
E'
..

suicidar-se
r

•

pnmerru
LONDRES, 22 (U. P:) -- SEGUNDO A AGÊNCIA TRANSOCEAN, o ANTIGO MINISTRO DO INTERIOR BúLGARO� DOSTCH
CRISTOFF1 SUICIDOU-SE NUMA AI,DEIA PERTO DA FRONTEIRA TURCA, POR TER-SE o GOVÊRNO TURCO NEGADO
A (:ONCEDER-LHE ASILO. FOI ÊLE, ASSIM, o PRIMEIRO PROCER EIXISTA A SUBTRAIR-SE, PELAS SUAS PRóPRIAS

MÃOS, AO JULGAMENTO DOS SEUS CRIMES.
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Está resolvido Para formar
Govêrnonovo

o
8elo Horizonte, 22 (A. N_.l'

-- A poliria local não mais;
perrnit írú nenhum mendigo I
em atlv írlade pelas ruas desta.'
capitul. O problema da mendí-]
«ância está clefi;nitivamente 1'e-1
solvido: os falsos mendigos 8e-1
râo presos e processados: 0.8 ;
verdadeiros mendigos serão;rec-olhidos à "Cidade dos Meu
d igos

"
e os enfermos serão l'e-I

col h klos aos hospitais.
I

Londres, 23 (U. P.) - A
emissora de Bruxelas acaba de
anunciar que o príncipe Car
los está realizando consultas
para a formação do novo go
vêrno belga. Acrescentou a di
fusora belga que o primeiro
ministro Pierlot apresentou
ontem a renúncia e coletiva
do seu gabinete.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARIN J.

Proprietário e Direlor-rerente - ALTINO FLORES

l
I

florlanópolls- Sábado, 23 de Setembro de 1944 I H. 9204Ano XXX

o inventor do avião sem piloto INotícia sem
. ! Uma transmissão misteriosa

HIO, 2:3 (A. x.: �- l 'm vsepcrtiuu local nut itiu que George Clmulc, fundamento
IIcuju prisão se anunciu cm ::'\a,J]("Y, acusado CU]]IO inventor do uvião sem Lisboa, 22 (U. P.) _ O eITI- Estocolmo, 23 (U. P.) -, f!ma .de�egaç�o alemã. de paz

piloto, esteve nu H�J) de Janeiro durante os anos de l!l:H-:�;), Iuzcndo ex- baixador norte-americano aqui par.tw para Moscou. Esta nO�1.cza foz dz1undzda po� !'l'lSterwsa
Jl('l"i(�n('ias para captação de energia térmica do mar, J1;\ Guanubuta, desmentiu a informacão de de-I emzssorc: �e onda larga, ouv:_da na capital �a Suécia. I, Outra
rujax condiçór-s 01e consider-ou as muis propícias paru suas jJesquisas. terminada agência "britânica, transmzssa?_ da nye�ma e�tc:-ç.ao propalou o dzsAcuTsO cU: rum pe
Claude vi vi a instalado no nado fWllel's ·'TlNlisie". trrmsf'orrnado cm segundo a qual Churchill iria neTal.a�en:-� anonimo, dZr1.[lzdo ao pO,?o qermamco. Diz o C1.t�
üu C' IW) Iahorutórin. J�ssP navio tornou-se familiar á todos os ('ai'iot'<ls, a Moscou. Declarou que a notí- d,o ojicial. AS 10,30 de hOJ,e, aSS1.tm_l o poder na Alemanhc:. .

qne () vi.un djilriall1enle, sur to na Guunubar a. l' onvi.uu ru idos dux SlI:'� ela é completamente infunda- E acr�s,centava Aqu� suas t1opa� havzam, ocupado as estações
comp] iendas máquinas. 1 'm dia, (;C'llrgi' GJa.nde mandou unia curl a ii irn- da. [en·?v.za.rzas, aqencias dos ?orrezos e telegrafas, bem como' os

]11'('I1S:1 do Hio, declarando que se cmnunicara coan ais autoridades f'ran- eâiiicios do governo. Manzfestava ainda o orador que estava

cC':as l' CJu.c resolvia encerrar as pesquisas por falta de nnxilinx fin::t!:- flomera""'o agora
resolvido a conduzir o exército alemão "que açora está atra-

ceiros. Adiunl ou. entretanto. que, das a1l1oJ'1l1ades e do povo do Brasil, U I 'cessando a fronteira, sem, armas, para o solo da pátria, por
.

1
.

JI menos pao isto que se tornou insensata maior resistência".haviu obtido o Il1UIS amp o apoio.
UI

A maior fôrç a de tanques . �ondres, 23 (U_ P) - A par- E' desesperada a resistência
LOXDH.ES, 22 (Co P.) - Ns pl,lIlÍl'il's de; Di eu:«: (J Tcrcril"O cxcr- tn de _16 de outubro, segu�do LO.\JIH-lES, 22 (L P.) - Ao longo da extensa frente, que vai da

cito «nf'rcn ta a maior concentração {Ie fôrças bl iurkulas alemàs n lé hoje anun�la a DNB, .os alemaes Irnntciru su.çu ao canal {la Mnaicha, as fôrças armadas alemãs resistem
c nr-on tradn, I ru vam do-se neste uiomcn 1.(1 lima butnlhu de t.muucs {te deverão comer ainda menos descspcrudament«, def'onrlendo cada metro de terreno.
grandes proporções. As baixas inimigas sst:IO <;('1)(10 qualificuda» de Ire- pão. A ração semanal do con-

sumídor normal será reduzida Um exêrcíto de 900 homensmcudas.
__________� '1e 200 gramas, descendo, as-

A
-

d R·
00 '" .. I sim, para duas mil duzento e

ocupaçat:) e· lmlnl ic�ncoe�ta �l'amas. A ração ex-

llO:.\LA, 22 cr. P.) _ A \)e1Ill:\I:[10 de Him ini pcl» Oitavo Exérci!o :��.a para tlabalhac:?res em se�
. ." . .

di -. t-t l' I L . I" ,,·t-' I vlCOS pesados e cnanças abaí-
JIiO'll'S Ia ununciada cm UTa racao, consu UC' a o f e glal])( e ]lUP,,! ,ln-I' ,

d 6 dímí d 100" ,. '. . " ;<0 e anos ImmulU e
ciu militar pois abre aos a.hados o c uminho para o vale do rio Pó. Cou- i

-

- .

IH: ás 1]"()[l;,S ocuprrr () hal.uade 1.1azista que os alemiies de!'endcr:l.JH com l:gTamaS por_ semdan�. E, a}sSlY!l,• ... I .

I l I -·t
'

- I I"
. a nova raeao e pao a emao

raru l'IH·éll-nICalllL'llto. ASS11lJ. fOI (ll's!nU( a na li ii. l'J)] OIHI> 1 (' ,11)11-
.
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'
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. Iln enol' em gramas a que!li, a maiur partc dos c::lel!\'os das ( IYlsncs a C'mas I l', . :, fllOrL'S que
f

-

t bel ·d·
-'.

1
.

']" "! J
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-

1 01 es a �. ecl. a no mlClO aa
C'l'll ('·,IS'·'·ll() fOr"ll1 as !JenJals mi IgllCins a ce e Jl.·C prlllll'lfa ( l\'IS.;)O ( e P:l,-

B l' l'..
"

. _ -'. '.. . ,. '.' ,_ '. -,. guerra, o que er 1m exp lca
l'aqu('dlslas JIlumga ao passo (tUP quallo ouh as <ln ISOl·S. HH IUSI \ l' " 26

f d. .,

. .. COlTIO un1a sa Ta lTIenOr e ce- )1araquedistas britàuicos desceu ao norte ,de Eidhoveu, na Hola.nda,"p'ln�er" de élite J'icarnlll C0111 S("llS etell\:ns redllzldos ii. llIetade. .

M 1' .., ,..

reats. as parece que um (OS

motivos é a perda dos ricos
territórios ocupados, que os

nazistas exploravam em seu

proveito.
----_._--

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A.

.
.

ROMA, 22 (U. P.)- Em consequência do avanço do Oitavo Exército
mais um país acaba de declarar guerra à Alemanha. É a minúscula Re
pública de São Marino, cujas fôrças armadas já entraram em acão ao
lado dos aliados. Esse exército, que conta o total de 900 homens � cujos
uniformes são considerados os mais espalhafatosos de toda a Eurcpa,
entra em combate pela lHimeira vez há quinhentos anos,

Outro regime!1to de paraquedístas
LONDRES, 22 (U. P.) Segundo a DNB, mais um regimento de

do
Esteva

Ver para crêr...
..\Joscou, 23 (lT. P.) - Um

jornal (�esta capital reproduz
declarações de um oficial ale
mão capturado ao sul de Kol's-
ny. Assim falou o referido ofi- París, 22 (U. P.) - Foi pre-
daI gel'malllCO: "Já tinha

so esta manhã, nesta capital, o
ou \'ido muito sôbre os ataques

almirante Esteva, residente
geral da Tunísia, nomeadopelTISSOS, mas o que se está fa-

C·erG".:::3ida urna zendo agora aquí deve ser vis-
lo govêrno de Vichí. Também

'tUU foi noticiado que os ex-minis�

d.•"'vl-.sa-O I-nglesa t.o_, .�:ara poder ser acreditadoo". II' AtI D_ .ros na o e emonier e Geor-

H ges Bonnet, além de muitos

---------.-----_---..---.....--- Estocolmo, 22 (U. P.) _louve recuo outros funcionários, foram in-

Pe 40 de Estou limpando A
,.

1
-

DNB
-

f timados pela Côrte Especial deri I
_ �g��Cla a. ema .

m 01'-, Londres, 23 (U. 'P.) - O Q. Justiça, afim-de-que sejam in-
_..

