
Gmring sofre de séria perturba�ão mental
EST9COLMO, 19 ru. P.) -- GOERING ESTA DETIDO NA SUA RESIDÊNCIA, DE
CAMPO DE KARINHALL m .. DIZEM INFO'RMACõESAQUI RECEBIDAS. MAS
NÃO SE TRATA DUMA SIMPLES MEDIDA P�OLíTICA. O GORDALHUFO MA
RECHAL DO REICH ENCONTRA-SE SOB CUSTÓDIA, DEVIDO A SÉRIA PER
TURBAÇÃO MENTAL, COMPARTILHANDO ASSIM (AO QUE PAR'ECE) A SOR
TE DO PRóPRIO HITLER. MAS VÁRIOS PARENTES DE GOERING FORAMi
MESMO, DETIDOS) POR ORDEM DIRETA DE HIMMLER, AINDA SEGUNDO
AS INFORMAÇÕES SÔBRE O ÚLTIMO EXPURGO INICIADO PELA GESTAPO.

As operações nas Filipinas
PeaJ'1 Harbour, 19 (U. P.) - A operação de Mindoro po

(lerá dar no nosso comando as seguintes vamragens:
] a.) _ Forçar os japoneses a lançar mão de reforços exis

tentes em Luçon, o que ou enfraquecerá a sua guarnição na

quela ilha, OH os obrigará a mandar tropas de Formosa ou <las
ilhas metropolitanas:

2a.) -� Conseguir uma base ideal para a invasão de LUÇOll;
:3a.) - Estabelecer aeródromos para cobertura da área,

orn antecipação aos desembarques em Luçon.
Mas ninguem espera que a operação de Miridoro seja ta

refa tacil. Saltando para o lado ocidental das Filipinas, Mac-

Von Rundstedt realiza sua falada contra-ofensiva t;;�:':sseon��;�,:;,�� lÔ��n:i1::á.v�� paradas são altas, mas"

Londres, 18 (U. P.) --:- A,tes de guerra evitam menos-lpelOS alemães em ampla íren- Os EE UU e a quoesta-o poloDo-russaagência Transocean publica o :prezar o alcance e a fôrça do te". Os despachos reconhecem '. •

final da ordem do dia que o' contra-ataque alemão ao longo que a pressão alemã é "em Washington, 18 (U. P.) meio de dernarches amistosas.
marechal von R'undstedt dirí- da fronteira belgo-luxembur- quásí tôda frente de 80 kms., O Departamento de Estado di- E oferece a cooperação dos Es
gíu aos seus soldados por oca- guesa. Os alemães estão em- teroz". Se bem que os alemães vulgou em Washington uma tados Unidos para eventual
sião do lançamento da contra- pregando o que possuem de tenham avançado em alguns declaração sôbre a posição dos transferência de populações
ofensiva alemã. Essa ordem do melhor em maquinas e homens pontos, noutros, os de Mos- Estados Unidos em face da dentro das possibilidades "se
dia mostra claramente que os', e fazem ingentes esforços para I chau, em pleno território ale- questão russo-polonesa. Em o govêrno e o povo da Polônia
nazistas agora lançam sua su- desorganizar as comunicações Imão, onde parece ser mais .resumo, o secretário Stettinius 'acharem tal medida convem ..

prema cartada. Textualmente, da retaguarda aliada pelo em-I forte o pêso da contra-ofensiva, afirma não haver objeto por II ente aos ínterêsses do Estado".
von Rundsted diz: Camaradas prêgo em massa das. bombas. de von Rundstedt. Essas alter-i parte dos Estados Unidos a A declaração do Departamento
do front ocidental! Soou a roguetes. Não se acredita que I nativas da primeira fase do qualquer acôrdo russo-polonês de Estado foi uma reafirma

grande hora! Grandes exerci- von Rundstedt alcance vitória. grande embate permitem acre- para a solução do conflito de ção de princípios não interven
tos ofensivos iniciaram seus capaz de alterar os rumos da ditar que algumas unidades do fronteiras, antes de terminada cionistas e contém, de resto, a

ataques aos anglo-americanos, I campanha ocidental; mas é I general Hodges estão lutando a guerra. O ponto fundamental seguinte cláusula: "O govêrno
na manhã de h?je. Não precí-: bem possível que o estrategista � .re�aguarda ?-as .formações i da dec!aração �e ?tettin.iu.s dos Estados Unidos,. �e ac.órdo
so dizer-vos mais nada. Com-I procure ganhar tempo para inimigas que investiram pela I subordina-se aSSIm a possibí- com as normas tradícionaís de

preendeis que tudo está em jô- :,atrasar o relógio de Eisenho- fronteira belgo-luxemburgue-Ilidade de um acôrdo mútuo sua política exterior, declina

go. Executai vossa sagrada we�, na fr�nte ocidental. N�o isa. (entre a Rússia e a Polónia, por de gap!mtir qualquer f�"onte!.ra
obrigacão de dar tudo e de rea- esta demais recordar a pate-l _ específíca". Enquanto ISSO, a

lizar esforços sobre-humanos tica :proclamação do m.arechallA sítucçôO em Atenas imprensa de MOSCO.l� .refere-se
pela pátria e pelo Fuehrer! alemao, antes de lançar seus ao pacto franco-soviético. assi-

"' lhomens ao ataque. para se Eer Atenas, 18 (U. P.) - As in- cercada com arame farpado e nalando que terá importância
Paris, 18 (U. P.) - Um por-j ídéía das mesmas

expressoes,.formações
sôbre a situação na em sua volta foram instalados I vital na organização da segu

ta-voz do Primeiro Exército' de von Paulus e von Mannes- capital grega são um tanto canhões de campanha, espe- rança internacional e na pre
norte-americano admitiu a se-; teim, antes de serem derrota-

J contraditórias. Anuncia-se que cialmente nos pontos estraté- venção a nova agressão alemã.
ríedade do contra-ataque na-,.dos em Stalingrado e no Dnie-Ias tropas britânicas já retor- gícos, tais como diante da rua Os jornais de Londres m08-

zista, mas revelou que já esta- per. . . çadas lançaram-se à ofensiva, da Universidade. tram-se algo reservados em

vam sendo tomadas medidas 'ó' tanto em Atenas quanto n� P-awwr--a-·a
...
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a-
.._....w.-,..... relação ao acôrdo, cujo caráter

para enfrentá-lo. Os últimos Paris. 18 (U. P.) - As tôr- Bireu, antes do amanhecer � bilateral n� sabem se poderá
despachos indicam que já se cas aéreas aliadas estão empe- apoderaram-se de quatro redu- ser harmonizado com o plano
firma a resistência norte-ame- Ilhadas, desde ontem, em sérios tos dos "Elas" encontrando da Polônia de segurança internacional da

ricana, depois de passado o combates com a "Lurtwaffe uma resistência tão fraca que conferência de Dumbarton

choque inicial. E sabe-se tam- no setor do Primeiro Exército ljá se conjetura sôbre a possí- Londres, 19 (S. LP.) - Foi Oak.s.
bém que,os alemães estão pre- norte-americano. É evident: i bilidade de os guerrilheiros te- reeentell1ente organizado em ... """-........._.....w.w.... .........w_w._

cedendo seu ataque duma for- que o marechal von Rundstedt i rem batido em retirada da ca- Glasgow U�11 Comité Esco�es LOJA DAS CASEMIRAS
tíssima barragem de bombas- muito espera do apóio .aér�o, I pital. Também Ioí reaberta pe- �:�l'a a De�e�a da In�e��nden- O mais. vari�do sortimento

voadoras, além da atívídade para _levar avante a primeira 110S paraquedistas britânicos a L.la d�: Po�ou:a. ? objetivo des- de. casermras e en�ontrado na

da aviação, que realizou mars lofenslva de envergadura q�e estrada de rodagens para o I� .0r�al11�açao_ e co.m?ater to- LOJa das Casemíras - Rua

de que 400 incursões àuran�e lanç� o al.to co_:nando alen�ao mar, permitindo assim a che- l:<lS as. a_cusa�oes mJusta�. e Cons. Mafra. 8-A

as últimas 24 horas. Na OPI- depois da mvasao da Norman-I gada de novos reforços.. Ao I f�lsas feItas, �ontra a �.?loma.
nião dos pilotos norte-amerí- dia. Durante os encontros de mesmo tempo, no entanto, ou- �l1l'a:nt�. a uI,Itma reumrao da Casamento
canos, os aviadores nazistas ontem, os alemães perderam lti-, informação diz que uns I \ . .onllssao, J�I11� Campbell, pre-
estão tentando responder por Ino set?E do Prim�iro ��ército 1600 g�lerrilheiros_"Elas", com slc1ente.' .prof:rJu um chscurs�, principesco
essa forma às críticas, que lhes 109 avioes e os aliados ,)S. Ho- : morteiros e canhoes de setenta que fOI lmedlatan�ente .

