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100 anos (de paz H·:~respeito 

INDlANóPOLIS, 4 (UNITED) - FALANDO, NA CONVENÇÃO ANUAL DO iNSTITUTO NORTE-AMERI

CANO DOS ADVOGADOS, o CORONELFRANK KNOX, MINISTRO DA MARINHA, PROPôS AALIANÇA EN
TRE OS ESTADOS UNIDOS E A INGLATERRA, PELO ESPAÇO DE CEM ANOS, AFIM DE ASSEGURAR AO 

MUNDO O RESPEITO PELO DIREITO INTERNACIONAL E A UBERDADE DOS MARESo 
.elgrado , quem ••• .Que barbaridade! p •••rl\ I,ollilr,~s; " (Unlted)" - Aa

Xo\"~ 101'((1](' , ·I ([1l' ult'l's) -  ;,1f.I"",• .i"[or"'''çõ,,••la· Euro-
O SI'. :\lal'lin "\gl"olls li y . ( '1)\ "1' '',, 

1m dN:lnrlllll {IUe aUII,~eDtóu,
] J o]lll en (( ~ da N. B. C. ('!li ,\ng-o 

t'HJlsi4h~rll\'e'flumte, a :o...13 del'a, l'it alH!o inr0\'1:1;H:lJ('~ fidt'  utns de slIhotngern (! . IRO\'hIICÍl 
di;";lla~; pl'{Wt'!lPlllf1~ 1\" ~ori:l. IUN nrJllndu,.; mil todos O~ paí..o Es[ado
tledara que os p:!l'i1'llll'disllls seIs ul'uJmdos ),elu "eixo". 
1'I1SS0S qlll'. st'~I!I\flo 4) q\l\' SI ' I,ulldrm" .. (I : nit.~il) - I;'
ale~oll. j'01";II11 lalH:aclos ~.Jlhl'(' ;\ o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA (·I"íj.j(·;a n "Ulluçíio nu S~rvjll, l'Ie
Hulg"úri a, Pl ':l1l1. na n'n lidadl', 
)Il'j"iOlH'il'oS th> ~l1t'lT a Diretor-gerente: Altino Flores ;.\'lIlItlH illl'OIomll 11m desluLCbo 

1"1"SO:-;. 
III'O(~I!d(~lIf(\ d«! ,,\nglírn. O me"'·

('uptllrado!; pel a;..; f0 1'I.,:as rtl1l11' 111ft dt·sJIIH'lw I1I'irllt:L IIIU\ os JI-nas e colol'adns I'lll adtlt's ;1

)('lllitt's (' rll1l11'1lIJK. 11'11(10 sido N, 8363
ANO XXVII Florianópolis- Sábado. 4 de Outubro de 194: 11'lIlli( '''lIl1wn~nrnllJ Jmml,ar.Jear 
B(!)j!Tllllo, )U'Jo 111', se (IS sérdosobrigados <l sa lta l '('1l1 .. IH pal'a
Iwsisfis~wlII (~III !'ôIlUS llthjdade~

{J llellas, em 1(~\Tilól'io 1llllgal'o. 
11·!'I'II..isflls.

(,1';~~~I~I;~~::,I;:'~~I;i:,\';,~', ';'1:1:;"',1:;';:: "Blilz-krieg" medíocre lOs ~Iemães sera~ derrot,a~,~s 

,,, Illlde. , ,, alem". , ""''''·'''''1 I IN J)IANüI'OLlS, 4 (UNIfEl)) OS I~SlA-000

])]'onW<ll' sC' ll t illlelll () hOstil '" .'\'1\ ;1 In !'qll!', ,I (111' .Imil'ph I('[1 lll i li Iw ('1I!1'1' () rio J)ni{'IH'1' e l .., T ' " 

nús~ia. 11;'. Il lll~ú";a. ,> "a r ao "" lIn. "'"·'''''1'' :''''''''''' "a [·"i· '<llIU'\"'V ". " lIIh~"'a "s al'''''fU''\OOS UNmOS, POR INTERMÉDIO DO SECRETA
~;~~'J~,:':~O\':~:tl~'\\~'(:'I'~:n:l'II;~:;:a l l;\\":;tl, :;;1 .;, ~:·:;:~.~.:l, li;( [ ';.lj~: 'i: l( \ila~:;.:~~;:~~II~ ~::::ll:i,\,ll\\ , .'j\II:,:lr;: ~'I '~I(;'I() l~\<l\~nH\\I~l, RIO IlA MAHINIIA, tOHONEL FHANK KNOX, 

RÍls~hL !l;Il"f'C 'P 11 11 1' )',' \-, 'rir il 'o l! jrtlWo;a ;::::,.1 ;~'(l)\~~:~I~i'llJi~~~Jd~:I::t:ll;,':'I(:'I':; : = REAFIRMARAM, ONTEM, QUE A DERROTA 


Camisas, Gravatas. Pijame ~ ::~l (":' ! I:;(i,~~~i :;illi'i~ I'~1 r(:~Jr~ :~ :~'llllg;:li ~ 

('\liMeias das melhores. pelus m ~ m,':, l' l)ll~írl,'r:t r ([I'" ('~~i1 :/;'~~)I)( ' :::,~~::~ ~; ' ;~~'II. I (:;:J~::,~;::f;,;::~~~= DO NAZISMO FAZ PAI1TE IlA POLITI(A NA.. 


c~~Á~Eios:.."óR,~ acf,~i~n~l~i !'1I"'" 1'."",.. ,,', ,..nga. ,·.. Ia· r, ,,, L .. " , ~ , ,. pOlll"" pare."" CIONAL Al\'mRltANA. KNOX FRlZOU tATEGOj) 

11\' 1) ~11o-!l('\(l nh:;I'I'\·<tdo p o r ~('l', I <l1l1bplll . o aV<lnc;:o al emao 


O auxilio á Rússia I""'·!!''': '"... "." oi" 111""";''' das 1111 i""-III "a_ (·a,."Ua. ollde as RU:AMENTE QlIE OS ALEMÃES SI~R ,\O UER

Londres. :1. (t". P.) _ . () mi - 0 pl ' l'a (:( H';';, (O\'!~()l:.- ;;I ' IlW.IS a-I O P(' r:j(:()( '~ IIao aC'llsall1: I~(}I' ('01'- ROTA O 


llistro dus infnl"llHl '()<'S. fil"o HI'I'-I :'('tlllladn !lO;; li!! IIll O~ dHl ~ (' 10 . . () s(.'1o .. ("a!':u: tCl'lfillt"O tia \ • D S. 

dan Brad\l~ n. Ilt'( ',I:;i UH a(;;.; 'HI"-I ::~:~()P~lr: 'r(;:;:'l ~;:~ : ' a:l\l~',~:I:~~ ' II ~I,:I~ ~~~,-l\l"l('~ , 


1 oi - - l'~'SpO!Jd('lltl' ;; dt, Impn' llH:l 110\"-. . I r"'" ,0 1 VE- ND- E S-E-- =---....---------------...-. 
~l~-~:;~(;~~~-~~~H;~li((.~~H;):~:al\II I\\~I:~ 1I :~1;1\1~:'~~':·.(:::!1\;~ :1!\(;!;;~~ :~'-~.~,;1:~/;:::::i~ I Por Ilreço de OC:SiãD. ven- Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em 

fila ("on;;tI\l1l', li a lIlalOl'I<~ .d(.)~ I.::h:II·"I)\· f ' (' rilll(~ia .O\l ,~ind a. de se a casa de negócio à DO NÇ

\~~.~:~~ ~) \\~ll~, g ::~,\l;'~'j;1 ~(;I:;::\~':~~:~ It'm lodl)~ '·i,· :-. . lll '-~.;, d, ' ,lilO- rua AnUa Garibaldi. 77. Tra- E AS DOS OLHOS 

