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Levantam-se os' guerrilheiros na "I' ISiÍoiaJ
LONDRES� 12 (U. P.) -- PARA AGRAVAR AINDA AS PREOCUPAÇÕES DOS NAZISTAS, IRROMPERA . �\tOIsI1Â$"-�J
GUERRILHEIROS EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ALSÁCIA. SEGUNDO INFORMAÇÕES DE BASILÉIA, REPRODUZIDAS
·PELA RÁDIO DE PARíS� OS PATRIOTAS ESTÃO ATACANDO DESTACAMENTOS NAZISTAS, UTILIZANDO ARMAS QUE

LHES FORAM LANÇADAS EM PARAQUEDAS PELA RAF.

'n França e a paz do Mundo
O TA)i\[)RlDS, ] 2 (U. P.) _:;s aliados convidaram a FOOll

! ça para participar do Comité Acessor Europeu para estudar o

I futuro da Alemanha. Ê2Ite convite se materializa menos de
I rês semanas após o reconheoímento do regime de De Gaulle

'I como govêrrio prov isório .da França. Em realidade, tal ato
constitui uma conquista Iramcesa, vista que De Gaulle sempre

I
advogou a participação ela Framça nos planos relatívos à rendi
ção a lemã bem como 11'0 contrôle e reconstrução ela Alemanha
rlel'ois da guerra. A notícia dêsse convite à França foi divul
gado stmult ânea.merrta a quí, em Washímgton e Moscou. A pro-

6OO ti O b� III j.ósito. o sub-secretário de Estado norte-amerlcano, sr. Stteti-

tanques ! ga IDeie ! níus f0z declarações à imprensa. E entre outras considerações,

1- I dê frisou: "Cone-tentes do vital interêsse francês na solução do
Londres, 12 (U. P.) ln ao es problema alemão e do papel que a França desempenhará �U\.

"Tr�me a t�n:a com as I�X- Helsinki, 12 (U. P,) _ O ex- manutenção da paz futura na Europa, os Estados Unidos sen-
plosões de mumeros cauhôes

primeiro ministro Juno Passe- tem-se satisfeitos em poder unir-se aos demais países no COIl
pesados.", escreve ela Lorena o. kivi aceitou a incumbência ae vite que ao govêrno provisório da França foi dirigido para quecorrespondente da T'rausocean. '�. bi t

n'
.

O o- • I B' dl ' 1
constituir o nov� g� �ne e 1111- torne parte em igualdade de condições na comissão assessora,

" ,:,en€l� -
_ lar eJ

,

ançou a
landês, em substituíçào a Kas- européia".

. 'exta Divisão Je Tr.nques ao tren que renunciou. Notician- -------------�------------

ataque a noroeste de Pout-à do � fato, a emissora local Covar,5i� seI gom �os
·

tMousson, d: modo que 600 acrescentou que .Passekíví, que i UUI BVa b u nazIs astanques estao agora ernpe- recentemente cooperou nas ne- :
.

-ihados na tentatí va de irrup- . -

d
.

t.í
.

. TARBES, 110v0mbl"O - (Iuteralíado j - Acabam de sel'
,.

goclacoes e armlS lCIO com a
1

. A.

cão de Pa:tton. Por sua vez, R"� f .encio co o revelar as as clrcunstâncías que causaram a morte de quatro
. USSIa, con er e 1 u m �J t

.

t l' t t.í 1 B dI· d dlambem, os alemães le.varaml residente Mannerheím, a 1, a 1'101 as oe l�samen � mal' irrsac os em 01'. 'es, pe os �'Ol a os

reservas à Alsacía-Loreua. �uem já apresentou a lista dos I u,e um batalha:o ale��� acampado nessa zon�. Françoís M�us-
I fIe dezembro .le 194:4 novos ministros. Segundo a SIS, Fouremetiug, oflcla,Is lrcenciados ; BouJal'� e La,ll�elere,

'mesma informante, os social- 0peranos das usinas Bréguet �e .Ba.gneres de Bigorre tlllh�m
democratas reclamam maior 81:10 presos por uma coluna �l1l:11I�a, quando acabavam de dís-

representação no govêrno. tiíbuír entre grupos, de Reslstenc:a os sacos de armal11ento�J
_____

' lançados de paraquédas. Tendo SIdo encontrado fumo amen-

Carmsas, Gravatas, Pi j ame- cano nas sacolas de suas bicicletas, foram levados imediata
Meiasdas melhores. oelo s rn e mente a um bosque vizinho e barbaramente torturados. Depois
nores preços só na CASA MIS' de terem os pulsos cortados, foram assassinados e faleceram
CILANEA - RuaC. Mafra, 9, sem ter fornecido nenhuma informação a seus carrascos.

o llLUS A::\'l'HW IHAHIO HJ'; �UNTA C\TAIUXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

-;'00 XXX 1--;-;orl.OÓ;Is:'7.';�d.�fe� d, Novembro-�;;;:-r�,�;-;;'

A Suécia reage .

Estocolmo, 13 (U. P.) - O

govêrno do R'eich realizou no

va demarcação das fronteiras
de suas águas territoriais. A

Suécia, porém, não concordou
com a decisão fascista alemã .

E, hoje mesmo, o govêrno dís
tríbuiu uma nota, dizendo ha
ver protestado contra a medi
da hítlerista. Nessa nota, afir
ma o govêrno sueco "conside
rar o ato alemão prejudicial
aos legítimos interesses da Sué
cia", E nega enfàticamente às
tôrcas armadas alemãs o direi
to de atacar, sem aviso prévio,
os navios suecos que navega
rem dentro do que os nazistas

procuram fixar como zona de

operações mílitares. E, dando
uma robusta prova de consci
ência do seu gesto, o govêrno
suéco tacha a medida alemã
de "abuslva".

Três decretos
Rio, 12 (A. N.) - O presi

dente da República assinou
três importantes decretos so
bre o exército. O primeiro dês
ses atas regulou a movimenta
ção dos quadros; o segundo al
terou dispositivos do código de
vencimentos e vantagens; e o

EstOCC:�.10, 12 (U. P,) - O terceiro fixou os efetivos dos
Departamento de Seguros de [quadros de oficiais.
Guerra sueco advertiu todos os I
navios suecos de que se man- O e e'" reo d'e Metztivessem rigorosamente den-

.

tro das águas territoriais sue-

cas. No m.ar Bálti�o. e no gol�o I Paris, 12 (U. P.) - As fôrças
da. Bothma, _

a partir da mel� Iblindadas do general Patton
nOIt�. Ac:edIta:se que a.medi- feCha..ram virtualmente o cêrco
da e dev!da as �uton�3:des em torno de Metz. Este obietí

q�e prevem um,a Intensifica-
vo foi atingido ao serem corta

ç�:? da lut�, entre r,:ss?S e ale-
das duas das quatro conexões

ma�s, na area da"Báltico, .e es- ferroviárias com o Sarre. Na
pecíalmente em torno das Ilhas

mesma ocasiao essas Iôrcas
Aaland. blindadas reali�aram um avan-

--- -�_.- __---

AoS escolares co de 10 kms. a léste de Metz,
deixando somente um corredorda Franca de escape de 20 kms. de largu-

México, 13 (SIF) - Em co- ra aos alemães. Este corredor,

Imovente cerimônia, que se rea- porém, poderá ser fàcilmente
lizou na Legação da França, bloqueado pela artilharia nor-

100 meninas das escolas mexi- te-americana.
canas entregaram ao Ministro
da França, Garreau Dombas
le, roupas em quantidade, co

mo donativo pessoal das crian
ças mexicanas aos colegiais da
França devastada.

�------------------------------------------------------------------*
j

A

Composto «A PATROA»
.

NfÍO COI(rÉl4 UMIIJIIOEj-**._--

POR ISSO A MASSA FICA UNIFORME E MACIA!

• Que aspecto convidatívo e

que sabor delicado possuem os

bolos feitos com o Composto
«A PATRÔA»!
Isento de umidade, o Com

posto (üô.,_ PATRÔA» assegura
massas finíssimas, que crescem

muito mais e coram por igual.
.É, excelente, também, para
frituras extremamente le
ves, digeríveis, deliciosas!
Use-o sempre!

París, 12 (U. P.) - A Sexta
Divisão Blindada do general
Patton ocupou Lemud, sôbre o

rio Nied, 13 kms. a suleste de
Metz. Também conquistou
Han, abaixo do mesmo rio, on
de encontrou somente breve
resistência de fôrças alemãs,
em parte já divididas.

8ÓLORltJ 1/. I' 8RAA,Cte 1/':! c lIcara de ." O
P

.) de I' Co11Jpo'ellelI'e 2 1 ClIcara d
sto «fi. pfi. TRcolheres d� C?[caras �e açÚ�al', bata �fi.». JUn_de sa/. R cha, dê E.. farInha d �te cremar

POSto bat 'deuIJa .os ill<>I�Id/1_lel1to e11J ep ;l'Ig.o, c.o11J 3'
1)]e lOCO <> e len te o e 1 .

