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19.300 prisioneiros de uma só liez .:!,:!
LONDRES, �l (U. P.) 19.300 HOMENS DA "(,WEHMACHT�' FORAM APRISIONADOS, DE UMA Só VEZ, NA FRANÇAl \ t.;

É O QUE AFn�MA O COMUNICADO ALIADO DE HOJE, NOTICIANDO UMA RENDIÇÃO, EM MASSA, DE TROPtS ALEMÃS
SOB O COMANDO DO GENERAL· ELSTER, AO SUt DO RIO LOIRE.

Caruso será
executado
R'Oma, 22 (U. P.) - Ocche

to, o secretário do chefe de P0-
I

lícía de Roma, teve melhor ser
te do que êste, pois foi conde
nado a 20 anos de prisão, em
bora o promotor também pe
disse a sua morte, Caruso, (J

chefe de polícia, será executi
do hoje, cedo, por isso que não

poderá apelar, como réu, que
é, de rime fascista, para o Gu·

premo Tribunal.

o
'Govorov vai
com Pernas
Moscou, 22 (U, P,) - Reve

lou-se hoje, em Moscou, que o

general Govorov, que persegue
os alemães na Estônia, está
sendo auxiliado por um corpo
de exército daquele país. Seu
comandante é o general esto
niano Pernas. Acredita-se que,
com o auxílio de Pernas, pode-

Irão os russos evitar uma reti
rada relâmpago da "Werhma
cht" nos Estados Bálticos,

o n.\ I� A�TWO "iÁ.RIO UE SANTA CATA RJ� A

�roprietário f Diretor-Ier�ntf ALTINO fLORES

Anú XXX ,
-----

Pela valentia dos Brasileiros
I H. 9203florianópolis-Sexta-feira,22 de Setembro de 194.4

forte resistência na Holanda Um prOblema
LONDRES, 21 CU. P.) - Não há ainda confirmação ofi-

1-cial ela noticia de que as fôrças aliadas teriam capturado írn- para os a emaes
portante ponte sôbre o rio Waal, conseguindo, assim. avançar, .

para fazer junção com as unidades de infantaria aérea isoladas _ Londres_; �1, (U, P.) - A J uu

na região de Aruhern. Essa infonnação foi c1ad3; em radícgra- ç�o das fOlC�S .t�r,l�est�es 3.1�a ..

mas recebidos elo fronte, já na tarde de hoje, E certo que os das ��m a gu�Il11çaO Cle. p�Ia
alemães

í

ncumbidos de defender as importantíssimas pontes qu�dL:,tas na ilha de Arnhem

de Holanda estão recebendo conr.ínuos reforços das tropas na- esta sendo
.

esperada a q�al ..
zistas encerradas no grande bolsão holandês e que conseguem I

q?er mo:nent�, em c�nseql:e�;"
infiltrar-se através das linhas al i::l das, Cien�es :1,� (ju,e especial- i�;� d.� tla�ess1� �� RlO

.

waei.

mente a perda das pont.es sôbre o Reno slg1l1fl('ana pratlca- ItCa1a aSds�m � e1, a1,mnhals st�ma.

',_ '. 1
.

t ro a em 1recao a I a lêO'-
mente uma mvasao da Alemanha em grande esea a, os naZIS as

f" d
' -t· 'd d .""

ofcl'pcem aI í uma das resi.stências mais encarniçadas em grande ne

t' cUJ.a �x 1 em; a e s� ,e�1"1f'''caIa ele tôcla a guerra. l\[as a informação contida no COllluni- �on�.� h
JUs �n�� e ta \su es�e

r'arl0 alpmão de ho]'e ode (lUf'. a di\ri.são de. infantaria aérea bl'i-, e 1111 _em, n l.enba1m agOdla,. ., . _., ,.. ,.' os a emaes um pro ellla . e
tânica lla zona de Al'11hem fora. ljUasl totall1le\]lt(� alllqllllada, d'f' iI 1

_.

'd
,

_.

1 . ". • 1
1 1C so uçao, como seja [) , e

llal cce, ]\elo menos, oastante exag,el ae a.
prevenir a invasão do Reich

P' ,-
"

tA. pelo flanco holandês da linha

ara encoraJar a reSlS encla ..... Siegfried, ou a ruptura dessa

I"'''''I''�('')I 'l'() .).) «(' 1') __ \ emissorl "VÚ1'('n� Al'lllHdll>; l?esma li�ha mais ao sul, na
...., " • l,I • -- . o. ,.

_"
. '> 8,Tea de Alx-Ia-Chapelle onde

_:\14;Uliis" transmitiu ti s(-I!!'uin!c i'nla'-:l�o de 11m l'(lJ'ttl-,V�Z �o 'atacam o rimeiro e o' tercei
t'x('rdto JlUl'll (ts sold:Hlos no lpmtl':

o.A ])111an'� rend Iça o Ut10

I 1'0 exército� americanos, Em
deH' ('xistit' 110 Il�SS() \'otnhulnrio. na ))re�Pllt,e. ra.se ,rln.!:!.'u,er�'a. qualquer hipótese, devem os

0.
s soltla(�os 1IlellllleS, qu .. se J'('nd('J�1 ('OUI

ISll.alS ,l�.ma�, 3md,\ �ll.: ja.le..mães.
deslocar numerosos

iadas, san homens i'iem umH pnt'tJ(:u)1I l�e. 110m .1. (,llllílrndas1 reforcos para as zonas ameaca
e ..tais (,ollsdentes ida v ...'(llHleirn í'Itunt;�w! ,� .. tamos lutantlll

das tarefa nada fácil quando
(�lll dl'i'esll das nossa,!'> mlllhe)'�s, do� �ossos .hlho�, (�()S nosl':,os out�'os reforços faze� tanta
lares, 110 uosso solo. ']lIas 11 retirada .e unpossJyel. },st.lJIIOS llgU- falta para deter no léste os
l'a lutando 4'lU solo alemã.. e ãl,'auços llli�dos devem 8(11"_deti: exércitos russos.'

"

dos� (·ust.e o (IUe ('ustar. "esta !toJ'll' de ,IJCl'Jg'o supremo, uao ]ta

mn is nellhuJlw difel'eueu entr() o fronte e II retag'lIlu·da. Uen
tI'O ()o solo pátrio, t1ez'f\llãS (le milhares de pessoas estão ('u

'Ululn tl'iueheil'HS 1'31'n a (leleSa; l'(l!'iStlS f81tns estão Rendo }o

üullls ('OIll soltlndos de. reserva ,410 exú'(·iío. Holrlnllos alf'mães!
(ien>is olhlll' II situacão (·lal'll.lIlente e (�omj)rNm(ler que St) 08

�oyiHkos e s ..us alhldos del'l'otal'i'm li Alemanha. fi('aJ'pÍs em

l'Iituurâo d(.\ suieillas. ,\s ptlt(·ndll!' inilHig'�s estão l'(�s(lh·iflns a

.dlll' Ihl'(l curso ii SUll l'llha (�(illt.rn n Alemflll}ul., e o ('omnndo

slniHj('o jil luncou o estribilho: - "As mulhcl'('S nlemiís são

)'HSlSa, pre�fi" _: estribilho êl'lse diti!2,'ido }lOS exércitos (IUe se

lu'ha UI lias Inmteiras do H,ekh. Os llliatlos IIU(,J'f'l1l il(·smcm.

brnl' o H,e.iclI. f�les (lucrem co1om)]' nossa llíl�ão (lJII esül(l0 Ile

�}s('r�Hirlão, do (fItaI jámais sa.iamos. }.J(:'llIhl'ai-H)S ainda (h� II'W

não tl.,iXQl'âo qlle já mais nos :rel'ltabeleçemos, secluer lig'eira.
m.nteP�,�,

LONDRljjS, 21 (C. P.) � A rádio italiana, controlad« pe
los aliados, anunciou hoje () general Mark Clarck, comandante
em chefe elo Quinto Exército, snviou uma mensagem no general
Mascarenhas de Morais, comandante da Fôrça Expedicionária.
Brasileira. congratulando-se pela firmeza e pelo espírito <:0111-

bativos elos soldados brasileiros cm seu batismo de fogo no

teatro de gnerra da Europa.

