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Entrevista de Alice Ribeiro 
no jornal “A Noite” do Rio 
Falou em Lajes

A cultura musical no sul
Alice llibeiro fala-nos cora grande entusiasmo des

sa viagem artística e pede seja A NOITE o interprete 
de sua simpatia e gratidão para cora o povo dos Esta
dos do Paraná, Santa Catarina e Kio Grande Jo Sul, 
que foi tão pródigo em gentilezas para com ela,_______ í~ ---- IL-

Lag-es
suas precauções

nessa„  J ------- V/»«| 'IV-UOIV
temporada, que lhe valeu três meses de consecutivos j 
êxitos.

— Vibitei Curitiba, Ponta Qrossa, Joinvile, Itajaí, 
Lages, Florianópolis, Blumenau, Porto Alegre, Pelotas 
e Rio Grande — diz-nos inicialmente. Minha preocupa
ção não foi somente mostrar as páginas mais belas da 
literatura de canto internacional.

Procurei — e mais ainda — a propaganda dos nos 
sos tratores, tanto no gênero folclorico como na com
posição acadêmica. J á  existe, no Sul, uma grande com-

: obter e por isso, trataram do lomar 
para o caso de uma derr ia futura.

, bvidenteinente um unico recurso 1'nes resta para este 
jcaso: o da fuga para o exterior.

Qualquer chefe totalitário que ousasse arrostar em 
seu pais a cólera popUlar seria justiçado de imedia
to, pcis o povo não os perdoará jamais, bi a fuga 
é o uuico russos surge como complemento necessário 
a sua direção para um pais neutro, pois logicamente 
Hitler não procurará a hospitalidade dos recursos ou 
dos ingleses, uem Tojo a dos norte-americanos.

A nota passada por Londres e Moscou aos gover
nos neutros e a formal advertência do Presidente 
Hoosevtlt fecham a porta á tuga desses criminosos. 
Ê  absolutainence necessário que os responsáveis pela 

! guerra e por todos os crimes com ela relacionados 
desde os chefes dos estados agressores aos executores
das «uas monstruosas ordens, sejam punidos

Esta a exigencia da humanidade redimida, este o 
direilo que as Nações Unidas estão conquistando com j 
a força das suas armas e que os povos oprimidos 
alcançarão pola rebelião em massa contra o nazi-nipo- 
fascismo. lnteramericana

RECEBÍ,)0 PEáFIVA- 

MENTK EM WA.33ÍNGU 

TON O MINISTRO DA 

GUELRA DO BRASIL

FORÇAS BRASILEIRAS 
NA INVASÃO DA EU
ROPA

O Ministro Gasptr Dutra ,fo*
festivamnete recebido em Was
hington, pelos representantes 
do governo, membros da em
baixada do Brasil e por núme
ros oficiais do exercito ameri
cano.

Adianta se que o Ministro da 
Guerra tratará com as altas au
toridades norte americanas, to
dos os detalhes para a mais e- 
ficiente colaboração das forças 
armadas brasileiras, que deve
rão participar da invasão do 
ontinente europeu'

preansão da música lírica. Surpreendeu-me, verdadeira-i U jfT ,. Ç P A f l -
mente, a cultura musical no cul. | U c M l g S l C r S  5 1 0 1 X 1 1 ?  g l L U b  L U l l

a oportunidade, e isso, confesso alegremente, I #4 p|-| -1 «rj o
rao meus patrícios, sobretudo os jovens, cnl-j U v l lc a ü

Tive
. ver como meus patrícios, sooretuao os joven 

' j n a música clássica, a lirica, a música de câmara 
( 1 verdadeiro entusiasmo. Era Lages, por exemplo,
■ ade do interior catarinense, pude Dotar como eStà 
desenvolvido o conhecimento da arte musical.

A revistas «Diretrizes>, que vem defendendo 
com ardor os interesses populares, contra os «Gangs- 

,ters Siderúrgicos», acaba do anunciar a condenação de 
I vários, . , -Gangsters», pelo Tribunal do Segurança Na-.

