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Descem paraquedistas :BI�!UI�, 08
ZURIQUE� 28 (U. P.) ..• PEQUENOS GRUPOS DE PARAQUEDISTAS ALIADOS DESCERAM �TRADA DE
FERRO IMMEN·DINGEN A OBER.LAUCHR1NGEN, AO SUL DA ALEMANHA. É PELO MENOS O QUE DIZEM INFORMA.
çõES CHEGADAS A SCHA.�FHAUSEN, EM TERRITúRIO SUIÇO. COMO AQUEI.A ESTRADA TEM GRANDE IMPORTÂN.
CIA ESTRATÉGICA, TODO O EXÉRCITO POPULAR DA REGIÃO FOI ALE-RT�DO PARA A CAÇA AOS o INVASORES.

A semana Esperam-se
qs��!!n��'!liado §

,

a' O·'.'
grandes combates

(William Steen) _ Mais uma
Londres, 28 (U:, P.) A

semana findou e nela mais se
Transocean anuncia, em d�s-

acentuou o declínio do poderio pac�o. de Buda.t:este, que. se n:'1-
militar e da capacidade de re-

tensíf'icou o fogo de artllhafl�
sistência do Terceiro Reich. O ...U,\iS ANTWO DLHUO HE S.\ST.\. C_\,'LUU.:"u' �� Che[-el, ondebamdbas �s PdaI-
Em todos os "fronts" parciais ALTINO FLORE'

es ao rece en o gran es

d arande Frorrt Ocidental a
Proprietário e Diretor-gerente - S reforços. Espera-se que novos

? �. " ', ._._ .... ... __...
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combates de grande enverga-

se.m.a.na se encenou _com os

i dura írromnann t d .
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nazJ.s.tas em recuo, nao se po- Ano XU flof'anÓlloIIS- Terça-feila, 28 de Hovembro de 1944 H. 9257
r-" a o o mom�n

denda rezistrar no crédito das . .
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- centa a agencIa nazista que
t.0lça� b,clmamcas mais que a

C I- d'
·

secreta. Passou plalo CatOro
os russos estão reagrupando

lecaptUla da; pequena cId�de omp lCa lSSlma «arma.li \} suas fôrças ao sul de Hatvan
de Hoven, apos luta encarmça- c na reaíão de Mo k 1
dísslma em que as formaçoes O gral. Ue Gaulle b s o c.

da Wehrmacht quase esgota- IWlV1A, 28 (r. P.) -- o emprêgo, pelos norte-americanos, U -

4
ram sua capacidade de contra- dum novo "ra.dar" foi revelado hoje. 'l'rata-se, ao que explica Cairo, 27 (U. P.) - De via- lTJ.alS Jropas
atacar. 'U11 despacho de Roma, dum aparêlho que emite vibrações elé- gem para �oscou, passou al-

canadenses.rícas. Estas são refletidas do solo e elos objetos em terra e, gumas horas nesta capital o

LOJA DAS CASEMIRAS voltando ao avião, desenham um mapa da área num disco de gen.eral De G3:ulle, que foi re-

Linhos, tropicais e casemí-
. idro. Assim, os bombardeiros podem verificar a localização cebído �elo. rei Faruk. Foi ês

ras de todos os desenhos e pre- le navios no mar ou de objetivos certos em terra. O "rnickey ", ,te o pnmeiro encontro ent�'e
ços, só na Loja das Casemiras omo chamam a nova mi ra, foi utilizado desde ° bombardeio 1

os dOIS chefes-de-Estado, pois,
- Rua Cons. Mafra, 8-A. la zona petrolífer-a de Ploesti, em abril, e desempenhou papel q_uando De Gaull� esteve an�e-

.inportante durante a invasão da Framça. Esta arma secreta é In�)l'mente .

no Oa.Irro, o Eg::to
Quarenta ão complicada, que, segundo dizem, tem mais peças do que

naoo man.tmha amda relaçoes
super-fortalezas .odo o restante do avião junto.

cam os franceses combatentes.

_ Bern�, 28 (U. P.) - "A ten- O substituto do
�ao est.a chegando ao máximo, sr. CordeU Hull

Afim de atender as inúmeras encomendas, a a medida que se aproxima a

Agência RENNER comunica à sua distinta fr�- hora "h". Com estas palavras
guesia que continúa aceitando pedidos de TOU' um despacho da fronteira suí-

pas, para NoIta!, até a dia 30 dêste mês, I ça descreve a situação no se

I tal' de Saint-Louis, onde a den-

�������������������������__.�� [sa cerração, que dificulta as

• .

.

operações, está pouco a pouco

10 Livro Negro I
Uma �Omba desaparecendo. Espera-se que

Londres, 27 (U. P,) A '. .

" ,
' num clnéma' os aliados desencadeiem a to-

Transocean afirma que foram! . Mo�cou, .<;8 .(U. P.) -- Será
I Roma, 27 (U. P.) Estava do momento a barragem pre-

quarenta as super-fortalezas : ?I�u.lgado . :n,;ut.o emt br�ve dO' sendo exibido nesta capital o I paratóría do ataque, e, dian.tevoadoras, que atacaram ontem; �lVIO negro, cons an e, e famoso filme de Charlíe Cha- disso, a população está trans
Tóquio. O ataque durou uma CInCO vOl�mes com .as _provas plip, "O Grande Ditador", pondo a fronteira para procu
hora, tendo as bombas caído �o massacI.e .de 6 milhões d: quando se ouviu estampido de I rar refugio na Suíca. Uns <lois
em vários pontos dos distritos J�de.�s, pelpI�tado P�I?S .caI- Jorte explosão. Serenado o pâ- mil e quinhentos hábitantes de
de Kant'tl e Tok>aido e no sul, n�cellos alemae�. A o la ,com- Inico que se originara entre os I Saint-Louis já chegaram a

de Kinki. Quanto aos resulta- poe-se �e � VOlümJs CO�11 a d�- milhares de espectadores, veri- !terr1tório neutro .. e atualmente
dos do ataque, também a Tran-I �ume� açao coor, ena �. pe.o fkou-se que tinha sido uma I estão sendo evacuadas as úl
socean se limtta a repetir a

I JOr�al:?ta ��ra .Eele�.�u,�g .. DI-lbomba colocada no lavatório Itimas quatrocentas mulheres
"chapa" de que "os danos ia-I Vulb�I.a o ,lVIO neblo uma, do cinema, e cuja explosão

le
crianças. O restante da pa

ram ligeiros"; mas sem entrar. ten_�Ol osa can�pa:nha levfda _

a
.
causara ferimentos em oficiais, pula'ção, que subia a 4 ou 5 mil

em pormenores.

I
efeito

.

pelo I�Clsmo, a emao, ; policiais e um popular Igno-, pessoas, foi 'chamada às ar-

:-::=;::;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� au�entlcada pe_os decretos d? Ira�se quem a pos ali. Imas pelos nazistas.
RelCh, testemunho de sobrevI-, _

Dr Artur Perel-ra I ventes e outros elementos de'
• prova. Segundo informações p.

· ..."

df-Ie Oliveira ��t�cipad.�s"pel�S �ditor.es,o. o rOJeçao e 1 mes
llV10 negIo

.

deD�ara ao ,]ult:a-.
.

O Instituto Brasil·Estiados Unidos fará exibir hoje.
men�o da hu�at;l�ade a mal�l as 16,30 horas, uma sessão cinematográfica, pam seus

I
chacma da hlS!on�, que

,s<?-I associados, com a apresentação de filmes 'novos.

Imente a tr_uculencIa } mO��l� Avisa, outrossim, que a costumeira sessão das l!L']f)

i
dez d� n�zl�mo ,�odeIla Ul,�l.r. h?ras não será levada a efeito, em atenção às conj'ei'cn-

I
As

p::mcI�.
aIS vlt�mas da, fUlla ezas. patrocinadas pe�o Vice:Consul!!do B1'itân_i!}o ri.e::;tr!II alema fOlam os Judeus lU-:S0S, Capztal, a serem realzzadas nos salDes '.da Legzao BTasz-

� os poloneses e os da Emopa leiTa de Assisfencia

II acidental, estimando-se em 6
.

milhões os que foram crema- _

�==�,dos, fuzilados, enforcados, em

Que lerl·a acontecI-do a HI"tler li.l1onqu·lstados
suma exterminados pela cóle- ,

ti ra do Fuehrer ,e seus sequazes.

á· f t
BERNA, 28 (Pan].o Ghali) -_ Viajantes proeedentes da

I rios or es Para conquistar fr.onteira alemã dizem que o ódio ao regime nazista aumenta

ParíS, 28 (D. P.) _ O comu� Dür�" ,
di3: a .dia, não somente e,nltre o povo alemão, mas dentro da

nicado aliado revela que foram I ParIs, 28 (U .. P.)
-- A� f�r� I pl'opl'la W�hrmacht, enquanto todos se perguntam o que acon

ocupados os fortes de Sommylças norte-amencanas estao fe- teceu a HItler. A sua prolongada "fuga da publicidade" teve,
e Saint-Blaize, a léste de Me-I chan�o suas .l?0nta�-de-lança aparentemente efe.ito eMasüófÍ('o sôbre os nazistas fiéis, pois
tz; al.ém do quê, O'S alem� em �orno �e ��ren, l:mpol'tan- o silêncio de H.itlel' parece confirm3Jl' os incontidos rumores

abandonaram o forte de Man-It� CIdade fOl�tIf.lCada a 32 kl'!ls, qua.nto ao seu grave eSttado de saúde ou, m€S1110, qualnlto à sua

. vaI. Também nos arredores de oeste de Coloma. As operaçoes morte. O caso de Rommel, cujo restabelecimento de ferimel1-

Estmsburgo a posição aliada nesse seto� estão sendo �orte- tos sofridos na frente ocidental foi oficialmente a'Iluneiado so- Comprar na CASA MISCE.

reforçou-se grandemente com mente apaladas pe�a aVlaça� mente para ser contraditado algumas semanas mais tarde pela LANEA é saber economizar ..
a tomada duma duzia de for- de oaça e bombardelO, que ,val declaração sôbre a sua morte, não foi esquecido .

