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'OLr'�,
LONDRES,) 24 (U. P.) --- SEGUND.o INFORMAM DE ZURIQUE A EXCHANG TElEGRAPH, OS CORRES ES NEU-
TROS EM BERLIM SÃO UNÂNIMES EM AJIRlVIAR QUE OS MEIOS POPULARES E OFICIAIS ESTÃO FRAN(�AMENTE AI.ARw
MADOS tOM AS úLTIMAS NOTíCIAS DO FRONTE. ADMITEM ÊtES ABERTAMENTE QUE A PERDA DO RUHR K. DA

RENÂNIA PARALISARIA o ESFÔRÇO BÉLICO ALEMÃO. ESSA DECLARAÇÃO VEM CONTRADIZER AS AFIRMATIVAS
ANTERIORES 1JE QUE A GUERRA CONTINUARIA ATÉ QUE o INIMIGO ENTRASSE EM BERLIM. E, POR ISSO, ESTA,
SENDO INTERPRETADA COMO INDICÀNDO QUE o REI{:H PRETENDE CAPITUtAR, LOGO QUE OS AlJADOS OCUPEM

AQUELAS REGIõES INDUSTRIAIS.

õliiadeGraças -r-
--- ---.,---- -_

A descoberta do

gn�;tO� ;:1 o�.:��;) �r;��n�ia��� i1}' o d�;iOR�c�Aa N) � Noticias
pelo S1', Walte�' ��nill, e�cal'n'� procetleutes de Maceió revelam

gado cios Negócios dos F.1s_tac1os a sensaciomal descoberta dum
G'nidos. na corneruoraçao do médico alagoano, o dr. Rocha,
"Dia de Graças", realizada 110- chefe da clínica da Santa Casa

je: "Nós, amerir_:an?s 110 Bra- O ,Ji-US ,\.xrl'H�O IH.líilO HE S.\;-;T,\ C.\T.AJIT�A de Míser icórdia daquela capí-
sil, reunimo-nos ruais uma vez Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES tal, após estudos e dezenas de

para a solene finalidade, �e ._ -expertências, já conseguiu oura

render o preito da nossa gratí-

I I
radical para mais de 20 casos

dão a I)PllS todo poderoso por Ano XXX floriinópol.s- Sexte-Ieire, 24 de Novembro de 1944 H. 9255 de malária C0111 o "emprêgo do
ôdas as graças 'e benetícíos que _>=

- cianureto de potássio. Come-

l;:eê���tr�:����t '�O::: ���i�: Feito da esquadra norte-americana �s Ifôufvas do .�:1:l�1��5�i�,t�:r;:��l�!�::��Il:��
perto da vitória e do término LONDRES, �!.j. (L. P.) . _ O notk-íário da 1?11E'1'l'a do Pa�cí- ora. odges ernprêgo de chá de mostarda
dêste horrível conflito, que tem Iir:o J'I.:,s;istra antro feito ousado das tropas aruerrcauas. A agen- Com o Primeiro Exército, 24 no tratamento das "sesões",
sido tão oneroso para a nossa cía 'I'ramsocean., em despacho de Tóquio, anuncia que unidades, (U. P.) _ As fôrças do gene- aquele médico fez dois de seus

ciYilização. Vimos estreitarem- navais norte-amertcanas bombardearam a ilha de Matau, no ar- irai Hodges, que obtiveram a doentes usarem a. referida be
se cada vez mais os laços de quipélago das Kurillas. O ataque t eria sido realizado

quarta-Imaior penetração em território barragem, tendo conseguido
'cooperação entre nós e os nos- fdJ'a à noite e a 'I'ransocean acrescenta que o bombardeio du- alemão, até agora, estão a 3 que a febre característica da
sos aliados. Bem ao nosso al-

10U cerca de 20 minutos, quando então os atacantes se l'etira-1kms. apenas da localidade de doença diminuísse de tntensí
rance, temos a evidência ele

ram dlamte do fogo da defesa japonesa. A ilha de Matau, de Heinstern. Informa-se que o dade e que os acessos viessem

ajllcl� .

ef8tiva C1u� o g�vêrno que fala a 'I'ransoeean, parece ser Matua situada 110 extrell1.0 Iavanço
do general Hodges não depois mais fracos. Notou, en

bras!lc'lro e seu PO\? nos}�es: n.orte das Kurillas. mais ele mil kms. acima da ilha de Hokkai- encontra fonte resistência dos tão, que o sulfato-cianureto de
taram durante os dias críttcos úo. ;\'las de qualquer forma as Kurí llas fazem parte elo terrltó- [alemães, em conseqüência da etila, contido na mostarda,
da guerra. O ano

que.paSSOUlrio mctropo litauo joporiês. E, assim. a esquadra llorle-ameri-!evacuação de Eschweiler. 81'a a substância que agia sô-
viu sua armada expandir-se e

cana penetrou nas própr-ias águas nipônicas, para martelar as I _ . _

._- bre a hemoglobina, provocan-
tornar-se porle roaa fôrça de instalações dI' terra, Em terraiorlo elo a .ímtoxícaçâc do "plasmó-
ataque e viu-se investir de éiJlemão dio de Laveran

"

do irnpaludis-
l;reseentes e graves responsa- A crítica

-

dos alemães " mo, que vive parasitàriamente
bilidades. A tôrca aérea brasi- pOSlçaO � Paris, 24 (U. P.) -� Osnorte-] nos glóbolos vermelhos. Assim,
lelra tem a seu �J'pdito trjl1nf�s, WASHINGT01\, �;� (U. !l.) _ "É muito séria a situaçãOla�ericanos em território ale- após o ernprêgo dos medica"

, impl''esf-:ivoR: Atualmente
, .�ll:- rios exéroítos alemães nos VOSgi'S. ameaçados como pstão pelo Imao pro&se,gu,em e�n s�_u.�van- montes à base etila, enxôtre e

lhares e milhares c}0 guerrer- )t oroU' p s111 ". Isso disse o ser-retário da Guena, Stl1linson, ço no seto� de Gailen Kírchen cianureto, apenas êsse último
, 1 Br '1 estáo 111ta11(10 no!': . - rumo ao no Roer onde ocupa- 1 t f' b

'
"lOS C o ,JaSI"

",
,. u.el'eHcPl1tando que os uaz istas c stao expostos a total d(�smo- " pro c u o OI que, nas co ala"

campos de batalha. e nos ceus Il'onamento cIp suas linhas. A CTíiLi(':l posicão dos alemães é de- r�m Hoven.
, Ta�nbem a ,n01- submetidas a tratamento reve

.europeus, ombro a ombro C'OUl vida à lnil h aute manobra das f(;rcás frWl{('esas u a re�iãt) mon- d�ste de Thl�l1VIlle as forças lou resultados comprovados, o
eus irmãos de armas anlel'i-I � .an}1osa que. culminou <..:O,lll o sel,l -esl>etacular avanc,o pelo vale bh,l1dadas alIadas, . a:v�nçam q ne deümninon .a ntilizaçw,

. d·]· -

<

'. -. •

-

para o norte em terntono ale-emas e os nORROS ,emalS a la (i () Heno Terlmnando suas dedal'açoes, StlIllll1son fez 1.1111 _, imediata (lo cianureto em pre-
d 'I' rl' ·S e C'OUl 11111

" .
.

- ',. mao na area de Ounsdorf. I'
.

'f'OS. h e·m dlS o�. I :1I)e10 para que se a(:elel'asse a pl'oduçao de materIal de guel'- parac os qUll111COS especl lCOS
olhal' 110 futuro, ,,"ste

a�,�o. �)as� Ira llara as linhas de comha,te, afim de vigorizaJ' a ofensiva O sui:»stitu!o de para o combate à moléstia,
sado testemunhou a pa.I t.:clpa- cont.ra as muralhas do Reieh. D G II f]lle, como é sabido, é um dos
ção eff'tiva ela inORsa naçao ao ê: au e g-randes flagelos ,da humanida-
'lado dos nossos Aali�dos. em nll� DR. A R A U J O París, 2:3 (D. P,) _ O gene- de. Depois de ter feito expe-
mel'osas ,conferencIas lnterna- l'al-De Ga'lll". assI'nou (leCI'eto, riências em cachorros usou do-,\�sisfl'lltflo ao Pl'ot'. S.IlHoiOil, (To l-tio d(� .JalH'it't1 ... , � _

danais de importância eapitaL E s t> E (' r A L 1ST ,\ c1esignalndo o membro do gabi- ses de ucôrdo COlll o pêso do
Estes ('onelaves tornara 111 nos- Doen';a" e opeJ'�i(:r,!'S (o; OLHOS, ()(;\'] DO";, XAHl/: , C;;\r:r; .\:\'1'.\

nete francês. .J ales Jeannet, an ill1�l, afim �e. precisar a
sa atuação COll)'unta na o'uerra Cil.'L"'i{a 111<)()<'1'n" eh CC EL." ].ll-: LO.BO, ,til' L,,"FlIO LEPOlnXO (![lI),'.1 " ,'én

lJaI'a exel'C'el' as f'llJlçO-eS 'le, .})l'e- n.u
.... 'ntIcla.c1e. de toXlco que pode�,� rLl b{){';J fl�nd1(II.J,"; fjP l1:1.";I·cn«(l) .

.
.

_

�"
.

