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MOSCOU� 15 (U. P.) ... SEGUNDO OBSERVADORES, UMA VEZ TOMADA VARSóVIA, OS RUSSOS REUNIRÃO, Tôl)AS
AS SUAS RESERVAS PARA UMA INVESTIDA DECISIVA, TOTAL, DESTINADA A ESMAGAR OS EXÉRCITOS ALEMÃES

ANTES QUE TENHAM TEMPO DE RECUAR PARA AS SUAS PRóPRIAS FRONTEIRAS.

o
Como festejará o Dia da Vitória

Londres, 16 (U. P.) - Alfred Deville, membro da Câma
ra dos Comuns, anunciou hoje seus planos para o Dia da Vi
tória. Pretende o parlamentar britânico dar 20 dólares a tôdas
as mulheres do seu distrito eleitoral, que, nesse dia, derem à
luz. Também, nesse dia, o citado deputado oferecerá um "go
le" a todos os amigos que encontrar, o que não impede, contu-O MAIS ÂNTIGO DURIO DE 8ÂNTA CATARINA do, que os mais entusiastas já venham comemorando a vitó
ria, muito antes da guerra ... Mas, ajté aquí, as vantagens q1!eProprietário e Diretor-gerente! - ALTINO FLORES Alfred Deville oferecerá. Como uma espécie de compensaçao

-a- -�_.·���_�,�_�_�_�_�.���_�� ��_� �,__�_� �__,�----�----�----�--�---�.--�-������������ para � mesmo, porém, deliberou ainda o sr. Devil� '�o�r"
Ano XXX I Florlanópolls- Sábado, 16 de Setembro de 1944 I H. 9208 I u!ll beitjO dde tôdas as moças de suas relações... somente nesse

dia, en en Ia-se ...

Completamentee alemães ameaçada a famosa Sienfriedem lula línlandesesJá
ESTOCOLMO, 15 (U. P,) -, Pela primeira vez, irrompe- Londres, 15 (U. P.) O Atribuiu-se êste esfôrço na- Aparentemente, grupos eleram lutas entre finlandeses e alemães. Segundo roí oficial- rompimento da linha Siegfried zista à necessidade de proteger combate de retaguarda estãomente anunciado em Helsinki, os alemães dirigfrarn um "ul- é noticiado já agora em cará- a retirada das tropas cercadas em face de aniquilamento, portimat 11111" ao comandante da ilha de Hogla nd, situada no gol- ter oficial. O comunicado do; pelas colunas-britânicas no efeito da tremenda pressãofo da Finlândia, exigindo a entrega da mesma. O oficial fin- Supremo Comando do Q. G. território belga e ao desejo de exercida pelas tropas brítâníIandês recusou, e os alemães tentaram então desembarcar em Aliado anunciou que uma sec- dominar os acessos a Antuér- caso A desintegração das fôrçasvários pontos da ilha. Repelidos quasi em tÔ_da parte, conse-, ção externa das defesas Sieg- pia. inimigas torna-se mais e maisguíram apenas estabelecer pequena cabeça-'(Í.e-ponte, que esta fried foi rompida, numa fren- .... patente, e um alto oficial dosendo liquidada, A artilharia finlandesa abríu fogo contra as te de 10 kms. E precisou que Londres, 16 (U. P.) - Ofi- Estado Maior chegou a afir-unidades de desembarque nazistas e afundou todas elas, num êsse êxito foi alcançado a lés- .çialrnenta foi divulgado que os mar que "contínuas interrogatotal de 9. Fazem-se conjecturas sôbre a possibilidade de a te de Saint-Vith localidade bel- aliados capturaram as cidades ções, feitas aos prisioneiros,Finlândia declarar o estado-de-beligerância com a Alemamha, ga próxima à fronteira. Se- de Mirecourt e Epinal. Mire- mostram que os mazistas nãodiante dêsse acontecimento. De qualquer maneira, não há dú- gundo acrescenta um corres- court está situada na margem estão em condições de revelarviela de que os nazistas contribuiram bastante para o êxito elas pendente, as tropas do Primei- esquerda do Mosela, enquanto a que grupo de combate pernegociações ele paz russo-finlandesa, que ora se processam em ro Exército ameaçam romper, que Epínal se localiza na mar- tencíam".Moscou. por completo, a famosa linha gem direita. O Terceiro Exér- *

� * .., alemã perto de Prum, que fica cito norte-americano, tomando Londres, 15 (U. P.) - Anun-1
A LI' 15 (U P) _ Os 18 kms. para o interior do essas duas cidades, prosseguiu cia-se oficialmente que as tôr-Londres, 15 (U. P.) onCles,.. Reich Foi aí que as fôrças 'J lé d M I ças que operam a sudoéste deabertura das hostilidades ale- observaelores militares,

�

analí- "yank'ees" romperam as defe-
em seu avanço �" em o ase a.

-

,.,. Aaschen (Aíx-la-Chapelle) apo-mãs contra os fi,nlandeses, na. sande os ataques .alemaes a
sas externas da linha e com París, 16 (U. P.) _ A rádio deram-se de Hergenrath eilha de Hogland, estabelece- ilha de Hog�and, dl�em que os
seus tanques, ultrapas�aram de Lião transmitindo notícias Gemmenich, chegando, pelorarn o virtual estado-de-guer- mesmos e�tao ex.plIcados �elo várias das defesas principais, frances�s, informou hoje que sudoéste de Aquisgran, a Forsra. entre os dois antigos alia- �ato de, se� essa Ilha de v;t�l chegando a menos de dois kms. as tôroas norte-americanas se tebach, Kopecher, e Wormhof.dos. Acredita-se que a luta ini- trnportâ.ncia l�ar.?' o. dO�;1l1l0 de Prumo Também se anun- enc(mt�am a 60 kms. de Colô-ciac1a no golfo da Finlândia do .g,'olfo da F'iulândia. ,dre-_ ciou oficialmente a ocupação Londres, 16 (*U. P.) _ A po-

.,

t b - nia, importante cidade alemã.tende a alastrar-se. Como ja l?-lals -- acen na;n os o. s:1\ a, de várias pequenas localidades, ". síção alemã no último redutofoi anunciado nos combates Gores -. a refenda POSIÇ:õt0 e
cujos nomes na-o foram ainda 'f d d B t t a

-

d Com as fôrças britânicas na tortí ica o ,e res ep rou nPela posse da ilha ele E(oglan.d, essencial para a evacuaçao e revelados ,. " E'11 d
' . . Bélgica, 16 (De Ronald Clark, sua "fase trágica". o

A queos fineses afundaram 9 navios nu lares e germamcos que se :i:

"t d t do lOS Esta especial para a United P:ess) I acabo
a de informar .a agenciagermânicos. A proposi o o encon ram cerca SI' -

Londres, 15 (U. P.) - O co- .

rut éd- Tôdas as pontes através do naztsta DNB por I erm 10choque verificado entre nazis- dos Bálticos, bem como para mentarísta von Hammer, da d B llEscalda foram dinamitadas, da emissora e er im.tas e tínlandeses, destaca-se 40 e tantos mil nazistas que DNB, anunciou hoje que as
aquí que os têrmos do armístí- ainda se encontram no sul da fôrças germânicas evacuaram ;;;;;;;;;; ;;; ;;;; ;;;_
cio entre a Rússia e a Finlân- Finlândia. A úbtima hora foi

a cidade de Novograd, cidade Idia mão obrigavam os finlan- noticiado que o ataque nazis-
russa a noroéste de Zitornir. EXPOSlef!a-O de cartazesdeses a guerrear contra os ger- ta contra a ilha de Hogland foi Sertorius, outro comentador

Jmân icos ao lado dos soviétí- desfechado de bases estónia- da emissora de Berlim, revelou r

coso Os acontecimentos provo- nas. hoje que a pressão exercida pe-cados pelos huches, no entan-
�-"w�"""""_ -..e.......__' la. ala esquerda das fôrças do

to, terão grande importância

"Ih'
terceiro exército norte-amerí-

para os russos. Podem estes Olho nor O O cano aumentou consideravel-
agora çcntar com o auxílio mi-

A
l' • mente. Segundo êsse comenta-

mar lla Finlândia, afim-de Genova, 16 (U. P.), - ? co-
rísta, o centro de gravidade da Iabreviar a derrota dos alemães mandante em chefe. nas Forças pressão encontra-se na cidade ���������������������� _que se encontram naquele país Francesas do Interior .�a Alta de Thionville, que, segundo já!A d

-

dnórdico.
'

