
r

i
,

r

,

l

Sincera admiravão dà Mulher Brasileira
RIO, 20 (A: N.) .. JÁ COMEÇOU A RECEBER ASSINATURAS EM MASSA A MENSAGEM QUE A MULHER BRASILEIRA
VAI ENVIAR À RAINHA ELIZÀBETH, DA BÉLGICA, POR INTERMÉDIO DO EMBAIXADOR KUVILLIER� TRADUZINDO A
ADMIRAÇÃO DO MUNDO. FEMININO DJlSTE PAíS À ILUSTRE SOBERANA, PELA. EXCEPCIONAL CORAGEM MORAL, QUE

REVELOU, RECUSANDO-SE A ACOMPANHAR OS ALEMÃES NA EVACUAÇÃO DE BRUXELAS.

....

Humilhando a O carrasco em
Dinamarca

O
inspeção

Estocolmo, 20 (U. P.) - A §, a Londres, 20 (U. P.) - 1n-
emissora de Copenhague, con- formam da frente francesa que
trotada pelos alemães, revelou Himmler, o chefe da "Gesta-
que os nazistas assumiram ú po" e da Frente Interna do
policiamento de todo o tel'ritó-I Reich, fez uma viagem de Ins-
rio dinamarquês, o que até há, (I "'.<\I� ANTIGO OU.RIO DE SANTA CATARINA peção às tropas alemãs no

pouco era feito pelos daneses.j setor do Mosela. O chefe dos
Por seu turno, o serviço de ím-. Proprietário e Diretor-rereute - ALTINO FLORES esbirros nazistas tenta, por
prensa dinamarquês indicou êsse meio, levantar ° moral
que a polícia de Copenhague Ano XXX I lorlanópo'ls-Quarta·feira,20 de Setembro de 1944 I H. 9211 dos filh?s �e Hittler, que'dPelofoi desarmada. ' visto, nao e mui o amma or ...

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

�!�q�s�o�e!'�"ca��a I�l�,!@���a ��e:c���ãO . Bombardeado o {(Von· Tirpitz»
Informa-se que os alemães acorreram em defesa de uma ponte I Com o Primeiro Exército LONDRES, 20 (U. P.) - O Míntstérto da Aeronáutica in

importante com alguns morteiros e um canhão 88m/m, asses-l norte-americano perto de Stol- Iorrna que o poderoso encouraçado alemão "Von Tirpitz" foi
iando-os numa zona onde haviam descido paraquedistas alia- berg, 20 (U. P.) _ Documen- atacado, ele surpresa, por aviões "Lancaster " de bombardeio,
dos e resist indo, �orém, não (,�Jln muita decisão, em vários

cru-l
tos alemães, apre�ndidos, .

re- que descarregaram bombas de seis toneladas cada uma. Ilus

zamentos de caminb os, com fogo de metralhadoras, notando- velam que o Partido Nazista tra.ndo esta informação oficial, o jornal sueco
,.Tidniugeu "

Sp também a presença ele alguns Iranco-atlradores ; porém em ordenou, no dia 12 último, a acrescenta que o "Von Tirpitz" encontrava-se no fijord de Al
sua mai or-ía os soldados intmigos f'ugirajn, abandonando seus evacuação total das cidades ten, quando foi atingido em cheio. Morreram 39 membros da

equipamentos. Alguns tomaram a, estrada pr-incipal para Incor- de Colônia e Aix-Ia-Chapelle, tripulação e ficaram feridos mais de 100, enquando a belonave

porar-se a outras unidades, das fluais se terão notícias em bre- medida que atingiu, pelo me- sofreu pesadíssimas avarias.
\ e, se conseguirem reorganizar-se. Outros fugitivos interna- nos, dois milhões de civís. Em
i-am-se nos bosques, dos quais os norte-americanos os expulsa- Aix-la-Chapelle permanece ape
ião, quando chegar o momento oportuno. Os alemães conse- nas a guarnição incumbida de

guham dinamitar algumas pontes estratég ícas sôbre esta re- sua defesa, estimada em 20

giâo cruzada de canais, porém outros lugares nada sofreram, mil homens. A cidade jã está

pois a surpresa cansada pelos norte-americanos foi tão com- completamente cercada pelos Londres, 20 (U. P,) - Os co-

pleta, que o inimigo não teve possibilidade ele realizar demo-I norte-americanos. I mentários � d� �ertorius pela
lições.

-

�
Transocean, indicam que re-

D A t P
· forças de infantaria aérea to-

Rapazes holandeses íntormem r. r Dr erelra ram desembarcados na segun-

0'*.
da-feira a "léste da fortaleza da

Fr-ente franco-alemã, 20 ((T. P.) .. -. Cresce o número de e Ivelra I
Holanda". Aparentemente, Ser-

jn-lsl ou eiros nazistas. Um deles declarou, ao ser interrogado:
Geral de Adultos torius faz referências ao "Hoo-

"Eu teria a;tirado contra nOSBOS oficiais, se êles não deixassem Clí�:e�ças das crianças ck of Holland". Antes, numa
que 1I0S rendessemos". Diversas fôrças americanas foram sal- Lo.bo ro.tôr-io de Análises

I
radio difusão alemã, foi indi-

vas pela coragem de alguns jovens holandeses de uma aldeia clínicas. cado que o estuário do Reno
f

..

O t ks uniert
.

1 1e 1111 via Corrsu l t ôr-io : rua Felipe Sch-routeírtça. s an rs amsrrcauos ajnoxunavan -se ( . l v -

serviu de teatro a novos desem-
do c aví midt. 21 [altos da Casa Po,-,duto. Dois rapazes holandeses vieram correri o e avisaram que raiso], das 10.30 ás 12 e das barques.

t i n ham visto canhões autí-tazrss alemães, no viaduto, comutla- 15 às 18 h s.

(los. Os americanos tomaram providências. Soldados armados Residência: rua Vise. de Ouro Com as fôrças de infantaría O proteslo dO' gral.
de metralhadoras foram ao Iocal, liquidaram a guam íçâo dos Preto 64.

na Holanda, 19 (U. P.) - 48 RabeloFone: 769 [manual Jcanhões e capturaram a peça.
._ ._____

horas após a aterrissagem do Rio, 19 (A. N.) - Por oca-

P
.

I ,. . prime.iro exército aéreo SIue sião
�

da abertura, ontem, da

ara os patr: otas 110 oneses E Iminente o I:r:vadm a Hol:;l.l1da, era anun- se�sao do Supremo Tribunal
t:.. ciada a conquista de um dos MIlitar, o mlnístro general

l\IOSCC2U, 20 (LT. P.) --: Reve!a-se q.l_le fOI uma-s das D:la�o- colapso principais objetivos do gene-j Manoel Rabelo usou da pala-
res tormações de bombardeiros aliados ja chegados a aeródr 0-

, A • ral Brereton: a grande cidade vra e formulou o sezuinte pro-
mos russos a que partiu há dias da Ingla.t;r�'a para leva;' �u- Com os britânicos, n3l' Ho- industrial holandesa de Ein- testo, pedindo que!:> se eons-
prlmeutos aos patriotas poloneses em Varsóvia

..
Nem um UlUCO landa, 20 (U_: P). - Todas as dhoven. Talvez por isso' mes- tasse da ata da sessão: "Estou

dos gramdes bombardeiros carregava bombas, flcan�o sua de- de�esas alemãs �o longo dos ca-
mo, assinalam os despacI:0s informado de que tem sido ex

lesa exC'lusivamente a cargo dos caças norte-amertcanos e, na.Is nesta .pa�te da J:I0l��da desta tarde que as operacoes pedida, pelo correio uma car
mais tarde, dos russos, que os acompanharam. O lançamento o�lde11!tal, estao I1;a I.Y;11nen- na Holanda prosseguem exa- 'ta impressa ou dacÚlografada
(lp armas, munições e suprrmentos médicos füi cuicladosamen-I Cl� dum c?lapso! pOIS, ja qu� tamente de acôrdo com os com a minha chancela conten�
1 p praticado n� Inglaterra �ntes do vôo, e, graças a isso, a

I
�ac: l�es. e possl\�ei aualqfe� planos. �'Os comandantes al�a po declarações poljtica's, vJsrun

operação foi tao bem sucedIda, que os poloneses receberam leSIsdencla, e� �dIS da a Ire dos estao amplamente satB- do fazer miserável intriga en-
d 1 b

.

t men a supelloll a e em 10- f ·t lt d
. ,

bvárias dezenas de to,nlela as (e a asrtecamen os.

