
Q oe r i ng e s t á embvullt a.del
ESTOCOLMO, 19 (U. P.) .. UM RELATóRIO FINLANDÊS DIZ QUE ·'AGENTES DA GESTAPO TERIAM DESCOBERTO, NU·
MA LISTA DOS PARTICIPANTES DO "COMPLOT" CONTRA HITLER9 OS NOMES DE GOERING E no MINISTRO ALBERT

SPEER, COMO .I'AUTORIDADES QUE PRESTIGIAVAM O lVIOVIMENTO"" t,

C1 , , :::sz:::==::::: �_. � � _

Rumores de paz
Vaticano, 19 (U. P.) - A

agência semi-oficial Pucci des
mentiu os rumores círculantes.:
os quais afirmavam que os ja
poneses sondam o Vaticano,
afim de estabelecer uma paz
em separado com os aliados,
para o que estaria credenciado
o embaixador japonês junto à
Santa Sé, sr. Ken Harada. Os I

rumores, diz a nota-desmenti-I
do "são absolutamente ínrun-:
dados". i

HaraVllhosa
operação .

Madri, 19 iJ)\ .;?) - e :;se-'

gundo tenente Uiái
-

Fernan

dez, que ficára cego durante
as campanhas da guerra Hís
pano-Marroquina, em 1922,
após submeter-se a delicada
operação, em que especialistas
de moléstias de olhos enxerta-

__,,-________ .----------.,.",."""""""""""""'......""""'............""""'......---------- ram-lhe no globo ocular oten-

I florianópolis- Terçe-teire, 19 de Setembro de 19�4 H. 9210 didd� a córneab de um ?�ho de
- ca_aver, reco rou a vvisao.

o
o MAIS AN'l'IGO DIARIO DE SAN'l'A CATARIN A

ALTINO FLORESProprietário e Diretor.gerente

AIl� XXX

Nova Iorque, 18 (U. P.) - mando Aliado revela que as (IGnota definitivamente da caçõcs massiças, numa carreí- fraco e gaguejante "Kame-

Despejando o Primeiro EXérci-1 operações ele iufantal"i� aérea Alemanha para antes de um 1"30 louca e desordenada. Eis -rad !" Aqui, onde os alemães

to de Infantaria Aérea à reta- aliada na Holanda est ao 111a1'- semestre.
\'
\l111a visão que nunca hei de' estão combatendo no solo pá-

guarda das linhas alemãs, de-I chanrlo bem. '�"esquecer : Com as granadas' ,trio e não em Saint-Lô, Périers
ram os aliados grande passo,

• Parfs, UJ (De John Wílhem ) caindo é explodindo ao redor ou Cherburgo, nunca tinha vis-

que lhes permitirá contornar, Londres, 1.8. (U. P,) -:- O co- -Com audácia incrível, as tro- dele, vi um soldado americano to as tropas de HiJtler tão con-

pelo norte, a 'linha Siegfried, municado oficial de hoje a�H�- pus de assalto americanas, ope- correr até uma casamata, in- fusas e espavorídas. Nem êles

abrindo caminho das baixadas cia que foram eliminados va- rando 110 ambiente de um qua-, tata, trepar nela e, uma vez no nem tampouco os engenheiros
da Holanda para o nordéste da rios bolsões de resistência na- dro wagneriano de fumaça e cume, C0111 a sua stlhueta des- alemães da organização Tcdt

Alemanha, na rota mais curta zista nos arredores de Aix-La- de, chamas, cientificamente fi- 'tacando-se no meio de uma 11e- .podiam ter imaginado um só

para Berlim. Para flanquear a Chal?elle e que prossegue en-I zeram explodir, como tarnbo- blína espessa, bateu com a co- soldado americano, sentado em

linha Siegfried, deverão os carniçada a luta dentro da res vazios, muitas casamatas ronha do seu fuzil no grande cima de uma casamata gígan
aliados romper as linhas ale- própria cidade. Os elementos .tla Linha Siegfried durante a, ventilador, gritou: "Saiam tesca, dando pancadas no ven

mãs na fronteira belga-holan- que avança� a Iéste de Aix-I.�- noite. Os alemães, com mãos daí! Saiam daí!
"

E o venti-rtilador.
desa e vencer os canais dos Chapelle estao encontrando S8- levantadas, saíram das fortifi- lador trouxe como resposta um (Continua na última página)
rios Maas, Reno e Lek. A pre- ria resistência. r·--;;;-�;-----:�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:::.;;;;;;;::;;:;;;;:;;::;;:;.

:n;:g?to I�f�n;�l:l��ãé�e�á��� Londres, 18 ju.. P.) - A O seu dia chegaria... E chegou I
de tal plano, e evitará nume- fronteira alema f81 trC1l":sl?osta, l:Hill:\, IS CU. P.) _ () prtmetro grande [ulgumeuto dum
rosas batalhas, que teriam fa-I em novos pontos a nordeste da

crímínoso úHH'i:.:ta, flue estava mareado para. às 9 JlO1'3S de ho
talmente de ser travadas ps-jcidade de Luxemburgo, em Va-

los exércitos terrestres para lendorf. Com essas penetra- j(', não poude ser realjzado. Deveria, ser jul�'3do o antígo chefe Clínico Geral de Adultos

abril' passagem. Secundando ções, acha-se agora diretanlcn_:-
tli' llOlírill Píetro f'aruso, que aterrorizou a população romana LQ�����;:'o dO:ecr�e.

id
-

1 nurnute a ocupação nazista. jUiJh8:res de romanas inclusive as cll'n;C�&.
com justa precisão êstes de- te ameaçada a ci ade aiema ......

sembarques, os bombardeado- de Bitburg.
viúvas (1(; ,"ítiml�" de ('aruso, Invadiram o Iornm, procuraudo Consultório: rua Felipe Sch.

res aliados lançam sôbre suas
* Ilnchnr (I monstro. Como êsie não tivesse aluda chegado da midt, 21 [altos da Ca..a PQ·

linhas os indispensáveis abas- Londres, 19 (U. P.) __ Inter- prtsão, a tra JIOIHllar voltou-se contra ü assistente do diretor raiso], d1s5 ��.3P8 t:.12 e d.o.a

tecimentos. As últimas notí- ma o comunicado aliado que II;� l)�i�ã�,. Dunato t'!ll'l'etn, que, meio, morto a golpes e. ponta- Re.&idência: rua Vi.c. de Ouro

cias da frente, confirmam o os nazistas estão lUL8,1"do de- pes, fOI Jog':nln no 'I'ibre, He]lOIS de aíogndo, seu COl'pO 1'01 P()U. Preto. 64.

êxito inicial da operação e scsperadamente na chamada durado IIUIlHt das �Tlld�s da prlsão". Os :wu. earabínelros itaINt:_ Fone: 769 [mcnucl]

acrescentam que, apesar de "brecha de Belfort'. Mas ai 1I0S lia guarda local nao tentaram Interferír com a turba, cal- �============
suas extraordinárias propor- rádio de Vícht anuncia que a

I culurla em 7 mil pessoux • ..:t pol icía militar alinda, também, não Ralavras do
cões as perdas havidas até própria cidade de Belfort iál},l'OCUl'OU salvar ('arretn, de acôrdo com a díretrt» fixada pela r

agOl:a são mínimas, compara-: caiu em poder dos aliados.
I

I eomíssão de controle alíuda de não Interv ir no juJg'ftmcllto de r fI
das às que têm sido regítradas *, ('uruso. srtI>..,a ery

����:�::�!�i1l;::;�� ����:::�a����a �:�"1�1:;�� õiiêrem�·IõVe-õ1ãrOUTrã'·--:énSe:' :��::�::�F�m�l�:dE
tânico está atacando na dire- pelle), a DNB aflrma �U8 en- Rio, 19 (P. C.) - Outra cri- tonadores, como intermediá- Caffery expressou: "Antes de

ção de Eindhoven onde teriam tre aquela cidade e M:aestrÍch: se, - escr.evE' o torrei() da :lIa· Irias a quem deverá caber, se- Pearl Hal'bour, I?uito antes da

descido numerosos paraquedis-! os norte-americanos at�camm nhã. El<.:�; .;O, são muitas, nem não aos -que afirmam que nem entr�da do BrasIl na guerra, ?
tas.

