
o oaoa,.�ja� 4e -róq.uio
tONDRES, 21 (U. P.) _. A EMISSORA DE TÓQUIO PROPALOU HOJE ALARMANTE INFORMAÇÃO, QUANDO O LOCUTOR
NIPüNI{:O, EM SEU CACAREJAR, EXCLAMOU: "A SITUAÇÃO É DE EXTRF:MA {;RAVIDADE. ESTÁ POR HORAS A INVA-

SÃO DAS .-'ILIPINAS".

"1

,-�-------------� ----

Portugal e o

Japão !Estocolmo, 20 (U, P,) -- A,
agência nazista DNB transmi-Itiu o seguinte informe de Tó
quio: "Em entrevista com cor-I
respondentes da imprensa, um Iporta-voz do Ministério das Iee
lações Exteriores hoje desmen-
tiu o boato de que portUgal!pretenderia romper relações
com o Japão e mandar 10.000 I
homens de suas tropas, pre-rsentemente estacionados na

Austrália, para o Timor.

Passaram agora à
defensiva
Moscou, 21 (U. P.) - Após

enormes perdas os alemães
suspenderam suas operações e

ofensivas na frente Yelgavia e

passaram à defensiva, Essa
frente é de importância vital,
determinando a sorte próxima
dos Estados Bálticos. As bata
lhas na Yelgavia vêm sendo de
ferocidade extrema, tendo os

alemães perdido, em dois dias,
em 85 encontros separados,
165 caças,

o
n MAIS AN'I'IGO DU.RIO DE SA.NTA CATARINA

Proprietário e Diretor-,erente - AiTINO FLORES

I , H. 9212florlanópo!ls-Quinta.feira, 21 de Setembro de 1 �lt4Ano XXX

o ,capitão Mário Lob�to Vale IHA HOLANDA IQu�J��2� (AaN�ab�!�a'h� dees�p!!roanÇ�1��:i�
lUO, 21 (A. N.) ._- O capitão Már-ío 'Lobato Vale, que tele-! Londres, 20 (U. P.) - Na Cie que, apesar da intensiva campanha da policia, a. especula

gl'all.la� da It�lia iudicam ��omo, Lendo sido o pr.imeiro_ Ofic�all' Holanda, a d(��.de de Eídhon- ção, aJí, não tem limites. Ainda ontem, foram presos 12 nego
braslleuo a disparar a art.ílharla contra os naz istas, e muito ven acha-se f'irmemente em ciau tes. E o que é de assimalar, dêsses, a manoria éra de açou
jovem ainda, contando :30 anos o tendo sido feito oficial ern j poder dos aliados. Formações gueiros e leiteiros. Os açougueiros vendiam carne além dos
2G de janeiro de ] 934. Desde logo se especializou na Arma de I blindadas chegaram também preços da tabela, com pêso roubado, e um deles chegou ao sub
Artilharia, servindo no Rio na Pi-imeira Bateria lndependente. a Nijmegen, onde se estão _tra- trair, elo pêso de um quilo, 400 gramas.
Ao organizar-se a FEB, teve papel destacado �, sempre foi apre- vando combates de rua. Esse - o -----------------

cíado pela sua técnica e decisão, assalto oomt.ra Nijmegen re-

presenta uma investida de qua- Está na hora !.e.
si 65 krns. cobertos com rapi
dez mcrível pelos tanques alia
dos.

(Salvai as
ortanclnhest-furiosos contra-ataques nazís

. Londres, 21 (U, P.) -- Informam do Q. G. Aliados que os

americanos ainda lutam no interior de Stolberg, Os alemães
defendem casa por casa de Stolberg, com a mesma tenacidade
empregada em Cassino, Nesse mesmo setor. onde figura como

principal objetivo Aix-la-Chapelie, os alemães precipitam-se
sôbre as linhas aliadas em furiosos contra-ataques, empregan
do lança-chamas e tôda a sorte de modernos engenhos milita
res, em desesperado esfôrço para deter os dois grandes exerci-

u
tos americanos, Aaschen (Aix-la-Chapelle) está sendo cuida
dosamente destruída pelos batalhões alemães de demoliçao,
sinal de que não tardará a ser abandonada pela guarnição na

zista. Não obstante, foi observada a chegada à linha de fren
te de novos refôrços alemães, donde se deduz que está Hitler

disposto a não economizar recursos para a defesa das mura

lhas ocidentais da Alemanha,

Londres, 21 (U. P.) - O rá
dio italiano, controlado pelos
aliados, irradiou uma mensa- ESTOCOLMO (Via Aérea):

A' d 21 (U B) gem especial do Estado Maior - A organização sueca "Sal-Q. G. lia o, .' .r ,

d 1 Ali d d" id
. ..

