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OS Japoneses VIam e aVIsa�ªm,I�!�;
Q. G. MAC ARTHUR, 17 (U. P.) .- o DESEMBARQUE NORTE-AMERICANO NAS ILHAS DE MAPIA, 185�.�
TE DE NOVA· GUINÉ, VISA ELIMINAR UM POSTO DE OBSERVAÇÃO NA· ROTA DOS AVIõES DE TRANSPORTE E BOM
BARDEIO NORTE·AMERICANOS. É QUE AS FORTALEZAS' VOADORAS, QUE INTERVEM NA LUTA DAS FIUPINAS, AIN-
DA DECOLAM DE BASES NA NOVA GUINÉ, AO PASSO QUE OS CAÇAS AI.lADOS ATERRAM NOS AERóDROMOS NA
PRóPRIA ILHA DE IJEYTE. E OS OBSERVAnORES NIPõES, POSTAnos EM MAPIA, ADVERTIAM SEUS PATRíCIOS, NAS

FILIPINAS, DA APROXIMAÇÃO nos APARELHOS ALIADOS.

A- BATALHA DE METZ-

o
PAH.íS, 17 (U. P.) - Mais dois exércitos norte-america-

1.0S foram lançados à "ofen.siva de inverno" traçada por Eí
scuhower, na fl'C'llte ocidental. Um deles - o Nono Exército
- Iauçou-se ao ataque pouco depois do meio dia de ontem, ua
IIolallcl-a. Cerrado fogo de artilharia precedeu os movimentos
da infantaria que, na rremtc holandesa, deverá coordenar suas

operações c-om as fôrças brítãuicas de Montogomery. Tamborn
c' Prímeiro Exército, do general Hodgés, reiniciou o ataque no

setor de Aachen, onde a luta estava paralisada há um mês,
Estas fôrças. como se recordará, haviam conseguido, na oten- 1.....""..,..,-·_·-

-

S
.. ---.. -- ... - - .... ---- - - ... - --

Isíva anterior, uma penetração de 18 krns. em território ale- Ano XXX F���I����ol�S= ��t,a_.fejr��_.1!_ !e__��v:�br�__ d�_19_��.- �._ 92��_mão. A
í

nvestlda de hoje teve iu ír-i o às ] 1 horas da manhã, .....=====;;.__...;.,;,;...;.;;;;-=-= _ - _ _ _ _ _

sendo precedida de uma barragem de fogo ue artilharia pesa- • I d ? "M d F
II

h L ,da, Simu1tânea�llent� 1.200 _supel'-bombardead01:e� esmagavam HtI er opera o" an ar o u rer para a uaas bases da art.í lhar ía alemã e seus pontos fOl�tlfJeados a leste

I I
•

r.e A�(·hen. São portanto seis �s exércitos aliados que at�('ar:l os 7 (DNPA) _ Alta
'

a lemàes em �da a frente oc-idental. As duas novas ofensivas Zurique, 1
,.

h LONDHES, 17 (C P.) _ O "Even íng News " já resolveu o
ontem anunciadas vertfícararn-so no momento em que Patton

' person,alidEl:de �el'mamca c e-
destino a ser dado ao Fuehrer, depois da guerra. E (diga-se de

lança o seu Terceiro Exército contra a cidade tortttícada de gada a SUlÇ� ,Ievel?U q����- passagem) a solução encontrada não pode ser mais lógica, Em
Metz, afim de abrir passagem até a fronteira do Reich. Golpes tler se encon la, presen e

,

-

vez ela ilha de Santa-Helena, acha o jornal inglês que para o
dsmol idores estão sendo aplicados às guaruições nazistas desse te, em Obersalberg, tendo SIdo

,-

11 1 bi
- ,

b , -ad garganta pelo pro- lunático austríaco nao pode haver me 10.1' la irtaçao que a pro-
setor, cujo eêrco total será anunciado a qualquer momento, se' opera o .na .

f pr-ia lua. E a viagem até lá seria muito simples: Bastaria in-
os a.letnães na-o ompreendérem uma de suas retiradas "l'elâm_'f�ssor Eicke, quando.uma a e-

-,

b b f t V 2

I
-

o verter se em troduzir as devidas adaptações a super- orn a ozue e -, em
,

1 d
.

1 ]'
- cao ameacava c n -

�

j.ago ", pela estrctto correc 01' e que ame a c ispoern. �

tum O 'd' o 1 CU,]'o MJ'o viajaria o F'uehrer, com as honras devidas a tãoc

• • • grave umor. me 1CO pess a

T ONDRES: 17 CU, P.) - "Começou a batalha de Metz" _ de Hitler, �auerbrau_ch,. �ra ilustre chefe ne Estado .. ,

pl'oel;ma a. agência Tdransoce1un. niVt•ulga aquela agência ,�ue I

���r:��iV� ����r���ia�ã�l���: Esta'--m-u-r-c-h-a-n-d-'o-'-o---m-o-r-a-I--h-u'-n-g-a-r-opoderosas tormacoes r e assa to nor e-a,merwanas aproxlma-' _

1 ani-se da cidade 'pelo sul e norte, "indos ela área ele Macheren ,
� tícou �_��e��ç��� _ __ _

..

0S_ianques penetraram prof�llCla1�1e�1te na cabe_ça-de-.p0nte ,ale-j--LOJA DAS CAS�MIRAS ::UOSCOc, 17 (U. P.) - Avançando com sempre crescente
ma do Mosela, chegando ate ao 101 te <:amb.etta. Alem. nISSO,

I Os tecidos da LOJa das Ca- velocidade, atra "és das planícies húngaras, o Seg.undo Exército
avançando em ambas as margem; do 1'10 8e111e, alcançaram a semiras distinguem-se pela orí- Ucraniano ameaça agora cortar a última comunicação dlréta
ostação de Poltre. .

, .. I ginal padroriagem e pelos pre- entre as fôrças alemãs em Budapeste (> o nordeste da Hungria.
>I< �, "'

,ços excepcionais. Visite-a sem Com efeito, uma formação russa chegou a 14 kms. do centro
LONDRES, 17 (U. P.) _. O correspondente da 'I'ransocean ] comorornísso na rua Cons Ierrov lár'io e rodoviário de Hatvan, A queda dessa localidade,

no tront diz que a Quinta Divisão norte-amer-icana CJ1tI'OU em MaÚa, 8-A.
'

além ele separar aquelas duas fôrças nazistas na Hungria,
combate jumJtainente com a quanta. De 600 a 700 tanques em, ameaçai-ia também as posições alemãs na Checoeslováquía.
cooperação com várias divisões de infantaria estão tentando O que diz a Pois, de Hat van, uma estrada-de-ferr-o corre para o norte, em

romper as linhas alemãs abrindo caminho pelo Sarre, imprensa russa direção à Chcooeslováquía, enquanto outra segunda vai a Sa-
� �, $

• ,

i Moscou, 17 (U. P.) - A ím- Lony, a nordésre de Budapeste, onele os russos estão atacando
LONOnES, 16 (U. P,) .-- A Transocean transmítín o rela-

prensa russa move um ataque por tiês lado".
tório do meio-dia sôbre a batalha pela posse de Lorena. A nota à quinta coluna francesa, di- >Il,.,.*

informa. que a luta entrou numa fase nova, estando atualmente zendo que está mexendo céu e ::\10SCOU, J7 (C. P,) - Um despacho do "front" de Bu-
duas divisões ele tanques norte-americanos a sudéste de Metz, terra no esfôrço de sabotar a dapeste informa Que os soldados húngaros se estão entregando
em marcha para o oriente, Segundo o relatório, uma verdade!- Quarta República Democrática com cada vez maior n-eqüêncía, à medida que o exército russo

ra earn irícina tem lugar sôbre uma frente de :;0 kms. <los, (�OJs Francesa. Um dos jornais rus- aperta o cêrco em tôrno de Budapeste. }<J essa a prímeíra ínfor
lados de Morhang ponto Local da luta é presenj;e�ellte a ter- sos, por outra parte, referindo- mação autêntica sôbre o desmoronamento do moral nas IDeiras

61'0ViacDa�eeusse-Beln2'SdOlc'fOeraO': aflosresta1S0a7nortmeac1elalhseuse'etc I��!��fg����:\!������:; J_ll_'11_1h_Ya=r_a_s-:,:----=---�--====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:

, , , •. nas para o oeste, mas, também, A defesa de Dr. Artur Pereira
, I para o léste. E conclue: "A mú- BudapesteRIO, 17 ("Estado" ) - Segundo se notí- tua compreensão com a Rússia e Ol.·veirada, a chegada ao Rio do navio em que viaja o ex-rei Carol foi: deve ser o máximo da política Mosco�, 17 (U.:. P,) -.,Na

novamente adiada. O (o Rio Tun uyan "', paquete argentino, que francesa do post-guerra", frente ol'len�al nao se venflCa-

deixou o pOl'tO de Nova Or1eans, nos Estados Unidos, ha e,êrc,al -.----.- .------.