,Visam,
sem dúvida os bl'i-112,'S posições-chave aiemas e_

m sempre jUstifiC,áveis ou an,lpa- por

se_r defic_itál"ia
a prOdução,' preSidente Vargas nos deu 11-

tânicos (prossegue a DNB) !o. ,'ários pontos com ma�s pode- radas em causas reais e ínamo- não haverá fatta, nem para a

I
�ença para. �st:a�elecer o, "cor

mar contacto com aquelas for- rosas colunas. Mas alega que víveis. J1"ala-se agora na possi- exportação, nem para o consu- ledor, da vltor:a. atraves �o
ças afim de isolar a frente ale� ésses ataques fracassarã.m, em- bilidade ou quase iminência de l

mo interno? Com rel:ação ao Nord�ste BrasIleIro. Gostana

mão lbora adn;ita que houve uma, ficar o IUo sem café ou lutan- taré, contrariamente ao quelt�I?bé�
de �ememorar a pa.r-

"_
*

I penetraçao per�o de Gulpen. do com uma escassês muito locorre c.om outros produtos, �lclpaçao brllhant� do Brasl�,
LOll,dl'0S, 18 (U. P,) - O

,
acentuada do produto. Essa tem llaYldo em alguns pontos, l�presentado pel_? Ilustre. ml-

(,olTespondentE' ela BBC, Frankl Londres, 19 (U. P.) -. A ra- yersào requer especial atl:enção safras baixas e mão raro se l1lstro das Relaçoes Extenores,

1tillard, ao fazer lima trans- dia de Vichi diz ter haVIdo na elos responsáveiS velo supri- mUllifC'stam crises de prêços; d!·. <?svaldo �ranha, � confe

missão especial de. Brt�xclas, I !I0landa. no�o dese.mbarque de' menta da mercadoria, que é �l.m,('a, porém, �lesde que o Br�- 1;.,:r;��.���.....��l��l�'�__
,.indicou q_ue,. �o .

cal r. ,nOIte. de ll1fantan� aerea alla�a. E, des� I g-ênero de ln��l�leira llecessi.da- sII l)l'oduz cafe, �louve ,os te-I Comprar na CASA MISCE
ontem, os brltal1lcos Ja haVIam

I t� vez, o? paraquedIstas �� de. O que oÍlC'lalment.e consta 11101'e,s de agora. E possivel que LANEA é saber economizar.
('ober(o ] 2, kms. de marcha em' n�m des?!do a 15 kms, da

pro-l�- afírma-o em seus relatórios sejam tel_nores
infundados. Re- ".",..,...••--....._.�-.-........,.,.........._

t0l"1'itórjo holandês. I pna capItal holandesa. o presidente do D. N. C. - é gistre-se, todavia, o que já se Alimentos
'"

,

*
,que não haverá faHa mesmo clama por q_í. Não dispor o Bra- envenenados

Londres 18 CU, P.) - As:, I-:on.dres, UI �U. P.) - O

3°lpara a expoItação. Logo, se o sil de café para volumosas 1'e-

difusoras alemãs estão a.nun-I Exercito ameneano ca,ptuJ'ou produto existe para suprimento messas externas, talvez fôsse Lo�dres, 19 (C. M.) ---:- Aviões

dando que formações de caças I parte da Linha l\lagínot, do folgado dos mercados exter- admissível; não o ter para su-
alemaes lançaram .�limentos

e bomhardeiros aliados estão lado léste do :Mosela, nes,ta Inos, como se explica que falte prir o mercado interno ,seria Ifnvenen%dOS ao? patuotas po

voando sôbre a palte meridio- área, � voltou os ca'uhões: fran- para o consumo dos habitan- simplesmente irrisório". Ito��ses
e v�rsovla, fuma ten

nal_ da �rússia Oriental em di- ce.ses de 105 1:1111. contra � ini- tes do país '? <?u será que as c:i- ..... , ............"': -.._�
_............... __ ................ X�li�a p�:aos e:;��c�sar���:

reçao leste. uu.go,. do outlO lado do no, A ses desautoI'lzem a expressa0 O maIS vanado sortimento 'nuam � restar ás tro as do
... prmclpal praça-forte tomada matemáJtica das 'cifras? E se a de casemiras é encontrado na I, . 1 BP .

f
P

.,

F (".' . ,. .. genera ar - 111 orma uma
Londres, 18 (U. P.) - () Su- fOl. o oli,e 11llg11ngen" ?ons- culpa da cnse que se receia, OH LOJa das Casemiras - Rua irradia ão dos atriotas feita

premo Comando Aliado infor .. trmdo em 1870 e 11l0derl1lzado de fMo já em eurso, não é dos Cons. Mafra. 8-A h
. dÇ .' .

p
.

'

mOH q Lle há luta violentíssima pelos franceses em 1919 Em ,._·vvs·-..................""- _......._'L-._ .. -_...." ....�.. - -_ ..;- ou,,,.u .0-_. '"' oJe a plopna capital da Po-

("111 andamento em Aaschen 1940 os al�mães sub�,titl�iral11
-----. --- •••• ----- -� •• -.�.- ••• ---.-.-.

lônia.
,,_...-_._ -.-- -...,._ �

(Aix-Ia-Chapelle). os canhões de 75 111m. dos fran- Péta.·u adoeceu* ceses por peças de 105 mm., de -

Londres, 18 (U. P.) _- O

{,O�I
fabricaJção Krupp. Os amerka- Zurique, 19 (U. P.) - Infor-

municado do Supren:ío Coman- nos oapturaram êsses canhões mação de fonte diplomática
do Aliado, revelou que os alia- intaC'tos, com munição. digna de confiança informa
dos limparam a z011a oeste de I ;(,

que Pétain ficou súbitamente
Belfort, mas, que os !nazistasl Estocolmo, 19 (D. P,) - doente em misteriosas circuns-
lllrtüm obsti,nadamente na :vas- Diplomatas finlandeseB que tâncias. FaUam pormenores, a
sagem de Belfol't, de'lxaram recentemente Ber- não ser que sua espôsa tam-

"

* 1im prognostie:am - segundo bém não pode visitá-lo, a des-
Londres, 18 (U. P.) O impressões colhidas em círxm- peito da gravidade de seu est��

PQXUllnicado q,Q S4:PJ.'�lD,O Ço� lo� autol'�za,dos Ina:z.ista!!i'-""- a do. �

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO Terca.felra. 19 ele Setembro de 1944

� _ �p-------------------------------

I Bar ORIENTE\

Tratemos do
gasogênio !
Rio, 18 (A. N.) Comuní-

cam de Porto Alegre que

o,enviado especial dos Estados '

Unidos, chegado agora àquela
capital, declarou à imprensa
portoalegrense que, mesmo de-

I pois da guerra, devido ao pro- •
blema dos transportes, perdu
rarão as dificuldades de com
bustíveis. aconselhando o go
vêrno brasileiro a intensificar
a produção do gasogênio De
clarou, outrossim, que até o

fim dêste ano chegarão a Por-
to Alegre. procedentes dos Es
tados Unidos, 3 mil. caminhões,
_; que no próximo ano, igual
quantidade será enviada.

1°
I

I
Bebidas noc ioncts var'iadas,

das melhores marcas

ESTADO
�\�tSouq.9J' Rua João Pinto, n. 25

� � t2. (Em frente ao Tesouro do Estado)

� � Florianópolis
--

•.- -__

cn
, Telefone 1448

RMRTono PRTOLOGICRS SANIA CAIARINA

Continua a vender os seus
famosos' FRIOS. em geral, a

qualquer hora do dia.

Diário Vespertino

I fi SERVIDORa I

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeL 1022 .- Cx. postal 139
(Antigo Bar do Borba)

ASSINATURAS
Na Capital:

I Ans Cr$ 70,00
. Semestre Cr$ 40,{)0
,

Tr-imestre Cr$ 20,00

I \fês Cr$ 7,00

I'�úmero avulso Cr$ 0,30

INo Interior:
ti. no Cr$ 80,00

! Sf'Dlestl'l' Cr$ 45,00
I I'r imestr e Cr$ 25.00

i
i Anúncios mediante contráto.
i

'I ; Js originais, mesmo não publí-
(,ihios. não serão devolvidos.

Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narhal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exames Anátomo-patológicos
Diagr,óstico precoce da gravidez.
Sôro.diagnósticos
Hematologia
Copro!ogia.

Bacteriologia
. Autovacinas.

Ultramicroscopia. IQuímica sanguínea.
Análises de urina,

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de .!'.�" e molhados
(gêTl7COS de consumo familiar)
'�ua Saldanha Marinho.
esquina Vi t or Meireles.

