
CANHõES OS ALEMÃES TINHAM VIRADO 'CONTRA A PRóPRIA FRANCA! A PENETRACÃO VERIFICOU-SE EM DOIS� �

PONTOS, 37 KMS. ALÉM DE METZ. E OS AI.EMAES PARE{�E ESTAREM AGORA EM PLENA FUGA PARA O RENO, AO
LONGO DE TôDA A FRENTE DE 200 KMS. NA FRANÇA ORIENTAL.

Distante da
solução
Londres, 22 (U. P.) ,.,_ A

controvérsia irusso - polonesa
encontra-se hoje tão distante
de 'solução, quanto se achava
há um mês, por ocasião do H'

gresso do "premíer" Mikolaisk
a Londres. Embora o govêrno
polonês exiladonão tenha rei
to nenhuma declaracão ofi
cial desde que Míkolaísk vol
tou de Moscou, torna-se cada

[Jreparam-se nal·a de"lx�r Val�S·O'Vlaa [No Vaticano ;�z;u�;:' e;!����fe '1��;;oo e��
I p.!lI ! T'. aceitar as propostas russas,

i va�Icano, 21 (l!.. P.) - ? para a imediata adopção da
LONDRES, 22 ru. P.) - Em Varsóvia os alemães já in i- e:nbaIxador br�slleIro Maurí- linha Curzon, demarcatória

.-----

«iaram seus costumeiros preparativos para abandonar a cída- CI� de .Nabu�o. fez entrega, de das novas fronteiras polone-
PâniCO, fuga d<'. Segundo informações de fontes clandestinas polonesas, re-;�uas Cl edencI��S _ao. Papa, n�- sas. Alguns políticos poloneses
e suicídio .

cebidas em Londres, os nazistas estão evacuando os doentes e je, com as cerrmomas de estí- exilados em Londres acreditam
Zurique, 22 (U. P.) Se- í'eridos de Varsóvia. Além disso, as turmas esper-ialtzadas lo.

que durante sua próxima vísí-

gundo informaçoes aqui rece- estão minando os edifícios públicos e saqueando a capital po-IE' indicio ele ta. a �oscou, o gral. De �aulle
bidas, irrompeu o pânico nas loriesa, na previsão do iminente abandono.

q U seja ínformado por Stalin, em

cidades e aldeias alsacianas, .

, ".

ue rec .a,,:, ,. primeira mão, sôbre o ponto-
ao longo da fronteira suíça, 0::"11 Desordens e enforcamentos em UolODla ,Com o Primeiro Exército a d�-vista r�sso,. depois da f:;tlê� ..

resultado dos impetuosos leste de Aachen, 22 (U, P.) -

era de Míkolaísk na missao

avanços aliados. As tropas 8.18· PA.RíS, 2:� CU. �).) - PJ'i.�ioneiros al'em�E.'s feitoi-\ na flo- Jack Fra�ki'Sh - A_s fôrças que o levou à capital russa.

mãs abandonaram o posto resta de Urtgen relatam que irromperam ubtírnamente desor- norte-americanas estao encon- Isto viria dividir com a Fran ..

rronteíríço perto de Basiléia. deus em Colônia. A Gestapo tinha enforcado :uma série de. e�v�s, 'brando menos resistê�cia ,do ça o papel de intermediário
Todos os agricultores alemães ua metrópole renama, por c1es?bedecerem ,a� ordens O.fl(,laI�. que a esperada, o qu.e e um l�- na questão, até hoje represen
estabelecidos na Alsacía estão Um dos soldados ref'eriu ter VIsto, em Colônia. gramde r:1Ultl- dício de que os n!,,-zlstas esta? tado exclusivamente pela Grã

partindo para a Alemanha, dão reunida em tôruo dum cartaz, que mostrava uma caricatu- recuando de sua linha deferrsí- Bretanha. Como se sabe os

abandonando seu gado. De ra de Hitler. A legenda dizia: "Procurado yelo povo, é:lemão. va na Renânia' para léste. poloneses tentaram há te�Pl!S
acôrdo com as mesmas ínror- pOI' assassinato em massa". Logo em seguida, a po lícia apa-

_ interessar os Estados-Unidos

mações, o moral das tropas! receu para. dispersar a multidão e arran�ar o eal't�z, A propó- Par�s, 22 (U. P.) - As '"1'0- nesse espinhoso problema,
germânicas na Alsácia está sito, lembra-se que, segundo. as ohser�açoes d�s aV,ladol'es nO�'-lpas fr�17cesas, que com�Ja!em mas, pelo visto. Washington
caíndo cada vez mais, Hoje, te-americamos, as luzes contínuam bl'll�ando a noite em Colo-, na Alsácia, avançam rápida- preferiu o papel ,de espectador.
um guarda alemão na f'ronteí- n ia, o que é interpretado como precauçao contra atos de revel-

I
mente ao longo de !oda a rren-

ra suica suicidou-se. ta, protegidos qne poderiam ser pelo "black-out". Ite, de uma extensão d� �OO "m Mulbouse'
.

, , , I kms. A marcha do Prímeíro I)

O t (\ N g' k' r
LOJA DA� �ASEIVliR�S .

t Exército francês não encontra Paris, 21 (U. P.) - Foi orí-
a aque a '-.�mura e a asa 1 Se y. S. precisar d� línhos, [grandes tro�eços, porq�l� a tu- cialmente confirmada a entr��
r. •

-

", , , ,'_ casemlras. � ou�ros �ecIdos,< fa-: ga dos nazistas, no leste da da das fôrças francesas na CI�

'i\A.SI-HNG�O.:-.J, 21 (C. p.) ", .\.0 passo q�le, d: _pan,E>])(.) ça uma VISIta a Loja das Case- França, apresenta-se como re- dade de Mulhouse, próxima à
1
te-amerrcana, n3.O há. detalhes,7'Jl:1':- :J.. no:a.lllcUls��,cl�S SUl: miras, na rua Cons. Mafra, tirada geral. As fôrças do ge- fronteira alemã. Assinalando
lle,r-F.or.t.�lezas Voadoras .1:�S. teus, J.�p�nes�i:i'oa pm�;:,�_o.) a d, I . _ _ neral Tassigny, em sua arran- o feito das tropas do general
'I'óquío ja deu amplo noticlár io a J esperto . ...,e",unclo afuma, lh

I
A I"OCenCI ii de cada sôbre o Reno inferior Tassígny Eisenhower dirigiu

�'O a 80 dos gi�anrtesc?s. bomb�arclPiro� aJtacar�m, em dn�s .\'a- Chevalier Iconquistaram Colmar, outr� hoje um� me:ç.sagem ao povo
gas, os centros mclllsülals ?e;N�g,asakl e OmUla, ambos '):,<t Ilhal Nova IOl'qu�) 22 (U. P.) :-.cidJad>e fortificada próximo à francês.
de Kynshu. Como Flempre, roqmo alega que os danos fOlam de IA BBC anuncIOU ter a comIS·· fronteira e 37 kms. ao norte de - _

pouca monta. Mas, além disso, afirma que desta. vez os caças são de investigações da Fran- Mulhouse, Na nu I-japoneses enfrentaram as Super:F'orrtalezas. Nada, menos de 14 ça julgado falsas. as acusações ngr a
quadrimotores teriam sido ab,atulos, outros 11 provavelmente ique apontavam Maurice Che- Londres, 22 (U. P.) As Londres, 22 (U. P.) - Os
destruidos e 7 illcendiados coutra a perda de apenéUs 4 caças ivalier como colaboracionista. fôrças alemãs que guarnecem russos lançaram nova ofensiva

japoneses. Quem o diz (cOjm"ém repetir) é. a rádio de Tóquio. lo relatório expedido de París o s.etor de Aachen continuam co�tra a, sanente cidade ale-

«CllOPP» lindica que Chevalier partici-Iretlmndo-se para o interior da ma a sueste d,e Uzoghorod, se-

Escondido entre pipas de .... IPou num só espetáculo, levado ,Alemanha. :Um. desp3;ch? .do gundo afirma aa gência Tran-
a efeito num campo de con-jQ. G. do PrImeIro ExercIto lJ1- s�cean. Ferozes combates es-

LONDRES, 22 (U. P.) .- :B'oi preso em -l\'Ie�z o geJleral1eentração nazista, mas l'e;::u-Iforma que os naz!stas possi- �ao sendo,tr�vados .naquele.s�
Anton Dtlll1cker, chefe das Tropas de Assalt,o naZIstas da,Lo_I so� pagamento, tendo, porem, 1 :relmente lev�ntarao nov�s de- toro � agenCIa naz:�t� notlcla

rena e do Sarre. Foi êle descrito pelos re.por��l'es C01110
•

,Ul;n I �Xlgldo 9ue por seu. tl�a?alh? I
fesas no outl o lad9 dO. no R�- tambem que os sovletlCos esta

homem atarracado e grosso, de aspeCito monohrt:H�o, C?nl a hPl-lfossem lIbertados 10 pnslOnel-lno, para ond.e. esta.o tlanspol- beleCefa'1? uma.cab�ça de pan
ca aparência de bruto germânico". Os so1dados amencanos ca-Iros.