publi-
foram dirigidas, não só da par- je, até as primeiras horas da I

e cinco milímetros, atacaram cada em todos os jornais esco-
'Servílha, 19 (U. P.) _ "Va-

te da população como do pró-It�rde, os pil?tos aliados jcá 11a-los. �difÍcios da RAF: na Vila ceses.
mos constituir nosso lar no

prio exército alemão pela sua 'Viam destruído outros 20 e [Militar, onde o regimento da Terá mais três Bl'asil" - disse ontem o prín-
inatividade nestes últimos avaria�o n;ais 13. A excelente IR:AF e ou�ra.s fôrças �ritân.icas mil telefones cipe Pedro de Bragança? ao

tempos, 'Iproteçao aerea. dada ao general i�mda,_ resistiam. Alem dISSO,
Fortaleza, 19 (A. N.) _ Den_lreceber os nobres cumprimen-

'" Hodges, permite-Ihe enfrentar

Ias
tres horas da madrugada tro de breves dias Fortaleza �os d�s 9u� estavam presentes

París. 18 (U. P.) -- A �les-Iconfiante as treinadas unlda- grandes fôrç8;s_"Elas" tinham
terá mais três mil aparelhoSI\a cer:_Imoma. de se� casame:t?--

ll.eito ela natural es{'.assez de des de von Rundstedt, que se atacado a pnsao de Averov to Toda a cIdade VIveu dA telefônicos. Nesse sentido en-I·
.

._

um Ia

noticias sôbre os ataques aJe-lprojetaram sobre as linhas i exigindo a entrega do antigo contra-se nesta capital um en-
de festa com. a umao das duas

mães no setor do Primeiro jnorte.-americanas, num� lrD- :primeiro mini�tro. Rallis. e ou-
viado especial da companhia ex-casa� remante�, de que

ltJxército sabe-se que o inimi-lpreSslOnante carga de todas as I tros colaboraclOlllstas all de- A" eram sImbolo a prmcesa Espe-,

N' l'" I t'd A
. -

t telefolllca Fnceon que assen-
go conseguiu a\iançar várioslar��s. ml:°oImsPnuaS.OstIanslc�nat,"Ocodn- dI fos'd'd pn�ao leds dava �en�o tou com o prefeito municipal

ranca de Bourbon e o herdei-
kms. em alguns pontos. O eo- segUIra ZI. 1 I ll- e en 1 a pOI so a os gregos .".,. 1'0 da Bragantina estirpe. A ce-
nl i 1

�

f'(,' 1 aI' do ele zil' três pontas-de-lanca. ]leIo e britânicos. a� medldas relativas a ultIma-
rI'moAnI'a civil efetuou-se noun raco o I ,la la '.

"
. "

>

•. çao do contrato.
hoje diz que a. luta aumento.u menos, em !erntofloA be�ga e

. . _

consulado do Brasil e a reli-
de i!nltensidrade, desde a área luxemburgues. A agencia ale- Can'o, 19 (U. P.) - A regIaO E

.

I· t giosa na histórica catedral de
de 1V1oll.shau ao extremo sul da mã DNB, a",seu turno� ���egU-ls�tuada no centro d� Atena?, ssenCI8 meu e Sevilha. O cardial Segura co-

fronteira al.emã luxemburcrlle- ra que pane do terntollo do amda em poder das forças bn-
g I 01 mo correspondia a nubentes

sa. Tanto a infmltari,a qu�nto JJuxemburgo "foi atravessado tânicas, foi completamente a r c a... de t�o alta linhagem - pro-
as tanques estão sendo empre-

C d d Ih
Bahia, lD (A, N.) -- Apenas nunclOU o "conjugo vobis". E

gados. Em alguns setores os oosumo e c�rne e coe o
três agrônomos se rliplomal'am tôda Sevilha mergulhou nas

alemãe.s utilizaram pequenos li no corre·Me ano, pela Escola sombras do passado, para dar
grupos ele paraquedistas. Os de Agmnml1in e :Vledieina Ve- o devido valor ao histórico
ganhos de terreno do inimigo Rio, 19· (:K) - "O .TornaI", noticiando que na Sociedade terinária, que funciona em acontecimento .. ,

Se registraram em Honsfeld, Rural Brasileira. em S. Paulo, foi sngel'ido o consumo de carne Cruz elas Almas. A solenidade
a sudoeste de V'iaden e ao sul· de coelho, \"isto a falta de Ca1'l1e bovina, <1iz que "nã,o se trata da formatura realizou-se com O «Trezao)
de Echtemllach. de novidade, pois vários governos estrangeiros, diante da cri- a presença de rep.resentantes

*
,.�. '

se e da fome que tiveram que enfren.t.ar em seus l}aÍses devas- llas autoridades estaduais e Rio, 19 (A. N.) - Chegou
Nova Iorque, 19 (U. P.) tados pe�a, guerra,. utili,z�ram-se da _caI:11ie de coelho con� resul-ll�lUnicipais, professores, fa.mí- do Canadá o n::vio sueco "Tl'e-
anta os despachos do Q. G. tados .prat.ICos saüsfatol'los, Na caVltal p.olonesa, POr' exemplo, 111as dos graduados e cOllvlda- zan" com. m.aças uvas peras e

Iltliado como dÇls corresponden- até os ratos entra11am para. PS cardápios". dÇlI. frutas �eGas.
, _., _ : .:.
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o j)L\.IS ANTIGO DIAR.1O UE SANTA eATA1tlNA
Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES

Ano XXX I Florlanópcl!s- Ierçs-lelre, 19 de Dezembro de 1944 I H. 9274

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Rua Conselheiro Mafra. 17
I�������������������������..�������aw�-������,==������aw����_

Serv iço de t ro.nafusdo d••an,ua. 000'00"0 anti.dif",ioo

.'

Quer, sozinho, dar cabo de todos �s alemãe_s
(CRUPE) com prôvo de Schick. Nova Iorque, 1:3 (S. L �.) -I Entret3;n�o, re('enten:e�,lt:, [impressão que �.s ��1euls .irmaoaAnálises químicos de; Farinha". bebidas, café, mel, águas potã. II A imprensa norts-aruertcaua uova noticia chegou da It ál ía sO'rJ'le.lll par� mim .

veis e para usos
í

nduarr io is (Ieculo r ío.s , cervejariaaJ.
! comenta com destaque o he- comunicando a morte de seu Kwiatek e veterano da prí-�l=_;._�:;:;'_iI:lii:I""�'f7T"IT"j=.r.ll3i "tt__mii I.__.IIi_1li11 roismo de F, Kwiatek, sargen- outro irmão, Herouimo. na meíra guerra mundial e luta ua

to dos exércitos dos Escados f;e�ce italiana. O sargeJ:to França, pela segunda vez. COl1-

L191'Et DAS CALDAS DA IMPERATRIZ I
Unidos, que conquistou o títu- Kwiarek serrou os dentes (' ]ll- ta 46 anos de idade e há 26
lo de melhor domador dos fran- rou vingar 'esta perda com a amos serve no Exército dosVENDA DE M�VEI$

. co-atiradores (simpers) na morte de 50 alemaes. Estados Unidos. Sua filha é eu-
Quartos completos, para solteiro, com 7 peças. estilo F'l'anca. Adotando os velhos Kwiatck não inclue na sua fermeira.

rr ,1 rno. Camas de f.erro para casal � �olteifo, com las:fo de costumes dos poloneses, Kwía- conta cerca de 20 alemães dos A imprensa polonesla"llos "C.
;;lI me, bem como muitos outros acessor ro s pertencentes aquele tek marca na coronha da es- quais c[0U conta com a metra- S. A. tem o sargento KwiatekH·: e l.

, I pingarda, com a cor encarna- Ihadora. Diz êle: "Preciso ver por sucessor do Podbtpíeta,Quem desejar vê-los e 01 tr r in ío rmaçõ ss , d.rij, -se a

I
dG'1, todos os alemães que morre com os meus próprios olhos o afamado herói de uma dasRua Felipe Schm i d t, 39, onde e't;'h expostos. elo seu tiro ._ e dessas marcas rosto de todo alemão que cáí obras .de Henrique Sienkiewi-

.

O PROPRIETARIO. , 1 b I E
-

t }já possue 22. (ta 111in la a a. < ntao, en 10 a cz.
>'''''',;::"Sl!J!'''__ eu --

II
O comamdan te elo seu grupo=--- MI

l',!I!I I 5
declarou: "Kwiatek é excelen-e � iP;lJL � te sargento. Tem, porém, um

C'díí M
'

t P di II\.e � .UU defeito; quer, sozinho, pôr tér- re 1 'O U tIO re 10
mine à guerra. Si continuar a

matar alemães como tem feito
até agora, não sobra um siquer
para nós".