1/ �te C011J 1 n; o açÚC<lr
s secos C011J PItada

leI das d chIcara d '. altemad o Coll_
a IJ .

e chá d b
e Iene J_ 1

b �ssa fIcar Iis e
aUllilha Be 1 CO_

atI <is. Des .a. JUllte 3 l' ata até _�.

tada CO/1l C
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As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandee
armas de desagregaçio mane

Jadas pela "qulnta-eolana",
Sem efeito
Madri, 13 (U. P.) - O govêr

no declarou sem efeito a lei queParís, novembro (Interalía- tornava obrigatória a constru
d?): - A imprensa d:s�a ca- ção de �efúg'ios anti-aéreos nos
pItal, te�endo comentano� ao ooifícios que fossem levantados
reconhecImento do Governo. nas povoações da Espanhaprovisório, pelo Brasil, salien- -

.

ta a importância dessa medi-I Var se embora ,da brasileira, e acrescenta que I
-

•

a França e o Brasil sempre eS-1 Istambul, 12 (U. P.) - Fo
tiveram irmanados pelos sen- ram entregues ontem os pas
timentos de justiça e fraterni- saportes ao embaixador japo
dade universais. Declara a im_I nês em Sofia, devido ao rom

prensa de París que a França pimento das relações diplomá
jàmais esquecerá as manifes- ticas entre a Bulgária e o Ja
tações espontâneas, do povo pão. Com mais doze membros
brasileiro em solidariedade ao da embaixada, êle teve 48 ho
povo fr�ncês, na sua hora trá-

I

ras para deixar Sofia, sendo
gica. . esperado em Istambul.

A Fr,anca amiga
do Brasil

>

I .�.

COMPOSTO

APaItu;a
UM PRODUTO DA Swift do Brasil

J.W.T.

"
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UM,MODElO PARA I
CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

PERFEICÃO DE UNHAS· EFICIÊNCIA

o do zebú

As balanças que trazem a garanti0
na propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

Outros afamados produto. COSMOPOLITA!
APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES -- AQUECEDORES - VALVULAS AUTO
MATICAS PARA DESCARGA - METAiS PARA AGUA

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

---II!!!

�\�tSO(/Il.9� . Rua João Pinto, n. 25
� � c (Em frente. d.O

Tesouro

.' d. o Estado)
� -,� � Flertanüpolts= j

-.
c:n .

"">, --.,...,.,.":::, Telefone 1448
�nnTOnO pnTO�DGI&R5 SA NT A (ATARIHA

Escreve o "Diário de Noti- nho "esforço de guerra" como

elas", do Rio, que jamais hou- briga de galo ou o pif-paf.
ve, no Brasil, uma tal profu- Sob os auspicios do Ministé
são de exposições de pecuária, rio da Agricultura e a dilígen
como se houvéssemos atingi- te presença do titular dessa
do um estágio superior de de- pasta - que não perde oportu-

I senvolvimento dessa atívida- nídade de ausentar-se da mas

de rural. Não se passa um mês sada burocrática do seu gabí
.em que não sejam festivamente nete - tornaram-se popula-
abertas algumas dessas mos- ções e, graças ao noticiário, o

tras, desde as já tradicionais, país inteiro, exibindo - lhes
dando cotinuidade a séries há

grandes e solenes representanlongo tempo iniciadas e atrain-
tes de racas estrangeiras e na-

do concorrentes de países vi- cíonalízadas e privando-as de
zinhos e regiões diversas, até

carne e de leite, numa nova
modestas feiras municipais, '

t I
igualmente destinadas à exibi- feição do suplício de Tan a o.

ção dos campeões. Não há falta de gasolina
Dír-se-ia que nossa criação nem dificuldade de transporte

de gado bovino é realmente al- que impeça o comparecimento
go capaz de envaidecer-nos de dos vistosos concorrentes aos

ufanar-nos, quando a verdade locais das exposições, n811".' des

é que se tornou, nesta hora de pesas que sejam evitadas no

tantas privações, a fonte das oferecimento daquele acíntoso

nossas privações mais vitais - contraste. Só na capJ.t,�1 de mo

de carne, de leite, de manteiga. deste Estado no.rde.stmo, re
.

As exposições de pecuária, centeme�t� preJudl�adJ na

verdadeiras paradas da

al'isto-Isua precana e�onomla P_0l su

cracía bovina, _suc.ed�m-se nu- c�sslvas �alamlda(.1c:. clmH:-,���" I
ma comprovaçao írrrtante de ricas, est�o �endo gastos CelL-U

I
que bois e vacas passaram a I de um mlll�ao de cr�_z�'- ":J�: PCL-·
constituir objeto de luxo e de ira convenientemente Plep�-Iespeculação, de motivo para os I rar-�e o lugar ond,e de�erc\o
caprichos de magnatas que se [desfllar. alguns ze,�us mais ou

empenham a fundo em estra- menos Ilustres ...
-------

Dr. H. G. s. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Parm. L. ua Costa Avila

ASSINATURAS
Na Capital:

'An� CrI 70,01)
Semestre Cr$ 40,00
'I'rirnestrs Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

80,UO
45,00
25,00

Exames Anátomo·patológicos.
Diagr,óstico precoce da gravidez.

Sô ro- diagnósticos
Hematologia
Coprologio _

Bactariologia
Autovocinos.
Ultramicroscopia. IOuímica sanguíneo.

..

Análises de urina.

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto.

Os ortginaís, mesmo não publí
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinadosI

Generosidade
anônima

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick,

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (fecularias, cer vej c r íca].

DO U menino Ed. Benes
R:io, 9 (A. N.) - Deve aín-

da estar na lembrança de to
dos o nascimento, em Lídice,
a mais jovem cidade fluminen
se, do menino Eduardo Benes,
o primeiro cidadão ali nascido
e cujo nome lhe foi dado em

homenagem ao presidente da
martirizada e heróica Checo
eslováquia. Agora, com alguns
meses de idade, o menino Be
nes foi acometido de pneumo
nia chegando-se a temer pela
sua vida. Tendo disso ciência,
a sra. Alzira Vargas Peixoto
deu instruções ao sr. Sindulfo
Santiago, presidente em exer
cício da LBA fluminense, no

sentido de ser remetida com

urgência àquela cidade a dose
de penicilina necessária para
salvar o enfêrmo. As determi
nações do presidente da LBA
foram prontamente executa
das devendo ainda hoje o pe
queno doente ser transferido
para o Rio, onde será interna
do em uma casa de saúde às

expensas da LBA fluminense,

Rio (Pelo correio) Nos
dias 1 e 2 do corrente, o "Diá
rio de Notícias "ocupou-se do
caso de uma senhora que per
dera Cr$ 495,00, produto do seu
trabalho de um mês no modes
to emprego a que recorrera

para ajudar a manutenção de
sua família, pois o seu marido
é inválido. Essa senhora, Maria
de Lourdes Garcia, residente à
rua Assiz Vasconcelos 31, casa
II, fazia, por intermédio daque
le jornal, um apelo a quem
houvesse achado aquela impor
tância, no sentido de devolvê
la.
No dia 4, aquela folha regis

tou o gesto de generosidade de
um leitor que, guardando o

anonimato, enviou a quantia
de CrS 500,00 para atender à
situação daquela senhora, com
a seguinte carta: "Junto Cr!;)
500,00 afim de que a senhora
não pense mais no dinheiro

que perdeu, Saúde e felicidades
são 02, meus votes",

BlJElí'dORRAGIA e males das
VIAS URINÁ RIAS, R I NS E BEXIGA

Fiquei logo ��m ... , ., !'I
Um tratamento poderoso dcrs moleshas da� vias un_na- .

���\._�rias (ambos os sexos) e das doencos dos Rms e Bexiçc,

»\�J'/'é re::Ilizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de
_. t., . �

sais e.xtremament� solúveis a9� diretamente na uretrcr. ()J- �,,�
Não ofende o estomago, uuxllic a extincõo dos corn-

�/.:;"._)mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evitem- )".
do todas as consequências, como dores nas pernas, tor-

'

nozelos inchados, perda do vigor, reumatismo, pontadas,
tonteiras, olhos empopuccrdos, incontinência na mip<;t, acidês, ordênckr, per
turbações na bexiga. Não encontrando nas Fcrmccícrs e Dragonas. escreva
ao Depositário, Caixa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

A varíola é uma doença grave,

que, quando não mata, enfeia,
deforma. O alastrim é uma va

ríola menos grave, mas também
marca, deforma, enfeia_ A vacina,
outra forma de varíola, não mata,
ndo marca, não enfeia, não defor·
ma e, além disso, evita ambos
aqueles males,
Vacine· se contra a varíola po.ra

evitar aquelas doenças mortais ou

deformantes. SNER.
�""""�I""""�

�ii\ ' •

w.OVeIS
Comprar, vender ou alugar

Não é isso que a igreja quer
RIO (Pelo cadeia) - Muito Nación", defensor de um pro

se comenta o aparecimento, no grama semelhante. Porém, o

México de outro sucedaneo do arcebispo da cidade de México,
fascisrr{o "críolo" destinado a monsenhor Luiz Maria Marti-

,
-

reunir os destroços do partido nez, negou sua aprovaçao a es-

sinarquísta. É êle o Movimento sas agitações tumultuosas con

Unificador Nacional. Como I tra os adeptos de Lutero e Cal

sempre, é da exploração dos vino. "Na�a sei nem qu�r sa

sentimentos religiosos e pa- bel' a Igreja - declarou ele -

trióticos do povo que êles vi- das atividades protestantes.
vem. O MUN tem por lema, Minha missão é governar, co

cam efeito, Catolicismo, Hispa- mo católico e cristão, os cató
nidad e Nacionalismo. O de licos e cristãos".
Franco é: Deus, Pátria e Jus-

I tíça. O dos portenhos: Deus,
Pátria e Justiça Social. Esses
mexicanos deixaram agora um

pouco de lado outros perigos
para desfraldar como principal
a bandeira do perigo protestan
te. Os metodistas são por êles
atacados de mil maneiras. Suas

igrejas são apedrejadas e, num

congresso que realizavam, ex

plodiram bombas de gases la-

crimogênos.
.

