
PARíS, '14 (U. P.) ... O DISCURSO DO GENERAL DE GAULLE ESTÁ PROVOCANDO APtAUSOS UNÂNIMES NA IMP' N�
SA FRANCESA, SEM DISTINÇÃO DE CôR POLíTICA. TODOS OS JORNAIS SÃO CONCORDES EM EXPREsSAlf SP!:�N.
FIANÇA AO CHEFE DO GOVÊRNO, DESDE QUE UMA AÇÃO ENÉRGICA VENHA CONFIRMAR RÀPIDAMENTE AS TEO·

RIAS EXPOSTAS NA ALOCUÇÃO.
I

A Batalha de Varsóvia

o
LONDRES, 15 (D. P.) - Está por pouco o marttrtzante

domínio alemão em Varsóvia. Os despachos de Moscou já in
dicam perentoriamente que a batalha pela libertação da capi
tal polonesa está em seu apogêu, com as tôrças de Rokossovs
ki atacando furiosamente a nordeste, sudeste e Iéste da cida
de. Nestas operações decisivas, Rokossovskí é apoiado pelos
generais Zakarov e Konev, que, depois de um período de 'rela
tiva inatividade, conseguiram reforçar seus exércitos para a

�,_����,_� �_� ,����������-----�����������������jnvectidafinal. Também no extremo merid�n� da P�ôn� a

I b I
luta recrudesceu, especialmente na fronteira da Checoeslová-

Ano XXX Florianópolis- Sexta-feira, 15 de Selem iO de 1944 M. 9207 quia. Na Transtlvãnia os cossacos iniciaram o espetacular
�.

" avanço pelas planícies além dos Cárpatos, afim-de arrebatar

PENETRAM N" ftLEM"NHft OS RLIRDOS
ii Hungria o território que �ilt�,eI::,exPoliou da Rumânia.j

N R H H JI H N LONDRES, 14 (D. P.) - Intensifica-se cada vez mais a

Londres, 14 (D. P.) _ O Su- Ainda ele acôrdo com as notí-. apenas pequenos movimentos. batal_?a .de Varsóvia e da Pr��sia Oriental. Como já se noticiou

premo Comando Aliado deu a
I cias emanadas do fronte, o 1 Lo�dres, 15 (D. P.) - Os a a�en.cIa Transocean adml�ll� que. os russ�s penetraram no

seguinte correção: "Na entre- Primeiro Exército norte-ame- alemaes lançaram contra-ata- l,suburbI? d� Praga, em Varsóvia. !:- íntorrnaçâo foi dada, aliás,
vista concedida à imprensa, ricano encontraYa-se às 4,30 que para recapturar a peque- pelo propno alto comando alemao, que acrescentou estarem

pela manhã, um oficial fez horas da tarde num ponto na cidade de Roetge, a primei- sendo .travados ferozes combates de rua. O comentarista da

referência a uma retirada pa- "bem para o interior do terrt- ra cidade alemã caída em po- �NB, por sua vez, diz que os russo,s lançar�m novas forma�ões
ra o canal do Escalda. Seria o tório alemão" sem se precisar der dos aliados; mas foram re- a batalha, pela cabeça-de-ponte sobre o Vístula, sem consíde-

canal o Canal Albert. contudo, qual a profundidade chaçados. Êsse contra-ataque ,r�ção às baixas sofridas. O �lto comando' alemão levou novas

.,. dessa penetração. Fôrças dei partiu das vizinhanças de Her- forças para aquele setor, afim-de contra-atacar os soviéticos.

Londres, 14 (D. P.) _ Con- Duodécimo Grupo, comandadas genenth, localidade belga, a �, 'i' '"

rio oficial sôbre la invasão da pelo general Bradley, também 14 kms. de Roetge. Moscou, 15 (D. P.) - A batalha de Varsóvia se reiniciou
Alemanha. Um despacho do atravessaram a fronteira, em

*
com tôda a ferocidade, em tôrno ao subúrbio de Praga, ao

tinua o "blackout" no noticiá- vários pontos, enquanto o Ter- .Londres, 15 (U. P.) - Caças que tudo indica. Sem notícia entretanto daquela frente, afó
correspondente da United jun- coiro Exército ele Patton e bombardeiros aliados atacaram ra o último comunicado sovíétíco.Lobservadores militares se

to ao Q. G. do Primeiro Grupo o Segundo britânico continua- violentamente a linha Sieg- .estâo abstendo de comentários, até que se esclareça mais a

de Exército informa continuar rarn a martelar os acessos à I fried, em vários pontos, e bom- situação. •

o avanco do Primeiro Exército linha Siegfried, da HOlandal'�m.rd�aram ta�béI? �bjetivos -.-----'----�------------------

em tôda a frente. O mesmo até os arredores meridionais immigos nas imediações das li e·
-

FOI- co lu·d
correspondente afirma tam- de NaiTIc:Í. Os comentadores ale_lcidades francesas de Metz e II m nlna-mae De I o
bém terem os norte-america- mães, imposslbil ítados de fan-I Nanci. Foram principalmente O aco"rdo
nos ocupado pequenas localida- tasíar a realidade, são os pr i-] atingidos objetivos ferroviários, Rio, 14 (A. N.) - Sebastiana

des alemãs. A rádio de París meiros a reconhec.er que aSllhavendo grande destruição. Santos, .a menina-mãe, que t.e- .�oscou, 15 (U. P.) - O Co-

indicou os nomes de duas des- muralhas ocidentais da Alema- * ve um fllho .antes de completar mítê Nacional de Libertação
sas localidades. Primeiro, Roet- n ha tremem sob os golpes de Q G A'iado l'" (D P) _ O

11 anos �e idade, acaba de .ter Polonês concluiu um acôrdo

ge, que teria sido ocupada on- quatro exércitos aliados. Se- ale�ãe's �o qU:e �e in'fo�ma, es� I al�a. Re�lr?U-Se do :lOsPlta� com ?S !Sovemos da AUcrânia e

tem; e, depois, Lammersdorf, gundo o conhecido locutor Ser- tão retirando fôrcas da linha r:?"ll o fllhl�h.o. Apesar �e ter da Rus�la B!anca, sobre a tro-

6 kms. além da primeira. Mas torius, os britânicos do Segun-] do canal de Albert', ao norte da �.1�10 �u.?l11etlda a O,l?eraçao de- ca,de cidadãos =. respecEivos
o Q. G. aliado não comenta (lo· E:céreito procuram atingir! Bélgica. Embora isto não pos- llcad�s�lll1a (cesariana) , .e11- países. Graças a esse aco�do,
essa informacão. Também não o Baixo-Reno, entre Nymue-. sa indicar retirada geral da-

contr a �e Sebastlal;a em e::ce- os polonese�,. que auton:atIc�-
se confirmam' as notícias de cen e Vesel I 1 li h

.

t d
lente estado de saude. Opei ou- mente adquíríram a nacionalí-

b'
.

•
. que a m a, o mOVlmen o os, , .

que os norte americanos te �, i", .

tas
é

id d
.

t
se em sua estrutura moral o dade russa quando a Ucrânia

.