I O sargento Kwiatek tem 00\11-

I tas pessoais a regular com os

I
alemães. Ao saber que seu ir
mão Tadeu tombou na Itália,
decidiu matar, em sinal de vin

I garica, 25 alemães. Na coronha

i de sua espingarda já figuram
I 22 marcas, resta dar conta de

I�����_��_.�__ Muieis Lonif cic ô

es e médico g'Q ia

I.
Rua Felipe Schmidt. 34 iii GRATIS ! �udo is to p Jr ap:na" �1.00

_
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, ��:ror:�:�erf�1�m: s�:r::;ci VInDe dos Funcionàrios Piíblicos CivísIJESPEDIDA Selecionando I �� ;���::� c���:a��:t;ls�re8v4� de (fanta 41at!ir·IIl'1HDe partida para o Rio de Jcnei- I·nve�tl·gadores l�·· Niterói. E. DO RIO. I l)
.

U U UI
roo onde Hxc rern os residência. apre- iii � I

.. .

EDITAL I?� (,O�VOC�t\çÃO
,sentamos a �odos as. _pessoas �el Maceió 16 (A. N.) _ A im-I -

.. _
Fi cum (,vl1.ndadns os 51'S. SOCIO� tlc;ll' (.lll�e, 1:'11'''. 1'(lll1parccer('J!1 a

nossas relaçoes ccrdí cds despedI-.' . , I Leilôo nossa sede SOCial, na Hua Ál'C'I])I't'slc P'!J\'a n. o, ufim ue tomarem purt cdos, oferecerrdo- lhes nossos fracos' pJ ensa local, noticiando a
nus cleiçôcs a rr-alizur-cm-se no dia 31 do corr-ente, as 14 liorus.préstimos. naquela capital, à. rua abertura do Curso de prepara-II Para poder votar, o associado deverá apresentar Ü lllCSH a oarieil'<1Bclfort Roxo, 271 [ção de candidatos a investiga- '-' li: 10 ," t f

"

I
de ídcnti dude social, com o respectivo talão rio último urês, ou pel'111.1-� l' 161244 I nO (la "pl0XJmO, erça- erra, t (A I 1>1 S

-

j t ti i cr )
F p o 18.. - •

- I do" de Polícia salienta o ap"r- i .. 19 I '" " (r o Ia a eni Ia IIt 11 (' i-i. :1'1, � ;J (OS ('5' ilJ U OS cm vigor .HEITOR BALLAL'H e FAMILIA·'f·- t
• , • �

'f:-- I�l� ''j'lO}aS, nOlE�e 1 ( ,�e l
Sal" de Sessões do Conselho Direlor do Clube dos FultwionúrillS l'ú-3 v· - 3, eêçOamen O que se ven lca .. (·I',CllO .1IZ 111" I, eSllLtllla ta .rL2a hl;c()s Civis de Santa Catarina, elll Florianópolis. lli rI(' dc'zembru-:;:;;:;;;:.:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. : nas nossas atividades de seo-u-I ,TOSp Jil.(jues, se1'a Yen,dl�o e111 Ieda·)

I
(le 19.J.! .

.......__- -I ' • , .

b
I, scgutl1te: mesa elastIca, guarda- .

). .. ,rança publIca. nos ultlm.os i [ouç;, grllpo l'stol'ado, cama de ca- BatIsta I erena, PresHlcnll' dn L. D.
� J VARO R! MOS I tempos. Acrescentam os peno-I sai. call1as de solteiro. escrivaninha.fuL 1I1'1: dicos que já se acham inscritos I pCl1teadC'!ra C()llI :'Sp�1JlO e ba>lH(ue-1
CIRURGIÃO-DENTISTA ! cerca de vinte pretendentes ao 11,;; l",valono, lJj(lt'. paus de corl�nn,

II "'0' d' t'o' d ' est _! ill':'S<:lS, cama jJ�lt�nte p�ra soltel�'(),caJ.so. � Inves lba o�, . a� I (TUlf!O mudo, dn'a, c,Hlelras austna-do O governo com dlSpOSIÇaO' ('�IS, guarda-comida e mesas diver
de fazer rigorosa seleção no �as; filtro "SCl1lJ.lI" com tripé de fer
sentido do aproveitamento dos ;-0, cS!êlllte e:n�'idra�:aLla para li,v�os,
mais capazes e dio-nos. comUCI,HJrmanO para rellledlO�,

- b
grupo laqueado para avarandado;

I c('(;to para roupa. bacias, jarros, yi
I ciros, louças, porIa-toalha e muitas

d:if borracha I miudezas, além de armário comUIll,

ViTashington 18 (SIH) _; í?las p<lra mant!me!1tos, mesinhas
f • '. .1 ('Otll gavelas. lllaql1llla de escreverIn ...olmam de Londles qu� ,0

I
"'.iIereedes", guanla rOlllpa com ('s

S1'. P. H, Western1an, comlssa- pelho e um relógio de parede.
rio de comércio das Indias --------

Orientais Holandesas, revelou I MAOIADO & ClA.
que no dia 1° do próximo ano I

, ' _

c' .•
-

Estados Uni-I A'.l"nClO.R e Representaçoes em G!l:raJS,-, I eunu ao nos

'I
Matriz: Florianópolis

dos os delegados dos governos Rua João Pinto, n. 5
dos Estados Unidos, lnglater- Caixa Postal. 37

i ra e Holanda, para discutirem I. F�lial: CI:esciúma .

roblemas relacionados com Rua, Flonono FeIxoto. !/n (Edlfnos P
, _

r PrbpTlO). Telegramas: PRIMUS
a proauçao e o consumo da Aglmte. nos principais municipioi
bOlracha. do Estado

Bacteriologia
Autovacinas.
Ul trorntcroscopto.
Química sanguínea.
Análises de urina.

I
I
I

Dr. H. G. S.

I
I

Rua João Pjnto� no 25
(im frente ao Tesouro do Estado)

Hortenõpoüs
Te!efone 1448

SANTA CATARINA
Medina Farm, NarbaJ Alves de Souza

Farm, L. da Gosta Avila
Exames Anátomo-patológicos,
Diagr.óstico precoce da gravidez.
Sôro-diagnóstico8
Hematologia
Coprologia.

(Bo nific:oção fim-de-ano)de

o CRUZEIFH), A CIGt\RRA,
O DETETIVE ou O GURi

juntamen te com 12 meses do jornal de maior
circulação no Brasil:

Procure hoje rnes rno o agente:
PLÁCIDO MAfRA

Rua Vitor Meireles, 18

o problema

Para as FESTAS DE FIl\1 DE ANO, a

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

vendas à vista, durante a 2a• 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, p ijarnes, etc.

'e --

Proprietários -- J. Moreira & Cia

4 mais preferid�, é Inegável. '

2 sorteios mensais 4 e 18
PRÊMiO MA IOR CR s 6.25000

Mecân :co para fá bdc,a de rendas
Precisa-se de um. que conheça perfeitmuente Teares ou·

tomáticos systema Zahr:. de Plauen.
Lugar de futuro. com bom ol'denado inicial. moradia

<}rátis. Cartas para Caixa Postal. 2661 São Paulo.

FARMACIA ESPERANÇA
Ir. SUA FARMACIA

ha Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
EntreI. a domidlie.

v

--------------�-----------------------------------------

Convidamos os srs, Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a expo.si
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
reCém-chegados das melhores fábrica s

do país •

I

.
�.'-"",----, .-- _."",,�. -
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ANIVERSARIOS
Hoje transcorre o natalício do

110.80 confrade sr. Clementina
rClUlto Barcelos de Brito, alto fun
cionário da nossa Aduana e gran
d. onimador do amadorismo tua

trCll em rrossc meio, tendo escrito
olgumas peças, Inclueíve infantis,
que, tôdas, foram recebidas com

Clgrado.
o sr. Anté)nio P. Pereira. pro

prietário do grande emp6rio &le
elegáncias NA Macedônia", faz anos

hoje.

Festeja hoje seu aniversário
.rit(1. Lurdes O'Donnel.

a

Nesta data passa o natalício da
Iro. Sueli Pereira da Cunha,

Hoje faz anos o menino Henri
que Duarte Silva.

Transcorre hoje o aniversál'ie da
'1'0. Célia da Costa Linhares.

Faz anol hoje a sro. Felicidade
Almeida.

Ocorre nesta dota o nat'alício da
'1'0. Laura Grumiché.

Uma caçada
gostosa ...

Londres, 18, (SIH) - O
jornal "Het Parool", de Ein
dhoven, diz que o comissário
nazista na Holanda ocupada,
sr. Arthnr Seyss Inquart, este
ve sendo perseguido pela RAF.
O "Het Parool", observa ainda

Ique ninguem terá gostado tan
to da caçada como os pilotos
holandeses que da mesma par
ticiparam. Assim, no dia 4 de
dezembro a residência de Seyss
Inquart em Apeldoorn, foi ata
cada por meio de bombas fo
guetes, o mesmo acontecendo
com outra sua residência de
Gwolle, que sofreu grandes
avarias.