Ira� alt�raçoes de monta, ex-

de um mês, teve sua entrada na Guanabara mareada, a 'll1'WrCI-1 Na paz como ceçao feita da babalha de �u-
1JiO para o dia 6 do corrente, de.pois para 15, e agora, ao que I na. guerra! dape.ste, onde russos e a1ema�s
anuncia a empresa de navegação consignataria, sómente lá pa- Londres, 16 (U. P.) - A paz contmuam empenhados �m :VI
ra o dia 22 deyerá aportar ao Rio de Janeiro. Como foi divulga- para a Grã-Bretanha será tão goros_?s combat�s. Os propnos I
do, o ex-soberano da Rumânia e sna comitiva ficarão lIO Bra- severa quanto a guerra. Disso alemaes. ao confessare!ll_a p:r
siI até à passagem de um n,avio espa;n;]101 on português, que o é sinal a declaração que fez'ho- da de uma �� sua� po�,lçoes" re
conduza para Lisboa. A baga�elll �o ex-!'ei é con,sti�uida c�e 40 je Churchill �os "��muns". fere� que ISSO S? fOI possIveI,
malas de camarote, 67 malas ele mao, rlO1S automovels, 6.C'aes e Respondendo a petIçao para depoI� �e quebrare_m os :.us�os l�-�'''-�����������
:.: coroas de ouro com cravações de diamantes e esmeraldas. que se reduzisse a intervenção a reslstenc�� alema" felIe�na I Vitimas dos

'do Estado, logo após a derrota ao e�tre.mo . :r'ra:duzmdo a lm- ataques aéreos

F d I" Estocolmo da Alemanha, o primeiro l1li- portancla atnbyId� pelo Alto
-

azen O Impeza em
,nistro mostrou-se c?utrário ao Comando ale.mao a ���e�a de :'L�n�r�s, 17 (U. P.) -- O

,
. .'

, ,
..

.

"
. pedido, "Era preCISO concen- �udapeste, dIZ o notIcIano na- MlnIStél'lO da Segurança 1n-

T�ONDRES, 17 (U, P,) ._- ViaJOU ont-e11l paI a BeIllIll o 1111-
trar todos os esforços _ disse zIsta:- "Tod'Os os recursos do terna anunciou as seguintes

llistl'o alemão na Suéeia. SeglLn?O el,espac�lOs de Estocolmo, a
Churchill _ ·até que o Japão exército alemão serão empre- baixas da população civíl, du

Viagem do ministro Hans '1'ho1111en e mOtIvada pel� atna.l te,n- fosse derrotado, E, depois, da gados na def.esa de Budapeste. rante o mês de outubro, em
f;ão das relações t,:uto-snecas. Como, se sabe:, ,a e,n�(:', fOI 1:1°:, derrota do Japão, na fase de Não lev�reI?os em con�a as cons�ql:lê�cia de ataques �é
vocadà pelos alemaes {'Ol? o. blo.quelO. do mal BaltH:o. A nll_ transição da paz, era indispcn- consequenclas da batalha . reo� mumgos contra o Rem?
]lrensa. ele Estocolmo ahnu \'lgoI?Sa ca.:npanha c�nt�a a Ale

sável manter em vigorar todas
-----.

.

'. Umdos: mortos ou desaparecl
manha já pedindo abertament.e a. formaçao dum exerCito volun-

medidas governamentais, .in. CASA MISi�;AN:A,�lst� C:os 172; feridos hospitalizados
tário para lutar ao lado dos rUSSos e noruegueses,' no cOl11ba-

clusive a direção do trabalho, buídora dos a 108 ' .

416. Dezenove dos mortos e 53
te ao nazismo, É evid'6nte que, em _todo o curso d� .guerra, 'll,un- Todos os esforcos seriam, e11-

Victor, Vávulas e Discos dos feridos tinham menos de
('a foram tão perieJ.i,tantes as relaçoes entre a Suecla e o Reteh.

tão dirigidos 'ao restabeleci-
Rua C' M� frrl 9 16 anos,

.. '"
, . , mento do comércio exterio:.' e V.·olento · taque o----------ESTOCOLMO, 17 (U. P.) - A polICIa suec� .:esolveu faz,�r ao reequipamento industrial, O .nventor das

verdadeira limpeza em Elstoeolmo, com a e�pe�lçao dl�l11a sé: 1e por meio da conscrição da mão ") N t' bombas
elos mais notórios agentes da Ge·stapo. O p1'llllell'O da llst� fOI o

de obra".
' Londres, 17 (U. P. - o 1-

chefe da A o'ência cl� Turismo alemã em Estocolmo, o barao V011 cias da DNB indicam que os Londres, 17 (U. P.) - O in-

Gossler. Ébêle portador dum cbam�do "P�SS�POlté,.ministe- F h C
russos estão atacando violenta- ventor .da bomba que afundou

rial" que confere ao pOl�tador t'al'3Jtel' semHüplomatIco. Mas, ranco recon e eu mente o norte de Budapeste, o couraçado "Von Tirpitz" é

('0111 tudo isso, o sr. barão foi convicluc!o a deixar i,lllediatam.en- pa:'í�, 17 (U. P,) - Infm:rna- "o que exige esfôrço sobre-hu- Bernard Nekille Wallis, que
te a Suécia, como estrangeiro i'ndesejaveL Tambem o, eSCl'!t?l', se oflcIalmente que o governo mano da tropa nazista" para desenhou os bombardeadores

nazista finlandês Oerlluff, que chegou recellte�lente a Snecla; de Fl:anco resolveu reconhecer evitar o estabelecimento duma "Wellesley" do "trust" "Vic

como refugiado, foi manelado voI,üu' ao sen paIS. ,rnforma��e o regIme ?o gene�'�l D� G�ulle: cabeCeil'a-d�-�onte inimiga sô- kers", cujo tipo conquistou o

tiue nos próximos dias, vários outros agentes naZH;tas serao : A respectIva notIÍlcaçao Já fOI bre o DanublO� vantagem. e_s- recorde mundial de maior raio
ill\ eXv�lsos, entre êles um membro do Depal'tam�nt? Comerdal1entl'egue ao e!llbaixador. e,spa- sa que, coloca�'Ia. a guarmça? de ação. O recorde de 1943 per
'f'

(là Legaça�o Alémã, considerado um dos Pl'�UIGJpalS represen-, nhol .Sangromz .

ao ,m1l11stro d� ca�)l,t�l. hungara em POSI- tencia aos grandes bombardea�
if -

d Ti' t 'D d lt çao dlflC'!""'O dores "Wellingto·n"..�ant�!il da. Gestal)o) e,nl, .E�tQCÇlJmo, 1 ral;lCes o ",,:li: f,lflor, 01"1 au I" ....""..
,_

o }[.\lS ..1STWí) nuRIO llE S_\ X'1'_\ C.\l'ARIN..\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Clinico Geral de Adulto.
Doenças das criança.

Labora tório de AnóU8e.
eUnica•.

Consult6rio: rua Felipe Sch·
midt. 21 [alto. da Casa Pa.
rai.ol. das 10 30 CÍII 12 e d·a.

15 à. 18 h•.
Residência: rua Vi.c. d. Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i �'''t� d"-e"--h"'-o---n--r'-a---oo,--- INSPECIONANDO AVIADORES BRASILEIROS NOS ESTADOS UNl�OSIlnõ U
,

.

. .. t ente coronel Nero ae Moura VI-

I d (I t O ernba isedor Carlos Me r tine Pereira Cie Sousa e o en

A' .

lV1 ílit..
.on res n er-aliado). -

sitam os aviadooes de caça bresiteircs, que estavam treinando na. Base (�ea ,I 1 ar

Numerosos escritoras e artistas de SuHolk, por experimentados instrutores da la. Fôrça Aérea Amer:cana.holandeses foram mandados ' )(Fóto da Inter Americana.
para campos de concentracão �__________

__.
",- --- -_--

entre as primeiras vítimas Jdo >--------....... ... - m__-·:�,_�G PI Dez �i� afiOS
nazismo nos territórios ocupa- j' R ri'''' DI· to n 2f.\ n i3 sueere
dos, e nesse rol figuram o pro-

'

'\)\�tSOli&,.9.f - Ua J.o ii o f rr , d. li I Estocolmo (Via aerea) -

fessor Asselberg, o doutor em \1 �

"t
� (Em frente ao Tesouro do Estado) "Dez mil anos na Suécia" é o

filosofia Rit�r Júnior e o no- � t.?::.' .�.� �: 1_ I nome de uma exposição hístó-
velísta S. Westdijk, todos êles

I
t; "f), � Florianópolis lrica única em seu gênero, no

implacáveis e experimentados E, ,_ .. ""'��> �
Telefone 1448 iMu;eu Histórico do Estado, de

anti-fascistas. Entre outros nHrl'T!l;!'f1'l I'l""Tfll flrlrns 'Estocolmo que em um ano foi
Jan Campert foi torturado até Kii!1lu"l} 14ll:.J.,�Q 4H SANTA CATARINA 'vísítado por mais de 75.000 sué-
perecer; o escritor e pintor Wil-

iii
O H 6 S Medina Fe rm. Narbal Alves de SOUZ1 IICOS. _por uma hábil disposição

lem Arondaus foi fuzilado' o a

r. . '. -

Farm. 1... !lli Cnste
v

Avila
. de achados arqueológicos, ob-

poeta Eduard Hoornik, el;car- � Ilje,to.s his. tóri_�o,s.de tôdas as es-
d d

-

h Exumes Anátomo'patoiógicos. B:lcteriologio f t . f tcera o; o r. JO armes Brou- , , AutovOCl'nas ipecles, o ogra ias, mapas, e c.,Diogr,ostico precoce da gravidez.wer, conhecido linguista, da Sôro-diagnóstico& Ultramicro,scopia II dá urna esplêndida idéia do de-
Haia, fuzilado; A. M. de Jong, Hematologia Química sangulnea. senvolvímento da população e
escritor popular e antigo reda- Coprologia. Análises de urina. da cultura na Suécia, no decor-
tor do jornal social-democrata Serviço de transfu�ão de sangu.. Vacinação anti-diftérica rer dos milênios. A Exposição
"Het-Volk", morreu em conse- (CRUPE) com pr óvo de Schick. ilustra a vida dos primeiros co-
qüêncía de ferimentos de bala. Análises químicas de: Farinhas, bebidos, café, mel, águas po td- lonos na Suécia, à base de
Além dêsses, sucumbiu no can1- veis e poro usos industriais (fecularias, cervej c.r ío.s ). achados da antiga Idade da ........". .. ..._""•..,,;••

po de concentração de Dachau �. ..r::.<i�...2�_��-��-��"""'"""'����a�m���::�JI'�n�M��iIIW!!!�"m.....�-�lG!!lIi�l............2!lll!SI!Ii!IIIiiIIIIII!RM Pedra, narra as longas viagens
e grande jornalista e escritor