h" 1 bTropas de terra aliadas, em o genera exan er, mgi a vai as criancmrras ce e rou

acão na Holanda, estabelece- a�s p�triotas d�s Alpe� seten- recentemente sua r eu n i ã o

ram contacto ontem com ou- tríonaís, dando u�struçoes pa- a!l�al, em Estocarmo, seu rela

tras formações aéro transpor- ra que ata9-uem}medu�.taI?en- t?no demon�trou que s� ha

tadas. Eindoven está em nosso t� os ale�aes. A Atacai, ame- viam conseguido, po.r meio �e
poder e nossas unidades blin- díata � sl:nu�taneam�nte, pa- co!etas, em !943, mans de 7 mi

dadas avancaram 64 kms. _
ra � hbAertaçao do Pl€mon�� e lhoes d� coro� (-o:S. 1.75.0.0.0..0.),

anuncia o comunicado oficial Itália to_?a. Po�de. pl3:ra fora e essa ímportâncía havia SIdo

liado os alemaes, e enminai os tas- empregada para sustentar uns
anaco.

cistas" _ diz a mensagem. 20.00.0 afilhados noruegueses,
Q. G. Aliado. 20. (U. P.) E t h.....

finlandeses e belgas e para au-

"P r os s e g u e rapidamente o S es sen .....res xiliar de diversas outras manei-

avanço das fôrças aliadas na almirantes... ras as crianças necessitadas,
Holanda" - anuncia o cómu- Londres, 21 (U. P,) - .Se- nos países europeus assolados
nicado de Eisenhower. aundo a rádio de Par ís, o mi- pela guerra. A referida organí

�ist]'O da Marmha ordenou a zação também presta auxílio,
pnsao de 5 almirantes, que em considerável extensão, às

d0sempenharam papel de des- crianças pobres suecas e aos

taque durante o regime de Vi- refugiados estrangeiros na Sué
chí. São êles os almirantes Es- cia.

tàva, Robert, Platon, Abrial e -4--B------d---Aupham. Outros sete almn'an- I· atalhão e
tes foram demitidos e ma.s

Ccinco transferidos para a reser- avadores
va. São convidadas a compare-

cer, com a possível urgência, à
I Tesouraria do 14° B. C" das
seguintes pessoas: José Kiel-'
bovicz, Virgínia de Sousa Coe
lho, Olga Gevaerd Pereira, Edi
te Siveira de Sousa Gondim,
Augusta Pereira de Sousa, Ar
gentina Pereira de Sousa, Ma
ria das Dôres Raulino, Antô
nia José Cídral, Serapião Vas
ques, Maria Bernardina Gar
cia, Nilse Maria da Silveira,
Leatrice Moellmann Klappoth
e Avelino de Abreu Quint.

Tanques contra'
tanques!
Com o Terceiro Exército

Norte-Americano, 21 (U. P.) -
Poderosas formacões de tan
ques alemães e americanos tra-'
vam violentíssimos combates
no limite da França, junto à

ESTUD ANTES R I
-

ed
fronteira alemã. O contacto11 e açoes rompI as das duas unidades inimi�sdtosl�7)�;���n;\t1�1:' �;2d:� ��'ol���aa�����:�l�� (��le���Õ�� �i��� EXECUTADOS 1 Estocolmo, 20. (U. P.) - O deu-se ,pert? de Chateau-Sa!l-

-

r g'ovêrno finlandês rompeu re- nes, a nordeste de Nancy. Nao
'Prosseguem. Os norte-am.eriea.nos al'l'emeteram até chegar a Lomlrf's, setembro ( ntel'a-

I
-

1 menos violento é o combate
'" 1 1 N d acoes diplomáticas e consu a- -UIll pon.to distante 5 kms, de .I! il'enzuo a, onde dliM importan- 'iae O' - 11l1lerOSOS estu wn -

1'e.s com a Húmgria, Croácia e em
.
que estao e!l1penha�ostes rodovias se ftindem tomam rUl1lo norte a,través dos Apeni- jes dI" Ciências Sociais, que es-

Eslováquia _ informa-se aqui. am,encanos � aIemaes ,no .fi-
nos. Uma dessas estradas tem direção Bolonha e fica predsa- tudavall1 na UnivPl'pidadl:: Po- terlor da proprra Chateau Sa-
l1le'nte 40 Juns. a norte de Firenznola. Os soldados do Quinto pular de Var:"óvia, foram con-

Terror alema-o Unes.
mxércHo obtiveram êsses êxitos apófl dominar três elevações. denadns à morte e executados ------------

0_-
,.