Tenente Olivério José de
Carvalho Costa e 'Hilda

W, (amargo Costa
participam a seus parontes e

pe.soas de suoa relaçõe. o

nascimento de _eu filhinho
PAULO-ROBERTO

Lajee, 6-12-1944.l
EV8'tJadi!.s pelo
Inimigo
Chung King, 18, (SIC)

Ohangchíngshan e F a n g a

c h i a o, posições que dominam
a estrada de Burma a sudoés
te de Lungling, foram eva

cuadas pelo inimigo, no dia 6
do corrente, depois de persis
tentes ataques por parte da
artilharia chinesa, e de aviões
americanos, durante vários
dias. Essa retirada veio desim
pedir a estrada de Burma até
um ponto situado a cerca de
4 milhas a sudoéste da cidade
de Lungling, recentemente
capturada.

Tipografia Brasil
Precisa-se de um compositor

para trabalhos comerciais Pa
',ga'se além do salário mínimo

uem não estiver em condições
é favor não se apresentar,

av,- S

, ,

A cobra está fumando
na

ii

, ,

Conselheiro Mafra. n.
uma visita e verifique os preços e a grande variedade

de Brinquedos e Artigos para presentes.
A «Casa Miscelânea» teln entrada e saída para duas ruas

Uma visita é de interêsse para V. 5 ..

I
------------------------------------_.�

9

dia' fraternidade
bolandesa

Irmandade do Senhor Jesús dos m
I Passos e Hospital de Caridade �

(Fundada em 1765)
----.

EDITAL
De ordem do 111'. Irmão Provedor

eomurrico , a quem interessar. que
a Mesa Admini_trativa desta Ir
mandade receberá, até o dia 29
do corrente mês, proposta_ para o

fornecimento de gêneros alimentí·
cios. para o primeiro semestre da
1945.
Consistório, 14 de dezembro de

1933.
Luiz S. B. da Trindade,

Secretário

Rua
Faca

f

o santo do COMPANHIA BRASILEIRA
DE OPER�TAS

B, Maria dos Anjos, Virgem
Maria dos Anj03 é uma daque

lus peslloa. que o mundo rnateria
lista julga improdutivas, po is , ela
SE' fechou num convento de Cor
rnelâtus, de religiosas portanto, que
se entregam à vida contemplativa
e que nunca saem do recinto de
seu clcustro nem para as tão a

p s ec indo.s obras de caridade de ou

tras ordens religiosas. E. contudo,
quão rica em bançéi08 é a vida
desta bemaventurada I Sua vida de
virgem ilibada deu lhe um poder
extraordinário sôbre o coração de
Deus. Desde sua infância mostra
va uma profunda inclinação para
a oração, passando horas na ado· Comprar na CASA MISCE
ração do 58. Sacramento Com 16 LANEA é saber economizar ..

anos entrou para o Carmelo de
Turim. .dificando assim as sua_

compcmhaíros pela santidade de
sua vida. Obediente às ordens dos
superiores. assumiu o cargo de Na 36" tertúlia do CCC foram
rn es trci das noviças. Já então fora apresentados 011 _eguintes traba

d'stint;juida pelos dons da profecia lhos: «Montesquieu e o Espírito
a ios milagres Passados anos, foi das leis», Amaro Seixo li Ribeiro
ela mandada fundar um convento Neto; «A fala de um vencedor».
em Monte Calésio. Sob sua d lre- Renato Ramos da Silva; «Liber

ção a nova casa religiosa tornou- dada. liberticidall e libertários»,
se em breve um viveiro d. santas, José Medeiros Vieira; «Oração de
Rezava a santa superiora, sem Natal» - autoria de Amaro Seixas
cessor , pela Igreja. pela conversão Ribeiro Neto; - preencheu. no pro
dos pecadores e pelas benditas 01- grama, a secção «O poema da

mas do purgat6rig, Como verdadeira Noite». Usaram, ainda. da pala
discípulCl de Jesús teve de beber o vra Nelson Abreu e Roberto M. de
cálice dos sofrimentos. Durante I Locerda. O Círculo de Estudos de

seis longos anos foi provada de do- I Literatura, por sua vez, focalizou
res físicas e aridez da alma Mas, «The Rcbe» , o monumental 1'0-

antes de sue morte, Deus recon mance hist6rica de Lloyd C. Dou

pensou seu heroismo por consola- glas.
ções que eram uma amostra da À. 19,30 hora_ de hoje, na Sala
telicidade eterna para a qual es- 5 da Faculdade de Direito, será
tcva madura. efetuada a 31& reunião.

tv1 A I L LOT

RENHER
=QUALIDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miguelinho. 23
FLORIANOPOLlS ]

. . ._T __�n •••

vânfàj'"êns--=nôi
Eslados Unidos
Rio, 17 (A. iN.) - Antônio

Barreto Füho, slupe,rintendente
do abastecimento do Estado da
Bahia, recém-chegado dos Es
tados Unidos, declarou que os

estaleiros norte-amerécanos es

tão aparelhados para receber
encomendas de navios de aço
de um a dez mil toneladas para
entregas dentro do prazo má
ximo de 60 dias. Disse ainda
que existe nos Estados Unidos
grande facilidade para adqui
rir-se veículos a gasolina dos
que serviram ao treinamento
d3JS fôrças nonte-amertcanas,
os quais agora já não interes
sam mais ao exército.

o PRECEITO DO OU,
OS sêres vivos tem necessidade

de oxigênio poro viver. Sem oxi
gênio, não pode haver vida, No
espécie humana, o exigênio é le·
vado ao. pulmões pelo ar que se

respira,
Procure respirar ar puro, abun

dantemente, assim dando a seu

orgQnilmo o exigônio de que pr.·
ciMO, SNES.

Washington, 18, (SIH)
Informam de Londres que as

mulheres das zonas libertadas
da província holandesa de
L i m b u r g o fundaram uma

União de Voluntárias, afim de
atender aos homens e mulhe
res holandesas, quando os alia
dos libertaram dos traba
lhos forçados a que estão sub
metidos na Alemanha.

Clube de Cooperacão
Cultural

-

Continuam 011

«demarches» para
a vindo a esta ca

pital da Compa
nhia Brasileira de
Operetas sob a Di
reçêio do conhecido
ator César Franzi.
A Companhia é,
no seu conjunto,
bem equilibrada.
está perfeitamente

em condições de realizar e defen
der a contento sua finalidade pre

cípua, qual seja a de um movi
mento aimpático e bem dirigido
para oferecer ao público do Brallil
peças traduzidas para o nosso

idioma. Grupo teatral honeeto,
em cujo seio figuram alguns ele
mentos da sociedade paulistana,
jovens senhoritas. alunas da pro
fessora de piano e canto, senhora
Lidia Piro Bo saí, está fadado
a 'vencer no difícil e acidentado
terreno do teatro nacional. O elen
co é enriquecido por César Fron.i,
artista de real mérito, verdadei.ro
conhecedor de todca o- lIegredas da
arte de representar. Sucundam o

correto Franzi sua espôsc, Iolanda
Fronzi, a Renata Franzi. a pren
dada senhorita, a esplêndida ale

gria do conjunto e que tem finura e

fidalguia de gestos. Ariel Sampaio.
puesu idoeo de bonita voz, sabe
estar no palco com naturalidade
e discrição; canta e declama mui
to bem,
Por falta de espaço, deíxarnoa de

mencionar o resto do conjunt,o, o

que faremos em outrall notíciall.
A Companhia faz-se acompanhar

de uma afinadíssima orquestra de
10 profellsores do Sindicato de Mú
sicos de Porto Alegre.

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C, D A O E

TIRADENTES 7A

"';'_":'_L_,- _

Prôie�ao--iíé&lfiôiês
O Instituto Brasil-Estado.

Unidos fará realizar hoje, às

16,30 e 19,30 horas,para seus

associados, duas sessões cine

matográficas, com a apre

sentação de novos filmes.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Discos - Rua
C. Mafra. 9

Proventos em

dõbro
Rio, 17 (A. N.) - Sob o títu

lo "Natal dos Servldores" o

vcspertinü local "Folha Cario
ca" publica o seguinte: "Os
aposen,tados e pensíonistas dos
jmstícutos e Caixas de Aposen
tadoTi,as e Pensões vão �ce

.ber êste mês seus provéntos
em dôbro, como abono de Na-

tal. Anuncia-se que, nesse He,n

tido, o presidente do Conselho
Nacional do Trabalho enviará
àquelas ínstttuições a devida
autor-ização. Os nmcíonártos
receberão também uma bonifi
cação corresponderite ao orde
nado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�INDICADOR MÉDICO 'Gorduras e
--�------------------------------------------------------

caminhõesDR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Nova Iorque, 18 (S. r. H.)
Informam de Londres que o

major general H. J. Kruls, che
fe da organização dos' negócios
holandeses, declarou que as

urgentes necêssídades das re

giões libertadas da Holanda se

resumem em gorduras e ca

minhões. O major general
Kruls revelou também que os

alemães destruiram tôdas as

espécies de transportes, o que Iagora impede a adequada dís-

tr;ii;;;;;�m�nt;ILlS 1. --.--_-.1DO SEU FIGIDO -

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfeiooamento e Longa Prãttca no R!o di! Janeiro
<)ClNI'!lIL'J'AS - Pela manhA: diariamente daa 10.30à.12 hs , à tarde excepto 00.
"*had",,. 4 .... 1!!.30 As 18 boras - CONSULTORIO: Rua JoAo PInto .. 7. 4Obrado -

!!'t."''' IA!!l - R.t"8fdl\ncta: Rua Presldent.e Co.tinha. ,a.

