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Cuibichev, 5 (U. P.) - Da mesma forma que os alemães. os Imentos de outros setores, afim de apresentar a frente mais poderosa Iqual é co~danle o coroael-géaeral -:Alfred KeUer, qae uta .pe.. 

russos também estã., E'nvi::u!.do grandes réo!'çQs para i! frente d~ La- !Jl'ssivel, nesta grande e decisiva opera~ão. Calcula-se que a Alema- fava Dá frente de LeD.Í.DJiado, e da ~rotân~ero .f. COIlWl~. pe~ 
talha, de modo que no setor de Moscou não menos de 5 milhões de 1 oha esteja empregando na ofensiva contra Moscou ans 25.000 taa- coroael-gseral Alexuder Lohr'CODceatra ..d.<.~~ Iaá ,oaeo ... Ire... 
homens estão c:.lDcentrados numa zona de 25.000 quilômetros qua- ques e tarros blindados. No ar se ouve dia e noite o ronco estriden-I te da Uaânia. Como não .e conhece 0 -total"de apuelboa qH COla" 
drados, prontos para se lançarem uns contra os outros, Da ação mais te de centenas de aviões, d~ um e outro lado. A "Luftwaffe" coo- põem cada flotitha aérea alemã, _oão é pOlSíveJ .fuer_cáInIo esata 
sangrenta e im~llacável de toda a história. Esta luta é a mais gigan·1 centrou, além da frota aérea número 2, sob o (oma";do do marechal sôbre o total dos aviões empregados pelol .leDlãé, 'Dà freDt!,~~aI, 
tesea bataih3. de máquinas. Ambos os adversários retiraram arma~ Albert Kesserling, numerosos contingentes da frota número 1, da mas presume-se que somam vários miIhUK. -', _ -";-~' , 

Os nipônicos devem! Hitler •••lltlr•• eiltlo. 
ser julgad'!.s nas I .0 se. pr6prlô . ~ 

suas aeoes 'IIn••I••• 
Moscou, 4 (Rcuters) - co-] Londres, 4 (Reuters) - O 

mentando o recente Íncidente ! ministro do trabalho, sr. Senn. 
na fron.teü·ü do Mand~hucuo I declarou .em discurso, que, se 
com os japoneses, o SI'. Lozovs-I o povo britânico concluil' a suao Es1tado
ky, porta-voz da Rússia, decla	 tarefa neste inverno e prepa~ 
rou : - "Desejamos acreditar 	 rar-se para "a vinda real", até 
que o incidente não passou de 	 o MAiS ANTlGO DiÁRIO DE ,sANTA CATARINA a primavera, Hitler estão terá 
ato de indisciplina de uma uni-, 	 Diretor-gerente.: FloresAltino boa oportunidade para assistir; 
dade japonesa e que os seus ao seu próprio funeral" , 
perpretadores serào punidos pe Bevin afirmou que O plano 
las autoridades militares nipô ANO XXVII ~'ori~~ópo~_s_-_Q_uarta feira, 5 de Novembro de 1941 J N.8390 de produção da Inglaterra inInicas", clue grande fornecimento de 

Além disso, recusou-se a fa- abastecimentos para a Rússia 
de modo que esta possa, igual

~e~o;,~a~~~f,~e~~j~e;;,~~~~ ,~~~';~ 	 Se Napoleão fracassou, com mais I Justiça holandesa na Inglaterra mente, terminar a sua tarefa 
contra Hitler. 

neutralidade existente entre os razao lt er racassara Lond,es. 5 (ReutelS) - Jm- Ieometldas com súd,tos de ou- Disse que o governo quer es
dando. entretanto, o pacto de - H' I i ' 
dOIS palses. zes e advogados holandeses, tIOS palses, em naVIOS holande- tar preparado e que o primei

~o~' fim, acrcscel~tou: "Em Londu~s 5 (R) _ F<l.lando de a1)atel a maqumR de guena Ivestidos de neglO ~ pmpma, ses, que constltu~m legalmente ro ministro Churchill tem ab
pohtl~a, os ~tos e nao as pala- I na lJni\C'l sldadc de Readmg dt:' Hltlel' pelfllalam-se no saIao da COl-1 tel11t0110 holandes soluta confiança em todos os 
vras e q,ue Jl11pOl:t.am, ~?rt.an-I··Sir " Samu('l !ioalr cmbalxa- O embalxadOl blltal1lCO em te de Londles e JUlaram flde- TaiS ofensas elall1 gelalmen homens e mulheres da Ingla
to, o mais convemcnte c Julgar dor da Grã-Bretanha na Es- Madll fez amda o palalelo en- bdade a l'amha da Holanda e te lesolvl9as ~a Holanda, mas terra. 
o ~~~l1ete japones pelas suas 	 panha,. Obsel.'YOU qu.e a crença, Ue HltlCl e Napoleão sUbh-1 a leI holandesa Ia oc~upaçao desse paIS pelos a
açoes . 

\i 	

que pt'('\·alecera ultimamente nhando contudo que haVia dl- Ao plestalem o ]mamento, lemaes tOlnou a no:~ medloa 

el11 tocla a Europa. à cerca da fel encas Impol tantes enhe os ~ levantaIam dOIS dedos, slmbo- necessalIa A Alta Corte holan-
 Doenças dos ouvidos,I 	 nariz e gargantarlOIs 11Icamente Recente ato do PaI- desa consIste O1dmauamente 

Machado & (t e. I~~i\:('~~~~~)~;~~~~ a~~:-l!~;~,l~~~~l~:~ 'Napoleão pelo menos no i~~:~ttod le~aJI~udo estabeleCI- do PlesldenJe ~~ tM te :~o', Dr, NILD VENTDRINI 
; da pela ntona bntamca na ba- início, fez apelo a instintos i" ?, ,e 1 ,e palses :5: Iql!(> C JUIZ a. OI ~ e o e! Assistente do PrGf. J,KósItalha a~rf'a sóbre a Ine:Iaterra. mais nobres, O~ seus juristas I t-.,',,~ng~~os . sO,b~lano~ ne;:;k dao) e ~e ~~lS outros, . , ' do 	 Rio de Janeiro.Agências e II Disse ainda "sir"-Samuel e os s.eus artistas Villha.m com.o IP<--.S, .......1.1 ~,ldd .. e... e,~ .fo_ estabe- O secleta~ lO d~ Alta COlte c 
 Ecpeci8lista do Departa-Representações H E pioneiros da cultura. Com a ileClda a eoIte Malltllna holan- uma mulher, a SIa. E. ~, A..~ meDto de Saude PúblicaI 02.1'(' "que permanece, na u- sua maquina administrativa Idesa. . . _ kerman Wa?er, que la pratl 

de Floritmópolis. 
Con6ultas das 13 às 15

C.i.. pod.1 - 31 Irapa, a crença de que nel11 ~lÓS , trazia a ordem, Quão diferente ~ T~dos os n~goclOs serao con- lc';lu ~dvocacIa na Nova Zelán-
Ru. Joi~ Pinto - 5 Inem os alemães. venceremos a é este novo Ãtila, que, com as i dU~Ido~. na lm~ua hOla~d{'sa, dIa, E casa~a e uma ~as p0,u horas, - Diariamente.F l O RI AN Ó PO LI SI: guerra. Se quisermos conven- suas ho:rdô.s mccmli:.:ad::tS. faz _paI p:ll~OS, l~gals, da Ho _~nda, cas mulh.eles que pl esencta Consuir. R. Trtljano 33Icer a Europa de que não só- retroceder a Europa civilizada ~ com ]urlsdlçao sobre ofensas I ram a retirada de Dunquerqtie. Sobrado.

Sub-.g,nlu no. p,incip.iI I~l.-~nt.e nào poderemos ser ba- e culta até às éras mais ne-	 ns Residência R. Esteve8 
muncípiol do E....do. II ~f;;~:~L~~~,l~}~:J~t~~ l~~~i~~~~~ gras e aos períodos mais som- ORo ALBERTO Mo GUEDES PINTO Junior t35 - Tel. 742. 

17P. iguais aos alemães e, até, mes- ~~iOs~;aN;I~~~~!~iaa~e!a~e~~e~~~ CllNICA GERAL
Eslradas no Irão mo, os ultrapassamos. não só- de todas as suas reformas, não Materiais brilanicos 

e Iraque 1men.t.~ no mar e nos ares como conseguiu subjugar esse anti- DOENC VOSAS alcancam Arcan..1 
Bagodá, 4 (Reuters) - A- '[ tamoem em terra. go continente. E se Bonaparte A~ NER 

prmdmadaruente 10.000 ira- "A vitória poderá demorar maloglou, com mUlto maiS ra- ... . 	 Estocolmo, 5 (Rellters) ,
' . 	 quianos trabalham nas áreas ainda muito tempo, mas a zões malogrará Hitler, se fizer- Consultório: Rua Vitor Mereles. 28 - Das 1ft às 1'1 horas Segundo dizem os clJlTespon

de Bagodá e de BassOla, para IGlã-Bletanha pIecIsa dar SI- mos para isso os mais formidá- Residência: Rua Almirante Lamego. 38 ~ Tel. 1589 dentes dos jornais sue!!os em 
o melhoramento das VIas de 	 l1alS eVIdentes de que e capaz veis esforços", .__ _ ........_ .. _________•
......... ___... Helsínquia, os prisblleiros rus
comunicação Outros nulhal es I 80S capturados pelos finlande
de naClOualS estâo ocupados ~ Guerrilheiros russos IO inquérito sobre o afundamento ses revelaram que têm chega-
com trabalhos similares em D' ,7"'. J...~ephl· ", lO! ('chwe,·dson continuam em do ·(6rte Real. do à Areangel grandes navios 
outras partes do Iraque, A u v_ liU.J atividade . - transportes britânicos que ali 
grande procura de operários Moscou, 5 (R) _ Os guerri- I:i,~boa , ? .(Re~l~el:~) -- 0. it~- descarregaram vários .mate-
resolveu, temporariamente, o M E O I C A lheiros russos continuam em quellto o[~(,lal lealt za~lo SOblC riais destinados à Rússia, E:sses 
problema do desemprego no 1- Doenças de senhoras e crianças, grande atividade na frente fin- o aAflll~~la~nento do ,~\a\'lO llor~u~ materiais são ime1iatamente 
)'aque. que ameaçava tornal·-se CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 1'1 horas landesa, cortando as linhas te~ gues Corte Real.' ~ue [01 enviados para o súL Os mes
bastante agúdo. Rua p, Schmldt. 39 (sob.) lefônicas e telegráficas e deste- torped~"l.dO ,no Ailal1..tICO ll~~ mos correspondentes acrescen~ 

A luta pela po.se de 	--==., c~esaandoaovárbi~St~taq~e~ ~e sur- ~;~l o~I~U~~~l:Il;~i ~~O~~~~~id~mpel~ tam que aqueles transportes 
011 	 p~ S o Je lVOS llllmlgos desembal'caram também gran-