A mocidade lageana causou-me proium.a impies- 1 oional. Elementos da Cia. Industria Pesada do Parana 
são pelo conhecimento que tem das páginas dos gr a n ; foram condenados a dois anos de prisão e multa de dez

mil cruzeiros. Foram também condenados pelo T.S.N. 
diversos responsáveis pela Cia Nacional de Cimento 
Portlaud de Volta Redonda.

des mestres.

Crônica da semana
conciencia democrática rnund . 1 recebeu com profunda 

.fação a tnergica atitude dos Governos de Washington, 
dres e Moscou sobre as possíveis tentativas dos 
lonsaveis pela presente guerra para se refugiarem 
paises neutros. A queda de Mussolini trouxe para 

rdem do dia o problema, pois è claro que muitos 
maiorais fascistas preparam este bote para e momento 

que a vonlade soberana do povo italiano se puder 
lifestar livremente para exigir, sem contemplação 
ima, o castigo dos criminosos que duranle mais 

vinte anos injuriaram e desgraçaram a Nação 
Si os alemães, italianos ou japoneses houvessem 
aginado a principio qual o rumo dos acontecimentos 
logico que não se teriam atirado à aventura 

erreira que tão caro Jhes está custando. A força que ha- 
,m acumulado e a surpresa do ataque lhes deram 
convicção de que a vitoria era cousa certa e por isso 
eflagrarem a guerra não entrou em suas cogitações 
uestão de serem forçados um dia a buscar asilo fora 
seus paizes. Entendiam eterno o seu dominio naci- 

I e definitivamente assegurada a vitoria das suas 
as na luta contra as democracias. A‘ medida, porém, 

a resistência democrática se fortalecia, atè se 
sformar na força avassaladora que hoje leva de 
cida todas as resistências que lhe são opostas, 
leçaram os dirigentes de Berlim, Roma e Tnquio 
onsiderar a vitoria como cousa precaria, difícil de

C H U R C H ÍLL  E  R 0 0 6 E V E L T

Churchiil e Roosevelt e eus respectivos Estados Maiores, 
Conselheiros políticos e outros peritos em diversos assuntos con- 
fereciam no Canadá. Nessa conferência grandes e importantes 
decisões serão tomadjs.

O governo alemão mu 

dou sua séde para Vi e 
na

0  governo alemão e os res
pectivos ministérios, transferi- 
ram-se para Viena, na Áustria, 
em virtude dos bombardeios 
aliados.

Dr. Joao Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PIN T O , u . L A G E S

Josè Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller Advogados

Kua do Rosário, 116, - Rio de Janeiro

F ô ro  em g era l. Processos em todos os M in istérios. 
L egalização  de ja z id a s , agu as m in era is  e q u ed as  d á  

gua.__N uturalizações.

Dô-Ihos des
de pequenos, 
p a ra  que os 
een s aente-s 
cresçam lindos 
e sãos, e coando 
grandes tho 
agradoeeráo. 
L im p a , re 
fresca a dá 
esplendor.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Celio Ramos*

Di\ J. Sombra - Dr Salvio Arruou
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido c«- 
lalo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

M etabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jo io  
Pessòa) — Fone 133

L A JE S — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro -  AO LADO DA FARMaCIA APOLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permita, de Doação, de Lo-
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Fncaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

0 cartorio está sempre aberto, todos os dias ateis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.

(Exctrato)

Oswaldo Pruner
P I N T O  R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co 

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS• A DUCO
LA"lr-J-.'"ACL
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X
t
X
X
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DR. NOBRE FILHO