Savoia, comand,:nte Nísíer. 01'-' informou a emissora de Paris, evaslaçao' a guerra'� denou a execuçao de 24 mern- caíu hoje em poder dos estadu-
Estocolmo, 15 (U. P.) - O

Ibras
das tropas de as.salto.. da nidenses. Acrescentou serto-I A' ••

_comunicado finlandês Intor- Gestapo, que foram ímedí.rta- rius que a cabeceira-de-ponte Londres, 16 (U. P.) - Numa conferência conce��da a l�
mau hoje oficialmente que to- mente fuzila:dos em Annecy, alemã sôbre Metz foi mads uma prensa lor.d Wolton revelou que "b?�bas voador3:�h_destr�ldos os ataques germânicos à' onde, anteriormente, n�me_ro- vez exposta a poderosos ata- ram 23 mil casas de Londres e danificaram um mi ao cen o

ilha de Hogland foram repeli-I sos franceses foram. mortos pe- ques inimigos, que, na sua opi- e quatro outras. Wolton indicou que o relatório anterior hav�a1 ! 1 G t po Quarenta mem notificado que as "bombas voadoras" e fôrças aéreas alemasdos. A nota oficial ressa va, a es a . <_-

nião, acabarão fracassando. Ao
1porém, um ponto, onde diz que: bl:OS das tropas de assal,to de Iéste de Mont-Au-Mausson, os haviam destruido 84 mil casas de Londres, sendo que o tota

a luta contínua. Os meios 110lí� �lmmler foram levado.s a loc�- aliados introduziram pequena de casas destruidas pelo inimigo, até lagora, é 107 mil, e seria
tieos suecos acompanham os ll�ade de Haberc-Lullm, p. rO-lcunha com fôrças blindadas na mente danificadas 170 mil. O número de casas pendentes de
acontecimentos germwnlO-fin- Xllno de Thunon, e executados direção léste. Mais adiante, reparos secundários é de 700 mil.
landeses com desusado interês- no mesmo local. ond� as tr�pas l"Sertorius frizou que o avanço -Se V. S. desejar um corte de Tudo tem ftemse, não oel�ltando sua opinião de assa�to havI3:m. mC:!1-clIado da ala direita das fôrças do casemira, linho ou tropical,de que, o estado-ele-guerra, en�lum cafe, em .cuJo mten<;>r pe- general Patton, ao sul de Nan- em côres firmes e belos pa- Rio, 16 (E.) _ AnUincia-setre.o Reich � a Finlândia, já ejreceram quelmados 25 Jovens ci,

..

tomou a direção de Sarre- drõe&, procure a L�a das Ca-
que a ofensiva dos exércitosfato indiscutlvel. franceses. bruck-Saverne. semiras - Rua Conselheiro aliados na Europa está destro�:::

Mafra, 8-A. çando, no Brasil, o câmbio ne-Londres, 16 (U. P.) A
g'l'O das fôlhas de flandres, zin�DNB ao transmitir um comen- «Martelai duro ,» co, chumbo, chapas de fBrro alitário do dr. Max Krull revelou •

'aço, canos galvanizados, ferra.que ao sul ê sudéste de Aiilchen
.

Londres, 16 (�. �.) - A ra-

g'ens e outros materiais. Ac,res�está travada rude luJta pela dIO de Moscou mcItou os au-

à lt d 1 d centa que os materiais de im-posse de dois fortes das forti- triacos �evo a,
.

ec aran ?
ficações ocidentais da Alema- que "a ruma de HItler esta portação, que tinham propor
nha. Indicou Krull que as per- próx�ma'.'. "Chegou a ]1ora qu.e cionado lucros llabulOiSoo, :co"
das inimigas nas posicões ex- deveIS aJudar as naçoes Ulll- meçam, agora, .a ser vendid.�s
t 1

� �

xt a" 'dl'n' das" Austríacos . levantai-vos por preços abaIXO do próprIoernas a emas sao e r 01 a-·,
1riamente altas. Krull também com um só homem contra os tabe ameIDto.

indicou que os aliados estão nazistas". disse a, .emissora. N-------------arremetendo sôbre Luneville, "MartelaI duro e rapIdamente. OVO ataqueapós dominar Nanci. Sabotai tudo o que tenha qual-
'* quer ligação

A c�m o esfôrço de
" Londres, 16 (U. P.) � A

Com os exércitos canadenses guerra ge::ma�llco. Cada um �� DNB anuncia que 40 divisões
na Bélgica, 15 (U. P.) _ Os vó? deVeIS J�ntar-vos aos Ja de atiradores russos, apoiados
alemães estão oferecendo te- e�{ls�en.tes �ovIment?S .d� re- pm formações de tanques .e

llaz resistêincia ao avanço alia- sls�e�CIa, afim d� 'plec,�pItar a aviõe-s, lamçaratn nova ofensi..

do nas margens dQ Sh�ldt. vitona que se a.vlzmha • va ele e;rande enver�ad!!r�,. ,III)

A partir das 18 horas de hoie. estarão em expo
sição, numa das vitrinas da "Livraria Central".
na rua Felipe Schmidt. diversos cartazes de
propaganda comercial, trabalhos da. Emprêsa

«Marques-Propaganda», desta Cidade.

Estão, desordenadamente, em fuga
LONDRES, 16 (U. P.) - O C01l1UlÜ03Jdo d? �eneral Bms

informa que as tropas alem�s, expulsas do suburbIO de �raga,
estão fugindo em desordell1- para a fortaleza de Modlm, 30

�m�. ao norte da cap1tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado. 16' ele Setembro de 1944

Fabricando calçados em quantidade IRRITA(AQ.RETA l
_ . . _ COMICHÃO OU HtMORRAGI1A�Sã.o Leopoldo, 15 (A. N.) - mesmo rítrno de atividade na? SINTOMAS OE'HEMORROIDESOs cortumes .e fábricas de cal- está sendo observado quanto a

_
,1

çados ele todo o município es- Indústria de artigos de borra- . '.'

tão abarrotados dos fabricam- c�a. J_á há ::lgun.s meses que
..

.

Jtt.tif l'{.'!.

jtcs de calçados obrigados a sus- nao sao m�ls. teítas rem�s.sas tfMV 1IIIl!! ,'.
pender as vendas, em virtude para as repúblicas do PacIfICO, ��de possuirem encomendas que em vista de a concorrência /�� .'
preenchem totalmente todo o norte-americana estar vendeu- 'L�
trabalho até o fim do. ano. Ê do por muito menos êsses ar-v Si tem irritação retal ou hernorra-

_ .

d d gias, cuidado! São o prenuncio deextraordínárta a procura de tígos, existiu ,Q casos on e a
grave doença que, não tratado emoperários nesses estabeleci- diferença notada alcançava a
tempo, pode trazer serias complica-mentos. constatando-se que, sessenta porcento menos. Os ções, exigindo até uma intervenção

em mais de uma fábrica, o sim- 'mercados das referidas repú- cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
ples sapateiro está percebendo blicas vinham se tornando dará alivio imediato das dôres, gra
ordenado mensal superior a bons compradores de todos os ças a urna substancia de reconhecido
::;00 cruzeiros, isso sem falar nossos artigos de borracha, efeito antisético-bactericida.

'DOS especializados, que ga- sendo que atualmente a expor
Ilham algumas centenas de tação é feita somente para a

cruzeiros mais. No entanto, o Argentina.

I��
..

� -:�SOllq.9J'
� �'.�'--

-a �

1.-,:;
r �

� '.\S:" �

nnÁTDrlO pnTOLDGICnS

� Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alves de Souza
III Farm. L_ da Costa Avila

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro.diagnÓsticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopio. I
Química sanguíneo.
Análises de urino.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com próvo de Schick.

Análises químicos de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas po td
veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias/.

-

Exemplo das atrocidades nazista
LONDRES, 15 (BNS) - "As infames atrocidades cometidas

'Delas "SS" contra st. Gingolph, foram levadas a efeito com a

mais fria brutalidade, escreve o jornal suiço "Tribune de Géne
ve" uma das testemunhas do inominável massacre. "A manei
ra �etódica com que fizeram a deshumana tarefa foi realmen
te espantosa. Abrindo as portas e janelas das casas, amontoa
ram a mobília no meio das salas, borrifaram-na com petróleo e

atearam-lhe fogo com a mais revoltante naturalidade. En

quanto ardiam as casas, sentaram-se calmamente na calçada,
fumando e observando a destruição sem demonstrar pesar e

contentamento.
Toda e qualquer tentativa de resistê.ncia foi imediat�men-Ite punida com a morte, com a mesma frieza e deshumamdade.