Serviço de tTansfusão de sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (fecularia9, cervejarias).

Oueimados numa igreja!
Lisboa, ic (8.1. P.) - O jOr-IVerdll�Os alemães continuam

nal do Subterrâneo Polonês sem cessar. Todo o mundo sa

\\'RN', conta-nos o seguinte 11)(' o que sp passa em Varsóvia
terrível crime cometido pela e em outras cidades grandes,
policia alemã contra os habi- mas os crimes mais bestiais
tantes do condado ele Pulswy : têm sido e continuam sendo

aliados Em 2 de Março, uma expedi- (Ometidos P111 alc1ei�s I':moias.
cao executora, composta de. Recentemente no distrito de

LONDRES, ] 8 (U. P.) -- Foi captada em Londres uma ir- agentes da Gestapo e de unida-' Jauow Lubelskí toram queimaradiação de prisioneiros de guerra alemães, na França que se des S8, penetraram na aldeia das várias aldeias, depois de
constituem em "Comitê Alemão Lívre". Nessa irradiação, di-i de Coscíardlow, para vingar-se os alemães o terem cercado.
]'igida aos soldados alemães, os prisioneiros apelaram para

I

de :3 aldeãos suspeitos de to- tendo todos os seus habitantes,
seus camaradas afim-de que se passem para os aliados, evitan-' marem parte na. Juta subterrâ- que se contavam por milhares.do o prolongamento da guerra. ! nea. Logo que a notícia se di- sido assassinados. Não há dia

,�·..w......�__... �-.-...._-.M·'-_'_"_"'''''''--''-'-'''''w"",_'_ ! ���g��, a���: f��i���le;:rafO�'� i ����l�ã�d���i��c �1ll��t�2,�ícia de

� COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA" I·bosques v.izinhos. Unicamente -C
---

CA SeE
'.

os anciãos. mulheres e crlan- ornprar na SA ML� Fundada em 1870 - Séde: B A 1 A
ças ficararÍl. Os alemães CO'11'- LANEA é saber economizar.

� INCENIHOS l<':: TRANSPORTES duziram centenas destas pes- '-0··E�-PER-'E a-B-ILIS-� CapJtB) « �"�1'T!U ••..

���� .�� .������ '4�'�ê�'"
Cri 1U1I1UY,so

���;��;� ��l�i;:�����\����dei� O-O SEU FIGIDO{ Respon88oUldad... .. -- . CTt 4,.999.477.1100,68
di Iiff t d:' Recejta

..
' .'" Cr$ 70.681.048,20 Incen laraln o ec 1 1ClO, en o

:;t Ativo .. . .......................•.... CrI 105.961.!.17,70 morrido queimados todos os
. � stnistros pagos nos nrumoe 10 ano. . (XI 64.986.007,20' q íle estavanl dentro. Houve, Seu fígadO' deve produzir diariamente)

CTt 76 7�6 4011106 20' • um litro de bílis. Se a bilis não cerre li-� Responsal:>Uldades . ,. ...• porém, alguns que, depois da... Bens de raiz (prédiO!! e terrenos) .•................ CrI 23.742.657,44
] d t

.

d vremenrevos alimentes não são digeridee> UlRl<�TOHES; - Dr. PamfUo d'U1t.n PTelre de C&rTRlho, Dr. PTanclaCo queca ° te o, aln a tentaram
eapedrecern.Osgasesinchamoestôma-{ de S� e AIl!910 Massorra. saír do edifício em chamas,
go, Sobrevém a prisão de ventre. Vocl� Ag�n<:1as e sub-agêncías em todo o terrrtõrto naeronei, - SuCUI'MI no luas toram

a.ssa.s
ssí.nados pelas sente-se abatido e corno que envenenado.

� UruguAi. Reguladores de avarias nas prlo.clpals cidades da Amk1ca, Europa metralhadoras. Depois disso, Tudo é amargo e a vida é um martírio.
�

e Afrlca.
as três aldeias fanam comple- Uma simples evacuação não tocará a• AGENT,E EM FLORIANóPOLIS
t t' lC diadas tíca do causa. Neste caso. as Pílulas Carter são� C.� M P O � J.. O B O & C 1.-\, __ Rua Felipe Schmldt, D. 3' amen e II en I ., n

�
lO l talment d truid el f extraordinariamente eficazes. Fazem cor-'1. Caixa Postal D. 19 - Telefone I.OR3 - End. Telegr. "ALIANÇA o a men e es nu as p o 0-

� SUB-AG.ENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí, BLUME- go, tendo os víveres e anímaís rer esse litro de bilis e você sente-se dis-
� NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL sido enviac.los para a e,staçã.o II posto para tudo. São suaves e, contudo,�

- especialmente indicadas para fazer a bilis_>.�"""""""""'_"__."'-.� J'a......,._w.,.........&.........,........__&...w_ de abasteCimentos alell1a maIS I 1 P p'lI C" " " .' cerre! l\Temente. eça as 1 u as aner."_ TRAJANO 14 1� ANDAJlplOXIma. Outlo InCIdente

dai Nãeaceiteeutroprodute.Preço:Cr.$3,oo. :;;_ RtTOfDA(OfrFfITAIl1401IÇiI/lIYJlObestialidade alemã foi publica-
do no jornal clandestino ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;...."l>rzez lYalke do. Zwycies�wa" ,. THE LONDON & LANUASHIRE INSURANCE11. 104, o qual fOI o segumte:. 'rHE LONDON ASSURANCE .

�publicam�;s o rel�t� do mesmo SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"]OrnaI). As atIv1dades dos COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRESH
�, Representante: L. ALMBIDA

�S Rua Vidal Ramos, 11

M'
·

oveis
o mais completo estoque de

brins de linho e algodão po
.iem ser encontrados, a preços
.onvídatívos, na Loja das Ca
emíras, instalada na rua Cons.
.'/.Iafra, 8-A.

Comprar, vender ou alugar\ direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados só no
..._-------------

aderir aosa
lo maior erg,anização no

gênero nesta co.p i'tn l ]

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

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

Quer ve s tir-s e com
contôrto
elegância?e

Procure a

E Sa!!2r3 da Cama Dlspo�lo para Tude I' ALFAIATARIA
MELLO

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

Diga lá como enriqueceu L.
ESTOCOLMO, 16 - A agêncita nazista Transocean de

clarou que a ComÍssã,o que está investigando em Roma os ca

sos de enriquecimento ilegal de personalidades italianas, con

fiscou uma propriedade 110 valor de 90 milhões de liras, perten
cente ao Co.nde Dino Grandi, antigo ministro da Justiça e an

tigo embaixador e111 Londres, que fugiu para o estrangeiro
após os acontecimentos de 25 de julho.

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

Dr. Laudelino Solou Gallotti
ADVOGADO

Rua João Pinto, 18 ,. (sobrado), Sala

Perca"a Gordura ••••••••••••••••••••••••••• I!B••••••••• 000•••• QOtI)�•• ,.'":::�
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Pó?e-se
.,btê-Io agora nas far-

mácias.
Um médico da Californla que atende
s Estréias de Cinema de Hollywood
(scobriu um método seguro e novo

Ma reduzir o excesso de gordura
, .. litiestética. Esta descoberta Chamada
'Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a I?er·
der peso na primeira semana e mUItos
ouilos ao més. Basta tomar 2 pastilhas
:í vezes por dia. Formode estimula

�a saúde, !l energia e proporciena uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-ge lO anos mais jovem.
F()J-mode é um preparado garanti"
do P"I'B remover o excesso de gordu-
ra. Peça ForlDode, hoje mesmo,. em
qualquer farmácia. A nossa garantul, é
a sua maior proteção.
Distr. S, I. P. Caixa Postal 3786 � Rio

:�������. �.������=
--------- ...._----......_--_._--_ .

(.
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'y
"LIRA TENIS CtUBE" •.. SETEMBRO: ,DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA

RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

IVid;·s;�i;.i1
.....� .

ANIVERSARIOS
Faz anos hoje o sr. Arnoldo

Luz, tabelião em Joinville.

Ncsso jovem ccn ter rô neo Felipe
Gama d'Eça faz anos hoje.

Decorre hoje o natalício do sr.

Clodomir Neves Pizani, inspetor de
linhas telegráficas.

li menina Suel i-Tareaínhc . fi ha
do ar , tenente João Permiano dos
Santos. faz anos hoje.

Festeja hoje o seu aniversário a

arito , Lina D'Alascio.

