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Pressagiando a retirada ] �'tit.âl�
ESTOCOLMO, 30 (U. P.) .•.• OS DESPACHOS DE BERLIM AQUI 'RECEBIDOS PRESSAGIAM UMA RETIRÃDÀ�'�
ALEMÃ NUMA FRENTE DE QUASI 500 KMS., DE COLôNIA A' MULHOUSE. ASSIM? o CORRESPONDENTE DO "DAGENS
NIHETER" DESCREVE A GRANDE OFENSIVA DO PRIMEIRO E SEGUNDO I EXÉRCITOS NORTE.AMERICANOS CONTRA
COLôNIA, PARA DIZER QUE' A DEFESA ALEMÃ NESSE SETOR ESTA PRóXIMA DO COLAPSO. FINALMENTE, o ORGÃO
OFI(�IAL DA WILHELMSTRASSE DISCUTE� NUM TOM EXTREMAMENTE SOMBRIO? A SITUAÇÃO NA ALSACIA, QUAtIFI�

CANDO-A DE CRíTICA .

_._._-- •

..---------------"-------------------------------------------------------

Londres. 2D (U. P.) - O rei vez contra a impressão de
Jorue VI Inaugurou hoje n. que a guerra acabaria breve
nova sessão elo Parlamento. mente. Lembrando sua recen

Pl'OnmH'jo.u rápido discU1:so. ite previsão de que a luta �on
�J1l. que' :llsse que, as N-.çoesltr� a ,A�emanha 9-uraria ate �o
Un irlas tinham atrás ele S! um principio do verao, Churchill
.ino ctt' �r[ll1d('s êxitos, aguar- disse que desejava modificar
.lan.Io agora ('0111 maior fipme-1essa frase no sentido de tirar

/ a palavra "princípio", Quer
dizer que a guerra duraria
ainda atJ.é o verão. Em seguida,

------.---
'

,.--.------ o primeiro ministro se referiu
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I � •

t
Jt. .. à grande batalha que está sen-

,1" a,aque �O urno a OqUIO'�er�::st:��z g���:�!��f���t�i�e��g:
SAN I<�RANCI8CO, 2f) (U. P,) - Ref'erinrlo-se ao 110\-0 bom- da parte, A brilhante luta do

banleio de Tóquio, verificado à meia-noite ele hoje (hora do Paris, 30 (U, P.) - A inten- exército francês provou que o

Japão), a ernissora nípôntoa admítíu que irromperam na zona sificação da resistência nazis- soldado francês, quando devi-
cen t.rul dois g-rancles incêndios, cujas chamas continuaram a I ta, tanto ao norte como ao damente equipado, não tem
(']'('pit ar muito depois ele se retirarem os gigantescos B-2H. Diz 1 sul de Estrasburgo, e ao nor- igual. A tarefa dos exércitos
ainda a rádio de Tóquio que os pilotos americanos, antes de lte e ao sul de Mulhouse, índí- britânicos e norte-americanos

.despejar suas bombas, iluminaram os objetivos com fogos de I cu que o g-en�ral alemão vem sendo dificultada pelo
bengala" mas que, apesar de tudo, não lograram executar com 'Johannes Blaskowitz, embora máu tem p o, acrescentou:
precisão sua tarefa, devido à rápida Intervenção rlos caças lli-I não P?ssa sal,var o .tenitório "mas qualquer ruptura do

pônícos. Assinala-se ser êste o prtrneu-o ataque noturno a Tó-, envolvido no cerco aliado nos Iront alemão na região de Co-

quio, pois os anteriores realizaram-se durante ° dia. jVosges, talvez tenha possibili- Iônía seria das mais decisivas
-----------------,--------.;_. dade de levar a efeito uma re- conseqüências estratégicas",

Desembarque nipônico eHI Morotai ��-�!� d�r�����de�1tr�a��tl'a� �Sn��i���iC�i;�ac������!�s ���
NOV \ IORQUF ')() (U P) }<'" 1 '1 '

'

t' rl burgo e Mulhouse, pontes que zn a vitória final. Depois de freram 40 mil baixas nos com-
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um (esp"ae 10. aqm". ('a.p 3, o, oferecem segurança ao trans- f' b t

.

t
-

�

. se re errr aos recentes avauços a es mais recen es, mas nao
a ag,'Em:Iu D,omel af'l,lma que, 1,1111<1, ,p�dero_s,a umdad. e ,Ja,pOJ.le,-_ porte de substancial quanti -

.,

d f
• h ' "das tropas aliadas, tanto '110 precISOU a que peno o se re e-

s� desembarcou na Ilha de Morotai, .')�O kms, ao su� elas F'tlí Idade de material e homens na- oeste como a leste, o soberano ,rem êsses dados. Terminando,
pmas, ('olhend_o de surpresa a guarmçao 1l�rte-al1l('ncana. De-I zístas. ressaltou que as fôrças do Rei-' o primeiro ministro disse:
pois dr- consolídar sua cabeça-de-ponte, os japoneses passaram! _

I
))0 Unido, que rombat ern na- "Tudo deve ser subordinado à

imediatamente a atacar os norte-amer ícanos. Morotai foi ocu- Comprar na CASA MISCE
É qucles l!-:al)'oS de guerra, jun- tarefa suprema da guerra. De-

pada a 15 de setembro últin;o pelas fôrças estaduutdenses. ' LANEA é sah("f economizsr..
tameute com seus outros ca .. vemo-nos lembrar que o ini-

esta a segunda vez, no espaço ele um mês, que os ntpões ten-

I C f maradas, ter,ão a,g-Ol'a a."Ulllel1-jl11igO, cujo país está sendo in-
tam voltar à ilha ocupada pelos uorte-americanos. Há algumas om !.l.C:.:liS
semanas desembarcaram numa ilhota do grupo de Palau, mas

I
'-li u� tarlos o mais ràptdamente pos- vadido, tem também aquele

toram novamente expulsos.
" e ceceres t sívol Sl'llS êx itos. Falando nos lest,ím�lo supr�mo a que �ós

U grandes sucessos elas f'ôrçaa .

proprios reagimos nos dias

O golpe de Hodges e o avanco de PaUou 'noco��a °A��Il1�aX���i,t03tmer�� �l�l��::�eet:�:�':��l�):;���li���; t�'l;� s��:_2�� • _

_ .