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SEnVI(,�OS DE 'I'ISIOLOGIA DO CENTnO DE SAúDE E DO

HOSPITAL ",,8RftU RAiVVOS",
Curso de apar+e íçoan.ento 110 Hospital São Luiz Gonzaga, ele S"o Paulo - Ex-esta·
e iarío do Insti t u;o "Cl ernen t e Ferreira", de São Paulo - Ex-médfco interno do
-

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
Cl,íSlCA (mre.\[, - DOGXóSTICO PRECOCE ..,. �'R.<\1:A�m"TO ESPECL\J,JZADO

DAS DOENÇAS DO APAR.il:LHO nESPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOJiUEUS
CO.'iSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Metreles, 18.

HESIDftNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

f Saltara h Cama Dlspasta _.,. laIIII

Seu fígado deve produzir diariamenee
um litro de bilis, Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridaa
e apodrecem. Os gases incham�'est6ma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e como queenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martfrio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes.Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis 1_

correr livremente. Peça MPílulasCarter,

IC::::O;::�od�'O.'"�.c.",� I
DR. BIASE FARACO tranco-britânit8 I

Médico _ chefe do Serviço de Sífilis 00 Cen tro �ie SuúriP Cairo, 18 (SIF) - "A estabi-

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-(;EN1TATS DE lidade da Europa depende da
>\�mos os SEXOS --- RATOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS colaboração franco britânica"

CONSULTAS: das 3 às 6 h, - R. Felipe Schmidt, 46 1- .escreveu O "Egyptian Mail".
RE�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

i O Jor:r�al friza que a principal
necessidade da Franca na hora
atual é o requípamento e revi

! goramento do Exército fran-

I'cês. "Enqunto o povo francês
não puder desempenhar o pa- _."__IiI m.illl.illil._II' ilI!""IIIIi!'l__i'lIl5... !IIl••W_-IIII-....IIIIII _

I pel que tão apaixonadamente
J�sôfagosC{}pid, traquÉ'o·sl'opia. tn-oricoscopíe para ret.írada üe corpos estranhos, ele. deseja desenvolver no esfôrço

COXsrl/l'AS: <las 10 às 12 e (las li) às 18horas, •

Hua Vitor )lei"ples, 24 - Fone: 1.447 .de guerra comum, o sentimento
,de estar privado de algo essen

: cial há de se manifestar sem

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na,riz - Garganta. pre por desacôrdo. A ímpren-
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. .sa publica ainda a lista de
CONSULTóRIO - Felipe Schmirít, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259 'subscrição aberta pelo Comité
RESIDt:NCIA - Conselheiro Mafra, 77. ,Nacional Francês do Egito

I para o "Milliard de La Libera
: tíon". Atingiu 10.500 libras es-

1'lflURGI.'\ CI<}!;'.'\l, - A!,TA CIRUIWI.\ - "OJ.ÉSTIA� DE SEN,HOItAS - PARTOS terlinas. Entre os subscritores
For'rnado pehl F'acUldade de MedjClll� ,da. Unlversldade de São Paulo. onde foi I '

""istente por vários anos do Ser:'Zlço Cl�"lrg\(;O do Prof. AI!plO Corr-eia Neto. ; ao lado dos nomes de france-
"'irurgi<l rio i>s,Amago e vias Iríliares, tnrestínos delgado e grosso" t.l'l'Ólde,_rlns, d E ··t fizur

.

,

pcóstata bexlga. útero. ovários e trompas. varícocele, hídrocele, varizes e hérn ía ses o gI o, 19UI am amIgos.

CO!\'SUL'íAS: d F d tôd
.

dR, 2 às ;; horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso). Te!. 1.598. a. rança, e o as as nacio-
RP.81 D1\::NCIA: Rua Este"", Júnior. 179; Te!. M764 nalídades.

MARIO WENDHAUSEN
001

I

(Diplomado pela Faculdade Nac. di! Me<1icina da UniYersldade do BrasU)

VI( Interno do serviço de Cliln1ca Mé<Uca do Professor Osvaído OIl",e!Jra. médico

Departamento de Sallde
CLlNICA MJl:U[UA - MoJé�t1as mter-nas de adnJto8 e crtançae; CONSULTóRIO

• tUilSIDENCIA: Uua Fe.ltpe Scbmldt n. S8 - Tel. 812. CONSUr,TAA - Da8 16 à_ iR

00. s.rv��·de�í���?r�tilVd���2ciaD�un�i��I� HOBPi�ll
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes lUa.�hado. 7 (Edíffcto S. FI'anclsco). fone 1.444

Consultas das 10 às 1:! e das 14 às Iii hor as
RESIDt:NCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7R3

CLíNICA DE OLHOS -- OUVIDOS -- NARIZ - GARGANTA

DR. ARAUJO
Asststenre do Pl'Oi'. Sansou , do Rio de .1atH�Ü'O

ESPECIALISTA
Doenças e operações (os OLHOS, OUVIDOS, .'JAHrZ e GARGA:\'TA

CWul'gia modem" ,b GUleLA DE LOBO. do LÁBIO LEPOrU'?\O (lábio e céu

da hôca fendidos de nascença)

DR. SAVAS LACERDA

DR. ROLDÃO CONSONI

fNSTITUTO DE DIAGNOSTICO ICUNICO IDR. DJALMA
MOELLMANN

II'nrmado pela Un1yersldade Oe Genebra

Com prãtíca nos hospttats ..uropeus

Cllnica médica em geral, pediatria. doen

'lU do' sistema nervoso, aparelho genJto
urlnérlo do homem e da mulher

a.mte. T6cn1oo: DR. paULO TAVARES
Curso de Radiologia Clln!ca com o ar.

Man<>ill de Ab�u C!unpanarl0 (São Pau"

lo�. Eapecla11zado em Higiene e Satlde
Públlt,a, pela Unh'ersldade do RI" de J·a·

oi'lro. - Gabinete dI'! Rato X - Electro

clu'(l!jogrllfla cl1nlca - Metabol1smo ba·

<!Ial _' Sondagem O!Hx\",nal - Gabinete
>i. n'!!loterapla - Laboratório !le micro,"

'>'mia " a oáli!lE clln lCll_ - Rua FeT'D8.lldo
''",'hAM 8. F"n.. 1 11115 _.- f'lorlanópol1.,e.

DR. REMIGIO
CLL.'-ICA M�DICA

M�I"",;la" In t"rnas, dI! Senhora, • CM

�,,('.q, ",'O ('''''tal CONSlJLTóRIO: RUl!

lI't'llpe Schmldt - Edlf'cl0 Amélia �eto

p'(ll)# 1692. II a. 12 .. 14 As 17 bor ...... RE

frHDJtNGJA: , Larqo Benjamin
Constante. 3

ANTôNIO, MONIZ
DE ARAGAO

Dr. LAURO DAURA
EMpeclaUsta em Doenças <te Senbo

rus - Vias Urinárias.
Curso de especíal ízação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Silo Paulo.

Tratamento especializado, médico t

cirürglco. da. afecções do aparêlho
genital femlnlI!o (Utero. ovártos

trompas, etc.).
Cura radical das Inflamações do.

anexos r ovãrtos, trompas), sem ope

ração>. Tratamento de todos os dls

túrbios da me8.8tMlaçAo e da e.otertll

dade.

Tratamento moderno da bleuorra

�a agnda e crôn!"ft, em ambos o.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

S_L�NGrJI1JNOI__
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc.o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

Os Pál ittos. De pxupere dos.
Eegotados. A nêmícos.

Magrus, Mães Que Cr iarn.
CrtU,oçii8 R'iquiticas rece
berãu 11 tuniücação gl:lrt11

do orgauismo

L\.. ]_)VoG I\_D (_-)S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. f. f. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

I

�I ��

Esta,
,

e a verdade'•

�exos. por pl·(){'e�so� modt'rn'o� soh

(!onn'I\!1' r-ndosc6plco -- Ur"t.roscopl.
-- " d", lab();3tórlo

FISIOTERAPTA --- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

noras e das 2 a@ �

Consultór1o Rua Tlr.dente. I.