] .....1 ' 1111'1110. pan'("(' I[ill' lHlO ('~1a PIl1 tar na mesma. Curso de Aperfdc;oamcato e Longa Prática no Rio de JaneIroSU('I'111('IO se UI'l'lIlwn':1. pnnpH' ("urso t ua l{lll'\' d,'ssa:; of"Il:;j - ___ ______1_5_V_.._5 
"grGllt! l' p:l1'\(' do qu". I'~p('l'n~ I \;IS. I 1 - Consultas diariamente Peôl.,.mrd••~.hdõ.'sd'I'5 lôD, áISs lh2orh.osr.' 
yalHOS dos E stados Unldns (':--;1<1 I I 1 KO 

~~~I~~a ",~'!n'int.1o a~I 'I'H p:l\':t a l'i~J\)I::'l1:\\(;:;:;::'~!l'()~ :~~: ~"~~()(~'~~lt-'~ I,\{~= gua a lev CODs u1tório: Rua .10ão Pinto U. 7, sobrado - Fano: 1467 


IlIll;':;l'Hc]O; \[(1 ("'llll'O estao I ln ),JO:;('OI1, 4 (Cnited) - Des-
 Residêncitt: Rua Presidente Coutinho, 23. 

Iniciada mais uma ddell !> Í\'a: E' a I ,"sie de Kiev u- pachoR da fl'en te illtli('alll que 


\,,: grande batalha \' tlnçtllll h'lIlamel1te. OS 1'USSOS a !)\'t';;sn() das tI'nIHI~ alemãs 

' (I"'l~.' <,. ·
Londn's, :{. (r. p . ) -~ CíI'I'U- ad llli t i l:am \'\ ,'va(,lIac;ão de Po l- (]· I:~ 1~~.·,le~al"I'. e]:IOI\c'.•)"lé,t,ia~lêl',~tl."i.Cy~" à . Os ~u!"enos são ISérios revéses 

los autori zallos infol'mam q w ' 1:1\'<1 , !> l t Uac a a 1lll'1l0:; de m eio ÕW.~ )'f()Se~~z:~:~I~~s ~ _ A :\Ioscou, 4 (Reutel's ) - A 
se inicio l\ outl'a ~\"aud{' ba t tl l ha f-JHGB:êa"7"jt:~~"flI!!i"I!V' 

J á.úto loeal llliOl11l0U que os l'áfl!O local anuncIOU que asna fn'l1t f.' de- !"','ll il1 f!: I':Hln, 

('ontílll l<\
~-IOS('OIl. :~ . (H.) - .\taques germâOl(os eOlIt I a ItJo~)as do m,ul cchal VOJ~ Leeb, 


Udessa e LeIllugl adu eunU- fllH ( ombat~ 111 no setOl sudo
tenaz a luta em iOl'110 de l..{l- Loteria Federal 
lluam a seI JcpP]l(los, (Olll este úa frente de Lenlllgt:ado,

nin ~nl<lo. H.('llO\'al1l-~( · f)~ ala-
 HOJE g l aneles llerdas, paI tkllIal'men- 1pel dei am, 110 deCOll el destes 

<) '01"",,,.,,,,,,,. !"h. ,,,do:~:;:~II~ ~:~l\:~(::~ 1 1 - ) NJT(. .3~:~~q (~(~:~~~~i~:Il'lil(\ 1\.1... .:' I J ' 0(· · ) .U''1 lp pala os lllU1ellos, que so- Itltl~llOS dez dias, nada m enos • "'0,,,"'><1010',,10 

Ll"llingTa!lo. 11 [1pan'lllo~. 7 l' i1. ........ ~_::" fi em se\'ülísS llnas halxas n as de ,,00 Janças-llllllas, 400 tan
dos llllais ahntitlm; ('111 I'olllhr!lt' ( 1' l('un laS ele Odessa, na !lente qllcs,J l7 a~tos-bl~lHlados: 200 

eos quatro r~' S1:11l(I'S ]lplll fo;.!"o Inteiro. 1201000 -- Vigéssimo, 71000 1lIl'IHl!ona! :J~I~~\~es ~e~!~'a~~IO::~~J"~:m ]I:~ Refor~os para Singapura 
das hll ( {'ria~ a _ ___ Rua Felipe S<hmidt (Edifí<io Amélia Neto) Hão tem telefone Sen6ora! Para 8S suas 80- < Si ngapul'a, 3 (U. P.) ~~_PI'O_,,,_i-_a_("l~'~, 'am!IO de batal ha, 

brempsaR prefira o PUDIM A emissora aCl'escclltu que cedentes da Inglaterra, chega.. 
~~~"~?1'l....' MEDEIROS. Sabôres delicio. já se rl'gi s taram IlIllllCl'OSOS ca- l'a1l1 a êste porto novos refol":"Doenças dos ouvidos, - - .d • ~os e diferentes sos (h~ disentel'ia c gripe entre ços deartilharia c aviação.nariz e garganla OJapao nau po e mais ' . as tropas gel'mânicas, conse- As alltOl'jdades eivís e rnHi-

Dr. NILO VENTURINI ••• Infrutiferos OS b~mbardeios f)lll'ntes do tempo'! condições t<,ll'CS l'ealiZaA1'a I~l imllol'tant~s~ 
t·h;l llgai. ·i i t ' ]lil ('t!) ,. l ' ln 1'()JTI'Spoll tlt'll te japunês, digno aéreos de Lenmgrado dt~ \'ida a que estão s ujeitas, sllua eonfercncla, da qtla.I , : -~~-

AS9istr-nte do PrGL ,1. 1(6s do lll:liol" (' ["I"r\ílll, ]'(' \'( ' 1011 IPi! ' I) ;.!O\'r' ]·lIo ll íp'Hli( 'o 1' ~lú \.(,ali-I Londrl's,4 (Ih'utel's) - A - --'I'da trum;pil'otl, Estivel'um- ,pre
do Rio de J n neiro , ;'WIlrlll lodo~ ():- ..,,1'111"<,'0:-: (I,,~:-:i\'\'is pa 1":1 n'·;..::u(' ia r ('Olll o maJ'('- rádio l o<:a l õ.\ll\OI('iOt\ quc nos Comprai na Cf SA MISCE sentes, o Sl', Duff Coápe,l' e o

E" pecialisHl du D t> partB I ' I ('I .. '·1 ' l I L ' I S LÂNEA é saber economizar' almirante Larton, . 
m~ntc de S!:!ürfe pú hlica II('!!H, ;. . \::::: ~;;t;~ I -~~ ·\':; ~;.'l ) ,_ 1!l ]'r l\'lllll-SI' q IH' n ~ íll1 :H:â.o iH (ema 1~~ll<~;~('~)~ {\,;\;;~~~~ll::~~~ :~O;I~\~~= 

de Florianópolis. 

15
Consults8 das 13 às ;~:~a~I';:!" Ü:;('(~'i:::; I \~I·;I:II:~;I)'i'II:~:::,~:;~('(I!~(' 11('i: 1 I[a r,llla (lI' ví\'I']·P;'; t' de ~~~:~:;~J11~~~('UI)~\~~~~l~~~~~~~:.~, e~~ 1.==.11...................-. 111 


horas, - Disriamente. \ 
Consulto R, -.- - ------ .-....:.. tensã.o de tCI'l'CllO e numel'osas. · · TrajaDO 33 TENH A J UI Z~ O IGuerrilhas russas i' l'o, ições forUneadas. om a l." - _. . . '.Sobrado .. h d & C bos os selores, A m esma Cll1ISRes idência H. Esh>ves 

:\ Jmwou, ,I (U('lll ers) __ S~- I Mac a o ia. ;.;ora a (:rescenta flue as tentati- • •Junior 135 - Te!. 742. 
g'lIndo anulH'íOIl a r údio ]0('a1, \'as da Luft-\Vnffe, afim de Ob-.. GRANDE CRIME 

I fj' III ~----- 11lH do~ grupos de g"1l('l'l"ilh(,j - ! Agências e ter a hege l1l0~lia aérea na á l:ea I '-- ... CASJ\,R DOENTE 

, 
Grave a situação dos alemães l'US russos quc opcram na l'e- \ Representações de Moscuu, tem custado mUIto a .. 

,. t:lg"uanln illími~a {'Ollscgllin ; caro, a lém de serem {'ompletaí FAC' -"XAME ME DICO 
Est.o(·oIUlo, :~ ( t:. P. ) () f'xtl'l'ln in:ll' "árias eXPcdiçõ.es ! C.i.. .,011.1 - 31 mente inefieazes. . ' 

jornal .. J)a;!;\~ll;'; :'\ill' , ft'l'"' i n- alcmã~, nO 1]('('Ol'}'('I' dos ú h i- I RUI Joio Pinto - 5 Os aviões atacan tes ~\llrox i- • ANTES DE CASAR-SE E 

f 1 11 . IllO~.' 10 (\ias. ,"1(" "1',','"'." ,],, 11 [ m.am-se (la. ddad~ em grande 11
Ol'ma {e (> "SIIII[IIlH ql1l' () lHa- ~. . F lO R I A NÓ POli S 
1'('('hH1 Vo\·o!'.hil n \' 1\to"pll(',ull'OII ::\\J.11 ,illa-I!:c. ..l, ,'o :.\{:'oas .l~O :; do:.dyO,,~ ;~~:~n~~~~!)~\~!:~ ' I~~~e~~~~'c~: d~~ • . _ ( TOME O POPULAR,
1 .?~,'~.·. a':.II~ ' ' ...... 
vioic-n w ( ·O tlU·tl. -OfCfI:> iql no sc - '-" ,~ -'-' i Sub-agenle. na, prlncl.,.I, ~ _ 

tal' de L cnigTudo. tOnluu(10 ;;~:~~~ . (~~~'~Sa'{'a(~~~S~10a5 oC(~amSlla2°o-, '11 muncípio. do Estado. ~~s~~r~:n~~~~~;\l (;~~s~~;b:~'~;'= I DEPURATIVO

gra\'Íssima a posição dos aJe- t,; 17P. - , .~:-:: - ~> ,=' " . . - ~ ,;'~ 

- . uI " 0" g lll~lTilheiros ullOUCl'al'am- 1 )'e messadas causam danos re- ELIX[R -9· 14
i'; ~~~~~S~~:~n~;~'l~lme :e~\Se:~~1 :1~~~ :.;(' ele oito motocicletas, que Aprovados os atos duzidos, I ' ,--' '-,- . ' - - ~ .: 

t ranspor t:n'um documentos . I de Roosevelt Acrescenta a emissora, fi do ° d n almente, que já foram aba· A SIFILIS ATACA TODO .OO-RGANISMOEt-Sao mman o 100 tanques (aplurados \ \yash~ngton, 4 (Reute rs) .- tidos 173 aparelhos a lemães I O Flgado, o Baço. o Coração, o Estômago. OB • 

L ondres, 3. (C P . ) - FOIl- :'\'1 . ' ~, _ , ._ A_Sub-Co~lIss~o das Aprolll'Ja- nas diversas tentativas de Pulmões. a _Pele., Produz D4~es ,de Cabeça. DOres 
tes atl tori :t.adu~ <tfirmam flllC::J.S ,OSl:OIl, '! (l.J1l1te~~ JufO! çoes da Camata dos Del>uta~~s bombardeio à capitaL _. nOA Osso8. _Reumatismo, Cegueira. Queda. do Ca- I 
iropu:; sü;;iéticas r:::~u p0rar<lm ~na-:: nas ;Oln~s Illlll t,Ul'eS que lapr~vou, sem nenhum~ modlft- belo, Anemia, _ AbO~rtoi1e -f8Z ÔI1 indivldu08 idlota8. 
o domínio da estrada de feno IlUnUli í..a jhm'aA~,Q,s maIs de 100 caça?, o emprego, feIto pe~? CASA MISCELANEA. distri· Inofensivo' ao --organisli1o;:_·'.A agradavel 
Leui ngrado-l\-Joscou. ;..',',I]l.q~lnC,S "ogle,. ::~(]a,','e.',c,c~,.sa ndaa gf',.'gean,t,c I~nl',e]sll'O~eesntdee n(loÓolase,.yeCs,ltd>edeac50:fJrd"ol ouidora dos Rádios R.C.A. VI· • como um>liriôrc 