. Uns. No vale do sarre, as fôr- abrindo ca�inho para os três

B t·d f d
Marchando sõbre

ças aliadas alcançaram Obers- exércitos alIados, empenhados a I os em terra e a oga os no mar Budapesteeh, a sudoéste de Merzig. I na batalha de CJlônia. Londres, 28 (U. P.) - Mi-

Q. G. de Mae Al'thul', em Leyte, 28 (D. P.) - A resistên- lhares �e soldados russos mar

cia japonesa está-se en..fTaquecendo, sob a IH'éssão na Trigês- cham s�bre Budapeste, vi�dos
sim.a Segunda Divisão norte-al11f�ricana. As tentativas do ini- do sudoeste. Segundo declara

migo da' reforçar duas tropas ehoeam-se com o bloqueio aé�'o- a rádio de Berlim, essas t1'O-
1,,av;al aliado. M as três pequenos transportes inimigos foram pas atravessaram o Danúbio
afundados pelo.s caças aliados. ao norte de Celm. Com isso sobe pelas três cabeças-de-ponte fir

já a 11 o total de barcos japoneses afundados, nestes últimos memente estabelecidas bem
três dias, quando tentavam levar reforços a Leyte; e além das abaixo da c�pit;al e dali inves

p'erctas de material, calcula-se que 10 lnil homens morreram tem agora 'Sobre Budapeste, já
nfOgjH1:10f3, pela m·argem ocld��tal �o rio,

Washington, 27 (U. P.)
A zona industrial de Vostra,
em Tóquio, foi o principal ob
ietívo das Super - Fortalezas
Voadoms, no ataque de hoje.
Segundo informa o Departa
mento

I

da Guerra, o bombar
deio realizou ...se através de es

pessas nuvens, com o auxílio
dos instrumentos de pricisão.
Não foi por isso preciso ore ..

sultado do ataque.

I
• 30 de N:>V€mbro AVISO 30 de Novembro

A eva;;ua\âo de
U.�Louis

Ottawa, 2 (U. P.) - Estão
em pleno auge os preparativos
para o envio de mais tropas
canadenses de defesa para a

Grã-Bretanha. As ordens de
apresentação já toram tôdas
dadas. e os recrutas estão acor

rendo aos centros de reunião.
O mesmo espetáculo se obser
va em todo o resto do Canadá.

Clínica Geral de AduU:PI
Doen-çal da. crianços

Laborat6rio de Ancílile.
clínicolI.

Conlultório: rua Felipe Seh
, midt, 21 raltol da COSQ PQ'
raieo 1, dali 10 30 cíl 12 • dOJl

15 2111 18 h•.
Relidância: rua Vilc. de Ou:!'.o

Preto, 64.
Fone: 769 [monual1

Wushington, 27 (l.'. P.) - Fnâau-
do aos jonna l ixl.as , o prcsi dent.:
Roosevelt manifestou o profundo
pesar com que aceitára o pedido (k
d,emissão apresentado pelo chance
ler Corrlcll Hmll. C01110 é do domí
nio público, o secwetúdo de Estado
tUI]]JOU lal detcrmi.naçâo por moti
vos lie saúde. Embora os médicos
assegurem que Hull está passnmdo
bem, "lodos concordam, por outra
parte, cm que, para I) seu cOIllIJ}It:'·
lu restabelec ímenro, carece ele do
absoluto repouso - o que não se
ria possive l confinuando êlc à fren
te da polítka eNterior ,nol'tc-.30mcrl
(,�I'fi;I. Espera enntudo o j)1'('sidenfe
[l.ooseyell \,oale'I'-.se da expcriêneia
d�' seu, antigo seq'l'túi-io, qu(' devc'
nl atum' c!or;n"a:n,tc corno eOillselhe:
ro da "Cas'a Br,anca·'. nas questões
ma.is rle! icadfls (la polít'ica interna
('ional. CUlHO não pmliw deixar de
:.(':\:1((·("t'r, II rep'onLagem preglli11tOll
lIü presitl('ntC' quem seria o suces
sor do chanoccleor demissionário.
llJas a pergunta ficou sem resposta:
lliz-s'c. port\m, nos ('.orredores do
Sell;t<lo que o mais proyave1 suecs
�or dl' HuI.! é () chaneeJer interino
S!'tdÍln,i,us. Quanlo as probabilida·
des dt' ser 'l1()lnen'do o ex-suJl-secre
;úriG SnlllneT' \VC'lles, opi'nill·se aJOs
c·j !'Culos p:U'kume.ntJHres qne são el:.ls
:Illlilo remollas, Entre os fa.tol·es
qlvel'Sos a Sumrlier \VelJes citam-se
JS s('!,juinlcs: não comt.a êle com o
:lpóio ger-ul clo Senado, tendo alr'
"firnuHlo algulDIs senadores de malio!'
C·OIH.:Pi!U, qne não ratificariam sua

iJljllH'aç:}o; <ladra a !'iv.alídade exis
'('11lp e11tl"{' Cordell Hull e Sunmer
Welles, a desi�nação dêste último
J:ur!crifl prestar-s'e a conclusões de,;·
j)l'iomol'l)sas Pl11'[l o demis,sionúrio e,
finalmente, acredita-se que 11 volta
tiL' SlImo,e]' \VelJ.es para o Depar,ta
m.('iIlto de Estiado implicaria un1(l.
]'('visão ,na j]oliticfl dos Estados
Cnidos pni l�lação à Argentina, 1)0-
IÍ'lica ([ue êle põs .em chNIlle <:'111
\'eell];(,lItl'S crilicals.

WasMngt.on, 2R (l.'. P.) - O pr,,
sidC'ntL' Hoosc,,"clt ,nomeou ontem I)
sr. Ed\\',anl S1tetilll<ÍlIS Secrctúrio de
Estado, em substituição ao chall1ce
ler t!t'mis'sion{urio, sr, Cordel] HulL

vitória está à, vista»
JOHANNESBURG, 28 (U. P.) - Falando na Campanha

60S Fundos de Guerna, o general Smuts, primeiTo ministro da

União Sul Africana, declarou: - "A vLtória aliada está à

�"isrta e o fim da luta não pode t.ardar muito. Aproxima-se eada
Vez mais a hora do .Ta.pão. Qn�DJdo te'rminar a ,gw,ll'ra européia,
Ç();ntinu�rel1}os C0111 afl Na,çõe$ Unidas a guerra CQl1.tN\ Q �lap�oO I�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E S T A' O -O-� Pesquisas contra
a malária

10
Düírio Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T!'!. 1022 - Cx. postal 139I
, ASSINATURAS
!

.

Na Capital:
I' lHo Cr$

" �.(':nesfre Cr$
,Imestre Cr$

II ',f,'s Cr$
:\ úmern avulso Cr$

I .
No Interior:

I'

I
. 'lO Cr$ 80,00

! mestre Cr$ 4.5,00
mestre Cr$ 25,00

I I. núncios mediante contráto.
i
! ') ".

I·
, I)rl�III[lIS. mesmo não publí-
en.los. não serão devolvidos.

I -\ I'
-

-

i' rureçao nao se responsabiliza

I pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

DISSOLVE
Ai"GORDURA

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

o dESTADO-Terca.feira, 28 de Novembro ele '944

1------·-----

COMPREM

�-------------------------------

PELO REEMBÔLSO POSTAL
• n:: '.......

"P}jRFECTA
A Maravilha da técnica suiça moderna

Igual ao modêlo «fino e leve
uma folha»,

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 480,00

Caixa crorn odo , fundo aço
incxidavel . Ancora J5 rubis Cr$ 380.00

Caixa cromada. fundo
inoxidavel - Ancora J5
bis, para senhora

aço
r u-

o-s 320,00

Co ixo folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 ruo

bis. para senhora o-s 1iO.00

IMPORTANTE -. Cada relógio leve certiHcado úe garantiu.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou con t r-o cheque.

CASA Ml\.SETTI
A Casa dos Bons Relógios -- (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Mar coní. 44 -- S. Paulo.

�\ ]) \T(.)G r\ J�')()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. r. 1 DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Corvo] h o , 8 (esquina

Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

ôõdêl1flerieu-�
Rio,27 (A. N.) - Será mon

tada no Rio Grande do Sul
uma grande usina de benefi
ciamento de leite, destinada a

beneficiar 130 mil litros e, ain
I da, produzir, em grande esca-.

lIa, leite em pó e leite condensa
do para abastecer o país .

.�--------------�------------'-------�'----�""------

SFCCRSjI\JS
H.'HU
liBl.O uontzox'rn
FI.OH"'" ol'OLlR - Hua
,AO PArI,O
\"iH(;)" HA
\'I'!'úIHA "'�II"CI'''ÇO wleg"Mico: 11.\.\ I) 1 !{.\ I.

1:10 .J 1\ X J'; I It I)

como

O·jôgo do
«melhor de 4))
Rio. 28 (A. N.) -- Ja agora o pú ,

blico des.portivo brasileiro se pre.

para para assistir à finaJí8limQ
entre cariocas e paulistas. em dis·
puta do campeonato brasileiro de
futebol. Não constitue surprela
êsse acontecimento. poill ainda ou
tros concorrentes, notadamente os

gouchos e mineiros. não opresen
tom padrão de jôgo capaz de afos'
tar paulistas e cariocas do pôato
que lhes cabe no mundo fute
bolístico nacional. No próximo
domingo, assistiremos ao primeiro
jôgo do «melhor de 4» entre 011

dois tradicionais rivais. De acôrdo
com a tabela do Campeonato, Q

fin"líssima será disputada numa
«melhor de 4», sendo dois jogoS
nesta capital e dois em São Paulo.
Em coso de empate, será sorteado
o campo para o jôgo final.