. ln_la.. Ao norte
.....

d_e ,Eldhoven. I (1, das fôrç'as aero-transporta- .

dGellenklrchen H 1 d) b j" + vestIga as as suas atividades.Q. G_ Ahado, 23 (U, P.) - i ( Dan a
!
os lha?l!Co'S �\,1- das para a Holanda informou -:- -

_

Q G Al' d 22 (U P) -- Na zona Stolberg-Burbasch, a ramm maas um regImento �e' que tropas do primeiro exérci- O prl"Dcl·pe não. . la o, .,

Ipal'aqued'st�s Tropas aIemas jTropas aliadas, que na HOlan-lléste de Aachen, está ep1 pro- i.
. .' 1

..
"

"to viram-se obrigadas a reti-
da meridional penetraram na gyesso grande operaçao dellme?��tame�te. atac�lam eS-lrar-se para uma distância não perdoouAlemanha, avançaram até a llmpeza. s� le",l:men,to. Em A:.nhe.m, _:0 determina'ela, no setor a léste
diJstância de 5 kms. de GeiJen- --._-- ------------- _-

I c�rEo enbl �tc;r�o dad pl_lmfelrta �l- de Diecrlch, dia:nite do violento
N Ikirchen. . •

11;�s�.o
�'l amca. e In an ana contra-ataque iniInigo. O mes- ,ova orqu�,. 22 �U .. P.) ._-

.-------------- Dr I Artur PereIra a�l�:_ fOI apertad�. mo. Q. C:. qualif!cou de crítica
� S:��d� .a l'adl� lcta�mna, o

A Ir;Jvessía do
OI.

· Os tecidos adquiridos na Lo- a sltuaçao das forças de infan- p .
p Humberto rejeitou o

Reno e lveU3
I
ja das Casemiras na rua Cons. tal'ia aérea localizadas nas pedIdo de graças apresentado

Q. G. Aliado, 22 (U. P.) Clínico. Geral de Adulto. Mafra, 8-A, têm �omo garantia margens setentrionais do bl'a- fel� ex-chefe fdlf! tO�lCla f��:s-
"Nossas fõrças blindadas, após Doenças das crianças a qualidade e a durabilidade. ço norte do Reno, em Arnhem, a. arusn, e. OI uZllado:ls 10
terem capturado a ponte de Laboratório de Análises

I
As fôrças blindadas do segun-

hOlas de hOJe.
Ni:J'meg'en, elTI conJ'unção com clínicas. Nasceu J-a' com �10 exército britânico que lO bConsultório: rua Felipe Sch· '

; S pro lemas deas tropas de infantaria aérea.. a.vança_l11 ao norte de NiJ'me- •midt, 21 [altos da Casa Pa·
- I Quebecatravessa:ram a margem seten- raiso], das 10.30 ás 12 e das

,11m dente gel1, 11ao puderam até agora .

trional do Waal ,Reno) e con- 15 à.s 18hs_. estabelec:Cl' contacto com aque- Washmgton, 22 (U. P.)-Em
tinua'liam seu ataque para nor- Residência: rua Visco de Ouro

I
r RlO, 22 (A. N.) - Entre cen- ias fôrças ele infantaria aérea. decLarações à imprensa Roose-

te" � foi declarado oficial- Preto. 64. ten a.s de crianças n aseidas hoje velt revelou que tanto' êle co-Fone: 769 [manual] O· Imente esta manhã. nesta capital, uma a.ssinalou- IZ O genera mo ChUTChill devotaram várias,_..

s: por e�npressi�nante si'n.gul�- �ora!S, em Québec, para plane-

RUHR
ndade. E o meninO Rubem;, fI- te Dantec Jar a gradual transferência

.

lho elo operário Rubens Santos das l'espol1JsabHi'dades ]nheren-.

Oliveira. É que a eriança nas- Rio, 23 (A. N,) - Um ves- tes do abastecimento da ItáliaLONDRES, 2;� (U. P.) _. Reina j)[tnico na .reg-ü'\.o do RulH:' oude a cen com um clente do tamanho pertino noticia que o general e do govêrno peninsuloar, pro-1,opuI<H:âo está cQnvencida de qU(' .I>araqucdisfa", aliados poderão des· normal. Os médicos explicarYl Le Dantec revelou, em S. Pau- curando, a.ssiJm, evitar que o
('(']" a lodo momento a.lí e nu "ale ,ri" Reno. Os trahalhadurc� t'strang·ei·. O fato como fenômeno anOI'- lo, que os alemães ti:nham o povo italiano sofra fome ou
1"U"; desertaram dos seus postos, informa a emissol'a clandestina que se mal, mas Inão excepcional, pois plano de acabar com a raça n10�ra de frio, no próximo in
dlanlll "Hádio Do ,Po\'o Alemão". 1� os JHóprioS alemães são obrigados existem casos em que crianças :f1rar:-clesa. Durante a ocupação Vlerno, Roosevelt também afir
a trahalhar febrilmente, sempre com as turmas de demolição a postos, nascem até oom mais dentes. naZIsta, morreu um milhão de mou que foi estudJado o aSSUIl-
'1-a inntiliz<\1' as minas e fábricas 'M (:a�o dum desembarque aén'o Ílli. Trata-se de fenomello conse- orianças e dois milhões deixa- to palpitante do futuro da Ale..

quente d& R,filis,
.

rarn de U9JSce:r, mallba.
.

.

Prisão
almrle.

o PÂNICO NO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Sâbado, 23 de Setembro de t944
II _'11 '''iR••iiI']lIl'

do FOLE, em- agosto: 4 3
•.,._-----------_....._---------'"""'---------_....:�------------.;:::::;.,.-----------_...._-----

�"LIRA TENIS CLUBE" SETEMBRO: ,
\ DIA 23, SABAnO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA

RAINHA DE1944, POLONAISE, SHOWS E SURPR'ESAS.

�:::��:::.2� : N __ II �ja:���n!:aba���n��la q!?o�;:r c�aía re��ç��d: :JO D:ri�v!p!;;in� oi
Na sua edicão de 7 �� s�fe,m-I tcc101�es, locais assjnal�am um: 2,0 po_r cento de �s�o, Para efe- i in,vernistas do Brasil Centra!, Redação e Oficinas à
bro, data da independência do, convento

com o �?Vel::no d_OitlV,a�ao lL10 convento o Estaà:olespe�·ando-se ,êsse aconteci-
rua João Pinto n ." 13

Brasil, La Razon publicou o i �stad(�, pelo q:lal�,;Icar.ao Obl'l-! e;::Jgm �os .,a?,at:?ores o. c1ep�-! mente com muita ansiedade.
1'e1. 1022 _ ex. postal 1 ::9

seguinte: O Brasil celebra hc-: gados a r:la.:.ntel. regularmente e s:to _paIa garantia na. lmpo:
,;e_ o aniversário da proclama-I :�n pc�ndlçoe�n �ust�s o �bast_e- �allc!a d� ch:z�.�lt?s. mil cruzei
:?o d:e = �ndependência. ÊS-! �mL:.• to de _ca.me .a yO�)Ll1�Ç�� 1,�)_S o qual sel�. j�e:to �la oca

s�o anrversarro vem encontrar a' ela CIdade. Este convento �d.a SIaO de sua lacIflca.çao pela
;_'�PDública irmã num dos mo-I belece, entre outras medidas, Comissão de A..uastecímento do
r le;'1tos supremos de sua hi�-' a seguinte: ?ois tipo�, ele ear- Estado.

Luria. Quando tôdas as suas
ne que serao vendidos aos

energias se acham dedicadas a açougl�es por �ifel'entes pre
colaborar com as nações que ços. Nao haverá carne sem os-

arvoraram no mundo a ban
(:;;ira da democracia €' da liber
dade. Não sómente seus prodi
giosos recursos, mas, também,
seus soldados estão à disposi
ção da grande causa. Muitas
valentes Brasileiros estão com
batendo nos campos de bata
lha da Europa e não são pou
cos os que se estão alistando
para transpor o oceano e unir
se à suprema cruzada. O esíôr
ÇO é realizado pela nação ami-
ga com ânimo decidido e com ConvocacãO
a_liberda�e resultante da .ade- Convoco, na forma do artigo 47 dos Estatutos, pelo presente,
sao entusiasta de seus habitan- todos os membros efetivcs do Conselho Deliberativo do Lira Tênis
tes e o grandioso progresso Clube paro a sessõo ordinária o rec.Iízor- se no dia 24 do corrente

que alcançou nos últimos tem- mês, �o�ing�, _às 14 horas, na séde socio�, c-Hrrr-de que o �onselho
pos em todos planos da sua vi-I proceuu � eleíçdo dos membros .da Dlr�torlo e do Corise lho FIS�u1 p�'

� '1 'I
Ia o per-íodo de 1944-1945 e dehbere sobre a proposta da Dí re tor io

(,3 ?aClO.l.na." :porqu_e o ernpre- referente à nova fixaçé.o das mensalidades.
endímento bélico nao se deteve, I Florianópolis. 20 de setembro de 1944.

mas, ao contrário, ímpulsío- João José de Sousa Cabral
nou a marcha ascencíonal da Presidente do Conselho

nação brasileira, conforme de- .,...".,_...,..._._.........�"'J"�....... ......-.r.I".... .........,...,'

monstram as cifras estatísti- XMZi !!tI'" z77?7zI?_M* .. _9 "'* . II'

cas de seu desenvolvimento

in-I
'

dustrial e do seu comércio

in-,' C"re'di"O M,ú tuo PrediaIternacional", 1 "'"

,...". Propr etários - J. Moreira & Cia.

i< Móveis I·
� (Comprarl vender ou alugar

�

�!
rI só na

� n SERVIDORa-
tl [a maior organização I]no
j�,�','

gênero nesta capita

, Rua João Pinto, 4,
.'! Fone 775.

f��_. _
.. ----------------------------

Sáo Paulo, 21. - Vai ser in í-

I
I
I

71l.111l I
411 ,\Ii I

::o:nu I

I
Manáus. 21 (A. �.) -� Pro-I

cedentes do Território do Rio

Branco, chegaram para o Ser
viço Municipal do

Abasteei-Imento inúmeras cabecas de
gado, destínadas ao consumo

da população 10ca1.