-- -_._ -

<=::.....____ �os Víkíngs ao Próximo Orien-
Herman Salomonson. No dia f!'i'.l

I G I
�

t
a I te, ao Mediterrâneo e à França

que se seguiu à ocupação da Dr l�udellRno �o 011 a MO ti OCidental, mostra corno a fé
Haia, os alemães mandaram • ii U lu'· i

II
cristã se introduziu na Suécia,

membros da Gestapo à procura ADVOGADO cêrca de 1.000 anos depois de
do dr. Nenno Ter Braak, em Cristo, e a enorme influência
sua residência, mas encontra- Rua Joa-o pinto, 18 - (sobradO), Sala Í, que exerceu na vida cultural do
ram apenas o seu cadáver, por- I país, etc. Em vista do grande
que, quando êle percebeu que �.'::................_.........:..:::::=.::::::::::::::::;::;,.;:;::.';._�__.._

ínterêsse despertado no públi-não havia possibilidade de es-
'['MI:<; LONVOl\ & LA�(}ASHJRE INSURANCII co por esta exposição, a Admi-

capar à vingança nazista, en- THE LUNDON ASSURANCE nístração do Museu decidiu re-
venenou-se. A sua morte foi �EGUDfl� COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZElHO DO SUL" centemente pu b 1 i c a r urna
uma perda irreparável para a \fJI' n,,� COMPANlllA DE SEGUíWS �8AGRE8- grande obra descritiva, com o
literatura holandesa, mas foi

Bepresentante : L. ALMEIDA mesmo título da exposição, ri-
apenas a primeira- dentre mui-

Rua Vldal fiamos. II camente ilustrada com cêrca
tas.

.._�"�"'__po,.""""",�,�"w_�",,,w.-_� de 600 fotografias e 300 estam-
.m iiã__;;'.W.?�3ir.iI!íi.._iiii_íiiiiii I__�IIllIí".:_;l;_;;';';i!l!!;;_�'" pas das coleções históricas do :

.Museu. Este volume constitui- I
rá uma contribuirão sumamen-

jte valiosa para a 'Íiteratura, sô
bre a história e o desenvolvi
mento da Suécia, desde o pas
sado nebuloso até os tempos
modernos.

Redação e Oricí nas à I

,." IrulaO�2I)á() Pinto n.? 13
.

!
! er, \ z: --- ex. posta] 139 ! I

IASSll....ATURAS
Na Capital:

Cr$ 70,00
40,00
20,00
7.00
0.30

Cr�
Cr$
Cr$
Cr$

Nu Interior:
ii. r,� () (>� 80.00
l-

I I! t's.! r {'•. , ( :r�� 45,00
j I qit'stre (

.

r �f 2tl,()l1

,.,..., ....-..:-. - ".- - -

_- -. '

CONCURSO
DA

Alfaiataria Britto

Agéncio.s e ReprlSsentagõell em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. S
Caixa Postal. 37
Filial: Oresoí úmo

Ruo Floriano Feíxo to , M/n (Edif
Próprio). Telegramas: "PRIMOS"
P.çentea nos principal!! municipio.

do Estado

Com relação ao popular
concurso aberto pelo ae u

estabelecimento, cujo p r
ê

mio é um terno de Cl1SC

mira, o proprietário m íor
ma que, se por ventura

houver qualquer EMPATE
entre- os concurrentes, faro

- se á um SORTEIO entre

I R..:' ;i"r'a;:�;��. 17
,�.!Ifi�<l a ��'$ rm�

3v·2

-,

I
Avisa a seus fregueses, amigos e o público, em

geral, que mudou seu es t o be le cirnen to da rua

Padre Miguelinho 40, p o ro a mas-ma r u o ,

I Nos. 17 - 19 <ba;xo, do CINE ROXY)

--_I!IIPi!lllilillilli1'liilfl.���_1t'liOi::O_iiSll$olli!i�iII>l"i3elIl··==âIIlllillS!!_!oos
10 V. - 3

,�IõiÇjllCjlll·..•..._n.tmllj;a;;a;

,.

overs

MACHADO & DA.

Comprar, vender ou alugar
só no

I n·ft SERVIDORA .

i a maior organização no

l1ênero nellto capital I

---,-,"-- ,___, ...._- .............._- .. _- - ......._,.-.�......---".".-_ .. -..... .._.-----.-

Convidamos os srs_ Comerciantes a

v�sjtélremt em nossa sobre�·loia, a exposl'
çao de

S�DAS, com ricos e modernos padrões,
LAS, próprias para vestidos e co.sacos, I
CA5EMIRAS e TECIDOS em geral,
recém�chegados das melhores fábrica $
do poís.

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Quer ves tir-se com

contôrto
e elegância?

I ftLFniiÍARlft
MELLO

II escolho o aeu figurino,
Rua Tiradente 24

Avelino T. de
Oliveira

Mecon6grafo, especialista em

consertos (serviços garanti
das) de

Máuuinas de escrever.
de calcular. de costura,

registradoras, etc.
Iuntarnente com o "Oficina
Electra-Radio E N A L DA."

Ruo Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos'

30v .• lO

Dr.
_ Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clinice em

FioI'ianópolis -- Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

lAtualmente ;0 Rio de Ia.,neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

CASA MI�CELANEA. distei
buidora dos Rádios R. C. A.
Vlctor, Vávulas e Discos.
Rue C' Mafra. 9

-----
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o EstADo-Sexta.feiral 11 de Novembro de t944

LIRA T. CLUBE-Dia 19, domhtgo_--Tradicional Soirée Mignonne,
às 20 horas. Dia 25, sábado, '-- Encerramento da campanha

Natal da Fôrça Expedicionária Brasileira ..

?
.' •

«

do

, , .

com IniCIO

para ocigarro

. '/

F( s teia hoje seu aniversário a

s r i i o , Adir Caldeira.

�() rtu i.u.1U t Gid.eorc Pla- Dest'n\'nl ver a Cul.lur« fi {)'S Esq L1:i- �uishr, Sinclui r Leu.is, 'l'radu- ','múus", () "Circulo tf,(,S Ci.dadú"s D h
.

t l'c' d� sJ ecorre 0)6 o na a 1 10 vr'

__
=:.,.

.. ·SAoiu dr Jusé Ge ruld» Viei)'(I. �esolv('dnl"('s {�:lS CI'l'S'-'.s C{)IJlslitll.. "1 F
.

d C h t' - -=
... - .'

I ('I b
.

.." "S" S J ,.,_ varo err-errc a un a corre

oI/,'dl(((() da J.lP/"OJ"lIl (() 1 o (J. c. l()naJl� "I . .eja o ,('a io r

me.,.
-

f
. ,. d f' "C I H w"".

[' 1" I'
.

I 11.lnclonano
a Irma e r 06 . oep-

�EIPár/o .vlcar«, JlI.() o seu ,U rt- C ',I
..

'l",t,[<:rJlIt ':. k"
-

�
� '- 'i

e
d l' dos Abl'J1(:uados (,ou'! r'; )lHI IhPS .

c e .

__ I #.
FIII "O Fi'h'L;rÜO" (Gi,(l,erm Pln· cujo lenla e nu : "rezellJ lIH1s con-! H' f N t d I � 4'

'..
t '1 .. C)' az anos o sr ew on O-

nisllJ, <) Sl'U pruueu-n romance cm rr nuu m ". !
M

.

ires aIlOS, Sim'Jair Lewis í'ocaí iza Pu·i .. conturlo, nus ;1-I1IlS ,illli[lor_ILuz acu co ,

__
IIIJ _

•

UIIl a\jll'clo .dl'l virlu nortc-arncrt- bmles dt' HJ;W-40 qu.{' ôl sua ub ru
.

l!ItlJJ4 ��1Jt,
cana (lUC i: íáo falll.iJ'i�tl' quanto (J chegou [IS nlturas, cum os "Di nu- Nesta. data ocorre a c.ruver-sc.rro ,----C-
de ":\fain Slrl'l'l". Esl,a outra sán- mos (h' I>i'l-ec,'ãu DCIIIO{TÚlica", do sr, Alberto Bc rboto. "11. �.'A...Loo� �_

... ..:_ ,_....... �,_.ra uulúvc l , "t) Fi,gul'iío", é a s'Ula Aqui <li'r[,eoll ,ISSOeÍ'O'U-Sf' an� grau- wna.� � ue�obra In,Hi-s i'In.[}or!alJl'te desde () -311·Hl- d('_� <lia terr-a, ao Senador '1'0111 Faz anos hoje a sro , Corrsu.e lo

reciJlwnto til' "Brnhhitt ", t-m ·19��. Bf izzu rr}, ao If,a,llllIIOS{) Coronel Chur- Nunes Braga.

�VOU �,\'ilnda mnri t o jovem, Gideon Pla- h.'s H. :\'Lar.clnc, dono dt' ]"('vislas (' l.e·
I.

� Ini,sh () fig;u'ràu - entr-egou-se jfyrn,ai's 'l', IIlÚS t,in,d'a, a \\,ini{'rl'd Decorre hoje c natalício da me-l O' .�
ao el'cito narcótico ela sua próprlill. Homewurd. "a \'[urher Faiunl e ". nina Zenaide Silveira. I
�'oz. P-rofc<ssol", C0I1t"'l'I"{'!1,cis1Ia, un- "'i,ni.frerl klzia 'p,trte (la d i reçâo I�........--�_-..-..----....,......_w

o-ariador pl"llf.issional til' d onuí ivos. de vi-nte e sdt' áJ;feren1l's ol"galloi- Hoje faz ano. o menino .Valir I'::org\'ll1izarlnr", puhl i c isla alarma- z,H:ôes para o hem púhlico e dos- Farias.