O modo rotineiro com que os os alemães cometem as suas atro- I

cidades demonstra claramente a perniciosa influência do cre

do nazista - influência que deve ser e será extirpada para
sempre" - conclue o noticiário.

-------------------------

.e••••••.••••..•••...••••.•..•••.•......••.........�

'tHE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

S
'

THE LONDON ASSURANCE

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 1.

�••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARA HEMORROIDES
Um produto :Oe Witt

.....------- ......,.,. - ...--.- - .. ,. .. -_

I ��r:u,Jq�o��!��!ad!
Dentaduras, Pontes em

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

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serrat ine
Rua Duarte Schu tel, 9.

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua o venc'e" os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variados,
das melhores rrrorcc.s

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados
(gên;..-:<>s de consumo familiar)
1(ua Saldanha Marinho,
esquina Vi�or Meireles.

CONTABILIDADE AGRíCOLA
CURSO POR CORRESPONDÊNCIA _ ÚNICO NO BRASIL

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

Peçam informações r)

ACADEMIA IICARLOS DE CAMPOSII
!!lua D. José de Barros, 337 - 6.0 andar - Caixa Postal, 2260. S. Paulo

*

Quer ves nr-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

Criminosos de guerra na Polônia
Londres, 15 (D. P.) - O comandante em chefe do exér

cito subterrâneo polonês enviou uma lista dos criminosos de

guerra na capital polonesa, ao govêrno polonês em Londres.
Cinco generais são mencionados na primeira lista que conta
com 28 nomes. São eles: o general das "panzer" von Sthal, co

mandante das tropas germânicas em Varsóvia; ten. gal, von

Schartow, prefeito militar de Varsóvia; ,�al. chefe da Polici.a
von Bach comandante da área de Varsóvia; ten.-gal. chefe
das tropa� SS, Reinfath, comandante do s�tor, e �'eneral �a
Policia Fiedler comandante dos setores umdos. DOIS cororiets,
cinco majores,' cinco capitães e onze tenentes são, igualmente,
apontados nessa lista.

TENHA JUIZO
TEM :,jFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PUl�R PREPARADO

'1§J"fJI:&1PE1
A SlFILIS ATACA 1 VUU O UHGANISMO

O Ftgado, o Baço. ° Coração, o Estômago, 01<
Pulmões, !l Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreR
nos OS80S, Reumatismo, Cegue ira, Queda do Cu-

belo, Anemia e Abôr tos.
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 esrà apruva:o pe lo O N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma ",.igem
ffiLAM CELEBHIDADES MÉDICAS

Snbre o preparado ELIXIR A CI mpnstçâo e o sabor 11.
.914, devo dizer-thes, serupre gruduve l do ELIXIR eB14. re

que o teuh« etnp egado, em �"meodam-f)o como arma de
o s easc s de indicação Hprl'- fadl manejo para o püblíco
prilidli (sUtlls em \'arllil! (1f> ,'lO combate á �Iflll", qn1!lIdli
sua« ITIhuH!'staçõel-) 08 re ..ul- de- que Irequeuternvnte a.
lado, iêm t<ido I!IHb;fatorlOs, -roveíto no Ambulatorio dlt
POIB são rapldos e duruveis. Maternidade de Santa Mlitla.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

o «Curare» corno enestêsíco
Rio, 15 (A. N.) - o ';Cura-, o explorador americano Riear

'e" famoso tóxico vegetal com do O. Gill levou para os Esta
jue os índios da Amazônia en- dos Unidos grandes quantída
:enenam as suas flechas, vem des do veneno que os cíentís-
u":ora sendo empregado pela
n;edicina moderna corno um tas tiveram a oporturnidacle

MACllADO & CIA. anestésico de." altas qualidades, para descobrir suas virtudes.

A.gências e Repre3entações em GerQ} sobretudo em casos de opern- Sua nova aplicação, como

Motriz: Florianópolis ções prolongadas. O poder do anesté�ico, a���n�iada pelo sr,
Rua João Pinto, n. 5

"curare" era conhecido dos Haroldo R. C,-nfflth, de Mon-
Caixa Postal, 37

1
.

Filial: Cresciúma viajantes brancos da América
I treal, depois de mais de ( OIS

Rua Floriano Feixoto, s/n (Edif. elo Sul desde o século dezeseis, anos de observações clínicas,
Próprio). Teleg:(l�as.: "PRI�1?�" sendo somente em mil nove-I já vem sendo praticada e0111 hos�
Agentes n09 prlnclPdals mumclPlOl1 centos e trinta e oito quando

í

Ditais militares aliados.
do Esta o ' -

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

I
I
I
II
I :
,
I,

}
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I
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"SINTO-ME
SATISFEITA"

E'\

42

j

}
)

O nosso futeboFt .têm sido, na acepção do têrmo, I É desusado ° entusiasmo rei
'verdadeíros "abacaxis", a não nante, entre os freqüentadoresDentre tôdas as cidades do
I
ser a atuacão de Saulsínho e I

e aficcionados do arístocrátí
nosso Estado, Florianópolis, é· outros.

'

I co esporte da raquete do Lira
sem dúvida, aonde o esporte- Outro problema do nosso fU-i· Tenis Clube.
rei, é o menos praticado ou me- tebol, são os técnicos. O "Estado" esportivo, faz
lhor o pior, pois com exeção O que os nossos jogadores votos, de que ambas as compe-de certos jogadores, nada mais são "cracks", peritos mesmos, I tições alcance grande sucesso, Naturalmente, sinto-me tõo bem disposto .• _possuímos. é em dar pontapés violentos em cheio d� vivacidade e energia. Boa saude é a'Sentimos, dizer esta dura seus próprios companheiros, Basq&:ete e volei razão do alegria de viverl Assimile alimento..verdade, mas achamos que o como aconteceu no treino de Tem transcorrido animado verdadeiramentepÚ,blico _

leitor, está conosco, domingo último, �m que

diver-, os _jogos de ba�quete e volei, nutritivos, prepara-pois nao menospreza�os O s�s elementos saíram contun- realizado nas noites de 2.a, 4,a dos com Maizenanosso futebol, Aape�as dizemos dídos.
", e 6.a feiras, na quadra do Lira, Duryea - o ali- U 1\1(�eIE( 1Ih.o que de fato ele e. Êste, em rápidas lmhas, o Tenis Clube sob o alto patro- menta supremo. i1'1i.n1lQ!� If,"'t!nEm t�da a vastidão do Brasil, nosso f�Itebol,,,q.ue acabará co- cínio da F, A. C. . D U R Y E Ado ChUI ao Amazonas, de ano mo o celebre tiro de Pernam- Entretanto apelamos para Â LTDA. I

para ano, novos valores pebo- buco".
os dirigentes' da F, A. C. pa- ............".M._...-_........_-_-_-_.___...._-.....-_oI"_�....__. _ ...... . ___'�"""""'"

lístícos aparecem no "carnet" Busquemos no interior; ele- ra que providenciem afim-de I � p. .• , ................__ • _ ,

ti do naí 't ib . 'CamIsas Uravatas, n ame s Iespor IVO o pais, e aqui na men os capazes e que sal am 'ser melhor iluminado o local .' 1 1

GRATIS 1b t FI
"

-'

1· t tamos l , . Meias das melhores, pe os me .nossa oa e paca a onanopo- manejar a pe o a, e es amos. aonde se realízam as competi- 'CASA MIS
' llis dá-se justamente o ínver- certos de que teremos uma re-' - Dores preços so na

.

j
. .

so: .de ano para ano, mais e presentaçã? homogênea. .

çoes.
S!�!.!......:..��o__!�a�8_n�o�:: �:::ro r::;�erf�i�m� s�:r::�mais o pebolísmo te�de desap�- Por �l�nanopolls, ser a sede palmeiras e Bagê I 39·, B: nsucesso, cem 50. .A taça de valiosa utilidade? Escrevarecer ou melhor dizendo, nao dos dOIS Jogos do campeonat.o, N campo do Palmeiras rea-
«EficiênclQ»: I lu�ar Bonqu, com a: Soares. Caixa Postal, 84,

I
mais existe. [não pense os nossos desportis- .

o
á

domí 'b e faltas; 2', Flummen�e, c0t;n.7; I ., Niter6i, E. DO RIO.
Faltam apenas duas sema- tas de que só com êsse fator !llzar-serfl; .ommgo, um em a- 4' Madureira com 8: 4, Amerlca

.
-. , . te pebolístico entre os homo- com 11.nas, para. que Santa Ca�an�a, ganharao a vitória,

, 'êneos esquadrões que encí-: __

se desobr:gue do seu primeiro �e perdemos �m nossa pro- �am esta nota, em disputa de Todos aguardam Os tecidos da Loja das Ca
comprom�s�o fr�nte ao vence- pna casa {nem e bom pensar), um bronze entre os primeiros I Rio. 15 A,N, •. O mundo deapor- semiras distinguem-se pela orí-dor do prélio Goiaz-Mato Gros- o que sera uma vergonha, po- dr ,tivo carioca aguardo com o.ns.re- gínal padronagem e pelos pre-so, e até a presente data ainda demos de uma vez para sem- qu� lOS.

r
.