ASSINATURA!'
Na Capital:

Cr$
Semestre
Trimestre
Mês 7,Ílíl

1),31}Número avulso

No Inferior:

<:1'$
Cr$

X(I,IIO
4;).1)0 I

Cr$ 2;\00 i
I

Anúncios merl ian te co nt rútn. !
!
!

Os originais. mesmo não puh I i· I
castos, nâo serâo devolvidos. !

I

1\ direção não se rcspons:1yiliza IIpelos COlH.,eÍt()S enu tidos Il()�

Iartigos assinados

Ano

!Faça seu io Viela, de

anuncio I �JiOlHgome� y

no
ES1'ADO

.�..
__�.......................���""_...............v·��

LIRA TENIS CLUBE

Semestre
Trimestre

a maneiro mais faeil e se

gura de temor-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

I Londres, 21 (BNS) Es
i creve O "T11e Observer ":
i
"Nào há necessidade de um

bastão do comando do Mare
chal para provar o valor mili
tar de Montgomery". De El
Alameín a Falaise, até a atual.
perseguição que move contra
.'R fôrças alemãs, na França,
suas honras de batalhas são
a própria história dos seus fei
í

os. Todo o mundo livre louva
rá a promoção dêste homem
lamoso. p prestará tríbuto não
só à sua habilidade ele militar

I

GR}\TIS!

Fpolis,. 18-9-44

Quer receber ótima su rpr-es o ,

que o fará Jeliz e lhe sej·á
de valiosa utilidade? Escreva
o: Soares, Caixa Postal, 84,

•• Niterói, E. DO RIO. I______acaa íJ.wt&��,_ •.

e aos seus sucessos, mas, tarn
bém, à bravura dos homens
que combateram sob seu co

mando, tanto do veterano 8°
Exército, que pôs em movi
meuto o rôlo compressor da
vitória no deserto africano,
como as tropas britânicas eca-Inadeuses que pelejaram e ven

ceram a batalha decísíva do
Caen, no Baixo-Sena.

I .

Quer vestir-se com

ccntôr to
e e.egànci.r ?

Bebidas nacionais variadas,
das melhores marcas

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

Procure o

íllfAIATARln
MELLO4 mais preferida, é inegável.

2 sorteios mensais 4 e 18 Dar ORIENTE
(Antigo Ber do Borba)

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
•

Continuo o vender os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.Muitas boníf cJções e médico gIatis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Centro de refúgio
ESTOCOLMO, (Via Aérea)

-- O govêl'no sueco concedeu
,1m milhão de Corôas (CrS ..

5.000.000,00) à comissão para
o auxílio dos suécos residentes
na Estônia, muttos dos quais
procuram voltar à Suecia.
Também os próprios estonia
'nos estão chegando em núme-,
ro cOll'sideravel como refugia-
dos do seu ,país. Durante o

Comprar na CASA MISCE mês de Agósto, 40 estonianos
,ANEA é saber economizar. chegaram ao porto suéco de

Nynashamn. Também, a ilha

I i suéca Gothland está l'eceben-

'I do grupos de refugiados dos
países bálticos. Temendo as

I represálias da Gestapo, quasi
todos os ,ha:bitantes de Kom·s·,
jõ, uma pequena cidade norue-

guesa perto da fronteira com a

Suécia, se refugiaram na Sué
j v. "a cia.

.. ma .a Conservas e doces

Luta em Varsóvia
de sêcos e molhadas

(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esquino Vi�or Meireles.

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

Londres, setembro (Intera
li.ac1o): - O general BoI', co

mandante das fôrças polonesas
em luta cOintra os nazistas den-

I tro ele Varsóvia, dis.tribuiu o

,seguinte comunicado, que foi
irradiarlo pela emissora em po
der dos patriotas: "Em geral,
não houve m.uda'nçs essencial
na situação, No centro da ci
dade continua sendo travada
luta de rua, disputando-se cada
casa. O inimigo pôs em ação
destacamentos especiais de

demolição, que minam os edi
fícios em nosso poder" ..

Emmanuel <ievaerd e Diná
Mendonça Cievãerd

participam a seus parert tes
e conhecidos o nascimento

de seu filhinho

VíTOR-ALEX�HDRE
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A França deve ser consultada
WASHINGTON, 21 (U. P.) _. O SR, CORDELL HULL DISSE QUE ÊLE 'PENSA QuE� INQUESTIONAVELMENTE, A FRANÇA

DEVE SER CONSULTADA NOS PLANOS RELATIVOS AO CONTROtE MItITAR DA AtEMANHA.
------------------------------------------------------------------- .------------------------------------------------------------------------ ----

1
..

-:--··········:····
..

ljBOmbardéando·Cái o preço da madeira! Isentas d� taxas
Vida Social: Roma 21 U P __ r _ PORTO_ALEGRE, .22 CE.) -- Em consequência do declínio Belém, 22 (A. N.) -- Os jor-: f' -

(
·d

.)
.-

Pode o
da exportação ela madeira deste Estado, os preços desse produ- nais elogiam o ato do interven-• sas ormaçoes e avioes pesa- J d f

'

] bai Pr t _,........- •••••••• (:os bombardearam as comuní- t_o aca ram e so .rer nova e senslv,e .

aixa. 10'.�COU �s �f.que- tal' Magalhaes Barata lsental;-- ...

H'· ua o aumento elas taxas no comercio de madeiras, ver'] icam- do do pagamento de taxas va-ANrvERSARIOS :a�,�es mb·l.mtl.gas na cllmgnal e do�se, além disso, a perda ela .praça de Buenos Aires, conforme rias mer�adorias que poderãoHoje transcorre o nataFc;o do OUvIOS O Je lVOS na 1ecoes 0- ., . . ,

d A ti
, .

.,.

t t ja fOI amplamente noticiado, voltan o a rgen ma, apos mui- ser encontradas nas teíras-lí-sr. 1· tenente M:2urício Spalding. vaqma e em ou ros pon os no- '"
. d· ·t 1· h f

.,. tos anos de interrupção, a adquirtr madeira da Suecia para a vres para facilrtar a alímen-
da Fôrça Policial do Estado, la amen e In as errovlan as .,.

>

_

e estradas de rodagem de Bu- sua indústr-ia, tação da populaçao.Faz anos hoje a sra. viuva Se
míramis Duarte Silvo Bosco.. dapeste.

.doma, 21 (U. P.) -- A fôl'-

Ad· M
·

.Hoje fa_: anos a srita. Maria de,ça aérea. aliada no Medi,t�rrâ- gra ecrmente e IssaIrurdes T,llha.

111.80
realizou ontem

aproxlma-lA
.

N
--

TI" d clamente 1400 saídas para ata- Armando Fr-í tske, espôsn e filho (ausentes) desejam ag:odecers ríto . arma. o e ru ino e. b. t. '.." publicamente os eeforços e a dedicaçõ.o empregados pelos errrmen tesSo�;a .

comemoro h oje s eu nata- (lues a o Je lVOS lnnulgo". clínicos dr. Sette Gusmão) que a assintiu desde o comêço da enfermiIlc io , w.. w_",._. ...

-�.,..__,__..w� dode I, dr. Roldão Consoni e dr. Newton d'Avila para salvar sua ines-

do di".a quécivel {ilha e irmã Hilda Fritske. bem como a toclos as que lhes
apresentaram pêsames, enviaram flores para o esquife e acompanha.
rom os restos mortais até sua marada eterna Ou tross irn , convidam
a todos os parentes e pessoas de suas relações pàra assistirem à rn is-

S L' P sa de sétimo dia, que será rezada a 26 da corrente, às 7,30 horas, na
.. Ino, apa igreja do Menino Deus. ficando des:ie já gratos aos que comparece-o Papa Lino xoi o primeiro su- r ern c. ê�e piedoso o.to ,

cessar de São Pedro como bispo de ..
Homo e, portanto. o segundo Po-

.

pa. Nascera na Etrúria (Itália). O
·

sofreu ftonfessou o cri-me" Belo Horizonte, 22 (E.)
Tanta foi a suo virtude e abne

o rei u Um larapio penetrou, hoje, nagação, que Deus lhe concedeu, não

U iii ac"tdentl.a Rio, 21 (E.) Jfal'Ía da Igreja de Boa Viagem, rouban-sàm:n�e a graça de expulsar os . I {i CI'UZ, autora da tragédia da elo todo o dinheiro das mis-dern ôrríos , mas, o poier de reiS\JS
. .

�

citar os mortos. Escreveu sôbre a I Caíre, 22 (U. P.) - O rei Barra do Piraí e que negara o sões, bem como os objetos de
vida. de São P�dro. na <!ual "faz Farouk, que é cientista ama- crfme que lhe era imputado, valor encontrados na sacristia .

espeoío l :rne_:,-çao da açao oeste dor, dedicando-se a diversas confessou finalmente, na la _...._........_.....". ._

counetr�s Slmuajoh Mogo't Prescreveu experiências de laboratório, so- Delegacia Auxiliar do Estado (Advogadoq � m eres en t"assem rro L. _..

igreja com um véu na ca�eça. freu queimaduras nas maos, do RlO, o delito com todos os
_Depois de. ter regido a Ig:eje; .du- quando, em AleXandl'.ia, se es- detalhes. Inicialmente, Marta espertalhaoEstocolmo, (Via Aérea)

rante rncns �e 11. a�os, f�1 Vltlm.a tva entregando, em seu labo-I da Cruz qu ís fazer crer que o

Um avião de treinamento ale- �;aJ�a�df3filh:g��h;�J;ro��n�:t��: �ório yartícula.r, .a um dêsse� padaíro Antônio �randão �s- :;l[al'ia Alves Líbanío, viúvamão efetuou uma aterrissa- nino do poder do demônio, e este, trabalhos. Os fenmentos do rei sassinara p sua norva Sebastia-
1 M d t A1 Líbaní fh f I'

.

d
.