-" , "",
. "I desertor alemao, de 17 anos, sido possíveis sem o trabalho Em EggerPA RIS, 2!). (U. P.) - o lr:WleJ,l'CJ ]!..xel'c�to nÜl'te.-amc'l·,lca-' afirmou que os garotos das de;n odaclo ele quantos o Reino

no assestou hOJe duros golpes a defe,sa alema, ('onqmstando, a cidades alemãs estão forman- Un ido possa dispor. Em lllella Londres, 29 (U. P,) ,� A
léste de Aachen, Langerwlle, Fl'enz e Kleinau. Na tarde de do blocos para combater os confiança, ligadas numa alian-

Tl'ansocea,n acaba de anunciar

hoje, as fÔl'ças do ge_:lel'al Hodges su.s�tentaval1l sang'l.'ent?s e11-
grupos da Juventude Hitle- ea indE'"trntível, as: Naçõos que os llorte-ame,ricanos ir

('o:n�tl'�s com os, alemaes nas �uas l1e (.T1'o�snau e, ::\fel'clorf. �es- l'ista nas ruas, com facas e ca- lrniébs aguardam o dia, quan- l'omperam em Eger,
ta ultlllla localIdade, os alemaes, por Il_lelO de vlOlento co.n�l'a- cetcs, durante a noite, .:lo, com a dpITota final do AmeaC8 fuzilar
8_taCJ:le, co.l,lseg�ir�n: desalojar �� �r:Lel�lc,�nos de suas pos,lçoe�� I I :lgressoJ', o nH1l1�0 poderá tr�- refénsEstes. JlQl em, voltaI am llovame .. te a cal ba e, ao q ue s� lDfOl

I
LOJA DAS CASEMIRAS 18.1' d,' l'PConstrull' a Dl'OSpen-

ma, já estão lutando pela seg'unda vez com os aJcmaes r:as O mais variado sortimento Idade p a llaz, Em segl;icla, .J 01'- Esüab:ll'go,.30 (U. P,) --:- O
ruas de Merdorf. Enquanto prosseguem llesse setDl' as açoes,de casemila.s e encontrado nal.Fe V,i el','H ainda ,lima. sinopse general fl'ances Leclerc bmx_ou
I>l'eliminares da batalha de Colô.nia, mais ao sul o ge:ll!el'al �a�- Loja das Casemiras - Rua 2ias tarefas que competia ao Illovan�elnte uma }Jl'oo�amaçao,
ton cor:tinúa o av�nço pelra b�cla do Sar�'e, te'I:do como obJetl- Cons. Mafra. 8-A Parlamento 1100 te1'1'eno inter- al�\l1lClan�O :tu� 5 refens ale-
1'0 a CIdade alema de Saarbrucken, na fronteIra.

Indúst (ias para
no. Falou na expansão daoS

maes sera? fuz�lados por cada

exportações de equipamento solda�o .framces mo�o pDl'

A l"nlervenca-O da Cruz Vermelha a China '.:a indústria britânica na po-
guelTllheu'os ou. atlI'ad�res,

, Chung King, 30, (SIH) . ,. '. Essa ordem entrana em VIgor
'r Ih d U lJpca soclal (' n11ma proJetada, 17 h d 'b d ONantes, 30 (S.lF) - O iSO-j Verme a pau e evacuar, no m correspondente meneio- ,;'eforma eleitoral. Será apl'e- é:? o_:as o, sa a o. s re-

lamento, no bolsão de Saint� início do mês de Setembro, Inou que o sr. Donald Nelson, 1 l' 1 -,
tens senLO retIrados do grupo,

2000" dr.' tN' 'r1 K'
sentar a 11lna e�IS acao ue S(�-, ..,

d d d'Nazaire, ocupado pelos ale�. CIV1S e �all1 - ,azaIre ao san de I.;hun- mg, anun-
o., ,. I ,', 1

�

, Cle ])1'lS1Onel1'OS em po e1' a 1-
,

f N t D d d 23' h t d ,., ln o sooa. e saue e e uma se-
bl' 1 d d L Imães, de 120.000 CiVIS rance- para an es, es e o la Clara aver apl'esen a o cer-' .

1 l' 1 d t
. - Vlsao lne a a e ec erc.

bl d b d t I
'

d t'
. )"18 (e mel 1(, as e ranSIcao

l' b'
-

f '1 d t di. ses é um dos graves pro e� e novem ro, uma segun a os p anos In as naIs para a apó:;; a r'le1'l'ota do Relch .• O
am

.

em serao UZI a os '0 os
6< más que atualmente preo- I evacuação está sendo pl'ocedi- China, manif,estando o desejo rei falou exatamente durajnltf�

os atJradores e as p:e�soas que
cupam os serv, iças da Cruz rda. Seis trens foram l'eserva- de saber qual a natureza de

1"
'

t
lhes prestarem aUXIlIo, Como,

t t 12 000 t
'

D 1 I
J llllllU os, • .

Vermelha, Até agora, dez via- dos para ranspor ar. ars planos. ec arou- he o eIhl'e�anto, nesse melO :empo
gens foram realizadas· para refugiados. A Cruz Vermelha conselheiro Chang; "Estão Londres, 29 (U, P.) - Em o exército norte-americano a;,J-

lhes l:evar material sapitáno, encarregar-se-á também do sendo elaborados os detalhes. seguida à "Fala do Rei", tam� sumiu a defesa de Estmburgo,
medicamentos e víveres. De� envio de notícias urgentes de dêsses planos, e espera-se que Ibém o sr, Churchill pronun- dtlvida-�e que a ordem de Le
pois de negociaçôes entre família, as ú!1icas autoriza:- seja possível dar-lhes "PUbliCi-1CiOU, hoje uma alocução nos clere s0ja eumpric1a sem novo

americanos e alemães, a Cruz das pelos alemaes, dade ainda no próximo mês", Comuns. E advertiu mais uma aviso.

o
Nova ,sessão do Parlamento

o n.us AYfHW HLUnO DE S,\S'L\. (,_\TAHIXA

Proprietário e Diretor-gerente _. ALTINO FLORES

Ano XXX I flor aoõpoib- Ouinte-Irire. 30 d� Hcve;nbro de 1944 H. 9259

Pal'ís, 30 (J. R.) - l<:::ntl'e os cerra,da e enraiveeicla. Inúme�
. muitos prisioneiros feitos pelo ros rapazes eillitre êles deviam
Segundo Exército, v á l' i o S estar frequentando, os cnrsos

