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"Foguetes" de treze e _ela 1
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COM OS EXÉRCITOS} AMERICANOS NA FRANÇA, (VIA AEREA) --:- OS ALEMAES ESTÃO ATIRANDO _"OGUETES DE CER
CA DE 13 E MEIA TONELADAS DE PÊSO NO SETOR AMERICANO DA FRENTE OCIDENTAL. VARIAS DESSAS DEVAS ..

TADORAS "ARMAS DE VINGANÇA" EXPLODIRAM, SoMENTE NUM' SETOR, EM MENOS DE DOIS DIAS. O NÚMERO DE
.

FOGUETES AUMENTA A INTERVAI�OS, DESDE ENTÃO.
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A reorganização militar argentina
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NOVA IORQUE, 20 (U. P.) .. _ Os jornais deram grande
destaque às íntormacões de Buenos Aires, segundo as quais o

govêrno argentino está reorganizando suas fôrças armadãs. O
, New York Times" divulga as referidas notícias sob a manchet
te: "A Argentina decreta instrução militar para homens e mu
lheres de 12 anos de idade em diante". O "New-York Herald
Tribune" por sua vez dá grande destaque ao fato, divulgando
grande título com as seguintes expressões: "Foi ordenado que
todos os argentinos se adextrem para a guerra, desde os doze
aos 50 anos de idade". Nenhum deles, porém, comentou o acon-

. tecimento.

., }LUS A�rl'l(W HUH 10 HE S;\:.\TA CA'L'r\:RINA

Preprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Metz, 19 (U. P.J - "As tro
pas norte-amexicanas já se en

contram dentro dos limites
desta cidade. Enquanto isso,
w,rças da cavalaüa do general
Patton ocuparam .as ,Cidades de
PerI e OberpeL Em seguida, as

m�mas unidades p,eneJtraram
She;n-Dorff na Alemanha. Ao
mesmo tempo, informam que
os n0rte-americanos e britâni
cos que atacam Geí1enkirc'hcn
avanc.--aram dois mil metros :ao

norte tl:a cidade. Essas tropas
marclmtn sôbre a estrada Gei-
1enkirchen-Meisberg. As fôrças
w.iadas encontraram-se agora
a .sàmente dois kms. de Geilen

kirchen, nas cercanias da po
voação de PritneL

NOS céus de Budapeste AB(;'���ais����T����; !,) E:�ãO; A Holanda quer
MOSCOU, 19 (U. P.) - A fôrça aérea russa lançou uma sendo projetados dez novos alt'mento' sofensiva de grande envergadura, em todo� os setores da f�'ei�lte I":n�eti�gs" dos grupos de

.

re-

ele Budapeste, visando aparentemente ontraouecer as posiçoes sístência belgas. As autorída- Washington, 20, (SUl) -

Nova Iorque, 20 (U. P.) -

ua.zistas, para o assalto final à capital húngara, Ellrtl'OnCamen-ldes concederam permíssào Segundo despacho de Londres.
Dir-se-ia que reore aeronáutí-

tos rodoviários, posições de artilharia e aeródromos estão seu- para a realização de tais ma- em conterêncía com os [orna
ca assoberbara as nações no

do submetidos a bombardeios concejnrtTados, que procuram. nifestações, desde que os ma- listas, depois de seu regresso
após-guerra. A conferência in- também desorganizar a retaguarda inimiga. A Luftwaffe, por nifestantes não levem armas e elas regiões libertadas ela Ho
ternacional de Aviação Civil, sua vez, mandou reforços para Budapeste, e grandes batalhas obtenham a aprovação das au- lauda, o capelão-chefe do exér-
que ora se realiza, deu ensêjo, aéreas estão sendo travadas nos céus da capital. toridades locais. Essa decisão cito holandês, .A. F, M. Mon-
a que numerosas nações reve-

---..
- ._- foi aforada em sessão extraor- clien, declarou que a Holanda

lassem seus p_ropósit�s de e�- I:'V�CUendo FI' aCii rea<ão dinária do gabinete, a qual du- tinha enorrne necessidade de
piorar rotas �ereas. Ja ,se noti- L U U inimiga rou duas horas. A responsabi- alimentos e que, se .não podia:
r-í r >: ",Ahre d�versos paises 9.�e �o�.dres, 19_ (U. P.) ,:A Londres, 19 (U. P.) - A lidade pelas ocorrências oríun- recebê-los por meios de e111-
organizam ll�has comerciais ag�ncIa alemã D�B admitiu Transocean aàmite noje que das dêsses "meetings" recairá, barcações, as remessas deviam
para serem maug_t.ll:a�as n? hoje que. os alemães evacua- a ofensiva aliada aumentou de !daquí por diante, sôbre as au- ser realizadas por meio de
post-guerra. A Libéria esta. rarn as 'CIdades de ImmendOl:f intensidade durante as últi- toridades locais, as quais não i aviões, Acrescentou o capelão
projetando linha� de Monro-: e P�ffen-Dorff ao sl;ll, d.e Gel- mas 24 horas. Admite que a

I só poderão conceder permissão I Monchen que havia prometidovia a Port Au Prmce, Ilhas do lenkirchen, em terntono do sudeste de Belmont os britãní- para tais reuniões, como, tam-I na Holanda expôr esta meces
Cabo Verde, Lagos, Georgeto- Reich. cos conseguiram atravessar o bém, imporão as respectivas sidade, cuja magnitude só po-
wn e Washington. A Checoes-I Londres, 19 (U. P.) - A B�C

I
canal de Derrie. condícões. II dia ser aquilatada pelos quelováquia criará ,amplo sistema c�pt0l! �mt�m. uma tl�ansmls- O comunicado de hoje anun- -.-' ._- estiveram recentemente nos

de transpo�·t� aereo na� Euro�a s�o rádio fomca alema an,UI:= C.l<;t a ocupaç�� de val'ia� loca- Ttmoshenko I Países-�aixo. � _ COJ1sta:taTa�e na Amenca do NOIte,
. yla cíando que as tr�pas germ�m lídades nas vizinhanças ue D(:J- a

". as atuais condições alí rei-

Lon�r�es,_ e�tre Pra.ga, América cas eya�u�ram Tll'�na (capital mont. �utras aldeias, situ�das contra [etalln � nantes.
do Sul, tndía e Chma. Se a fe- da Albãnía) , depois de san- no caminho do avanco aliado .

11 •
------------

bre continuar, em breve tere- grentas ações de retaguarda í'oram, incendiadas pelos pró- I. �adn, 19 (U', .P.) - Os ma- CASA MISCELANEA, distri-
mos de congítar da criação (10 contra as tropas alíadas que prios alemães. Na Holanda, tutmos espanhóis es�a:r:n.pf.am buidora dos Rádios R. C. A.
inspetores do trp-l'�go para as cercaram a cidade. foi libertada a localidade de um despacho da Blatlsla.�a Victor, Vávulas e Discos
estrada-s livres do ar...

_ Orne. Através do canal de Zig, para '� I?��, o qu�l anun�Ia Rua C' Mafr a . 9

Em retirada na Holanda, os britânicos ;Jcu-. que .�lStUlbI?S antl-�O.l.chev�s�
. param uma aldeia. Pela pri-I t�� lIrompe�a� em varios e

D A ISupremo Coma:r:d? .

Aliado, meira vez desde que o general glO:S �a RU��Ia, em �on:e- r. rtur Pereira

I
19 (U. P,) -;-, O llllJ;mgo esta Dempsey lançou seu novo ata-I que�cla d� b,r�nde movim rn- OI.Londres, 18 (U. P.) - Fale- efetuando rapl<;:la retirada n.a que, na terça-feira última, en- to Ievolucr:mrano que. se p 0- e Iveiraceu SiT Charles Worthington ala norte das forças do Tercei- centrou-se maior resístê-rcia: cessa em Kiet 'O!lde TlmOsh�n- Clínica Geral de AdultosGraven, 'de 70 anos de idade, e
ro Exército, no setor da fron- inimiga na área do canal de ko se encontra a frente do m-

Doenças das crianças

t����r��r����g�e �l�����'� teir8: _ 8:1���. • _ . .• _ _ II Zig. Mas, de modo geral, a rea- surrectos.
--

Laboratório de Análises

Iles possuía um salário anual ;--BorÔA-orP-RO-FTs-sÃorõ--� ção ipimiga ainda contimm Curiosa arma Consultóri��ír:.i��s'Felipe Sch.
de 80 imil dólares, ou seja 1.600 Quem conhece aparelhos de rádio ,fraca.