" ... ... <:lo.. - ~ cloro Válvulas e Discos. - Rua O -ELIXIR 914 e'8tà ', 8prov8do' -'p~io D,N.S,P. como 
Efttregaram-se aos . tesca eontra-ofens iva do mare- com a lei de empréstimos e a1'- Trlliano . 12, • auxiliar nó tratamento' da SirIUs ~ Reumatismo 

russos dlal Budienny. l'e11damentos. MaiOs de 3 mlolbo-es .. .da me.oi. origem 
Moscou. 4 (nentel's ) - AI " ...F..:LA:M CELEBRIDADES MEDICAS 


rádio local an unciou que. no Moscou, 4 (United) - .Os. ~9~r~:~;~~~di~ib:: :e~~: g~d::rd!~tr~R ::~~r r:: 

~~co;l:~I~a~o\.~~~~~~O~a~~I?a~~~~~ Dra. Josephi:1a S<hweidson ~'~:so~s ·e~t~~a~~:r!~:~~teo~, - ~~. ~~e~~~~D:: 1~~~=Oàp~~ f:c"t,e~':~JDoO =~ ~':bll= 
inúmeros soldados' Italia nos " jornal do exército, escrito em a" prlaüa ' 11(,111 em ..riu de DO oombate • IlIUla, quallda
pertencentes à diyisão, .. PaS- M E O I C A a lemão, no qual calculam a~. lU" maolfestaçl)el) o. relul- de' que frequeotemente a· 

~,I~~~"6i~~gr~'~III~ ü~l e7 ~;~n;~~~~ Doenças de senhoras e crianças. ~:::a:liJl~Õ:~s~~s :~:~:spa~: . ~~:·I~~mr:~~~oa~~~::~~~:: :;:t~=a~: :emt~~o~: 
mento de iilfantal'ia, 'rodos ês- CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 1'1 horas os três Ilr!IIle iros ineses de lU':; . Dr. WublallGa F.mlra PInL Dr. SU'ltItrI PUlU. 
ses prisioneiros entregaram-se Rua F. Schmidl. 39 (sob.) ta, ou seja uma média de .• -".
yolllntariamente aos russos. 33.3ÕO ll!>mens ..pordia. ."__11______ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:a,','e.',c,c~,.sa
http:1.?~,'~.�.a':.II
http:eXPcdi��.es
http:l�,t,ia~l�l',~tl."i.Cy
http:n'int.1o


" 
ESiâilü':' S:lbütlú, 4 tl6 Oiltilbiíl ~c 1941 PStt_ mnr 

Verdadeira qu,~iITla de mercadorias
I 
Apezar da alta dos preÇOS, A CASA DAURA, resolveu vender exc'epcionalmente durante o mês de outubro, l odo o seu grande Stock: PE · 

'lOS PREÇOS ANTIGOS, e muitos outros artigos com algumas reduções; .Todoo nosso colossal Stock, será entregu~ ao públ ico, durante o 

mês de outubro, por preços espetáculares, Chamamos a atenção de nossa distincta freguezia, .que os p reços abaixos c itados, s1l0 mais bara · 


tos do que estão sendo vendidos atualmente na prÓpria fábrica. 

TECIDOS DIVEllSOS Seda pl kimollo, 5$800 


Luizine em todas as corl'~ rnt. 1$500 Cobertores para solteiro » 12$000 Seda PI Kimono, 8rt. bom. 8$000 

Linon liso, em todas ns curtos » !$500 Col eba branca PI solteiro uma. 10$000 Gdbardíno de seda líza, 8rt. pesado. IZ$(í1l!f 

Linon estampado » 1$800 Colcull de bico PI casal » 18$000 Granité listado, art. bom 8$5000 

l\leio linho estampo lindos deloif"nho8 3$500 Colcha de bico PI solteiro ~ 14$000 RomaDo listado. 7$000 
p 

Vai! estampo de 1 $2, 2$, 2$5, :1$, e 3,s000 Colcba Reclame. Pl solteiro 7$000 Uivré pesado. 	 10$000J) 

Fuetão estampado mt. 3$5001 Cobel'tores pr bêbê de 5$5, 6$5 e 8$000 Veludo Chí[OD. mt. 55$000 

1,'1n, rquizetti estampado 2$800 Brim Kaki, superior mt. 3$200 \sed8 PI camisa, 8rt. bom. » 8$500 

Opala liz. ~$200 Me,clu, IIr!. hom 3$000 ARMATnNHOS E ARTIGOS PI HOMEM 

Opa.!a tipo Suiç.a » :l$,:!QO! Colcha de veludo PI casal uma 24$OUO I Captls de borracha pl senhora, (saldO) de tOOS por 3Ô~QOO 

Cambraia estampo dezenhos novos de 3~ e B$ZOOIAlgOdílO 121 peça 12$OOO ICapas de borrechas p[ homem. uma 85S~OO 

Murim de.cor rot. 1$800 Algodão t71, tipo lona, de :20$ por 15$OU0 ·CElPas felpudas PI ft>cem·nascido. 14S~~O
, 

1Crepom p quimono 3$000 i\lgodão 16rg 0.90 peca 19$000 Hlu,.' Swing, novidade. 10$(O~ 

Chitão superior 1$800 Brim enfest[1do, larg. 1,40 mt. 1! $000 ICaccisa soce!!a leitO PI rapaz. 4$009 

Fouilud p; quimono J) õ$OOO 1 corte de caRemira CI I gravuta por 70$000 CtHniEHl CI reixo PI rapllZ. 4$50.0 

Chitão granilé, largo O,SO » 50$200 Guar[li~ílo 1>1 janta.. 140 x 1411 lima 17$500 Cllmhm cl ~ejxo PI homem. 1)$500 

Cl'etone estampo PI quimoD<J » a~ooo Guarnição PI jantar 140 x lHO » 21$OOOI,logo de {lOurO Pl rspaz. um 9$500 

Zefi:, Superior de ISS, 28 e 25200 Guarnição PI jUDt'lf 140 x 2:30 a2$OOO 1.logo de couro PI IlOmem. 12$000
I> 

'rricoline cores firmes, PI pijHDlU roL ;Q)500 Jogo de renda PI quarto (7 peças) um a;'l$OOC ' Suspensorio de seda PI homem ; 303000 
Tricoline de algodão » 38500 SEDAS suspenso rio de elastico PI rapaz, 8$OUO 
Merinó Metarazzo, larg. O,SO » ,3$600 Seda Façonné. mt. 3$000 MaletaR de fíhrolite DI colegial. de 5$. e 6$000 
Tecido CubBno 1$800 Seda Laquê.•rl. bom. 4$500 Pasta de couro legitimo. de 13$ e 14$000 

· Fustão peIucia em cores • 35000 Ta[etalino pl combinação. 5$000 Sombrinha de seda cI cabo comprido. uma 30$000 
Tecido PI colchüo }) 1$800 Talet:i li7.o. 6$500 sombrinha de tríc cl cubo comprido PI meniDa 13$500 
Tecido PI colebão, IBrg 0,80 2$SOO Taretá Xudrez. 8$500 Sombrlnhl! de tricoline PI oenhora. 14$000 
T l'cidO rI colcllão, larg. 1.40 4$COO Setím Lumiére art. d3 t " qualidade. 10S000 Liga de borracha PI senhora. 1$800 
Brim escuro PI calça 2$000 ISeda lavrada Pl combinação. 9$500 Bllhudores de organdy um 4$000 
Brim desenhos modernos ;)$000 .5eda lavrada p! combinnção. 6$800 Talco Rosa. 1ata :-3$000 
Brim tipo linho :1$500 SuUanila p! combinação. 6$800 Sabonete Ufebuoy. um 1$500 
Brim tipo cascmirn :: ~$800 Seda grnnité, 3rt. bom. 6$500 sebconete Gessy, caixa 4$300 
Caroá PI ternos, mais resistente que o linho » 1 1$000 Seda Point à Jour. 5$500 Pasta Kolinos. uma 3$300 
To!.\lhas PI rosto, de 2S) 2$n, :\5, e 4$000 Seda de enhada, art. bom. 7$000 Mosquiteiros CI .i I metros . um 65$000 

HToalbas Alagoanas PI baobo uma 8$000 Lingerio estampado. 7$500 Mosquiteiros cl W metros. 70$000 
Toalhas liZ88 Pi banho 1> 5S500 Seda cstampada, larg O, 80. 7$500 Estojo de chicara PI cnlé. 11$000 
Tecido p[ cortina, larg, 1,40 mt. 5$800 Seda Xadrez com bOla'. 8$000 E'loj" de chicara DI chá. 18$OOC 
Tecido PI reposteiro, largo O,H) de riS e 0$000 Setim de seda superior, larg, 1,40. 25$000 Malas de Hhrolite, tam. 60 c ent. uma 24$000 
Cobertores x :.. drez, püra c»I' td um 24$()OD Seda estampada, lindos dt'zenhos, 10$000 Malas de fi'Jrolite. tam. 70. cento 28$000 
C!!bertores xadrez pa!'!! ~ (l lt ei r n ) 17$00°1 Seda ~stampade, padrões exclusivos. 12$000 .Iogo de couro, art. fino. PI homem. iSO$030 
Cobertore~ para caRal ~ 15$OI!0 Seda .~st8mpada. natural legitima. 5$00() Lã Linda em todas as cores. novelo 13000 
Recebemos variado ?,ortimento d", camIsas, pIJamas e cuecas, das melhores confecções. Possuimos o que ha de mais modernos 

. em gravatas (Tipo Argentina) Meias p! homens, senhoras e crianças, das melhores fábricas peios menores preços. 