SS·U O CO a do , ;��J�:v��!�l���ãfl�fl��l�i�Jo ��e�:��� Londres, setembro (Intera- A luta em solo
paranolco a Ulnl m n •

lame11to� nazi'lias que pl'oi- liado): - Segunrlo as últimas

flen.landeASnotícias recebidas da Polônia,
I,ONDRES :H (Co }'.) - Oe Yirg'il T)Índdey. - 'Foi l'eve- bem, aos poloneses, o acess? a

c€rc'a de 7.000 poloneses, ho- L d 20 (U P). .'.. '

.' , '. todo e qualquer curso superIor. on res, .,......._ A

lnilt (IIH' �:tlel' 1\"SlITIlIU �I ('Oma;H!O un,s /orc:ní,Jlllzlstr,./!lI .h3. Teve à mesma sorte que aque-
l11ens lllulheres e crian2as, fo- DNB anunciou que o �1to ("0-

t.'I·11111 dI! " emal� }13, l��P('lf:"a�miNl e (PUln( o ll,S. o1'<:3s 11'1 IlUll�I1S les estudantes o pI'ofef4sor Opi- l;alI�l mortos pelos alemaes nos ':mandn do exéreito �1pinc al('-
i 1I11f111('lIl.m. a . lU lil, ,�l�r' rIe(, nuUHt mUHO)lH (iUe s(' ),�IJ na :.m:ki. ,u tllllOS quatro meses, execut�- rnão informou que tropas ale ..

!lUS. ])1'oxmntludes tltl �IJm(,�PII. J)espa��JlOs <'Iw�'ndos da f1'eutt'l'
.

, .

dos nus ruas e n�s praças, a tl-I?11às e rU8sas cruzaram as fron-
md!('a lU ({lIÜ I1S tl'OllaS,lllemltlo!, com lluHhlldes hh!ulnt]as p:l1Izel',

.

Os tecidos �dqultldos na LO-I tulo .de repreSália. �elos atos fte iras da Fi'nJândia, aeresceD

(·st:a.o sel)(lo.Ja�lC;a!las a ]lltn eD?- (·()ll.tra-�taflues !llcessautes, 08 Ja das Casem:ras, na rua Co�s. �(� s:=tbotagem dir,�gldos p�l().1 tando que o extremo norte da
'lual!,; ,'('m d!mmll11Hl0 de y.e}(){'l(lnde. () a Hlll�() llhntlo, mas, ('us-llMafra, .S-A,. te.m como g��antla li\: oV!1l1ento Polones d_: reSU3- frente de batalha foi "t.l'ansfe�
�a aos ale)uues pel'd,IlS trelnen(l�s. .

.a �ual�d.ade � a dUl'llbllldade, i�nnHl �(Jntt'a os alema�$, I,!'ido parp, o soIs> finlandês '.'

�
f

o ormísticío finlandês
Helsinki, 20 (U. P.) - A reação da imprensa finlandesa a

propósito do armistício com a E').ssia pode ser resumida da Londres. 21 (SIH) - O Pri

seguinte maneira: "Os encargos que se nos impuseram são pe- 'melro Min istro Holamdês, sr.

fiados, por'm devemos procurar suportá-los com paciência e Pleter Gprbrandy, anunciou
lealdade", O jornal Usi Suomi diz: "Há poucas provas de espí- que as fôrças aliadas já ope
rito conciliatório, que esperavamos poder encontrar. O do- rain nos Países-Baixos. Ger
cumento, que acaba de ser assinado, não somente desmembra brandy fez a importante reve

nosso .país geogràrícarnente e etnogràficamente, como tam- lação através da estação livre
bém nos despoja de parte essencial de bases da nossa existên- /IOrange ", declarando textual
cia econômica, Porém, depois que a paz fôr firmada, devemos mente: "Compatriotas, Agora
cumprir até as condições mais severas com lealdade". que os exércitos aliados, em

seu irresistível avanço, cruza

« recuar :) ram as fronteiras da Holanda,
. }.

desejo transmitir, em nome de
todos vós, . os votos de boas
vindas :.1 todos os nossos alia
dos, em solo da pátria".

o extermínio de
intelectuais

( Encurtar » significa
';\lOSCOU, 21 (U. P.) - Importante "êxito ,. foi colhido pe

las armas alemãs, ao cabo de 5 dias de Lutas na frente do Bál
tico, ID, pelo menos, o que afirma a rádio de Berlim. Aliás, logo
u seguir, explica que "para aproveitar o terreno e poupar re
servas, o alto comando alemão levou agora a efeito um encur

tamento das suas linhas", - o que é elegante maneira de di
zer que tiveram de recuar .. , Na verdade embora lutassem e

com grande emprêgo de tanques e al'tt:ilharia, ao longo de toda
L extensa frente,. os alemães estão retroC'edendo, continuamen
te, sob a pressão ela ofensiva russa. Três e�ércitoB, com um to
tal de quasi um milhão de homens, romperam as defesas na

zistas e pI'àtiçamemrte fecharam a armadilha sôbre algumas de
zenas de milhares de nazi.s-tas do Estado !l-O Báltico, Um despa
cho aquí recebido afirma que 0'5 soklados russos já estão à vis
ta de Riga. Patrulhas l'ussas atravessaram, tõda a noite, a fron
teira da. Prússia Oriental, para fazer llrlsioneiros alemães que
são cuid-adosamente inqneridos.