Ido �'Ill face das "C{)Jlt!;iCÕlõS e situa- pejava, (-111 média, lrl-s clj,s('lwSOS '

CÕl'S". o.rarl o r cip banquete, I) seu flII!" semana. A I1lU]l]lN' Falnn tc ])0- Habilitações:
l11UIHlo ena o que aparece nas pú- dia ('onvC:1H"�'r qua lquer pcsxnu de Estão se habilitando poro casar:

giJJas i lus t ru d as elas r('�"ista-s so- qualquer 'l'dl'la d'11me1ralnll'ntp OpOSo .

o sr. Irassú da Costa e srita. Alaí-
ciai,s.

.

ta ii dl'fl'JIIr],ida por pla mesmo, iu- de Duartino da Silva; 'o sr. Ma.-
'I'I'(-s t'oUSla's di'l"i,gil"all1 :í caT-J'(!II- elnsh'(' () honwlll d'e quelll ouvira noel Francisco Mafra e srita'. Ira-

ra -de (;ircieol1 Plani'sh. A p'ri,meia'�1 eS'$a ddt,Í'<.l 1)('la pl'i>mei-I':l \'l'Z.
cema Florisbela de Oliveira.

foi pCl()n�', a j)letul'anlt' l' I'a.z.icl llnd- Entl'c esles lhlPTes, estes "fiI1an
yp'rsitill"ia qlll' SleglLill () .l,()<Vl'm e �l"f)-r{)tlhis,ti"s", (;.iidcon 1'Iarllish eno

si;npútlÍ('o ])eào Pla.ni·sh, até lUlI.1 eon1rol1 :1 (Tis{' de /iua eaJTe.ira.
raha:na, caSiOU-Sl' C()IJI &Ie, e 5('111- Si'llic!t<liir Lewis nU'llca esrrr"l'11

pre I) I)lI<lnl!-ve :(pai�f�n,ad'O e cndi- Clllll mai,s \"Pl"I"e r entllsJa.SlllIO. E
1'icia,(fo. fi" segunda inl a (lcscobel'- l'stl' liyro. 1-1('],[1 critica quP C·Il('l'rra

ia de qUlõ podia aUllwntill' os _"'ll'S e pda sávira ([!Ir representa. p�lú
I'cndill1l'ntos i'lllpingind'o (,cH1feJ"('l1o rIJes,ti-nado <1 caU'iar tanla eonir(,

das aos cluhes ft'lllini!1os. E j',j,nal- vél'sin qlNllniu Jjuin S/Nei (lU jJaiJ
mente, a sua nOIJlNH.'ão JH1'l'<l "üi-I bift.re'tor n:1ej,(mal" dl' lima ol'g!miz:l-

.. o Fi_gun",').". qu� ["i 11'�1(I�lZidl)
�'ão dr !H'Il']}uganrla de qlWISQllPI" ,·lle!O E'fllil'IlC:ntt' l'sert[IUJ' .1o�f:' hl"j'.'31-
id{,uls.. do V,ieil'a, (I grande romQI1C'is1a dI'

Enrllre n's org-:ll1izacúes que SI1S- "fi" Qllndra,�ésima PorllJ", faz p:1r
tentaml1l () n,g<nrão, :i�\ algnl'a o n.r.! k da j)r'cslligio!-ln C.ule�:ã() �()h['l,
Ph�[1i,>ll ou si,mplesmenl� ':0 Do-n- ,da JJi'vnwhl d,o (;Jo1;o, dc' PÔl'�() .'\Ie-
tor", pslrty,a'll1 a "Ass(}Cl.ur.ao pa,ra grc.

_. 0 ... 0 _0 o O PRECEITO DO DIA
1IIIIIlIIII__

E1"'1III!!1
No individuo que, além de nunca

ter sido vacinado com proveito,
\ O proprietário do SALÃO RECOHD avisa à suo jamais foi acometido pela varíola

dl'stinta :freguesia que dispõe de rnanicuras, 1U alastrim. a vacinação tem re-

sultado positivo. invariàvelrnente.
para atender, com prest; ZO, a tojJefe de unhas Se as vacinas deixaram de pegar,!
e p'értteados, as qUl'lis também servem, em horas

Ildeve
ter havidp alguma anorma-

marcados, no prédio do Salão, n 21. ,TIO Preço r lidade no ato da vacinação ou

15 de Novembro -- Telefone, 1696. emprêgo de linfa vacínica ine
ficiente. E' preciso vacinar·se ou-

tra vez.

����������_�,!_��.!�_III.. '!..��.. �__!:'.�������!.��-�-��:':"' ....,.---,..: Se não está imunizaJo pela va·

Perdet·am O o·leo 10 t do dl"a cinação anti·varíólica e nunca teve

san o varíola ,ou alastrim, vacine-se,
de xisto ;emanalmente, até que suas vaci-

Washington - (Inter-Ame- nas "peguem", SNES.

ricana) - Os alemães estraí- B. ROQUE GONZALEZ DE

ram 69.000 toneladas métricas S, CRUZ, MARTIIR

de óleo de xisto na Estônia, no O chefe dos Mártires Riogran-
denlles nasceu, como filho de uma

segundo semestre de 1943, se nobre família, em 1550. em Assun
gundo despachos recentemen- ção {Paraguai). Bem cêdo mani

te recebidos de Estônia. Isso in- festou·se em Roque uma sólida

'dicaria que seu obJ'etivo para o piedade. Escolheu a carreira ecle-
sióstica e, ordenado sacerdote, ini

ano inteiro, anteriormente cióu sua vida missionáda entre os

anunciado G._omo duas vezes índios Guaicurús no Choco. A obe
maior do que aquele total, pro- diêncla obrigou o a aceitar o cargo

vovelmente não foi atingido. O de cura da catedral de sua cidade
natal. Em 1609, o govêrno man

óleo crú de xisto produzia ... ,

dau-o 009 Guaicurús para pacifi.
56,000 toneladas de óleo com- cá los, Depois, entrou para o no

bustível, 4.200 toneladas de ga- viciado da Companhia de Jesús.

solina, 1.800 tonela.das de que- para dedicar·se às missões entre
os índios do Paraná e do Rio Gran.

rosene e 608 toneladas de' be- de do Sul. Fundou oi a primeira
tmne, redução das Sete Missões. Achan
Essa fonte de combustível do-se em Caaró, foi morto pelos

tem desempenhado importan- índios seduzidos pelo cacique. Ne
çum. Foi no dia 15 de novembro

te papel no programa de com- de 1628. Junto com Roque, sofreu
bustível da Alemanha: o óleo o martírio seu companheiro P.
de xisto é particularmente ade- Afonso Rodrigues, e dois dias de

quado para os submarinos, vis- pois, 09 revoltosos mataram o P,
João del Costillo, numa missãoto que é mais pesado do que a vizinha

água e não sóbe à superfície,
reduzindo consideravelmente o

risco dos submarinos. Tem si·
do usado pelos remanescentes
vasos da Marinha alemã e nas

locomotivas dos trens de car,

g'a.
A indústria estoniana de óleo

de xisto é uma das maiores do

gênero no norte do continen
te europeu, e as reservas de
óleo de xisto são calculadas em

cêrca de 7 bilhôes de barris -
ou seja um terço ou um quart;:>
das reservas dos Estados Um-
dos.

.

" I. ocupação da Estônia pelos
! ércitos russOS liquidou com

etamente com essa fonte de
�OlnbUstivel para o Reicn,

. Na estação do Telégrafo'Nado
Estocolmo (Via aérea): _.

nal acham-se retidos telegrcimas
endereçado. a: Armando Noschari9:

Um novo grupo de sangue, cha- Zoávia MeUo; Adolfo Silva, Konder,
mado Rh, que ultimamente ad- Maria Silvo. Granaelia Ghizoni,

quiriu grande importância Heraldo Sil�a, Seb�s�ião Sabotke.

Para o tratamento da icterícia Loly Sc�mell. Vergmla Costa, Be�.
. . .

ltram.
RIcardo Bogochesky. V!odl

de efeItos mortaIs nas cnanças mir Zulekowsky e Dr. Abreu Fialho.
recém-nascidas, foi objeto re- '-- '0'_-

centemente de uma tese dou-

i Itoral, ,defen�Hda por um médi- C A S Aco sueco, Blrg'er Bl'oman, no

Hospital de Carolino, de Esto- Procura·se uma, no centro

I
colmo. As investigações do Dr. ,da cidade. Informações,Broman, baseadas nos

reSUlta-I por obséquio, à rua Cons.
dos obtidos pêlo detentor do Md r a. J O (Radio Philips).prêmio Nobel, Katl Landestei- t
neI' até os anos 1935- e 1940,

(
,

compreenderam mais de 1.000 V.-l

crianças e 1.200 adultos. Du- LOJA DAS CASEMIRAS
FU,teból rante as mesmas, ? Dr ,B.ro�n A partir ele 139 cruzeiros,
RlO, 11 ·A.N· Vem despertando comprovou que a lcte;rICla gIa- vendemos cortes de casemiras

qr�nde int�r?SEe o encontr? de dO-I' ve, que afeta as crianças re- !em a nossa Loja, na rua Cons.
mm�o proxImo.'"ntre gauchos e cém-nascidas e que em muitos M f 8-ApaulIstas, em dIsputa do Campeo' d