Mas não é só o MUN: é tam
bém o pequeno Partido de Ação
Nacional, dirigido por Salvador
Rivera com seu semanário "La

só no

I B SERVIDORA I

I a maior organiza�ão no

gênero nesta capital J
ALVARO RAMOS

Rua Joào Pinto, 4.

Fone 775.

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Wilt)

José Victor Garcia
guarda-livros diplomado
encorrego·se de todos os

serviços otinentes à con

tabilidode em gerol.
Rua João. Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, õ exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos p�drões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-cbeçedcs das melhores fábrica s
do país.

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

3U v- -16
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'Muito gado para Manáus
�MANAUS, 11 (A. N.) .• o PREF'EITO D�:PORTO VELHO REQUISITOU DE SEU COLEGA DESTA CAPITAL o MAIOR ,NÚ
MERO POSSíVEL DE LANCHAS PARA TRANSPORTAR O GADO DESTINADO AU ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, ,QUE

CONTINúA CHEGANDO EM GRANDE ES-CALA DA CAPITAL DO TERRITóRIO DE GUAPORÉ.

o "Dia de Finados" ftli bastante
movimentado, na capital pernam
bucana. Com relação às flores, sei

Hoje faz anos a srita. Norberti be se que 70 por cento do total
na Gomes de Castro. vendido ernorrou do interior, pr-irr-

. cipalmente dos municípios de Ga-
O jovem Cândido Soares Pez:.el.ra ranhuna, Moreno e Ccruc r

ú Os
festeja hoje e sua data ricto.Iíc'ic ,

preços foram elevados. Uma orquí

I dea foi vendida por dez cruzeiros;
um cravo. por um cruzeiro: uma

Acha'se enfermo e recolhido à rosa. por noventa centavos; uma

«Casa de Saude S. S"Ibastião», nes dália, por sessenta centavos; um

·.ta capital, o sr. Leodegario Bou- cacho de hortência, por três cru Ison , representante da "Casa dos zeiros, Entretanto. póstos que pe- AVISO
.

.médicos", de S. 'Paulo, la manhã reuniam grandes e va

IIVITIQ'ôiwILip,íêôS �:.!�:/::o!�e�n�:ir��::St'ees��z��: O dr. M. S. Cavalcanti Inal da tarde. Somente o FIoníou l-

IOU NERVOSOS tura Pernambucana vendeu, em reassumiu sua <línic(i
N O VO T RA TAM EN TO cravos, cerca de dez mil cruzeiros.
O tratamento mais eficaz e seguro que e umas quinhentas pa Imos de or-
a medicina tem hoje em dia para os quídeas. 10. v· 7
ataques nervosos ou epilépticos é

_. . ,,__________

�=====::::=::::::==�=�����������=�o que se faz com MARAVAL-solução.
Êste poderoso rnedicamehto, graças à ,feliz comhlnação de elemento" opoterá-

.

� /'

/'picos e vegetais de sua iórrnu!a, restitue

�
em ponco tempo a saúde, a aregría e o
sossêzo aos duentes. �'l ...'l.RAVAL-so-

� �lução'-é vcrd.uleírumcnte o tratamento
racional e cientüíce dos ataques ner- /'"vasos e epilépticos. "

Não encontrando MARAVAL-soluí'ão / ..-

-nas Farmáciax e Drogartas, e�reva. ao
Deposlíárto, Caixa Postal IHí4, Sào Paulo.

MARAVAL

-

santo do dia

>'��1}�pe.FElTOI�) � V-tAJtH
.� l�} I - ..

� Produto científico paro embelezor os sero s

Hormo Vivos n.O 1 para 08 seios pequenos ou Ilccidos
Hormo Vi"OB D..O 2 pala 08 seios grandes volumosoa
Inofensivo à saúde· Fórmula de absoluta confiança
A ..... _ I'lorianopolis nas Farmacia. ModerftA,
ltauliveir. e da "., - Ecn Blumenau: Farmacra.
Sanita" _ Odin - Em Itcrioí: Farmacu. Sanr.tt
Ter••inh•.

oo proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua

distinta freguesia que dispõe de manicuras,
poro c ten der, com presteza, a toilete de unhas
e penteados, os quais também servem, em horas
marcadas, no prédio do Snlõo, n" 21. na Praça

15 de Novembro - Telefone, �696.

SI. Estanislau Koslka,
Confessor

Na tarde de 26 de outubro de
1567 bateu à porta do noviciado
da Companhio de Jesús em Roma

I um mocinho de 17 anos de idade,
- .: Tinha vindo de longe Sua pátria

era a Polônia, onde nascera aos

28 de outubro de 1550, sendo seu

pai um poderoso senador daquele
reino, O jovem chamava-se Esta'
nislau Kostke, Junto com seu ir
mão Paulo foram po ra Viena afirn
de fazer seus estudes. Depois de
um ano num internato dos jesuitas
teve que alojor se na casa de um

luterano. O jovem. exemplo vivo
de todas os virtudes, caiu grave
mente doente naquela casa e. quan
do pediu os S8. Sacramentos. o

protestante não permitiu que um

sacerdote cat6lico entresse na

sua casa. no que foi apoiado por
Paulo, Mas, Estanislau recebeu,
milagrosamente, da mão de um

Anjo a s. Comunhão, e N. Serih.o
ra deu·lhe ordem de entrar para
a Companhia de Jesús. O pai o

pôs-ae. Então, Estanislau fugiu, e

todas as diligências de Paulo para
reconduzir o fugitivo ficaram in
frutíferas, Estanislau dirige-se po,
ra Dillingen, onde s. Pedro Caní'
sio é Provincial. Este prova avo·

cação de nosso santo, mandando Ilhe servir aos alunos do internato
aí existente. Mas. Canísio não ou

sa admitir na ordem o jovem por
causa da influente posição do pai
dêste. Mcmdu- o para Roma, onde
Estanislau consegue a realização
de seu ardente desejo: s. Francisco
de Borja o.dm íte-o no ,noviciado.
S6 10 meses de vida lhe restam
ainda, 10 meses de vida edifican
te. Em 10 de agosto de 1568 ado
ece ligeiramente. Estanislau pede
os sa. Sacramentos, afirmando que
la morrer no dia 15 daquele mês.
E. de facto. rio dia predito, sua

alma inocenta, voou para o céu.

J'

lv�s·��i·;ij
••.,...0.. ••••••••

-\ � I v 1<�I-tSARIO!'\

Completa hoje sete anos a me

.:!nina MuTilene Leal.

Ecos e Notícias

Informa·se que o almirante Ga
go Coutinho. atuaímente em Lís
boa, foi operado CIe hérnia. cor

rendo a operação ôtimamente O
médico operador declarou que o

estado do almirante. a despeito
dos seus 76 anos de idade, e In

teiramente satisfatório. esperando'
se ..eu restabelecimento dentro de
poucos dias.

Decorre hoje o natalício da s ro .

Zoê de Mesquita Rocha,

Faz anos o nesso prezado con

terrâneo sr. Jorge J. de Sousa Soo
brinho, médico veterinário.

*

Nesta data ocorre o aniversano
do sr, Alvaro Francisco da Luz,

Enfermos :

Crédito à Finlândia

Estocolmo, 11 (C. G. S.)
A Suécia concedeu à Finlândia
um crédito no valor de 150 mio.
lhôes de corôas para fins de re

construção; fóra das exporta
ções de produtos alimentícios
já concedidos, a Suécia ainda
prometeu enviar àquele país
artigos de maior necessidade,
como sejam, ferro, aço, textís,
produtos químicos, carvão e

carvão "coke". A Suécia, pra
ticamente, não possue minas
de carvão, mas conseguiu eco-

nomizar e fazer uma reserva de

Icarvão importado da Alema-
, nha. Os primeiros navios car-

I
regando alimentos já estão em

caminho à Finlândia.

I
Ir

ma ..;

Centro ACudêmico 11 de Fevereiro

Eleicão da Rainha
..

Estudantes
dos
de 1945Certificado

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

Caté Nacional (praça Quinze)
perdeu·se um certificado de
-reservista extraído no nome de
Plácido Domingos de Sousa,
Será gratificado quem o entre

�ar nesta redação. 5v 3

Voto na srlte.:
•

doA!una
. ,

ALTO, BAIXO,
GORDO OU MAGRO:

I I
I

o UM
TIRADENTES 7A

S_L� �GlTEN( )J�
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cólc.o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos. Depauperudos,
Esgotados. Anêmicos.

Magros, Mães Que Criam.
Crtenças RnQuítkas rece

berão li tuntücação geral
do orgamsmo o

ue. D.N'" No. 17... ,.,...
- 4G. �ILTTINA'1:J

Quem sonegar informações à RI'
tatistica Militar, trabalha em pról
de pais inimisro. E. nesse c••o,
�erá lullllHlo, mllit,llrmpnt ... �OnJ.

lnimbco do S:raaU (D. E. II.).

GRATIS! peça este livroAvelino T. de
Oliveira DOENCAS DO GADO

E REMÉDIOS
i

! �)

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti
das) de

Máquinas de escrever,
de calcular. de costura,

registradoras, etc.
Juntamente com a "Oficina
Elec+ro-Rodío E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!

DEPAUAME.ro_ OE OI1lUl6.,Ão

�.,�
30 9.-7 (tlVlE UM CRUZEI'. EH SÊlOS PARA O PORTE PDS!'"

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
c.POST.lL.* JABOnCAfjAL EiT• S.PAUIJI.HEMORROIDAS

E VARIZES· José Paulo (jarcia e Marta
Salum (jarcia

particdpam aos parentes e

pessoas de suos relações o

nascirne.n to de sua filha

HELENA
Fpolis.,8.1l.44.