Avelino T. de
Oliveira

Londres, 28 - (B. N. S.)
Ciêntístas britâ:nicos estão fa
zendo criações de mosquitos
nos laboratórios da Escola de
Medicina Tropical, em Liver
pool, para submeter a experi
ência novos métodos de pre
venção da malária. E, segundo
notícia divulgada, pelo "Dai1y
Telegraph" têm sido dos mais
promissores os resultados obti
dos por êsse laborioso traba
lho. Trata-se como se vê, de
um novo passo na guerra que
os médicos e cientistas da
Grã-Bretanha vêm movendo
contra fi malária desde que
sir Ronald Rose, há 46 anos,
descobriu que essa doenca era

transmitida por determinada
espécie de mosquito - o ano-

I pheles. A malária é tida como
. a doença que maiores males

I tem causado à humanidade.
Continuando a obra de Ross,

loutro
cientista inglês, sir Mal-

coIm Watson, criou um síste-
"'IS PLZaiJW!!ilM&iW'U' l'Ui8l1li_"�. Eua __

n1a, pelo qual, o anopheles é ..........,..,.-."...,............._• ."._._.__w ._-"'"_-_....- .....-.-.........,._..",._._-..-..· •.-__.....-�

exterminado no próprio ambí- 'l'HE LONDON & LA�(JASHIRE INSURANCE
ente de procriação. As primei- SEGUROS

THE LONDON ASSURANCE
ras experiências desse método

I
COM PAl'lHIA DE SEGUROS ..CRUZEIRO DO SUV

foram feitas na Malaia em COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

l\1u.itos .Quilos por' Mês 1901. Desde então, numerosas Hepresentante: L. ALMEIDA

v. e demaSIadamente gorda? Não gos-
áreas tropicais sob administra- Rua Vidal Ramos. 11

....... _ ........ta'.·Ja de ter o corpo das belíssimas Es- ção britânica foram saneadas _,..,,��._.,.., """_""'........_""".......I'V"_._

tl'l;las de Cinema de Hollywood? Um
_
....----------------------------�

módico da California que presta assís- e, durante a guerra atual,t""cia ás estréias e aos mais famosos aviões da RAF etetuaram limarustas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re- peza de algumas das áreasCorrer a dietas drásticas ou a exercícios
excessivos. Esta descoberta chamada mais gravemente infestadas do
ICorUlode. promove nov'; saúde e '

denergia ao dissolver a gordura de modo Oriente Medio, por meio o
que V. Se sentirá e parecerá mais jo- lançamento de líquido destruivem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre- dor do mosquito. Agora, os
parado garantido para remover o ex- CI'entistas britânicos estão pescesso de gordura. Peça Formode.hoje mesmo, em qualquer farmácia. A ouizando outros meios de denossa garantia é a sua maior proteção. "1.

Dislr S I P C· P tal 3'J86 R' I belar O mal e buscando novos
. . . . allía os - IQ

métodos de tratamento da ma-

P-ã-ra-a-i-n-d-C.-s-tr-i-a--'����ien{:e d�o�����e p����� I O L d ,- S I G Ilott-1 I Mais execuuões
v3nicola não só nos territórios coloniais . r. au e IDO o OH a

.

I Londres, .27 (S. LP.) - Co-
Caxias, 27 (A. N.) - Acaba- do Império, como nos estados

I I
munica a Agência PAT que

mos de ser informados de que m�ri�ionais da América e na

.

. ADVOGA c:�O nas ruinas de uma casa sita a

o. Insti��Ito R.io.granden.se do I RUSSIa. 8 ( b d) S I I
rua Novolípie, 26, em Varsóvia,

V h d 20 1 �
------------- Rua Joa-o Pt·nto I ;:0 ra o a a as autoridades alemãs executa-d:n o)a a qumu

_ mdl t�COS Comprar na CASA MISCE ,
-

li II , •

e acucar, que serao es ma- A ' . 1 ram 15 poloneses.

g�� �uf:�::�prv��á����ã�e:' �..A_N_E__e s;r�c�NmCrO --D��-O-'--D""·--.-i"
....

s
....·

-T- R -,-'1-�"o--r-E--O--E-'-R--A L
mo artigo, para igual fim, e s

tão Sendo negociadas por essa
entidade. Sabemos, ainda que
o Instituto já recebeu comuni
cação de haverem sido embar
cados nos Estados Unidos ar-

cos de ferro ali comprados pe- E S C I{ J T ó 1{ lOS

lo mesmo e destinado a' índús- ('",>11", Dí vínópolts e Santo Antõnto do
Amparo, no Estado d(� :'HillHs

tría vinícola do Estado. �sse
material representa as quotas
correspondentes aos segundo e

terceiro trimestre dêste ano ..

('ültRESl'OXTH.-;XT}.,S E)J 'l'('tLUS ,,\S
PRAI'.-\.S 00 P.\lS

snTHS.-\.l. :E:\Í lXS']',U",\rÃO, I'úRTO
ALEGRI;�

capital realizado ....

Aumento subscríro pntrC' 1!) ;, 80, (j

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 casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gera',
recémochegados das melhores fábrica.5
do pl�.

.,......

'

. "ti;.·t!.t:'f�;_'';:�'t�����.'�t;"�,,

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti.
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura,
,registradoras. etc.

Juntamente com Q "Oficina
Electro-Radio E N A L D A."

Rua Corvs. Mafra, 79.

Serviços garantidos!

30v.·G

s. A ..

,\ (; 1'; X ('.1 ,\ !oi
l<:KT,.\ 110 IH JUHL\

8al"f�l{tol" (Agênf'ln lJl'b:1118.).
,11:,1,,111" e .Iequlo'.

. llht·II�.

I1JfoVl',\J)O OR .'IlXAS w�n.\Is
,\ ndt·clânilia. Carmo <lo nlo ('1;11'0.
E h,j .l\fellrle�, Jniz tle FÓT'a. La \T��
e Olí veh-»,

I<lS'1'.\Il0 DR S.iO PAn�O
Lapa. )]OO('(-t, Paula Sonsa. SanF.\n.a.
Sauto .tmm-», Santo .-\ndl't'. (a:.!:ênda!'oo
urbanas de H.lo Pa u lo) 'e Ourtuho«,

A SEHYTCO 00 ("O�H;I{(,IO (,) ]U
IX Ill:'STItL\ DO nuxsn.,

l!HO
�!l·--12

10':2
�)1-12

1 �41
81-7

WII
;51--<12

1!14;:
31---12

I!JH
:30-G

".000 rs.ono l'i.OOO

-_ ..

_---�------_._-- ._.

10.000

Entracla;, dp. subsr-rrtores i-elat.íva-, ao aumento do capttal nutorrzado pela
assembléia pxtraoi�{lir.árül de 19-õ-44; . . .. . , .... ' .. "".' .

Reservas .... ,

----e. em conseqüênc-ía depositado em bancos. aguarelando (l (lp.\'ida aprovacâo I

2100

Caixa e Banco"

Depó sltos , .

H('ceila bruta

:-)omas Geí'aiR

. I ,{sO

su.ioo

1>1.000 4!)';W{)

2J?,100'

1,,;5,000

';3,000

11.1 (lO ' lP,40Ü

oS'},40ü

1·),000 15.00(l

4.),00045.000

ZOAOO

22.1>lO

:n8.�oo

, 01.;;.'(10

400.HOI) ,

:liAOO

71f),:WO ,

::72,OOU :iifllÚ(J

87.10p
·H:1.:,()()

RO '.OOO

4ZIl,OOél

7.20025.700

fl4::'OOO i;Ti.O[JiJ

BOAS 'J'.JXAS IH; JPROS PARA nES(,O�TOS - I,F;PMWJ'OS - PASSES
--------..-._---- --- .�---..__--------_ .. _ ..�_._------------

._---------_._---------
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o ESTADO.:-Terea·feira, 28 ele Novembro d. '944 3

CON \;T I rl�
O VICE·CONSUL DA GRÃ-BRETANHA

E

........

A N rVERSARIOS
F.z ano. orrtern o menino César

Luiz filá �lvc.

,Decorra hoje o notQlício da srito.

I"na r.ie Campo. Ramos.

Fett4ja, hoje .. l.l amversá'l'ib o

.r. Carlá. Ko.ther. hábil conIei
t.iro.

Roj.. fa,z ano. o ar. Agenor Nu·
n•• Pir". funcíondríe elltadual o

pOMntado.
Ocorre hoj-e o notalício do ar

Lourival Rcrncs.
.

..

FGZ anos hoje o jovem F',,'!'nan·
do Luz.

Decorre ho:ie o notolício do pren
dada .rita, Iolanda Alvas .

-

NOIVADOS
Contratou callom.ento eorn Q gen·

tU arita. loJa.nda Alvo o IIT· Aloisio
Ri.b.iro. a.mbos funcion6rios do
Correio. e Telégrafos.

Babmiaçhs,
E.tõo·u habilitanG<:l pnra CClSQr

o '1'. Franci. eo.stro Rebêlo é sr�":I
Mo.ria de Lurd.e1l �lentino de
SoUIO; o ar. lpudeli'no Puccini E

arita. Meno IomilH B'OnoasÍfl.
.

- ,j".-/"�I
TI.j...... -"?
P'or ter de pat-tir amanhã paro

.Porto Alegre, onde vai oniatir, no

dia 6 de dezembro, co cescrnerrtc
de .ua ii1hQ .rito. Zair. com o SI'

Artur Azambuja, de camérdio de
quela praça. trouxe nOJl es suai'

d"pedido.. O sr. Joe.é Eleutéri'O de
Lima, I

Quet v.e'sti:(.s:e com

contorto
e"eg�ãn;cja ?e

•
. eacolha 'o PU figUl'ino,

Ruo T i'.ô'det\'t� 24

GEL�DEmA
Vende·se· uma, elétric.s, oe

.1,20]1; 1,60. func10nameoto per-
.

feito. Ver e tratar no :Sar S,
f'e a r.Q , ao v. 1

o 'sanlo do dia

Que prazer! Ter uma dentadura resplendente ••• e

uma bôca fresca e sedutora. usando Kolynos Creme

Dental! Kolynos tem uma Triple Ação: limpa,
refresca e embeleza ... dando aos dentes um brilho

que faz realçar a sua aparência.

