
o «obús-foguete»
o "cano de gás vo�dor·· é mais rápido que

Londres, ! O (U. P.) - A sen- o inimigo vem empregando? Íllim,ig� l'e('o�h('sse (�UalquPl' I gov.êl'no al:mão de animar
.

o peu est á sendo eml,)regada. a

sação elo dia, sem dúvida, é a essa arma, há várias semanas, infon-maçáo valiosa pai a seus mOI aI do "eu povo. A seguir, I nova arma secreta. A DNB
Inova anua alemã V-2, cuja e certo número de foguetes fins. Só há dois dia� os pró- o primeiro n:ini�tl'o fO,rn�eeu afirma que tanto a "V-1"
existência foi hoje revelada desceu em pontos muito dís- prios nazistas anunciaram o algumas mdJeaçoes tecntcas quanto a "V-2" vêm sendo
por Church il l. Falando na Câ- tantes entre si na Inglaterra. 8l1lpl'êgo da nova arma, dando sóbre a nova arma. Disse que utilizadas, há várias semanas,
mara (los Comuns, o primeiro Até' agora. porém, as baixas e 3. seguir amplas descrições do o foguete conduz mais ou 111e- contra Parfs e Antuérpia.
lllinistro lembrou que já há os prejuízos não foram muito, que "e1'iam seus efeitos de r uos a mesma carga explosiva 'x'

temp0<: advertira da possíbílt- elevados. Explicou Churchill acôrdo com desE'jos do alto co- que as bombas voadoras. Pe- Londres, 10 (U. P.) - Nos
dac1c ele os alemães atacarem que não tora feita até agora mando nazista. Essa propa- uetra, entretanto, mais pro- círculos neutros se diz que o

a Grã-Bretanha com foguetes qlN-tlqne,r declaração oficial RÔ- ga.nda permite julgar a neces- rundamenre no solo antes da alcance máximo da nova arma

de longo alcance. Agora, disse, hl'e o assunto para evitar flue sídade cm que se encontra o explosão. Devido a isso, os !a- alemã V-2 é mais ou menos
--,- --_ nos são mais pesados na vizí- J .200 kms. Êsses meios iudi

nhança ela c-ratera, mas o efei- cam que os foguetes podem ser
to do deslocamento de ar é 111e- disparados da Noruega, Dina
nor. O foguete vôa na estra- marca bem como da Holanda
tosfera, subindo a uma altitu-I E' Alemanha.
de de cenl a l�O kms. e 111t1'a- w - ..............,_·_�

passa a veloc-idade do próprio Ecos dassom, rle modo que chega sem
I selQ ouvido. 1'01' isso, não é eletcõespossível de momento organ í- , .'O JLUS AKTHW IH.DUO DE ;..1,\\'L\ ('.\'l',UUS 1
zar um sistema de alarme. Waehtngton, 10 (U. P.)

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Apesar disso, a, importáncia Os últimos resultados apura�
. da nova arrua não rleverá ser dos concedem a RooseveH 432

--Ano XX.X 1_ florlaIlÓ��lIs- ;;:;0-.;7"�� �·::;;:><�;·��:=�"'�'�·�
__Í."';-'o"��-'-';�_"��?,"'-'"'' exagerada. Alguns foguetes, votos cleítorads e apenas �� a

,..
I disse Church il l, toram lança- Dewey.

::;�
-='

.
_ -

r- Z' '" •

dos contra a Inglaterra, da

II olens·lva do ural. Pattou 'A cOliq�ista :;�(�<l�)n�;��ll�·�:z: ��::;
II de Forll dúvida também ocupadas. Por

I outro lado, não é impossívelParis, 11 (U. P.) - �rüs.se-Ijá está a 24 k�ns. a leste do. seu
. que os alemães consigam aper-

gue "muito bem" a ofensiva 'ponto. de pal'tId�. I R'Jma, 10 (U. P.) _ Rey- f'eiçoar o foguete, de f'orma a
desfechada há poucos dias, pe-.!

"

Inolds
Packard - As tropas lançá-lo de pontos cada vez

las tôrcas do zeneral
_

Patton
I,

Com ü. Terceiro Exército no1'-. bl'it.ânicas d,o Oitavo. Exérci.to- �"Y naís distantes - terminou o
na frente francesa. Fôrças de I te-a�encano, 11 (U. P.) - �Ol apoiadas �Ol' tanque� c�nqUls- rremier, afirmando que o em-
infantaria e blindadas norte- ampliada, na zona de Koems- taram a CIdade de :B 0.1'11, que

l 'prego do "V -2" constituía no-
americanas continuaram ata- gsmacher, a cabeceíra-de-pon- data da idade media, e lança-

va tentativa ele abalar o moral
cando hÜJ' e a brecha de uns :;21 t� sôbre o. r.io M.osela. As tropas r8.:m pontas-de-lança. na. díre-

" , -

I
- do povo britânico, evitando

kms. aberta nas defesas a18- Ideste exercito sItuara�-se a�'o- çao de Bolonha. For 1 e lmp�r- assim a derrota no campo de
mãs. Outras fôrças do Tercei- ra a 4 kms. apenas da fronteira

I
tante centro de um dos maio-

.

.

, E '. ít .

.

Z rei eli- alemã. Revelou-se ainda que, res celeiros de trigo, e caíu sob ba�alha . .\f�s, aI:lCla desta vez,
10 xerci o pol sua ve p

. ..

'

o intento talharia.
ram dois contra-ataques n.azls- Patton �a?(�ou �ü co:nbaoe � o peso. do ataque de dj.las COIU-1 '

;,('

tas e avançaram até se sltua- Sexta DIvlsao blmdaaa e a 95" nas que atacaram pelo nürte
_, > 'T)

rem a uns 25 kms. dos canhões de Infantaria. Com isso., estão e léste. Na costa ocidental. as I , �_,o.n,�lJ ��, 10
o (Li:, I) :- E:n

da velha linha, Maginüt apon- in,ter�indo neste momento ,na tropas nef?Tas nÜl'te�am�nc�-1 se.,.,mda., a� ,�llas d�,'(, l�l, açoe,s,.s,otados para a Alemanha. As for- üfenslva de Pattün duas dlVl- nas conqUlstaram maIS tl'es Vl- b,18 .

o
. fObl�etP : stlatosfell(o,

-

bI' d das d Patton, sões blindadas e 6 de infanta- las: Azzeno, Terinca e Legivi- (hm chJll fOl pel gllnta_::10 por
maçoe�_ .ln a. e

,
. . um delHltallc) sp o "-Oyel'110 sa-

que naü mtel'vreram nas 1)1'1- ria. ,IlanI. I, b

.' . nia ({onde ('slavam sendo 1an--
n:eIras 72 hüras da no_ya oten-

cados esses projéteis. Textual-
SIva entraram em acaü entr0 H- I ' .

f I d
�

..

':. �. lmm er e agor� o maIs a a o mente, o prenuer respondeu:Chateau-Salms e Lüuvlgnv, u '\., 1
' •

• • •

0_ ,

••"atura nlPutl' e esse' n111 as-aflm-de tIrar partIdo. de um
t 1

Püntü fraco encüntrado nas de- LONHRES, 11 (L P.) - ('rf'st�· a(lui Il iles<,onl'iaD(,1l de fjUe! sun -01 llJ,tO, c!ua. �e COldlC,el�tl]"a.

'

.' .. .." "Tanc e a 011ç'ao. ,,,em U\'lcafesas naZIstas. Os avanços e;;- ulg'ulUlI (�()Isa tenJ,JIl �H'(lntf'('ld() a Hitler. Isso l'l'lll('lllalJllente <Ie- ""1- d ,,' '0 • o b'I '
.

;

t-
.

d 'M t b', t tI" I I
-

p'
• ces e qUE sejam lete I(aS Jll-

ao. g'Iran o para 'e z em U3- 'fl( () ao ('OlllpOl' allU'll () f a J!l'ü1I1'la JlrOl}lH�'lllH H ,a ema. ]'lmel- f -, 't' f t' . _

d t· f t'f'
-

� t'
- ," 1'.1 II'tl I' 1 �ormaçoes sa IS a onas serao

ca as l'espec Ivas pr ,I -Icaçoe,:>. lO, a. e ag'ora, llao JOI f'XIl Wl!,IlO por (lUP 1 er ( eJXOll , I' lH'OllIlU- ;] t. 1" '1' 1 :l)' 1""A t d Mt I a-es' t I" li' (,
.•

I -'I'
. auOa,(aSlllfCJraS ftqnacas.o. nol' e e e z, os a eln ('}JU' IiIi'U l·tH 1('101Ul ,( IS('IlI'SO lia PI'H'Jllnet ( e �, UIl1(11Je 110 alU-'

realizaram seus primeiros COl1- ,el'sário do SPII l'l'inH'it·o If'Valltc. Seg'lIudo, Do1a-se (lue n 1)1'0'1 ':,

tra-ataques que foram repell- piI!.nt,Dfla Jlall:istll estlí ialll1Hl1I (',ada yez nw.is em Hiullnler, ellf'fe Londres, 10 (lT. P.) - Os fo-
düs. Não. obstante a ma&,nitude ,in Gestallo. ('omo se iÔSSf' êle (} homem mnis illllJOrtalltf' do I guetes estratosféricos alemães
do ataque de Patton, sümente Ih·jeh. 'l'el'('eil'o, o int(')lso ahu'de, ff'ito llOS últimos rlins em já tem uma cle.noiüinação po
foram feitos até agora 1.500 tôrlw da 1l0l11 arma" r .2'" intensifica acinda ulllis II illl}ll'essâo! ]lulal' emhora um tanto exqui-,prisi�l1eirü� o. que indica que os üe (Ilw se procura deHial' a atelH:ão (lo IpOlO alemão tl'alg'um I sita. Chamam-nos de hCanos
alemaes nao querem üferecer lH'tlntee1mellto interno. (le Gás Voadores". O motivo é
resistência em ne:nhu_m setor que, quando ocorreu a pl'imei-
sem saberem a dIreçao ce::ta

C.ASA MISC��ANEA, distri., {lO
....

b"re Colo"oI-a 1'a explosão misteriosa, as au-
das üperações aliadas. Os .últ�- bUldbra dos RádIOS R. C. A tJ toric1a.des fizeram co.nstar que
mas despachos da frente mdl-

RViucatocr., VMáVaufrlaá.s ge Discos. - I e Francfo'rte se tratara da eX!plosão dUIJ1l
cam que üs nürt�-�meri�anos cano de gás. Depois, quando as I

penetraram em VlVwrs. E 'esta . - .---- - ---- Londres, 10 (U. P.) _ O cü- explosões se repe.tiram em vá-
uma cidade fortificada e gra11- "c·ldente mortal mando das fôrcas táticas nor- rios pontos ela Lnglaterra, o
de centro ele comunicações 118.- II te-americanas anunciou que ])0\'0 compreende.u que se tl'a- Programa semzistas. Também foi conquista- Pal'Ís, 11 (U. P.) - Morreu mais de 700 "FOltalezas'? e

I
tava eluma nova anna-de- f tda pelos norte-ameri�anüs a o ministl:o. das Financas sr. "Liberatürs" cüm escolta de guerra, que ehegaya sem ser

U uro
.

cidade de Thezey Samt Mar- Leperc vltIma dum acidente 600 cacas da Oitava' Fôrca aé- ouYicla jll'àtic-ame,llte também
I Nova Iürque, 10 (U. P.)