"arianos" apresentam provas ,ginasiais, :\las não elevemos
de anti-jl1Jazismo e anunciam julgar que est.ejam arrependi
que vin ham esperando a pl'i- dos nem devemos confiar na

111ei1'a oportunidade para se aparêllcia in.f'antil clêsses jo�
renderem. É comum vê-los l'eu- vens, Os soldados aliauos na

,llidos e111 <Trupos nestes campos I frente, não peln.sam assim, ..
. �ovisól'io� de apri,s,ionamenrto. Esta é uma zona ainda emi-

Alguns sorriel1l e os s.s, geral� nentemente agrária - situada

m�nte, copsel'vam li. fit$ionc;nu.ia nos cQntrafortes de (üU1e�lto,

durante quatro anos, explica
que protegem o Rnhr, mas naturalmente, esta incollcebi
muito possi veImente toda a vel prosperidade nüma nação
popnlacão alemã. estará UaS em guerra,
mesmas ('olldições. Inúmeras pessoas, que "fi

Os l'lUl1Ol'es sôbl'e deficiên- caram do lado de cá" do Reich
da de alimentação 110 Reich manifestam desejo de viver na
não parecem ve.rdadeiros, a A.inérica depois da guerra. AI
julga.r pela zona que vamos gnus teem parentes 110S Esta"
conquistando, Também não há dos Unidos e dois jov,ens de 17
visível deficiência de roupas e anos perguntaram se poderiam
calçll,dos. O saque ('ontinenta.l, _ cmig�l'ar p:u'a o .Brasil depois

ela guena. Sabiam que existe
numerosa colônia alemã "pe
Jos lados de S. Paulo" e inqute
riam o que pensa ° povo bra
sileiro da Alemanha.

"S01110'S bons lavradores e
todos os alemães sabem traba
lhar no campo", adiantJou um

deles; e aparentemente esta
declaração deve, a seu ver, ter
os efeitos de um limpo Jlassa�
pOl'te. , .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nalal ! . . . Não compre sem verificar os preços
do grandioso Nov 4) 80rti inen to recebido pela

Casa Romanos
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o Papa e a
Hutura Paz
Londres, 28 (E. S. P.) , __

Uma demonstração oraaníza
da pela "Protestant Tr�th So
�i�ty" - pequeno grêmio de teht� c�1tural protestante sem

ma;ol: mfluência - aprovou
u�alllmemente uma resoluçãoanrmando que o Papa ou os
representantes do Vaticano de
vertam ser excluidos da mesa
da Conferência da Paz ou . das
discussões visando acertar os
termos de paz.
"

A resolU2ão acrescenta que
o Papa nao tem contribuição ,a fazer para o benefício geral,

Ipor ter-se mostrado exclusiva
mente em favor das ditaduras. Ic porque, além disso, tem ma
nobrado para favorecer uma
política mais complacente em

relação aos dirigentes nazis
tas".

O Rev. Dr. Henry Towsend..
principal do "Baptist Colled-,ge" de Manchester e secretário,
executivo do Conselho da Igre
ja Livre Redental Britânica.
declarou que "o Papa demons
trou indisfarcáveis tendências
tascístas durante todo o curso
desta guerra".
11../"\.1"< _-...-.-.-..-_ .- _- ..,..
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baixos

'elefone 1288

estampados chineses próprios para modelos
«Madame Chiang-Kai-Chek»

Rodiel's - Taretãs - Organsa .. CbantuHg ,. Sedas em cortes - Gabardines
� Jersei aveludado para vestidos, em muitas cõres � Peter-naas- BlUsas

'" M�ias .. Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços exlrernomente
Rua Co�seli1eiro �Aafra 26

Apresentamos:

ovo -�������������������������������--�----�------�---------- .. -*,---------

IN, Se� doença da vai�d�-I:·i-_��-�i--���-.-N-M�-+-�i USADOS RlO, 28 (A. N.) -- A revelação sôbre a doença da vaidade, �\�t50L?l,?.f Rua João Pinto, D. 25
COMPRA e f:ita pelo Brigadeíro P. M. ::\t1ac Keuve numa J'.eVista de medi-. � �.. '

. .oi �_ (Em frente ao Iesouro do Estado)
VENDE ema de Londres, uao surpreendeu os meios científicos brasi- i t:=:: �� � f�eríanõpolís• leí ros. Essa nova doença é produzida pelo horror que certos

i

I
� �,f'''' � Jl 'UI \UI

Id i"'''?os por-

indl.·víc1UOS experimentam, ao partir para

lll.
guerra, temendo, =, __ -é�--' Telefone 1448

. t�9UIeS'f esp,a_. I como temem, deformações físicas. Manifestam-se através de �MiHDnO P�mLnG!CR5 SAIJTA fATARllJAI' I �'I
nnor , rances

h h' ri .... 11

iIGioIMlillIli6liIillí, ingiês, etc. I -stra.n as ll�allc. as que surgem
. pelo Col'P� .. � propósito, .0

. .,_ A' -

I
Prof'. Joaquim Mota, um elos mais Ilustres sítílógratos brasi- 11!

Dr. H. G S fvledina Parm, Narhal Alves de SOUZJ
MRcrntanc;et! PoeFs:o.' RelQ,g1C;°'1'C V10GÇOeO leiros,. declarou qne a maioria está sendo obje.to. de estudos e,

S Farm. L. na Crosta Avila
Q ema lea, lSlCO. Ulm a, o

.

.

" ,

,

. . �, _ ,!
logia, Mineralogia, Engenharia oi Il)8'SQmSas e que e tato velho Nl1 medicina .a repercussao na i Exames P.nátomo-patológicos. Bacteriologia
vil, militar e nnvnl, Carpintario. epiderme de tenômenos nervosos ou psíquicos, tal como a ur- Diagr.éstico precoce do gravidez. Autovacinas.
Desenho, Saneamento, Metalurgio, I .lcárta nervosa, II Sôro·diagnósticow Ultramlcroscopia.
Eletricidade·; Rádio, Máquinas; Mo I Hematologia Química sanguínea.
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri Iw��.,.���! Coprologia. Análises de urina.
cul tur o, Veterinária. Contabilidade; 'CH!1] LUNnO!\' & i •.,';l'>CASHIRE INSURANCE

���:':;::�:�-:,�',,;::,,-,. I. ;[A[�UDOS COMPANHI:��.' ���:t>�SA��U:U��:O DO sUV
I

Carmeas, Gravatas, Pij arne I!J) U 1\'
"' T • '"

!