----------------------�5-v-....4

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

Ap6s longos estudos foi descobe�to um

remédio de componentes vegetais, que

permite fazer um tratame�to. com Óti.mos
resultados. das hemorroídas e vanze�.
HEMO.VIRTUS é o nome desse reme'

dio, que para hemorroidas internas 6

VARIZES deve ser tomado na dose de

3 colheres de chã por dia. Para as he ..

morr'oidaa externas, usa-se o H EMO ..

V' R T U 5, pt>mada, Comece hoje mesmo

e leia com atenção o tratamento na bula.

Não o encontrando em sua farmácia. peça
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874

(UM.OITO.SET�.QUATRO) S. PAULO

HEMO-YIRTUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DAQUI
NÃO SAIO!

EU SOU 00"COtlTRlr'.1

�ondres, 13 (B. N. S.) - A Apenas cinco centros dessa! A despeito das dificuldades
Ora-Bretanha decidiu empre-l espécie já se acham autoriza-I de transporte, estima-se que
gar. �I? vasta escala a criação dos a funcionar pelo Ministério até o fim do corrente ano.?art1flcla� do gado. Anuncia-se da Agricultura. A decisão to- centro de inseminação artífí
que as Juntas do leite já exís- mada pela Junta do Leite da cial de Cambridge terá fecun
tentes nomearam o Sr. Joseph dado 4.000 vacas utilizando-se
Ed�ards, . �i�meiro da ínsemí- Grã-Bretanha no sentido de in- apenas seis touros. O Sr. Ed
riaçao artífícíal em Cambrid- gressar no terreno de que se wards está presentemente co

geshire, para a' chefia das [un- trata, revolucionará decerto gítando de beneficiar a UNRRA
tas do novo Departamento de os métodos de criação, uma vez com os resultados das suas ex

:L�ti?inios. Essas juntas deve- que o número de vitelas a se- periêncías afim de restaurar os
rao maugurar, dentro dos pró- rem fecundadas pelos touros
ximos doze meses, seis centros de classe, por meio de métodos
de inseminação artificial, se- artificiais, será dez vezes mais
gundo o que acaba de revelar o elevado do que o conseguido
"Daily Mail" desta cidade. pelos meios naturais.

� Branco, Havana, Roquel,
Ocre, Natural e Rosa.

i------------------------------------
iO caso das Obras psicografadasI Foi Julgado, no dia 3 do cor- argumentaram, preliminar
I rente, na 4a Câmara do Tribu- mente, com a ilicitude do pedi
I nal de Apelação (Rio), o recur- do e, quanto ao mérito, pedi
'II so interposto pela família do ram a improcedência da de-
escritor Humberto de Campos manda. O juiz Mourão Russel,

Ilna ação declaratoría proposta da sa Vara Cível, por onde
contra a Federação Espírita e transitava o feito, deu ganho.

;Francisco Cândido Xavier. de causa aos réus, sob o funda-

I Na petição inicial da autora, menta de que a inicial, da ma

representada pela viúva Cata- neira como foi redigida, constí-
F R U C TAlI [rína Vergolino de Campos, tuia mera consulta, não con

'pleiteava-se o estabelecimento tendo nenhum pedido certo,

,
::;;:;:;.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;� da relação jurídica entre os di- sôbre o qual pudesse a Justiça

reitos autorais dos sucessores pronunciar-se.
. Quer ves tI r-s e com do escritor Humberto de Cam- Não se conformando com es-

contôrto pos e as obras psicografadas ta decisão, a família de Hum-
e elegância? por Francisco Xavier, segundo berto de Campos recorreu a

versão e técnica espíritas, edi- instância superior.
tadas pela Federação Espírita. A sessão foi presidida, pelo
No caso de ser reconhecida à desembargador Oliveira Figueí
autenticidade da obra psico- redo, funcionando os desem
grafada, pleitearia à família bargadores Ribeiro da Costa,
os direitos autorais, em ação Duque Estrada e Raul Camar
competente. Se, no entanto, go.
fosse declarado o embuste, es- O relatório foi feito pelo de-

. tariam os réus sujeitos ao pa- sembargador Ribeiro da Costa,
gamento de perdas e danos, atuando como revisor o desem
além de se proceder à apreen- bargador Oliveira Figueiredo.

___ -.___________ são dos livros. Ambos votaram confirmando a-

P f· t d
I Contestando a ação, os réus. decisão de primeira instância.re Ira uma l.al' e e seu .

trõeo em "Selos Pró Doente - _- _ -..._- _-__.- - _._...,....

Pobre do Hospital de Carlda
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco Cifras (lo balanço <1(' 191:�:

de leite, tenha melhores medi- Fundada em 1870' - Sêde : B A I A
eamentos, mais confôrto no fNCf:N1HOS E 'fRANSI'ORTF.S
leito de sofrimento, etc. etc... Capital f, reservas

(Campaha de Humanidade

I
Resp<lnsabilidedes

dn Hospital de Caridade). n",ceit"
Ativo .

� ...... ..._---..............._--..:

P d'
., Sinistro,; pag,,, nos últimos 10 anos c-s i;fLG2!l.R9S no

G R I P E o TOS S E o B R O N O U í T E t s����ndar a�Ml��
não�' ReSP:'::3���::::� � .. �'a'mrllo �'Ult\-a FT�lre M Ca��:lh:.(i.:fJ.':�:::

____________________________ faça despesas inúteis cavando em de Si! e Antsio MassoITIl.

I Dr. Laudell·no Solon Gallott.l" I �u��;�óie;;ttsOóN,c��:��;r c:!�� I UIW����C�:u�a��;::g���":ar��::O P�I::!:�:r:��::�O:1 A:�r�:u��:de sondagem. a baixo preço.

lhe;.
"i./rlca

Ia
dará a devida indicação Ele já I

•

.\(;F,�TK EM �'LOREANÓPOLI8

1,;..
·.· ADVOGADO fez, entre outras, sondagens nas C A 1\1 P () '" L (\ P. n & (' I /\. - nua Ff'lipf' fikhmlllt, n. n

. p;opriedades .dos sra. dr. Ot hon
Caixa Postat o. 19 _ Telefone 1.08.1 _ End. 'I'elegr-, "ALIANÇA-

Rua Joa"'o PI-nto, 18 _ (sobrado), Sala I.
d �ç�, dr. RQlmu�do Sa.ntos, na

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, TTAJ/I1, HLUME-Fabr�c�. de �n,:toho Rommsky, no
� NAU BRUSQUE. LAGES E RIO DO �ULCemlterlo Pubhco, etc. etc. Infor., o:

.

•_..._..... • UInI!' rucições nesta redação. ��,..........,..--..,............--...,....."._............--,..........,...................�.

.'

Não seja do "Contra" I

Faça o regime ENO -

"Sal de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao deitar e ao levem

tar, para garantir o

seu bom humor diário! DEIIS A L

I CIJRSO PARTICULAR
DE

D4VTIL06RAFIA E TAQUIGRAfiA
PROFA_ Lígia dos S_ Saraiva
Aviso que transferiu o seu CURSO para H Rua

Crispim Mira ri
' 61.

Atende aos interessados a qualquer hora. pela
manhã das 8 às 12 horas, e à tarde das

14 às 19 horas.

MATRiCULA SEMPRE ABERTA
1_------------------------------------

IS..,·')

•

Viva horas( .

� ..
".,\

...... \':>

. ,.

mesquecivers
de triunfo ...

I

f
dizimados rebanhos por meio I

da criação artificial de gado �
leiteiro com o emprêgo de tou-I;ros britânicos.

I
i
,

Não abdique jamais das honras que a fina Água
de COIÔ;ll<1 Caby pode dar-lhe... Use-a para

fazer valer seu poder de aeração pessoal ... Revelando
todo o encanto de sua personalidade, a Agua de

Côlonia Gab), lhe dará triunfos inesquecíveis,
onde quer que a Sra. esteja ... Rica de fragrância

e qualidade, a Água de Colônia Gaby põe uma

nora de sonho e encantamento na sua

personalidade. . • Adote-a, pois. '

.. �

.;\1 .. • \",!!

.��:�\'I�\�\��c;,d_j':/�I:�,1\\� <,j"\\\ �

�
.

��
ÁGUA� BOHY (�

COLÔNIA n /4'

�
;

�
..

1
�
l

I
!

... 13m cfe �1'(;i1(jIi:t e (J;a/t::/ar/e . I
Dcp. Prop. LICAU i

CONHEÇA TAMBÉM ÊSTES PRODUTOS GABY, f
-, CREME EVANESCENTE

'��'
.

ILEITE GABY - que nutre -e;

II _
.

e embeleza a pele.' lix\ft GABY - o protetor de t-liü;;,;··
� suo cutis. I 1JllU'

ROUGE GABY - em 6 (.tons r- Mandarine, Ge, �
.

rânío, Carmln, Grenat, �Contusion e Vif.
!