Transcorre hoje o natalício do
menino Valdir, filho. do nosso pre
zado confrade sr, Valdir Grisard.

Nascímentos s

Acha-se em festas. o lar. do sr

Abelardo Duarte. funcionário de.
Serviço de Luz e Fôrça, com o nos

cimento de um robusto garoto
ocorrido domingo, e que no pio
batismal receberá o nome Abelar.
do Duarte Filho.

Manoel Cunha e Senhora
participam aos parentes e

pessoa. amigas o nascimento
de seu filho

NEWTON,
"corrido a 11 dêate mês.

Fpolis., 14·9-1944,

5 v. ·1
�,'---------------.-----------

Querem saber•••

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

Idi�:::D:or·1tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática Físico Químico, Gee

logia, Miner�logia,
.

Engenharia cio
vil militar e naval, Ca.rpintaria,
De'senho, Saneamento, Meta.lurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura Veterinária. Contabilidade

'Dicionários. etc. etc.

Funcionalismo
do Piaul

Teresina, 16 (A. N.) O
"Diário Ofieial" do Estado pü
blicou U111 decreto-lei da inter
ventoria, que reorganiza o qua-
dl'·o do funcionalismo, aumen

ta os veneimemtos dos servido
res públicos e institue o "salá
rio família". O decreto em

aprêço foi reeebido com satis
_ fação no seio da classe benefi� Ipiada.

Conhece

I Ecos e Notícias I.

o ESTADO Esportivo

s. Jaftuário. Bispo. e
Mártir

Ianuário nasceu provavelmente
em Nápoles. Como Bispo de Bene

'Rio, I 8 (A. N.) - O presí- <lento foi prêso em Nola e execu-

tado em Putêoli. no ano 305. Dodente da Comissão Executiva
cumentos rrruí to velh'1s contam a

Textil, considerando a (:on,'e- história de s eu martírio. As relí
n íêncía de conhecer o conjunto quiaa do santo foram levadas para

'\ das nccessídades de maquiná- �ápoles. em 1.497. depois .de terem
., . "do transfendas, anteriormente,
no destinado ao reequlpanwu- para vários outros lugares· A maior
to da indústria textil, conside- I

parte de seu corpo acha se numa

rando que a referida comíssão capela, ao passo que a cabeça e

precisa rícar habilitada a pres- coís f;aI?5q�inhos contendo sangue
• _ . . do marbr hcam guardados numa

tal' aos Ol'gaos da administra- côrno rc Íorte . E aí repete se, mui-
ção pública as informações que tos e muitas vezes. um fenômeno
lhe forem solicitadas sôbre o que nenhuma ciência humana é

assunto, assinou Ulua portaria, capaz :ie explicar: crlocando se u-

• • A
. nla das ampolas perto da cabeca

deternuuando que todas as 8m- do santo mártir. torno-se liquido
presas texteis devem enviar o sangue contido no frasquinho.
àquela comissão, no prazo de Milhares de milhares de. testemu-
15 dias informações sôbre as nhas oculares. o p r e, c I a : a rn

, .' . e a p r e c I a m este milagre
ulaqlu:llas e o equipamento tex- até os nossos dias. Em nossos dia;
teís que tenham sido encomen- I ainda, Deus é o Senhor da natu

Id 1
.

di t
,. d d rn ird RUA SEMINARIO, 131 - 135

Ia(.os no estrangeiro, Ire a- reza e esta c.crrno, os a rn ircvers

._

RUA MARCONI: 44 S. PAULOmente ou 1JOr intermédio dos leis que, segundo a v�ntade ,

do
. Creador, regem as corsos deste que enviará lista de preços.

representantes sediados no mundo visível. _'_8''''''.

país. As referidas íutormações ·w__..-......_·-......-_,.�__•......._.._·· - .....�

deverão conter, resumidamen-

C.ARTAZES DO DIAte, a espécie e as característi-
cas das máquinas e do equipa
mento, seu valor e o país de

proC'edência. I

esta 1
(Galeria de Homens

Célebres)
Por ENEVÊ

Henrique IV, certa vez, quan
do caçava, se perdeu e, encon

trando-se com um ccmporiês.
tomou-o para guia.
Pelo caminho, o pobre homem.

julgando tratar-se. openos, de
um fidalgo, perguntou-lhe se

conhecia o Rei. Henrique IV

respondeu-lhe:
•• Muito. Quando nos reu

nirmos aos meus companheiros
de caçada, va-Io ás. Verás que
aquele que não se descobrir é
o rei Todos os outros. na sua

presenço, tiram O chapéu.
Chegando lá. o camponês.

atarantado ante a luzida comi
tiva de hdalgos, conservou o s .. u

chap'u nu cabeça. ao lado do
rei. enquanto todos se dssco·
briam.
Henrique IV, então, observou

lhe:
-. Amigo, um de nos dois é o

.,reI ....

Iníciar-se-ão, no dia 20 do
mês fluente, na Base Aérea de

Florianópolis, as provas de ad
missão à Escola de Especialis
tas da Aeronáutica.

•

Estarão abertas, até o dia 30
dêste mês, as admissões para a

Icompanhia de Infantaria .

Guarda da Base Aérea de Flo

rianópolis. Os interessados po-
dem consultar o respectivo
Edital, publicado no "Diário
Oficial do Estado" de 15 do
mês andante.

o dr' Eugênio Gradowski. pro
motor público. foi removido da
comarca de Biguaçu para a de
Tijuca9. o futebõl tem

das suasEntrará em vigor no primeirQ
-lia do mês de outubro, no De- A "Gazeta", fêz publicar em

�Qrtamento Estadual de Estotísti- sua secção esportiva uma nota
co , o us.o de uniforme para .t�dos .assinada por "Flamengo", em
os servídcres do sexo femlnl�o,. a qual diz o pseudo simpati-sendo que, os do sexo mascubno .

' ..estirão, durante os qxpediente, pa .I;ante tlarnenguista, que o au-

leté especial de tecido fino. tal' da nota publicada em "O

. _ --. Estado", foi infeliz quando dís-
A Corrriasdo de Aha�teclmento ao 'se que o rubro-neqro, venceu

Estado, para garantir o consumo i" .

" ,

interno resolveu sujeitar o visto 10 clube mais querido do Bra-
todas a's guias de exportação de: sil", pelo alarmante escore de
linguiças, salames, mortade!as.: 5 X 2.
solchichas. pre�o e toucinhos'j EntrAe��nto, te_mos, a dizer

O H 't I C IA' S t
- .que O ena cabe tao soment.e, aosp' a o onla an ano vaI .

"

tí .

.

adquirir gado para o seu consumo qu.em revl."OU O ar IgO, pOIS
e da Colônia Santa Teresa. à ra deIXOU passar a palavra rubro,
zão de 45 reses por mês. custando, ao invez de alvi êrro por con
cada uma. 900 cruzeirc.s. Assim. sezuínte de imprensa.
para a compro de um lote de godo °I f' -

f' t dserá aberto um crédito dê 270 mil n elíz nao 01 O a�, ar , �
cruzeiros. nota, pois a emenda tipográfí

ca pode-se fazer a qualquer
tempo (e é o que agora faço),
ao passo que a derrota sofri
da pelo Flamengo, não há nin
guém que possa corrigi-la ou

anulá-la.
Perdeu, pois, o amigo Ela

menqo, uma boa ocasião de fi
car calado.
Aqui, pois, a nossa retifica

ção, dando por encerrado o

assunto.

Continua a

Coordenacão
Rio, 18 (A. N.) - Contra

riamente aos rumores corren

tes, não será reformada a Coor
denação Econômica. Apenas os

setores cujo funcionamento a

guerra e suas influências nao

justificarem mais, irão sendo
extintos gradativamente.
.........._.-r.....-_..................-...,.-.........�

ã--pé,êâ-Ciã-h---n-
--

Piranha

Rio, 18 (A. N.) --- O Serviço
de Caça e Pesca autorizou a

»esca da Piranha por processos
oroibidos em relação aos outros
')eixes, atendendo a que ela
� prejudicial à fauna marinha.

Regressou a Macapã
Rio, 18 (A. N.) - Via aé

rea regressou a Macapá o ca

pitão Janari Gentil Nunes, go
vernador do território federal
do Amapá e que se encontrava
nesta capital desde 23 de agos
to último, tratando de assun
tos de ínterêsse de sua' admi
nistração.

GRATISt pe�a este IlvrG .