. N t b'l' t· d· 0'. � �, O "Wall Street Journal" numtm, 22 kms. ao nürte de an-. au ümü 11S I�O quan o. rebles- rea atacaram os aerüdromos e sem seI' \'ista. A denominação .
"

_

'
, .

��....l2..<?.�.-����••�:...!;;!::.e.���-_<!.1!;n�_..���!..���.::_:._. transpOl�tes r;:lÍl�tare� bem .C?- fiCOU., ."_, I ����:�����tir°\ aeOx;���I���---- mo, as. msta açoes mdus�·Ia:s ',,-

T , do algodão nürte-americanü.

I 1€. fabn,C�s nas. zona,� de volo- ,r.�oI:dr8s.:]O (u. �.) -- ra�n-:Observa aquele diário que as

Vap,or Cargueiro para Porto Alegre Illla e

F,rancfOl
te. bem contIa o contllle.nte

eUlO-jindústrias texteis e�ropeias eS-

!f.1 :I d t d d b
- tão comecando a precisar de

-I Aceita-se qualquer quantidade e qualidade de cor· nDSUrüeCe or O es roo o os caD oes matéria prima, indicando que
gas paro PORTO ALEGRE. até o dia 12 do 'OS O ' T} � •

, '·'Subsidiar a exportacão do al-]\1 ,--C L, 11 (C. T.) -_ Hell1'y SapJI'o -- Despachos da
d- I

�

t t·corrente. Tratar diretamente com os fn:'lJ1ite de batalha confirmam que as fôrças soviéticas estão de- go ao ou quat quer üu 1'0 �rdI-t '. ,.. go para man er o preco ena oagentes nes a praça:

I
senvolvelldo gIgantesC'a ofenSIva na PrllSSla Orlellltal, enqual1- i '

'

«CLAUDIO, EMPRESA CATARINOfSE DE' CABOTAGEM» to que na Hungria c: m�u tempo e as péssi1:1�S eon�ições do f�t�r�,�erra, e programa sem

terreno, em consequel1Clra de chuvas torrenCiaiS, estao ret:ar-

Rua João Pinto. 5 da\nldo o avanço l'Us.so sôbre Budapeste. A nova ofensiva abarca Os matadorestambém a frente elo Báltico, particularmente a Letônia; e so·

':":;:;;�;::;::;,:A,';;""'''';'':;;-.;;.J.,:;"",;,;",,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''_''''''''''''''''_'''''''�.I'VI,,,""!,, ...............
- mente agora SP sabe que foi iniciada na noite de 6, pouco d I d 1\1Novog-õliie-·�íio-·-iiésmadeíro--ÍlêBéifuit �;�i:;soii���a�:. �����:�l�Ç�e:�u�,� �i�1l��d��\d��i�a (�iZ���;i�u�eit: �air�,rlO�U. p�yn� govêr-

PARfs,11 (U. P.) -- Edward MUJ'Tay -- As fôrças aliadas Ü'feinsiya começou eOlll terrível preparação de artilharia, me- no egipciü cümprüvou que os

€stão-se preparando para desfeehar nova ofensiya, 't'ontl'a o (jante o ell111rêg'O de milhares de canhões concentrados dia:nrt:el assassinüs de lord Moyne, mi
desfiladeiro de Belford. Entrementes, as tropas �oh.o comand,,) das linhas alemãs, desde a Prússia até a Letônia. O estrondo nistrü britânico para o Orien
diréto do general Patton atacam violentame.nte na direção cio dos canhões era, ensul'deeedor, e despachos procedentes de

I
te Próximo., pertenciam ao gru

SalTé, no s-etor de Naill'cy e 1\1.€otz. Na ilha de Walcheren, cessou Higa dizem que era ouvido até em Tnkus. Na Letônia, a ofen- po de Terrotistas Sternistas e

'H resistência ol'ganizada. Chateau-Sa1ins, que estava sendo siva soviética está dirigida contr'a 30 cUvisõe,s alemãs cercadas
I viajaram da Palestina para o.

atacada por elementos do Terceiro Exército norte-amerieallo, no bolsão contra a eosta elo Báltico. Na HllJlllgria, além das con-I Egito. afim-de cometer o. assas

caIu em mãos a],iadas à meia-noirt:p. Por SPU turno, a 99a. divisão dições atmosféricas, os C-;3mpos e caminhos estão uonvel'tidos sinatü. Esta declaração. foi fei-
M\ estabeleceu e all1pliüu cabeoei�'as:de-pollte sôbl:e o·rio N!oseln. e em lodaçais o. que intensificou a resistência .gerl1lan�-húnga-;ta pelas a�türi�ade� egípcias à
P'1

em vários outros po,ntos. A aYI,açaO llorte-amencana. esta <1al)(lo 1'a e torna maIS lento. o avanço dos tanques e lllfantana russos. base das mvestIgaçoes que es-

�:xc�lCtnlte apôio às !õrças do geutll'al PattOll. sôbre Bl.l�apeste, I tão sendo realizadas.

o

Washíngton , 10 (e. P.)
Roosevelt em sua primeira en

trcvista concedida a imprensa,
aqui, depo is das cleíções. 1'('

velou ter calculado antes
.

do

pleito que Dewey tenía 196 vo

tos eleitorais e sua chapa 3:35.
-"

Washington, 10 (U, P.)
Roosevelt ao ser inquirido se

pretendia candidatar-se nova

mente em 1 �48, soltou garga--
111ac1a estentóríca e disse que
9- mesma pergunta lhe fôra fei
ta em H)éiQ ou 1936, mas, de

qualquer modo, era j)ergullta
delicada.

Washington, 10 (U. P.)
Dnrfl;nte sua entI1e'vis,ta, hojE"
Hoos:,velt di3se não te1' 1'e('e

lJitl0 IlCIn,lnllua notícia de De-·
wey. Disse, mais, que não pe,l1-
Sêna em nomear novo embai
::-"aclor Jl8.l'a Chung-King. Acres
centou que Cordell Hull esta
va melhorando ràpidamente e

que eSllel'ava vê-lo novamente
em seu pôsto, brevemente.

Dr. Artur Pereira
e OUveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pa.
raíso1, das 1030 ás 12 e da.

15 às 18 hs,
Residência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manuaI!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:.1

Mecanógrafo. especialista em

consertos (serviços garanti
das) ele

Maquinas ne eSCT aver.
de calcular. de costura,

registradoras, etc

'I Juntamente cem {1 "Of ici no
Electro-Radio E N fi. L DA."

Rua Cons, Mafra, 79

I
i Serviços �uantidos!
:..�----�--�'---30-;:"7 'I

11

11,Precisa se de uma, que, te I

nha agilidade. Corto. do

liF'U fiSiJ'9'f==r- DC_+'.,S ,.,..,...,.,..,-., próprio punho, paro ESCRI

t d I-
ª

S" ". d
'rÓRIO, dirigida a esta re I

DOr e a lOna leu ne dação..
Precis••• d�O:�; ii

,
, ��OCA que possua c0nhe· 11TY'ASHINGTON, outubro

--I
sal' uma ar�1pla planície cort�- .

v

..' ci,:,ento5 de COn- ,�(E�TER-AMERleANA) - ele- da pelo baIXO Reno e pontí- tablhdade comeroi o l , paro teaba-

i'VE'":, a âncora setentrional da

11h,!ada
de aldeias e cidad,es,'

An- lhar num esc:itório, de. Ces';, de 1Linha �ieo'fried é um bom tes da guerra eleves hospeda- Fazendas, em F lo ri c n ópol is -

'vq�- 1b ,.'
_

' ',tas para A E .. co.rxo postal 13<:1.

eX,emplo
dos varies nomes que

I
'Ia no verao numerosas Iamí- re,ferência a BSCRITÓRI0, 5v'I:lI,!

'

pr de ter uma cidade. Grafada lias holandesas. A sua príncí- =r:": i IK "ve ou eleve pelos alemães pal fonte de renda era a pro- Compre se
ate f'or,

é conhecida pelos holandese� I dução de margarina e fumo, u'"
, .

C, $ I
cc-no Kleef. Os ingleses escre- calçados e maquinarias. O gado 130.000,00, n8S p r r-xim id a d e s �o I
ve..n eleves .- e essa cidade. e o vinho figuravam também centro, 1 casa q ue t er.h a , ["tie!
desempenhou um papel nalno comércio local. A história meno s, 3 quarto, e quint e l. Caro i
hi .tóría britânica, pois foi da cidade começa na época �as a esta Re.í açào , para. Afim-;
Anrie de eleves, a filha do Du-I dos romanos. No sécu�o 1,1, a J).