I t
.

1 d b ',·tA' ,eI os com os resu a os Ja o -

tre pessoas respeitáveis ou quemens e ma ena os 11 al1lCOS,' tidos" diz recente despacho f
.

I ·1
' I se azem respeltar pela sua

O mais vari�do sortimento de LO!l,dres. Novo� destacamen·· 'conduta sempre correta e dig-
de casemiras e encontrado na t?S aeleos do COIpO de abaste- na. Sei que alguns membros
Loja das Casemiras - R'Ua �Imentos desemb�u:c�ram h;J- desta casa receberam a referi
Cons. Mafra. 8-A ! Je naquele .terntono, refor· da carta, absolutamente apó-çando as Ul1ldades que �(') en- crifa, e pela sua leitura pode

contrm? em Arnhem, NInme,· rão ver os intuitos visados pe_
g'e�, Emdhoven e outras 10- los autores da falsificação. AscalIdades. F o r ç a n d o, pela sim, peço, a vossêucias que se-

,
quarta v�z'. o C'an.a� �o Escal- ja c.onsignado na ata o meu so-

�,on.?res, 19 (U. P.) - Brest da,. os exercItos _bntal1lcos con- Iene protesto". O resideutr.cam fmalmente em poder dos qUIstaram maIS terreno ao d T'b I' tS'] J;'

II
aliados : .. o comunicado oficial norte de Lommel, libeltando � 1'1 uln�, g�nem I va lI

de hoje, que se refere, como várias localidades. Alastra-se, n�or, maut Ol� ranscrever, na

-------

._. .

__

, sempre, às operações do dia an- assim, rapidamente o domínio � �' o pro es o do general Ra-

Loe .:lIlt"dades \ Se V. �'. pr�cIsa: de lmhos, terioI', anuncia que os aliados aliado na Holanda, apesar dos
e o.

UI· ça um.a vlsIta a LOJa �as Case-, norte - americanos romperam, numerosos canais e das gigan-c--o-r-r-e-s-p-O-n-d-e-n-t-e-s---
C p das ca.semIras e outros teCIdos.' fa-! em dois pontos, a muralha se- tescas obras da engenhaliaO"u a mIras, na rua Cons. Mafra, tentrional da fortaleza. E o co- hidráulica de que pretendiam capturados
Londres, 20 (U. P.) - O co- I

municado
.

alemão informa, valer-se os alemães, destruin- Com ? Te!ceiro Exército no1':muni-cado aliado cita algumas O Cardeal mesmo, que a guarnição nazis- do-as, para dificultar a ação te��.Yl!encano, 20 (U. P.) ::- FOI
localidades alemãs ocupadas 'ta foi retirada do porto de dos libertadores. Ainda agora, apl1'slOnado pelos alemaes o

pelas fôrças de Eisenhower.
catarl-nense guena francês. os americanos tomaram o con- des�acado ca:respondente �aNas operações de 1impeza a trôle de um canal intacto, Umted Press, �duard Bea�tle,léste de Roetgen, foi ocupada P atravessar apesar dos esfôrcos da arti- em companhIa de Wnght

Hofen, que fica a 32 kms. a no�
_

io, 20 (A. �.) -- A popula-j are:- lharia alemã pal:a destruir Bryan, diretor do "Atlanta
l'oéste de Trêves e 5 kms. para çao desta capital acolheu, hO-, O Vlstula

suas comportas e inundar a Journal" e loc�t?r da NBC.
dentro do território alemão. je, com grande alegria, a no-, Londres, 19 (U. P.) - A

região, na parte sul da Ho. A:mbos fom:_n vJ.-tImas de u�aO u t r a s unidades blindadas tícia, divulgada ,pelos vespel'- DNB· anuncia que os russos landa. A mais poderosa de- c�lada alema, quando a CUIlO

transpuseram a fronteira lu- tinos e. procedente da cidade t�ntaram forçar a travessi� �o fesa alemã, porém, é I) Reno sl�a.de do reporter, com .a c�lm
xembul'o'ue;;a e ocuparam Hut- do Vaticano, segundo a qual o, Vlstula, ao norte de VarsovIa. holandês, o qual, uma vez P�'lcl'��de de um ,confortav�l
tinQ'en bque fic.a igualmente a Papa Pio XII vai convocar, o Embora afirme que, de modo atravessado será o caminho' J�ep , os levou alem dos 11-
'5 k"ms� da fronteira e a 27 ao consistório, em novembro pró-: gemI, os atacantes foram repe- para flanq�ear, pelo norte, a m:te�.:. s.egund,o na:rrou um
,sudéste de Aix-Ia-Chapelle. ximo, devendo ser, então, e1e- i lidos, admite, contudo, que linha Siegf1'1ed. ter,ceno Jornallsta que �onse-Além dessas, o comunicado ci-I vado ao cardinalato dom Jai-1 uma unidade conseguiu chegar ....... ..-......,..........,._-•..._,....... - - gUIU escapar, ,Bryan esta fe-

� a localidade de Scheidt, a me de Bar:'os Câmar�, arce-I: à, m�rgem o�iden�al,. onde te- Comprar na CASA MISCE rido. Ambos, ao que sé aCl'e-

�este da fronteira. blspo do RlO çle Janelro. na SIdo depOlS anrCJ,UIlada. LANEA e: saber economizar, dita� iá �stão na Alemanha.

Nft HOLANDa Os comandantes
Frente holandesa, 20 (U. P.)

- Foi anunciado oficialmente
que o exército aéreo aliado
obedece às ordens do tenente
general F'redertck Brown íng,
que, por sua vez, atende ordens
do general Brereton. Browning
já se encomtra na Holanda. Foi.
possível saber que mais de três
mil aviões de todos os tipos
partícíparam na invasão aérea
consumada ontem e, oficial
mente, anunciaram que as baí
xas sofridas toram "leves".

Confirmação
oficial
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"LIRA TENIS CLUBE�� .... SETEMBRO: ,DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA
RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

A��!�}i�O a��r,�!,. ��!�!!�e�t� de��i' ç!!!�.t 1
que o transporte de cargas continua sendo feito, semanalmente,

Ie com regularidade. para: TUBARÃO, BRAÇO DO NORTE.
ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS. CAMPOS INOVOS e jOAÇABA.

!
,

Aceitam-se viagens diretas a CURITIBA e PORTO
IALEGRE.

!'GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho. 2 ,

End. Telg. cDAVILA» Telefone 1.677

»

Como sustentava o {<Arranca Tudo» ...