- ,- I úaZIS as e conSI era o SIn 0- '1' "
.

riam penetrado dez kms. na Londres, 15 (D. P.) _ 1n1'o1'- mátíco plano geral de recuo �1l a.gH'" tambe.1l1 l11'Ül'�11 d� OCIdental e a �iela-Russia oci;-
Alemanha, rium ponto situado mau-se que na retaguarda das I das tropas para dentro da fron-

. PlltnUCJ.to e IEH'lpOnSablL�a�u de.nt�l foram _ mcorporfl:d�s a

80 kms. mais para o sul na linhas alemãs da Siegfried há teira.' mateI'l�al. Ao la�o de seu Ii lh i- RUSSIa, poderao readquirir sua

rezião de 'I'réves (Trier).'
. nho, sao duas cnanças. Ela de- nacionalidade de origem. Ou-

b
,;,

clarou que d:u ao garotinho o trossim, 'a permuta de popula-

pa����r�i 1iinh� ��) com�::� J?�;�.::�l�:.S!:!.�;:.. '\I ����le��i:�r�i�O�����ãO do

adiantam que as divisões do lBa-O e' cl·clone I
Primeiro Exército estão pene- n.
trando no Reich, numa fren
te de 140 kms. de extensão,
tendo já levado de roldão as

defesas externas da linha Sieg
fried em vários pontos. Fontes
ligadas ao Q. G. Aliado indi
cam que os nazistas possivel
mente estão recuando da fa
mosa linha para um novo cin
turão fortificado ao longo do
Reno, a 55 km� �a fron:;�� A árvore que
Londres. 14 (D. P,) - A

fronteira holandesa foi trans

posta pelas fôrças aliadas, em

dois pontos perto de Maastri
eh e mais ao norte por outras
unidades que atravessaram o

Canal Albert. Segundo decla
rou o oficial competente do
Q. G. Aliado, há indícios de
qUe os alemães se estão retiran
do do :canal Alber�, travando
agora, apenas, ações de reta
guarda.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CATARI� A

Proprietário f! Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Rio, 14 (A. N.) - A propó
sitodo telegrama de Montevi
déu, anunciando que um ci
clone, que devastara a cidade

Ide Artígas, se dirigia para o

Brasil, rumo ao Rio, o diretor
ia Meteorologia informa que Inão se trata de ciclone, mas,
de vento com velocidade

regu-Ilar. Adianta que êsses ventos
não chegarão ao Rio, devendo
abrandar-se ao penetrar no

Rio Grande do Sul.

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laborat6rio de Análises
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pc
raisoJ, das 10.30 ás 12 e da.

15 às 18 hs.
Residência: rua Visco tie Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]dá super-gasolina

lUO, 14 (A. N.) - Alv(�s Feltosa é um simples professor
- ...__................_·H-_-.-.W...· ......a�.....•

(1", dactllog'rafin, Natural (Ia Ama�ôl1iH, ('011ser'\'3 os Jl:1,hitos ea- Ainda a queda Os ingleses com

I':H'terísticos {Ie sua regfão. Entrou êle na l'eQillçã,o dum vesper- OS yankees
imo Iocal com um aparelho rudlmentar C' um g'allw (Pá.rvore. de Lomsha Roma, 15 (D. P.) - Reve-

E, perante fi. redação, fez uma demoustração surpreendente. lou-se ontem que tropas bri-
Exfralu do g'�IUl() d'árvore, ('.om um processo de- cuIor, um g'ás

Moscou, 15 (D. P.) - A que- tânicas estão lutando há vá-

l:ot1eros�J, ('apnz (le substituir 'nll1Üljosamente a g'l:lsolina. Que
da de LOl11sha, cidade fortifi- rias semanas conjuntamente

anore (' essa � per:.nmÍ-ll-se mas }'eitosa não dá resposta satis- cad� qu� prote�ia os acess�s à com o Quinto Exército do ge
faioria; aCl'escentnnflo, Ilpen3S, que se trHÍnva duma, árvore

Pr u s s I a Ol'lell>ta�, constItue neral Marck Klarc, Encan

ahunrlunte me'smo nesta tupital. Quumto ao ]lome, conserTaríÍ gra!l:de golpe d�sfendo co�tra tram-se entre elas a Sexta Di

em seg'rêflo até tirar patente (la hnrenção. E acrescentou: "Sou aqUIlo q�e !1avlam os ale��es, visão Blindada Sul-Africana,
paupérrimo, mas YOU ficar muito bem, e', melJlOJ: que eu, ficaI'á ,?,0:11 otlll�lsmo, denomlilado cujos elementos avançados
ú HralsiP�. lmha de lllverno para a fl'en- ocuparam Pistoia a 10 do cor

te oriental", segundo o p'lano rente. Essas fôrças britânicas
que elaboraram. Os alemães liquidaram também as várias
pretendiam passar o inverno posições avançadas alemãs en
LOl11sha, a'nunciou a rádio de tre Pistaia e Lucca e penetra-

. QDÉBEC, 15 CU. P.) � A esperada presença de Eden à Moscou, citando os últimos des- ram bastante na lihha Gótica.
conferência de Québec' permite deduzir que serão considerados, pachos da frente. _..-....-.....----..........-..--.-......-.........,

naquela reunião, numerosos problemas polítiCOS que interes-" t B d t
Compra,r na CASA M.ISCE.

s�m a Europa e a Ásia. DÊ'::qse� problemas, os mais delicados Von ra u apes e ��.::!;.�_���e_�__:-��n�_�!_���:__..
sao os planos _pa�'a ocupaçao da ��ema�nha, as condições de Londres, 15 (U. P.) -'A DNB A RAF em Berlim
paz que lhe serao Impostas e a parüclpaçao que se da;rá. à FralJ1- informa, segunClo o comunica,· Londres, 14 (D. P.) - AnUIl
ça ne�te par�icul.al:; o velho y�ígio russ'?-}Jololn�s� e.nvolvendo do de Budapest, que diversas cia-se oficialmente que aviões
questoes terrItOrIaIS; e, por ultImo, a atitude brltamca em re- centenas de aviões aliados ata- da RAF atacaram €sta noite
lação ao �x�remo Oriente, sobre�udo à Índia, cuja passividade, caram a tCapital húngara, on·· Berlim. A visibilidade era boa,
em 1'elaçao a guerra com o Japao, levou os Estados�Unídos a tem à noite causando muitos mas o comunicado nad1a diz.
algumas "del11�rche$" junto à Grã-Bretanha., danos.' sôbre os resulta.dos QQ ata�u(l�

Londres, 15 (D. P.) - As

fôrça.s do Primeiro Exército
11 arte-americano eiOtão canh 0-
meando intensamente a cidade
de alemã de Aix-La-Chapelle,
que os germanos denominam
Aasche1l1. Segundo despach.os
da frente, o Primeiro Exército
reiniciou O avanco na manhã
de hoje, ao sul de Aix-La-Cha
pelle, conquistando numerosas

localidades da frOlnteira, numa
frente de 128 krns., inclusive
Roetge, cuja captura vem de
f>el' oficia.lmente cpnfirmada.

Muitos pr,oblemas por di·sentir
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Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

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

•......,.. ".,__"""·_ _ "'"_,., w..__-w_"'·_-""' __"",__""'.""_-w_- '""_'_""'_"...-_.,-,_._� _·_ · _ "'''''·_.".w____'''''��

Propr.etários - J. Moreira & Cia.

Idi,.mas por
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

.

Romance, Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cí
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento,

.

Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r:ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc, etc.

COMPRA e

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

•

PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00

Muítc s bonificações e médico gra!is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

--

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

ESTADO 10
Diário' Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
c-s
Cr$
Cr'

70,úl}
40,í)O
20,00
7,(1)
o.sn

An8

·SeuJestr.
Trimt'�tre
Mês
Núiner» avulso

No In te r in r :

Cr$
Cr$
Cr$

XO,HO
45,00
2i1,OO

Ano i

Senies f r�
Trimestre

A n ii nr-los Ifll'tI i >.I "It' cnn I r:i t o.

Os orig1nais. mesmo não puhli
catollls. n::io sedio devnl virlos.

A rlireção nâo se responsabilila
pe los conceitos emitidos nos

artígos assinados

ANIVERSARIO�
Mais um ano completa hoie a

menina Élsa. filha do sr. Elpidio
Fonseca.

Decorre hoje o aniversário da
src, Maria E. Lobo Beirão, espôsa
do ar- Eugênio Luiz Beirã., co

merciante.

Hoje {Q� anoll a menina Maria
Ligia Cúnee.

Nesta datei. transcort'e o nata
lido da ,rito. Nair Manara.

,

Faz an';' hoje o sr. Paulo Sch.i
demantel. comerciário.

Hoje transcorre o aniversário do
ar. B.larmino Correia Gomes, pro
fe..or apo.entado do Instituto de
Educação, de Florianópolis. Muito
relacionl;1do em n09SOS rodas soo

ciais. o anivel'lIariont,. por certo.
será hoje muito felicitado.

Bôdas d� ouro
Comamóro hoje oinc<lenta anos

de casados o sr. Joaquim Martins
Batista e exma. srn. d. Maria Bit·
téncourt Batista, residentes à Pra

ça IS de Novembro. Por motivo de
suas bô�.-de-ouro, o estimado
c<Ulal receberá hoje muitos cum

primentos.