:.\fONTEVIDÉU, 2:2 (li. P.) - O jornal "EI País
"

enaltece
:;, ação das fôrças axpedtcionáilas braslletras nos campos ele

c-ombate, dizendo: "Outra não poderia ser a ação de uma raça
viril, que marchou em defesa dos pr lncípíos em que se f'unda

sua c-rença. A democracia (leve a êsses soldados sempiterna
gratidão" .

No. setor dos Brasileiros
nO:\I.\� 22'1r. I'.) - ,·�o tra nseurso de 11m ,lin (te Iutensa

tll\ lutn, as tJ'O]HIS do Quinto Exércíto amptíura m li hl'l'ella ;l.11

Ilnha (;óticil e estão-se �1J}l'(lXiIl1H,IHlo da cidade de Fiel'ellzllo

la" - declara (I {'.ol1Hl1li('at.!o 41e hoje. É nesse íojPÍOI' (flW estão

utunudo, [untamente com as tropas nmorfcnuns, sulú'Ícanns ('

judianus, as f(n't;as 111'11 sileÍl'as.

Os lt�!�s2tl�!r�� __��,���sd�all�'�' g����!�rr� I
r-ano e-stão }utando atualmente pela posse de Santa Lúcia, (121onde poderão ameaçar os alemaes que se enc'ontl'am 110 rlr-s

f ilade iro de Futa, baluarte dá 1 in ha Gótica, en tre F'lo ren ça e

Bolou lia. No setor costeiro, o quinto exército atingiu os a1T8-

dres de Pietrasanta, a f) kms. de Camajore, que os brasileiros

conquistaram ontem,

o sr. Caffery ,80atos alemães
I m·VI'()('O(;}[Q, 21 (r. P.) - A ngêneta nNB diz: "(;hUl'"

I ehiIJ 111l1·tiU para 3[OS('Oll, Iuiedlatumente após a conferência
'Ü(' Qnt>ht'e" llfim-tl4' se encontrar eorn Staltn - dizem '�Olltf'S
,

ern íntimo contacto ('01)1 fi emhalxuda (lo)'; Estados Unidos em

Lishou, A notícía (Ih ulgada pelas agêucías norte-amertcanns
,Ie Inrorrnuçõ .. s jOl'lIulí:-.ti(·us, seg'lIndo a 111UlI Uhurchtll se e�

tada submetendo H uma estação d(' cura 110 Canadá t; consi
derada como não correspondente ílJOS fatos". (De fonte arladu,
não há, até êsh' momento, nenhuma confirmarão da nota da
ag'êllda lIazistu).·

•

LONDRES, 22 (U. P,) - A fronteira alemã foi atravessa
da em mais '11lll ponto pelas tropas do Primeiro Exército nOl"te
americano. Vindas da Holanda meridional, as fôrças .aliadas
nanspllseram a linha divisória em Scharpeinzeel, 18 kms. ao
norte de Aix-la-Chapelle, Pesado fogo de artilharia alemão
não conseguiu impedir es,ta nova i,nvasão. Ao todo, a fronteira
do Reich está agora transposta em 5 pontos principais, pelo
Pl'i meiJ'o Exército, a saber: "Em Seharpen Zeel, ao norte de
Aix-la-Chapelle; segu'ndo, ao léste de Aix-la-Chapelle, onde se

luta ainda pela posse de S.tolberg; te'rc�iTo, perto de Hofen, a
nordeste de Malmedy: quarto, a noroeste ele Prüm; e quinto,
&0 noroeste, de Treves,

D::nt�r!!��;�I�:a II ��h��������� 2�!���� ma���:��!���!��e��f:
Doenças das crianças de o (lIa da lIlvasao, que hOJe se e;alcula estar um mês adianta-

Laborat6rio de Análises

I
da. A no.tída foi

il'.rac1iada
de París pela rede de emissoras no'1'-

, .

clínicas.
.

te-amel'icanas, assinalando-se que êste mag;nHico resultado,
C�ndstU�lor!lOl� ruad Fechpc S,;h. do ponto-de-vist.a tático, apresenta também os seus pToblemàs
rnl . LJ a �os a asa.a. O· .,

raiso1. das 10.30 ás IZ e dos lJara O traçado elos planos es'pec1ficos, que devem acoTI1.'panhal'
15 ô.s 18 hs,

'

() ritmo fnlminante dos avanços aliados. Nessa mesma trans-
Residência: rua Visc, de Ouro missão, informou-se que o estado de saúde de Eisenhower é

Preto. 64. l' 1 t. I" l' d t'
.

Fone: 169 rmonuall iO]e exce ·el11, e e q:le o gener� 18S1mo a la o es, a ansIOSO para,
==== ..,_

'aiílsestar o golpe flpal da a'tjnbulada "Wehrmaoth" �

sôbre Churchill

ft Finlândia mole»•. �

o sr. Jefferson Cal
fery, que duren te alguns
anos exerceu o cargo de
erabeixa do r dos EE UU,
no Rio de Janeiro, co.n
tribuindo de maneira
excepcional oera o es

treitamente dos laços de
sm izade entre Setl país
e o nosso, acaba de ser

transferido para igual
posto, em Pnr is
Para substitui lo,

faz «corpo
MOSCOU, 2l (U, P,) - A imprensa russa censura acer

bamente o govêruo finlandês, dizeudo que nada têm feito para
desarmar as tropas germânicas, o que poderá obrigar os sovié
t icos, de �('ôrdo (;0111 os tênnos do armistício, a enviar fôrças
para executar tal tarefa. Um dos' jornais de Moscou vai mais
Iomge, afinnando que, ao invés de desarmar os alemães, os fin
landeses os est.ão assistindo em sua retirada. Essa assistência,
qué os finlandeses estariam prestando aos alemães, para a sua

retirada em melem, foi confirmada, aliás, pela emissora de Ber
lim.

Os' restos de 30 divisões
no'

Rio, virá o embaixador
que estava Junto ao go,
vêrno de Lisboa.

:\íOSC'OC, 21 (U. P.) . - Visto que os russos romperam as

defesas inimigas numa frente do mais de ;300 kms., entre o

golfo da F'lnlândia e os arredores de Riga, continuam a recuar

(JS remanescentes de 30 di visões nazistas. Aímda continuam os

alemães de posse de estreito corredor ele escape ao longo da
oosta báltica e elo porto de 'I'al lln ou Reval para uma tentativa
de evacuação por via marítima; mas o corredor de Riga já es

tá sob o fogo da artilharia pesada. Quanto ao porto de Tallin,
.acha-se agora mais que nunca sob a ameaça direta dos rUSqOS,
já estahelecidos no norte do golfo da Finlândia, em virtude' do
arm ístící o fimo- russo.

Cinco furos
J'

na fronteira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADO Sexta.feiral 2� dé SeteMbro de t944
I d •#57 rmnmnrmnmrm.& J r bJ J1 111

"LIRA TENIS CLUBE" SETEMBRO: ,DIA 23, SABADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM EtEIÇÃO DA
RAINHA DE1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

Despesas de guerra na Grã-Bretanha
Londres. (Especial do B. I'�.' sidade. Durante o período fi

�.) - As despesas de guerra nanceíro de 1943-1944, não
na nrã-Bl'eUmba ultrapassa- menos de 70 por cento da re

rarn, durante a últ.ima semana, ceita nacional - 3.172.000.000
a quantia de 13.000.000 libra" libras -_ foi registado na

ru-/;)01' dia. o que representa um brica "Despesas de Guerra",
aumento sôbre às 12.098.000 percentagem essa expressa na

libras registadas na semana Quantia de 5.782.000.000.000 li-I
antcr ior. A cifra atual, entre- bras. No corrente ano, ades-I
\.iUlr�, não constitue ainda um p�ito da ligeira baixa ��u.al so-I; P('OH] de despesas com o es- f'rida pelas despesas d iárias de •

.i',)N;O bélico britânico di":''!'Í&1, �'uPlTa, a quantia de ;
·1·(·O�·tl esse, que foi assinaladof5.937.000.000 libras, ou sejam!
',() ano de 19·í:�, quando foi 126 libras por cabeça, foi reser-]
, ,ingida a despesa diária de vada para o fim de que se tra-li r;.ooo.OüO libras. O que estes ILa. As cifras acima menciona
:·i.tOS acentuam é que, mesmo Idas exprimem a det.ertuln açâo i
t.enrlo a vitória à vista, o estôr- �ossuida pelo povo br.itânico I
('�) de' guerra na Grã-Bretanha I de manter o seu esforço bélico:
foi mantido ininterruptamente ;,otal até () momento final da I
,0 sem diminuição da sua ínten- vitória. I
"''''�-__J'"_""",.""_-"",,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,�-��,,,,� }

Agência Geral Transporte de Cargas I
• .1

.

