
A reorganiza�ão do Exercito . Ar �Eelitillo,;'l
BUENOS AIRES, 18 (U. P.) ..• A ARGENTINA VAI REORGANIZAR SEU EXÉRCITO. ESTA NOTíCIA FOll)lV���r .I!
PEIJO MINISTRO DA GUERRA, CORONEL PERON. ACRESCENTOU O INFORMANTE QUE, '·CONQUA .,.·SE:r�:"AD�..�
DO AS NECESSIDADES ARGENTINAS, o NOVO EXÉRCITO SERÁ SIMILAR AO EXÉRCITO DOS ESTAbOS�ÚNIDOS". MA ..

NIFESTOU FINALMENTE QUE A AVIAÇÃO SERÁ COMPLETAMENTE INDEPENDENTE.
_-'-----

o
Na frente ocidental

PARiS, 18 (D. P.) - Gresser Nich, importante centro ro
doviário sôbre o vale da Renânia, 16 kms. a léste de Aachen e
46 a sudoeste Ide Colônia, foi ocupada hoje pelo Primeiro Exér
dto norte-americano.

Com o Nono Exército norte-americano, 18' (D. P.) - Na
Holanda, unidade do 7" Exército tomaram ontem 5 cidades e

aprisionaram mais de mil soldados alemães, não obstante o au-
; mento da resistência alemã na frente holandesa. Esta notícia

Ano XXX I Flúrlanópoils- �ábado, 18 de Novembro de 1944 1'_., H. 9250 acaba de ser divulgada pelo correspondente da "rede azul",
-='T--n-

no _ ,_ - ,_ __
,_ __ - acrescentando que a artilharia -alemã se mostra hoje mais vi-

gorosa, e que não há nessa região aviação germânica.

Resumo hl·slo'nco de Metz)�ooseyelt e 08 Com o Nono Exército, 18 :_
..

n�ente, os Primeiro c Nono

jornalistas (U, P.) - As forças alemãs exércitos obtiveram aprecia-
Ri�, 1,8. (A. N.), - Um l'�su-Iderio defensivo d� �etzfoi �in- I Washington, 18 (U. P,) _ O lançaram esta manhã seu pri- veis progressos em seus ata

mo hIst�nco da cidade de Metz I da aumentado
.;
E diante desse

!preSidente R',)osevelt falou on-
mairo contra-ataque sôbre as ques, ele acôrelo com informa

que esta sendo atacada pelo, poderoso baluarte que se en-
tem aos jornalistas sôbre sua

tropas norte-americanas, com ções preliminares, as quais
general Patton. E interessante contram as ,fôrças do

gen�rallpróxima entrevista com Chur-
o apóio de tanques Tigr�. acrescentam que extensa área

levar ao conhecimento de nos- Patto!?-. A proeza de F�anclsco chill e Stalin, e informou que
a léste de Aachen está sob Sf'U

sos leitores êste resumo, pois de �l!-Ise, entretanto, nao se re- ainda não foram concertados Paris, U: (C. P,) - Oficial- inteiro domínio.
Metz possue glorioso passado pet,lra: "de�ta vez, a "cruz de

os planos definitivos para a en- ........-..w_ -_-..-.. _. • ._- -_._ _-_-•• ._- .,. -_ .,. __

militar, motivo pelo qual, di- L?lena tremula no campo das trevista. Ao mesmo tempo, rei- Não obtiveram Ameaf1a deversos jornais desta capital de- forças q�� se lançam ao ataque terou o desejo de que os três se aumento de preco I "
la se ocupam nas primeiras pá- �::::.;:;�!_.:._.............._..........--..-__ avistem, quanto antes possível.

I
- bombas-voadorassínas de suas edicões de hoje: T Confia o chefe do aovêrno nor- \\"Taslli,ngllon. 17 (,tT."P,) - A Jl.J.I_l-o

t
". . J,. s"einamento �

"As tropas do erceiro exercito te-americano em poder aceitar l::-:c\JIll'nC<llllt do Caie. �1i1 relUJ�laO Londres, 18 (U.P.) - O «Dai-
americano, sob as ordens do de Avia(ão algum dia o convite ae De hOJe, cekbrada" aprovou o, proJel(: ly Mail» foi informado de
o'eneral Patton, convergem sô- Rio, 18 (A, N.) - O Quarto ' . , de I C I'!' ;; !lo rei «rlrlo organismo ate

alemães estão can-o Gaulle para VISItar Paris, mas o dia �I de corrente. ao mesmo km- que os

bre Metz, capital da Lorena Programa de Treinamento de considera mais importante po rnauifcstuu a imprensa que "1'('_ centrando, na costa norue

francesa, praça que, pela sua Aviação sob os auspicios da ad-
conversar primeiramente com ('l'b�ll (:()llI gr�tlldc. surpresa a rc- guesa, grande número de

posição estratégica no coração I ministração da Aeronáutica e Churchill e Stalin. Por fim de- .erçuo a pctiçao ,,�?bl'e o aumento embarcações, de cu ias con-
d b t Ih t dl'CI'O do govêrno americano está . 'du preço do caie .. \ Junta con-'do campo e a a a ra -

,
, ,� ct clarou o presidente Roosevelt «ordou 'em manter a exportaçúo do véses pretendem lançar bom-

nal da Europa, possue passado! oferecendo aos brasileiros 23
que já decidiu quem será o no- cafl' dcxf inurlo ao merendo norte- bes- voadoras contra cidades

militar glorioso. Cidade d8 írn- bôlsas de estudos para treina- vo embaixador dos Estados unu-ricuno 011([11,1'110 a questão de da costa oriental dos Bete,
portância, desde o tempo d�� menta adianta�o de. aviaç�o Unidos na China porém não p:'c'ç'os von.í i nu a ii espera de solu- dos' Unidos.

,

t M tz fOI nos Estados Unidos CInco boI
'

,·ao. A .lu nd n der lai-ou textual- -------------conqms as romanas, e ". .

-

revelou seu nome. ment o : "Os delega,rlos dos países CASA MISCELANEA, distei-dos primeiros bispados de Gá- sas são destinadas a pilotos, - 'jH'odl1lol'('s de caf'é ante a Junta
lia e foi tomada de assalto, pe- oito a mecânicos, cinco a téc- O t d IntPJ'-AJ1]('I'iCll.1l8 cio Ca,fé recebe- buidora dos Rádios R. C. A
la primeira vez, nu ano de 406, nicos de controle aéreo e cinco U ra que a ram ('0111 '!r�1I1de surpresa a respos- Victor, Vávulas e Discos

'pelos vândalos.e semi-destrui- a praticantes de aviação. Os ChlI11L,J,,'-Kine:, 18 Ir. P.)
l:., do Dcpurí nmcu to Administrnti- Rua C' Mafra. 9

d' díd t d
-

t t 21 ,,<� YO de Preços, negnud o a petição da
da; mais tarde, incen taram- ican I a os e-:erao er en re

r ,
O comunicado chinês de hoje .lunta sôb re I) aumento de preços D A Pna � saquearam-n� os hunos te 28 anos d� Idade, e r:OSS_�If auumciou a queda de Isharn, 10- mú x imos do c<1l'é nos Estados Uni- r. rtor ereirade Atila, em 451, nao retar�an-Ibons co�heclmento�, de mgies.: r-a.lldade distante 4fí milhas a do�. Atuulmcutc a Juuta está cousi-

do a reerguer-se de suas rumas .Preenehidas as formulas de dCI':lllClo a rcspostu do referido De-
e Oll·ve.·rait 1 d'

. -

bai d
. oeste ela cidade ele Liuchow, uarl:,Jll('/lllo e tomarú qualquer me-

para figurar como capi a o Ilnscnçao n� em aixa a ameri-
;fida que for 11l'ccssún'ia para mau- Clínica Geral de Adulto.reino da Austrásia, a partir do cana, deverao ser entregues an- Compraé na CASA MISCE ler as l'x]lorla�'lr('s do café destina- Doenças das crianças

���v��e�t� in��in�a�d�o d:�:� t�e�.-..��.��_::�_��:.._�:_��:.:�;.:._=.::�.::.:., �\�ql�\��ll;;l�;r�'i:lr�(�l:iÜ I��::\��l���l�)�'�:<����?� Laborat6�i?nic:. Análise.