I"one: 1 61)3.

Residl'ncla

Sapatos de todos os modelos e dos tipos
modernos ao alcance das SENHORAS E

SENHORITAS, por verdadeiros

mois

PRECOS SEM RIVAIS!

(Sobrado)

Nõo comprem seus calçados para as Ees tos de fim
de ano. sem visitar a

(Tamancaria Batreíros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

.�w.���""""_"�
THE LONJ)O� & I,A�GA8H'RE INSURllNC

SEGUROS
THE LONDON ASSUHANCE

.
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vldal Ramo•. II

Curso de Admissão
A 1 a sér.o ginaSial

Funcionará. novamente. durante os meses de dezembro e

janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste
ano em colaboração com o prof. José Warken. ambos profes
sores do Colégio Catarinense.

Mensalidade de Cr$ 50 00·
Matrícula oberta, diàriamente; das 18 às 19 horas, no

Curso de Humanidades, na rua Trajano, 36. ou no domicílio
dos respectivos professores.

NOTA: A primeira mensc l idc.de será cobrada no ato da
matrícula.

I

I
......_ �

a SERVIDORA I CARlAZES
! a maior organização no

gilnero nesta capital}
Rua João Pínto. 4.

Fone 775.

DO DIA
HOJE 3a.teira HOJE

Caráter, sim, e

capacidade
I Londres, 18. (SIH) - O

I jornal secreto holandês "Je
Maintiendrai", em sua primei
ra edição como periódico livre,
afirma que a execução de ati-·
vidades subversivas durante a Iocupação alemã não confere, 1

I necessàriamente, aos meus au-

I OH. AUR�LIO ROTOLO! tor�s,_ capacidade para ocupar
Dr. Newton d'Avila . poslçoes destacadas na vida

Operações --Vias Urinarias·- Doen- tIIédico - Cinrrião - Parteiro pública. Acrescenta ainda o

C08 dos intestinos. réto e nnus R A lOS X jornal que a firmeza de cará-
,

. Hemorroidas. Tratamento da VlOth·rel8 e pU�5ante io�talação ter nâo é suficiente para diri-
colite amebiana.

.

de 2()() MA. I gir os destinos da Holanda.
f'ísioterapia -- Infra-vermelho. .• -

ti pr��o d t berculo e';;!oI!!.)' CO
_

•• , ce 'a
.

u 8 se n d o ainda indispepsável!COnlmlt: Vitor Meireles. 28. din"nll;, Ulceras gástrIcas e duo-I '
:

Atende diariamente à. 11.30 h. tIO. "rli� d}ncH ,io estômago afe- grande soma de conheclmen-
;, tarde, das 16 hs. em diante '.,.� nas vias biliares, rins: etc. I tos técnicos relativos a cada

Reaid: Vidal Ramolll, 66. 'jJ bea () Pnenmo-torax artificial: especialidade da administra-
Fone 101.'7. ! t d T b I�r" u nHllm�n o a u ercu olie cão pública.,,jfTIIHI!if - fralllmentos moder- o

---------------. I()I)� e efÍC'llZp.s desta moléstia LOJA DAS CASEMIRAS,omplt·lo gabinete de Eletricidalll' 5�.- foi, 8, 00
lé-dí\,a' Ondas curtas e ultra-curo Se V. S. 'desejar um corte de

I
'

'!!I, R!tio� Inrra-Vermelbo� e Rahl! casemira, linho ou tropical,
f"\ ....·tt.. " Ortop<'<lla. CHwllca 'II (,"tnira1Jr ClIra Violeta, Infnzon-Terapia em côres firmes e belos pa- I
4" t("t'a'lC. r ..rtoa e d_IlÇllil ele <Hlllbor....

!
GODsnltório: RUI! Deodoro, II d

-

L' d C ICONSULTÓRIO: R. João Pinto 70iá. esquina Felipe S".}vnídt roes, procure a aJa as a-

rla.m.mte das Ui la 17 horo. RESIDm-I'j Ou , &c 12 hr3., e da! H à.e 17 br� semira�1 -- Rua Conselheiro Como
CU. 4Jm1rUw 4lTlm, ... ,.. 71L. '-- �eltfO.ll' U7. . Mafral a�A.

CIHE
A's 7,30 horas

Figuras do passado numa sublime

Como é triste
evecação !

recordar !
com LlbertaJ Lamarque e Alberto Villa. Tangos Ine�Cijuecíveis!

Canções Lindíssimas I Romance Enternecedor!
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x89 (Nac. Coop.)

MARAVILHAS DO INVERNO (Short)
Pfeço� Cr$ 4,.0°, 3,On e 1,00 • Imp. 14 anos».

(I E «IMPERIAL))
A's 7.30 horas

Estarrecedor! MacHb�o! Sinistro

Rei do Zombies
com D ck PurcelJ. 90 minutos de mistérios!

Um �usto por minuto!
CINE TORNAL BRASILEIRO 3v�6 (Coop. Nac,)

Preço; lúnico) 2,00. Imp até 18 �lOoS

o Jean, Gerle Tierney. George Montgomery e

Victor Mc Laglen em:

Paixão Oriental
uma pantéca ela lutou peJa libertação de sua pátria t

pelo homem que cQl1squrstou seu coração I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------------------------------------------------------------------------------------------------------�foi traduzida
em segrêdo
Londres, 18 (E. N. s.) -- De

c}ara o "Yorkshíre Post " qut
o grand€ ínterêsse do povo po
lonês pelos métodos britânicos
de govênno tícou evidenciado

pela alta homenagem que aca

ba de ser prestada a Sir Ernest
Barker, o grande político filó
sofo e educador britânico. Seis
cópias do notável trabalho de
Sir Ernest intitulado "Ref'lec
tioll1iS OH Governament, Britain
and British Poople

" (Refle
xões sôbre o Govêrno, Grà-Bre
tanha o Povo Brjtânico) foram
secretamente traduzidos para
o polonês e Icuidadosame11te

guardados à espera do dia em

que, derrotados os invaSOT8S

alemães, a Polônia tenha liber
dade de escolher uma vez mais
seus próprios métodos de go
vêrno N(·sP{\ dia, 08 exemplares
�la obra de Sir Eruest sairão do
seu esconderijo para serem Iar
gamente divulgados, pois os

ensilnamentos neles contidos
constituem valiosíssima estru
tura 1)ara a nova e livre cons

tituição polonesa.

Quer vesnr-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

e ucolho o seu figurino.
Ruo Tiradente 24

Exito francês
�nos Vosges

Paris, 18 (S. F. L) ----:-- A oten
siva desfechada 1110S Vosges ob
teve pleno êxuto. Apesar de en

carniçada resistêncía inimiga
todos os' objetdvos fixados fo

ram 'atingidos e, mesmo, em

alguns poíntos, ultrapassados, O
inimigo sofreu pesadas perda"
e deixou mais de cem prisionei
ros em nosso poder. Os alemães
reagiram fortemente em nosso

setor, apoiados por violento ti
ro de artilharia. Depois de uma

hora de penDSOS combates,
nossas tropas conservam suas

posiçoes. Um de nossos ele
mentos, colocado em embosca
da, conseguiu trazer de volta
vários prisioneiros. Nos Alpes,
nossos destacamentos de bate
dores exercem vigilâneia ativa
na vanguarda Idas posições,
Durante combates de patru
lhas, foram infligidas perdas
ao inimigo. Os tiros de pers-e
gl1ição continuam, de ambos os

lados, especialmente, no Brian
çonmais.

'

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Avisa a seus clientes e

amigos 'de Sto . Amaro
e Palhoça que reiniciará
li clínica em janeiro de

. 1945 e fixará residência
em Sto, Amaro.

Natal ! . . . Não compre sem verificar os pre�os
do grandioso Novo 80rtiUIe II to recebido pela I

Oasa Romanos I

Apresentamos: estampados chineses próprios para modelos
«Madame Chiang.uKai-Chek»

Rodiers - Tafetás - Organsa - Cbantunu ,. Sedas em cortes - Gabardines
Jerseí aveludado para vestidos, em muitas cõres .. Peter-aaes- ,Bôlsas

-- Mtias - Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços, exlre:mam.ente baixos

Rua Conselheiro Mafra 26 .._ Telefone 1288

SEJA SUA 'ROPRIA

q··· e••••••••••••••••••••••••

i CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
: "SÃO SEBASTIÃO"

I
I

Sob a direção clínica do

DR. DJALllIA llIOELLlllANN

COlblruçào moderna e confortável, situada em aprazível chãcara com

esplêndida vista para o rnar.

Excelente local para cura de repouso, Água fria e quente

Al'ARTilLlIAj\fENTO COi:\-IPJ,ETO }!i 'lOllERNtSsnIO 1'.\RA 'l'RATAMEN'L'O
lH;DJCO, CIRúltGlG'O 1� GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Aparcamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,0.0.
Ouartcs de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quartos com duas camas ,.... Cr$ 15,00 p/peaeoa

SECÇAO DE lUATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,0,0.