- '-1 �

mais deC'Ísiva para a del'l'ota.. E,tiLgu,;cop:" t"at[lll'C, 'lJ'p'a, h '011"","0[\"1 !J:.l1:1 J ê(' arla de- r[':'jJ(",' ,,-,00�"lJl0S, etc. siclente elo goyêl'no provisório, ,na ser l,nJetada n?A h?lneU�, B,
dos nossos j,nimigos porque CO:\'Sl1!I',\S: da, 10 '" 1� � (I", 1:; i"� IX :101':1' durante Slla '\'iao'em a :Woscon. baseado nas experIenClaS sobre
foi apressado o dia de rendi- :Ilua \'it()1' �I .. it"'h',, 2-1 - F(J1IP: 1.1-i7 ,.,

toxidez do cianureto, o nlédico
ção incondiC'iona1 tanto na

A
-

t T
,.,

;·d d b -tA
·

alagoano COllléÇOll a aplicar
Ásia ('omo na Europa. Es- conquls ii r�s ftlerson� I a es ri aDlcas 2.C[uele tóxico em casos de 'Ima·
sas conferência.R estabeleceram

dA"
- "I' ii

1cita", havendo ainda a possi.
também aR bases de acôrdo ('>, a merlca Estão sendo lesperados, aos 111ei1'o da Embaixada Britânica bilidade, segundo decl1arou, de
compreensão que devem ('a.- Londres, 24 (D. P,) - Fôr- primeiros dias d� próxÍlp.a �e- no Rio de ,Janeiro. aument.ar a dose atualmente
facterizar e não descaracteri- cas britânicas ocuparam a

I !J:ana,
nesta ca�)ltal, tre� :ll�- O 'sr. WiJliam Fredel'ick Rho- nsada para dez vezes tnais ,o

zar as nossas relaçõ.es no apóR� ll\méIica. Não é, britfi�adeira t;n,tas pers�nalIdades, bnta:r:l- des é tenente-coronel do Exér-
que permitirá o tratamento

gUel':'fl lla1'8 �al'a;nila dA um}! Icaro lei!tor: "A:menka" e o no-
i
cas" que ,ceILame�te u���ber� cito Britânico. Oficial culto e llJais rápido e eficiente. Da sua

p�z J�lsta p dlll'acloura. As essas ,me duma aldeIa holan?�sa, na ,��tIe. ,nos � �alS, c,al�n�os� com, uma f?ll:a de r�ais sel:vi- �ensa('ional descoberta, cujús
bencoe8 Si' anl?SCl?nÜHl1 as no- estrada de ferro que llga Mu- I acolhIda, pOlS s�o l.epres,;,nlan ços a sua patim, 'exerce o calgo sel'viços serão inestimáveis pa�
'ias 'demonstrações oe energia I ren a Venlo e que foi o�upada ! tes, de u�a potenc�a a:mga do de. ad�do m�l�ta�' junto à. Em- 1'3 a humanidade, o médicú ala�
<le fibra (Ia nossa denlocracia. pelas ,tl'Op�S do general D?mp- I no,sso Pal� e �ue cono�.co lu�a ba:IX�C1a Bntamca no RlO de p;oa.11O já deu ciência à SOciB"
�1l1 plena maré de guerra exer- sey, Tambem Maasbre esta em I pela derrocada do nazl-fascIs-! JaneIro, desde 10 de outubro dad� de lV[edicÍl1a de Alagoas.
�l1lOS a llossa prerrogativa poder dessas fôrças que se Imo. ," .

de 1941. Esti'tnnlado pelos bons rêsul�
CO,llstitll('Íona1 de .escolher um acham a,gora a men�s �de .71 :rata,-se dos. s�s, Jo�n :?ee O sr, William Scott Laver tado$ obtidos em suas expe-
chefe rIo 'I.;;,Xe('tltlvo, demons- kr"'ls. de Venlo. A res�stencIa

jGreenway, . W.Ilham FrederIck
1 b l'iências al)Ós numerosos casos' I'� ,U

Rh d W 11 S tt L ocupa, desde 7 de novem' ro
h'ando assim a tOdOB,O!!'i povos;al,emã lla'região é .e�cass�, pa- o,e,se,

Ilam C? 1 a�er:_ de 1940, as laboriosas funções de ema completa, o dr. Rocha
do mUlldo as raizes profundas recendo que os naZls�as so pre- O.SI. John De,e Glee.!way Ja

de adido comercial à Embai- e�tá agora empregando o cia ..

da no�sa fé democrática. Con-1tendem fil'hmr-se de novo nr l'servIU nas embaIxadas mgles�s ;d B ,·tA
.

R' tendn nureto de zinco para trata.men.
. 'l'd" ." 'd d d V' ,I de F.!oma Istambul Pl'ag'a RIO xa a 11 anlCa, no lO, ,�

dI" 1quanto sejamos gratos a 1 e� proplla CI a e o e�l o.
'B' t' ( servido antes nas embaixadas to e ma ana, com o qua es·

'�, d
.

t- , (1926) Moscou ucares e en-
,

<

1 t 1 n '1 ltlança que nos eon UZJU ao
S' f Bt O "'d d.' ," d do seu paIS em Bruxelas pera OI) e' 1 e�lOres l�esu·a-

lO:1ge no caminho da coopera- O a OU, C!l!r:-ega o e, negoc�os ,e
(1934-36) Roma (1936) e

dos e conseguir imunização
ção e do ,entenc1Ín1ento mlÍtuo peru assado 1933-35), Estocodlmdo (tan:b.em ainda ne�sa capital em 1940' contra o terrivel flagelo.
-- tI' �e l)al'a I Nova Iorque 23 (U P) como encarrega o e negoclOs,

,', ,
, ,

e emOR )OR!'! 1 azos" '
.

"

"

d 1936-37) eh'" (1937-40), como secretário comercial
estar agradecidos e orgulllosoS I Gom�moram ,�10Je DS nOIte,: Be d . t '(19��a) T � Os dois pl'in'1eiros realizarão
com o qll� tem sido feito -·'1 amencanos o Dl'a de Graças u ,apes � ,

�

e e ! , A. '�, , t �

h" 1 1 'd ue é o terceiro que passam em (1941) e Junto ao g,overno )U- conferenCIaS sobre .assun o",
ao cevemos {eS(;1ir�r a" a •q,

1 d L d (194'2) br·tânicos em Jainville Blu··
Vertência feita há poucos dias tempo de g·uena. Escreve o goes avo E! on res . I

It ., 'Fl'�" oÜs
pelo IH'esWente Roosevelt. de New York _Times a prOI;lósito Em 1944 fOI nomeado conse- menau, aJaI e ollanop .

que a guerra es.tá longe do fim que a naçao no�te-amerlcana -,-,----------.-------------
e lllais; de umá batalha penosa tem sobradas razo.es para da:
!los aguarda, Assim, l)oia, l'en� graças a Deus, hOJe. Devemo:"

dendo o preito de gràtidão de rejubilar-no� p.el_9 fato �e ver

hOje, oremos pedindo eOl'agem nossas instltUlçoes da hbel'da
e fortaleza de ânimo }Jam de funcionando, em plena
atravessar os. transes que ain� guerr&,". Só sente o povo ame

da !lO!; ao'ul:tnla11l ê l):11'a 1109 ricano' que o tradicional "Pe-

11venh,bal'l110S eOlll enel'g,ia. e rú assad,O",, que n,à.O �altava e,m
Ovado!:! esforços e saerjfí� nenhuma �esa no d,ta de hOJe,

os até, que ao mundo retorne tenha sofndo os efeItos do ra-

p. paz de D�u�". CiOlll(J,lpentq..
,

Estará próxima a capitula�ão do

Fizeram iunuão
Londres, 24 (U. p.r - A

BBC informou que o Tercf:ilG
Exér'CÍIto noIlte-amerieano fez
junção com o Sétimo Exército
do general Patch perto de Sal' ..

relbourg, na fronteiTs.l do Lu,
Xjemburgo. Sarrebourg não de

I ve ser confundida com Sa,a!'

I Brücken, que se acha mais ao

...------ II!IaI_........... Eiul.
, . ' � _ _.

I 30 de Novembro AVISO 30 de Novembro

":::affilsas, Gravatas. Piiames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Ruae. Mafra, 9,

Afim de atender as inúmeras encomendas, a

Agência RENNER comunica à suo distinta fre

guesia que continúa aceitando pedidos de rou-

pas, para Natal. até o dia 30 dêste mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I.a COlUelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE Ui42
E.trera • domicili.
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AOf<J

Semestre
Trimestre
Mes

Exames Anátomo- po tol óqicoe.
Diagr,óstico precoce do gravidez.
Sôr-c- diagnólltiCOII
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
UItramicroscopia. •
Química sanguínea,
Análise. de urina.

nconc·e
RIO, 23 (E.) •.. A COORDENAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO ECONôMICA RECEBEU DENUNCIA, DADA POR INVERNISTAS, SE.
GtJNDO A QUAL AS XARQUEADAS DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTÃO MATANDO GADO f:LANDESTINAMENTE E
VENDENDO CARNE PARA A ARGENTINA, O URUGUAI, E O PARAGUAI. A (:ARNE ASSIM EXPORTADA SERIA TRANS-

PORTADA EM BARCAÇAS, QUE TRAFE(;AM PELO RIO PARAGUA.1.

iO�r�vT.p!.!?-o-(f7antOdOdia-r-- -------R-ua-Jo�-oPinto, ;.2-5--1---A;e-lino-T-.de
IS. JOÃO DE CRUZ, 'I (Em fren'e ao Tesouro do Estado) I Oliveira