CAIXA DE ESMOLAS

santo do dia:1 I Conhece' esta 1
Ecos e Notícias (Galeria de Homens

Nossa Senhora das . Célebres)
Dôres Por ENEVÊ

N�ste dia celebra a Igreja a fes
ta

.

da Rainha dos Mártires. Em'
boro não tenha Maria Santíssima
derramado seu sangue pela Fé.
merece Ela o título de Mãe' das
Dôres, uma vez que por oca'lao

da sagrada Paixão de seu Divino
Filho, seu próprio coração de Mãe
foí dilacerado pela cruel espada da
amargura. Ela com lesús carregam
e pêso da humanidade pecaminosa
e, dià.riamente, ó humana cruel
dade, seu Peito é macerado com

o desdem e a frieza dos homens,
que não querem ver neJo a Mãe,
o Rainha e Senhora. Mas. há. tom'
bem os homens que amam a Mãe
dos [,ôrfl E o Beoail rode gloriar
se de ter tido sempre filhcs que
ccmpreendiam as dores de Maria
e que compreendiam que Maria é
tão boa Mãe po rfer sofrido tanto.
Quem não sofreu. não terá amor

ao próximo. E quem mais sofr.LI.
mais amor terá 00 próximo. Com
excepção de Jeaús , ninguem sofreu
como M-aFia. Eis porCUle Ela é tão

compassiva, porque está tão pron
to a acudir com seu auxílio. Re
corramos, portanto. a Ela, nas

nossas tribulações. E' um modo
bem brasileiro de defendermo nos

dos males iminentes, modo enllina
do e seguido por nossos gloriosos
ontepassa.dos.

falta de luz
Por falta de água na usi

na do Maroím {ou Imaruíl e

por faita de óleo combustí
vel no motor do largo Faqun
des, está racionada o já mân

guadíssima fôrça elétrica da
capital. Passam-ae 'horoa, du
rante o dia, nas quaia não
se.acende uma lampada ende
se faz necessária, nem se Ii

ga o rádio onde palpita cl.
curiosidade ante" momento

excepci'onal que atravessamos,
Essa observação. que geral

mente é feita por todos, um
leitor no-la transmite, meio
desolado ou'pessimista. re-,

ceiando que, num dêsses pe
riodos de ESGOTAMENTO
ELl:.TRICO do c i da d e,

a A I e m a n'h a peça ar

mistície - - e Ftorianópolis
fique séndo a' última capital
do Bta_ii a so.bê·lo ...
Realmente. ser;a lastimá

vel. Que o desolado leitor, po
rém, nos desculpe: nada po
demos fazer para obstar a

que tal aconteça.

Laudelino Gaspar Branco, juiz
de paz em exercício do cargo de
juiz de direito da comarca de 1,'i- Guerrilheiros suecos
[ucas, na forma: da lei etc. etc.. ESTOCOLMO (Via aérea):Faz saber aos quc o presente edi- •

tal de leilão com o prazo de vinte Com seus vastos bosques, SMas

dias, virem ou dele conhecimento agrestes regtões montanhosas
tiver-em, que \110 dia 10 de �ll�tuhro e sua abundância de lagos e

proxuno .as 1.0. horas, ? oficial de rios o território suéco crere-
Justiça" deste .lUlZO, servindo de por-' . _

teiro aos auditor-los, trará em leilão ce excelentes ,col}flIçoes para
[l, quem mais der e maior lanço of'e- a guerrilha. Na preparaçao
rc�er, na fr�n�e do edifíci� da Pre- das tropas suecas, toma-se em
�el�ur� Mnn�c�pal, desta Cidade, os constderacão a eficaz utfllza-
IlllovelS abaixo declarados, per-teu- _

.

. _ . .

centes 3.0 espolio de Antônio :\la- çao dessas condições especiais.
cliado Filho a saber: - lote n. 1 - Além disso, O Exército sué<'o
Uni terreno sUo no lugar "Rolador" treina fôrcas especiais de guer·
com 120 braças de frentes, que !a- rilheiros ·que têm que faze.r
zem em uma Guara.luba c na. C'l- , .

'
. .

choeira de André Fernandes da exerCICIOS mUlto varIados e fa-
Silva" com 300 ditos de fundos na �jgantes. para aprender tud�
Cac,hoeira do Salto, e extr�nJfjndo quanto diz .respeito à gl.lerrl
a, leSlte em Lerra,s de l�.erdeH'os de lha. nestas latUudes. Os sue-I' erna'ndes Duarte da Slha ao >1es- ..

te em ditas de Agripino José TOJliaz ('os possuem mdubItavelmentE',
no valor de Cr$ 1.000,00. Lote n.

21
boas disposições para esta fór

- oul{-ro terreno sito no refc)'),io ma de guerra visto que e'stão
lugar "Holador" com 149,R;$ (.'�ento hem acostum�dos aos bosques.
l' quarenta. e nove metros e Oitenta '. .'

c três centímetros) que fazem ar, PratIcamente, todo Jovem sue

norte na cachoeira 'do "Rolador" co é perito no manejo da bús
por 472 ditos d� fumldos ao sul .em sola e do mapa, conhecimentos
lerras de herdeiros d� Bernardlllo adquiridos nas corridas de

* �IaJfra; ext remando a leste com her-. _ .

. deiros Bernardino Braus e ao oés- onell1taçao, que constItuem
No Conselho NaCIOnal de '. '" t

.

l'-. ,. . le com terra.s do menor FranCISco ·.lespor O multo popn ar e ex·
Aguas EIl:ergIa Eletnc� �OI, Ferna·ndes Duarte, no valor de Cr$ I tensamente pratiéado no país.
pelo, l)1'eSldente, da

Re'PUbhCa,]UiOH,OO. Lote. n. 3 -

Ull,la.
pequena Outra parte das fôrças de de.

assi'nado decreto outorgando rasa eo.nstrUl,c[a de madeIra, em
f t'_ ,.

C" lllau es,tacto, edif�calda no terreno esa suecas, que se es. a prepa-
con�ess�o a fIrma omercIO � do segundo lote, no valor de Cr$ rando especialmente para �
Industria Saulle PagnOlllcelh

1'30U,OO.
E, para que chegue a.o co- guerrilha, é o corpo de Milícia

S. A. para aproveitamento de Ilhe�Llllenlo de tod.os, mandol!' e�- Territorial (Home Guard) que.
energia hidráulica do rio Leão, pedir o presente ed�tal que sera afi-

p 'seu perfeito conhed�ento. ,.

d C N xado no lu
...�a.r do costume e repro-

(

no mUlllcIplO e ampos. 0-
rduzido na Imprensa de Florianópo- elas condições em suas diferen-

vos, Es,tado de San.ta Catarma. 'lis, na forma da lei. Dado e passa- tes regiões, tem esplêndida3>II' �(o nesta cida,�e e cOIll3'rca de
A

Ti- possibÜidades para tornar di-
------------ jucas, aos 31 dIas do mes de agosto f"1 'd d

.

de 1944. Eu, Rodolf.o Luiz Büchele, ICI a VI a e um Invasor even-

esC'rivão o datilografei e subscrevi. tp:ll.
Ass. LaudeHno Gaspar Branco. Se
los afina,]. Estú confoI'll1e o origi
nal que .dou fé de ter afixado, hoje,
no lugar do costume. O Esc,rivão.
Rodolfo Luiz Büchele.

Notável microscópio
ESTOCOLMO, (Via Aére.J.).

- O célebre Instituto físico

químico da Universidade de

U psala acaba de ser provido de
Belação dos particullares que já

novo microscópio notável
erÜlll 'con�ribuintes il'ntes dai Cam-
painha da "Caixa,": M. G. Vieira, O microscópio electrônico, pri-
Osuí Ortiga, Pedro Goulart, Des. rneiro 'no seu gênero, na Sué

He�lriqll(.' .F�)(ltes. P�dro L.. (:oel1:0, cia. A capacidade dêsse mi
M�Jor �cnclO .Mor.elI·�, Ota\'lI;> �ll- croscópio é 100 vezes maior
"eira FIlho, Dr. FulvlO Adnccl, Lo- .,.

,

'

doHo SClheidemantel, Hugo Schnorr, do que a dos mIcroscopIOS ate
Artur Tibúrcio, V. 'V. weigen,hei, I agora empregados. Ê::le aumen
Ana Hoepch, Heitor Lima,

.