10 di d t t I Q icid I (e o es oves. I amo, a-gem forçada em 30 de Agosto mesmo c e e po
í

t ic o man ou Cor- eXIgem uns las e ra a- na e e "ousa, smcl anc o-se em
'd .

A •

d.em Ystad na Suécia. Velificou- tar·lhe a cabeça por c:l�sa do ódio mento. Por êsse motivo, a seguida, mas submetida a cer- le�l o em cons�que'ncla e uu:
.

.
que votava a CllstO e a sua dou .

d
.

't ' F " k 'd
.

t .. ' O"
.' ,. b aCIdente Ino CalS do Porto em:se que o aViador era um aus- trino que. para sua vída lic6ncio. anunCIa a ViSI .a oe

. alo� a la os III en.ooatoIlos aca ou 22· de fevereiro de 1939 e her-tl'iaco que tinha fugidO. com o so. era uma perpétuo aCU50CÕO. Heluan, onde lnspeCIOnarIa o narrando fnamente como

ma-II '. .

f'lh M d 'to

a.
vião alemão. Um aviador

ca-I
---'

I �bservatório, e sua pel'egrina- tara seu ex-con.lpanheiro e Se- (lV,;mda, tc.om sMeus., 1 ZOSl' °Me,s ... -,

·d d EI T f·k I'
'

N f �o es lno, alIa e la, arIOnadense chegou a Trálleborg . çao a mesqm a e - aw I ,I Jastlana, em casa dos patl'oes ,
" J 'd .,_

'1a Sue'ol·a provoniente da Di- Santo lie DomIngo
II foram adiadas "sine die". I des1a, lla praea Pedro Cunha. I Jo1se e Mal la doseS' de.1.11111 l1mSo9'

'.
v

•

. ---
>

ve na rua r, ar ln la ,namarca. DIaS antes ele tmh� Nossa Senhora das I em Niterói, queixou-se às au-saltado em paraquedas na Dl-
Mercês J Dr. laudell"no Solou Gallottl- I

toridades da. la Delegacia Au-namaroa, onde se manteve es-

'1·' E d d R' t'
.

. tI· t o A ordem de Nossa Senhora deli Xl la! do sta o o 10 con laCO�dldo �mal_l e a .gum emp i� Mercês foi fundada em 1223 por I O inventariante do espólio, oate podeI fugIr pala aquela c S, Pedro Nolasco�.e. co�panheiros, I ADVOGADO advogado Renato Pe:-eira dosdade. :';ar�=à�n�: N���I�::h��a �omp:. Rua Joa"o PI·Dto 18 (sobrado) 8ala 1 I' Sal�tos, o .qu�l a terIa lesado,

I
. .._.

_.

dro No!csco. Rain'l-'ndo de Pena ,
..

na nuportanCla de Cr$ 3.011,70,OI

, for1& e T:a]o I, r i d"'! Al'ogã ,. seno'
' •

saldo da venda do mesmo imó-Snr Dentista· do q.lle �s[e último Se enc:"f'regou
,_ vel a seu próprio pai, Vistuli-• • de OJuda los m,oral e materlalz:ten· A P I

A.

luta I A d d no Pereira dos Santos.
Faço qualquer sistema de �� Ae;�[:�ra�a��::� ��e :eI�u� O Oflla gra ecen O

.

S-
·

I'" Vende-SEIDentaduras, Pontes em vontade era q:,e se fundasse uma LOlldres, setembro (Intera- Rio 22 (A. N.) __ O presi- ICIC e.laouro nu Palacril conserto Ordem para hbertar os escravos.,}. I ) I 1·
_

1 V,"
,

, uma. Pre-,

Tal foi, país. a finalidade que mo-
Jae o : -- l'rac laçoes : e a1- dent'e da Republica recebeu, ',0 de ocasião. Tratar no.dentaduras em 2 horas ,

.] ta ellll)e I d d J. �veu aquel�s d�nod,ados batalhado- sona, Oinc e _o povo eso. .

.�-i e. om anne Camara, ° se-
rua Rio Grande do Sul. 10apenas. Serviço rápido e

res de Cristo. Alem dos votos co- nhado em VIolenta luta cont.l a o'uinte teleoTama agTadecendo V 10'd P ód· b t·d d b - I b b, _garanti o. reços fi iCOS, n:�ns.. po r�za. c�s 1 Q e ,e. o e
os alemae�, declaram que a oferta de ferro e cimento pa- ,.........._.....""_•••""...............__........................eh d por obséquio dlenCla, ObrlqaVam·se os SOCIOS a .-

I' I 1 -J . , .
-

ê
ama o

se dedicarem
-

ao rfi'õgate do; cris- anoes a laC os. a.nçaraUl so ne ra auxl1rar a construç;:to do Vende-se umlho8Pp8afra-para Constantino Serratine
téios que caissem em mõ.os de aR pontos uOl1unad.os pelos pa- seminário de· Rio Comprido:Rua Duarte Schutel, 9, tu'rcos. Instltuiu'se esta festa com triota8 quantidades substan- "Rio _ Gr,andemente sensibi- ondulação permanente e um
o fito de .agradecer à Virgem por dais de armas e suprilllento�, lizado pela e&pontânea mani- estabilizador de 1 KW, comter encoraJado a· homens que, a

d 'lt· l' P t
-

d
.

t·
. .

t do
-

par da virtude e da piedade. in- Ul'a�lte os u. 111100 �/as. OUC.O fes �çao .e &lmpa la de y, pouco uso e em pertelto es a .

SUper-gasol-lna c;rementassem essa ebra tão ado de�)OIS, a enllssora Blys�aWl- Excla. e.m, f�vor da constr�ç.i3.o I Tratar na Praça 15, n. 10.
miravel. ca

"

pertencente aos patnotas, do Semmano desta arqmdlO- V" 26
Bay Way Jersey, 21 (U. P.) anulleiOll qlle os jornais do cese e consequente formaçáo!

-- Já está funcionando a mo- Horário das Santas Missas movimento de libertação p010- do nosso clero, venho, penho Casas e Terrenosnumental usina da Standard
para Domingo rrês estão sendo distribuidos radís,simo, agradecer êste mag-Oil de Nova Jersey, orçada em

Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas. regularmente, con.tendo comu- nífico gesto de benevolência,meio milhão de dólares. Essa Noveno: às 19 horas. nicados e notícias sôbre o de.; que está despertando en:tusias-
dependência d� empre?a pe- Em dias da semana: Missa: à* senvolvimento da. luta. Os jor- mo geral. Respeitosament3.trolífem tratara eXclUs.lvamen�

r 7.3.0 hora�., naleiros __ acrescenta � a (Ass,) Jaime Câmara, arcebis ..

te de aperfeiçoar a super-�a�o-ll i-f�:��ta�ed:· 6��d�d�� :/ee :.3�oha;. Gmissora _ distl'ibuem as fô- po do Rio de Janeiro",
lina de cem octanas, especla ros. lhas nos próprios distritos
para aviões de guerra, �

quer
Puríssima CoraçQo de Maria (Par- ocupados pelos nazistas.

PIRETROserá empregada, na fase res- to).: 8 horas,
A. �

t te da g·uerra ou por outra, Igreja de St. Anton�,:: 1 e 8 horas. Linhos, tropicais e casemi-an
. .

, Igreja de S. Sebashao: 6,30 horas.
no round declslV.o, pala o �S- Igreja de Sta, Te1'esinha· 8 horas. ras de todos os desenhos e pre- Rio, 22 (A, N.) -- Segundo
magamento do eIXO. RealIza Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. COS só na Loja das Ca.semiras divulga ° "}1inistério

-

da Agr.itambém a Standard Oil (mais Ginásio: 5. 6, 7.30 (s6 alunos) e :._ Rua Cons.'Mafra, 8-A. cultura, as plantações de pire.
uma notícia que i11teressa so- 8,30 horas.

.

-.------� ,,-.----,------

t.ro deSetlVolve-se de nlaneirat bOlo t ' Capela de S. LUlZ: 7 e 8.30 horas.
brem��o .

aos au omo. 1 IS ��.1 Capela do Abrigo de MenGres: 7

j
auspiciosa em vários municí-

expenenoa:s para ° emprego horast (todos os dias), .

'LV IRO R IlMOS pios do Rio (il'ande do Sul, 8e11- Precisa· se de umç., quefuturo dêsse mesmo super- Trindade: Matriz: 8 hor(l!!l. ,11 li II do (·�xc81�ntl:� a colheita de í'lo- saiba cozinhar, e paro. ou-combustivel nos automóveis. Trindade: Chc:ícara dos Padres: 8 CIRURGIÃO-DENTISTA reS dessa planta, que fornece tros serviços em caso. de
Um corpo de engenheiros ��c- E�ar?-r: 730 horas.

I pl'Ül.cÍpios ativos do maior in- pequena família .. RuaVi••, , ,.,

a expenen
s rela, .

Rua Vitor Meireles 18
d d O P 2nicos]a mlClOU S

.

-

Sõ.o José: 7,30 e 9.30 horas. ., terêSHé, como illséticicla, para con e e uro reto.das para o uso dessa g�sohna Coqueiros; 9,30 hora!;; dia seguin·
uso dos exércitos aliados. 20 andar).

em motores de vários cilmdros. te.; �7�h;o�ra�s�. :::::::;.-.-.-.....-.-."...-.""'.....-.-...�.:......
-

-,�--....--..--...._....