Rio (relo correio) - Várias ,gado da casa comercial que o
q(,!-'ixas levadas à polícia di- acompanhara. Várias firmas
ziam ele uma nova modalidade cairam no cento e foram assim
de furto de que eram vítimas lesadas em maiores ou meno-I
pessoas encaminhadas pelo 1a-' res quantias, estimando o es-
rápío, aos escritórios gerais! pertalhão em 25 mil cruzeiros
d�l, Lighrt, à l'l:a Marechal Flo-j o. total �os f'�rtos por ele come
ria.n o. InvestIgadores foram, I tidos, dínherro que Armando
por isso, destacados para ficar, I Ilístrfbuia entre os jogadoresaH,' ele alcatéia, à espera do es-i do Arranco Tudo F. C. Ao ser Ipertalhão. E quando este ia preso, acabava o finório de "le
saindo pela rua do Costa, para ;vantar" 1.000 cruzeiros ao sr.
onele dão fundos os escritórios Armando Alves, funcionário ela
da Líght, deteve-o o policial -Hollertth, que lhe confiara
que o conduziu à delegacia aquela Importância paea tl'O-,'�l1ais próxima onde o acusado, icar. O vigarista f(')j autuado em!dizendo-se chamar Armando flagrante.
l\Ioniz e residir à estrada En- ,••••••<.i .

geuho da Pedra, 165, contou a �-----_._------.
sua história. Disse êle que, ten
do entrado para o Arranca
Tudo F. C .. um gremio esport.i
\'0 que existe em Bonsucesso,
tomou -se de tal "beguin" pelo
clube que, sem dinheiro para
III e dar séde e campo próprios,
passou a

\ arranjar dinheiro
para outras pequenas necessi-
dades ,do clube, como paga-

.

Bebidas nacionais variadas,
dos melhores marcasmente de "bicho" aos compo-

nentes do primeiro team, gra
tificação aos que mais se sali
entavam, etc. O meio eira sim
ples. Armando alegava, em

certas casas comerciais, dispor
d(:-) amizades naquela emprêsa I
e prontifica va -se a conseguir Itrôcos para grandes quantias, -

. -=

Ievamdo as firmas a mandar
um empregado, em sua compa
nhia, aos escritórios da Light,
afim-de conseguir o prometi-.

do. Em lá chegando o vigarista
se aposeava do dinheiro para
ir até onde estariam os seus

conhecidos e perdendo-se en

tre a multidão que alí entra e

sai, retirava-se, tranquilamen
te, vela estação da rua do Cos
ta, deixando à espera o empre-

CARTAZES DO DIA París não caiu
4a.t�ira

Nova. York - (Intcr-Anieat
cana) - Comentando a Iiber
tação de París pelos "maqu is ,.

,

() "New YOl'k Hel'ald Trilmnc"
escreveu o seguinte:

c , Fala-se da "queda" de ou

eras cidades ante o ímpeto elos
exórnitos adversários; mas, 11 o

caso de Paris, pode-se diz",'
apenas que a Cidade Luz se Ie
vantou, Iíbertada afinal peh
sangue e pelos esforços ele seus

própií os cidadãos, depois de
quatro anos de trevas e 01)1'es
são em que foi mergulhada a

grande capital ele nossa civi li
ó;t(:ão comum. É um grande
.rcon.tecimento, um aconteci
meuto tão grande, tão ansiosa
mente esperado, tão aparente
!l:ente impossível de conr-reti
zação, que as palavras perdem
seu sign ificado ao flutuar no

vamente a bamdeira tricolor
sôbre aquela cidade famosa, e
a França ressurreta de hoje
exig� seu coração e sua cida
dela. O imenso poderio das de
mocracias foi desdobrado arí-

_ nal, e enquanto o ímperío cri
minoso de Hitler encontra-se
eviden.temente próximo de seu

fim, París levanta-se sob a
bandeira da liberdade, um sím
bolo tão cornoventa da vitória
do espfrtto humano como foi,
na sua queda, o símbolo de sua
derrota" .

HOJE

t. 's 7,30 horas:
Se s sào Uriic a , devido à granJe metragem
do célebre romance de Xavier de Mnntep in:

INCENDIARIAA
Ralph Byrd e Le na Grav no filme de ação, romance

e corag,ern:

Tambores do deserto
Bar ORIENTE CINE JORNAL BRASILEIRO (3x14)

Nacion a- Distribuição COOPERATIVA
(único). Cr$ 200 e Geral 1,00. Imp. até 14 anosPreços:(Antigo Bar do Borba)

Contínua a vend�r os seus
famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia. (lHE «IMPERIAL»

Conservas e doces

A's 7,30 horas
Ultima Exibição da dolorosa erorê a do Pa. ífico, com Preston

Foster , Lloyd Nolan, William Ben d ix e AnthQny Quinn:

GUADALCANAL
CINE rORNAL BRASILEIRO (3x47 Nac.)

Distribuição COOPERATIVA
Preços Cr$ 4,00 e 3,00, c lmp. 14 anos».

Tem nnexo pequeno
ARMAZE:M

de sêcos e rrrolhcd cs
(gêneros de consumo familiar)
� Saldanha Marinho,
esquina Vi�or Meireles. * ;; '"

Amanhã, um filme dedicado ás moças, com Joan Bennette
Don Ameche numa parada de elegância e luxo:

Cuidado. com as saias!
-----� ---�---------_._---_._-_._--------------

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

R •• CODselheiro Mafra. 4 e 5 - FONE 1.6 .. 2 Comprar na CASA MISCE.
,ANEA €- �",h!'r eco norniz ar .

".",.."..-.-...�-.".....--�

Prefira uma parte de seu
trõeo em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Oarlda
'le". e estará contribuindo para
jue êle tome mais um pouco
Je lelte, tenha melhores medl
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc ••.
(Campaha de Humanidade

I·do Hospital de Caridade).
•

Entre". a domicíli.

A Agonia
da Isma

�\.�tSouql� Rua João Pinto, n. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estadô)
f1 ' � Florianópolisz::: c.r.a

8-. - Telefone 144
nnRTonOpnTOLOGICRS SANTA CATARINAI

I

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nOYIl receita .. _

Mendaco - começa fi circular 110 sangue,allviando os acessos e os ataques da aSIIl/\
ou bronquite. Em pouco tempo (, possíveldormir bem, respirando UnE' e Iacilmeuto.
Mendaco alivia-o. mesmo que o mal sl'jfl
'Llltigo, porque dissolve e remove o mucus
'jue obstrúe 118 '·;88 respiratortas, mínanuo
a sua energia. arruinando sua saúde, tu
zendo-o sentir-se premnturamente velho.
Mendaco tem tido tanto ho:ilu qu\l, se 01'('.
rece com fi I-(aramia de dar 110 jlaciente
respiração llvI'e (> la <:I I I'apitlamcllte e com
[eleto alivio do 801''';I1I('nto da aSllla <'111 pOU'
co� di:t8, pp(:a Maodaco, hoje mesmo, em
qualquer !!lJ'I1J,\cin, A "OS6t1 g�rantia & I).
sua maior' pl'ot(·c.;t1o.
... ftn d a Ao A-""ba com��-.s:;; U ... aa:JrJlt1.

AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. lia Cosia Avila

Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez,
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
UltramicroBcopia. I
Química sanguínea.