I _.._

Clube de Coopera<áo
Cultural

Na 32",
.

tertúlia do "CCC", 3,8 f.
última, 21 do corrente. foram crpre

�entado� 011 trahal�?s 8sg�intes:
Napoleao e seus bIografo., Re
nato Ramos da Silva; "Palavras de
pescr", João Alfredo Medeiros Viei.
ro : "Sornuel Srn iles", José Tito O proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua
Silva; "Mármore simbólico", Aici,
des Abreu; "A ação culturol do distinta heguesia que dispõe de manicuras,
CCC", Antônio Amazonos; NO Clube para atender, com prestEza, a toilete de unhas
de Cooperação Cultural". Gervásio e penteados, as quais também servem.

em�hora8
Nunes Pires; "Cruz e Sousa". Ama· marcados, no prédio do Salão, n. 21. na. Praça
ro Seixas Ribeiro Neto; "Os ale-
mães: caso monstruoso de ato- IS de Novembro -: Telefone, ·1696.
vismo,..". José Medeiros Vieira. O I
comentarista do Clube leu aInda, �������������������������������apostila,.,do.a em ligeiras palavras.
a "Crônica da Semana" do "Bole
tim do Serviço Interaliado de

.

Iri
formações".
Efetuar·5e·á, às 19.32 horas de

hoje, a 33a. reunião, cuja progra·
mação está exclusivamente dedí
cada Q «Cruz e Sousa», pela pas,
sagem. dia 24 p.p .• do Si' aniver·
sário de seu nascimento.

USE-O COM

CONFIANÇA

=

••0"..00••no 0••••••• .0••••••••••a• .I'

/

B. JOSE' PIGNATELLI,
CONFESSOR

Nasceu José aos 27 de Dezembro
de 1737. em Saragossa. como filho
do duque Antônio Pignotelli. Com
15 anos de idade entrou para a

Companhia de Jesus distinguindo
se desde o princípio por sua. vir
tudes e 011 progressos nas ciencias
Apesar de fraca saúde pediu para
ser enviado às terras das missões.
A Divina Providencia tinha, porém
outros desígnio.. Em 1367, um de
creto real suprimiu nos domínios
da éoroa espanhola a Companhia
de Jesús. Pignatelli acompanhou
seus irmãos de hábito para o exi
lia em Córsega e depois nos esta
dos pontifícios, onde como aupe
rior dos desterrados soube manter
a união fraterne e o zelo pelos

��������������� ���������������. estudos. Veio o célebre Breve que
'!--�-- suprimiu a Companhia de Jesús.

I
José se submeteu à vontade do.

Papa. Em Ferrara dedicou se à

V·d S c·ai oração e aos estudos. Pio VI pe r-

I'. -a" , ·0-' .1
.

mitiu·lhe que Fosse para a Rússia
onde a Companhia de ]esús ainda
exilltia. Mo s , na próprio I ta'lia
ressurgiu a· ordem supresso, e José
fqi encarregado com a organização
de várias províncias. No dia 15
de novembro de 1811 Nosso Senhor
chamou-o para a glória eterna.

tem o prazer
de convidar a-s autoridades federais, estaduais, muni
cipais, militares e ecle-siásticas e aos amigos da Grã-

, .Bretanha, a ouvir duas peleet res, em português, na

Séde da Legião Brasileira de Assistência, na tua

Trajano n' 3. gentilmente cedida pela sua D,D. Pre

I sidente. Extrur.: Sra. Dona Beatriz Pederneiras Ramos.
Estas palestras serão feitas pelos Srs, J. D. Greeri

way e Tre.sCel- W. F. Rhodes, respectivamente. Con·
selheiro e Adido Militar à Embaixada Britânica no

Rio de Janeiro, A primeira versará eôbre O Tempo
d. Guerra aa &rã·Bretallha e a segunda sôbre As
Campanhas aa África do Norte e HaUa.

Esta reunião terá Iuger , terça- feira, 28 do cor

tente, às 20 horas.

Por iniciativo da Uniao Operá·
ria. vci .. realizar. nesta capital

.

LOJA DAS CASEMIRAS
um campeonoto de Doro.in6 entre
ai equ�p.e do Uni.éio. do Liga O A partir de 139 cruzeiros,
perQrio' e do Cí�culo Operário. vendemos cortes de casemiras
I P.rc êa. inter••ante certame em a nossa Loja, na rua Cons.
forom 1.inttitui?o�. por enq;�o.nte, Mafra, 8-A.
o...,U'lnte. premias: 1) Unlao O
perário:; 2) GTupo In<lmático da I---;::::=========================�Operárta; 3) Liga Op.eror1o; 4) Cír
t:ulo GJ'erc:írio; 5) Premias Arte-IClube. ! oferecido por gentileza do
pt..idehte, jornalista JOOo Frai
ner. ,

Reind grande anima�ao n.ó seio
,dos (l�.içoado. do Dommó e o

campeonato promete noitadas de
forte tórcidâ • :numerasa freqüên,
cio' õ ,'de da União Operária
oRde se realizará.

LINGERIE

REIII/EH
=QUAlIDADE

Dr. Guerreiro da l

Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

.,

,

AceitamOll encomendas
AGÊNCIA:

Ruo Padre Miguelinho, 23

FLORIANÓPOLIS

ALTO, BAIXO,
GORDO OU MAGRO:

o
T I, R A O E N T E S 7 A

o PRECEITO DO DIA
Antes do aparechnento da eru·

pção já lIe transmitem a varíola,
o alastrim, a varicela [catapora] e

outras febres eruptivas. O mesmo

acontece durante todo a evolução
dessas doençall e até alguns dias
depois da dellcamação .01.1 da queda
das ero,tall. O contágio faz-lIe. do
doente 00 indivíduo são. direta
mente ou por meio de objetos
recentemente poluid1)s pelo doente.
Não visite doente a oonvolescen·

tea de fl!:>r., IIfuptivas SN'E:S.

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curse de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Procur�-se uma casa para
li alugar de pre

ferência no centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infor
mações nesta Redação, 8 J M,S

lSv.·l0

UNIÃO B. R. OPERÁRIA
Hoje, Q União Operária vai ofe

recer mais um espetáculo aos seus

aSIlQciados. com o helísltimo drama
de Horácio Nunes «O Anjo do Lar»,
estando o papel principal a cargo
da inteligente menina' Ione T.
Freitas.
No mesmo pr,ograma, a comédia

em um ato «Marido em Perigo»,
com o cômico Pito ao lado das
amadoras Abigail 6ardá e Darci
Faria.
Vigorará o preço popular de

cruzeiro por entrada pessoal.

MACHADO & CIA.
Agências e Represento.gõe. em Gera)

Ma triz: Florianópolis
Rua João Pinto. n, 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. s/n (EdU.
Próprio). Telegramas: uPRIMUS·
Agente. nos principai. munici.pio.

do Eatado

ÃS an�dota� e plall8� aparen·
temente Ingênuas são grandel
armas de desagregaçio mane·

Jadas pela
.

"qulnt••e�lun.".

.

O imposto de renda
e as loterias

Diz o artigo 96 do Decreto·Lei
5844. de 23/9/43, o seguinte: «E.·
tão sujeitos ao desconto do impos
to na fonte : .•. 3'J à. razão da taxa
de 10%, os lucros superiores a

Cr$ 1.000,00. decorrentes de prê·
mias em dinheiro, obtidos em Io
teria., sorteios de qualquer espécie
ou concursos esportivos. inclusive
os de turfe, compreendidos nêstes
09 «hettings».
Diante da letra do regulamento

s6mente sofrerão o descon to de
10% na fonte os prêmio. maiores
de mil cruzeiros.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

116 na

a .SERVIDORA
fa �Qior organização no

gênero na.ta capitall
Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

...-_.._.._ Mi W_ .. ...-.. w. • __ ...

BaIca-O· com frente de:'
.

• vidros e preço
d� ocasião•.' vende-se um com

2,m.$9xO,�O'!"Q,9S. Ver e tratar
com Plácido Mafra, rua Felipe
Schmidt� 34. 5 v.-2

1 .
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4 o ISTADO-Terca·felra, 28 ele Novembro de '944

"CLUBE 12 DE AGôSTO" DIA r DE -DEZEMBRO, GRANDIOSA SOIRÉE DANÇANTE, EM HOMENAGEM ÀS DIPtO·

"MANDAS DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JESÚS".
-------_.-._-------------_._--- -------------_._--------_. �-._._-

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Gcvêrno Federal

Carla Potente, n. 92
Matriz S. Paulo· Fone: 2.4550 Caixa Postal 2999 _. End. Teleg. Reg, «Construtora,.
Rua Libero Badaró 103-107 Filia.s em todos os Estados e I\gências no inte·rior

Resultado do Sorteio r�aliz4do em 25 de N vemb o de 1944
I' Número Sorteado 0.517:'_ 2' Número Sorteado o.eso

NUMEROS PARA O SORTEIO
Mundial 1'8'/ -� "C' HD" 00517 -- PI,no Univers,,1 "H" 060517Plano!
Mundial «B» Mundia 1 «C,) Mundial

r PI emí» 00517 Valor c-s 25.000,00 t Premlo 00517 Valor c-s- 20.000,00
2' Premio 111517 Valer Cr$ ;4,000,00 2' Premio 10517 Va!M (r$\ Ht,OOo,OO
:\. Premio 20517 Valor Cr$ S.OOO,Oo b' Premio 20�z17 Valor C,.$ fJ,OI;(I,OO

14' Prernt« 30517 Valor Cr$ 5,000,00 .4' Premio 30517 Vulor Cr$ ;1.000,00

/5'
Premio 40517 Valor c-s :1.000,00 5' Premio 40517 VliJor o-s 2.000,00

Os títulos com os I Os títulus eom PS
O� títulos com os 4 Ilnaes 0517 Valor Cr$ 1.500,00 14 Iinaes 0517 Valor CI $ 5.00,00

fína�s 0517 Valor Cr$ H.OOO,OO OS títulos com os ! O títulos com 08

3 finais 517 Valor Cr$ :00,00 .3 finaes 517 Valor Cr$ 50,00 Fala a estatística.
Os títulos com os

.