_ . secreta midt. 21 [altos da Casa Pa-
raiso], das 10 30 ás 12 e das

I
contos de reiS! Era êle um dos e sabe consertá-los, tem sempre o LOJA DAS CASEMIRAS Estocolmo, 20 (U. P.) - O IS às 18 hs.mais destacados industriais que fazer, ganhalld� .bem. Porque Linhos, tropicais e casemi- �ener�l Patton,. em sua ,n?�a Residência: rua Visco de Ouro
britânicos e um dos maiores Você não apr.en�e., ra,dlO e t�'abalha ras de todos os desenhos e pre- mvest�da co!ltra o terntono Preto. 64.

Ifabricantes 'd-e munições do por conta propna. l eça hOJe mes-
ços, só na Loja das Casemiras do _Relch, esta fazendo uso de Fone: 769 [manual]

_mundo. mo o folheto "NOVOS RUMOS", _ Rua Cons. Mafra 8-A. cunosa arma secreta. Segundo ============�
Que o orienta como ganhar dinheiro

'

informações alemãs chegadas D -.'na rádio-telefonia, à melhor organi- .,) passe de Tim a Estocolmo, os norte-america- escarrl OU_
za�ão Nacional de ensino de rádio São ,Paula, 20 (A. N.) - Re- nos, em seus ataques notur- Jacksonville (EEUU), 19 (U.
por correspondência: ELECTRA vela-se nos círculos esportivos nos, empregam inúmeros po- P,) - Vinte pessoas ficaram
RÁDIOS LTDA. que a Diretoria do São Paulo derosissimos holofotes, dirigi- feridas, algumas gravemente,
Gratis e sem compromisso envie F. C. recebeu do Botafogo de dos contra o solo. O reflexo é em razão do descarrilhamento

h
. �

t
'

Futebol e Regatas a impor,tân- tão intenso, que os alemães do trem expresso de Tampa aioJe mesmo es e coupon cia de 40 mil cruzeiros para são obrigados a usar óculos es- Miami, 'na costa do Atlântico.
Snr. Diretol' de O passe de Tim para o clube da euros para enxergar alguma O desastre ocorreu entre Je--.

ELECTRA RÁDIOS LTDA. rua General Severiano. coisa dos atacantes. J sup e Nahunta.

.A RlllUaüldade
19uer VOar ...

Um magnáta
das munif;ões

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

Rua .ouvidor, 164-3°-Rio de Janeiro

Peço enviar-me .GRATIS E SEM

COlVIpnOMISSO o ,seu folheto
"NOVOS RUMOS"

r--:

I 29 I
Nome --I

Para as FESTAS DE fIM DE. ANO, a

CASA PERRONE

Avançando

Rua .

Localidade .

Estado .

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

vendas à vista, durante a 2". 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.

-
IRua Conselheiro Mafra, 17

Extraordinária
'

abundância de vinho
LISBOA, 20 (DNR) --� o "DIÁRIO DE IJSBOA" REVELA HAVER EM PORTUGAL TANTO VINHO, QUE FOI INDISPEN.
SÁVEL REALIZAR A '�Q(JEIMADA" DE GRANDES QUANTIDADES5 DEVIDO A FALTAR� EM MUITOS LUGARES, OS VASI.

.

LHAMES NECESSÁRIOS PARA GUARDÁ-LO.
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rua João Pinto n.? 13
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ASSlNATURA8
Na Capital:

Ane Cr' 70,01)
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20.00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No lllteriol':
Ano Cr$ 80,00
Semestr-s Cr$ 4.5,00
Trimestre Cr$ 25.00

'

�
�

Os originais, mesmo não publi- r
casos, não serão devoh:idos. �

A direção não se responsabiliza
�

pelos conceitos emitidos DOS
�

, a_rt_ig�o_s__a_ss_i_n_a_d_Os________ f
�
�

Anúncios mediante contráto.

As Filipinas
Washington - (Inter-Ame

rlcana) - Uma grande quan-]
tídade de matérias primas que"
faltam nos Estados Unidos,'
aguarda a completa Iibertação
das Filipinas pelos america
nos, Com as fôrcas do Gene
ral Mao Arthur já: empenhadas
em violentos combates para]
expulsar os japoneses doo ar-]
quipélago, as autoridades de
Washíugtom estão calculando;
os benefícios econômicos que
advirão da libertação das Fili
pínas,

'

Sabe-se que um grande esto

que de açucar nos espera; êsse
estoque é calculado em cerca

de 800.000 toneladas, incluindo
o açúcar já existente antes dOi
ocupação japonesa. Duas ou

tras colheitas foram feitas des
de então e outra estará prontalem novembro.
A melhor ínforrnação dispo

nível é de que somente três
usinas de açúcar, entre as 50
existentes nas Ilhas, foram des
truídas pelos japoneses. As au

toridades oficiais que lidam
com o problema do açúcar es

peram que o progresso da in
vasão das Filipin-as será suü
cientemente rápido para impe
dir a destruição das usinas e
do açúcar armazenado.
A existência de um grande

Iestoque de açúcar filipiloo tem
sido usada frequentemente com

poderoso argumento pelos co

merciantes americanos que ne

gociam a compra de açúcar
cubano.

O óleo de côco é outro di
videndo sconômíco que advirá
�la recaptura das Filipinas. An
tes da guerra, o arquipélago
exportava anualmente óleo de
côco e copra num total de 350
'milhões a 450 milhões de qui
los de óleo. Fornecia aos Esta

dos Unidos cerca de 10% de seu

consumo normal de óleos vege
tais. Acredjta-ee que existem

g;ramdes estoques de copra es

palhados pelas ilhas filipinas.
Embora a copra se estrague na

armazenagem, o óleo, no en

tanto, é ainda aproveitável pa
ra fins índustríaís, especial
mente na fabricação de sabão.
Novas colheitas de óleo serão
feitas imediatamente, dando

aos Estados Unidos uma íru

portamte fonte de óleo vegetal
de bôa qualidade.

•

a cerveja
que o Sr.
esperava,

i'

I
I

A fama já devia ter chegado ao Sr. Agora, para justificar essa
fama, chega a própria Brahma Chopp, a cerveja ideal para o

seu paladar e para o nosso clima! Prove-a e verá! A excelên

cia do malte, do lúpulo e do fermento que entram na Brahma

Chopp dão-lhe êsse raro e incomparável sabor, esse "toque"
supremo de qualidade. A Brahrna, depois de longas experiên
cias, conseguiu fazer com que a cerveja Brahma Chopp pudesse
ser apresentada em todo o Brasil, mesmo nos lugares mais

distantes, conservando o mesmo sabor que a fez a bebida
favorita do Rio e de São Paulo. É por isso que a Brahma Chopp
vai ser também a sua cerveja. Cada garrafa equivale a mo

mentos de verdadeira festa.

I'
i'

I

I
I

I
I
I,

Só faz bem l I, W', 'J.

PRODUTO DA elA. CERVEJARIA BRAKMA SOCIEO,\OE ANÔNIMA BRASILEIRA - RIO DE JANEIRO· SÃO PAULO· CURITIBA

I Os trabalhadores
pOloneses
Londres (Por via rádio-tele

gráfica para Interaliado) - O
movimento subterrâneo polo
nês acaba de divulgar um do
cumento de alta importância
quanto à exploração do traba
lho na Polônia, frisando que as

braços, que as autoridades na

zistas de ocupação não pude
ram transferir para a Alerra
nha, foram utilizados na cons

trução de defesas, na colheita,
reparação de estradas e outros

serviços 'de utilidade, exclusiva
do invasor.
Declara o. citado documento

que, além das horas exaustivas lonesa veio num momento em:

de trabalho intenso, os operá- que o ódio popular alcançou o

rios eram punidos sistemàtica-, ponto de ebulição e quando os

mente por qualquer infração ao exércitos aliados precipitam o

que os alemães chamam "re- calapso da Alemanha, dando

gulamento", consistindo as pu- por isso maior ânimo do povo
nições em

-

supliciamento e tu- sofredor na luta contra os.

zílamento. maiores exploradores que co-

•
A publicação dessas noticias nhece a história da humanida

pela imprensa clandestina .po- de,

GRATIS! peça este livroCURSO PARTICULAR
DE

DACTIL08RAFIA fi TAQUI8RAflA
PROFA_ Lígia dos S_ Saraiva
Avisa que transferiu o seu CURSO para C!l Rua

Crispim Mira rt
' 61.