Inado de Henrique II, Metz ce-

O F 1
nua ii espera de solução". A r-eu- Consult6rio: rua Felipe Sch.

rane tI"reur ataca niúo durou hora t' meia, tendo hu- rnídt , 21 [altos da Casa Pa"Iebrizou-se pela heróica resis- « -'» • vido ])I'oleslos súbre a atitude do raisoJ. das 10 30 eis 12 • dcs

Itência de Francisco de Lorena, PARÍS, 18 (U, P.) � "Franco é um agente de ligação en- Depnlal11l'nlo de Preços. Soube-se 15 às 18 hs.
duque de Guise, que, à frente qlle () deleg:H[o colombiano propôs Residência: rua Visco de Ouro
d 8000 h

tre os ditadoTes e chamou seus amigos fascistas e nazistas para rC'jei,lar a regulamenlaçâo do De- P t 64e apenas. omens, con-
assassinar mulheres e cria'nças em Gernica, e agoTQ. quer par- narlallll':Jtn c(\ntra I) allmenlo de Fone: ;690tma�uaIl Iseguiu não só resistir durante
ticipar da vitória do 1twndo lim·e". Foi esta a acusação que o preços, ])orél11 [) delegado de Hon-

_75 dias aos assaltos das tropas jornal francês "Franc-tireur" dirigiu hoje ao chefe do govêrno duras lüio concordou, rlee1arando -----�-�,�-��-��-�,�����
hispano-alemãs de Carlos V, quc a .Julnla nfto <le\'e imiscuir-se A Aeronáuticaespanhol, ao cenSUTW- o reconhecimento do fJovêrno de Espa- .

I E I I(perto de 60.000, comandados l'111 assll,nlos Internos lOS • slac os de apo's guerranha pelo govêrno de De Gaulle. Acrescentou o referido jornal ClJidos. SOllbe-se tannhém que o rc-
.pelo .

famoso duque d'Alba)
que "a República Francesa, nascida da Resistência contra o presc'nlanlc do Dl'pal'lame,nlo de I CJ;ucago, 18 (U. P.) - O pro�mas ainda obrigar o inimigo a
fascismo, não quer ter nada com Franco, nem saber nada de l�sl.ac�:l l'x]llic�u aos r!elcgarlos «til' .ieto anglo-nol'te-americano ca-

levantar o cêrco. Poderosa:men-
seu regime". :1, pr,ojloshl,p.ar<J CJue .jossem,concc-,nadense para a regulamenta-t f t'f'cada dUI-ante O perío rI'ld()s subsldws nas 1.Jll'}lorçoes ha-I -

d t
'e ar 1 I -

..--_..... ................-._-..-......_............_....-_.......-_---.............._--_.._ via sur.qirlo dUl'ante as dicussões,ç� os ransportes aereos no
do da revolução e do império,

g ;.:asal LOJA DAS CASEMIRAS lue ti i'�ralll eOlllO l'eslütado o l'e-I apos-guerra passou para o pIe-Metz t�H'nou-se uma das pri- �lllam('nloj)�;n·.a "s,r !uantel' o ní"c]" I ná:io da conferência de aviaçãomeiras e mais famosas praças reconciliou-se i
o mais. vari�do sortimento . que h<�\'la Sido �ru:ormadc: de que CiVIl. A sub-comissão de segu-fortes da Europa. Em 1870, nos I Nova Iorque, 18 (D. P.) - ;de. casemlras e en?ontrado na .JS ryle.rldCJs S�lhSldlOS nao. eru�1l1 rança aérea recomendou a

't P 't 'd f" !Lola das Casemlras - R'Ua ;)OSSlY('IS, Clll \'l'l'lude c!a:s atuaiS ]r1sl . -

'

.lSeus arreaOl'es, ravaram-se as, 01' mu uo acol' o, Dl suspen- J
.. ig(\l1t('� nos Esbados Cillioos. A cna9ao de um conselho lnter-

batalhas de Berny, Gravelotte 'sa ontem a ação de divórci.o lcons.
Mafra. 8-A

;Ul1ta Intl'l'-Amcrieann do Café re-.naclOnal f>ara passar constan-
e Saint-Privat, e em seus mu- contra o grande magnata boll- ,c;i,vl'tl sl1Sj)t'nc!cr a sessiio alé .u I te revista a todos os aspectos
1'os ficou encerrado o exército viana Antenal' Patino, O

pro-I ... ;�,],()Xl,Il:r1 �e�lall�': (Jlla}�:.do sr �el�m- do progresso aeronáutico que'de Bazaine, qU,e, após um sítio �es�o foi propos}o em fevereiro As invençoes \<I\[)P�{�� C��,l't:p�����n����o e:��;ia�l�')C��1 possam exercer i�fluênCia sô-
de 68 dias, capItulou. Anexada, ultimo pela esposa de A:1tenor, • J\ • DepartullH'lllo dP Preços. j bre a segurança aerea.

������n��i�l��e�o������� �� I ���������ca�o�r;;��aÍl��a e�� brltanlcas _-_....-_.....-_........._...-.___....y_.... __ ...... _..._.........-_ .._.-.
'

Francfort, Metz viu o seu pode- tinto rei Áfonso XIII da Espa- Londres, 18 (D. P,) - Os re- Manifest� ça-O de mulheres alema-srio militar ainda mais aumen- nha. Os cônjuges se reconcilia- presentantes cDnservador Mol- (;
tado. A zona fortificada esten- ram e agora residem muito fe- ison e o reformista Tory diri- ZURIQUE, 18 (U. P.) - Os alemães evacuaram completa-
deu-se até a antiga fronteira dizes no Savoy-PI�za �Iotel, d.e I giram hoje um apêlo ao govêr- mente a cidade germânica de Treves. Esta informação foi di
com a França e era, na expres- Nova Iorque. Patmo e herdeI- no britânico. Querem os dois fundida por viajantes chegados hoje àquela :Cidade suíça. ou
são de Bismarck, "uma pistola 1'0 de uma fortuna calculada parlamentares que "se adote tros viajantes divulgaram que em Manneheim, na Alemanha,
carregada e encostada ao pei- em 500 milhões de dólares, ou atitude mais severa para pro-,milhares de mulheres realizaram na semana passada imponen
to da França", Em 1918, os sejam 10 bilhões de cruzeiros, teger as invenções britânicas: te manifestaçào cDntra a guerra. A "Gestapo", porém, inter-
exércitos aliados, sob o coman- mais ou menos. no ultra-mar".

.
veio, castigando de forma sangrenta as manifestações.

,do do Foch, preparavam-s.e .--- ......-- -.---- ........,,,
- ------

_
para iniciar o assalto contra o Churchill P FESTAS DE Y..IM 'DE ANO,campo fortificado de Metz e o ara as .[' a
"dia D" dessa ofensiva era ,o denunciou S PERROdoze de novembro. O armistício CA A NEsalvou Metz do assalto. Devol- LonclreR, 17 (D. P,) Na

vido à França, com a Lorena, Cúmara dos ConlUins, C'llurchill

pelo tratado de Versalhes, o dennne:iou os assassil1o:,j de
Icampo fortificado de Metz foi 10]'(1 M oyne eomo "ba nclo1ei.

incluido no sistema de fortifi- l'OH dignos da Alemi1nha l1a-

, Cações da "linha Maginot" e, zista", advertindo tIne II can-
,

eg-undo parece, desde a ocupa- sa do sionismo sofrerá golpe

I' ção da Franca, em 1940, pelas irreparável, se as atividades Rua Conselheiro Mafra, 17
��as do Teic�ro R�c� o p� extrenti�as pro$esuhem, �������_�_������������������������_����

o JL\IS A.NTHW mA.RIO HF: S,\YL\ (',\,'!'ARISA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas aS

vendas à vista, durante a 2a• quinzena de novembro e todo o

mês de dezembro. Ótima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,

além de camisas, r;ijames, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eliminada dos mares a esquadra alemã
Londres, (Via aérea) - Com � A esquadra da Alemanha ce não terem os alemães feito

o af�ndamento do couraçado
1
acha-se reduzida a poucos cru- qualquer tentativa para repa

alemão "Von Tirpitz" a R'AF! zadores e destroieres engarra- rar o "Gneisenau", embora esse

desferiu no inimigo um golpe I fados no Báltico e que jámais navio fosse danificado por
cujos efeitos serão sentidos até! poderão tornar-se um proble-! bombas aéreas e minas em f�
mesmo na guerra naval do I ma para os aliados. Dois porta- I vereiro de 1942. A eliminaçao
Extremo Oriente. aviões de 19 mil toneladas, cuja! da esquadra de batalha alemã
Para todos os propósitos, a quilha foi batida em 1936, não', foi realizada 50 por cento pela

antigamente poderosa e.squ�- fizeram seu aparecim�nto em Real Esquadra Britân�ca e 5,0
eira de batalha alema fOI

am-l parte alguma, duvidando-se i por cento pela Real Força Ae

quilada. O "Admirai von Tirpi- mesmo que tenham tido sua I rea Britânica. O couraçado
tz" com um deslocamento de

I construção completada. A úni-.i "Bismarck", irmão gêmeo do
45 mil toneladas, armado com ca unidade naval alemã de: "AdmiraI von Tirpitz", foi
8 canhões de 15 polegadas, co-: maior vulto era o cruzador de) afundado ,no Atlântico pela
mo armamento principal, e I batalha "Gneisenau", de 26 mil! Real Esquadra Britânica em

protegido por espessa .blinda- i toneladas. Todavia essa belona- maio de 1940 após uma perse
gem defensiva, mantinha em ve, segundo às últimas infor- guição que demonstrou plena
águas européias algumas uni-: mações, encontra-se em parte mente o poder naval britânico.
dades navais aliadas, que po-: desmantelada no porto polonês O "Scharnhorst" irmão gêmec
derão agora ser desviadas; de Gdinia, o qu�l desde, os P2,-1 do "Gneisenau", foi af�I�d3:do Ipara reforçar a grande esqua-; sados ataques aéreos allado� a i pela Real Esquadra Britãnica l
dra britânica que está sendo: base de Kiel tornou-se 0_ prm-j ao largo da costa norueguesa I

concentrada no Oceano Indico I, cipal centro naval alemão. 'quando tentava atacar um I
para �ealizar operações contra As, últimas fotografias aéreas comboio para a Rússia, em de-I
o Japao, ��bllcadas mostram que par� z€mbro de 1���_, _I
T ENH A J U I ZO ii: José Victor Garcia I

guarda-livros diplomadoi

! e nco r reqcr-ae de todos os

serviços atinentes
à

con

tabilidade em geral.
Rua J()ão Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

TEM síFiliS OU REU.