Londres, setembro (ln tera
�iado): - Inrorrnações aqui
divulgadas afirmam que os co

mandantes dos campos de com

contração, em que haja polone
ses, receberam ordens para, no
caso de serem forçados a eva

cuá-los, embora precipitada
mente, em virtude dos ataques
::;,liaclos, fuzil uem, antes da
1 etirada, todos os membros
pel'tencentés às classes intelef'
tuais polonesas. As ordens
rmiticlas pelai". autoridades na

zistas vizal1l, cxclusivament.ü,
t'xt(�r!1lin', ar o espírito culto d;:,>
Polônia com essas medidas

Dr� Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe 8ch·
midt, 21 [altos da Casa Pa
raíao 1. da!; 10,30 ás 12 e das

15 às 18 hs.
Resid&ncía: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

monstl'l1 osas.

FirenzuolaOs -

americanos em

�._
..

-."-= ....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO--- Quinta.felra. 21 de Setembro de '944

SETEMBRO; ,DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, (�OM ELEIÇÃO DA
RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

" monsagem de' EisenlloweriO ESTllDO EsportivoID?i� «DOUgl�S')II'O�rom'ft;:--õ��iS!:1S� li II li a TORNEIO ABEF.:TO DE BAS- on��ll�; l.:'o��;�l�fe�d�!leh�:�:�, 22 Quilates (Justo Título)
LONDl1ES, 20 (U, P.) - Uma mensagem do general Im- QUETE E VOLEI dos· (T?'" .

d
'

..

1 ela I�'I 111"OS e a quirrc os pe u Envelope de 3 e 5 gramas
seuhower-, transmitida pela rádio-emissora norte-a,mericana Em con.tinuacão a êste cam-j:B" "]3

)

1
,

.. ]) 1, C 1'" o �' Gr. c-s 31.00
, ,"' .

1
-

"I'
. t f

o

l' d ') a ."\., {OIS ong aJS --. I. C11 ]-
(la rvuropa, anuncra aos a emaes que e e sera o governador nu- .peona o oram rea iza os '-'o l-..··�. LI ti d
l't b 1

. f
.

d d d

I
mes av ioes ues ma os ao Pedido ao.1 .ar a 80 uto nas zonas que os aliados ocuparem no oeste e su- i eira passa a, na qua ra o
t ·31·t 1 t s

doeste do Reich e que o objetivo primordial do govêrno militar I Lira Tenis, 2 jogos, sendo um �� < rspor e
.

l e carga.; Topa.. DEPOSITO DENTARIO
aliado será a destruicão do nazismo. Foi esta' a primeíra

cO-I
de bas.quete e outro de velei.

ao os lllFa;ol'es ,q�H' JaFJ�OSSll111 1\11' A S E T T I
. � o, . .', ., ..

I
a nossa orca :iel'ea. «rzeram .1".1

muuícacao ao povo gerrnamco de que EIsenhower terá a su- Tendo como JUIZ e fiscal; . .'
1 '"

RU'" SEMINARIO, 131 - 1�.5>. •••• • ti
� . a v1agem lnaUO'ura carl'E'gallOS.Mo �

prema autoridade executiva legtslatíva e judicial Os despachos respec ívamente, o sr. Nazir
1 d

b

i' RUA MARCONI, 44 S. PAULO
. -.

'
., "

. '. IM' horrt 0--1 K'
am )OS e mater aIS para a

(.1a frente c1ao conta de que ja toram colocados aVISOS do Co- ansur e sen ar! a 1 a 1- . -

(,) D 1, C 4� t que enviará lista de preços .

mando Supremo Aliado em cidades alemãs conquistadas, e por- liam, foi efetuado o 10 jôgo de �.�aç�o\ � ongt as �

r- • em

tanto presume-se c�l1e em Roetgen Echt.ernach Volleudorf e I varei entre os quadros A e B
1 � l estacaua a ]uaçdao lllla J)11'P-'

outras localidades ô�uI)aclas pstão �endo °afixado's agora carta-: femininos da A. A. Barriga-' sen ··f� .g,t·uerl'a'l.caDen 0- i e, (lt1-,.

•

� •
� '. • •

I ma eI a l'pa 1zar o transpor e
zeG com a mensagem de EIsenhower, ou. as partes prmcipais Verde.

dum P-4fJ, avião de caC-il.· em
da mesma, o que oportunamente sera fe ito em Aachen e OU-

.

Os sextetos esta_vam assim
seu bôjo, verdadeira taçauha. e

nos pontos. formados: A - RIta, Zulma, t bé .

. ."