!'6.DE-lRROZ GABY_
em 6 tonalidades:-

Procure a

•

ALFaiATARIA
MELLO

e ascolho o seu figurino.
Rua Tiradente 24

COMPANHIA "ALIANÇA DA RAIA"

CrS 74.(ó17.03:),:�o
CrS

o-s
5.97R.401 7:;0.9,

84.61G.2JG,'h
129.!l20.00G.fhCrS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iO que dizem dos nossos soldados!
Nova J ol�ql.�e,. (Int�r-Ameri "1 em sua terra,. podem preza:-se!cana] - O último numero do

I
de serem amigos

.

vp.�rdaclell:OS
'

"Stars Anel Stripes ", publica- de Tio Sam. Não ficaram íuatí
<,:ão dos soldados norte-amerí- vos em relação ao "Eixo".
canos destinada à leitura "dos Ouan.lo foi preciso, souberam
homens das fôrças armadas 1 ambém golpear. É isso exata
dos Estados Unidos, publica mente o que José 'está fazendo
UUl artigo dedicado ao esfôrço
de guerra do Brasil, tomando
por pretexto a figura de um

soldado brasí le iro, cujo retra

to acompanha o editorial. e

'que é apresentado aos leitores
militares norte-americanos ('0-

UlO exemplar típico dos ho
mens da Fôrça Expedicionária
Brasileira. O soldado sssim
apresentado é José Girti., de nham a encontrar José. em ou

Mdnas Oerais, de quem o anti- iras círcunstâncías. Talvez
.

go diz: trocando café por automóveis
_. "Hoje êle está com a OH seja lá o que tór. Ou talvez

Fôrça I<Jxpedicionária Brasilei- vocês cheguem até lá à terra
ra, inco.rporado ao Quinto I MIe, pela Rodovia Panamerí
Exército do general Mark cana, para confraternizar com

. Clark. .Tosé e seus patrícios, êle ,

..

. L - 15dellovembro

Y:t si PRfVIO[ff�f t tCOflÔNICO� En
COl1fffOAIfIJO, JA, PAPA FESTEJAR

AS úl)AlflJE5 JJA TAS, 05 AFANADOS
AIlT/60S REnnER- A(,ENCIA

lladre Migwllniko, 2J
BaIXOS do Oire Jlo"y

� �ora. Diz êls que seu país tem
grande ruturo e. belo passaclo.!
Realmente, o Brasil é tão I

grande como cs Estados Uni
dos, Lá a vida é muito boa. O
país é rico em recursos natu
ra is e está muito animado em

€xplorá-los na produção. Tal-.
vez algum dia atnda vocês ve-

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

.1

Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

Termómetros • Coco e Frutas

Copinhos de massa • Utensílios e Accessórios

@: \lfí,iãI;Eí!j'j'.�;1J!0
i:< CARMO GRAZIOSI & elA. LTDA. f:J:

DUAS EMPREGADAS COMPETENTES
Precisa-se para todo o serviço (cozinhá, copa, arru

mação, tratar de roupa. etc.) para casa particular
de pequena família, em S. Paulo. Paga-se bom
ordenado. Cartas com referências etc. paro «S.H.N.»

Rua João Florencio. 111 S. Paulo.

• •

seu carro

5
-

um melhor proveito de
problema dos automobilistas em tráfego já não e mais
apenas a falta de combustível, mas rambern a substitui

ção das peças gastas ou inutilizadas. Para que as peças não
se desgastem, há recomendações essenciais a seguir, dsscacan
do-se entre outras:

"

,

para
O

• Vigilancia sobre o problema da lubri [icaciio.
- ---.-_- - - -- --- - .._-_. __ --.!. __;!--

• Velocidade moderada.
• .���a ?_/',_s!r7.'iço adequ,ados'à [orça e finalidade do veicnlo.

---- -_ -",- - -- ----- -----_- -- - _-_ --- -- -, -

Estes dois últimos itens são compromissos do proprro
automobilista para com seu ...arro. Quanto à lubrificação,

porém, este é o importante encargo
de produtos de alta qualidade, como
são os lubrificantes Esso, que o sr.

encontrará sempre em qualquer Re
vendedor Esso,

S1AHDARD OIL COMPAHY OF BRAZIL

-&,.',III.lIl11t...fí'"� �)u>.a o Reporter Fsso, diariamente, pelos e.tações: Nacional do Rio·
Record, .de São Paulo; Inconfidenc;o de M. Gera;s, Belo H�,.;z()n'��
FarroupIlha, de Porto Alagre; e Radio Clube de PernombucG' ,e R"Clf�.

,

A fim de atender seus pró
prios interêsses, todas as fir
mas, Fábricas, Companhias,
Estradas rle Ferro, etr-.. esta
belecidas no território da 5a.
H. IH. e que possuírem entre
seus diretores, pr.oprtetártos,
f'u ncion ár-í os ou empregados,
Ofieilli� da Hf\SN"'a do Exércí
to, deverão solicitar, dentro de
:W dias. por carta ou telegra �

ma à ·'2a• I"uh-Se(·. �\. E. 11. R.
Q. H. da. :)a. U. JI. Curftíha ",
Que lhes seja enviado a ficha
::tl, indicando o número dos ci
tados oficiais que possuírem.

•

Washington - (Inter-Ame
ricana) - O contrôle das ex

portações deverá ser afrouxa-I
do pela Administração Econô
mica Estrangeira depois da
derrota alemã, a-fim-de esti
mular as atividades partícula-I
.res no comércio internacio-
nal, declarou o presidente
Roosevelt numa carta ao sr.

Léo T. Crowley, diretor da A.
E. F., traçando a política a

I ser adotada por essa reparti
ção depois do fim da guerra na I

I Europa. Instruindo a A. E. F.
ipara reduzir as compras de

---------------------------- matérias primas no exterior,

'I--'-:"C-U·-· rso
_..

·'1
depois do colapso alemão, o

P
presidente declarou que os cor-

reparaiorio tes devem ser feitos de modo
a fortalecer a base de um ele-

CONCURSOS de postal is ta. escriturário estadual e pro- t vado nivel de comércio mundial
V8S de habíl i tação. l no após-guerra. A carta do sr.

Funcionará díariámente, das 19 às 20,30 horas. [ Roosevelt continha a mais po-
Mensalidade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente,

I'
sitiva declaracão até o momen-

to de que a reconversão indus-
Rua General BittencourtJ 91

. trial americana e britânica se-
5v- 5 rá coordenada.

III ARi�,s9a1��� deA I�uz Ver-
melha Brasileira fará entrega

'lhOje
ao comando naval do

centro de numerosos agasa
lhos de lã destinados à nossa JIMarinha de Guerra. O general j

_ . IIVO Soares, presidente da Cruz
3 v·.3 Vermelha Brasileira, compare-

! ----------- cerá pessoalmente ao ato, que
I Comércio e finanCBS se verificará na séde do coman

do naval.

I Gerson Demaria e Edília
A, Demaria

participam a seus parentes e

pessoas amigas o nascimento
de seu filho

GERSON - CARLOS

Fpolts .• 10·11·1944

APANHANDO
um

RESFRIADO?
Faça isto, .. Ajuda a

evitar os resfriados
Quando comecar a espirrar. a fun
gar ou a sentir Ô nariz irritado ... ê_"-se
é o sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! Use Vick Va-rro-nol
-pingue aiguuras gotas em cada na-

'

rina. Depois, repare com que rapider
�Ie começa a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
I) resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de

perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados,

Máquina de costura
Vende-se uma, de pé, nova,

por Cr$ 1. 700,00. Ver e tratar

com Plácido Mafra, na rua

Felipe Schmidt, 34, 5 v i -L

VARIZES
EM SENHORAS

f HEMORRóIDas EM GERal
Noyo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um
medicamento vegetal para o t-atameu
lo com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam a ctrculação venosa,
Esta medicação, na dose de três colhe
res das de chá ao dia, em água uçuca
rada, resutue às pernas o seu estado
normal e a belesa estétíca. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoídáríos Internos e externos,
inclusive os que sangram. Não cncun
traddo nas íarmâctas ou drogar-ias, peca
diretamente ao deposítàrlo: ex. POSTAL
1874 (um-ottc-sete-quatro) - São Paulo.

HEMO·VIRTUS (Líquido)

As anedotas e piadas aparea
temente Ingênuas são grand.,..
armas de desagregaçã» mane

Jada8 pela "qujnt8M�ohlD.".

Edilal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.rCíZO DE DIREITO DA COMARCA A Turquia e a
DE TIJUCAS

Checos.ovaquia

Londres, 13 (S.LT.) O
Presidente da Checoslo váquía,() dr. Maurillo da Costa Coimbra,

Juiz de Dirci l.o da Comarca de Ti- dr. Bene", mandou ao presíden-
• jlll'�'�, 11:1 I'orllla ria lei ctc., e[c... te da Turquia, sr. Ismet Ino-

F:.z s<1!Jc,r aos que o presente .nIU, un1 telegrama em que di
crl iti! I de pnl�'a cnrn () prnzo de z ía que o reconhecimento do
vi,ntc (:2(1) dias, vir-cm ou dele co

I nhctlnu-nt» tiverem que. a requeri- Govêrno Checos1ovaco pelo
I mcnto da invcntariante, o Oficial Govêrno da Turquia lhe dava

I de .lusl içe di""k .luizo, ou quem a oportunidade de exprimir 'o
suas vezes fizer, trará a públice quam.to os checoslovacos sem
pregãu d't· \'l,nda e art-ematnçâo, a

qucm ma ix der e uua io r lanço ofe- pre apreciaram a cornpreen-
1'(('.('1' silbl'e () preço <la availínçâo, são demonstrada pelo Govêrno
n o dia :í de dpzelllthl'o próximo, em .Tn.reo, durante os tempos di- Pro"ura se

uma casa par a
Irtn t c ao edifício da Prefeitura Mu- li -

alugar, de pre-

!nicipal. desta (_:idad�, às dez {�()) í'íceís de antes da guerra e de fer ência no centro da cidade.
!wras d·u 111:1.1I11a, os f]lWVPIS nba'l�o I aaora e a sua atítude amía _

! dCf'laradtJs. pcr,lc.Il'cc·nll's ao espó lio r ,

.

ga Para casal sem filhos Lnfor

(k .los[, '['mmbelli, a saber: - Um vel para com o representa.nte ms çôe s nesta Redação, 8 J M S
tcrl'l;jJ() súto em TI<;IPIO, neste 11111' diplomático da Checoslová- 15 v 4
n icipi« de T'ijucus, com nuvcntu r' quia, em tôdo o decorrer da .......,. ....-_....--- _- � ---

nove (9!J) JI!l;tros. d�' frent e, .<ill:,Ja- guer-ra. O presidente B
zem " IlltérgclIl dlrelt.a do Hio J J.lU- . .