.Meiasdas melhores, pelos me ,. COMPAN�IA DE SEGUROS "SAGRES" i
oores preços só na CASA MIS Representante ..... AU1EIDA

� - Il!lZI I_IIII!Il__ :__
CILANEA _ Ruo C. Mafra, 9 I Rua Vidal Ramoa, lt
--..- .-._...._...._...........-.-..w.-.__ I

.....,..,._,.�--_.........--.................""""'......,.."."..,..,...,....,................."""...

��:::r: :::'StiCa : Gaixa Econômica Fed�ral do Rio de Janeiro
Londres, 28 (B. N. S.) -: __

Prismas de matéria plástica, I 190 Sorteio de resgate, com prêmios, das
com alto gráu de precisão, to- Apólices Pernambucanas
ram produzidos em massa na IGrã-Bretanha para atender a

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI-um apêlo urgente do Ministé-j . ,. .

, , I
rio da Guerra, pouco antes da! RO, .avlsa ao públ ico e, em par,bcu]éI:, aos p,ortadores das:
invasão. Quando surgiu a ne-

j Apohces, Pe:nambucanas, que fara. realizar no dia 30 d? �or, i
• cessídade de dezenas de milha- rente mes, as lO horas, o 19° sor tero de resgate, com pr ermos ,

res de prismas, já não havia dêsses títulos, de que é a distribuidora.
\

tempo para que a indústria O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
ótica do país os fabricasse, Econômica Federal do Rio de Janeiro, Da rua 13 de Maio, ns. 'Não ha necessidade. mi.
mas a firma britânica "r. C." 33,'35, 4" andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes: nha Senhora. de cada mês
encarregou-se de produzi-los ter séte dias de sua vida sub-
com matéria plástica transpa-, 1 prêmio de Cr$ 500,000,00 traídos ás suas atividades e

rente, "transpex", por meio de ás suas alegrias. sr a Senho-
um novo processo. Apresenta-!. 1)0» Cr$ 50.000,00 la sófre, deve-o á sua irnpre-
vam tal precisão os prismas ta- vidência. Use A Saude da

I
2» � Cr$ 10000,00bricados com matéria plástica, Mulher. Regulador, tônico,

que as experiências de rotina 4» Cr$ 5.000,00 anti-doloroso. A Saud� da

foram abandonadas, por su- i . "";;""::: '::;:'::"""::::<:'\:, Mulher lhe lará recuperar

oérfluas. Apenas o teste final 5»») Cr$ 2.000,00 .. anos de vida

�����:��t: �Sa��ig�������endo 50»» c-s 1 000,00 {:,'
C"

tI',,�o��:;::..
�

::�':::;�;:�:):�:�.

Elnbora a encomenda só fos-
,
São nossos represen+antes ,

,
nesta cidade, o BANCO DE <'} -, ot\.Otl'0.,;.<\-'> :\':::;".

se feita em fevereiro do cOl'ren-l· CREDITO POPULAR E AGRICOLA DE SANTA CATA- 'ii ";,,'1>>>ó'1> .•.• >
tC' ano, a "L C.", em princípios RINA, que estão encarregados da vend'i. dos títulos e ha- ...:

, ...:..

'.:'. �'I fJde setembro, já produzira toda' bilitados a prestar qualquer informação a respeito dos mesmos ;} .:"> .::. 'j'q

.�-'-'a quantidade pedida, apesar de As <3pólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res ::

�.•
'

/'

"1": ", .::].'.�... > \

..

\�

ter sido ela triplicada a meio pectivo prêmio; e ao sorteio, n03 tf:rmos do § 5° do art. 1" ' :-�. '"':,.,. --f'. .:," �

;rg��:��':':��:��;�!��:�� :;���:��::;��� �i��: �:�xa::, 5rsí��, �;::���,�: ��:;,d,O �: " ,",,,,,_�'/ Í:�, {j�.....
'

t
para uso das matérias plásti- A. VEIGA FARIA -:'. :'1',,\ 1,llt_\
�,4i1allls.n.a_in.d.u..''Siiiii'tiiíiiri.a.oiiií't.iiiiiicaiiii·__

·

...,_IIIIIIIiIlli...II!l:.c�i_:;;re;;t;;;;o;,;r;;d;;a;;;;;ciiiia.riJíte;;i;;ra_d;;e_T;;;í;;tu;;l;;o;;s;;., Á S.Â1IDE DA MULHER; Para as FESTA.S DE FIM DE ANO, a II CASA PERRONE -HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
� oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

I
VENDA DE MOVEIS

� vendas à vista, durante a 2a• quinzena de .novembro e todo o Quartos completos, para solteiro, com 7 peças, -estilo
� .mêg de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais ,moderno. Camas Je ferro para casal e solteiro, com lastro de�

modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças, 'arame, bem corno muitos outros acessórios pertencentes àquele
além de camisas, r;ijames, etc. I

Hotel. •

"

I! Quem deselar vé-los e obter intormaçõe�. dirija·se
Rua Felipe' Schmidt, 39. onde estão expostos.

.

... - ----._---------!I'IIIiIIil!--..::·1 O PROP:RI�TÁRIO,

Serviço de transfusão de aar.gue. Vacinação orit i-díf têr icc
(CRUPE) com próva de Schick,

Análises qu íro ic cs de: Fcainhas, bebidos. co fê, mel, águQS potá
veis e para us,?s industriais (Escularias, cervejarias).

r
.'

Rua tonselheiro Mafra, 17
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"CLU8E 12 DE AGôSTO"

Hoje faz anos a 51'0, Maria Rita

Morquesi.

Ocorre haja o aniversário do sr,

Paulo Schlemper, industrial.

Nesta data faz anos a 5'"0, Oií

via Andrezo de Carvalho Rosa,

Transcorre hoj e (l

sr, floresnal Amaral
natalício do

�r ,IO rnetlino Aurélio, filho do •

Valrnor Pereira faz anos hoje. I
',Foz nnos hoje o João Opuaku. I

,

'

ahlllfll�õe�z- IEatão' se habilitando para casar:

O Ir. João Francisco Neve!!! e srta, IZulrno Soares; o sr, Orlando Ireo

poldo Teixeira e srta Alípio Son-,
tos; o ar. Líno Manoel Silveira e,

srta, Carolina �dra da Silveira, i
Nllscimento!li: IAcho,se em festa o lar do sr dr,

Geraldo Freitas. [p rorriotor público I
em São José, pelo rmscjrnen to, na ,

Mat8r�idade desta capital, de mais

um filhinho. que, na pia batismol

receberá o nome Geraldo.