Redação e Oficinas à CONFESSOR f!f •

"
-g,,�. fi

-

"1- I Meconógrafo. especialista em

I
� Is, E consertos [se rv icos garanti·

Te!. 1022 _ ex. postal 139 vila do distrito de Avila, na Espo �-

Telefone 1448 das) de

�:�il�:/edes c:n'1:ç;��:ts°b:;:; �nÁTÔnDPnfüLoGIC�5 SANTA CATARINA Máquinas ue Escrever

I ASSINATURAS convictamente crentes e de uma de carcurar. de costu a,
Na Capital: honestidade a toda prova. João Dr. H. 6. S Medína Parm. Narbal Alves de Souza registradoras, etc

Cr$ 70,00 era o mais moço dos três irmãos I Farm, I... oa Cost1 Avila
e desde criança começou a dor as

Cr$ 40,ÜO sinaladas provas de virtudes. Aos
Cr$ 20,00 24 anoa tornou o hábito de Cor-
Cr$ 7,00 melita em Medina deI Campo. Aí

avulso Cr$ 0,30 encontrou vida tão penitente e

No Interior: mOrtificada que era o assombro
dos demais religiosos. Antes de

(;r' 80,00 acabar seus dias deu princípio a Serviço de tran.fLlsão de sangue. Vacinação anti-diftérica

C O( f d C (CRUPE) com próva de Schíck.,r' 4.5. I re orm.a os crrne lí tcs no conven i A' f
25,00 to de Durnelo, onde sua alma

I
nalises químicas de: Farinhas, bebidas, co é, mel. águas potá·

Cr'
subiu 00 céu para receber are. .,.1 veis e para usos indullt.riaia (feculariall, cervejaria.'.
compensa dos seus máus tratos e .� "

__
I

Anúncios mediante contrato. penitências voluntárias aquí na �_ • .-. ....__ ..............",.........�..-..--_w.. _..........._..............M.......w ..__ ....'"

i o, or igi nais. rn-:!5f1Jo não publi-
terra.

Santo"o di',. 25 COIllO foi ocupada Metz
I caolos. não serão devolvidos. U II

. SANTA CATARINA, Metz, 23 (Pierre Á LllSS, do-rem". Em cumprimento do de-

I A d
-.

b'l' PADROEIRA DE NOSSO JNS) - Metz caíu com rapidez ereto de Hitler foram submeti-ireçao n ao se respousa I iza

I pelos conceitos emitidos nos ESTADO MÁRTIR 'maim' do que se esperava, mui- dos a treinamento de armas ....------.----""!"!'---

arligns assinados Foi Alexandria, no Egito, que. to embora desde o momento duas horas por dia, nas sema-
30 v- ·25

______.___ t�)Va a honra d� ser o ber�o dessa I em que os americanos rompe- ,�:11as, e oito nos domingos. E
vugem e rnor+ír Seus palS eram .

, j 1 leuoí
'

do mais nobre est�rpe e muito ricos; I ram a cinta de aço externa (a ogo uepors fo:'a.m mandados
vendo filha a filha possuia vnr-ros cidade penetrando nas suas de- para Metz, a ajudar o "serviço

I
iotes de coração, e sobre tudo a Iesas internas, logo se tornara de guarda". Acham êles que
il1t.eligenci�. d�dicaram-na ao e� evidente que seria nulo' qual- todos os membros da "Vo lks-
tuao das ClenClas profcnos na unl' . . . r,,-
versidade, mas sem pôr em de lado quer plano do irumigo de lutar trum serao mandados para o

Recife, 23 (E.) - O sr. Oli- a sua formação religiosa e moral. nas ruas. front, para serem sacrtricados,
vio Montenegro, representante O imperador Maximino II, que Com a entrada em Metz, os porque Hitler quer economizar
da Paraíba ao Congresso dos protegia o culto dos falsos deuses, amer-icanos encontraram sol- suas SS.

pediu audiencia a Catarina para' " '.' . A " , .,l<jscritore'-', declarou-nos que tratar dI? matéria religiosa. Con- dados do chamado exército f\. catedral de Metz - edítí-
pela prtmerra vez será reali- vocou cincoenta filósofos. dos mais I do pOYo" alemão, que procla- cio secular - não sofreu da
zado êsse conclave qUE' tem por entendidos do imperio, para dis·lluavam terem sielo "traídos, nos, a não ser pequeno buraco
fim unificar a acão dos nossos pu to rern com ela: este: convenceu-j porque os tinham convocado aberto num dos vitrais, por I• • >. i os de que não ha senao um Deus 1

. _!=������������í

ntelectuais, no sentido de me I verdadeiro. a quem todos lhe de. para a defesa da Alemanha e uma granada. Em frente da -

Ihor amparar os valores cultu-] vem o culto recomendado pela os mandaram para o rront catedral l,lá mumerosos

allt,o-1rais brasileiros, reinvtndican- religião cristã. Os sábios deram se francês, como carne para ca- móveis do estado-maior ale
do j.ara o trabalho mental uma po� .vencidos e assim m�rreram 11 hão... Os prision.eiros feitos mão, abandonados. As portas ]

. _ . rnartlres sob a ordem do Impera· . '. _ '

sltl.laç�o ,meno� absurda de 11�- dor Catarina foi açoitada e suas
em Metz teem idades entre 4b do templo estão fechadas à i

fenondade. Adianto.: o sr. 011- feridas foram rasgadas com uma e mais de 50 anos. Declararam chave. I
do Montenegro que quase não roda de navalhas; por fim cor-to- que fOl'�m recrHtadoo� �á ape-

.

A tomada. de ,:\�etz pelos ame-Ipxiytpm meios legais de pro- ram.-Ihe a cabeça. nas d01S meses, eXJgmdo-se-1 rir-auos . roí reíta de assalto,
te(1.o ao trabalho mental, per- Santo de Domingo lhes juramento de. que \. deten- sou forte tempestade, com <"lUl·11sist iutlo 1110 Brasil o obtuso c-edalll. as cidades até morre-I vas e raios.
prp('.oliceito dI" qUE' o trabalbo S. SILVESTRE, ABEDE
intelectual constitue luxo. Descendente de uma nobre famí·
___ ._ _ lia. italiana, foi Silvestre mandado

Comprar na CASA MISCE· para Bolonha estudar direito. Mas
sentiu se chamado para o estadoLANEA é saber economizar .. eclesiástico, e a indignação do pai
não p8de impedir que o filho se

fizesse padre. Por causa de sua

santidade foi feito c8nego, e como

tal, fez um bem imenso ao povo.
Certo dia viu o cadáver de um

h 'mem que era célebre �or sua

<urmosura. Profundamente impres
sionado disse: «Eu sou o que tu

fc.ste;. o que ,tu és, eu o serei».
Este pensamento levou-o a aban
danar tudo. propriedades, honras 'ii

distinções, e retirou se para um

lugar ermo perto do monte Fano.
Lá construiu uma !greja em hon·
ra de S. Bento e pôs os funda
mentos para a congregaçã.o do Silo

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

vestrinos: Seu zelo e sua humilda FARMACIA ESPERANÇAde provocaram contra êle o sanha 'l'
do inferno. Mas. confiado em Ma A SUA FARMACIA

.

,

da Santlssim<1 venceu. Entregou
suo alma ao Criador no dia 26 de
novembro de 1267.

Número

Ano
S"llll'stn
Triruestr»

Unificar a ação
du8 intelectuais

De ordem do sr. Irmão Provedor, convido os senhores
Irmãos e Irmãs para comparecerem, no dia �S do corrente, à,
15,30 horas, na Sacristia da Ca teJral Metropolitana, a-fim-de,
revestidos das respectivas insígnias (balandráus e fitas), toma
rem parte na Procissão Solene de Santa Catarinu. excelsa
padroeir a da n0ssa Arquidiocese.

Florianópolis, 22 de novembro de 1944.
LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário.

Irmandade do Senbol' Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

- Fundada em 1765
Procissão de Santa Catarina

CONVITE

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e cesacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gereI,
recém-chegados das melhores fábrica $
do país.