. .
ta:r:do suu: a�trlhana e as ba- te .atraves do r.lO Tlsa, em To-

çaram-no lluma cervej,aria, o,�de yro:,'urou pr�te�ão à s.ombra!
.

ParIs, 22 �,? P:} - �ara-Itenas antI-aereas. kaI, na HungrIa, .

de grandes pipas de 'chopp. rra]aJ'Ina bellssll1lO umfol'me, bens ,�os admll�d�;es do grc:n- •

T
·

I h
-

,azul-cinza, tendD C01110 c.omplemento brilhruntes botas de c1'o- de �hans�nl1ler -

MaurIce I ris e carne para cau aomo negro, essa mesma hota nazista CO�l que Hitler p_retendia Ch;Vah�r! Snn,' .estao de pa�'a- l' « _. - »
(lominar a Humanidade, O general naZIsta, embora exercendo bel,s, E que fOI ele a�sol:rIdo I .

. •

fUl1cões de ('hefp�da-polícia, fez qnestão de afirmlH' que não da pecha. d� colaboraclOms�a" Com o 1'el'ceil'O Exél'cito llol':te-americaJno 110 setor de

I f)l'a ·polic'ial e, sim, "a.ntêntico militar". O fato é .que os jo��na- pel,a,. comIssao francesa de m- i lVJ,etz, 22. (D. P.) ---:- A .ocupação de Metz prop�rc�onou aos sol-

liBtas ficaram muito impressionados, com a sua fl�ura, de 'au- quento. I (iado� alIacl?s l)'IH'Imell'o conta,eto CO�l os exe1'c.Itos populares
, têntico fanfarrão" oomo disse o l'eporter do I;Yelllllg' Shllljiard. I alemaes, (TUtelOS pelo desespero dos hel,el'es nazlstas. T,rata-se
---------'-- simple.smente de lllassas humanas sem a menor eficiência com-

Sarrebourg NOVO caminho Dr. Artur Pereira I cativa. O ···exéreito popular", que os aliados encontraram em

e Oll·ve.·ra 1 Metz, compunha-se de homens de 16 a 60 anos, deficientemen-

e Al'kircb Londr,es, 21 (U. P.) - A 1i- te trei1nados, desorganizados e sem o menor moral combativo.
• belltação do porto albanês de Clínica Geral de Adulto. 8er\"e, no entanto, como exeelente carne-de-canhão .para ü

París, 22 (U. P.) - As vaJ?-� ,Durazzo. hoje anunciada pelo Doenças doa crianças exército regular da Werhmacht, pois, retardando o avanço dos
guardas aliadas chegaram as marechal Tito, abre novo ca- Laboratório de Análise. aliados, permite que a 'iVerhmacht encontre menores dificul�
proximidades de Sarrebourg. 'minha para a remessa de au- clinicQs. dades para a retirada a novas posições da rEJ!tJagual'da,
E um telegrama da DNB da IXI'll'os aliados aos Balcãs. Além Consultório: rua Felipe Sch�

I midt, 21 [altos da Casa Pa-
noticia que se combate nas do mais essa vUória é consi- raieo], das 10 30 ás 12 e doe
l'ua;s de Sanebourg, cuja que- derada como etapa decisiva 16 às 18 hs.

�a, pode assim
, consid�l:ar-se para a junção das fôrças a��a- Residência: rua Visco de Ouro R!lo, 22 (E,) - Informam da Orul'O foram autorizados pelas

ltrunente. Tambem Altknch é
nesas e jugoeslavas nas reglOes Fone �;��Ot�!�UQl] capital boliviana que, às 5 ho- autoridades a desobedecer a

várias outras localidades fo- Ide Montenegro. . ras da manhã do dia 22 foram seus chefes, que os incitaram a
raro libel'tadas, segundo o co-· --_._-- fuzilados 3 chefes revolucioná- aderir aos revolucionários.
:tnunicado do supremo coman� O «luar» que brilha em Londres rios de Orul'o: o Coronel Gar- As autoridades legitimas fa-
do do Q. G, rón, o engenheiro Brito, irmão ram restabelecidas em Oruro
-

_ A _ LONDRES, 22 CO. P.) _. O escurecimento em Londres fOI Ido chefe revolucionário, Coro- e comunicaram ao govêrno que
- Na flolandl8 ! afl'ouxad?, a pa,rtll' da I;OitP 'passada.. As luzes, chamadas "pon-Inel ,Bl:ito, e o ci�íl �oayza. Es- o chef� l'evol�cioná;rio, Coro-

E: 1 'hk' 21 (U P) .- O al� tas-de-a1fllléte', qm' 80 as>slllalavàm as eS({UlllaS, cpdél'alll lu� Ite ultImo destrulU Importante 11el Bnto, Obl'lgOU o gerente do

: to ceo�a�dO finl�ndês infor-I gar, ,em ,rárias ruas, a meia d�l'idacle, �que os 10,ncll'inos h�tiza� I
ponte el� Oruro.

. Ban�o _Central a lhe e!l�rega.r
,

l'rloU o seguinte: "Nossas fôl'�! l'al11 de "_lua.r". Isso, p01'qH� a l�lpl'eSSao gel'a1 e d� luar j llt:'a- O governo mamfestou por 3 mllhoes �e pes?s bollvlanos,

ças em acão no 1101'déste de' do atraVéS d:; dpn�a eél'l'açao· Ja agora, a .1\tZ pel'Ullte a 1.1,111 lll- um, d.e seus porta-:vozes, qu.e com os quals fugIU.
.

�'J ��aàn anen che 'aram a ponto dividuo de VIsta forte ler, ('om ,alguma dIflculdade, um JOl'l1a1lesta dISposto a aplIcar castl- Anunclam de Oru1'o que fOl

�dis.ta�te seis kJs. da, fronteira � 0.111 plena l'u.a, ou d.jvisa.r uma, pessoa do onÜ'o lado da rua; ma,sl'g'os exemplares e defini�i�os. fU.zilU:dO ,t�mbém o chefe. J:e,
nQrue�uesa" ni}o JlOfl'(l ainda, ]'eqon.lH'01"X' HRfl8, :peRSlOi\, Os soldados da, gUfl,l'mçao de voluclOnano Corouºl PaClen •

.'

Mais cinco
localidades
parís, 22 (U. P.) - A léste

de Aachen, as fôrças aliadas
fizeram bons progressos, ocu

pando Wenau e lutando agora
nos arrabaldes a oéste e ao sul
de Eschweiler. A nordeste de
GeUer�-Kjrchen, fui repeüdo
um contra-ataque a I emão
apoiado por tanques. Um por
ta-vOZ do Nono Exército in
formou que foram tomadas
mais 5 localidades em territó
rio alemão, entre elas a de
Georonschlel' já várias vezes

acusada no noticiário do fron
te.

o
t'

-

, H. 925

.. �L\IS ANTIfW JH_UnO nE f').\�rL'A t_;A'l'A1UXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano xn florlanópolis-Quarta-feita, 22 de Novembro de 1944

Fuzilamentos na Bolivia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenum () o r'g'u nrsm f.),
minam fi energia. nrruinam a suúde (> dfl�
bílítain o coração. Em ii tninutns, Mendaço,
nova íbrm·uJa méríica. COl1tPt:'H a drrulul'
no sanaue, dominando !'Hflitiam�lItf' os utu

ques. Desde o primeiro diu ('UIl�I't:U u tI�Sti·
parecer a {liticulda\l� em j'P8PIT'31' t? YOI�a

, o sono reparador. 1 udo o que se IH!. [II',

cessarío é tomai' 2 pnstilha.. s dt' Mendaco
ás ref('i(,�ões e ri�urá. eomplpIH!liPJII_e livro
da asma ou bronquite. A f\(';10 P 1I1LlIlO

rapída mNi1110 que �(' trntp t!p (·t\.lS()� rl�bel·
des e antígos. Mandato tem tlllo. truto
exíto que .se Orere(�(� �om ..

a !?[I!'a�l!I�. uo
dar ao paCIente J'Cspll'fl.çan 11Vf'�' f' hlf�,1 ru

pifiamente e completo �Ili\ i� do snl'l'illlf'llto
da asma em POUC()� dias. jlf>�'�1 MFndaco,
hoje mesmo, em Clll�Jqllf'!' ffll'!llÚd;l...\ ;Jn�SI\

garantia é a sua nuuor protecá».

Mendafto Aral'(lw",
.. ta nsme,

Agora também: a (r $ 10,00

" 2 O ESTADO-Quarta .. 'etra; 22 de Novembro ele '944
------_

--�----------�----.-.-w.��--�------__----------------,----------------- --------------

10 ESTADO

li', Redação e Oficinas à
I rua João Pínto n.? 13

I I'd. 1022 -- ex. postal 139
i

!