"

te'
. ara, .

nato Brasileiro de Futeb61. Tom casos con uz a mor , e �aus�- �- _

b.ém mec�re a atenç�� dos esp�r da pelo fato de que falta a mae Dlstribuicãotlstas canocas a estrela do seleclo O grupo Rh, enquanto que a

:::�do guanabarino, domingo,
. ez:r crianca O possue. O conheci- de terras

::;00 Paulo. enfr�ntando os _mInei mento" malS' detento do grupo Rio, 17 A. N. - O Direto.r da....,..,�--�
ros. Ambos os Jogos poderao ter

, . . Divisão de Terras e Colonizo«;léio do
influência no resulta.do final do F�h, tambem permlt;u c.?mpre� Departamento Nacional d. Produ-

NOVOS e grande torneio naci�nal, -embor? ender certas. comphcaçoes a!e ção Vegetal do Ministério da Aq�i
tod? o mundo acred1te qu_e os fl agora inexplicáveis, em relaçao cu:ltu�a_ baixou instruções paro dia-

US "DOS �ahstas coz:ro sempre serao pau'
com transfusões de sangue. a tnbUlçao de terrai nas colônias

11 llstall e carIocas. Em todo caso, ,,' agrícolas nacionais fundados pela
, .gauchos e mineiros P?dem p:-egar �essoas que .necessItalam repe- União. Por essas determinaçõee, OICOMPRA e susto a seus adversarlos, dommgo. tIdos fornecllnentos de sangue. interessados deverão apresentar re.
VENDE e levá los a segul'\do encontro. O querimento, declarando o estado

• que não padece dúvidas é que os civil, profissão. residência número
Idi"'mOfi quatro selecionados estão muitó de filhos menores. não ex�rcer I:ar.
tuguês, e:;:: bem preparados para a luto. ALVARO RAMOS go ou funçã-o pública civil ou mili-
nhoI, francês, R

- -

f" t-I
tal'. Deverão ainda encontrar-'á

inglês, etc. eumatlsmo 1ft an I CIRURGIÃO-DENTISTA na. condições· previstca no artigo
J Rio. i6 ·A N· O especilista gaú " 20 do decreto-lei de 14 de feve·

Romance, Poesia, Religião. Aviação, cho dr. Aldo Chaves acaba de fa Rua Vitor Meireles, 18 reiro de.1941. e obrigar-.e a tra.
Matemática, Física. Química, Gao· zer rev�lação impressi.onante. de- bolhar e dirigir pessoalmente os

logio, Mineralogia, Engenharia cio darando que a cardiografia dos .erviço. ,agrícolas do lote. Terão
vil, militar e naval, Carpintaria, reumáticos na infância é proble- preferência na distribuição do. lote.
Desenho, Saneamento, lYIetalurgia, ma análogo ao da tuberculose. A Camisss, Gravatas, Piiames os elementos locais e entre e.te. oi
Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo· diantou então um detalhe alar MeiasdslI melhores, pelos me.

de prole numerosa, i.to é ch.fe.
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agd' monte: entre 1.500 crianças exa- de família que tenham, no mini
r.ultura, Veterinário. Contabilidade, minadas. 300 aprellentam leilões nores preços s6 na CASA MIS- na, 5 filho. que vivom lob '"_

Oillipl-"\<irio8. ,to, .to, na op�oçÇio, CI��NJl!A - RuaO, Mafra. 9, dllie"d�lICiQ.
'

II � :'

IVida Sociall
••••••••

ANIVERSÁRIO�

Casamentos:
Realiza·se amanhã, às 15 horas.

em Cambirela (Santo Amaro, Pa·
lhoça), o casamento da srita. Nil·
sa Becker, filha do sr. Estefano
Becker. com o sr. José Brüggemann.
com�rciante. Serão paraninfos, no
ato civil. da noivo, o sr. dr. Can
tidio Amaral e Silva e espôsa, e

do noivo, o sr. Alzindo Espezim e

espôsa; e no ato religioso, da noi
va, o sr. Pedro Becker e espôsa, e

do noivo. o sr, Lamartine Frei'
berger e espôsa.
.""".... -.......,.....,.......",..,.._---..�-.,...�

OSSE
Para alliviar a irritação, desprender
O catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicínaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

o ESTADO Esportivo

r

FILHAJ MAE I AVO I

,

-

Todas devem usar a

UI!tl·]S'Ii·7!\UâtJ
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVI rA RA DORES
Cólicas Uterinas

Novo grupo
sanguíneo

Telegramas retidos

• -. t_.' .",' _.-. ..... , .... - .......
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�. AG"'�NTE EM FLORIASóPOUS
� (�A M P O " I.. O B O 1ft. C j .\. - Rua Felípe SCbmtclt, n. 3.
" �:aJ.lI" Posta] n. 19 - Te-ldone 1.083 - Elnd. Telegr. "ALIA.NÇA"
� SUB-AGENCIAS .EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt BLUME

�
.

NAU, BRUSQUE. LAGES 1<: RIO DO SUL'
I

CARTAZESDO---DlÁI
MC)JE tia.leira HOJE I
-C-IN-E3?-p'-,E-O-N-')-1

Joseph Cct ten , Arme Baxte r, Do lo r es Castelo e Tim Holt, na I
produção de Orson We lles, con t ando a história absorvente de Iuma família orgulhosa, que se Julgava grande demais para ser

atingida pela desgraça:

SOBERBA

I S a OU uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VAN,ADA·
TO, FOSFOROS,CALeJO

ETC!'
TONICO DO CEIlEBBO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depaup"adoa,
EaCiot.do., Anêmico., Mã ••
(lU. crl.m M.groa, C,i.nç••
raquítica.. ,ac.b,rio I tenl-
fic:.çio ga,,1 do ofge..bmo

co,. o

S8 ngue n 01
Lte, D.N.S.P. n: '99, Oe 1921

74.617.035,30
5.978.401.755,9 i

84.616.216,90
129.920.006,99
86.629.898,90

76.736.401.300,20

UlRE'l'(,rliES: -.- Dr. PamIHo (1·Ull.n Fretre de Carnlho, Dr. Francl.loo
ue Sá e An!llio .Ma8l!OM"a.

4gênclas e eub-agf!OCl8.!l em todo o território nacíonal. - SucunaJ no
UruguAi. ReauJadorea de uarlu llAII prtn.clpale eidades da .A.mllrllJa Iluropll
• .llrlca.

'

Dactilógrafa
b d· b A W Precisa· se de uma. que teOlii poderosos bom. a .e rros noturnos ritanicos« ellil1 gton 'IJo

desempenharam importantíssimo papel nesta guerra, principal. nha agilidade. Carta, do
mente nos ataques aéreos aos- centros industriais germânicos pr!>prio punho, para ESCRI I
Na fotografia acima vemos um «WelJington» ao ser r�parad� TORIO, dirigida a esta re
numa base anti-submarina britânica.. depois de um "raid" doeêo. 10v .. '"

centro o inimigo. [Brí tish NewsService).'" v

fomentando ii

ti
PFôCúii:se������

Prod. Cão artimal
I

�
fel ência no ceotro dá cidade.

AVISO
. .Para casal sem filhos. Infor

! Rio, 15 (A. N.) - O presi- mações nesta Redação, a J M S
ldente da R:2públlca aprovou a 15 v,·6

��t��ç�Og������;l��O:ô��e�i��: 1
O red:;su�iu s�u�a;��Ci��ti I P··,.r.:"O·

..

·c-D
....

·r··a-:-s
....

e-�:-= -;r�
gestão do govêrno maranhen- alugar. de pre-
se no sentido, de ser celebra- _ ferência no centro. Até 400

d.o,._entre aqu.�l� Estado e a
. ��:_� 91. '2ruu�ros. Informacões nesta

Uriíâo, um acordo para a exe-
i
"'--_- -edaçao. 10 v ·6

��l;���Se�ú���o�e�l�����s. d�� 1 i.aert� M�lIoMe I,Zoávia . twaQÔlüãdêcôsiiIiafomento da produçao ammal. ..

ereus e o

I ' ,

APreciando. a proposta o mi-I: partlclpam aos pare_ntes e pes- Vende. se uma, de pe, nova,
'.

.

'c

soas de suc.s relaçoes o nos- .io r Cr$ 1.700,00. Ver e tr s tar
nístro da Fazenda, tendo em cimento de seu primo""�nito P àci d M f
,.' t f' _,

"com. .aci O a ra, na rua

.IlS a, con orme expos seu co- cARLOS· ROBERTO .4')' S I idt 34 5 3
d A

.

lt· I
- eupe c1ml,. v -

1 lega a gricu ura, que a lTI-
. __:_Domingo, simul tâneamente, no Oleon e Imperial, um romance terventoria daquele, estado do Fpcl is.. 1l·1l·944

p'" U doescrito com ó-dio, o filme mais importante da temporada: 'nordeste pôs, desde logo, à dis- 3 lano sa O
Noite sem lua posição da Inspetoria Regional

s v.
Compra se um, estrangeiro.

em Fortaleza a quantia de CASA MlSCELANEA, distri . m bóas condições. alertas, por
Cr$ 255.846,50 para ser aplí- uidora dos Rádios R. C. A obséquio , a F. C,. aos cuidados
cada na instalação dum esta- Ilctor, Vávula's e Discos. ia gerência do «Estado».

jüI iiiiiiiiiiiiiiii__--.·.iiiiiiii�'.-.·••-

••u_.- ': belecimento zooténico e nron- Rua C' Msfra , 9 Sv 2
títícou-se a entregar à admí- _...",..,.....-....- ..............------.-.....-.. • ....-.....--•• -__........................

nístracão do Ministérío uma

propriedade de cêrca de 2.400
hectares para servir de nucleo
de irradiação da pecuária, de
clarou-se favorável à autori
zação. Pela minuta dos ter
mos do acôrdo, a União con ..

tribuirá com 600.000 cruzei- _•••••••_ ..