NOIV.-\DOS
Em It'aj<;>í. com a graciosa se- I

nhorito Beatriz, filho do s+, J08é IE.plndola. ajuEtou rrúpcioe a 21

do corrente, o 81', Luiz Noceti. fi·

lho do conceituado 1 ndustrial sr.

Rêmulo Noceti.
.... �-�_..._,. .........

�

I'

/

LJNGERIE

If.ENIIEIl
�OUAlJDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miguelinho, 2.3
F L O R I A NÓ P O L (S

DIA r DE -DEZEMBRO, GRANDIOSA SOIRÉE DANÇANTE, EM HOMENAGEM ÀS DIPLd.
r'MANDAS DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JESúS".

Curso de Adll1issãoIvid;·S;�i-;i·i i O a�iversário de W. Churchill
�.... ········1A�IVERSARIO�
A sra, Ester Melo Lentz vê J:.QS·

lar hoje sua data natalício.

A Comunklade Brltântca üe:o; fig'Ul'lIs tio mundo mo

y('. passar hoje uma data deruo.
e3ríssima ao seu coracão r _, Porque, fie ínr«, entre os

• I
lt H- t

r.. -

li do auiversárto tio seu YII os que li IS urra Jamais

(I'g'l't'g]o e valoroso "1l1'f1" \ eSfI:lCcerá, pelo a l��le.g'=Hl()
m ier" Winston t'hurchilt. I esforço em pról da (lnhza-

I ção, lig'ul'lll'á, ,dol'iosameu
Para melhor dizer não são te, através (los séculos, ()

!'
-

t
,- I, .

ri'apenas os .l'l amcos que (it'ss(' estadtstn mugrn lCO�
letnhrnm (I transcurso tlessa! enea.rnaçâo esplênd lrla (la Lí
t>Jemi'I'j,le: IlUIS, também, 'l;.p)"(htd{J (' da Vi' Democrátd
torlns aqueles que sílhem Te-I eu, - ídenls }lOr que se ha
('onh{'('C'I' () valor (Ia.s }.!;l'lln .. tem túd�ts :1$ �n�)f"s T'n ldus,

A 1. a série ginaSial
Funcionará, novamente, duenrrta os meses de dezembro e

janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF, CASCAES, êste
ano em colaboração .corn o prof. José Warken, ambos profes
sores do Colégio CotaTÍnense.

Mensalidade de Cr$ 50 00.
Matrícula aberta, diàriamente; das 18 às 19 horas, no

Curso de �umanidades, na rua Trajano, 36, ou no domicílio
dos respac tivos professores.

NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da
matrícula.

Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA

j Dr. ]_ J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

I Felipe Schmidt). C. POSTAL, 140. I
--

-_. -----------_._--- --_._._------------

., SEMANA DE SERViÇO MILITAR
CONVITE

"A Chefia da 16a. C. R., tem o prazer de convidar o públi
co, em geral, para assistir ao encerramento das solenidades da
Semana do Servico Militar e início do sorteio dos alistados da
classe de 1925, município de Florianópolis, a realizar-se às 10
horas do próximo Dominço, dia 3 de Dezembro, no salão de

projeções do Cine Teatro Alvar-o de Carvalho".

VID..... �SCOL" Inl Prefira uma parte de seu
a 1iL4 �K trõeo em "Selos Pró Doente

- Pobre do Hospital de ·Carida·
O sr, Genésio Lins, diretor-ge- de". e estará contribuindo para

rente do Banco INCO, doou quo- que êle tome mais um pouco
tro cadernetas no valor da 50 ioruzeIros cada uma, a serem d is -

de le te, tenha melhores medl-
tribuidas entre os alunos que Eo- camentos, mais confôrto no

zero 'parte da Caixa Escolar do leito de sofrimento, etc. etc •••
Grupo {(Flor�a!,o Peixoto», da ci- (Campana de Humanidade

I
dode de Ita] 01. O gesto do sr. Ge- d H it 1 d C Idade)nésio Lins. repercutiu simpática- O OSp ft; e ar a 'O •

I
mente nos nossos meios escolares, ----

* MAOIADO & CIA.

-

�\ ])\T()G f\ ]�)()S

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: uPRIMUS"
/\gont'es nOI principais município.

do Estado

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C IDA D E

ALVARO RAMOS

TI RADENTES

CIRURGIÃO-DENTISTA

,

_

I Rua _Vitor Meireles, 18

O PRECEITO DO DIA I :.----_,,_.--�-.

o aJastri:n o'u. var�ola rnans?
I

LOJA DAS CASEMIRAS
tem evoluçao rruz

í

to semelhante o .

da varíola, diferindo, éntretanto, Se V. S, desejar um corte de

/
pelo seu caráter de benignidade. casemira, linho ou tropical,
A vacinação �ntivari6lica.é o meio em côres firmes e belos pa
seguro de eVltc:,r o al�str1�, . drões procure a LOJ'a das Ca-
Submeta-se a vaclnaçao anho .

'
.

vari6lica, _para nao ter alastrirn SemlraS - Rua Conselheiro
nem varíola. SNES. I Mafra, 8-A.

-

7.A

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para alfai'l.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do' interior no sentido de lhe fazerem uma

Flor!o_1,l.6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lojes.
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atençéio dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ.��. em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Semana do Serviço Militar
Decreto-lei n. t187. de 4 -4 ._ 1939
To:d(l hrasiJeiro é obrigado numa imf'ruçân que a, Lei, manda Pu.

alistar-sr para (l Serviço Militar, 111I' COI11 inullu de Cr� ;)1),1)1) a CI'<
dentro do praz o de :20 I1l1:'SPS-. a 10Il,(l().

