
200 soldados alemães fugidos
�r ANÇORA, 8 (U. P.) _.- DUZENTOS SOtDADOS ALEMÃES, FUGIDOS DA GRÉCIA, ENTREGARAM-SE ÀS AUTORIDADES

TURCAS DA FRONTEIRA. OS HOMENS DA "WEHRMACHT" FORAM DESARMADOS E INTERNADOS NA ANATóLIA.

Resolve-se o caso búlgara

Ano XXX I florl.anópolls- Sábado, 9 de Setembro de 19A4 I H. 9202

A HONRA DA fRANCA PEDE JUSTlCA!
minis- t.ou hoje a detenção do almí- do almirante I<Jsteve, sejam

ruute Abrtal, acusado de ati-I oxcluidos e conrluados em

�7i�la(�e>i políticas .em favor, do I
seus do�n�c�lio�. Numerosos ou- Resistência Para a pátria

uurnigo : do almirante Esteve, t ros OflC12.lS foram suspensos mais séria libertada
denunciado por alta traição eru de suas funções, até que seja Roma, 8 (U. P.) _ Pela prí- Londres, 8' (U. P,) - O Pri-
'1'Úllis,: do almirante

. gOlltO.ll, ap11]'ad<:, ° alcance de sua _co- meira vez nestas últimas se- melro ministro Pierlot, junta
t�l::b�m pai' �l.ta tra1<:�o �� labora,çao C?1l1 o� �l�maes. manas, as fôrças norte-amerí- mente com outros membros
.Sllla, do al�11l1 all�e l\I�rqU1 " Tambem pediu o ��om!te �m canas que avançam do sul da do govêrno belga deixou Lon-
por tent.ar impedir O afunda- apreço uma ínvestrgaçao, afim Franca estão encontrando re- .,

mente da esquadra em Toulon. (h: confirmar o papel desernpe- sístêncía mais séria. Ao lonao dres, por VIa ae�e�,. rumo a

Solicitou ainda
. �s�e Com�tê nliado pelo almirante Leluc de tôda a linha aliada, que vbai Bl�u.::celas para �ell:lC1�r suas

que todos os oficiais repatrta- Auphant de la Borde, em 'I'ou- do Saona quasi à fronteira Suí- atlvlda�es na pátria líbertada.
dos de Túnis por terem presta- 10n, quando a esquadra pode- ca os nazistas estão tentando A �espelto, um correspon�nte
lIa serviços aos alemães e que ri.a ter fugido e quando foi Íir'mar-se para garantir a retí- as�n1!�la q�e, com excepç� do

pPltenceram ao Estado !\falO!' afundada. rada em ordem rumo a Bélfort propno Píerlot e do mimstro
e ao Reich. Num setor, lança-! das Colônias: tod?s os me�

Mensagem do Presidente Atrevessaram ram mesmo certo número de bros �o �over-no. tem famílías

tanques, num esforço para de- na pr0l;Jlia Bélgica. Em con-

O Mosela ter o avanço aliado. No entan- junto, os demais ministros
to, êsses esforços estão fracas- belgas contam com mais ou

Nova Iorque, 9 (r. P.) - sando por completo. menos uma centena de filhos.
T'nídades blindadas do terceiro �(j<--. . _

�,�!�·�!.�nn�ri7�::�1::'il�:11�Os��1�; Num campo de pr·lsl·one·lros�=�1�n��i�fa nOl����:' V:���r��p���:
dente da Un ited Press junto a

essa tropa, acrescentando que,
sôbre êsse do, os estaduníden
ses estabeleceram mais três
novas cabeças de ponte.

Dr. Artur Pereira Telegrama do

01-. pres. Roosevelt

A libertação }'oramIB_até a e Ivelra Rio,8 (A. N.) - Por mo:tivos París,9 (U. P.) - Anunciou-
Clínica Geral de Adultos da p�ss�gem da .data da m,d�- se que o primeiro embaixador

de Havre Manchúria Doenças das crianças pendencm, O presldent� GetulIO ,estrangeiro que assumiH;� seu

. Londres, 9 (D. P.) _' O Ha- Washington, 8 (U. P.) _ A Laborató��fnic::. Análises Vargas recebeu. o segumte tel.e- cargo em París será o gene'aI
vre O'rande cidade e impor- guerra no Pacífico voltou hoje Consultório: rua Felipe Seh- grama do. p:,esIdente FrankIm Vannier, o qual, em ;W, era mi-

, b ,. .

1 rnidt, 21 [altos da Casa Pa- Roos�ve1t.. As com�m�raçoes nistro do Canadá na França,tante porto da França seten- ao noticiaria de pnmelro p a-
raiso], das 10.30 ás 12 e das do d.m d.a. mdepel'_lde.n�Ia c!" tendo agora a legac.ão cana-

trional, acaba de ser libertado no, quando o Departamento da 15 às 18 hs. BrasIl VIeram cOmCtdlr com dense sido convertIda em em-
totalmente pelos aliados. Em- Guerra, em Washington, anun- Residência: rua Vise. de Ouro acontecimentos felizes deste baixada
bora sem c'onfirmacão ofidal ciou que Super-Fortalezas Voa- Preto 64, mês de setembro de 1944. Neste

.

J

h t d
. Fone: 7€9 [manual I ------------

até o momento, esta notícia doras tin am a aca o lmpor- terceiro aniversário da indepen- Os tecidos adquiridos na Lo-
foi propalada pela emissora de tantes ?b)etivos, i�dustria�s :r:a dência, após a corajosa deci- ja das Casemiras, na rua Cons.
Bruxelas e reproduzida pela MancI:-una. A r�dlO �� Toqmo O 7» e o 8- são do Brasil de juntar�se aos Mafra, 8-A. têm como garantia
Exchange Telegraph. po�te!lOrmente ldentIf:cou esse

, �. exércitos que estão lutando pe- a qualidade e a durabilidade.
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a·&-ra� ,����l�OA����g��s�a;�ds�tu!��1exercltos , 1�0�!�e��f�1v��:���i��d��1� Na Bulga'rI·a
, �o .sul, de .Mukden, e ,0 centro "Londres, \), (U: I_>.} - ? �e- rota das fôrças do "eixo" es�â

Pans, !) (U. P.) -- Espel:a- aa mdustna mandchu de fer- LImo e o. rel('ellO Exerclto prestes a ser atingido. Sinto- Londres, 9 (U, P.) - A l'â.
se que o general De GaUlle ro e aço; ao passo que Antung norte-amerIcanos estabelece-

me feliz em enviar a V. Excia., dia de Moscou informou que
pronuncie illlP.Ol'�al�te diseur-I é ll; sede da ,?o.mpanhi� Mand- ram enlac.e na zona de �e1fort, e por seu 'intermédio, ao povo fôrças russas cruzaram a fron

s.o, numa Cel'lmOllla que o chu de El:t�'lcldad�. A:mda se- na .fronte1ra_ franco-belba. Es-

braSileiro.,
a fraternal

saudaçaolteira búlgara, capturando V,ar
Conselho de Resistência 1'ea11- gundo a radlo de Toqmo, o ata- ta lllIormaçao acaba de ser do povo dos Estados Unidos na e Roshomb, depois dum
zará para comemorar a liber- que efetuou-se às treze e trin- irradiada pela BBC, acrescen- me.,te auspicioso aniversárjo". ava'lllço 30 a 40 kms.
tação. ta horas, tando que as tropas britânicas

=- .. ......IiIIIIIII ...._...
- encontranl-se na zona subur- "" ...

" ............ "" ......_."_,.,.JI'.�_.._._..- ..._ ........."._.-.-.- ........._

I !�u��?r�a�m�s���!�i�u�;r�: ii���ii��:de
contratados

o
o M.AIS ANTIGO DURlO DE SAN'rA CA.TARIlU.

Proprietário fi Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

, Paris, �I (U. P.) --- O
)

1
.

tro (a Justiça acaba de anun-

ciar que todos os cidadãos
franceses, que, durante a ocu

pação, adotaram atitude in

compatível com a honra nacio
nal, são passíveis da "i'lldigna
ção do país ". Isto quer dizer
que serão privados dos dirr-i
tos políttcos, não poderão (1;-
r igtr empresas nem escreve'

em jornais, bem como não po
derão desempenhar cargos pú
blicos. O Cornit.ê das Marbnhas
de Guerra e Mercante soltei-

A
RIO, S (-\., �.) - O presidente Hehílio YUl'g'íls enviou, no

ensejo da data da Independêncía, aos solrl:Hlos dn 1'(')1"<:H expe
djcioll:írin hrasilelra, a seguinte lm\l)SíI,g:em: ".\ íntrepldez cí
\ Iea ('0111 (lue acorrestes às arlllllS e o ânimo valoroso (111e le

vastos para as jornadas �íS1Wl'IIS e tleeishas da Itália, exaltam
e emocíounm o })(lnl hraslleirn. Sois os prlllJf'il'oS s()ldado:� tia

Am(>ri('ll do Sul a Iutar pela Iíhertnção da; Europa e isto nunca

!i(}(lf'l'ii s"�'i' esquecído. Neste 7 de setembro, d� tanta sig'uifiea
�âo }Wl'H II uossa Pátría, t>l'!.nwj. com orgulho lutanglvel, entre
ns haudelrns das 20 nações eomhnteutes, (I slIg'l'ado pavilhão
aurf-verde. f'ohJ'j·nls tlt' glória - li g'lórja geuerosa dos fortes,
que protege populações cívís, que procura mlnorar sofrimentos
e mitlanr di)l'ei'l - certos th\ que 4;) milhões (le brusilefros
aenmpauhnm, eoufluntes, a, nlssn herõíca atuação e lIg'um'd,ím ,-------------
anclosos () vosso regresso com a dtórill. (Assinado) - Ht'tlllio

yal'gns.