Fat;: il m ~ua s compras de 	tecidos perél o verão em nossél CrlSêI, pois vendemos sempre artigos da meis elta qualida

dI?, peios menores preços da cidade. Não se preocupe com a cite. 


Compre os seus artigos ainda por preços baixos na grande venda de Qütübrô da (ASA DAURA 

A R U A FEL.IPE S C I-IMIO T, 19 


, r .Peças genuinas MO 
Procure os novos concessionários: 

Tuffi Amin &: Irmão 
Rua Cons. Mafra,54 • Fone, 1561". Caixa, 117 

:;OV-18 
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- e f!!!DO- Sálílldo. de OntlblO de.J9~1 s 
4 r 

'De arl11as na l11ão 

NOVA IORQUE, 2. (UNITED) ~ SEGUNDO OS OBSERVADORES LOCAIS, TODA AEUROPA OCUPADA 

PELO REleH NÃO TARDARA MUITO EM ERGUER-SE DE ARMAS NA MÃO, AFIM DE LUTAR 
PELA SUA ··INDEPENDÊNCIA. 

AVISO AO POVOCATARINENSENotícias de toda pa·rte 
Linh. direta Porto Alegre~Flori.rI()poli,Acaba de S('I' recC'bido no:.; 1'('(\0S l1ma ial'ial'l1g:a, IpIHI0 llas foi ('onvicln<1o a lOIllUl' lla1'te no ('01l10 11l111íl;ão JlpJas ()OllLíIlIJ:l!4 

;'i Rsfac}os-lTlIl{lo" o I('xtn c\e' 11m c'OSla:-; uma l('t1'a "V". () C'O]'O- NO\'{l ('on,,(']110 ::'>:adolluL em tleI1l01lSII'!lefJr)K {' ~l('la1l1aeõül': iL 
ap(!10 quP está ('irculanflo clan- agr;lIlt'i'i'lI ao" Ojii'- Liâo. De\'ia KI'I' apn~f.('ll1.<Hlu ~l ('!!usa dos ~1iarl()~ quan(1o OH Empre,a Jaeger & Irmão
destinamenle entre os pairi()~ {'!lI'I'OS c;lloroS:I1JH'1l11' \' <li,;sl'1\lhll~in como rCjll'esentlllltl' llOIl1Ilal'111'j!"os Hl)arl!('Plll 110 PK

tas llOl'lIeglH'SCS, (' {l1I!! l'l'SJlOll- I'll\'ioll Illll lema ]ml':! !()elos Oi-; lla ]iopulac;flO ("atli]it-a du Vrall- JI'1(;O, 
 Saidas de Florianópolis às terças e sábados 

de nos seguintcs ter1ll0S ús (('11- lrnll:ltltadm'('s f'11l'OlH'llS: '"Tra- llão-m'l1pndn, da qual {, Saídas de Porto Alegre para FlorianoPolis
(l 

tatiyas, tanlo dos "Cjnislillgs" h;llhl'i soh () sj.~I\() da ulrtanl~ '"() nralH!t' HIlhí1l0 dI' às quartas e sábados 
como dos nazistas. IP1Hh'ntes a gn . ..\ Inl"til]"ll~a \·I'IH""l"Ú". t, lamb{'ll1 nwmhro di) Saidas de Araranguá· às quartas.
fazür ('om q\lP n .KOl"lH.'ga SI' <1- i '., I Jll'r.:.';1lnl(~ll (,](' ao sáoados e domingos

~.~I!~~'aaOala;l{:'lss(~,~~ ~:~~:~:~l\l~\::~~; I at((,~ I;i~! I I~,l :~:~;;,\~:;>\\\I()I.I~·:II)Jl:~a(1 ::~ i 11l:! n'(·l1,~.~ll;;~'i,~II::~iil·;\~:~l'~;~J}/ll,.:;= 
 ·1____Aqente em Florialiopolis, MÁRIO MOURAdeelal'oll (jlH' há o Ih'sl"jo, am- IW!O I'x{'l"dl0 elo "'\''', l1l1 Fr;I!)" '"Is

. PRAÇA 15 !IE NOVEMBHOpIamente dbspminatlo t'ntl"l' (;',1. I" (·Ollfp":-:.'ldll )lf'la 
os nOl'l\Pglles\'s, de I'ombalp- pari;;i(,II~I' l'ollll'olad;1 11,1-: 

rem contra c:'. ]'!!~~O!-' no belo. ::~~'1:'<':_ '"Ih: diz I In-lo ... 


~~~h~l~'l~~~~~:' ~(7~~ 1~~l()~llll~~X~~~I:I~.' I;;I!,:~:,j';~I~t~:::~ ::~'I\ôi(I;:l\::1 <l l;ll;lla\~II~:= i ~1'1'I'i" Só COM LEiiE PURO 
Foram 08 alpluães, t' n:1o o;; di ' do lJ"ah;!1ltl) s~' 11l1"l11J1I ill-I .\li\lll1"ill\I-;;": !'1ll 1,0111.11'1';;' QllER AUMENTAR A SUA FORÇA, SAÚDE E 
1'USSOS, os (l 11P lH)~ J"ouhar<llll: j""J"i,,!, " ,I 1"',\(11":"1) )'~li\"\II" q!ll' :1.'> ,11!iCl1"ltl:lel,':-' lla"J:-,I,l~ EXISTÊNCIA, BEBA LEITE PASTEURIZADO, ALI. 

1 ~~~~"'~e:~~I/I:~D~{~ln~~'(~Jl:l(~'ll.I~~'ll~ll~~\\t ;;;: () ("li rdill! {: f'rl i1'1'. .\ r,.,"), i"I)(1 1 11 a \']"c' Cl'\~;;\;Jli:~~\f;ll:L~::;I·:;~i~ 
para com Hitlpr ou os l'X(>("!l!O- 1ft' I.iÚll I' ['ril1111t'. lia" (;:il\a;;. 1',11111' ti" 1)I)lllhardl,jo;; a "I"< 'O;;, MENTO PURO E DOTAOO OE TODAS AS VITA
l'es das suas ordens. Assim. a --.-----------~- --------  MINAS. COMO OBTER ESTE RICO ALIMENTO?suposiçi"ln ~1'atHit:.t de Tl'l"llo

nada mais <.~ FAZENDO O SEU PEmDO, PEtO TELEFONE N.ven que pn'texIO 


para auxiliar a Alemanha 1.1 


lnobilizal' tmIos os 110l'l1egllPS('S 1597, À "COOPERATIVA MIXTA DE LATICí.do salão!aptos para {) s\.'1"\"i.:;u, afim fie 
serem cn\'iados para I1lHa lula NIOS", QUE ESTÁ APTA A FORNECER A DO
que já custou ll:l!ltas "\'id:1S 
alemães. e que já se tornou Ulll MICíLIO QUALQUER QUANTIDADE. LEITE, Só 
massacre tão hOI'l'Í\'el. (j1H' os PASTEURIZADO!alemães não o pódelll sU]lorlaJ" 

sózinhos. :\1as nenhum de nós 

se deixará iludir por tal }ln>

texto. Todus llú:'; i' lTli;-;,ii"l·lHi.,S. 
 Operãrios espanhóis para os 
~~~:~ ~:~~~·~~ãl:~·~l~~l'~lO;~~,~'~(:~~ã~ I 
ofcreee},(\Jnos nosso sangue pa- I 

ra qut' o tirano. IWrmalh'<.:,j 1iU serviços do Reich
pOlkl'. 1}r'lIs Sill\'(' () Hroi I' n p:'l 
tria! " Londres, V. A. ( Por Herald I· Alemanha dispensar operáriOS, 

o 
------_.._-- Evans, do British News Servi- ela, que, agora, se vê forçada a 

ccl, para O ESTADO) - Peh) mobilizar novas reservas para 
recente acôrdo teuto-espanhól , satisfazer as exigências da lu
o govêrno de Madrí assumiu o ta na frente orienttal? E, po1''dr~~e~.::;~;::~~~a\:'~\::::t';:';~2:;.;":;::,: As ,,rlf·lcu'~ad8S al",mentl'c;I· asna Ita''"'8"fôreas italianns lWlIpam nl ual- I 

melIte as partps norte' (' l{~sl(' da ! ' i1 compromisso de enviar operá~ Ique ela não podia, de fáto, co1'-
Polônia ("onqnista,'''. Os italia· · Q ~ . . ~:~~~~~'~ :qs~:::~:n:e~'~~::P~~ !~~~~~~~e~o~oe~~~rd~:~~~U~~~
n05, dil grande número, foram i _ ". . .\ :\lllilo pmhor'l nào 110IlVf'SSe 
à Polônia afill: d(' ;';lIbslitnil'_os. _, !,ol1I1r:',,: . rI .1'.1 Elll ('S- \11a . elo gO\'{'I'llD o dllljlll' 11,1' lH;dda(lps i1ll1l(;rtalltps da "sp- trabalhadores primitivamente I a Espanha ficou obrigada a 

divulgada. Como poderia a mandar não sabemos quantos 
- -- --"-_.. -_.-. operários para o Reich. 