Diário Vespertino

A8SlNATURAS
Na Capital:

o\n.. Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
TI'imeslre Cr' 20,00
\fÊ'� Cr$ 7,00
:";úmel'o avulso Cr' 0,30

No Intel'ior:

I Ano Cf$ 80,00
I Si:!!It'�tfl' Cr$ 4.5,00
I !'rirnf'strl' Cr$ 25,00
!

I Anunrrus rnediaute contráto.
I --

i ,)� originais, mesmo não puhli
I caolos, não serão devolvidos.
I

,.\ direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

, artigos assinados

'V'amos ver se
.

ól 'Ie petr eo ....
Goiânia, 20 (A. N.) - Des

de a guerra do Paraguái que
a descoberta do petróleo nes-',sa região vem sugerindo a ne

cessidade duma sistemática I

pesquisa e conseqüente explo-l
ração afim de que possa o país
lançar mão de uma verdadeira
fonte de riqueza natural. Dois
geólogos britânicos Thompson
Duckers e Harrison Schrnidt,
que recentemente estiveram
no Brasil estudando a região
do centro e oéste, proclama
ram na Inglaterra a existên
cia do "ouro negro" em Goiaz,
especialmente nos municípios
de Píracanjuba, Morrinhas,
Jataí, Caldas Novas e no dis
trito de Marzagão, verificando
ambos que os indícios se faziam
mais acentuados na bacia do
.Paranaíba, pois sua conforma

ção geológica está sucessiva
mente coberta de camadas de
arinito, x i s t o betuminoso,
quartzo e outras substâncias.
Mais tarde, era o professor
Guilherme Milward, da Uni
versidade de São Paulo, que
fazia curiosas investigações
em Goiaz, depois das quais
concluiu existir em Rio Verde
considerável bacia petrolífera,
que começa no distrito de Cha

padão e se estende atingindo
as fronteiras de Mato-Grosso.
Essa bacia tem a extensão
aproximada de 600 kms. e já
se encontra cortada por diver
sas rodovias, cujo ponto de

partida é a cidade de Uber
lândia prolongando-se a diver
sas localidades do sudoéste
goiano. Nos xistos betumino
sos dessa zona em que o chei
ro característico é tão .

forte

que não de.ix� a .menor dú�ida
sôbre a exístêncía do petroleo
encontra.ram os referidos geó-
100'0s a melhor orientação pa
ra0afirmarem a existência do

petróleo, ajuntando depender
apenas de boas. sondagens <:

aproveitamento íntensívo das

jazidas que poderão abas�ecer
o Brasil. Na serra do lapa, se

gundo constataram, e vale do

do Rio Claro, não é po�sivel
tragar-se o sabor das agufl:s
vindas de certas grutas, devi-

.

do ao ressaibo acentuado de

gasolina. Também a presença
de pedras olíteras e explosão
de gases naturais que cons�r
varo as luzes .por meses afo

ra, após a época das queima
das índicam certamente depó
si.t�s petrolíferos nas proximi
dades do Rio das Mortes.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO .. DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

,,�_..t!�.....,��__ . _..._, .. ,;Jl""'''''''!wJ<Io- •. - ........ .-- ....----
,

Fôrças norte americanas transportadas por tanques atravessam a Linha

Siegfried num setor cheio de obstáculos, depois de urna fulminante ofensiva que
de sncr te c u os alemães. (Fóto da Inter Americana).

'11'1:
UiL

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAfiA
PROFA_ Lígia dos S_ Saraiva

RuaAviso que tron s Ee r iu o seu CURSO para !!l

Crispim Mira n
' 61.

ft.i:ende DOS interessados o qualquer hora, pela
manhã das 8 às 12 horas, e à tarde das

----����O�'��A�.��TI�C�u�i�A�R�·��I:·[��ossj�ex-j�mb�aixa-d�·�r�noVaticano
Rio, 20 (A. N.) - O embaí- mães, ainda quando SéUS alia

xador Hildebrando Aciolí, ex-I dos, pilharam-na sísternatíca
representante brasileiro junto mente, e posteriormente a de
ao Vaticano e que acaba de re- vastaram destruindo cidades,
gressar ao Brasil depois de seis plantações, obras-de-arte, etc.
anos de ausência, concedeu Prosseguindo, disse que os so

palpitante entrevista à

ím-Ifrimentos
causados pela guer

prensa, externando impressões ra na Itália vão ter provável
recolhidas durante o tempo de mente como conseqüência a
sua estada na Itália, desde o

I abertura de nova corrente em i

principio da guerra. Inicial- gratóría italiana para o Brasil,
mente, disse que chegou a Ro- assunto êsse que está sendo es
ma em março de 1939, pouco tudado pelo atual govêrno ita
depois do golpe alemão, contra liano. O embaixa:dor refere-se
a Checoeslováquia, não sendo às nossas tropas na Itália, di
difícil (diz o embaixador) pre- [zendo que elas têm concorrido
ver que o nazismo e fascismo

I
bastante para o aumento do

arrastariam a Europa e todo o nosso prestígio alí e também
\ mundo a uma conflagração. para o desenvolvimento do
'Em seguida, alude aos esforços I sentimento de simpatia para
do Papa 110 sentido d� evitar a i com o Brasil. Co�?lu�ndo, dis
guerra, que se aproximava, e se: "Tenho consciencia de ha
os esforços afírnríe evitar que jver cumprido meu dever, ape
a Itália interviesse no conflito. sal' das dificuldades naturais
O embaixador Acioli diz que a

I decorrentes das minhas defi
nação italiana tem pago a lou-Íciências e das circunstâncias.
cura do gesto de Mussolini, I Graças a Deus, as relações en
Dois sua situação atual é ver- tre o Brasil e a Santa-Sé, tradí
dadeiramente deplorável, e cionalmente excelentes, têm
acrescentou: "Os próprios ale- sido mantidas inalteráveis".

! 4 às 1') horas.

MATRicULA SEf:l.1PRE ABERTA
---_J
l Sv Io

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegâncial

.

É grave êrro Você admitir que o calor ex<."
.

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimiga
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALfAIA.·
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cutando, com notavel perfeição. ternos leves,
cômodos, distintos.

-·�-fARMAC1A-��ES-pERA·i'fçAW.-
A SUA FARMACIA

II. Couelheiro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.,.%
-

�Itre,.. A d9!IJJ_dlI.

José Victor Garcia
guard� ·livros diplomado
encarrego-se de todos os

serviços atinentes ii co n

tabilídade = rrt gero)
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS
30 v' -2l

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm, L. da Costa Avila

Exames Anátoma-patológicos.
Diogr,óstico precoce da gravide,..
Sôro - diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Al.ltovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguínea,
Análises de urina.

Serviço de tran!lfusão de 8angue Vacinação anti-díftérica
(CRUPE) com pr ôvo de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, hebidas, café, mel, águas potá- •

veis e rara usos industriais [Eecu ln r í

os , cervejaria.).

.....

1118S
Euclides N. 'Pereire e seue filhos DarcÍ e

Almerinda conv idern aos parentes, amigos
e pessoas de suas relações, para aeeietirem
à Missa de 6". mês, que pelo eterno des

canso de sua espôsa e mãe, ONDIN A GOMES PEREIRA,
fazem celebrar no orossrno dia 27, segunda-feira, às 7
horas da manhã, no Colégio Coração de jesús. A lodos
q ua n tos comparecerem li és te a to de fé e de piedade,
testemunham desde jà os seus agradecimentos .

._�----- - --

TlU; LONnON & LAl\iUASHIRl<] lNSURANCB

SEGUROS
THE LONDON ASSUltANCE

.

.. COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPA..'IoIHIA OE SEGUROS "SAGRES- j

Hepresentante: L. ALMEIDA ""1
Rua Vidal RaJllOfl, 1••

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cigarroLIRA T. CLUBE-Dia 25, sábado,
o Natal da Fôrça

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

Hoje festeja seu natalí:cio a srita,
Zulcerna Póvoas,

Ocorre hoje o o n ive racirio da src,

Maria Cecília da Luz,

Faz anos hoje o sr. gererol re
forma.do Acalltro de Com.pos ,

O menino Ilton Amcral faz anos

hoje.

Completo mais um aniversário
o men ino Oduvaldo Ramos.

Passa hoje o natalício da sra

CeciliQ. Viei .. n Momm.

J{abIlItBc;õe8:
E"têio 8e habitando para casar:

ir, Artur Habitzreuther e .rita

Ana Butsch; sr. Germano Romer
e srita Agnes Lisbeth Morsch; sr

Ernesto Carvalho e srita. Mario
da Silva; sr. Idagildo Má"!ir Felix
e srita. Doraci Machado; sr . Lau

delinc;> Juvenal Joaquim da Silva
e srita Alice da Silveira; e ar.

Fro.ncelino José do Nascimento e

d. Elisa Hermenegildo Severino.

VlaJanteu
Vindo do Rio, aonde tinha ido

há poucos dias , está entre nós o

1Ir. ten. dr. Newton Varela_

Em companhia de sua e.pôsa,
ara. dra. Jo.éfina Schwaidsori, se

guiu de o.vião para S. Paulo. onde
.e demoram algun. dias. o sr, Ja
ques Schweid.on. comerciante at'.

vo e proqretlista desta praça, e o

qual, antes de partir. teve a gen
tileza de nos vir trazer seu abraço
de despedida..