, . !_�_l ') Ique John, que se tornou a I cidade se tornou capital
_ d� I

!""
quarta das seis esposas de Hen-f ducado de eleves. Em 179� foi \"ompra-se i
ricue Oitavo. eleves fica situa-! dividida entre a Franca e a jda na fronteira' da Holanda" Prússia. A Franca obteve a u:r:_:a ou duas pratele�ras e um

",. d d 'Ih � 1 -t d Prú 'r' 180� D _I
balcao de 5 metros, rnors ou

meo,ce ca e uas mi ,a" ao su pa� e a IUSSILt em - D.. e
nos (ou dois que tenham, ao to-

do Reno. Desde o seculo 11 a pOIS de Waterloo toda a cída- do, essa dimensão). Informações
cír'ade está ligada ao rio Reno de foi devolvida à Prússia, com i nesta rsdação. 10"071
pLO Canal Spoy. eleves nas-I exceção de pequena região U

------

-·�:;;·_;;_�sa-_;-�ra I
ceu e cresceu sôbre uma mon- c�d�da � HolaJ?-da: Uma linha r rocura ..se alugar: de pre Itanha cob�rta de bosques, de

I' fe!Tea liga a cidade a Amster-
ferência no centro da cidade.

or de se avista o monte Clever. dao com todos os centros ao
IPI f' lhos Irifor It d dí

.

1 dR" ara casa sem I ' .Do mon e eleveI' se po e IVl- ongo o eno.
mações nesta Redação, 8 J M S, I

r COMPANHIA "AlJANÇA DA�!' Procura-se �I�:'�'��;::
?_

Cifras 110 balanço de l!)4:1:
Ie r ê

nc ra no centro. Até 400

1
Fundada em 1870 - Séde: B A f A

cr uz e iros . Informacões nesta
INeKNDIOS E TRANSPORTE� redação. 10 v.-4

('apitaI e l'eseryas " , " , _ , . ,Cr$ 74.GJ 7,035.30 � - - � - - - - - - �-_ .. -� -+� - ____

f(esponsalJilidades .,., ... , c-s 5,978..10L75,),8i y'·e-n-d-eoV._ds·-e- -;�?'h�_�v�roinl-e�ãO Ineeeita ,., " _, " " . , '. ,.,.. Cr$ S·UnC,21G.!h
::: <

Aê ;VO . " "" " o-s 1 :!9.920,OOG,!l0
trpo 1941, 'ISin istr-os pagos nos úl-timos 10 anos, . , ",. _, ." Cr$ SG.fi29,898J)o

Respon.sabí lklades ,.".,. _" ,. ' ..... ',. Cr$ 76.73(i.401,306,20 em perfeito estado. Ver e tra

tar na rua Secundino Peixoto
50. no Estreito, com LaJáu

I5v·3
------------ ,

lTENDE 8E um terreno no

11 -

Estreito, na es-I
Voto na srita.:

trada para S. José, antes do

II
morro do Geraldo, com 22 me

tros de frente, Trata-se com o! Aluna do
dr. Fulvio Aàucei, rua Felipre I
Schmidt 34. 6 v. 5

- -------,
, _1 1 --=,-,-�. Alugam-se ��l�rt�:;

C d' Janela de, asa eMo,V& :s ! fren�e. entrc:da in.dep?ndente. 6.ti- II.., I ma mstalaçao sanltano. Rua Vw-
tor Meírelles, 42, lOv-S

.
. r.

( d i Vende-se. por mohvo de mudança do propnetarlo,omprar, ven er ou a ugar .

1 d t l'd d d C r G da uraca casa comerCIa a lOCO 1 a e e orrego ran e,
nesta ilha. Vendem-se também uma carreta com uma

parelha de cavalos e respectivos arreios. Tratar, no

local, com Joaquim l'/.[onoel Alves. V.• 4

I
I
II!

))r. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves da Souza
Farm. L. da Cosia Avila

��\\\tSouq,?;- Rua João Pinto, 110 25
� �, ,., �. (Em frente ao Tesouro do Estado)

� � � Florianópolis
RnÁTõno POTÕLDGICnS Telefone 1448

"

SAHTA CATARINA

Exa:mes Anátomo-patológiCos.
DlQgnóstico precoce da gravidez.Sôro- diagnósticos

Hematologia
Copl'ologia.

Bacteriologia
Autovacinos.
Ultrarnicroscopio.
Qu ím íco sanguínea.
Análi.ses de urina.

Serviço de transfusão de sangue: Vacinação onU-diftérico
, . (CRUPE) com próva de Schick.

i'1nal.l!ies químicas de: Farinhas, hebidas, café, mel, águas potáveis e para usos industriais (fecularias, cervejariall).

l�lcora

DIRETORES: - Dr, PamfUo d'Ultre �'t'elre de CarTalbo. Dr. Franclsco
<1. $li e Anisio MaS30rr&.

Agências e sul:Kigênclaa em todo o terrltór10 nacional - SuCUl"l!llLl [l{)

l' ruguA1. Reguladorea de a..-arw naa prlDclpaJ.s cidades da Á.mlMica, Europa
e Afr!ca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmtdt. n. 3'
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.0S;i - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAl, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

li
, �
i

só na

II A SERVIDORA
r a maior organização no

gênero nesta co.pitall
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Avelino T. de
Oliveira

�����..........

Dactilógrafa

(1,',;';" ".-,0.00

I·desde 7DO.eD
cI,,"dl> ].·100,0)

I
I

----------------------------------------------�--�

SIRVAM-SE DO REEMBOLSO POSTAL!

PAnA �ll�DICOS, AUI'O·
GA<DOS, DE"TIjSTAS.

FAR\IACÊUTICOS, ES·
CENlll':U{()S, fJHOl"]<;:'>·
SOHES, C'O"TADOHE ..;,
SECH I�TAf1lAS, elE:',·
riAS E(,O'iü.\TlCAS, �:1'C',

A:-\I::I,S DE ouno DI,:
LEI. ESTILO �JOnEH·
::-::0, PABA T01;,\S "IS

pnOFlSSOE::O.

.\i. R _. 0' pedídos (1-,
uue: ior qtn- clevem :-;'c.
ll'agtL: adian!ti:u:hllnenr(·
serão e.\eL:ut�udos L...:enl.J.-:
<l'e qu.uquer dei3.lJe�,i. ex-

t ra.

I Certificado
I No trajeto do Tesouro do
'Estado (lado do cáis) até o

I Ca1é Nacional (praça Quinze),
pel'deuase um certificado de

II reservista extraido no nome de
I Plácido Domingos de Sousa,

I Será gratificado quem o entre- i
gar nesta redação. Sv 2 '

Convidamos os srs. Comeiciantes a
visitarem, em nossa sobre-loja. Q exposi.
�ão de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, própriãs para vestldos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em ,.geral,
recém-chegados das melhores fábrica.s
do país.

I

S I 1: \' .\ �l . J,; E II (,

OS A\J 1S \'8.11 IL,\T(\,

C()\1 j<;LE(�"'\TI,S

ESTOJOS.

2.° do des. 3° do des.

Secos e Molhados

ANEIS E PREÇOS: 1.0 do eles,

clc,,<]r: 60U,00
(kS·(Ir- 7,jfl.{)O
dp.�dc ] .200,(1)

d'esde (j.'jÜ.l)O
dc�(:e 7.-::,r;,'i-O
d!:;;;1.c 1.2'OO_o�)

CrB
C1':';
c-s

·(i('.<c!.p BjO,{)n
cic'..;dc 7,)O,i)�)
(t(.':';�h.l 1.200,�)')

C01n :2 safi�'·H:s br'ap,(";}'';
C0111 2 dj'fH1Kl11 r e-.
eOIl1 ;2 hri'lha_.lrcS

4.° do des. 6,0 do des. 7 o (Música)

o€,:o;ch' 700.ou
cll':,(le 7RO,oo
<l2;c � 1.200,0<)

[;_-cs-de .5-00,0,)
desr!(:' GOO,()O
de;-:;de DOO/QO

('0111. r!:f:-r as i)j";L�
('Hill d�'anlajl tc..

�

Corl'l h:·ilh;�lÜE:.'\,-.'

5.0 do desenho: desde Cl'S 630,00

CASA MASETTI
A CASA DOS BO'<S lÜjLOG108

SEMINÁRIO, ]31 e 135 - SÃO PAULO
ue\. JUR('OXJ. 14 - S. PATU)

P:HU .\;" (·O;lWIU.S xo JXTl�nIOR, SIHLB1·SE no lU,;}c)JBo[,;';O )'0,;;'1',\1,

Centro ACi.dêmíco 11 de Fevereiro

Eleição da Rainha
Estudantes

dos
de 1945

--_._-----

rARMACIA ESPERANÇA
tio Farmacê.Uco NILO LA (JS
HoJe • amaabl eerA • ... preferi..

�Ir" ••elo.ate • .traJlKe1r.. - Homeopatlu - !'err....an..
Artlcoe 4. borracba..

....,...- • uac. obaerYb. ao nceltwú1. .......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nasceu Martinho pelo ano de
316, em Sabaria, como filho de
pais pagãos. Muito cedo veiu êle
com seus lpai para Pavio Itália.
onde entrou na escola de catecis
mo. Tinha então 10 anos de idaz
de, e nunca frequentou outro es

tabelecimento de ensino nem teve
outro mestre nas ciências profa
nas. Comtudo, mostram seus dis
CurSOS uma grande erndição. Tendo
15 anos fez-se soldados na cava'

Ilaria romana. O serviço Ievcu-c
I
para Amiens, onde deu uma das

� muitas provas de sua caridade,
i repartindo com um mendigo a sua

I cali?a para que o pobre pudesse
I abrigar-se contra a inclemência da
: estação. Pouco dedoÍs foi batizado
I e, decorridos mais dois anos, o-
1 bandonou o serviço militar. Reti
i rou-se para Poitiers, onde st. Hí

-------
lário era bispo. Este deu-Jhe o

CORRESPONDÊNCIA cargo de exorcista. Martinho fez.
em seguida, uma viagem para ver

e converter S<;lUS pais. De volta a

Poitiers, fez-se monge. Em 381 fa·
leceu O bispo de Tours. 0)1 habi'

II tantes dessa cidade ele!1eram a

Martinho como sucessor, Mas, sô-
,----= mente cedendo à fôrça. aceitou

O EST IlDO Esportivo ,.
O hangar :;!:a�t�.i�n��:d:'r�;�seJ=a;ud:·v�d�11

os costumes simples do monge.