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

14 às 19 horas.

MATRiCULA SEMPRE ABERTA ENVIE UH CRUZEIIO EH sues PAlIA o 'ORTE 'OS1JC:

UZINAS CIfIMICAS BRASILEIRAS lT,�
C.,OUAL,,1'I "A80TlCAllAI. E$T,$,PAIlW

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

l'

, ,
I I
. ,

."UTA"'.'O_ OI ONUI'Alio

�.,;.,

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

melhores

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnof-íris e aviamentos

para alfai'l.tes. que recebe diretamente das

fábricas. A Casa "A CAPITAL" choma a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_------------_O_�_5_T_._D_O- Segunda-feira, 20 CIe,_N_o_v_e_m_b_,_o_d_e_'9_,4_4 ,._ 3_�
'1
,

,I
,

I

J

j
,j
j

I
I
I
j

j
.j
I

I
·1

!
'I

I
'1
I

I·

':., :....
:;'.:;'.���'<

ÊS1E trabalha na lama com�,o �i;i�I.li!I!!�!�[;]�·!��j!;i���Jf

se fôsse no asfalto .. ·�··········:·:.·:!:.:·.:!·:·.·· ••·:·;·.!·!·:.!:::::Ii:::;:;::::.:.;:.;:··: ••::)::":.::,::·.:'.·;••·;�:.··:i·:·:;1.··;:···::·••;.;·;;·(·:... : ••;·.····;:;:::·::::.·.::,-•••:8

...porque usa lameiro
feito especialmente

Goodyear,
para o seu serviço!

EM TÔDAS as zonas de terrenos moles e alagadiços, o trans-J
porte se torna possível e econômico, graças a um tipo es

pecial de pneu: o Lameiro! Assim também, para trabalho
nas minas, nas matas, ou 'qualquer serviço fora da estrada,
em transportes na cidade, ou nas estradas, há tipos Goodyear
construídos após longos estudos e experiências, e dotados de
características que são o segrêdo de sua eficiência e bom
desempenho,

Qualquer que seja o seu problema de transporte, o
Sr. encontrará na linha de pneus Goodyear a solução certa
- o que significa lucros certos para o seu bolso. Portanto,
não renove o calçamento do seu carro, sem se informar
das vantagens de usar pneus Goodyear específicos para o
seu serviço! Qualquer revendedor Goodyear

.

está apto a
orientá-lo com segurança a respeito.

PARA OBTER

�QIf�
PE�*

GIGANTES

* * � * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- 45 minutos com as mais lindas melodias
populares. Das 21,15 às 22,00 horas, tôdas
as quintcs-feiros, na Rádio Difusora São Paulo,
em ondas longas (960 kc) e curtas (6.095 kc),

+ + * * * * * * * * * * + * + � * * * * * * * * + * * * + * * * * * * * * * *
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I, �����)�!���?,�;r���ª���a��g���
Kampt", condena a estupídez '

Hitler à guerra em tres tren
�------------_,,;

I do K.aiser por travar a guer- rtes (por enquanto) afi� de

.'OS sofredores ra pesada em duas frentes. No jconseguir para os alemães as
ti 'entanto, êle próprio combate terras necessárias para sua

Dro. L. GALHARDO-Ex· em três frentes na guerra satisfação e felicidade.
rn ed ico do Centro Espírita atual, e talvez em breve numa Hitler e os alemães, batidos
Luz, Caridade e Amor, co quarta. agora nos quatro cantos da

! m un ic a o mudança do seu

I O "Mein Kampf" é um li- 'Europa, esqueceram-se de ie

I!
consultório poro a Ruo Bue- vro denso de um intrometido var em consideração o fato de
nos Aires, 220 - 10 andar" místico, concebido e impresso que os donos legítimos das ter-

.
R10 de Janeiro, onde passa o 1 sem iluminurias que pudes- ras que ambicionavam pode

i oferecer os seus préstimos. sem lançar alguma luz de ló- riam opôr-se, com unhas e
---------------------------- Escrevo detalhadamente - gica e clareza sôbre o seu tex- dentes, à espoliação, repelm-
Trabalho para os desmobHizados nome, íd cde. endereço e en to. Tomamos, por exemplo, o do para os seus covís os la

velope se 1 ado para o reg capítulo concernente à Rús- drões e saqueadores com as

Londres (B. N. S.) - Uma empregados que regressaram I posta. sia. chagas a merecer cuidados.
grande firma Jndustrial brttâ- �,erá . en5revistado po;: un;.l, Depois de uma violenta acu- No tratamento dessas chagas
nica organizou um plano pelo Comissão de Boas v índas '

,

055ES . sação à Rússia, o autor discute os alemães meditarão por al-
qual proporcíonará aos seus: eons'tituido. por membros ela T lo caso da aliança russo-germâ- gumas gerações, pelo menos,
€mpn�gados que se acham, díretorja e alguns outros elp·

t 'nica, repudiando-a como uma que há certas leis humanas e-

atualmente incorporados às Imenrtos de destaque da organi- noe urnas vergonha inqualificável para o divinas, que não se podem
,torças armadas não só o em ..

; zação. Dêsses 5.000, a comls-
Atalham-se promprarnente friccio- Reich, implicando que a sua violar com impunidade.

prego que deixa.ram para �r. eCc' i são selecionará 1.000 q.l1e, du- nando o pescoço e o peito com esta consequência imediata seria" Nas palavras mesmas do Gê-
defesa dos ideais democráticos ra.mte o tempo de serviço nas agradável unguento vaporizante, um ataque da Europa Ociden- nesis: "O seu castigo deve ser

como uma oportunidade de fôrças militares, hajam cle- Uma applícação de VapoRub á hora ta� c�n.tra a_ Al�man�a. Esse.s maior do que podem suportar".
voltar ao trabalho com um sa- monstrado iniciati va, habilida- de deitar evita, quasi sempre, um prmcipios nao impediram Hi-:� ................ _,. ........ ........

accesso nocturno.
Iárlo anual de 500 libras, exer- de e capacidade de comando. tler de concluir com a Rússia,
cendo cargos de direção. Tra· em agosto de 1939, um solene
ta-se da United Steel COl'pl- Os escolhidos serão enviados tratado de não-agressão, com

ration, de Sheffield, que roce- para um "Corpo Especial de a reserva mental de rompê-lo
berá. nessas CÜlllldições 5.000 de 'I'reí namento ". onde per-mane- no momento que considerasse
RPllS servidores. Os chefes des- cerão pelo prazo de um ano,

I
oportuno. Em outras linhas

��
co.111panl.lia

querem ir além

I
para, a seguir, ocupar lugares Dr. Iluerrel·ro da Hitler sonha com uma alian-

do que devolver apenas os em- de direção. com a remunera- U ça anglo-alemã para uma mar-

'j)reo-aelos que eram ocupados ção de 500 libras amuais. O Fonseca cha sôbre a Europa Oriental.

P01'''''êsses hom�ns, sendo sl:a I treinam;nt.o cOl1sisti:·á. .em es- , A essência de todas as es-

principal tínaüdade
_ prepa:'a-I tnc!O� técnicos, ac:adenucos. e

I
MÉDICO . peculações de Hitler através

los para. a l'eintegl'açao na VIda pratIcas, em curSOR o l'gail1,lza- Reiniciará a clínica em das páginas do seu livro cen-

civil. De acôl'do com o l�ano' dos e fil1�n('iac1os pela própria

I
Florianópolis _ Palhoça tI'aliza-se no estabelecimento

elahorado. cada um elos 0.000 C'0l1111anbIa. e Sto. Amaro, em de uma boa vida material pa-

ARTIGOS PARA SORVETERIAS.
I

fAtua:::e:::C::: �:5de Ja'l.l����� t::o�i��ra�:le;i����:�t� P·rôcürã-:sê-·���:�::a
<:0 N F E IlAR IAS E BAR E S

neiro em curso de especiali. reno" que lhe assegure Un1::t feréncla no centro. Até 400·
zação sobre MOLÉSTIAS do

d' cruzeiros. Informacões nesta
CORAÇÃO e dos VASOS] vida, .

e suficiência e, c?nfórt? .

-

] O v.' 7' Tacl'to, em "GermanIa" deI- rt'oRçao.

O'-�-R-E-(-E-�T-O--D-O-.-D-.-A :������o�m af�!��� �e gel�:�d� I ""'iit'W
..

á""':q
........

"""ii-""fnW'lA·
.....

àt'WT·
......

.-d
....

Ae
........

,...-é
.......

Õ
......