Arão ta 40.000 vezes, ,e as fotogra
Cunha', }<�rich Strech.er, Alvaro

fias tomadas podem, em segui
Cunha, Carlos Bonettl. Orla,ndn,

"

IClmha, Tdm WHdi, AJ·feu Tolentíllo, I da, sofrer aumento �otal ,a�e ,

Dr. Wanderley Júnior, Euzébio 500.000 vezes. O ll1lCrOSCOp'lO
Brasil, Carlos' C. de Melo, João A. electrônico se tOTlnará de par
�1oré, l�'afi B. �ilveil'a, Ve�pas}a.J1o ticular importância para as
SOllsa. AI \Ta ro Noronha, Jose ,. <ia. f

.

Rosa, Geueh:' Dutra. Mendes, Car- pesqUIsas levadas a e eI�o no

men Barbosa, Martinho Calado Jú- citado instituto pelos emlllen

nior, .João V. Campos Júnior, Libe- tes sábios suecos, os Professo
rato B. Silveira, João C. Lopes, Leo· res The SvedberO' e Arne Ti-
])oklo Pircs, Guilhermc lüres1er, "

b

Estelita �eves, Consulado Ameri- se}lUs, notadamente no que
l'ano, Nicolau Call1ari�ri, DiO'l1Ís.io diz respeito ao vírus da para
Dn:lüia!ni, Alün-o Oliveira, Carme}1 lisia infantil, assim como pa
·Colônin, Teo.dOl:o Gr�tndel, I?r. Hel- ra as pesquisas no que se refe-
tOl' BIu.J11, SalvlO Gmlhon Gonzaga, 'b 1

,. 1 1 '

Alfredo Hablitzel, Dr. José Rocha re a arracA 1� e a c� u ose, as

Ferrreiru Bastos, Dr. Rogério Vieil"a, pastas mecrumcas e as estrll'tu:.
Cap ..Antônio Lara Ribas, Dr. JoãIJ ras do tecido conjuntivo e das
�la Silya Medeif(�s Fi�h9, Vitória células, o que é importante: pa-Zanetdl, Carlos Concelçao, Dr. AI-

'e A

b .
A

\'eS Pedrosa" Dr, Artur Costa Filho. ra :1.S pE'sqUI. as 80 1 C o can-

(T'otal: 55). cer.

E.tréio uma peça do gran°
de humorista inglês Bernard
Shaw. Grande sucesso. No final.
o público reclama a presença
do autor.
Shaw aparece no palco e o

público teve um instante de
expectativa. esperando a pala
vra. ssrnpre curiosa, do escritor.
Aproveitando o silêncio. um 8S

pactodor descontente levcn tou-se
'e gritou:

- Esta peça não vale nado! .,
-E' isso mesmo. a.migo - res-

pondeu Shaw. - Eu penso do
mesmo modo. mos... que va

m os fazer? Somos eu e você
contra tôda essa gente ...
E o público. que enchia lite

ralmente o teatro, rompeu em

aplausos.

No restaurante da Associa
ção Brasileira de Imprensa,
realizou-se, na semana passa
da, o jantar oferecido a Pedro
da Mota Lima em regozijo pe
la sua volta à atividade jorma
lística.
Mais de cem jornalistas esti

veram presentes ao "ágape" ,

inclusive várias senhoras.
Saudou o homenageado o es

critor Álvaro Moreira, tendo
'ressaltado a posição de comba
tente de Pedro Mota Lima.
Agradecendo, Pedro da Mota

Lima pronunciou um discurso,
em que teve oportunidade de
acentual' o papel do jorna- Olista no esfôrço de guerra do
Brasil, principalmente no que
diz respeito à arregimentação
ele tôdas as fôrças nacionais
para a luta contra o totalita
rismo obscurantista e agressor,

PRECEITO DO DIA
No período secundário da sífilis.

o exame de sangue quasi sernpr-e
é positivo. No terceiro período, cos
turno ser negativo. Nem sernpee,
pois, reação neqativa significa que
o indivíduo não tenha sífilis. SNES.

*

. O consagrado autor de "Uru�1
JUíZO DE ���1gc�� COMARCA

pês ", Monteiro Lobato, foi in- _

O Coordenador, coronel Aná
pio Gomes, baixou uma porta
ria isentando de quaisquer exi
gências de liberação, feitas por
órfãos da Adnünistração PÚ
blica, paraestatais ou autár
quicas os víveres e forragens
adquiridos pelos estabeleci
mentos de Subsisltência Mili
tar, para consumo do Exército,
quer os transportes se façam
por vias marítimas ou fluviais,
q ller por vias terrestres.

Edital de Leilão com o prazo de
vi'nte dias

terpelado por um. jornalista de
São Paulo, o qual dele recebeu
a seguinte resposta face a sua

indicação para a cadeira de
Alcides Maya, na Académia
Brasileira de Letras: - "Meu

amigo nada posso falar, pois
que nada sei a respeito. A Aca
demia fica lá mo Rio e eu es

tou aquí em São Paulo. Cada
qual na sua cozinha e, a seu

modo, cozinhando. Desconhe

ço completamente o que se

projeta e por isso nada tenho
a dizer".

Manoel Cunha e Senhora

FARMACIA

participam aos parentes e

pessoall amigas o nascimento
de seu filho

NEWTON,
ocorrido a 11 dêste mês.

Vende se
um bangalô

,

-

confortável,
situado na praça Getúlio Var
gas, R. 123. Informações nesta
redação. 5 v-1

Fpolis .• 14·9-1944,

5 v. - I

ALVARO RAMOS

Se não,--nãl !
"Com o seu adaniravel senso

das realidades, Churchill assi
nalou nuiito bem que, depois
de um longo período de tirania
governamentaâ, o povo ítalíano
está justamente interessado em

reconquistar sua liberdade. Mas
que é a liberdade? - pergunta
o "Diário de Notícias", do Rio.
Como se pode saber ql1e·.há li
berdade? ChurchiU dá a essa

pergunta uma resposta (jefinit1-
va : pela prática, pela experien
dai. Há direito de' se expressar
Iivremente a opinião e de se

criticar o govêrino ? Tem o po
vo o direito de afastar os go
vernrrs que desaprova :e existem
meios constiducionais através
dos quais P()� manifestar sua

vontade '? Há tribunais de'-Justi
ça, livres de coação e af�ta,do!o\
de ligações com quaisquer par
tidos, livre de violencias do po
der executivo e dos poJi,tic,os em

particular? Aplicam êss#. tri
bunais uma legislação. clara e

estabelecida" c�e.rerirte é� 1S

amplos princípios de deeencia e

jusí.içai ? Há tratamento. igual
para pobres e ricos, para pes
soas ,particulares e autor-idades
do zovêrno ? Serão. os díreitos
indi�iduais n1fIjRH<.tos, asségura
dos e exaltados, corn a necessá
ria saâvaguarda de' seus deveres
para com o EstaÍdo. ?

'.

Respondam a isso os i�,l!ano_�.
Se houver essas COISá,S,' ha h
herdade. 'Se não as houver; a li
berdade não. passa de uma pala-

,

vra".

UIXIR O[ N�b�[IM

CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I•• CODlelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1_S4�
LIr•• domldli.

,

Fabricante e distribuidores dOI afamadal con·
fecçáes "DISTINTA" e RIVET. Pos�ue um gran·
de sortimento de cosemiras, riscado., brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e aviamentos
para alfai«tes, que recebe diretamente ,das

ftibricas. A Casa "A CAPITAL" chama a at&nçô.o· dos 8nrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma
visita antes de efetuarem suas compraI. MATRIZ. em Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Lajel_

'meliolore.

I
j.

.j
i
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A CASA MISCELÂNEA
mudou-se para

(A O L A.D O
a

DA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A S A "OSCAR LIMA·t)

Falfa gasolina
em Jaraguá
o último número do "Cor

reio do Povo", de Jaraguá do
Sul, publica um apelo no qual
se faz sentir a situação aflit..
va dos transportes naquele mu

nicípio do norte catarinense.
Destacamos os tópicos se

guintes: "Agrava-se, dia a dia,
o problema dos transportes na
cidade. Nem os doentes, médi
cos, velhos, ou pessoas que têm
pressa, encontram veículos pa
ra os seus casos de necessida
de. A situação entre nós está

I!IIII------�.----..

se tornando verdadeiramente
afliltiva" .