:'·,<:.{!f:ti�.if'í:,"(rtfJíí) '1 é ' -

Jun to rr-e n te ccrn a "Oficina
Elac+ro-Rodí o E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
3Ov .• 22

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

serviços atinentes à con

tabilidade em gera).
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLlS

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa c;omo uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

Quer ves t.r-s e com

contôrto
elegância?e

Procure a

ALFAIATARIA
ME�LO

OI escolha o .eu figurino.
Rua T irodente 24

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará é1 clínica. em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

IAtualmente no Rio de Ja
neiro em curso d� especiali.
zação sob�e MOLESTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Dia 25, sábado, Soírée de encerramento da campanha �8
cigarro para o Natal da F. E B., com início às 21.30 horas. Novidades musicais
pelo Jazz «Lira», Festival' do Ubiratan. Shews. Reserva de mesas, na Joalheria

Moritz. --- Dia 26, domingo, às 15 horas, Tarde Infantil.
._--

Passageiros de'9mbarcados pela
Cruzeiro do Sul no dia 22 de no- Rio. 23 (A.NI '. Realizou· se ho
vembro de 1944. de Porto Alegre: ia o ato de inaugura<;ão do buat o]
Evaldo Silveira de Souso e dona de Raimundo Correia. mandado

IGelzo Garcia Silveira de Sousa erigir pela Academia de Letras.
EmbClrco.dos no mesmo data para em colaboração com o Itamara'f;Í
Curitida: Otcivio TQvol'es da Coso no Passeio Público. Compareceram
ta; para S Paulo: Jacy Pereira de 11. cerimôhiQ o representante do
Campos. Erica Campos e Nancy presidente dn República, o repre
Jacy de Campos; para R. de Jo- serrton te do ministro da Agricul
neiro: Rúbens da Costa Sabino, tu rn , o sr. Osvaldo Aranha, pes
Quartín de Vincenzi e Sílvio Ni· soas da família do soudcao poeto
coll. I e vultos da intelectualidade bra-

sileira. Inaugurando o busto. que
é da autoria do escultor Honorio
Peçanha, falou o presidente da A

T ê rol ssorl..s c.:idemia, sr , Múcio Leão.r s p e o
CASA MISCELANEA. distri I

Rio, 23 U....N.) - A ("onils� buidora dos Rádios R. C. A
são de lDstudos dos Negócios Victor, Vâvulas e Discos
Estaduats opinou jJPla eO!18eS- Rua C' Mafra. 9
são da, autorizacão sol icítada -------�.-_.���

.

pela tnterventoría federal e111 .Meil DeutsChland»
São Paulo para contratar dois Madri, 2:'1 ciI. P.) -_ ,'I.. rádio
professores norte-amerícanos l Berlim a.nnnciou que dera van
� um canadense para a F'aeulw te a saudação "heil Hitler "

dade do F'í losotta, Ciências e .será subátituída por
h heil

Letras, onde realizarão cursos Deutschlaíid ", em todo o ter-
de suas p.specialidades. rítórto do Reích.

Ocorre hoje o natalício do sra.

Haydée do Nascimento Machado.

Transcorre hoje o aniversário do
Ir. Válter La.nqe, digno tesoureiro
da filial do Banco do BroeU e per
80nalidade de realce no. nOSIiOIil
meios esportivos.

Hoje faz erios a sra.

deiro Gonza!JQ.
Nair Ccl-

Nesta data pana o natalício do
Ir. Joaquim Neves.

Festeja hoje seu aniversario a

.rita. Maria Cordeiro Dutra.

Decorre o natalício do sr , Ma
noel JO&� Nicolelli.

A srita. Diná Correia vê paasar
hoje o seu aniversário.

Faz anos hoje o menimo
Mafra.

Dorí

Vh'Janteu
O oploudído intérprete de melo

dias argentinas e mexicanas SI'

Gino Cabollero, que deu várias QU

dições no "Cine Ritz- e acaba de
percorrer o E.tado par contrato
do. empresa do referido cin." na,
trouxe-nos ontem o seu abraço de

IIdespedidas, por ter de partir paro
Porto Alegre. onde. no pr6ximo dia
21. estréarcí na Rádio Forroupilha.
dedicando o.eu programa dêsse
dia a Florian6polis, onde. segundo
nos declarou êle, deixa muitas o·

mizodes.

LINGERIE

REIIIERI
=Q U A L J DA D E I

I
I
I

!
I

Aceitamos encomendas
AGÊNCIA:

Rua Padre Miguelinho. 23

FLO'RIANÓPOLIS

Raimundo
Correia

Nlissa de
A

nj8S
Euclides N. Pereira e seus filhos Darcí e

Almerinda convidam aos pa.rentes, amigos
e pessoas de suas relações, para assistirem
à .M.i!Jsa de 6°, mês, que pelo eterno des

canso de sua espôea e mãe) OND/NA GOMES P�RE/!<-A,
fazem celebrar nó pr6ximo dia 27, segunde-Ieire, as 7
horas da manhã, no Colégio Coração de [eeús, A todos
quen tos campa tecerem a êsre ato de fé e de piedade,
testemunham desde jà os seus agradecimentos.

Lugar

vluilas vezes, um av i ii o da do peso equivalente para trans

Panair do Brasil lcvant a vôo COIl) }Jurt ar carga de necessidade ur-

11m lugar vazio - e no entanto () gl'lllc, .. Equipamentos, remedios,
sr. ['oj informado de (jIIC nào huviu mnterias primas. I.Hlfll'is importan-
vaga para a sua viagcul.) �t () 1I0S I cs .. . PPllSt' em para quantos

aflige tanto quanto ao s:'. - por

que à. primeira vista J.locll' parecer
que nós nuo quisemos sf'ní-lo. "(;
um engano. Noel" nos daria maior

satisfação do que proporcionar a

sita viagem no dia. c nu hora que

o 1;1'. preferisse.
'\ I as aq lide 11lg:11' vago nTio (, um

desperdicio. Nlío fui ocupado por

que aI! Nacõcs Lnidas precisaram

milhares, milbões de pessoas pode
ser util o seu lugar no avião! ...

l':lc não está vago: no seu bojo, o
p('�() disponivcl foi preenchido com

carga excepcional - que apressará
a \ itoria. I. se 08 Sl'I'Vic:OS de pas

sageiros e carga da Panai!' do

Brasil sempre que achar necessa

rio - mas colabore conosco para

apressar a chegada (Ia Paz.

PANAIIlDOBRASilr
REPRESENTANTE DA PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS

Do último relotorio da Diretoria:

Os transportes de encomendas da
Panair subiram de 483.511 quilos,
em 7942, para 7.443.242 qllilos,
em 7943, ou sejorn 198 % de
acréscimo. A correspondencia
aéreo, no mesmo período, cresceu
de 130 mil para 236 mil quilos.

o .!eatro
I Amigos... amigos ... Negócios a parleJoao Caetano

Londres 23 (U. P.) - O jornal "Financial News" que cir-

Iraboraí, EMado do Rio, 23 cula nesta ,�apital,
.

está cen: por ,cento de acôrdo com o bro-
(A. N.) -- Pela Prefeitura local cardo "amígos, amigos �egoclOs a pante!.. '.

I foi doado à Federàção F'lumi- E por ISSO, muito discretamente, sugere q�e o equador
11811se de Amadores T'eatrais o empregue parte de ��us excedentes de exporttaçao, para o pa-

I Teatro João Caetano. COllS- .gamento de suas dívidas atrasadas com a G:a-�retanha:_ �
. trniclo e111 182i, êsse teatro viu jornal britânico. alinha uma série �e es�atIstlcas ��o��lnascer a ('arTeira do grande a1'- eas, para conclml' que o Equador esta hOJe em condlç s

tista brasileh'o dE;>. qlH-HrJ tomou reiniciar o pagamento de sua dívida .externa num total de
Q np)l1.i.;!.

'.

1175 milhões de SUG1'€S, moeda.. equa.tonanª,. _.,.., _ ... . .�._..-,�

-

Q proprietário do SALAo RECORD avisa à. sua

d is tinta freguesia que dispõe de manicuras,
para atender, com prest�za, a toilete de urihn«
e penteeâos , as qu o is também servem, em horas

marcados, no prédio do Salão, n. 21, na Praça
IS de NO"Jembro Telefone, 1696.

..�!�� � , _ �
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Dez mil caminhões terá o Brasil em 45
RIO, 23 (E.) .... NA REUNIÃO DA COMISSÃO DO SERVIÇO DO ABASTECIMENTO, FOI DADO A CONHE(:ER QUE Os
ESTADOS ESTÃO RECEBENDO MAIS GASOLINA, SENDO AUMENTADA A COTA DE FORNECIMENTO DE CAMINHõES
PARA 3.600 VEICULC�. SEGUNDO ADIANTOU O'COMANDANTE AMARAL PEIXOTO, GRAÇAS À INTERVENÇÃO PESSOAl.
DO PRESIDENTE ROOSEVELT, EM 1945, O BRASIL TERÃ UM FORNE(]MENTO DE CAMINHõES SUPERIOR A DEZ

MIL VEtCULOS.
• ...."etth1eit

Cidade do México, 22 (D. P.)
-- Chegou fi1u\.lmente a esta
capital o. avião. oonduzindo o I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho. 8 (esquina

I "oure.ro F'elrniu ESPin.osa. 00-1 Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. II
no fora noticiado, dois aviões
perderam-se quando tentavam :----_--------------------

I bu�car o popula;' "matador", Deviam mesmo varrer as ruas!Ierido em Potos!.

Repare se é. seda animal!
--._-

Rio, 23 (A, N.) . __.- A secção .Iatívos aos produtos menclo- A N E I S.,.1(-) fiscalização da Divisão de I nados, todo artigo que não ti- '

Cadastrç e F�sc�lização do �e-I ver, a referida marcação, não_ é SENSACIONAL OFERTA
�)f�rtamento ,N�clOnal de Il1dus� I ar-tigo

de seda, an írnal e n�o, PARA COMERCIANTES
[l'.la e CO,mm:?lO, _

a que es�a J pode ser vendido como seda, I E REVENDEDORES.
atera a fisca.lízação do empre-'!I sob pena de multas que va-]
go da palavra seda. está cha- 1'�am de mil a cinqüenta mil
mando atenção dos Interessa-Í cruzeiros. Para que o comsumí
dos, fabricantes de tecidos e

I dor examine e compare a mar

artigos de seda animal, comer- ca do produto com as marcas

dantes e consumidores, para a oríciats, todo comereiante de

marcação a que estão sujeitos seda é obrigado a exibir, em

cs tecidos, artigos e produtos lugar visível, o cartaz das mar
de seda pura e tecidos mistos cas .ofícia.ís. Quallquer comer

de seda. To-do artigo ou tecido cíante ou consumidor que ti

que não tiver marcação de ver dúvidas sôbre suas faturas
i'-t'rln pura, tecido de sedu. ou ou compras. poderá cornuni
tecido misto de seda, marcação car-se com a secção de f'iscali-

111lP consiste numa etiqueta ou zação do Ministério do T'raba
impressão onde se vê o bombix 1110, onde obterá também in
(borboleta cuja lagarta produz formaçôes sôbre a obtenção
fio de seda) com os dizeres re- dos cartazes.