Toneladas de
pirarucú
Manáus, 22 (A. N.) -- Che

garam, ontem, procedentes do
rio Sol:imões, 29,350 quilos de

pírarucú, devendo todo o pro
duto ser empregado no abaste
cimento desta capital e parte
será remetido para. Belém.

o santoHahlf ít Bt:Õfl�:
Estão·se habilitando para casar:

o sr, Antônio Geraldo Vieira com I
a srita, Mar-io, Ana Macedo; o SI'.

Agenor Francelina da Silveira com

a srita. Osvaldina Dutra; o sr·

Manoel Ioõo Goulart com a srita.
Etelvina Nunes.

Igreja:assaltada
FarmáCia de plantão
Estará amanhã de plantão

a Farmácía Moderna. na

praça Quinze.
...............�w..........,���

Fugiu para a

Suécia

If

l

Vendo diversas casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.
A. L. Alves -- Deodoro 35.

V. -7

Vasas e Terrenos
Encarrego.me da vende.

Comissão m6dica.
A. L. Alves - Deodoro 35.

V. - 6

,.,., t.rat(1iia
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

,�A' C·Ai
..

AI 1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue umgran-
1

/.. "\..
,.,. __

"

I

..
:;'

_.

)
.

.

'.

I. ,
•

de sortimento de cagemiras, riscados, brins

_

'
_ bons e baratos, algodôes, mOi'Íns e aviamentos

para al'fahtes. que recebe diretamente dos

atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de. lhe fazerem uma

MATRIZ em Flo:rianõpolifl, - FILIAIS em Blumenau e LaJes.
.� -

fábrico.9, A Casa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chamo Q

compras.
melhore!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Duas lacunas avante n. 1, do Estado, pela Assim, como os goianos vêm
Aos amantes do esporte-rei sua classe e técnica é o senhor pela segunda vez à terra de

em nossa capital, não será da- de sua .difícil posição.
.

i Dias Velho (o que é provável),
do o prazer de assístír êste ano I 'I'eíxeírinha, chamado a m-I poderíamos nós catarínenses,
a exibição no nosso seleciona- ter�ir nos ens.ai'c:s da nossa se-

I
dar com os nossos ossos na jó

do de dois renomados futebo- leçao, e que sera por certo o
. vem Goiania.

Iistas, verdadeiros "cracks" no substituto do "center" avaia- Era o caso de Santa Catari
manejo da pelota - Adalfinho no, tem se mostrado um óti_?1o na, nos campeonatos passados,
e Bráulio. I el�mento no ataque, porell_l; protestar categoricamente de
'0 guapo e disciplinado guar-' n�o possue a :la�se e a mtell� ter que se locomover sempre

díão "azurra", que tantos gencia de Braulro, contudo e para prelíar em Pôrto-Alegre,
"Ians" possue no futebol ca-. um elemento. de re�omado va- pois os nossos vizinhos gau
tarínense, não poderá prelíar 101', e que muito far� para pre- chos, nunca disputaram um jô
na nossa representação, em! en�he�' a falta deixada por go síquer do campeonato bra-
vista de ter se machucado se-! Bráulío. síleíro em a nossa Destêrro.
rtamente, quando de sua esta- A:dolf!nho e .Br��lio, são as O fato é que não poderemos
da no Rio de Janeiro, treinava expressoes .maIs Iídimas do íu- permanecer sempre os eternos
rI.O Fluminense. teb�l catarinense, pela sua edu- prejudicados.
A sua falta, será uma lacu- c�ça? classe e sobretudo pela Tanto faz jogar aqui corno

na imensa a ser preenchida, técnica no segurar e atacar a acolá.. vence o que melhor se
muito embora venha treinan-! pelota. (Waldir de Oliveira apresentar nas suas qualidades
do nos atuais ensaios do nos- Santos). técnicas e físicas.
so "scratch" outros "keepers", O protesto pois do dirígent€
que cônscios de suas responsa- Os gcianos protestam do pebolísmo goiano, em nada
:: ilídades, têm sabido se ím- Quem teve o seu aparelho- nos afeta, ainda mais quando
por. mas que no entretanto receptor ligado para a Diíusso- se tem confiança demasiada
ainda se encorstram muito ra Paulista, em a noite de quar- nos seus pupilos, e também
aquém da classe e técnica dOI ta-feira ú1tima, ouviu a

pala-I porque
em qualquer parte qUE'

arqueiro Adolfinho. vra do atual mentor do espor- se ferir o prélío é Brasil. (Wal-
Estamos, porém, certos de te "na pérola engastada no dir de Oliveira Santos).

que, aquele que fôr o escolhido: planalto brasíleíro", que pelo I
_

para sul?stituí-lo, saber� �on-: "micro" daquela emissora lan-I XAVIER FOI CO:YVOCADO
rar as cores do seu pavilhão e cou o seu protesto ainda quel Xavi

,. 1 " u t• .

avier o 'p ayer pau IS ada sua terra. I pessoal, em ter os desportistas I �

'.' .
,

"

Outra lacuna, é a ausência goianos de se deslocar de sua que nesta
. capital mteg�ou o

na nossa representação do ma- íongíqua cidade natal, paraI onze do �lgU:l�'Em:e, fOI c�n
ravílhoso "cerrter" colored - disputar jOg03 com adversários I vacada lJala, tretnar no se.leclO-
Bráulio. localizados no extremo sul. I n�do ?;aranaense, em �U):: ?R-
Bráulio, que por motivo de É de notar-se de que o pare- pítal . ja s-e encontra há li anos

moléstia acha-se privado de d1'O goiano tem quasi que a meses.

tomar parte nos jogos do dia certeza, de que os catarinenses
1° e 8 de outubro vindouro, serão futuros adversár:ios. Rl'HlNHO CH};GOr
por certo fará uma grande fal- Ora, o protesto pessoal de S. Rubinho, element? .de .des.ta-
ta aos nossos desportistas, tão S., em nada nos melindra, porjque no "socoer" .Jolllv11e�lse,
acostumados a vê-lo jogar, que não somos nós que organi- já se encontra nesta capIt,aJ,
Malabarista da pelota, inte- zamo

..

s a chave do Ritual

certa-Iafim-de
treinar no seleclO-

lícrente no encaixá-la o centro- me pebolístico nacional. nado .

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

..

. � A B R EM\
(

I Mar.oel (unha e Senhora
• '.. I

CAMINHO ' , participam aos parentes e

••�/,f.�. P'tiOO�ii·;i;�ento
.:.I.....",..��//T ocorrido a 11 dêllte mês.

REGULAM-AFUNCÃO INTEStfm
.

" 0 Fpolis., 14·9-1944.
___os .......•••.....0••' ... li•••0.

__ .,__ ". ----

GRÃO
- _- ,

DOUT
.1

•

Ind. teleor. «Bandiral» -- Rua Tl'lliano, 23 -- Florianópolis
I

A serviço da indústria e do comércio do Brasil
Matriz:

•

Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai .•• Rua 15 de Novembro, 239.
U.f·ÍJan88: Santo Amaro. Santo André, Paula SOU:l8. Sant'Ana, Lap21 e Moóca.

Interior: Ourinhos.
installlçBo,' - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior; SantosEm

Interior:
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.

Agências; Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andtêlândia, Carmo do
Divi""ópolis, Santo AntÔnio do Amparu, Lavras e Juiz de F6ra,

.11m instalação: Governador Valadares.

Río Claro,

ESTADO DA BAHIA: Salvador,
� At,êJ1Cia Urbana 11. 1 (Salvêdor)
,1 lnteriot: Ilheos, Itabuna e Jequiê.

1··· Em in,talação B"ra do Pi:!�A�,,�� J��.!E �!I�!IR�:'dond.,
� ESTADO DO EsplRITO SANTO:

.Em instalação: Sucursal de Vitória, Agência!! de Itapemirim e Colatina.

Resende t Vassouras

ESTADO DO RiO GRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

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

�k2 "LX 20$1 Di • a !tia. niZJ .

•
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«AEROSUL»Baixou muito o rio AMadeira
Belém, 22 (A. N.) ----

segun-, .

C.do informações 'chegadas a Be- Pelos srs. Mach.ado &
, ,la.,

Iém, a região banhada pelo rio agent�s. dos ServIços Ae:tlSMadeí ra no vizinho Estado do I Cruzeiro do Sul, nesta capi a ,
,

. .

ferecid 3 da be-Amazonas tem sofrido forte foi-nos orereci o o n. .

seca difidultaILdo grandemeu - la revista"Aerosul", que aque-
, te a 'navega(�ão naquele afluen- la empresa publica como pre
te rlo Ama:onas. As' inforll1a- conícío de. sua atividade e co

ções adiantam que há muito mo incerrtívo ao tunsmo. Con

nã� se notava por aquí tania- tém êsse número t�xto de
. . d '1 Ieit " e primorosasuh a vasante, sendo pengosa a �gra av� ei ura

navegação. Cerca de cinco na- üustraçoes.
b .

__ (MI .
vios estão paralisados naq ue-

.

le rio esperando as águas, sen- . Prefira uma parte de seu

do ql{e alguns deles, ])01' medi- trôco em "Se!os Pró Do�nte
ela de economia. es-tão com os Pobre do Hcspttal de Cllrldn·

rogos apagados, dizen�lo ainda I de�'. � estará cont�ihnindo pa��
as citadas

í

nformaçóes ClllP, que ele tome IDUJS um pOIlC.
salvo algum repiquete inespe- de Ieíte, tenha melhores medl
rado. só em meados ele outubro eamentos, mais couíôrto nu

próximo crescerão as águas, leito de sofrimento. etc. etc' •.•

pcrmitindo o tráfego ela nave- (Campaha de Humanidade

gação. do Hospital .le CarMalle).
----------------

___________...YIllWSllllUmsepw:!IIaIJ---

TENHA JUiZO
1 EM � íFILlS OU RE U.

MAT1SMO DA. MESMA

ORIGEM? US:::: O r-o.

