• para cerca dA 200 o p rartos, poderão procurar os íncorpr radores no eserl- •
• torio da ftl brí ca à rua Ji.ão Pinto 44, ou nos endereços seguintes: ..

: Heitor Bittencourt�r��[r��life�n�������tTe�:fO�::anB�'1634 e 1159. :
• Sidnei Nocetti-Idem, idem, •
• E II AVI·la-Rua Vitor Me lreles n. 2B •
• • U. 'I'e le lone n. 1678. •
· ' .
•••••••••••••••••••••••ee••••••••••••

Importadora Ava - Rádios

Credito Mútuo Pndiel
Proprietários: J. Mor�ira' & (ia.

7' de Novembro
Foi pago à )restamista Ma-ia Sever lua da Cuncstçã-,

.

RESIDENTE EM FLORIANOPOLlS,
possuí-to- 8 da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe coube em mercadortas, no valor de, rs.

o, $6,250,00
contempla la no sorteio de 5 de Novembro de 1942

,

.> �.

18 DE NOVEMBRO
-Mais um formidável sorte io re a liz.s râ a Crédito Mú

,
tuo Pr edial, no dLl 18 de Novembro (4 .Ielru),

.

com pr�mi(l1' n o valer dI'

o. $6,250,00
Não vacl!-, Adquira j:\ 8 �U'1 caderners na Ré 11"' d a

Crédito Mútuo Predial ti rua Vtscouue
de Ouro Preto n" 13,

.)

______________a. m. au ___

Con�ulta médica gr6tj� !

Contribuição: apenas Cr $2,00
I Aluga-se

8 parte 8�-
perlor ao

prédio sít» á rua Tiradentes
.
com 1:\ Travessa Ratcllte, n.
·2. Tratar á rua Teu. Silvei

i Ta, 37.

S, PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593,$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos,

lSV8.- 5,... ==

Realce a sua beleza
-

com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

CASA
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

. Padrões que encantam l Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqDe�am, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
� .
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TANGEI{, 13 (R.) -- REVELA-SE, AGORA, QUE F ORAllI DISPARADOS VÁRIOS TIROS CO�TRA OS CHEFES DA C01UISSÃO AJ�Ell[Ã DE AR�IISTíCIO.
NA ZONA FRANCESA DE TANGER, POUCO AN'fES DO DESEJ}[B..1RQUE DA ÁFRICA DO NORTE.

LIBERTAD x S. PAULO
S. Paulo, 13 (E.) - Antes elo CQ

tejo muito se poderia elizer sobre o

prélio elo dia 11, cm que tivemos a
Fazem an08 "oJe. apresentação, no Pacaernbú, do Li- No dia de hoje e no ano
A menina Marilene, filha do bertad, campeão da República Para- de 1776 partiu da Espanha',
P

,. L I
. -

d guaia. Sim, antes do encontro po-sr. ro tásio ear, escnvao O
deriamos falar sobre a capacidade sob o comando de D. Pedro.

Registro Civil; do São. Paulo c sobr� .a novidade, i Cevallas, uma grande es-
-a exma. sra. d. Iracema para nos,. do quadro visitante. O ca- pedição de h'opas de desem

B B b S
• so de Erico, por exemplo, chamou 1 •.ruggmann ar o a.

muito a atenção dos afeiçoados. To- Dorque, com o Hto de to-
-a exma. sra, d. Zoê de

d' " 'Ih d S t CtE' . •
os queriam ver em campo o ata- mar a 1 a e an a a n- a persegulçc10 continuaMesquita Rocha, esposa do cante voador". Seus companheiros rina. .

nosso prezado conterrâneo sr. de quadro tambem atraiam os f'ans, e CAIRO, 13 (E.) - As tropas britânicas, que
dr. Antonio Mesquita Rocha; pois, era sabido que muitos deles . ao exército derrotado do marechal Rommel, estão
-o sr. Jorge J. Sousa Soo pertenceram à valorosa seleção do A safr� . d.e trigo deste. ano cidade de Tobruque, onde se acredita acharem-se

Paraguai, no úllimo sul-americano, nos �U�11CIP10S de Cruzeiro e I dados aliados, prisioneiros, à espera de libertação.brinho; seleção esta que conseguiu arran- Concórdia, em nosso Estado, _

-o nosso ilustrado conterrâ- cal', ao quadro brasileiro, um pre- . .

9 000 d
d EI' d S t s cioso ponto. Do tricolor paulista atmgiu a qua.s:: toneIa as O «eixo)) envia seus submarinos para o Mediterraneoneo sr. r. iezer os anto C -' 8 J 2 t 1 dnão se esperava muito. A maioria erca ClC .d" une a as, n

. .