-stõrã
I

Alem dos slntorr.as gerols {dor I hIstonador romano di s se: V,
'

, .

d b I f
.

Í b I' fnde.se uma. Cf" pe, nova,
� c.a eça, co e rl0S, ,e re a co, "Não será fácil persuadí-los (os '

VOffiltoS etc), o alas�rltn e o 'la' _ . por C'$ 1.700.00. Ver e tratar
ríolo apresentam manHestações !o_"alemaeS) a cultlvar a t�lTa e

com P áCIdo Mafre, na rua
cais que podem incidir sôbre o aguardar o ano da colheIta co- F("liof' Schmidt 34 5 v.-4
olho, cegando e mesn�o destruin.do mo a desafiar o inimigo, e so- "'_ -.:..•.- -__.0
o globo, ocular. Ouand�. o olastnm frelll êles próprios os ferimen- PI�no Usadoe a varlOla cegam os filhos, o cul· .

U
pa da desgraça cabe aos pais. t��. Na verdade, em sua O�l
porque não 05 fizeram vocmar con- nlao, revelam falta de energIa
tI'O êsses dois tel'ríveis males. para obter com o suor do ros-
Livre·se das penas de um remor· to O que pode ser adquirido

so tardio e inútil. fazendo vacinar
d t d

seu filhinho, para que a varíola e
com erramamen o e san-

o ala51trim não o ceguem. SNES. g'ue".

Às vezes essa sonolência p6de ser um bahito criado.

Outra", vezes resulta de perturbações estomacais que

tambem se revelam pela azia. náuseas. cólicas e indis

posição apôs as refeições. Magnésia Bisurada neutraliza

rapidamente a hiperacidez estomacal que origina esses

males digestivos que, descurados, podem degenerar em

gastrite e dispepsia crônica. Comece hoje mesmo a tomar

Aventuras de uma estudanu� p�IOlteSa
Roma, 18 (S.I.P.) - Do cor- agentes da Gestapo, denunciou

respondents de guerra da a estudante polonesa. Não tar-'
Agência Telegráfica Polonesa dou muito que a mesma fosse
PAT: "Tive a ocasião de con- conduzida para a prisão "R2-
versar com uma estudante po- gina Coeli".
Ionesa, a qual corajosamente Neste tempo, o pl'isionei�o
recusou a oferta da Gestapo de britânico "Rossi" conseguiu
colaborar em favor da Alema- escapar a uma armadilha dos
mha. O seu nome, logicamente, nazistas, encontrando abrigo
não me é possível revelar. A em casa de um padeiro com

Gestapo ofereceu-lhe um orde- tendências pró-aliadas. Em si
nado de 9.000 liras, mensal- nal de gratidão, "Rossi" en-

I

mente, bem como se prontifí-jvtou-íne grande quantidade de
eou a custear-lhe a vida num pão.
dos melhores hoteis, somente i A Gestapo anunciou que gra
para que ela colaborasse com. tificaria a pessoa que entregas
iVlanda Ingerrnan, na estação Ise "Rossi" às autoridades ale
de rádio "Wanda". mãs ou que indicasse o lugar

Apesar, das dificuldades em onde o mesmo se encontrava,
que a mesma se encontrava, a Ícom 20.000 liras.
kstudante recusou categórica-I A estudante polonesa conse

mente a aceitar a oferta e, ain- guíu libertar-se somente quan
da, deu ela abrigo a um prísío- do as tropas aliadas ocuparam
melro britânico que se lhe apre- iRoma. Agora, procura ela des
sentou com o nome de "Ros-' cobrir o paradeiro de "Rossi",
si". a quem havia el«:dado abrigo e

Doria Chiedo, italiana, con- cujo nome legítimo não lhe fô- I

iando 20 anos de idade, conhe- ra revelado. Ieída por sua beleza em Roma Esta estudante alistou-se no

e a qual era uma das principais Serviço Auxiliar Feminino".

Móveis
Comprar, vender ou alugar

SODA CAUSTICA

��OOOíf
GRANULADA· CRISTALI
ZADA - MAXIMA PUREZA

I só na

I n SERVIDORA
I

la maior organização no

gênero nesta copital J

Rua João Pinto, 4

;..........F.o.n.e...7.7.5.·......... 1
"
I

Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO
de há muito você procura ..•
...desoobrir um rêmedic para êsae mal que
o deprime moral e Iísicumente perurrte
a sociedade. CATUASE COM.POST� é o

remédio. preparado com um grande vege

tal de nossa flora, cujas pr-opr-ied ades es·

'timulantes e vitalizndoêas em combina
ção COm O alcal6ide da "Joimbehôa" e

hormônios cerebral e testicular. agem rã

pidemem.e uo combate à dehihdade neu

ro-muscular e viril. astenia rfraquexa
nervosa) desânimo.v. Não encontrando
na sua 'rnrmúcia. peça ao depoaitáno.
Caixa Postal, 1874 - São Paulo.

* *

Termômetros • Coco e frutas

Copinhos de massa .• Utensilios e Accessórios
SOLICITEM LISTA DE PREÇOS A

, !,IACA.NtAttEIRA S2S • FONE 4-'0532 . 5. PAULO
1r CARMO GRAZIOSI & elA. LTDA. l'r

ClHUASE COMPOSTA

Quer ves ti r-se com

confôrto
e elegância?

Procure a,

ALFAIATARIA
MELLO

e escolha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO

LUIZ

Sub-Agente:
FELIPE JORGE

Edifício La Porta - Florianopolis

Representante Geral para o Sul:

DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

Dactilógrafa
Precisa·se de uma, que te·

nho agilidade. Carta. do
próprio punho, para ESCRI,
TÓRIO, dirigida a esta re

dação. lOv. 7'
�,.__.._._--._,.----

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

Procura-se uma casa para

alugar de pre
fel êncía no centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infor

mações nesta Redação, a J M.S.
15 v '[

Compra se um, estrangeiro.
em bôas condições. Oiertas, por
obséquio, a F� C., aos cuidados
da gerênci ... do «Est.adc».

5v 3
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/·:;�"�PE.FE'TO'
,,�) Produto ,i.�'.,��,

Hormo Vivos n." 1 para os lMlo. pequenos ou flocldos
Hormo Vrvce n.· 2 para o. seios Il'randes. volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
j ....... _ Florianopolis n... Parmaci•• Mexi......
l'taulive-;r. 6 da Fé - Em Blumencu: FlI.rmaci,..
SanitlJ,s _ Odin - l!Ul !taiai: Farm4Cut Sanr,fJ
Ter••inh._

Dragões de
Wtstminsler

Londres 20 (B N S) '. Coube 00 em solicltá-do, na impor lâmcia de

regimento inglê.E :Dragões de West· 200 mil cruzeiros.
rn iriater C1 honra de ser a primeira Manlf'estando-se sõhre [\��C 1 '('

formação de tanques a cúmbater <lido, declarou .(J ""i}ASP que
..

a.
na França. Bélgica e Holo.:,dnl

.

__
..

·.escreve o "Daily Telegraph" de --::;pplenwuta,r,lO se lO!f\na reco-

Londres. Está famoso regimento Illünd;;.vel, em í'ace dos resulta
britânico ajudou o f lonco direito dos obtidos até aqui, na prudu
das fôrço� de inv.asão no Norman- ("ão <: aplicação da penicilina-lIa e abl'lu co rn inho paro o norte ..

..
. i .

ele Tilly. Foi de grande importân. Inusileira. Nesse par-ticular
cio a sua cooperação na ofensiva prosscgu!n - .lo rua-se preciso
de Felaise, tendo investido paro esclarecer <[ue o Instüuto Os
Argentan e Caen e atravessando o vaklo Oruz não se vem dedicam
Sena em Vornon_ Desde então está
na vanguarda da batalha, atra do a simples tr-abalhos ele pes-

vessando a Bélgica diretamente à quisa: produziu a penicilina em

Holanda» conclui o jornal. escala maior rlo que êsses traha-
--------- ._--

lhos exlgiriaru".
Ora, depois dessas constata

çõcs, li DASP opin ou que "'I1ÜO
é possível. embora desejável,
um rápido desenvolvimento da

produção da penicilina" e, com

êsse fundamento, reduziu a 150

�id;So�i�i I;
�. . .

A.N I VI<�RSA fU4',..

Faz anos hoje Sir Noel Charles,

ex.embaixador britânico no Rio de

Janeiro.