Londres,9 CU. P.) - A BBC
tranlsnlitiu o seguinte: "A rá�

I
dia de Berlim confil'mou hoje
a nomeação do. marechal de

campO Model para comandan
te chefe das fôrcas alemãs na

-----.--------------------- frente ocidental,
J

em substitui

ção aO mal'echial de campo
von Klugge".

Pedimos a atenção dos interessados para o limite
de idade, qtle. de acôrdo com edital. que está sendo

.

publicado. é de
18 ANOS COMPLETOS a 29 INCOMPLETOS.

Desenvolve-se a ofensiva geral
LONDRES, 8 (U. P.) -- De,senvolve-fle a ofmu:;iv:i geral J4 I'b d decontra o inimigo cujas linhas estão C'édendo ao tremendo as-!.;,m 1 er a

salto. Aliás os despa.chofl do "fl'ont" inditall1 que ao longo de Pal'Ís, 8 (U. P.) - O jomalis
toda a frente (h� mais de 400 quilômet.ros, do �Vlal' elo Norte até ta UTugua,io Abrósi!:os foi pos
:-�. Alsácia e Lorena e a Linlu't Sie�fricl e seus prolongamentos, to em libeedade. Abrósios ha
estão sujeitos a idêll.tica pressão, No mome:nito, o primeiro via sido detido pelas fôrças
exél'eito norte-americano e o segundo britânico são os que francesas do interior, porém
mais avançam, enquanto o terceirQ ex,élícito de P�tton está não foi passiveI reunir dados

progredindQ m.ais �entam(;)nte. concretos para açu�á,-lo.

/'

LONDRES, 8 (U, P.) - A batalha dos Balcãs aproxima-se
ràpídamente da fase decisiva. E um correspondente afirma ser
muito provável que o exército nlSSO e fôrças de invasão alia
das venham a encontrar-se, dentro de pouco, na Jugoeslávía ou
I<:1 Grécia. Noticia-se que os tanques russos estão levando a

Bulgária de roldão, em demanda das 'costas do Adríátíco e do
mal' ,Egêu. A rádio de Berlim afirma que os russos já atraves
saram fi Bulgária, chegando à fronteira grega, €'Ilquanto outra
coluna marc-ha sôbre Sofia. A própria agência nazista admite
que essa coluna avança sem encontrar resistência. Essa últi
ma afirmação ganha maiores vísos de verdade, ante a notícia
de Augora, ele que em todas as cidades búlgaras houve mani
festações populares e a favor de Imediata cooperação com os

aliados. Em �ofia a multidão apedrejou a embaixada alemã e"

depois, seguiu vara a embaixada russa, dando vivas às Nações
Unidas.

CAMBERRA, 8 (U. P.) - Duzentos e trinta e um japone
ses foram mortos a tiros ou sucumbiram aos ferimentos reC€>

Lidos ou suicidaram-se quando mais de 900 ndpões se revolta
ram num acampamento ele prisioneiros na Austrálía. :esse
fato, ocorrido a 5 ele agôsto, foi agora revelado pelo primeiro
nrínístro australiano senhor Curtin.

o primeiro

Mais bombas sôbre os nipôes
LONDRES, 9 (U. P.) - A rádio de Berlim informou d€'

Tóquio que poderosas formações de aviões aliados, com base
elll porta-aviões efetua.ram intensos ataques contra as ilhas
Palau e Yap, nas Carolinas Ocidentais. Palau foi bombardeada
pOI' 500 aparelhos, enquanto :300 foram lançados contra Yap.
Os ataques continuaram hoje, sendo ao mesmo tempo bomba.l,'..
deadas a� posições ll.iJ;lônic{I,s naS ilhfts Ma.n;haU.

'

.. ,,_.-
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SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Ccmpanhia de Capitalização da América do Sul

Amortização d" Agosto de 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Agosto de 1944 foram amor'

tizadas o.s seguintes combinações:
EAI MEC NGN PVF MRC VRG

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteado� com estas ,com�in.ações,
poderão receber imediatamente o capital garantldo a que tem d ire íto.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓR'IO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: .- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco ru-. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

2 O ESTADO:';'Sébado� 9 de selembro ele '944
�"•."�"",,i.7,,·.71-le�"".I�·"7?..n.·.17.5' , & t.S7.·.A���'�..s.a..��

Estranha

A

C IA IJIISCEL - � EA
mudou-se para a rua Conselheíro . Mafra, 9

( A O L A D O D A C A 5 A II'OSCAR LIMA'·)

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roídos e varizes. HEMO· VIRTUS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas intern,!s
"VARIZES, deve ser tomado na dose de. três
colheres de chá por dia. Pma as hemorroidrre
externas, usa-se o H E MO·
V I R T U S, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça-o ao

DePQSitario: CAIXA P. 1874 (UM
OlTO-SETE-QUATRO). S. Paulo.

aventura de l um piloto
Ottawa (SNC) - Segundo mesmo saltou de uma altura de I

informou um comunicado à três mil pés. Quando tlutuava l
imprensa da Real Fôrça IAé- no espaço, descendo, Etttnger
rea Canadense, o oficial de vôo viu o bombardeio, como que di
Eb ElÜingel', de Sakastoon, pi- rigido por um piloto tautasma,
loto canadense de 23 anos, descrever uma volta, perder al-]
que �ervia n�m gru�)o da l:<"'ôr- ti,tude ;: dirigir-se diretamente Iça Aerea Indiana, viu-se numa sobre ele. O aparelho pa:::sou-lespécie de jogo de "esconde- lhe bem rente, ao lado, fez um

esconde" com um bombardeio I outro circuito e tornou a dir-í
"vengeance ", carregado de I gir-se sôbre êle. Ma:1S uma VP7

bombas e sem quem o guíasse.Í deixou de apanhá-lo por pmt··
em pleno espaço. Alçando vôo I co. Em seguida o caça-bombar-
coru um carregamento de bom- deio executou um terceiro cir-I�' .. -=I!IiBII I ......

bas, o aparelho do oficial de cuito e mergulhou para o sólo.'

N H A J U I ZOvôo Ettinger teve um pneumá- A quatrocentos metros do sólo, T E. .'
.

Itico arrebentado antes de ele- o "vengeance" projetou para livar-se. A explosão do pneumá- cima. voltou-se e foi-se esma-
tíco danificou o trem de ater- �'ar de encontro à selva. Quan-jl'a.g'éll1, ficando inutilizado o

I
do os zeladores chegaram ao

ststema hidráulico fios í'lapes. local, no dia seguinte, pa.1'111_ .'._ salvar o que ainda se pudesse
,

Nao podendo deixar ?_ av�ao aproveitar, verificaram fluebater d.e� el�contro ao solo cm
era demasiado tarde. Uma ma

corisequencia das bo.mbas que nada de elefantes reduzira alevavaa bord� e na Impossíbt- =odacos ar; restos do avião.lldade de lançá-las fora porque __
.,

.

o

o mecanismo para êsse fim

ach:av;1-se. igualmente �anifj"II" 'A(A staAl1lÍNClO
('a.do, Rttmger SUbIU ate qW.1-

'C�1.1'0 mil pés de altitude, dirigiu �__
_

.� .��._o bombardeio para o mar e 01'-
� I .1 'j!J

#
• t9J;)denou ao artilheiro Mike FOnE 722 !.u fi -;#7t:J

Steel, de Stoke-on-T'rent, qi;e TRAJAN014 j§ANIlAP
saltasse .ern paraquedas. Êle RlTOS DA forrFflWlIACII/(!U!fYJlD

í<I\

I
,I
!_---_._------
I

• ";;-;;;==;ç-;

f.
'

��tSOuq� RUII João Pinto, D. 25
I � �.. �. EEm frente ao Tesouro do Estado)
;l . § .: � ['IoriünõpolisiI!;c: \5::,:t:J

� . -, -
_.

c:n

Telefone 1448

�
. RnRTOnO PRTOLOGlCR5 SANTA (ATARINA

F.i Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

;. Farm. L. Ita Costa Avila

tl Exames Anátomo'patológicos. B;J.cteriologia

ÍIl,·,.�.' Diagnóstico precoce da grallidez. Autollacinas.
� Sôro-diagnósticos Ultramicroscopia.I� Hematologia Química sanguínea.

I�..',.,
Coprologia. Análises de urina,

Serviço de transfusão de saxiglle, Vacinação antí'diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análins químicos de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá •.
veis e para usos indústriais (fecularias, cet-vej c r-ioar,

L������������������������

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

·0 fumo e

o tomateiro
Contagio - O Instituto Sue

co de Genética Vegetal aconse
lhou os cultivadores de toma
te a não fumarem durante o

trabalho, já que, segundo se

afirma, certas espécies de fu
mo causam a "enfermidade do
mosaico", naquela planta. Essa
doença manifesta-se no tomate
em manchas claras e escuras,
nas folhas, provocando a dirni-

.

nuicão do crescimento e da
produção de frutos. É também
muito contagiosa, bastando
uma gota da seiva da planta
doente para infeccionar grande
número de vegetais. Os princi
pais transmissores dessa enfer-

Im. idade,
são os insetos, princi

palmente os áfidos. Recente
imente, porém, aquela ínsti
t tuíção suéca realizou investi

[gações que provaram que o ru

I mo também é afetado pelo

I; mosaico.
e a substância infec

ciosa -- idêntica à dos tomates

1,--
é separada pela saliva, bD,S

tando, pois, umas gotas de sal i
Iva na mão do lavrador para
I
(me a infecção passe à planta.