_

_w _.._.._................._�_

O REVELADOR DE SEXO
Rio. 22 (A R) -- O sr, Miguel

Salvadol' Ranger solicitou ao mi

nistro do Trabalho patente de

invenção para Heu aparelho des
tinado a revelar o sexo das cria
turas antes do nascimento. No lIeu

despacho. entretanto. o titular

pede Q presença do inventor-, para
melhore. eeclarecimento•.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Piano Usado
Compra-se" um, estrangeiro

em bôas condições. alertas. por
obséquio, a F, C., aos cuidados
da gerência do «Es tado».

5v ')

llNGERIE

REI/IIER
=QUALJOADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Podre Miguelinho. 23

FLORIANÓPOLIS

P*Ã·RÃS.·PÂÜ[Õ-·
.....••.......•..•••..........

Rio, 21 (A.N.) - Seguiu esta ma

nhã para São Paulo o s r , Salgado
Filho. ministro da Aeronáutica. que
,'lli vai presidir as solenidades
comemorativas do primeiro oni
versório da Escola Técnica de Avia
ção, ti transcorrer crnc nhd . Em
companhia do titular daquela pas
ta. viajaram os oficiais aviadores
tenente-coronel Faria Lima e copi
tão Délio Jardim de Matos.

Dactilógrafa
Precisa-se de uma. que te

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

daç60. lOv. 9

'/

____-, �� - y-' f.t1'
.e

-

---

-"" � _ "SA
'W" •

....tll�
�& JUAU-;",

1lmA� 'f'L'�J:ew" ele tudo
.e tnule 'VOU dei. ti- 'F'�

-

Rua

-- Encerramente da campanha
Expedicionária Brasileira ..

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

-do

zonas

Fotografia de Berlim mostrando os grandes incêndios que irromperam nas

industriais da capital nazista durante um ataque diurno efetuado por podere
sas formações de «Fortalezas Voadoras- norte-americanas.

(F6to da Inter-Americana}.

Estanislau Mõkowiecky
Senhora

participam aos parentes e II participam aos parentes •

pessoas de suas relações o

i'
pessoas de sua. relaçõe. o

contrato de casamento de contrato de casamento do
sua filho Nair com o sr. II seu filho Antônio com a

Antônio Bresolin. Srita. Nair Makowiecky.

Fpolis .• 18 de Nov. de 1944 - Pinheiro Preto, 18 de Nov. de 19"4

L- , ..

IEcos e Notícias 1
,

Será oberto crédito de Cr$ .

50806.70 para pagamento da desa
propriação dos terrenos pertencen
te. a Remo e Ormano Corsini, si
tos na rua Rúi Barbosa. nesta co

pí to L, cuja área a Fazenda esta
dual doou ao Instituto de Aposen
tadoria e Pessões da Estiva, para
nela ser construido uma vila ope
rário..

�

Com o crédito de Cr$ 45997,50,
o Departamento de Saúde Pública O PRECEITO DO DIA
do Estado vai odquirir material A varíola começa bruscamente,
necessário ao respectivo laborató-

com dor de cabeça, dôres pelo cor-
ria central.

po , vômitos e febre alta de 39 a
•

40 graus. No fim do 2' ou 3' dia,
O Govêrrio estadual vai adquirir.

por compra ou desa.pro.priação ju
dicial, nove terrenos situados na

rua Rúi Bc rbose , necessários às
amplicações do Hospita! «Nerêu
Ramos».

..

A Interventoria Federal subme
teu à consid_eração do Conselho
Administrativo o projeto de decre
to-lei que dispõe sôbre a criação,
no Hospital "Nerêu Ramos", de
um cargo de Por te-ro . com o ven

cimento mensal de 450 cruzeiros.

Pelos aviadores
mortos

Escola de
enfermagem
Rio, 21 -A N- Por ato do gover

no do Pará. cccbo de ser criada
em Belem uma escola de enfer
magem, destinada à formação de
1· 000 enfermeiras.

Conselheiro Mafra. 17

e Umberto Bresolin e

Senhora

Famoso
meteorol�gis ta
Rio, 21 A. N. -- Encontra-se no

Rio o dr, Horacio Roberto Bejero,
professor da Universidade de Chi
cago e famoso meteorologista. On
tem visitou êle ali Servlços de

Meteorologia do Brasil, mostrando
se otimamente impressionado com

o progresso da nossa previsão de

tempo. O ilustre meteorologista
fez uma revelação de grande Irrte
rêsse paro o Br cs íl. informando
que o professor Belamy. diretor
dos Serviços de Meteorologia de
Parto-Rico. descobriu um processo
sensacional para provar as depres
sões atmosféricas • a. divergências
dos ventos. fenôrnsnc denominado
«easterly waie» .; que é um dos
maiores responsáveis por numero

sos e Inexplícdveís desastres aviató
rios. O professor acrescentou que
o fenômeno é de resto muito
comum nas costas do Brasil e

assim a descoberto diz muito de
perto com a navegQÇao aérea em

nosso pois. As previsões dêsses fe
nômenos. feitas atravé. de balões-

I pilotos. evitará que os aviões cor

ram os perigosolJ riscos que Cons-

.......--------.........---..---....--------... .II1II.... .-; t�tuem \remenda cilada ne< espalfo.

Para as FESTAS DE fIM DE ANO, a

CASA PERRONE
oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10�;í) em t6das aS

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

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

além de camisas. r:ijames, etc.

começam a aparecer pequenos
manchas. um pouco so!ientes e de e

coloração verme'lho-pálidos: são as Cecília era natural de Roma e
«máculas». Estas se transformam descendia de família ilustre e opu
em pequenas papulas que. depois lenta. Abraçou desde a info.neicr. Q

.e apresentam cheias de um líqui- cristianismo. e sendo Clinda d.
do incolor, as «vesículas», A partir poucos anos consagrou a IUCl vir
do 7' dia. contado do início da tude a Jesús Cristo. Por impolif<ã.&
doenca. OS veaículcs se transfor- dos puia. concedeu a mão a Va
rnorn em pústulas. Estas. em se- leriano. cidadão de grande pr..ti
guida. secam, formando crostas gio em Reme, Convertido por .ua

pardo-escuros que deixam cicatri- espôsa. recebeu o bastimo pelos
zes profundas quando se despren- mãos do Papa Urbano. vindo a

demo morrer por Jesús Cristo_ O prefei
Em presença de um caso sua- to Almóquio quis confi.car .eu.

peito de varíola, imediatamente bens , mas Cecília já o. tinha de
chame o médico ou avise o Centro do aos pobres. Sabendo o prefeito
de Saúde ou o Posto de Higiene- que Cecília era católica, • mail ir.
mais próximo, SNES. dtado pela distribuição de leu.
___,._,.., ........ ............._••- ...... ...-.,AI bens, mandou pô-la num banho

) R MACHADO & CIA de água a ferver e depoill mandouRio, 21 (A.N. -- ealizou-se hoje •

às I I horoa. na igreja de Santa que lhe cortasl8m o. cabeça.
Cru? dos Militares. misso em me- Agências e Represerrtoções e:n Geral Imória d, e 20s. tenentes aviadores.

I
Matriz:

_ FI�l'lanopohs
da Fôrça Aérea Brasileira Oldegar- Rua Joao PInto. n. 5

do Olsen Sapucaia e John Richar - Caixa Postal. 37
dscn Cordeiro da Silva. que tom- Filial: Crdsciúma
baram gloriosomente a serviço da Rua Floriano Peixoto. 8/n (EdU.
pátria na Itália. A cerimônia foi Próprio), Telcg�ax:'as.: "PRI���n
mandada rezar pelo m irris tr-o Sal- Agente. nos prrncipene rnu rucrpros

gado Filho, da Aeronáutica, e do Elitado

compareceram comanda.ntes dire
tores chefes de unidades, de ser"

viços e estabelecimentos, oficiali
dade da FAB, parentes e amigos
dos mort os.·O ato foi oHciado pe
lo cônego Epaminondas Rolim.

o santo do dia
S .CECÍLIA PADROEIRA DOS

MÚSICOS

HIXIR Df NOCUflM
.-.,._-. __ - - --

Procura se
uma casa para

-

alugar de pre
fer ência no centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infor
mações nesta Redação, a J-M.S.

15 v.-9
,.._-_- .-_-...-_-.- _ ..

Procura se
uma casa para

-

alugar. de pre
ferência no centro. Até 400
cruzeiros. In formacões nesta

redação. 10 v.-9'
.....