para dizer que:~:i:::~~:~::;~;:,~:':,l~,:;:::\:~~,:',~. ~::'\;l:'~'::,\,;':;;::~: :~,':'::~~',::' ~:'t ','~: ;l"::!;:;':i:';:}';'~:li:,: ;~;:;~'.:,:~: "f',::i;ii":::~Ei,:, ::::: ll.l~i';:;:' 1::':,~:'~i;~\,;;;ti:~~~~; " I Isso serve oPeriumarlas Igovêrno de Madri se esforça em 
tativa clt' a11'1I1<1. lHoS aliml' lllllS C' l10 I ollsl'n-a!\o]"('s )lf'll!l(J:, llHO . , ' , 

(}l1an~lo ('rianc.~as 11'- ~ ,lllllli('iad,IS 1'('- <lo 1'1ltllsiasll1o (' lerrOl"lSIllO lH'SSC'S tn's ]laJ- Perfumes finOd. 8 preços ~~:~~~~~~ f:':~~~h~âo~~se~~~~ 

vadas e111 grupos lla]'a 1·!'lI1.'llH'111,·. d":~I'{):III'ntall[;'llln \ dlls 81\111"1' a ~~rr~I:,r~~~oe~~~n..,cI8:er~~!a~. ra:'a os vári~s. serviçosA do 
rem ao fillli "Sk.l!; in \\'''~;\('H' , () 1·("rj]l}I' dI' d:l(!" Ik IIlUa lHl !I<.Í xR.dores aceita-se e execü- RelCh. Sem duvlda que esses
(Vitória no Of;~t('). \'aiaral1l ~IS na (J("'l:-;i;~!(\. ~'l~:1 ql!l' l·iH. illl,lg-ill<l;H]U H!W]W;,; o ta-se c~m prontidão enco. homen?, .l?l'ovave_lmente l'~cr~tropas ~('rm[l11il'as quI' "]1:111'- l11i'11I111"(1 do "I'IX() 11"1)- 1"11,1111'1 ' ].-1" 111,11'1' 

menda de todo e qUfilqUt-I.\ ta~os a fOl:ça,. vao ~~nt~I~Ulr 
cianl na tpla c n'z ('(1111 lIi- :il;h'"~.:~II~·\~·II.'ilfii~a:.;se iSSI~~I~I:;l'fl~~ I lJEFLuxoS produto de perfumaria espe. I?-laquma gelmamca,ll:;!iO]"f',' pala a 

cifllizl!da à preços Dopulare~. t~llto. ,maIS ~ue esta se ~nco~
Compra-se vidros va..zio~ tIa la ~nOlmemente ledUZl

i'i'h:': ·d,·ll1Üpo..;. i;llll0. Iljlll'l". (I'lll lllUitO 
I' dI' fllZI'!" c'om IIS pnisps ~~Bastam algumas destas 

qUI' ns :ll:lq111''> ;t,"n 'os 1w1a:.; Slla8 flll'<.:as ...\1('111 101'- ~ gotas em ~a~a ~arinal de perfumes, só vidrOd artis \ ~~: el~, vl~'~ude do consumo no 
ticos, com rolha ou tamp8. ~lOnt onental e dos consecu

Provi!wriameote á RU8 João bvos ataques da RAF. 

Pinto, 1t B. Bf\LCll.O SilNTA É extremamente lamentável 
com a OClllTêll!"ia I' ,;:1:'i:ii::~,,::~;i1':i;:i:':,~i:::':;~,,::~::i::,', .. :::; ·li:;\\f;;:i:~;~)~~;::::~ji~~~,h~;;:;;;; Vi':: ffi~Ji~i~~~l;~ CATARINA. _ As pessílu!' Ique ~ Espanha, q~e. se diz pa~ssanções ("Ol1lra os 
 ,H"{)~11('('Pll 1'111 \l'I'("l'hilbS as IVA-TRO-NOL ~Gd:i~~iro:t:reDm 9;.e 3f~~7!r ~:~~:~~d~;"eg~~~:.~~Oqu:S!~~~.
das es('olas. {'OlllO >-;1'111]11"1' aqui dizem que 


f)\"t!o;iü\,;,:, ","llIplhalll!·". l'in'll1a- SeH'l"<lS medidas de represália 

A illllignaçf.n lllallifp!".l~(b 1"!11l1 ;Hllli lllnl1(jo..; 1"1)1))111"1';':' ~lb- ,Hlnl,Hlas 1)010s ah,mãps na RUA BOCAIUVA, 203 
Dópolis. nas tem lançado outros povos 

pela imprensa soh ("onlrú]L' :1- Sl.1nlos, Pll11'p f\!f';'; o dI' IFl'all{;a. na BMgka c lia HOlan-1 Vende-se, por 12 contos de 'I na miséria, no s.ofrimento e no.
luto, sucedendo que, ela meslemão, na Polônia. fOl"lH'cC ' Ug-f'Il1('~ ela nada mais fi;r;eram <10 que réis, à viAta, o prédio acima.I 
ma, a Espanha, se vê ameaça

guerrilhas polO!wsa:-... O "liru- para df'S,Llojar {lo descontent.amento nesses pal- Leal, à rua TrllJano. 3il. Dôr de dente? da duma situação que muito 
klU.'ll1' Zt'itUJlc:" ('OI11('nta o fa- ::\Iussolini e l"oloC"ur na I se". vs-44 

uma idéia ela intf'l1sida(],' das ram na um? ]'(,\"{JlllC:ão ('onCOlTCl' vara o aumento d? Trata!" com o ?r. Leoberto 

gravaria tôda a vida da nação. 
to de a Alemanha ser ohriga Há, pois, em tudo isso, .uma 
da a f'lIfrpntal' seg1lnda guer- ••••••••••~•••••••5••••e •••••••e••e •• ~ 
ra naquele país. 0'" tolo~ q~~~~ ~~~o~~:~~~a~fr~~i~~~.~ 
fônicos e Lelt'gráficos ('011 -.....................- Iqualquer parte do m.undo, ne.m 
tinuamente ("ortatlos. os depó

•• •• 'li.. ..e.•. ". ...... mesmo na Alemanha; na vitó
sitos 1Iwendiados. os trilhos ar ria do hitlerismo. Muito· me';' 
rancados é os trens descani .......-.c-.---...c.......... Ilhor andaria o govêrnó· de 
lhados. Além disso, mais de . Terrenos no Balneário Franco cuidando das necessi
100 jornais clandestinos es Escolha já o seu lote de ter- dades do p_ovo e p~oced~n~o ài

• 
$80A$ i

•tão sendo ]Jublicados, muitos reno no Balneário da Ponta do reconstruçao do paIS, pOIS esa-:
... dos quais reproduzem notícias do Leal. As construções aumen- bido que a Espanha .vive· lia 

ouvidas pelo ràdio britânico. : padrões maravilhosos, finíssimo acabamento : tam. A planta dos terrenos acha- mais absoluta carênCia de ·ali 
Essas puh1icações,na sua maio se com o Si. Arf Santos Pereira mentes. Faz pena, na verdade, 
ria, são de peqUúno fOl'mato, que se acha encarregado da O que se está observando nesse;:i das melhores fábricas do país, são : mas outras têm o tamanho co venda dos lotes. país. 
m.um do"- pprífirlil"'os P tr!17.pm 
ilustrações anti-nazistas.Os pa • encontradas üos halcões da e 
triotas que as editam, os repor
ters e os que trabalham 11a i Casa SANTA BOS& i Antes d~a~~m~~~ v~~a :á$~~~ecePtor. Iimpressão andam armados. 

Quando sã.o descohertos , não 

hesit.am em atirar afim d~ 1>0
eler escapal'. 
 : D b 'd d : G~~~~~ s~mi$!:"1 I 

Londres (\T. A.) - O coronel e iàriamenle rece emos nOVl a es e Agentes Autorizados dos afamados Rádios 
Bl'itton, o1'ientador, na campa
nha do "V", ao propor que fos • 

se diminuida a produção nos : Rua Felipe Schmidt, 54-Fone. 1514 : P I-IIL. Il·i SI
1 países {)('upados da Europa, de · durou que os operários cheeos 


que trabalham nas fábricas ~
• . . • VEll\dasà vista e a longoprazó
••••••••••••••••••ii•••••••••••••••••• iIl-__......___s__________......-JtSkol,a pintaral11 numa. das pa
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o ESTADO- Sábado 4 de Outubro de !HI... 
530$ N01l606 rád lo8 tem onda8 curta8 

fi la ngR8. 2 8n08 du ~a raDn8. 
NBo ~ã" mud (> l o~ d~ cabeceira. 

COhslogo g rá tlF.Nerv&sismD DDpnlar na Alemanha Imr,orladur: Engenheiro Rlel.DI.1d 
Londres. V A (Por Francls assombrosas atitudes Vencida a, Ao cabo de dOIs anos de guer~ I res. como levam o dCMlento ao Sab -Paulo -- Rua Prates, 43 

Kmght. do B N S., para "O E~- Franca, 50 a voz da Grã-Bretanha I ra, a sItuação lOlnou-se extrema~ povo gcrmâmco. que nunca e::;
tado ") - Nunca sera CXCC::;',IVO se fez ouvir O povo mglês 1ula- mente grave para a Alemanha Iteve preparado f para os revéses 
afirmar que nada eXiste 00\ 0 si) na .llé ao fim, Isto é, até vencer, Tanto na frente oCidental como O mor,d cnfraqucçe dia a dia, 
bre a terra Os fenômenos se rc- ou ~CI vencido. E. nessa firme na onental. os acontecimentos se hora a hora, dando motivo às agl

p~tem com precisão q ua~e mal e diSposição, suportou os ataques desenvolvem em ambiente de per~ laçôes populares que se vêm re~ 
mática, embora os superficiais, 0 5 indiscrjmjnado~ da aviação ger~ feila contrariedade para os obje~ gistando. 
materialistas, se recusem ri ace itar mânica . Hitler espumou de raiva. tivos do Fuehrer. As perdas no Que surgirá dêste novo pano~ 
essa verdade. As suas i~as atravessam frontei~ "front" oriental são colossais, al~ rama interno da Alemanha? Essa 

As agitações populare;. CJuc taS e mares. Mas a Inglaterra . canç.,lm cifTas impressionantes. Os pergunta rccorcla~nos os acontc~ 
agora se regislam em vári03 pon- con fiante nos seus destinos. cheia bombardeios da R A. F., por sua cimentos dr; 1<)18, A história co~ 
tos da Alemanha. sào indício se- de nobreza e de heroísmo, a tudo v:z. não só l~rOVOC?~ a de3.1~ui~ Imeça fi ~~p~tir-~;, E; COt~,lra ela. 
guro de que. em breve, se darão, rcsisllll . çao de grandes obJetivos mlbta- nada pudera a G€5lapO_ 

naquele país. os mesmos aconte 

cimentos que determinaram. ern 

1918, a. qui:da du imperia lismo 

germânico. 