MATiSMO DA MESMA

Não abdique jamais das honras que .1 fina AgI,.
de COIC,lll,l Caby pode dar-lhe ..• Use-a p.ira

fazer valer seu poder de atração pessoal,:, Revelando
todo o encanto de sua personalidade, a r\gu.l de

Coloui.i Gabv lhe dará triunfos inesquecíveis,
, .

onde quer .que a Sra. esreja . .. Rica de tr.!gr,lnc"l
e qualidade, a Água de Colônia Gabv põe uma

nota de sonho e encantamento na sua

personalidade ,. Adote-a, pois. • 'ir'• �-

• \f. / "

•
. \.,_

'�\"/03'fIí ��\it-::'-' '(Hl!\\

�r�.��AGUA� GABY �),
COLÔNIA ,y:f

... RCCl ele lIfjlcíl1tJlO e (J;aJélaaé
Dep. Prop. llCAU

ORIGEM? USE o po·
30 V· -20

!'\oOi .,_..;.w_- ...........,_.w .....

CONHEÇA TAMBÉM ÊSTES PRODUTOS GABY:

LEITE GABY - que nutre'� CREME EVANESCENTE I�,
e embeleza Q pele. (jj'j! ?:"B:ufu• O

:rOletor
de _�

PÓ-DE-ARROZ GABY-

�
ROUGE GAIlY - em 6

em 6 tonalidades: - li. to ns r- Mondarine, Ge- �Srol1co,Havano,Raquel, rânio, Carmin, Grenatl �.
Ocre, Natural e Rosa. Confuaion e Vif,

PULAR PREPARADO

I
I.

I
._--�

JOSE' MIGUEL
Avisa a seus fregueses, amigos e a público, em

A utítude da Argentina
wa.Shing.ton

- (Intel�-Ame- de proibir que navios americ�- Dactilógrafarícana) -- A conferencia do I nos toquem em portos argentí-
Presidente Roosevelt com a i nos. Tal medida não foi

apre-,
Precisa-se de uma, que te

imprensa, ventilando a atitude! sentada como sandâo, mas C?- nh,a .

agilidade. Carta, do

da .Argentína, forneceu um mo um ajustamento necessa-j pr9prlO punho, para ESCRI, I Precisa-se poro todo o serviço (cozinha, copa, arru
util es�larecimento sôbre a pi- rio às ?ecessidad�s e economia! TO�IO, dirigida a esta re

I moção, tratar de roupa. e tc.) para casa particular
lítica americana, segundo um argentma. A Gra-Bretanha, e I daçao. !Ov.' 7 de pequeno família, em S. Paulo. Paga-se bom
editorial do WatShington pos,t, nã� oSfEsta�os UdnidAos é °tpri- P�r·ow�·u--r-a-"'-s'e�-;:;;;;-:;-;-;;;� ordenado. Cartas com referências etc. poro «S.H.N.»
O esclarecimen, O e�'a necess�- melro regues a, rgen ma,

u .. alu ar, de pre Rua João Florencio, 111 S. Põulo. Irio diz o refendo Jornal, pOIS Apesar de tudo, fOI uma salu- ,

t gd íd d'
_.

fiei bli t d têncí ia efícíêncí rer encia no cen TO a Cl a e.
OS artigos nao o ICIal.s pu ica- ar a ver encia, cuja e iciencia

P 1 f'lh I f
W díd I' d' . ara casa sem 11 os. n ar

dos pelo 81'. Sumner elles, pode ser me I a pe a !TI igna- ,,-

.

R d
-

J M S ::"'"

--------------------------""11deixaram os argentinos indecí- ção despertada em Buenos Ai- m açoes nesta e a çac, a

15 .7 I. Fornituras e utensílios para ourives e relo] oeiros
sos quanto à real atitude amerí- res. Os ingleses estão inteira- v

cana. Aaora ninguem pode mente prontos para se unir co- Procura se
uma casa para

mais ter dúvidas, O Presidente nosco na aplicação desta espé- ...

alugar. de pre
HooSeevelt está inteiramente cie de pressão, caso haja neces- ferência no centro. Até 400

de acôrdo com a determinação sidade. A declaração do sr. Ro- cruzeiros. Informacões nesta

do sr. COl'dell Hull de fazer osevelt deixa o fato ínteíramen- redação. 10 v» 7
com que a "olique" reacíona- te claro e deve ter levado os ar- .... -.....-----.......- ..........,..,..,.---..,.

ria dos coroneis na república gentínos a refletir sôbre a pro- Máquina de costura
vizinha assumem uma atitude paganda do Eixo segundo a

clara. qual as nossas fôrças estão di-
A determinação do sr, Hull vídídas no que diz respeito ao

foi demonstrada pela decisão seu país.

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa POlltal, 37
Filial: Cr-esciúma

Rua Floriano Feixoto, s/n (Edil.
Próprio), Telegramas: "PRIMUS"
Agente. rioe principai. municipiot

do Eatado

I
L.

geral, que mudou seu estabelecimento do rua

Padre Miguelinho 40, para a mesmo ruo,

Nos 17· 19 (baixos do CINE ROXY)

10 v. - 4

Vende-se uma. de pé, nova,

por Cr$ 1.700,00. Ver e tratar
com Plácido Mafra, na rua

Felipe Schmidt, 34. 5 v.-4

piâ-no
.......

iJsãd·õ
...·��ww 1

•

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tTS
Ifo� • am..h.I .cr' .... preferida Compra se um, estrangeiro.

Jtrtta••••eIo..... <MtrllJl&'eIr.. - Bomeopatt.. - PerfaJUi'Iaa -

em bôas condições. Otertas, por
ArtICOll 'fI 1IoM'IICba.. F

........_ • exala ob--.-••ct••0 I'e(leltllArl. m4QIOll obséquio, ,8 • C., aos cuidados

I
........ .__...........,........"'!

.

da gerência do eEstados.

I L�rs�Mli�E'�� .Bb���O I �����-"

!I.i De cons'trução especial. III ���d!O��.-P��I.".. . =FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA 1
baldio e 'J metros, mais oU me-

I..
.

no. (ou dois que tenham, 110 to- I
� Av D. Pedro I, 1219 -- Tel 3-0777 _. sAo PAULO. ! do, &5110. dimenstio). lniormaç51!t!l1
e ne�tq ndQçiio.· 10'110 i ;.....* 1.... _

DUAS EMPREGADAS COMPETENTES

Ba lanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Ternos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra'

tear -- Cordas, vidros para relógios. etc.
Preços e prospectos com a CASA MASETTI
Rua Sernir.ár io , 13! - 135 - São Paulo.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira·& Cia.

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

PRI:MIO MAIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo is to por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Amanhã� domingo_--Tradicional Soirée Mignonné,
às 20 heras. Dia 25, sábado, .- Encerramento da campanha

Natal da Fôrça Expedicionária Brasileira.
--------------------------.--------------------------------.--------

Bandeira do Brasil[��; SO����..
AN lVERSARIOS

Desfralda-te! Sorrí-rios, orgulhosa de
t(;US filhos! Estende-te Como asa enorme

19 de Novembro

que nos é teto. e recebe, neste dia todo

teu! as homenagens sinceras. que 1c con

sagi-arnos
í

Orgulha-te. sim. dêstes teus filhos. c.

ainda mais, nesta hora, em que te nave-
1110S de defender das ousadíns do in imr

go covarde. e. se jn cctso, sacrí ücar até
a própria vida, em holocausro ao Brasil

querido, cujo figura tu cstaru pas. Pois.
asstrn, corno souberr.os esmastar cJestclni
da e heroicarnente os crapu tcsos "At-i
Ias", que, por tantas tantas vezes. te in
su ltaram, assim o havemos de fél:tcr cm

qualquer momento. dispostos, sempre, a

lutar pela tua integral hOTI1'a c sobeia
n ia ! .