_ ....-..-."· .._ ..........kLO��_._·_

,

S. Paulo, 23 (E.) - José Armando, morador no bairro do
Itaím Bíbi, apresentou queixa à Deleg-acia de Animais, apon-

a

8' h
tando Eduardo Savarezzi como autor de furtos de animais

em oras tais, corno vacas e bezerros. Interrogado a respeito do destin�
Argel �. A rádio-emissora que dava ao gado, Eduardo confessou que possuía um mata

local Informa que o emprésti- douro clandestino, onde abatia o gado, removendo-o, já devi
mo de um bilhão e quínheu- damente_ corta?o, para o seu

_ açougue. Em consequência das
'.os milhões 1e francos. (j1?S·l� declarações referentes ao matadouro clandestino, Eduarda
nado a obras públíoas é de r'e� Savarezzi est� sendo processado, tendo sido o inquérito entre
construcão, e contruido nesta gue a delegacia da Ordem Econômica, por onde terá andamen
cidade a 1H 11p novembro cor-

to.

rente, foi subscrito no período -U-O-T-I]-t--D-A-S---A-L---4-----
---- -.--- -

Simultâneamente. DOMINGO, no Odeon e Imperial. inco n t e s de oito horas. n C DaS DA IMPERATRIZtavelrnente. o melhor filme da dupla do riso, VENDA DE MOVEISO: Gordo e o Magro em:

Mestres de baile

!
I
I
I
I
i
I

o A. LFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C I D A D E

TIRADENTES 7A

M:ltQues � Pecneganda

CARTAZES DIAIDO
HOJE 6a.felra HOJE

CIME
HOJE NÃO HAVERÁ SESSÃO NESTE CINEMA

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Unidades sabotador ae treinadas no REICH, paro destruir
América

Vieram dinamitar Américaa
com George Sandeu e Ann Sten

CURIOSIDADES ASTRONOMICAS (Nsc. Coap.)
DESTEMIDA AUSTRALIA (Assunto Variado)

.

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços: 3,00 e 200. Imp 14 anos

com Truddy Marshall
NO PROGRAMA:

RIO DE JANEIRO. METROPOLE DA A.LEG.RtA
(Tapete MágÍçQ Colorido),

AO ai�ilnCe a05

bombardeiroS

I
Q. G. de Mac Arthur, 22 (G.

P.) --- O general Mac Arthur I:
rendou que Manilha hem co- I jI mo o restante das F'i lipiinas 08-

,Itá agora ao alcance dos born
bardeiros com base em terra.

Com Mello, anunciou que os'
aeródromos ern Leyte, devida
mente melhorados. já foram
utí lízados, no fim da semana

j.assatla, para )'I'abastecimenlo
dos "Lil-erators " vindos de

ba-Ises navais. Até agora, as ope
rações contra Manilha eram

I
realizadas por aparelhos com

Ibase eH, norta·aVlOes.
,

LOJA DAS CASEMIRAS
Linhos, tropicais e casemí- ---------------- ------�

ras de todos os desenhos e pre-�----------------------
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Cons. Mafra, 8-A.

Quartos cornpletes, 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.' f9uem desejar vê-los e obte, r informações, dirija.se à�'Rua Felipe Schmidt 39, onde estão expostos. -

'

t ,

!_""'I!"�õjI!*__-! .. O P�OP�IETARIQ,

S' i\ 1':GT T Li'N ('�) j'"Â Â _ Jl_J 1 ,_

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vancdato e

Arseniato de
Sódio, etc.

t) toureiro

Como oferta de Propu·
ganda, oferecemos aos

senhores revendedores e

comerciantes ótima opor
tunidade de aumentar
seus lucros revendendo 08

aneis EDA. tipo especial,
e de preço mais popular
em todo o Brasil. Artigo
de perfeito acabamento,
com gravados de inici
ais e trabalhado. Preços

excepcionais:
PARA CRIANÇAS

Dourado • dúzia Cr. 50.00
Pra teado - » Cr. 65 00

PARA MOÇAS
Dourado. dúzia Cr. 64.00
Prateado· » Cr. 90.00

Os Patíuos, Depauperados.
ESgOttiltcHl. A nêmlcos,

Magl"u8, Mães Que Crlam.
Crlunçl:ls Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organísmo com o

Aproveite esta oportuni
dade. Estoque limitado
Pedidos contra cheque,
Vale Postal ou pelo Ser
viço de Reembéllso da

�� ]�)VÜ(} L\ J_)()S

DISTRIBUIDORA COMERCIAL
a serviço do in terior.

C, Postal, 206.A· S. Paulo
-End. Tel. Intervendas-

Subscrito

ALVARO RAMOS

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

RIo, 23 (E.) - Num discurso qualificado de "colérico", pe
la imprensa do seu país,' um senador mexicano pediu o fuzila
mento das açambarcadores e outros de parecida espécie, que,
com sua desmedida ambição fazem o povo passar fome. "Es
tamos em gu�rra -- afirmou -- e todo aquele que conspira
contra a naçao, desta ou daquela forma, tem que ir aos trí-

I bunaís, Por que, pois, deixar impunes êsses inimigos"?

I
"EI Nacional" orgão elo govêrno, pergunta a propósito:

"Pode considerar-se como traidor da pátria o explorador de
nossas classes humildes? Do ponto de vista legal, não; do po
pular, sim".

Numa situação idêntica, há alguns anos, houve um presi
dente que não podendo castigar, de acôrdo com a lei, os "ham

bl'�a�Ol'es", _resolveu c.ontra êles aplicar sanções de sua pró
pna mvençao. Que sejam .presos a torto ,e a direito e obriga
dos todos a varrer as ruas da capital mexicana em horas de
maior movimento!

� espetáculo se prolongou por vários dias, sob, aclamações
gerais

COOPERATIVA AVICOLA
CON"TITE

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Melrelest 18

A Diretoria da Sociedade Catar lnense de AVicultura ecn
vida a tôdas as pessõas interessadas na. instalação' da
Cooperativa Avícola a se reunirem domingo, dia 26, às
nove horas, em sua séde social (altos da Confeitaria
(hlquinho) afim de tratarem de assuntos referentes à
i nstalaçao da citada Cooperativa.

Florianópolis, 22 de novembro de 1944.
FREDERICO DI BfRHARDl, 1.° Secretário.

--

Tinha matadouro clandestino

f tIIJôI.$ ;_

�

um
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"CLUBE 12 DE AGOSTO" .." .. DIA r DE 'DEZEMBRO, GRANDIOSA SOIRItE DANÇANTE,
MA�nAS DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JESúS".
li!

iNDICADOR

EM HOMENAGEM ÁS
"'"

DWLO-

ME.DICO
-

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oítalmologla.
CONSUl:róRJO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1259
H1�S1DENCJA - Conselheiro Mafra. 77.

Especiafista em alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

JBLRAi\IA (HA�lôNIA) - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso -te ADffrte�amento e Longa Prática no Rio d� Janeiro

1.1"'''''.11.'1'1\14 - Pela manhA: d.1ariamente da., IO.30àsI2h•• àtardee.zceptClao,
.b.d .... da. 11.30 la 18 borao - OON8U1:r(lRIO: Bua .1010 PI.to .. 'I. IIObra40 -

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
H .. rvlçOIl de Clínica Infantil da Assistência Municipal _ Hosplu,1

di! Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
cu \'i'lUIlfúRl0: Rna l\'UIlI'S lI-Jachado. 7 (}�difíc!o S. Fr-artctseo ) , 10 ....

Consultas das 10 às 12 e das 14 as lf> horas
RESmENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 711:'l

("LlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAHGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe <lo Serviço de Slfiltis do Centro de Saúde

J)OENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URç>-GENITAIS DE,
Â.J\1ROS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMEL�OS E UL.TH.A-yIOLETAS

CONSUI�TAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
cunco

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Uniyer.ldtd. de a.n.bra

Com prAtica nOI bo�plt8\. europeu.

Cl1Il1ca m6«lIc.; em ..eral. pediatria, d04m'

fi' do sIstema nenollO, aparelbD genIto
urtnArlo elo bomem e da mulher

.....te. Ttoclllco: DR.. PAULO 1'AVARJl8
Cuno dI' Rad!ologia Clínica com o c1l'.

....noel el .. Abreu Caml}8narlo <SAo Pau·

10'). ESj>I'"tallZado em Hlglenp e 8&l1el,.

pnbllca • ..,.,1. Unlyer-*ldac1e do R!(I de Ja·

o.,tro. _ Gabinete de Ralo X-- ElectrO

ea.r<llografla cllnlca - MetaboUmIO ba·

.. , _ Son,jagent Duodenal - Gll.blnete

d. f1.ttoterapll - fA'boTatórlo de mtcro.

eopta e anlille .. clinlca. - RUA Fernando

'''cha<lo. 8. l<�onf! i�1911. - Florianópolis

DR. REMIGIO
cUNte! nDICA

"'oltlilU Interna•• de Senhor••• 01:1.