Moscou As roupas eram IAs posi4;ões alemães Durante um t . :\linistéri? da i\Ia:i~lha., tendo de número de pilotos e mecâh'· I t t b I . a aque a uma o respe<:tl\'o relatol'lo Sido eu-AILondres, 5 (U. P,) - Infor- para_ a eman a _I VIO en amen e om· colu!la fm]and~sa ~e transpor~ vindo ao l\Hnistério do Extc- nicos que vã') servir nos aeró
ma a emissora de ~>!oseou que Londr~s, :) (~.eutel's~ - Un~ I ' bardeadas ~e, esses guernlhelr~s. ~ata- riOl', Aeompanham o relatório dromos ocupado~> pelo~ contin.. 
a luta no setor da capital ru~sa fundo. de SOC0l10 nacI0:1al f01 CU1)1('hev, 5 (U. P.) _ A a- ,Iam 15 soldados llllrnlõos e movas de que o comandante gentes da RAF na Rússia, 
entrou na fase mais sangrenta. orgalllzado n~ França n~~ ocu~ viação russa iniciou .ViOJe.nto e [' causa~:am grandes estragos ao ;10 "Côrte Real" llroeurou de Motor • 61eo crú ' Os alemães lancam. constan-	 pada, e na Cidade de LIao fOI constante bombarde!o das po- matellal que estava sendo monstrar ao comandante do Por prlça di ocasião. Vlntemente, tropas dC';eansadas 	 realizada uma ~oleta de ~'oup~s sições germânicas na h'ente Itransportad,? submarino alemão que seu na de·sl UID. di 10 HP. Tratarao combate. d~ se~~nda ma? .um cldadao c~niral, afim de deS()"g~nizar . Outra umdade de guerrnhc::i- vio não tinha transgredido a 


A referida emissor:! declarou ftances fez entrega de um so- as grandes concentraçoes de I?S atacou. uma companhia lei de neutralidade, não haven
 com L. A1mlida. FOnl 1329. 
15 v,-1que o povo de Moscl1u deve f"S- bretudo e num_ dos b~ls.os colo·· tropas inimigas, Ao que tudo Íl,n!andesa a hora do almoço, do nenhuma justificativa para 

tal' preparado para cnérgjc:;L cou o seu cartao, re(hgmd,? roa indica, os alemães planejam dizlmando-a quase completa- o afundamento do mesmo. OIFuzilamentos 
defesa da cidade. verso do mesm? as seg1.un~~s nova ofensiva em Moscou. mente. comandante do submarino ger- na Noru6tla 

Camisas, Gravalas. Pijam~~ palavras: - "E .favor ~otlf~- PIANO COMPRA-SE Mais dois submarinos para mânico. en tretanto, nào tomou Londres 5 (R.) - A agência
Meias das melhores. pellls me ca~:-me .se necesslta. de dmhet-	 a eiri-Bretanha ('ouhecimento dêsse protesto, telegráfica: norueguesa anun~ 
nores preços, só na CA;-\A MIS. ro._DOIS meses maiS tarde, re- PiaDO de marca alemã em e afundou o vapor. cia que mais seis súditos n().. 
CELÁNEA, _ Rua Traiano, 12 ~~b:,~ a resposta. "Da Alema- J::~~:~toes,ad~iS~:~D.~A;~:i (~~~~:l~)lld~l (~~~:~~~~~~) , ! .. E PORTUGAL RESPIROU ruegueses foram fuzilados po~_0 

Dois jornalistas «qi.lislinguistas» . o ~lemão ,bCl~cfici~do agrade- Eslrela, Alende-se 11810 tele.. transferência de dois submar!- San Sebastian (Espanha), :~~~Ad~~ã~bu~:~::r::; 
Buenmi Aires, :, (A. P,) _. CIa ~om aIdO! O,1)lCser:te ~o fone 1311. 8 v,·4 nos nOl'te-alllet'[callos para as 5 (A, P,) _ A delegação juve- novo ato de tel'l'Ol' é que os 

O juiz fcdl.'ral, sr. )'1igu~1 .Jan - S?bletudo.e de~lai ava ,nao pIe- (icering e outros estio comprando frotas britânica e 1)Olonesa, ni} _ Juventude Nazista _ condenados prestaram aUXilio 
tl1~: de(~~at:Ol~ a }~l'i são ~:e,~·(,ll: ~~~l~f~ 11~n~~!~0, !n~~Ftad~x~ açÕes do canal de Suez que hâ dois meses se acha em aos inimigos._Depois deari.un:~;
thel dos, ~Ol nahsta,s L,nlCJuc . _ a e . ~ 1 . ou . excursão na Espanha, cruzou ciar a execuçao, a emissora de 
Oses e f.mll ermo \-oss. l'edato_, PhC!l~oes da Plefeltula e fOI :Nonl lorllue, ã (Ueuters) - a fronteira emlrun regressan-IOslO fiscalizada pelas-:autorl
l'es do "EI Pall~ pero", a('\Iõ;H- notIfl~ado de que os m~lhores i~II:::,~~i!:~~!:II~f~)I~I;l~~~t~~::r!;(~~:i _ do à Ale~nha e ~ancelando. dad~s alemães deu os n'omes 
dos de desre~I)(!~IO aos IllCIll- d,onatI.vos ,de rouJ?as tmham Goering' e um g'ru))O .le SCU!it \ . .,' assim a sua anunciada visita dos fuzilados , que são-tódO$ ()o 

!~~O~n(!~~~~~~l~~:.:~l~a;~~~.~~~~~~~;' ~~%~~h~~to~~~~~d~~V~~~~ ~ 	 cOl1l1umheh'os esfão COIll)Jrnn- a Portugal. perários. • - " ::>',:' 0<: , 

antiargelltinas". mais sevél'o do que na Fl'ança, 	 t'~~I::~ :~~4i~:c~:ll~O~~1:~~~~h~C(!~ ....................:. '.'••• 
I""ln e niio.o.upnoln, ns </uni, • . . . . ... • 
})el'dermn ngoro n cotação nu- • SANG- TT"[i1~NO'··· L •Dr. SAVAS LACERDA {!uele ferrU(trlo, (le IIHu10 flue • ', -- ' -- U ·'.I!.I :- . ; • 

Ex·lalerno do Serviço do Prolessor LeOnldas Ferreira e ex·esla;lárJ. dos n COIUI,oIlJlin está llrutlc81nen- O ·-no.o 51mbolo ' «O y. • . - ' . . ,__ _:c • 

5ervlcos do dr. Gabriel de Andrade Imo) e dr. Penlra Gomes IS, Paulo) te sob o conf,rôle tlos IIlemies". Londres, 5 (A. P.) __ O "V" . Cantê. oito .I.m.nto. :: ; tânico~. :- • 
(IInica e cirurgia de: OLHOS. OUVIDOS. 


NARIZ e GARGANTA 
 ::~==::.. -, ~~:~~~I:~:1~:1:~~~;:F~~~ .: .... .Fóafé)~ÂnCól~. ' ~~~~~to, .:CODa: Vitor Melreles, 28.-D88 16 às 18 bnrs8, 
Res.: Cons.lhelro M,lr., 77-FLORlANOPOLlS. 86 te ..In o CONTBAT088" ck". o que significa "Vitória . , 	 em o, e Co 

General alemlo morto em tllinin ~~~;d,~~V? .~ov~á sim:olo ~i- ': ,. O. P4l1dOI, Depauperado., ~ 
Cuibishev, 5 (U. P,) _ O no serviço J:eeStra~~;o~t::ad~· E,gotado•. Anêmico., •

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especi.list. em general alemão Ottenbacben e guerra para Incutir no ânhno •• MIgrol, Ma•• Quo Criam. • 
cinco mil oficiais c solt1ado~ pe- dos operários a -necessidade de CrlaDç.. RaQulUca. leoa- • 
receram na ,h~ta (IUe se desen- aceleração da consfrúção :, c • berao a toDlflcaçao genl •DOENÇAS DOS OLHOS rola em Cahnm, O general Ot- Ol)eração dos veicul()s destiua~ • do orgaDlI.o com o • 

Curso de AperfeIçoamento e Longa Prática DO RIo de Janeiro tcnbachcn, que comandava a dos -aos transportes de supri-· • • 

Consultas di.rilmente Pela tl~da:.h:~sd~~ ~~ ,~ l:u:'-O:U !!:' ~~:~t:~e~:~io:~~:~. gie;:~ :~~1~~ ~~e;:e~_~,adua~sf:i~~ e. 	 • 
CODsultórlo: Rua João Pinto D. 1, sobrado - 1"000; 14671 mil homens em um.as~a.lto fJue ap~recerão juntas .nos__ j~:.:n~ • • 

Resldêociu: RUII Presidente Coutlnbo. 23, as forças BovMticas -realizaram dalnglateri'aelocats~ ·onde' Ó8 • 
t contra a ~Id~<!e. .~•.. _ "Y."Jtm F.e<l0JDI~..' .......................... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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~, Esumr-llLa,la'fetrd de ' No.tllb/U de IMli 

(lx~~HsÍ!Õ{'~. li I"ll~~n ~ú l'o:Crill SlI";" I "QIW ninguém 'SlI hllUgne }lo~" 

t"l'lIl"d Ull c:qmcnun llOf um I (llJe eu o (·ug'nue. 0'"' "IIUl se 11m.. 


I',o('hilu do,",. ('nrMgl'lIio,,; nuxi-! xnm C1~!plllln' jle~'elll 1[IICixnl'.. 

Iml'{'t<i de .Ihhh(~ntrHll. ~\. fillC ' S4~ Ile SI mt.~s lllos'. 


uWlltum os desllwlItidos dt'l .Estn é 11 hIHW dn sun lIlor.ill, 

nl'I'IiIll~ J.Jcmhr:lIllo-nos dlls Im- d:l lIWl'ltI 11n. "l1n\'1I ol'llem", dll 


hl\TIIS .lu prlt)lrio UHlcl' :l "CS- , IIwral do:;; tutnlitúl'fos em IIUIII.. 


}I(':.Ho ,Ia nrtr dI' t·lIg.llIUI'~ (,111- 111111'1' )i1lrf r 1111 mU1I11o. 

lll'('~'ncl:l ('01110 f{o('uil';l )lHlíti('n: T,I:\'lHH,I"O t'ü:r.JT,On 


• 

con,êm 

CHEQUES e BRiNDES .. 
à venda na 

FARMf\CI?.. ESPER.ANÇA 
RUA CONSELHEIRO MAFRA 4, 

M(U AMiúo, PNRfl TOS5ê.5 tu 
50' flCONSlU10 UM Rt.MEOio, 

• 

ZORAIDE SILVEIRA 
Cirurgiã-dentista 

Atende em seu Consult6rio Particular à rua João Pinto. 11 (Sobr. 

Diariamente das' às 12 horas. 


AVISO AO POVO CATARIHEHSE I 
Linh. direto Porto A1esre-Florianõpoli. 