.

Êsse contagio é ainda mais fa-
cil tratando-se de fumo de

L

'TEM � (FlllS OU REU.

MAT!SMO D�. MESMA

OR!GEM? us- O PO·

PREPARADO'PULAR

Móveis
Comprar, vender ou alugar

A S11"ILIS ATACA I ULJO o UHUANISMO
O Fígado, o Baço, o Co rução. o Estômago. ()!'l
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôr tos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licõr-
O ELIXIR 914 está e pro vaco pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento dn Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
fn CAM CELRBI-{I DADES MÉDICAS

Fobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a
.914. elevo dlzer-lhes- sempre grsdavel do ELIXIR -914. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
"fi ca-os de indtcação apn-- lucll manejo para o público
prilldtl (elfdlt� em varias rte f]1) combate á I'Ilflli�, quallda
sua" maullestaçôes} os resul- \le� Que frequentemente a
lado, têm sido s!ltl�fatorio8, «rovelto DO Ambulatorlo da
pols são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Mf1rla.

Dr, Washington Perrelra Pires. Dr. Silvestre P�SSY.

só na

ft SERVIDORA
I a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Cem is a s , Uléi\lÓlI8::., Prj arn e a

Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA -Rua Tralano.12

-I.

, �".
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"LIRA TENIS CLUBE" ••• SETEMBRO: , DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA
RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

o E S T A D O 'Estavam casado's, e•.. não estavam! 1"
..

·:··············:·····1 o santo do dia
Diário Vespertino R:io (pelo �orreio) - O ne-Idois, desde abril último, como Vida Social 5

gociante Jamil About apresen- se fossem casados. . Pedro Claver,
Redação e Oficinas à tau queixa ao juiz da 4a zona I Agora, Adalgisa, pretendeu- ........, •••••••• Confessor"
rua João. Pinto. n,? 13 do Registro Civil contra um do uma certidão de seu casa- ANIVERSARI()"',

Nasceu em Verdú, no. C<1talunha
Tel 1022 Cx postal 139 '" (Espanha) em 1580. Com

-

22 cn.".
. -. tratador de papéis, cujo no- mente, descobrtu toda a Irau- Posse hoje o natalício da srito.. de idade entrou ltara o noviciado

me, ao certo, desconhece, sa- de, Dilma Soares. aluna do Inst. de da Companhia 'de Jesús. Durontll
béndo apenas que o mesmo Sleiman About, que está re- Educação. os estudos de filosofia na Ilhq
era conheeido mo Foro por colhido ao Presidio do Distrito MaiorcC1 lBaleares) ligou::.�e pelOl

Decorre hoj e o aniversário da laços da amizade com o 9<1nto Jr,; dr. Rumín ". Alega () queixoso Federal, onde aguarda seu jul- sro . d. Alzira S. Eepindolc , resi mão Afonso Rodrigues que d.. ·

que seu irmão Sletman About, gamento no Tribunal de Se- dente em Itajaí. pertou no jovem escolcistico o en-

foi ludibriado pelo acusado, Há gurança como iucurso na 1pj tusiamo pelas Minões entre, oa

tempos, o sírio Sleíman e a se- de economia popular, íncum- o menino Muueo-Cca-los filho pagãos Antes de concluir' o cuuo

nhorita Adalgisa Yusef, procu- biu seu irmão Jamil de agir do sr. Manoel dos Anjos fdz anos de teologia foi mandado paro o:a

'J hoje,
.

1 Indics Ocidentais. Em Cartaqena
I'aram habilitar-se afim de contra o tratador de papéis recebeu a ordenaçã.o sacerdotal Oi

Faz anos hoje o jovem Altamir;, desde então vivia só poro o. uero

Silveira. esportista, vos negros Em 3S anos d.. !Gbor in-

I cansável batizou 3Oc) 000 clêlft. MQ.tl,
não cuidava única.mente '.<3Q,8 ai-

Noivados:
mas dêstes pobres acravOI. Além

Vem de contratar casamento em de fornecer-lhes roupas e comU.,.
nos ..a capital o distinto jovem lu defendia sua cauaa pel'<11\te donoJl
rondir Alves Carvalho. alto tundo deso.lmados. e mostravo espeéio..l
nário do I A.P,E·. filho do sr. lo' carinho. pelos dcerrtes , fo.zendo.p
sé Alves Carvalho, operoso prefeito enfermeiro dêles, Suo. humUc:lad.e
municipal de S. Francisco do Sul e o fervor com que.. aed.Lc8va
e de Deno. Etelvina Correia Carva- 006 simples negros fizeram pore'
lho, de saudosa mem6ria. com a eer pequenas suas quwid,od.es in
gentil senhorita Irene Sartorato. telectuais. Na verdade. porêm. fo1
distinto professora mermalista. fi- um dos maiores missionários, gra
lho. do Sr. Mário Sartorcto e de Ce ços à sua prudêndc e seus dote.
cílio Sarto,ato. Pelo feliz aconte- de organizador. Maior, entreto.nto,
cimento tem sido o jevem par mui- era sua santidade que lhe empr.... •
tíssimo felicitado. tava as fôrça. paro. o lIeu her61co

apostolado. que findou com Q mee-.
te ocorrido o. 8 de setemltro de
1654 .

As mulheres
canadenses Assim, 110 dia [) de abril do
Ottawa (SNC): - Durante corrente ano, os nubentes com

uma reunião das presidentes pareceram áquele cartório,
de diversas organizações Iemí- acompanhados das testemu

ninas, celebrada em ottawa, nhas necessarras, os quais,
o sr. J, L, Ilsley, ministro da na presença do promotor pú
Fazenda, falando às mulheres blico, dr. Eudoro Magalhães,
do Canadá, comunicou que sem afirmaram conhecer o justifi
a cooperação das mulheres do caudo, respondendo, assim, a

Domínio, todo. o trabalho de todas as perguntas exigidas
estabilização econômica do pela lei. O PRECEITO .00 DIA
govêrno canadense teria sido Concluídas tais investiga- O tratamento. anti·sifilít;ce é

inútil. O sr. Ilsley acrescentou ç'ões, o tratador de papéis fez uma faca de dois gumes: rms mãos

que o. contrôle dos preços teria .constar aos noivos, que os do médico. proporcieno. ao doente
os melhores resultqdos; na8 mãos

fr:;tcassado compleball2ent�
.

e mesmo� já se achavam casa-. do leigo. pode leITor às m019 gra·
afumou que se elas nao tlves- dos, Desse modo, viviam os ves cOl1Sequências. SNES,
sem decidido economizar ao

máximo, aceitar os preços fi. I'�...�................._.._....__-....................,.,........_·.-..........w....-_.............

xados, recusar acumular Co.- Correi-as de transml·ssa-omestiveis e conservar todos os

.

-1 materiais de utilidade, teriam
sido em vão todos os esfôrcos
do govêrnc do Canadá.

J

A r1if('ç:'io não se responsabiliza
!wllls conceitos emitidos nos

a rt igns assinados

ASSINATURAS

Sernest re

Na Capital:
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Trimexue
]\'h�s
Número avulso

Nu Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

80.00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Tri llH'st re

Anúnctos oH'diante contráto.

Os originais, mesmo não publí
ca..Jtls. n:j{) so rão d('vulvido�,

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vender 011 9.8u.

famoso. FRIOS, em geral, a

qualquer hof'O de dia,

Bebida!! nacien.aie variadas.
dai melhores ma�as

Conserva. Il decel

Tem nnexo pequeno.
ARMAZEM

de sêcolI e molhado..
(gênero,s de consumo fC1mmar)

Ruo. Salda,nha Marinho,
,esquina Vi�or Meireles.

• popula(ão
da Suécia
Estocolmo (Via aérea):

Segundo o comunicado do Es
critódo Central de Estatística,
a população da Suécia aumen

tou, no. ano passado, de 64.6DO
pessoas e a população total se
eleva atualmente a 6.523.000
habitantes, O aumento foi e�

trao.rdinariamente grande e

apenas uma vez, foi sobrepuja
do, isto é, em 1860, quando
atingiu a 72.000, Proporcional
mente à população o aumento
é de 10 por mil, isto é, o maior
desde 1898. A razão principal
do aumento do ano passado. é
o excesso de nascimentos, que
se elevou a 59.000. Em 1943, ..
53.000 pes'soas deixaram o cam-

,po para se estabelececerem
nas cidades. O aumento da POM
pulação nas cidades, 65.400
pessoas, é o maior até aqui re
gistrado; e o excedente do nas

cimentos das cidades nunca foI
tão. grande como agora: 28.500
pessoas. Quási metade do
acrescimo da população das
cidades provém do excessCJ de
nascimentos,
.'

Estocolmo, (Via-aérea) ,_.-

Para fins científicos na foto

químiea, o sábio suéco dr.
Hans Backstrol11 fez, há al

guns anos, uma descoberta

que se tornou de importância
prática inesp-erada, sOtbretudo
dm'ante a guerra atual. Êle
eonstruiu um filtro, que, colo
cado diante de uma lâmpada
de raios ultra-violetas, impede
de entrar a luz visível e os

raios ultra-violetas de grandes
ondas, enquamto que deixà li
vre passagem aos de pequenas
ondas, Os raios ultra-violetas

A's 4,30 e 7,30 hnra� de pequenas ondas, que as-

Baker e Hugh Herbert iuntamente com a Orquestra de sim são isolados, exercem

de (. Sempre em Meu Coração», Borra Minevitch, em: efeito químico muito fo.rte.