Comunico aos snr s. comerciantes e demais interessados
que c transporte de cargas corrinua sendo feito. semanalmente,
t' com regularidade. para: TUBARÃO. BRAÇO DO NORTE.
ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS. CAMPOS
NOVOS e jOAÇABA. IAceitam-se viagens diretas a CURITIBA e PORTO
ALEGRE.

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End. Telg. ·DAVILA·' Telefone 1.677
CONFERENCIA DE GUERRA NO PACIFICO - No Hawai o presidente Roosevelt
comenta as boas notícias da guerra no PacífIco com o general Douglas Mac

Ar tb ur , a (esquerda) chefe supremo das Iôrçee das Nações �l1idas no s�doeste
do Pacífico e o almirante Ches ter W. Nirnit z , chefe das fôrças navaIS ame·

ricanas no 'Pacífico. A recente ocupação de Guan .. Saipan e Tinian, nas Ma·

rianas, com o isolamento das fôrças japonesas na Nova Guiné, colocp.ram os
.

Estados Unidos em situação vantajosa para lançar nova e poderosa campanha
contra o Japão. (Fóto da Inter-Americana).

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amaJlhi .erA a ._ pre1el1«a

I...."'... .. .."lo.Ala • MtraJl,l1;etras - Homeopatbul _ pCll'tmlulrfq _
Art11i0ll de borracha.

I'''�'''''''''_ • oxata obllerYl.Dcla ao �t1Larte ..._

Chegaram
Os novos e já conhecidos

medicamentos de grande su

cesso no combate da :'lJ.alaria.
Sesorlua, -e111 gotas - 'I'aule

I :Unlaria, pastilhas.
-- Os mais

-I enérgicos remédios no cornba-
'te da Malária sezões, i nipalu
dísmo e tôdas as febres inter
mitentes. Tu-atamento c:0111p1e
to. Benefieia os órgãos afet.a-

I dos: Baço e lig'ildo sem produ
zir intoxicação.
Sanaopil - O grande remé

Jio elos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

verminose no intestlmo, os

I quais produzem anemia, caque

I xia, perturbações intestinais,

I palidez, inchações e gostos

I
pervertidos. Produz sangue no-

vo e vigoroso, tendo ânimo

I
para o trabalho e alegria na

vida.
]'ril'ião {te ventre - Não use

mais purgantes. 'I'rate-se com

'I'ablelaxo, pequenas pastilhas
que beneficiam o €s.tôll.lago, in
testíno e Iigarlo.
Nas Farmácias e Drogarias

da Capital e interior do Esta
do.
Para as demais íurormaçõea

de pedidos, preços e condíçôes

I de vendas com desconto à vis
ta e a prazo, escrever para

.' (' Caixa. Postal, 185, F'lorrauópo-
' ... •· .. 11·IS.

'��,�.�������������-���"

�.

� COMPANIDA "AUANÇA DA BAtA"
� Fundada em 1870 -- Séde: B A I A
� [NCENDlOS E TRANSPORTES
c' CB.plta.1 • ['�8erY8..1

<
f

;,

1
�
�
<
r,

�
�

i
--���-.......

.......................... , ...... Cri
Clfr do balanço de leU:

Responsabllldao.,. . .. '" ' Cr' •.999.477,l5oo,1I!!
Receita

. _ . . . . .. Cr' 70.681.048,20
Ativo .. " Cr' 105.961.917.-70
Sinlstros pagos n08 ültímos 10 ano. . , , Cr' 64.986.957,20
R.esponsabllidades .... .... .... . _ . , .• , : CrI 76.786.401.1100,20
Bens de raiz (prédlos e terrenos) . ,... CrI 23.742.657,44

OIFtETORES: - Dr. Pamtüo d'lJItn Frelre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sé e Anisio Massorra.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULT;..OO O POPU
Agências e sub-agêncías em todo o território nacíonar. - Sucur8ll.l no

Ur-uguát. Reguladores de avarias nas prmcípaís cidades da AJn6rlca, Europa
• 4.frlca. LI: R DE.PURA TlVO

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\-1 P O S L O B O & C J A. - Rua Felipe Scbmldt, n. 3'
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. 'I'elegr, "ALIANÇA"
SUB,AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LACES E RIO DO SUL

DO SANCUE

A ilFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
o E�.lômagn, OI<

('fl beça, Dôrp.�
Queda do Ca·

o Fígado, o Baço, o coração
PUlmões ti Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo, Ct'gueira.
belo, Anemia, e Abortos
ln: Ienstvo 80 organismo, t\grlldável corno li c

ô

r.

O ELIXIR 914 está Iipl'(,VI:l;-!o pelo D. N, S. P.
C"IJlO HllxiliaT 00 trate m ento da strtus e Re u-
metismn da mp!HDIl origem.' _

VAliOSAS OPINIOES
O ELIXiR «91ft), dada a sua Atasto que apliquei muitas

base, á ótimo auxiliar do Ira' vezes o ELIXiR «91 fi» obtende
lamento da SilUis nrinclnelmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via bo- no trrtamente da Silílis.
cal é a úníca nussível,

� (a) Dr. Benedito ·I'alosã. ra) Dr. Rafael Bartoletil

i ._-

�'#.���?
----------------------------.----------�-----------------

.",... __
.....:H..u,.., ),;__ ....

.

, I
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FO L E, em agosto: 443
_. .__ • __ ·'r

•

JJ1I�,� CELÂNEA
a rua Conselheiro Mafra, 9
(t\ S II se. LIMA" )

do
---_._--_. __._-

(A

C L
...

muoou-se

L
para

A

.

-l 'fôda a precaucão com êles! Número

Emmanuel (ievaercl e Djná

I Chung-Kíng, 21 (SIC) - I:r:terrogado quanto ao r:_onto de Ano

Mendonça (ievaerd ��sta ofic.ial da China sôbre � ocupa�ã? �ilitar do �apa� pelas Semestre
participam a seus po rerrtes torças aliadas, O sr. H. C. Líang, Ministro de Infolmaço�s, : Trimestre
e conhecidos o nascimento um dos três porta-vozes do Govêrno, declarou, em entrevista a

de seu filhinho lmrrrensa: "A China está de acôrdo com o Presidente 'Roose-
Nesta dato. decorre o aniver.sário VlrOR ...ALEXAHDRE velt quanto à necessidade de ocupação militar do Japão"..Edo nosso distinto conterrâneo sr.

I t ddr. Sáulo Ramos. presentemente Fpolis .. 18-9-44 salientou: "Como tão bem disse o Presidente, em recen e lS- Os originais, mesmo não publl-
na Capito.l Federal.

I
curso pelo rádio, não se pode confiar na palavra de honra, do cados, não serão devolvidos.

3 V· - 1
Japão; é, pois, essencial que à sua derrota su.ceda .�m pen0ct.0Nascimentos: ---��

de ocupação militar aliada, de modo a garantir a f:CeI execuçao ,-\ direção não se responsabiliza
Em festas se encontra o lar do Onde boi vale das condições que lhe torem impostas, sendo o desarmamento pejos conceitos emitidos nos

nosso prezado conter�aneo sr- Em
d.--heiro uma das mais importantes". Acrescentou ainda: "O desenvol- artigos assinadosmanuel Geve-scd, dadicodo te\egra ..