Figue_irense e 'da VASP Incansável como chefe de sua dia'

a ! cese era um pai para os pobres e

�C�IU�t!s os 2 rivais de São Paulo, 10 (A. N.) um pastor vigilante. Até dara os
erao e

O inter tor federal assinou herejes exigiu êle justiça o írn-
amanhã, no Estádio da F. C. 1. elVen,. , ._ perador que. c0tt: medidas hes-
D. em continuacão ao certame I

decis= �bllndo, na �ec�etaría humanas. perseguia os ásseclas de

amadorista da cidade. Êste [ô- 'I d�, ':Iaçao e Obras Públicas, ? doutrinas falsas. Pouco sanlos ha-
crédito de 110045570 cruzeI verá que tanto celebrizara'se por

go está sendo aguardado co-] ,

'

"'.
-

seus milagres como s. Martinho,
mo a partida principal de do-I1'Os destmado ao paga��n�o recompensa, aliás, de sua união

mingo, visto que as equip�s H- das despe�as co� � aqUlslç;O constaute com Deus e de sua exí

tígantes se mostram com Igual do hangar constiuido pela mia caridade: Morreu o santo

superioridade técnica e física, VASP em terrenos do aeropor- numa viagem a Caneé. aos 11 de

t d ·t I

,novembro
do 3'9_7.dados os bons resultados que o a capi 'a .

têm realizado. Santo de Domingo
O esquadrão de aco, como

MACHA'DO & CI s. Martinho, Papasabemos é um conjunto de A, Nasceu êsté santo em Todi. Foi
bastante fibra. Nêle militam AaÉncias e Representações em Geral r-ara Roma afim'de fazer seus es'

players de valor, tais como
-

Matriz: Florianópolis tudos. Apenas ordenado sacerdote.
,.

H' LI Rua João Pinto, n. 5 ficOu incumbido de reduzir àCalico, prOCOplO, . ems, .1 en-
unlao da Igre)'a o patriarca deld Alb' Caixa Postal. 31rique, Pedrinho, Gera - 0, • 1

Fiiial: Clesciúma Constantinopla, De volta de Eua
e outros. Un1a dúvida há, po- Rua Floriano feixoto, s/n (Edif. missão, foi eleito Popa. Convocou
rém, sôbre a presença do des- Próprio). Telegramas: "PRIMUS· logo um Concílio no Latrão para

t d
.

t p
"

1 Agente. n09 principaiu município. deliberar as medidas a adotar conaca O plVO rocoplO, a qua
do Estado tra os rebeldes do Oriente qecainda não é certa.

eram apoiados pelo imperadorNo eleven do incansável Ve- -- - - -- - ---------- Constante. Ouvindo este da resolu-
10so, integram-se jovens que,o. .do Crispim M,ira x Lopes ção de Martinho, mandou para a

mane)'am perfeitamente a pe- 'I VIeIra. Emb.ora seJa apont.ado Itália um governado.l para mataI'

f t t I ou prender o Papa, Como nãolota. Temos um Medinho, com 1 co:n0. avol'! o nes a pe eJa °
conseguisse nem uma nem outra

seus endiabrados driblings, I gremlO do sr. Numas Cardoso, cousa, recorreu às calunias mais
um Rubinho defendendo o ar-! o futuro choque vem desper- baixas. Por meio de intrigas 01-
CO, um Barbato na zaga e ou-; tando algum interêsse, pois, cançou'se, enfim, a captura do

tros como Trilha, Berno e Car- trata-se duma contenda que Pontífice. que foi levado a Cons'
atntinopla. Constante julgava quealinhará o 2" colocado na ta- poderia extorquir do Chefe da 19re.bela com um quadro que se ja concessões que eram contra as

acha bem atrasado na coloca- leis de Deus e da Igreja Mas,
ção, mas, que surpreende, às Martinho permaneceu firme. Em

consequência disto, foi desterradoamanhã é vezes.
para a Criméia. o nde uma morte
santa livrou·o de uma vida cheia
de privações e maus tratos heroi'
comente suportados pelos sagrados
direitos de Deus e da Igreja.

LIRA T. CLUBE-HOJE, dia
gloriosa F. E. B.

11,
para a

o brigações de Guerra I
Compramos Títulos definitivos a Cr$ 70.00 e Sêlos
a Cr$ 3,50 cada um. Deposite em qualquer quan
tidade em Banco, enviando a São Paulo a favor
da C. 1. T. - Rua BÔQ Vista n. 116. 2", contra

pagamento, Aceitamos agentes l
�--------

<

II
_.•.•••••_ ., "EU VOLTEI·!"I,Vida Sociall

,'-t(l diliucnte coordcniulor
'. /_;úlUCO llOSTEUSOj..,...,

AN I VERSARlOS
.........

Festeja hoje seu aniversário a ::'XiHllwJa IH vocnta c t crri \'['1 ma-

professora Carmen Rama- nhã cm Cor!'egidu!', LI Gcn crul Deu-

I glas ,'\-!ar Artur, com os olhos cheios
II>(' Iúgri<lllHs, jurou súl-en:l'Jl\.('�lk,

Auraa

por.\cerJ1a,nldln
()S

l.lLmllü'S:
"Eu VoHa-

rei".
.

__ \)'Isl.ill'a,damt·.ull' :\íaC' ,\rtu:!' uàu

O hoje os natalí:cios das I
queria: J!l11!l),(\'rca,r.

.,corrj f' e Helena Moritz Por nl1llkl (It'sle mundo, ck d,l'/'c-rItos. ose mo

J
iH\':i (jlei x ar selo'S' homens c' u povo

Nesta data fa:-:nos o ar. Nerêu 'I ilipin o
. L'!l,llyglll'S

.

Ú. sanha bl',sll i al

s Santo li Pereira. d.e lml l?lll!l.?O lad rào. ;ISS'HSSIIlO,
o

.

torpe l' [au,Ü'[cü,
:\bs a orrl.om til' Wnsh i ngtun eraA menina Irene Correia come-

cu tcgóricu : "EIIJ.!J..U'I',l,'ar i'jJll'di,ata-
ora hoje o seu dia notalício, -

.ucnt« pa.ra .\ us l rúl íu .

1-::11!' pu l',�j'll!
l},(' bondo elo avião <I'UI' (J Il'\OII

[l,ara táo Io n ge. Muc Artuu: lan(:un
I d' um Ú]!t,iUllU olhar para o ,Hqllipéhl-A liõrita. Mauro Gonça ves ,

I, !.!O, lIi,hal' p lótorko rle amargura t:
vila festefa hoje o seu nata icio, �

J() mcxnuo tr-nup o cheio de ódilu ao

foz invasor canalha p desalmado.Mário Fernandes
Na A us! rúl,i,a, Mae Artur núo ver-

.hcu Gl"!Jlllo. OOlll('Çllll Jogo a otga
ruxar t- ,a 1l1'('P:I}';1>l' a guerra no l-u-

Ocor re hoje o aniversário do j O· -if'i co. qu I' 11 ingue 111 llueri el, lUas
Alveg da Silva,

jlll' V� P'()\,()S I i \',r,es das ri crnocru-
"ias a ela f'lI'alIl arrastados ]W1il
nla'que ,1'I'ai('()('iru dos "amarelox".
"1\1'IllL'lll'b'l'l' PI'<l'1'1 fI:wbunr" fi

·:)U sendo a d ivixa de ('()Ill'hHltt'. E
"l:ll' Artur illi,(·it).ll então seu gigan·
"r o l raba lho de ('xplI'l,s'<lr (l� )li

llÕC,�, <lUt' já Slt '1(·hay,nm it vista I"
!'·',rin ALI�lrúli.1.
Os 'i'mltos do(, ilha em ilha pll,lnl'

"!JI elll "UHl lú,e llutis H,gÚL(ict: �()�
\':1 Guiné, Cuadakana:l" K\yujakin.
,.ctN'!'l. I ar:lwa. :\Inrianas ..-\.Ilniran

lado. (iaulll, CarnJi,nas, S<lllm,lú,',
',larshall l' fHnallllC'nfe SUlluanl, dila
·t'nl'l·nl da's Fi I iJli nas. .

COIlI �\i'lllHz. Ha<]s,L'� .101'" ?Ih,:?
':ni'll. -:\bl' .\'<Iir. 11al' .:\irlt" {' lan
�os (ml,nos, Dilugla,s :\1'<lc Arl,U\' c;
lIlagull IllS 'YelvagC"ll's fi'lllfJS do. :\[1
];.:ll1,n (' cl1!L'gllll (!-to yolta, d('·fll)J;s rl,"
:1,11'1,1 l'Sfpl;ra (·llvrnlllie .•10 }l'rqUI-

'('Iagu d'ls Filipi,nas.
. ,

s,ul<t ellt'i!lald,a à l'aplÜ:.I de L,�\ 1(',
oll.r.lle l'IIIPUSS'llll o Pres_i'<len'IL' t)�

Ill'lHl, t'l)i <InDiqueI' coisa illllrnnl'n-
e. i,mpressiIHlfll1,tC. ,

:\iar Ar,Lur, nal{ural'!nel1l1', r�I(II'��1
t' dle sali-sf.aeú1, ('om I) seu ])l!ll'l
'Obus,tll, salil:n1anrlll uma ('orl'ela

cJtl�(· de n'anboso e re:;:,pt'il'Úvd mili
"Ir. :lnte"aqullla Illultidiio Ij\T(' dI)

OI11'1l's!Yor tola,Jit,úII1Ío. ignúbi I (' l:rlde plantão 11l1ilruo,�o pno'Jlrl�I1ic.joll a ('('Iehr!' 11':1-

amanhã de plantão o ','c. :�'m. ()UIl1(lj)l'i Il��l�ito \;11\ L:��l sHgra·

Rauliveira, na rua Tra· lo .1 lira llI>L'n. 'O: �u () I L,l, .