Empresa jaeger &. irmão 
Saidas de Florianópolis às terças e sábados 

Saidas de Porto Alegre para FlorianoDolis 


às quartas e sábados 

Saidas de Araranguã às quartas, 


saoados e domingos


L AQtDto am' '. Iorla. D.ODOIII: MÃRIO MOURA 

PRAÇA Ib DE NOVIlMBRO 
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o ÉSTlOO~ Quarla·leira. 5 di 'ovembra de 1M1 	 3 
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Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
faça uma vlsila à firmaA Ft?an~a não se P0nievá 

('ia;;~l~!';~~~:~I:~:\l;~~:;~~;~U ~Sl~ I ~~~~~l';:~~~n~~~~~l 1~~~I~:t~WgiR~~~ I ~:::~~~;1!~~\I:::;1~a l'~~~~'i~:~: I~?:el::~~~l~~~~n~à~l~f~~~~ ~~~~~ GERKEN & elA.• 

sP_ quisC'rmos dnr lima illl llres- de de um eidadilo francês :'ule I foi chi a Alemanha estava ~eC~di-1 rua
, se de u mil dos ateuta~os. à F~lipe Schmidl, 34 
::;ão ~l'áfk:l do I' fe ito quI' aqui hoje bt:.'lll mais 110 filie (lUlUze preso como l'esponsavel do da a matar fi torto e a direIto, 
li"lll causado a s rt'prC'súlias lllilhÕt.·~ d(' fralleos, Os alemães ('rime, E, seguindo nessa 01'- velo simples delito de se ter Agentes Aulorlzádos dosafamados Rádios 

~I.~IIII::: e i'~~~~~h~t~~I,e;~~i~l(~~:~~('~~~: :1{:~~~~:\l i,O~'\l~~:~Ol~~~~~i~\~ ~~~~f~~= I~:n~:!~l~~~~~~,e I!~~~eS~~I~rd~~~ ~~~~:~ ~~s~ll~~~~fãr~~~bdO~'~n:~ 
dizer que o!': lwrte-amerieuJloS- rio, !'ono (NlaZlUeute l'('fratã- ! ('h('ga r tnmbem a ser l)reSo, rechal Pélaill; o 'Marechal C011 P t-Il "' l...lp S 
le"'-{lm as Illão:< :\ ("al)('(:a inY;l- rins;"i pl'rn:'lll;ào de tào subtil ('omo responsâ.Yel, o ln'Ó}I1'lo seguiu assim que os poucos 
didus de UHla :-;t'ns:H"ãn de hor- mat';ria, :lIas :1 illefkílda do Chefe el e Estado, Mas, se é e...-i- partidários com que conta na Vendas à , visla e a IOn&()' prazo 
ror, XIIIll'a a l'rimil;:.lIidad(' dl' ".l"b:o" l!('!':S{' }IOIlIO não r (>- d('nte que tOllo O [rancêl? pode França escapassem à máquina 
um Est.ldo chegou a lui s cx- pl'('scllta \lUla pru"a de desl'o- 5(' 1' tomado eolllO refem , e exe- relll'Cssiya, Isto e, na intcl'\'en
tremos de re finamentn, nhel'1nwnto da jlsil'ologia ('ole- cutado no dia seguinte ao da ção de, um GO\'êrl\O <lue fala em ' ·o· ; ""'.' al·nspeC:I· n 'O general De Gaulle " ~ a ,

Para UIll ob~el'yador Sl'rl'no Ih' a do" I)(H'o:::, . Xàu é aí <]11(' sua prisão. também todo o ale- nome da França, mais do que . . 
dêssc espet:Í<'ul0 IH'dimltlo, ('ll- n'sidt' Sl'lI fral'·a":;:'o, l'OI'C]lIl' mão l'\'sidNl1<, na yasta zona uma atenuação da brutalidade b f I 
tre""'-sp, ('laml1lente, alran·' :::' <!(l nliu (, ;'!':;:.p t) H'II obit'ti\'o ,"\ sua ~('cg:l'áfka o('lI pada m\ E uropa cometida contra os frallceses, ase aérea dos ranceses- ines 
sistema de l'C'pl'es:.í.lia ~'nl\ l ,t' hi- inhahilitlad.. (·OllSjSlt' l'lll SI' )lPlo:::. px(>rC'itns do Heil'h tem há uma insligução a essa bru-, . ' 
do lle]os anikl's dll ' ·:'\U"'-il "" i'd;' (k~;~;l' ('::-;( ~ ·::l:l~t'llHl Ilo.-:nl a SUiI \'ida JWl'igo5nlllt>nlP in- talidad<" , T. "nd"l's, ,~ (B,~ - n, g('\lcl'al J)(' tur:ls san 1lI11ll('J'nsas, com os PCrI
Ordem" (' IlOSlll PIH ('Xl'("I1(:;\O para d~,,,pi~1:l\' (I "~'l'(lad('il'o oh- ~('gura , I~ (>Rta hoj(' a situação Nào lIú dlh' ida que' n('1U Vi- I haulll' al'aba Ill',IIlSP('(' ltlIHlI' lks- gnS (IUl' {'OITCI\I selll ('('ssal'. masfi 

;:~~p:'~ (;\I;'I~') (' ~\\lt' \~:l :,li~:" ~~~~~:) (., )~\~~ !!~:~:(~'I~lll:::~ ~ :1;" '11 :;~'! ::.'l~~ll:::: a/:~l(~ ~,~.l>,~~ \ ~: x\~ li~'\~a(l~ I':~~llL: .. EI!~'~~~~~t~~:~ ~o';\,:\ 0,:,,, ,~,\'~,',;\~,"~,\a~ 0," ',:,f",""',?:,,:,~l ;:~;~;::Il':,11~:' ~:::: ~:I~:,h ;~t,:,l~~;, l':;~a1;ll~~::: ~~f~~:~~~I:I::~~,:~;;~~~~~:~::~:,~':~:r~;~,~:~i(~:':~i	 \'\' l , S\~,',;,l~ q",:o~'~\~-_I 
fi~são iml,lkÍlil dI' fl"H]lIl'za. 1;1dof<, r 'ma mlll'\(' .ill~la Hão ., "" .. 

O "a\'i s-o" assinado )101' \"UH ~' I'll\pt'll ~a ,','m mon "» injllslils, tl C:O\·('l'110 d(' '-khí yallglo- tica C'úlnhnraC'ionista. ('OlHa ,\1{' :lg"I':I, "SS.'S :n·imlor.,s, 11m' Illllico, 

Sln1llnagt>1 ('Utl~liilll', alo"lll di!< - pn)'(]lll' 11;1(1 nft'n', '" a ~ 'xPll\Jl1a - I'ia -:-;'-' dI' Il'l' humanizado ns 1'('- com ma iR inl-itl'UllH."lltoR do que II'I!J t'm ,~.'u ali"" lIluitos "xit ..s Em rúpi,ltls llaltl\Tas, f:lllIntlo :IOS 

so, um diploma dI' 1'1l''':Hla '·il- ridadl' illq'l"t'~~i(ln:llllt' Ilos fll- 111'('S11li:lf<. ('nIHo'? l'On~f'g-l1indo o Gon'1'1Io do almirante Dal'- I \lnll,1 ,lp,lI (lhllS t tI,I\I"S '1I"II, g<)S' 1SI lIS l omp,llllOl.ls, " ~l'lwr,11 De 


'.. 	 ~1~I~ail;!~~3t~~j~!1:(\~;i:~\\I:.~,~\:~i, p~~~ li:~~:():;~I:'li,;~;.::;~t;,\; >: , n,»j '!I' II((' l'IH :::::~~~~ '~~:.~:~~(:l~S p~;~;;::~~l~~1 ~~~ ~11'~:~~O~l(~~~hl~~~:Il~'I~tl;!~~~~~:l~;l~~ ' () g"III' r:11 Ih, (;:11111,', '1IIt' SI ' al'ha· IIU" ('xICI'IJ"1I SII:1 ;;;llisfaç:in Iliaille 

ra 'o 1 ~('niH'I}('iar fk lodo >: o!': It"ITil ,·n'io ,w\I]1:Hl0 f' não (1',:11- '_~(,:~,'\\ "(,I,\"'ail,,~,:,(, l,'\',,'.>S,;,,,P,O,o,',;',i,',',ns",f,',',,~,-, hilr;iI,a,'a"á",'" o ,',,'\1 , "".\ " ,,'o \',0"""" ::~:' 1 ' :r::;li\\',;:,I:.)')'~~'lli'~S;I:~;:' )~,t::~t::;:I:~1 ~~);: ~::Il)I'S~~~;~;;'nl::: ()':~'I';~l~'il::s 1~'i:;::;:I,:a;:~~ 
erros, dl' todas as ('llll'a~ e,l](' patln, 11'li! ])oj<' li ::-;11:\ "i(l;! "\ti " , .., " 

tOtla!O as in~('n uidad('s do I'a~- IH'ri.:'::II. Totla ,\ Franl:a I'st:l "úlln' Ol-i qU I' r('rnissPIll ":;ms- eSlú ga nhando a 1"l'a1l(;<1 ,1-1)1'- ,\ t·" " II 'lIIlkn . r"i s:lllol;"I", Ú \'],I'!.(a ' IIlIas ptill'ius, 

sado, hoj.' ('111 l" .-r,~n~", () I'rt'f(' ilo (10, 1'l'il:l S" d e (':'t('r('{'J'('lll atiyida- sa l' do herói de \'('l'{ln11: , da, p,'l" \" in'- III:t I'('l'lwl \k a~'I""J)úl1 - lkpuis dI' ;I,..si,,,ltt, à cxilliç:io de 


NinguC'nl pod(' apl'(\\':u· _. (' li,';) . 1''''II:lI1d :IJ)I ~' (;!,,,\,I', 1"IIdo :1 11m fihul' !"'IH·nllllziIUI" ,':"II'ios 31:1
ninguenl 3tjl1i apl'l)\'n _ o!' IJ:mda d" \'t'gim"IlI" d,' :l1·lilh:II'I:1 qu,'s 1'l',lllzad"s 11"1' a\'i,ics 11c c:lça 
atentados cometidos 1'0nll'i\ as Cooperat."va ~l"xta de Lat."ç.~n."osI ;111!i,"{l"t' lI ,·:0;"1'111:101" ;1 ":\l:irSl'- da Ft'ança li \'!'", 1I0S últimos dias, 
autoridades alell1lis, ('omo ar- l~ 	 III\'z:,", l' Ilt, Il'r l':O; ,Hnin;II!" IIS mais rec('lI