'd' t _

dode o julgame,nto, pelo Tribunal
ços excepcionais. Visite-a semnão chegou o responsável pe- pre não tomar mais parte em

a pre Im:n�r, sera ISpU a �e Penas da l'ederaçao Metropo· compromisso n� rua Cons.- , '. - A. . da uma artística taça, htana de Futebol, do caso FIa.' ,la nossa seleçao a um termo competI�oes deste Jaez, pois,
mengo. ,Mafra, 8-A.positivo. já estamos cansados de perder.

Dia a dia, chegam novos ele- Urge pois, que a nossa sele-
mentos e dia após dia êstes cão seja integrada por elemen
mesmos desportistas tornam a tos aptos que saibam levar
regressar a seus pagos. I bem alto a nossa terra e a nos-
Achamos que já era tempo sa gente.

.

dos dirigentes pelo nosso fU-! Aqui, senhores, está o nosso

tebol, ter a seleção positiva" futebol, tal qual se nos apre
que nos representará neste' senta. (Waldir de Oliveira
grandioso. certame nacional.

'I Santos)
.

Não é só na capital que te-
mos "players" em condiçõ�s Vela e Motorde integrar uma representaçao O Iate Clube, desta capitalestadual.

.
I está em preparativos para noDevemos ser maIs. amplo?,. próximo dia 24 do corrente

la�1çando os nossos olhos, mais
I competir frente aos arrojadosalem,

. , veleiros de Itajaí, abrindo aO q�e P!eCI�amos e de ge�: temporada náutica dêste estíte meça, conscios de sua� obri
lo organizada pela benemérita!gaçoes

. ,no esporte, e �ao de
'Federação de Vela e Motor de

que!? ja caminha para o os-
Santa Catarina. Itracísmo e que nada vale.
Para êsse fim ° Iate Clube,Para serm�s. franc?s, acha-

abriu em sua séde social ins
mos q�e os. umcos Joga�ores crições para novos velejadores, 1

da capital qu.e possue- amda
Fomos informados de queclass� pa�a mtewar a noss� para a brilhante temporada de

seleção
.
sa? ,Adolfmh?, sa�!sl-I vela naquela linda cidade vi

�ho, Procópio, Zaboti � Brau� zínha, seguirão oito velejado-110" n? en�anto A_?olfmh.o I res que representarão aqueleBra,!llO, nao poderao v_esbr � ari�tocrático esporte.camisa da representaçao esta
I Dado o entusiasmo reínan-dual êste ano, por se acharem
te nesta capital e em Itajaí Agênciasdoente.

. . .

I
dos aficcionados da vela, é de

.

Zaboti, apesar-de �er um ótí-
esperar-se um grande êxito na

mo elem�nto, tambem_ ao que
realização de tão útil quão de

ê�ta�o,s rqformados nao, po�e- licado esporte.ra I?�'ehar es.te. ano po:on��, v�;! O "Estado" esportivo, faz In terior:
to Ja ter realIzado J g. votos para que a abertura des
campeo:t:;ato por outras entIda-, ta temporada alcance o maisdes Irmas, .

dSaul, é incontestàvelment�, estro? aso su�o,
o senhor absoluto de sua pOSI�
cão, e graças a Deus, .' ainda te-,Tenl�, ,

1nos isto. O LIra Tenls Clube, por m-
Procópio, desde quando se! termédio de seu depar�amento

falou na organização da nossa; de �esportes, que te.m a frent.e
representação, nos adiantou a, fIgura �o conhe�Id? despor
que não jogaria de modo aI- tISta sr. �Ivar� ACIOll Vascon

gum, e é o insubstituível na c�los, fara .reallbr na tarde de
sua árdua posição. I sabado, d�a 16, às 1� horas,
Apesar-de cansado e fora de dua� ,partIdas de tems para

forma o "pivot" catarinense, nOVlSSImos.
,

ainda não encontrou quem o Estas partIdas, serão ofere
substitua tal a classe e técni- cidas às exmas. senhoras dr.
ca que possue. _

Osvaldo Bulcão Viana e Walter

to
Ós t,rêjnQ� de nossa seleçM, Lange,

.

CAIA .IICELÂNEA�!.
mudou-se para a rua Conselheiro Mafral, 9 \

(AO LADO DA CASA 1I0SCAR LIMAU)!
\
\

I

o ESTADO

...... ,...._
(

A situação do Futeboi
Rio. 15 'A.N .•• Com 011 últimos

resultados do certame profissiona
lista de futebol é o seguinte o ai

tuoção dos concortentes às taças
({Efici�ncia ,) e «Disciplino»: I' lu
,ar, Botafogo, com 194 pontos;
2' Vasco. com 158; 3' Fluminense
com 150; 4' Flamengo, com 144
pontos; 5', América com 143; 6.
Madureira, com 121: 7' São Cris
tóvão, com 71; S', Bangu, com 5·

• •

11[0 o I� fi o � �ri

I

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrelândié; Carmo do
Divinópolis, Santo AntôIlío do Amparu, Lavras e Juiz de F6ra.

Em instalaçã.o: Governador Valadares.

Rio Claro,

Bnd. telegr. «Bandiral» -. Rua TmiaDo, 23 -- Florianópolis
a serviço da

.

indústria e do comércio do Brasil
Matriz: Rio de Janeiro

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÁO PAULO ••• Capital .•• Rua 15 de Novembro} 239.
Urbanas: Santo Amaro. Santo André, Paula' Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca,

Interior: Our inhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ip iranga Interior: Santos

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
A�fjncia Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e Jequié,

Em

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: t

Resende e Va5Souras'Em instalação: Barra do Pirai, Barra Mansa, Volta Redonda,

ESTADO DO Es-pIRITO SANTO:
Em inst�lação,' Sucursal de Vitória. Agências de Itapemirim e Colatina.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

Abona as

Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

melhores taxas para Depósitos, Descontos. Coliranças
Corresllondentes em tOdas as praças do Pais,

e Passas.

.$W". i lU. LiA A 2 .• _ça;_.,z.s c a.c P lieMe« sueM. -84 --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SETEMBRO: DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA
RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

IEcos e Notícias

A Prefeiiura de Joacaba [ex-Cru
zeiroJ, despendeu 2 mil cruzeiros
com Glssistência médica e farma
cêutica a indigentes, e 5 mil com
o custeio de veículos e utensílios.

•

Doravante o Departamento
de Educação do Estado expe
dirá ao professor particular,
devidamente regístado, um

certificado que constituirá pro
va de ter cumprido os dispostt.- I

vos do Decreto-lei n. 88, de I

31/3/38.
*

Mon t a a 3500 cruzeiros ades
pesa, feita pela Prefeitura de Ca
çador, com a confeição do me p J

do município.

A Coletoria estadual de Flo

rianópolis cobrará, durante o

corrente mês, as taxas de água
e esgôto correspondentes ao

terceiro trimestre. O contri
buinte que não efetuar êsse

pagamento durante o mês flu
ente, poderá fazê-lo no mês de.
outubro, mas com a multa de I

20('; .

•

A Ru'J. do Comércio, na cidade de
Jaguaruna. passou a chamar. se
Rua Duque de Caxias.

•

A Prefeitura de Joaçaba (ex
Cruzeiro), neste Estado vai
conceder prêmios �nuais aos

pequenos lavradores que, com

os serviços da própria família
ou de agregados, que residirem
no mesmo sítio, mais se desta,
carem na produção de suas la
vouras e criação.

·

Oportunamente, a Prefeitura do
Palhoça p" ....nrá ao dr 'José T'ovo
res da Cunha Melo a soma de 700
cruzeiros, de honor:írios de advo·
gado.