OOEN,AS 00 GADO
E REMÉDIOS

o santo do dia

A slfili9 nervosa é consequência
de um tratamento mal: feito ou

da falta de tratamento onti·sifi
lítico. SNES.

Ouro para Dentis�as
22 Quilates (Justo Titulo)

Na Faculdade de Direito Po Es
tado foram designados o horário
e as bancas examinadora; paro
as segundas provas parciais do
corrente ano letivo·

Envelope de 3 e S gramas
Gr. Cr$ 31.00 PRECEITOo DO DIA
Pedido ao

üEPOSITO DENTARIO
MASETTI

Em visitas
Rio, 17 (A. N.) - o prcsi

dente Getúlio Vargas dedicou
o dia de ontem para visita a

várias dependências da muni
cipalidade. Em companhia do

prefeito carioca e de seu aju
dante-de-ordens, Abelardo Ma
ta, o chefe do govêrno dirigiu
se ao Hospital Moncorvo Filho,
onde foi recebido pelo minis
C1'O Gustavo Capanema, médi
cos, enfermeiros e demais ser

vidores do estabelecimento.

HOJE 3a.feira HOJE

CIHE
A's 7,30 horas:

. e o sucesso continú a, com Presto n Foster,
Lloyd Nolan e WIlliam Bendix, no filme de um realismo

impressionante :.

GUADALCANAL o «SI. Pau'"
Qnincy, EEUU, 18 (U. P.) -

Fot lançado ao mar o cruzador
"St Paul" de 13 mil toneladas,
A belonave está armada com 9
peças de 120 milímetros e con

siderável artilharia amti-aé
rea.

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x47 Nac.)
Distribuição COOPERATIVA

Pr eços: Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00. Imp. 14 anos

CIHE «IMPERIAL') ------._------.------�
�i_>'i.êfii.ã

-

·u·:riiã- ·p"âríê -dê
-

seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospitul de Carida
de". e estará contribuindo para
qne êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento. etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).

A's 7,30 horas
Ultimas Exibições

John King e Heather Angel em:

Quasi pecadores
Bela Lugosi no filme cheio de terror:

Chandú. na i1�a mágica
CINEDIA JORNAL 3 x 95

Naciona; Distribuição COOPERATIVA
Preço: único 2,00· Imp. 14 anos Barateamento

do' peixe
Rio, 18 (A. N.) - O peixe,

no Rio, começará a baratear,
numa margem de 301ft, a par
tir de terça-feil'� próxima.

* * 1{.t

5a.feira, no Odeon: Don Ameche e Joan Bennett, entre

luxo, elegância e romance, num deslumbrante desfile
de lindas toiletes:

Cuidado com as saias!

ENVI. UH CRUZEIRO EH SÊlOS PARA o 'ORrE POSTAI:

UZINAS CHIHICAS BRASILEIRAS ltM
c.PO$T,,�� ,J480TlC;AII-\I. EiT.",AU"!/

ALVARO
.

RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Projeto de
Regulamento
Rio, 18 (A. N.) - Foram

destacados pelo titular da pas
ta da Marinha, para organi
zar projeto do regulamento pa
ra o Corpo do Pessoal Subal
terno da Armada, o capitão de
fragata Antenal' Batista Coe
lho, e outros oficiais mais.

------l!!!

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TOHICOS:

ARSENIATO, VANAOA·
TO, FOSFORos,eALCIO

ETei
.

TONICO DO CElEBRO
TOBICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. o.PIUP"ldol,
E.gotado., Anêmico., Mã••
que criam MlgrOI, úllnça.
raquítica., r.ceb.,ão I tonl·

. fic.ção g.r.1 do orglnllmo
eM O

SI ngue n 01
Llc. D.N,S.P. n' 199, de 1921
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CASA MISCELÂNEA
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

(A O L A D O DA 'CA SA /lOSCAR LIMAU)

"L1 A

500 6rfios de
guerra
Rio, 17 (A. N.) -- Segundo

divulgou um vespertino local,
já foram tomadas providências
para recepçao, no Brasil, de
500 órfãos da guerra, que vi
rão por intermédio da Cruz
Vermelha Brasileira. Adianta
o mesmo jornal que milhares
de famílias brasileiras propu
seram-se a tomar conta dessas
criancas e adotá-las como fi
lhas. "Entretanto, o presidente
do Comité de Socorro Israelita
:8, se entendeu com o govêrno, Muitc s bonií. cccões e médico gra is
no sentido de tomar conta das Tud O is to por apenas c-s 1,00 I'crianças e por elas responsabi-
lizar-se totalmente. E s s a s

.�

"'_"'Icrianças irão, primeiro, para
a Ilha das Flores, onde serão

--�.----.-----�._---.-�-----'------------

submetidas a observacões de
médícos de crianças.

•

Nova Iorque, 16 (D. P.) -

Aa�ncias e Representações em Geral Charles F. Keitering, dos Iabo-
Matriz: Florian6polis ratóríos de pesquisas da Gene-Rua João Pinto, n. 5

Caixa Postal, 37 ral Motors, revelou, numa reu-
Filial: Cresciúrnc níão da Sociedade Americana

-Rua.Floriano Peixoto, ,!/n (Edif� de Química. que já é possívelPrôprío]. Teleg;an:as.: PRI��� a produção comercial da "Trip-Agente. no. prInCIpal. rnu rucrpro•. t "( l' tdo Estado .

ana uma gaso ma qua ro

�-;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;; �' vezes mais poderosa do que a

� G- ele 100 octanas).
'

Atualmente,

�".', RATIS 1. já se produz a média de 10 bar-
rís por dia dêsse extraordiná- Se V. S. desejar um corte de

:>, Quer receber 6tima surpresa, rio carburante. A "Triptana" casemíra, linho ou tropical,
il que o fará feliz e lhe será é, aliás, o mais poderoso de to- em côres firmes e belos pa� de valiosa utilidade? Escreva

'1
a: Soar�s? �aixa Postal, 84, ,dos os combustíveis para mo- drões, procure a Lo,a das Ca-

,. •. Nlterol, E. DO RIO. I tores a explosão, e foi descober- semiras - Rua Conselheiro
U ta em 1922 por um. belga. Mafra, 8-A.

I Ind. telegr. "Bandiral» -- Rua TmiaDo. 23 -- FloriaDôpolis
I n serviço da indústria e do

.

comércio do Brasil I
Matriz: Rio de Janeiro

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai ••• Rua 15 de Novembro, 239. I

Agências Urbana�: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca,
Interior: Ourinhos.

.

,

Em instalaçã.o:' - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga, Interior: Santos

A
zeir
COI'!

cêu
o c

dei
di]
de
ce

va

vc

3Tj
I

j
pq\
ç
di

MACHADO & CIA.

Ij
I

Ir

jl

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MIlIOR CR s 6.25000

CombusUvel
a:Triptanil»

o vírus da
febre amarela
Rio, 16 (E.) - Telegrama

procedente de Salvador, aquí
divulgado, anuncia que foi alí
isolado o vírus da febre

amare-Ila silvestre. A informação diz
que êsse vírus foi isolado pela
primeira vez no mundo. A Fun- I

dacão Rockefeller comunicará I

o fato a tôdas as organizações I
científicas elo mundo.

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
--- Agências: Oliveira, Cae té, Elói Mendes. Andrêlândia, Carmo do
Div inópo l is, Santo Antônio do Amparu, Lavras e Juiz de- Fór a,

Em insteleçêo: Governador Valadares.

�
� Interior:

I
�
�
S
.,

�.
i Em ineteleçêo: Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda,

I� Em inst},laç�o' sucur8�T!�OV��ri:,SP�!��C:i�H��; It a pernir im e Colatina.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

� Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

�,.... Abona as melhores laxlI para Dep6silos, üescentns. CObranças

� Correspondentes em tOdas ilS praças do Pais.
,.0

Rio Claro,

ESTADO DA BAHIA: Salvador,
Agência Urbana 11. 1 (Salvador)
In terlor: Il hees, I ta buna e J equié.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Rest'nde e Vassouras'

e Passes,

TENHA JUIZO

I

TEM �íFILIS OU REU.