---------------------------------------------------------------------------------------..�����--

O que é o torpedo humano
Londres, 18 (B. N. S.) - "O "Os britânicos utilizaram

torpedo humano 'que afundou o pela 'primeira vez este tipo de
cruzador italiano. "Bolzano" arma durante o ataque a Pa
que se achava em poder dos lermo, onde diversos navios fo
alemães era de tiro. britânico ram afundados ou postos fora
luas não em um torpedo no de ação. Os alemães tem se
verdadeiro sentido da palavra" jactado que entre suas armas
- escreve o comandante Kia- "V" existe um tipo de torpedo
wrda, redator ele assuntos na- humano muito superior a êste,
vais do "Daíly Telegraph ". É o qual já entrou em ação con
um pequeno submersfvel em tra a navegação britânica ao
forma de torpedo, que conduz largo do litoral da França: mas
uma carga de alto explosivo. A ainda que lOS alemães possam
carga de explosivo é desligada exibir uma longa lista de mu
do aparelho pela tripulação lheres e críanças mortas pelas
que se acha munida de escatan- outras armas "V", seu torpedo
dro e adere magnétícaments aojhUmanO nada conseguiu aín-
casco do navia atacado". da" - conclue o jornal.

Ha solnmentcs que sadelo para suas vitimas.
fazem envelhecer E JS Defenda-se contra esses soo

Senhoras, que deles p a- [rimentos, que SJO evttaveis

decem, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER
Taes são as Irregularidades Regulador, tÕI1ICO, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa, o poderoso remedia

cada organismo Iernvuno, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas Virtudes. A SAUDE DA
riodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de

certas fases do mos um pe- saude e bcm-estar.

Laborntõi-íos para os exames d(' eluctdaçüo de díag'uõsttcos.

o nÚlDXTE PóDE TER l\IÉDICO }'AHTICUIJAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião Telefone: 1.153

Clfras do balanço de t 943:

Capttal e reservas , , ,.. Cr$
Responsabilidades ." , .. " .. ,..... ., ,. o-s
l1eceila .,.... ,' ",' , ,.. , , , crs
At ívo ,.,. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. CrS
Sinistros pagos nos últ.irnos 10 anos .. , ' Cr$
Responsabilidades ',.,.,............... Cr$

74.617.035,30
5.U78.401.753,9 ;

84,fi16.216,Oo
129,920.0OO,\h
86.629,898,90

7(1.736.401.300,20

--·0--

....................................................
-

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacê.tlco NILO LA lJS
Hoje • &maJahA 1Iel"6 a ....pre!edca

_ao ,,,.,,.,,...... ""'IOqe1ru - Homeopau.. - p� -

�OII •• IHIna""
......._ • ua" o"_"'pcta a. NeelhAl1....._

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

DlRET(,tl.ES: - Dr, Pamrüo (i·Ultra Freire <1.. carTalbO, Dr, Franc1aco
<te SIl e An!Blo MaslIOrra.

llgêncla8 e 8u�gênelaa em todo o terrltór10 naCional. - l'IuCUJ'llll) I),()

Urul!l"Uâ1 Rel§uladoi"e:r de QYIlrIü na. prt'-'e1paiJ; Cidade. da Am&'1ca, Euro�
• .i.frlca

AGENTE EM 'Ii'LORIANÓPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe Schm1dt, n. II
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.\O, ITAJAt,- BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

CiA, \VETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE{Marcô re�isl.

CONSEUV A E DESINI·'ECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nas

os

Precos
,

mais modernos
fixos

padrões de voile e tecidos
, "

propnos para praia
Côres firmes

Brirlqvedos !
- alegria dos olhos ...

LIVROS .. '.

Florianópolis 19 de Dezembro de 1944

Mais borracha! Nos dias 24 e 31

Cuida a L. B. A. da
desmobilizacão
da F. E. B.

(E h· C' '1) Rio, 19 (E.) - Realizou-se
ngen eno IV1

uma reunião de todos os che-

Escritório Técnico de Engenharia fes de Postos da Legião Brasi-

Projetos, Orçamentos, Administração, Construção leira de Assistência, durante a

qual foi anunciada a criaçãoRua Esteves Junior, 168. - Fone 733 do Serviço de Colocações e

� FLORIAf+aÓPOLlS Orientações Rrafissional para
W9,_ _ 'IiIl!Ii! servir no próximo ano e no

_ .. --.----- ---- -- após guerra, aos soldados do

O embaixador 10 aniversário de Brasil que regressarem da Eu-
I Chiang-Kai-Shek . rapa.

do Uruguai Chun King, (S.C, por via A sra. Alzira Amaral Peixo-

A aérea) ._ O Presidente Chiang to, que presidiu a reunião, '2X-
Rio, 19 (A. N.)

. c0t;1pa- Kai Shek passou o dia do seu plicou a finalidade do serviço,
}:�1��0 de s,ua esposa,. VIa aere�, 58 aniversário, tranquilamen- dizendo que a L. B. A. não "só
SLgUlU par.a Montevldeo. o ?l. t " d R,,-Ipensava no presente mas tam-
Cesar Gutlerrez embalxacor I

e, em sua casa e ca:r:rrpo. ....,
, .' '.

do Dru 'u�i nes;'a ca ital O cusou-se a receber VIsItas e Ibem no futuro pIOXll;no e que

embarq�edo ref�rido�lipl�ma- •
atendeu ao expediente diário,

I
para en�rentar o ,aJ?os guerra

ta esteve concorrido. como de c?stume. Embora não

lera
preCISO uma sene de estu-

tenha haVIdo nenhuma come- dos adequados e esses estudos

Despacho do moração, muitos altos funcio- seriam reali�a.dos p:los técni�

Min. da Marinha nário� do govêrno Acompare�e- cos em matena SOCIal.

Rio, 19 (A. N.) - O mInIS- ram a .sede do Governo Na�l{�- E dtIO da Marinha deu o seguin·· nal:.. afrm de a:presentar. fe]lCI- nver.!1iza ores
te despacho à consulta que lhe taç.oes ao chefe executIVO da

Joi encaminhada para solução C_h_l_n_a_. _

final sôbre os vencimentos de Comprar na CASA MISCE
oficiais embarcados em navios LANEA é sab�r economizar ..
norte-americanos e em comis
são no exterior: "Destaque
dum oficial para servir tempo
ràriamente em navio america
no não dá direito ao recebi-,
mento de diferenca de venci
mentos nem ajuda de custo.
Os navios americanos como

brasileiros estão empenhados
nas mesmas operações no no)'

deste. No presente caso nada
�e_y� &.e.1' abona<;l\)".

Belém, 19 (A. N.) - No Pa-
rá está sendo largamente di-

. i
• • , . -t , ..

\
•

vulaada a proclamação de Jo- Por�ar.a n, 68 autru J�alldl) .1),·1
b

. cxceçao () truhu 111<> na forma índi-
se Malcher, presidente do cada nos domingns dias 25 e 31 dO]Banco .de Crédito d3: BorracI:a, I co;.rE'nte:.. "'. .

T I
concebida nos seguintes ter-

ef' Y :\Ilnl,s.t!() ,do Lst'l,d�) ,(�OS �c-!
mos' Seringueiros! Estais em- ""O.CIOS do Trabulho Industl.J,: e Co-,. .

_ me.rclO, usando da atr i bUlÇUO que
penhados na extraçao da bor- lhe confere o art. (iS da Consolida
racha em tôda a Amazonia, çâo das Leis do Trabalho o consi

para todo o Brasil. A necessí- deran do que os dias 24 e 31 de d�
dade do nosso esforço avulta I z�mbro do corroutc ano, �:()1I1{'l(!J-

, " .'
. ruo com () riomingo ; considerando

dia a dia, Grande tem SIdo o
que os dias 25 de dezembro c l° de

nosso trabalho, mas muito janeiro são feriados, não podendo
maicr e preciso êle agora, p()�tanto m-Ies fUll.ci.onar os est��l'-
quando com o avanco das rôr- leclD_lentos cornercuus t:' industriais ; U

-

ít
..

nossa VASA será de seu I-ntere'"8se !.'
,

"
. ., considerando que os trabalhadores I ma VI81 a a Iças aliadas contr a o imrrngo, recebem em geral seus salários aos

O consumo da borracha au- s�b�m (I�ois til' e�elTada a jor- ��������������������������������������������
lmenta consídãravelmentes nada, de trabalho e que dessa ma-

_.