Sillll! 1�lp voLtou p ('()111l ele Illrlh:,·
res t' mi.Jhares de soldados dos j)O-

I
W)S livI1('s.

Os Il1IJrl'us di' Pl'arl Ha,r!Jour,. ::\[rt·
, nilha. "'a1.e, Baata'll, Co,rreglr!or

'sl.ão sc·ndo dngur!>{Js.
:\Iac Artur, gig;a,n!ps('o elll Sl't!

;lIj('n�!1 palniotismo. \'a�llr()SO :1UI('
) lk>l�ig·l). j,n:t.!)<1,IÚvel (1111 s'ellS pj'l,i-

11J"'Si'tiIS' cr;ntinnarú salialndo ,(1('
;J)..'l 1\1\1 ilha rltt\ qu(' ch:l'gne ale o

nrúpl'in Jn,püo, PIHIl' () gr'[jnc]i' he
'ói pi" ..:,r:\ muil" ('liJ br'l:'vP. sr,]�('US,

pa------------S=-v·.-:.3 'lui,('I', ]ln!'a a �d{lI'ia das Allll'rl(':I,

p,al'.:1 ii l'l'llr'llCãll do JnUIl1t1o.
,.

DIA :";') ''''II·el'kl (h, ilusll"es e hl'I'Ol(''''
(�l"ll'�'r;i,s nOl1tL!·:llllfrica.nos, ('lIlll"

\Yasbin,tll(}n, Sh(�T1i,dan. G1':'),I1.), Cus
ler. Lcé. -- :V[:ll' ArLn!' fi.gn'l'3 ('iII

'·nnI.Ílllllarií,(j brH'ha:nt.e ,'IS lroadi(:ú('s
l' fei los (I'armais da grandr na(:ii"
'lillli'g;a. unde dn�pl',ia II pfl,<ilhiio es'

trl'la,r(lo, sÍll1'blllo d,J IjlJ('rda:Jt' e rI'l
mai.., Dlll'a deIll0r,r:lcia.
Gorl Pr\) lcct jIM A'fltur!

Antônio Sbissn
OIarcn Tnlio)

Decorre hoje o aniversário
r, dr. Válmor Ribeiro.

do

Em eleicão realizada em 25 de
utubro -de 1844 para a direç'ir
O sirnpdt.íco Clube Recreativ:> L •

oenae no pl'riodo de 6 de Novem
ro de 1944 a 6 de Novembro de
945 foram escolhidos os seguintes
r5.:· Presidente de honra Assonipo
ordoso. Pr��ldente' Donato Linc

ei Jesús, Vice Presidente Lourival
il�eira l' Secretário Itamar Ro,

rigues: 2' Secretária Arí Moré, 1

:resoureiro Joaquim Matos. 2' Te,
oureiro Jaci Cunha. Comi&õsão Fis
01: Osmar Vieira. Otaviano dos
antas Botelho e Alexandre Si!veí
o. Comissão de Sindicânc!a: An
ônio Alves. Placidino Machado e

umberto Delaite, Orador: Rafael

LOJA DAS CASEMIRAS
OS tecidos da Lo.ia das Ca
emi'ras distinguem-se pela ori
inal padronagem e pelos pre
os excepcionais. Visite-a sem

ompromisso, na rua Cons

�fra, 8-A.

José Paulo (j3rcia e Marta
Salum (jarcia

participam aos parente.. e

pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha

HELENA
Fpolis., 8-11'·44.

PRECEITO DO
Uma meema doença tem cal'áter
iolen to no homem, . Q varíola"
evoluçõ,o sem gravidade na espé,

ie bovin�. a vacina. Providencial
ente, se transmitida à espécie
Umona, Q vacina conserva sua

8nignidade, e impede o ataque da
(lríola. Quando nos vacinamo;.
rn troca do insignificante incô'
odo das vacinas que «pegam».
dquirimos o imenso pf'ivilégio de
ao ter a lTuríola ou aÍastrim,
Vacine.se de vez em quando poro
'rti�icar_se de que continua irou
• (lontra' a varíola e o alastrim
NES.

-----,_,----

Camisas, Gravatas, Piiam�
Meia!!das melhores. Pel03 mI"

flores preços s6 na CASA MIS
CILANEA RuoC Mafra, 9

� .m __•

o proprietário do SALÃO 8ECORD aviso à sua

distinta freguesia que dispõe de manicuras,
para atender, com presteza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas
rnarcodas no prédio do Salão, nO 21, na Praça

15 de Novembro -- Telefone, 1696.

soírée. Início da campanha do
Mais Fumo

cigarro
Cobra».

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

10 santo do dia
I S. Martinho de

'/

---

��

,_t'itt/Gt
�& M.Jw-in,

1lma.� 'f'U_

tem, ele tudo-
.e onkVC>Ce � tr��

---

grande
«Vamos Dar

7A

Para a

Tours,
Bispo e Confessor

Cur eo Ginasial em 1 ano (dec.lei n. 4244), Preparatórios para
Direito, Medicina, Farmácia. Escolas Militares. Comércio, DASP
e outros. Curso Comercial Prático, Taquigrafia, Inglês, etc.
Matriculas abertas. Peçam prospetos hoje mesmo à CAIXA POS-

TAL N. 3379, S PAULO. Curso de Madureza «Brasil».

reirão.

CURSO POR

(rbpilit Mira e

l.opes Vieira
Outro jôgo para

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
'DA C I D A O E

TI RADENTES

Horário das Santas Missas
para Domingo

\

I Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
I Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastiao: 6,30 horas.

,. Igreja de Sta. Teresinha: 8 horCls;
Igl'eja da Conceição' 7 horas.

I
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas,
Ginásio: 5, 6, 7.30 (s6 alunos) e

8,30 horas.
,Capela de S. Luiz; 6.30 e 8 horas·

I Capela do Abrigo de Mencres: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 7,30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 horas.
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte:
7 horas.

São José: 1,30 e 9,30 horas.

I

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grande.
armas de desagregação mane

,latI88 pela "qufªta·�oluna".
�I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSO PARTICULAR
\ I

DE II
DACTILOGRAfIA E TAQUIGRAFIA 'I

PROFA. Lígia dos S. Saraiva II
Avisa que transferiu o seu CURSO poro <'l Ruo ','"i Crispim M,ira ri: 6I.

� Atende aos interessados a qualquer hora, pela
� rnanhã das 8 às 12 horas, e à tarde das i

! 'MATRi(U;��'S�M'p;�' ABERTA
I

N tí
·

s II r·-êA�EE�ÃTi·��7JiÃ·DÊ····"·
r , 15)1 Ecos e o leia! I "S,!?, ,���,�,�,:,I!O"

.

LAVOURA. DO LINHO II' Portaria da Comissão de Abas· t

I
tecimento do Estado fixou em 90 :DESPIBRADEfRA «(BUGREn I cruzeiros, no produtor, o p re ç o i! máximo da farinha de trigo (Saco

De construção especial.

I i
de 50 quilos), ao passo que. no I tFUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA. I comércio varejista dos municípios :

I produtores, o quilo dessa íarinhn ! I)
Pedro I, 1219 - Tel. 3-0777 - SÃO PAULQ. ,terá o preço mci��mo de Cr$ 2,10 II����������������=������������=�I O Conselho Administrativo c.pro- IfLAR.TAZEff DO'

. DIA r��erv�nt���!etFed:�a�ec�:toE���ddoo ;
-- ;.� pelo qual se dispensa a Mater Inidade de Florianópolis do paga

mento da taxa de consumo de

ILuz e Fôrça, Cl exemplo do que já
acontece com o Hospital de Carí.,.dade.

I Vai ser abert:� crédito especial Ide 750 mil cruzeiros para os «ser·

I viços de construção e reconstrução
í
de estradas e obras de arte,

í ndts
I pensáveis ao desenvolvimento da

I

I economia do Est�do». !

PARA Os
BEXIGA RINS E A

Pilulàs I)(-WITT

nocivos e os eliminam do or

ganismo, soo forma de urina.
As Pílulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran

do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.

Os toxicos acumulados são filo
trados e eliminados do erga
nisrno e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar:" vida.
Alterada a saúde dos Rins de

vida a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não

mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "v e

lhice ", Os primeiros sintomas
são em geral as tor turai.tes

dôrcs nas COST as. Os rins est ào
ent áo sobrecarregados e int'la
rnados e como consequencia
vos a$saltam estas terriveis
dórcs nas costas. As Pílulas
De Witl vão ter a séde de
todos os vossos males _. aos

Rins. A. sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÕR�S NA CINTURA
REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas Vezes e mGia a quan
tidade do ta.rnanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Av. D,

HOJE

CIHE
�'·'--H-O-J"'!'!"E----�S�AàADO

TENHA
..

JUIZO

,_

1

(t;n.;:,;L'�('(,:-!() ll;O':C:'na c ('011f'Oltil\'p,1, sil,UíHl:J cm :.'lpl':lZÍ\"'el {"ll<i('al'�l ('u!ll

üspl{'l)flida ví-ta i."U'U o nr.u-.

\1' \In: I.ILUm \'1'0 CO\IPU;;TO E .llIJIH:I:XíssnlO J'.\íU 'I'H.\T.UII,;.\Tn

- Eletricidade médica - Exames endoscôpicos.

......---...
---

_\pal'lumcntos ele luxo com bauheu:o
.'\ part.amentos de la classe ,... . ..

QllarLos de 2a classe .. ,. .