D f'l t' f 'I Com a ajuda do filtro, cons-
es I e, rlun a truiu-se uma lâmpada especial,

que os mineiros suécos em-

1l1'egam na sua pesquisa .de
minerais raros, e já se desco
briu, entre outros, quantida
des bastante apreciáveis de
sheJite, que contem volfrâmio
Mas o filtro pode servir tam
bém para outros fÍlns, por
exemplo, os Arquivos Nacio
nais e a biblioteca da Univer
sidade de Upsala reeOl'l'eram

a sons serviços para tornarem
!egível os escritos em perga
minhos empalidecidos e, co.m

seu auxílio, a polícia suéca
poude descobrir falsificações
ele 8scrituras e de assinaturas
de quadros.

70,00
40,il0
20,00
7,00
0,30

com êle; tu e eu no. encarre

garemos de mostrar que o in
ferno existe,

Ministério da Guerra
5a R. M. e Sa D. 1.- ·15a (. R.

EDITAL
De ordem de Sr, Majer Chefe da

1160 C. R., são convidados a com

parecerem nesta Repartição, com

a máxima urgência, os cívíl Júlio.
Doin Vieira, Arí Schroeder Cornei
ro da Cunha e Clemente Cunha..
todos habilitodos em concu rso pa
ro. o cargo de auxiliar de escritó
rio desta Repvartição, afim de tra
tarem de seus intereues.
Florian6polis, 5 de setembro. de

1944.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 1'8

contrairern matrlmõn io, Pé
i-ante o juizo da 13a, Circuns

r-rtção do Registro. Civil.
O representante do Miu ist é

rio Público, verificando que o

noivo era estrangeiro,
.

exigiu
a justifieação em juizo, para
suprir a certidão de idade que
deveria ter sido jun.ta ao pro
cesso, ordenando ainda o juiz
dr. Aderbal Salvador Catete, .

que a noiva, como brasileira,
apresentasse a sua certidão de
idade.

que o iludiu.

Conhece estas 1

Santo de Domingo
B. Carlos Spinole,

Marlir
.Carlos nasceu no ono 1564, e.rn

Gênova, como filho de ump dfUl.
mais nobr-es e impertantes feanú
lias. Aos 20 anos entrou pCU'Cl o.

Companhia de J88ÚS. Em 1596. ee
meçou sua viagem para OI Mi...aaa
do Japão que durou quase 1 CUl08.
Embarcando em Lishoo. foi seu
navio desviado para o Bt�il. 0..
pois caIU nas mãos de pirata. in·
gleses que o levara.m pa.ra a !ngia
terra. Tendo o.lcanfYado a ,Uber4iocle
volteu a Lisboa e embaroou �Lo.
segundo. vez paro. o lonqwcruo Oá
ente. Durante 20 anos trabalhoo.
Carlos, cem grande sucesso no j,,
pão até o dia 14 de dezemhro de
1618. quando foi prêso junto cotn
mais 8 jesuitas. No cárcere ele
Omuro sefreram iates soldados d.e
Cristo, durante 4 anos. toda Q

sorte de máu tratos. fome, 1Iêd...
calor e frio.. TraIUlferid.". P<1r.o
Nangasaki. foram, no dia 10 d.
setembro de 1622. A fogueiro lei
os esperava, Mas. junto- ceI1;l o.
sacerdotes e religiosos foram "mo!"
tirizados 36 cristô.es japeneses, en
tre o, quais se achava IlIObsl F.i>
nández com seu filhinho Inácio de
4 anos de idade. Esta cricmça. teve
que ver relar diante de IISUS pés o.

cabeça do. mãe. Depeis, <1joelhou
se ao lado do corpo inanimado do
progenitora, e ofereceu, de mêio.
postas. o. nuca pC1ra &1e m...mo
receber o golpe fatal. Carlos, no

meio das chamas, assistiu o. esta
cena comovente, tendo a 80tiSiG
çãe de entrar no céu em compa.
nhia daquela cri<1nça o. qual ti.nna
batizado havia 4 anos.

Por ENEVÊ

Êle ha de vês .,
Mamãe, eu não quero casar

com o Laudelino; é um hereje
e um incrédulo, Diz que não
acredita no existência do in.
ferno.

,- Não faz mal. filha Caso·te

HERCILIO SILVA
2 Ten. Chefe da 2' Sec.

Um filtro
extraordinár io

..
.. �

Equívoco
.

-" Como ficaste aasim de ôlho
inchado?

-. Lembras.te daquela pequena
do outra mundo. que se dizia
viúv,a?

-- Lamb ro-rne. sim ..
'

_. Pois era mentira! Conheci o

seu marido!

�----------------..---------

Horário das Santas MiSsas
para Domingo

Catedral: 6, 7; 8. 10 horas.
Novena: às 19 horCIs.
Em dias do. semana: Missa: õ.
7.30 herCLII.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 hOJ'QiI
Hespital de Caridade: 6 e 8.30 ho
ras.

Puríssimo Ceração de Mario (Por-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 ho-r.aS;.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta. Tera.inha: 8 hons•.
Igreja da Conceiçã.o: 7 hOle•.
Asile Irmão Joaquim: 6 horo.t.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (&6 o.lunaa) e
8,30 hora•.

Capela de S. Luiz: 1 e 8,30 hor.(U..
Capelo. do Abrigo de Mencrea·: 'I
horas. (todos os dia.).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padre.: 8
horas.

Estreito: 7.30 horas.
Barnires; 9,30 horal; dia ••g.uint.�

7 horas.
sao José: 7.30 e 9,30 �orQ'.

.. Vendem-se a preços baratíssimos,
se·m competência, e direto.mente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
'"'uo Cons. Mafra, 41

Quer vestir-se com
contôrto
elegância?

CARTAZES DO DIA

e

Procure Q

aLFAIATARIA
MELLO

e escolho o .eu figurino.
Ruo. Nune. Maohodo, 11 - A

HOJE SASADO 'HOIE

CIHE
K�nny
G,jtas

William Boyd e Russell Heyden em:

Cartucho acusador
Frankie Darro, nos 5 e 6'

Conquistador
CINE ]ORNAL BRASILEIRO (2x200)

Naciona da COOPERATIVA
Preços Cr$ 2,00 e 1,00, ·Imp. 10 anos".

Episódios da:

audaz

(lHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas

Programa Gigan te
William Boyi e Ru:!sell Heyden em:

Cartucho acusador
Kenny
Gaitas

,

Baker e Hugh Herbert juntamente com a Orquestra de
de cSempre em Meu Coração». Borra Minevitch, em:

Desfile triunfal
CINE JORNAL BRASILEIRO (2x2CO)

Distribuição COOPERATIVA
Preço: único 2,00· lmp, 10 anol!

EXCEPCIONAL!
Am�nhã, simultaneamente, no Odeon e Imperial:

Ftanchot Tone, Anne Baxter e Akim Tarnirolf e Erich Von
Stroheim no papel de Von Rommel, 8 raposa de deserto, em:

5 covas no Egito
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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faça
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O primeiro navio era belga, __--,
Londres - INBEL - Anun- o "Marcel." partiu novamente I Teriam já f.lto

ela-se que o primeiro navio Ja Inglaterra para a França, I jun<ão
aliado fundeado ao largo dr-: carregando desta vez 400 to-! Londres, 7 (U. P.) - A no

Ouistreban, no dia do deser-- neladas de gasolina para tícia de que as tropas do Séti-
barque .aliado na Normandia, I aviões. Apesar de já se have- i, mo Exército norte-americano,

I
AGEN'j'E f<'}M FLORIANóPOLIS

di d 1 CAMPO� LOBO & CIA.-HuaFeIlIlPH(·hmtdt,D.:J!J
roi o n3,Yi0 belga "Marcel"; rc- rem passado seis las esce o que sobem da França meridio- Caixa Postal n, 19 _ Tt'ld'one 1.0S:} _ "Jud. 'I'etegr. "A.LlJ\NÇA"
f:istrado em Bruges. O "Mar-'desembarque inicial, as opera-!nal, fizeram junção com as SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITA.IA1, BLUMi<::

ceI:', sob o comando do eapi-Ições d.e.descarga continuav�m:fôrças do general Patton está NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

tão Dela Rue, dirigiu-se até a! a ser teítas sob o fogo alemao. 'sendo divulgada por várias �_"_"'_""""'-"J""",_...........,...,..,.._""""..,...._,.._.,,.__..,...,._.,,,-,",,,_,,,,,,

costa francesa levando um IDssa Doi!e fo.i .ef�nado fo:te! fontes. As última �nform�"ç�es
carregamento de 300 toneladas ataque aereo innmgo. O ruido '

do Q. G. do TerceIro Exército
(�e. petróleo destinadas às rõr- produzido pelas explosões das' indicavam que os dois exerci

ças -rnotorãzadas inglesas. Não bombas inimigas e pelo fogo I tos se achavam ainda a 100

podendo aproximar-se mais anti-aéreo aliado era atroador. kms. um do outro,
sem.çorrer o risco de encalhar, Obuzes alemães caiam por to

e ." Marcel" deteve-se a menos da a parte, ameaçando o car

do. uma milha. da costa. Du- regamcnto Inflamável do na

raute á tarde, em um mar mui- via belga. No entanto, a valen

to "�g�,tado, os l4 belgas que
te tripulação. d? "Marcel"

compunham .a tripulação, aju- cumpriu sua llnssao.

dados pelos . 70 ingleses dos
"H'o-y'al . Engineel's", começa
ra�1!:'a descarregar os tambo
res .para as lanchas que deve
riam. conduzí-los a terra. A
operação era difícil devido à
artilharia de costa alemã e ao

fogo dos. soldados alemães em

boscados nas praias. A descar
ga continuou toda a noite,
interrompida frequentemente
por bombardeios de aviões ini
mígos, .enquanto que navios de, Romance. Poesia. Religião, Aviação,
imerra aliados faziam toao sô-·,

Matemática, Física. Química, Geo

bre ·as. )OSi
-

.
. . ,b logia, Mineralogia, E�genharia ci

o .,.:'
,I ço:s Inlnllga� .

na vil, milítar e naval, Carpintaria,
co"ra. Ao anoitecer do dia se- Desenho, Saneamento, Metalurgia.

gl.1)l1te,
uma vez .ternínada suai Eletrici�ad�, �ádio, Máqui�asi Mc:'

tarefa, tornou o "Marcel" a tores, Hldraul�ca� , Jllvenarla_. .