PUL,�R PREPARADO

I §I� ta I::JIi] r:J
A �1.FILIS ATACA í \.Jt'U U uI(UANI��IÜ

O Fígado, o Baço. o CO>"'.,<;{ill. (I E�lôm",go, e,F'

Pulmões, ti Pele. Produz Dôn's ti\:' eh ht:'yll, DôrpR
DOR Ossos, Reumatismo. C\'gtlPirn, QUt'UI1 !lo CH-

helo, AnemIa �. A bÔllo,.;.
Inofensivo ao orgaui ..nll'. .:\gI'l1dli v€'I

Icomo UIlI lícór
O ELIXIR 914 està aprova () 1'.1"10 D 1\ S.P. ,'nmo
auxi!t6f no tratamento da Sífilis e l{eurnBtismo

da mesma nrigt:'ID
Ff\LAM CELEBRlD,\i.ifl:S MÉDICAS

f;obre o pteparuoo ELIXIR A C· mJ)nl!)�s.o e (l sabor pj.

.914· devo dlzer-lbef: semprp gnd>'vP! de, ELlxm .H14. fr-

que o tenho empregado, em cO'I'l'ndanI-no COIltO ltrmil de
os ca80S de indtcaçllo apro- fac I OIRflfljO para o Tlúblicú
pri8da (slfil!s em varias de IIr) c(,mbate á I'!tflll". q\l811.dfl-
8uas manlfestaçôes) 08 rellul· 'de. que fl'equ8otflUlente a·
lados lêm sido 8atI8�atorto8, nrovetto no Ambulatorlo dI!
polI são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria .

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

DIADO
HOJE IABADO HOJ�

CINE
A's 4,30 � 7,30 hora!'
Gigantesco Programa

Dorothy Lamour, Robert Preston e Prestan

Teu nome é
Foster:

paixão
Bob Lívingston, Duncan Ronald e Raymond Hatton,

,Mosqueteiros» em:

A mina misteriosa

Preços:

Frankie l?arro, nos 9' e 10' episódios d@:

Conquistador audaz
CINEDIA JORNAL 3 x 88

Nacional Distribuição COOPERATIVA
(único), Cr$ 200 e Geral 1,00, Imp o até 10

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Uma a;1orável comédia da Fax, entre lu"o, conlôtto e alegônri8,
com Don Arneche e Joan Bennett;

Cuidado COID as saias !
A LUTA PELA EXISTENCIA (Na c )

Distribuição COOPERATIVA
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preço: único 2,00· Imp. 10 anos

$ 411', ""

Finblmente, amanhã, simultaneamente, no Odeon e Imperial.
a esplêndida comédia, em tecnicolor, com o delicioso

toque de Lubitsh:

O diabo disse: - Não!

..

os l3

anos

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mudou-se para

(A O L AD O DA

A

ISCELANE�
rua Conselheiro Mafra, 9
C A 5 A IIOSCAR LIMA")

A situação em Portugal

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as doces e 08 pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Mar! Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para facili ta r a aplicação.

(Um prod�çto])e wtu)

���U,�.9J'�.I
e; � �
?::: ' �

,

RnÁrOnO pnrOLDGICR5

I
Dr. H. G. S. Medina farm. Narbel Alves de Souza

Farm. L. as Gos!a Avilil
Exames Anátomo-patológicos.
Diagnó.tico precoce da gravidez ,

Sôro - diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. iii
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de son9'lil. Vacinação anti·diftérico
(CRUPE) com pr óv o de Schick.

Análises químicos de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos industriais tfecularias. cer-vejn rí cs},

Tôda uma esquadra afundada!

Agências e sub--agénclna em todo o t!)rrltórto naclol14l. - Sucursal I]{)

UruguAI. RéguJadQres d� avarias nlill principais cIdades da América. Europa
e África.

FARMACIA

a

Chegaram IN DICADOR MEDICO
._---

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aoerreíeoamento e LO'O.ga Prática no RIo de Janeiro
J01HIUL'1'A8 - Pela manbll.: dÚU'iaruente d88 lO,30à.12 ha, à tarde except(\a,*
Uib·lIdOtl. da8 16.311 As t8 horas - CONSULTóRIO: Rua JolIo PInto .. 7 • .obrado -

DR. MARIO WENDHAUSEN

---------

rooe: 1.461 - Res4déncl/.l: Rua Presidente Coutinho. ,..

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFe; DOS SERV1Ç'OS Dl':; TTSTOL0GIA DO CE?-ITRO DE SA(JD�E DO

HOSPITAL ";\EI:�U HA.Y]OS".
Curso de a perfe lcoamento no Hospital São Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex-e�lfl'
giiil'io elo fnst ítu to "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-mé-dic-o intr-rrtn <In

San a tdrio de 8antü.;. ern CUIl1pOS do .Ior-dáo.
C1.1X1<'.\ GJm.H. - DL\GXúS'l'TCO PRFWOCF. .l', 'l'RA'l'AMK'l/TO F.�;PF.(,IAl,JZAl.Jt)

IlAS DOE:NÇAS no -,\P,\ IlBI.HO J!ESPfJUTMUO.
COXSPLTAS: Dtàríarneritc, das :1 às 6 horas. CO:\8ULTólUO: Rua vlror Ml'il'f'Je�. IS.

RESIDt,::l\,'CTA: Hua Est evos .Iún ior, 135 - Tel. 742.

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Me<11clna da Universidade do BraslJ)
�-Lnterno do Serviço de Ol.l!nica Médica do Proressor Osvaldo OUvetra. médtco 11<1

Departamento de Saúde
(.;J,INJCA �lRIH(JA - MoJéstia.8 Intel'Mas de adultos e crIança". CONSUllI'õRIO

• RII.lSID1l:NCI,'l: Una Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 812. CONSUl/l'AS - 088 10 u III.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

El!lpedaUsta, assistente do Professor Sanson do R-jo de Janelto.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, du S àl •.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 1'1'11

i
'I

I

DR. ARIUANDO VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assist.ência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSUL1.'óRIO: Rua Nunes Machado, .. (Edifício S. Francisco). fone 1.4-44
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RE�IDENCIA� Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 783
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS·- NARIZ - GARGANTA

..

OU8

Os novos e já conhecidos

LONDRES, 2Z - O Sen1<lI11aJ'lO socialista "T'ríbune
'

afír-
medicamentos de grande su

cesso no combate da Malar la.ma que a remodelação do gabinete português indica "alguma Se:r,ol·ina •. em gotas -- 'l'a.hle.coisa cujos detalhes não podemos c-onhecer ", acrescentando -

que a maioria dos novos ministros se compõe ele homens com-
ilfalariu. pastilhas .._- Os mais

- enérgicos remédios no cornba-paratí varnent e jovens - muitos deles sao oficiais - que con-

quistaram o favor de Salazar com a impiedosa energia com t,� da �Vlal�l'ia sez?es, impalu
que se desempenharam ele outros ('�I'gOS, antes. "Tríbuue "

diz lll�mo e todas as febres inter

fine há três coisas em Portugal: (J) o c1ese io de liberdade <lo 111lteBntes·f.�ra.tam:nt� comple-
.

to ene reia os oraaos afeta
povo; (2) a fome e a miséria do po vo : (3) a amizade que o " ..

to �
-

govôrno Salazar demonstra para com os países do TEixo.

mes-I
U�)s:. Haç� e �l�'all() sem produ-

;no hoje, amizade essa de que o l'OVO não partilha. Zll� llnoxI�tçao.) 1
'

____.___ __ ,:lllUOjJJ - l grane e reme-

dio dos amarelos. Comhate a

opílação caracterizada pela
presença do anquilóstomos e

verminose 110 íntestímo, os

quais produzem anemia, caque
xia, perturbações intestinais,
palidez, inchações e gostos
pervert.idos. Produz sangue 110-

o \-'0 e vigoroso, tendo arnmo

para o trabalho e alegria na

vida.
Pril'ili,o (Ip ventre -- Não use

mais purgantes. Trate-se com

'I'ahlela xo, pequenas pastilhas
que be.neficiam o estômago, in
testino e fígado.

J!II IIIiIl .. IIII!:IIiI!I; II.I!1II�)�"..�.t.��:_::fé!!:-=� I Nas Farmácias e Drogarias
l da Capital e interior do Esta-

Rua João Pinto, n. 25 dOpara as demais informacões
(Em frente ao Tesouro do Estado) de pedidos, preços e condi�ões

,

1-
de vendas com 'desconto à >vis-

fioriôll,opo IS ta e a prazo. escrever para
Telefone 1448 Caixa Postal, 18fí. Flortanópo-

SAIUA CArARIHA
Iís.

DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sl.fil!i,s do Centro 1e Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
\MBOS OS SEXOS -- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-V10LETAS

CONSULTAS: das.B às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FOt-oTE 1648 ��:': '

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT6RIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESiDÊNCIA - Conselheiro Mafra, 77.

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião-Dentisie

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

DR.. ROLDÃO CONSONI

NOVOS e
USADOS

:::TRURGJA GERAl, - ALTA CUtURGIA - JlfOLJ;:STIAS DE SENHORAS - PARTOíI
Formado pela F'acuddade de Medicina da Uníversídade de São Paulo, onde foi

Assjsterute por váríos anos do Serviço CLrúrgico do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, íntestínos delgado e grosso, ttrõíde, rins,

oróstata, bex iga, útero, ovários e trompas. vartcocele, hídn-ocele, varízes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas. à Rua F'elbpe Schmidt, 2,1 (altos da Casa Paraíso) , Tel. 1.598.
RESID])NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

Dr. LAURO DAURA
Especlallsta em Doenças de Senho

ras - Vias Urfnãrfas,
Curso de espectaüzação de Gtneeo

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de S!lo Paulo.
Tratamento eSp1!Ciallzado, médico e

cirürgico. das afecções do aparêlho
s-enit.al feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das Inflamações dOI

anexos C'Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamelllto de todos os dIs
túrbios da menstl'nacAo e da eateMU.
dade.
Tratamento moderno da bJeoOl'ra

gla aguda e crônica. em ambos OI

sexos. por processos model'lllos sob

contrOle endoscóplco - Uretr0800p••
- e de laboratórIo.