Quartos com duas ('amas .. , ..

'H:fHí'O, ('11:('1:(;1('0 I;� CL\ECOl.ú(;!Co.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas

C1'$ 50,00 diário
Cl'S 30,00
Cr$ 20,00
CrS 15,00 p Ipessoa

o IIOE.\TE l'()lm TEIt :;ll�I)I('() P.\H'J'J<TL.\P.

r r.um s x o v ot r s
Largo São Sebast lão --·0-- Telefone:

Partos r-om permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

._----�-,- .....-

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
A pós longos estudos foi descoberto um remédio
ce componentes vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roídos e varizes. HEMO· VIRTUS é o nome
dêsse remédio que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externes. usa-59 o H E MO
V 1 R T U S, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com otençôo o tra
tamento na bula. Não encontrem
do na sua farmácia, peca-o ao

Depositario: CAIXA P. 1874 <UM
O:TO·SETE.QUATRO). S. Pau!:>.

_ e.r..
'

1.15:1

Roddy

O

A's 4,30 e 7,30 horas
Sessões populares

Mac Dowa!l e Jane Darwell em:

pequeno refugiado
John Clements em:

Raio da morte
Obtiveram carteira de motorista,

na Inspetoria de Veículos e Trân
sito Público, à vista dos exames a

ou e se submeteram, os srs. Qu ín-
I ÚUano Casta, José Palín Filho,
I Narbal Fernandes, Waldemar An

I tónio da Cruz, Paulo Scheideman-

I
tel, Aloísio Moritz, João Gonçalves,
'Manoel Joaquim de Carvalho, Mar

I cos Felício Xavier e Erich Hamm.
,

*

Odeon e Imperial,
e Jack Oakie em:

CIHE «IMPERIAL)

I
I

30 v' -IS!

TEM S(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O po-

PULAR PREPARADO

13 III&!r:'Crl ii!
_

A ::;lFIL!S ATACA I VlJU O UHGANISMO
q r'ig_ado, O BliÇO, O Cor�çào, O g.. tômago, OS
Pulmões, fi Pele. Produz Dores de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 orgauísmo. Agradavel

caml! um licôr
O ELiXlR 914 est� aprovado pelo D.N.S.P. COIDO
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da meSIDH origem
FJ-\.LAM CELEBHIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A compoaíção e o sabor a.

.914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR «9]4. re
que o tenbo empregado, em comeodam-no como arma de
08 CllSOS de indicação apro- faei! manejo para o público
prlada (sifills em vartas de no combate á 81fll1", quallda
�ua!l m�DUestações) 08 resul-I'del que frequentemente a
tados tem sido satísfatortos, I oroveíto no Ambulatorio da
pois são rapldos e duraveI8./ Maternidade de Santa Maria

Dr. WashinlJton Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu

O tormento das Dôres na

Cintura, do' Reumatismo, da
sensação de "envelhecirnenro",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
rncnto anormal dos rins.
É importante conservar os

ruis em perfeito estado de f'un
cionamento e combater ime
diatamente quacsquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é per iaoso.
Os rins executam o trab.itho
importan tissimo de reter por
filtração as substancias noc-ivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos come aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

ou-ros produtos que acarreta
riam rapidamente a voss-a íUOI"*

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

ção concorrem para a

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

·--q�I.

Rio-Tin-Tin .Ir.,

Dominador
nos 11' e 12' episódios de;

das selvas
CINE JORNAL BRASILEIRO (2x162 Ccop )

Preços: 2,00 e 1.00. Imp. 10 anos

Foi adotado novo modêlo de uni'
forme para a secção masculina dos
Institutos de Educação do Estado,
e qual será de brim [tipo "Covo
dor"] claro. com guarnições verde

oliva, calça comprida, túnica de

tipo militar, com platinas; cinto
com fivela de abotoar e feitio re

tangular, barretina lbibiJ de tipo
miiitar, gravatas e outras par·

ticularidades,

A's 7,30 horas

Ultima exibição de Gloria Jean e Irmãs Andrews no máximo
espetáculo de todos os tempos:

De que se trata?
INCONFIDENCIA JORNAL (N. 6)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Imp. 14 anos

José Victor Garcia
guarda·livros diplo:rnado
encarrega· se de todos os

serviços atinentes à co n

tabilidade em geral
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

F n almente , amanhã, simultaneamente, no

8(Jnja Henie, Cesar Romero, Carole Landis

Flôr de inverno
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMACIA
,•• COCIJ1!lheiro Mafra, • e 5 - FONE Ui• .?

k_tr". • dolDidlt
.

f

Dr. Laudelino SOlDO Gallolti I
ADVOGADO t I·Rua João Pinto, 18 � (sobrado), Sala l� :

'" i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_I_ND_I_C_A_DO_R_M_É_,D_IC_O_·_11 (J()� 'r J-\._B ILI I)AD]i] ...
DR. MADEIRA NEVES I

Cu:rs� co,:npleto por apenas Cr$ 70.00 em s/casa - estude no "INST. RIO

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

........ mBR�NCO
--::, Cx. postal 5215 - São Paulo. Fornecemos diplomas. Peça

.

Curso 4Ie AverfelólOamento e Longa Prâttea no Rio de Janeiro
info rmo.côe s por carta. OUTROS CURSOS: Português, Taquigra'fia,

IA� PI anh I
Matemática Comercial e Direito Corner cícil .tlOl'lI'lUI/' • - fi a m I: dlar amenJe datl 10,30àa12 hs , à tarde e:xcepto ao•

..... (1001. du Ifl.:SO li 18 hora. - (10NSUL'I'óRJO: Rua Joio Plntu a. 1. IIObrado __ .
OS JS �"�·�������������������������������I

'0.... : 1.4111 - R.eMdênct.: Rua preeldmate CU1ltlnho. ,..

Roupas para
exportação
Londres, 25 (B. N. S.) - As

roupas ou peças de vestuário
fabricados na Grã-Bretanha

para fins de exportação acham
se agora libertas de quaisquer

-�

R M AR IO W EN DHAUSEN
restrições quanto a? se� estilo.

O . As novas determmacoes da
(DlpI0'l'1I8<lo pl'la 1"8('uldade Na". de MeolclnB na Universidade do Braaü i Junta de Comércio permitem

ta-tnt ..r no do servtco d. Cltnlca ��édlca do PrOfe;,"or 08"01<10 Oltvetra, méd íco no I à� casas de modas de Londres

.
" .

Depa: tarnent.o 'jp Saúd» por de lado os regulamentos
, LI"i1l,/\ Mfi:IIH A - Mol4'!otl.3� lnternas dI' Adnlto. e ,,·.bnça,.. CO.S8UI/f()KIO, ti droní d

,RJo;I"UIlItN(:Ii\: RUA 1<·"lIp.. !'4chnd<lt n. 38"':' Tel. 1'I1:!_ '�O\'SULT,\S _ na. 16 A_ IM
aCelCa do IpO pa ronlza O

"Austerity", que tem estado
em vigor a partir de 1942. En
tre as várias limitações impos
tas pelos referidos regulamen-
tos, referiam-se, por exemplo,

I algumas ao número de bolsos,
ornamentos, pregas, côrte de

I fazendas, etc., afim de assegu- ,

! rar a economia máxima de ma-Iteríal. A restauração da Iíber

Hospítal dade de córte e desenho nas ca- T
sas de modas londrinas permí- !

tír-Ihes-à a plena utilização
1.44.. los excelentes tecidos fabrica

dos ou aperfeiçoados pela in
.íústría textil britânica no de-
correr da guerra. I�---.._�

LOJA DAS CASEMIRAS '

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras
-m a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A.

Noscarup«;i--de'··--
CODcentravão
Londres, 10 (8. I. P.) -- In

formes da Polônia relatam:
"Dentre as mulheres aprisiona
das durante as lutas em Var
sóvia, algumas encontram-se
em trabalhos forçados na No
ruega. Os poloneses aprisiona
dos em Varsóvia e outras cida
des são levados para os cam

pos de concentração da Bélgi-
ca, França e Noruega. Dêsses
campos de concentracão che
gam notícias de que prisionei
ros têm sido executados em

I
massa".

DR. SETTE GUSMÃO
CHfi:PE nos S);;RYlÇOS DE TISIOLOGTA DO CE1\TRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "1\EH�m l1A;\UOS".
Curso df' arerfe-j(�Oanlento no Hospít.a l São Luiz C;..onZo.,C!"H. de S�O Paul« - gx�esta·

giál'io do Ins tituto ."Clel)lente, F�I'l'eil'a", de São P�\IIO - Gx-rTÍ,;(üc'o interuo uo
Sana t ór io (1(' San tos. e111 Campos do .Iorrlüo.

CJ.fXIC',\ (a;Il:\L - fll."G:\'úS'rlCO ],RECOC]� b 'rn!\1'.Um:-O:TO g"PJ<;CULlZ.UICI
J)AS DOliJXÇM, no r\PAIH,LRO RW';J'JHNNII:JO.

CO:,\SULl"AS: Di:lriamente. das � às fi horns. C'O:'lnJLTóRl'O: Rua Vit.or ;YJpirt'tes 18
HESIDl1:"CJA: Rua Esteves .JÚnior, 13" - Tc]. 7'12.

.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

r::"I)�dall!!ta. assistente do Professor Sanson do Rio dr Janetrn

CONSi;LTAS: Pela manhã. das lO às 12 -
..\ tarde. das li às ti.

Rua Vitor Meirelea. 24. F"na 1447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
to4.. rviçO!! de' Clínica Infantil da Assistência Municipal I!

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
'

1'0 .... stJlJ.fóRH); Rua N unes ll(lIchad... 7 (Fldifício S. F't-anclsco I. lou ..

Consultas lias 10 às l:.! t! das 14 às 15 horas
nESlDRNCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 7l<:!

rlANICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

lJu.