Serás eternamente grande, e perrna
ncccrás incólume de indignidade! ...
Nestas horas m0111en tosas que nos afli

genl, nesta luta sangrenta C1l1 que esta
IDOS empenhados, urna única e indisso
luvel confiança nos conforta: a ela vi
tória final. Certeza temos dela. porque o

frêmito e o lampejo ele tuas dobras ao

vento c ao sol, são os seus chtspos e can

tos suav issirnos ! ...

Bandeira imortal do meu Brasil!
Continuarás serena, bela e altiva, a

drapejar nas brízas regeladas destas pla
gas sulinas. onde havemos de glorificar
te sem f irn

, e cada vez mais t .

(! reluzente, sob o azulado firmamentoA srita. Míriam Dutra Calado
festeja hoje seu aniversário.

Foz anos hoje Q sro, viuva hau
ro Lobo Klaes.

Decorre hoje o natalício da sro .

Fro.ncisca Brasil.

IolondaFoz anos hoje a srita.

Konder Fleischmann.

DO

Nesta dota ocorre o aniveuário
da srito. Evelina H. da Veiga.

Hoje fa7 anos a srita. Maria da
Graça Silveira.

Decorre hoje o natalício do sr.

ten. Manoel Clemente de Sousa,
da Fôrça Policio 1.

o sr,

pilssor
Arlindo Pinto do Luz vê
hoje sua data aniversário,

Hoje foz anos o

Alberto Natividade.
jovem Carlol

o menino Paulo Goulc;.rt faz o

no. hoje.

o ESTADO Esportivo "Salve! mil vezes ó gentil 'Bande ira.
Pura. fagueira. fulgurante. audaz t
Salve! nas ondas e na firme terra'
Salve I na guerra e na rosada paz!·"."

ALTO, BAIXO,
MAGRO:

o
TIRADENTES 7 A

UM

João Alfredo Medeiros Vieira o
Decreto estadual de 13 do

O t d dí mês em curso mudou parapOVO san o o la "Escola de Educação Física do

I d I d Estado de Santa Catarina" o
e en e-se s. ROMÃO, PRESBÍSTERO E nome do "Curso Provisório de
Rio, 19·A N- Começou a fun� MÁRTIR -Educação Física de Santa Ca-

t•
cionar a primeira cooperativa ar t ." J'd I d'

ganizoda no gênero. em todo o Bra Foi este santo natural de An�o- ,arJlua , l'econ 1eC1 'Ü pe O e-

sil. Trata-se duma organização de quia, a ai exercia o mini.teria 50- ereto federal n. 7.366, de
. moradores dum bairro _- o bairro cerdotal, quando estava no auge '10/6/1941.
I! do Meyer -- um dos mais populo-

a per�eguição con�ra os dísctpules
, , _.,..

sos desta capital. e que dispõe de 1
de Crl�to. No onsre de enV10r pa-

Na C. E. S. P. E. _ l'lla Feli-
10. V 10 todos os recursos. sendo excelente-Ira o ceu almas santa.s que lou-

'_' .. ,
, ,_ mente servido por trens .létricos. vali8e� c:: Deus, perco crao os ccans- pe Schmidt n. 36 - foi aberta

DIA b+ndes e várias linhas de ônibus. sos crãstê os exortando-os a cons inscrição no concurso de pro
Em conseqüência dessa coopera ti-

tancio da f�, e logrando �ue mui,
yas para provimento em carO alostrim e a varíola mo riifes

170 passam os moradores do Meyer tos aborrecessem a sua VIda neste

tam.�e, ,na pele, :t;0r uma erupção a ter carne, ovos. legumes. tudo. mun�o para viver venturosos, no gos de Auxiliar de Inspetor de

I
conshtulda,�e maculas (manchas) enfim, nos seus armazens próprios, etermdade. Sabendo do que se Fazenda, do Quadro Úniea..do

LELÉCO EM vermelho-pohdas, que se transfor-
sem os inconvenientes das longas passava, o governador da cidade, Estado, padrão I (Cr$ 700,00),

FLORIANOPOLlS ma� em pópu�as vermelhas e �m I filos e outras cornpl ícccões, �lém d.enon;inado Esclepiades, mandou a qual permanecerá aberta até
A h _ -'- ente em nosso segulda em veslculas claras e pus dos preços. rnois baixos que em

chama-lo. Incomodado com as
c a se. novorn

I tulas amarelas 1 t d R - 0 próximo dia 11 de dezembro.
co ital o destacada «entraineur» _ '. ..

outros pontos. po avras san as e .ornno, man '\
Pt 1> CId C Ra Essas lesoes daixo rn cico tr-Izes

"
dou que lhe quebrassem os dentes *

con erruneo
1 or"Los l'

e
..
ampos

'01 I profundas. características, que mar-

"

e arrancassem a lingua. e o envíou
e eco nos mel 1 Vai ser construída uma nfl<n,-

mOI'J.ot?opudar E' t d 'C mo sa
t aom a pele para sempre I para o carcere, onde morreu a 18

�.�

bPebo lS lLcollI, o S Q o; .

°

Bl -I Livre seu rosto das horríveis mar Farmácia de plantão I de novembro do ano 310. te sôbre o rio Itajaí do Oeste,
emas, edeco permanecl0�'�Pic�' coe do aJastrim' e da varíola, Estará amanhã de plantão a na localidade de Laurentino,
menau on e preparava o 1 •

�ubmetendo-8e à vacinação anti· Farmácia Esperança, na rua Ocn- J Santo de Domingo município do Rio do Sul.

AVAl X CARAVANA DO AR I voriólica. SNES. si!lheiro Mafra. SANTA lZABEL, RAINHA DA '-'

F HUNGRIA Os reservistas da Armada deA grande pelejo que se aproxima !,.4�a seuentre dilllcutidos comentários. mar U" .

A pompa e fausto da corte real J a e 2a categ-OTi1as, das classes
caró por certo mais urna página

f M
-

Anuncl·o
da Hungria. em que Isabel nasceu ele 18 a 44 anos, isto é, os nas-

soberba nos anais esportivos da E ULSAO DE SCOTT as joios luzidos galas da Turguia ddos ele 10 de janeiro de 1900
cidade, em que nasceu foi educado de9de

Avaia(1os e caravaneiroll serão os
a maneira mais faeil e se-

no
cs quatro anos como destinada pa. a. 31 de dezembro de 1926, re-

lério. contendores de domingo pró' gura de tomar-se o legítimo ra a esposa régia' de Landgrave, ".identes neste Estado, devem
ximo. O Avai, ostentando o hon·· óleo de fígado de bacalhau nunca exarcerarn sobre o seu .ni- {'on1parecer, O mais tardar, até
raso tl'tulo de lider-invicto, enfren I

ESTADO mo o mais leve dominio Vivia só OdI de dezembro próxim'O, à Ca-
tClrá o destemido qua-:l�o da Base e caridade. Aos vinte anos de ida·

Aérea. que tudo farei para quebrar __ _

de perdeu o marido; seus bens fo· pitania do.s Po�tos, afim de en-

a invencibilidade dOI azurros - rom confiscados por seu cunhado, tregarenl pree.nc.hiQ:a, a "fich::t'
chegando ao ponto de pedir esmo· �e apresentação", c'Om a ca
la de casa em casa. Alistou-se na derneta de Reservista, paraOrdem Terceira de S, Francisco.
Quatro anos da mais rude perse- lhe ser aposto 'O compe.telIlte
gUlçaO pareceram, aos olho.. de "visto" nos dias lliteis das 9 às

: Deus, infinitos, tendo-a chamado 11 horas.

100 gozo da eterna glória, a 19 de
1

novembro de 1231. i
Horário das Sa'ntas Missas !

I

para Domingo
Catedral: 6, 7, 8 e 10 hora5i.

I Novena: às 19 horas.
'Em dias da semana: Missa: às

7.30 horas.
Igreja de S, Francisco: 7 e 9 horas, I
Hospital de Caridade: 5,30 e 8 hO.,ros_

Puríssimo Coração de Maria (Par-

!to): 8 horas.
Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas. w·_·-· ..." .................. - ..........._ ..

Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas. :---------------
Igreja de Sto. Teresinha: 8 horas;

I
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. I

Saco dos Limões: 8 horas

IGinásio: 5. 6, 7,30 (só alunos) e

I 8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas'

. Capela do Abrigo de Menores: 7

horas. (todos os dias)_
Trindade: Matriz: 7,30 horas.

,

Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 e 9,30 horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

AMERléA 1 x PALMEIRAS O
Na partida realizada quarta

feira última na cancha do A

brigo de Menores, entre o A·

mérica e 'Palmeiras, em disputa
de um troféu, saíu vencedor o

América pelo score de 1 a O.