MATISMO DÁ. MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

1:JIlIJfJl:Xi]r:!
A �l}:1'ILIS ATAOA TuUO o UHGANIt}MO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago. ()l'l

Pulmões, a Pele. Produz Vôres de Cabeça, D(lrt)�
DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda cio Ca-

bela, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo DN.S.P. como
auxiliar no tratamento da SffiHs e Reumatismo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBRlDADES MÉDICAS

f'obre o preparado ELIXIR A. composícão e (I sabor 8·

.914. devo dizer-lhes- sempre grudavet do ELIXIR '�Jl4. re

que o tenho empregado, em cornencam-no como arma de
os casos de índtcação apro- faell manejo para o público
prlada (sífilis em vartaa de ITlO combate á siftli", qusttda
SOliS msnítestacõesj 08 resul- de. que Irequentemvnte I}

tados têm sido seustatortoe, »rovelte DO Amhulatorio da
pots são rapídos e duraveis. MaternIdade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA lJS
Hoje ., amlUlbl !ler. a .... preferida

.......... ., ••• ·.J:u••l. • eetraa..cetr•• - HomeopaUu - p",·tlIJb""''' -

Artl�o. d(' ool'1'8eba.
�"_r.,,'__"'_ _ ••• ta ob8er.. I.br.I� ao rtteel..... r1o 1116tU(!&

h anedotas 6 ptadas aparen- I CASA MISCELANEA, distr i
emente Ingénuas são grandes I huidora dos Rádios R. C. A
.rmas de dNulgregllção mane- i Victor, Vávul as e Dsicos. -

lulsl! pehl "quinhl-colun."'; Rua Trajano, 12.
_.- ---,_ .._--._---_._-------._-------_..___

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cf A. \VErZEI.J INDUS'rRIA l�-.J()IN V IlJLE (lVlt1íCIl re�n�H.

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FAC1LMENTE
E COM RAPIDEZ

't� tol sua }l1Ut'q .... 1;>--' •

,

JJtiULC t •• jOI!$iA.,.JUl..:"'\ �Io;>:';II!o .......__..... _,., ...... .......
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INDICADOR MÉ.DICO

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfel90amento e Looga Prática no RIo de Janeiro
VON8VI/l'JUI - l'ela mlUlhl.: dlartlUnente dllJl lO,30às12 h., à tarde except(\aoJl
"I>aa"., au 18.:10 u 18 bora. - CONSULTORID: Rua JoAo "mio" 7, sobrado -

If'one: 1.4111 - Ret!ldêncla: .Rna Presidente COllttnho, ,3.

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOCIA DO CK:-I1'RO Dl� SA1,nE E DO

HOSPITAL "1\[8nJ�Lf RA:\DOS'·.
Ctll'SO (.11;" apel'feiçoall1enlo no Hospital Sáo Luiz Gül1zuga. de São Paulo - Lx-esta

g tár lo d o Instuuto "Cternen te Ji'e,TPil'u ", (it· São Pauto - Ex-rnéd íco interno do
Sn natório ele Sant-os, em Campos elo .Ior'd âo.

('U';I;[(,,\ (mn,\[, - DTM'.\'(l.";,r.ICO PR[l)('OCl'; .c. 'l'KAT!UmN'rO W,l'ECL1LIZ,\OO
nAS HORNCMI DO f\Pj\R"�LHO HBSPIK:l.1'óHIO.

COKSULTA::;: Diàriamente, O"as :, il� 6 1101':.15. CO:-lSULTóHl'O: Hua Vit.or ;\leireles. IR
UESIDÊKCIA: Rua J<:swv", .Jú n ior, 13':; - Tel. 742.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomado pela Faculdade Nac. de l\iealclna da Unlversldade do Brasil'

lIlx·tnterno do Servtço de Clín lca Médlca do Ptotessor Osvaldo Olrvetra, médtco (I<.

Departamento de Saúde

C;J,J,NICA HftDIC,I\ - Moléstl8l! ln.teBIlR de adull08 e crianças. ('ONSUI,TOltlO
• tt�SILJENCIA: Mua FelIpe Scltmtd1 JL 38 - 'fel. 812. COl'iSUVI"AH - O,.. 16 à.. til.

I Grande Concurso-
Cia. de Produtos

SAPONácEO RADIUM
QUímicos Fábrica Delem

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

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

2U envôlucro s (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

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

DEZEMBRO DE
na Séde da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

5 DE

Os <oou pone», pen-o serem trocados por «envólucros" ou "tamp·inhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Vi l�gfl j O ..José Garcia
Rua Tiradentes, 3S

DR. ARAúJO BaR�!�8 (AdN� _ ��1!le��o��ão c�lerc!�n-Yt�n!11dos artigos importados da América do Norte, que o Conselho
Federal do Comércio Exterior, em uma de suas últimas reu

piões, se cupou longamente do caso. Um dos conselheiros fri
sou que, devido à polít.ica de preços adotada pelo govêrno dos

I Estados Unidos e seguida inflexivelmente, o aumento do custo

das utilidades naquele país, em consequência da guerra, foi
M .. rvitO!! de Clínica Infantil da Assistência Municipal e lio8pHal quási insignificante, e isso tanto era certo para os artrgos des

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS tiuados ao consumo interno, como para os destinados ao con-

('O:\HUI/rMUO: Uua Nunes .\[II('hado... t),úifício S. l�!·au<,isct)). fo .. " 1.44-1 sumo interno, corno para os destinados à exportação. Não há,
Consultas das 10 às l� e das 14 às 15 horus portanto, nenhum motivo para que as mercadorias importadas

InESm�NCIA: nua Marechal Guilherme. 5. Fone 71!3 da América do Norte .estejam vendidas no Brasil por preços
CL1NTCA DE OLHOS - OUVIDOS - �ARIZ - GARGAN�A que se elevam a mais de 100% sôbre os que vigoravam antes ;. __

DR. BIASE F'ARACO da guerra. Durante os debates, do Conselho Fede,ral do Comér- )3UPREGADAdo Exterior, o diretor da Central do Brasil citou o caso das lTJ.

chapas de aço, que chegam, normalmente, dos Estados Unidos,
a preços accessíveís e que .são vendidas, no "mercado negro",
por quantias f'antásticas. Este é um exemplo, entre muitos. Fe

l lízmente, conforme salientou o presidente daquele conselho, o

I
coordenador já estava a. par da situação e estudando as provi-
dências necessárias para combater essa outra rorma de explo-

t.linica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta. racào da economia popular.
Diplotna de hahilitação do Conselho Nacional de Of'talmolugin.

.'

. 8.-etclete
CONSULTúmo -- Felipe Schmidt, S. Das 1<1 às 18 uorns. Fone 1259.,RESlDf:NCJA - Conselheiro Mafra, 77.

� SEJA SUA
---- _._-

DR. ROLDÃO CONSONI

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
f!;l!l>eclalista. asststente do Prof'esso e Sanso n do R·io de Janeiro.

C()�SlíLTAS: Pela manhã, das lO às 12 _. Á tarde. das lJ b 8.
Rua Vitor Meireles, 24. F'o ne 1447

DR. ARMANDO VAl..ÉRIO OE ASSiS
Do.

Médico - chefe do Ser-viço de Sífilli.s do Centro -íe Saúde

DOE?\ÇAS DA PELE - StFILlS - AFECçõES UnO-GENITAiS OE
AMBOS OS SEXOS � HAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTHA-VTOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (j h. - R. Felipe Sclunidt, 4G
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA

()UtUlWL\ G"JRAL • ALTA cUCmwrA - MOTA,:STrAS DE SENHO�L'S - [) ..\HTo..OJ
Fnl'l\lado peja FacuJdade de Medictnu (ia Un tvers ídade de São Paulo, onde foi

AS�'(s1."l1te 1'01' vários anos do S{'l'viço Cirúrgico (lo Prof. Alípio Correia �eto.

clt'lU-lt,a do estômago e vias oüíaree. in testtnos delgado e grosso. tirõ íde, rins,
prõsrata, bex�a, útero, ovários e trompas. Vailcocele, hídrocele, varizes � hér-nia.

CONSULTAS:
das 2 às c her-as, à Rua Felipe Schsn.ldt. 21 (altos da Casa Paralso). 'Fel, 1..598.

RESIDJl:KCIA: ltua E;:teves Júnior, 179; Te!. M,G4

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

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante iUlIfalação
de 200 MA.