Agrl
cruzar o'

.

1 A 12 de J h .

cul tur-e, ':'�terln�rla, Contablhdade
.' .

cana. e un o, Dlclonárl0s. etc. etc.
Roma, 31 (SIH) - Informa

la Cidade do Vaticano que o

sr. Jonkheer Marc Willervan
\"ireede, novo emissário extra
ordinária e ministro pleu ípo
lendário dos Países-Baixos,

Prefira uma parte de seu junto à Santa-Sé,. apresentou
trôco em "Selos Pró Doente as suas credenciais a Sua 8a11-

Pobre do Hospital de Carida· tidade, o Papa Pio XII. Na- I

M -

d 6
,..

de". e estará contribuindo para quela ocasião, o Santo Padre Issa e
·

mes
que êIe tome mais um pouco teve oportunidade de mani-

F'ARMACIA ESPERANÇA de leite, tenha melhores medi- f'estar que o povo. holandês Tte. Frar.cisco Barnabé de Brito
camentos, mais eontõrto no ocupa nobre e especlal lugar

A SUA FARMACIA leito de sofrimento, etc, etc ••• entre os defensores dos valo-
la. COlllelbeiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.&42 I (Campnha de Humanidade res culturais' da humanidade,

Entrer. á domicl1i. do JIospita,) de Caridade). sendo que sim tradição jl1l'ícli-

;.-;;;.-;..,;;;;;;;;;.;;�;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;_;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;; -;;.-;;.�
ca o to]'] IoU coneieute da enof-

me importância moral elo. di-
reito. Lembrou, ainda, que em .

sóIo bolandês se realizaram
Beatriz de Souza Brito con

vida os parentes e amigos do
os primeiros esforços para li·· d "d• A A �eu sau oso man o paralmtar o emprf)go ela força nos .

.. ,.

'

I· .. E
aSsIstIrem a mIssa, que man-

conf ltOS 0nLl'8 stados, 5ubs-1 d C 1 d G't·,·
.

d " " d I a rezar, na ape a o I
lLum o-os pOI pIocessos e ,.

C t' d' 12 d1
-

'f'
.

á 1 I
naSIO a arlnense, Ia o

reso uçao paCI lca e all1lg' ve .

t
. (t' f') ,.

730P' XII . ·f.t t b'
corren e erça eIra as ,

�� Eod. telegr. «Bandir.ai» -- Rua TraJ·ano. 23 .-- Florianópolis � 1�tatbisfla0�n�ates8�d�{ta �:1�1 P��� :��:�' efli intenção à sua

> res a e eCIll1ell o as re açoes A t
.

d t
intepnaciona.is com a Holan-

.

n eClpa. Bmen e agradece

I A serviço da indústria e do comércio do Brasil �l�;'a;�le;'e����fai�la��mag�:t� �� :;s/t:ere��rr;:s��ecerem a ês�

I ! ano passado; e declarou que Ag d· tMatriz: Rio de Janeiro I contava com o auxílio dos hó- ra eClmen O
landeses na tarefa de "restau-

I ração elo predomínio elo direi-
to, sôl;H'e a violência, e resta

II helecimento das instituições",
e Moóca, tendo em vista a preservação

da paz. Ao terminár, sua San
tidade afirmou: "Estamos cer

tos de que, nesta tarefa, tere
mos o apôio do povo holandês,
que, com tão grande valor,
atravessou êstes anos de tri
bulação: assim, como o apôio
de Súa Majestade, a Rainha
Guilhermina, cuja firmeza lhe
valeu a admiração de todos os

que podem apreciar sua ver·

dadeira grandeza".

tuguês, eapn
nhol , francês.
inglês, etc.

A ação benéfica 48 Po
mada 'Man Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor-

.,...=ou' � roides, é imediata, alivia
as dôres e 08 pruridos,
acalma e evita as cornpli

/ cações infecciosas das ul
cerações e varizes hernor
rotdais. A venda em tedas
as Farmacías em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

Ça J)lta: • reseM'aJ

cur.. 40 balanço de 1114':

Responsab1l1da<lea .. ,. . .....•............. " (..'rS '.999.4'77.600,01:1

H�eit.a . . .. . ,.................... Cr$ 70.6,81.04�1lü
Ativo .. Cr$ !OÕ.9131.917j'l0

Stn istr-os pagos n09 crumos 10 ano. . Cr$ 64.986.957,20

Re,;(.>Onsabllídades . . ...•.... ' Cr' 76.736.401.30ti.20

Bens de raíz lprédiOF e terrenog) Cr$ 23.742.657,44

DIREl'OHES: - ur. Parnfllo cI'IJltT$ �Te!re d� Carvalho, Dr. Fr-anctsco

ae :,ia. e Anísio MassolTtt.

l\.gl'ncias e sub-agêncraa em todo o terl'lT.Órl0 nacional. - Sucursal no

Oruguaí. Reguladores de a ..arias nas prtncípats cidades da A.1l1é.rlca. ILuropa
II .4..trlt:a

r-

e

! .Dr. Laudelioo SOlDo Gallotti-'
I

ADVOGADO
.

',Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala 1. I
������������ ---------------------_.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDt$
Um produto De WlU

•

SUCURSAIS:

Agências
�

i

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai ... Rua 15 de Novembro, 239,
Urba.nas: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa

Interior: Ourinhos.
instalação: .- Agências Urbanas: Penha e IpL30ga. Interio1': SantosEm

Interior:
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varglnha.

Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrelâ.ndis, Carmo do Rio
DivÍnópolis, Santo Antônio do Amparú. Lavras e Juiz de Fóra.

Em instalação: Governador Valadares.
�.

Claro,

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n,.l (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e Jequié,

EsrADO DO RIO DE JAHEIIlO:
Barra do Pirai, Bana Mansa, Volte Redonda.instalação:

EHADO DO EsplRITO SANTO:
Sucursal de Vitória, Agências deEm instalação:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

Resende e Vassouras·

ltapemirim e Colatina.

Sucursal de Porto Alegre.Em instalação:

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Pa.sses
Correspondentes em tôdas as praças do Pais.

• o e••e•••••

TU f;� J,()l\'!l0N & l�.o\ WlASHIRE I�St:HA :\'C}1]

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA D.E SEGUROS "CRUZElIW 00 St:L�
.

COMPA.l�HIA DE SEGUROS "SAGHES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida! Ramos, l'

A.s anedotas e píadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação maue
Jada! pela "qulnta-colun.".

Aproveitem os' preços vantajosos!
Os mais modernos modelos!
Tudo não val além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mofro, 41

Terreno construção
Procu r-o- se, com urgência, um lote para construção
nas imediações da linha circular. Pagamento à vis t o .

Informações à rua Tiradentes 14 (sobr.)

para

ri Hoh'.nda
e o Va�icano Tipografia Brasil

Precisa-se de um compositor
para trabalhos comerciais.

•

mIssa
Vluva Pedro,
Hei1 e filhos,
penhorados,
agradecem

vivamente a todos quantos,
pessoalmente ou por es'crito,
os. confortaram no doloroso
trá.nse por que passaram com

o falecimento do seu sempre
pranteado chefe, Estendem
estes agradecimentos aos srs.

drs' Paulo e José Fontes,
pela àssistência solícita e

desveleda e às associações
religiosas a que pertencia o

extinto. pelas homenagens
prestadas. A todos convidam
para a missa de sétimo dia,
a ser rezada no próximo dia
13 do corrente (quarta·feira).
às 7,30 horas, na Catedral
Metropolitana, confessando
se, desde já gratos, aos que

comparecerem a êsse, áto de'
piedade cristã. j V, • t

---_ .._-_.�--

MACHADO & CIA.
r: gências e Representações em Geral

Matriz: Floriarlópolis
Ruo João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial; Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, '/n (Edit.
Próprio). Telegramas: HPRIMUS"
Ag'1lnte.· npít princ:ipuill município.

do EetQdQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO'-:'jábado, 9 de SeteMbro de '944
n T ',"P 7%

r,

I H

INDICADOR MÉDICO
DR. SETTE GUSMÃO

CHKL"j'; DOS SERVIÇOS DE TJSrOLOGL4/DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "I'\EHft:U RAlY]OS". .