O quadro vencedor estava

assim constituido: Chadinbo.
Cazuza e Teodoro, Neném. Ba

einho e Jairo. Nandinho, Ma
tias, Milton. Lolodo ;_ Lamar

que.
O tento

intermédio

AVISO
o dr. M. S. Cavalcanti
reassumiu sua clínica

o PRECEITO
foi conquistado
de Lamarque.

pOI'

o proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua

dis tinta freguesia que dispõe de manicuras,
paro atender, com preshza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas
marcadas, no prédio do Salão, n. 21. na Praça

15 de Novembro -- Telefone, 1696.

Mina de 'chumbo

do

., , ..

com lDI«:IO

paracigarro

IEcos e Notícias I

o

CASA MISCELANEA, distrí·
I.midora dos Rádios R. C. A

I Victor, Vávulas'e DiSCai.
i Rua C' Mafra I 9

A coletoria estadual de Fl'O
rianópolis cobrará, durante o

corrente mês, o imposto terrí
torial referente ao 20 semes

tre elo atual exercício. Os con

tribuin.tes que não satisfizerem
os seus compromissos, agora,
poderão fazê-lo no mês vin
douro, mas com multa de 205�'.

o professor João dos Santos
Areâo, inspetor das escolas
particulares e nacionalização
do. ensino, foi nomeado, em

virtude ele proposta do general
Llcitor Augu.sto Borges, para o

cargo de Delegado da União
dos Escoteiros do Brasil em o

1l0SS'Ü Estado. Santa Catarina
razia parte, até há pouco, da

I Federação de Escoteiros do
Paraná, da qual foi agora des
membrada, ficando, assim, tô
das as tropas �scoteiras aqui
existentes, diretamente subor
dinadas à Delegação chefiada
pelo professor .T. S. Areâo.

'*

HIXIR ,Dr H�bU[IRt

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialiata em

consertoll (lIerviços garanti..
da.) de

Máquinas de escreter.
de calcular. de costura.

registradoras. etc.
Juntamente com a "Ofi<:ina
Electro·Radio E N A L DA."

Rua Con.. Mafra, 79

Serviços garantidos!
30v ••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ,\�tSO{/q.?s Rua João Pinto, D. 25
� �_.� t2:. (Em frente ao Tesouro do Estado)
� _� I Florianópolis
nnÁTOno PRTOLOGICRS

Telefone 1448

Farm. L. ua Costa Avila

Exa�e5 ,Anátomo.patolÓgicos. Bacteriologia
DIa�noilt�co precoce da gravidez. Autovacinas.
Soro.dIagnósticos
Hematologia

Ultramicroscopia. I
Coprologia.

Química sanguínea.

I
Análises de

urin-...o.Serviço de tranilfusãó de sangue. Vacinação an ti-diftérica

A. ,. '.
(CRUPE) com próva de Schick .

. nahses .quImlCas de: FarinhClil. bebidos, café, mel. águas po td
vers e para usos industriais (fecularías, cer v aj c r-ios j,

1Q500.000 automóveis sacrificados
.

Vvashington - (Inter-Ame- "não essenciais" está se verití

]�l��:na)_ -- Um forte .ir:�icio da
I

cando. Com excepção do racio
(OXUGnsao dos

_

sacrifícíos de narnento para os carros de ..

gU,crra �ue estao s,endo J�itos 1942, não existem máquinas
peJ.o. povo �os Estados Umdos, que garantam o abastecimento

n� �l:er:te ll1.t�rna, existel:um ae carros para os proprietários
reratorio of'ícíal do governo não essenciais".
mostrando que "mais de 4 mil
automóveis por dia estão sen

do transformados em ferro ve

lho, abandonando as estradas
definitivamente. calculando-se
um total de 1.500.000 automó-
veis em 1944". •

O relatório, publicado pelo
Escritório de Informacões de
Guerra dos Estados' Unidos,
acrescentou que as reservas dos
automóveis particulares agora
fóra das estradas são calcula
das em 650 mil carro" em mãos
de negociantes ou encostados,
de propriedades privada; e, no
fim de agosto, vinte mil carros
novos de 1942 ainda não esta
vam liberados.
No fim de 1944, o número de

carros de passageiros particu
lares em circulação deverá ser

de 23.750.000 carros. O Escri
tório de Transportes de Defesa
dos Estados Unidos calcula que 3'

20 milhões de automóveis par- 4'

ticulares dirigidos pelos seus

donos constituem o mínimo es

sencial para a economia civil

do país.
De ordinário, acrescenta ain

da a mesma repartição, o ex�

cesso de 3.750.000 carros que
ainda estão rodando é necessá
rio. mas como estão recebendo
uma solicitação demasiada de

trabalho, desaparecerão até o

fim do ano.

"Em conseqüência, uma con

centração gradativa de bons
carros nas mãos de pessôas
",_-,,,,,,,,,_-......_-------....-

..._---�_........---_._.. �

HEMORROIDES
niiP ''''''4 múis
este lSPf(/F/CO T.f?AZ,
ALIVIO inetneto!

.fJ'
A ação benéfica da Pomada

Man Zan, preparada espe
i cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é írne

diata, alivia as dõres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes hem e r

roidaís. A venda em toda,

as Farmacias em bisnagas
com eánula especial para

facililtar a aplicação .

....
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Q I m tlllliD!� lJllI!II Wil�2m fllllll

Camisas, Gravatas, Pijarne
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - Ruc C Mafra, 9

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

l' Joseph
na última

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

DO DI

CINE )

HOJE "0,1:

A's 4,30 e 7,30 - 2 programas diferentes em virtude de o li!

me NO QUARTO ESCURO ser impróprio até 14 anes.

s:« 7,30 horas
l' - CINE JORNAL BRASILEIRO 3x27 (Nac. Coop.)

2' - A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
-- GENE KRUPPA E SUA ORQUESTRA (Short Musical)
- FOTOGRAFIA NO FUNDO DO MAR (Short Esportivo
5' -- NO MUNDO ARABE (Tapete Mágico Colorido
6. -- A LAMPADA DE ALADIM (Desenho Colorido)

7' - BLACKOUT NO GALINHEIRO (Desenho Colorido)
8' - ADORAVEL INTRUSA, super filme cômico rema ntic.

musical com Judy Canova, Jerry Colena , Charles Butterworth
Bob Crosby e sua orquestra

9' - MONTANHA MISTERIOSA, f' e 2' episódios
com Ken Msynard.

Preços: Cr$ 200 (único). Geral 1,00, Livre de Censura

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância!. ,Qlif't,i;;J(f-!>,

� !1iPf�' , �'\

E grave êrro Você admitir que o calor ex- �''j"'
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decoro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFA·IA·
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cotando, com notavel: perfeição, ternos leves,
cômodos, disfntos.

�"'.1fT��/ -

I
I

Quer vestir-se comI.
i

contôrto
I

, e e!egância?
I

Procure Q

'1 fiLfAIATARIA
MEllO

e escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

3v 3 I·
Dr a Guerreiro da

Fonseca
MÉDICO

SAB�DO

A's 7,30 horas
L' �. NO QUARTO ESCURO. com Preston Foster, Patr ici

Morison e Albert Dekker
2' ._ ADORAVEL INTRUSA, com Judy Canova, Jt'rry Colonoa,

Charles Buterworth, Bob Crosby e sua orquestra
3 - MONTANHA MISTERIOSA, l

'

e 2' episódios,
com Ken Maynard

4' - CINE JORNAL BRASILEIRO (Coop. Nac,)
Preços: 2,00 e 1,00. Imp. 14 anos ICASAII

Procura-se uma, no centro
da cidade. Informações,

i por obséquio, à rua Cons.

A's 7,30 horas I j Mr Ir a, lO (Radio Philips).
Cotten, Anne Baxter, Dolores Costello e Tim Holt 11. �

exibição de produção do ORSON WELLES, espeta'
cular , diferente, que não será esquecido:

SOBERBA

CIHE «IMPERIAL»

Reiniciará a clínica em

_Florianópolis - Palhoça
e Sto . Amaro, em

Agosto de 1945

V .• 2

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

-

CONCURSO
DA

4lfaiataria Britto
Com relação ao popular
concurso aber to peJo seu

estabelecimento, cujo prê
mio é um terno de case

mira. o proprietário infor
ma que, se por ventura

houver qualquer EMPATE
J entre os coneurrentes, faro

se á um SORTEIO entre
os que acer tarem.

Rua Tiradentes, 17
"' , ;u IlII§�..;;

THE LONIJON & LA�(JASHIRE lNSURANCIll

SEGUROS
'fBE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramo., 1.

Convidamos os srs. Comerciantes a

v�sitarem, em nossa sobre-lcie, .a exposi
çao de

S�DAS, com ricos e modernos padrões,
LAS, próprias para vestidos e casacos, I
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-cheqedcs des melhores fábrica s
do p*iís.