I
Análises de urina,

'Serviço de transfusão de sangue. Vacinaçao anti·diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

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

__J

-J(

s,

.... �. --I
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Requisição de gad� em. S,__ Paulo
s, Faulo, 19 (A. N.)' - Rea-,mais, os quais terao um prazo

Iízou-se hoje, na Secretaria da' de oito dias para efetuar su�s
Agricultura, presidida pelo sr. vendas espontanea:nente.. '.JS
Oscar da Silva Brito, designa- que se opuzerem as medidas
do pelo ínterventor federal pa- das autoridades serão passíveis
ra dar execução à requisição do deApenas, que va�'i�rão d� um e

aado determinada pela Co- tres anos de pnsao, aplicadasb ,
•

ordenacão da Mobilização Eco- pelo Trrbunal de Segurança
nômíca, uma reunião á qual Nacional, e multa até cem mil
compareceram os representan- cruzeiros. Fica ainda estabele
tes dos frigoríficos e dos mar-I ci�o. que serão realizadas r�u
chantes. Terminada a reunião, níões semanais dos mesmos m

foi distribuida à imprensa a teressados, afim de se tomar
seguinte nota: "O executor das conhecimento da situação de
medidas ordenadas pela C. M. cada estabelecimento abatedor
R, tomou conhecimento da I de gado".
situaçã? do estoque d� gado e

São Paulo 19 _ Nao há neri
l'eSpeC�Ivas co:upras, feitas nes-

go de faltar 'carne em S. P�ulo,
t?S ultimes dias para estabele-

já tendo chegado quinze mil
cime!ltos abatedores, tendo co-

cabecas de gado de Barretos,
!D;mlCado aos yr.ees_ntes q�l� o dentro do regime de requisíçãc,m��rventor VaI envl�r OflCIO.S estando os frigorificos capaci
p. cIr.culares ao.s prefeitos mu?�- tados de fornecer a quantidade
CIpaIS, determinando a req�lsl- necessária para o consumo da
ção ?� �ado, nos respe�tIvoS cida:de. Os frigoríficos têm um

mUlllcl'�l�S:_ InforI::ou �aIS que grande estoque de carne conge
B.? requisiçoes sera� feitas me- lada e bois comprados que da
diante apresentaçao de u� rão para algum tempo.termo aos possuidores de al1l- .

.,.- __- _.wI"wI" _ _
- _.,.,..-_ -.-

,.,.----;,� COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" �
� Fundada em 1870 - Séde: B A I A

! '�plthl • r�aerv��������)�.. �. �.�����.��.�� 71.e�.18Uo

l.
•

cUru do balanço de 1.U:
;11 t'tespon.sabU1oadel ,... . .........•.. , •..• (,,'1'1 4.999.4'77.500,1111

! ReC'eJta "
' .. " ".. .......•.....••••.• Cr$ 70,681.048,2<0

Ativo ' .. ,. CrI 100.961.917.70

smistros pagos nQ8 lllum08 10 anos '. , , .. Cr$ 64.986.957,�O( Responsabilidades .. ,. .... .", , .........•.... , .• Cr' 76.736.401.806. o

� Bens de raiz (prédios e terrenos) ",'." .... , .. ',.. Cr' 23.742.657.«

de SA e Anisio Massorra.

Agências e aub-agêncías em todo o território nacíonal, - SuCUl'tlal IW

Ur-uguat. Reguladores de narlas nas prlncipats cidades da Am&1.ca. Europll
• Áfrlc•.

AGENTE ElU FLORIANõPOLIS
C A l\f P O !ii L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmfdt, II. SI
éaixa PO"�) n. 19 - Telefone 1.083 - En�. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME·

�
.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�" - .. - - - - ....,..".... . -.,. - ---_...,.."...._ ,..._""_ "'''''

rARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêlltlco NILO LA \'JS
1l0Je • tIDIAJIbj _. • na preteri"

..,,; ....,.. ..."I...U. • fIIJtr&ll&'elru - llomeopaUu - PtIl'hlIlarIM -

ArttCOll Ce borracha.
4ol......._ • nata obtler1'bcfa .0 NClel11d:rl. "'0-.

JUIZO
1 EM SrFILlS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

1?I!fJl:lar:J
A SlFILIS ATACA TU1)O O ORGANISMO

O Figado, O Baço. o CMação, o Estômago. 08
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreF<
DOS OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

helo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo, Agradavel

corno um licôr
O ELIXIR 914 eSll.l li provado pejo D.N.S.P. como
UUXililH DO tratamento da Sifilis e Reumatismo.

.

dd mel'ffia orIgem
f.l'\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

�()br6 o pr�plir8do ELIXIR A c(lmpo8Iç!o e o sabor a·
,914· devo dizer-lhe!1: 8empre gradavai do ELIXIR .914. re

que o tenbo 6111Wegado, em comeodam-oo como arma de
08 Casos de Indtcaçan aprf - facll manejo para o públ!co
prlada (8ifi1l8 em varIas lie ,no combate á siftllfol, qualldll
suas. manlfestaçõel') 08 re�:ul- de. que frequent�mpnte /l,'

tados têm sido 8!llil;flltorlos, ... rovelto no Ambulatorlo oa

poIs silo rapldos e duravels. MaternIdade de Santa Htula,

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr; Silvestre Pas:sy.

I

Muitc s bonií cccõss e médico gratis
Tud o isto por apenas Cr$ 1,00

I
I.. SRs.DENTISTAS

..
,�' .

.

-, '.' ,
.

.

/1i�
..

·�
.

., I.OL5".,... "

��y �-POS1�:.
. PREÇOS r-tODfCOS
SORTIMENTO INCOMPA�AV[L

�/i(/tITrstA��RE'OS.·
DEPOS'TOmnSET'.TIDENTARIO .

tYmd/Mb."_��2f�
,:SEMINAOtO' 15H35-CAIXA l�f· � PAUlO.

Máquina para Olaria
Cómpra-se, ern

de 1,000 (l

bo rn estado. poro a fabricação
2 000 tijolos por h.or-o e 500
telhos francesas.
Snr. Rosario, Rua Safira, 467
SÃO PAULO.I

Propostas poro

..-

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

As viaqens aéreas depois da guerra
d·', .,-,t

Nova York - (Fnter-Amerí- mum e do pequeno homem de
caua ) - O viajante mais ad- negocias". A viag-em de Nova
mil ador das vias terrestres [1- York ao Hio de .Ianciro, por
ca,'ú, com a

í

magímação aguça- exemplo, durará menos de vin
da com a possibilirlade de rá- te horas, comparada com a

pirlos serviços aéreos. por pre- viagem atual lI.ne é de G6 ho ..

cos baratíssimos, para a Ame- raso O sr. Trillpe fala também{'ieu cio Sul, segundo acaba de no cenário de luxuosos trans
expor o sr. Juan Trippe da portes aéreos de formas aero
Pan-American Airways. É c1inamicas levando tantos pas
mais um antro ângulo de ante- sageiros que as taxas baixarão
cipação aos nossos sonhos de muitíssimo e as viagens aéreas
mundo de após guerra. O pla- entre os dois contí.nentes pas
no prevê confortável viagem sarão a ser cousa. corrtque íra.
aérea para os portos do sul, Isto estimulará relações, para
volor-ando tais locais "dentro nada dizer do turismo.
du alcance do veranista co-

MA(llADO & CIA.
"lqências e Representações em Gera.l

Matriz: Florianópolis
Rua Joâo Pinte. n. 5
Caixa Postal. 37
Filial; Ceesciúrno

Rua. Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais município.

do Estado

EMPREGAD A �•••••••••••D•••e••••••�•••••••••••••••••••••�

1'HE LONDO� & LAN(;,\SIlIRE INSUHAi\"CR

SEGUROS
THE LONDON ASSUltANCE

.