DR. BIASE' rARACO
Médico - chefe co Serviço de Sifillis do Centro rte Saúde

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES unO-GENITAIS DE
, At\1HOS OS SEXOS - IlAIOS INFRA-VEHMELHOS E LJLTH:\-VIOLETM

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
llliS.: R. Joínvlle, 47 - FONE 1648

(AUSENTE)
DR. SAVAS LACERDA

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional dI' Oftalmologia.
CONSULTúHIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
nESlDe'SIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
ClltVHC1." GER."J, - Al.T.'l CIRURGfA - MOLÉSTIAS DE S.K\'UORAS - PARTOS

. Forrriado pela Facu.ldade de Medicina .da. Universida�e de São Paulo, onde fol

A.lsistl'Jue pOI' vários anos do Ser'víço Cl.rú.rg íco do Prof. Alípto Correia Neto.

Cirurgia do estômago e vias biliares, i.Jltestil:l.Os delgado e grosso -. tirólde, rins,
"róstat.a bexíg a útero, ovários e trompas. vartcoceie, hídrocele, var-izes e hérnia,
" , . ,

COKSULTAS:
da.s 2 as 5 horas. à Ru-a F'elbpe Sclun idt, 2,1 (altos da Casa Paratso ) , Tel. 1.5!}8.

RESID�NCIA; Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlH.AMA (HAMôNJA) - Santa Catarina

Dr. LAURO DAURA(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
'MOELLMANN
Formado pela Un!yersldade de �ebr.

Com prãtíca nos hospital. europeu.

C11n1ca m6d1ca em aeral, pediat.rla, doen
ta. do .1IItema nerT080. aparelho gen1to'

urtDárlo do homem ti da mulher

......te, Tt'ícnl('.o: DR. PAULO TAVAReS
Cll.I'eo de' RIld!oJogla CUnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanar'to (Silo Pau

Io�. EBp�laltZ8do em H!glen� ti 880d"

Püblíee, pela Unlyersldade do Rto de Ja

Delro. - Gabinete de Ralo X - Jillectro

""4Jografla cl1nlc. - Metabolismo lla-II _ Sondagem Duodenal - Gabinete

, t\aloterllPla - [.a'borat6rlo da micro.

�p18 " anilllRf' cllnlca. - Rua Fel"lUlIldo ,

.-;��
.•

o��� ,7;�U.1
CLtNICA MtDICA IMol�lhlU Intem••. Cle Senhoraa • CrI

IlnQa. em GeraI. CONSULTóRIO: Rua

"Upe 8cllmldt - Ed1f!clo .A.m6118 Net.o.
•one 1692. II .. 12 • 104 !ta 17 hOrD. RE-

IIDtNClÁ: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila
Opert'!;3es -- Vi.as Urinarias -- Doen·
ga. Jo. intelltino5, réto e anua

...Hemorroid4s. Trotamento do
colite omehiano..

FUaiotero.pia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirelu, 28.

Atende diorio.mente à:1I 11.30 h•. e,
à t(lrd�, dos 16 ha. em diante

R.sid: Vida} Ro.mol. 66.
Fone 1067.

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

a • OrtOl""ltL ClbdClA • C1rvlJ1.
U:. Puto. li d_ca- 4. .eabor••.

SULTÓRIO: R" loal) Pinto 7 Di6

lIil
lltl! .<1.11 .. 111 a. 17 bor... RESlD&N

rJ.; �� 4.lY1Gl. ,•. J'0JIlI 7'1.

Especialista em Doenças de senho

ras - Vias Url!llárlas.

Curso de especiaiizaçao de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

clrúrll'ico. das areccões do aparêlho
genital feminino (Ulero. ovários.

trompas. etc.).
Cura rad ícal das Inflam,;çôes doa

anexos (Ovários, trompas). sem ope

ração) Tratamento de todos o· dis

túrbios da meolltJ'ollção e da ""t"'l'm

dade.
Trat.amento moderno da blenorra

�II.I aguda e crônlell. em ambos O�

sexos. por processos modernos sob

contrÔle t>n"rtoecópico - Ul·"'.rosco....'•
- e de laboratórIo.

FISiOTERAPIA - DIATERMIA
_ INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.

ConsultórIo - Rua 'rlra<1ent61 U.

"'one: 1.663.

fio� I
1- oA
. .,

,,��\.,
JbnnER

"

,�1

nn."nr���t�1d II
End. telegr� «Bandh1al» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis

I A serviço - da indústria e do comércio do Brasil
I Malriz: Rio de Janeiro

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai ... Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha •

Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrelândia, Carmo do Rio C' ..tro,
Divinópolis, Santo Antônio do Amparu, Lavras e Juiz de Fóra.

Em instalação: Governador Valadares.

Agências

Em

Interior:

si PNtV/lJEtlTt E [fOflÔt1/CO, En·
(Ol1f/lOAtlJ)O, JA, PAPA FESTEJAR

AS (j/)AtlDE5 .DATAS, 05 Af'A/1ADO.S

ARTl60S llD..mR·

OR. AUMLIO ROTOLO
Médico - Cmlião - Parteiro

RAIOS X '.Moderna e possante instalação I

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose

pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe

çôes das vias biliares, rins, etc_

o\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efil"f1zes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
'ali, Raios Infra-Vermelhos e Raies IiUltra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, :t

esquina Felipe Schmidt I\)a, t .s 12 hrs., e das 14 à.I 17 111'1 I'felefoJ;1,1.47' ... ....., """" ....

Residência
(Sobrado).

_ Rua Tlrad�nte. 1

Em instaíação: Barra do Pirai,

A(,ENCIA

Vadie MlgW2til(ko, 23
BaiXOS do Oire Hoxy

1-'"
----.---.-�--- -�_._,----

--'1Curso Preporcdorio
I CONCURSOS de pastelista, escriturário estadual e pro-

) vas de habilitação.
� Funcion�rf. dia r iárnen te, das 19 às 20,30 horas.

i Mensalidade Cr.$ 55,OU paga adiantadamente,

� Rua General Bittencourt. 91
5v-5

�--.,..-.,,,._......................-......................._,..,.,_IJ"\J.......'"""'_......................I'V'o....

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

('OMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, lt

---_._---=

ETADO
Agência
Interior:

DA BAHiA: Salvador.
Urba.na n. 1 (Salvador)
Ilheos, ltabuna e Jequié.

E TADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Vassouras

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Agências de Itapemirim e Colatina.Em instala.ção: Sucursal de Vitória,

ESlADO DO RIO GRANDE DO SUL:
Em ins talação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobranças e Passes.
Correspondentes em tôdas as praças do País.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



florianópolis 11 de Novembro de 1944 I

Jchrmy Weismüller. Charles Beck
ford, Maureen O'Sullivan e Virginia

Grey em: •

TARZAN CONTRA O MUNDO

Tarzan invade Nova Iorque, perse
guindo seus perigosos lnlrnlgos.

mais ferozes que as feras da Afri
co. Veja Tarzan pulando de arra·

nha-céu para arranha- céu!
Folha Carioca n. 26 lD F B)

Noticias do dia
Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 4.40 e 3,30

!flOXY Hoje. Sábado, às
J1G. 19,30 horas

Colossal programa
Ultima exibição:

1· CUPIDO É MOLEQUE TEIMOSO
com Irene Dunne e Gary Grant.

2' ENTÃO, CASA OU NÃO CASA?
com Harold Pierry e Jane Danei

4' e 5' episódios do aensacional
seriado.

3' VALE DOS DESAPARECIDOS
No Programa: Os Segredos da

Cútis - Cooperativa.
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

Realiza-se, amanhã. no palco do
Cine Roxy, a estréia da Campa·
nhia de Comédias e Variedade'
Telmo Faria, com a peça, novo

para esta capital, inti tulada «Per
tinha do Céu».

-- ,------,----

A filosofia militas da Tv.ansoGean
I�ONDRES, 10 (U. P.) •• NA FRANÇA, SEGUNDO A TRANSOCEAN, o ALTO COMANDO ALEMÃO ADMITE QUE SE TRA.

VAM COMBATES NAS RUAS DE CHATEAU.SALINS. MAS ACRESCENTA IfltOSôFICAMENTE A AGÊNCIA NAZISTA QU.:
A PERDA DESSA tOCALIDADE NÃO TERÁ GRANDE IMPORTÂNCIA., JA QUE ELA FICAVA LOGO ATRÁS DAS PRIMEIRAS u

NHAS ,ALEMÃS. A MESMA TRANSOCEA�AFIRMA TAMBÉM QUE NADA MENOSDE 11 DIVISõES DO EXÉRCITO DE BRA

HLEY PARTICIPAM DA BATALHA PELAPOSSE DE LORENA. SERIAM 7 DIVISõES DE INFANTARIA E 4 DE TANQUES.
"-

empresa
York (Inter-América.

. na) - Os irmãos Fisher, que

,. deixaram
recentemente a Ge

neral Motors, Corp., organiza
ram duas companhias que se

dedicarão à rabricacão e dis
tribuição de automóveis, aviões

I e suas peças. A incorporação

I da empresa foi feita em Mi

chigan e Delaware, em nome

das duas firmas principais,
Fisher Motor Cal' Co, e Fisher
Brothers. Inc.