7'. _- ."! -.t .... ..�, "
.. ''J[" "�,

2' - A SINFONIA DAS MONTANHAS (Nac. Coop.)
3' - GENE KRUPPA E SUA ORQUESTRA (Shor t)

4' - A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Irnp, 14 anos·

____________
-

.
•__� & ""." U ."1<7'..-

•

�_w.....,.,J' _ _.._...,.",._
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INDI.CADOR MÉ.DICO

DR. GEB"ARD "ROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIHAMA (JIAMÓNIA) - Santa Catarina

__
--- ,---

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

L'Ul'80 ., Aperfe1-eOamento e Longa Prãtica no Rlo de Janeu-r.
'.

t}{,�"lJ '-TAS
- Pela manbA: dJarlamente du 1O.3Cà.12 h•• à tarde excepto ao>

..ball .... d•• 111.30 ... 18 hora - CONSULTORJO: Rua JoAo Plnto. '1, -"..<1" -.

,oP": 1All1 - Re8ldêncl.: alia PreIIldent.e Coutinho, ,..

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

DR. SETTE GUSMÃO
UH:FE DOS S8RVIÇK'S DE TISlOLOGIA DO C'El'\TW) DE; S,·',' De L DO

HOSPITAL ")'[ER�U RAlITIOS",

Curso de aperfeiçoanlento no Hospital São Luiz Goriz.aga, de Sil'.} �alllu -- Bx�e::;��,

giál'iO elo instituto "Clemente Ferreira", de Sao Fall!O - EX-lTlt:'llko hn€l"llo {"I_

Sanatório de Santos, em Campõs do Jonlilo. ,

C] l'iIC:\ GIi:Rt\I,
- IIIAGXóSTICO l>KE(,OCJ� Jj, :I.'I�AT,nIESTO E";"J.;('ULIZAf)(l

, ,

DAS DOEXÇAS .00 A_PARi!.:[,HO Hf;�l'mA'l'úI:lO.

CO:-;SlILTAS: Diiiriamente. das 3 às 6 noras. CONSULTóHl0: Hu'Cl vitor !\le'l't:.le., 1 -,
. ,

RESIDi!.:NCIA: Rua Esteves Júnior, 1<15 - Tel. 742.

WENOHAUSEN
(lJlplO'wado pela F'aculdade Nac. de Me<:tldna da Universidade do Brastl)

llX.tnterno no Serviço de Cllnlca Médica do Profes�or osvaído Oílvelra. medíco de

Depar-tamento de Saúde

t.:l.Il'1ICA :atelll!;A - Moléstia.. Intel'laa� de adulto. e ertança •. CONSUL1'úIUO

• IUOHWItNIJIA: Rua Felipe Schmldt n. 38 - '1'eJ. 812. CONS{l!,TAS - nas 16 àM 111

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

El!peclalista, assistente do Professor Sanson do Rio d ... Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. das :I à. II.

Rua Vitor Meirele., 24. Fone 1441

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
DOI St'rvlf,;o8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e HfI!!llltal

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
co�sUlJl'óRI0: Rua Nunes Machado, 1 (Edifício S. Francisco), tone 1.44011

Consultas das 10 às 1� t: das 14 ás 15 horas

HESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 78:1

CLfNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGA."ITA

DR. BIASE FARACO

Baixa o preco
da batata

( Porto Alegre, 17 - O supe
I rintendente da CAERGS disse,
rereríndo-se ao preço ela bata

ta, ter este S11 bido até Cr$ .. , .

(iO,OO. Na ultima semana, po
rém, em consequêmda das en

uadas do produto de varras

Donas produtoras, o preço ha

via caído para Cr$ 4G,OO e até.
mesmo, Cr$ 40,00, Anunciou,
ainda, perspectivas de nova

baixa. O eonse1h811'o Adi lio

Viana propôs que o produto
fosse tabelado, sendo a. pro

posta discutida com anima

ção, vortrícando-se até empate
na votação. () presidente,
usando do voto de Minerva,
optou pelo não tabelamento,
visando maior entrada <10 pro
duto e maior cleclíni o de preço,
------_.---------

... si preparados com
a saborosa Maizena

Duryea. Sopas, pudins e

demais pratos preparam-se
facilmente com Maizena Duryea
e ficam mais sabo-

__________ .............iII�

ALVARO RAMOS,Ad· M·CIRURGIÃO-DENTISTA I gra eClmento e 1558
Rua Vitor Meireles, 18 I Braulina Schmidt Costa

·

______

Euclides Schmidt e família convidam a todo. os

VOluntáriamente parentes e pessoas de suas relações para aui.ti-
rem à missa que, pelo eterno descanso de .ua

não largará o irmã. tia e cunhado BRAULINA SCHMIDT COSTA.

:tI!ovêrno
mondcrn celebrar 2u·feira. 20 do corrente, à. 7

:::I horas, na Catedral Metropolitana. Cumprem. no mesmo ensejo, o

París, 18 (ESP) - Observa- grato dever de expressar seus mais profundos agradecimento. ao aba

dores pol ítícos espanhóís desta lizado e humanitário clínico dr. Lauro Doura. pelo desvelado carinho

capítal mostram-se céticos dispensado, não medindo esforços no combate à enfermidade; bem

Ij uanto às perspectí vas de
como ao rev. monsenhor Harry Bauer, pelo coniôrto espiritual 'que

O prestou à enfêrma. Fpolía., 17·11-44

general Franco, chefe do go
vêrno espanhol, abandonar
voluntártamente o poder, de
acôrdo com as propostas feitas

pelo Sr. Miguel Maura, antigo
ministro elo Exterior da Espa
nha, através elo Sr. Antonio

Sangroniz, enviado espanhol a

IParís. A reação do General
Franco ainda não p couhecí-:
da. O Sr. Miguel Maura decla
rou ao «orrespoudente prefe
rir não fazer qualquer outro
comentário a respeito, pelo
menos no momento, A propos
ta consistia em que o general.
Franco abandonasse o poder, I
deixando-o a um govêrno de

transição, de compleição po
lítica moderna, presidido pelo
Sr. Maura. IDsse govêrno pre
pararia o cantinho para .a res

taunaçâo da República Espa
nhola, através de eleições
gerais.

•

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

1.•• Co••elheiro Mafra, .. e 5 - FONE LUZ
E.trer•• domicili.

Médico - chefe do Ser,viço .de Slfi1is do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECçõES URO-GENITAIS DE

.umos OS SEXOS - RAIOS INFHA·VEInIELHOS E DLTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.

Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259

HESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.
---------------

DR. ROLDÃO CONSONI

ICURSO PARTICULAR
DE

DACTILOGRAFIA E TAQUI8RA'I!
PROFA_ Lígia dos S_ Saraiva
Aviso que

ClRUHGIA GERAL - ALTA CIRURGIA - MO.I,ÉSTJAS DF; SENHORAS - PAu'ros

For'mado pela FacuJdade de Medici.])!" ,da ,Universidade d,e ,São Paulo, ondp foi

Assl,sten<te por vários anos do Set:V1ÇO CLl'Ul'glC,o do Prof. Alípio Cor-reta ::,eto. ,

€irurgia do estômago e vias büíares, íntesunos delgado e grosso -. t.lr6lde. rms

erõstata bextaa útero ovários e trompas, Vancocele, hídrocele, var tzes e hérma
.. , .." " CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua FelL!)€ Schrrrídt, 21 (altos da Casa Par-atso) . Te!. 1.598.

RESID�NÇIA: RU3 ES'teves Júnior. 179; Te!. M764

transferiu o seu CURSO para El Rua
Crispim Mira ri

' 6I.
l1tende aos interessados a qualquer hora, pela

manhã das 8 às 12 horas. e à tarde das
14 às 19 horas.

MATRiCULA SEMPRE ABERTA

,.... -._ -_w
· --·.·.-.· �····-.·.,.·-···- ·-...·-· ··

- ...,. ...

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNI.CO

·OR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pela UnlftTsld&de de Genebr.

Com prãtíca nos hospital" europeus

ClInJea mMlca em geral. pediatria. doeu

... do síatema nerT080, aparelho genlto
urlnérlo do homem e da mulher

beI.te. T6cnlco: DR. PAULO TAVAlUII!! ICur80 de Rad�ologls Cl!nlC1l coro o dr

Manoel de Abreu Csmpanarl0 (Sil.o Pau

Io�. Especlall�d.o em Hlglenl" e SalldP
\

PÚblica. pl"ln UniO'ersidadl! do Rio de J•.

nelro. _ GabInete de Ralo X - Electrl>

car41ogrl!-fla cllnlca - Metabollsmo tia

III _ Sondagem Duodenal - Gablnetf

de tt..foterapla - Laboratório de 'mtcro.

'copl8 f IlnAlIse cllnlca, - RUI FernandO

IIsehado, 8. Fane 1.19�. - J'lortanõpoll.
_. - _._-

,_ .. --------- .-.' .__ .