Todos se recordam do que ~n~ 
tão ocorreu. Após a grande ofen~ 
úva de Ludendorff. que levou ns 
alemães às portas de París. t.eve 
lugar a contra~ofensiva dos alia
dos. ao mesmo tempo que. na 
retaguarda das tropas d~ e~~Kai~ 
ser, se avolumava a onaa de re
volta contra a política absoluta (' 
agressiva do pangerrnanismo. O 
exercito eslava cansado. exausto. 
e a população não tolerava já a 
regime de privações e de sofri
mentos a que fôra condenada. 
Lançado o grito da revolta. o 
próprio exercito não reagiu. E. 
quando Guilherme 11. que se ell~ 
contrava de ViSÚd ao "í ront", 
quis coloca r~se à frente das tro
pas para marchar sõbre Berlim. • _ _ _ o ,,__ • _ _ _ __ •• . __ 

com o intuito de restabelecer a 
ordem e aguentar o seu lrono, fo
ram os próprios generais que se I~~~~~~~~ ~:,~:~:" \ 

(; t'XlTW:: . fa. mílias, para o b nik I 
opuseram a i5so. observand(l~lhe: Ique , üma nhã . ~stt: ci u\1l" r CRE· I 
- -.. "O exército nâo maT('hará. ~arú, (; a n tes d o q ual , us 21,45 J)d,f'j'l eomp:-Hr ou vpnder 
nem com Vossa Majestade à fren~ 	 horas, a el eição d~ sua R~úIlha. uma C-i.~U·.) Peç!l iIÜ{)rnll!~: iit'R 
te. Cansado, exausto. não mar-

I As p eSS03S estranhas ao quadro 
P(~]o teidone ;;Cim!l, 0:1 il

de sócios, qu e haiam recebidochaní nem cunlra o próprio bol	 rua Ül'(·Únro n. 55
convitt:s, dcverüo :1prest:ntú']os 
il entrada.chevismo 'I . 	 iJO v. ·- 4 

E ninguem lhe evitou o exílio, Estreito (João Pessoa), 3 ·11-941 Prh'i1d() dos 
a êle, que fôra. como escreveu HILDEBRANDO LOUREIRO praz~l'es da 
alguém. o no\"o deus. o novo sol. 1" Secre tário. bóa meza'! 

e todo onipolenle. Assim se obs Por (lue? 

cureceu. no velho castelo de 
Dom. na Holanda. o Inventor da~ 
lJuda guerra de tão dolorosa.:; re
cordações. 

Mas aos povos da Europa es
tava reservado 110 YQ cataclismo. 
O tratado de Versalhes servira de 

Acácio Moreir. 

ADVOGADO 
Consultas e pareceres 


Ações civie e comercittis 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 

Fone 1.277 

QuAsi meio lécwo de_t-exls~ .' 
têacla e o melhor reclame 

da prerêl'e_Dela • IUiffi~üüE I
IlWIORl para liw;Jar, fOf CASA ~~~~e~s~r~~lo al~: 
tificar e rejuv~llescer os 30 da rua Bocaiuva. Tratar 	 à 
cabeloa. EUmin .. a cespa, rua Arcipreste Paiva, 2. 
ta!! <::e!lsn r ... ~Qéda dos i 10,-vs.~3. 

cabel os e voltar li cr'f) 
pd"!j,, ~ lva O! cabelos 
brn n~ os. $Cffi Of tingir; 
di·lht!!' vij;or f' mocidade.. 
NAo ~Ollf,~m H!!!! d~ prat=-e 
usa-se como lo~o. 

ORATISARADOS AO AlCANCE Peça.nol ImpAsnl 101)te _ot. cal-
GORILA e DE QUALQUER dallol dOI ubltl.,. • o melhor "10 


PACHOLA 	 L A V R A D o R 4& ' ....., ••• A.ez........ 


.Vld.lo .~ , CQI'MiD 8$000 ,. 
.....-ou ....,~ . 

Bonitos, bons e baratos, Nota: A l\.lagnésia Bisurada aci
CONSULTE O SEU FORNECEOOR 

U'.IIfUriu_aUu'í~IÜft: me rderida acha-se à vendo em 
todas as fal'mácias, em p6 ou em 

ROFECO PLOW LTDA. 	 Primeiros entre os primeiros, ... "......,,-.,..... ..-. '-.0 
RUA GOMES CARDIM, 587 - CAIXA POSTAL 2583 - SÃO PAULO 	 São 08 doces preparados comprimidos. 

eo'o bom Fermento Medeiros 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Rlel.DI.1d


L· 

fi 8STlH'::" Sábado 4 de Outubro d. 114\ ; 

Iniciando as vendas 'de verão 

apresenta A MODELAR 


ao, fino gosto de sua seleta freguesia: 
AS ULTIMAS NOVIDADES RECEM-VINDAS 


inclusive uma nova ~~cção: 
SECAS EM METROS 

Lindíssimos padrões 

Para Senhoras Para Noivas 
BOLSAS AMERICANAS, alta novidade. Mailla ts d e b a · Acabamos de receber uma série de artigos ••pecial
nho. Roupões. Gorros. Blusas de seda. Len ç os d e seda. m ente para enxovais, tais como: jogos de lingeri. fi 
CAPAS DE BORRACHA AMERICANAS. TAILLEURS DE níssimos, jogos de opala- guarnições de cama e m ..a. 

LINHO a 125$000 ! de cretone e granité- Cretones em metro, 

Novidades em blusas e swet&rs de veludo de' seda. Toalhas de rosto , etc , etc. 


Para Cavalheiros Secção de Tapeçaria 
Estupendo sortimento de LINHOS ingleses Aumentámos consideravelmente a no... 

e irlandeses. seceio de 
As últimas novidades e 

Tropicais e Tussors Tapetes, CongoleuDs
bellssimos padrões. 

A.ltas novidades em camisas de verão ! e Passadeiras 

Rádios e Refrigeração 

Para bem servir a nossa freguesia, adquirimos 
grande slock de rádios, das seguintes marcas: 

PHllCO, OlJMPIC e STEWARDT WÀRNER 
. Obtívémos também a exclusividade de vendas, para esta praça, 

dos . aiamadíssimos reirigeradores : 

CRO\SLEY-SHELVADOR 

(poria mágica) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ü ESTADO 4 C1c Outubro de 1941 

. , 

ANGÓRA, 4 (REUTERS) - VIAJANTES PROCEDENTES DE SIClLIA E QIlE CHEGARAM A ESTA CAPITAL. INFORMARAM QUE SE REALIZARAM, ALI, VARIAS MANIFESTAÇOES DE 
DESAGRADO, APÓS TEREM SIDO EFETUADOS RtlDES AÉREOSINCLESES. AS REMESSAS DA ALEMANHA, SOBRETUDO DE MUNIÇOESi'SEGUNQO;DlZEIII OS MESMOS VIAJANTES, ESTÃO SEN. 
DO FEITAS COM MUITA IRREGULARIDAOE, O QUE EXPLICA A fRACA RESISTtNCí..r OPOSTA PELAS BATERIAS ANTI·AÉREAS ITALlANAS"CONTRA OS AVIOESBRITANICOS. • _ 

OS PREÇOS EXTREMAMENTE ELEVAOOS QUE ESTAO VIGORANDO NA ITALlA CONSTITUEM UMA PROVA DEINFLAÇAO E, AO' MESMO TEMPO, DA ESCASSEZ UE ALlMENTO~ 
EXISTE UM SENTIMENTO' DE OESGOSTO MUITO ESPALHADO CONTRA O CONTRôLE ALEMAO, QUE É MUITO SEVERO, EO POVO DIZ ABERTAMENTE: "SE A ALEMANHA' GANHAR A 
GUERRA, A ITALlA FICARA PRIVADA OA LIBERDADE; SE A INGLATERRA FôRVENCEDORA, A ITÁLIA FICARÁ DESPOJADA DOIMrtRIO". 

Vida Esporíiva i DOMINGO 5DE OUTUBRO DE 1941 DOMIN80\. CARTA~ESDO ...DIf 
)JIL"I)j·:Z,\~ I Loteria Federal 

Excursionar5., amanhã, à cio' 
dade de Imbituha o valoroso I HOJE 
"Iris F. C.", onde enfrcntarn, i 
o .. Atlético F.ie.", local. 0\ ~1:IL OON'TOS 
quadro da "bôa vontade", trei·1 
nado como se encontra ntual·1 inteiro, 1201000 -- Vigéssimo, 7.000 
mente, promete desenvolver bri·: Rua Felipe Schmídt (Edifício Amélia Neto) Hão tem telefone 
lh~:c ~~;.~~~~o. fubr1ls u.' e 2. ' ~ "".."''''"',...''''-'''.......' ___..__....____......._ ..._._.. 

com BeUe Davis e Charles Boyer em! cAm~~~md:t~~~d~Jn~lo?~:i~'~~r~~~~~~ ~os~oc~is~;i~~taÁ~~WI~~ IO Brasil deseja ser o melhor. Congomania - lindo Ilhort 

musicado. 