í
♦V

Clinica geral
— Consulta» diarias das M ás 16 e meia horas — 

chamados a qualque* h^j do dia ou da noite. 
R ua Mal. D eodoro X

I XI*X i

n
x xXX
nx i

X

Dr. Cesar Avila

Perante o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Co
marca, serão vendidos em hasta publica, por quem ma
is der e maior lance oferecer, no dia vinte e tres do 
corrente mez e ano, ás dez horas, no edifício da Pre
feitura Municipal, conforme edital publicado no Diário 
Oficial do Bstado e afixado no lugar publico de cos
tume, os seguintes bens, separados para pagamento de 
Imagens; Obras Pias, construção de Jazigo, instituição 
de uma escola, pobres do Hospital, legataria Cecilia 
Baptista Ribeiro e credores, no inventario dos bens dei 
xados por Vicente Autonio de Morais, a saber: Nos 
campos e mátos, da inrernads do «Chapéo», com a 
area superficial de quinze milhões de metros quadra
dos, sendo doze e meio milhões de metroB quadrados 
de campos de primeira qualidade e dois e meio mi
lhões de metros quadros de campos de segunda quali
dade, sita no distrito de Campo Bélo, desta comarca, 
confrontando ao Sul, com terras de Fermino Rodrigues 
de Morais, ao Norte com o rio Caveiras, a Leste com 
terras de José Autonio de Morais e ao Oeste com o 
Lageado Grande, uma parte somente com area super
ficial de tres milhões e duzentos e oinco mil e quinhe- 
tos e noventa e tres metros quadrados - (3.205,593m2), 
avaliado por dezenove mil e duzentos e trinta e tres 
cruzeiros e cicoenta e cinco centavos (Cr$ 19.233,65).

Uma invernada denominada <Cap&o ,̂ com a area 
superficial de Jois milhões de metros quadrados 
(2.000,000m2), campos inferiores e grande parte matos, 
situada no distrito de Campo Bélo, - deita comarca, con 
frontando ao Sul e Norte, com terras de Fermino Ro
drigues de Morais, a Leste com o Lageado Grande e 
ao üeste com terras de Fermino Hildebrando de Mo
rais, avaliada por nove mil cruzeiros (Cr$ 9.000,00).

Lajes, dezesete (17) de agosto de mil e novecen 
tos e quarenta e tres (1943).

O Escrivão:
Darcy Ribeiro.

Moscou
Em 2 anos de guerra a 

marinha russa afundou 960 
navios alemãe», deslocando 
2.700.000. No mesmo perí
odo foram danificados 270 
novios inimigos.

Produção dos 
estaleiros ame- 
canos

Durante o mês de maio 
os estaleiros americanos pro
duziram 175 navios, num 
deslocamento de 1.782.000 
toneladas. A media atua dos 
estaleiros americanoaè de 20 
milhões de toneladaspo r ano.

Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia.’ Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e do» defeito» eo«g»niio» 
e adquiridos.

XX
tz«

Hospital d» H am enia.
Estada de Santa Cataria».

Na “Hora do Brasil” li
gam os rádios para o exterior

-hmmtrotmmumtroronmmmtm

Rio, (A,N.)=Comunicam de Juiz de Fóra que a policia Io cal iniciou uma campanha contra os diversos bares cafés res»a- 
11  urantes, leitarias, e outros estabelecimentos do ramo aue g  as noites, da» 20 á, 21 hora, p0r ocasiJo da transmissão dl 

! Hora do Brasil, ligam os seus aparelhos radi o-receptores Dara o j exterior ou os desligam, contrariando assim as determinará.. Ido decreto de 12 de dezembro de 1939. acoes

Navios aliados
Os paizes ocupados pela 

alemanha dispõem lutando 
ao lado dos aliados 270 
navios.

Exercitono
• « •
índia-

O exercito valuntario in
diano conta com um efetivo 
de 1.500.00 homens e au
mentam de 70.00 soldados 
por mês. Faturamente ele 
participará na luta com o 
Japão.

Arma secreta
 ̂ai ontrar em aç&o a 

nova arma secreta america- 
Da> destinada a destruir 
tanques, a qual se as,seme- 
ha muito com um morteiro, 

sendo de manejo muito facil. 
P°‘« um só homem pòde 
u^al-a com toda a eficiência*

qae r.s

fes p

cer
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rendição d Ale + * -X'.fi:r.£| .. 'j_  ^armaaerea
- Herbcrt Lindaay Mac Greve- 
A rendição incondicional da Alemanha nazista po

dería per obtida por intermédio da ação concentrada 
permanente das forças aereas aliadas.

Essa é "
------ -- x. jLiariis, cnete

do Comaudo de Bombardeiros da Raf e do major-gene-
ra| Ira C. Eaker, comandante da 8o Força Aerea dos 
Estados Unidos na Inglaterra. Para isso seria necessá
rio concentrar 3 000 aviões, dos quais todas as noites 
1.000 unidades invadiríam o território inimigo atacando 
nci si-antcmente o editicio central da resistência nazií-ta 

Mensal mente seriam arremessadas d 0.000 tonela
das de bombas, cujo efeito póde avaliar-se sabendo-se

Dr. José Antunes
Médico

quo nap peores noites sobre Conventry foram atiradas 
2!0 toneladas de bombas.