_ ,

tríbuid dÍistn do Cabo Submarino, pelo vimento do militarismo no Japao e a n UI o, em. gran .

e p�r-I -------

nascimento de seu filhinho Vítor Rio, 20 (A. N.) - Na cidade te, ao mito japonês da invencibilidade das fôrças ímperíaís Ja- A comissao de
Alexandre. da Formiga, que é o centro das ponesas, as quais, em tôda a história do Impé�'io Insular, ja- controle

..,._._.. mais prósperas regiões pecuá- mais con.heceram uma derro�a. O,melhor caminhe, por.tanto, Estocolmo, 20 (U. P,) _ In-Eníermos t rias do Estado de Minas, foi para abrir os olhos do povo japones ao� horrores e r�,all�ades formações tídedtgmas de Hel-Foi submetida a melindrosd in- realizada recentemente impor- sados, porém devemos procurar suporta-los com_ pacI.enCla e
sinki dizem que já ontem àtervençêio cirúrgica, na Casa de

tante transação de gado segun-
- ,

d struír aquele mito pela ocupacao aliada da dSolide S. Sebastiao, a sra. d. Lo· porçao,. sel�a, e
_ .... .. ; . ,,'

'- noite chegou: ínespera a�e��
rena Carvalho, espôsa do rioaso co- do comunicado recebido pelo :eu, ate agola, nao ínvadido território .

te, por via aerea, a comlssao
lega jornalista Tito Carvalho, Eun- Ministério da Agnícultura. Com

f
-

d t-d de controle russa, que ocupoucionário do D. �. 1.. r. O sr,

dr'l efeito, o sr

..
Osvaldo Reis, St,ar a.�(� �.I )

e� IOllfOI'_'1
imediatamente todo o hotel noRoldão Consom Eoí o operudo e.

adiantado fazendeiro em Cam- �Ia_dll, _1. (C l
.: )

. S O t· t' centro daquela cidade. Da 00-achando-se a enferma com seriar
. . . J 1 I f Dr en IS a

'c .1

veis melhoras. po Belo, adquiriu ali 111 re- m�çoe.s aqui �"ece »r as (a lon-.. II
missão, que estabelecerá íme-I produtores de raça Gír, de pro- tell'� Ital?-s;uça dizem que

. � dlatamente sucursais em todo

O general dr Le priedade do sr. Francisco Nu- governo tantoche de Mussolini Faço qualquer sistema de .
.

fazem parte alzuns'

d ·t' ti CY' '1' t árí do o pais, I:>-. nes Rodrigues, pela importan- e t,:e o am �bO sec e. allO Dentaduras, Pontes em membros britânicos, mas, ne-

Dante" cia de 6 milhões de cruzeiros. Partldo Fasclsta� �cllllle Sta- ouro ou Palacríl, cons�rto nhum llorte-americ�no. Todo oU racce. O outrora m.tlmo colabo- dentaduras em 2 horas I tráfeO"o para a Finlândia está.Rio, 20 (A. N.) - Via aérea, Dois objetivoS rador do ,( duce" foi encerra_do apenas. Serviço r ápido e seDd; severamente controladoseguiu hoje para São Paulo o bombardeados num campo de conC'.entraçao. garantido. Preços módicos. e a navegação completamentegeneral doutor Aristid� �e -,----.- ---- -----

Chamado por obséquio suspensa.Da11lt�c, médico do exercIto. Londres, 20 (U. P.) _ O ser- A partir de 139 cruzeiros,
para Constantino Serratine

frances, que. se_ encont�a no
.viço de notícias do Ministériú fendemos cortes de casemiras

Rua Duarte Schutel, 9.

:���!:ale�em�:��le�s���If�l �� I g�r��'o:e�:r:�f�s� ��:m::�- ���2!���:�:_e::_.:'::�� h U ---------� �:ee_ Dr. Alcides Oliveira
govêrno da .�rança. Aco�P�-ldiZ: "O tempo estava claro sôo
nha-o o caplta? de mar e,guel- bre o Ruhr e ambos os objeti
ra Gayral, adIdo naval a em-

vos foram fortemente detendi
baixada da França, nesta ca-

dos pelo fogo anti-aéreo e pe
pital. 10's caças: Ryedt e München-

do dl-a
Gladbach importantes centros

santo ferroviários. Duas estradas dE

ferro, uma vindo de Aachen E
�

•

"'''''í,'õ�. o11-tra de Colônia, unem-se em i
Santc Tomáz de Vlllanova, Ryedt antes de correrem para

Bispo I München-Gladbach, onde es-

Tomo.z nasceu no. dioceie de tabelece ligação com a estl'ada
Toledo, em Espanha_: �m 1488, principal do Ruhr à Holanda.
Tendo pais ótimos nao e de �d. Ryed!t também dispõe de pá.mirar que ,ne desde menmo

t' d· rt '2 500

I
se distinguis!113 por sua vida oristã lOS_capazes 'e compo aI .

Desde muito cedo mostr01.l uma vagoes cada 24 haras.
singular misericórdia para com ---.

.

os pobres. Não raras vezes tirou Frutas nossas para
suas roupas para cobrir 08 p�- Duen'" s Airesbres. Era estudante de teologIa g ..,

em Sevilho.. quando por merte de

seu pai tornou.se ilenhor de uma

rica herança. Interrompeu seus

estudos. mas sàmente para ven

der todas as suas posses e dar o

dinheiro o.ssim obtido paro o sus·

tento de moças pobres. Concluido
o curso de teologia e ordenado
sacerdote, foi nomeado professor
da mesma universidade. Ele, en

h'etante, procurova coisa melhor.

Quis santificar'se amparado flor

uma regro. segura. Por isto, en·

trou no. ordem dos Agostinianos
no. qual se distinguiu por suas

virtudes, quer contO súbdito. quer
como superior. PodiQ ter sido ar

cebispo de Gro.nada; humilde, re·

Cusou. Pouco depois, porém, os

seull superiores eclesiásticos obri
garam·no a aceitar o. dignidade
episcopal na diocese de Valência.
Não mudando nada nó seu modo

'.

de viver frugalmente, empregou as

ricall rendas de seu bispado para
aliviar a sorte dos pobres, dando·
lhes tudo até a própria cama.

Morreu com 68 anos ,de idade.

Roma, 20 (U. P.) - O exér
ral da dívida u.m, trilhão fran
cito 'lwrte-americano anunciou
a chegada :para descarga dire
ta no cais de Marselha do pTi
meiro navio oargueiro desde
a libertação da cidade. O navio
atracou exatamente 16 dia�
depois que chegaram ao mes
mo po'mo 2 unidades de repa-

... * '*
, ração aliadas para iniciar a re-Finalmente. dom.ingo, simultaneamente, no Odeon e Imperial, construção. Os trabalhos des-a deliciosa comédia, em tecn icolor, com o delicios,)
sas unidades consUtue ve,rda-toque de Lubítsh:
deira façanha, devido às demo-

O diabo disse: - Não! lições feitas pelos n�zis:tas_ em.
Mars�lh�h'

. .' .

-'-"_'-- ;---.;..-��

r;:···�---::-:-i) Resfriad�I.�.��à SO��:Ji fri'd=��!"!!!!�
pescoço e peito. Actúa como tuna

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende v3Eores medicinaes, que ..
respiram. Corta a maioria dos resfrfa..

dos da noite para o di•.
:\"\'IG'��,\H'O"1

I

Decor-re hoj e ,) naf:o!í�io ,la srito;
Sornia Dn u x , fjlhu .Io .�t'. Jose
D<lu�{. co p i

í

n l iato , I
Os s rs , José Soares Glovon e I

Haroldo Glavon, ativos e concai- I
tuodos sócio," dE' conhecido escri
tório de representações, fazem
anos hoje .

A grita. Tná C 'I'e ive. comemora

hoje sou aniversário.

Fnz anos hoje (;1 sre.