. eIles

I C>I;" (' Sé'tpCl'I).[r,S l' se-tenta (770) di- mail1.lfes,�,ou a sua esperança de Preeara-se uma casa para

tr.s ril' fundos qLlIl' f'azem mais que, em futuro não muito d.is- li alugar de pre

Ull nu-nos -:- y.�t onco.nt.rurcm I1I1l I a.n te, ambos os países eolabo- fer ê

n c ia no centro Até 400

pequeno ribeir âo (IUe vem a sair rarã 't f' na cr uz e iro s . Lnforms cões n es t a
em terras de herdCÍlros de José ao com mu na con lança
Hr-rrm-s ; cxu-cuia.ndo ao norle cm reconstrução do mundo. reds çâo , 10 ".-4-

terras de Luiz Picoli l' no sul em
� .... "'-"'-----"" ............... ._.....................

diíus dc ;Uaria- J'1<ILlL'.S, 'no valor rle ....._..__- -..�w_.....___.. Vende se
um caminhâo

setecentos cl;lIzeir[)s «;1'::; 70(),()(�),
- Chevr ol et

l.'ma l':lSa velha, de madc iru, pc- trp» 1941,
uuenu. -('III rui.na nu va lor dc trc- NOVOS e em perfeito estado. Ver e tra-

I
zcnt os cruzeiros (:1'>< 30(),()o). E

tar na rua Secundino Peixoto
para que c!lcgue H noticia ao ('()-

US 4008I1ht'('illlPlllo de lt.dos. mandou ex- II 50, no Estreito, com La láu

• pedir o prr-xerrí c edital que será 5v·4

I afixadt. n o Il"gar do costume e rc- COMPRA e
h._ __.....,._ --�..--

llT'U«uzido na liupronsu de Ft.nín- VENDE
nópol is, na forma da lei. Dado t' •

pussad« ncslu Cidade de Tijucas, IdiCo'lT>as por-
aos n o vt- dias do Jl1l;S de novembro

I do 2'llO d.l' mil novecentos e quaren

! la (' quat ro. Eu, Ho-dolfo Luiz Bü

I chele, Escr-ivão que t) dactilografei
! c subser('d. Ass. :\Ir.auriJlo da CosIa
1

Coimhl'a. Selos afi'llal. Es'tá cun

I fot'llll' () ol'iginaJ quc dou fé de ler

I afixado, hoje no lugar do costume.
() 'Escri vüo

'1
Rodolfo Luiz Biichele

j

Resfriado
no Bebé

B�te perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço «
peito, ao deitar. Traz prompto alU.
vio-corta • maioria dOI resfriados

�
da noite para o dia.

..

Edital de praça cum o prazo de
vinte dias

.>

I
OEPi..OYÉ

PARA ES1UQUE

- *-------------------------------------------------------------------*

�actiiógrafa
Precisa se de uma, que te·

nha agilidade. Carta. do

próprio punho, para ESCRIl
TÓRIO, dirigida a esta re

d c çõo ,
IOv. 4

...•......:.:.;.:.;.:.:•......�.�

Em larguras de
50, 60, 70, 80, 90 E 100 CENTíMETROS

POR 200 E 250 CENTíMETROS DE COMPRIMUm

FARM'ACIA ESPERANÇA
A SUA fARMÁCIA

la. Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42

E.trer. • do.uClõet

SEGURANÇA • ECON'OMIA • DURABILIDADE

As Telas "PAGE", isentas de farpas,
protegem toda espécie de criação

Tipos e;;pl�ClalS para:

MANGUEIRÕES • GADOS. AVÜ lHOS .·GAI..,INHEIROS
CAVALOS • PARQUES o ÜbnTAS • JARDINS
RESIDÊNCIAS • MUnOS DIVISÓRiOS c outros fius.

Solicitem informes ao.o,; único.o,; fabricantes:

"PAGE" Ltda.
Praça da Sé, 371 - 2� andar - Sala 204

Caixa Postal 241- TeI. 2-3080 - Teleg. "Cercapage" - São Paulo

• *
U.J. B.

Compra-se
uma ou duas pl'ate!eiras e um

balcão de 5 metros. mais ou me

nos (ou dois que tenham, ao to

do, essa dimensão). Informações
nesta rsdação , lOv-8
�W"""""""""��'"

VENDE ..SE ��tr���:�:� e��
trad a para S. Jo�é. antes da
morro do Geral o o , com 22 me

tros Je [, ente, Tróta'st' com (J

Romance, PoeSIa, Religião, Aviação dr. Fulvio AQueci, rua Felip::
Matemática. Física, Química, Geo· Schmidt 34. 6 v. 6
10gia, Mineralogia. Engenharia cio •• ••• .. ......�

lIil, militar e naval. Carpintaria, AI quartos e

Desenho, Sanea,m.ento., M�talurgia.
.

uÔam-se sala com

EletrIcIdade, RadIO. MaqUInas, Mo· 6 janela de
tore!l, Hidráulica, Alvenaria, Agri frente, entrada independente. óti
Gultura, ��teri,n�ria. Contabilidade I ma instalação sanitária. Rua Vic-

DIClonarIos. etc. etc, ) tor Meirelles, 42. 1Ov.9

tuguês. espo -

nhol, francês,
inglês, etc.

Agradecimento e Missa
Viuva Emerentina dos Passos Amorim. filhos,

genro. nora e netos vêm penhorados agradecer à.
Liga Operário. especialmente ao sr. Hipólito pe
reira pe.os beia. palavras profaridas ao baixar o

corpo à. sepultura e a todas as pessôas. que os

confortaram no doloroso golpe que acabam de
sofrer, acompanhando os restos mortais do saudoso Abílio Francisco
de Amoritn e aos que enviaram flôres e cartões. Ao mesmo tempo
convidam a todos os parentes e amigos para a missa de sétimo dia
pelo descanso eterno de sua alma, no dia 14 do corrente. às 7 hotas.
na Igreja de Sto. Antônio, confessando' se gratos a todos que compare
cerem a êsse ato de fé crist.ã.

JOSEf MIGUEL
Avisa a seus fregueses, amigos e o público, em

geral, que mudou seu estabelecimento do rua

Padre Miguelinho 40, para a mesma rua,

Nos. 17 - 19 (baixos do CINE ROXY)

•

10 V. - I

CARTAZES 00 DIA
HOJE 2a.teira HOJ�

I
I
lc . -

t ontmuaçao

1
!
!

(lHE
A's 7,30 horas:

do ruidoso sucesso de ontem com Sonja Henie em:

Flôr de inverno
D, 1. P, JORNAL (4x6l

LAMPAI)A DE ALADIN
FOX AYRPLAN NEWS

Preços Cr$ 4,00, 3.00 e 1,00 ·Imp. 14 al'os·

(lHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas

Ultima exibição de Bob CusteI' e Dennis O'Kefle em:

Intrigas desvendadas
CURIOSIDADES VEGETAIS (Nacional)

Preço: único 2,00· lmp, 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
-----_.--.-_.-.-- ----- !O p�ogresso do panamericanismo I

BOSTON, outubro - (Inter-Americana) - O c-omércio de
após-guerra com a América Latina, futuramente de grande va

lor, depende €lll grande parte de nosso r-onheetmento dos vízí
nhos do sul. Com êsse ponto de vista em mente, a Sociedade
Pan Americana de Massachnsssts deu um notável passo com f
ti organização de um curso de especialização em relações comer- r
dais latino-americanos, afim de proporcionar um intercâmbio I
«e idéias e expertêucías. Em reuniões semanais real izada s na!
Cornmowealth Avenue. �05, Boston, especialtstas em 110\'e J'a-f
mos importantes de conhecimen,tos discutirão os problemas de I
finanças, transportes e comércio da América Latina. !

..Eis uma grande oportnnidado para os homens de 11 egóeio !
da Nova Inglaterra se prepararem pura a bôa vizinhança do I
faturo ", diz o "Boston Herald ". "Nossas operações através ela t

lei de empréstimo e arremdame n.to com as repúbl ir-as latino-
t

americanas íntensífícaram seu desenvolvimento econômico.
l'ma repartição americana, a Comissão Inter-Americana de F'o
mente, é um exemplo típico dos orgãos americanos papa o após
guerra, cuja ação no entanto recebe muito pouca publicidade.
Esta organização, por ímtermédío de várias agências na Amé
rica Latina, pretende estabelecer novas indústrias e reconstruir
outras, como a ele cacau, copra, Quinino e borracha, As discus- .

sões concentradas SÓ11l811J-e em torno desses produtos já seriam I
um valioso benefício do referido curso ". l
.......__.:.•••_�_...._..___._........ I
�

,

i CASA DE SALDE.; E.� �./IATERNIDADE Il� ··SlO SEBASTIA.O"
: Soh :1 dil·,(�(·:t() ('!Ll' (:�-! do

! nu, H,J,\L1L\. JfOELL:UAXX . I3 I

:.' COi.,--:iT (';"\0 1l'()(;,0: n a c ('unl'ü)" C::I'\l'!, ,�ild:: 'a cn apnl_ZJ\"�� ('}l;h'� 'u \',H:'

f:
"

...... Iii· :Uit:l \ l. ',( •. t • �-I .i.',

: ":x('c;"\1I(' [, , .. ,' .;,:;:',1 ;" U' n',-" ;'ü ':'.�·lIa rru " , t.r n C' I
�

.\I'.\l:EIH.\.\IKVI'O U);\U'1 E'J'O ,; \1'lIlLl:'\1S<;nw 1',\lU TIUT.\.\U;:\T') f
� :\li,!)f{'O, Im,'l:(;i('O I (;;\J('ü! ü(;]('o. '

: RAiOS X - Ultr.avioleta - Infravermelho - Ondas curtas Ii - Eletricidade médica - Exames endescópicos. i

:
Labol'at61'ios lJ;lI'LI ()� (:"alll(�� <1(' duC'ida�:âo dp <lja�._'!;'nó�ti('os.