No entretanto como a Alemanha não é o r.nico 
iuimigo da liberdade universal si considerarmos o Japão 
e também o u i  as operações contra a Europa 
prosseguem num ritmo que ultrapassa a3 melhores ex
pectativas, si considerarmos também os efeitos destrui- 
iores dos lmbituiais ataques da aviação britanica con 
ra o território inimigo, está sendo muito bem dirigida 

e&trategia militar da ofensiva aliada contra o *eixo>

4n?da k Bemf0

>M!i. 
iffim

: v?l

Cirurgia cm geral — Ginecologia — Partos
Atenie no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qunlquer intervenção c rurgica, com serviço moderno de Raios X,

Bisturi eletrico, Raios ultia vultta, ordas curtas e ultra curtas.

ícÇo]
LP^]

D<vjJ
pQql

Vfussolini caiu !
^ caiu como caem todos aqueles que sobem política eso- 
.i imenie sem merecimentos incontestáveis.

Caiu, como caem os que se tornam déspotas e che
fes pedantes, cheios de si mesmos.

A sua quéda, a de Mussoliui, foi fragorosa e es
petacular ! Todo o homem que é guindado a posições 
elevadas nas sociedades civilisadas do hoje, porque es
peciais oportunidades facilitaram a ascenção, rapida
mente se despencam da elevação em que se encontram 
e causam esses espetáculos que até á molecada causa 
sensação, porque, alem de tudo, quebram-lhe os bus
tos existentes nas praças publicas, rompem-lhe os re-íj^ ^ l 
tratos que os bajuladores do todos os tempos pregam Td̂ õI 
pelas paredes dos edifícios, arrancam lhe as placas^co-! fejía 
memorativas e o apontam á execração de todos... I t e ã

Feliz será o ex-Duce, si, como muitos outros, p u -f^ ^ j 
der ficar bansando e relatando a este ou aquele deso-jf 
copado e palerma as glorias passadas, simples lutador; 
cela vida, ou semelhante, que era, o malcreado despo- t i  aproveitara-se de um momento infeliz que a liuda 
iialia atravessava e zaz, marchou sobre Roma e domi- 
dou o azul pais iDteiro oom as suas arrogancias e bur-j 
rices de déspota, protegidas pelas baionetas do fascio

hnpondo-se pelo terror pôde praticar toda a sorte 
de desatinos, desmerecendo a tradição da bela nação 
com uma senecrimonia digna só mesmo de um aventu
reiro de marca. Agora, como tudo o que é fófo, rui, 
li agorosamente, para a felicidade do berço da latinida 
<ie e do mundo. As armas Aliadas em defesa da li
berdade, do direito, da honra e de tudo mais que no- 
bilita oa homens, fez Mussolini cair de seu pedestal e 
lará também, amanhã, cair o outro aventureiro de no- 
rrn Hitier. É  o triunfo do Direito e da Justiça, da 
i iberdade e da razão de viver o homem, se impondo 
i.ovamente no mundo inteiro para eliminar esses re- 
probos que há quatro anos fazem a humanidade sofrer
como nunca havia sofrido.

Deus está protegendo as Democracias, que hão de 
salvar o mundo da escravidão do totalitarismo aniqui- 
lador do que é nobre.

A policia paulista descobriu em todos os detalhes 
mais uma rede de espionagenr em i>ão Paulo, a servi 
ço do eixo. A trama ò considerada das mai» impor 
tantes. Os componentes foram presos e os mesmos
agiam num alçapão subterrâneo, cuja entrada se abria 
eletricamente.

O subterrâneo dispuDha de perfeito aparelhamen 
to, ventilação c ar acondicionado, sendo ali encontra 
lo poderosa estação radio telegráfica de ondas cur 
t: s e longas, dois iaboratorios adatado3 de todos os 
requisitos da técnica moderna.
O chefe Walmaton, considerado perigosissimo.