,-
Lembrai-vos de que a nossa neira �erialll dlf'iculdade. senão m_i- O ESTADO "sportelvo Na-O haverá carne as 2 as. Ieirasr ,. ",

'

d d possibí lidadc, de adquirir- nesse dia n IV
tarefa e Igual :: dos sol a ?S não sómeuto generos a.limenticios
que lutam no rront, _de tuztl, como sa demais utilidades de con- O fim do A Comissão de Abastecimento do Estado de Santa
entre o fogo dos canhoes e me- S:11110 lla/bltlla� nessas rIa:I��,'i; eOil-1 I

Catarina (CAESC) publicou ontem a sua portaria n. 26.
tralhadoras, em meio à des- siderando mms (111e ax dlflculdad,es ca�peon�to . avisando que, às segundas-feiras, não haverá distribuição
tr

. -

d t b b r
de abastecimento decorrente do ]:'5-1 H10, 18 (A. :-\.) -- Os vespertinos d d bovi

,

1
�

d
.

l�Içao e �nques e om a -

lado de guerra justificam a con ve- car iocas ern suas primeiras edi- e carne ver e OVIna a popu açao , e1l1 to o o terntório
deíos da aVlaçao. Aqueles es- n ie nci a (Íl' uâo tJC1rIlHI<1I('C('relll f(:'- çô.es d'l manhã ele hoje dedicam catarinense
tão reconquistando palmo a r ;lé{tlOS por ·18 horas os estabeleci- grandes espaços em corncns ár ios do ----------------------- .

palmo as terras da invasão. Ha- m(�ntos comerciais. .�es(�h·e:, I!0r 0!lc.onlr,) (.r� ontem. � tarde no es- Não é pêra! E' pão! Almirante acusado
vemos de ganhar esta guerra ,m,ll\:o. de. C(.lI1YC!lICn(·w pública ladJO. de' Sao Január lo. em que o

r •-

. j;erllllllr o funcionamento do co-: selecionado local sagrou-se bicam- Transcrevemos ontem do "Dídrio
maldita, causa das desgraças d.e mércio em geral e dos estabelcci-: peão brasileiro, {' rcssudtaraui que o de Notfcics", o jornal :le maior
tantos .povos que padecem nOI- lIIcnt,os de illrlús_;tria de. fabricação

I jôgo teve duas c�ract�rística�: pri-I cir-cu lnçdo n? Di�trito Feder�l, um
te e dia debaixo de toneladas dI' gelo !lOS domingos, d ias 24 e 31; nresra, em que os cariocas tivcram l tOplCO relativo a cooperaçao da

da bomba no meio da fome d,' dezembro, até as 12 horas". I melhor (' mais segura a'�Llaçã(); e imprenso., solicitada no seio da
....,

� _. .

' segunda, quanto os paulisras, mais Comissão de Abastecimentos do Rio
peste e prrvaçoes. TIvemos pais 4 ml-Ibo-es de senhores do terreno, exerceram de Janeiro Se não nos enganamos,
e irmãos desaparecidos no tor-

.

for1e pressão sobre as linhas ad- aqui, há tempos. também foi so

pedeamento covarde de nos-

t.
vcrsár ias .. '\,peSHl· do aJ.l�bieoJ1te gran- licitada a cooperação do povo no

sos navios, e nos debatemos OVOS argeu IDOS (.I,emente �arrpg:.1(lo, () Jogo te\'e <]('s-, sentido de Iile _:vitar qualquer abu- Estabilizador e transfor'mado' r
"

_ f�ch() sahsJa'tol'lo nada se tendo re- lO ou exploraçao por parte de nego-
�om a pa!all?aç�o das n?ss�s . ,_." T

gls]rad') de anormal]. salva1It<,. ciantes inescrupulosos. Vende se um, de 1 kilo watt, na

lontes de mdustna e comercIO, RIO, 1::i tE.) - L 111

vesper-I ape,nlUS, a expulsão dos jogador('s Um homem do pcvo, que não radação do ESTADO.
al.ém do racionamento de gê-' LÍll0 informa. que chegou a es- Noronha e PC'dl'o Amorim. O juiz, aspira a saborear peras d'Anjou
11eros tão úteis à nossa vida, a ta capital o navio "Rio Gal-, apesar do� pe�[��'es, atuoll mais ou r:em U\l?S Empero�. porque isso

'd d f 'I' di" t d
. . 1111l'110S' sallsj,a,lol13111cn,te. dentro dó' hca mUlto para alem dos seus so- Dr Artur Perel-raVI ,a e nossas �nl1 las e e _egos�, -razen o maIS

.

quatro ..relativo el'i.tério e imparcia,lidaoi'. nhas, trouxe-nos hoje um pão __ • 1-1
nossas populaçoes. Vamos, m;]hoes de ovos argentInos e I .

coisa que êle se julga com direito

01-.pois, obter mais, muito mais, algumas celnltenas de to,neladas I . ..
de mastigar, sem regateio nem' e IVelra

sempre mais borracha! Dobrai 1e earne de perú, porüo, car- Cer�l1Sa9, Gravatas, PlJames discussões. .. �fim de_ que visse-
. M d Ih 1 .. -

d Clínica Geral de Adulto•

.

VOSSO esforço para a vitória, neiro e até dos famosos patos I
elas as me ores, pe os me· n:-0s com que peso esta �en o van

1
.

' ..... '

1 h ,,\T'" t d f t' Dores .preços só na CASA MIS dldo. Doen�as das crianças
pe a nossa pa�rla, pe a uma·· lca, U o para os es eJos CILANEA _ R C M f 9 Em verdada, é um pãozinho Laboratór-io· de Análise.
niclade cristã e livre!" do Natal. ua . a re, "rnignon", urna coisinha pouco clínicas.

maior que um cvo. pouco cheiro- Consultório: rua Felipe Sch-
50 e pesando apenas 40 gramas. rnidt, 21 [altos da Casa Pa-

Preço: 20 centavos E' produzido raiso], das 1030 ás 12 e das

por uma padaria do Estreito. 15 às 18 hs.
O leitor, que o trouxe à redação Residência: rua Vise. de Ouro

do "Estado", não deseja senão co-
Preto. 64.

'aborar com as autoridades que Fon�: 769 [manual J
reprimem tais abusos.
E nós colaboramos, com êle.

alegria do espírito ...:

Eis o que vos oferece. neste FIM DE ANO, a

C'ASA 4�3
Rua João Pinto. 9 • A

Grande sortimento de
LIVROS para

lindos e curiosos BRINQUEDOS (1 preços convidativos.
crianças, e tôda espécie. de obras literários,
didá ticas e scientíficas.

Paris, 19 (SIF) - O Vice
Almirante Harquís; antigo pre
feito marítimo de Toulon, foi
acusado de inteligência com o

inimigo pelo Juiz de Instrução
March.

J.COSTA MfELLMANN
A per.ida do
sr. Joaquim Leilão

FRACOS.
'AN�MICQS

TOMEM

Vinho Crelsotadl
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

""

Rio, 19 (A. N.) � O sr. Joa-
quim Leitão, que partil'á den
tro de poucos dias de regresso
a Lisboa, será homenageado
com um banquete no Itamara
tí. O sr. Leitão será portador
do projeto definitivo da con

venção que Portugal e o Bra- ,

si! assinaram concedendo di--

I reitos políticos recíprocos aoS
�

seus súditos.

nôlsas Acadêmicas

Precisa-se de 2 ou 3,�'na
Fábrica de M6veis «/{ Mo
delar», rua Trajano, 15.

V.lO

Solicita-nos o Escritorio de Co
ordenação Inter Americana a pu
blicação do seguinte:
"O Departal;llento de Aeronáuti

ca Civil. no Secretaria do Comér'
cio dos Estados Unidos, agindo
cem o prcgrama nacional de coa-

I
peração com as outras Republicas
americanos, ofer'ilceu vária-s b61sas
para 4 categorias de estudos: me
cânicos, pilotOlS, técnic<,s e estagiá
rio!;! (todos de aviação)".
Os interessados deverão dirigir'.

Fe, pois, ao aludido Escritório de
Coordeno cão, na rua Alvaro de
Carvalho � 8.

NUNCR EXISTIU IGURL

F R I E I R AI S ,

E S P I NH AS, E TC.

Ritz- HOJE -ROIY
Última.. exibições às 20 haros

Bette Davis, Paul Lukas e Geral.
dine Fitzgerald em:

HORAS DE TORMENTA
A heroína deste drama é a mulher
que ama e compreende seu marido,
at' perdoar seus crimes. estimu·
lando-o ainda. na luta em qúe

se empenhava ...
No programa:

RITZ - Reportagens da Folha Co·
rioca n. 3i • DFB

ROXY - A evolução da mão. Coop,
«Notícias do dia»

RREÇOS:
RITZ - Cr$ 4,40 e 3,30
ROXY - Cr$ 3,00

PARA FERIDAS,
,

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,

Amanhã no RITZ e ROXY
O PRINCIPE E O MENDIGO com
Errol Flynn e hmãos Mauch.

RITZ, S"-feiro, Ronald Reeqan�Laraine Doy em:
-

�BA�DIDO ROMANTICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