Curso de aperfeiç'oamel1to no Hospital São Luiz C<J11zaga. de sao Paulo - Ex-esta.
giál'io do J nstítuto "Clemente F'erre ira", de São Paulo - Ex·médi�o in ternr, do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CI.tXTC1.\ GmlAL - DIAG;XúSTI('O j'JÜ!lCOCFl J!; 'l'HA'l'A:URX'l'O �-:SPBCl.\LIZAD()

DAS DOE)/(AS DO APAIHl;],HO RESl'LHA'l'óIUO.
CONSULTAS: Diàriamente, das :3 às (3 noras. COXSULTóIUO: Rua Vitor �eil'eles, 18.

RElSlDENCIA: Rua Esteves Júnior, 1;)5 - Te]. 742.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mea.lcina da Universidade do Brastl)

IIlx·lnterno <10 serviço <1e Cllnlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico <lo

Departamento de Saúde

ULINICA .RDJCA - .Mol6stlll8 Lnteraas de adnltos e crtança-. CONSULTóRIO
• ltIllHIl'Ii:NCIA: Kua f<'eHpe Sclunldt n. 38 - 'l'cl. IH2. CONSULTAS - UM J6 àol lli.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Il:lIpedaliBta, assistente do Professor Sanson do lHo de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, da. S lia fi.

Rua Vitor Meirele•. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

I Grande Concurso
-

SAPONÁCEO RAOIUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo -Petrópolia.,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar. modelo «Arizona-, toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

20 envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE' 1944, ÁS 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os 'coupons», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Vil�gílio José Garcia.
Rua Tiradentes, 35

A loucura alemãlSf'rvlç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO,'\SUI/rÚIUO: Nua Nunes 1I1a('badv, " ();,IiJ'ício S. 1"t·"nciscol. (one 1..t44

.' Consultas das ru à); 1� e das 1-1 as 15 horas
HI;:SlDBNCIA: Rua Marechat Guilhernre, 5. Fune 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAftGANTA

Londres, setembro -:- (Inte- cadeou guerras não se explica
raliado) - O povo alemão é senão pela relativa ímpunida
evidentemente o principal Ia- '. de que até hoje gozou. E hoje,
tal' de guerra na Europa e o é Imais do que nunca, podemos

Ipela segunda vez num quarto pensar que as cláusulas do
de século. Infelizmente, é posí- Tratado de Versalhes foram
tivamente certo que êsse povo apenas a sombra do que de-
conservou até o século XX íns- víarn ter sido. Deixando de la
tintos belicosos e sanguinários do todo pensamento vingativo
que ° tornam incapaz para a e fixando-nos nas coisas, do
'convivência internacional e ponto-de-vista da eficácia, po
mereceu o desprêzo e o ódio da demos perguntar-nos se foi

! parte civilizada do gênero hu- prudente deixar à Alemanha
mano. De outra parte ° espirita uma soberania quase intacta,
ofensivo e a arrogância teutô- apesar de algumas ampu
nicas foram favorecidos por um tações; permitir conservar um

conjunto de circunstâncias exército profissional em que,
propicias. embora com efetivos reduzidos,
..

os quadros, depositários do to-
CJlWf{GI.·\ GlcR.U. - AJ,T,'\ Cll'l.UJWlA - HOJ,�J8TL\S DF, 8�jXHORAS - I'.\HTOS O fato, entre outros, de que go tradícional ficaram em seu

Formado pela Faculdade ele Medicina da IIniversidade de São Paulo, onde fo, a Alemanha ou pelo menos a
Assi�te·�ie por vários anos do Serv íço Cirú rg ico do Prof. Al ip io Corr-eia :\eto. ,. _

'
. ,. lugar; não ter retido durante

Cí ru rgea do estômago e vias blliares. intestinos delgado e gl'OSSO, tlró írle. rín s p.ruS.s.la, nao. fOI vl!tl.ma da mais tempo, ate' o retôrrio apréstata, bexiga, útero, ovár-ios e trompas. Vartcocele, hidroce·le. varizes" hérnia d d 1815 dCONSULTAS: guerr a 'epol:s'� ,e q.D:e uma sítuacão verdadeiramente
das 2 às 5 horas. à Rua Fe lipe Sehrn.ídt, 21 (altos da Casa Pura íso ). Tel. L5!}8. S b 1 cosas do mili >

RESm:mNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764 as }mpre as .e1.
-

satisfatória, as garantias; em

-DR", MADEIRA NEVES
,taIlsmo prUSSiano, foram, des- outras palavras, ° haver con

Ide aquel.a ��ta ate 1941, geral-!sentido na evacuação prematu-
M 'd·

.

tis DOENÇAS DOS OLHOS I ment� vitoriosas, .de que o povo, ra dos territórios renanianos:
e ICO especta ta em'

'Ialemao poude afirmar que em ' . -. •

'

CurBO .je AverfellOOamento I! Longa PrAtIca no RIo de Janel.ro 1918
-

f' .,. t f le,
alem dISSO, nao ter procura-

c.JCll'OItIUI;fAIl - "ela maJlba: dtar1ameDtfI du 1O.30õ.12 hs, à tard;e excepto 00.
nao O!d propI:�f:n e

ta� do exercer, desde 1919, certo
.Uad.,.. IIu 111.30 .. \8 bora. _ CONSUl.TóRIO: Rua Jolio PlDto .. 1. eobrado - llando, venci o. ::n".t� 1 .rnilitare, contrôle sôbre a imprensa e a

ruae: I..UI1 _ Re8ldênçl.: S-.a Freeldent.e çoatJabo, ,.. idde que
..

as ?pelaçoe::s mui adr.esllopinião de um povo rebelde,
.

a primen a g�erra mun l� I que possue a perigosa faculda-
____� ._�____________ s:;l�aram � totalidade do terrt- de da auto-sugestão, em que o

tono alemao a tal po�to <lu,e, falso patriotismo e as decla-

D L "URO D "UR" em 1939,_ a popul�çao CIvIl, macões ôcas encontraram semr. 11 11 11 com exce�ao de �ntlgos c�ba- pre éco; não haver feito ne
lI)"I·"C1�Ji�la "Ui lIucllça� ae beUllo- ten_tes, nao �dl�. falar

.

<l:0s nhum esfôrço sério e reflexivo
,a�u�soV�a: e��:�:�zS�çào de Gineco- h?ll,?res da guerra, por assim

para educar os milhões de ho
.og ia \doenças de Sen noras j com o

dIZeI. mens, nos quais os conceitos
['rofessor Moraes de Barros, da Fa· A ligeireza e a irresponsabi- morais e os costumes se encOill
l'llldade de l'üedicina de s�o Paulo. lidade em que essa nação de tram tão visivelmente abaixo
Tratamento espeelaJizado, médico e

exaltados preparou e desen- de seus vizinhos ocidentais.
C1rlÍl'glCO, das afet'�ões d{) aparêlho
genlt.al feminino (Utero. ovários.

Médico - ('hefe do Serviço de Sífillis do Centro d.,. Saúde

DOEl'\ÇAS DA PEL,E - SíFILIS - AFECçõES UaO-GENiTAIS DE
AMBU:-' OS SEXOS - RAIOS lNFRA·\'ERMELHOS E üLTHA-VlOLETAS

CUNSULTAS: das 3 às ti h. - R. Felipe Schmidt, 'W
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

-

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oflalmologia.
CO:'\/SULTólUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às Hl horas. Fone 1259.
HES1Df:NCIA -- Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI

Médico - Cmlião - Parteiro
RAIOS X

MOflerna e possante instalação
de 200 MA.

Dillgno!ltico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
dellaill. tAncer do estômago, afe
çôe� da, vias biliares, rins, etc. I

Aplieu o Pneumo-torax artificial -Dr. NoII!Ito.llutonpln'lI o tratamento da Tuberculose ç_-

Pulmonar - Tratamentos moder-
n'JS r efir!lze!'l desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
m(itlica: Ondas curtas e ultra-cur
ta�. Haio� Infra-Vermelholl e Raie�
Ultra Vinleta. InCrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmid1
p••• b 12 hrs., e das 14· b 17 bn

r-. �,l.h}llc U7.

fNS11TUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJAL:.MA
MOELLMANN

"ormado pela Unlftr81d.ade de OGebra

Com prática nos hospitaIs e_urepeUII
Clfn.lca médica em ..era]. pediatria, doen

,.. do sistema uenollO. aparelho genlto
urinário do homem e da mulner

l....llIte. T6cnjoo: DR. PAULO TAVARJilfõ!

CUTIIO de Radiologia Cl1nlca com o dr

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau·

to'). IDspeelallzado em Higiene e Sadde

Publica. pela UnlTersldade do RI{' de Ja·

nelro. - Gabinete de Ralo X - Eleetro

earollografla cl!nlca - Metabolismo ba·

N 1 - Sohdagem Duodenal -' Gablnett
de flllloterllpla - LabOl'atórl0 de mlUOa

copie e analise cllt>lca. - Rua Fernando

..àcbal1o. 8. Fo-ne 1.196. - Florlanópolla.•

DR. SAULO RAMOS
IlilipeelaJ"U. em molll8tlu 4e _hOl'u -

Puro..
AI.TA I'J.RURmA ABDOMINAL: ed8-

Placa......h:ul ... 6t..,ro. ovAria... ap&tdlce,
Ctlluorllft. lOte. - CIRURGIA PlJA8TICA.
00 PEltfNIt)O - 86rnJ.... bl4roceJe••1>

l'h,oClele. Trat.amento "",,Pl dD" e "'lHIraelo
de Hemnrroldllft " vul_ - Frtlctaru:

aparell",. de Il'êslo. Op4!ra .oe Boepl""
d.. fl'lorlut6pou..