Os títulos com 08
R' \ "T O

2 Ilnaes 17 Valor CJ$ 10,()0 -�1O, (�;_, ,.�,) - Serviço2 íínaes 17 Valor Cr$ 20,00 Federal de Bio-estatístíca doO títul s com o Ilnal do Os títulos com o final dos I o lA Departatnento Nactoaral de Saú-I' Premio 7 ficam isentos do phgll t Premio 7 ficam isentos do pagamen- de Públioa semanalmente nomento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.
seu boletim um resumo da bio-Os títulos com o final do Os títulos com o final do Os tttulos com o final do
�'statfstica levantada em todasl' premie 7 ficam Isentos de pagamento ,2' Premio O ficam isentos do paga- 2' Premio O ficam isentos do' paga- as capitais brasileiras dá-nos ada primeira mensalidade seguinte. . mento da mensalidade seguinte, mento da mensalidade seguínte.. conhecer os nascimentos e

Plan.o UNIVERSAL ,"H" óbitos de crianças' verificados.
Assim, por exemplo, na serna-

l' Premio 060517 Valor Cr$ 100,OOÓ,OO na entre 20 e 28 de outubro úl-
2' « 160517 c: Cr$ 25.000,00 timo, a estatfstíca apresenta,
3' « 260517 c Cr$ 20.000,00 no que se refere aos nasctmen-
4' c: 360517 c Cr$ IS.OOe,OO tos, os seguintes números:
5' c: 46()517 « Cr$ 10.000,00 Distrito Federal 742, Manáus
Os titules com 08 4 finaes 05'7« Cr$ 500.00 95, Belém 80, São Luiz 41, Te-Os títulos com os a nuaes 517 c Cr$ .'lO,OO resina 15, Fortaleza 213, Na-
Os títulos com os 2 finaes 17 c Cr$ 10,00 tal 49, João Pessoa 51, Recife

Os títutos com o final do t premio 7 ficam lsentos de pagameuto di primeira mensaltdad e seguinte. 253. Maceió �2, Aracajú 20,Os títulos com o final do 2' premie O ficam isentos de pagatneuro da primeira mensalidade seguinte. Salvador 283, Vitória 45, Nite-A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para. lhes fazer ti entrega imediata dos pre, rói 118. São Paulo 795, Curít í-mtos a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o n0880 Agente Local, na, 55, Florianópolis 8, PortoVlSTO Alegre 201, Belo Hortzunte
A rino Meirenes Dr. Alfredo Aloe ._ Diretor·Gerente .125, Cuiabá 4, Goiâ.nia 9, Tel'- t.
(Fiscal do Governo) r itórfo do Rio Branco 1. Veri-

O PROX1MO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 19'-", às 15 horas, na sélle social fica-Se -assim que São Paulo

D" 'b' - dA' d E Ctt U' I ocupa o primeiro lugar nessa1St,. urçeo OS premros a mpresa ons ru ora niverse nos seus estat ístrca, seguindo-se o Dis:-
.

. ... I d t
... tríto Federal e Salvador, Na

, !nJUp(l'raVel! p ano, e �or elo, mental"
.

. parte referente aos óbitos na.
PLANO MU�D1 � L IB. Menaalldade Cr$ 20,00 DIstribue por mês! 1.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.0nO,00 com o p êmlo maior de Cr$ 30,000,00 .nesma ordem das capitais 'aei-'C(

.. WC" .. "O 00 -

" .. 2t,11fl --" .... 300,l1000U" "H .. 25.00'0,00. ',"
'..

�

«
.. "D" .. 5.00-- .. 21 J 15 --

.. 160.000 OU .. a

20.000.00 �lla, dl�Cllmm�dag, os dados sao

Universal UH" " 5 O{)., " :!1:,105 --

.. 1.%0:000,0·) u u

100.000,00 Lurz o , Teresina �,Fol't.aleza
Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

)S seguintes: Distri�o Feder_alL09, Manaus 12, Belém 21, Sao
dono de sua esse, despendendo apenas 23, Natal 15, João P-eSSOâ 11 s

C $ 5 1 2 " Recife 57, Maceió 6, Aracajú
r 00, 0,00 ou o 00 por m.es J'"Salvad_ol' 42, Vitória 2, Níte-
I. I rOI 14, Sao Paulo 123, Curitiba

Na Empresa Construtora Universal náo há preferência. Todos têm os mesmos direitos e pare 19, Ftoríamópolís -: ,

2, Porto

d I
.

f' I 't b . - Alegre' 18, Belo Horizonte 20com to os e a' usume e cumpre le men e as mesmas o r.gaçoes. Goiâ.llia 4, Cui'abá ° TêITitóri�
Absoluta garantia. Máxima pontualidade. In(ontestável lisura 1��ll���Ú�r�l��/-a\���������

------------- mais comuJll e traiço,eira, sen-

HOTEL DAS CALDAS DA· IMPERATRIZ CARTAZES DO DIA ��sele;���a�o�Oif���:tet��r��!i
doença,

A's 7.30 horas
J. Ca ioll Naish, Mary Howard e Oonald Woods no

horripilante, sinistro e estarrecedor:

O homem sem alma
AMAZÔNIA, MARCO :9E UMA NOVA ÉRA (Na c .)

PARAIZO RECREATIVO (Short)
Preço: 'único 2,00· lmp, 18 aoc.s-------------------••---- ..."..."..·..".,.,.."".....-_.,.".,..-.,...,·a·.V�*.-.·�·.,..._.w.·....."",.,.·",·",.."'W'W

l
'

Premiu
Premí»

; ... Premio
4" Premio

30.000,00
30.00000
30J)UO,OO
:10.000,00
3.'l_(.}00,ÚC

00517 Valor c-s
10517 Valor Cr$
20517 Valor Cr$
30517 Valor Cr$
40517 V8Ior crs

Os titulos com os
:� ttnaes 5] 7 Valor o-s 200,00

2
Os títulos com os

tínaes 17 Valor crs 40,00

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

moderno, Camas de ft>rIO 'pafa casal e solteiro, com lastro de

arame, bem como muitos cutrus aceH6rios pertencentes âquele
Hotel.

Quem desejar vê-los e obter in1ormações, d:rija'Ee à

Rua Felipe Schmídt, 39. onde estão expostos.
ÁO PROPRIET RIO,

Exame, Ancítomo-PQ to161licaa,
Diagn61tico pre'coce da gravidez.
S.ôro.·êIiogn6Iticoa
Hematologia
COpI'Qlogio.

Bachdologio
AutovaCinas.
UltramicroscopiQ
Química sanguínea,
Análise. de urina,

...........................................�

1..' \\1)tSOllq� Rua João Pinto, D. 25
tt \...... <í2:. (Em frente ao resouro do Estado)

I Dr.;���
.

fl:!����!�r�:�sDuza
Farm, L, da CosIa Avlla

Serviço de tranlfusQo de langue. Vacinação anti-diftérioQ
. (CRUPE) com pr6va de' Sohick,

AnáUaes químicas de: Farinha" bebida" café, mel, águae potá.
veis e çora USaIS indu:atri.o.il (f.o:11ariol,· o'l'vejario,l).

-

HOJE 3a.tetra HOJE

Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, aa,

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se •
vida novamente aprazível.

Porque continuar a, sofrer ii
A primeira dóse do saborcso , "t:f6
Digestivo De Witt > dá alivio ime
diato, Este afamado produto rés
tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de· maneira suave' e .proporr-iona
alivio com a primeira dóse,

Peça na Farrnacia o

CINE (cODEON) ALVABO RAIOS
CÚ�URG IÃO·DENTISTA
Rua Vitor Melrefes, 18A',s 7,30 horas

A melhor e maior «bola)) da dupla n,·1 do
o Gordo e o Mligro, em:

Mestres de baile
CINEDIA JORNAL 4x23 (Nac, Coop.)

o TRIO DA MA' SORTE (Des )
FaX AIRPLAN NEWS (Jornal)

RIO DE JANEIRO. METROPOLE DA ALEGRIA
(Tapete Mágico Colorido).

Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00 • Imp. 14 anos».

cinema,
---------���--------
De alfinete'·
em punho I
Rio, 27 (E.) - Um matuti�

no, divulgando' uma carta que
lhe dirigiu um leitor, informa
que as moças já não podem
usar 00 trens, pre�isando atê de
muniy"'se de alfihetes contra
os rapazes !:litrevidos.

José' Victor Garcia
guarda-livros diPlomado
encdrreg(1·se d. todos 08

ser'Viços atinentes à con

tQ�ilidode em qeril}:
Rua Joio Pinlo. 5�- térreo

"FLfJRIANÓP-óLlS .

.

CINE (CIMPERI·AL ),
filme
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAUJO

Clínica médico-cirúrgícu de Olhos - Ouvidos. N:J-fÍz -- Garganta.
f)i,plqHl;;l de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia,
CONStJLTóHIO - Felipe �chmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESII>BNCIA - Conselheiro Mafra, 77.

IJR. ROLDÃO CONSONI
CIIUJJtGU üIl:R.U, - A.LTA CIRURGIA - !\JOLt-.STIAS DE SENBonAS - PAR'1'OS,

.