.

contu:: <lo dia cm qu« completur 1� \'J II

iHlOS de idade. o Alístamcoto eSI{leml,lll('() II'!'
Juntas de Al isbuneu!o :\fililar (P!,�\

I ,P;1ra isso de"er'üo prUl'l,lrarc,'lll
as Iclturas) , de1.,"o,llS1 rn que O ,eidad,i'l

,1!':--rIiAS DE ,-\LlSTA:'I1E:\'TO :.\IILl- se interessa cm xcr vn: a Palriil,
TAH que nrncionar» aucxus as Prc- O Alistumcn to a. l'l'v�Ji:J, demOlIS,
fcituras e que anualmente, JH> pe-!(Ta o descaso do cl'eLacl�o IH los srlls
rindo de I" de ahril a 30 de

.illlh:"llleveTes
para com a c'Olell\'](lade,

época em que as ,I CNTAS allst n111
., �X

os cidadãos cxpoutan.eanrcnte c que O hri<l;SlJell'o CIOSO de suas ob!'!,
estejam compreendidos no pruzo Ic- g;açôes para com a �J:'�lria, lião ileve
g81. isto e, de 111 anos c"mpl('t<)� a esperar que () cartono 01'(' kegish,

-

I' 111\
anos r I) meses. Cidl mande seu 110111(' para

.

E
J I Juntas de Alistameulo :'I-filitur.

--

cos e Notícías :\ multa cob raalu aos Infratores que só pode ser feilo após 10 an'l

Estado de S'lta,o em Borde'us ;�rg.��tt�o����, Lei.:
dr' Cr.\;

10,OOi,' f;�:;�El��:��::;��;�:d(�J�';t:l'�Pll]li:�:1
'I O alistruuen!o nas Juntas de menta do município, r d ar S('Ll nome

BOItDFJUS, 28 (t'. P.) -::-;ua8 seções <Ia cidade ,].e BoJ1. �:fd��r::;:�S�:��o��;e��i���::�� ;Â:�i�!I�l.l]cnto é

i&;�:to
dr quaisquer

I

para () Serviço �lilit3r.

,
Insubmisso

deus estão, desde várias horas, em estado de sítio, enquanto a I 11'0' al e 't' ' .. " ...
'

l' .' Insuonnsso t' todo aquele (1'«(', GELADEIRA1,· 'f'
.

tI'
. - . 1 jJ 1.a lvÜCmleLCla pu- .

po reia veri ICd'� o� regis ros.d.( e armas e m:ld1ll9oes as

quaI�'1 bltca para as obras de calca- sorteado convocadu, não se av)'e-'
'

ao que se acre, íta toram trazí as para esta CI ade por organi- mento
.

a '11 11t
- ,

d >d' sentar puni prestuçáo de) Serviço Vende-se uma. elétrica, d�
- ,

• . I (p '"11e açao j e 1- Milí.t 1 t ri t b I

z.�,ço.es �.landestmas, algumas delas compostas por anarqmstas,vel's'as ruas e praças da cída-
:'.IIar. ucmr-o () prazo esa elcci- :,20x 1,60. funcion�mi'lltoper,

,

.

- do pela Lei de) Serviço :'IJilitar.
espanhOls,. I de de Cresciuma sendo que a v ft íto Ver e tratar n o Ba� S,

As tropas marroqUl�1as bloque�ra�l1 as ruas. e cOT�ocaram respectiva Prefeitu,ra publicou O processo para olrl ençâo do cer- Pedro. 30 v, 1

metrajhadoras nas esquinas dos distrítos de SaInt NIcolas e tif'icado de reservista ou docurncn-
_. p'.'

,

f 't" 'f'
-'

O -"f f'
no D. O.' E. de 27 dêste mês

�all1t ie re enquanto era ei a a ver! icacao trá ego 01 to. �J,e Isenção rlcf'i.nit.iva do Serviço
.._ .' � rre, ; "."'. - "Edital estabelecendo as nor- MILItaI', e um requcrunento dirigi- Procura (te

uma casa pala

proibido durante � mor parte do dia e as comumcaçoes telefo-
mas pelas quais ficam obrtza- do ii Chefia do Serviço de Hecruta- .. ú alugar de pre,

nicas em �oda a CIdade f,?I'�m sus-pensa�. . dos os interessados na cit:da ,lUen!o. fazendo-se ancxa,!' LIma cpr- fe' ência no centr o da cidade,
AcredIta-se que deposItos clal1destmos de armas e mUl1l- C'Ollc'u'l're�I'J C�I'a.

tidüo de idnldt' ou eaSalllCil1<to, até's- P 1 f'lh I f
-

'd 1 d (lado de conduta e l'esicle1tflc·i;t. l)',IS-
ara

..

casa sem I os. n OI

,çoes foram estabel,em' os por grupos seoretos, a guns o.s quais *
.

-

R Ssado pela auLm'jjdade volicial C' maçoes nesta edaçào, 8 J M .

combatelll como "nmquis" nas montanhas Do,rdogjnie. Realiz'a- De l' de novembro de cada ano mais 5 fotografias para 3" categoria 15v.-1I
ram-se umas quarenta prisões. a l' de maio do ano seguinte, e 3 para iSenção defioi1iva elo sec"1 - ----

sõgL1l1do decreto estadual recente. viço \Iiltitwr. ,/
-.-----------�--_.

o horário de trahalho. no Depor- A única Taxa paga pam obtençiio B
- f \J �

CLUBE 15'DE OUTUBRO
tomento de Estatística. será das do dOC'I�mel!t() d� .ftllitaç-iio para aIcao· com ren I :

7,30 às 13 horas, inclusive aos cml] () �)el'\'lç() 1111l1ar, t\ u Taxa
• vidros e pr��

'�áb(ldos, Haverá. no entanto, das }filitar. dc ocasIão, vende-se um c(

Fundado em 1921 10 às 10,aO horas pequeno inter- vr 2,m50xO.80xO,95. Ver e
valo, destinado ao lanche. o qual Tono e (flwlquer brusiJpirn, só com Piácido Mafra.

Programa Social nara Dezembro dtverá Ber feito. de preferéncia, "na l}oderá dirigir autOlllóvcis ou ;)utl'o
I'" própria repartição. qualqucr Vl·jCU[O lllotol'iz:iit!O, cs- Schmidt. 34.

As demais repartições continuam t�tlld() 9'ujü' com o Serviço :'IIj]i,tar.
funcionando das 9 às 13 e das 14 CumpfJ ),:'OS.S\I dl':er IlI.ilHar par.aàs 17 horas, exceto as que tiveram ('OH1 a r ,ltnn (; 11<10 t('!'('IS YOS,S::J l!- Vendem-semudança de horário regulada em bt'l'dade tolhidll.
decretos especiais. VII

'"
.
Selllp;'e que mudar tlla l'l'sidt'n-

CbH, ('.Ol!1UlJ ira à DéeimH Sexta Ci ('_
elllnscrjção dr Hecl'tltameul(); () n,jn
eumpnmellÍO d('sta Il\) I'!Il <I, il1lpli;:n

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

o ESTADO
Dáário Vespertino

Anuncios mediante contrato.