FISIOTERAPIA -'- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 13
horas e das 2 às Ô.
Consultório - Rua Tiradentes 14..

Fone; 1.663.

IRUN, 22 (Por Charles Foltz ) - Soube-se que a esquadra COMPRA e

naval mercante alemã que se encontrava no sudoeste da F'ran- VENDE NSTITUTO
ca, foi posta a pique na baía de Biscaia e no canal do rio Gi- •

ronde, nas proximidades de Bordéus. A frota consistia de certo Idi",mas por-

número de barcos torpedei 1'01:'1, ., tenders" de submarinos, sub- ���l�s'frae;::ê�:
marinos Iigeiros, traineiras armadas e muitos cargueiros de inglês, etc_
costa. Os cargueiros, que podiam ser avistados do litoral es- "ormado pela Uníversídad.. de Genebra

Romance, Poesia. Religião. Aviação, á ! h lta!pauhol, foram afastados de BaY0l111e e Salrrt-Jean-de-Luz, (�m Com pr t ca nos osp s eurapeue
-" Mátemática, Físico, Química, Geo· CUnrea médica em geral. pediatrIa, doon·
algumas milhas, e feitos afundar por suas tripulações. que 1'e- kgia, Mineralogia, Engenharia ci- .as do sistema nervoso, aparelho gen1to-
gressaram a terra ern barcos salva-vidas. Informações aquí vil, militar e novai, CarpintariQ, urtnérlo do homem e da mulher

chegadas revelações que os alemães procederam de modo I
resen.ho, Saneamento, Metalurgia,

_ ,,,,,tate. Técnico: DR. PAULO TAVAR.il8
. A L.

1
-,

b
-

1 1 G' d E'd
Eletricidade Rádio Máquinas- Mo., Cur d Rad' Jagl.ll Cllni com drldentlco com 1'e aç2.o a� ell al'eaçoes c o cana :.-Iron e. '-'VI enl-j to H-d a: ll'ca 'Alvenaria'Agri-

80 e -o r ca o_.. .
.

_ . . res, I r u, , \[anoel de Abreu Campanarl0 (SIlo Pau·
temente, os naZIstas p1'e erll'am llao eorrer os l'lseos de ])e1'1- �ultura Veterinária Contabilidade ..

I) E iallZad Hlgl n Sa"de
• , ,.

_

'
.• ,.' 10'. spec oem eee ...

gOAsa vIagem. de regresso as suas ,ba�es, atr�ves <1� canal ln- D1Cl0narl08. etc, etc. I públlcs. pela Universidade do Ri" dI! J8-

gles, em naVIOS leves. Os subv·erSlvels alemaes maIS pesados, 'letro. - Gabinete de Ralo X - Electro-

(.r0111 base em Borc1eaux, tinham partido há já alguns dias. I �arGliografla cl1nlca - Metabolismo ba-

.------------. 1& nossa liqgua ulI - Sondagem Duodenal - Gabinete

li li

11�
fisioterapia -- Laboratório de micro.

r��---�;PA��ç�·�;-;;�:�---1 na Suécia :;:������;�fnndada em 1870 - Séde: B A I A ESTOCOLMO, Setembro
lNCENDIOS E 'l'UANSPOR'rES ° primeü'o cutso de português CLíNICA .M�DICA

Cl!.pllJ1J • resenu _ " Cr' 71.Mft.la.,SO de importância na Suécia, fo� Moléstias InGternalas'COdNeSSeULnhTOor::Oe RCrl'inaug'uI'ado na Universidade ..nÇ8.8 em er. , ui: U8
IJUru do balanÇo 4e 1.U:

1!'ellpe Schmidt _ EdH!clo Amélia Neto,
l:teSp(HU'bt>IllCaaea .••••.•.••••.•...• _ ••••••.••••• er, 4,.9W.-i77.liOO,II!1 Popular de Estocolmo na pre- Fone lli92. 9 àN 12 e H lU 17 hora•. RE-
Receita . . .. ." -, " cr3 70.681.048,�o sença do Ministro do BrasU na SIDIlNCIA.: J Largo Benjamin
���:tr��' �a���' n��' �t����' '1'0' .���

..

: �::::::::::::: �;: l��::�!::�:�� Suécia, Dr. SebaIstião Sampaio, Conlltante. 3

.R��ponSllhUI:1ades , .. , . .. , 0 ••••• C1'ier� 16.721l�·-i74021.365067·:� °deMdiniRst.lb·o dTO POerg�Uagal'sVniScBon- Dr. Newfon d'AvUaBens de raiz (prédios e teITeno�) _ . _ . . . • . . . . . .. .,.. ,..-.. e 1 a- am , o r. 0-
DIRETORES: - Dr. Pu.ruIUo d'Ultra Fretre de CIlryalho, Dr. Francisco heman, Secretário Geral do Operações _. Vias Urinarias 0- Doen·

de Sá e AnisIo Massorra. - çal d09 intestinos, réto e anus
Ministério das Relacoes Exte- -- Hemorroidas. Tratamento da
riores em Estocolmo," e -do Sn1'. colite amebiana.

Thorsing, Chefe do Departa- Fisioterapia :- Infra:vermelho.
AGF.NTE EM FLORIANõPOLIS meno de Imprensa do mesmo, Cons�lt:. Vitor Meu·eles.28.

C AMP O iii [.. O B O & C I A. - Rua Felipe SCbrnh1t, n.:I' M"'" E t
.

d
Atende dlarlamente às 11.30 h•. e,

1.l1lster,1,O.. s e curso e

en_o,,-,
à tardo. das 16 hs. em diante

Caixa POljtal D. 19 - Telefone 1.08.1 - End. Telegr. "lH.. IANÇA" d 1 d 1
8UBAGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAf. BLUME ,mma O a mgua eamanla, Resid:VidaIRamo•. 66.

NAU, BRUSQUE" LAGES E RIO DO SUL e atraiu grande interêsse: en- Fone 1067.

�'__"w.· ._-_._-..-...�......__._..-_......__...--- ��;eSd�l��O�,e������etr;�f���; DR. ANTôNIO MONIZ

ESPERANÇA que tem a intenção de visitar I
DE ARAGÃO

o Brasil. No seu discurso inau-Ido Farmacêutico NILO LA rrs gural o Sn1'. Boheman disse Otrva1a e OrtOJledlL Cl1nlca e CtrvlrlA
Hoje e amanhA .er6 a ... preferi.. '1 f

. IM' do torllL PartOl! e 40eDÇSII 4e HDhor...

......111"" ••"Io.al•• e.truzetraa - BomeopaÍD. - Pertll.alaru.. que .o. �:asl O erece ,Hnenl:iUS CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Did-
4nlt:� de borr.llha. I pOSSlblhQa:des para o futuro ej rilimente dss 15 às 17 hnrllB. RESIDIlN·

.....�"'.., II fQ� QIII�"'m. ao �,� �� está atraindo mll�to$ �u.�c;.os, elA: 4lJnl�� 4l"f1!ln. ��. ,� 7.k

Residência
(Sobrado).

Rua 'l'lrlldentea T

DR. AUIrnUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante inslalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuber�ulose
pulmonar, úlceras gástrica.� e duo
denais. câncer do estÔmago, 8.fe�
ções das vias biliares, rins, etc.
t\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder..

nos e efiCllzes desta moléstia
'

Completo gabinete de Eletricitl3ilft)
médica: Ondas curtas e· ulttll-eur·
tall. Raios Infra-Vermelhos e Raislt
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. !t

esquina Felipe Schinidt
Da. Il às 12 hrs., e das 14 .. 17 tu-t

Iel�on.' UlI
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Aguardem _as novas instalações de
A EXPOSI(:AO, na rua Felipe Schmidf, 54
(antigo varejo da (asa Santa Rosa)

riorte-arnericanasperdas
WASHINGTON, 23 (U. P.) -- o TOTAL DE BAIXAS DAS FôRÇA,S ESTADUNIDENSES, DESDE o INíCIO DA GUERRA� É

AGORA DE 400.670 _a REVELA.SE NESTA CAPITAL. COMPREENDE O REFERIDO TOTAL 39.600 MORTOS! AS PER

DAS NAVAIS }'ORAM DE 63.017, CONSISTINDO EM 25.152 MORTOS, 23.367 FERIDOS, 9,532 HESAPARECIDOS E 4,46b

PRISIONEIROS DE GUERRA.

Fortes combates I
Q. G. Aliado, 22 (U. P.) -- i

Foi ampliado o saliente de I
Eidhoven por ambos os lados (;;
as fôrças aliadas

Chego
'aram a

,ISomeren, a léste.
--- _,------------

Para os nossos soldados L�!!r!���1 (���ale!�tí_l
Rio, 22 (A. N.) - Através dos 12 "postos de cooperação" [elas difundidas pela rádio de

com a FEB, instalados no recinto da Exposição anti-nazista, a Berlim revelam que a "luta na

Liga de Defesa Nacional recolheu, doado pelo povo de São Pau- Incendiada Arnhem é de vio
lo, elevado número de presentes, que, por intermédio do co- lência que ainda não teve pa
mando da 2a R. M. serão remetidos às tropas brasileiras que ralelo na batalha da Holanda".
lutam no fronte italiano. Assim, foram entregues ontem os

i
-_.