:~ ~:I~:?:~~~~II:n;'o::;)~'~ (:li~l;)~~,= de FlorianõpoUs 	 .\,,:!I ,~;~:t':':~\.'il~;:, ~:~II:;:~~~:;·:'allil:~~'tt;;,,!I;:;:, :~;~)Il:,:',":~:,\':i~'-It,~':'" ~::ll~':~:~lc~;C('~~:H~ll~ 
sào de fõ,'ça se 11m llil'!,":' nl1 lv QUER PROPORCIONAR A SEUS FILHOS UMA BOA MEREN-	 :!\'Iaç[l'l n"s (':Ilnp"s ~I{' t':>'t'l"l'idos, k r"i l'o!l,·il):Hlll a almoçm' elH ('1111\

ele enel'~ias prematuro, já ('un - DA, NUTRIDA DE TODAS AS SUBSTÂNCIAS NECESSÂRIAS À FOR- I ;:~I':f.:Il:',II':,~~:',.~~ln ,~~71\I,i,,~;:, I;:: .l;~:,~~a ;;~a:; :;:::hli,;i\ ,:~;:s ,'oll::~;t':ld:t\~~:~;):lt;::~ ~::~l~ ~ 

de..~a~lo ll('la orgalliz:~<;~~ pa- MA.ÇÁO DO ORGANISMO? PEÇA-A À COOPERATIVA MIXTA DE p"sl"s pil"!,,s !JI'il:ini..tls I' fl.an."'- inilllig" li" IlI"Jlwnlo, 

h"~H(:" qu:.""s2::, ~ ,:::\\:'10 '~'~8 LACTlCiNIOS, QUE APENAS POR S300 FORNECERA, À HORA "" ,. ",,,h, r", ""","','" I""" ,'"""""

!~~~~~a~:I~'I~~í;";~l;'~-~S~:~;(" ~~ i DO RECREIO, NA ESCOLA EM QUE ESTIVER MATRICULADO SEU danl(' 11:1 ('SIIU:lI!I'ilha ingl('s:I, r('· Terrenos no Balneário 

móral. nem o exemJllo da Ges- ' FILHO, O RICO ALIMENTO: LEITE PASTEURIZADO PORTADOR ~'I'Il\('llH'nh' rl'ri,l" ~'IH ,'omhail', I Escolha ja o seu lote de ter-

tapo, iustigadora (' 3mor3 de DE TODAS AS VITAMINAS. POR 5300, À HORA DESEJADA, UM 	 (l.~ pi !"lo.~ frann'st's ,lIIlIitOS Ilos reno no Balneário da Ponta do 
crimes sem 1l0llW e sem fim. QUARTO-UTRO DE LEITE PASTEURIZADO! (IU:lix oslt-nlalll ,I <:I"II Z ,Il' (;11('1'1':1 do Leal. As construçOes aumen
nos quais COlll'UI"l"l'IJi <t;; a~;X<i- F'·:uU'('Sa l' :1 Cruz ,h' :\l'l'"u:iuli(':1 tam, A planta dos terrenoS acha
Y~ntes do abuso de fôrca ~ de \ nl' il:ini~':! - "'"uhal{'IlI. l'1I1 sua se com o sr. Ari Santos Pereira 
autoridade. justifiea quê !'e e)j- 11l:do)'j"" h(, um an... ao I;uh, dllslque se acha encarregado da 
minem os últimos instrUlllcn- ANTENOR MORAIS ('IImp:lIllwiI'OS brihluil't)S,SII:lSan'll- venda dos lotes, 

~~: :~,~::~f~;~'~";:::: ~e~;~zJi: C I R U R G I A O - D E N TIS T A <!D. .Edl"tal de c"ltaca-o comtlel' J:eduziu os ofi('iais. alemã('s C I" I· d 	 o 
_ cuja alavallea reside Ctn Das 8 ào;; 12 e jOfó:: 15 à" t7 11t1rsu;; arac arls Icas a apo· 

meia duzia dt~ mãos bem ..:0- Rua Padre Mlguelmho, 6 sentadoria dos extras d 3~O d" 

nhecidas, Quem sabe se na con- RIO, 4 PlelldlOual) - Se pra10 e las 
ciêneia das yitimas não havia 	 g undo esdaleee um 'es})eltmo 
já judi('ios de repulsa humana local, a aposentadoria eoncedi
pelo pa)cl que os grandes Che- da r ecentemente aos extra-uu~ O Doutor .Alcibiades processo originário, sem ne
fes do Terceiro Rekh lançaram merál'ios da União é calculada I Valerio Silveira da S<>u cessidade de tantas ações 
sôbre o s seus ombros de exe- de maneira dinrsa daquela sa, Juiz de Direito da l a quantas forem a8 conslgna
cutores sem vontade!, Há concedida aos demais servido- Vara da Comarca de Flo ções de pagameoto. Nes· 
nesse.s atentados a yalentia tc- res efetivos, rianópolis, Estd.do de 880' ta8 condições." respeitosaoleitor que éisto 
me rál'ia dos sllicidios. mas não O provento da aposentadoria ta Catarina, na f(lrma da mente requ€'r 8 V, Excia. a 
a gJõria dos heróis, Por muito ru tres !igulO! ao lado replesenlam: dêsses funcionários será fixa- lei, etc, Juotada do preseote proces
condenã,'eis poré m. qne êles ao alto, um OliclOscopio; 00 centlO. a co· do atendedo-se aos seguintes Faz saber aos que o pre- so n, 3,153. o que feito, seja 
possam ser, l'e"elam, indiscu- beça de um verme da OpilaçÜo gludodQ fautores, se·nte edital com o prazo de expedido maodado de cilll 
ti\"elmente. um estado de álli- :Ci:e~~n~~s~~~e~!~O~~s~;a':::J.~~: 10 _ Idade, tempo de sel'\'i- 3~ dias virem, ou .dele co- çã.o contra Jorge Massad 
mo hem caracterizado: o deses- teso 001meio dos Qlloes se oganoó mllcoso. ço e salário pel'cciJido através O eCimentFo tlv1eremVque por parad1vir ou, maodar receber, 
I)êro. E quem le\'ol1 o povo do tempo de ati\"idade, part~ de Irm DO ieira na em a e 10ra previamente 

~:~~I;('es a esse eslado de áni- \ do i~t:::;:,oo çlande augmento Que o mi. 2° - Idade do extra-numerá- ~~~Oe;t~ C~~~g~~ç:eo ~~n;:a ::::~:i~~o: ~<;!p!it;~::: ' ~': 
Os tC!l'lllOS SPY('l"O;, elll que ~~~~o~~~~:iH~. ~::~~~~;I:~?~d~c:a~ ~~~ l~O}'~I~~~~~~~~~ ~~~~~:~ ~~~:~~~~ Nagih e Jorge MS86srt, lhe 62$900. correspondente a 

está I'clligido o "ad~o" da ~u- doente: o bocça. sendo uma espede de J!::sscs serão os primeiros ele- foi oirigida a petição seguin t6xa de 8g11a e esgoto, do 

i~l~::~~a c ~:H;l:'!~':~~e :J~~1~~:1;!~ ~~~I:s:~b~h~~\i~~c~g~ten~on~::~~: mc ntos determinantes daquele ~~reitcE:~;aS~a~:' ~~iZC8:i~ '~~r ~!::e~~:~:t~!Ci:eD:~p~~ 
em CJue os inn?stigado!'('s !;~ dnbo se onlertam os dentes minusculosqu. ~~O~~~~~~'~~l~~l~(~~~~ a::~\ d:('~,::~;= lal. Firmino Vieira, brasilel- sitada judicialmente, de acôr. 

~~::e:':~fiJl~~~<;~~~~lall~~al~::~~~ll~ o ul~:~m~~~::00:.::: solidamente instai- mo cakulado em função dêsses ~~~~~el::i~80d~ r~:m~~~j:~: I:~ ~~~eop~r~, ;I~., ~ :fi::i 