Praça ,. ......lra I! OUvelra, 1 •• I'o.e, 1."".
BorArlo: Du I" .. II bor... tiariame....

DR. AURÉUO ROTOLO

trompas, elC.),

Cura radical das tnflamaç6es d08

anexos (Ovários, trompas). sem ope

raçâo). Tratamen,to de todos os dis
túrbios da menstruação e da esteJ·tll·

,Iade.

T"atamento moderno da hlenorra

gla aguda e crônica. em ambos 08

�exos. por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretr08copla
- e de labOratório.

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das lU,30 às 12

boras e das 2 às 5.
Consultório - Rua T!radellt'''8 a.

(urso particular
de

Dact�lografia e Taquigrafia Pe·nsa
....

o Ven��-se uma,
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua o . famlhar, cite-
lecionci\r, diàriamente, atendendo das 8 às 12 e das gues<!lda, sita na ruo. Deo.-

14 às 18 horas, em sua residência, doro, 23. Tratar na mesma.

ruà Saldanha Marinho, 26 A 5 v, 3

I ������!.R�dmdO
Im80 por lm20. Ver e trataI'
no "Bar S. Pedro". 15. V 12

Vende-se um aparê.
. lho para

ondulaçãtJ' permanente e um

estabiliz'ador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado.
Tr(ltar na Praça 15, n. 10.

........�....__.......... ..
I V. ti

...

CONTABILIDADE AGRíCOLA

�NDEIRA

I"one; l.B63.

Residência - Rua l'1radente� 1

(Sobrado).

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA _ ÚNICO NO BRASIL

Pelo contador E. BRÁUtlO BERLlNCK
De grande utilidade poro fazendas de café, Máquinas de beneficiar
café, arroz etc., pecuária, silvicultura e serraria. tsse curso é de
grande interesse para os senhores fa.zendeiros e contadores
em geral. Do boa administração depende o futuro do Brasil.

Pefam Informações c)

ACADEMIA I/CARLOS DE CAMPOS"
Rua D. José de Barrai, 337 - 6.0 andelf. Caixa Po.tal, 2260 - S. Paulo
----

_ * ;=::E=�::;========�

CASA MISCELANEA. distri ..
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Imóveis Vendo 3 cesas

na rua J8&�
runa, sendo u

ma construída há 4 meses, u

ma alugada por 100 crueetros,
e uma em acabamento. Preço
Cr$ 45.000,00. A. L. ALVES,
rua Deodoro, 35.

'Irwrl1" .. Ortopedia. CJ1nlca e {lll'vl1.
tio torax. Parto. e doene" 4e aellhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí·
riamente das 1" la 17 boru. RESID.IIN
., 4: Ailn1rll.nte A)TIm. 36. "one 741.

DR.
_

REMIGIO
CLíNICA :M�DICA

Molélltlu Internas, de Senhora, _ CrI·

onça. em Geral. CONSULTORIO: Rua

"ellpe Schrnldt - Edifício Amél1a Neto.
"one Hi92, 9 la 12 e 14 U 17 boru. RE

SlDJ:NClA: I Larqo B�nlamiI'l
Con.tente, 3

d'AviBa
Operações" Vias Urinarias -- Doen·
ça. dos intestinos, réta e anuI!
-- Hemorroidos. Tratamento do

colit& amehiona.
Fisi.oterapia .- Infra-vermelho.
COrulUlt: Vitor Meirele•• 28.

Atende diariamente ã. 11.30 h•. a,
ã tarde. doa 16 h•. em diante

R.. id: Vidal Ramo., 66.
Fon_ 1067.

U.j.B.

LABESRelojoaria
de ALFREDO LABES

Vendo, na Prainha, 7 casas
de madeira, alugadas, reuden
do 280,00 por mês. Preço Ct'$
14.000,00 A. L. Alves Deodoro
35.

v·5

Aço-es Ve�dem.se .

einee
açoes, de mil cru

zeiros cada uma, da Cia. Na
cional de Alcalis; e outras cin.
co. de 200 cruzeiros cada uma,
da Cia. de Cimento Portland
do Paraná. Tratar com o sr.

Patrício Borba.

Acaba de receber vidros inquebráveis. para qual
quer marca ou quolquel' tipo de relógio, sob
3 garantias: - não quebram, n.ão amarelecem,

nem cnem.

44 - Rua Felipe Schmidt - 44
.

(ao lado da Auto·Viação Catarinense)

CASA PEQUENA
Necessita-se de l,lmo. 1'0'

rém, confortável, com quin
tal regular. para casol sem
filhos. Dá-se fiador. Corta.,
poro esta redação, a W.
IN C. 5 V.- 3

..,......,........- -.-.-, .�..� ....... ..,.

Bicicleta Vende-tte
uma. Pre

ço de ocasião. Tratar na

rUa Rio Grande do Sul. 10.
V - 3

"'_....,..".,.·............_-....w,,_........_.,.,,.,.

VENDE-SE
por Cr$ 4.000,00 uma caaa
sita na travessa Triunfo, D. 6,
próximo á rua Bocaiuva, aom
5 metros de frente. Tratar Da
avo Mauro Ramos, n 198.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Saneando o com.ércio do futuro
WASHINGTON, 8 (U. P.) --- O PRESIDf:NTE ROOSEVELT DECLAROU QUE, DEPOIS DA DERROTA nos EXÉRCITOS

NAZISTAS) SER10 ELIMINADOS OS "f.ARTÉIS" ALEMÃES; E QUE NAS PRÁTICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAl SE-
I

'

RÃO ADOTADAS SEVERAS RESTRIÇõES CONTRA ÊSSE SISTEMA DE COMÉRCIO .

.

«o Globo
Expedicionário»
Rio, 8 (A. N.) - Foi enviada

hoje para o "front" na Itália a

primeira edição do "Globo Ex

pedicionário" jornal destinado
exclusivamente aos nossos sol
dados combatentes. Na sua pi'i
meira página, estampa o "Glo-
bo Expedicionário" vibrante Rua Trajano 33 • sob. - F L O R I A N Ó P O L I S

mensagem do presidente Var- Propaganda 'TluEstrada em jornais.
....

d f·
. .

O E S E N H O S - X TOS - C L! C H '" S
gas aos sol 'adas e o reiais que I c A R T A Z E'-5-F-O
tã <cP t" ·t

e LHETOS
es ao no rron ,escn a

espe-j I
cialmente para o "Globo Expe-

�

I
dicionário". Outro detalhe in- .

..,.""- -.- .". -.-"" ---- .,. J4••_._ -
..w _·.._· -_·__

�r�s:��;�;o��:s�!��l�a���;lu �8TADO Esportivo úL riMA HORA
soldados e oficiais. O l( Florleno Peixoto" vai --

-p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--- �ão José Lon ::Ires. 9 [U. P. J _. Os aliados
- atravessaram o Canal Albert. na

Defroni:ar·se·Qo, amanhã. na vi Bélgica. mas as cabeços de pente
zinha cidade de S. José, os equi· sobre êle estão sendo fortemen.te
r e. titulares do Floriano Peixoto, hostilizados pelos alemães.
e do lpiranga. local.
A embaixada seguirá às 12.30

horas. sendo o ponto de reunião
da turma. na Casa Futeból.

'0 embaixador
da França
Rio, 8 (A. N.) - o embaixa

dor Jules Blondel, delegado do

govêrno provisório francês jun
to ao governe brasileiro, esteve

O ABAFA-CHOQUES... ��oP���Ci� ��'e��:��� nad���W�
"RECIFE. 9 (D. N. P. A.) -- Caso curioso de insensihilidade I

Vargas deu ao corpo dipl0;-nMi
aos choques elétricos ocorre com Sebastião Alves elos Santos I co, apresentando a"s. excia. o.s
de 29 anos, natural de Flores, no sertão pernambucano. :\lJ.otor� fcumprllrentos dos IJance�es 11-

ueíro da Pernambuco 'I'rarnway, é conhecido na cidade pelo I vres, pe a pasagem e mais lU?
apelido de "abafador". Faland'o ao "Diário de Pernambuco", vres, p.ela �a�sagem ,d€ m,�ls
"AI f I" t

'.

d
.

I
. um aniversario da independên-

ra ae 01' con ou varias e suas proesas, me usrve esta: .

d B '1
"Certa vez, na oficina de João Barr-os, convidado a mostrar

ela -o raSl.
. ..

sua insensibilidade, segurou quatro velas de ca:tflinhão próprio O mais variado sortimento

para soldagem elétrica. A carga era tão forte, que começaram de casemiras é encontrado na

f; saltar faíscas de suas mãos. "Abafador" tem os músculos dos Loja das Casemiras Rua

braços e o abdome duros como páu. Agora, tendo deixado o err - Cons. Mafra, 8-A
prêgo de motorneiro, declarou que se vai dedicar ao esporte,
pois deseja ser lutador de box e espera, depois de alguns meses

de treino, derrotar todos os campeões de box.

I Cemcnrso para o Banco do Brasil S.4.

I
Curso organizado pelos srs. Euclides Fernandes,

Osmar Cunha. e Ruy .Mero ues, funcionários do Banco

de: .Brasil S. A., para preparar candidatos a esctitu

li
.

rarros contratados do reierido Banco.