Diagn()�tieo precoce da tuberculoRe
pulmonar, úlceras gást.rica!! e duo
denais. cânee.r do e!ltómaJZo. ore
eões das vias biliares, rin�, etc.
Aplir3 o Pneul1lo-torax artificial, �'Dr- Newton d'Avilaparll (l tratamento da Tuberculose c

Pulmonar - Tratamentos modero' Operações _. Vias Urinarias"- Doen·
nos e efir�zell desta moléstia ças dos intestinos, réto e anUI

Completo gahinete de Eletricidade _. Hemorroidas. Tratamento da
médÍC'lI: Ondas curtas e ultra-eur- colite o.mehiana.
t IS Raios Infra-Vermelhos e Raio!! Fisi.oterapia·- Infra,vermelho,

F-SiltSlI!f!llra Violeta. Illrl'aZon-Terapia ConrmJt: Vitor Meirelu, 28,
'on�lIltórlo: Rua Deodoro, 8 Atende diariamente à. 11.30 h•.•.

esquina Felipe Sehmidt à ttlrd., dali 16 h•. em diante
·pu , b 12 hrl., e dll8 14·' à.t 17 h.r. R..iel; Vidcl RcunQ.. 66,

......,_ felefo,ue 1.'71 fon. 1067,

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO·
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela UnlYeI'sldata d� Genebra I

Com prãttca nos hospitais europeus
CI.1n1ca médica em �eral, pediatria. doen

lU do síatema nervoso, aparelho genrto
urtnárlo do homem e da mulher

Alllllate. TécniCO: DR. PAULO TAVARIIS
Cuno de RadtolQ8'la ClÚlica cQm o dr.

M.anoel de Abreu CampanarIo (SAo Pau

I<J.,. EspecJallzado em Higiene II Sadde

públl.ea. pela UnlTel"8ldad� do R1t1 de Ja·

nel.ro. - Gabinete de Ralo X - Electra

carcJ.!ografla clinlca - Metabollsmo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gablnetll

d� flJ!!ot.erapla - Laboratório de mlcTo.
coplt. e análise cl[u!ca. -.Rua Fernando
kachal1o. 8. Fooe 1..1911. - FlorIanópolt.. I

cIalbla em lIloléett.. te Mahor.. -

P&rtOa.

ALTa CIRURGIa ABDOMINALI "*
lIlalto, 'I',.",I�ul". 1ílero, oTÁrios. ap()ndlce.
tumor... , eU. - CIRURGIA PLAS'l'JCA

DO PJj;IUi\'IJ)U - H6nl.u. W,It·ocele. 'fI>

Plr,ocele. Trawueftto .em 1101' e <llM!I"açlo
de U .."",rr"ldeto e 'ful_ - FrIl<ltur.. :

•p.("ell1.... de rrêNo. Op6ra 11001 80<1pltal.
de F1or1aJ1l6jJollL

f'raça ""r..lr" e OU'fetra, 19. 11'0•.,. 1.110'.

Harú1o! Ou .t AlI .. bar.... dJaJ"ameak

DR. AURÊUO ROTOLO

Vende-se um ap�ê-
lho para

ondulação permanente e um

estabilizador. de 1 KW, com

pouco uso e em p�rfeito estado,
Tratar na Praça 15, n. 10 .

Est�!!� do �!'x�lo��8n�o PiOS '�!�!;���e�!��n! Casas e Terren;s21
nesta' eapital publicou uma denlal'ação, acusando os nazistas
de estarem p1anejando o .assassinato de todos os chefes anU
nazistas na Alemaillhaanteaiminênciaelavitóriaaliacla.Re
fere-se a declaração à notícia veiculada pelos nazisLas sôbre a

morte dos políticos alemães Bl'eitscheid e Thaelmann, em con

sequêncIa dum ataque aliado a um campo de con.centração na

ziS'ta, e qualifica essa afirmativa de "infame men.tira". Na Casas e Terrenos
realidade, ,os nazistas estão tentam-do desesperadamente levan
tar contra os aliados todos os alemães que a:prenderam a pen
sar demoeràticamente. Termina a declaração, pedindo que as

naçõe-s unidas salvem as vidas de milhares ele democratas a.1e

mães, mediante uma afirmação solene de que será responsabi
li7.aelo, individualmente, todo luazista culpado dêsses crimes.

Dr.· LAURO DAURA
�JsveClaÜ!!6la eru DoeUÇ�d de senho

r .... - Vias Url'nárlas.

Curso de especiahzação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

I'rofessor Moraes de Barros, da Fa

vuldade de Medicina de São Pauto,

TratamenLO espeeía llzado, médico e

ctrú rg rco, das afecções do aparêlho
!;enilai feminino í Utero, ovár-Ios,
trompas, elc.).

Cura rudical das lnflam:J,Çóes doo

�nexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis·

túrbios da menstruação e da esl.e,.Ül-
,Ia de.

Trat.amento moderno da hlenorra

){'lu aguda e CJ'ônlcll, em ambOs os

sexos. por processos modernos sob

contrôle endosc6pico .- Ur..t.ros"op.'"
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATER.M1A
- iNFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

il0r�s e das 2 As .5.
Consultórlo - Rua Tlradent.es H.

�'ol1e; 1.663.

Resld�nrla

(Sobrado).
Rua Tlradent.es 7

Á SÁIJDE DÁ MULHER
._-----------_.

[)It ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Clnlrlrla e Ortop...-lla. Clh.lea � Glr..r&'!*

�o torax. I"artoe e d_uç... ele ..,abor...

C;ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rlamente das 111 às 17 horsa. RESIDeN·
'I A: AJmlrr..nt• Al ... tm. 8ft. J'on. 711L
--------------------------

DR. REMIGIO
CLtNICA M:enIC.!

Moli'.8tlas Internas, de Senhoraa fi crt

�llça! em Genl. CONSULTORIO: Rua

f'el!p� Scbmldt - Il:d1f!clo Améli8 Neto.

,"ODe 11192, li h 12 f! H as 17 Iloraa. R�

81D1:NCU.: , Larqo Benjamin
Constante. 3

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

,

I•• COllelhewo Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

.",.,•• dolDidli.

Snr. Dentista!
Faço qualquer sistema de
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacr il , conserto
dentaduras em 2 horas

apenas. Serviço rápido e

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

Precíso- se de u rnn , que
saiba cozinhar, e paro ou

tros serviços em cose de
pequena família. Rua Vis
conde de Ouro Preto. 2
2� andar).

Vende-se
uma. Pre

ço de ocasião. Tratar na

rua Rio Grande do Sul, lO.
V • 6

· ........--...:::-._...........·V�d_;;:';";�Açoes ações, de mil cru
zeiros cada uma, da Cia. Na
cional de Alcalis; e outras cin
co, de 200 cruzeiros cada uma,

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

Patrício Borba.

Vende-se um.

leqítimo Phi·
lips HolQnd�s.

S vcílvulas. ondas curtas, médias e

longas. em perfeito estado de eon

servação, Ver e tratar na Ruo.
Arcipreste Paiva, 5 [Clube doa Fun
cioncírio.l. das 13 à. 18 ·horas.

3 y. - 2

Rádio

I'.-_._.".�--..-..-r...-.,.•••-.-..-.-..--.....
- ...--.. ........

Perdeu-se
uma placa (pregador) de mar·

quesite, numa das ruas centrais
da cidade. Gratilica se quem li

entregar nesta redação. 3v 3
"0 ..... _ ....

Empregada
Precisa-se de uma,

Esteves' Júnior, 116.
bem.

na rua

Paga·se
Sv 3

Vendo diversas casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.
A. L. Al�es -- Deodoro 35.

V. ·3

Enca.rrego-me da venda.
Comissão módica.

A. L. Alves - Deodoro 35.
V .• 3

Vende se
um bangaló

-

con fartável,
situado na praça Getúlio Var
gas, n. 123. Dirigir-se ao pro
prietário B.B. Rua Brigadeiro
FrQnco.. 1721,. Curitibl� S v .. �

lOv·8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aguardem _
as novas instalações de

A EXPOSIt;AO, na rua Felipe Schmidt, 54
(antigo varejo da Casa San_a Rosa) r

_____�
iiC �__ ,

:::=:::c:::::.

"Record" de desquites na Bahia
SALVADOR, 19 (A. N.) -- SEGUNDO INFORMA UM VESPERTINO LOCAL, ESTAO EM ANDAMENTO, NO FôRO LOCAL,
DEZOITO AÇõES DE DESQUITE. ÊSSE NúMERO CONSTITUE UM VERDADEIRO '�RECORD" NOS ANAIS FORENSES DO

ESTADO.