desejo de que os autores 1106 ~Od~od;~~~n~;~:~~.eo~~~~é~~~~~~Ii:~~ el~~U~'~:I~s, aumento de salário 0° 12, nesta cidade, por seu !julgada procedente a con.. 
atentados não sejam PllNJJl- orifício aberto pelos denles, (lO mesmo lem' (,ol'l'esj)ondel'á. também, um procurador abaixo assinado, sigosção- com 08 efeitos' de 

~~~:IO;~~~S~'e!~~s~~o =~~~;;~ 1~;~ pc 4ue lança no sangue um veueno.PlopriO, a('l'ésdlllo, de a(~õl'do ('om a ~~~co~o~;~~dO~or~:me~c~:~~~: ::;fda.~~n~o;éO C~::f.0C~o9~:88':;
(~lIidadosament~ R{'ledOl~a(;':,., a~. ;;~:. ~ a:~~ ~~e~z:':n~;:~r:2~d. !~~~~, ~~;:n~~~e~C~1'1~~~~1:7~~g~e- o seguinte: - 1 - Que, a- , :mal8 proounciações de di
entl'e aqueles índiyídllOs qlle, ..ermesqueumam~mopessoapôdelIozel pe~ar de ter o requerente, 'relto_ T, em que, p, deteri~ 
)Ie los S(>lIS sentimentos Jlolil.i- ~:s~~t~s::noç: ~~~l~'!:t~c~~ :~~~~: em seu favôr~ duas 8enten- mento, (Sobre estampilhas 
(~oS se opõem. segundo os !J(),'- do Brasil. ças passadas eUl julgado, estaduais no valor de trêl 
ta-yozes a utorizados de Berlim, Felli:mente o Opilocào é cO!l".bellda reconhecendo a vaiidade do mil réis, inclusive a res-pe· 
à colaboração fl'au("o-gel'mã- com eLbcacio pela NlJo-Necatoru.a. Uma Cuidado com contrAto firmado com «Oui · cliva taxa de- saúde p 'ubUca 
Iliea, OH então "dllllpli('eB ili- só dose de Neo-Necalorina ba5l0, os mais essa louel lberme Frederico Busch e, Estadual): Florianõpolis, . 27 
t.elel'tllai s , que mantêm reJa- das vezes, pare ma~crr todQS os verme9 da O por força de lei, tranSferidotde setembro de 194 ,I. ' : .·88~., A
çôes ('OTll os llleiOR que jl1sla- Q"Ueçóo. limpando completamente o ia" 	 a Jorge e Nagib Ml1s!lad, no· nado) Oswaldo BulcAo ViB
mente 1 ~ 1ll 	 testino do doeDte, ., Peitoral de Anacahuna voa do na. Em a dita peUç~o,o escopo ue jle!'UU'- adquirentes prédio foi 
bar as relacõ('s frall('o-alemãs A" locado, em face do 8statuido proferido o seaulnte deapa
e a!> relações européias", Por- alivia-a Imme· 08 clausula 8" do referido cho: J. Como requér,de811"COu;,orona 
~1~~t~'h~f:!n~~!.7~1,1~s ~:~;;~.~!~~e~ 	 ~:~i~:?~~ M':~:loem'e::!Ci~r:con~~~~~ ::~r:d:es:i~a~d::Ora~: ec~: 
\'Ífla df! ('nda !o;olda(]o alt!ll1ão drospequeDoa. a validade do citado contrA'- taçAo. Fplia, 27-9.4" 'lA'll 
em eem uH!mhros (laqllí!je~ s·!- to, e se nega a receber a Da~o) 


toras, ('0111 o ohjeti\'O de enfl'U- importanoia correspondente A. Silveira. DESPACHO: Cl
(Jue('e l', cm llropor<;ão !J1Jra- a taxa de Agua e esgoto, no te-ae Jorge Ma8aad por edl·
A 5 O B E R A N A 
:;~el~~~<;i~:~~~~;~á';}:~;'i~'~i2;~ad:.~~ CC 	 " ~a~~~o~~~::'r:"8~U~:qU~~~:: ~~~::r:o:ia:bl:::ad:: fi:: 
CJI1Ct~endo aRsim as le is <los ,'c- de te, e que deverA Ber leito formalidades do art, 178 do 
lhos textos, (Jue detel'lllillam OSCAR ~_ SOHN durante o corrente mAI,2- C;P.C. Fpoll~, t 10 ,U. (Aa· 
(J lIe o sanguc dos mal'til'cs I'e- . ~ Que. em aeeim procedeDdo einado) A. 'Sllvêlra. E, para 
floresça, ali! no infinito. (!1U Rua Felipe Schmidt, 2 _ Floria.nópolis 'prelo .... S • . P.ulO di Jorge Masead - Dia ln- quech~gue ao coabeclmeD" 
cabeças para o degolamento, e S, Paulo, 4 (Meridional) - clulmoB Nagib Massad. que tode .todos mftDdou f'xpedlr 
em braços para a \,inglt'lça, Casa especialista em frutas, frios e bombons finos. Em um município do interior se encontra, preso . Da c8deia o prelente editai que lera 

~r as aqueles 15,000,000 de Variadíssimo sortimento de pralinés em caixas a fantasia. do Estado, a policia prendeu o p6bUca de · BlgU88SÚ ' --:- uma afixado .no 199ar d. CO.tu. 
francos oferecidos aos del:llO- j Conservas, azeitonas, queijos. manteiga e chá assassino profissional João pr6v& de mA fé que' nlo ' p6.. me e publlcado na forma d. 
r-~s. atingelll.o máximo da inlw- da lndia marca BORBOLETA, Batista Marques.. vulgo "João de ficar sem ·u';'.. co;réUvO;,a lei. .Dado ··e palaado nOlta 
bllulade. Ate agora, elttl'(! " ., Destacando·se os afamados produtos Nestlé: Belizário", acusado de ter co- _ Que, com ,',este._ proéeder cidade de .Florlaoópoll., AOI 

!fd~~U~O?~m~en;~'~n~~~~~;lt~E';II~~: I Eledon MoJico Nestolleno L.dopno :~!~OG~~~. ~~~~~!~i~~ pe::. ~i': :~;,:~~~~J:~~u~:::::' : ~~fB':~·~:~ftê~::e!!~~:~r: 
los !;'f' IIS dominador;:>,,:, não a)Ja- Nescáu Farinha-Láctea Nessucar prio padl'asto, loroandu~o 'tI . ~ar .margem a qua~~tí.~ e um, Eu, HyglDo 
receu um !>ó que se h J lJjllta~f>e e Entre os crimes mais graves, re8otelo do contrAto c'omo Luiz Gonzaga E.crlvao o 
an wml'~'l'SO )Jrêmio. C1;).I'o que Leite Condensado Marca -Maca- o extermínio da fa- também": o~~ig6.lp ' ~ '_' Iizer , 8u~ctevi. (AiaIDadO) Àlcl
isto nada }>I'O\'R an.,: qll~ ql1C- Avisamos ti distinta freguesia que acabamos de receber os composta de despeza•. com a cooslgaaçl.o bflldeB,'V. S. de Souza, Juiz 

~'~~ ~~I~;~l~O~O~~ ..~ !'\~ll~~f~lli~ I afamados produtos: CREME DE LEITE NESTLE', de Direito ~=~~oJ: i:::!a~.~:I~'~;:r.~u!~ ~e:::DlreU:~ dÊI~ V:!:iorme 
ção da "Nova Ordem" eul'O- DOCE DE LEITE NESTLE' e CARAMELOS NESTLE' crime roi elnpl'eitado por 50 rlda ,uma eODIlgoaçlo de.par- o~BlQrl-.ao 
péi•. Eles já esperavam tle l-________-----_-----~ contos. " ' cela, .. "e., .. rlrlo ;oo BYGlNOLUIZ OONZAU. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:par-o~BlQrl-.ao
http:fa-tamb�m":o~~ig6.lp
http:lomp,llllOl.ls
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OUTlDO- Qaarla lella 5 le love.blo di :MI 

Chegou G mês da eoonomia, o brinde anual que faz a famosa 
~=~" ..~'",.,= OASA. 	 ,,.,,= . 	 ••.,AI-	 08r 

Bons artigos e novidades porpoU(odi~heiio 
A Casa Oriental ,venderá, pelos menores preços~ todo o seu grande stotlc 
das últimas novidades, recentemente adquiridas nas melhores fábricas. 

SEDAS /crepon pura quimonos, metro 3$, e 5$500 . Cobertores espeC~8!8 para solteiro 12$000 Blus8s Oli.mpicas para moças 6$000 
Seda façonné, metro 4$000 Merinó preht, Ibrg. 80. metro ~S90o . Cob~rtores especHus parta c8581 16$000 Vé08 de flló de seda para noiva8 12$000 

• grsDité, bom nrligu, metro 7$000 Opala lisa. metro de ;$8, 2$, 2$5 e 3$500 :Tecido rendado e listado para c orUna. lar· Grinaldas para noiV8fi1, 8 começar de 5$000 ., 
« T~d~~~'\ m~t~~ossezts. li~d$;OO deese- Q$500, g~!I~r:i~~ll:~~::~e~~rl~r~'S~e~~ ~~~~~ I~~~~ lp~~'a ~~~:: bem encarnado, mt. ~5:~~~ ~!~~f~:hGfle~:i~~ut~ àe~!~~a ::õgg 
a: Listada. lindissimo, m~tro 10$000 i Filó, met ro 3$:\0[, I Chit8!oi. metro 1$000 e 152co Lima para uohss 1$,00 

« Ajour, metro 7$'100 : ZE'fir Ii.stad!l, de lS5. 25 (> 2$500 IESMcia braDes e preta, metrv. 1$800 Porta f>scova de dois lugiues. 2$000 


Orgacz8, fioissima , metro 11'$ llOo iTricoline listada, metro de 3$, :!S5, [ RiSCHdOS' me tro de 1$300 e 1$500 Ligas de Barrach:! lS800 

.. OrgaDza Lavrada (nnvidllde), mí. 12$ 'OO ! 4$500 e 6$100 Brins de puro Iinhn ('i preçl S Rntigos) Fila métTlca 2$500 


Organza Xadrez, met ro 95500:.Tlicoline Ii-Iada para PyjamoF, mL 3$j(,Q Grande s 'HtimeDto de Bri[]s, U come· Camisetas de Hsica para homens 2$000 

« Organza Estampad8, melro P$500 I '1'ricoline Usa larg_ SO, ml::'tro ~$noo Ç8~ d~ . 1$ 800 Te rnos dt> Casemiras par!! homens, 8 

« OrgaOZtl Est (no\'iduti t' ) rnt. 12;Sooo 1Chilão estamplldo , metro 1$1)00 B:lm mfnDtll, me tro 2$000 começar de 35$000 


Givrê especi81. metro 11 $500 i Cretone eSlamp8do, me~tro 2$:')00 1[ Brim branco e azul mnrinho, para Tt'I'n s d~ Brim para homens 8 come
~risotint", o melhor artigo, m~tro 12$000 : RE:' ps parn cQrlio8, larg. Sp, metro 3$900 . (;o}e.giais rn",tr<'. 2$500 çltr ~e . 39$000 
Xadrez, metio 7$000 i Tecido rt'of1ado pa:-a cortlDIt. mt. 1$600 Brim pardo para o colegw, d e 2$ e 2$:'tlO CamlsRS pnrtl hom ens, -8 começ:lr de 9$0(;0 

c 	 Langerif>, metro 7$000 ITecido rendado para curlina, largura Mescltt. f'uperior, metr i) 3$50(, Cll é;;l1s plira h(,m :' I1~, a começur de 4$000 
a: Peau Dange, metro 9$uoo' i 1,50, metro 5$500 IPellldg lisa. metro. l$~'oo Pi jl1 mlis pH.ra hOlD~OS, a começar de 25$000 
a: Façooné, bom artig r', m... lro f1$8uo, Colchas brt\oeas, mt!io linho, para sol· Pe luci a. [ustflO em d i\' tm;l18 core~, mL 3$OllO Cl1misas Sucegtl Leão. para ra pu 4$OOJ 