"Os poucos automóveis com

que contávamos, encontram-SE
permanentemente encostados
ou nas oficinas, carecendo de
consertos, ou nas garages, por
falta de gasolina, ou porque
os seus 'condutores, no momen

to, não querem ser incomoda
dos".
"E não se diga que os pre-

I
ços não são compensadores.
Cobra-se o que se quer, paga
se bem, e falta sempre condu
ção para os casos urgentes".
Depreendemos nós, que em

IFlorianópolis não sofremos,
felizmente, das agruras de pe-
riódica paralisação de trans-

.1.portes, que a situação dos ja-
raguàenses é, realmente, afli
tiva.
Nâo.seria o caso de a autori

dade competente examinar es

sa situação, dando aos hací

tantes do progressista municí
pio do norte alguns litros mais
de gasolina, para os casos de

doença ou de transporte ur

gente e impreterível?
Pelo menos, em parte, o pro

blema poderia ser sanado, com
uma cóta de gasolina maior.

AÇÃO. L?A FRAANÇA ---c O número de cápsulas de flagradas é eloquente testemunhoda e tividade deste canhão de campanha do Exército norte americano, nas operações
em Fraqça. (Fóto da Inter-Americana).

.

.
.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAVS
UoJé e amaabJ lleJ"á " ... preterl4it

,Ü�"'''''· •• '''ooaJ .. e ftOtr�elr';;' - uomeopatbu. _ p�
Artlll"* de bonach&.

.'
' rl!ll_,. aIata ob_.....ct. ao _tart••.m_

......� .

,;
,

THE LONDON & LANCASIDRE INSURANCE

SEGUROS
.,

.

THE LONDON ASSURANCE '

".
.

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV
... :, COMP�HIA DE SEGUROS "SAGRESN

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 1t

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

.HOJE 6a.teira HOJE

CINE
A's 7,30 horas;

O sonho e a ousada realização de De Lesseps tornaram-se. no

passado, a chave do progr essa, e, no presente, as esperanças
do mundo, conforme dramàticamente nos provam Tyrone

. Power , Annabella e Loret ta Young, em:

S U E:Z
ESCOLA TECNICA DE AVI�ÇÃO EM S. PAULO

Nacional Distribuição,COOPERATIVA
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e ..
, 1,00. Imp. 10 anos

Betty
A's 7,30 horas

Grable, George Montgomery e Jack Oakie, no tecnicolor
que é o espetáculo mat:s deslumbrante que já veio

. a eSlt:a capital: ,

'T u r.b i I h 'ã O
Luxo, Músicas, Cenários e Toiletes

.. C'INE jORNAC: BRASILEIRO (3x12 Nac.)
Distribl!i'ção COOPERATIVA

Preço: único 2,00- Livre de Censura

Dorningo , simultaneamente, no Odeon e Imperial, o filme
real e impressionante da epopéia do Pacífico,

com Prestou : Foster , Lloyd Nolan e WIlliam Bendix, em:

,G U'AD A L,C A N·AL
,

d"

-,,/f

o sabão ,

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vender os seus

famosos FRIOS. em geral. a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais· variadas,
das melhores marcas

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

/" sêcos e molhados
(g,/'::,er05 de consumo ft;lm iiiar)
'Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi�or Meireles.

EMPREGADA
Pre câsa-se de umc , que

saiba cozinhar, e para ou

tros ser-vi ço s ern coso de
pequena família. Ruo Vis
conde de' Ouro Preto, 2
(20 andar).

1 ...- _.

II ��r:ualq�,���!��!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas- ,

ma, emquanto os vapores que K

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

Móveis
(cmprer, vender ou alugar

só na

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Casas e Terrenos
Vendo diversos casos e

terrenos, nesta capital e

no Estreito
A. L. Alves - Deodoro 3�,

V. - 2

Casas 'e Terrenos
Enca·rrego-me do venda,

Comissão módica.
A. L. Alves - Deodoro 35

.

V. � 2

Bicicleta u�ea�d;�:�
ço de ocasião. Tratar na·

rua Rio Grande do Sul, 10.
V-5

Ações Ve�dem-se .cinco
açoes, de mil cr u-

zeiros cada uma, dá Cia. Na
cional de Alcalis; e outras cin
co I de 200 cruzeiros cada uma I

da Ci a , de Cimento Portland
do Paraná. Tratar com o sr.

Patrício Bor ba.:
io-.s

-------�----------------

Vende-se um' a pa r ê-

lho para
ondulação permanente e um

. estabilizador de 1 KW,. com
pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n. 10.

V.20

GRATISI
Quer receber ótima surpresa,
que o fará feli2ó e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva.

I
a: Soarea, Caixa Postal, 84.

.- Niterói, E. DO Rio. .1

Dr. Laudelino Solou . Gallolli IADVOGADO
.

Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala t ·i
-

AGRADECIMENTO E MISSA,
Viuva Argentina P. de SOUSo. e filhos de JOSE'
ARCANJO Dt: SOUSA, ainda consternados com a

.

perda de seu eap690 e pai. vêm pelo presente agra-
.

decer a todos que os confortaram no doloroso tron

se, e aos que enviaram coroas. fonogramas e. cc r

tões. Ao mesmo tempo, convidam a todos os parentell e pu.oas ami

gas, part;l assistirem à missa que mandam celebrar na Catedral Me
troP9litanQ, no d ío, 16, C.óbado), às 7 horas, no altar do Sagrado
Coração de Jeaú•.

CI .\. WETZEL INDU�THJA l..-,J()INV[IJl.J�� (Merc e regtst.
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
" c:,t:-.�Ã���RCêA,
ESPECIAPDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
INDICADOR MÉ.DICO o ESTADO

E

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso «te Aoerfellloamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
OOl'lllnILTAS - Pela manha: dJartamente 11118 10,30àli12 hs , à tarde excepto aos
..halllM, lIaa 111,30 às 18 horae - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto .. 7, .abrallo -

"one: 1.4111 - Ke8idêncta: Rua Presidente Coutinho, ,&

DR. SETTE GUSMÃO Impressões sôbre o
nosso selecionadoCHEFE DOS SERVIçOS DE TISIOLOGIA DO CE:'\TRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERiW RAi\1l0S".
Curso de aper-I'e íçoamen to no Hospital Sãu Luiz. Gonzaga, de sao �a��o -:- E;,,-esta.giário do Instituto "Clerrten te Ferreira", de ,l?ao Paulo -. �x-rnedlco intei no do

Sanatorio de Santos, eU1 Cam pos d� JOl,c1��,,,,,, r.CUNICA GERiU, - DJAGNôS'J'JCO l'HFlCOC]U b 'l'RA'IAl\IF,l'!'I.O 1<,:sl'RClt\UZADO
DAS DOENÇAS DO APARj;;J,HO RES�'mA.TohJO;.. .

CONSULTAS: Diàriamente, elas:; às G horas. CONSULToR�O. Rua' ItOI Metreles, 18.
RESIDJ1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.

Há dias da semana finda, o IRA A BLUMENAU�
llOSSO redaror-esportívo sr. Correm rumores de que o
Waldir de Oliveira Santos, en- nosso scratch irá em excursão
trevístou o professor de Edu- a Blumenau, afim-de realizar
cação Física do nos s o um treino com o combinado
"scratch ", sr. João Francisco local. Caso seja defi:nitivamen
da Rosa, que com todo o cava- te assentada a ida, terão, as-

do lheirismo, respondeu as �eis -sim, os despontistas blumenau-
lJergUI1t3JS, que lhe fêz este enses, o ensejo de assistir à Esperanca F. (.nosso colega. Eí-Ias: exibição dos nossos "selétos" Transcorre hoje o aníversá-
- O que me diz sõhre o nos- em suas canchas. rio do primeiro ano de exístên-so seíecíonudo I

cía do aguerrido esquadrãoAfirmo-te o seguinte: Ape- BA'fERAM ASAS. • • varzeano que encima esta notá.sar-de não ter sido ainda es- Devido à má conduta, que No dia 15 de setembro decalado, será integrado pelo 'tiveram os players Piska, EmÍ- 1943, um grupo de funcioná
que de melhor possuimos em lio e Schram, requisitados pe- rios da Penitenciária da Pefutebol. la F. C. D., nos treinos realiza- dra Grande, fundava num
- 'I'eAJn o"',' nosso"," ""raks", 1 f