._____ _. [Olga Ester Hilda e Sônia.
am iern, :llJ ll1Ult�S OC�Sl00S.

r ' .' ,. a evacuacao do maior 11umero

I,·
B -:- Mana da Graça, Klna, d f';"" -t " ,

'CO'I R J
-

p. t 25 S V d N" J'
e ermos nor e-amerrcanos Dià-iarnent e d a s 14 às J8 e

� (. 'Y\.OI úl'lj) II � 080 I" O n ussen, an a, anir e aci. di f t 1 b t II
;l �\. �I,'.f ' Ü

. iJ, a' Esta partida foi vencida pe-
uas Ive:'sas r�n.� {e. a a 1.1:. das 19 às 22 hOf<3S.

�

��:
� (Em frente ao Tesouro do Estado) lo quadro A por 2 sets a O

Êsse o tipo de a:VIa_? vel�l. erui-
I � ',. � r� - �

I'" (17 x 15 e 15 x 6), .

quecer nossa aVlâ?a? .nulJtar e

� e." .

::c .l. iiOflanOpO IS Lógo em seguida, pisaram �umentar as ,POStUbllIdades de

Ik1 ;ÁTDnOPRTOLDGlCRs S:��e1on;AT���A I �� d�a�b�r�ta�v:s :ô�-c�af�!= ����:��_._-..�-�--
[cíal, com a seguinte' constí- GRI;TISI IDr. H. G. S. Medina Farrn. Narbal Alves de Souza
' tuíção: A . peça este ivro

IB�..'..
Farm, L oa Costa Avila

UBIRATAN' Vadico, Naldi,Exames Anátomo-potolégic05 Bact e r
í

o loç ic J' N N' (R 1)Diagr,óstico precoce da gravidez. Autovacinas. aI!", azareno, arclso au.

Sô!'o-diagnósticos Ultramicroscopia. II F. POLICIAL: Chocolate, Di-
Hematologia Químico. sanguínea. no, Damata, Tolentino e Mar-
Copro1C1gia. Análises de urina. cílio.

Serviço de transfusão de s c rique , Vacinação anti"diftérica Êste cotejo foi ardorosamen-
(CRUPE) com próva de Schick. te disputado no 1° tempo, em IAnálises �uímica5 de: �a'rinh�s,. bebidas, ;afé, rn e l , á�uus polá. que o quinteto da Fôrça 1e-

velS e paro usos lndustnalii (fecular.C!s, ce"veJarIQS). vou a n1,elhor, vencendo por
".'!i!!tl!f&"�'- M _,14 a 11. Porém, no 2° tempo,1
"u-�'---"-ê�A'�-�"'-R-""-MwwA--"""""""""'CI·Aw."..-

....

E-»oWS
....

P�ERANÇ.....,...A
�................

lo.s comandados. de Vadico pra-
,- . I tlCaram uma fenúmenal rea-

A SUA FARMACIA ção, chegando a desnortear o

RIU Con4e'1..�.iro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1 6"2 tive adversário ..No final a pe-
.. LU

• •

• "t dra assinalava 31 pontos a 16
Entrela a dOmlcili. pró Ubiratan.

::;:;.;�:;.::;:;.�.;:;:;:;::;:::;::;:;:,:::;::;:.:....._.......G.,_......-_..........-_-_-....._._........._:; I Como vêmos foi un;_a gTande

1
< . reabilitaçãJo, pois, enquanto a

(OMPANmA .�AUANÇA DA BAlA" � : equipe dOa Fôrça fêz 2 pontos,
, < o quinteto do Ubiratan con-

Fundada em 1810 - Sede: B A f A auistou 20 pontos.
•

INCENTHOS E TRANSPORTES
'

Como juiz e fiscal, serviram
� Captl.6.l • r"!\en'aJO ......•....•..•......•.. , •••.•.• Cra 7l.IIM.18'�

lias esportistas Valdemiro Me-
> CUr do balanço ele 11141: lo e Alvaro Selva. A cranOlne-
S rtesponsabllldal1ea , .., ........•...... Cra ....999.H7.I'íOO.IlI:!. t d
� Receita .. ' _, 01"$ 70.681.048,20 tragem .es eve a cargo ü re-

i. AUvo . ." .. ,....... . •.••..••.• " .• Cr$ 105.961.917,'70 dator esportivo dêste órgão.
�. Slnlstros pagos nos tlltimos 10 ano. . , Cr$ 64.986.957.20 O movimento técnico coube
� Responsabilidades ... . .........•• _ .• '." Cr$ 76,736.40U!OO,20 ao esportista Sargento F'ran-
I Bens de raiz (prédIos" terren08) .. :. . ,. Cr$ 23.742.657,44 cisco Corrêa de Carvalho.,/' mllETORES: - Dr. Pamf!lo d'Ull.rs Fren de Carvalho, Dr, Francisco
� 11e Sá e Anlslo Massorra.