Pn>ços: 2$000 e 1$500
~i~~~o~ i~;;;:~!:~~;:!:~;Ii~:':' p~~~ I amigo dos Estados Unidos Tudo ·Isto eoCe'ulambe'm[I 
segurança de suas jogadas , . . . . Line de CensufIlaliada ao espírito de combati. .N~\'n Iorqu:: 4 IUmtcd): O ~or.oll.e.1 Ant o:lLo MU~IZ.: chefe 
vidade que tanto os car3 lcriza. , ~_Ia f<.lbnc<l dI;' avlOCS do governo b!3s11cl!o, ora em Imssao nO!l 
Brilhantcs~loiros ~- silo os nos- 'I t.stados Unidos, falando, para o Brasil, peja N, B. C" a ludi u <lOS .. • ~ I CINE ODEON 
sos votos!. plan,os d~.que:a, fá,b!'i~a ~,_disse que ".os , r~eurs~s que o B~~sil Trfllantio·sp dt' um Illme de conll'nlO e!';peclI1l, L'SUJO SUR' I - FONE 1602

. .. 1 destll10u :lc:ttH.;l~ f~bnca ~ao pro~~ do lI1tt:res,se du, nosso g~v~l~o pensas as elltradllR ele 1'1i\'01', exeetn u Imprensa, Pede -se , A'A 5. 7 H B I1nr8R 
Despertou ~er alS comentarias !)l-In orgol11zaçao lI1dustnal c 1l1l1ltar do falS, pOIS ° Brlisll nao I 

o de~afio de C:;rlcs Z~ck ao sr. ; ~ksej8. ser 8Jwn<lS o mdliür ,amigo d,a ,Arm'riC'<l do N,orlt', no nos sra, esttld6r~tt:'R o ohséquio de arrl'sentflre m aOR Portei
,M\:lllch de Sousa, para umu[bt:rnisrt:l'1o sul. como, lambem, e pnnc!palmentc. o alnl!!.o mmSI . d' " d U ê ' d 
luta de .box, pois, aqu~k St: iul · I unido pcld riquC'za que po~sue. Pela sua força militar c econÔ· ros Euas Clirteln1S eVldüIDt'ntü Vh!.a uS pela er nela a. 
gou m,elmdrad.o com C'xpres.sões ! mica, pretende c púde construir, desde que os ~eus. a.migos o EMPRESA. Est~ mme não .se rá exibido fi preço inferior, e 
proferidas peJo segundo. I auxi liem. Aparcec~nos, assim, a fábrica brasileira dc motores -, 

Se ~ co.nvi~: íô.r tlcl:iLo,. ll:re'I' como um ôos Cit:IIJl:UlU;; C55c..ciai:; uo desenvolvin1Fnt"() dessa . nao será reprlsado antes dum aoo. 
m~s boa .ocaslao ~c aprecIar re· defesa can~inental, de ~u~ tonto. se fala hoje, _sendo por isso i 
~lllda hha, :,m,vlrt,ude das qua' l que acreditamos em ra p!da c eflcHz colaboraçao dos Estados ! A - P H' , 
hdades prolIsslOn;:lls de ambos· Unidos da Améríca:do Norte. pa ra. a sol ução do referido problema". ! tencao -- recos e orarlos

"os esmurradores. 

A o'ganização do combinado; 
pauli,ta, que di'putu có o ,am·· 
peon:ollu b rasileiro de futeból,' 
tem sido medida de grande im-I 
portância, ultimamentf'. Cnmo : 

preparador da seleção, foi esco · ,
lhiôo o esportista Del Debbio, I 

. d f d P l ' 

~~f~gO no~n~lls~r ~e~b;:dl~tal;~~ i 
admiração, não sú em canclws I 

~~~~,:~~~. e ~~;~u.também nas: 

Em pel € ja amistosa , encen'l 
trar·se-ão, hoje os quad ros "Te
xaco F.C."e"Casa M eyer F,C'-·.:• I 

O crack Leónidas, envolvido : 

em rumOfOSO C8S0 cl)m o "Fia· 
mengo F,C.", do Rio de Ja · ~ 

• neiro, estâ propenso a ser inclui , I 
ddoo' ~,ilF'dIUam,.en·'etneseanoF'_.Cna.~. housmteas I 
vez solucionada a 5ua situação ! 
com a just iça militar, Aliás, o I 
seu pass,e será. adqui:id~ do FIa' , 

:~na~o~ C~~trelm~~~:~~~~s a~~~~ I 
cedores fluminenses. ' 

• 
Na tarde de amanhã, haverá I 

mais um preparo da Ilossa sele· I: 
ção, sob as vistas do grande

b Ifute ülista Fried~nrcich , E' "'ti· 
ma oportunidade para v erif~'1 
carmos as van~:1 gens qllf' m--lqm·! 
·,·u o nosso conJ'u"~' c I 
, "dJ r presen-, 

tativo. i 

_.- ,.-------.. I 

;i:-~~, 
.. oi\ ~\l!If~
\.'" --- "" ' ~,J '2 i.;.;, 

'.'" <).,'h 
,( n~~w.''I"?'r 

! ,!I ' /, ,~~ ..~~~,. -dJ -;:; \ 

~-";::c-"" I : ~' :'í; 
~ _.~ J!'" " 'I i _l!-' 

. . ~fÇ.''.•~!...c~~~~.·.~.•,,.!.. !' 
. ____ ~ 

%

A pureza do Leite 
eleuo"MdoOCteAo',' eV,.Otamse,,~ 

~ nico I fazem com que 
êle seja um produto
muito indicado para a 
alimentacão infantil na 
falta do leite matemo. 

. '" 
. ~\JVi"" S fi. 

l't,\1t. CON~t4.0Y'".... 
1I~"""n ,I\,,,,", ... 

. -"i'"-. ' 
.... .••. ':- !!ih';.-,:1'" c- ,1\ ,,;

ti:~ ~ ,
' ~ ' . .' 

...... .,,-:-::~; ._......'io#,....::::':;:.,:~. j. .... .J

_
iI1!w.,f4:1.tc'!MUfft'd i '\!.'ü,~~;':~2:~:~\' ~' ~;. .., 

--""" • _.__ ._- -- I 


,
•" .. .. '. ' I =s;: ~"'. ~'... ,r"'!AA"A , 
\ d...."oça 

" 
lli: 

ElIMJNA! FOI/TAlECE! av... ft êI , 
------.----- PARA 11R O MELHOR ::" i,- .V.SO II LEITE CONDENSADO ....,.,._.A I: . 

HOIE S Á BAD O HOIE 
SIMULTANEAMENTE NOS CINES: I CINÊ-REX 

- FONE 1581 
REX ....- ODEON ...... IMPERIAL 7.30 ,,,,,••A'. 

I IRENE 
o MAX IMO ESPETACULO DE TODOS OS TEMPOS !: com ADnll Neagle e I~l!yI MiII.nd 

AVISO I'I II CiNE ODEON"

I _ CIHE REX A's 4 e 7 Ho,asl, IMPERIAL 

I A Casa Editora Vecchi Ltda. p. ')$300l A' 7 30 h" 
j leva ao conhecimcnto dos seuslA's 6,30 e 91 30 horas Erteldos. J2$2001p S . ' 30$'3"OSO .assinante.', que. impossibi1it~d[! . '. •• _s u antes ,. I ~eços.....I P 3$"0 . I 500 E··t d 2"900
de contmuar mantendo os pre* r;;;e;;ço=un;;;I;;;(o;;;.=;;;;;J=U;;;lu~e;;,a~= l. ~ U u,,~...S ll__ 1.1) 


ços atuais, aumentará 100 réis ~ 

em cada série de 16 páginas. I -- w "1 11 ~


os novos serao : Vida Social I Ecos e NotíciasAssim, preços . ~;;e ~~~~(~~ r:~~c:e~~lh~~~O~ ~; 
~~:,:~~o :~~r~~'nt~~~~ d~~ ~!;~: I --- i 

I; 

~~~\td~s c~.~s~~ia Ebc:~~'lus~ohlê 
Série duplas, com 32 pági. ---- ---- - I, do teor seguinte: «conhecendo 

nas 1$200. (lnterior dos E stados .\uhcrslÍl'Íos: I O Departamento Nacional do do recurso de revista, dar-lhe 
1$400) Inclusive asóbras antigas. Pass h' d t t r' Trabalho fixou em 6$000 a con' IProVimcnto para mandar que