Cunha Livramento.
Judite

o

Rio, 20 (A. N,) - A Divisãe
de Defesa Sanitária Vegetal dl
Ministério da Agricultura re,

cebeu do chefe do seu posto
em Santos, comunicação d{

que foram embarcados para
Buenos Ail'es, por aquele pOT·
to, na semana que findoU.
34.585 cachos .de bananas, 18f:
caixas de abacaxi e 14.568 dE

18Jranja. Adianta o chefe da
quela repartição que até o pre
sente mês já foram fornecidos
4.664 certificados para expor
tação,

Os tecidos da Loja das Ca
semiras distinguem-se pela ori
ginal padronagem e pelos pre
ços excepcionais. Visite-a sem

comprorr..,isso, na rua Cons,
Mafra, a�A,

CLUBE
Convocecâo

-"

Convoco, na Iorrnc ":'0 artigo 47 dos Estatutos, pelo pres��t�.t,,,dns os rnembr os efetivos do Conselho Deliberativo do Lira 'I'êrris
Clube Para a seasõ o or-d i ná r io a realizar. se no dia 24 do corrente
rn és , dcm+nqo , :lS 141.01'os, na séde social. a fim·de que o Conselho

Iproceda à elei"ão das membros da Diretoria Q do Conselho Fi�?al P?,
'0 o período de 1941-19,15 e delibere aôb re a proposta da Dl!'etorla
l«,fel'enlf> à nova fixnção do'; l'nensrdidades.

Flodonópnlis, 20 r:le setembro de 1944,

.João .José de Sousa Cabral
Presidente do Conselho

lO ESTADO
I

.

Diário vespertino

CARTAZES DO DIA

,

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 1;{

'I'el, 1022 - Cx. post al l:1G

HOJE 6a.teira HOJE

ARSINATUR!\8
Na Capital:

C('� 71l,1I0
40,Un
20,on
7,00
O,:iO

(lHE

Ana

Semestre
'I'rirnestre

�[ês

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

A's 7,30 horas:
PROGRAMA EXCEPCIONAL

exibição do tecnicolor com ,Betty Grablel
Montgomery e Jack Oakie:

Turbilhão
George

avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25,00

Ultima

Don Ameche e Joan Bennett na bela parada de elegância:

Cuidado com as saias!
A LUT A PELA EXISTENCIA (Na c )

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preç9s: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. 14 an08

Anúncios mediante contrato.

(lHE «(IMPERIAL))
A's 7.30 horas

William Boyd (HopaJeng Cessidy) e Russel Hayde num far
west el�tri7.ante, cheio de lutas, traições e emboscadas

peri!S o� as:

Ferradvra falai
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x!4)
Nacional Distribuição COOPERATIVA

O VELHO QUE DORMIU 100 ANOS (Desenho)
Preço: único 2,00· Imp. 14 anos

Cirurgião-Dentisla
Rua Vítor Meireles, 28

Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

Encomendas para
o clronl»

I Rio, 21 (A. N.) - A Cruz
Vermelha Brasileira já está or

ganizando um serviço especial
de "coHis-posteaux" destinado
ao rápido envio de encomendas
do Brasil p3lra nossos expedi
ci:onáJrios que estão no fronte,
de acôrdo com convencões in-
ternaciOnais.

•

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

Descarregando
eHI Marselha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
-�-�---�-----------------_._----

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso <te Aoerreteoamento e Longa Prãtíca no Rio de Janeiro
'�'''''''Ut;l'AI; - Peta manhA: diariamente dll810,3Càll12h.,àtardeexceptoaoll
"""",1"", das HI,30 As 18 horae - CONSULTóRIO: Rua JoAo PInto .. 1, IIObrado -

"''0"': 1.4111 - lf.e8Idêncla: Rna I're8ldent.e Coutinho, ,a.
----_._.- ---------�----------------

DR. SETTE GUSMÃO
CHEF'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "!\'ERftU RAi\�OS".
í'\,\'so de aperf'elçóamen to no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - r-;x esta
gi;jl io (ia Ir.st ituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
t'ld�J('.\ (mRA1, - DIAG"'óSTICO Pln�('oc]<J b 'rRA'l'1\_'UENTO ]<]SPECIAMZAnO

n.is DOENÇilS DO ,L\P,l]UlLHO RESPIHATúRIO.
C(\NSl'f T.\S: Diàl'iamente. das J às tl horas. CO:-.1Sl;LTóRrO: Rua Vítor Meireles, 18.

RESIDP:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Tel. 742 .

DR. MARIO
. _ ... - --. -- ._----__._----_.._--------------

WENDHAUSEN
([l1plo'na,jfj pela Faculdade Nac. de MeQlcina da Untversid.ade do BrasU)

,', ,nt,..en" ,)O Serviço de ClInlca Médica do Pr-ofessor Osvaldo OlJvetra. médico do

Departamento d.e Saúde
n,(' w,� MIl:!lI!·.<\ - Molé..tlas l.. ternas de adnltoM e erfanç.... VONSULTORIO

• K.t""U'fC'\t'I.'\: Roa "'ehpe Schmidt n.. 3H - �'el. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS. OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Er;pl!'dalista, assistente do Professor Sanson do INo de janeiro.
C();'lSUr,TAS: Pela manhã, das lO às 12 - A tarde, da. S b I.

Rua Vitor Meirelf., 24. Fone 1447
.-'-_._.__._--------------_._--_........._-------

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Muuicipal e HOSPitall-Se r v

í

ç os de Clínica lnfantil ela Assistência
de Caridade

cox�{lI��t�J��u��!�A�12�a(��!.A���ioEs.AP.��!2�. fone
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

___CL_t�ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GA�GANTA

1.444

. DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SifhlliB do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R, Felipe Schmidt, 46
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 Oftalmologia. I
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8, Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESlDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GEIL'\.I, - AL1'A CIRURGIA - �1O};Jl:STIAS DE SENHOltilS - P.'lRTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
Assi-stente por vários aJ110S do Serviço Clrúu-g íco do Prof. Alipio Cort-eia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,

pr6stata, bex�a, útero, ovários e trompas. Var ícocele, hldr-ocele. var-izes " hérnia.
CO:-iSU!J'J'AS:

<las 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schrnddt, 21 (altos da Caga Paraiso). Te!. 1.598.
RESID:eNCIA: Itua Esteves Júnior, 179; Tel, M764

DR. AUR�110 ROTOLO
'tIédico - CirurgiãO' - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
iulmonar, úlceras gástricas e duo
íenaís, câncer do estômago, aíe
;ões das viu biliares, rins, etc.

\plica o Pneurno-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia

�Completo gabinete de Eletrtcídade ALVARO R aMOS
"o FA(A stuAnÚNCIO PELO Jmédica: Ondas curtas e ultra-cur 11 11

C.
�

tas. Raios' Infra-Vermelhos e Halo-
CIRURGIÃO-DENTISTA �_._..:..-

"

� ..��g��:ulrJ�i��a. k��aD��r����i;
R V' M' I 18 )

,on:'f!!' I , Lf!Jll,iÁl�.

F I' Schm' lt ua Itor elFe es, �
eSQ1una e Ipe 11

........ TJ;lAJANO 14 -.., 19 AI'fIlJ\�Dili g às 12 hrll .• e das 14.' às 17 hl'" �.;.,_ RlTOf DA (Of1rfITAPIA (/IIÇJ(/f('t.�O

.....1 �T��:.1�p:fo�n�p:Jl�.4�7�J� � -

•.
- -

•._���;;;::;;;;;;;;;;;;;�����.::::::::::::::::::::::::::::::;

'NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

I'ormado pela UniyersldAde de Genebra
Com prãtíca nos hospttals europeuJI

Cl1n1él médica em geral. pediatria, doen-
111.8 do sistema nervoso, aparelho genlto

urmérl0 do homem e da mulher

.......l.te. T6cruoo: DR. PAULO TAVARIl8
CUl'!M> de Rad!ologla Cl1n1ca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarto (Sito Pau-

11J�. Eapeclallzado em Higiene e Sallde

PUblica, pela Universidade do R10 de Ja

neiro. - Gabinete de Ralo :li: - Electra

tmr<ilo,grafia cl!.nica - MetabollllIllo ba·
.al - Sondagem Duodenal - Gabinete
dfo fülloterapla - Laboratório de m1cro.

copie e anãlíse clInlca. - Rua Fernando
)(lIchado. 8. Fone 1.1915. - Florianópollé.

DR. REMIGIO
CLtNICA.. nDICA

MolMtIU Internaa, de Senhora. e CM·

..nçaa em GeraL CONSULTORIO: Rue

'telipe Schmldt - Edl11cl0 Ameia Neto.