CO;UPANHIA DE SEGUROS "CRUZEmo DO SIJL"
COMPANHl,\ DE SEGUROS "SAGRES"

Representar-ta: L. ALMEIDA
Rua Vida] RItIDOS, li

Preciso. se de uma, que
,aiba' cozinhar, e para ou

tros serviços em casa de
')equena família. Ru o Ví s -

conde de Ouro Preto, 2
20 cindar)

..••• .,••••••••••••••••••0••••••••••••••••••••

Blelclera u�:�d��:�
'o de ocasião. Tratar na

'ua Rio Grande do Sul, lO.
V - 6

Crédito Mútuo Predial
".-...- .......- . ._._-.-..........-_..- .•.-.-...-�

•
-

S
Vendem-se cinco

�çoe ações, de mil cru
,eiras cada uma, da Ciso Na"
cional de Alcalis; e outras cin
co, de 200 cruzeiros cada uma,
ia Ci a de Cimento Portt and
lo Paraná. Tratar com o sr,

:>atrício Borba.

.., Propr etários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 serteles uJensais 4 e 18

10v-8 PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

R
'

dí Vende-se um .

a 10 legítimo Ph l
Iíps Holandês,

S válvulas, ondas curtas, médios e

longas, em perfeito estado de con

servação. Ver e tratar na Rua
Arcipreste Paiva, 5 [Clube dos Fun-
'cionórioa1, das 13 às 18 horas.

3 'J. - 2

•

J•• , lIIJa&:----------_.._IIIDI ... -_-p'�

Empregada !Precisa-se de uma, na rua,

Esteves Júnior, 116. Paga·se Iaem. 5v 3

Romance, Poesia. Religião.. Aviação,
Matemcitico, Física. Química, Geo·
logia, Mim.ralogía, Engenh�ria 7i.
vil, militar e naval, Carpmtaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade Rádio, Máquinas; Mo

tores, Hidrá�lica, Alvenaria, Agri'
�ulturQ, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc. etc.

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

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me·

oores preços s6 na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Tratano. 125 v-2

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
\. \V f�'rz E L INDURTR I A 1.A-.J()lN V II.ALf� (MMCÔ re�I�I.
CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

; S�BÃ���RCtAt
Esp ECIAlIDADE

Ci

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A O IAS�2\'_
.. lI:-\�

mudou-se para
LADO(AO

a

DA

ISCELÂNEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A 5 A I/OSCAR LIMA")

Conhece esta?

Fabricante e distribuidores das afamadas con -

Iecçõ es "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de coserntr-o s , riscados. brins
bons e baratos, algodões, rnor-íns e aviamentos

,

para alfai':ltes. que recebe diretamente das

fó.bricas. A Cdsa "A CAPITAL" chama o atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ_em Florianópolis, - FILIAIS em Blumençau e Lajes •

IVid�s;c"W1
.......� �

IOíl\·f.;WU ItlOS

Festejo hoje seu natalício a erita.
Hilda D'Alascio.

(Galería de Homens
Célebres)

Por ENEVÊ
Samuel Mo+s a que era arrr i

nente pintor antes de inventar
a telegrafia, pediu uma vez a

um rnédrco que fô,;s8 a sua

Completa hOJ' e 5 anos a menina

I co so a-firn-de observar uma das
Maria das Dôres Zommer. suo s p in t u eo s , que re pr-es e r.Lav a

u rn hornem em agonia
-- Ba-n disse Morse, dep:>is

de O doutor e xo rn inc e m
í

n u

c:iosamente o quadro; -- qual é
t\ sua opinião?

..
_ Malária .- respondeu.) rnê :

.i ico,

Hoje t ronscorre o

do sr, Miguel Lupor tc ,

aniversário

DO aiA

o nosso pr-ozudo contet'rôneo sr.

Eurico da Silva Fontes, adiantado
industr'ial, em Gospor-, Íoz anos

hoje.
PRECEITOo

Hoje decorra a natalício do sr .

Jacques Schweidson, esclarecido
comerciante des to praça. projsr ie

tório do grande emp6rio de ele·
gâncias "A Modelar". Inteligente
e afeiçoado, também, às coisas do

espírito, s,s. tem. por vezes, cola
borodo em nossa imprensa, ven+i
Icmdo oportunos p roblernos ,

A inflamação e o oneu r is rriu da

aorta. bem como suas repercus·
"ÕeS sôbre o coração r insuficiência
cardíaca e angina do peito), p o

dem ser cousodcs pela sífilis e são
muito rebeldes ao tratamento

Evite doenças da coração e da
aorta, tratando sua sífilis conve

nientemente e o mais cedo possí
vel. SNES.

o j ovem Haroldo Brasil do Luz,
aluno do Instituto de Educação e

apreciado esportista, faz anos hoje,

IFesteja hoje seu dia natalício o

ar. Heitor Varela, funcionário es

tadual, servirrdo na Coletória de
Florian ópolis
..........................

REPRESENTAÇÕES
A. Garcia aceita para o

Estado de São Pa u lo ,

Com prática e bôas refe
rências. Dá refer ên cia>.
219 rua Hipódromo

SÃO PAULO,o santo do dia

o
Diário Vespertino

Itcdaçâo e OfIcinas à
ma João PInto n.? 13

TeL 10::2 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital :

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Semesr rc
Trinu-x l re

.\-lês
Núnu-ro a vn lsn

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25,00

Os orjginnis, mesmo não puhli
casíos, não serão devolvidos.

Ano

Anútl('in� mediante contrato.

-'A CA.·."' /' ! I
.

:-,. \ I
\ -" .

.

/
'"

r. í', _, '

j
,

"

melhores

I A situacão em
Londres-
Londres, 19 (D. P.) - Em

carta que dirigiu ao major At
tler, líder trabalhista e vice
primeiro ministro, e ao sr. Wíl
Ilnk, ministro, da Saúde, o Par
tido Trabalhista desta capital
se refere à ameaça de fome,
dizendo que nada impedirá a

I
grande maioria dos que deixa
rem Londres de regressar em

Iuturo próximo. Isso significa
ria inevitável superlotação al ..

tamen te perigosa das casas

existentes em condições de se

rem habitadas. Essa carta ex

pressa também receios quanto
aos efeitos sôbre a saúde do

povo, particularmente as crian

ças, e termina fazendo sentir
ao govêruo a necessidade de
revel' a situação em Londres
quanto a êsse aspecto da ques
tão.

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo· nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"'o licença do D. N. 5, P. No 186
�'" • de 26 de Fevereiro 90>"•

lo1.n de 193õ tfiJ" ?'
lho/ 0,002, EucatyplO\ O.

ALVARO

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA
Procure a

[a maior organização no

gl!nero ne.ta capitall

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

..---- I� .

T

l

{

I
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\

�

\'
,

•

I
(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR

o ESTADO-Quarta.fetra, 20 cte Setembro de 1944 5

..____----_.-----------------------------------------------------
M É.D ICO

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ,1Ie Aperrelsoamento e Longa Prâtíea no Rio de Janeiro
Wl'(lIU 1:I''''S - PeJa manbA: diariamente daa IO,30õa12 h., à tarde excep to 0.0.

..bàGOII. da. (G.:lO la 18 bora" - CONSULTóRIO: Rua JoJIo Pmto .. 7. lIOf.rado -

"ou,,: 1.4111 - Ke8ltlêncta: Rua PrMtdeJIt� Coatlnho. ,a.