��l)nlla(ltJ pel"
..
Faculdade de Medicina da.Unlversídade de São Paulo. onde fol

,oI.sSJ"t�J11': por vnrros N1US do SerV:Jço Cl�·urglC.o do Prof. Alípio Corr-eia Neto.
t_;jtl-lJ'tS"fa ui) t->s�vJn<tgo e V�3S büíar-es, lnlestll�OS delgado e grosso, t.iróíde, rins,

",·Ó9(.. l:,. lJ"�;"fa, urerc, ovâr íos e trompas. Varluocele, hidrocele, vaf'i7.es e hérnia.... CONSULTAS:
dU 2 àJ! s h01'3õ', à Rua FeU!pe �funidt, 21 (altos da Casa. Pararso) . Te!. 1.598,

lt1<:.sfJ.}�NClA: Rua Esteves Júníor, 179; Te!. M764

DR.
______,-------------------------------------------

GERHARO HROMADA
Especialista em alta cirúrg-ia e gin eco lcg ia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMONIAl - Santa Cat.u-ina

DR. MADEIRA NEVES

DR. MARIO WENDHAUSEN
(l)lplomado pela Faculdade Nac. <1(' Mealc1na tla Unlvel'sldsde tlo BrasU)

1P-lDt . .,rno do Sel'Ylço de CUnlca Méd1l.'a óo Profes!.'or Osvaldo OUyell-a. mé<'l!eo dr,

Departamento de S81lde

�,.jNl(,�A JUtnJ<:4 - JJol�tlu l1iu,na.. de adoJtotl " cMan.,.., CO.,SUI:fMun

• REMIU.NOIA: Ru FeJlPf' SebJIIldt u, 31! ,- Tel, tll2. CONHUTlI'AR - 1)8,. I� "" '"

'00'

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
S'ltrl'lço. de Clin'ica Infantil da Assistência Municipal e Hosplt.,

de Caridade

CUNIeA MtDlCA oE CRIANÇAS E ADULTOS
C:ONSUL'I'óRl0: Rua Ntlnf''' �achallo, 7 <EdWclo 8. I<'ranci�col. ton.. I.«,j

Consultas das lO às 12 e das 14 as 15 horas
AESIDENCIA.: Rua Mnrech,;I Guilberme, 5. Fone 71111

CLfNICA UE OLHOS -- ouvrno.s -- NARIZ - GAHGANTA

DR. BIASE FARACO
I\rédioo - chefe do Serviço de S1fl.1JlB do C€ntro �e Saúde

nOI:;NCAS J)A PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS r�E,
AMBOS'OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLE1 AS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt. 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

.NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

FDl"mado pela Un1>rerl1c1&d. d. a.nebre

C.om prtt1ca lIOII IwllPltall europetl.l
CUDJca m6dlea MIl .eral. pediatria. doen
lU do �Wtema nenolO. apan1ho genlto

urlbtrlo do hom«ID • da mulher
"....� T6cafoo: DR. PAULO TAVABIlI!
Cuno d. Rad'lOIOll'Ia Cl1n.tca com o d!r

Ii.noêl d. "'breu Ca,mpanarlo (510 Pau

1Q9. l:atveclaJltilldo em Hl,J'lene • SaM
f>llbllea. pel. Unl.enldade do R!<> de Ja

nelro. ...,.. Gabinete da Ralo X - Sllectro

car4llocfafl. cllnlc. - lletabol1J:mo ba

.. I - Sondagem Duooenlll - Gabtnetl'
da Nlótl!'l'apla - LAbOratór1o d. mtel'Oll

eopla t! aoAlIIN cllillt>.... - Rua Fenumd<l
"achado. II. "one 1.1$0. - rlDrl.llllópollll

DR. REMIGIO
CLtNIC! ••DICA

"01","'. Interna•• el. Senhorae • CM·

6I1eu em a.ral. CONSULTORIO: Rua

I'tilpe 8chmldt - l!ldlf1élo .A.m61la Neto

rODe 1I!1I2, t .. 12 • a l. 17 hora. RJl·

.ml8NCl.A.: , Laargo Benjamin
Con.tante. 3

Dr. Newton d'.vila
Ope·r.nçae. -- Via. Urinarias -- Doen
;0. ,do. intfttinos. réto III Qntà
_. Hemorroidas. Trotamento da

c.olite omebianQ.
n.ioterapia -- In:Era-yermelho.
Conault: Vitor Meirel•• 28.

Atende dioriam4fnte à. 11.30 h•.• ,

a tarde, dt;t. 16 he. em diante
R..id: Vida! Ramo•. 66.

Fone 1067

DR. ANtONIO MONIZ
DE ARAGÃO

t,,..,.,,. e Orto�l.. Cllalea e 0In.rI1Il
.0 tóre.. r� e 4011.... 'e .......,

OONSULTÓRIO: R. Joao Pinte 7 Dió
�te du l' ... 17 bon.e, IUlSm.N·
'PU.. ��� Al_ M· ..... TU.

Dr. LAURO DAURA
EapectaUsta em Doencu de Senho

ra!! - Vias UrtnárJas.
curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa ..

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cll'l1rgico, das Ilft!('çóes do aparêlho
genlt.ai feminino (Utero, ovários,

trompas. etc.).
CUra radIcaI das I.n.tlam;;çõee do,

anexos (Ovârlos, trompas), sem ope·

ração l. Tratamento de todos os dls·

túrbios da men8trua�1o e da e.!terUl

dlule.
Traramen to moderno da blenOf1'8-

Ifia a!Cnda e crônica, em ambos 08

><'''05, por processos rnocternQ8 80b

�onlrôle endo3Cóplco - U'I'tro..",.pla
.- P. de Jaborn.tórlo.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO.

CONSULTAS: - Das 10,30 a. 12

noras e das 2 Ih II.
ConsultórIo - Rua Tlradentea 14

Fone: 1.663.

ReSidl!nc!a
(Sobrado)';

Rua Tll-a(!entea 7

............................................._.--........--..--..��
.:/

Para as FESTAS DE fIM DE ANO, a

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

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

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

além de camisas. pijames, etc.

..1.��i8t.pnte tIo Prof. SallSOTJ, do .Hio de .JilUe-il'O
ESPECIALJSTA

Dlll:l1f:llS P opet-acões c''Os OLHOS, OlJ\'rlJOS . .'\AHl7, e OAHGA:'\'l'A
Ci-nL1:i':l moderna da GFELA DE LOBO, do LAIll.O L�:POHI:\'O (laujo e céu

I
<13 bôca rendidos ele nasoença)

Eslifag'nH"Opia. traqueoscopta. bronccscopia [Ja!"::.! t''t,\tir'<:H!a rle (:01'-pO� ostranhos. etc.
COSSlTlIl'.'\S: da8 10 "lO, 12 'l das .1:> iis IS hora�

.

Iatua \'itoJ' ""Jcil'eJe'S, 24 - !'one: l.4.f7 Rua Conselhefro Mafra. 17

DR.SAVAS LACERDA �����������������
14- Batalhão ICaixa Econômica Federal do Rio de Janeiro
de Cacadores

,.

Pede-se o ('ompa rcoíment o no

quartel do 14° Hatalh âo de Caçado
res, das pessoas abaixo menciona
das: Arruenia Wendhauscn. A lm t'

rillda� :\L:.lria Emcrcnciano, Artur
Be lmiro da Silvu, Aldc« Santana,
Alexandrina Ana Currioxo. Agosti
nha Fcrna'IHles, Adbr Napcleâo,
Bertolina Feliciduric de Sousa, Cas

----- tO'I'iJ1a lngr"cia dos Santos, Dorva
liu a Chaves, EJll<! Dias de Oliveir-a.
Eulálio Cclest ino da Silva, Fausta
Laurinda da Hosa, Frede,ril'a KOll0],
Fontino Severino Martims, Henr-i
que José Gan'L'z, l Icloruu Alves de
.Cllivei'ra, TIonório da Cosia Henz
zul.t i, Ir-acema :\I.aria de Campos,
Jorge :\1igu1cl 'Ial1y, .!osé Tiago Ri-

M,e'dJ' ,p"'ciali.ta em DOENÇAS DOS OLHOS h.eir;l, .lul;a Wn.lil'ick, Linda ,GaJlol.-co e .... !t Kor-r-ig, 'faria flw Luz Zanetti,(''ul'� ... Ax>erfelAloamento e Longa Prãtíca no Rio d-e Janeiro :\Ola,ria Lemos, :\'Iaria Tomásia dos
tJUIUlU I/I'A'" - Pela maab.l: <Jlarlamen� 4u lO.30à.12 hs , à tarde .",cepto

00.[ Santos, :\1a.l'iil
Espinrlola Gomes. '....... 11........ '8.30 b 18 bar... - CONSULTÓRIO: Rua .10&0 Pinto .. 1, _ndo - l\Iaria Clarindu Marquez, 'Iaria. rias

,..".. : 1.411 ...... II.NiIdeacl..: Rua PreoIl4eate eo.tI.Ilbo, ,.. Dôrcs Si lva, 'Iaria Quadros, Martn
. Sofia d'Avila, 'Iit,1on ;\;Lacfwdo de

-----D--R---S--E-TT---E---G--U--S�·-M--A--O-·-----l Sousu, Olí via, .K'e\'cs Pizani Pclegri-
•

.

I ni, Oldrida Vieira, Pedro Schmidt,
CHEFE nos SERVIÇOS DE 'rTSIOLOGIA DO ('ENTRO DE SAúDE g no Silvestre Goulurt, Tokas João de

HOSPITAL "SEH1!:U HAMlOS", Aquino, Rosa Izabel Bocha e Vir-
Ic1lfS'O cl� I,Ipel'fl>lçoumento no HospiLa.l São Lui�. Gonzaga, de S1\o Paulo -:- Ex esta gj lio 1.11 iz Passos.
gi:'io-io tio t nstnuro "Clemente FE'!'re!ra", (,e Sao Paulo - �x-me(llco inte rnn do '

Quartel r-rn Florianópolis, :2.1 de.

Sanatór-io de Santos, em Campos elo Jordão.
CLfXJC'<\ Gl:lftAL � DJt\GNóS'l'JCO ·PRF.CO(,"� .." 1.'R.\TAMEX'I'O ESl'EClALJZf\OO novembr-o de l!JH.

1M.S 'JJOFJNÇAS 00 AJ'ARf:LllO 1�ES1'mA'l'ÓRlO.
CO"SUL1'AS� mill'iamente, das 3 às 6 horas. C.ONSUL1'óHlO: Rua Vitor Melre les. 18

RESIDf:NCIA: Rua Esteves Jumor, 135 - Te!. 742.