P-;efir"ã"'&-tii."r"?:P;;;;;;
.....d�....S"ê�

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contrlb1lindo para
que êle tome mais um poue()
de leite, tenha melhores medi ..
camentos, mais confôrto DO
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha ele Humanidade

do H,�splta! clt Ç�rlA'p)', -.'f14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Madrinha do
combatente
Rio, 21 (A. N.) - Muitas

cartas estão sendo endereçados
do fronte à sra. Darcy Vargas.
Pedem os expedicionários que
a LBA lhes arranje madri
nhas. Precisam receber cartas,
cartas cheias de fé e de estímu
lo. O soldado 765, João Vicen

te da Silva. assim se expressou
em sua missiva à sra. Darcy
Vargas: "Itália, 22 de outubro
de 1944 - Excelentíssima sra,

presidente da LBA - Pedin
do uma madrinha - sauda

ções �- Eu já fui batizado e

crismado aqui no front, mas

sem madrinha. Nós, os solda

dos, longe da Pátria, ansiamos
por uma madrinha. Uma car

ta de uma madrinha aquí no

front e motivo de orgulho pa
ra nós, combatentes". Brasílei-

Iras,
inscrevei-vos nesse patrió

tico movimento da "Madrinha
.

do combatente".
,,;-J'ow.,__._._- ._-..............---...-..-

- ..�_.......,.... - ...

d(;�"l� »«

�.;j.\�Nf�
� J �--�_ ii',,'J� Sem(t

II \(� ftakfle�Ada
�

/

_'

cv�ée"".
INDIGESTÃO

4 o ESTADO QUl!rta .. lelra, 22 de Novembro de '944
. ---_.�_.".......................__............................_-=-���==:.:...:::..::.:::�_:_:�:......::::.:.:==..:.=....=-..:.:....:..-=---------___ ,. • ?�1 ,

•

Para abastecer
o Rio de Janeiro
Rio, 20 (A. N.) - Em com-

panhia do coronel Jusuino de I CONVOCACAo
Albuquerque, chefe do Servi- i

Convoco para o dia 23 do corrente (quinta. feira)
30v.·13

ço de Abastecimento, o

coar-I
às 19 horas, em sua séde na ru o Crispim Mira. n.o 61,

B Ica-O· com frente de denador da Mobilização Eco- os membros da Diretoria Regional da Cruzada Nacional

a • vidros e preço nômíca percorreu na manhã de Educação, afim de se tratar de assuntos urgentes

de ocasião, vende-se um com de hoje as zonas agrícolas do referentes á mesma.

2,m50xO,80xO.95. Ver e tratar Distrito Federal, com o fim de

com 'Plácido Mafra, rua Felipe escolher as áreas apropriadas
Schmidt, 34. 5 v.-l à construção de núcleos agrí-
fl'M_ -

...;" - _. -_. - _
colas e aviários para a produ-

I ção em larga escala de frutas,
legumes, verduras e ovos, des
tinados a reforçar o abasteci-
mento da capital da Repúbli-

• ca. Êsses núcleos serão criados
dentro de breve prazo, de acór

, do com um plano para o de

I sênvclvímento intensivo da
! pequena lavoura já em

execu-jção. O coronel Anapio visitou
r
ainda as obras do Mercado de

Emergência, em construção
pelo Serviço de

AbasteCimen-j'to, no subúrbio da Penha, c

qual atenderá grande parte da

população da zona leopoldi-
nense, e que deverá ser ínau- ':. r .. ..!
gurado ainda êste ano,

-

-

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

··":':':C:-�"'.......awau ...

Qu�r vestir-se com

confôrto
e eegâncla ?

Procure Q

AlfAIATARIA
MELLO

e escolho o .eu figurino,
Rua Tiradente 24

só na

n SERVIDORA
[a. maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

Avelino T. de
Oliveira

.

Mecan6grafo, especialista em

conaer-tos [serviços garanti
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura,

registradoras, etc.
Juntamente com a nOficina
Electro-Rodío E N A L D A."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!

JI,IZO DE DIREITO DA COMARCA ...---------------••--------.
DE TIJUCAS

TENHA JUIZO

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
DeWitt > que, desde a primeira dó

se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e- faz desaparecer o

peso e os 'ardores causados pelo
excesso de acido no estomago .

0< P6 Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicie; estimulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas
tro intestinais c neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que cor» o

< P6 Digestivo De Witt > não se de
ve ter receio dos gostosoa pratos
da a-te culinaria Brasileira.

Peça na farrnacia o

I
I

TEM S(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

Poderosa usina
Goiânia, 21 (A. N.) - O Mi

nistério da Agricultura insta
lará, na Colônia Agrícola Fe
deral, de São Patrício, podero
sa usina com a capacidade de

produção de 20 mil sacos de
açúcar e 10 mil litros diários de
álcool motor.

PULAR PREPARADO

NOVOS e
USADOS
COMPRA.
VENDE

VENDA DE MOVEIS
._--_._---_._-- Quartos completos, para solteiro, com 7 peças, estilo

moderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de
arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
Hotel.

Quem desejar vê-los e obter inform s ções. dirija-se à

I
Rua Felipe Schmidt, 39, onde estão expostos.

O PROPRIETÁRIO.
'w

•

Idimma& por·
tuguês, espa
nhol. francê.,
inglêa, etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naya·l, CarpintariCl,
Desenho, Saneamento, Metcilurgia,
Eletricidade:- Rádio, Máquina.; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r,ultura, Veterinária. Contabilidade·

Dicionário •. etc. etc.
,...-....- ..-.-.-........,........,..-_-..-."._....-...�#

CASA MISCELANEA. distrr
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vâvulas e Discos.
Rua C' Mafra, 9

Cemísaa, Gravatas. Pij arnes
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILA NEA - Ruo C. Mafra, <;I

I p,�.-�m�o �,o
da cidade. Informações,

I por obséquio, à rua Cons.
Mdra, ) O (Radio Pbilips).

Dr. Laudelino Solou Gallotti
1 ADVOGADO

i
Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala l.VA

Nacional de Edu(açãoRegional da CruzadaDiretoria

Avisa a seus fregueses, amigos e o público, em

geral, que mudou seu estabelecimento da rua

Padre Miguelinho 40, para a mesma rua,

Pela Diretoria;
BEATRIZ DE SOUZA BRITO
Vice-presidente em exercício.

3 v. - 2

p- �

JOSE' MIGUEL

Nos. 17. 19 (baixos do CINE ROXY)

. la v .
- 7

Convidamos os srs. Comerciantes a

v�sitarem, em nossa sobre-lcje, e exposi
c;ao de

SEDAS, com rlccs e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos ,

CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém�che9ados du melhores fábrica s
do país.

.' .,' ,,,"�.,,,,,gi.J.,,..�,,.,1)j\'t'""'i'" i , .• �
.

......
'

....;i. .o;r,:'i;�,�,�,�'V ....T.r. .,. ..�
r
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INDICADOR MÉDICO

DR. ROLDlO CONSONI

-

nR.
Esp('('ialista em alta ci rúrg la e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
I IHltA:\fA (lIA�lM\]A) - Santa Catarina

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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cu r-se k A ,,.,rleJe<>amento e Longa Pràtíca no Rl0 d.e Jane.lrc.

L)I)l'I"I'I;I'�" - ""In n.lanhA: dIariamente du IO,3Cà.12 h s , à tarde excapto oos
..b.oI .... II ... III ..'" Á8 III boru - CONSUL1'ófUO: liua JoAo l'1nto .. 1. aoorado -

'0'''': 1.�1I1 - H..-..i<!/lUclll' Uua l'r_ldenfe Coatlnho. ,a.

DR. SETTE GUSMÃO
f'HI,�r'E !lOS SP.DVIÇOS DI;; T1SIOLOGIA DO f'Ei\''l'IW DE $,H:fm E DO

HOSPI'I'AL ":-JEl\!l:U RAõ]OS".
Curso dt" nperrt?1çnan-lflnto no Hü .spi ta l São Luiz Conzarra, ele S�O P�Hll0 -- l�x·estu

giúrln du 111..:tilutn -..,q('je!Jl�nte, Fr;l'rei"31', de .,SFio Paulo - l�X-H!(·dit.'(J inter\l() do
S[ln�t.()[·lO {1é' Santos, em C8111VOs (lo ,lnrd;';io,

Cj,j','\jf',\ (;1,;1:,\1, - ()[.<\(;:'\(lSTICO PlaWO( I,: .te, 'l'rtNl',nlR\"rO F.SI'ECl.'\LJZAnO
U.\S 1)0.1<1;";(.',\8 1>0 AP.'\Rf:I,l:tO Itl<lSPIUA'l'ümO.

CONSllL'I'AS: niilJ'ialllf'nte, elas :3 iI� G horas. CO'\SLH.TófüO: Ht::t v uor iIll'irC'les, 18
HESrDÊ1\1C'LA: Rua Esteves Junior, 135 - 'fel. 7'12.

MARIO WENDHAUSENDR.
(lllplot)lllt1o [>ela Faculdade Nac. de Me<.llclna da Un íverstdade do Brastl)

&lX·lnterllo do Sf\1'Ylço de Cltntea Médica do Professnr. Osvaldo Oll-relra. médico do

Departamento de 8al1de
Cl.INICA IIRUlC-o\ - Moléstias Inter",," de aanlto. e crtanea•. CO�S(:l!l'(lltlO

• Klllt:H1l1il11il;IA: Itua .'e!lpe Sehmtât n.. 38 - 'I'el. 812. CONSül/I'AS - Ua� 111 11M 11'1

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS. NARIZ, GARGANTA

I':lIp edalifita, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

C()NSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - Á tarde, das S ilJ •.