Decorre hoje o natolício do nos -

50 estimado conterrâneo s r, Vergí
Iio José Garcia. antigo e con ce i

tuado representante cornercial nes

ta praça. onde dispõe de largo
.círculo de amizades.

A srita. professora Emília Guedes

Osaz anos. hoje.

Ocorre hoje o aniversário
Antônio Felix do Cunho .

do sr'

Nesta data foz o r.os o

-mar Dominelli.
sr. Os

A menina Emíl-Teres ínho Peluso

-completa hoje mais um natalício

Hoje decorre o aniversário

Irita. Maria T. Simas_
do

Hoje faz anos o sr. René Tolen
tino de Sousa.

Habf1ltst;õe1'l :
Estão-se habilitando poro casar:

-o sr. professor Vítor Warken e srita.

Ilda Scheibel; o sr. Lourenço José
Bittencourt e srita. Adir Cândida
de Paula.

o santo do dia
S. FELIX DE VALaIS.

CONFESSOR
A casa real de Valois. na França

·conta no numero dos se.', mais
ilustres descendentes a Fel íx, fun
-dador com S João da Matha, do
-uclarecida ordem do SS. 'I'r indc-
de. instituida poro a redenção dos
-cativos. Mais tarde ordenou se e

retirou se ao ermo. onde se encon·

trou com S. João Matha. e depois
-de terem praticado orações, jejuns
:penitencias. favorecidos por odrnr
ravel visão. resolveram consagrar
se à re::lenção dos cativos; obtive
ram do Popa Inocêncio III a aproo
ovação . da ardem Em Roma foi
fundado o mesmo instituto reli,
gioso. São João Matha partiu paro
Roma; e S. Felix ai ficou, deixan
do seus di ;cípulos imersos no pran·
to aos 85 anos de idade.

•

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

con aer-tos (serviços garanti·
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura.

registradoras. etc.
Juntamente com a "Oficina
Elect.ro-Radio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços çarantidos!
30v.-l1

Economias
Diz o

,.Diário de Notícias", do
Hio, que, desde que ,a pcn ici lina

se tornou a grand« revelação da

cíencía mÚlHca {'(YhJkml[l0ralwa. o

nosso Iustituto Osvaldo ÜI'llZ,
dentro de suas cin:ritas fi:na,lld,n

fies, i-niciou pacienl es trabalhos

1]'0 seut ido de oferecer ao nrcr

cado interno um :u1tigo cuja im

portação se tornavu difícil pelas
r-estr-içôes impostas pela guerra

,I[)S Iabricaudes no rte-americu-

1105. Não tardou que aquele tra

dícíonal eslabeleei.l1ll'.nto visse

coroado de ôxij'f) os SL'US e,fo'!;
\:(JS e que vários casos de cura,

c-m n osso pals e .IlIeSlIlO no es

lnl1ngeiro, aLeslasselll as excclcn

cias do pr-oduto.
f: evidcrutc. porém, que não se

;!leançari.alll .!.'SSl'S resultados sem

despesas - despesas até. certo

ponto ímprevisi ve is diumtc da

instabilidade ca1'acterÍstielj d'os

nossos dias, em matéria de pre

ços.
Houve, assim, necessidade de

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

geral. que mudou seu estabelecimento da rua

Padre Miguelínho 40, para a mesma rua,

Nos. 17 - 19 (baixos do CrNE ROXY)

U·
r- U'4Bastam algumas destas

gotas em cada narina I
r- Acalmam a irritação, des
...

prendem a mucosidade,
V.CU reduzem a inflamação,

VA:iiõ:iôL

Dr. Laudelino Solou Gallotti I

10 v. _ 5 :1
ADVOGADO I'Rua João Pinto,18 - (sobrado), �ala L

����������������

suplemcrul a r,
cun lin uidade

um crédito

garantisse
que

da

.'

(\ "\)
_, �

.

.

�,-

.- para os seus encantos!

/�

ALVARO RIMOS
CrRURG IÃO-DENTISTA

RUe) Vitor Meireles, 18

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

I
I-- .. --·_�·

ai

obra tão bem COI11eç',Jlla ; e () mi-

11 istro da Educação apressou-se

mil cruzeiros o crédito snlici-
tado.
Trata-se - é bom repelir - da

produção da pendcilína nacional,
ainda tão escassamente posta ao

adcance dos enfermos, ainda só

conseguida ii custa de rccomen

dações ínfluentcs, () Tesouro cu

conln!U, aí, lllargem paTa um,a

economia de 50 mil crllzleir.os...
Mais feliz foi a Sociedade Bra

sileil';;1 de Húdi.(), que ohteve pa,ra
sua instalação urrn auxilio de 800
mil cruzeiros".

Convidamos os srs Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-Ioia, a exposi.
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
LÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral.
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.

r

--

.. Sim! As unhas bem cuidadas são verdadeiras

jóias! Tornam os gestos aureolados de leveza e

graça_ Sobretudo, definem a personalidade.
Porque são jóias pessoais, feitas p\lra suas mãos!

- Dê-lhes o carinho que merecem. Realce-lhes
a fida!cuia do desenho e a beleza do

colorido; ;!1Volvendo-as na magia do esmalte

curtx: De Heil aplicação, o esmalte CUTEX
._

-
..

enseja uma perfeita- H),wicure e permanece
fielmente ao serviço dos se;';;; encantos

femininos ... Experimente-o hoje i

ESMALTE

CUT�X
o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo I

Porque seis 'alemães se
PARÍS (Por via rádio-telegráfica, pata Interaliado)

Mais de vinte aldeões foram massacrados perto de Beaune em
Comblanchien. Os fatos se desenrolaram do modo seguinte: -
Seis soldados alemães, embriagados, foram expulsos do bar lo
cal. Encontraram nas ruas vários companheiros tão bêbedos
quanto êles, com os quais começaram a brigar. Travou-se vio
lento tiroteio entre êles. GuaTdas de assalto, acantonados num
trem blindado, encarregados de proteger eventualmente a We
hrmacht em retirada, atraídos pelos estampidos, comparece
ram ao local. Responsabilizaram imediatamente a população
pelo conflito e atearam fogo à aldeia, fuzilando ainda vinte ha
bitantes que pão puderam fugir a tempo. Comblanchein, cele
bre por suas vinhas de Côtes-de-Nuits, nada mais é hoje, senão
uma aldeia morta, - e isso porque seis soldados alemães se

embriagaram.
"..............._,.., '" ....._. -..-....-----......- •••-.-....-.-.-.-••.._.._........- ...-.....-."1'•..,...-......_...............,.,.

.

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tlco NILO LAUS
Hoje • amaabI eerA a ... preferi"

__ ...ato._ a _au.celru - HomeopaUu - p�

Anll(OIt Ce borra,,"'"
_••_ a asa'" o"_"..cta .0 ...-_ ___
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LIRA T. CLUBE-Dia 25,
o Natalpara

-----------'---- --------

sábado,
da Fôrça

da campanha
Brasileira.

-- Encerramento
Expedicionária

------------------------------�

I Ecos e Notícias I jI �� ..

Estão sendo chamados a jcomparecer à Capitania dos

Portos, dêste Estado, ou nas

II Delegacias de São Francisco do
I

Dr. H. 6- S
Sul e 11;.ajaí e agência da La-

guna, as famílias dos sargen-, Exames Anátomo.patológicos.
i tos e praças da Armada, mor-

I
Diagr.Ó.tico precoce da g,-avidez,

II tos no cU_lüpnmento do dever Soro-diagnóst,com
t d He rno tcloqroa bordo das corvetas "Vi al e

CopcoluglO[Oliveira" e "Camaquã", afim

I de que possam habilitar-se à
percepçao das pensões garan

i tidos em lei.