•

o presidente da República
assinou decreto, abrindo, no

"nnistério da Fazenda, o cré-
dito especial de Cr$ .

15.000.000,00 para aquisição de

material destinado à cunha
gem de moedas.

•

A 18 do corrente, a empresa Cré
dito Mútuo Predial realiza rne is

um dos seus popularíssimos ser-

teias.

o presidente da República
assinou decreto autorizando a

cunhagem, pela Casa da Moe
da, de Cr$ 50.000.000,00 em

moedas divisionárias:
•

Estará amanhã de plantão o

Fa.rmácia Nelson, na rua Felipe
Schmidt.

o presidente da República
assinou decreto, abrindo, pelo
Ministério do Exterior, o cré
dito especial de Cr$ 59.104,90
para despesas decorrentes da
conducão dos alemães embar
cados no Cabo de Buena Es

peranza em março do corrente
ano.

o PRECEITO DO DIA
Para muita gente. são sifilíticog

os' indivíduos que tem cravos. es·

pinhas. furúnculos e eczemas. E'
preciso evitar �3se engano e nunca

esguecer que somente o médico
pode reconhecer a sHilis SNES.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber econornizar .

Trigêmeos
Rio, 15 (A. N.)-A professora

Neusa Coelho Braga;" de Quei
mados, no Estado do Rio, espô
sa do comerciante Lino Braga,
na manhã de ontem, deu à luz
três filhos, de uma vez. Lírio

Everardo, Luiz-Carlos e ,José
Hervet, cada um deles pesando
3 quilos e meio. O curioso é

que quem assistiu à parturien
t!:l foi sua própria genitora,

f EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais faeil e se

gura de tomar-se O legítimo
óleo de fígado de bacalhau

!Faça seu Fun�ioDalismo
anuncio bablano

no
ESTADO
esta �

Vende se
um bangalô

-

confortável,
situado na praça Getúlio Var :

gas, n , 123. Dirigir-se ao pro Horário das Santas Missas
prietário B.B. Rua Brigadeiro para DomingoFranco, 1721, Curitiba.

5 1
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horca.

v- Novena: à.s 19 horas.

�� Em -díos da seman.a: Missa: às

MInistro do ExterIor I Ig���h�:a�. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho-

Rio, 15 (A. N.) - Despacho
da Bahia informa que o govêr
no acaba de aprovar o plano
de reajustamento dos venci
mentos do funcionalismo de
terminando o aumento das
despesas de oito milhões de
cruzeiros. Haverá também uma
reforma de todas as Secreta
rias de Estado. Um alto fun
cionário do Dasp foi àquela
capital, afim de dar orientação
técnica ao reajustamento e à
reforma.

I ALVARO RAMOS

Bahia, 15 (A. N.) - O supe
rintendente do Abastecimento
la Estado assinou uma porta
ria, determinando que todo o

.onsumidor ele carne verde Angora, 14 (U. P.) O
lesta capital deverá procurar deputado 'Hasan Ska, repre-
10S açougues ele sua preferên- sentante do Departamento ds
cia um cartão ele registro, emi-,Trebizonda e presidente do
ido pela Superintenelôncia, grupo parlamentar do Partido
uara efeito /le suprimento re-] Popular Republicano, foi no

"llbr ela quantidade de carne meado ministro do Exterior
1 que tiver direito. da Turquia.

(Galeria de Homens
Célebres)

Por ENEVÊ
Num dia de verão, o more'

chal Henry de Lo Tour d'Au
vergue, visconde de Tur€nne.
em vestes menores e de gorro,
estava à janela de sua ante

câmara.
Aconteceu vir a passar pela

sala um dos seus criados e, en

ganado pelas vestes. tomou-o

pelo ajudante de cozinho, com

quem tinha liberdade.
Aproximou-se, pé ante pé, e,

com um'l mão, que não era

nada leve. aplicou ao marechal
uma bôa palmada.
O visconde vo lveu-ne imedia

tamente. O servo, vendo o rosto

fremente do amo. lonçou-se aos

seus pés. atordoado e explicando:
- Oh. senhor!,.. pensei que

fosse George!. ..
- Inda que fosse George ... ex

plicou Turenne. esfregando a

região dolorida " não precisava
bater com tanto fôrça.

CIRURGIÃO,DENTISTA

Rua Vilor Meireles, 18

R
'

di
Vende·se um,

a 1o l�gítimo P�i,
l ips Holandes.

5 válvuias, ondas curtas, médias e

longas. em perfeito estado de con

servação. Ver e tratar na Rua
Arcipreste Paiva, 5 [Ciube dos F'un

a cionáriosJ. das 13 às 18 horas.

do 3 v· , 1

A carne verde
na Bahia

CARTAZES
HOJE

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

Casas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

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

V. 2

Casas e Terrenos
Encarrego-me da venda.

Comissão módica.
A.' L. Alves - Deodoro as

'" V. - 2

A :oi rVERSARI08

DO DIA
SABADO HOIE

o do dia

L

'\1

(lHE
A's 4,30 e 7,30 horas
PROGRAMA COLOSSO

John King e Heather Angel em:

Quasi pecadores
Lugosi no filme sinistro e horripilante cheio, de mistérios:

Chandú na ilha magica
Bela

Fr ankie. Darro, nos 7' e 8'

Conquistador
A VISITADO SR. INTERVENTOR 'FERNANDO

COSTA A CAMPINAS
Distribuição COOPERATIVA

Preços: (único), Cr$ 2,00 e Geral 1,00, Imp. até 10 anos

Episódios de:

audaz

Decorre hoje o natalício do nos

"O conterrâneo sr. José Varela, 3·
,\argento mecânico da F.A·B., em

cuj cs fileiras é geralmente es t i rn o

lo. por sua competênciap dedica
:;ão e disciplina.

Festeja hoje seu natalício
<rito. Sônia, Filomena, filha
sr , telegrafista, Viriato Leal.

A menina Mari,Alba, filhinho
.10 nosso confrade sr Valdir Ori
-o rd , comemora hoje o seu oni
versário.

Decorre hoje o natalício do sr.

Gustavo de Assiz, funcionário da
I\duana desta capital.

Faz anos hxj e a srita. Gu'omar

Lamarque.

Pelo transcurso. hoje. de sue

data natalícia. vai de-c - r t o receber
nurne r-os os cumprimentos o sr. dr.
Alves Feitosa, digno juiz de Meno
re s e nosso distinto confrade,

A s ro . viuva Herondina Loureiro
la Luz faz anos hoje.

Hoje transcorre o aniversário da
aro , Maria .Gomes Mendonça. as

pôso do sr. construtor João Men

:lonça.

Faz anos hoje o sr , Luiz Sólon
da Silveira.
,

Decorre hoje o aniversário da
menina Maria-José, filha do sr.

Vespesciano Sousa, regente da bem
la musical «Amor à Arte»,

Noivados:
Com a prendada senhorita Ruth

Gomes. dileta filha do senhor Ro
-I olfo Gomes e dó Maria Gomes,
contratou casamente o sr, Ivon
Rosa, funcionário ds Siderúrgica
Nac ional. no Tubarão.

!-f nbfljt8çõe�:
Estão·se habilitando para casar:

Ifanderlei Vargas e Luci Marcelino
Mafra; Malaquias Bispo das Ne
ves e Ondina Berto da Silveira;
Manoel Pereira e Hercília Peres.

Pró vitimas da
enchente . CINE «IMPERIAL)

A's 7,30 horas
Rio, 15 (A. N.) � A comis- O sonho e a ousada realização de De Lesseps t-rrnararn-se. no

dão eucarreaada de angariar d,� - passado, a chave o progresso, e, no presente, as esperanças
lonatívos pará as vítimas da!'! do mundo, conforme dramàticamente nos provam Tyrone
inundações ele Alagoas foi re- Power, Annabella e Loretta Young, em:
r-ebida pelo arcebispo metrcpo- SUE Zlítauo, dom Jaime Câmara, a

quem pediu que Se ffzessem co

letas nas igrejas desta capital
em benefício dos flagelados
alagoanos. Atendendo a comis
são e louvando-lhe o gesto, o

arcebispo .det!�rlllin(,u. CJUê

tôo,das as coletas, a serem feitas
lias i�rei:=t" e no decorrer das
mis-sas de domingo, revertam
em favor das vítimas elas en

chentes de Alagoas.