c Fustão, metro 8$500 I tetro 17$000 I MESA E QUARTO Cam(.!l:\s Socega Leão, para homens 5$000 

.. Petit Pois, metrO de 75000 '" ÚS50ú IColchas brsncas melo linho, paffl , Filó M"squ eteiro, htrg.3,50, rne t r(l 11$500 Calções de Banha 6$000 

~ GranHé Xp..drf> z, mt:'tro 8$000 : casal 27$ \00 IPano desiofeslado para colchão, ml. 1$7uo Cintos de b an ho 2SBoo Blusas de .Jer-


Especial para camisas, me lro 9S50c l colcbas de seda pars casal . 4'!$JüojPano enfel' tfldo J?ara colcbão, metro. 4$1100 se)', para ~enhoras, de 10:;; e 13$000 

Jersey, largura 1.4t1 mt'tro 12$5'\0 Colchas de pura seda com tranJ 'lS IAtoalblldo supe rIOr, larg. 1,4 0 4$900 SI n e lS para rapaz 4$000 


« LaquÊ':, bom "rtig,). melro 4$5 1.10 1 para c8~ul h ,s 'J oo IToalba8 Ifig ie nic8S, duzill 7$ '100 Auot08dura~. 8 começar de 1$000 

Lumiére LaVrbd!1, mttro 7$!JllO IToalha AdamRscada para mel'a 22$ 10(l ll TOalbliS de Hasto, de 1$300, !$80Cl,2$,)00, Pasta de couro para colegiais ll$ooo 

Lumiére largura 80. 108000 )Guarnições pfira chá com 6 gu!srd»- 2$500 e 4$5')0 IEscovas para rOIJpas de 53 6 0$000 


q; Lurnié re largura 90. melro 12$000 : ORpOS, de 15$ e 17$,wo IToall:!as de BliDho, legitirn lls alagoub8s, 7S5 ')c . Borlas pam f:' ofeile de cortina, rot, 1$500 

« Lumlêre Lavrada. hng 80. ml't 1oSaoo ICretoof', melo linho branco, largura . Toalhas d~ B~nl1o, em core~ . S$f>oo I PERF(1MAHIAS 

« Estampada para Kluwnos, ne I 1,40 mt!'lru 4$900 IToalbas de Banho, grtlode SOi· IEsmaltl' Cült."X 3$000 


7$500 e 8~50o \ Crelone mef(l linho brancl!'!, lnrgur!:l HlIleo1<' . Leite de Colúnia 6$000 

OI estampada de 68,85, e It ·Soco ( 2,20 melro 8$Soe C- ~ !cbas para cafia!. 14$oQO R!ltom f\lirh el, Zande e Tl1ngee ~$OC() 

q; estampada, artigo) su per ior, mt . lil$ ')oo ICretone meio linha ~m cores, largllra Icolch68 rustão pUN CIlS!ll. 18$OOO IBdl'lI ('"Igfl te. 2$500 e 3$500 

« estampada, oatural. me lrn 17$"00 I 1.40, metro 6$000 Coll·bas merce rh,adfls plifli cll€a l 23$000 Batom T~nttlçào e t\'Ill1'jaDy 1$500 

li est8m~ad8, oatural, pm cortt'~ 228000 1Cretone meio Iinbo em cores, largura Colchas de veludo pura casal 24$000 Rouge TenBção 1$200 


E 	mais um I!rande s orUme nto 1 2.00, metro ti$8oo IColchus brnnc8s para solteiro 7:30000 Rouge Rea lce. com pluma 1$500 
de !: l!tr~5 -sed!!!". !~'.!e de1x!!'· 'Algodilo com, peça de :o metiüs l.J$<Júo I' Coh.: l.ldS n' ~ r L: >' riti8àliS e m cor es para Rouge Adoração 2$000 
mos de menciono!' )Algodão bom, largo 75. peça de 10 solielro. 12$000 Roug (:' Royul Brior 4$000

! metros 	 IG$ooo Colchas de fustl10 s upe rior para BoI· S'lbone le, C trnava.l, Uodiva, Gulgllle e 
TECIDOS IAlgodão superior. largo 1,40 peça de Il teiro. 1-1$000 Ptdmolive 1$000 

Luisioe. melro 1$500 10 metros 40$000 D1VEBSOS S1bonete, U[t!\)uoy, Ptll::::!oiive, Lever e 
Linoo liso, metro J~500 Algodão superior, larg, 2,00 p&ça l'1e S mbrinhos modernas em gnrgurão cha· Gess)' 1$400 
Linoo estampad(" metro 1$5, ISS e 2$'100 10 metros 5b$ooo I malote. 22$ 000 Tal co M111\o'8. :1$ e 4$0(00 
Linho estampado (para pruia) mt. 2$500 Algodão Mariposa, para mepa,larg. ;Snmuri n!Hls mr:dprDllS em E<ed,q 29.$'100 Talco Ross. :{$ c 4$000 
Voil liso, melro 2$300 1,40 peça de 10 melros 4 ~$ooo ISuspensorios para. I'apaz, de 3$ e 4$000 Pó _d~ Arroz l1eny 1$000 
VoU estampndo, de 185, 2$, 2$5. e 3$500 Morim de cor, especial, metro 1$900 iSuspf' nsorios de couro pard moc inhas 6$ono PÓ de Arroz Adorllç110 2$ e 3$000 
Tobralco eFtampado, cor,-'!'> tirmes , mt. 4$800 IMorim de cor, mercerizado, b em _ iSus pensll rios de couro para hom ens 7$000 PÓ de Arroz Royal Briar 3$000 
Fustã.... estamp~do, Dovidud~. mt. 4$",00 laJgo 2$ _\\.10 IJogos de couru para homens 10$ e 12$o8J PÓ de Arrc 'z Gally ~$50o 
Fustão br&DCO, metro n$ooo IMlIrim de cor, tipo cambraia, em ,.. JOgOS de Batizados, a começar de 15$000 Pó de Al'rl:z l\h.l vt1 de ;1$ e 5$ono 
Fustão eaa cores lis.u, rn l"tro 3~5 f' 4S8.)o todas 8S cores 2$800 rJogos de -malha para c rianças 11$1l0(, Pó de Arroz C:)ty 5$500 
Marquisete IisttsdlJ, metrQ 380001 Morim especial, bem largo, Deça de i Bahadores 2$000 Pa~ta Colgut>, de 1$5no e ilSloo 
Fourlard estampado, metro 4$000 i 10 jardas 15 $000 í Capas para recem nascid03 10$000 Pasta GeHy e Euclilol 2$60() 
Tricet para vesthlo de v~rão. metro ..:8800 1C>lmbraia m er~erizad6, enfeslada, pe · !Capl18 j'tjlpuda8 par 9. r e cem oa!1!cidos 13$000 P.'ista AI\'id t'ote 1$800 
OrgsndJ' liso, metro 4$000 I _ça 10 de jf'.rds8 23$000 IC8s8quin~.l(. E< de rn81ba para beb{i8 4$000 Pasta Colinos, Lever e Odol 3$200 
Tecido cr~pe para luto, metro 485(10 ICobertores 'para bebês ele 6$ e 7$,100Faixa8 merce rizada8, melro ~$OOO 01eo Dyrce 1$200 

E centeoas de outros artigf)~, tais, como: Bijouterietz, Linb'\!,iI, Rendas, Botões , Meia~, Fita ~, Cintas. Ligas, Cbapém:, Casemiras, Lençol:', Mala!õ:, Roupas para criRuça~, Gravatas, 
sombriob88, BoiDas, Carl:lpuças, Guarlia-chuv3S, Capas de -b"lrrocba e muitas outras miudezas. Tambem cll'lmammi 8 ahnção dos nOSS08 fregueses. para a grande quantidade de 

arUgos em saldo, Que v í: nd('!!IlIS por Qualque r preçõ. Feça vale r o seu dinbeiro, preterindo a CASA ORIENTAL, 8 casa qUE:' vend e pelo3 menores preços dtl praça. 

Vendas só a dinheiro 	 O A S A () R I liJ N TAL F I o r i a n ó p o I i s 

Rua Conselheiro Mafra n. 15 

-,A moléstia de IProibld0505 50rtei05\ 	 Sindicato dos Condutores de IA d· " 

de propaganda LUIZ MARTINELLI e I Lord Beaverbrook I Veículos Rodo,iár;os de Fpolis. gra e~lmen.o 

Rio. 4 (Meridional) - O SENHORA - I 


Comunico aos membrospresident.e da Reptiblica assi ::~~~a:-mi~a:ew::.:a~:t~h~ : ~n~res. 4 (RzuterS), ~ A ! 	 SIS. e Missa 
dêste Sindicato que no dia 20 di SUV~. 


jornais. revistas e demais ór com a senhorita Jacin' AvUa. Ia possibilidade de sua cont.i- foi eldta ,a. seguinte , .direto~ia,: lí::.°Íli-=~

nou um decreto, proibindo aos I Walmor contratou 	 caSllmento ! molestla de Iord Beavelblook, I tM 

gãos da imprensa a realização ll.Uação à t est.a dos serviços de para o prOXlmo exerCIClO socla1: (illIS.me). 


de sorteios de propagand~ c~ abastecimentos de guerra é o 
 presidente Aristides Mariano da .. da Sllvl. 

merc ial com planos de dIstn GUILHERME AVIL~ e Iacontecimento mais comenta- Silva, secretário Modesto Gal- ~useDle)...~ muldo I tu... 

buição de prêmios em dinheiro, SENHORA do em Londres e em toda a In- I 	 vão. tesoureiro Leopol~o Maa ' ::• .~~::e'::":"c:' ~: 
bens imóveis ou móveis, bem particiPam aos seus parentes Iglaterra. 	 noe} Bazerra; conselho hscal: Ar- a lod.OS QDulus, durute a ,=:

quimimo Gonçalves, Guilherme midUt da extiDIa. lbt dera. CID-como outros valores regulados rUh~e'Ya~1nlm~::frat::e C:5~~ Continua-se sem saber, no ISpeck e Arí Cur,ha. IIrlO; e, pelos tuel'lil. IDvIaruI
pelo decreto 12.475. menlo com o sr, Walmor entanto, muita coisa além do 


As empresas jorna lísticas Martinelli. [ fato de Iord Beaverbrook so· derrI.: .:.::Também loi eleito, para Elei
que atualmente estão explo __~_~~___ freI' sériamente de asma. En- tor iunto ao Inst. de Apos. de IIIeJltt qrildtcut • 

Transporte de Cargas o sr. VaI · DUdl, duatl _ lirando essa modalidade de pro· 	
- >.paganda têm prazo, até 31 de WALMOR 8 JACIMÁ ~~:~n~~a~~e~o~l~~~~~g:S~~i~= dema: Pinho, q'!e r:presen:ar~, Krilll~::: 


dezembro do corrente ano, ap?::ll!~mi:~O_;rlVOS 1cuttndo-se acalol'osamente a Janeuo. este Smdt· ia 'iII'II cClli..dlr
no Rlo de 

para liquidação das respecti· respeito da repercussão que tal DlII • tOÜIddol
cato. 

TODOS OS IECOIOU Fpolis.• 1-11-1941. • mIsIa ... '•• vas operações. '-:::.~_;;;::..:.:_::____====:Ifato virá ter na política, ime- COM UM Yf:lDAOiIRO 
I~ diatamente. 	 MODESTO GALVAo, secrerario. ,,"'"-Ielrl "ün:::. :-r:.:: 

3v-3 de Suto ADIOnlo. 3 v. ,.2 
FILHO 8 SENHORA respeito e dos mais aceitáveis 

JOSE' MARIA DA CONHA Um dos comentarios a êsse
QUARTOS 

_ _	

RECORd 
é que talvez êle tenha de dei- P,•••~ •• Il<O.......'CHCO. .-a-'-d--t- Negótllo de ocasião