-

dIA t 1 b
,.., o � (OS para a ormaçao o se e- "tour de force", es e c u e, queI nproveítado os preparos físi- clonado, os dirigentes da Ma- seria por certo o leão das nOB-

, cos 1 ter dispensou-os ou melhor sas várzeas.Hospital Sim. Isto prova a perda con- despachou-os, dando ordem Possuidor de um "eleven",siderável da adiposidade de que seguissem os seus destinos. onde milita bons elementos. o
1.444 Felipinho, Tião .e ,o�tros ele-I Talvez, daquí há uns anos, Esperança F. C., tem sabido

n�ell<tos, �ue de llllC�O �e pare-I possam integrar o scraech, isto impor-se frente aos conjuntoseram maI� com capítalistas do I é, se treinarem bastante. Quan- com que tem preliado.que com Jogadores ?e futebol. to à conduta que êsses 3 playe- No dia de hoje, que assinalaSe a F. C. D., fizesse com rs tiveram nos treinos, firma- a passagem do seu primeiroque todos os "players" requi- mos o seguinte: aniversário de exístêncía, oMédico - chefe do Serviço de SUilJis do Centro de Saúde
it d

.

e s Ifl, o E T d' "+' 'dDOENÇAS DA PELE _ SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
SI � os

. c�I�.par<:c se. a

'SI snnno, apesar e possuir um "Estado" esportivo, sau a, ?AMBO'S OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS tremas Indívíduais, sena mUI- pouco de classe ao cabecear,�aguerrido conjunto pebolísti-•

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 to maior a eficiência de tal falta-lhe fôrça nos pés

parai co,
na pessoa de seus dirigentesRES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 preparo. par arremates. e defensores, com votos de ad

R A-Acha que os goianos ou Piska, cem todo o seu cartaz, multos annos.DR. SAVAS LACE D matogrossense poderão levar não o confirmou. Pôde-se di- Da mesma forma, toma ex-
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Natriz - Garganta, a melhor sôbre os nossos ra- zer que joga menos que Ja- tensivos os seus cumprimentos,Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftallllo}ogla.,.

.

pazes 1 cinto. ao sr. dr. Rubens de ArrudaCONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 12<)9'1 Não. Em nosso gramado, Schram, Inferior a Fatéco e Ramos, ilustre diretor daquelaRESlDP;NCIA - Conselheiro Mafra, 77.
seja qual fôr o adversário, le- a Naldi. Não sabe marcar e é nossa casa de correição, e que

DR. ROLDÃO CONSONI varemos a melhor. muito perig-oso nas suas entra- não tem poupado esfôrços, pa-
- Caso f(lsse o técnico da das dentro da área; podendo ra esplendor do nosso "asso-

seleç-ão cata rínen se, como es- fazer muitos penaltis. ciation" várzeano.
calaria o fluadro �
Apesar dos poucos treinos

efetuados, daria ao seleciona-
do, a seguinte constituição:
Currú, Fatéco, Arécio, Choco
late, Heinz, Jalmo, Felipinho,

Dr. LAURO DAURA �:��ti, """": Tião e

Êste o quadro que até o dia
10 do corrente se poderia es

calar, dado o que, Adolfinho e

Bráulio defímdtivamence não
poderão concorrer ao certame
nacional.
Futuramente, acredito na

escalação de' um selecionado
melhor, pois Luiz, por certo
comparecerá aos ensaios, bem
como os atletas, agora

requi-Itado,s pela F. C. D.
Arí, inegàvelmente é o dono

da meia-esquerda. Não o fiz

Iconstar no combinado que es

,calei, por não ter o mesmo até
hoje compareddo aos elll,saios Ipor mim dirigidos, não estan-,
do portanto, ao par de suas

I condições físicas.
- Que me diz (le Carlos de

Rua Tiradentes 7 Campos Ramos (Leléco), para
'.técnico do nosso selecionado �

Não duvido da competência
de Leléco, porém, êste cargo
compete aos dirigentes da
F. C. D., designar o s'eu ocu-

ipante.
,
. ..,.....••_ _._ _..-._.__ _ ._ _._ _ ..,..__ _ _

- Que me diz sôbre os nos·

sos "cracks" 1
Todos bem dispostos, muito

esfo.rcados, regulares em téc-

P
• OR. REM IG IO nica,

-

devendo com o decorrer
Médico - Cirurgião - arteirO

CLINICA M:�DICA dos treÍ'n-os melhorarem 'bas-
R A 1'0 S X Moléstias internas, de Senhoru e crt . ._tante física e tecnicamente.

Moderna e possante' instalação
"nças em GeraI. CONSULTORIa: Rua Foram estas as perguntasde 200 MA.
'elt"" Schmldt - Ed1tlclo Amélia Neto. O 11 "O dI'stI'nto entreVI'."Diagnóstico precoce da tuberculose y- que os,,· ,.,-
I'one 11192, 9 àJI 12 e 14 11.8 17 hor8JI. RE- t d d epulmuuar, úlceras gástricas e duo- a o nos respon eu, o qu

denai�, câncer do estômago, afe- sm:eNClA: , Largo Benjamin cordialmente, agradecemos à
t Constante, 3ções das vias biliares, rins�. e. c. _ gentileza que nos distinguiu.Aplica o Pncumo-torax arllhcIal.

Dr. Newton d'Avila Estas mesmas perguntas separa o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações'· Vias Urinarias·- Doen- rão feitas a outro.s rellliomados

DOS e efi('_gzes desta moléstia ço. dos intestinos, réto e anua "sportmen" insulares, na cer-
Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da

teza de bem servir o públicomédica: Ondas curtas e ultra-cur- colite amehiana.
Etas. Raios Infra-Vermelhos e R�i6s Fisioterapia·· Infra-vermelho. esportivo da capital e do sta-

Ultra Violeta. Infrazon-Terapla Con.ult: Vitor Meireles, 28, do.
Consultório: Rua Deodoro, II Atende diariamente às 11.30 h•. e, AquÍ 'está a pal,avra renoma-

esquina Felipe Schmidt à tarde, das 16 h•. em diante
da de mu grande e esforçadon ,A 1'2 hrs e da· 14;.1.. 17 hrl Reaid: Vida! Ramol, 66...... "I ., P lO

d"'''portiata co.nterr.âneo, que,..........._ Icleh>lle U7. 1'01\. 1067, VI" '"

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealcina da Un íver-stdade do Brastl j

Jl:x-tn!.erno <lo Serviço de Cltntca MédIca do Professor Osvaldo Oltveír-a, médico

Departamento de Saúde

CLI:'IIICA MIl:UJCA - Moléstias interna. de adultos e crtançae, CONSUJ,TóRIO
• KII,IHlllilNCIA: Koa Felipe Schmídt n, 38 - Tel. 812. CONSULTAS - na. 16 às 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Ellpedlltista, asaistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das S àa I.
Rua Vitor Meireles, 24. F�ne 1447

DOI!

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO.,\;SU1,'l'únlO: nua Nunes l\lacl.rado. 7 (Edifíc!o S._ Francisco), fone

Consultas das 10 às 12 e das 14 as 1::> horas
RESIDENC:;IA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7t!3

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO

ClRUHOJÁ GERAL - ALTA CIRURGIA • ;\IOJ,ÉS'],IA� DE SEN�OI{AS - PARTOS
Fonuado pela FacuJdade de Medícína _da.Uníversídade d!, Sao Paulo, onde foí

AssistreAte por vários anos do Servtço -CrrurglC.o do PIOf. Alípio Correl� �eto..
CinLr"ia do estômago e vias bf.liares, iIltE'Stll!os delga90 e grosso .. t.lróíde. ru�s,
Ó· tataO bexi�a útero ovárdos e trompas. Var icocele, hídrocele, varizes e hérriia,pr 8 , """

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas à Rua Felipe ·Schmidt. 21 (altos da Casa Paraiso). Te!. 1.598.

RESrDli:NCIA: !tua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela UniTersIdade de �nebr.
Com prática nos hospItalB europeU8

Cl1n1ca médica em geraI. pedíatría, doen
p8 do slBtema nervoso, aparelho gen1to

urllnli.rlo do homem e da mulher
Atoetete. 'r�cn1co: DR. PAULO TAVAR.IIlS
0Urs0 de Rad!oIogla CllnIca com o dr.