1'os anuais, cabendo ao Estado
a cota de 300.000 cruzeiros, o

que aliás, está conforme com

a proporção que se adota em

acôrdos na mesma natureza.
'" W

LÔJA
.........

DAS
......

êÃsÊMiRAS---
Os tecidos adquiridos na La

ia das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, B·A, têm como gallantia
a qualidade e a durabilidade.

A SINFONIA DAS MONTANHAS (Nacional)
GENE KRUPPA E SUA ORQUESTRA (Short)

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 • Irnp. 14 anos».

CIHE «(IMPERIAL)
A's 7,30 horas

exibição de Joan Davis e Jinx Falkenbu-g (as mais IiD�
das pernas de Hollywood) em:

Não te fies nas mulheres
Ultima

COISAS NOSSAS (Nacional Cooperativa)
Preço: único 2,00· lmp. 14 anos

de Joho Steinbeck, com Sir Cedr ic Hardwicke, Henry Travers
e Doris Bowdon.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farm&Cêlltlco NILO LA US
HOje • amaahl _li .... pretm4la

e....... ..etollJl1l1 • e.tr....etr.. - Homeopatl.. - Perh__

ArttrQjl 'e botTadla.
e.r...... . n:aaa o�"cI. ao ..-ltwArt. ...._

CréditoMútuo Predial
Pronrretários - J. Moreira & Cia.

I
I
I
'!:I

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18 (ASA DE SAúDE E MATERNIDADE

"SÃO SEBASTI_ÃO'�
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

nn. n.JALl'L\. J1fOl<jLLlfAXX
Muitas bonificações e médico graUs

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
(_ 'Ol,sLl'L;Ç:f:!..U lnod,pJ'na c c..onfortávE'l, sjnwd:l eln (1·pr"az:ívcl (·h:i.c':11'3 ('on1

,(\Qpl(·Y)(lida ,;,U., j.';!·f, -" mw.

·U'.\HJ:r,ILUmX'l'O f'O'HPLE'ro E l10111·;tt:\rSSDlO 1'.U:,", 'flUT.nmXTO
'Ur;;)I{CO, ('fI{úH()J('O t·: 1:1'\1']('01,0«]('0.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

_.--_ �

I EditalCURSO PARTICULAR Afim de atender seus pró-
DE :)rios interêsses, todas as fir-

DAOTIL08RAFIA E TAQUIGRAFIA ���;ad�á�l�i(;:�TO:o�t��n!��� II'
.

belecidas no território da 5a.!
I PROFA L' II

d S S " R. 1\01. e que possuil'em entrei
.

• 19la OS , aralVa �eus. di�e�ol'e'3, proprietários,
1I rtlnClOnarlOS ou empregados,

Aviso que transferiu o seu CURSO para El Rua O"
. .

ICrispim Miro n' 61.
lIClalS da Reserva. do Exérd-

to, deverão solicitar, d.entro de I

i
Atende tiOS interessados a qualquer hora, pela 30 dias. por carta-ou telegra-,!manhã doe 8 às 12 horas, e à tarde das ma à "2a• Suh·Se(·./ A. ·E. lI. n.i

I
14 às 19 horas. Q. G. fla ;)a. n.. lU. Curitiba", 1

.

MATRiCULA SEMPRE ABERtA Que lbes sej�L enviado a fichai
_____________________• .• 33, indicando o número dos .ci-I Largo São Sebastião ---0-- rrelefol1€: 1.Uí3

- � ��_7 tad��ficiais que possuírem.' •••••.!.!� - !!!!••••••••••••••••••••

Apal1tamen:tos de Juxo eom hanlieíro Cr$ 50,0'0 dhi,rio
.\partameontos de la e1as:!'ip ., ... , .. Cr$ 30,00 ,.

Quartos de 2a ela.sse ,. � . .. (1r� 20,00 "

Qnartos com duas ca,tnas ., Crf 15,00 p/pes.Roa

SE('(',iO ·DE j\L\T};RN]J)ADF�
PartoS'. C0111 permanência de 10 dias em Apartall1C'nt.o de
la classe, inclusive sala de operaçõe·s, .<?om parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,.00.
o nOl�"T"; P(>DE Tf:n Mf;DWO P ..lRTICf:L,Hl

F IJ O·U 1.A N ó P OI, I S

LAVANDO�SE COM O SABAO

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
CI A. WE1"ZEL lNDu�rrH I A L-.J ( q l\' V f LI LE (Morco re)(I�1

P()Ul>A-SE Dl.NllElltO j1� AJHJHll]�:CIM.E.Nrf08

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sexla-fetra. 17 de Novel'flbro de '944
----------._--------='..................-.,._,�-------

Tropas florte-americanas fazem alto em um bosque na Alemanha, aguardan·
do ordens, depois de terem irrompido por uma secção externa da Linha Siegfried.

(Fóto da Inter·Americana) .

..,$ automõueÍJi
de apõs-gueua

I Nova York -- (Inter-Ameri
cana) - Os automóveis manu

faturados em 1947 viajarão 22
milhas com um galão de gaso
lina, e os modelos de 1949 ta-

Irão mesmos 25 milhas com a

mesma quantidade de combus
! tível, declarou o sr. Albert J.

Mcfritosh, economista da SO-'
cmunClA GERAL - AlJTA CIRURGIA - MOIiI;J�'l'TA!_l DE SEN,AOR,-\S - I'AUTOS cony-Vacuum Oil Company.'.' l' I F Idade de Medidna da Unlversu]ade de São Paulo, ond .. foí , . , .

A5Si;��:,y�\l(;,/��rjo:c�lOS do Serviço C;níl'gic,O �O Pr�f. Alípio. C?rreia Neto, o' O sr. Mclntosh, dirigíndo-se
Cirurgia do estômago e vias bil,are,5, \JJtestu:os dlelg�rd e fi 05,Q:. tJrÓldf'ri/IP;' aos membros da Empíre State

próstata 'bex íga, útero. ovários e .trompas. Varicoce e, roce, e, vai izes erma
. ., "CONSULTAS: I Patroleum Assocíation numa

das 2 à 5 noras à Rua F'e llpe Schrnldt 21 (altos da Casa Paralso). TeJ. 1.598.
'_

'

9
REi'Ú�NCIA: Rua ESte\'es' Júnior. 179; Tel. M764

I convençao
no Hotel Commodo-

---- r re, declarou que nesta base o

lNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO Dr L "URO DAUR A ! consumo de gasolina no após-
CUNICO

'

e 11 li :
guerra seria aproximadamente

OR DJALMA Especlallsta em Doenças de Senho- O mesmo de 1941-
•

ras - Vias Urllnárlas. Em princípios de 1946, ad-

MOELLMANN Curso de especialízaçlio de Glneco- mítíndo q '..1(; a guerra na Euro-,'
I

logia (doenças de Senhoras) com o

'f' t
.

t
Professor Moraes de Barros, da F'a- pa e no Pacl lCO ermlne an es

culdade de Medicina de São Paulo, dessa data, o consurflO total de :._...._..".__......_....._,........"..,.m"""'.....__......_..... . _

Tratamento especializado. médico e produtos pet'l'olíferos será su- S� JA' �U ,&"\ BaODa I AclrfJl'giCO, das afecçôes do aparêlho periol� ao consumo de pre�guer.. biii ,. � � r II( r li(
genital !�m1nlno (Utero, ovários,

ra numa média de 4.066.000
trompas, etc.). M
Cura radical das InflamaçOes doe barris diários, disse o sr. C-

anexos <Ovários, trompas). sem ope· Intosh. Atribuiu o orador gran-,
raçâo), Tratamento de todos os dls- de parte dessa expansão 8p
túl'blos da menstru8çAo e da esteriU.

consumo de óleo pesado pela
dade. '1-
Tratamento moderno da blenorra- 'Marinha e pe a navegaçao co-

"ta aguda e crônica. em amoos os
'

n1ercial.
..

iH'X()�, po!' proce8SOS modernos sob I Os can1inhões, onibus, trato
contrôle endoscóplco - Uretroscopl. : res usarão mais gasolIna do
- � df' laboratório, I d 941 d'f" 'I
F1SIOTERAPIA _ DIATERMIA ique antes e 1 , mas 1 lCl-

_ rNFRA-VERMELHO
) mente o consumo de gasolina

COl\"SULTAS: - Das 10.30 às 12 de aviação aumentará mais de
CLtNICA BDICA noras e das 2 às 11. 301/( até 1950,

Mol�(l.... lnternu. de Senhora. e Orl· ConsultórIo - Rua TI1'8dentea a. Outro importante mercado
'liça. Ilm Geral. CONSULTORlO: Rua �'one: 1.663.

1 M I to h
te111le SclUnldt _ Ed1flcio Ameia Neto. Reslóencla - RUI Tl1'adentN 7 para o qua o sr, c n s pre-
tone lll�. 9 u li I 14 la 17 hora. RE- (Sobrado), vê um interessante futuro, e

IIID�NCU.: J Largo Benjamin O de combustível para o aque-
Constante, 3

-

DR AUDvUO ROTOLO
cimento d,e residenciais. Em ..

Dr.' Newto'n d'Avila
. 1m 1941, haVia em uso 2.243,000

Operaçõel-- Vias Urinarias.- Doen. Médico - Cirurgião - Parteiro aquecedores, ,a�r�scentando
ÇQI dos intestinos, réto ., onu. R A lOS X ,que em 1?49 eXlstlrao prova-
_, Hemorroidas. Trntamento d'o Moderna e possante instalação ve1rnente 3.000.000.