ESCOLA TECNICA DE AVIAÇÃO EM S. PAULO
Nacional Distribuição COOPERATIVA

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços Cr$ 3,00 e 2,00. <Irnp. '10 anos».

santo
s, Cornélio, Papa

Nasceu em Roma. Eleito Papa
em 254, governou a Igreja durante
2 anos. Tendo a perseguição dos
cristãos recrudescido na capital do
império romano, transportou se

para Civitavécchia, de onde con

tinuou a dirigir a Igreja. Chama
do a Roma para dar conta das
desordens que se processa.vam, co
mo dizia o imperador, por cousa

dêle. ali. foi interrogad.o. Acusa'
do de escrever cartas contra o in

terêsse do Estado, respondeu com

calma que a correspondência que
mantinha trotava tão só da glória
de Cristo e da salvação das 01-
rnos , Preso e supliciado. converteu
ainda a família do carcereiro, cu
ja mulher paralítica havia 15 anos
fora curada por êle. Desdenhando
o oportunidade de ganhar a vida
em troca da Fé, foi. com 20 ou

tros, martirizado.

Santo de Domingo
As Chagas de S.

Francisco
Pr ívi leqiodo de Deus, foi I!I Fzun

cisco de Assiz honrado com a Im
pressão das Chagas de Cristo, pois
que, possu ido de amor por Ele. não
viveu senão por Ele e para Ele Num
dos seus êxtases, abrasado pela cho
ma do Amor divino, depois de je
juar durante 40 dias no seu pre
dileto Alverne, voou para o santo
um querubim que lhe instilou na

.

alma um fogo celeste e. cuj os rai·
os, como dardos inflamados. imo
pr irnern-Lhe no corpo a figura do
Crucificado. Voltando a si estava
com as estimas da Paixão de
Cristo. Desceu, pois, s. Francisco,
do monte, com a cruz grava.a em

seu corpo. Ap6s êste prodígio vi
veu ainda dois anos. passando-se,
então, l"ara o eternal galardão.

raso

Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 hora.'.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 6, 6, 7,30 (só alunos) e

8,30 horas.
Capela ,de S. Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Tt'indade: Chácora dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7,30 e 9,30 horas.
São José: 7.30 e 9.30 horas.
�...&-:...

"

....: ........�... _-w ...".............

Vllaminas para
escolares
Manáus, 15 (A. N.) - o De

oartamento de Saúde Púhlíoa
enviou para os diversos pontos
do interior do Estado grande
'juantidade de vitamina, afim
de ser distribuídas para os alu
nos dos grupos escolares em

sedes de municípios,

Não vende carne
aos sábados
Rio, 14 (A. N.) - A polícia

local recebeu denúncia de que
um açougueiro, no subúrbio de
Ramos, não queria vender car
ne ao povo, aos sábados. Cha
mado a dar explicação, o açou
gueiro confirmou que, real
mente, não vendia carne aos

sábados. Pois era judeu e sua

religião proibia trabalhar aos

sábados. A polícia concordou,
atendendo ao prímcípio consti
tucional da liberdade religio
sa; mas sugeriu à Coordenação
que aos sábados não forneça
carne ao açougue citado.

o Alistamento
em Minas
Rio, 15 (A. N.) - o alista

mento militar em Minas, fei
to agora, revela um aumento
30 ';{, de jovens sorteáveis SÔ�
bre o ano passado, e ainda que
é insignificante o Inúmero de
!nsubmi.S�Qs e deê�r�q��s.. -J

/

Amanhã, simultaneamente, no Odeon e Imperial,' o
real e impressioqante da epopéia do Pacífico,

com Preston Foster. Lloyd Nolan e William Bendix,

GUADALCANAL

filme

em:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sãbado. 16 cje Setembro de 1944 s

INDICADOR MÉDICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ae Aperfe11iOamento e Longa Prática no Rio de Janeir-o
OOlUI,U II1'&,! - "ela manhA: dlarllUllente dll8 lO,30à.12 h•• à tarde excepto oos
lI&baO.... dao 16,30 la 18 horas - CONSULTORIO: RuA JoAo Pinto .. 7. IIObrado -

.OU6: 1••81 - ReIIIdêncJ.: Rua Pl'1!IIldent.e eouUnbo, ,:L

DR. SETTE GUSMÃO
CREPE DOS SERVIÇOS DE 'l'ISIOLOGTA DO CEi\'l'RO Dl!� SAúDE E DO

HOSPI-TAL "NEWW RAIvnOS",
Curso ele aper-f'eicoamen to no Hospital São Luiz Gonzaga'. de S�O Paulo - Ex-esta
gtárío do Instituto "Clemente Ferreira", c'le São Paulo - Ex-n1édico intern., do

Sanatório de Santos, em Campos elo .Iordão.
CLfN1C.\ G1�n.,'\J, - DV\{;NóS'l'lCO l>HE(,OCE � 'l'HAT.'li\H�!'í'rO l�St'E(,LlT,IZ.'\DO

D;\S DOENCAS no Al>i\JU�I,HO RESPIB.'l'rómo,
CONSULTAS: Dfàrínrncnte, das 3 às G horas. CO:.iSULTõRW: Rua Vital' Meireles, 18.

RESIDÊNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 7'12.

DR. MARIO WENDHAUSEN
< Diplomado pela Faculdade Nac, de Me<llcIna da Uníverstdade do BrasJll

Ilx-lntertlO do Serviço de Clln1ca MédIca do Profes.."r Osvaldo Olrvetr-a, médico <l.,

Departamento de Saúde

CL'NICA MtU})(JA - Molést1a8 tnteraas de adultos e crtançae. CONSUllrOtUO
• RIII)!UIJeNGIA: ltua t<'eUpe 8chmldt n. 38 .- Te I. 812. CONSUJ/l'AS - Da� IfI à" IH.

t a alegria em pessoa! Sempre de bom
humor, tratavel... Memória clara, prontamente
alerta, sempre tem as lições na "ponta da
língua". E o "crock" dos jogos do colégio ...
E, depois de tudo isso, ainda come de tudol
Desconhece dieto, desconhece "não pode",
não é "do centro." porque conhece o regime ENOl

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das S à.t fi.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

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

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(jO:'llSUlJ!'óIUO: Rua Nunes �{achado, 7 <Edifício .S. J.;'ranci�O). (00., 1.444

Consultas das 10 às ,2 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 7113

CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGA.'lTA

Há molestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no organismo, o que causa prisão
de ventre, enxaquecas, enjôos, etc.
E isso tudo torna as pessôas incpe
tentes, de mau humor, intrataveis.
O regime ENO - o uso contínuo, ao
levantar e ao deitar, de um laxante
suave e seçuro como 0"501 de Fructa"
ENO, evita essa intoxicação do orga
nismo. ENO pode sertomado em qual
quer idade. Não há contra indicação.DR. BIASE FARACO

Médico - chefe do Serviço de "mMs do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEfu'\1ELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, ,16
,

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA

IISAL DE FRUCTAII

ENOClínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naaiz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÁO CQNSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CUWRGIA - l\IOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

-'� .For'mudo peja Fuotuldade de :Medid�a ,<.Ia. Uníver-sídade d,e .São Paulo, onde foI
I A�!rt�'{l'le por vários anos d.o Serv.lço CLru,l'gl�o do Prof. Allplo Corr-eta Neto

..

Ci1:u,rgia do eSl.ômago _e vias ]:)l11a1'€5, ín resttncs delga?o e grosso,. t.író íde. rms,

prõ,;;taW bextga útero, ovár.íos e trompas. Varícoceje, hidc-ocele, varizes e héru ía.
"

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua F'eltpe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.

RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rorltUldo pela UnlTers1dade de O-bra
Com prática nos bospltals europeus

CI!n1ca médica em geral. pediatria, doen

lU do alBtema nerT090, aparelho genito
urmàrto do homem e da mulher

....,.te. T6euJco: DR. PAULO TAVARIilS
Curso de Rad!ologla Cl!n1ca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarto (Slo Pau
l0'). Especializado em Higiene • Sande
PÚbl,lca, pela Unl"e.rsldade do RI(I de Ja
nen-o, _.. Gabinete de Ralo X - Electro

ear41®afla clíníca .._, Metabollmto ba·
.. I - Sondagem Duodenal - Gabinete
4« tÜlJolerapla - LabOratório de micro.

COPÚI e aoállse cnntea. - Rua Fertlando
MIlCblldo. II. Fone 1.1911, - FlorlAnópolÜl. I

UH. SAULO RAMOS
IDapedall.� em molMt.lu te MalaOl'U -

Parto&

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ......