:
: Apartamentos de la classe Cr$ :30,00

I
Quartos de 2a classe CrS 20,00

, Quanos com duas camas CrS 1;),00 p/pessoa

SE('fAO m: }UrrERXnu,nE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

O analgésico de ação ultra-rápida, cuia fórmula - perfeita e única

_, super-reforçado pelo ÁCIDO BUTANÓICO-O.OXIBENZ6ICO.
O mágico ingredie-nte contra dores, gripes e resh�dosl

Apartamentos ele luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

,F 1, () i{ 1 A X o P O L 1 S
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

_••••••••••••••••�•••e ..

brosos preparativos germam
cos, reina grande inquietação
entre os habitantes, principal
mente entre as mulheres ·e

I Fixe bem este nome quando' precisar de móveis:

I FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mubiliar seu lar com pouco

dinheiro. Peça por carta u rri catálogo. Despacha
mos e Cllgraclalnos gratuitanH::ute para o interior.

s. BECAI(
NOVO PROPRIETARIO - NOV.'\ ORGANIZAÇ�O

Avenida Celso Garda, í 74 - Fone: 2·8635 - SAO PAULOJ

Falo para o seu bem, Evite
sair à ruo com essa cara .

Nunca vacile em seguir um bom con

selho. A falta de êxito de muitos
homens, tanto nos negócios, como na

vida social é, muitas vezes. uma con

sequência de sua apresentação descui
dada. Lembre-se de que o desleixo no

barbear impressiona desfavoràvelmen
te, podendo neutralizar tôdas as ambi
ções de sucesso. Barbeie-se todos os

dias, em casa, sem se expor ao perigo
de infecções na pele, usando o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette Tech,
e as insuperáveis lâminas Gillettc
Azul, legítimas. Comece hoje mesmo!

BARBELINO
ACONSELHA

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

6illette
Caixa Postal - 1797 RÍo de Janeiro

,

G-148

Aos sofredores

-- Que vexame) meu Deus! Atirar-me um niquei! Será
que me confundiu com um pedinte? É de amargor!.

- Agora eu sou é o "te!".' É só olhar e .. zás! Por
que? Uso a GiHeJt� e deixo correr svcverneute o marfím

SE ANVARt!i NA RUA,

CO'A BARBA CRESCIDA.

SE'RÂS TÓVA A "IDA.

IJM POBRE RAPAI •••

ADOTA A GILLETTE.
SE QOERtS aliE A fA'"A

PREPARE-TE A CAMA,

TE AUMENTE 0- CARTA% !

Inter-American ..

,�
I
f

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR

Muitas bonificações e médico gra1is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

CR s 6.250,00

------ 1 ...

Casa de Secos e Molhados
Vende-se, por motivo de mudança do proprietário,

a única casa comercial da localidade de Córrego Grc ride ,

nesta ilha. Vendem-se também uma carreta com uma.

parelha de cavalos e respectivos arreios. Tratar, no>

local, cc m Joaquim Manoel Alves. V. ·5
.".___- ..-._.-.-..-.-_-_-..-.-........- ....--.-.--.-.-----.---..-------...__...__-_-_-_-_M_'-_-_·.M.-_M_-........

THE LONDON & LANCASIDRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 1.

MÉDICO
Reiniciará a clínica em
Florianópolis - Palhoça

e Sto . Amaro, em

Agosto de 1945

lAtualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOSl

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Ma triz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Crescãúrno

Rua Floriano Feixoto, s/n (Edif. IPróprio).- Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principail;l rnurucíp ios

do Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Casa Natal
A «(ASA NATAL., rua Felip� Schmidt, 20, acabo de

receber For m'idôvel s crtimer te de sedas, a preços excepcic
nais a psrtir de Cr$ 8,50, Aproveitem, pera as próximas

festas de fim de ano I

o G A
' Pcnrí Para a luta de

París, nOV��pO(Intera-�I!;�reo«"pa�"�1:: in�:�:�12 (U. P.) - Conti-

liado) _ o grupo aéreo "Pa- batente disp?�t� a tudo sacri- nuam a chegar, dos vários se

trie" que sobrevoa díartamente ,ficar pela vitória.
. _

tores da imensa frente orien-

Florianópolis 1'õ1l Ale Nov mb d 1944 o bolsão na Bretanha esta I A contagem, a dedicação e o tal, notícias de preparativos
___________

.._I.a"'-- e r_o e
chamando a atenção de todo Iheroísmo que cada aviador russos para novos ataques. No
o país devido à coragem e ab- I

fl:ancê� .v= demons�rado n�s entanto, os círculos militares

Nas Fl'll"p�na tNOS subu'rb·los nezacão de seus componentes. voos diários que realizam so- acreditam que a ofensiva ge-

IS: ., O grupo aéreo "Patrie" já se bre o b_?lsão naz_ista .na �reta- ral de inverno não deverá ser

- I de Budapeste tem distinguido em combates nha, nao �oderao ]a.mals se- esperada antes que o terreno

Londres, 6 (B. N. S.) _ Es-' travados com o inimigo supe- rem esquecidos pelos franceses se torne mais firme, permítrn-
creve o correspondente do I Moscou, 12 (U. P.) - En- riormente aparelhado. que, já chegaram aos .extre- do o movimento dos canhões �

"Times" em Melbourne: "pe- quanto .aguarda o :r_nomento Em ação conjunta com os n�os do sacrifício pela l.lberta- pesados e tanques. Ao mesmo

la primeira vez, em dois anos a:zado pala o �taque fll1al� Ma- contingentes terrestres das çao da França e pela Iíberda- tempo, será também necessá-

os filipinos ouviram como ei- 111l10vsky co�t!nua conso�I�8:n- Fôrcas Francesas do Interior, de dos povos. rio que o tempo melhore per- ,

dadâos livres uma missa que
.do suas poslçoes nos SUbUIbl�S o gl:UPO aéreo "Patrie" protege O povo francês vê naqueles mitindo a atuação da fôrça aé-

foi recentemente celebrada na,
de Budapeste. P�quenas .

uni- todo o país contra as íncur- grandes soldados que se alçam rea.

parte das F'ilipínas. A ioelham-
dades russas.estao expc:nmen- sões da aviacão inimiga, que, aos céus pela conquista da Ii-

i ..

J tando as defesas alemas do
se na-o f'ôra 00 obstáculo encon- berdade, o símbolo da bravu-

(o-se reverentemente no ter-
D 'b' I d it 1 no J DA CASEMIRAS

reno coberto de coqueiros, os
anu 10. ao. su a cap�. a � trado nas valentes tripulações ra já tantas vezes demonstra- LO A S

nativos da Ilha renderam gra-
que se Julga uma. pre íminar daquele Grupo, muitos danos da pelas tropas franc�sas de Linhos, tropicais e casemí-

cas ao Sen1101' pela sua Iiber-
dum g�and� movimento de

Imateriais já teriam causado terra, mar e ar, que lutaram ras de todos os desenhos e pre-·

tacão. De vez em quando � voz fla�quelO. ,Este parece tanto à Franca libertada. sempre com toda a sua fibra ços, só na Loja das Casemíras

do' sacerdote era abafada 1)€- m�ls p;-ovavel, quanto os �l�- Cada
o

elemento do valoroso combativa, o alemão invasor! '- Rua Cons. Mafra, 8-A.
_ . maes tem, pelo menos, 4 divi-

lo troar d�s Ca'llh?es austra.lia- sões blindadas em posição pa
n os e 1101 te-amei�canos, €In,..

ra enfrentar um ataque fron

(�:lanto ",:lue por c�:r:la passa- tal, que o comando russo tal
\ am rugíndo os avioes da RA� vez prefira evitar.
que Iam bombardear as pOSI-

.