I, As inscrições no Curso encerrer-se-Bo no dia 9 de

í setembro próximo.

t Com exceção de Dactilografia, lecionam-se todas
as matérias: Português, Francês, Inglês, Aritmética

f. e Contabilidade Bancária.:

� comp��:a�� �:I��!;��� O CONCURSO: l8 anos

Espera-se a queda de Metz e Nanci
LONDRES, 8 (U. P.) -- As tropas aliadas acham-se pou

cos kms. ao norte de Metz, perto do Mosela, declara oficial
mente o Q. G. Aliado. Um correspondente junto ao exército de
Patton acrescenta a essa informação oficial que durante as

últimas quarenta e oito horas uma torrente incessante de tan- .

Grend. Tônico f
-

h dques e artilharia pesada norte-americana está chegando elo OI C ama o
oeste ao longo do Mosela. Parte dos tanques já atravessaram Supremo Comando Aliado, 10

C rio em quatro ou mais cabeças-ele-ponte, no setor de Nanci e Concurso Madri, 8 (U. P.) - Anuncia- -u.e. Forças aliados entraram em
se autorisadamente que o em Osteride e Niuport tendo encontrado

1\,1 etz, e acredita-se que os alemães terão de abandonar ambas

Ad
_

,-

U
baixado!' alemão, Dieckoff', dei- essas cidades inte,ramEnte aban

� c:�:���_12!!_P!�:����_:�!:0!:�:.- .. --- ........... • __ --
anelro xou esta capital, ontem, com

danadas.

Sõt--Fre: -i5-Ê�C·Â:� A'·VíSiii-d·ê�tleÓêh- hCf:::;r:��:O;i��:� d���!��do.pe� �:�r��ou�B�:;��'a���s u���e���; al����r::'tti� ·����·;iCl�sd:��=o;��
TARRO E

.

NAO L d 8 (U P) O'
concurso para preenchlmento dos'�d o· o', I!:?. derosos f - , ...

on. res, ...
- CO- lugares de Ajudante de despachanté I ? governo a emao, o qual con- � or1llaçoes aereas rru rn iqo s

d d h 1 d d 1 t
se estão aproximando do ocidenb

" munlca O oe oJe reve a que. aduaneiro terá início. hoje. às 14 VI ava O IP orna a a apresen- do Reich.

OUVE BEM? as fôrças aliadas, avançando hor,?s. na secção de expediente da tar-se na capital do Reich. Díe-
ao longo do rio Mosa vindas Alfar;dega c.am, �s provas de_por. ckoff viajou de avião e foi L d '10 U

H
- '. � tugues e ontmetxca' Amanha. do h d

A

on res. _-.P . A Rádio Fr-on-

O aturdimento, provocado pelo de uy, est�? a poucos quílô- mingo, às 8 horas, prosseguilâo as aCOlnpar: a o de su� esposa e ce acaba de anunciar que os ale

catarro, é muito incômodo e abor- metros de Líege. des�o matéria e contabilidade. [conselheiro da embaixada, sr. mães evacuaram Praga, subúrbio

reeido. As pessoas que não ouvem A banca organizadoro está cons.. Kemp.
de Varsóvia. sobre a margem or i-

b f d bid Se V. S. comprar os nossos t't'd I 't'
.

S'l"
ental do Vistula. A informação

o�l�ld;�l� �a����m ed:u��u:df�le��� tecidas, ficará satisfeito, por-�.:r�:eBP�eoSOli::ci:1a u.:a;��� Fr�d�� I Farml..(iâ-cs-e----
....

p--I
....

a
....

-n---I-a�o deixa crer que os exércitos russos

t '1" H k t t
estão atacando violentamente na

catarral, encontram pron o a lV10 que inegavelmente, mante- rICO ac er , respec rvcrneri e. pre- E t' h
-

d f
tomando PARMINT _ o remédio sidente e secretário; servindo

como,Fa/ �r';1 Êman a e plantão a rente da capital polonesa.

realmente eficaz no tratamento da mos um estoque completo e examinadoras Virgília Monteiro. hm. c,la speronço , na rua Con-
_. --_._-,

afecção catarral. Pela sua ação original, a preços acessíveís. Jesé de Oliveira Neto e Evandro
sel ��O_.:v:c:f::�. ... •

Comprar na CASA MISCE

tonificante, Parmint reduz a infla- Loja das Casemiras, rua Cons. Marc;rues da S�lva; e,. na qualidade .'ã nâõhp·õ·dem··-u.�- LANEA é saber economizar.

mação do ouvido médio, causadora Mafra 8-A de flscal. ZUrl SeguI da Cunha. • _
'

i�n��:���', E c��:�ez o�li':��ili�do� D-e
..-8.,:.._a"".:"u�..-I:l-

..

e&-
...

&e·
.....

-6-1.-a
....

u-·
..

d-- ce�,s nc::��t�a��:Ci�tv:.ra���mPh::� U�!�:o�� (D. P.) _ Informa:,Falso médico
nos ouvidos e a dor de cabeça, e r a�tes do InICIO dos trQbalho�. n:u- cões cheo'adas do t· t
desaparecem gradualmente o aturdi-, . I mdos apenas de caneta bntell'O • b con Inen e

.

menta c a dificuldade de ouvir. Pans, 9 (U P.) - ConfIr- - �"_':'_"'n"."':-""·""'h"_�"""""�· europeu, dignas de inteira fé I RlO,9 (E.) - Rubem Tl'a ..

Parmint é obtido em qualquer far- mando o atentado contra o ge- Ftelmes so"bre O revelam que os alemães já nã� ll10?-t,. diretor geral da Super
múcia ou' drogaria. neral Giraud, anunciado em podem utilizar a ferrovia Plaj-I Qmnuca Ltda., na rua São LOH-

HtJrd���en�e c!�!��� edeZ(<:��ld.�� princípio como acidente que "mazonas Belgrado. renço n. 240, ehl Niterói, foi

nos ouvidos, farão bem expé\--imen- se verificou em Mazagran, De J:l �__..__,_ ..............................-_� I preso pela polícia da capital

tunda Parmint. Gaulle enviou-lhe '!lm teJegra- Rio, 8 (A: N.) -- Prosse� MEN0R de 16 �n?s, comple-I fluminense pOl" exercer a ·falsa
" ma, concebido nos seg'uintes guem ativamente os trabalhos Imentansta e dactllogT<:1fo. rfe- i medicina, sendo apreendidas
Para Aimini terl1}0s: "Sinto.�rand:e �in,d�g-:,de fi�magem sob a dir�ç.ão de!l'e�·e,-�.e palra trab�I1��l�:,:el:l CS-!Vál'iaS receitas por êle assina-

e. Plstoia naçao e ordeneI ImedIata.'? 111-,Roullen do documentano de I
cntOl 10_ ou casa con,elCl(l·. Ir.- das. O falso médico, que avia-

Roma, 8 (D. P.) - Continua vest.igações e sanções cabh"eis.llonga metragem: "O Amazo-! fOl'maçoes e111 nossa Gerência. va as aludidas receitas na Su

encarniçada a batalha de Ri- O g'eneral Catroux está à sua nas aos olhos do mundo", que:0
.......·----....· ...............,......·,...................--., per Química, está resporidendo

mini, tendo as unidades do disposição para assegurar ;seu :focalizará aspéctos históricos e! ocuparam a a processo.

Oitavo Exército chegado a me- regresso à França, qnando isso :econômi·cos do grande Estado.'
f

•

nos de 7 kms. da cidade. No se- for seu desêjo ou sua saúde, o Dentro de breves semanas, se- rontelra
,._t"-"'-._,..._.....-OW..?'.......-....._....·VO........_-_..,.,...."".....,.......I'I..._......_""'_.....__.....-...,.................._-'-"'_-..oJ'OJ....

tOl' ocidental da frente italiana permita. Na ocasião em q1..ie as! guirá para Manáus uma cara- 'Londr'ef', (I ('U'. P.·) Os dDra• JOSEfiNA SCHWEIDSOH
, ' A I •

d h t I d t' b
>0 V

• e regresso de sua via.
O quinto exército esta a tres I tropas aba as c egam a :Me z, I

vana e ecnicos, que, so a guerrilheiros gregos ocuparam
kms. do importante centro de envio-lhe meus melhorrs votos 'chefia de Raul, irá filmar as- t d f t'

gem, reassumiu sua

comunicações de Pistoia. Ip(l): .seu restabelecimento." !péctos regionais amazônicos.
o a u_. l'��_el�:a... �r�co_�ll·ca. __ ' __ .__ clí�,���:.__

Florlanõpolis, Setembro de 1944

de vez em quando, com novas idéias e novos planos, a propaganda
de sua firma, para que os bons neg6çios continuem aparecendo.

9 de

- uma

Ilílil :rt!11Jii PROPAGANDA

- ,oferece aos seus clientes
propaganda sempre diferente e moderna

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho CreasRtadl
"SILVEIRA"

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E t R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Lr,nlires. 9 EU, P.] .. Ontem. as

cidades de Liegs. Ostende. Dixmude
e Bourq-Leôpold , tôdas na Bélgica,
foram ocupodcs pelos aliado.s.

,

J. COSTA MIELLMANN
, (Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de, Constru�ão

I Projet0S, Orçamento.r-', Adminh fração
Rua Esteves Ju nior. 168. - Fone 733

,

FLORIAN6pOLIS �
�

•
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