1** *

O Departamento Estadual
de Saúae .Pública acaba de

proibir, terminantemente, cria
ções e permanência de suínos
nos quintais os chácaras do
perímetro urbano da capital.
Relativamente às padarias,

conreitarías, mercearias, entre- :

gadores a domicílio, vendedores I

"'-ue gêneros alimentícios, quais- Novo íratil'?""ftanto' - Irdqll:7_f està�belecimN-Y;Jê que d�s- para ,ai feridas -I José Victor Garcia."-�Itl:ibu�m ou manípuletn p,as, e,.qúeimaduras
ijblSCOÜOS, bolachas,

. Confe�l,\�§, Londres 20 [B N_ S J - DAve.se a guard'l-iívros d2;Jlomado

i etc., o D. S. P. publicou edital, um pesquizarlor assidente brita- enco r reqo-rse de todos o s

I' pelo qual ficam os mesmos nico a de s cob .. ta de um trata- serviços ot i ne n t e s à con

obrigados a manterem os seus rn e n t o revolucionário de hrido" e
t o b i l i do d e f'ITl gerel�:!produtos em recipientes ade_jqUelmad,u:a

q a e Le rn s c Iv.s rrt i r h cr-

Rua Jnãn Pinte. 5--t"'rreoi ,. . res de vr rimc s nos campos de bo- ia li ii' '"

I' quados,
de fácil Iimpeza e veda- talha na Europa e nos bomba r

/I. do às moscas, bem como usa- de r s que es tê o arraz:mdo Os cida- FLORIANÓPOLIS

I
rem tenaz metálica, de modo des alemãs. escreve o c<Daily Ske-

_

,

qu_e não sejam tocados com 8:s �co�: ��a�aO;��étS; � �e�:ebr'�:t6o �',---..w __-..-n.......w_�� :.:Z_?
. maos nenhum daqueles ali- John Ruyan, que compreendeu que
mentos.' Para os infratores es- urna d IS grand.s causcs da rno r-

S 0- N I A..

j....
tão previstas m.u.ltas de dez, to.l id c ae noc casos de feridas aber- IN,
cem e quinhentos cruzeiros. tas era_ o choque_ resultante da

e
. ,;,*,;, apltcaçaa e remoça0 das ataduras

diversas vezes por dia, afim de eví- ATAQUES NERVOSOS
. A Diretoria de Obras Muni- tar infecção Idealizou então uma

usecipais da Prefeitura de Floria- atadura que elimina quasi Ln t e i-

MA RAVA L,- nópolís, abriu, novamente, pelo ramente a d ô

r. A ferida ou cu i
madura é envolvida numa o touuro

prazo de 45 dias, a contar de 9
que é'irrigado com h ipo c lo r e t o do PIlRftINSOIl!ft:2colheresaodeitar.deste mês, concorrência públi- socnurn . em que Bunyan descobdu PIlRA ATAQUES: 3 COLHERES.

ca para. apresentação de pro- exce len t ee propriedades cicatrizcn

postas de arrendamentos e re- tes e antiséticos Urna vez apli __,_- ",- � &..&.._,qcJ& &T&...."._

tórma do teatro "Álvaro de cada a atadura pode permanecer
dez ou doze emanas. Já. está sen

Carvalho". do usado c orn sucesso nos hospitais.
'" * * de sonçu e britânbc s e o exército

do cigarro

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM R,f.
SULTADO O �GpU ...

,./
LAR ��?tJRATIVO
�. �UÔ SANGUE

�\�tSO{/q,?J' Rua João Pjnto, D. 25
� �.. �. _

(Em frente ao les�uro do
_

Estado)

� _� � Flertenõpetls
">, ----� Telefone 1448
�nnTOnD P�TDLDGlCnS SAHTA (ArARINA

I �1I!!I!!!'!I��._f4,
.S ATACA TODO o ORGANISMO

� , ígúdo. o Bs ço, o coração (, E .. tÔIIH 111', 'f'i

PU1:mbf�S a Péle Produz Dôres de CfI hp�'I-i. flôr ....
nO�/O!'!lOI';, Reumattsmo, Ceguetru, QUl'dl1 rl., CH.
be/.o, Anemí«, e Abortos
,l'aofensivu ao organismo. Agradávet cornu licôr.
O ELIXIR 914 f>81á IIpri'v'Hlo Pf'lo n. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da SHilis t' h e u-
matismo da mesma origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliQ'uei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados
le DOS casos em que ii via bo- no trc:tameote da Sífilis.
cal é ii única possivel.

(a) Dr, Benedito Talosa.

Medina Fsrm. Narbal Alves de Souza
Farm, L. Oil Cesta Avila

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. iiiQuímica sanguínea.

Análises de urina.

(a) nr. Rafael Bartoletil

Serviço de transfusão de sangue_ Vacinação anti-diftérica
,CRUPE) com prova de Schick.

Análises q u i rnccrs cre : Farinhas. bebidas, café, rne l , águas potá
veis e para usos industriai .. ,fecularias, ce rvej c r-i os i,

CASA

Curso de Emergência
Fomos informados de que. du

rante as p r-ôxirrro.s férias escola
res, funcionará. na Escola de Edu
cação Física do Estodo com séde
nesta capital. na rua João Pinto

I
n_ 42, um Curso de Emergência
para formação de professores de
educação física.
As a·.11as terão início no dia l'

de dezembro vindouro e o encerra

mento ssrá em 28 de fevel'eiro da
1945.
No cur i o em apreço poderão ma

tricular· se pr-ofesaores nOflmalista$.
cu complementaristas, em exercí
cio no magistério público ou pal'
ticular. cuja idade não seja maior

de 30 anos.

A iniciativa, como se vê, é lou
vável. pois visa preparar equipes
de professore 3 de reconhecida ca

pacidade técnica com o objat.ivo
de dar formação integral às cri
anças de nossas escolas.
Os interessados devem entender

ss com a direção do Curso, a qual
prestará amplas informações res

peito à matrícula e funcionamento,

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C I D A D E

TI RADENTES 7A

Foi adiada a execucão do americano também já e;tá em

decreto do 'general Farl'ell que pr eqondo e�ta notavel descoberta),
, I conclue o Jornal.

organizava todos os lavrado�es I
u argentinos em

corporaçoesl, Iagrárias. O corporativismo é,

I
como se sabe, uma prática me

dieval revivida na Europa por
Mussolini, Salazar, Franco, e Procura-se uma, no centro

[outros. De modo geral, não

I
da cidaoe. Informações.

tem dado tons resultados nos por obséquio, à rua Cons.

tempos modernos. Mdr8, lO (Radio Phi lips).
* :1: *

V.-2o sr, Ortiz Echague, exal
tando a potencialidade da de-
mocracia norte-americana, es-

NOVO{t ecreve em "La Nación" que ela Ll
não é notável apenas por su-

US IDOSI portar valentemente uma eleí- 11
lção geral em plena guerra (e

COMPRA eque guerra l ) , mas também
VENDE

por não precisar de feriado
•

para fazê-lo. Este 7 de novem- IdiGlmas por-
bro foi um dia de trabalho nos tuguês, espa- ,..._"..._... -__-_......._.__-_........... ...

Estados Unidos. A única dife- nhol, francês,
:ença foram as duas horas de inglês, etc_

'icença remunerada dadas aos Romance, Poesia, Religião, Aviação, Agências e Representações em Geral

)perários e empreo'ados para I Matemática, Física, Quí.mica, Geo· Matriz: Florianópoli.
votar.

b

logia, Mineralogia, Engenh�ria ,:,i- Rua João Pinto, n. 5

vil, militar e naval, CarpintarIa, Caixa Postal, 31
��.

Desenho, Saneamento, Metalurgia, Filial: C,-esciúma
Eletricidade; Rádio, Máquinas, Mo- Rua Floriano Peixoto, ./n (Edit.
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri- Próprio). Telegramas: "PRIMUS·
r.ultura, Veterinária. Cont"bilidade. Agente. no. principai. municipio.

Dicionários. etc, etc. do Elltado
w,......__................,.. -.

- .......-_-_-_"._ •..,_......................._-- JÇJIP----

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA

MACHADO & CIA.

Curso Ginasial em I ano (dsc-Iei n. 4244) Preparatórios para
Direito, Medicina, Farmácia. Escolas Militares, Comércio, DASP
e outros_ Curso Comercial Prático, Taquigrafia, Inglês, etc,
Matriculas abertos, Peçam prospetoll hoje mesmo à CAIXA POS-

TAL N. 3319. S. PAULO. Curso de Madureza «Brasil».

BLENORRJlGII

I

e males das
VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA

I
Um tratamento poderoso das moléstias
das vias urinárias (ambos 08 sexos) e das
doenças dos Rins e Bexiga, é realizado
eficazmente pelo OXYL, que por meio
de sais extremanlente solúveis age dire
tamente na uretra. Não ofende o estô
mago, auxilia a extinção dos cocrimentos
agúdos ou crônicos em ambos os sexos,
evitando todas consequências, como dores
nas pernas, tornozelos inchados, perda do
vig0r, reumatismo, pontadas, tonteirasf
olhos empapuçados, incontinência na uri ..
na. acidês, Qr-dência, perturbações na be ..

xiga. Não encontrando nas Farmácias e

Drogarias, escreva ao Depositário, Caixa
Postal 1874 - São Paulo.