Saraiva, pessoa mui estimada de seus titulares não poderia atuar; valor de . 6 681'600$000 foram ALGECIRASj 13 (E.) Numerosos submarinoa iralo-ger-
Por seus dotes de coração e de. todavia, todos acreditavam que o d' I í eridc manicos, protegidos por bombardeiros de longo faia de ação,exporta as pe os re ert os mu
espírito; São Paulo F. C. tivesse bons reser-

nicipios catarinenses para vá estão operando no Mediterraneo, no afã de proteger aI destro-
0- sr. Alvaro Francisco da vas, aptosd a substituirdos titulares,

rios pontos do Estado. çadas legiões de Von Rommel.
"Ri no caso e um impe imento. As-

Luz, Garçon do Café 10 sim, o conjunto sampaulino entrou
Branco», em campo com a seguinte organiza- Cabelos brancos t I�Oçj
Notvudoar cão: King, Flor-indo e Virginio; Pio- U A RAVILlIOSA !
Com a gentil senhorita Ma- Iin, Lola e Zac!is; Bazoni. Fioroti,

Valter, Teixeirinha e Cascão. Como
r ília, dileta filha do nosso pre- vemos, em vista das últimas exibi-
zado conterraneo sr. João Cres- ções do tricolor, Virgílio, Lola, Ba

po, residente em Jaraguá, ajus- zoni, Fioroti e principalmente Val

tau núpcias o sr. tenente Fran ter, faziam seu reaparecimento no

quadro efetivo. O Libertad entrou
cisco Grandinetti, do 32' B. C.

em campo com csta escalação: Fer-
aquartelado em Blumenau. nandez, Viegas e Invcrnizí ; Meau

rio, Piola e Benégas ; Ibarrola, Es
quivel, Erico, e Benítez,
Entram os conjuntos cm campo

debaixo das costumeiras ovações.
Inicia-se o prélio. Pouco entusias
mo. É certo que os ataques se su- _�==-.-- ------....

cedem de ambos os lados. Ora o 'HARUTOS SUERDICKtricolor na ofensiva, ora o L.ibertad. \,
.

Jogadas classicas ou técnicas? Não. Maço Cr$ 1,60
Pouco têm que se empenhar as duas CASA MENDES
defesas. O bidão é alirado a esmo.
Os minutos da primeira fase se su
cedem e pouco trabalho tem os

guardiões. NLIma escala sensível ()

prélio vai declinando, até que o ár
bitro assinala o término do primei
ro per-íodo. Reiniciado o cotejo, no
ta-se sensível melhora. Numa das
investidas dos visitantes, Bcnitez es

capa pela sua área, centra a meia
altura e Esquive], surpreendendo
King, manda, de cabeça, a bola ao
fundo das redes. Isso foi aos 15 mi
nutos da segunda fase. Três mínu
tos depois desce o São Paulo. Ba
zoni investe quase até a linha de
fundo contrária, centra e Cascão.
tambem de cabeça, vencc a vigilan
da de Fernandez. Aos vinte e nOVE:

minutos surge o desempate. Virgi-
110, de posse da pelota é acossado
por Benitez, que consegue levar o

Vida Social

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Mário de Freitas No
ronha e a sta. Alda Paiva

Quint.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey
Bolsas e cintos.
'l'rabalhos de crivo.

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
lar. (L. D. N.).

A batalha de Estalin·
grado terminou ..,

Moscou, 13 (U. P.) - Anuncia-se
que o exército alemão em Estalin
grado foi definitivamente imobili
zado e que os russos iniciaram uma

iova contra-ofensiva.
Zurique, 13 (R.) - A agência ofi

cial alemã "D. N. B." anunciou que
a batalha de Estalingrado está ter
minada.
Sabe-se ainda que os alemães es

ão esperando uma ofensiva sovié
ica.
Faltam, porém, pormenores.

ADVOG�OO
Dr. Aldo Ávila da luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Edificio Amelia Neto,

sala 2.

IFlorianópolis.

Gratifica-se
Perdeu-se unia medalbinha
de ouro, com valor estimativo
no trajeto da rua Almirante,
Alvim á Praça 15, Gratifica
se bem a quem a encontrou
e entregá-la Da casa n. 2
da rua Almirante Alvim

5\18.-1

Batido o recorde dos
italianos •••

Cairo, 13 (U. P.) - Os comenta-

rIS.
tas de assuntos militares desta

I
capital, declaram que as fôrças de
von Rommel cobriram o percurso
de 400 quilômetros em 6 dias, rea
Jiza!ldo a mais sensacional fuga de
tq"03 QB 'empoB. . .. _ .