Rua Vitor Meirele., 24. F me 1441

DR. ARMANDO VAtÉRIO DE ASSIS
Do., "'.r"lc;ol! de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CI):\,)!Ulll'úBIO: nua "'UDl"S �hH'baflC), 7 O;;difíd" 1'1. F'ranctseo) ,

Consultas das 10 às l� e das 14 às 15 horas
BESIDENCIA: Rua Mareciwl Guilherme, 5. Fone 783

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nariz -- Garganta.
Diploma rle habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTMnO - Felipe Schmirlt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259,
HESIDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

tormado pela Un1Teraldad. de �.bra

Cotn pl'lltlca BOI bospital. europeia
Cl1n.1ca mfo<llca em geral. pediatria, doen

/'" do eLltema ner-roeo, aparelho geniw
urtnarto do homem e da mulher

IbM.te. Ti'caleo: DR. PAULO TAVARJIl8 I
Curso de Had!ologla Cl1nlca com o dr, IUanoel d� Abrl!u CanJpanarlo (810 Pau

lo�. Espe<:lallzado em HIIJlene ti iSatlde,
Pübüca, p"la UnlY�rs1dadtl do Rlú de Ja·

ulro. - GlIoln"te dI! Ralo X - Electr�

tar,41ogratlR cllnlc8 - MetaboUsmo ba·

_I _ Sondagem Duodenal - Gabinete
II. tLlloterapla - LabOratório de ml�

C('I)la ... nAIll<t' ellnlC1l, - RUA Fernando
liI_chadoo, 8. Fone 1.11111. - J1or1anópol�,

DR. REMIGIO
t:I ..tNICA Mll:DICA

Operaçõe. -- Vias Urinarias'- �en·
!lal dOI intestinos. réto e anUI!
-- Hemorroidaa, Tratamento do

colite amebiana.
Fillioterapia .. Infra·vermelho.
Con.ult: Vitor Meirele•• 28.

Atende diariamente àJJ 11.30 h•. "
o torde. dali 16 h•. em diante

R..id: Vidal Ramo.. 66.
Fone 1061.

-_------

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

•.rl(l. • Ortope4la. CUalea • cu.rsta
o tA""ax. rano. • doe_c- ae ..ahoral.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Di!Í'
rlamen\. 11.. 16 .. 17' hor... RltSID:IlN·
Qt4; �l,Qte A!"f1.Vl, II. reme '7.1.

r:{

{/.;;:::.:>

ROMANCES de amor

radiofonizados no

Teatro Letízia

Uma apresenioçõo do ÓLEO LETíZIA
F'ahricado por um processo especial de
refinação, o Óleo Lctízia satisfaz 10-
das as exigênc-ias das boas donas de
casa, porque é puro, fino e de-sedo
rixado O.Oleo Letízía não queima.
nem taz fumaça. Frita rúpídarneute,

dando um agradável sabor aos ali
mentos. Especialmente indicado para
saladas e maioneses, a sua transpa
rência cristalina é um atestado de sua

alta qualidade. Pre Ii ra sempre o

Óleo Letizia de semente de algodão.

Ouça o "TEATRO LETIZIA", nas seguintes emissoras:

Rádio Club Paranaense
Todas as 2as. e 50S. feiras, às 21 :30 hs.

Rádio Difusora Portoalegrense
Todas as 4as. e Sábados, às 21 hs.

Utilidades do
Baba(u

Stond;'rcl

00 DIACARTAZES
4a.feira HOJEMunicipal e Hospital Nova York (Inter-Ameri-

cana) -'- A maioria das pessôas
familiarizadas com os produ

fone 1.4H tos do Hemisfério Ocidental
conhecem alguma cousa do ba
,baçú brasileiro - mas muitas
.vezes se ouve a pergunta .-

DR. BIASE FARACO l"para que serve?" O Bureau

Médico - chefe do serv .ço de Sifillis do Centro ue Saúde Comercial Brasileiro divulgou
DOI':NÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GE:lI<"ITAIS OE Irecentemente um folheto sobre

A.M BOS OS SEXOS ._:_ RAIOS INFRA· v ERMELHOS E ULTHA-VTOLETAS os vanos usos do babacú. Esse
CONSULTAS: das 3. às.6 h. - R. Fel�pe Schmidt, 46 'folheto explica porque'os ora-

RES.: R. JOlDvlle, 47 - FONE 1648 sileiros costumam zeralmente
----------------- �

chamar o babaçú de "planta
milagrosa".

O tronco - hélice e estacas.
A seiva - alimento para os

cavalos.

. �s _

folhas novas - paredes,
____........- �-.�.................._...-.a... ...........,..-_-..............·_·.......·_·.-_·_w_........._...

I
divisões e teto para os casebres
das populações pobres.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Dr LAURO BAURA , As folhas. secas: q�ando cor-

CUNICO •

i tadas em tíras estreitas -- na

DR. DJALMA ilspectalieta em Doenças de Senbo· Imanufatur�.de �,apetes, .cesta�
MOELLMANN

ea� - Vias Urlmárlas.
,; scahcaopSe' l�Se. ai ela, I êde de pesca �

Curso de especialização de Otneco-
�

ogta (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa. As hastes em que nascem as

culdade de Medicina de São Paulo. nózes: excelente adubo.
Tratamento especializado, médico e O côco: é queimado e usado
cll'(Jrgico, das arecçôes do aparêlho para defumar a borracha crua,
gen ttal feminino (Utero, ovãrtos,

'.
e depois dá ainda excelenteu-ompas. etc.) ,

1 b
Cura radical das In!lamaçõ� do. ac u O.

anexos r ovartos, trompas), sem ope- As cascas: fonte de excelen
racão i. Tratamento de tortos os dís- te combustível, que depois de
rúrbtos da menstruação e da esterlll- distilado oferece ótimo coque e
dade. '

Tratamento moderno da bleDorra- sub�produtos como ácido piro-
!Cla aguda e crônica. em a:rnQos os ligenoso, ól�o lubrificante, fe
<ex os. por processos modernos sob nÓl, resinas; corantes, ácido
<,ontr/)Ie endoscóplco - Uretroscopl. acético (usado na fabricacão
- e rio laboratórIO. d

'

FISIOTERAPIA _ DIATERMIA '

esolventes de vernizes, tintas
_ INFRA-VERMELHO I! para tecidos e acetona), breu

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 (para a construção de estra-
noras e das 2 às :I. I das) e carbono (para as más-

lIolf>.dU Int.ernal, de Senhora. I CM, Cc.nsultórlo - Rua T1radenteJI a.

! caras contra gás). Além disso,
Inça. em �ral. CONSULTORÍO: Rua I"one: 1.663. ,

W'ellpe S<7tlmldt _ Illd1flclo Ám�u. Neto. Resid�ncta Ru. Tlradente. 7 e usado na fabricação de bo-

"on. 111112, 9 .. n. 14 la 17 boru. RIC· <Sobrado). Itões._IDItNCU: J Larqo Benjamin O mesocaI:po: fabricação de
Conatante, 3

O
farinha de babaçú.

-Dr. Newton d'Avila
UR. AUImI.JO R TOLO o epicarpo: Fibroso,
\tédico _ Cirurgião _ Parteiro na manufatura. de escovas,

R A lOS X c�pachos � ,espeCIalmente c�r-
Modero.. e possante instalação das, em VIrtude de sua 1'eS1S-

de 200 MA. tência à água salgada.
Diagnóstico precoce da tuberculose O óleo - Usado na fabrica-
!óll I 1ll.O na r! úlceras gástricas e duo- çãó de sabão cremes para bar-
lenaJ!!. cancer do estômago, aCe- '

.

;ões das vias biliares, rins, etc. I bear, per��mes e manteIga y�
\pliCIt o Pneumo-torax artificial g�etal. Utlllzado como lubnfl
:mra () tratamento da Tuberculose

1i cante leve, que não ataca o
l�ulll1()nar � Tratamentos m�der- bronze. Comparável ao petró-

nos e t'fIClIzes desl.a moléstia 1 t D' 1 Ad
1 :omplelo gabinete de Eletricidade �o nos mo ores lesse. ap-
llt.'dica: Ondas curta� e nltra-cur- tavel para uso em certos, ou

'ali, Raios Infra-Vermelhos e Raies tros motores de combustão in
lIltra Vio�eta. lnfrazon-Terapia terna nos tratores e automó
COQsultÓrlo: Rua Deodoro, II veis

esquina Felipe' Schmidt i
.

,.

Ou • ii to! brs., e das 14 b 17 br. . Os reslduos - alimentação
relefoQf U7. i para os anünais.

HOJE

CIHE
A's 7,30 horas

PROGRAMA EXTRA
Lupe Velez e Leon Errol na ternpes tade de riso:

.