.

c,olite amebiqna. de 200 MA. O sr. Raymond Shaw, pl'esl-
Fisioterapia -- Infro-vermelho. Oiagnóstico

.
precoce da ,tuberculose dente da Chek-Chart COl'pora-

Conault: Vitor Meireles, 28. ,lulmooar: ulcera3 g{tstr�cas e duo- tion, declarou que as possibili-Atende diariamente às 11.30 h•.• , j(>[1;:Ii!, cancer do estomago, afe,
d d " d t d ' l'b tard�. das 16 h•. em diante 'ôes du vias biliares. rins, etc a es

,

os pos os � g��o l_na,
R.aid: Vidal Ramo•. 66. '�plica o Pneumo-torax artificial no apos-guerra serao lllmIta-

Fone 1067, ultra o tratamento da Tuberculose das. Esses postos oferecerão
f'ulmonar - Tratamenlos moder- mais mercadorias como uten-

DOS e efiC'lIze!l desta moléstia '1' d 't'
'

't" d
;nmpleto gabinete de Eletricidadt SI lOS omes lCOS, ai 19O� e .es-
nédica: Oodas curta� e ultra-cUl' portes e ferra.mentas de JardIm,
ali. Raios tnfra-Vermelhos e Raim transformando-se num verda
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia deiro armazem em miniatura
cou�tlJt,ó�ío; R�a Deodo�o, 3

ou ampliarão seus sel'vicos �
esqUIna Felipe Scbmldt . "

,

!
)u O b 12 hn .. e das 14 h 17 hn vendendo maIS mercadOrIas re� I

l'ellfl{o.Qe U7f lacíonadas a automóveis,
.

INDICADOR MÉ.DICO
_.-------_._--------------------

DR. GEBHARD BROMADA
Especiafista em alta cí r ú rgia c J),'inecologia

Hospital ..Miguel Couta"
IBIHA:.\1A (l1A�lól\'TA) - Santa Catarina

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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

('urso � Anerfe1eoamento to Longa Prãncs no Hlo fip JHn .. í r-e

t)lJJ'I'" I. LU! - Pela manbA: diariamente daa 10,30à.12 h., à to;de ,,:;cepln 00 ..

..".a .... ,I ... 111.:10 i. 18 boras - CONSULTóRIO: Ru. JuAo PI"'o ., 7 .•ot>r�.t., -

'''lO'': J .411' - lLt>tftdllncla: Rua Pre8ldeD Iof> COlltlnho, �a.

_-
------------------------------

DR. SETTE GUSI\lIÃO
CTlf"pr.; DOS RERV1ÇOS DE 'l'ISIOLO<HA DO ('ENTRO DE SAuDI, ]i: DO

.

HOSPlTAL "."EIh�U HAMIOS",

C ·S) (lt� :1pel'ff'içoômento 110 Hospltal São Luiz G,ol17,agn. dE> Sf:!o },�!\l!() �' tó:X·t',:,lfl
l�t ..� dI) Inl_:.:Litlllo "ClenlenLe Fv.rre íru", de Sâo Pau lo -- 1'>,·rn(·í1ir'o l]111'rr11l dI!

gl.,! r
San a tório de Santos. ern Can1p\Js rl() ,ff)rí!:1l1. r

flf'\W\ eRR.U. - Dli\O'ióS'l'l('O PRE{,O('J·� 10; TH.\'1',,,TF.\'1'O ESl'lWI:\U:/ \DO I
, '

BAR DOEX.I;AS DO AP,o\REl.HO IU�SI'IR;\'I'(>I:r(). I
()""['I:O.S: Dlàl'iamenlP. das � às (l hor-as r_O::'SPLT",l(!O' I:", "'I�r �lpi)'('I,"" JS'jC" "

H.ES1D�XCIA: Rua Eoteves Jú n lor, 135 - Tel. 712. ,

DR. MARIO WENDHAUSEN
II "1",,"'Hl1n pera Fa('ul<ls(ie Na!'. de Me<tlclna da Unl'f'erllldade do Brastl)

tlln'rrn{) ,lil .serviço ae C1Íllllca MédIca do Professor Osvaldo Olrretra, médico de>

Departamento de Sallde

1'1,1""'.'\ alftlllCA - Mol ....t1as interna0 d", adulf,OII " criança.. CONSUl,TORfO

� íUJMH'ElI/CIJ\: J{na t'ellpe ik,hruldl D. 38 -- Tel. 812. CONfoIlHlrAS - fias 18 às 18

_-

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

It,!lpedalista, a8sisunte do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSUI.TAS: Pela manhã, das 10 às' 12 - À tarde. da" S à••.

Rua Vitor Meirelea. 24. Fone 1447
.-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

José Victor Garcia
guarrh-livros diplomado
encarrega-se de todos os

serviços o t
í

nen t e s à co n

t c bí lí do d e em geral,
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLOIUANÓPOLISMédico - chefe do Serviço de Slfilds do Centro 1e Saúde

DOFNCAS DA PELE - SíFILIS- - AFECÇOES UnO-GENITAIS UE

AMn(is 'Os SEXOS _:_ RAIOS IN'FRA.VERMEL�OS E liL:THA-ylOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt. 46

RES.: R. Joiuvile, 47 - FONE 1648

(AUSENTE)
-----------------------

----------

DR. 5AVAS LACERDA

30 v· ·18

Clínica médlco-cirúrgíca de Olhos - �tlv.idos, Nn.riz.- Garg�nta,
Diploma de hahilitação do Conselho Nacl�)(1al (;e Oltalmo_loglll.,
CONSUL'fÓRIO - Felipe Schmidt, 8. Das ,4 às .8 horas. Fone 1259

HESID�NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI

'ormado p�la UniTersidAde 'de <Hnebrll

Com prática n08 hospttals .l'Jurop�ta
Cllnlca m6dica em ceral, pedlatr�, doen,
." do 81atema nerTOSO, aparelhO gen1to,'

urtQArio do homem e da mulher

A••te. T6cn1co: DR. PAULO TAVABD
CurIO de Rad!ologia CI!n1ca com O dr.

Manoel de Abreu Camll<mmo (81.0 Pau·
10:). Espécla:llzado �m H1g1ene e 8aild.e

PQbUca. pela Unlnraldade do ruo de Jt·

Itelro. - Gabinete de Raio X - Ell!l(ltro-

1Ilr41ografla cUnlca - MetabolilJ:no tia·
I _ Sondagem Duodenal - Gabinete

tII!1oterapla - La'boi'atório de mlcro.t

piB � análise cllnlca. - Rua !'enlando
I

_lcbMo. 8. Fone 1.19õ. - J'lorlanópollll.

DR. REMIGIO

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

rirIa e Ortopedia. Clflslea e t,'Inl'!rl.
t<ll'a1:. ,part(Mt e doe.� de -.bor.. ,

�SULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Diei·
tlQ,ente da. lõ .. 17 hor... RESIDilN

p&4, �f,• .llT1m, ... rqu 1,:t.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTACO O POPU.

LAR

MJU{GA REGISTRADA

DEPURATIVO

DO SANGUE

I
I

�'

A rSlFILaS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígudo, O Baço, O coração

PUlmões li Péle. Produz Dôres de
DOS Ossos, Reumattsmo, Cegueira,
belo, Ane.mia, e -vbortoe
lnníenslvo ftO organismo. Agradável como I!côr.
O ELIXIR 914 está Aprovado pelo D. N. s. p,
como auxtlíar DO traternento da Sífilis e Reu.
matismo da tnesma orige-m, _

VALtOSAS OPINIOES
O ELIXIR ",91ft», dada a sua I Alesto que ilpllquel multas

base. é ótimo auxiliar do tra-I vezes o ELIXiR «91ft» obtendo
lamento da Smlis nrtneinalmen- sempre os 'melhores resultados
te nos casos em cus a via bO-1 no trrtamento da Sífilis.
cal é a única nessível,

(a) Dr. Benedlto Telose. Cal Dr. Rafael BarloletU

o Estômago, os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

, 6

t��
Ha sofrimentos que s"delo para suas vitimas,

fazem envelhecer. E as Defenda,se contra esses so

Senhor3s, que dêlcs pa- frlmentos, que sao eVltaveis,

decem. o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.
Taes silo as irregularidades Regulador, tonico, antl·dolo
no funclorlillnonlCl do deli· raso, o poderoso remedia

c;}(Io organismo feminino. tl:11 no nome o resumo de

como cccéssos, faltas, pe· suas Virtudes. A SAUDE DA
Ilodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de.
çerl:ts fases do mês um pe· saude e bem-estar. ,�,

_ .'l.

, ..,��;-,.... __ o .... �
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Q. G. do Primeiro Exéreito, 16 (U. P.) -_ Informa-se ofi
cialuwnte que o Primeiro Exército americano lançou às 11 110-.
ras de hoje violento ataq ue na área de Aachcu, o qual foi prece-I
riido de tremendos ataques aéreos e de intensa preparação de

Iart ilh ar-la, semelhantes à ação que precedeu as ofensivas do
I

'Terceiro Exérc-Ito nas frentes ele Caen e Sainr-Lo. Tomaram i
parte nas operações aéreas preparatórtas mais de J 2í:O bom- ,

Lardeiros pesados os quais arrasaram literalmente as posíções
fie artilhariasínírnlga em toda área visada.