__

frutos da primeíra arrecadação daquela campanha, constante i A de! esas baltlcas
do seguinte: 300 mil cigarros de diversas marcas, 10 mil table-, ruiramtes de chocolate; 1.900 tubos de pasta del1ltrifícia; 3.500 sabo- Londres, 23 (U. P.) - Um

netes; 200 latas de conserva; 70 quilos de doces enlatadas; e: porta-voz militar alemão, ia-
198 "pul1owers". [Iando na rádio de Berlim, ad-

1 ••• o
mitiu que as defesas nazistas,

0RE.Slr�D� "ESPh�rtlv� I Vlcda drel,IOIOS31 .' d .�íS:et���1Co��\?���:a!m ��
"

ea 'l�3JI-&e-i:t an�an a" na y}- 9�10 ,e pl.�xe, a g�eJ� o

Ice da ofensiva russa, ao anun

z�ha .c,Idade de.�ao Jose, ° �o- ���a�lO, rezar.a amanha as 9
dar que "a frente de Nana foi

go en�le as eqtnpes do Fl.ona- noras, uma .mIssa. , evacuada de acôrdo com os
110 PeIXOto A. C,) e. do Ipíran-] AP.�s a missa terá lu.g�r um� planos previamente tracados".
ga F. C., daquela cidade. irelLl1laO da mesa adminístrati- �

O esquadrão dos "milioná-Iva daquela Irmanr'ade. E t' 1- drios", .como o é conhecido nas Para a celebração da Santa S a Impô e
rodas desp�rtiv:as Iocais, fará Mis.sa, �stão c��vidados todos alemêesa sua estrela em campos var- os lrmaos e Ílel<s em geral.
zeanos, contando com elemen- .._.w....- ......·.w..-....-_.....,._......__.-....�

tos de grande valor, haja vista
a sua invencibilidade no cam ..

peonato interno do Paula Ra-
mos F. C. TOMEM

O esquadrão ilhéu, apresen- Vinho Crelsltaitar-se-á com a seguinte cons-
"SILVEIRA"

Lutando de Londres, 23 (B. N. S,) --

o preso Roosevelt declarou que

títuição: Walter, Anibal e He- casa em casa Tendo por base o desenho brí- c situacão da China é crítico.

ládío; Ênio, Raffs e Osní; Juca,' Londres, 22 (U. P.) _ 1:\.8 tânico dos lanchões de desem-
-

,;,

Conceíção, Magrí, Ice e Albí. tropas aliadas que invadiram barque de tropas, serão cons- o prefeito da cidade alemã de

A guapa rapaziada "milioná- . a Alemanha vindas de Geílen- truídos novos, ba1'cas-co.rreio Stolberg colocou-se às ordens dvO!

ii t d t t t 1 comandantes militares aliados.
ria", seguirá sob a chefia do 110 ores e car as kírchen, no dístrjto de Düssel- q�e, cer aill:8n e, revo uciona-

•

sr. Osvaldo L1gocki, seu esfor- ". dorf, a léáte de Aix-la-Chapel- rao tod? o slsterr:.a ?e .t1:anspor- No setor a seu cargo, os so l do-

çado presidente. anonimas Ile. Os soId�dos aliados estão �e fluv�al n? M.ISSISS1Pl. ,�sta dos brasileiros ocuparam n J oco l i-

-. _ lutando de casa em casa, na revelação fOI feita pela The dade de Pietrasanta e avançam

Bombardeio das '

Sao �aul�, 23 (A. N.) ,---: P?r localidade de Stolberg e mais Economíst" desta cidade, acres- para Monte Pron o.
.

,

1
Lletermmaçao, d� secretário da

Ipara o sul estão limpan'do "a I centando que essas embarca-
*

111< il·PI-nas �egu�a'llça P�b.llca, O d�legado Ifl0116sta de' Hutgen. I ções constituirão
.

uma versão Os russos Ocuparam 'I'c.l lín , co'

I' ue Ordem Politica e SOCIal des-
. . I moderna do servico atualmen- pita! da Estônio.*

, .Bearl.H.arbour, .22 .(U. P.) - !:_a. capital,acaba de envi�r !ia IHomenagem ao II te em uso nos rios. Os barcos '

D
.

d rl. T'
... bIS N I . O generet! Hein. com milhares

1Z a ra 10 ue. oquio que �e- trt una ue eg�ran,ç� a�lO- gral. Le Dantec' de que se trata, baseados nas de soldados alemães, rendeu se em

10 segunda dia consecutivo .nal os autos do mquento ins- i línhas da lancha brítâníca de Boulogne.
aparelhos norte - am�!icanos, taurado .contra os irmãos �a- São �aulo, 22 (A. N.) transportar "tanques", poderão
com base er;r pOT:ta-av�oes ata- noel Jos��s e Renata Ferreira Apra\leItan�o a estrada do ge- levar no seu bojo caminhões
caram a baía de Marulha ten- de Almeida, autores das car- neral francês Al'y le Dantec, com toda a sua carza e rívalí
do O presidente .da F�Hpinas ��S anô.ni�1'a:s apócrifas

..

CO!l1- enviad? à Améric� ,d? Sul pe- zarão com o mais cipido ser

proclamado a l'el marcIal no tendo 1:njunas as aurtorndades lo governo provIsono da Re- viço ferroviário entre os dife
território da:s� ilhas, em.virtude; c::H1�t�u�da:s, bem cama a ins- públlica Francesa, o Comitê �a rentes pontas fluviais.
de "moment�neo pengo de t:iJtrmçoes dIversas. França Combatente de Sao -- ---.._...___...........�..

invasão e para preservar a paz ..........,..., -..- .........---..-:-............"..................... Paulo quis prestar-lhe, ontem. Den-ladurae a ordem". .

Se V_. S. d�seJar um cort� de
uma homenagem oferecendó J.

casemIra, lmho ou tropIcal, .'
.

'

t r e
" d em côres firmes e belos pa- a: .. eXCIa. um �an a ,q�e �_uODcurso e drões, procure a Laja das Ca-

reélllztOu nos sal_?es do <IAOUvamo
I f· t semiras - Rua Conselheiro vel Clube de Sa:o Pau.

te egra IS a Mafra, 8-A. (1 ,.

b IAcham-se abertas, a rua Fe- ,�......- ....v�, llO re as «esco as
lípe Schmtdt, n. 5, 1 ü andar, O declmo. II.vres)')as instruções para prova de General nazista
habi:1ttação de tel'eg,rafisrta e Londres, 22 (U. P.) - Ou-

telegrafista-auxiliar da D. R. t1'o general alemão cái em po- R'lo,23 (A. N.) -- O .profes
C. 'r. de Santa Catarina, pro- der do::; a�ia:dos. Desta vez é o sor Froes da Fonseca, amda a

movida pelo DASP. major �eneral Rodowski, 00- propósito da ruidosa questão
Horário: Dial'�amente, das mandante nazista do setor de 'dos alunos das "escolas livres",

81/2 ás 101/2 horas, exceto Cler.mont-F1erra:nd, perto de la.c�ba de �aZJel' declaraçõ�� po
aos sábados. Vichí, que foi encontJrado ocul: I sItlVas, afJ:rmando que Ja es

Encerramento: Dia 12-10-44. to numa cas-a-de-c�mpo. E' tá elaoorando novo decreto a

Idade: de 18 a 38 anos. este o 100 g'enel�al apTIisionado, ser encaminhado à ass'1natura

Prova: escdta de pol1tuguês· ou morto, pelo Sétimo Exérci .. do chefe do govêrno, com as

e GeograÍ'Ía e prática de tel€-II to, desde o àJes'embarque no sul modificações pleiteadas pelos
gTafia. (DEIP). da França. estudantes.

As

florianõpolis. 2,J de Setembro de 1944

Q. G. Aliado, 22 (U: P.)
"A cidade de Nijmengen, na

Holanda, está completamente
Iímpa de inimigos" - - decla
rou-se oficialmente flClje.

FRACOS.
AN�MICOS

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIR,AS,
ESPINHAS, ETC.

í

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

oferece aos seus clientes
- uma propaganda sempre diferente. e moderna _

I

-

Rua Trajano 33 .. sO�LORtANÓPOLIS
Propaganda ilustrada em [ornais :

DESENHOS - TEXTOS - CLICHItS

T

CARTAZE�OLHETOS

Emb ã.rC&(Óes.correlo úLTIMA HORA

".

os únicos pontos onde os ale·
mãos ainda resistem no litoral
francês da Mancha são: Cabo Gris·
Nez, Calais e Dunkerque.

*

Perto de Santo Amaro (Bahia!.
ocorreu um desastre com um aviõo
da «Pana'ir», morrendo todos os

passageiros e tripulantes. Entre
aqueles estava o cônsul norte amoS!

ricano no Recife.
*

Perdeu-se, ontem, no trajeto da
Praça 15 ex rua Duarte Schutel, u

ma dentadura em acabamento O jornal "rv1:omento Argantino"(consêrto). Gratifica.se. à pessoa foi suspenso pelo govêrno de Eue
que, tendo·a achado, hver a gen- nos ",'res por t�r e' 1 d f I
t'! d d'� ,. fi, � V lCU a ° a sos
I eza e a epOShar nu gerencIO 1 boatos de p t b - d d
d "E t d "

I'
tal' U r nçeto a 01' an1.

o s a o . f no E.rosil.
.• �.�--.��w."p..

'

Designará uma �""W'_�-.ohI

comi$são
Ria, 23 (A. N.) - O Coorde- AS nossas

nador da Mobilizacão Econô- reservas ouro
mica vai designar 'uma comis- R'io, 22 (A. N.) -- O COOl'de
são de contadores e peritos, os nadar fez importantíssima de··

quads, organizan!da-se em co- signação, confiando ao sr. José
mité permanente, s'erão cha- Rodrigues Vale a missão de
mados para oper�r, sempre que estudar a situação das nossas

houver pedido de aumento de reservas OUl'O no exterior e

preços desta ou daquela mer- traçar um pIamo para a sua

cadror1a. apliJc,açã.o no após-guerra.
... iIiIiiii__iãíiiiiíiiíi--

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

J. COSTA MeELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de CODstru�ão
Projetes, Orçamento?, Adminhtração

Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
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