Manoel de Abreu C&mpanarlo (&0 Pau·

lo:) . EapecialLzado em HigIene e Ssllde

Públ�C8, pela Unlvenl.dade do R!c. de Ja·
nelro. - Gabl.nete de Ralo X - Electra

car6llografla cI1n1ca - Metabollsmo ba·

AI - Sondagem Duodenal - Gabinete
de flBloterapla - Laboratório de mlcro.

copja e análise cl1n!ca. - Rua Fernando
Mllcbaoo. 8. Fone 1.1911. - Florlanópoll8. I

DR. SAULO RAMOS
IJlepeclaliet. em mol6lltiu '4e �0Ir" -

PIU'toe.

iU.,TA CIRURGIA ARDOllUNAL: ...

lI1all:o, T""lcrua, (itero, ovArlos, apen4lce,
tUIDOr6ll. "te. - CIRURGIA PLASTICA
00 P.IIlIUNJilO - B6rn1u, hldrooele, TO

r100cele. Tratamento em dor e epera9lO
de HeroorroldEl8 e Tart_ - .Frtwturu:

.parelb.... 4e lI:ê880. Op6ra 1ll0Jl Ba.pttIIU
de .lI'10J1all6pou..

Prap r,,",tra e OUTelra, 10. 11'0••, 1.101.

BorArlo: Ou ." .. li bor... 41artameaC&

DR. AUlffiUO ROTOLO

l!J�peclali8ta em Doeuças de tleuho
ras - Vias Urhoárlas.

Curso de especializaçâo de Gineco
logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Útero, ovâr íos,
Lrompas, etc.) ,

Cura radical das inflamações doa
anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamen·to de todos os dis·

túrbios da menstruação e da esteriÍl.
Ilade.

Tratamento moderno da bIenorra-

"Ia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos model'nos sob
contrôle endoscópico - UretrOsoopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

muito tem trabalhado pelo
bom nome do esporte barriga
verde.

Contudo ísso, não queremos
dizer que Emílio, Piska e Sch
ram não saibam jogar futeból,
mas, não poderiam, de forma
alguma, integrar a seleção.
Todavia, seus cartazes eram
altos ... Será que foi o ventl
.nho sul que os atrapalhou? ...

E. J. T.

noras e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes H.

�'one; 1.663.
Residência

(Sobrado).

DR. ANTôNIO MONtZ
DE ARAGÃO

)

c,'trur... • Ortopedia. Cl1nJeaa e�
�o roraL Partos e doenÇM de Mahoru.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
'lamente das 1lí às 17 horas. RESIDtlN·

I A: A.l.minl.nte A.1T1im, 86. ron. 711.

'oi

COMPANIDA "AliANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
r�rENDIOS E TRANSPORTES

CapltaJ e re8enu . . . . . . .. Cri
("'Uru do balallço de tNS:

ResponsablUdadea Cr$ UI99.f77.fiOO,lí!J
Receita . . . . . . . . . . . .. Cri 70.681.048,20
Ativo .: CrI 105.961.917 ..70
Sinistros pagos nos QlUm08 10 ano•................ CrI 64.986.9117,20
ResponsabUldades . Cr$ 76.736.40UI06,20
BetlB de raiz (prédl08 e terrenos) ................•• CrI 23.742.6117,44

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'mtra FretA 4. CerTalho, Dr. FrIlllCI.aco
<l� sa e AnisIo Massorra.

Agências e sub-agêncla8 em todo o telT1tórto nacIonal. - SUCUl'Al DO

Uruguai. ReguJadores de aTar1as nas principals cidades da A.m6rloa, Europa
e Atrlca.

AGENTE EM FI..ORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmlc1t, D. •
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o fim da guerra e o fim de Hitler
'MACEIó, 15 (E.) •.. RESPONDENDO A UM INQUÉRITO PROMOVIDO POR UM VESPERTINO tOCALi o PROFESSOR'
LAVEENERA DISSE QUE A GUERRA TERMINARÁ· A 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, OPINANDO QUE HITLER
nEVERIA SER DEPORTADO PARA A ItHA DE TRINIDAD E IfICAR GUARDADO POR UMA GUARNIÇÃO INGLESA, EX-

PIANDO OS CRIMES COMETIDOS CONTRA A HUMANIDADE.

Aguardem as novas instalações de
A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmidt� 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

_ ,.__ ,. _ �ac __ __ =.

- -

vendidos
Rio, i;) (_to X.) - Acaba de

I
ser com'h,tidO o sensacional ca
so do locutor hrnsllelro ven

I (lido no Heieh. 'O procurado}'
do 'I'rlbuunl de Segurança Na,
{'iollaI1 sr, {Ulherto de Andl'a-

�Ia f'rontelRra checo-polonOsa ��� ::�r�l�I�;:!I��I] o�!e��g�������i1 '

, ii {·Hut,m. ;Jos0 "\ris�ótele,s ,llIarco.
Moscou, 15 (U. P.) _ Unidades de patrulha da cavalaria I

J ntolll�, �ua esp�,sa � arr Ma�
cossaca, alinhadas na fronteira da Polônia com a Checoesló- co:A,nt<!lIl�(). tIa (unha �. n:a�s
váquia, já atravessaram a fronteira. A ofensiva soviética nes-

tres JU'!l.sIlen·os, flue, na rádio

ta frente cárpata está sendo levada a efeito sob um céu de �le Ber'lim, se encarregam do

chumbo e pelas faladas montanhas de terra movedica devido msul!uoso ]}rogTal�a contra o

a copiosas chuvas. Caças e bombardeiros de mergulh� estão Brasll, "SaJa{la llIIsta'\ e (111('

roncando de um lado para ou�o a�avés, das montanhas de
������������_.��-�����������-������-�-���-

N;!�:�i;��:'O�:I��rseCd�s�r���a P�!li�d�! PE'IIL�II
�l�����!ª�;���;�J���Iª��:lª��jg 1�llllr: íOI;111
grossa cadeia formada por uma circunferência de um metro
e meio de diametro, com pós que pareciam granadas de mão".
Por enquanto não se tem novas informações a respeito dessa
arma ou sua eficacia.

florianõpolis, 15 de ielEmbro de 1944

�:iio: (�('nera] WoUg'ang', ]H-1 hi'm trahnlhavn nuque la emís
lllllws :Uaximiliano

-

Athelsch- wra como (1!IctilúgTl1fn, ia
mídt l' Louíse Sontuae. La-' ;.;elH!o, entre outras coisas,
uu-ntn o 11l'(H'U1'lH!or não terl {'!Íllias fIos holctins do alto {'O

na, lei um artigo em que se 'Haudo alr-mã«, ::\'ail', (j1H' se
b11:-;(:'111' par .. pedir a pena-de- f.ll('onrra 110 hosjríclo, pois (\Il

,morte contra todos os acusa- loqueceu depois de voltar ao

�lmq por isso mesmo, lfmítu- Mio e se acha presa, nd ínutnu
s(> a solieítnr 19 11110S de prt- filie seu Ull1l'Í11o xe mantinha
é:iío para os cinco réprobos. A eui contacto constnute com

cspôsa do locutor confessou H immler, o famig'el'llrlo d lrt
uue o marido, desde dezemhro g'f'ute (la Gestapo, com o rnl
fi .. lH41, trabalha para, a rádto utstro da. Propagnnda alemã e
de Hertím e para a puhllcação com o ministro do Exter-ior
rádto-polttícn, e que ela tam- da Alemanha.

Quem faz, paga!
Londres, 15 (SIH) - O Su

premo Q. G. da fôrça expedi
cionária aliada na Europa in
forma que o General Díetrich
von Cheltiz, que, como coman

dante alemão da guarnição de
Paris, se rendeu ali aos alia
dos, participou da invasão da
Holanda, em Maio de 1940, co
mandando um batalhão que
ocupou um aerodromo holan
dês.

Brazza ocupada
Londres, 15 (U. P.) � A rá

c1;0 Jugoeslávia Livre, trans
mitindo uma ordem do dia do
márechal Tito, disse que a ilha
de Brazza foi ocupada depois
dos desembarques jugoeslavos.
Brazza é uma das maiores ilhas
na costa dálmata e fica 16 kms.
a sudoeste de Spalato.