Alugam·se quartos bem ven· 16m o prlZer de participar I xar, por imposição dos médi

tilados, para solteiros e casais, 	 .!;==Go=";:"=."~"'~.I~;!.. qmna ecos ura Em Arirlú (k. 21). veode-oe~~~~ p~~.n~:1e 'U~~D~: cos, a pasta que ocupa e onde Comprll' uma, manual. com 

asseio e higiene. Dispõem de JOSE' com o 11'. OTAVIO obteve tão grande êxito, conse- Vai conduzir aVl6e. (nlormações De.ta redação. 203:000 mq. ótima c•••; trê.

ou para escritórios. Máximo 	 ~ a 8t> excelente pruprledadt". 

PEREIRA BRITO guindo elevação rapidíssima
camareira para os servir. Ba  para a In.laterra 6v· 2 mil pé. de c.lé produzio1o; 

nhos quentes e frios. Altos do Nova Iorque, 4 (A. P.) _ A lenha pa.ra mais de mil me· 
----- ~~e~,í~61c~~~~~~~:lÇ!~ ~~r!:~: 
.. Café Bubi" (2" andar), Tratar 	 bordo do "Santa Paula" che- tr08 CUblCOS; gl'8Ddd _ pasto

OTÁVIO • MARIA-JOSÉ Ito obtIdo por êle mesmo na no local. V.- 7 gou aqui, em trânsito para o O . R com abundante Agull ,-cor
aprelenla~.I' aolvOl pr~~~_~~~ c~~~:::.t~~e, se lord Canadá, o aviador colombiano , • emigio reD~e, ~róprla para alguma 


Hernando santos da reserva IDdustrla; muUfls frutos, etc.
Fpol1l" I-XI-19't!. Eeavel'bl'ook fór obl'lgado a a- da aviação da Colômbia, que CLlNICA -MEDICA etc. Preço 22:000$000. E.taCri::.: ==i~~ti:ri:or I!..------~5~v.---:!2 ~~e~~~~, ~~x:â~s :e~ec~~ã~l'!~ vai alistar-se como piloto no Molestias Internas, de oferta vtlle por. 30 dJl~Il1._ Qur-m 
serviço de transporte de aviões Senhoras e Crianças em p.r~teDder, dlrJJfl~8e a .fredea 

Funchal, 4 (U. P.) - Depois 	 que aceitou o cargo, para ter de bombardeio norte-america. Geral rico Wagner, na mesl}la.
de haver ferido gravemente o 	 merecido descanso, mesmo as-
cambista Joaquim Bernardo, 	 sim continuará a fazer parte nos para a Inglaterra. Rua ~~i~~~~h~~:I~~'dili. 15v-nlt.- 5 
por êste haver recusado a ven-	 do gabtnete de guerra, prova- Representantes e cio AméliaNeto--fone 159~ O irmão- Sofr-e .? 
da de um bilhete, o comerciá- C.l.R Ar> _.... _- J veImente com o titulo de mi 'viajantes 9 ás 12 e 14 ás 17 nuras. O C..~tro EI'plrllld.uz. Caridade~~o Manuel Omelas suicidou- ~~ nistl'o do Estado. Precisamos para todaa a8 RESIDENCIA· e Am6r fundadn h' 2') &D08 à 

e zonas do Pais. NegÓCio 8é- Av. Rereilio Luz, 186 Mal" LBcerda, 66-Rlo--de daner::. 
Duelas sonhara com o bilhe- ~ .................... _ . CASA MISCELANEA, dlstri- rio e lucrativo. Ótlma8 COD- - Phone: 1392 - :~D~:e~~~~!~~~lB~':f:ia~:~~· \ ,
Drnelas sonhára com o bilhe- .... .•••••• • ....... Duldora dos Rádios R.C.A. Vi ções. Cartas à FABRICA DE_ Altende.a chanlados nO~E"• •·.ldllde e rellldêoc:la;o'J"D18ndo 

te em questão, que, efetiva· 	 ctor, Válvulas e Discos. - Rua 
eortante quantia, ____.em u.a... r'''ljno. 12. g~r~HAS ReI. 601. Caixa ':,.;1..4__~__....~...óI ~:::!:r:~ ~~adOe;_~ub8õrlto para.: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I" O ESTADO" II I N o V A M: E N TE À VEN {fi'~~ 
I DEmo n 'SI'1:11Tl"O I,, I :1 as afamadas 

1 Reda~:io e Ofidn::u;' :'t n U;l i MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENtAL" 


J o5.o P into n. 13 \ MAquinas SlorlAteis Mãl(UiDiis pár. EsnuOriõs 
T~l . l(i :::~ - ('x. postal 13f1 

~ : ! Ca i' i!:!I: 
,\ !LO :;n3 ~)ll0 

~" lllt'"l"(, ~_,sn!lU 

T :-' m ..,.( ,-,- l :.~· "HfI 

:'oi ':',. . ~)(lIiO 

~Il fufpl'inr: 
;\!to ,,:;sono 
S(,'!H'''! n ' • ;~OSI '\I() 

T r ' '':<"''''I"l' . 

OH. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll 
nica do 

Hospital de 
Nuernberg 

(Prola. L. Burkhardt 
e B. Kr!luter) 

Especialisla em 

Ul'lu'gin Genl/' 


DodoS rd ativos au an o de 1940 

CapitJ! Hca ltz<l(ju Ils . Y,OOO:GuO~OOO 

Reservas . mais de 54,700:000$000 

ResponsabilidaJes assumidas, ;; .929,7 1900005000 

Receita 28,3;8:717'970 
Ativo em 31 dI! dezembro b5.964:965$032 
Sinistros pagos 7,323:826'800 
Bens de raiz, (préd ios f terrenos) 22 3~4:000$OOO 

Diretores: 
Dr. Pamphilo d'Utra frcile de Carval ho, Epiphanlo JOSé

II de Souza e Dr. Francisco de Sá. 

Agêndas e s\lb-aRências em todr. o território nacional. 

Produtos da 

WANDERER 
WERKE 

SCHOENAU 
CHEMNITZ 

Alemanha 

~ com carros de 31. 28. ,.6. 51. 
65 e 95 em (deis 

Rep!esentantes exclusivos em Santa Catarina: 

CARLOS ROEPelE SIA. COMERCIO E INDIISTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

A~~fl~i~ 1 

Alta cirurgia. gyne 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos, 

Cirurgia do 8ystem~ 
nerVOBO e operações 

de plaatlca. 
CODsultorla li rua Tralo

DO, 18 (das 10 ás 12. e 
dai'! lI) áa 16,60) Tele 

pbon. - 1,~8õIResldencla €I rua Bs· 
teves JunIor, 20•••• 

, 'l'elephone ••• 1,1.11 

Sucursa l no Urugu ~ 1. Reguladores de avar ias nas prin
cipais cidades da AmUica. Europa e Africa. 

Agente em Florianópolis 

CAMPOS L O BO & Ci" 
RUA FELIPE SCHMIDT N 311 

C!lua OOS/(.I.I 19- - Tell!Dhol'lt' 101:13-Elld. Tel. • ALLlANCA» 

Sub-Age~te em Lagullc. Tubarão, Itaiaí. 

B1umenau e Laqes. 


Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
boa InstalaçAo de luz ou obter materiais elétricos, em . Sel! !iróprio 

interesse. visite sem compromisso a "'.' 

INSTALADORA DEFLORIANOPOLIS 

pois, seus artigos para presentes . e materiais elétricos, seus preços
nAo têm rival; por exemplo: lâmpadas ' a. partir de ISOOO. fl08 para 
instalaçAo desde 8300 o metro.suportes ·para lâmpadas a parti r de 
$700. e assim todos .os ..materiaisestAo a preços ao alcance de todos' 

Insl(J:lad~rClde Florianópolis . 
RUA . TBAJANO.U • ..'~E· SCHMIDT. ll- Fone 1614 

I 
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o ESTADO 5 de Novembro de 1941 

C$k\Í..a~o$'1?",,~oaa-a luta. 
• 

ISTAMBUL. 5 (REUTERS5 ... NOTíCIAS DlGNÀSü~TODO O CREJ)I'l'O,QUE ACABAM DE SER RECEBI· 
DAS NESTA CAPITAL, ADIANTAM QUEAHUNGRIÀ CONSEGUIU DOREICH ANECESSARIA AUTORlZA~ 
çÃO PARA RETIRAR AS SUAS.TROPAS QUE COMBATEM NA FRENTE ORIENTAL, SOB A CONDIÇÃO 
DE RECEBER, E TRATAR, NOS HOSPITAIS E SANATóRIOS HúNGAROS. NADA MENOS DE 500.000 fi· 

. RIDOS ALEMÃES DE GUERRA. . 

::~~~~D;;: I~!ºzes~-º-.o~oslia\'1 d"ej~ c!:~~~~~~» !.~n~~!~ I,ua 

:~~t~~~~~1 c::;7~~~f~~' ~~~;-~;Z~~~;;a-. :~~~::;,~!.~;:~~J 
~;:::HS:;;;;;:?,,~."'" "" "H' ... ",IBerço de estrelas MARUSIA 11-- cultuea bm,de"a.\Imome,o da 

~;lúªCj~~'2:;~;i:L::'L;:::::!:::!i:\!:: IComplemento D"eional D F.B. . . ' I _ noite I Ecos e Notícias ser~~s~:m~aPl~~~. :n~~r::~e~~~;::' ... 
H"U p'''~. I Noturno Furioso IComplemento nacIOnal D i' B 12h - (( n::nuaç,lo do s~ruHlo feita no Insbtuto Hlstoneo e 

(l'o!.ort colorido) fi li.. ~ d 1___ I Geograflco de Santa eatanna.i Pr,'çlls: 2$5'10 l' 15~) "i" aSIH Uor 00 I ---I falando o orador da associação, 
I Pre ço::,: 1$500 e l$ ~\ oO Livr!' de CeTli'lHa ICumplt:!m!:'oto na('1nn'l! O I B I J a se encontra em cns.l,OS, sr desembargador Gil Costa, ~e 
i prt'\lIl' lS50() e J$100 1110 palco do Salâo ArquldlOce- representantes do Centro Acad.e-
I Lh re de Ct"DsUrtl , --. ... _-- - Imrr IIle lo ~nos 1sano "D JoaqUim", sob a com ImiCO XI de Feveroro e da So .. 

: petente direção do sr maestro AI ICledade Cultural LUIz Delfino.- ------------ '[ varo Ramos a peça do teatrólogo Para a sessão, que se reahzaraI 
i 

-h U . conterrâneo sr Clementmo Bu as 20 horas. não havera conVitesSe os a lemaes c eqarem aos ralS to.«OJa,d.m Macav"ho,o». quo copwa". "ndo a entcada fcan-
I _ . Isera mterpretada por um elenco \ queada a todas as pessoas que 

" Angora, ;:J lU P) - Todas aSI _ 1transportado pelo ar, atraves da Imfantil e em beneficIO da "As deselem ass!sllr à patnotlca 
., ] mformaçoes ch~gadas a Angora dIplomatas 1120 delxam lugar a IA ffIca enquanto que tecmcos - d D C j solemdade 

moícam que, se os alemães che duvida de que as tropas bn mstrut~res a mnhares norte ame i~o:'laçao as amas de aro a- • 
~arem ~os montes UralS, se en I tâmcas, australianas, sul afncs fIcanos reorgamzam a defesa I e . O sr dr Osvaldo Aranha, 

Icontrarao com a defesa conluntal~as e.mdmnas:. que reSIstIrem a 1aerea, e melhoram a orgamza 1 Completa, hOJe, m.:.:': 11 m ano l mmlstro do Extenor, partIra 