DR. REMIGIO
CLt�ICA M:tDlCA

lIoI6.:lu Internas, de Senhoraa • Orl·

.nça. em (}éral. CONSULTóRIO: RUlI

"ellpe !lcbm1<'lt - llldlflclo AméUa Neto

tone 1692. 9 AI 12 e 14 III 17 hotu. RE-

1i1D�NClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila
OllerQ(,;Sel" Vias Urinarias'- Doen
ça. dos inte.tinos. réto e anuI

�. HemorroiddB. Tratamento dG
colite amebiana.

Fi.ioterapia .- Infra-vermelho.
Con.ult: Vitor Meireles. as.

Atende diariamente à. 11.30 h., "

à tarde. doa 16 la. em diante
Re.id: Vidal Ramo•• 66.

Fone 1061,
�--

.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO'

."l1a • OrtopedIa. Clbllca • 0lnJ1fla
tru-IL Parto. e 4oeaÇ811 de leahoru.

.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
�l4Im.nte du UI .. 1'7 hor... �ID•.N·
'Ql4; ÂlUUl'"lIt. AIl1.m, lO, "mie 7'1,

ORo AUREUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculost

pulmonar, úlceras gbtricas e duo
!enais, câncer do estômago, afe·
ções das viaa biliares, rins, etc.

-\'plíca o Pneumo-torax artificial

para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nOi!! e efieazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
'as. Raios Infra-Vermelhos e Ràie!
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
ConsllHório: Rua Deo�oro. !

esquina Felipe Schmidt
O... às 12 brs., e das 14 b 17 br.

I
- Teleron....7. ,,.;,"'_1!l!!Z IIIUI!!!SMlk!llll_.._I!OICl IIl'I!IliIllliC<ll'_,.... iOI.IIII!C " ...(-............-....�....-I!III------.,;,

Dr. LAURO DAURA
lSv·8

IJJspeclal1ata em Doeneaa de Senho·

rlls - Vias Ur!!ll-lir1a8.

curse de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) coro o

Professor Moraes de Barros. da Fa-
'

culdade de Medicina de São Paulo,

'\'ra tamento especialiZado, médico e

elr(,rgico, das areccões do aparêlho

genital feminino <Vtero, ovarios.

trompas, etc.).
Cura raólcal das Inflamações dos

anexos (Ovãrlos. trompas), sem ope

ração), Trat.amento de todos os dis

túrbios da men'stl'uaçaO e da esterlll·

dade.

Tratamento moderno da blenorra-

11:111 8�"da e crônica, em ambos 08

,PXOS, por processoS modernos s-oh

('on rrlll<- pnd03cõpico - Uretroscoph,

- e ile laboratório,

FlSIOTEHAP!A - DIATER.,,\IlA
_ INFRA-VERMBLHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às III

horas e da.s 2 As 5,-

Consultório - RU3 1'lrlldent.ea; a,

Fone: 1.663 .

ResidêncIa - Rua 1'lradente. 7

(Sobrado,.

• •

�n[� � I� fi � � �r�
End. telegr. «Baodiral» -- Rua Trajano, 23- -- Florianópolis

I

A serviço da indústria e do comércio do Brasil
Matriz: Rio de Janeiro

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÃO PAULO ••• Capital··· Rua 15 de Novembro, 239.

Agências Urbanas: Sat�to Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.
Interior: Ourinhos.

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

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrelândia, Carmo d-o Rio Claro,
Dívin6polis, Santo Antônio do Ampafl), Lavras e Juiz de F6ra,

Em instalação,' Governador Valadares.

Interior:

I
ESTADO DA BAHiA: Salvador.

Agéncia Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, ltabuna e Jequiê.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Em Ímstalação: Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda. Resende e VassouraS

ESTADO DO ' EsplRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapemirim e Cplatína .

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para DepósitOs, Descontos, Cobranças e Passes.
Correspondentes em t6das as praças do País .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa Natal
.... ...,_, �_"...-.. _'._. �_, -. _""-'"-.1,. .. ............-_ _

..

_. ._ .. � -. __ ., �,�- , .. _;.--�,--_ ,,_.� .. 'ú-, "i<··

A «(ASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

receber formidavel sortimente de sedas, a preços excepcio
nais, a parti, de Cr$ 8,50, Aproveitem, para as próximas

festas de �im de ano I

Florianópolis 18 de NOVEmbro de 1944

46 milhões de pesetas à França
r" MADR�, 18 (U. P,) - Um grupo de banqueiros espanhóis
all�d? a dOIS Bancos .tranceses na Espanha concedeu um em

préstimo de 46.000.000 de pesetas ao govêrno francês. Êste em

prestimo será u�ilizado pelos franceses na aquisição de calça
d?s, �azendas, viveres a granel e enlatados, cuja aquisição se

ra feita na Espanha. Êste negócio está sendo considerado como

� prelúdio do acôrdo franco-espanhol, que em breve será assina
co. O err;p�éstimo ademais é garantido pelo govêrno espanhol
e rendera Juros de 4 e meio por cento.

D�!!��. ,'�d.���I��Q ... 1 �e}U:���Na::: 1 d E
que o govêrno húngaro transferiu

nlao aClOna os s

sua séde
.. de Budapeste para um.a tudantes acaba de lançar

locali�ade sit,;ada a 9 krns da um manifesto ao povo bra-

fron:eu'a austrlaca. sileiro pedindo o seu apóio
Pânico nos

aos republicanos espanhóis.
b

- Nessa proclamação, em
ancos a'lemaes que, de início, explica as ra-
Nova York, 18 (U. P.) zões por que se solidarisa

Despachos de Estocolmo para com a campanha desenvol
o "Tiddningen" informam que vida pelos democratas da pe
reina pânico nos círculos fi- nínsula ibérica, visando a
nanceíros alemães, maior aín- restauração dos princípios
da do que o originado pelo de justiça e Liberdade na
"crack" bancário de 1931, em pátria de Garcia de Lorca, a
virtude da prisão, pela Gesta- entidade dos universitários
po, de Oswald Roesier, diretor denuncia as manobras dos
presidente do Deutsche Bank, agentes fascistas na Amérí
e Karl Poetz, diretor presiden- ca, através da propaganda
te do Resodern Bank. Acres- ria "Hispanidad" e adverte a

centam esses despachos que nação do perigo que isso re

"o povo aflúi aos, estabeleci- presenta, tanto para a sua

mentos bancários para retirar unidade como para a paz
os seus depósitos, enquanto os continental.
grandes industriais procuram C o n c 1 u e o manifesto.
liquidar rapidamente os seus apontando algumas medidas
contratos. A prisão dos dois que podem servir como aju
banqueiros efetuada, aparen- da à luta dos republicanos,
temente, pelo fato de se terem tais como a recusa peremp
recusado a aceitar letras a cur- tóría de manter relacões
to prazo do Tesouro alemão ar....rístosas com todos os �ele
indica a sua pouco confianç� 1 mentos ligados à "Falange",
na vitória alemã. O motivo o boicote dos produtos espa
real, entretanto, ao que se nhois.
adianta, é que os dois grandes
Bancos se recusaram a apoiar
os negócios do Bank Deuts
chen Arbeit, que se diz estar
em dificuldades financeiras.

FRACOS.
ANEMICOS

TOMEM

Vinho Crelsatadl
"SILVEIRA"

RITZ Hoje, Sábado, às
19,30 horas

Colossal Programa
William Holden e Eddia Bracken I

erT): O CLUBE DOS INOCENTES i
Com os corações cheios de sonhos I
e o bebo Bem dinheiro. fundaram I, . .

�Ies o Clube dos inocentes!!! ,fabricas
As alegri?s � tristezas de um grupo I incendiadas

de 8e19 J avens esperançosos! I ..,.. .

James Craig e Bonita G '11 ..

Londres (Por VIa radl.o-tele� I
ranVl e em, .. _,

I t' I
O FAROL DOS ESPIAS gr�Ilc� para n

.. e.ral1ado) - AI
Fu ....índo de "lc t I 1:" Ih d 'AgencIa Telegraflca NOl'uegue-1'" .n a raz. ,"spa an o .

f'
..

o terror por onde passam! Ro· sa ln arma que apos a ordem

Imance! Aç�o! L�tas ter í'Jei9! : dos chefes d.a frente Í:;terna
_

ImpróprIo ate 14 anos Ipara sabotar a producao de
No Programa; Met?,l onipotente i madeira susceptível' a servir I

[Cooperabva] I . .. - I
PI'egos Cr$ 300 e 2 00 I como combustlvel aos alemaes, I..