DR. SETTE GUSMÃO
CllEPE nos S�:RY1ÇOS DE TISTOLOCIA DO CEl\'rFW DE SA(:1)f) E DO

HOSPI'T',\L "NgrUW HA:I�OS".
Curso <10 :ljlf'l'fCiç0:lIl1.enlo no Hospital SÜ(\ Luiz ç;Ql1Z:1!,!<L de 5:10 Paulo - l�x-e�ln·
gh_írjo do Ln st.It.u to "Clemente Ferreira", r.e São Paulo _- Ex-nH�diço intt'I'no do

SanEI tório de San tos, em Campos do JOl"C15.o.
CLíVfC' ..\ GI,;rUL - DLtGNó8TH'O J'G]i]('O('f; �, 'l'R.\T.\�UJK1'O J�f;PECIALI:r.AOO

nAS J)OB�ÇAS no ,\Pflllf.IJllO rmSI'JUATómo.
CONSUI.TAS: Df àriarrren te , elas ;l it;; G 110m,. rONSUL1'óIUO: nua vn or �rei!'l'les, l,�

UESIDíci\CIA: Jt ua Ene\'c:; .Iún íor. l35 - 'I'e l. 74:!,
_._--._-----------

MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meolclna da Universidade do Braaü)

�·tJ:\t"nU> do Servtço d� Clfn íca Médica dn Prorassur Osvajdo Ollveu'a. mécnco 0:1<

Departamento de Saúde
('1.1:'1/ ICA M IllUJr.A - )lol6stlaft intRnas de adultos e crlau..,..... CONSUllJ'ORIO

• KICMIIIIl:NI;r.;\, KUII J<'eJl[� Sclnnldt II 311 - 'fel. 812. CC)j\;Sl'LTAS -- I'», 111 A. I�

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS. NARIZ, GARGANTA

��lIp�clIIHsla, assistente do Professor Sanson do R·i., de Janeiro.

CONSULTãS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 115 fi.
Rua Vitor Meirelêa, 24. Forre 1447

DR. ARMANDO VAI�RIO DE ASSIS
DOI' S�rv:ç"s de Cliníca Infantil da Assistência Municipal .. B'"'1pltlt:

de Caridade
CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CO)\Slll/J'(>f-lIO: I{na !'lImes Macbado, 1 (I<�(lifício S. }i'l'ancls('o), fOI... l.4·H
Consultas das 10 as 12 e das 14 às 15 noras

H ESTDE!'\CIA: Hua Marccha I Guilherme, 5. Fone 71\:1
CLINICA DE OLHOS - ouvmos - NARIZ - GAHGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SífHri.s do Cent.ro 1e Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS -- AFECÇõES UnO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTJlA-VlOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Feline Schrnídt, 46
RES.: fi. Joinvile, 4i - FONE 1648

DR. SoAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Narriz - Gargan1a.
Dijiloma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTüRIO - Felipe Schmirlt, 8. Das 14 às 18 horas. F01le 12iíH.
HESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUlWI.'\ G.ERAL • AVl'A cnmlWIA - lUOJil�lSTIAS DE SE?iRORMI - J',\RTOS

FOI'IlWc!O pela Facuddade de Medicina (Ia Un.iveraídade de São Pauto, onde foi
lI.s�isft,,,te por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia NNO.
Clrul'gia do estômago e vias biliares. tntcsunos delgado e grosso, tiróide. rtns,

préstata bex íga, útero, ovár-ios e trompas. Varjcocele, nídrocele, varizes e' hérnia
.

CONSULTAS:
das 2 ils ii noras, à Rua Felipe Schrnldt , 21 (altos da Casa Paraíso). Tel, 1.598.

RESlb'E:NCIA: RJUa Esteves Júnior, 179; Tel, M754

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela UnlyerSldade de Genebr.
,Com prática nos nospttaíe ew:-opeUII

Clln1ca médica em geral, pediatria, doen

cu do slB�ma nervoso. aparelhO gen.tto
urtn.rlo do homem e da mulher

.

áMlllte. T6cnJco: DR. PAULO TAVABJC8
Curto de Rad!ologlA Cllnica com o dr.

AIlanoe! de Abreu Campanarío (Slo Pau·
'01. gllpeda1!zado em H1g1enl! e Ballde

P\lb.Uea. pela Unlnrllidade do W<I de Ja·
neíro. � Gabinete de Ralo X - Electro
ear<dlogrstll1 cüníca - MetabollllIllO ba·
"J - Soudagem Duodenal - Gabinete
de flaloterapla - Laboratório de m1CrO.
copIa e' áoállsp cnntca. - Rua Fernando
Ifll.chado. 8. F'on-e 1:19õ. - FlorlallópnUa.

i

DR. SAULO RAMOS
lC.peclaUa.Jo "Dl mol68t1.. Oe -.bar.. -

P.arw..

" LT'" li IRUiW lA ABDOM.ll'fAL: eIIf6.

II1al'0. "\Mlmlla, �tero, oVirlO!l, apllndlee.
llllOor..... ere, _. mRUnOlA PLASTICA
00 PlI:tUNIIJO - Hérnlu. hldrocele, Y&

I'1cocele. l'r&lÚJ!Jlont.o &em dor e 4'perao;l{)
Ce B�morroldee e .arlse.l - Ji'racturu!

"li_rei..... de 1r&!IOo O�ra au. lIu.pltaU
de "Joriu6pollL

....ça "�tr. ti OUTelra, U • .l'o.e, t.....
H';rArlo: I,.. H" 1. bor... 4bu1a:aaeat..

DR. AUREUO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA,

Concor,"a hoje ao grande
Concurso da Vitória

FONTOL

ATENÇÃO! Todos os qur acertarem a data exata entrarão
em concurso, lendo. porêm, prioridade na distribuição dos prê
mios os que remeterem seus palpites com maior antecedência.

l.o-FONTOL di�tribuirá 108 prê
mios num total de 50 mil cruzei

ros. sendo o 1.0 de 20 mil cruzei

ros, o 2.0 de 10 mil cruzeiros, o

3.0 de 5 mil cruzeiros, 5 prêmios
de mil cruzeiros e, ainda mais,
106 prêmíos de 100 cruzeiros.

2.0-Qualquer pessôa poderá can

didatar-se ao concurso, concorren

do quantas vezes qUiZC1·. Para isto,
basta acompanhar cada palpite de

um envólucro vazio de FONTOL,
indicando o nome e a residência.

�.peclaU8ta "Ui Dú"uç"" de �IlUO'

"as - Viae Ur-ínàrtas.
Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras> com o

Professor Moraes de Barro-s. da I.<�a·
cu ldade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, rnédíco e

cn-úrg íco, das aí'eoçóes do aparélho
!5enítal feminino (Utero, ovâr íos,
trompas. etc.).
Cura radical das Inflarnsçõea do.

anexos (Ovários, trompas) , sem ope
ração). Tratamento de todos os dts
cúrbíos da menstruacão e da Il8terl.ll
uade,

Tratamento moderno da blenorra

gia "Jrl!!Ía e erõníca, em ambos os

sexos, por processos modernos BQb
coutrôle endoscripíco - Ul'etrollcopla
- e de Iaboratór-to.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12
noras e das 2 às 15.
Consultório - Rua Tlradente. a,

Fone: 1.663.
Hest dêDr' la

(Sobrado).
Rua Ttl'sne.nt.es 7

�.o -OS candidatos poderão reme

ter os seus votos para qualquer
jornal ou estação de rádio que es

tiver noticiando o concurso.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÁO

CInU'", • Ortopedla. Clúllea .. CIJ'lU'J(1..
40 tora.. rartoa • 4oellt_ de ..,Ilhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
rlamente das 16 b 17 boru. RESro�N·
'lA: .titniNln'••U.. IIn. Stl. ,"oJa 161.