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"I)}jRFECTA Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022 - Cx. postal 139

A Maravilha da técnica suíça moderna ASSINATURAS

Igual ao mcdêlo «Eirio e leve como

uma Eol ha»_

Caixa folhada. fundo aço
inoltidavel - Ancora 15 ruhís Cr$ 480,00

Na Capital:
AnQ Cr' 70,Ú1}
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 4.5,00
Trimestre Cr' 25,00

Caixa cromada. fundo aço
inoxidavel - Anco! a 15 rubía Cr$ 380.00

Caixa cromada, fundo aço
inoxiduvel . Ancora 15 1 u-

bls. para senhora C. $ 320.00

Caixa fo!ha':la. f i nd o aço
inoxidavel - Ancora 15 ruo

bís , po ru senhora Cd 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia,
Faça hoje seu pedido pelo reambô!so postal ou contra c�eque,

Os ortgrnats. mesmo não publi
ca.,j()s. não ser áo devolvidos.

CASA MASETTI I A dil'eçà�) não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

I artigos assinadosA Casa dos Bons Relógios __ o (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Mar coní, 44, -- S_ Paulo.

Dia
Dia
Dia

10 Domingo - Domingueira com inicio à.s 20 horas.

2S Natal·- Soirée Infantil das 17 às 20 horas.

31 São Silvestre - SQirée das 22 horas em dilmte.

Para esta testa, as me-as poderão ser reservadas ao

preço de Cr$ 10,00 cada uma.

TESOURARIA
Movimento do mês de Novembro

RECEITA

.. La Prensa" elogia os de-
3embal'gadores de Buenos Ai

'es, que acabam de confirmar
.1 sentença do juiz Fox, dando

28.853 10 I aos presos políticos à dispos;i-
5.310'50 ção do govêrno o direito de

Cr$ 34."163'601 optar pelo exili�, .no país de
iiiiiiõiiiõiiiiiiiiittiiõiiiiii'iõiiiiii· i ,sua escolha. O JUIZ Fox tam

I bém absolveu os coronéis re-

I formadols Roberto Bosh e 8a-

l.l�o,lo bino Adal.id e outras pessoas,
8:>4,10 acusa.das de rebelião em maio
600,00 � processados pela p-oIícia.
216,00 *

180,00 A Prefeitura Municipal de FIo.
12500 rlanópolis, a exemplo do que fa-
12000 zem os governos federal e estadual,
118'9 ! concederá, doravante, a seus fun-

. , O donários aposentados ou em dis.
72,00 ponihilidade. que falecerem. im-
76,00 portando correspondente a.os pro-

15,00 ventol! de um mils, a titulo de

19 90 funeral. I
*

3 547,00

Saldo de outubro
Mensalidades e rendas eventuais

DESPESA

Orquestra
Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Nicoláu Buatim - nota

Jací Daussen - nota _-

Kesmos Apostolos - nota -

Aliança da Bahia _. capitalização
Luz e telefone
Previdência - IAPC
Livraria Progresso - nota

Guarda noturno

Savas & Cia. - nota -

Total da despêsa
S"ldo para Dezembro
no Banco N. Comércio 28953,10
em Caixa 1.663.50

A Arge.lltin,a e a França che
gm'am a acôTdo para a de\�o
luçãlJ a e.Rta última dos navios
"Katiola", "Formose" e

"Campalla)' que estavam sen

do usados pela Frota Mercan
te do Estado com os nomes de
"Rio .J áchal", "Rio Tunuyail1"
e "Rio Luj�n". Vinte e uma

mil toneladas é o que deslo
eam os três.

30.616,60

Obs.: - - Os documentos da Tesouraria estão à disposição do,
senhores associados para exame.

Florianópolis. em 30 .;{e novembro de 194'�

Felipe Carneiro l<rancisco A1thoff Artur Gen'ásio Pires

Presidente 1° Secretário !O Tesoureiro

LA VANDO-SE COM O SABAO

RESFRIADO?
r�

um estabilízadoc de 6. e meio

Amperes e uo a m8<i!uina Singer
nova, Ver e trat.,r na .rua Frri

Caneca. 78 A. 5v,1

•••••••• u•••••••••••••�•••••••-

CASA DE SAúDE E MATERNIDAnE
··SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dirc,'ãü (']Ínica do

['OJ1_,su'uc.·;jo 1110dcl'na c f'onf{1rtá\�cl, situada Fil) :"t,j)l';lzÍ\"el ('húr;:lr� ('om

C"S.l)lêlldiua yj�t& r!'al'<.1 o 111':1.Y'

Excelente lo{;,al para f'ltl"U ele re'pouso. ÁC!:u:) fr�<I (' Clupnte

,\P,\HIH,H�UIBX'rO CO:\ll'LF.'l'O 1,; �lOf)En:\íSSHIO 1'.\1t.\ TIU'r.Un;�TO
)lldJ1l'O. C1H(:RGWO E Gí:\E(:OLÚGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricida:de médica - Exames endoscópicos.
Laht}l"'atúl'io� pal'a O� c:\.:arn€n de elnelllH(;fio d(' c1ia�lu'j!i;Iit'()!'\.

,.

A pa:Iitamentos de luxo eom ban heil'o
Kparta'tnentOts de la cla.s&e .. , .

Quartos de 2a classe . .., ,' ..

Quartos com dnas camas """""

Cr$ 50,000 diário
Cr$ ;30,00
Cr$ 30,00
Cr$ lh,oo p/pessoa

SECrj,O UE )lATERNIDAln:
Partos com perma,nência de 10 dias em Apartamento de
la classe, indush'e sala de ope.raçõeR, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o oOJ<;,,'rE l'úDl<J TER �H�l)JCO P.\HTHTLAI:

f' L O R I �\ N () P O JJ 1 S
Lal'go São Sebastião ----0-- Telefone: 1.153'

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
. s�\3Ã� ylRcfA�

ti "_
'7

EspECIAlI OADE

elA. WE'rZEL INDU81'RIAL-J{JJN\TIL1...E (MÕfCõ

POUI>A-S}J DINHEIRO E ABOR_RECIM_ENrros
4 Ma fr
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,,1

Lira T.. Clube=-Dta 2, sábado_---Grande seírée em comemoração à terminação
do curso pelas Prolessorandas do Instituto de Educação, às 21.30 horas ..