TA. d ad Irrompeu o

((]) ]E� 11ill<lfI<lD r�!I!������ � �g�n�o�����e! d�U� leL��d�!� lP��at, � Se-

relatório diplomático finlandes estão desaparecidos da Alema- g�.mdo.a rádio de AI.gel o .COlnl
nha os generais Mannesteín, Klugge e Rommel. Dêste último te Nacional ,�e ResIste.ncla do

se diz que teria morrido "em conseqüencia de ferimentos" há �orte da Itália anunclo� que

tempos recebidos em "acidente automobilístico" na frente ocí- Irrompeu '0 levante gel ai de

atingir o dental: os outros dois teriam sido "compelidos a cometer B_o_l_o_n_h_a_. _

suicídio" , 'i"lais de SOO mil
nomens
Estocolmo, 19 (U. P.) - li

rádio alemã informou que os

russos concentraram 45 divi
sões de infantaria - num to
tal de mais de meio milhão de
homens - ao sul de Riga e

"estão atacando nossas linhas
num movimento de grande es

cala". Notícias anteriores de
diversas fontes falavam em 40
divisões russas espalhadas ao

longo da fronteira letão
*

CAIXA l)l� ESJlroLAS AOS
D'DIGE�rrES n]<; FI,OH,JA.

:XóPOLIS
Foram recebidas mais as se

guintes antorteacões COU10
contribuintes, elas seguintes
firmas comerciais c particula
res: Companhia Sul América,
Francisco Meira, Celso Silvei

(ra de Sousa, Prof, João dos

f'
Santos Areão, VVeTuer Sprig-

.

,

mann, Osvaldo Lentz, Edla.

Uma criança raptada em Ieínvílle Estabeleceram Wendhauson <;lau,sen: Raul 0;�>', contacto I Wendhaussm, Jose DIas, Jose
Narra o "Jornal de Joinville" I de seus pais sr. Luiz Rubin, Kandy, 19 (U, P.) __ Pela' Francisco Glavan, Gustavo

que na tarde de sexta-feira, residente na Estrada Sul, Kl.Iprimaíra vez, desde 30 meses de Zimmer, Plínio da Fonseca M.
dia 15, entre as 15 e as 17 ho- 20, o menor Nelson com dois luta, as tropas aliadas ao nor- Cabral, Dr. Tomaz Woods e .T.
ras, foi roubada da residência anos de idade, [te da Birmânia estabeleceram Batista Per-eir-a. (14) Total pu ..

,,_ _ - - _..
_
..w...... Sabe-se que a criança foi le-Icontacto terrestre com tremas bltcado : 320,

,',

RECORTE vada à fô!ça para dentro �e chinesas. O fato se deu qu�n-!--------- _

uma �ammhonete desconhecl-Ido forte patrulha. sino-ameri-'ÚLTIMA HORA
5

da, pois, algumas testemunhas i cana de reconhecimento con- !

ESTE AVI O ouviram gritos de criança, par- fraternizou com uma patru-I --

. tidos da dita caminhonete. Ilha chinesa que vinha na :? rea : Lor;dres, 19 _Cu, P,� - Perto de

!...... dú id
' .Nonoí , os alemaes, saldoe de uma

ANTIGO PREPARADO INGLf.!S, 74SS� cn�e, sem UVI, a, a

Ide 'I'heng-Shung. O contacto i f.loresta, embriagadas e ululando

PARA ATURDIMENTO E ZUM- IP�T�nelra vista, p�rece inacre- se estabeleceu numa passagem Icomo feros, .atiraram'lIe de bo io-

IdItaVel. Quem sena capaz de elevada das m.ontanhas, onde neta calada sobre os americanos.
BIDOS nos OUVIDOS roubar uma linda e delicada os soldados chines es r I mas esfes, Com fogo cerrado de

conseguiu aproximar-se quatro ,.

'

. 'os ,es .. p�- a-Imetralhadora», não tiveram difi.
metros duma fortificação alia- Se V. S, conhece alguma pessôa que 80' �cllll:n?a com apenas dois an vam, aprecIando,. satisfeitos, culdade em aniquilá-los.
da antes de tombar morto As 'rra de congestão catarral ou aturdímen- .de Idade? seus camaradas Slno-alnenca-

b
: ,1 1

- .' I to, recorte este aviso e Ieve-Ih'o, O repórter do "Jornal de nos subirem os caminhos queaI�as a em�s, nas W!-uals ope-
,. Joinville" falou com o pai da

-

d " eh'racoes do setor de Aíx-la-Cha- o catarro, o aturdímento e a dlficui-" t d
.

t'
vao ai a ma.

>

-

'" ,

' dade de ouvir são provocados por uma cr lança rap a a, e VIU e sen lU - '----- ,-�.-.-----

p;-lIe sao estimadas em dez 11�- enfermidade constitucional. Por essa ra- com êle a imensa dor pelo fi- Se V. S. precisar de linhos,
zístas pa�a cada 1l0rte-am:rJ- zão, dedicou-se 'multo tempo ao estudo lho desaparecido, arrebatado ça uma visita à Loja das Case- Rcrnc , 19 ·U p. Os llliado� an

cano. Mais para o norte deste de um tônico suave e eficaz para com- do convívio paterno por pes- casemiras e outros tecídos.v fa-I
traram .nu pequena Repúbhca, de

d 1 fã' .. San Mc r íno , pat'a expulsar do lí osponto, �o sul da Holanda, ou- bat�r os �ales cat:s� os �e a a ecç o c� soas cujo sentimento humano miras. na 111a Cons. Mafra, alemães, que a hoviam invadid.o,tras unidades aliadas atingi- tarrat. Esse remédio, cuja fórmula est

_ ,plenamente vítorrosa e tem proporciona- desapareceu por completo.ranl as defesas exteríores da do alívIo a muitos sofredores, é conheci- Até esta hora nada se sabe
linha Siegf;ied. T�mb�m aí, do sob o nome de PARMINT e está à da criança rantada. A políciacorno �m t?da a faixa limítro- venda em todas as farmácias e drogarias. foi notificada e está despenfe do tnteríor da Alemanha, a Logo Das primeiras doses, Parmint ali-

dendo OS maiores eSfOAI'COS afimvia a cabeça, a congestão e o aturdímen-

r;sistêllcia da Wehrmacht es- to catarrais, enquanto o ouvido se resta- de descobri-la - e castigar se
la. aumentando ,: mas os norte- belece prontamente. A perda de olfato e veramente OS criminosos.
americanos estão firmes no n descida do catar-ro para a garganta são

a,taqüe, tendo reconquistado outros sintomas da afecçllo catarral que
se combate com Parmlnt.três quilômetros d'e território

qúe haviam perdido ontem na

tro;nteira de :Vl,l"�:n).b1).r�o.

J. COSTA MIELLMANN
, (Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construção
Prcietcs, Orçcrmentos, Adm.ini� tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Florianópolis. 19 de Selemtro de 1944

Repetem-se os golpes para
cora�ão do Reicb lutaA Varsóvia

(Conclusão)

*

PA R A F E R I DAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,Londres, 19 (U, P.) - ln

Iorma o correspondente da
United com as fôrças norte
americanas no interior da Ale
manha: "Os alemães estão
contra-ataeando furiosamente
no setor de Aix-la-Chapelle,
com os reforços que trouxeram
da frente russa. São e-stes os

melhores elementos que até
hoje enfrentaram os norte
americanos. Atacam os nazis
tas de pequena distância, obri
gando os ameeícanos a empre
gar armas de pequeno calibre.
Mas, apesar da ferocidade com

que estão ínvestímdo, não con

seguiram, reconquistar nenhu
ma das casamatas da linha
Sicgiried já em poder dos alia
dos, Um dos soldados alemães

I

\ F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Camisas, Gravatas, Piiames
Meiasdas melhores. pelos me·

nores preços s6 na CASA MlS'
CILA �EA - �I,lq "t'f�jaI10, 1 �

Sendo muitos os males do ouvido pro'
vocados diretamente pelo catarro, pode
i" evitá-lo eoro Parml.p.i.

Moscou, 19 (U. P.) -- Meio
milhão de soldados l'USSOS es-

ão inr.ervindo na batalha do
Báltico, onde foram rompidas,
2111 várias partes, as linhas ale
mãs, segundo recorihece a LlTÓ
pría agência 'I'ransocean,
acrescentando que os comba
tes naquela frente excedem em

in.tensidade às de Varsóvia ou

da 'I'rasílvâuia.

fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Crc.sotada
"SILVEIRA"

G"nd. Tónico

Moscou, 19 ·U,P. Foi assinado
hoje o armistício entre a Rússia e

Finlandia,
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