'(lue 11592. 9 li 12 e H li! 17 hor... Rlll·
SIDilNClA: J Largo Benjamin

Constante, 3

Dr. Newton d'Avlla
Operações -- Vias Urinarias -- Doon
ças doa intaotinoa, réto e onu.
_. Hemorroidas. TrGltomento da

colite arnebtcmn.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meireles, 28,

Atende diorio.mente à.s 11.30 hs. e,

à. tarde, da. 16 h•. em dio.nte
Reaid: VidaI Ramo., 66.

Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ'
DE ARAGÃO

Ctnrrta a Onoped1.. CltJllca • CInrCIa
do toras. PartoII e 4CMl11ÇM 4e eellboru,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Olá·
riamente das 115 às 17 bOfll8. RESIDmN·
r<'f A' "ltnj;MU)'. .6JT1m. 38. J'on. 'l'L

melhores fábricas. A Coso "A CAPITAL" chamo. a atenção dos
visito antes de efetuarem suas compraSl. MATRIZ em

Dr. LAURO DAURA
Espec1al1sta em Doenças de Senbo-

ras - Vias Urbnãrãas,
Curso de especíaüzação de G!.neco

Iog ia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Sâo Paulo.

Tratamento especializado, médico e

ctrú rg rco. das afecções rio aparêlho

s:enital feminino (Útero, ovár íos,

trompas. etc.).

Cura radical das tnnarnacões aos

anexos (Ovár-ios. trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da mensrruação e da estertn

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica. em ambos OG

sexos, por processos modernos sob

contrOle endoscópico -- IJretrOl!oopla
e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5. I

Consultórlo - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Resídênera - Rua TIradentes 7

(Sobrado).
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�Gberator. dos EE.DU • voando sÔbre--fõUrs, na

bombas sôbre um depósito de munições dos nazistas.
(Fóto da Inter-Americana) .

• •

10[D o I� fi � � �r�
Eod. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 .... Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

Rio deMalriz: Janeiro
SUCURSAIS:

Agências
ESTADO DE SÃO PAULO .,. Capital .-. Rua 15 de Hovambro, 239, I
Urbanas: Santo Amare, S�nto André, Paula Souba. Sant'Ana, Lapa e MO('),'D.

Interior: Ourinhos.
instalação: -- A.:!;êllcias Urbanas: Penha e Ipí.-;L'ga Inter ir. r: SantosEm

Interior'
ESTADO DE MINAS: 8elo Horizonte e Vdrginha.

_ .. Agências: Oliveira, Cae t é, Elói Mendes. Andrtlc'tndif" Cnl mo do Ri() Cl a ro,
Di v inópo Iis, Santo António do Arn paro , Lavras e ,Tuiz de Fá-a .

Em ineteleção : Governador Valadares.

ESTADO DA BAHIA: Salvador,
Ag�ncia Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Il h eoa, Itabuna e Jequ l',

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação: Barra do Pirai, Barra Mansa, Volta Redonda. Rtsel1de e Vasso uras-

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Em instalação' Sucursal de Vitória. Agências de It apemir im e Colat in a.

ESTADO 00 RIO GRAN.DE DO SUl:
Em instalação. Sucursal de Porto Alegre .

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobrancas e Passes.
Correspllndentes em tôdas as praças do País.

-'...... -

FARMACIA ESPERANÇA
A. SUA FARMACIA

ltaa Couelbeiro Mafra. 4 e 5 - FONE 1.642

EDtrerl I domicíli.
Móveis

Comprar, vender ou alugar

. . só no

A SERVIDORA·
ro maio.r organizaçdo no

gênero nesta c<lpital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Fabricante e distribuidores das afamados con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento. de casemiras, riscados, brins
bens e baratos, algodões, n\o.lflS e aviamentos

paro alfai-:Ites, que recehe dil'etamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido da lhe fazerem uma

Florianópolis, -- FILIAIS em Blumenou e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, setembro (Interalíado) : - A medida que se con
suma a libertação da França, as provas da barbaridade alemã
surgem com mais intensidade á luz do dia. Os nazistas deixa
ram nos seus .rastros como que um bafo de sangue e a. desco
berta de suas carnificinas multiplicam-se cada dia. O corres

pondente da Agência Francesa de imprensa, Pierre Sandahl,
friza que acabam de encontrar em Grenoble outras covas, das
quais já se exumaram ínúmeras vítimas. Essas vêm juntar-se
aos 1.400 cidadões, de Grénoble, mortos em combate ou fuzila
dos durante os últimos meses. Os rostos das vítimas foram des
figurados pelos alemães, o que tornava impossível qualquer
identificação. Tôdas as famílias que têm parentes desapareci
dos procuram angustiosamente encontrá-los entre as vítimas
da carnificina. O correspondente da United Press, Edward r

"'�......Beattíe, visitou a câmara de tortura alemã, de Issy-Les-Moli
neaux. Centenas de patriotas foram sujeitos ás torturas mais
modernas, inventadas pelos nazistas.

Como os nazistas torturavam!

Rua João Pinto, n, 25
(Em frente ao Tescuro do Estsdo)

1"1orienõpolts
Telefone 1448

SAtHA CAIARIMA

.,

SRs·.DENTISTAS
.
..

'. ·111···. , .••.. ::.;.�.
)uiu. �,Ol$O��� ....

tl;. POS1�:"
PREÇOS MODICOS .

SORTIMENTO INCOMPARAVEl

foli(iftTrSTA�PRE:'OS"
DEPOSITOmnS·E·T-r','.·'DENTARIO H ".
(J�éHt�ê12f� ...

!;�EMINADIO 15H35'CAIXA 1�1' S.PAULO\ ..'
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Sobotagem contra petróleu
LONDRES (ATN) - Informam na Noruega que os sabo

tadores noruegueses têm, ultimamente, desferidos Sél�OS go.l
pes contra os "stocks'''' de petróleo e benzina dos alemaes. Va
rias reservatórios grandes, perto do fjord de Oslo, foram des
truidos ou danificados e um reservatório de óleo Diesel e ou
tro de benzina em Drammen foram incendiados. Também
vários milheil'�'S de tonel<adas' de combustível para submari
nos foram destruidos perto da aldeia de Soan. Os observadores
informam que o fjord de Oslo está recoberto de óleo e de ben
zina, ,numa extensão de algumas milhas, avaliando-se em 350
mil litros a quantidade inutilizada sómente em Drammen e 3:0
lengo daquele fjord, Êsses atos de sabotagem são tanto ma_IS
sentidos pelos alemães quanto seus "stocks", na N?rue{i'3., s�o
pequenos. Os autos particulares, bem como os taxis, nao Cl�'
culam; e os transportes militares usam aparelhos que quer
marn lenha.

5

Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce de gravidl'lZ.
Sôro-diagnósticoJi
Hematologia
Copr-o loq io ,

BCletar i )logia
Autovacinos.
Ul trorn ici-oscop

í

o .

Química sanguíneo.
Análises de u r-in o

i
.........M .

GRATISl
Quer receber ótim<l su rpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal: 84,

j .- Niterói, E. DO RIO.

Máquina para Olaria
Compra-se, em

de 1,000 a

bom estado, para o fabricaçno
2 000 tijolos por hora e 500
t.e lho s francesas.
Snr. Rosario, Rua Safirn, 467
SÃO PAULO.

7

I

• Propostas para

I L__MM

lil-Q-uer--ve-stir-.se-com'-: I' Dr. Laudelino Solou Gallotti Ip contôrto I ADVOGADO
e e�:�u���ia? Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala t. i

I
Dr. H. G. S. t4edina Parm, Narbal Alves de Souza

Farm, L. na C(lS�i! Avila

Audaciosa' sabotagem
Londres (ATN) - Audacioso ato de sabotagem, de que

resultou ter ficado fora de ação a grande fábrica Nordial Alu
minium, em Holmestrand, no lado oéste do Fjord de Oslo, pa-
ra toda a duração da guerra, é anunciado em Londres. Seis r ....

homens mascarados abriram caminho através. das cêrcas de
arame farpado, colocadas em volta da fábrica, e penetraram
no interior. Os guardas foram subjugados. Os sabotadores en

tão fizeram explodir as instalações elétricas. Quatro explosões
abalaram a pequena cidade norueguesa. Foi então completa a

destruição, que a produção da fábrica não poderá ser reinicia
da durante a guerra. A fábrica em aprêço vinha fabricando
tolhas de alumínio.