UlI;I.I em GeraL CONSULTóRIO; Rua

r.lipe Schlllldt - Ed1ficlo AmBta Neto

"oue 1:192, 9 la 12 • 14 la 17 bor... RE·

arn:eNCU.: , Itargo Benjamin
Con.tonte. 3

Dr. Newton d'Avila
Or>e;r.a.ções -- Vias Urinarias -- Doen
ça. dOI inteatinos. réto e anuI
-. Hemorroidal. Trato.mento dQ

colite arnehio.no.
Fi.ioterapia .- Infra.vf_rrnelho,
Con..wt: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. I,
o t<lrde. daa 16 h•. em diQnte

�.id: Vidal Ramo., 66.
Fone 1067

ANTONIO MONIZ
OE ARAGÃO

�Jltt...rt•• Ortopedia. ClfII1ea • 0lral'IJIa
.0 toru. "an- • 4oeac- '1 �r...

CONSULTÓRlO: R. JOiÍo Pinto 7 Diõ
rlatneul.e 11.. 11 la 11 hol'U, RlDSJD.N·
ct4; 4laiArAte 41Y1:11\, II, ._. 7.,..

DR.

Dr. LAURO DAURA
!l;speciaIJsta em Doençu de Senho

ra .. - Vias Urtnárlas.

Curso de especialização d e Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da l<'a·

culdade de MedIcina de São Paulo.

'rratament.o especializado, médlco e

ciJ'ürglco, das afeeç,ões do aparêlbo

genltal femlnlno (Utero, ovários,

trompas. etc.).

Cura radical das ln!lamaçOes doa

anexos (Ü'Và.rlos, trompas). sem ope·

ração). Tratamento de todos 08 dis

túrbIos da menstruação e da 68terlU-

dade,

Tratamento moderno da blenorl'a

II;ta al(uda e cNlnlca, em ambos os

.exos, por processos modernos !Sob

e()!ll)'(')le elldoscóplco -- Uretr08�-opl.
-- e de labOratório.

FISJOTERAPrA -- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 b 12

horas e das 2 às 1').

Consultório - Ruá Tlradentea 14.

�'one: 1.663.
Residência

(Sobrado).

Rua Tlradente.t 1

Para as FESTAS DE rIM DE ANO, a

CASA PERRONE
oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas 8S

vendas à vista, durap t e a 2U• quinzena de novembro e todo o

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

além de camisas. pij arnes, etc.

CIRUJWIA GERAI, �!;A !2��!.�OL����?�:�NHORAS - PARTOS I Rua / IFOl'mado pela F'aculdade de Medlc1I1a na Universidade de São Paulo, ond« foi Conselheiro Mafra, 17
,Assi"tellte por v[u;ios amos d? Ser;v.iço CL�úrgic.ú do Proí, Alipio Correia Neto.
CIrurgia do estornago e Vl8!S· bUmres, llltestlllo·g delgado e grosso, r.iróirle rtns ��������������������������� . _

-"sUlta, bexiga, útero, ovários e trompas. Vartcoceíe, hída-ocere, varizes e Ilémia'
"

",v CONSULTAS;
.

dU 2 às õ horas, à Rua Felipe Schrnídt, ,�1 (altos da casa Paraíso). Tel. 1.59.8. Oleo combustível
RESW1;NCIA; Rua Emeves Júnior. 179; Tel. M764 eirado do café
DR. GEBHARD BROMADA Nova Iorque - (Inter-Ame-

ricana) - O Bureau de Inter

mações Comerciais <lo Govêr
lO Brasileiro publicou a se

zulnte declaração:
,. Noticias l'CeClJlltes vindas de

Li.Jstoeolmo revelam (LUC o En

�ellheil'o sueco, K Moeller,
onhecido í.nventor, delineou
un método para extração de

;l'aude quantidade ele produtos
lo café - não apenas a catei-

DR SETTE GUSM
-

O I.a, a gordura e o. tanino, mas

• A ambém óleos lnibrificam tes e

CHEFE DOS SERVIÇOS DE 'fISIOLOGIA DO C'E"TllO DE SAeDF: E DO dfel'elltes espécies de fenol e I
HOSPITAL "NERrw RAMlOS".

Curso .Ie aperreícoamento no Hos'pit.al ��o .l.uiz. t;on�aga. de sao Pa�lio -:- E.X esta iidrogen io. O direito de usar

glá! io do Inst ítuto "Clery,ente Ferre ira , rie ,Sao Paulo - �x-médlco mterno d.
) patente de tal invenção foi

Sanatór-io De ::lantos, em Campos do Jordau.
. .

- c

CLfN1C:\ mmAI, - THAGNÓSTICO PRECOCl<; J.!. :t'RNl'Al\lENTO ESl'ECI \"'''-.\lh .1elqllil'itlo pelo sr, M· H. Nor-
IH.8 IJOENCAS DO A}'AHl1:L.RO HESPlRATóBlO. .

.

CONSOJ:fAS: Diiu'iamf'llte, da.s 3 às 6_horaQ. (:ONsyLT.?HrO,:,ntl� Vitor Meireles.

1:S·11allde.r,
Chefe

..

da companhia
HESIDl1:NCIA. Rua E,teves JL1OJOi, 130 - leI. ,42.

sueca Wedevages Bruksbolag.

DR MARIO WENDHAUSEN Estabeleceu um Iaboratório
. I para realizar as experiencías

(lJlplomado peta F'aculdade Nac. de Mediclna da Unrverstdade elo BrasU)
(l1Ie até então teern dado os 111e-

cs trrtt'rt,O 00 Sery!ço de Cil'nlca Médica do Professor Osvaldo OliTelra.. médico do

Il�' '.1 ,lt dos sob a 8U1)er-
Departamento � Sliúde 1�0! es 1 esu a :'..

,

l:U�WA HEIJICA _ Hol6Stlas mte....1l8 de adultos e CJ1.aDtaa. CONSUl,T()KJO , VIRao de UIll teontco ela Aca

e ItJo;I'IIIIItI'li('II\: 'tua "'.. !Ipe Hehmidt D. 311 - Tel. 812. CON8l.'LTAS - ,)"" III A.e III. í demia de Ciências de Esto-

RA
'

JO
colmo.

DR.. A U Depois que a oare.iua foi ex-

OLHOS OUVIDOS: NARIZ GARGANTA Ü'a�cla. do café (que de;e ser o

, I '. mais fresco pOSSlvel ) e o mes-
�spedallst•. assistellte do Professor Sanson do RIO de Ja.nelr... .

t d
.

O I rotóxido• • A. d ri !J ÍI mo nus ura o com rrr
CONSULTAS: Pela manha. das 10 às 12 - lar e. aa. ,I

de cálcio e pequenas quantída-
Ru Vitor Meirelu, 24. Fone 1441 '

a des de dois agent.es catal íticoe.
�

Esta mistura é eu tão aquecida
numa estufa de cerca de 500

gráus e em consequência o gás,
passa através de uma série de

1.444 condensadores, e, finalmente
os diferentes materiais são se

parados, um depois do outro,
por meio de díst.ílação e ele
cantacâo.

O j;lventor sueco descobriu

qui' os seguintes produtos po
rlem ser obtidos de dois mil e

trezentos quilos de café seco

.na primeira fase do processo:
:-l quilos de cafeina, 240 qui- Carne --- sóos de gordura e 40 quilos de •

anino. Durante a segunda ta- Rio, :1:) tE.) - Em recente' argentina está sendo entregue
;e, pode ser produzido o :::e- reunião da

..
Comissão COn�Ulti-11 ao público c·)l1sumidor pelos

;uintp: lO:j rJ.uilos de acetona, va do Serviço Federal do Abas- preços ta,belados l:mra o produ
�4 Cfuilos de a lcool-lllethyl, 24 tecimento, o comallda.nte Er- to llaeiona1. Não está, portan
luilos de fe.nol, LG7 quilos de nani do A.l11aral Peixoto refe-' to, sendo vendida a mais i.e
')leo crú, 305 quHos de óleo lu- riu-se às críticas que os inver- doze cruzeiros o quilo, e sim
wificante e amonia, bem como nistas teem al'ticulado contra a pelo preço máximo de cinco
fOO a 500 metros cuhieos de ,iJnportação de carne argeln- c·rnzeil'os.
gás hidrogenio. tina. Adiantou o sr. Amai'aI Peiw

O
.

óleo extr�ido val:ia d�s i" Reyelou que é argentina tô- xoto que para pres·tJar êsse ser

I ((nalIdades _ll1a;s le"es as mais I da a carne consumida pela po- viço ao povo o presidente da
pesadas. Sao 01eos crus que pulação carioca, de um mês a Hepíiblica despelndeu doze mi
podem ser empregados em au- esta data. O govêrno, para não lhões de cruzeiros. Agora, já
tomôveis ou aviões. Algulls dê- aumentar o preço dêsse ruli- autorizou novo crédito de seis
les teem 11111 valor combusti- menta, "mIJora seja adqUIrido milhões para a próxima im
veI de mais de 10 mil calorias. a preços superiores aos de ven- portação.

O gás lüdl'ogellio obt.ido fo,r- ela 110 TUo de Janeiro, solucio- Frisou que o consumo d(�
nece o Yapor necessário para. o 110U a questão elo frete e auto- carne argentina importa em

proeesso e o custo total é pe- riZOll ao Banco 00 Brasil a cli- poupa:nça dos nossos rebanhoo,
fJ.ueno. feranç.a de câmbio. que se encontram dema&iada

Em tais condições, a carne mente desfalcados.