Ições japonesas 'nas colinas. O Londres, 12 (U. P.) - O co-

gpneral Mac Arthur teve ca- mentarista alemão von Ham-Ilorosas palavras de agradeci- mel' voltou. a fala�' pela emísso-
I

me1110 e louvor pela pa-rte de- ra de Berlim. E mformou que·
sempeuhada pelos australía- os russos iniciaram nova ope
nos na libertação de Leyte ração contra Budapeste. A no

i endo enviado uma me:nsag€� va ofensiva soviética teria sido

especial de conge-atulaçôes ao desfechada da linha ao .norte
comodoro Collins, que cornan- de Cegled e Sol-Nok. Aflrn:.l.O� Temporal·s na O ES11�DO E'snort.·1IfO OLT IMA HORAda uma esquadrilha da Ma- von Hammer que nas fases 1111- li P 11

ríuha Real Australiana, pelo ciais os russ_?s conseguiram
Madel.ra

lO
O s r . Winston Churchill foi pro-

magnífico trabalho que desern- duas penetraçoes nas defesas CAMPEONATO clamado cidadão honorário de Pn-

penhou. A Marinha Australia-
I
germânicas e húngaras. Entre- Lisboa, 12 (U. P.) _ Novos No estádio Pocaembú, em São rís, e ontem lhe foi oferecida come,

11a teve parte salienrte nos de- .tanto, diz O comentarista na- .temuorais acoitaram a ilha da Paulo, defrontaram-se, ontem. oe lemb onça a bandeira nazista com

sembarques coroados de suces- !zista "que pouco depois o avan- Madeira, aumentando os pre-
representações do futebol de Per- o cruz suástica, que drapejou na-

I f' tid nambuco e R. G. do Sul. Em jo- quela capital durante a ocupuçd o ,

80 realizadas na ilha de Leyte. IÇO 01 con 1 o e os russos pas- juízos há pouco causados pelo go cheio de lances imprevistos, os
'i'

Foi um grande prazer para ,
saram a concentrar novc;s re-

mesmo fenômeno. Chuvas tor- gauchos venceram aos pernambu- Violenta con tro -ofe rvs ivo alemã

mim vê-la, pessoalmente, em forças". "Apesar �as contínuas reneiais provocaram inunda- canas por 6 a 4. obrigou as fôrças aliadas a retro-

ação". chuvas - contmua f��a�do, cões. Cinco crianças e duas mu-
Na prorrogação. venceram, tam- cederem 3 kms. na região de Metz.

H t C S
- bém, os riogro.ndenses, pelo score ,�

v.on ammer -:- OS, SOVle I O lheres pereceram, em meio da d 3 o ,LOJA DAS CASEMIRAS ganharam considerável terreno
e a .

.
As {(bombas-voadoras)} corrt i rruc.rn ..

. intempérie. Muitas aldeias to- Re:nda: Cr$ 91.,6�8,oo: ArbItrou a caíndo na Inglaterra, Bélgica e .

O mais completo estoque de para Budapeste e. qu� se luta
ram abandonadas pela popula- �art1da o sr. Mano Vlona. Holanda, sem objetivo diacr irn i-

brins de linho e algodão po-
mtensamente no �?? 'I'íza, onde ção e várias pontes ruiram, '*'

I
nado.

dem ser encontrados, a preços
os atacan�es abll�am brecha;s sendo arrastadas pelas águas. ENCONTROS AMISTOSOS ii'

convidativos, na Loja das Ca- em nu:r_nelosos lug�r�,s das �l- Até o momento, segundo as úl- RIO DE JANEIRO: América 5 e A imprensa de París recebeu

. .

t I d C nhas hungaro-alemas . A emlS- t· t" h ad L'
B. Sucesso 2.

.

com grande entusiasmo a notícia

sMemfIras8' lAns a a a na. rua ons.
sara de Berlim por sua vez b1mas ,nod lClas c egt �s. a l�- BEL.O HoORIZONTE: Amérlca 3 e

.

da participação da França no Codn.ara, -

. ." oa, os anos ma enalS sao' Cruzelro
,

.
! sêlho Consultlvo da Europa, on e,

anu�clOu que foram renovados consideráveis. NITEROI: Canto do Rio 2 e Fia· ocupará posição idêntica à da In·

os VIolentos ataques russos de mengo 1. ,glaterra, Rússia e Eüados Unidos.
O consumo reconhecimento na Prússia CASA MISCELANEA,distri-. \

�,

de papel Oriental, o que parece consti- buidora dos Rádios R. C. A Fu�ebOI , .

Anuncia-se de Washington que;

Nova Iorque _ (Inter-ameri- tuir o prelúdio de nova grande Victor, Vávulás e Discos I RlO, 12 (A. N.) - NotiCIas ?esde 7 de dezembro de 194.L. Olt

cana) - O consumo de papel ofensiva. RUA C' Mafra. 9 I�rocede:r:tes da estânci_a minei- :��snd:e87�8�de��:�s n:'er�:���;o�
dos jornais americanos foi de ..

_
Ia de Sao Lol:lr.enço dao c.onta de guerra, figurando entre êstes 3

182.432 toneladas em agosto ida grande atiVIdade dos Joga- encouraçados, 22 porta-aviões e

de 1944, em comparação com J COSTA MIELLMANN dores cariocas, que alí se en- 118 cruzadores, ao passo que, em..

217.054 toneladas em 1943 e .. •

:
contram concentrados para as igual período. as perdas ianques,

. foram de 217 vasos.

224.326 toneladas em 1941. Te- grandes Jornadas do Campea-
mos assim uma redução de ..

(Engenheiro Civil) nato Brasileiro de Futebol. No- LOJA DAS CASEMIRAS
16% com relação a agosto do Escritório Técnico de "'onstru"a-o tícias outras adiantam que to- Se V. S. comprar os nossos>,

ano passado e de 18.7% no que
U \I dos os jogadores se mostram tecidos, ficará satisfeito, por.,.

se refere ao mesmo mês de .. Projetes, Orçamentop, Admini�tração bem dispostos e atentos a to- que inegavelmente, mante-·

1941.
'

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 dos aos preceitos que dizem de mos um estoque completo e"

_..........._.__.._.._........_ -_._...._....._ FLORIANÓPOLIS perto com suas condiçõ.es físi- original, a preços acessíveis•..

RITZ Hoje, 2a-feira, às p to d L' d C· Co
•����������������������������

caso 01' enquan , os Joga 0- oJa as asemIras, rua llS.·"

19,30 horas res têm cuidado mais de seu Mafta, 8-A.
Johnny Weismüller, Charles Biek. O Brasil e a Jornais ingleses estado físico em exercícios in- ----.------

ford, MaurenG�:�u���n e Virginia Checo.slováquia na Franca dividuais_e�ig�i��ba��-bolas. Desastre para
TARZAN CONTRA o MUNDO Londres, 13 (SIF) - Na Câ-

ITARZAN invade Nova Iorque Rio, 12 (A. N.) - O presi- mara dos Comuns o Deputado OS a emães
TARZAN de casem iras fazendo coi- dente Vargas dirigiu ao presi- Vernon Bal1tlett perguntou ao

sos incriveis... de t d Ch 1"n e a ecoes ovaqUla o se- Ministro da Informaça-o qual'sTARZAN salto na maior cidade tdo mundo... guin e telegrama: "No trans- as medidas encaradas para tro-
No Programa: c�rs6 .da comeTo�ação da glo- ca de informações e jornaris en-

Folha Carioca n. 26 (D F B) nos� ll1�ependencla da nobre tre Londres, París e Bruxelas.
Noticias do dia naçao alI d te h h d

Impróprio até 14 anos
a a, n? a . onra e O Ministro respondeu que a

Preços Cr$ 4,40 e 3,30 apresentar a v. eXCla. os .m�lho- distribuição de jornais britâni-
res voto� do povo brasIleIro e cos em Pa�ís e Bruxelas não

ROXY Hoje, 2a·feira. às seu gover�o pelo futl:r? da podia ser organizada em base
20 horas ChecoeslovaqUl� e fellcl.dade comercial enquanto essas capi

Segundo espetaculo da Cio. de p��soal de .seu Ilustre preslden- tais fossem zonas militares. Foi
variedades e comédias Telmo Faria t.e . O preSIdente. Benes �espon- organl'za;da a expedI'ça-o dl'a'rl'a
com a apresentação da divertidis- d t t"

sima comédia em 3 atos: "luTadnos se�um �s ermos: de certo número de jornais com
«MARIDO BANANA» g eço mUlto �ll1ceramente destino a París e Bruxelas por
de J. Vieira Pontell os vot�S. d.e v. eXCla. ho_uve por intermédio do Comando Inter-

Ação - R�t::li!��:�ro - Época be.m dm;gll·. a meu' paIS e a nacional aliado. Os jornais são IFinalizará o espetáculo um colos- :rm propno pelo transcur�;o distribuidos aos jornalistas
sal "Shaw" destacando-se o BALLET nosso 28 de outubro, poIS, franceses que manifestaram o

GARRICK LEMOS, embora distan�es u:n do outr?, desejo d� os receber. Os bole-

Ir;:��r��ic�tt;: :'�bs os nossos d?IS paIses aproXI- tins de informação são expedi-
__ mam-se. es.treltame�te na defe- dos pelo mesmo meio.

.

Amanhã - A grandiosa peça em 3 sa do dIreIto e da Justa causa.

ato�: «O HOMEM QUE O MUNDO Reitero êsses votos para v.

ESQUEC'EU- ,excia. e sua querida pátria".
Compraé na CASA MISCE·

LANEA é s�ber economizar ..

:'
Londres, novembro (Intera-,·

liado): - Sabe-se que os exér
.citas alemães se retiraram da.
Filandia por tres vias. Os rus

sos tomaram Kirkenes de sur

presa e encontraram lá gran
des estoques que os a.lemãe�.
haviam acumulado. As tropas
russas continuam sua marcha,

I
vitoriosa para o oéste ao longo'
do Artico, perseguindo as tro

pas alemãs. É provável que 1)$,

'1
alemães sejam aoossado� até
Varangerfiord, onde terao que·
escolher entre continuar a fu-'

I ga por reglOes inabitadas ou

se deixarem fazer prisioneiros.
Se as tropas alemãs se mantI-

I
verem no extremo norte à cus
ta de enormes sacrifícios de'
seus homens, �ntão pode-se
esperar para êles um desastre. >

próximo e irremediável.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

-

Glínk:a Geral de Adultos
Do�nças das crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

Cor,sultório: rua Felipe Sch·
midt, 21 [altos da Casa Pu
raisl)], das 10 30 ás 12 e dali

15 às 18 hs.
Resid�ncia: rua Visco de', Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