IWI&,O, TealcllJa, *tero, OTirtoa. .pMdtee.
clIlUOI'ee. etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PIilRtN.IOO - H6ruJu. blm-oeele, Te.

ll'iooeele. Tr.tamento .em dor e .peraçto
'e HemorroMee ., "arl&Mi - II'rIlcturu:

.parelh... de &êaIo. Op6rs ao. IIOQltIdM
4e lI'lorlaJa6poUs.

.....ça Pereira e OU"eIr., te_ 1'0... 1.....

lIol'úlo: Du lC .. 1. boru, dJu1.._'"

DR. AURF;IJO ROTOLO
M�dico - Cirarrião - Puteiro

RAI'OS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
lJiagnt'llltico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncel'

.

do estômago, afe
ções du vías biliares. rins, etc,

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
!lulmonar - Tratamentos moder-

nos e efic.!lzcs desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oileias curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Rai0s
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, II

es(JlJina Felipe Schmidt
P.' , 1. 12 bra., e das 143 à. 17 hn
......_� :fel.fOD. U7.

Dr. LAURO BAURA
I;)spe()la li�!a eiu Doonças da l>enho

rag - Vias Urhnárlas.
Curso de especialização de Gíneco

togta (doenças de Senhoras) com o

I-'l'ofessor Moraes de Barros, da F'a
culdade ele Medicina de São Paulo.
Tl�lenLO especializado, médico e

cirúrgICo, das afecções do aparêlho
g-enilal feminino (Utero, ovár íos,
�rompas, ete.) ,

Cura radical das inflamações d08

anexos (Ovários, trompas), sem ope
ração) , Tratamento de todos os dís

turbíos da menstruação e da estertu-
dade,

Tratamento moderno da blenorra

�a aguda e erõnrca, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
eontrôle endoscóplco - Uretroscopla
- e de laboratór ío.

FISIOTERAPIA"':" DIATERMIA
- INFHA-VERMELHO

CONSULTAS; - Das 10,30 às 12

rlO'I'�S e das 2 às 5.
Consultório - Rua Tiradentes H.

Fone: 1.663.

Residen,el8 - Rua Tlradentes 7

(Sobrado).

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGXO

Ctnlrcta • Ortopedia. Cltnlca e CtntrcI.
40 torax. PIll'toII • d06DÇu 4e lNID.bor••.

�ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
-lamente das II! às 17 horas. RESID:tN·
'IA.: Á.ImIn:.n'" Á.IY!m. 116. !'ou. 7111.

DR. REMIGIO
CLINICA M�DICA

Moléstias Internas. de Senhora. e Cri

meu em �ral. CONSULTORIO: Rua

lJ'el1pe Schmldt - Edlflclo Amélia Neto
Fone 1592. 9 àaI 12 e 14 às 17 boraa. RE·

SIDIlNCU,; J I,argo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'AvUa
Operações _. Vias Urinarias -- Doen
ças dos intestinos, réto e anulI
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•.•.
à tarde, das 16 hs. em diante

R••id: Vidal Ramo., 66,
Font lQe7,

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

LAXANTE' SUAVE. ANTIÁCIDO EFICAZ. MELHOR ALCALlNIZANTE

Não esqueceremos
LONDRES - Setembro me Müller e o outro Fischer. nimas: "Quererá o senhor ma-

(Por Egon Hostovsky, Escritor Nada haverá de anormal na Não quero matar, porque não
checoslovaco, para Interalia- sua conduta, nem na sua dis- Não quero matar, oorque não
do) - Não. Jamais esquecere- cussão. E, contudo, deverei es- sou alemão. Nem mesmo que
mos. Mesmo que não nos in- quecer o passado? Deverei su- ro aplicar a vingança, porque
quietassem os interêsses da- primír a pergunta que me in- não sei como fazê-lo. Não pos
queles que permaneceram em quieta desde o momento em so resistir às lágrimas nem gos
silêncio a despeito das centenas que os encontro? "Que fizeste, to de levar sofrimentos aos

de Lídices, dos campos de con- cavalheiros, em 1940 ou 1944?" outros - porque não sou ale
centração e das câmaras de Se eu não lhes �izer esta per- mão. Mas não quero esquecer.
gás, e que agora tremem de gunta e se eu esquecer o passa- Não quero sentar à mesma me

horror em antecipação do que I do, estarei apertando a mão de sa com os assassínios de meus

aguarda a nação alemã, ex-)Herr Müller, 'que, em 1942, al- parentes. Não quero melhorar
pressamos os protestos mais 'I.gures, entre as cidades de Pros- o mundo, esquecendo os massa
veementes contra alguns gran- tejov e Olomouc, na Checoslo- cres que cometeram os ale
des pensadores exóticos, que,

I váquia, matou um ançíão de 80 mães. Compreendo que, exprí
com palavras confusas, procu- anos com a coronha do revól- mindo ódio aos alemães, dia
ram impedir que se faça jus- ver. Estarei bebendo e brín- e noite, não reparei qualquer
tíca tentando anuviar a nossa dando à amizade e fraternida- dano e reconheço que muitos
memória. Esquecer seria cri- de com o jovial Herr Fischer, políticos oportunistas, dema
me. Se um homem esquece as que, em, 1944, arrastou para gógicos e suspeitos encontrarão
suas experiências, serre nova- um bordel a minha colega de refugio atrás da cruzada ale
mente no processo comum da Universidade. mão Esperemos, até que este
vida. Pedir que esqueçamos os Por êsses exemplos pode-se jamos certos de que, quando
crimes da Alem,anha significa

I compreender.
que esquecer se- nos sentarmos a uma mesa

pedir que abandonemos a con- ria a crueldade mais absurda, com um alemão, que êle não
díção de seres humanos. que nem mesmo um novelista seja um antigo membro da
Talvez que em 1950 eu en-Imorbido poderia conceber. Já Gestapo, um criminoso da

contre dois elegantes cavalheí- ouço protestos de pessoas hon- guarda de élite, ou do exérci
ros alemães. Talvez um se cha- rosas e supostamente magnâ-, to.

·os
•

crimes alemães

I Grande Concurso
-

SAPONácEO RADlUM
Cia. de Produtos Ouímicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo ·Pefrópolii ••
no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modeJo «Arizona", toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros. além de 5,500 outros prêmios men·ores.

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

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

5 DE DE
da

1944. As 14 HORAS
Companhia

DEZEMBRO
na Séde

Os ccoupons». para serem trocados por «envólucros· ou "tampinha.···
até o dia 20 de novembro, encontram·se com o sr_

Virgílio ..José Garcia
.

Rua Tiradentes, 3S
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Aguardem as novas instalações de
A EXPOSI�AO, na rua Felipe Schmidl, 54
(antigo varejo da Casa Senta Rosa)

---

Vai seguir muito Gafé papa a Itália
RIO, 16 (A. N.) ._- POR DETERMINA(�ÃO' DO PRESIDENTE GETúLIO VARt;AS NUM GESTO DA MAIS ALTA COM
PREENSÃO, VÃO SER ENVIADAS À ITÁLIA GRANDES QUANTIDADES DE CAF'É PARA o CONSUMO DA FôRÇA EXPE·
DICIONÁRIA BRASILEIRA) QUE JÁ SE ENCONTRA EM AÇÃO� BEM COMO PARA ACUDIR ÀS NECESSIDADES DAS PO-

PULACõES DA ITÁLIA LIBERTADAS PELOS EXÉRCITOS DAS NAf�õES UNIDAS.
� �

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

IlmportaR'te
conferência

----,--_,---

Rio, 15 (A. N.) - Na tar
de de hoje, ° almirante Spears,
chefe do Estado Maior da Di
visão Naval Pan-amerícana dos
Estados Unidos, iniciará uma

série de importantes conferên
cias com os chefes navais bra

PEARL-HARBOUR, 15 (U. P.) - Informa-se que o ge- sileiros, devendo encontrar-se
ueral Mac Arthur dirigiu pessoalmente o desembarque no ar- primeiramente com ° ministro
quípélago de Halmahera, de bordo dum cruzador, que partící- da Marinha. Empresta-se gran
pou do bombardeio preliminar da ilha de Mort.ie. Mais tarde, de importância à sua presença
Mac-Arthur desceu a terra e falou aos seus soldados, dizendo- no Rio.
lhos que agora dominavam o último baluarte que feehava o

caminho para as Filipinas. Enquanto isso, o comunicado do
almirante Nimitz revela que as fôrças desembarcadas nas

ilhas Palau estão encontrando forte resistência. Não foi, aliás,
indicado em qual das ilhas do arquipélago se deu êsse segun
no desembarque, Mas a agência japonesa Domei afirmou que
foi em Pí li-Wion.