A situação ft batalha da
no SalVador Renânia
� Sã? �alvador, 11 (U. P.) - S. Paulo (Por Mário de Mi-Iu rnínístro do govêrno entre- randa Valverde, - da U. J. B.)
g�ou uma declaração aos [orna- -- Não há dúvida de que a

su-1l!stas estrangeiros, asseguran- periorídade aérea dos aliados
ao serem falsas as notícias pu- está desempenhando um papel
blicadas no exterior de que mi- decisivo no quebrantamento Ilhares de salvatorianos estão da resistência inimiga na Re

fugindo do país ou refugiando- nânia que, sendo a principal Ise nas legações estrangeiras. fonte de produção de armas da

�'a.mbém desmentiu que a po- Alemanha - a despeito da re-I
Iícía e a guarda nacional do moção de muitas indústrias -I
Salvador hajam massacrado a é para esse país de uma impor-I'população, matando quatro tâncía tão vital quanto é para
mil pessoas nas ruas da capi- a Rússia a Ucrânia, ou mesmo'

tal. E acrescenta que, se exis- mais. Item exilados nas legações, po- As operações aéreas ofensi-
derão êles sair quando quise- vas dos aliados aumentaram de I

rem, que não serão incomoda- violência desde a invasão do
- ATE' O ULTIMO HOMEM (Jnff>r-.Amerjcana)

dos. continente. Munich e Darms- ....,._.._.._............... ._..._.w ..... - .. --- .. --------------------·-

fuiãr;icã·;;-·"-·-·-·--� !a�l���o��:;:;-��t��d��il1�� I Vid ii EscOiâr
h - n

T�d�.� --q-��;��h
__

, margens do Rêno foram objeto Abriu·se hoje, às 10 horas, a

mílíter de uma atenção particular. exp�s�ção de t:_rabalhos �scolQres do Washiugto.n, 10 (U. P.)

Colônia foi escolhida como um CohglO Coro çdo de _Jes�s. Para o Roosevelt, ao ser inquirido sô-

O sr terien ie-coroael [e- .,. " Cito,
a revma urna Dí re tor-a do bre as possibilidades duma no-

. .

alvo especial e e sabido que Colégio nos enviou convite verbal
ronymo F�rrelra Rotnariz te muitos soldados na Renânia! oor intermédio de gentil comissão

va reuruao Churchill-Stal in-

ve. a gentIleza de nos comu- 1 sentem que o fim está se apro- Je alunas. Roosevelt, contírmou que to-

r: iz.:: :aem::;�b��
I

xi��n:��istas estão agora pro-I SOFRE-D-E-C-A- ���c�����:al��V���:��:�'S de se

Guarniçao Militar de Floria- curando convencer os seus j,O-1 TARRO E NA-O LOJA DA� CA�EMIRAS
nópolis e do 14' Batalhão vens soldados de que nestes I ..., >J

de Caçadores, funç?es essas I tempos difíceis os alemães têm I OUVE BEM?
Se v. S. comprar os nossos

q oe lhe foram conhadas por I uma oportunidade de reviver, • tecidos, ficará satisfeito, por-

decreto de lS daquele mês, suas antigas tragédias, como. I --

,

que inegavelmente, mante-

do. sr. Presidente da Repú-lpor exemplo, a destruição da ,O �tur�lime�to,. �.rovocado. pel�
mos um estoque completo e

blico . tribu dos Niebelunzs Tal des- at�rl o, e muito lllcolJlod9 e ahor _ original, a preços acessíveis.

Ad" f" O ES"
'" " recido. As pessoas que nao ouvem Loja das Casemiras, rua Cons.

o lstln.to 0, iciel , .
'tIno, afIrmaIn-Ih�s, e. melhor .iem, que surrem de zumbidos nus

TADO deseja todas as Ieli do que a desprezível vida bur- urvirlos e padecem de aturdimento Mafra, 8-A.

cidades no desempenho da guesa, com uma profissão, c catarral, encontram pronto al�v!o C
-

Shonrosa incumbência, casamento filhos pequenos
tomando PAl_{2VIJNT - o remédio alu aed

, ,
' ." -ealmente eficaz no tratamento da

�
salários e apartamentos aca- ríecçào catarral. Pela sua ação I -' ..

,egre.ssou a nhados. .oniticantc, Partuint reduz a infla- Tera, 10 (U..P.) - �onf.Ir-
Washington Essas idéias radicais entre- nação rio ouvido médio, causadora ma-se a renuncia do primeiro

Washington, 11 (U. P.) _. tanto parecem ser a�olhidas lo catarr_:o. E uma vez elimina(�a a ministro Saed, do Irã, com todo

Rezressandc do Rio de Janeiro I
'

. ·t· f '1-
nf lamaçâo, cessam os z,umlJldO'i O seu o·abinete. Já ontem fora

:: '

, •
, I
r 'I apenas po� ?eI. os Jovens aCI lOS OUVidos c a dor de cabeça. e ..

b
. -

.

c�,,�ou. aqui o emba}xadol o_a-I mente excitáveis ou pelo par- I Iesaparecem gradualmente o aturdi- n9tlCIa?a � demIss�o d? go

,<:IJell'? Junto ao governo nor.te- tido nazista. A massa da popu- nent(? e .u dif_icllldade de ouvir, verno 11'amanO� deVIdo. a cam

amencano, sr. Carlos Martms lacão sente-se fraca e cansada ')a.l'J"!llnt e obtld(� cm qualquer Iar- panha contra ele movida pela
Pereira de Sousa. ,e mostrar-se-ia infinitamente n:l1�:lad 011 droganaf· d t I imprensa russa.

_ .

o os t[ue so rem e ca ,ar1'O,
�_�_..........�_-_....- -•••- ......-_...,._.� grata com a ocupaçao e os ali- 'Ilurdimento I. catarral e ZL, '\bich� I1\t"'ITZ Hoj e, Sábado, às mentos aliados. Ela não sonha ,lOS oU,vidas: farão b�lll expeiiruen- Compraé na CASA MISCE

.fi.... 19,30 horas mais com um Reich poderoso, lan�o ParlUlllt.
I
LANEA é saber economizar ..

mas anseiam por uma Alema- iA A

I h
,.

nha pequena, vivendo em paz, �pe O aos ungaros fi •

modestamente. ! Moscou, 10 (U. P.) - Foi ir- l\USpenSo O raciona-

M
·

d
[ .adiado O apêlo do chefe do Es- t d

,.

áqulna e costura" ��d� Maior h,ú�garo, 9-��.se en-
I m�u O e açuc�,r

Ve d se de' ,legou aos lUSSOS, dllIgldo ao I FOl suspenso, no MunlClpio de

Cn $e-l '10ll0maO'O V
pe, nova.

GOVO da Hungria, para que de- Florian6polis, o racionamento de
Dor r . / , • er e tratar .

'

-:J
'

C l' l'b - d t
, . )'ertasse IJassando para o lado

I
çu a " con: a � eraçaq o as o·

com P aCido Mafra, na ru� ., .

'
". " que, ate 50 T-. eXlstente nesta pra·

Felipe Schmidt, 34. 5 v .• 1 'OvIetrcO. O rele�ldo chefe dIZ ça, o qual poderá ser vendido, li
___________ '__ ' __ :lue HOl'thy conbnua sendo o vremente, no varêjo ou atacado,

Dt'verso-es' regente mas permanece prisio- de'acôrdo com a tabela em vigor.
'. d' 1

-

F' 1
Os comerciantes e atacadistas

l.en.o os a emaes. lna me:r;t- devem apresentar até o início da

te, Instrue o povo como agIr semana próxima a relação diminui-
�ontra OS alemães, pedindo aos da do estoque existente em seus

componeses que escondam suas I estabel�cime�os. bem corno dev_?l
�olheitas e g'ados para os ale- ,ver, a�e o d,a 20, .tod?s �s cartoes

,_ _ I
d9 rOClonamento dlstnhuldos aos

:naes nao OS levarem. fregueses.

Amanhã - Domingo. na ROXY -

Estréia da Cio. de comédias e

variedades Telmo Faria com a peça

am 3 atos: eePERTINHO DO CÉU» NUNCR EXISTIU IGU�L

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

I Gerson Demaria e Edílía
A. Demaria

participam a seus porantes e

pessoas amigas o nasCimento
da seu filho

GERSON - CARLOS

FIOlis,lO-1l·19H

3 v.l
. ."..,_,..._ ,..._..._.._..,Jt,��.�

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Gr«nd. Tónico

Calçado barato
Belo Horizonte, 11 (E.)

Os entrepostos de Belo Hori
zonte passarão a vender calca
dos fabricados na Penitenciá
ria de Neves aos preços míni
mos, para a população. Os mais
baratos serão os de tipo desti
nados aos trabalhadores.

Camisas, Gravatas, Pi i a m es

Meiasdas melhores, Delas me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9,
ww·."._.._.._......_.._............... "'!"'"- -............... _.._-_

OlTIMA HORA
Tóquio anunciou que grandes

aviões norte-americanos atacaram(
ontem a ilha de Kyushu, onde.e
encontram as grándes usinas de
Yamata.

;;

Os norte. americanos informaram
que Super Fortalezas Voadoras B·
29 bombardearam Nanking. Essa
cidade foi a primeira capital do
gov&rn(, do marechal Chiang-Kai·
Chelc. Ocupada pelos j oporreses , foi
transformada por estes em capital
do govêrno títere chinês

,.

O altar francês Sacha Guitry,
que desde a libertação de Porís
se achava detida por haver e olc
borado com os alemães, foi reco·

lhido a um Sanatório, por se en·

c'ontrClr seriamente enfêrmo.
'"

O "premier" W. Churchill chegou
ontem. a París, acompanhado d
Ministro Anthony Eden, de alto:
funcionário britânicos, da Senho�
Churchill e sua filha Mary.

*'

O cientista Prof. Picard, famosa
por ter realizado a la. ascanção
à estratosfera. ouvido !lôbre a no

va arma alemã V 2. declarou que
é viável a suposição de que essaS
bamhaa atinjam a estratosfera à
altura de 96-II2 kms; F', ao que
parece, os nazistas uso.n campo'
sição de álcool e oxigênio líquida
para impulsioná.los, Depois, refe'
rindo se aos canhões "Berta", corn
os quais os alemães bombardeararn
París. na guerra passada. o Prof

I
Picard asseverou que os seus prc7'
jetís atravessavam. também, Ó

estratosfera, a grande altura.
:II<

! Na cidade italiana de ForlL

I cuja queda foi confirmada, os alia'
dos capturararn 850 prisioneirol

I alemães,

Casa Natal
A «CASA NATAL», tua Felipe Schmidt, 20, acaba de

receber Fo mfd:; vel sc,timer to de sed3S, i} preços excepcio
na i" a partir de Cr$ 8,50 Aproveiteml p�ra as proxlmas

feitas de Fim de Ino I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