�
i
>
>
�

"tIRA TENIS CLUBE"

re"7'E772C72TVF7 =

I Dr. Alcides õÚ;eir-;1
.

CiTl.m1i�o DHILsfe . I
Rua Vítor tvI i rel e s

, 28

Dentaduras, Pontes
- ... � ---- ----

'--'.� ... -

l;U'O cu Palacril, conserto

dentaduras em 2 hor s.s

;,ptnas. SeI viço I ápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constan tinc Ser r a tir e
Rua Du ur te Schutel, 9.

1:-'�-----

Bar ORIENTE"-H' Iig i;' 'f'€P\6-.!."''''''! ,otrnwa
ENVIE UIi CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORTf POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTM
C.POSTAl.14 .lA BOTICABAL EST. S.PAULO

(Antigo Bar do Borba)
Continuo o vence� os seus

IOInoscs FRIOS, em gerai. a

qualquer hora do dia.Os árbitros de
uniforme

Bebidas nacionais variadas,
dos melhores marcasIUo, 19 (A. N.) -- Os árbi

l'tso da ]:i"\IF vão ter novos un!
fonn8S. Os juizes de primeil'a
categoria usarão paletó aZl11.
Sf'l1l gola, camisa brant:a e cal

ça. c.inza; e os jnizes df) SPgUll'
da. c;ategoria usarão camisa
mlnl e calça branca. Nos criar;
dp clnl\'a os árbitl'os llsarão
calção.

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sécos e molhados

(gêneros de consumo familiar)
Ruo Saldanha Marinho,
esquina Vi ':or Meireles.

ÉDIO JOSÉ TONOLIAgências e sub-agências em todo o território nacional. - SUCUil"sal 00

Uruguàl. Reguladores de avarl8JI nas principais cidades da América, Europa
" AIrica.

&&ffDc_ 53&2_ 1ft
n

7

QWSN&N!--

AGEN'l'E EM .FU>RIANõPOLIS
C A M J> () A L O B O & elA. - Rua Felipe Schmldt, n. S'
Caixa Postal II. 19 - Telefone 1.0&1 - EniL Telegr...A.LIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAl. BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL Umaprofi
Ob'íenha fazendo um curso rápido ern seÍs meses no

.«Cursos PreparatóriOS Dr. Gelúlio Vargas»'
Estudando por correspondência no seu próprio lar, formandó-se para

GUARDA-LIVROS M'_ CONTADOR .:•.AUXIlIAR DE ESCRITÓRIO E

BACHAREL EM CIÊrHIAS COMERCIAIS.I
I
_Ia

Av. lir:s de Vas,o,lce[os, 565 "0 SÃO PAULO

-

\

i

--_,.. ...
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ai I !II mSifr TIl 57 7
o ESTADO:;'"Quinta-feira. 2' de Setembro ele '944 3

RIO, 20 (A. N.) .- ACABAM DE SER FORNECIDOS AS FÔRÇAS ARMADAS BRASILEIRAS E NORTE-AMERICANAS 5 MIJ./
PERúS CRIADOS NUM CAMPO ESPECIAL NA PARAíBA, DE ACôRDO COM INSTRUÇÕES DA COMISSÃO BRASILEIRO

AMERICANA DE PRODUÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS.
-

_.�--��--��������������������=�=:=-

I
a: �_o��:r��ix�. �õtRio. 84, I â:���::i��Çaã�1 Jae g��:���'fi��� Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala I. i

rá incumbido de acompanhar --...- ""'_,."'..._...._ M -- ._

H
" a assistência que for dada às

omenagem a 500 crianças refugiadas, cujo

l]r�nfia
destino foi confiado ao Brasil.

r U \I o Juiz Gusmão, em nome do
Bia (Pelo «orreío ) - O Igovêrno, tudo fiscalizará, de

maior cenáculo médico do país mod� q_l!e realmente os peque
.. -. a Academia Nacional de :VIe- nos orfaos da guerra recebam
uicina - prestou sig,nificativa o� b�nefícios td� generosa hos

homenagem à França - a pltalld�de bra�llelra e tenham

gl'amde responsável pela cul-����
'.111'a especializada do Brasil -

através de inequívocas maní-

Orr-staçôes de simpatia e aprêço
.ro representante do Corpo de
Srtúde daqnela grande nação
auuga. Ao entrar no recinto
_!t>i>tinac1o às sessões, foi o ge- Foi um dos principais Apóstolos

de Iesús , e o que primeiro eacre- F
.