Florianópolis. 16 de setembro de 1fJ44

ft ofensiva combil1ada do Pacífico

Teve derrame
cerebral
Londres, 16 (U. P.) - A rá

dio de Moscou, diz que o pri
meiro ministro finlandês ficou
completamente entrevado, em

'" consequência dum derrame ce-

LONDRES, 16 (U. P.) - O eixo já admite os novos de- rebral. Além de ter ficado com

s.embarques norte-americanos, com que Mac-Arthur e Nirnítz I a mão e a perna direitas para
lançaram sua maior ofensiva combinada do Pacífieo. A agêu- lisada, o sr. Hackzell também
cia Transocean, reproduzindo despacho de Tóquio diz que a' perdeu a fala e seu estado ge
agência Domei_ 3Jnune�ou tanto 'Ü desembarque e111 l\Io.ro!ai I ral é �rave. �sse ,acidente, ela
quanto a invasao das Ilhas Palau. Como de costume, os rupoes JO esta, obrigará o marechal
afirmam ter rechaçado o desembarque neste segundo arquipé-lMannerheim a escolher novo

lago, mas nem tentam negar o êxito da invasão do grupo de chefe do govêrno, nesta hora
Halmahera. crucial para a Finlândia.

,

de vez e:n quando, com novas idéias e novos planos, a propagandade sua firma, para que os bons negócios continuem aparecendo.

lüT:l :reJI) i:J PR��AGANDA
- oferece aos seus clientes
propaganda sempre diferente e moderna _

- uma

Rua Trajàno 33 - sob. -. F L O R I A N Ó F' O L I S

Propaganda � em jornais:
OESENHOS - TEXrOS - CLICHts

CARTAZES e FOLHETOS
•

Nova Iorque, 16 (U. P.) - A ques à ilha de Píli-Lion segun
agência alemã Transocean in- do ainda a mesma agência na

formou hoje que os america- .'�ista, o general Mac Arthur
nos empregaram quarenta na- empregou outros 40 transpor
vios transportes para o assalto tes e 350 lanchas a motor.
à ilha de Morotai. Para os ata,
,.,.,.,......·_w.",_·.-.-_-_-.-.-_-_,..-_-_·_-._...· ...........- ...-.---.._-_.....---.............,..................,.-��

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho CrelsDtada
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Foi aprovado IExpressões do
Rio, 15 (A. N.) - O chefe do sr tezeragovêrno aprovou hoje o 1'(�gi-· v

Imento do Conselho Nacional de Rio, 16 (A. N.) - O repre-
?olítica Industrial e Comercial, sentante da Venezuela, em

importante organismo que, Montevidéu, concedeu entre
desde já, iniciará a elaboração VIsta a um ves�erti.no local,
de todos os planos para íme- exaltando o Brasil, dizendo que
díata adaptação da economia

I
seu progresso, nos 5 ultimas

de zuerra do Brasil à economia' anos, era uma surpresa para a

da paz. A missão dêsse Conse- América; e con�luiu por afir
.ho é importantíssima e o pre- mar que, no a�o� a guerra, as

iídente Vargas 'mostra-se pes- trc:cas cOmerCIaIS_ �ntre ,se�
.oalmente interessado nos seus pais e o nosso serao íntensissí
.rabalhos. mas. O sr. Tezera é um grande

------------------- cientista e foi o primeiro em

õ;'Ãiu�id;s oniei;;-I ��u lea��aa��������!�aJoa���fr�
Cirurgião-Dentista ? mais ?ompleto est�que de

I
• brins de linho e algodão po-

Rua Vítor Me ireles, 28 dem ser encontrados, a preços
Díàriamente das 14 às ] 8 e convidativos, na Loja das Ca-

das 19 às 22 horas. semiras, instalada na rua Cons.
,

Mafra, 8-A.

El\i TRANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA

uma placa (p-egador) de mar

quesite, numa d�s ruas centrais
da cidade Gratitica se quem a

entregar nesta redação. 3v 1

foi «perdida)
Londres, 15 (U. P.) - O co

Devolução de selos para Obrigações de Guerra
. .

.

,'.' munícado alemão de hoje ad-
De 0)'(1e111 do sr. Delegado Hegion al, �ara co_nhec1l1:ento e gov �l �l,O míte a evacuação da cidade ho-

dos in teressados, passo, a transcrever a:� lils�r.uçoes bal�a.d3,s pelo C.lI. � ! landesa de Maastricht. É digne
cular n. 14, de 1° de ago�to .de :944, do sr. DIretor d�"Ca�xa ele Al1101,:I,.lde nota que os nazistas ao con
zuçâo, e que regulam a liquidação dos selos para Obrigações de Guera a:

trário da sua habitual termino-
1" -- Fica marcado o prazo de 60 dias, a partir (la rl�tal destas �ns- logia, não dizem que a cidade

truções, para. que lodos os portad.ores de mapas. de. selos de que tI.ata foi abandonada e, sim, que foi
o Decreto-lei 11. 5.505, de 20 de. maio de 194.3, os [l([m.dem com as entida-

"perdida".
des autárquicas ou paraestatais de que sejam associados ; ------------

20 _ Findo êsse prazo, serão considerados nulos c de nenhum efei

to êsses mapas e os selos que neles estiverem apostos.
. 30 _ Os empregadores que possuirem selos sem aplicação, deverão

restí tui-los, no mesmo prazo, às entidades a que os tenham adquirido,
as quais Ilhes indenizarão os respectivos valores;

,10 _ Findo o prazo, serão cOll1siderados tais selos sem valor".

Os .emprcgadoree do interior, inlciadmente, comunicarão a esta De

lcgaei:1 Hegional, por carta, o valor dos selos sem aplicação,
Florianópolis, 13 de setembro de 1944.

Atividades
da UNRRA
Rio, 15 (A. N.) - Durante o

dia de hoje, os membros da
UNRRA mantiveram longa
conferência com os membros
da comissão de Economia € ou

tras figuras destacadas do
mundo da adminístracão tra

çando e estudando planos de
Ur S t'rev�s "Hem Admite se cooperação do Brasil, para a Rio, 16 (A. N.) - Empresta-
m a U \I tU

,.
••• reintegração dos milhões de se grande importância à ida

'rapes, (R. G. do Sul), 16 Was,h�ngton, 16 (U. P.) -: O refugiados de guerra. do presidente da Associacão
(}_a.} -- A cidade encontra�se secretano da Guerra, sr StIl11- Comercial do Rio de Janeiro à
há três noites sob o mais pro- son, dec�arou ser possível que Transferido Bahia, em outubro -

próximo.
fundo "Black-Out", devido à os alemaes .abandonem a No- Sua viagem prende-se aos al- Emprenadaparal ísação da uzina, fato que ruega e a DIllamarca;, para lu- Rio, 16 (A. N.) - Acaba de tos interêsses das classes con-

�

ameaça perdurar por muito ta� em de"fesa da Muralha ser transferido para outro tea- servadoras agora e no após-
Precisa-se de uma, na rua

tempo. Para maior falta de OCIdental. ltro .de guerra o con;andante guerra, e objetivará de modo
Esteves Júnior, 116. Paga-se

sorte dos tapenses, as noites - - - -.......,.. - - - - - -"""" I americano da base aérea de especial a questão dos trans-
bem. Sv-I

têm sido ameaçadoras e es-

.......

ii;h�;
......

-tropkais-TC�;emi-íFortaleza, que ao despedir-se, portes entre o Rio e a Bahia, �-;;;'G���
curas, estando em demolição ras de tactos os desenhos e pre- i foi alvo de homenagens d�s onde se acumulam grandes 1

Meias das melhores. pelos me

o ún ico cinema existente na ços, só na Loja das Casemiras I autoridades e do povo da capi- quantidades de mercadorias à Dores preços só na CASA MIS'
cidade. - Rua Cons. Mafra, 8-A. .tal cearense. espera de condução marítima. CILANEA -Rua Traiano.l:?

I

Vai à Bahia
MURILO RAMOS

Perdeu-seChefe da Secção de Arrecadação
�.A�.ft......�e.&........;.,._....,.....-_,."..............•-.-.-....-.-..·.·_-_..·�-.-....
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J. COSTA MfELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construvão
Projetes, Orcomentos, Adminí- trccõo

IRua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
� e='

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNes:. EXISTIU IGUFlL

1;1' lVl " ....... ,1;"-- .. --'- ....

.

/

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