Camisas, Gravatas, Pijame,
Meiasdss melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILA NEA - Ruo C Mafra, 9

Nada de monarquia I
Na Fronteira Espanhola, 28

(U. P.) - Os refUlgiados espa
nhois atualmente abrigados no

OR. AUIrnUO ROTOLO sudoéste da França e perten-
Wédieo - Cirar,ião _ Parteiro cent�s em sua 1_llaioria ao.s

R A lOS X pa:J.1tIdos esquerdistas, mal1l-

�odt'rDII e possante IOstalllcAo festaram-se formalmente con-
de 200 MA. trários à l'estauracão da mo-

lil\gnó!ltico, precoce da ,tuberculose narquia. Em vez disso, iavore
IJlrn.oDar. ulceras gástrIcas e duo- cem um govêrno republicanolenat�, câncer do estômago, afe· .

õe� das vias biliares. rins etc, completamente mdependente
\plica o Poeurno-torax artificial de influência, quer britânica,
Jara o tratamento da Tuberculose quer francesa. Segundo infor
°ulmonar �- Tratamentos m�der- m-ou um porta-voz há cinco

n08 e e(lc-ªzes desta moléstIa d
'

.

:uIllplpto gabinete de Eletricidade eles que t�lvez �celtas-sem
uédica: o.ndas curtas e ultra.-cur- uma monarqUIa apOIada pela
'a8, Raios Infra-Vermelhos e Raias Grã Bretanha. Mas cedo mu-

qltra V�o�eta, lnfrazon-Terapia daram de opinião país achamCon�ultono: Hua Deodoro, li .

"
_ ,

1'N.(Jllínl! rf:'lipf' ">I'hJnidl que a monarqma nao podena
O... b 12 bra., @ das 14 ti 17 hr. e:f)etuar as reformas necessá-

t.x.fouI l.47' rias da Espanha. 1

f SaUali .. ca.. Dispu" lfI8I'I ...

Seu fígado deTe produzir djaria�
um litro de bilis. Se a bilis não corre Ji..
nemente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham ô"estÕma
go, Sobrevém a prisão. de .entre. Vocf
sente-se abatido e como que enTenenado.
Tudo é amargo e a .ida é um �artírie.
Uma s.in1ples encUólção não tocari.

causa. Neste caso, as Pílulas Caner ..
extraordinariamenteeficazes.Fazem cor

rer esse litro de bilis e 'rocê sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.

Rio, 27 (E,) - Foi pedida Nos. 17. 19 (baixos do CINE ROXY)

Iao Tribunal de Segul1ança a

pena de morte para os espiões
Sérgio Farkat e Leôncio Olivei- =- ...
ra, denunciados por crime de 10 v. -10
alta traição. Segundo notícia
procedente de Natal, Leôncio,
antigo integralista, usava um

aparelho de rádio para trans
mitir e xereber mensagens mis
teriosas, Luiz Farkat, irmão de
Clara Farkat, está envolvida
em espionagem na base do Pa
rá. Também um outro irmão,
Daniel' Farkat foi o principal
acusado na tragédia de Petro
pólis, na qual morreram, mis
teriosamente, Arlete e Otilia
Dantas.

190 Sorteio de resgate, com prêmios,
Apólices Pernambucanas

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI
RO a visa ao público e. em particular, aos portadores daS
Açólices Pernambucanas, que fará realizar no dia 30 do cor

rente mês. às io horas. o 19" sorteio de resgate, com prêmios.
dêsses títulos, de que é a distribuidora.

o sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, Da rua 13 de Maio, ns.

33/35, 4" andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes:

prêmio de
.

Cr$ .600,000,00

1 .. )} Cr$ 50.000,00
2 » � Cr$ to 000,00

4 » Cr$ 5.000,00

5 � » Cr$ 2.000,00

50 » » c-s 1.000,00

São nossos representantes, nesta cidade, o BANCO DE
CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE SANTA CATA
RINA, que estão encarregados da venda dos títulos e ha
hilitados a prestar qualquer informação a respeito dos mesmos.

As apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. lo
das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de

Pernambuco. com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as

apólices emitidas.
A. VEIGA FARIA

Diretor da Carteira de Títulos

................................................�

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

geral, que mudou seu estabelecimento da ruo

Podre Miguelinho 40, para a mesma rua,

Â SÁUDE DÁ MULIlER

das

,i

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Casa Natal
A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidtl 20, acaba de

receber fOfmidêvel sortimer:to de sedas, a preços excepcio
nars, a partir de Cr$ 8,50, Aproveitem, para as próximas

festa, de Fim de ano I I

A "Sociedade Dramática Dante Hoje, às 20 horas, na séde da
2\'ati vidudc ", constibuida por abe-I Legiã� B,as_ileil'a _

de �ssistênci,J_
Ll'gadu grupo de amadores de tea- ha�era du,:,s po les t r cs {em por-tu

uo, levou a ef'cito, sexfa-f'eira últi- gues), reu l iz ado.s pelo sr. G D·

rua, n o velho prédio do "Alvaro de Grean;vu_y: .cc,l1selhe':o do _Ernbui
Carvalho ", a sua 9f\, récita, apl'l.-I xada Bnta ;'-'0:1 no R:.o da J a n e iro,

: '''ltandu a fa'rs'a "Quem beijou mi. I que ver.so i o o _tema O t:11.'1po de

1�!Ul mulher?" da autor ia do o]' guer,'a na Ora Brr-tanha. e pe l .

, c , � .

t 1 n" F R' d' "dL�:,l:l() Tojen-o. 'I sr., ,en, �e,. V\ . no es. 0"" •

Todos ()s c lcmcntos do conjunto
m i li tcu- a rr,.e3rr�a e rnbo ixadcr e

:"l' ('sfo.rçarmn por d:H' aos respecti- que d iscor-z-e r ci sobre "As corrrv-n II
\ os l),l�;l'i,,,, tôrla essa fôrça li i lar iau I, .has na AfrlcO d: N;)T e e na t ,. !
t c. lH'('\'ssúria a rlcsojiilar figad()� I Jío.».

, . I;dllodOl'rados .. , :\i'\,u obvlamtc algll-I Conforme s'; o nu nc rou em. Conv i

nius r�dli;.,s, naturais cm teatro d" I te. ?' eT ra ia e_franca P Ira todos os
"

,Imado!'('s, deram, () q-UP [JOdialll!amlgos ou GraBr:.:':"rtna. 10 TORPEDO ;I-IUI\/rANO
, ."

:\:���·��f;��l�.�� l���·l���?;:��f(:) a��\���H1�o,�::1Natal e Ano Bom com bacalhau I «GDslapo» e Exército contra.o Povo
o sr. Dcmcrval Hosa, a�()SllUIl1la-1 II

uo a essas exibições cênicas, rIPsem-, RIO, 27 (A, N.') - Ao contrárlo do que foi nor.iciado, o BERNA, 28 (Paulo Ghali) -- Viaja:ntes chegados a esta

1)1l\1If1011, .bl·[�1 O papel. c tm.tl'a I
. (�a Brasil não vai. importar carne do Canadá mesmo porque aque- cidade informam que, na Alemanha, a Gestapo está: int.ensttí-

pe�'·a. So H.a\), conscgum nuprruur 1 { ',' ." , r 1

"

.'-' " 1 f' tI" d i O enquanto O Exércít
eunno Lra,gI-eomico à cena cm que

e pais ta�lb,ê'lll Impa! La o P!od�.}o. O que � Brasrl vai comprar canuo rrrnemen e o nomirn o .e erre 'cw .' o

() protngnnista Maur-icio espôso de:;;o Canada e bacalhau. Aldás, ja foram feitas encomendas na ! orna mais rigorosas as medidas de punição O soldado culpado
Esltr .(sra., Ln;'! Soil�a) empunha quantidade de 4 milhões de libras, sendo que já se encontra da mais leve falta ou é fuzilado ou anviado para uma "com
comprid a faca de c�zJll1iba l�a]'a,. no pais um milhão de libras à dtsposícão nos interessados. A panhia de castigo", onde o tratamento é tão bestial, conter-
ueseascar uma Iaranja, depois de l r- d -." d

'
"

,-' . - di 1 f "0 te rápida às tortu a
h�l>\'c;' simnlado um "assussinato"

Coor ellaç�o ja leu a l1'e?essana _llce:1ça para a importação. me se IZ que os romens pre 'erem a h. r , cvc r s

C'JI] massa, Essas par-tidas de bacalhau chegarão aínda antes da festas do lentas e ilDsuportávels. Alguns homens são enviados, em vez

() sr. 1Iário Schmidt interpretou, Natal e Ano Bom, disso, para a trente orientaL levando, assim, consigo a senten-
passàvi-lmen!«, as patuscadas de «a de morte, pois os colocam em posições anele é impossível
Ari Capinzal, noivo ria empregada

_..,.,_ éscapal'. Os "destacamentos de punição" são couhecírlos tam-
Júlia, que teve na srta. Mercedes

J COSTA MrnLLMANNLopes desempenho limito exprcssi-
_ 'LIi

bém COl110 "companhias de morle" na frente interna.

�;��iln��;'�aJ�J;�t� a;o�����'Ola�u�el�s���� IN ínsnêm reclama o' s cada'vere � '.do mais em divertir o púb lico (para (Engenheiro Civil) €5 _ J

o qual olhava fixamente, corno se E ·tÓ· Té· d E b·('s,tivesse Sllzill1110 no palco), do que serl rio cnlco e ugeu arla BERNA, 28 (Paulo Ghrali) -- Os habitantes do Reieh na-
('().mpellêl,rar-se do palpei, que re- I 1 ec.em ter perdido a capacidade de sentir j}Eln.a, Viajalntes que
vnpsCintawl, em conju.nto, Convém,

I
Projetos, Orçamentos, Administração, (onstrução

I
chegam da Alemanha e que esrtiveram em cidades bombarc1ea-

a pr()�)ósi,lo, acentuar, que se consc- Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733
g'lle mais gW'H1ça, COIll menos pl'eOCll- FLORIAMO·POLI&:

das ficaram impressioll'ados com a indiferença com f]lle o povo

jJa�'ã() e me,nos ('sf'orço. Mas, isso, A.. clha OS cadáveres nas estradas, ond� ficam ]lOi' dias inte1'lni-
l1<i,) desmerece o trabalho do sr.