t dnr-ral Le Dantec, saudado por v eu ó Evangelho. Indo às mãos orneclmen O e
.nna salva de palmas até que dois fiéis êste Evangelho. tiraram- combusUvel
l.ornasse lugar ao lado da pre- se muitas cópias que foram' d ís-HohJlJb,"ões:

b id ' I N-". ,:.idêllcia. Fez-se UIll profundo tri UI as entre 09 aposto os. ao
Estã':l-se habilitando paro cnsor:

se sabe com certeza o país a que
o sr. Aldi Verges com a srita Leo silêncio e o prof. Aloysio de

se diciqiu S. Mateus. após ter dei
por Lisboa; osr, Gabriel Israel Castro e111 eloquente improvt- xado o Judéia, mas a opinião
co,::, a srito: Nico.lína Ramos; o.:r so saudou o representante da mais comum é que trab:tlho"; na
Joao .Claudmo Pires com Q srl-a

F'ran a Livre, que agradeceu Etiópia. Oper-ou dur::mte s�a vida
CarolIna Manara; e o s r . dr. Do IS. . ,'. Daquele pc is rnurt os mllaqres,
mingos Emeric.h Bezerra da �'rin- senSl?lhzado as lromenageus �ntre os quais' a resaur re içdo d;ma
dode com a snta Ah.ce Me lqu iedes

I
recebidas. dornc , filha do rei o que rnot-vou

de Sousa.. -- ._-- .

. «1 c.:>nve -são d a SeIO. familia, bem
----

•

- ------- Se V. S. desejar un1 corte de (orne da côrte e de muito povoA Mes.q_ulta de casemira, linho ou tropical, Outra filha do rei, após um ser.

São Paulo em côres firmes e belos pa- mão de S. �'I�teus, �on.s"grou, ,a
.......,..,_._ - - _-_

-

São Paulo 20 (A N) -- CO- drões procure a LOJ'a das Ca- Deus a sua nrpdade, imi tc r d o es e

.

' ..
"

: -�, '.. exemplo rn u i+o s outras donzelos Rodovloa estrate'g·lcagita-se, desde ha vanos anos, semlfas - Rua Conselheiro Os trabalhps d o glorioso Ap6stolo .

da construção, nesta capital, Mafra, 8-A. foram árduos, mas fe:undos.

l.íiuma mesquita, empreendi- - .---- ..

---o
._ -.----

�����çã6u�0 ��l����; ����te�1CARTAZES DO DIA
Maia. A grande mesquita, no

_

estilo puramente árabe, reu- HOJE Sa.lelra HOJE
nírá tôdas as linhas caracte
rístacas da arquitetura islâ
'míca, devendo ser eloquente
modelo dêsse gênero histórico,
Sua Magestade o rei Faruk I,
do Egito, ciente da iniciati
va, enviou, por intermédio da
Embaixada Brasileira no Cai
ro uma missiva 'ao Centro de

ICultura Arabe, de São Paulo, B:tty
acompanhadas de 500 libras
esterlinas. Sua Abtesa Real o IEmir Muhamed Alih, príncipe
�erdeir? .da corôa e.gípcia, p_or I
íntermédío do ernbaixador bra
sileiro naquela capital, reme

teu outro donativo, de 200 li

bras, para a construção dessa

grande mesquita no Brasil,
que será a única no Novo Mun-
do.

'

Rio, 20 (A. N.) - Despacho
de Goiaz informa que está sen
do iniciada, naquele Estado, a

construção de importante ro

dovia estratégica, a qual esta
belecerá ligação entre as mais
importantes cidades goianas e

a bacia do São Francisco, re-

A's 4.30 e 7,30 hor as presentando, também. o fato
Pl�OGRAMA EXCEPCIONAL uma iniciativa do maior alcan-

Dan Ameche e Joan Bennette, num filme de luxo e elegância: ce econômico.

Cuidado com as saias! .�.;;;�;;;ec::��'

r A bela

Ai\"IVERSARI08
Muito felicitada será hoje, por

motivo de seu aniversário natalí
cio. a sro. Zu Imo. Linhares d'Avi·
la, distinta figura de nossa alto
sociedade e dama aureolada de
nobres predicados de coroção

Festej e hoje seu dia natalício o

sr . prof. Milton G'Suilivan. ccn

ceituado mestre das línguas ingle·
so e francesa, que cer t orne n tc , se

rá muito felicitado por seirs cole.

( gas e alunos.

Nesta data decorre o aniversá
rio da sra. Sualda Espíndola Mes
quita.

o ilustrado educador rvrno. pa
dre. Alvino Be.r toldo Braun. emi
nente diretor do Colégio Co to r i
rienae, faz anos hoje, fato que
permitirá aos seus 01uno!" e ai
miradores, mais uma vez, tributar'
lhe calorosas provas de estima.

o Instituto do Mate
��c:.-Rio, 20 (A. N.) - o pl'esi-

d�nte da República assinou de
creto, regulando 'Ü ServiGo do
Pessoal do Instituto Nacional
do Mate e aumentando os sa

lários dos mesmos na base do
aumento dos funcionários pú
blicos 'federais. Também foi
instituido para o funcionalis
mo do Instituto o regime do sa

lário-família, que. vigora pa
ra os' servidores civís da União.
Todos êsses benefícios vigoram
a partir de primeiro de julhO'
do corrente ano. I

oferta de
dS.JJ.