Foram presos numeroso* alemães e japoneses.

cessão do a 
bono familiar

Rio, (A.N )—Respondendo 
a uma consulta, o Ministeria 
do Trabalho esclarece que, 
para a concessão do abono 
familiar, não basta que o 
chefe de familia mantenha 
sob o seu custeio oito ou 
mais filhos, sendo necessário 
também, que sejam menores 
de 18 anos.

Faça seu* »a«nei»s 
■••tá folha, que mus lacras 
terão aaiTmntadas

$mm
Sementes e Mudas de Hortaliças
O sr. Joãè Schw eitzer tem sempre á venda, 

de r*sid«ncia á Avenida Laguna, n» 40, sementes 

das de repôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Pot< 

da* e semente*; boas de linda* e vistosas tlôre».

«m sua eaaa 

e muda* garanti

tã m h»ra

5 3

ue mu-

Faça seus anúncios nesta folha

v.
8-8-43

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

EUüAanaia e ÍWaritono: Kuc Cmrvia Pmáu, êC
LA GM .

Ateade ekamadoc para a* cowarcai dt S. (oaq^m. Onrt- 
tibaaos, Bom Retiro « Rio da Sol.
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Banco do Brasil, ó . A  -Canteira tíe rédito Agrícola e Industriai
e m p r é s t i m o s  em  l e t r a s  h i p o t e c a r i a s

Proposta apresentada á Agência Je ( AXIAS (R.G.* 
Sul) por

EMILIANO ROZAL1NO i -A COSTA 
O BANCO DO BRASIL, S A Agência de Caxias 
(R.G.do Sul), convida o Snr KMILIANv* RQZAL1NO 
DA COsTA, signatário da proposta de Empréstimo em 
Letras Hipotecárias apresentada á Carteira de Crédito 
Agrícola e Industrial e resgis/ada sob n° 6 (seis), a 
fornecer os documentes neCassários ao prosseguimento 
do estudo de referida proposta ou dizer porque riflo o 
Jáz, dentro do pi azo de 10 (dez) dias, contados a partir 
desta data. Era caso contrário, será opiocesso respec
tivo encerrado e encaminhado á Câmara de Reajus- 
íamento Econômico

Ademaro Gay Teixeira—Gerente.

Banco do Brasil, S.A .  - Carteira de Crédito âgricola e Industrial
EMPRÉSTIMOS KM LETRA S HIPOTECARIAS 

Proposta apresentada á Agência de CAXIAS (R.G. 
Sul) por

JOSÉ DOMINGUES DA LUZ 
0  BANCO DO BLiÀSIL, S.A. — Agência de Caxias 
(R.G do Sul), convida o Snr. JOSÉ DOMINGUES DA 
l US, signatário da proposta de Empréstimo em Letras 
Hipotecárias apresentada á Carteira de Crédito Agricola 
e Industrial e registada sob n° 5 (cinco), a fornecer os 
Jocumeotos necessários ao prosseguimento do estudo 
da referida proposta ou dizer porque não o faz, dentro 
do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir desta data. 
Em caso contrário, será o processo respectivo encerrado 
e encaminhado à Câmara de Reajustamcnte Econô 
mico.

Ademaro Gay Teixeira —Gerente.

ÂCk

Dr. J. Costa Netto
Alia Cirurgia. Ginecologia. Carlos. Cirurgia de Crianças. 

Hailinlogia Clinica ( Kaios X )
Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Figado e Vi* 

as-Biliares. Bocio (Papo). Hérnias, Variees e Hemorroidas. Rins. 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. Tumores em Geral Ci
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

Adquiridos.

Tratamento Medico e~CÍFiilrBÍcrdã TnbercnloseP u lm on ar
CONSULTO RIO: 15 de Novembro 21. (Edif. da Telefônica) Das 3-G 

No HOSPITAL das 8-10 
Residência CORREIA P1N I O 3. FON L 19õ 

Lajes St». Catar,na

CINE-TEATRO
CARLOS GOMES

Programa para Domingo 

-•jes, Domingo, 22de Agosto
d 1943

âs 2 horas:
Um grande e interessante 

PROGRAMA VARIADO 
sete atos esplendidos.