)

Serviço de transfusõ.o de sangl,a. VacinaçQo anti diftérico
(CRUPE) com pr-óvo de Schick.

Análiaell químicas de: Farinhas, bebidas, café. mel, águas p o trí
veis e para usos industria.is (fecularias, cer vej crr-í os},

A

SUA ''R{)9�IA
"':

l< ,

Siga a voz da expori
encia. Faca o que têm
leito milhares de Senho
ras, que devem suá saude
normalizada e livre da
contratempos ao grande
remédio A Saude da

. , .ss..
-'r:,JY�,_

tia contra certos sofrimen
tos que periódicarilente
afligem o: mulher em
todas as fases da vida

_

na puberdade, na idade
adulta: na idade crítica.

A Soude da Mulher

•

ALFaiATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Ruo Nunes Machado. 11 - A

EMPREGADA

.-

Eisenhover e o povo holaadês
E d LONDRES, 21 (SIR) - O general Eisenhower ordenoumprega a I pela rádio "Orange", �o �ovo de R.oterdão,_ na HoIa��a ocupa-
Precisa-se de uma, na rua da, que protegesse as fábricas e as ms!alaçoes port�a�las e f�rEsteves Júnior, 116. Pagase ] rovíarias contra qualquer ataque alemão. O generalíssimo da in

bem. 5v 5! vasão aliada assinalou ainda em sua ordem q':le "e precIso. fa-
----------___,.�·-A zer todo o possível para proteger todo� ?S eqUlp�mer:tos e ins

Yende-se um apare- talações, de modo que .possam ser urt!ll,�ad<?s Imediatamente
lho para depois que os aliados libertem Roterdao . Fmalm:nte, o gene

.n dul c ici r: p- rmanente e um
Tal Eisenhower advertiu as habitantes de Roterdão de que se

-stabihz a dor de 1 KW, com devem manter alertas contra as minas espalhadas pelos nazis
lOUCO uso e em perfeito estado.

tas, assim como vigiar todas as zonas minadas.
Tratar na Pr s ça 15, n. 10.

V. 24 ••••••••a•••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••
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------------1 'I'HE LO�DOX & LANCASHffiE INSURANCJil

Casas e Terrenos' THE LONDON ASSURANCE .

,
I SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZ'EIRO DO SUL�Vendo d íve rao s ca:as e I COMPANHIA DE S�GUROS "SAGRES". .JJterrenos, nesta .capItal e

Representante: L. ALMEIDA. \ '

no Es treí to.
Rua Vidal Ramos 1. r I i

A. L. Alves - Deodoro 35: '

V. - 6

Prectso-se de uma, que
saiba cozinhar, e para ou

tros serviços em cosa de
pequena família: Ru a Vis
conde de Ouro Preto. 2
2° andor)

Bicicleta u�ea�d�:��
ço de ocasião. Trotar no

rua Rio Grande do Sul, to.
V - 9

#\;("._......_••••f'''....-......_....- .-_....�

Crédito Mútuo Predial
'Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MA IOR CR s 6.250,00

Mulher. Regulador, tôni- é o remédio que Irar: no

co, anti-doloroso, A Saude nome o resumo de suas
da Mulher é uma çcrcn- virtlJ.�

,,'

Casas e ,Terrenos
Eri co r r e qov m.e do venda.

Comissão módica.
A. L, Alves - Deodoro 35.

V. - 6

Muitcs bonif.ccçôes e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
-

As anedotas e plada8 aparen- CASA MlSC�L.ANEA. diatri-
remonte Ingênuas são grandes í buidora d?s Radlos .R. C. A
umas de dt'lo!Ilgreglf.ção mane- I Victor, Vavulas e DS!C08. -

jadas pela "QuInta-coluna": I Rua Trajano, 12.

'( � _.......:;;�__=:J�=--iliIiíiII_

,. J' '_"

-

A SAUDE ,':n� MIlLlfER

V dum bangalôen e-se confortável,
situado na praça Getúlio Var
gas. n. 123. Dirigir-se ao pro
prietário B.B. Rua Brigadeiro
Fr-anco, 1721, Curitiba.

5 v-S

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. 'Vl�TZEL INDU�1'nI A t.-.J()lNV ILT ,E (Merc e re�i�l.

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA F'ACiLMENrrE .'
E COM RAPIDEZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tONDRES, 22 (U. P.) A RÁDIO DE BERLIM NOTICIA NOVO ASSAtTO RUSSO, DE GRANDE ENVERGADURA, CON
TRA VARSóVIA, LANÇADO DO SUBúRBIO DE PRAGA, ATRVÉS DO RIO VíSTULA. ADMITE A RÁDIO DE BERLIM QUE
OS RUSSOS ATRAVESSARA_M O RIO EM VÁRIOS PONTOS E CONSEGUIRAM ESTABELECER CABEÇA-DE-PONTE, DE AJ-l-

GUMAS (E�TENAS DE METROS DE PROFUNDIDADE, NAS RUAS DE VARSóVIA.

O. 1- min!stro Hiller já foi avisado ...
Flnlendês LO�DH.ES, ::� (LT. P.) -- A rádio de Toulouse, citando no-

Estocolmo, 22 (U. P.) tjr'ias procedentes ela Suiça, anunciou que os 'generais Guderiau
Tem novo' primeiro ministro a E Model avisaram Hitler ele que a situação da Alemanha é de
Finlândia. Diante do estado sesperadora e (11H� toda e qualquer resistência não poderá se

do "premier" Achzell, que so- prolongar além de oito semanas. Acrescenta a mesma em isso-

J
' ·

d M t
freu derrame cerebral duran la qne tanto a produção corno as comunicações na Alemanha

a se aproximam e e l te as negociações c:.e armistJCi; Estão completameute desorganízarlas e que a população civí l,
em Moscou e continua entre a especialmente nas áreas de fronteira, estão sendo submetidas

Com o T .' E .'; ?1 (U P) __ A
.

f
.

,_
vida e a morte, o ma�'ec:t:-al a incessantes bombardeios aéreos sem qualquer aviso e que,

.

-. erceiro xercíto, - .. III antarta ame Mannerheín nomeou pnrneiro por consequência. desce cada vez mais o moral elo povo ale
rrcana, levando de vencida feroz resistência, chego_u Aa um pon- ministro o antigo presidente mão.
to a 9 .kms',e .600 metros de Metz, pelos lados sul. E esse o POl:-!dO supremo trrbunal. _

to mais proximo de Metz a que chegaram os aliados. O carni- -- -------------- C'· hnho para a investida está sendo aberto pelos aviões, atirando Se V. S. desejar um corte de ai em c amas 11mbombas-foguetes. casemíra, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca
sem iras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

o regente da Bélgica
Bruxelas, 22' (U. P.) - Por

217 votos (em 264 votantes) o
O Cinema Ritz exibirá. sábado príncipe Carlos, irmão do rei

próximo, à.s 16 horas, um filme .