Procura se
uma casa para

-

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

lSv.·lO

8 Ic-o· com frente de
a a . vidros e preço

d,� ocasião, vende-se um com

2,m50xO,80xO,95. Ver e tratar

com Plácido Mafra, rua Felipe
Schmidt, 34. 5 v,· 2

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegânciaS ..'�"
t grave i:rro Você admitir que o calor ex-"

cessivo possa justificá-lo por cruza. as ruas da>
.

»

cidade em desalinho, descuidadamente tc.1jodo. .�

Voei: esquece que o verão não é inimigo
do decóro ou da elegância.

E'pccialmente agora, quando a ALFAIA·
TAfUA BRITO, recentemente aberra.estã exe

catando, com notável perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

OR. AlJImUO ,ROTOLO
Wédico - Cinr,ião - Parteiro

IA lO S X
Modernl e possante inlltalação

de 200 MA.
')iagn6stico precoce da tuberculose
'lllruouar, úlceras gás'ricas e duo
lenais. câncer do estômago, afe·
�ões das vias biliares, rins, etc.

"plica o PnetImo-torax artificial
[lara o tratamento da Tuberculose
i>ulmooar - Tratamentos moder-

nos e efic.Ilzes desta moléstia
.

'�ompleto gabinete de Eletricidadr
nédica: Ondas curtas e ultra-cur
a�, Raios Infra-Vermelhos e Rail'l5
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, li

esquina Felipe Schmidt
lU • b 12 brll .• e dali 14 ii 17 br.

Tellllonl 1.47.

MACHADO & (JA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florian6poUs·
�ua João Pinto, n, 5
Caixa Postal. 37
Filial: Crasciúma

RUQ Floriano Peixoto. s/n (Edif.
Pr6prio). Telegramo..: "PRIMUS·
Agente. no. principais m�nieipio,

tJ,Q E.1:Q�Q

argentina 1

COMPANfiA "AlJANÇA DA BAIA"
CHI'as do balallço de 1943:

Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCENJJWS E TRA.NSPORTES

Capital e resenras .. , .

Responsabilidades . , .

Receita .

CI'S
Ci'$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

14.617.035,30
5,978.401.755,97

84.616.216,9:1
129.920.006.9'1
86.629.898,90

76.736.4<l1.306,20

Ativo .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos " ,

Responsabilidades .•...............................

DIRET0itES: - Dr. Pam!Uo d'Ultr. Freire d. CanaIho, Dr. J'ranct.oo
ele Sã e AnIsio Ma�rra.

Agências e SUtHlg'l!OCIaI em tOOo o terrlt6M.o nacional. - 8ucunaJ rio

UrugullJ. ReguJaelores de anr1lU nu prlnclpa.1a cid.adell da· Amélea, Europa
• .olfrlca.

AGENTE EM ]<'LORIANóPOLI8
C AMP O S I� O B O & CI A. - Rua Felipe 8cbmUft. Il• .,
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANCA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

� NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�aw.�rtt"ti.�'-'''�A.''''''''''''''�'''''''''''''�A�'_''�_

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rresentes ara os prisioneiros de guerra
I�'10SCOU, 24 (U. P.) .- ANUNCIA-SE QUE CHEGOU AO PORTO JAPONÊS DE KOBE A REMESSA DE PRESENTES PARA

OS, PRI�IONEIROS DE GUERRA ALIADOS NO JAPÃO, QU.= t:OlVíPREENDE 74 MIL PACOTES NUM TOTAL DE MAIS DE
2 MILHoES DE QUILOS. AO MESMO TEMPO, CHEGOU A UM PORTO RUSSO UM NAVIO CARREGADO DE PACOTES JA�

PONESES, QUE SERÃO ENCAMINHADOS AOS PRISIONEIROS NIPôNICOS NA AMÉRICA DO NORTE.

A. «(ASA NATAL», ru e FeLpe Schmidt, 20, acaba de

receber fOI midcvel s ortime t., de sedes, B preços excepcio
nais, a p s r tir d:! C,$ 8,50 A.proveitem, pera as próximas

festas de fim de ano I �
.'

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

O]E It:· <liI.! Já não ocultam a inquietude D�!�d?�, �D(�a��ste 8e·
� �à �. ((D". ;;:

� ., - g.undo a racho de Bruxelas, o

� . 'JIJ.Jl "

. I LONDRJ1j��, :!4 (T. P.) - Os porta-vozes alemães ja n ao aovôrno húuaaro trausteiiu-a«
,1

.' 1 l' t' f' l' I 'I' ,.., . b • -, (:

---______
-

. ocultam sua inquietude (lall'e uas o enSlvas a lac a". .1 elllOS
I)ara Szombatelv

Florl-�no· .

I- 24 N
I

deucí d ri t "'k ,t ' 'I'
I c "

. •.
'

u po IS IJe ovembfo de 1944 li ag()ra
o epOlllWJ1.t.O o «orresponuen ·.e " toett.en. (la ranso-

----------------. cean , q ue disse entre outras coisas:
.. A 1"101€>uc1a da orsnsí \':1

A I geral aliada aumenta ele hora em hora, Não c1eYPl11os subestt-

Eles ca t lilIàDS"'ElH[l'ft [rnar o alcanc« dos êxitos franco-americauos ". Não há dúvida

n aram r IVef"Ui'
.

í�l�M i alguma quanto ao pânico dos J1)az.lstas que já admitiram, aliás,
I

ReaJizo,·se hoje. às 2030 horas,

'. , .;a.. iIl IA'! Mie a batalha (lo Reno poderia ser a batalha da Alemanha. no teat;o «Alv,:ro �e Carvalho»,

.

DIssemos que o Instituto de Educucao de Florianópolis (antes, E ... -, �_________-- .. .. . _

a 90. ruci tn da Socledode Drarná

cola ='Jormal Catarinense). fui das mais meritórias cr iacõcs cio Heg-ime wa � m_""""Am'" w__lt.� tica Dante Natividade", com a

Democl'ático, no setor do mag-istério públ ico barr iga-v crrle. :VIas, deixá- '.' �.'. •
' cpr-esen t.ocôo dp hiladante pe çn,

m os de focalizar, em abõno dessa modesta af'i rmac ào, um dos asuectos ' �J (" () "T "\ l I rI' E ern 2 atos e 5 quadros, "Quem
mais caracter isticos do estabelecimento. respeito à� aulas de canto, qu;,;�; ../,,) 1 '" \..

'-1 beijou minha mulher ?", co ou to-

dí são

ministrad.a.s
e das quais havíamos

i.idO referência." elüg·iosas. mas,'��.
ria do consagrado escritor Gastão

»em nenhuma comp ruvacân pessoal. :!' O VICE- r;ONSUIJI Dl\ GRiçBRETANHA. tem o prazer Tojeiro.
A nossa curiosidade se satisfez, porém. quando. faz pouco tempo.'. de convida:' as autoridades federais, estaduais, muni. Ess-a récita, cu id odcs cmerrte oro

co nseguim os penetrar na sala onde alunos de ambos os sexos cantavam � . , , . g"nizaj,a por um dos mais ahene-

I i'.I cipeie, militares e ec1esiastJcas e aos amigos da Grã- d d d
r�ar� las e c,an�õe� patrió. t!cas .. E, alguns il1s.tant!s após, quando o .si- �

ga os grupos .de ama. ore.s e t eo-
..

lên ci o parecra indicar o termino da aula. agradavel surpresa nos em- Al
Bretanha, a o uvir duas palestras, ezn português, na troo local, e viso rido Eí no l idc.de rnu v

r-olgou .. É I<Jue irromperam dos lábios .dos moços e mocas, entre festas ,i Séde da Legião Brasileira de Assistência, na lua altruístico. promete agradar,
L1kumas p rof'esso randas, alí reunidos em atitude respeitosa, os vibran- IJ Trajano n' 3, gentilmente cedida pela sua D.D. Pre- Depois da encenação da peça

tes acordes da "Marselhesa", de Ro uget de Lisle. Não pudemos contel'l� sidente, Exma. Sra. Dona Beatriz Pederneiras Ramos.
em aprêço, haverá um ato'variado,

a emoção, porque somos amigo sincero da Franca. c, a mosso modo, can- i
O sr Juiz de lVlenorei permitiu

támos, também, êsse Hino de F.é e Liberdade! Era. o. es.pírito da gIOriO-" : Estas palestras serão feitas pelos 51'S, ]. D. Green- a comparência de menores de me-

",,, Ft'allt;'a que estava al í, presente, arrebatando corações de Brasileiros, : way e Tte .. CeI. W, F. Rhodes, respect ivsm en te, Con- nos de 14 anss (lO festival

que mantinham e mantêm idênticos anseios de Liberdade, de Justica, de,' selheiro e Adido Militar à Embe ixe de Britânica no
Igualdade e de Fraternidade, por cuja manutenção o Brasil e tantôs ou-I; U· L "r I MA HoRAI.ros povos travam esta guerra contra f.! fascismo internacional. � Rio de Janeiro. A primeira versará sôbre U Tempo

'