Gabinete Dentário
o conceituado sr. dr. Alcides

Oliveira, cirurgião·dentista. inau
gurou. ontem, na rua Vítor Mei
reles. 28, d seu Gabinete Dentário.
instalado 'com aparelhagem mo

derníssima. fornecida pela conhe
cida "Casa Lohner".

O ato inaugural revestiu se de
muita simplicidade. mas os ami

g03 e admiradores daquele cirur

gião-dentista achavam-se presen
tes. e cordialmente lhe apresenta
ram os mais colorosos votos de
prosperidadeg.

Visando, pode exportar
A Comissão de Abastecimento

resolveu que tôdas as guais de
exportação de linguiças, salames,
lYlortadelas, salchichas, presunto e

toucinho, devem sujeitar'se pre
viamente ao seu "visto".

CO�TRn CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAlS

AfECCOES DO

COURO CAOELUno.

Foi naturalidado

Pearl Harbour. IS V·P, -- Tropas
norte-americanas desembarcaram
nas ilhas Palou, no arquipélago dali
Carolinas.

I1lube de f1 oper!il'a-o I
Se V. s. comprar os nossos

U U ",O U \I tecidos, ficará satisfeito, por-
11 It r I que inegavelmente, mante-

Rio, 14 (A. N.) - Já se en-
tlU U a rr:?�. uI? estoql�e compl�to. e

centram 110 Brasil os deleaa I orrginai, a preços acessiveis.
�. - U, b

- Recebemos gentil comunicação - .

d � C .: .

dos da UNRRA, que vêm estu-I de que a 17 de agosto p.p. foi efe- LOJa. a" asemiras, lua Cons.

(lar quais os abastecim8'ntc..s' tuado o registo do Estatuto do Mafra, 8-A.

com que podemos contribuir, i «Clube de Cooper;>ção Cultural)},
- .... - ----��-

. .' fundado o 1 de J unho de 1943, e

para alimentar e vestir as po- cuja finalidade precípua é «o oca

pulacões das zonas que os exér- bamento cultural dos seus s ocie td

«itos aliados estão libertando. rios, adestrando-os no manejo da

Confiam os técnicos que nos pena. e da palavra e, es�ecialmente.
. . ensej cn do- lhes opor-tu rddcide de es·
vísítam que podem ser subs- tudos de Literatura, Sociologia e

tanciais os fornecimentos de Filosofia». (Do Art. t: do Esto tu to '.

tecidos de algodão e de cereais A atual diretoria da CCC é a

- desde que se aumente a pro- s�g�.linte: pres iderrte José .Medeiros
_ .. , Vlelra. Vlce·pres Helio Veiga Ma-

dução dos prrmerros, O que e galhães secretário Hamilton Fer-
fácil de conseguir, e se possam re ir o V�lente, sub-secr. Roberto M

transportar, dos centros agri- de Lacerda, tesoureiro José Tito

colas, as reservas estocadas Silva e sub-tesoureiro Cláudio Va-

I,
.

t ·d
lente Ferreira.

que a I eXIS em, em qnantí a-
,:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;._de sensivelmente superior às

exigências do consumo uacío- Dr. IllcI9des OJI··vel-ranal. Também a indústria das 11
conservas, desde que se lhe
proporcionem suprimentos 'JI}

fôlha de flandres, material es
sencial para a maior parte das
embalagens, e a indústria nas

cente de produtos desidrat 1·

D b t ddos, por ter destacado papel na es ara a os
obra humana da UNRRA.

05 delegad�s
da UNRRA

Na pasta do Interior e Justiça.
o sr- presidente da Repúb:ica as

s
í

rrou , em data de 17 de ogosto
último, a carta de naturalização
do sr. Braz Limongi, confador.
Nascido na província de Poten

za, na Itália meridional, o sr, Li
mongi veio, ainda criança, com

s eua pais, para o Brasil. tendo es

t ado , primitivamente, no Amazo
nas. Há muitos anos, porém, re
side em Santa Catarina. onde
trabalha com honestidade e efici
ência, tendo grangeado largo cír
culo de amizades.

·��.w•••••�.....�........

Vai, ou racha!

É lirs QUE UM
NOME, É UM
i1IllBOL.OI
-

PODEROSO AUXl-
LlA.R NO TRAT.4.

.MENTO DA

FOi repelidO o
«ultimatum»
Londres, 15 (U. P.) - Infor

mou-se que os alemães repeli
ram o "ulrtimatum" de lVIan
nerheim para saír da Finlân
dia. Assim, os nazistas provo
caram a declaração de guerra
da Finlândia à Alemanha, ou

a entrada de tropa russas nes

se país, 'para dar-lhes combate.
_..

rp;;Ü;-de139-·�Ü?e�,
vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons,

Mafra, 8-A.

CbOqÚé(rêTr�DS
Terre Haute, Indialllna, EE

UU, 15 (U. P.) - Em conse

quência de violénrto choque do
trem Chiago-Miami, em Dixie
Flyer, que transportava 400
civís e veteranos da guerra so

breviventes da b3Jtalha da Itá
lia, oontra uma locomotiva, ve
rificado na manhã de hOje,
morreram 29 pessoas, ficando
feridas 65 outras.

Cirurgião Dentista

Rua Vitor Meireles, 28

Roma, 15 (U. P.) - A linha
Gótica, em que resistem os

alemães ao norte da Itália, so
rreu violento bombardeio, nos

setores do norte de Florença e
ao sul de Rimini.

Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

Se V. S. precisar de linhos,
casemiras e outros tecídos.v fa
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra,
8-A.

Com as fôrças britânicas na

Bélgica, 15 (D. P.) - As f'ôr
cas britânicas d,esbara;taram

�ompleta1l1�nte as linhas ale
mãs ao norte de Greel, conse

guindo apreciável ay:anço. Al
guns grupos nazistas travam

desesperadas ações de reta

guarda, afim-de retardar a

marcha dos britânicos sôbre os

canais de Albert e Escalda.
Aumenta sem cessar o número
de prisioneiros do Segundo
Exél'dto briltâillico, que, nos

primeiros doze dias de setem
bro, já capturou 59 mil solda
dos da Wehrmacht.

Londres, IS U. p, -- Informa-se
que os aliados chegaram aos su

búrbios de Aaschen [Aix.la.Cha
pelIe],

Cisão na Ges(apo
Nova Iorque, 15 (tT. P.) � O

Departamento de Informaçõ8s
1e Guerra i.nforma que, segun
do dois viajantes chegados à
Suiça procedentes de Berlim,
')s revezes militares alemãe�
)casionaram uma cisão entre
a guarda escolhida do chefe da
Gestapo, Heinrich Himmkr,
em consequência do que houve
várias prisões de chefes das
"SS", seguindo-se a isso nu

merosas execuções.

Mascou 14 - U.P- Os russos acu

p:lram o famo�o subúrbio de Pra
g:l (a lés1e de Var3óvia).

Moscou, 15 - U.P- As . fêrças rus�
sas que conquistaram a grande
fortaleza de Lomsha já estão a 8
kms. aIÉin-. dessa cidade a avançam
em direção à fronteira sul da
Prússia Oriental.

HeLínki, 15 U, P. -- Começaram
ontem hostilidades bélicas entre
finlandeses e alemães,

-
........��......��-......"."....

'D
.

"b "he A gunrni(ão alemã
r. u en-\} leu Londres, 14 (U. P.) - O co-

Rio, 14 (A. N,) - Com des- mandante da guarnição alemã
titio a Nova Iorque, acompa- de :Brest recusou novo convite
nhado. de sua espôsa, ,seguiu o a rendição. Prossegue, pOl1tan
.dr. Ohen Chien que vinha to, a luta, em que os aliados
exercendo as funções do em- vão registando progressos, ape
Dê'l.í;xador da China no Rio de sal' da encarniçada resistência
Janeiro. havendo sido transfe- inimiga mantida, sobretudo,
riqo para cargo identico no com o fogo de armas de mão,
;Wléxico, metralhadoras e os morteiros,

J. COSTA MG:LLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Constru�ão
Projetes, OrçamentOf?, Aàminidração

Rua Esteves Júnior, 168, - Fone 733

FLORIANÓPOLIS I
Helsinld, 15 U. P. - .. Os alemães

atacaram esta noite a ilha Hoch
land, no golfo da Finlândia. As
baterias finlandesas afundaram a

.. .....----__--- , novioE! o,lemaeli.
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