Aquele cãréca voltou
Bing Crosby e Mary Martin Rochester· em:

Sinfonia bárbara
CINE JgRNAL BRASILEIRO 3x37 (Nac. Coop.)

CAES DA NEVE (Desenho Colorido)
Preços: Cr$ 2,00. Geral 1,00. Imp. até 14 anos

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Ultima Exibição do filme que jamais será esquecido, com Sir
Cedr ic Hardwicke, Henry Travers e Dcrr is Bowdon:

Noite sem lua
Na PAZ ou na GUERRA, ainda não se tez um filme tão

emocionante
CINEDIA JORNAL 4x18 (Nac. Coop.)
NO MUNDO ARABE (Tapete Mágico)

FOX AIRPLAN NEWS Uornal)
Preços: 4,00 e 300. Irnp, 14 anos

ODEON George Sandres

dinamitar a

Amanhã, no

Vieram
e Ann Sten em:

América
E!es vieram destruir vossos lare�,' vossos chefes e vossas vidas!

FARMACIA ESPERANCA
do Farmacêutico NILO LA \JS

'

Hoje a amaJlhA .er' a ... preferi..
ere... •..cIoaa.ta • efiran,cetru - Homeopa.... - p"""_

ArtIS- te borraC!ha.
�......._ • .xata oblHlt'Tbcla ao NCIeItw&rte ...._

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"
Cifras do balanço (le 1943:

Fundada em J870 -- Séde: 8 A I A
INCE� IJlOS E TlU. .NSPOIt'l'ES

Capital e res'e!'YHS ", , ...•. ' .......•.

Responsabilidades .. , ... , , .. , ...........•.. , ..

Receita .., ,

Ativo , ·.,· · .. , .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos. , , .

ReSI!0nsahilid<ld� , ,
.

Cr$ 74,617.0'30,30
Cr$ 5.978.401.755,91
Cr$ 84,616,21G,9a
Cr$ 129.920.006,9')
Cr$ 86.629.898,90
Cr$ 76.736.401.306,20

DIRETORES: - Dr. Pam!llo d'Ultra �1re d. CarYalho, Dr. J'rancllco
a.� Sá e AnlBlo MaS!lOITa.

Agências e IlUlHlgêncla. em tooo o terrltórto nacional. - Su� DO

Urugu(ll. Reguladore.a de aTarias n8.1 pr1nclpa18 c1dadea da Am.lea. Ilurope
• Afrlca,

AGENTE EM I<'T�ORIANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua FeUpe 8cbmfe'lt, a••t
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAi, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

receber formidavel sortimer,to de sedu, I preços excepcio
nais, a pa rtir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

festas de fim de ano I
-

'-.-------�-- IConlo OS' ale·ma-es Os chios e a imprensa livre

({)) IE 11 <IlI (,HUNO-KINC, 21 (D. P,) - Na sua l';3U:lião anual, a As-
� � � f t sor-iaçâo Chinesa de lmpl'ens� aprovou �na;nl1l1ellle,nte a reso,

� lIJA \U.P Ira am OS presos, :ll�;e� ����l�:��f�r���;as�l����Y�: (�u;o�l�a�:���o�fi�;��o�e�,ol���i:
Florianópolis 22 t:le Novembro de 1944 Londres, 22 (S. LP.) - Do

gida uma carta que prer-ontze a Iíberdade de imprensa e criar
cOlpcspondente de guerra ?a lima organização mundial de notíc-ias. A referida resolUção

O ,agencIa polonesa PAT, ZdZlS-
diz: "Esta Associação está profundamente impressionada pela.

pão que comemos llaw Bau. - Pal�a �m dos c�m-i compressão elos norte-americanos e se a?ha, ,unâniI:lemente.

pos de, concentração ll:lemaes,! resolvida a prometer seu apoio total aos prrncipios da liberdade
.J

Há (lUare'ilt� anos, .aproximadamente, numa dessas madrugadas frias, na Polônia ?cupa,?a, fOI �ev.a�o I ele imprensa e garantir sua manutenção por meio dum acôrdo"I' vento SUll�'rthliltt(', parte da ordc ir a pooulaçào flori.(IIIlOiJolitaiJa acor- O cabo StanIslaw o. da Dilvisâo .

t
.

1"dou �1lJ reboliço. Os l'llcHonegndos da Ilumin açâo púhllc« apagavam os de Kresy. Ao ser êle aprisiona- ln .erriaciona .

, _

l:lflli!lO('s-dc-querosCl1l'. que ainda ufrontavani, COIll luz vermelha e ti- do, um oficial alemão exigiu aVM__m •••u IIIII _
.nida, a elaritla,d·(' d:.:. ma.nhâ que subia de l rús d" :\lillTo .. do-An l âo. Per-

I
;;lIll!:H'�-Se () motivo dl'sse cstranhu movimento nurí i n al. Ax in daguçôes que lhe fornecesse informes j

p.iuu.cutavam. :\.Iais tarde, Sl' soubc que nlgurnas l'lll'rgic,.:, do nnx-rle-casa respeitantes ao comandante l' AIL,-, vram dt'clarado greve contra os pade iros. por t o rem eslcs aunu-n lado do seu batalhão. esnecíalmente . .'. _ '"
() lIr�çf) do pão COlllUJl1, de 1n;5 par-a quatro vi n í

cnx.
, [que revelasse o .nome dele. O I

,

La qmko deca(l<�s, (�. díf'crença de, ll?S vmtc'ns: em qualquer COl11pr;L cabo polonês permaneceu mu-I Delenacl-.:::l de San4� C;� �aríne(1:ll'S:I\'U trunstornos as Iinanças domésticas. Por !SSO, dI' uurneua u·]gU-. � u lu u.lu '-II
:m1. porler iam cunf'ot-mur-se as senhor-as com êsse atcnladü às hólsus dos do, corno que Ignorasse a pre-
J1':''I'�d(ls, a,.can-etando-'l,hes despesa mensal eXl,r;t(ll'(lillária de muitos sença dO, oficial alemão.

_

Eis

I1( stõ'es. , ,

. . _. .,. i que, tomado de indignaçao, o
Sabe o Iel-to:' corn« n,';ol\'�·r.am ti situação ? De nl,:l1eJI'a mul!o suu- oficial alemão bateu e111 Sta-

i" 2$: nu-aram nao C'üll1prar pacs enquanto o JJl'('ÇO uao b:usas,sc, Quc- .

ln, 'h driam-nos a !n:'s vinte-ris ! nIS aw C0111 a coron a la es-
A pressão popular aumentou iruln mais, quan I] r, bnndos de garoTos píngarda, e ainda, obrigou-o a

e:';ilPr(os pcrcort-iaru (IS ruas, grit::wdo: "Não quer em os mais pão ! :"ião caminhar 9 quilômetros, sem
q'ler�mm: mais pão: .. ."

parar, com os bracos levanta-
E�s�s mesmos garotlJs, ao ]'('gI'PS;'lH'em a casa, eucontrar.nu s;lbuI")- dos para cima Quando exaus-xo s bolinhos c!r banana e de f'ar inh-r-de-tr-igo, pulcntus e outros quítu- ' •

'. '

tes mais "vitaminosos"

:llle,
as rnnss iuhux c os '·gaf.111ho!os·', dos PU,dei- t.o, sem I?�lS poder, r:-1an�er II'OS ele PU tão. aquela poslCao o pnsIonelro

Ponco t01111JO duron. no en tanto, :1 ]'eflçÚlJ, pois, os padl'll'OS ccdiam deixou cair âs mãos' a solda
�'nll' () rigor d:l gre\'�, ((l.I(', os ia deix311do il beira da Ldt\ncia, .. B�lixJ.- desca rrermânica. q�e O escol-
JUJ)I [) preço para 11'PS VllllellS !

�

b
"

CO.I1v&l1l fl'Ísar. a título de curjosidade\ que essa i'ilória da6 110SS8,� tava" espancou-o, 8en1 do nem

lJ.\úsimItas. nu Flo[ia,núp()!is rle ruas estreitas e poeirpnt:ls (mus, mai'; piedade, largando, ainda, pala
p';útIC<lS ([ue as de hoje .. o). das :'llq1l111ha" e das ral�:as 1llasrnli�nas em vrões de que só êles são capa- ,

forllla de charuto, foi obtida (;oJllra (JS que prdendWlll vende]' paes gos- �es. Também não foi permitido I
l(lSOS de 130 gml1ms. por 4 nleus!,

, ao cabo I és saciar a sêde I
Hoje, (JS llue nàu tiV_E'lllOS oportunictarle .de "iYC'1' :'1:l!(uC'la ópoca, mas-

,�
, �o on 'o -,. o'

,

tiF<l1110S pãt'sinhíls rir otn gramas, PO!' 10 \'Jl1tens - desculpe'lIl ! - por I
�om ,a agua qu .... cal�eoava no j;i1e·__Ii. IIIII!I�����������������..�.�I_�..2') cenlr'-,Js. ...