DR. REMIGIO

I

4.0 - Sàmen te serão válidos os vo

tos que chegarem até 24 horas

antes do comunicado oficial do

Q. G. Aliado. noticiando a entra

da das forças aliadas em Berlim.

5.0 - Os prêmios serão distribui
dos entre os concurrentes que ti

verem acertado a data exata e,
na falta dêstes, a05 que mais se

aproximarem, sendo entregues
mediante prova de identidade.

6.0- 24 hora após o comunicada
oficial da entrada dos Aliados em

Berlim, será fixado o dia e hora

em que se procederá públicamen
te a distribuícão dos prêmios, no
auditório da Rádio Cultura.

Um produto' do ; �n5t�tutC{M,i(di'céllnenfa :'F�.nto,ura S. A.
Standard Propagando

Decaiu em julho a
Médico '- Cirurrião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Uiagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar. ÚICe.I·:l9 gástricas e duo
denais. cânce.r do estômago, afe
ÇÔf'! da� vias biliares. rinll. etc
ApfiC'!I o Pneumo-tor:ll( IlrtirÍl�ja.l D N' ,

(lHra () tratameDto da Tuberculose r. ewton d Avlla
1'1I11U"n>lr - Tratamentos modero .Operações -. Vias Ur.inario8·· Doen·

lH)� -e e (lC"lZc., desta moléstia ças dos intestinos. réto II anua

Cornfllt'lo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da
rnrlli('l!: Onli.<l3 curta, e ultra-cur- colite amebiana.
t/;l�, Ha;n, Inh'3-Vermelho, e Rai0s naioterapiu'- Infra·yermelho.
Ultra Violeta. Iofrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28.
ConNllltório: Rua Deodoro, 3 Atende diariamente à. 11.30 h •. II,

esquina Felipe Schmidt- <'I tarde, da.t 16 h•. em diante
PU V h 12 hra., e da!! 14· b 17 b.,.. Resid: Vidol Ramo_, 66

l)letllne 1.f7i fane 1061.
--o

CLtNICA )[�DICA
Moléll'1:11l.8 tnternag. de Senhora. _ CM·

,nçu em. Genl. CONSULTORlO: Rua
r"lIpe &I:lmldt - tl;dl!lclo Am� Neto.
"on" 1�92. 9 ã. 12 e 14 is 17 boru. 'R,E.

SlDJIlNCl.A: , Larç;o Benjamin
Constante, 3

prodvção IGRATISI
I Quer receb&l' ótime s1,1l'pt'eIlG,

que o fará. feliz e Ih. N1'CÍ
de valiosa utilidade!? EIfC1'fWG,

I·
a: Soar.e., �i.xp �Q,_atc1, 64.

,.•• Niterol. E. DO'RIO.

Nova York _.- (lnter-Ameri
ca.na.) - A produção de papel
ele imprensa, na América do
Norte, no mês de julho, foi de
826.083 tonelad,as, represen
tando uma l'educão de 28.875
,toneladas, com r:ela,ção a igual
pel'Íodo do ano passado. Hou
ve apenas um dia de tl'abalho
a meno,g nesse mês do que l1á
11111 ano. Os e,mbarques de ju
lho, num total Ide 380.778 tone
ladas, foram superiores à ,pro
dução, resultando numa nova.

tl:'rd'Uçã-o qO� �stoquelil,
�� . ',.� ., -

As fábJ'íeas oan,adenses pro
duziram 244.406 toneladas e

exportaram 249.979.
Nos Estados Unidos, a pro�

dncão foi de 59.875 toneladas
e os embarques foram de ....
r;9.94G. A Terra Nova produziu
21.802 toneladas, com embar
ques num total de 29.979.

Os estoques em fins de ju
lho eram de 117.135 toneladas,
em comparação com 130.956
em 30 de junho de 1944, e
116.728 em fins de julho do
�1l0 paQ�llidp.

Manoel Cunha e Senhor..
participam oos porent.. e

pessoatl amiga. o nCllCimanto
d. leu filho

NEWTON,
ocorrido a 11 dht. ma•.

Fpoli•. , 14·9.1944.

." _,"
Jf
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de

o jornalista Barreto Leite norte-americanos, cooperando talha da Europa, da velha

EU-I retil'::"m-se,
resistindo e111

. d:e- la bateria de 105. Foi 11111 tiro

Filho, enviado especial dos para restabelecer no mundo a I rapa guerr-eira. Do outro lado, terminados pontos cruciais, de rcgulagcm: mas, com êle,
Diários Associados ao teatro Iiberdade, a justiça e o direito" I dentro das trevas da noite, onde têm naturalmente diante marcou-se o início do nosso fa

de operações no Mediterrâneo, - disse-me o general Zenóbío] achava-se o mais duro e o mais de si unidades veteranas brl- go contra as posições inimigas.
enviou, a 16 do corrente, pela da Costa, quando o encontrei terrível inimigo que já desa- tânicas e norte-americanas. A infa.wbal'Ja continuava a p1'O

radíotelegraf'la, 'uma reporta- percorrendo' a frente. E, de ta- fiou a espécie humana na sua "No seu primeiro lance de gredir. Três linhas de objetí
gem notável sôbre o batismo to, bastava. observar a fisiono- milenar aspiração de Iíberda- sete quilômetros, não encon- vos tinham sido prescritas pc
d0 fogo da Fôrça Expedícíoná- mia desses soldados para com- de. traram efetivamente. resístêu- 10 general Zen óbío. Neste prí
ria Brasileira. Tão grandemen- preender que êles esta vam vi- "Antes de a substituição ser da __ traço característico da metro (lia, ocupou também uma

te nos emocionou ela, que não vendo um dos seus grandes feita, escalão por escalão, pos- habilidade com que foram en- quarta, que lhe tinha sido as-

resistimos ao desejo, data ve- dias .. , to por posto, os oficiais brasi- gajados. Assim. quando os pri- sinalada como devendo SUl'

uh}. de passar para as nossas
"

'
Ieíros entretiveram uma série meiros choques viessem, _ os atingida. se possível.

colunas os seguintes tópicos: .AS 19 h.oras de onter:1, no�- de conferências com aqueles choques que êles já sabem o,n- "Falei com todos quantos
".A Fôrça Expedicionária sa Infantaria e nossa art.ilharta a quem iam substituir, e realí- de vão encontrar _ os nossos

encontrei. F'alei com chefes €,

hrastleíra entrou em acão à 'chegaram aos pontos de que zararn minuciosos reconheci- naturalmente, com soldados.
, soldados já estariam tamilta-

noite passada (15 de setembro) d.eYeriam avançar para as.' po- mentos do terreno. Assim, as- .

1 Iíd d d
. "O general Mascareuhas de

-

f O f d rrzauos com a rea '1 a e a prr-
e progrediu sôbre uma protun-] SlÇOCS de ogo. p.razo ixa o sumiram a responsabtlidade da .

Ií 1 Moraes empregou igualmente

I t 1 1 t
meira 111 la. .

diriade de sete quilômetros, an- para seu es a rciecimen o, em sua posição perfeitamente se- grande parte de seu dia per-cor-
tes de completadas às 24 horas linha ia até: meia noite. As .. guros dela. À meia noite, 00-

,. As 14,22, exatamente, a ar- rendo as linhas. 1� um general
iniciais do seu engajamento. � 22.45 os norte-americanos se meçou a progressão. Não deve- ttlharía brasileira fez sentir a carinhoso com seus homens e

"Hoje é um dos maiores dias' tinham deslisado para a reta- mos exagerar o valor do ter- sua voz no campo de batalha decidido a participar de sua.

para nós, soldados do Brasil, guarda, e os braslleiros

ocupa-I' nobr ganho.
Premidos pela ma- italiano. Os primeiros dispa- sorte. Ninguem melhor do que

que estamos, lado a lado com vam os seus lugares, pela prt- nobra conjunta do Oitavo e do J'�S_ fOl:a�l .comandados pelo ca-I êle compreende esta uecessída
os n08S(;S amigos e aliados me ira vez. numa fre.nte de ba- Quinto Exércitos, os alemães pttáo Már-io Lobato Vale, ela de da guerra moderna".