J�:-C-O-S-J-n!-nh�-r!E�-�vL-il�-A-"-N-N�-Gp!�:��:::�RITlíiI:;,���,!!.�aR:��ir,�,i� fi�í�:�!�'�:'
Escritório Técnico de Construcão i I Chung-King, �6. ru. P:) .: fica ele (lue a "estrada negra da morte", que tem a superIíoj,

r, A batalha das Pilíptnas l,epre- recoberta pelas cinzas de milhões ele vítimas (lo� alemae�: foi
P!Oj�t0S, Orccmentos, Adrnín« fração

I sent_a provav.el.�.ente. '. par,a
o

c;]1c'.ontrada .na ál'.ea
de cvídeute

..
"(,3.111pO Tde tr�lt':clalllento ,e;11Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 Japao, a u�tImCl oportun.ldade 'J'remblinka. na Polônia norte-oriental. No refendo campo, va-

FLORIANÓPOLIS de conseguir termos I?a:s �a- rios milhões de pessoas, informa-se, foram prtme iramente as
varáveis que os da renmçao �n- sasshnadas com gás incandescente e, em seguida, cremadas em

. ---._--

.. _

condicional.
, �ssa declaração, �igantescas piras de madeira. Os soln-iviveutes informaram

Novo tratamento das Inteccões �egundo �O�ICIa.S .r�cebldas e� �lue os alemães empregaralll uma mistura de ci��zas c os�os hu-
_, Chung-King. fOI �el�a .pelo PI; manos para cobrir a

c, estrada negra da morte , em lugar de
S. PArLO, 1 í (E.) - o médico paulista Geraldo Campos melro ministro mporuco K01-

f lt 1!I'reire acaba de descobrir um processo de tratamento para as ,0' numa conferência com os a_s�a_,_.O_\l_Sl_la_._. �_-:--:- _

moléstias que têm origem nos germes da família dos cocus, prinCipais iLltiustriais japone- Tambe'm b�)" '!8
� �rOg"eOntPI_neotroleirotais corno o estafllococus, ou gouococus, etc., usando a "prata ses. Acrescentou o chefe do go- U Ii.
ln

metálica exponjosa", Segundo o referido facultativo, o novo vêrno de Tóquio que, diante
t

e

processo dispensa o uso das sulf'as na ema das moléstias a disso, o problema japonês era a maIl elga .

Buenos Aires, 18 (D�PA)
que se destina de tornar a campanha das Fi- Porto Alegre, 17 (E.) - O I Foi lançad? no�, estaleiros As·

frâfdtre·�berg--3-S_'··_·---i;�·�id�·d;;;··_·_'_·"" ;k���set��I���!��rfc��o�s qi�� d� ���l!!��ri�UiSdodi1'�;��rf;l�'a� I) ��,��: �a��ou�J����mp��'���i�
�stes preferissem a paz nego- técnico assistente da CAERGS, i

1'0 do Estado. Chama-se "Ge-

fuzilados pelos íodios cíada. apre.sentou parecer sôbre o ta-I· nera� M_oscor.J.i", l�omenagem
--.--.-. belamento da manteiga, pro- ao pioneiro de petroleo arger»

Bruxelas, 17 (ESP). - As
Manáus, 17 (A. N,) _ A ex- Condecorúdos pondo q.ue a de. primeira qual�- tino. Desloca. 4._000 ton:lad.as,sentenças proferidas pelo Tri-

pedição ao Rio Alalú, que par- �oma, 18 (_LI: P:) -= O Q, . G: dade seja vendida ao consumi- .(\ .s�la construç�o havia SIdo
bunal Milttar de Bruxelas,

tiu desta capital a 29 de outu- �llado na Itália ,mfoLmou ter dor à razão de CS 14,00 e a de l�lClada no governo do sr. Or
desde a libertação, estão sen-

bro último chefiada pelo sr. sido o tenente general, Clal"k segunda a CrS 12,80. tIZ. Falou o coronel Peron, ata
do executadas. Os condenados

Alberto J�cobina" chefe do I
condecorado c.om. a Ordem de -- cando os regimes passados

foram Joseph Joogeven, moto-
S

.

d Pr t
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Í dios 3uvorov do Prímeíro Grau, que, A!!l anedotas fi pladas aparen elozíando o atual.
rísta que entregou á GESTA- erviço e MIO e9ao aOoshnf Id 'I � o mais alto prêmio militar so- t�mente Incênuas são grande.

b
. _

PO o jovem patriota Aranud regressou a anaus. c e e a víético. O major general Ivan .rJDSR ctf> jJesngrelEação mane Compraé na CASA MISCE.
expedição comunicou às auto-

"f I" AFraiteur e seus amigos, pro- Souslaparov representante da flldA� pf'h� ou ntll-NI nn. LANE é '1"h .. r econornizar ..

curados pelos alemães, pela ridades locais que encontrou
Rússia na comissão aliada de

morto do jornalista traidor o esqueleto do ten. Valter wn-
, Ité n f' t Ad· M.liam Sanw, o fardamento do ::doOnrYd'oalecnom�enada1a. OI o por a-

gra eeimente e 1558Paul Colins ; e Paul Harten, íddI'colaboracíondsta
.

e redator- sgto, Baitz, trucí a os pe os

Ichefe do jornal pró-alemão índios; e o batelão do ten. Li- Camisas, Gravatas. Pij ame
"Notrveau v Journal ". Harten ra, pertencente à Inspetoria Meiasdas melhores, pelos me

Marítima, e cedido aos malo- C <'>SA M ISfoi acusado de incitar Jooge- , '.,
nores preços so na "'",

ven ao crime e foi julgado co- grados pesqUIs�d01es. Foram C!LA NEA - Ruo C. Mafra, 9

1110 cumplice direto. Os dois I enc?ntEa�os, amda, al?arel��s --

.�-_
- ..------

II0111e11s foram fuzilados agora astIOnOI!llCoS. uma e�pmgaId , Par,! _I Judar
na prisão de Saillt-Gilles. uma c�tlxa de gasolu�a e ou·· I a Itaha

.----_.__ tros objetos de uso. Nao foram Buenos Aires, 18 (DNPA)

RITZ Hoje, 6u.feira, às ach�?os, todav�a, .os corpos dos Organizou-se em 'Buenos Aires
19,30 horas auxIllares b�a�llelros da malo- (Esmeralda, 433), um Comitê

Sessão das moças: grada expedlçao. de Ajuda à Itália, sob os aus-
Brenda Marshall e David Bruce em

........_-__·-........_-._·_._._·_·......w

pícios da Cruz Vermelha Ar-
MULHER FATIDICA

I gentina. As contribuições têm
Dela se dizia que arna·la era o

'd d
mesmo que marcar um encontro sido grandes, pois na CI a e

com a morte... Seus labios tenta· Íl mu. OOENÇA existe uma c01ônia italiana
"am ... E matavam! p� .lTJ1..,.�I��� tão numerosa como a de São

No Programa: Vida Baiana ... A.JIIl............ Paulo, E' em Buenos Aires,Impróprio até 14 anos • PAU A UÇA.. ,. .

Preços Cr$ 1.10 1,50 e 2,20 aliás, que circula o UlllCO Jor
nal diário italiano anti-fascis
ta na América do Sul - o "Itá
lia deI Popolo", réplica ao "Po

palo d'Itália", que o irmão de
Mussolini, Arnaldo dirige em

Milão,

Florianópolis 17 de Ncvembr o de 1944
-

I

Entupida a artilharia do inimigo!'

I

...,......._.._��

A próxima
Conferência

noxy Hoje, 6" feira, às
K 19.30 horas
Joan Fontaine e Lavrênce Olilliar em

REBECCJ\
No Programa: Muriaé • Cooperativa

Preços Cr$ 3,00 e 2.00.

N
-

I Londres, 17 (U. P,) -- Pare-
ova crise ce provável agora que a próxi-
Bruxelas, 17 CU. P.) - SUl'- !ma conferência dos três gran

glu nova crise no gabinete de � des -- Churchill, Roosevelt e IPierlot, quando dois comunis- I Stalin - terá lugar na primei
tas e um membro da R'esistên-' l'a quinzena de dezembro, Vei.
cia apresentaram suas demis- culando a notícia a Press Asso
sões, já que se opõem à des- ciation não fez conjectura al
mobilização do Movimento de guma sôbre o local em que se
Hesistência. . encontrarão os três estadistas.

Breulína Scbmidt Costa
Euclides Schmidt e família convidam a todos OI

parentes e pessoas de s u o s relações para osaisti
rem à misso que, peb eterno desccns o rl .. �ua

irmã tia e c unhoda BR1\ULINA SCHMlDT C03TA,
mandam celebrar 2&·feira, 20 do corrente. àl 1

horaf, na Catedral Metropolitano. Cumprem. no mesmo ensejo, O

;Jrato dever de expressar seus mais profundos agradecimentos ao aba·
'!zado e humoni'tário clínico dr. Louro Doura, pelo desvelado carinho
dispensado, �ão medindo esforços no cd'mb)1te à enfermidade; bem
como ao reli. monsenhor Harry Bauer. pelo confô :to espiritual que
prestou à enfêtma. Fpolis., 17-11-44

,

a FrançaAnexacão da Renânia
•

\VASHI�G'1'ON, 17 ("C. P.") - A F'rallça está em seu

pleno papel como uma das quatro grandes potêndas e portan
to, planejando o futuro da Europa inC'lush'e a definitiva anexa

cão da Re:nània ao seu território metropolitano. O l'epl'esenta
te do general De (l·aulle, na Comissão As,sessora da E1U'OJ
aguarda a primeira reunião em Londres, a ter lu.gar em bre
afim de apresentar o l)Q,l1to�de-vist.a francês sô1.Jrf' os terlUOS
de rendição a serellJ aplicados à Alemanha, bem como os pIa:
nos franceses para o tratamento de após-guerra a HeI' dado a

Alemanha.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

Apareceu o fANTASMA nos preços da casa BO� GôSTO, em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visitem a mesma, que ficarão completamente ABISMADOS!

"

18 -.- Rua Felipe Schinidt .-. 18
t '!li I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