() espetáculo era. dev éras, com ovonte, dando-nos Impressão de que,'� de Guerra na G ··ã-Bretanha e a segunda. sàbre AS •

o,.. alunos procuravam extrair das estrofes todo aquele sentimento de i' Campanhas na África do Norte e Itál!ó:1. A'f; últimas horns da noite de
que s� achava p.ossuido R.oug·et de Lisl.e, ao co.mpô-Ias. 11, E�ta reunl'a�o i'era' I f 28 do ontem. forças francesas e ianques

J.
-

f d "Ir 11 " ,� ugar, terça· eu", cor·
,a 11ao maIs se ouvIam as €st1'o es a lharse lesa cantada em! tj

.� lütavam nos arredore. da Catedral
conjunto, porque a aula termi.nára. ,Mas, 110 pátio e na rua, afloravam' � rente, às 2·0 horas. da cidade france9a de Estras.bur-
nOfl lábios de alg·uns alunos, em assohios ou, mesmo, ,cantadas. as notas

i
I gOl capital dQ Alscida.

c,ue hão de soar enquanto existir o h�J'óico ·e bravo povo das Gálias.. i
• Q • "r�_!___� �� � __ •

Q,ue 08 alunos do Instituto continuem, pois. cantando a '''lVlarselhe- n II:" E 4 b I
Em CO "citeI' oÍic'(\l d· .. ·se ue o

�h" ! Com isso. �s�ar�o incenth-ando a ,:!tóría dos .seus irmãos, que lu· uS I. ranceses elD SAraS urgo Estodos ·U�·J.idofl t��e�a��, d�.de =
(;'m �,ela sobrevn'encla dessa mesma hot'rdade lllvocada na "Marse-,., II:,.... .LA

•

,
início da guerra, 528784 hallral

lllesa ! Pans, 24 (D, P.) - stras- a.vulta de llnpOl LanCla. sobI e-
I t d ' t d I A

,,, , '"
em o os os t.ea ros e uta s

.z� DA ILHA i ourgo,' famosa por sua cate-! tuno, para os gastrollomús, que baixas da marinha atingiram
-------'-------------_.,,-__ .. _.......... dral gótica, que data do 3éculO: sabem ser o "pi1tê de foie- 78.000 hom<ms.

.

(E I
i 11, onde civilizações diferentes· gras", que lá se faz, o melhor •

...

J COSTA li LLMANN .têm deixado para a posterida- do mundo ... No setor de Me- 09 alemães destruíram e quei,

• 1'1 � : de a herança de suas tradicões tz, ao norte da Lorena, seis di- moram cél'ca de cem mil pr,eeio
, ." "

'

.' - ," . sos dOCUITlentos pertencentes a u.

(Engenheiro Civil) <I'
culturaIS, esta �end? llbertad� IVlsoes �o TerceIro Exercito ,ivél'S dade italiana de Florençt:l.

I das hordas hIUenanas. F'OI' cons'egmram avançar de 3 a 6' , ,

Escritório Técnico de Engenharia ,ontem anul1üiada, em París, !kms., numa frente de 40. As I O jorna.l lond�no "Daily Sta!'''

; d . I pelo presidente da Assembléia: vanguardas do general Patton reprcduz declarações de Rudolf

1:.'., PrORietos'EOtrçamenJtosI .

A mil"siSatração:r' (nOns7tr3113ção I í. �rancesa, a

'en.,tl'ada
das tr,.opas. : encontram-

..
se, assim, nesse Hl::��" °aqguuae1�raassevd:rsadequoedl'aHitelmer

ua s eves u nlor, ,-- o e I trancesas nacmela cidade da! ponto a menos de 13 kms..A
.;. '

..

-.

.

• I ,.
�

.,
I '. . . que a França fOl lnvandlda. He9s

FLORIANCPOLlS i Alsacla. Elementos blmaados :gTande CIdade mdustnal ale- julga, também, que Himmler traíu

�,c::���������������������������!do general Leclerc estão lutan-lmã de Saa:rbrücken, por outra a Hitlar, assumindo o poder.
-=- I do nos subúrbios de Estrasbur- parte, está a menos de 181 *

�mbaixador ',u.\ban�onou 6,,') g.\0, aonde. chegaram depois de. km.s. dessas fôrças avançadas Informa se de Montevidéu qu.e
da fran'a ampreno "'ara I �spetacular avanco peJas Dla- norte-americanas. I

grande part: �os g,:ver�os arrerl'

,. . � p " • . � L canos se opoe a reallzaçao da con-

Londres, 24 (U. P.) _'_ A rá- se estabelecer I
mCles alsaCIanas. Durante o

----·----·-1
ferência pleiteada pela Argentina.

dio fie Paris informa que o ge- domínio prussiano, de 1870 até rurI!'�lGtrntII�I,1J •

ne1'a1 Dastier foi designado .RIO (Pelo correio) -- Ao rn�- 11.918, Estra�burgo fora conver- n!r..ulIlill1lil • 11L lA pO,lícia argentina, �uni�a de

embaixador da França no Bra- nrstl'o Barros Barreto presl- i tida na malS poderosa fortale-. granc.<;::os de gases lac!'lmogenios,

si!. Aliás, há vários flias que dente do T. S. N., o p'rocura-Iza do impéri!o germânico, que
g .MAIS Q,UE U1I comdparecefu àt "Prapçalcide. MdaiGo",,...

, .
.

't
.., NOME, !li UM on e, em ren e ao a CIO o o'

s(:' alltecipou essa informação. dor Joaqmn;:t ,d� Azevedo apre-,. :evan ou er;:t. torno na metro- I I K B o L o I verno. 40 senhoras. com os r'lspec-
sentou denunCia contra Alfre-I pole da Alsacla-Lorena podero- ---- tivos filhos. pediam audiência 00

Comprar na CASA MISCE do Vieira Soares residente em 5:0 sistema de fortificacões IA ITE:��O"lOTt.�it Ministro do Interior. com o fim de

LANEA é ,oh" 'connm;za,., São Paulo, por ter abandona- !apoiaào em crutorze fortes.

I �':·'h._'. ME.N.'T.O,... <lD,.
.! obte, a libe:�ade dc� ,maridos, PT�'

"'- I., d l'b d t II A x d Co 1918 t 't" __
o

50S por mo<.lVoS pOhtlCOS. A poh-

�ITZ Hoje, 6ft• feira, às 110.0, .

e 1 era amen e, � empre- I

' ne a a �m - ao ern 01'10 I cio, no entanto, dispersou as ma'

Jl!ã. 19,30 horas
I
go que ocupava na Sao Paulo I da França, passou a ser a nifestantes. sem, usar as. granadas.

Colossal Programa Railway afi,m de estabelecer-se jmais importante cidade fran- ,;,

Joan Davifil fi Iiny Falkanburg no' COm uma oficina de

funilaria,) cesa,
na fronteira da Alema- LOJA DAS CASEMIRAS Noticia·se de L:mdres, que o an;'

coquetel dehciol:lo de música, ro- em sua própria residência, nha. De fato, a cidade debru- Se V. S� deseJ'ar um corte de tigo ministro espanhol, general
rnance e melGdiu: à J' B 'f' 630 'tO t Ab

Mauro, apresentou ultimatum ao

DUAS PEQUENAS SEIVI
rua ose 0111 aclO n. 0), ,ça-se pra Icamen e so re o Re- casemira, linho ou tropical, gol. Franco. para que .3ste for-

CERIMÔNIAS, em Sa�to André. Para o. pro- i D.O inferior, que s:ep�r,a.a Alsa- em côres firmes e belos pa- mosse na Espanhá", até I' de de-

Ruy Kibbée na hilariante comédia; cesso e Julgamento, o preslden- i ma-Lorena do tel:ntono ale- dr6es, procure a Loja das Ca- zembro pr6ximo, um c<gov&rno re-

O SABIO DO RIO FRIO. I te do Tribunal designou o mi-Imão. Entre outros títulos "his- semiras _ Rua Conselheiro pub!ier,mo de transição». No caso

pU' 't I t't t
.

t RIM 1 d I t" " d El t b M
de recuSo. os !'epublicanos nã.o s8

N°::i���; dem�u:l::c�l;:ra ntD�Bio InI::_��C la �._'_ .. ._

oncos e . s ras urgo, um afra, 8-A. responsabilizarão pelo que ocorrer

Impróprio até 14 anos

r
dentro daquele poís,

Preço único Cr$ 2.00 PA R A F E R I DA S,
*

O general Jorge Cntroux foi no-

noxy Hoje. fi feiro); às I E C Z E MAS I �����uembQi"ador da França, em

� 19,30 horas I *

John Garffield e Maureen O'Hara I N F L A M A ç O E 5,
O BEIJO DA TRAIÇÃO
Impróprio até 14-anos C O C E I· R A S,
preços Cr$ 3,00 e 2,00

FRIEIRAS,

Casa Natal
---------�

TEATRO

Domingo, 110 RITZ, O Gordo e o

IMagro. em:
SALVE·SE 'QUEM PUDER!

Dezenas de Super-Fortalezas'
Voadoras B· 29, em vagas sucessi··'
�OS, apareceram, cerca do meio'

,rija, sôbre a capital japonesa, cujoS'
objetivO!'! militares foram pesa'
damente atacados. Esté o segundo
Ct toque aéreo sofrido por TóquiO
desde 1942.

NUNC� EXISTIU IGURL

Apareceu ri FÂ,NTASM:A nos ,precos da casa BOM Gôsro� em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visite,m a mf;.�Uja, que ficarão cornpletamente ABISIt-jADOS!

18 - ..... Ruo, Felipe Schmidt _ft_ 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