Tropas da frente
russa
Frente rranco-alemão, 20

(U. P.) - Entre as. tropas com

que os nazistas trataram infru
tiferamente de selar a brecha
principal aberta pelos norte
americanos, no duplo cinturão
de fortificações da Linha Sieg-

BRUXELAS, 19 (U. P.) -- Outro parlamento reuniu-se fried. contam-se as das novas

boje. mas, êste, em público, com toda solenidade e intenso [ú- divis'õ'es formuladas pelas tro
bílo ela população: o bêlga. Depois duma interrupção de quatro pas que antes estavam em ação
anos, provocada pela ocupação nazista, os representamtes eleí-

\
na trenre russa.

tos do l)OVO belga deputados 'e senadores reuniram-se no velho I ------------
•. Palais de la Natiom ", em Bruxelas, para ouvir o relatório do lOS grais. Bor .

prirnelro ministro Pierlot, que expôs das atividades governa- Rokossowky
mentais durante o exílio. I Moscou, 20 (U. P.) - O ge
_____ - _ • -._-�-�..................._�...,._,._,._....,.-..

: neral Bor, comandante em

chefe do Exército polonês, que Iestá lutando dentro de Varsó
via, revelou que a cooperação
operacional foi agora estabe
.lecida entre o seu Quartel Ge-
lneral e o de Rokossovsky. A I
artilharia russa e a aviação i
estão bombardeando as posí-.
ções germânicas dentro da ci-'
dade. Além disso, a Fôrca Aé-'
rea Russa está lançando dia-
riamente armas e abasteci
mentos destinados aos patríó-
tas poloneses. t

Florianõpolis, 20 de Se'em�ro de 1944

Reabriu-se o Parlanlento .Belga

J. COSTA MIELLMANN de vez em quando, com novas idéias e novos planos, a propaganda
de SUíl firma, para que os bons negócios continuem aparecendo.Civil)

de Constrovão
Projetas, Orçamentos, Adminidração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

, (Engenheiro
Escritório Técnico

- I..Imi;l

(,ln1 ::t.111ii :;==:'V�.
- oferece aos seus clientes
propaganda sempre diferent� e moderna _I """(1í''''���.1o!ii�$It\,l'Ii��';;",,,,. (\

Rua Trajano 33 • 50!'.:__:::_! L O R I A N Ó P O L I s
Propaganda ilustrada em [ornais :

DESENHOS - TEXTOS - CLICHÊS
CARTAZE�OLHETOS

•

A conquista' de I
A importância

Walk
. .,.......,��

Moscou, 20 (D. P.) Sur- dos daoos Casamentos de
,gem os primeiros

.

resultados Bucareste, 20 (U. P.) - O oficiais americanos
da nova ofensiva que os russos chefe da delegação rumena pa- Recife, 20 (E.) _ A repor
desencadearam no Báltico .. ra o armistício, BT. Patrascano, tagem do "Diário de Pernam ..

Acaba de anunciar o marechal manifestou que a amizade sín- buco" esteve em dois cartó
Stalin que os soviéticos pertu- cera com a União Soviética é rios de registo de casamentos
rararn as defesas alemãs, con- a base essencial para a segu- da cidade ,e conseguiu anotar
quietando em seguida a cidade rança rUI;1e�a, acrescentando perto de quarenta casamen
de Valga (Walk), grande en- que o exercito rumeno, com a' tos de norte-americanos com
truncamento ferroviário, que direção de Antonescu, causou moças brasileiras realizados
fora até então um dos princí- danos ao território soviético no Recife, em 1943 e 1944. A
pais baluartes alemães na Es- no valor ele. Ul� bilhão e qui- Iísta parece que não vai parar
tônia meridional. Vinte e dois nhentos milhões de dólares, nesse número, pois são mui-
generais tomaram parte nesta sem imcluir delitos não milita- tos os noivados florescendo en- E' doperação, sob o comando de res. tre senhoritas de todas as nos- pO ero! a a

Maslenikov.
11 t L· h

sas classes sociais e civís e

I
artilharia

O
•

ti I \10n ra a 10 a milita;res estadunidenses. o
arml$ C O

•• casamento em apreço é

reali-I·
FI'ente franco-alemã, 20 CO.

russo-flnês Siegfried zad� con: .a mesma doc�n:en- P.), -'_Cm dos ,al�os oficiais do

.., .•

j taçao eXlgIda a�s. brasll�ll'03, PI'lmell'� !DxerCIto dedaTou
f.!Jstoco11110, 20 \U. P.) -'. Londres, 20 (U. P.) - A 11-! sendo que aos mIlItares e ne- que há smalS de que os alemães

Não fotam ainda oficialmente! nha Siegfried continua sob I eessária líeença dos superio- estão com falta de tTopas de
divulgados os têrmos do al'mis- incessante canhoneio do pri-! res. Panl que o enla;ce goze de tRuIrS e de artilharia, mas

tido fiI_l0-rllsso. N,ã? obstante, meir� e Terceiro Exércit-o.s II direitos p�rante, as le�s düs" .concordou em. que a artilha
fonte dIgna de c:rédIto, de Es- amerlcanos, de um ponto do Estados Umdos, e preCISO q1..1.e

I
na nazista era a mais poten

t(�co1l110, adianta que a Finlân-I Luxemburg'o até Aix-la-Cha- I seja feito o s�u registo no con- te

en(;Ol1t.r�da desde os desem-
dIa se compromete a arrendar pelle, par<a o sul. Informa re-I sulado amencano. barques 11 a NOI'mâm,dia·'.
por 50 anos a ilha de Porkala

I cente despacho da frente que
.

------------__

r�::��;�����?��f:'�J��1�����Jlf�ltlI 'IE:Tlla11,>,111municações fluviais, ferl'oviá- Mais adiante, encontra-se Aix-

��i�?t��1i���]�j��i�]�����:�� M' IMR_I_�_I{:i� rir:: f�O]R.R

�������������������

Armas secretas 1iPara ú norte
Lond�es, 20 . U P- Prisioneiros

alemães do léste da Franca infor· R O
mara.m que Hitler visito�, na

ú

l- Lama, 2 (U. P.) - As tro-

timo semana. os setores de Metz pas brasileiras do Quinto Exer
e Nanci, incitando os defensores cito. ,prossegumTI em seu avanr
desses praças a resistirem por mais ÇO rumo ao norte.
10 dias, no mínimo, oois dentro ,.__w-...-_ .... .........-.".___",_

dêsse prazo seriam postos em ação.
novas armas secretas. que decídí- Capitão Hlsiérlc (. Branco
rão a vitória. Acha-se nesta capital o nosso

conterrélneo sr. capitão Elisiário
Camargo Branco. distinto gene(l"
logista.

filjOHIIII:tilfi11lmdÉ MAlS QPK Ull
NOME, ]i UM
IJI)(BOLOI
---

PODEROSO A.UXI-
LLlR NO TRATA.

!lENTO DA

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaBELUDO.
:�õ�ko' "é.;.i;PIt''':.�
líoli. E�ê:f�t_i4,ÇY�
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