Vida Esportiva
Ecos e Notícias

--

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI

zagueiro sampaulino até a linha d
fundo. Ali leva a melhor e centra
King avança e defende, mas defen
de mal, pois, a bola passa-lhe S0

as pernas indo aos pés ele Cabra
que desempata a peleja. Com o I'C
sultado de dois a um o cotejo tom
outro impu lso. O São Paulo er

busca do empate e o Libertad tcn
tarido man ter a contagem. Há aI
gumas jogadas, porém, não há téc
nica, classe ou qualquer outra coi
';3 que se possa descrever Essa fo
a estréia do Libertad. Uma estréi
oouco brilhante, talvez porque nã
tenham ainda os nossos bons vizi
nhos se ambientado em cancha
paulistas. Esperemos, pois, pcl
próximo cotcjo.
Arbitrou, com geral agrado, o api

lador paraguaio Eduardo Carbó ,

O esforço de guerra americano
WASHINGTON, 13 (E.) - Acaba de ser convertido em

lei o projeto pelo qual os jovens e 18 entre 19 anos poderão ser

incorporados ao Exército.

perseguem
à vista da
25.QOO sol-
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José Francisco da Silva
e Maria CeJecina da Silva
participam a seus parentes
e amigos o contrato de ca

samento de sua filha Hilda
com o sr , Pedro Wagner.

•

O efetivo aliado de invasão
ALGECIRAS, 13 (E.) - Calcula-se que as tropas anglo

americanas, que operam na Aírica, se elevam a 400 mil homens.

Um navio de 10.000 toneladas em 4 dias
WASHINGTON, 13 (E.) Num estaleiro da costa atlântica

dos Estad�s Unidos, foi lançado ao mar, no espaço de 4 di.s,
15 horas e 30 minutos, um navio de lO mil toneladas.

..

O auxílio inglês à Rússia ,�
LONDRES. 13 (E.) - Nos meios oficiosos se noticí .. 'que

a Inglaterra enviou para a frente russa, nestes últimos 12 me

ses, 3052 aviões, 4084 tanques e 30.031 veículos, além de grande
quantidade de gasolina de aviação, máquinas, etc.

A Argentina solidária
BUENOS AIRES, 13 (E.) - O ministro do Extetiü) da

Argentina, dr. Rui Guinazu , expediu telegrama ao sr. ," Cordell
Hull , secretário do Exterior dos Estados Unidos, expressando
a solidariedade irrestrita do govêrno e do povo de sua pátria
àquela nação amiga, pelo recente desembarque no Continente
Atricano.

Estratégia do «<iraI. Inverno»
MOSCOU, 13 (E.) - As tropas nazistas que se encontram

na frente do Volga estão diante da alternativa de congelar-se
ou retroceder 65 kms.

Cairo, 13 (E.) Foi noticiada, oficialmente, a ocupação
Tobruque e Bardia pelas tropas britanicas.

Cairo, 13 (E) - Numerosos membros da Comissão de Ar
mistício alemã, no Norte da Africa, forem aprisionados.pelos
aliados

,

/'
Algeciras, 13 (E.) - Noticia-

CHARUTOS INDIOS se e!?tarem as tropas ame-

Cr$ 0,30 cnda um . ricanas penetrando do 8U,,-

CASA MENDES, este da Argelia para a T�
--------------------------

'

nisia.
'"

��OIXXlCIXIQ�CQX1DDDDooooocoa

� Lisboa, 13 (E.) - o presi-
J dente Carmona agradeceu
� I
a mensagem do Presidente

ê Roosevelt, que asaegurc,,1
; que a ocupação das colo
i niaa francesas da Africa do
I Norte não afetava c" Sta

� tus-quo
" dos territoriQ� por

lXlOODOOQ ..,..,.,..,.,�- .�...

I
tugueses.

M I W P Cairo, 13 (E.) - AnunCiou-anue agner e au-

lina Shmidt Wagner par- I
se em carater cficial que,

ticipam a seus parentes e
entre os prisioneiros feitos
pelos aliados na vito�iosapessoas de suas relações o

I ofensiva do Egito, se enconnoivado de seu filho Pe-
dro com a sta. Hilda SIlva. tram 9 generais italiÇlncs.

I Londres, 13 (É.) - DepóisDCOOOtIDODOOODDOQ�DODOOCIDDDODtXJDDQ d e uma viagem sem inci-

Pedro e Hilda Apresen- I dentes, chegaram a Gibral-
tam-se noivos. I tar, fortemente protegidos,

I 4 i 38 navios transportes, repla-Fpolis, 12 L· 'l 2. ;

I tos de tropas '.
...._oa:J[]IIfII')DDOICCIXJaDO�·CXX'C1tmOCCIODOCQ)Q

.

Moscou. 13 (E.) - Já está
CI<iARRILHOS TALVIS

I
a 15° abaixo de zero. a tem

r$ 0,40 cada: Caixa .,Çr$ 36,00 peratura na zona de EstQ-
CASA lvlENotS linil'odo.

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