����������������������II!iWII- iií naveis, "porqG8 llinguem os l'edama", "Faz'ei O que quiserdes

1.:S·l'ii;I�11'lr;ii,'I·�;lrl,)t(s)�,'�h�����);I,,;��eh�s()�n�lp'O�ll��\�li-O rumoroso-crl.'ne-·----d' e-
-

Bage'
com os mor'os; estamos cansados de vê-los" - é a l'esposta

•

" que obteem os sotreviventes dos bomhardeios aé.reos, qual1l1o
Tall t']11 r L

'

S'l �I l)('dem auxílio às autoridades municipais para el�\terrar os

I j:1
.

r.l:�ô,; "'�ils,l,,:�:�, r�,1'i�)���:��p�re�11�� I mortos _. conforme afirmam viajant.es que chegam a Berna,
I·.'it('1' e Sll\'I� da. peça, tIyeram, Porto Alegre 27 (A N) -Id'b" t 1 f "

o

ajJreSC1Üaçao a altura dos sellS pa-I. ' .. e. 11. nlen a, e llZOU. que e�se�-

nlYl Hoje, 3"-feira, às
]J("is, pecando, todavj,a, por C'prta C,?ntmuram causando sensa-. cnmmoso talvez esteJa servm- .;K 19,30 horas

t'd,iei:ê,llcia: ,! de ... ,dicção, p]'indPal-ll�ao em todo Estádo 3;s novas do como instrumento de
,

ter- falecimento
ll,'(",11e a PII.1l1P1J a, fases do drama de BaO'e com a ceiros. Acrescentou sornndo o Gordo e o Magro, atacados do

0_ sr: T�ldêu Silv'� dm �(�a exe-1prisão de Salustian� 'Mieres qlue a droo-a q�e Sal'ls,ti:an� 'Faleceu. o'1.tem à tarde nesta "Block-Out" mental, cooperanoo no

(,ll�'ao as bradas melO fllosoÍlc::tIS do _, t:; , c capital. a sra. d, Elsa" Lehmkuhl defesa passiva anti-aére9:
Jwsllil1'!ão Filomeno, cs-pôso de: qu�, em su�s .dec�araçoes e de- bebeu, alem de dar coragem, Cobral. espôsa do sr dr, Abel AI SALVE SE

.

QUEM PUDER!
l:'lll'r. C.onsidcJ�aillÔ-11Q, l11eSlI10, [) pOlm.entos a Justlça, apontou torna as pessoas insensíveis, rores Cobra!. auditor da Justiça No PL'Ograma: Reportagens rl�' Fo·

11]�'lh,?r dos. ([u� aliJaram .Ila ,Peça: O cirurgião Cândido Gaffrée pois o criminoso passou o dia Miiit;Jr ,da �ôrça Policiei.l do, Es, lha Carioca 28 •• DFB

I:'ill I()('O. Sua lIi1Jterpl'e�.açao. e .,r-Icomo mandante do assassínio .mteiro perto do local do �ri- IC;do. As 10 nor.os de hOle, smu o Notícias do Dia - Jornol

I-'UI':I e desclllban::çarla. E Illluto HIl- , ,
.

. '.
t.: feretro do Hospltal Nereu Ramos Impróprio até 14 anOll

1,L'"sin!1ista e rednu no palro,i?O medICO Valter liguIar. A .lne) dormIndo, SeITI ser encon-. para o Cemitério de Itacocubi, com I Preços Cr$ 440 e 3.30

;;:1:L'�lita.m()s. o lipo idearlu por G'I'lmprensa desta c�pltal acom-1trad?". Sa1ustiano Miel'es !grande acompanhamento. I -,-
,

' ,

J 0.l('IJ'O.
_

panha os aconteCImentos na- rcontmua declarando que fôra I � noxy HOJe, 3,' feIra, as

Os tral:J.albns de, e�lcenaçao d�lquela cidade, donde são man- !contratado pelo dr. Gaffrée I' � 14 e 19,30 horas
J:C'Ç'H, a que nos r,clenl1los nesta 11- d d I d t l} F I _I, "

.' A h b V 2 Atendendo a inumerQs pedidos,
g .. iru nota, estiYt'ram a l'�llrg() dos a os amp os e a_ les. ,a an 'Ipar,a. assassmal. seu col�ga: A S ,,�om as _

ST<. T,O(j(;ll Sil\'H (nnsaiadorl" Car- do ao representante do 'Co1'- polIcIa de Bage reconstituIu a
......., ultima exibição dcs filme",

, " • v REVOLTA e BEIJO DA TRAIÇAo
11�s Bie;)e];i (poln:io) e na,ntoll Nati- reio do Povo", o cirurgião Cân- cena do crime, no próprio 10- Londres, 28 -- Revela-se que Impróprio até 14 anos

\'1<1:1(te (COIl�tl'a-rcga).
.

.

dido Gaffrée disrse que consti- cal e com o próprio assassino. uma bomba V...2 alemã caiu Preços Cr$ 3,00. e 2,00·,
.bspel'amos quP O esf01'çado °l'll- t' '''1 t' d d ,', . .

[10, presidido pelo �ncansável ])';ta'-I Ul� paI_a e e mo IVO e gran e T�rça-fe}l!1a ser� f.eIta a acarea-I n.uma
rua prm.clpal de uma

llwrlor d'o teatr.o de amadmes, sr, sat�façao O fato de que �'eus çao entre o cnmmoso e o dr. CIdade do sul da Inglaterra. 1'e- fRACOS •
Clementino de Brito, nos proporcio- amIgos voltavam a procura-lo) Gaffrée. centemente, sepultando mu- AN�,MICO.S·lll' identicos serões. af\lísr[jellS. mesmo porque não se justifi- lheres e criancas sob os des-
Achamos ('(Jn.Yel1le,�lte desiuear, cava que continuassem a isolá- 50"'"bre pesos

trocos fumegantes de dois edi..
TOMEM

,lO lermo destas lllnh,a.s, qUre aI' " h' t' .'
,

t
' .' ."'. tfjln"o Crelsltalll,a1'flll;m'cia de esppc,í,adores ao aihso· 0, pOIS as 18 OIlaS lI�ven a- bClOS, Vanas passageIros de " II I

(('I,) ".\h'aro de Can'allw", sexta- das contra sua pessoa nao pas- e med.-d!:.s um ônibus que passava no mo- "SILVEIRA"
f�il'a_ Il'ansala, allJ11C1l1toU-<IlOS a COI!- savam de produto de fértil . U mento foram mortos, Vários ,

:'H'çao de �l11e o nosso. te!ltro, se.la imaginação dos seus inimi-I Rio, 27 (A. N,) - O minis- corpos foram retirados de sob Grande Tónl�o
ele ama!lo)']slu, ou J)1'oÍlsslonal, l1e-l· " M t' d 'd 1 t O d T 'ab 11 ba' u h 'e '1 U

. , , , . I
'

('('ssita, pl'i,!1cipa]J1icll,le, de apoio fi- gOS. �S! lan O gran e ca - ,r o
_

I a. 1? . IXO, oJ 10 velCU o, m edlflclO munWl- .--------------

1lralllC'Pi1'�), para cOIniS,qtuil'-SC, Cll1lm�,. ate lameDJt:;lJ�do a morte Imstruçoes d�fmItIvas. sobre os :pal ruiu, sepultando diversas AnréldeCI-meO"OllIals
.. \'lg_OI'OSO e ac('s�]\'�1 Y�l(,lil\) tragvca do medlco Walter pesos e medIdas medIê,nte as i pessoas. Outra bomba caiU 1'("- � •

<1:� (h(�sa�) I �l1l:tllI'aJ. PublICO e que Aguiar,
_

o dr. Gaffrée adia1�tou; 9uais �i��l11 automàticamente I centemente no sul da Inglater- Pelo gr�nde e carinhoso trata-

11.l<� !h� f.J!tu." que nao conhece SalustIano I ImpoSsIbIlItadas as fraudes e 'ra atl'llO'l"ndo um f'i d' '.

menta dIspensado, na Casa doe
L ISS(> nao e uO\'ldade.", I .

) b a 1 a e , ..:t- Solide São Seba!iltiêío, ao meu h-

Paulo Ferl1ando Mlel'eS a quem aponta como !furtos nos pesos. sas de operários, reduzindo al- lho Belmonte Miranda, quero, por

gumas delas a ruinas. Os tra- êste meio, apresentçr, mEoU pro·

balhadores do serviço de .3alva- f�n�o agrad�cimento ao .abalizado

mento estiveram em a r , clm?co dr. DJ,alrr.a_ Moellmann
_

e

, 9�O pal� 00 llustre clrurglQO dr. Ro1dao
desenterrar CInco famIllas alI Consoni, bem como às abnegadas
sepultadas, Pelo menos einco Irmãs do corpo cj.e enf�rmag'em
cadáveres f.oram retirados de daquela Casa e. bem assim. ao

sob os 'escombros,
.

enfermeiro Zeno. Trierweiler,
A qu�.

todos, m0straram a competencl(�
e a dedicação que' lhes lião pro'
�·erbiais.
Fpoli.s., novembro, Hl44.

Ge'ntileta Espezim Mir.l\nda
2v 1

---------_. __ o , _
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E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

PARA

E C Z
FERIDAS,

NUNCR EXISTIU IGURL

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

CASA MISCELANEA, distn
I buídora dos Rádios R. C, A

I Victor, V á vulas e Discos
R'IB Cf Ml-lfr8, 9
,---_._--_.•.

Apareceu o FANTASMA nos prevos da casa BOt4 Gôsro, em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visitem a mesma, que ficarão completamente ABISMLL\.DOS f

18 -.- Rua Felipe Schmidt .-- 18
I
4.:aiJtl4 d
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