Il anglo.russa. sob um comando investIda alerna no Oriente Pró,lção das linhas de tmnspor' ]de existência o couhec'd "cm'o para o Chile no d ia 11 do cor

ig~alrr.ente coni~n:o, com q~ar· x~mo, estão· se con~er~endo ra'l teso recreativo do distrital ~;rJo~o ' rente. Em Santiago, s.s. assinará 


I h"l <!,<::õ1t:r&1 CiT. T.fl;s ......lem d:ss~, Ip!damo:nte ("m exefnto norte · Calcula·se que mais d.e 70 na , I Pessoa (Est reito) "Cl b - de Inovo tratado comercial com 

l os ak mães se encontrarão, pela americano. no que se refere ao II vias fazem o serviço, ida e volta, I Novembro" ' u e:J aquele país. 

"",". ",.. ,. ,,,.,. ! primeira vez, com força equipada material. A força aérea, par- entre os Estados Umdos e 0 1 '. I .1

!prindpa,lmente com maierial nor'l ticuIarmente, est5.-.se lransfor· Oriente Próximo, o que p~rmite Hoje, às 19,30 horas, haverá O m.inistro . interin~ do Tra
te,amt;flCano, ~ , . mando com a contmua cl.legada Ia chegada na proporção de mais! mais uma sessão doutrinária no balho lOdefenu. O pedIdo ~a fir


As declaraçoes dos vIaJantes e I de aparelhos norte-amencanos, de 1 por dia, ICentro Espírita «Amor e Hu- ma Arp & ,<:1a" no s~nbdo de 

~.,",.•~",::::.:;':;; ,~.;;;:."i::" I - -- ----~~-~-~._---.-- ~ mildade do Apóstolo». lhe ser 'permlt~do r~duzlr o tem-
I [ . I • po destmado a relelção dos seusIVida Socl'al\ Dr, Antônio Moniz , I Ec;' S. Paulo, "tão "ndo opecá,io, ,m 30 minuto'. 

i de Ara ão I Iconvld7d~s todos os ~embros 
. 9 da colollla Ir~ncesa, aSSIm como Uma das primeiras revela

___ MEDICO Itodos os a~lgos, da França a ções curiosas do recenseamento 
qualquer Il:ae.lon,ahd~de p{rten: de 1940. dada à publicidade logo

FAZEM ANOS HOJE: Cirurgia e Ortopedia, Içam a assls~lr a r:ussa que sera no início da coleta censitária, 
O revmo. pe, Antônio Water· 

I Clinica e Cirurgia da \ Irezada por. mtençao das almas em setembro do ano passado. 
kemper. capelão do Hospital de torax. I Idos re~cns mocentes ree:nt,eme~. foi a da exi~tência. no distrito. 
Caridade: 1I CONSULTORIO: I I te. fuzIlados na sua propna pa- de Cataguanna, município de 


!'!·' Il\1'1II :'\0 J:uTU'unl - a interesséintc meni.na J ane , Rua Trajano, 33. t~la sob o pretexto dos aeonte - Cataguazes, Minas Gerais, de 

rl~~;o ·).:a l-~~.:;:~Ii(>I; ::;~ (-;-'l},~)!r.~·~~I,' 'ou filha do sr. João Paulo GUi· 1 Diuria.mente das 15 às ' cl.mentos de Nan~es e ,de ~ot- uma casa alugada por 1$500 


:;~~'~u ,~ 'H~' ,'N:, '~~'!~' +~ ',',,,!',l:!~g ,, ..."~'~" marães, . 17 horas. deus, no al~~r-mor da :greJ3 de mensais. A notícia foi glosada 


1l;;~:~;i~~~:~''';{~,:g-~:\:, ;. ~;.:: ~,,:~:,::~: f:;;,/Q:~~~~~,o~:~!:,":~tano~~:~ AV. ~!~~R~N~~~: ~;~:;:'b~~c>ha, amanha. ~~:Pi,~~:na~~ ed~~:I:~~tadog~:~~189. 6 de 

(OSGI:U \\II-STf;-UO<.;; H ....uHTf!'>T\S -os .iovens Waldemar Busch e Telefone D. 751. No porto da -Rio de Janeiro. fronto com os mais modestos

"li nu 'S()~ Gahleu VIeira 1 com rumo,. a Santiago do Chi- ~f~~~~tos de locação seus couhe· 


q l ~ ~!::)'!la ':,: ~~11!1"1 n...rl .... 'T(" h<ll"_ \ - N0 preparo de ,,_ ,Idec' °cnatdo.ol,vCO"be.eaP':I'es:~notan'a,o,o~•.:ln~-. Ma.. na.. escala do,. ma', ba' 
~l~~~::~ J;!::~l:~::~l~~~:;~;:~:,zl ~:;::~:~~ :,~ ~ohados: . Firme resistência ,... .~ • •o.J'oJ". • 

ll('! S~l,ll (uuk :\1" "~ ,1 ,~1".~ Com a gentthsslma scnhonta Moscou 5 (H T ) Comba- lo s ou doces e Idades do VIII Congresso Euca- x,os aluguels no B~astl,não fica
~ook rI.l0 J'" -.:'u.,m llf"nhn n J"'I':" \ Mana Leandro da Silva filha • . . . nos demais usos do· Irístico Nacional Chileno e taii.l- n~ ~quele de Cataguarina em 

r:{;,~~:;'t~~1~~~~,~;~~~~:~~i~;'~:::{~Ei;,~;~, ~T~J;; !d~ sr, Lea,ndro da Sllv.a, ~omer-I ~:sd:~~~ni~~~~~ c~~ti~~l:a~~str:~ m é s ti co soLeit e bém participar das comemora, pnmelro lugar, N a caderneta de 


"'."":h q11e \<'r,"lnou " <.0111 " " j,,,,.,,, (j" I cl.ante, alustou nupc18s o sr. If t d B . d D I Conden sado Marca çôes do IV Centenário da lun- u.m agente r ecenseador do inte~ 

(';,ffí""' . ,m~~1'1~~',~\,,~j~~~-.,!.2~i~·ff"r._on ,,_ ICarI,os Alberto, ~u~C:~nár.io do c~:n oe ra~io a~:staO ca~7:~:' :~~~~ "MOCA" dá sempre Idação da capital do país amigo, nor do ::c~rá . foi n~gi.stado êste 

l{":lllue 1:'·J;tibJ;'~, lI"rt"""n...,'i('..n~. . , _ InstItuto de Prevldencl3. I t d .. O . . , ótinl0s resultados, embarcou. ontem, Don José Gas. alugue.l lrrtSOrto: setecentos réis 

~:j;l~:"l~r~ " }'~I:~llf::~nt~~'~~n!(';;;\' ;I~?~ ,?~' ~,,;: • • • _ - een an o: iUlmlgo t entou I p~r de Afonse~a e Silva, arce- mensais. '" 

I'l~.~ m"nJf('il"~v('~ ~ hnJ>;'tj:":'ALJ . 11l~)I!~~a~:~~el Mancelos Mau, ~~:~ç%ô~ar~nc~nt~:l~ ep~r ;~~~ IbISPO metropohtano de S,Paulo, Foi designado o sr. Américo
de 

çJmpral na Ct.SA ~ISCE i.~:'b~~a~~~as;ar:é~~:~r e:~:s: ;):~;~~ resisténda das forças Por decreto d~ ontem, prc, Silveir~ .d'Ãvila, capitão da Fôr~fUS' o 

LÂNEA é S"h" eco"o . Isidente e o vice-presidente do ça P.ol.lclal. para exerc.er, em 


- Q. mlz;H srita Valquíria Magano Ramos. , 

Aet-.ram.se ~s for-as filha' do sr, Osvaldo de Oliveir~ " ÇdASA dMISRCãEd~ANERAC' Adi5'V~r~'_ Tribunal de Apelação do Esta· C?m~ssao, o cargo de lOspetor 
.. .. Ramos vUI ora os lOS", I do passam a ser nomeados por tecmco de Educação Física. 


russas da Criméia' ctor, Válvulas e Discos. - Rua um biênio pelo chefe do Poder 

Estocolmo, 5 (R.) ....:... Segun- Fnleeimelltos: Trajano. 12, E~ec~tivo. O .biêl~io começará ,a Foi contemplada com o prê

do as informacões em'iadas Em S. Paulo. onde fôra a P did I· ~ pn~elro de Janel:o. Os ~tUatS mio maior da Crédito Mutuo 

para esta capitâl pelo corres-Itratamento de saúde, faleceu a e a a~ or~zacao presldente_ e VIce· presldente Predial a senhorita Marlene C. 

pondente do "Nye Daglit Alie- prenda,da senhorita Benta Che· para d~clara~ao da completarao ~ mandato, para de Sousa, residente no Estreito 

handa", em Berlim, as forças rem, filha do sr. Pedro Cherem, Lei Marcial que loram eleItos, ate 31 de de- (João Pessoa) . 

russas estão evacuando a pe- do alto comêrcio catarinense. Washington, 5 (H. T. M.) _ zembro do corr~nte ano. ~ 

n'insula da Crimél'ia pelos por- O Departamento d a Guerra o "Diário Oficial". de ontem, .----~~ tos do Mal' Negro. pediu ao Congresso que autori-


Diz o referido correspondcn- ze o presidente dos Estados publica a'lista dos credores do FUG'IRA· M .. l 

te que os trabalhos para a reti- Unidos a declarar a lei marcial 
 Estado. que até 31 de dezem- .... 

bro p. futuro, deverão compa- . •INSISTA NArada dessas tropas estão sendo em Hawai e Porto Rico a qual
recer ao Tesouro estadual. afimconduzidos pelos mesmos té- quer momento exigido pelo es
de recebem seus respectivos cré... Esta manha, ois 6 horas .burcnícas que dirigiram a evacua- tado de urgência ou em caso 

çãa de Odessa, de ameaça de invasão, MARCA~. ditos., . lando a vigilância dos g~rdlS. 

Enquanto isso, os "stukas" O Departamento da Guerra a~~~:r:!:'é ~u~':c, ~~:n~~~ fugaram da (aclell, de S~' ..J~ 


continuam a bombardear in- apoia seu pedido, ressaltando a MOÇA ,":'! Carlos Hoepcke (13:61(i$900) e seis presos, ••tre' OS ·. q~ls ~, ,O!' 
tensamente as instalações por- necessidade de proteção máxi- PAlA m o IIELIOI '. /. quem menos, Canuto M.~neze's e famigerldos tompa~ _ . do: ,-·;c~ -, 

.·• •tuárias da Criméia, cujos por- Quatrocentos Ivi6es sõbre Moscou ma nesses territórios coutra a LEITF 00_ 000 

LourençoCrispim (30$ cada um) . 111 ela Gargantilha" .'~ W.ItH. 
tos estão defendidos por pode- Cuibishe\'.. 5 CU. P . ) - DeH- possibilidade de sabotagem; 

rosas baterias anti-aêreas que de o (:omeço da guel'l'a, foram Lembra-se a respeito que es- l Hoie, 5 de n~vembro. é o dia Sctteiclenaaltel. e " Osai ',8rlz'- .. A 
~- Inataltcio de Rói Barbosa. e, por fuga deu-se por . IrrOllbllttftt~~
~~~~~u:;~d:oC~~l?;:;~~o da I~~~;~b~;~~~o~~O aviões.alemães :sa~~~~ri!do::,e atualmente isso, roi o escolhido para come·. da parecle. '., <~: '.,;~ ..' 

I 


j 

Exijam o Sabão 

"VIBSE. ESPEOIALIDADE" 

d. WBTIBL& ' CI.I."'oiavlUt (Marca registrada) 

POIS CON8ER~. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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