MODO DE USAR NA BULA

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASll"
Esta modelar Organiza«;ão dc móveis e tapeçarias
está aparelhada para JllOoiliui' seu lar COin pouco

dinheiro. Peça por carla lIU'" catálogo.- Dcspacha
mos e engradamos gratuitalneulc para o interior ..

L
s. SECAK

NOVO PROPRIETÂRIO - .NOVA ORGANIZAÇ�O
venlda Celso (jarda, 17�

Fone: 2·863S - SAO PAU,LO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(
,

NÃO! �ão chegamos a êsse ponto, nem
há a mínima probabilidade de

irmos a tanto! Conl lido, seria 08"(', evcn tualmen te,
o preço de UIll quilo de Icijão ! Sim, custaria
se... SI' parassem os caminhões das fábricas

de adubos e de máquinas para lavoura, os

caminhões que levam gasolina para os ti a

tores, os tratores que puxam os arados, os

veículos que transportam fibras para sacaria,
madeira par.i caixotaria, (,S ônibus e autornó

veis q IW t ransport.am vendedores e mais fun

ciou á rios do govêruo, bancos e firmas de

produtos agrícolas, o 1 ransporte essencial

que é o sistema circulaI ório do país, que

leva aos mais remotos confins do Brasil os

rem éJ ios e as roupas, as III áq ui nas e as

ferramentas de que o homem do campo nua

prescinde. . . que traz para a cidade os gê
neros, a lenha, o carvão, as matérias primas
de que se alimentam os grandes centros.

...

I,t$I
�

CÂMARAS DE AR
�

VELAS

Tudo isso poderia acon Cec('1' se .fui (assem

pnellflláfi;:o.,! vlas, ao coní.rúri«, 1]\1::,':':1 ",1-

t,uaçuu (� tu ui í.o (lif"l'I'nfe da maioria do..; pai
ses, em matéria de pneumát icos. C;nJ(.as à sua

p051ÇHO de lIlUIOr produtor (te borracha no

C&lOpO aliado, o Brasil conta hoje: com pneus
suficientes para o:'! seus transportes essenciais.

Porque não (. por falIa de pneus que existem

carros parados. Colaboradora do vertiginoso
esíôrco inrlust rial nacional, Fircstone tem ,or
gnlhu e sat i ... f;.l�;::;o em cumprir sua tarefa, pro
duzindo na sua usina brasileira, com borracha e

()1)Pr{tI'i()� hra-ileiros. pnen- c câmaras iiín bons

c Lão perfci t os quanto os melhores do 1ll1111<!U!

•.• .l1as não julgue, por isso, fjtlt' I''itarnos em

condições de desperdiçar pneus! Cada pneu

comprado (' nào usado, OI! estragado por nc

gligrncia, é 11m pneu a nu-nos nas rodas flue
conduzem à Vitoria e à Liberdade. Porém,
quando li\ rr de trocar os pneus dt' :-;eu carro,
lenibre-se de que Firest on e lhe dá ;'lais

quilornet rugeni sem por] ....so ('[{sUl( ,uais .

\:"r'·
•..... ";;'

.(.::,'

BATERIAS LONAS PARA FREIOS

.vv;-,'

)i�;:"i.,,/' '

,
•• '-,:>

SIGA ÊSTES CONSELHOS:
l!(/,f/ifnhtl (IS pue.is com u rircssàn 'ade'!lW
da • ,Vii" ([fill ,'I' ,lu re/",'i(i,uJe ••Viio breque
riolentamcnte " y,.i'I corra sõbre [JS trilhos
do bonde e .\iiu co/ida com o meio-j io •

Far« () rodi: iu do» jJ/l.f.IIS a cada :í.(j()(j Kms,

E prefira sempre
FIUFSTO_YE,

(I marca de quotidade, I
_j

4� onli

Distribuidores: MEYER & elA. - Florianópolis

I'
I

!
.

r
I
"

�'
t
I
í
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A «CASA NATAL., rua Fehpe Schmtdt, tO, acabet de

receber Fermédavel sortimento de fedas, a preços excepCIO
nais a psrti'r de Cr$ 8,50. Aproveitem, para a 5 próximas

festas de Fim de ano Itasa Natal
�Rússia e 10 ESTADO ' Esportivo�
Grã-Bretanha

. I Os riograndenses,. ontem, no Rio ..

venceram aos pauhstas. por 2 ten,

Londres, 20 - (B. N. S.) -Itos a 1. Os ponto_:; g�úchos fOJ'alll
O O' ,'. d U R S S conta marcados por Adaozmho; a gOa�.

",O, er no a . .,. .

. I paulista foi marcado por Pardal,
com O gnL.lde parque lndu�- quase ao fim do 2' tempo. A rendo.
trral britânico para o toruecí- atingiu 137.593 c+uae ir-os,
mento de parte da maquinárta e

que os russos perderam em Em S. Pouio, os rn irrairos foram
1 derrotados pelos cariocas, por 4

suas áreas industriais quanc o
zero. Renda 130.894 cruze i ros,

a..

da invasão de seu sólo pelas *

legiões hítlerístas. Uma decla- Em jôgo o rn is toso , realizado em.

ração nesse sentido foi feita Santos. o Jabaquara venceu Q Por
pelo sr- V. Kuznetzov, chefe tuguesa eantista por 6 a 3.

.
.

da delegação sindical russa

país, Em Florianópolis, o Avaí foi oha_
que se encontra neste

tido pelo Caravana do Ar, pele
depois de uma série de visitas

SCOle de 5 a 1.
a algumas fábricas inglesas.
Revelou o sr. Kuznetzov que o Compraé na CASA MISCE_
gOVêl'110 russo já fez ericomen- LANEA é saber economisar.
da no \;;alo1' de um milhão ele
libras a uma fábrica de tele- ÚLTIMA HORAfones automáticos de L.. iver-

poul, acresceu tando: "Essa, Tropas britélnicas conquistaram
porém, é apenas pequena e11- a cidade alemã �e Geilenkirchen,

comenda, comparada corn as
As bc.ixo s japonesas na ilha de-/outras de muito maior monta, Leyte (Filipinas) já se elevam�.

que, .periso, serão feitas após a 45 mil.
guerra". Os delegados russos, *

segundo o redator-industrial Ao largo da ilha de Borneo, um
do "Daily Sketeh" ficaram vi- couraçado japonês foi atingido por

5 bombas, e um cruzador pesado.vamaute Impressionados con1
por 4. Ambas os naves ficaram em

a "tournée" que realizaram chamas.
pelos centros da indústria hri- *

tânica. Encontrando-se no mo- Tropas do general Patton já_
mento em Londres, os repre- conquistaram uma terça parte da.

cidade de Metz.sentantes sindicais soviéticos -*
deverão em breve percorrer
.:\Ianchester, Sheffield e outros
centros manufatureiros da In
glaterra, afim de se familiari
zarem com os metódos de pro
dução adotados aqui. Calcula
se que já orcam em 2.500.000
libras as 8'ncomendas feitas
pela Rússia na Grã Bretanha
rel-ativas à execução de seu
gigantesco programa de re

construções no após guerra.

Colaborações.
Não se pas�a dia q'ue não re·

cei:amos notas, crônicos, .arti

gos, versos, de colabor.odores
espontâneos. a�guns deles rnor

cando até o data e a página
em que desejam ver publicada
a auo produção.
Corno não é poss ível -- et pau r

cause .... - imprimir tudo quan"FLorianópolis é das poucas capitais do país que não p08- to chega às nosso mãos. alguns
suem teatro à altura do nível cultural da população. dêsses colaboradores r�novam

O antiquado "Alvaro de Carvalho" _ con1 "caixa." maior seu pedido por carta ou pelo
que a platéia - não oferece ne.nhum conrôrto aos atores nem

telefone e, assim às vezes, nos

obrigam a usar de franqueza.
ao público, principalmente a êste, impossibilitado de acornpa- que naturalmente, por via de

l�har os espetáculos todos de uma temporada, pela exiguidade 1'eg1':1, lhes desagrada, pois qllá
ue recursos financeiros, porque, a uma boa récita na capital si todcs se julgam capacitados
t

.
, para escrever prosa ou poemaca ,al'lnenSe, so podem comparecer aqueles cujas condições fi- de primeira qualidade e, não

nanceíras deem para satistazer, com equilíbrio matemático, as sendo atendidoa, conaídero.m-se
delícias do estômago e as do espírito - o que 'não é comum pisados no seu amor-próprio de

IIestes tempos bicudos. . .

escritores ...