í s  3 ,iõ horas:
\ «Columbia» apresenta o seu 

r Uossa filme policial: 
QUADRILHA DIABOLICa

i s 4 ,3 0  horas:
v.piendido filme da Metro:
O e x t r a n h o  CASO DO 
UR. KILDARE

X A R O P E

AJUO* â COMBATER A 
TOSSI I  I I W U M O S

TOS S6 TOM rua k u

,

Preços: PoltronasCrJ 1,50 
e 1,00 Balc&oO,50

ás 8 horas
Esplendida Sessão Elegante! 
A <Universal» vai apresentar o 
-c-u grande e belo filme de t. cesso mundial:

PAIXÃO FATAL

com um elenco de artistas no
táveis, como:
Marlene Dietricíi Eruce Cabot 
Micha hauer 
e n-uitos outros.
Ort. Onsura N. 20.491. Sem 
itstrições.
!nciciará a Sessão um Compl. 
Liional da D F B.

■ um jornal da Universal.
Preços: Poltronas Cr$ 3,00 e 

2 CO Balcão 1,50 __

erça—Feira, dia 23, Colossal 
S.asAo Popurlar com uma gran
de sensacional produção da
WARNER:

D 'IS CONTRA UMA CIDADE 

INTEIRA.

A madeira Su- 
bsfitue o aço

Nos Estados Unidos se 
está utilizando madeira conio 
matéria prima nacontruções 
de refrigeradores eletricos, 
banheiros, rádios aspiradores 
molduras, maquina agri
cola,tampos para garrafa etc.

Perda aerea 
alemã

A alemanha perdeu até 
fim de Junho nas frentes 
de batalha i 9.01G aviões. 
As perdas na Rússia naoestao 
incluídas neste numero.

Eduardo naoiimscii
e

Senhora
participam ao'  parentes e pessoas de suas re
lações o contrato de casamento de sua filha 
Odila com o sr. Amo P. (íracher

1 r
ODILA e A R N J  

NOIVOS

Lajes 16-8-13.

p
Ivido 

idamenfe
v.í.c-.efl desespera d ore» « violentas da 
- Í.-Oiujulte envenenam o org&nlasM, 

a «nerífi», r.rroinam a saúde e da- 
o earaç.to. T \\ 3 minuton, M adoc», 

I minuia médica, começa a circular 
n~.:í£uc, dominando rapidamente os ata- 

- Dcuie o primeiro dit começa a d«u?a- 
•?.rooer a díficptfatic em reepirar e volte 
‘ reparaiíor. Tudo o que s e f a z n c -
■osearto. é tomar 2 partilhas rie Mendoca 
*.< lYNMçfrea e ficara oompletajuente Uvre 

a*"** ou bronqui'*. A açAo t  multo 
•r.r (!:. u„«tp0 que ee trate de eacoa reboi- 
■’v f. c witigoe. Mvntfucc tem tido tanto 
•̂auo Qu.e se oíeroce com a garanti* de 

ao pacleDte renplraçfio livre e ir.eU ra- 
piuanuritc o coa*pleto alivio do aotrimeirto 
u í asm:; cr: poilOou dina. Peça M entoct, 
n *je mesmo, em qu.Mquer farmácia. À üoami 
giixatia é l  o?a m iv r prottç&o.

M e s a d a c o jiumira <v»n« 
a ummi.

ORANDE CURIOSIDADE

Madrid - Reina curiosidade 
sobre a possivel atitude do Pa
na, com a recente ocupação de 
Roma, pelas forças nazistas.

Realizou ae com animasáo e grande assistência, em 
ós dias: 3, 4, 5 e 6 do corrente mês, no Painel, a tra
dicional festa do Senhor Bom-Jeaua, cujo feBteiro foi o 
senhor Oreítes Borges. Houve diversos leilões, quermes
ses, danças, etc. No dia 6 de manha celebrou-se a san
ta missa com grande concorrência de catolicos.

O novo festeiro para o ano vindouro é o senhor 
VVanderley.

FRACOS • 
a n Im ic o s

TOMEM
Sll M i l
"BILVEIRA** 

Grand* Tônico

Faça seus anúncios nesta 
tolha, que seus lucros serão 

i aumentados.
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