I verdadeira onda de sabotagem I

ROXY Hoje, às 16,30 e :se estendeu por todo o país. Na I
19 30 horas I província de Vestfold nove fá-l

. Pro!?rama Colosso ! bricas de madeiras foram des-

1: Vlda
_

Bahlana Xl' 8 - Cooperativ:l I t.ruidas pelo fogo no curso de I

2 Ladroes de terros • �m eletrizon- luma noite E assim em tóda
te Far-West com Tlm Holt. ' : �

3' Vaqueiro intrépido - C h a r 1 e s las provlncIas a sabotagem esta
Starret, o Cow-Boy dos lances

I impedindo os alemães de obte-
emocionantes. i rem carvão vegetal para os'

4' � Val� ?o.s Des?pl'uecidos. 6' e
I
seus motores o que tem dimi-

7 eplsodlOS deste formidável. . '. ..

'

seriado. nmdo conSideravelmente o tra-
Impróprio até 10 anos i fego de seus veículos. Os ale-
Preço único Cr$ 2,00 imães se ressentem mais e mais

" h- n RITZ S - ,. ; da falta de combustível, pelo
....iman a, o ,essao unlca t-às 18.30 horas:

. que es ao a!_lleaçadas as suas

Errol Flynn e Ann Sheridan em tropas de nao se poderem mo-

R E V O L TA vimentar em caso de invasão.

Que o nosso sangue cáia sôbre vossas cabeças!
Londres,J8 (S. LP.) - Co- neses suspeitos pollticamente. sassino de Sau.arek, foranl

munícam da Polônia que a rá- Durante a revisão, um policial mortos. Pouco tempo depois
dio clandestina polonesa des- alemão procedeu rudemente chegou a Sullwwic um fort�
creveu varres acontecimentos com um polonês, de nome Sa- contingente alemão, o qual

na Alta Silésia, que bem ílus- narck, pessoa de grande atlví- ateou fogo a 6 casas e fuzilou
t.ra.m o terror alemão, assim dade social da localidade. Sa- S poloneses..\ irmã de Sans,

como falam do alto gráu de narck bateu no polrcial. po-Irek foi fuzilada sôbrc o túmulo

patriotismo do povo polonês rérn êste prostrou-o morto, no do próprio irmão. Conservou
da Silésia. Na localidade de

I
m8S111 o lugar. O Grupo do

-

ela até a morte uma atitude
Sulkowic, mun [cfpio de Biels- Exército Clandestino Polonês I heróica e as suas últimas ]lala

k i, eh egou um eontiil1igente de atacou os

POl.jCiaiS n.a .sua VOlta.I
vras foram: "Que o nosso san,

policiaís nazistas, afim de pro- de Sulkowic. Durante a luta, 3 gue caia sôbre as vossas cabe

ceder ii revisão entre os pelo- policiais, entre os quais o as- ças' !

iA Alemanha terá de pagar :fi�::��eio
I Washington (Por via rádio- direitos humanos, as torturas Londres (Por via rádio-tele-

telegráfica para Intera.liado): elos campos de «onr-eutração, grá!ic� para In
..t�.raliado) - A

--- Em discurso radiofônico. o as execuções em massa, a es- Agência Telegráfica Noruegue

j
dr. Hubertus van Mook, miniS-I cravídão e a fome, além de ou- sa informa que o bombardeio

! 11'0
..

holandês dos TelTitó;ri�s de tros males físicos e morais im- i
levado � efeito cOl�tra a base de

II Além-Mar e governador ínte- Il.)Ostos. p.elo.s nazistas. Hetra_lsubmarmos alemaes em Ber

r ino das Inclias Orientais Ho- \ ,1'011 a i �1{]a a recente destrui-! gen fora executado por uma

[Iaudesas declarou que "a HO-/ÇãO sistemática ela vida econô_lfórça de 100 a 150 aviões alia

laIIJ,da. teu_: o direito de ex ig ir mim da Holanda. inclusive as IdOS. Uma tes.te�unha ocular

indenização da Alemanha, .e 11' munriacões e dernoltcões de Ido bombardeio mformou que

\r�rj_<udl� da P81.ít�ca �e t:rra d_8- p:?rtos,
>

� ssrm como a élestrui-I foram imensos os esfor_ços cau:
vastaua e das inundações q te cao do sistema de bombas das sados pelas bombas aliadas a

! ,:e�:l �'e�,liz'1l1d?, n�s terrttóríos fábl'ica.s e, finalmente,
_

o s�que Ir�ferida base inimiga, Dois na-

I Ci�". Pa.íses Baíxos, em sua ta- da maior parte do gano e elos VlOS que esta�am no porto _de
,1l.at!,Ca e de.sesperada reststê-i- alimentos existentes no país. IBe,rgen a serviço dos alemães

I c:a .' �)
..
([1'. van. J.\fo�k ,suste.' '-1 Pinalme.lll.e:

o dr .. Hubcrtus foram afund.a?os e

.outros
for

i ta. POI, t�nto, que devera hav 'f van :?lIook afirmou que euibo-:
temente danificados.

11l�S.Sjb..lll(iade de co�pell�ação 1''3. r1 libertação da. HOla1.Hla se I LOJA
-

DAS -CASEMIRM
Illao_so pelas devastações, mun-j processasse rápic1amente, o .

I d�çoes, prlhagens, como tam-] país atravessaria um período � mais �ompleto est�que de

b��l pela escravização de ope- de grandes díftouldades, o que, I
bnns de lmho e algodao

.

pa

�anos holandeses, imposta de entretanto, não seria obst.áeulo
dem .ser .encontrado�, a pIeças

forma cruel pelos nazistas. à sua pa1'ticillacão atiya na i con�ldat�vos, na LOJa das Ca-

Falalldo da ocupação nazi,s- luta contra o J�l)ão em Yirtu- sMemflrasS' IAnstalada na rua Cons.
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I a urall e e� 'es u Imos qua- de da sorte sofrida pelas I11-1 __
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I tro anos e me�o, o dr. vall_Mool\ : dias Orientais Holande'sas, sob Au t d
Ill:.1Jrron

a ternvel supressao dos I a dominação do ::\'Iicaclo. meu o e

I
- -- vencimentos

I
Bal·xo pre�o p�ra I ;Bmlsas, Gravatas, Píjame, Divulga se que e sr. Interventor

"lIA M.el8sdas melhores. pelos me
Fe:lerei no Estado assinou decre

, I- d·d
r

t�
to, aumentando 09 vencimentos

O Ivro I a ICO
nores preços só na CASA MIS dos funcionários do administração

O
CILANEA -RuaC. Mafra, 9 catarinense, Acrescenta·se que o

ministro da Educação aumento é a contar de m.aio.

comunicou ao D i r e t ó r i o \.:'olt·darl·edadeCentral dos Estudantes e aos '"
diretórios acadêmicos da
Universidade do Brasil que
o. presidente da República,
atendendo os reclamos da
classe acadêmica de nosso

país, que luta com a falta de
livros didáticos universitá�
rios, autorizou o Ministério
da Educação a editar, por
intermédio do Instituto Na
cional de Livro, uma colecão
de livros didáticos para

�

o

ensino superior, visando a

um tempo a boa qualidade
e o baixo preço dos livros
utilizados nos institutos uni
versitários. O Instituto Na
cional do Livro iniciará as

edições, por intermédio dos
serviços da Imprensa Nacio-
nal e de empresas gráficas
particulares, publicando não
só obras originais brasileiras
como, também, compêndios
e tratados traduzidos.
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Ajuda m·útua·---·_
para sobreviver

Londres (Por via rádio�,tele
gráfica para Interaliado) Londres (Por via rádio-tele
informam de Bruxelas que a

I gráfica para Interaliado) -O Go

reaç�o de todo, o povo belga Ivêrno .. hola�d�s faz um. apêlo,
relatIvamente a situação ho- atraves do radlo, aos habitantes
landesa, se manifesta clara- :da Holanda ocupada, rogando
mente na imprensa. Assim, <) lhes que se ajudem mutuamen

jornal "La Cité Nouvelle" pede te a sobreviver à horrível situa:
aos belgas que ajudem ao povo ção criada pelo inimigo com,

holandês que agora sofre mais � sua pilhagem sistemática. O

ainda do que sofreu a Bélgica lapêlo do Govêrno holandês di·
em qualquer período. "La Ci� jZia: "Ninguem póde obter mais
té Nouvelle" termina o seu edi- do que o indispensável sem que
torial: "Agora a Holanda está

f
esta mesma quantidade vá fal-

',em desgraça e é chegado -o mo- ital' a um compatl'ióta menos

; mento de demonstrarmos a I
afortunado". Nessa crescente

I nossa amizade para com ela"., calamidade, todos devem agir
1 ; disciplinadamente, afim de não

LOJA DAS. CASEMIRAS dar ao inimigo pretext9 para
Se V. S. desejar um corte de derramar mais sangue. TodoS

casen:ira, ,linho ou tropical, que se encontram em situação
en;_ cores fIrmes e ?elos pa- privilegiada e possuam algo su

dro��, procure a LOJa das Ca- pérfluo, devem estar dispostos
semIras - Rua Conselheiro a cedê-lo ao seu vizinho menoS
Mafra. 8-A. feliz.

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