Cumpre, de uma vez por tôoO problema da construção de um prédio que satisfaça a das. relevar o seguinte: não sô-
velha aspiração dos rlortamopolbtanos paJrece estar longe de ser mos jornal literário e não dis

resolvido, em face do Edital agora publicado, pela Prefeitura, pômos de suficiente espaço para
-

d d d f d agasalhar tão variada espécieIlara apresentação e propostas e arren amento e re orma o
de matéria. Conseqüentemente,obsoleto casarão da praça da Assembléia. fique de pé o aviso: -- I'_!Ã0 A

Não sabemos que espécíe de reforma será feita, no caso CEITAMOS COLABORAÇAO ES
de novo arrendamento, mesmo porque, reformar prédio velho PONT.A.NEA t

f coisa geralmente mais difícil que construir novo. . . _

Não acreditamos muito ma apresentação de proposta que

I
LOJA DAS CASEMIRAS

concilie os interêsses do �rrend_3)tário com os �nseios �os Se V. S. comprar os nossos
amantes do teatro. Mas, se ISSO nao ocorrer, oaberia ao Gover-j tecidos ficará satisfeito, por
no subvencionar qualquer cidadão de boa vontade, para que, que inegavelmente, mante
possa mais fàcilmente levar a cabo reforma que vá além de mos um estoque completo e

píuturas e remendos nas paredes (diga-se de passagem, que o I
original, a preços acessíveis.

atual arrendatário Item teíto o possível para conservar o pré- Loja das Casemiras, rua Cons.
dío, havendo, mesmo, realizado recentemente, limpeza quásí Mafra, 8-A.
geral) _ A subvenção governamental daria margem, assim, para --------------
reforma mais ampla, inclusive a extensão e alargamento da
platéia baixa, penetrando-se mais a dentro da "caixa", e des
manchando-se os balcões dos lados.

Cremos que isso daria ao velho "Alvaro de Carvalho" uns

ares de edifício novo, pondo-o a salvo das queixas e risotas dos

conjuntos teatrais, que, de longe em longe, ainda nos visitam.
Fica, pois, aquí, o nosso despretencíoso bem intencionado

alvitre, com vistas à Prefeitura de Florianópolis.
Zé da Ilha

Florianópolis 20 de Novembro de 1944

Precisa-se dum Teairo !

o Conde Carlos Sforza, em Roma, .

demitiu 20 senadores.
*

o I' Exército Francês. que pene
trou na Alsácia, atingiu as V1ZI.

nhancas da cidod .. 'de Belfort.
-

�

Os Brasileiros melhoraram SUOIr'

posições cerca do Monte Cavallaro,
entre Bolonha e Pistoia, e repe
liram os corrtrcr-o toques al�mães.

•

Paraquedistas b rí tôrrícos desce ..

ram na Albâ.nia e lutam. contra.
os alemães, ao lado das fôrças de
marechal Tito.J. COSTA MmLLMANN

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Constru�ão
Projetes, Orçamentos, Admínu tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

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

Em BeringeCINEMAS •

Falando pelo rádio, ontem. c
presidente Roosevelt concitou os

cidadãos americanos a comprnrern
mais e mais títulos de guerra, afim
de abreviar-se a derrota alo ini
migo, advertindo· os de que a guer
ra não está terminada, pois falo
tom muitas hatalhas custosas. No
mesmo discurso, o presidente reve- '

lou que os E. E. U. U. estão gas
tando, com a guerra, 250 milhões'
de dólares por dia.

•

O 9' exército americano está a

24 milhas du cidade alemã de,_,
Colônia.

ODEON .- às 19.�0 horas, o filo Com o Segundo Exército,
me� s,1;"p�e�,?: «NOite sem lua», e 19 (U. P.) _ Foi conquistadamais Clnedla Jornal", "No mundo I .

árabeu e "Libertação de París". Bennge.

!:�:ir�!� 14 anos, Preços 4,3 e 1
Vão -e-x-a-m-i-n-a-,-a-'s---
minas do
Morro VelhoIMPERIAL •• às 19.30 horas, os

�������������������������������Ilindos filmes "No quarto escuro",

R I "Tudo por um beijo" e mais "Ci- A bordo do avião da rede mi-

eno
ne Jornal Brasileiro" e "Gene
Kruppa e sua orquestra". Preço neíra da Panaír du Brasil se
único 2 cruzeiros; Impr. até 14 guiram, no dia 11, do Rio para

Londres, 19 (U. P_) O sôbre o Reno e os outros rios anos. . Belo Horizonte os médicos da
"Daily Express" informa que seguintes. Informa o referido

O M'
·

t
Divisão de Higiene e Seguran-

os aliados já possuem grandes jornal que "ninguem poderá eXlco contes a ça do Trabalho, do Ministério
pontes, _p�o_�t��_para extender prever por onde os aliados atra- México, 19 (U. P.) _ O Mi- do Trabalho, drs. Hugo Vítori-

R-.--T-·z-" hH(;j��.;a�i;i;a:· às vessarãoD? Relndo"f' � esc:1al'ece nístérío ido Exterior expediu no �lqueres Batista, Carlos

19,30 horas que em usse or esse no_ me- uma declaração, hoje à noite, Barreiros Terra, Newton Alb�rtde 35� metros de largura, em, negando as informações jor- da Costa Ramos Sharp e Clau
Colonía, 380;. e em Bonn, 402, nalísticas, segundo as quais o dio Vie.ira de Pon.tes Co!reia,
- o que �uIVale a un; obsta.- México se opõe ao pedido do os. qU�IS, s:9b a o:nentaçao. doculo parecIdo com o no Hud- govêrno argentino de que se pnmeIro, voo �eallzar, na cId�-
son em Nova Iorque. convoque uma conferência de de de Nova. L!ma, estudos so-

I ministros das Relações Exte- bre as condIçoes de trabalho
LOJA DAS CASEM RAS

r101'es, posto que ° govêrno me- dos operários das minas de o�-Se V. S. precisar de linhosj xicano sugeriu que "a questão ro de Morro Velho e, em pa�tlcasemiras. � ou�ros �cidos,'" ia- argentina" deve ser decidida cular, sôbre o problema da m

ça uma vISIta a Loja das Case-
"mediante um sistema de con- cidência da silicose e da tuber

miras, na rua Cons. Mafra, suItas entre os ministros das culose entre 0"8 trabalhadores

Relações Exteriores". de mineração.

Para atravessar o

•

Aviões americanos atacaram Ma-
nilha (Filipinas) & Hon-Kong (Chi
na). •

•

Os russoa preparam, 400 mil ho-'
mens 'para o assalto decisivo a.:.

Budapeate.

Coloa.al Programa
Um drama que superou tôdCUI OI

mail otimiataa predições de tri
unfo ... Um eapetáculo de realiamo *

A sub-secretaria de imprensa e-

propaganda da Argentina. com 0-'

objetivo de evitar confusõea errô
neas. emitiu comunicado respeito-'
à lei que aujeita ao serviço :militQlf'''
os argentinos de 12 a 50 anos, es·

clarecendo que a medida visa·c
melhoria do padrão de saúde fíaiea
e não a formação de batalhões in

fantis" .

aem par:
REVOLTA

No Programa:
Folha Carioca n.27-D.F.B.

Noticiall do Dia
E o short de longa metragem

ORQUESTRA SINFONICA JUVENIL
DE CALIFORNIA

Executará V Sinfonia, de Tchaiko.
wsky e Vazes da Primavera, de

Imp!�;;i�n a��ri�s�noa General Ary Pir�s
Preçoll Cr$ 4.40 e 3,30 Por decreto, aSlinado na Paata

H--:- a f' " da Guerra, acaba de ser nomeado

ROXY oJe, 2 eIra, as para o Comando da 50. Região, o

19,30 horas I General Ary Pires. Trata-se de um
Programa duplo oficial com assinalados serviços

l' Metal Onipotente • Cooperativa preatados ao Exército e à causa

2' Clube doa Inocentes, com

Wiliamj
dos aliados. A nomeação do Gene,

Holden e Susson Hayward rol Manoel Ary Pires repercutiu
3' O Farol dos Espias, com James satisfat6riamente em tôdo o terri

Craig e Bonita Granville tario nacional, principalmente em

Impróprio até 14 anos nosllo Estado, onde s.s. conta mui.
Preço único Cr$ 2,00 tos admiradores_

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

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

18 --- Rua Felipe Sch11lidt --- 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