A nova tabda de preços en. a, oJe, a a a na a ICla, tribuição anual dos odontólogos, prevaleça a jurisprudência de 
d.s veneranda senho~~ do. Fran- para o respectivo sindicato. que na reivindicação de terras 

~~~~t:t~e ~~o~au~~, n~iodiae ~~ ~~~~o!n~~l~.e~.r~~t~l'deVI~.I~j:c~~ O presidente· da. Republica ea'toáb:"gi'.~t~a.aolmde~t,é'ndcOemn"zPaeç"a_eondaimd~
de Outubro de 1941. Nos de- I B G 11 \. d d ' - • 

sr. ce. ,enJaml,m. a ottl. assmou ecr_eto co~slderando. ata Ipia, ou, po r outras palavras, que 

~ai~ Es~ado~ e ~.nt~r;o: de S, A an.1Versanante, que com· de celebraçao naclOna l o dia de o direito de propriedade abran· 

m~~.o en rara no la ao mesmo pleta hOle 70 anos de existência hoje, que assiná la o centenário Ige o direito de restituição e in-


Florianópolis, 3 de Outubro poss~le os seg~intes fi~hos: dr , Ide 11a.scimento de Prudente de : denização, nos casos de violação, 

A~ulies Gallottl. dr. ~U1Z Gallo- Morais,.. 1 dano ou usurpação, in-clusive os 


de 1941. t~l. dI'. Pe~ro <,Jallottl, sra, Ma· " . _ _, Irutos. produtos e rendimentos. 


Rua J5.~gti~~n~A~iEIRO. ~~:i:aa l ~~~:o~t~oat:cr~ ess;:~aC:~, tã:'" d~s~~I~~~a~l~::e~~~~i~~l s~ II Custas na lonu:,da lei». 

AGENTE. dI'. J oão Baycr Fílho. "campanha do bebe'. que cons-, Os srs. Egberto Moellmann,AR·' d Em regosijo pelo transcurso ta , ~e celebraçõ;s e ~olêtas IManoel Vieira de Melo. Valter
U88lH agra ece dessa data, scns filhos, parentes pro· Juventude sad12, e tenl lugar, E. M ayer e João Abraham. to· 

Moscou, 4 (R euters) O e admiradores promoveram· lhe de L" a 12 de outubro, em : dos estabelecidos nesta praça, 
I r carinhosas manifestaçues, entre cada ano. Isolicitaram "f.! Junta Comercia lc le e do govêrno russo autori 

~Ol1 os srs. Harri man e lord as quais, Missa em ação de "n,ia 12 se:~ comemorado o lhes fôsse expedida carta de neIBeaverbr l- h f d d I graças e um b.3ile. animado pelo. DIa do Bebe • naquele Estado I gociantes matriculados. 
. ..,. __-; .... ~~I"" C e~s as, eco "Jazz Freyesleben", desta capi. I sulino, ' .. • ._Iha.. O~ .... a.,,,,.o·amencanas [! con· I . , . '.J d d T" * I Vw,ando em aVIa0 da Força
f~lt:llcia de !>/Ioscou, a, tral~smi.. ta, que Ira a ~,a e c ;iuca~'1 Dia 25 do corrente será apre- A(-rea Bnl.silei ra, passou ontem, 

tirem os seus agradcClmentos a FAZEM ANOS HOJE' sentada em S. Paulo a linda I pela nossa apitai, com des'1 

IIr.glaterra e aos" . EstR~OS Uni- I A exma. Sf8., Erica Grams, peça norte-americana, de enrêdo itino a Porto Alegre, o sr. Sal-
d,os, pelo,~ seus hberalS fome Iesposa do sr. Casimira GnulIs, I ~traen,~(': "O hom:~ que veio! g~do. Filho, ~i:"ist.rc d~ Ae:o, 
Cimentos, Ioperador do Cine Rex; Jantar , que tanto eXlto obteve i nautlca, que 101 a capItal no'- o inteligente menino M u- em sua estréia. Igranàensc assistir ii ccrimôniaI CONVITE~ ri lo José Lopes Silva, extremo- Tomarão parte, na peça tea- da in stalação da L egião do Ar. 

. - .:0 ~~~~~~o :~p~~'g:~no~~ ~~:: :,r~~ci~r;ad~ue~~:o, Ar;~~~~o~m:~ I .Foi posto ~ ~rsposiÇãO doa Pre-
As ftlhas do casal GUldo H k S A d t 'I dores de S Paulo" e a totali- feItura Mumclpal o aSSIstente 

ação de graças pela passagem 

I ;•••••••tI.I!I do 25 aniversârio de casamento
Dr" M. S. Cavalcanti -- 8~.4q de seus pais 

De vo l1a de sua viagem ao . 2-v-1 
norte CIO paIs, reass umiu a sua Poderosas forcas de 
clínica à rua Fernando f\<lacha- Budlenny N t t '1' 
do. 1!. (Diariamente, das 3 àr; Moseou, 4 (United) _ . \ rá- Oas ca o lcas 
fi hs.) dio local informa que o mare- Terão início hoie, no distrito 

6-v.-2 ehal Budienny iniciou 8\1<1 a- de Sambaqui,.ias festividades de 
:;;;=========~ Inunciada ~on!r~-ofensiva na Santa Cruz, que const.arão de 

I frente da Vc:rallla, contra as novenas, barraquinhas e colo· 
Dr. Antônio Moniz IItrovas alemãs, lançando à iU-lcação de UiTI&.nOii<i cr....;;, "a. 

de Aragão ta }wderosas forças. quele distrito, 

MÉDICO 

Cirurgia e Ortopedia. 
Clinica e Cirurgia do I 

~z~-Mar!~a Otero Bott co~vi-
par<:n .es e p~ssoa~ amIgas

:!~d ass""lr~m a mdl~sa que 
a am cc e rar no la 7 do 

corrente, às 9 horas da manhã, 
na Catedral Metropolitana, em 

~~segal~nte's m:~i~asc~~~fa~ dade dos lu~ros reverterá (com ~c;i~0t"dC' D~pa,rta~en~ ~'. de 
de-Lourdes e Maria-das-Anjos, permissão da "Cruz Vermelha IR: ~ IS Ica sn.l e e e~ros 
filhas do se. Eugênio Vecchietti. 
h'b'} d h' t . d D O p. 
a_~ esen IS.3 ad li . cio' 
' .a exma',.sr~~ .' eron ma 

Stlvelra d.e OdVCt.a, ' . 
- a e"ma. sra. d.LetJcla Ma 

tana dos Santos. esposa do sr 
maior Epaminondas dos Santos, 
coman1ante:da Base de Aviação 
Naval. 

Noivatlos: 

I A lei dos pampas 
com Williun Boyd

I 
'I e mul.; l! c:müouaçüu do 

tiería. do 
: O I· d . t . 
i aIH o mls erloso 
I 

I1Com plt!lIJtlll to naciODl:11 V.F.R 


Prec;oe:: 18500 e 1$000 

lmpr. üté 10 anos 

IMPERIAL 
I - .FON.' 1581 .

* As 7,.\0 horas,
,DIZ que me queres 

C.ompleme.,nto.•nntional O,F,B, 
pre(,~of.;. 1$;)00 e 1$100 

: 3' da comarca do Cruzeiro, eu-

Brasileira" ) em benefício do DeglS't e re~olhldo ao ref~~ldo 
I"comité Britânico de Socorros par amen o o agente ltme· 
às Vitimas da G uerra". rante Childerico Hosterno. . 

• i _ . ,
Estará amanhã de plantão alO praz.,r dfl pellZ!ld~ . 

"Farmácia Moderna". à praça l E_OrgUJhO dos confeiteiros 
Quinze . Sao 0& doces trabalhados 

' . Co'o bom Ferme'uto 'Medeiio8 
No dia 1" do corrente em 

sessão das Câmaras Reunidas, Para finados 
o Tribunal de Apelação assinou 
o acór?âo nos autos_ de r.eeuf'SO "AFloricuUura-. â rua ri· 

Contrataram casamento, a 2 de r_evlsta da apelaçao cIvel n. liJla ', 'ScblDidli::' D. 52. D"diO 
do corrente, o sr. João Franco inicio cqm a eleição de sua CRUZEmO.- ' avisa QUI rodas 
Arcos, funcionário do Banco do rainha. Ias encomendãs Dara FIMADOS 
Br~\:lil, filho do sr. Nicoláu Idavam . S;er - · Ielt~s COIR an
~~~~:, ;e~dên~:r~~deSSa!;~~C~ ~i~~~~:d~:~e do TUt:iaião,J ietedêneia. j : .'" .' '- 10 v. - 2 

a gentíl senhorita Tétis )andi- está entre nós o ssr. Marcos ULTIMA '::.HORA 
ra P. M. Muniz, filha do 2" te- Simon, digno funcionario das . . .. 
nente honorário da Armada, sr «Casas Pernambucanas". naque-, Zurique, .:4.__ .......: A troca d. 
Temistoc1es Ferreira Muniz e la cidade, e que foi, agora. prisioneiros ,ferido., que •• 

torax. d.' Jandira Dionísia M. Muniz, transferido para a filial de FIo ia realizar·ama.n~ã.. entro a 
CONSULTORIO: residêntes nesta Capital. rianópolis. Gra-Bretanha e 'o Al.mo· 

Rua TrajaDO, 33. Falecimentos: nha, foi adiada.. Diz.m que
• Para suavizar e rejuve~

Diariamente das lS às Clu,jes: Ocorreu, hoje, o passamento por 24 horas._nescer a pele, héi um pro
17 horas. ' Hoje, às 22 horas, o "Can_ do menor Abelardo Costa,'filho ViCh~. 4. - "O marochal Pé~duto perfeito, o .' SABÃO 


RESID:ÊNCIA: RUSSO,.Aveludo . 0 pele, 
 'tista Recreativo Futebõl Clube", do. sr. Arnaldo .SousaCosta,IIio- tairtcOrm.iiou em prisao per

AV. Hercilio Luz; 189. combate espinho s; crovos ' e I
do distrito de Joào Pessoa (Es- rad.or ã- ruaSilvaJardim(Prai~ pétua a ~ ' pena de morte que 

moncho .. , SABÃO RUSSO_ treito),' · proporcionarão aos seus nha) . . . ' , . , .. . h~via ~idc:» ,,)mpo.ta a PaulTelefone n. 751. inúmeros frequentadores allima- - Seu enterramento.', ,terá lugar .CoUett~,c·'q~e atentara con
do sarAu eJegante, 'lu~ ' :r terâ hoie, me.mo, às 16 hora_, tra a vida d. LClval e Dia"

sólido Q!I !ict'"!dQ/, :,~" 
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