_-

BA N C O D O D I S-=T=-R=-.-=--,-==T::--:O=----:::;F-.:;;;;E:-;D;;;:-;;;;E;--;R�A-;L·�S;;;-.---;A�.--�=-�===.. :::::::�.,";;;;;;:;,,;;;;.. ;;;;;r;;;;;;.�yn

Quer vestrr-se com

contôrto
etegáncia ?

Sl(l"J:S.\IS
Jl.HIL'\
nELO 1101:17.0:\'1'1·)

}'JIOHlf\."OPOLIS - Bua frJ'ajalLo, 2:.
,.-\0 1'.\{·1.0
\',\H(;l ..x 11.\

Yl'I'(>,tU

ESC!1IT(>I{{OS
C:u'1<\ Hi\'in6jJoJis p Santo �--\n1ÔJIÍ() ÚO

,\rullal'n. 110 Rstaflo de )!ina:-;

COIn:li;SPO.\" m·�:\'l'J']S rül 'l'üIUS AS
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e escolha o seu figurino.
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,:�'7n 100 Florianópolis - Palhoça
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Londres, 28 (E. 8. P.) - guerra. Schallen era perito 21Yl são acusados de terem víolen
Seis oficiais das tropas "88", arrancar os dentes dos prisio- tado mulheres trazidas dos diS-1capturados na Polônia pelo neiros. VogeL além de ser tritcs vizinhos para o campo
exército russo, serão julgados acusado de assassínio, deverá de Majdank. Icomo criminosos de guerra, sob responder pelo crime de forçar. O Material de acusação foi
a acusação de assassinio e vio- os prisioneiros a lhe darem as' fornecido por uma comissão I

lências., por um tribunal crimi- pontes odontológicas, que ti-I extraordinária polonesa-sovíé
nal especial em Lublin - se-' nham na boca. tica, que investigou os assassí
gundo informa a "Polpress".] Os outros .dois oficiais. Hein-,· nios em massa, cometidos pe- .

nova organização do Conselho zstall e Edmund Pohlman, los alemães em Majdank.
de Libertação Nacional PoJo-

'>" .. _"."."•._""._.._.... .-...__�;._-;:;.-;;.;.nês, de Lublin.
t.As investigações prelimina
lés contra os referidos oríctaís
ale�1ães, foram concluídas em

Majdank, local onde foram
, praticados os crimes.

Quatro oficiais não comí.ssío
nados das "88", 8ermann Vo

gel, Anthon Termes, Wilhelm
Hartenrneír e Theodor Schai- .,len são acusados de assassinar,
torturar, espancar e. atorrnen- Ital' ))risioneiros de guerra e eí
vís internados no campo de .

concentracão de M a j d a n k.

IHartenmeir, segundo diz 11

"Polpress", ficou famoso pelar;
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[Para montar
. madeira laminada

Londres, 29 (E. N. S.)
Um método simples e rápido
de montar madeira laminada,

I empregando uma cola sintéti
ca, foi criado recentemente na

Inglaterra. De acordo, com o

processo, a cola é espalhada ,

em tôda a superfície que deve
ser ligada a outra e a seguir,
aplica-se, por meio de corrente
de alta frequência, jatos de
calor em determinados pontos
Os pontos atingidos secam

!
O l ri r Solou G�llottl· I ��:��o i���a�t��������pe:n=I r. auuedno u ! eie seca normalmente. A mon-

I I tagem pode, assim, ser feita.

ADVOGADO � antes de a cola produzir seus
.

18 ( b d) S I 1 I efeitos, sendo mesmo possível

I· Rua João, Pinto, - 80 ra O, a a. concluir-se o trabalho sem que
a secagem esteja concluída.
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Praticavam violências e crimes· sádicos

Si\NGT Jf1_JN()J_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc 0, Vanadato e

Arsenioto de
. Sedio. etc.

Os Pálídus, Depsuperados,
Esgorados. Anêmicos,

Mag rus, Mães Que Criam.
en,uÇas Raqutucas rece
beráo a tonificação gera)

uo úrgaoil->llJO com o

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêatíeo NILO LAVS
lIoje • ama,lShl .....10 • ... pr",t.,rlü

...."'O...s. • NlJ'llllIletr.. - lIom_patl... - r..� _.

ilrtltro. 4� borracha.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

E ft SERVIDORA I

ra maior organização no

gênero nesta ccpito l J

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

,

I
lm. • __

José Victor Garcia
guarda·livros diplomado
encarrega· se de todos os

serviços a tinen tes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS
30 v· -28

llvélino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

consertas (serviços garanti
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura.

registradoras. etc.
Juntamente com a "Oficina
Electro-Radio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
30v.-25

Convidamos os. srs. Comerciantes d

visitarem, em nossa sobre-loje. a exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gerar,
recém-chegados das melhores fábrica s

do país.

LOJA DAS CASEMIRAS
8e V. 8. precisar de linhos,

casemiras e outros tecidos," Ia,
ca uma visita à Loja das Case

miras, na rua Cons. Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

receber formldevel sortimento de sedas, a preços excepcio
nais, ii partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, ptlfêi as próximas

Festas de tim de ano ICasa Natal

Nova arremetida
de Tobulkin

impressão.
Os srs. J. D. Greenwoy, ten. ceI.

Rhodes e W. S. Laver partiram
hoje, pela manhã. para o sul do
país.

noxy Hoje, 5" feiro, à§
K 19,30 horas
.Arnaldo Amáral, Dircinha BatistcS
e Carlos Galhardo, no mais buli'
çoso filme nacional, chei<i> d� ccrr

çôes, romance e lindas melodielJ:
ENTRA NA FARRA!

No Program a: Reportagens de Fo'
lha Carioca 28 •• DFB
Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00

Moscou, 29 (U. P.) -- En
ti aram em ação novamente as

rôrças da terceira frente ucra

niana sob o comando do mare

chal 'I'obulkím. Em violenta in
v -st ida forçaram os TUSSOS as

dsfesas alemãs do sul da Hun-

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. comprar os 110SS0S

I
tecidos, ficará satisfeito, por
que inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

I
original, a preços acessíveis.
Loja das Casemiras, rua Cons.
Mafra, 8-A.

Domingo. simultaneamente.
RI'I'Z e ROXY. Errol Flynn.
no.ld Reegbn e Nancy Coleman
�m; FUGITIVOS:OO I�FERNO,
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