·t Idocumentário das atividades da Leopoldo III, fOI ele1 o, pe o

Companhia Nacional de Papel e Parlamento, para regente da
Londres, 22 (U. P.) A lJ" -t t -I tCelulose, que se propõe dar ao Bélgica enquanto o rei estiver

agência a}emã Transo-;ean V ISI ao es I US respaí9 o papel reclamado pelo seu pristoneiro dos alemães.
l·nfoI'mo.u·. "Um comentaI'I'staconsumo, diminuindo enormemen

te a importação dispendiosa do Os tecidos adquiridos na Lo- autorizado milttar declara o
exterior. A entrada será franca.

ja das Casemiras, na rua Cons. segu1n:te: "F'ôrças alemãs que
II -

t·d Mafra, 8-A, têm como garantia lutam a norte de Tartu-Dor-
H loves I a a qualidade e a durabilidade. part-Estônia, iniciaram uma

contra Talll-o E t'
.

f g ,
operação de retirada. Essas di-

S a em O O visões alemãs estão sendo per-
Moscou,22 (U. P.) - As fôr-, " seguidas de muito. perto por

cas russas estão investindo I S. Q. G. Aliado, 22 (U. F.) - colunas sov1ética's. Em Varsó
contra Tallin-Reval, capital da I Ao longo do setor ao nordéste via, ° tráfego russo de supri
Estônia e a brecha aberta nas

I
de BeIfort, os americanos obti- mentos pelo Vístula está sen

defesas'alemãs se torna maior, veram vant�gens, ontem. To-I do c��honeado pela artilharia
de momento a momento. . do setor esta em fogo. alema .

coso

,.,

ATEN AO I
..._� � ----

Novo assalto

I
I

Florianópolis, 22 de Setembro de 1944

PONTE INT4VTA

,I

'Voilsêrto orquestral
Londr.es, 22 (U. P.) - O cor- Pela primeira vez, a "So-

respondente da BBC em Bru- «íedade de Cultura Musi
xelas informa o seguinte. "Tro- cal", com sua grande ar

pas brítãnícas e fôrças amerí- questra, se exibirá, hoje, ao
canas de infantaria aérea cap- grande públdco, no elegante
turaram uma ponte sôbre o "Cine Ritz ", às 20.15 ho
rio Waal (Reno), poucos qui- raso
íornetros da foz. A ponte foi Sua primeira aud rçâo deu
capturada intacta. É extrema- se, há pouco tempo, r.o am
mente importante essa notícia, biente particular elo "Lira",
visto como significa que o Se- tendo-se ouvido os elogios
gundo Exército britânico es- mais calorosos e sinceros à
tá agora habüdtado a estabele-

.

mameíra como se houveram
cer contacto com fôrças de in- os talentosos artistas na
rantama aérea, na região en- execução do programa in i-
tre Waal e Lek. cíal.

As partituras da noite de
hoje, agrupadas em três par
tes, -são igualmente seletas
e de clássica responsabilida
de, contando-se não apenas
música pura, senão, tam
bém, canto e dança estiliza
da.

Aguardemos, pois, o serão
de hoje.

Nova Iorque, 22 (U. P.)
O correspondente da Uníted
Press junto às fôrças britâni
cas confíírma a travessia do
Rio Waal, a nordéste da cída
de holandesa de Níjmegen.
Conseguiram os britânicos cap
turar intacta uma ponte dês
se rio, de vital importância
estratégica depois de quatro
dias de duros combates com
os alemães. Os contingentes
nazistas, que defendiam êsse
setor, na fase final da batalha

f

tiveram de enfrentar os ata
ques combinadas dos paraque
distas americanos e das colu
nas britânicas de tanques. Der
rotado o inimigo, puderam os

brítãnícos, depois de atravessa
da a ponte, estabelecer o dese
jado contacto com o Primeiro
Exército de infantaria aérea
na Hoianda.
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Aguardem _as novas instalações de
A EXPOSIÇAO,·na rua Felipe Schmidl, 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

----_.... -------�----�

contra Varsóvia

bombardeiro
LONDRES, �� (U. P.) - Um desastre, que poderia ter re

sultado em verdadeira hecatombe, oC'OJT·cn com um bornbar
rieíro norte-americano, em Norwich. É que o avião caín em cha
mas sôbre um subúrbio da cidade, varando toda. uma carretra
de bungalows. Felizme.nte, a única vítima. foi uma senhora de
G9 anos, residente na primeira casa atíngída. Algumas crian
ças ficaram ligeiramente feridas.

Stolberg, 22

H�nry Gorrell, - As
..
fôrças S. Q. G. Aliado, 22 (U. P.) _b1ll1�adas n o r t e-am�llcanas O avanco americano sôbre Bel

c.ontmuam as operaçoes de fort se'acentua. A resistência
llm�esa _?e Stolb�rg enquanto alemã ven sendo mais ou 111€
a s1�uaçao ,de . A1::c��a-Cha'Pe:le nos ligeira e quase que exclu
e?n�m\la es.ta�lOnalla, com 1 e- sívamente dependendo de obs-

I sIs�encl� límitada a fogo de táculos encravados nas estra
artilharia e a:'mas, de pequ�no das de rodagem e que são de
porte.contra alS patrulhas norte- fendidos no intuito de demo
-americanas. O? s�ldados que rar o avanco aliado. Ao sul da
i lutaram. na primeira declaram cidade, os alemães limitam
i t�rel1?: VIstO em Eschweler ?S sua ação quasi que só aos tra
: al:maes desmontando .�ma Iá- balhos de patrulhas, com mo-

br,lca "
�ompleta. e canegando derado apôio de artilharia e

mat�IlaIS e eqUlp,aI?entos em morteiros.
cammhos para varres trens,
quando se apresentaram al
guns aviões aliados, destruin
do completamente o comboio
ferroviário.

Nevas cédulas(U. P.) -- De Sobre Relfor'
Rio, 22 (A. N.) - Vão ser

postas em círculaçâo, dentro
em breve, as cedulas estampa
das, relativamente, com as efi
gies de Deodoro, Pedro II e D.
João VI. Durante o seu despa
fho com o Presidente da Re
pública, o Ministro Souza Cos
ta convidou Sua Elxcia. a assi
nar as cinco primeiras cedulas
de cada um desses valores, .0
que foi feito na presença dos
srs. Andrade Queiroz, oficial
de gabinete do Presidente da
República, Paulo de Menezes,

De Charmes para chefe ele gabímete do titular da

nordeste Fa"Zend�; . Lúc.io. Bitteucou!"t,
S. Q. G. Ahado, 22 (U. P.) ! d31' �eglao B.r�Sllf)ll'a c�e.Assis-

Tropas americanas, que avan-: t,enc.:a. DepOIS de colocai .a sua

çam ao nordeste de Charmes,
rubrica 1��SSa.S n�tas" ..fOl·a.m

110 vale do Mosela, chegaram a
elas en:reoues ao SI. LllCIO BI�

cidades de Moyen e Magnieres. tencourt. Como tem acoritect-
do em outras oportunidades

I idênticas, será feito o leilão
dessas cédulas, revertendo o

I seu produto em benefício dos
t cof'res da filantrópica institui

Londres, 21 (U. P.) - Ape- ção.
Moscou, 22 (U. P.) - Mais sar do máu tempo, os "Ty- -------.--- -

para sul de Tallin, na Estônia, phoons" da RAF atacara!D .on- OLTIMA HORAna região da nova brecha aber- tem o forte de Merxen, último
ta ao norte de Tartu-Dorpart, I balu�rte, ainda en; p.oder _dOS Os japoneses instituiram Q lei

as fôreas russas estão perse-: alemães, em Antuérpia. Esse marcia! nas Frlí r+nca.

guindo, sem descanso, os ale-I ataque parece iniciar o assal-
...

mães 'e inflíngindo-lhes pesa- to final contra essa posição iní- Tropas indús do 8' Exercito ocu,

param a capital da República da
das perdas.

.

miga. S. Marino.

..--w............ , .... · .......................,._· -..".� .........."...,r"..._••

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casem iras
em a nossa Loja, na rua Cons .

Mafra, 8-A.

o baluarte de
MerxenPerseguindo

os alemães

•

Os russos atravenoram o Vístu.
la e realiza�am. enlace com os pa
triotos poloneses que combatem
dentro de Varsóvia.

•
Belém, 21 (A. N.) - Está

sendo esperado, !TO próximo dia
dois de outubro, n�sta capital,
o governador de Surinan, o dr.
J. C. Brons. Fazem parte da co

mttiva do ilustre visitante o

coronel A. Van Oastep, do Real
Exército das índias Holande
sas e comandante territorial
de Surinan, e o dr. D. Brook
cut, secretário do BUl'eau de
Assuntos Sociais e Econômi-

500 aviões omericonos bomba,,·
dearom Manilha, copitol das Fili.
pincs. Nesse ataque, foram afun·
dados 11 navios e destruidos 195
aviões japoneses.

to

Fôrças do 8' E:<ército Britanico
ocuparam a disputada cidode de
Rimini, entrando o5siln no vale do
rio Po.

.

A cidade de Nijmegen (Holanda)
foi limpa de alemães.

�-..-----------------...------•
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J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

I�!�!!!��iOor!�!���F:d�d���!rr����
IRua Esteves Junior, 168. -- Fone 733

.
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conRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO (A�llAf!
'POR'ExêHHICI�
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