'
_.

cantIl. Chegou ao flm dessa I!:.:s"a-o C;- "'do ., fral}e ni� """eE�nfjm. os tempos lllU,(taram. E ljuarenta 1l110S san maIs que uma trágica Inarcha encontrando ar; a uegau ,,. ..aw
gl'r:-lçao... no campo de prisioneiros seis as re5J:H) uas do FoleZÉ DA ILHA

I.-----.---

---- camaradas poloneses. Duas ho- Washington. 22 (D. P.) --

L d (
,

J i ras depois a reg'ião era bom- Já estã:o chegando à União on 1'es, na aerea) - No-

�f'" J COSTA IELLMANN llbardeada pel<a artilharia polo-,!Pan-Americana as. respostas I vos bombal'ràeadores "Jrosqui�
.

nesa, Os alemães viram-se obri- dos governos amencanos ao
to ". sufieienies para equipararj • I g-ados a procurar refúgio e, en-I/pedida feito pela, �rg�l1tin9.. :
um grupo de <:ombate, foram

� (E h C·
.

J)
�

f
" consJtruidos pela "l!"'rate1"n ida-I' ngen. eiro lVl ;ão. aproveitando-se da oca- para uma con ere11CIa de;

1 I r< t d f de do Fole", organização dos
f. Escritório Técnico.. . d.e _Enoenha_ria �;�i�!/oloneses conseguiram I�i����'�o�r�� ��fã� r��u��T����� países da América Latina, se-

��I Projetos, Orçamentos, A{jlilnlstraçacr Construçao se a informar quantos país::s gundo anunciou o Ministério

Rua Esteves lu nior. 168. - Fone 733 I' Co�;r��---��- CASA MISCE· já responderam, informação do Ar.

FLORIA�{,O'POLIS - ,l\NEA é sabrr economizar" que só será prestada no ':lia fi Êsses a�·.iÕP;;O fo]'al� entre-

I
''''

----- ,----- -------- de de2Jembro, depois da reu· gueR, no (la �. , ao VJ('e-111a1'e-

"" nião do diretório. c11al do ar, C. T. Bennett, co-

RECORTE .------- --- - mandantê da fôrça ele esclare-
Os japoneses Bombardeando LOJA DAS CASEMIRAS cedores do Comando de Bom-
[1 ropelam ••.

" ESTE AV ISO OS tecidos da Loja das Ca- bardeio, que os recebeu em no-
San Francisco 21 (D. P.) - Londres, 21 (D, P.) - O CD-I semiras distinguem-se pela 01'1- me da R. A, F.

"O isolamento 'do resto da mando das fôrças táticas 1101''' ginal padronagem e pelos pre- O marechal..,ehMe elo ar, sir
China, a:través de �uangsí, � te-�merícanas �nUnCiOl1 que I AKTlGO PHEPARADO INGLES

I ços excepcionais. Visite-a sem Arthur Harris, comandante
fato consumado". E o que esta malS .1250 aparelhos de bO�-1 PAnA ATUlWIM.ENTO E ZF;\'I- compromisso, na rua Cons. chefe do Comando de Bombal'-
propalando a agência nipôm-' bardelO, entre Fortalezas e L:- BIDOS DOS OUVIDOS Mafra, 8-A.

II
eleio, apresentou clepois o es-

ca Domei, em consequência da berators, com escolta de m�ls I tandarte ao grupo e passou em

.ii.mção de dois exércitos japo- de 1100 caça1s atacaram as ln- Se V. S. conhece alguma pessõa que so° (hegou da revista suas tripulacões.
neses, ao norte daquela pro- dústrias petrolíferas de Hom-I fra de congestno �atarral ou ,aturdifl1en. ""freca do Sul Durante a cf:'rimÔ;lia sir Ar-.

l' d t' b' t' s' ,o, recorte este aY1S0 e le\ e-Ih o. • . '.
•

víncÍ!a. íJ.urg, a em e ou IOS o Je IVO

1 RlO, 22 ("Estado") _ Aca- thur Hal'ns l'eeebeu o emble-
SItuados na Alemanha. A ope- o ('ata1'ro,. o a_tu1'di,mento e a �itlcu:

.

ba de chegar da Áfriça do Sul ma de membro hOllorário da

ID\ITl Hoje, 4�·feira, às ração teve lugar em horas do dade d:, OUV1r sa� pl.ovocados pOt uma, um navio brasileiro {)ue rea- "}!-'raternidade do ,Fole"K 19,30 horas dia de hOJ·e. ,'nfermldade constltucIOnal. Por essa rs-
. . ,'1.. ' que

I ;ão, dedicou-se muito tempo ao estudo hzou maIS uma Vlagenl t:cans- assnll passa a possuir dois
O filme que é o maior líbelo eon· I' ele um tônico suave e eficaz para com" portando para ali grandes ll1elubros honorários, sendo otra o nazismo, com Errol Flynn" ------ -----.---------- d 1 f

-

t'd d d dC I bater os males caus� os pe a a ecçao ca· quan 1 a; es e pro utos 1'a1'- outro o sr. Chu:::chi11.Ano SheddaRnEeVONLQTnAcy o smQn: ,.!UI,OVO tipo "'L..,. 1 E ê éd cUJa fórmula están Ue I tarra, < sse.rel:' 10,
'

• macêuticos tecidos e outros i A "Fratelmirlacle do Fole"I d
' plenamente VitorIOsa e tem proporClOna-, '

..
"

•

No Programa: I bombârdea or
.

lo alívio a muitos sofredores, é conhe<;l- artIgos da nossa mdustl'lQ. fOl funda.da por um grupo de
Folho. Carioca n. 27·- D.F.B I Londres, 22 - O mais mo- do sob o nome de PAHMINT e está à Trouxe essa unidade mercant.e elementos da colônia britâniea.Noticias do Dia" Jornal I

derno e mais rápido bombar- I "enda em toda� as farmácias e drogarias. um grande carregamento de de Buenos Ain_is, em outulwoOrquestra Sinfônica Juvanit do
deador bi-motol' amerIcano, o: Logo na� primeiras �oses, parmir:t ali· carvão. Desde que irrontneu a de Hl40 para auxiliar o eRfôl'�Califórnia . Sho:rt.
., ')6" w ..,

'
Via a cabeça, a congestao e o aturdlmen· ." .

�

.

d
' •

Impróprio até 14 ema. I 'Aye-� -_ In�asor' - en-I
to catarrais, enquanto o ouvido se resta. guell'a, es�e naVI? n,avegoll en- ço

-

e guerra eU1 geral e a
Preços Cr$ 4,40 3 3,30 I trou em açao sobre a Alema- heleoe prontamente, A perda de olfato e tre O BrasIl e a Afnca do Sul R. A, F. em particular. Foi es�

;nha, revela-se no Q. G. aliad'J. R descida do catarro para a garganta sllo ininterruptamente, sem qual-: colhido um fole para símbolo
IJ)OXY Hoje. às 16,30 e �Estes novos bombardeadores I

outros sintomas da afecçao catarral que quer escolta, o que,' nas rodas
I
da or<'anização e cada membrO1:.. 19 30 horas 1 " I <e combate com Parrnlllt. ·'t"'d d � -

,

1 P I efetuaJram sua malOr Oper8-'1 Sendo D11.1ilos os males do ouvido pro.
mall Imas, e conSI era o CO·- devena cúntribll11' c'om ('el'taColosso roqrama .

-

t d 'd d aI mã'
., .

d' f 'h l'. I. ,

l' Cinédía Jemal • Cooperativo. Iça0, a a?an o �. Cl a e e 1 vOC<ldos diretamente pelo catarro, pode- nlO u�a 'as açan as ulgnas I qua.ntla, conforme o llU1l1,erO de
2 Cavaleiro da Policia Montada! de Merzlg, a leste de Metz. I"p ,""Itli-lo com Parmlnt. de regIsto nesta guerra. I aviões do "(lixo" al)atlclos vela

sensacional filme FO'l'·Wel5t I ------ FL A. I-i',
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SALVE·SE QUEM PUDER 1

'l{'-1._l.J. T. CJ.

De ordern do Snr, Delegado Regional. aviso aos

interesee dos q ue esta Delegacia man terá rigorosa e

sistemática fiscalização junto aos armazens das em

prêsas de navegação, não permitindo que os veículos
cujos condutores não estiverem em dia com o reco

lhimento das contribuições carreguem ou descarre

guem mercadorias que lhes forem confiadas, para

entrega ou retirada dos armazens

Assim, é aconselhável que, ao fazerem entrega
dos docuD1entos necessários a despacho e desembaraço
das mercadorias, os interessados verifiquem se o

estão fazendo a condutor de veículo em dia com as

oS uas eonüib uições_
Florianópolis, 21 de novembro de 1944,

MURILO RAMOS
Chefe da Secção de Arrecadação.

LOJA DAS CASEMIRAS

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

Apareceu o fANTASMA nos preços da casa BOM: Gôsro, em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visitem a meSIna, que ficarão completamente ABISM:ADOS!

18 -.- Rua Felipe Schmidt d6-� 18
d $
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