5.000 'perus

do dia

---I' Uma figura do
ve s trr-s e com

I é"contôr to mp rio
e e'egâncict? Rio, 19 (A. N.) - Faleceu

na Bahia a sra. Antônio Wan
derley com a idade d-e 90 anos,
filha do barão de Cotegipe. A.
veneranda senhora era uma

I
das figuras vivas do Império.
e gozava na Bahia da mais

.
alta consideração.
....... _.. • .... �- ....,..........-.....w

Quer

Procure a

santo

IlLFAIATARIA
MEllO

S. Mateus, Apóstolo

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, II. A

RAMOS

CI

ALVARO
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Grable, George Moritgomer y e Jack Oa kie, no

que é o deslumbramento do século:

Lu r b i l h ã

c
:

tecnicolor

Rio, 20 (A. N.) - A

coorde-Inação acaba de fornecer cotas
de óleo combustível para aSlegurar o funcionamento das in
dústrias de Petrópolis. Em vir
tude dessa resolução, haverá
uma economia de 10 mil me

tros cúbicos de lenha e 48.500
litros de gasolina.

A LUTA PELA EXISTENCIA l�ilÇ)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,0e. Livre de Censura

•

Idi .. rnas por
tuguês. espa
nhol. francês.
in91ês. etc.

CIHE «IMPERIAL')
O

A

A's 7,30 horas
PROGRAMA DUPLO

célebre romance de Xavier de Montepin:

INCENDIARIA

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Romance, Poesia, Reliçião, Aviação,
Matemático, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinasi Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Aqri
,:ulttlra, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc. etc.

Os tecidos adquiridos na Lo
ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

Ralph Byrd e Lema Gravem:

Tambores do Deserto
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x14)
Nacional Distribuição COOPERATIVA

Preço: único 2,00- Imp. 14 anoS

IFir.almente, domingo simult�'n:a�ente no Odeon e Imperial
a deliciosa comédia, em .tecnicolor, com o delícias'o

toque de Lubitsh:

O diabo disse: - Não!

Revoada
Logo que a sífilis começa a

atacar o s is te rno nervoso, tor
na-se positivo o exame do líqui
do céfalo-raquiano ({(líquido da
espinha»). Se o rn êd rco pedir
esse exame, trate de ob tê-Jo
imediatamente, mesmo quando
não vir motivo para isso.. SNES,

Pernambuco, 20 (A. N.)
O Aéro Clube de Pernambuco
i ntcíará estes dias uma revoa

da dU111 percurso de 1.500 kms.
visitando os munícipíos de Ca
ruaru, Rio Branco, Fazenda
São Gonçalo e outros.

C.::_' . NGT Tu-'N-
..

)],,'_i\ 1
-

. �l 1(._ __

Os Pálidos, Depfluperhdos.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam.
Crwnças Rtlquíticas rece·

berão a tonHicação geral
do organismo com o

________* , .��, , �,� mntt�· _

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

-
\

I
J
I

Ci \. \VE'r'ZEIJ INDOSTnIAL-JOiNVIIJL.F� (Múrc� reg'i�l,
CONSERVA o TEC1DO DA ROUPA PORQUE LAVA FACiLMENTE

E COM RAPIDEZ

_ .. _ LS2. .. f
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o govêrno argentino tornou
.em efeito o decreto do inter
'lentor da província de Entre
l.ios, que confiscara o jornal
"EI Diário", da cidade de Pa-
aná, por ter publicado crítí-
,:as às autoridades.

'

Em consequência da crise
Ie transportes, acha-se para
'isada a exportação do fumo
;aucho para o Centro e Nor
�e do país. Por êsse motivo
.stâo sendo encaminhados ne

rócíos com o estrangeiro. As
'demarches" vêm sendo co
oadas de êxito, visto que a
�spanha e a Suiça se mostram
'11Uito interessadas em adquí
'ir rumo no Rio Grande do
Sul.

l
J
I

4 o !STADO-Quin�a·feira, 21 de Setembro de t944

A

A CASA MISCELANEAi
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

(A O L A D O DA CA SA IIOSCAR LIMA")

•

aO[O O I� fi O �. �ri
•

Ecos e Notícias
A Câmara uruguaia apro

vou uma resolução no sentido
de ser feito um debate geral,
com a presença dos ministros,
a respeito do encarecimento
da vida e da inflacão - "dois
males que devem ser cortados
pela raiz". O ministério sob a

presidência do chefe d� Esta ..

do, sr. Arnézaga, resolveu aceí
car o convite e comparece!
com um plano de ação já es ..

bocado.
i

.0 Departamento dos Cor-
rel�s. e Telégrafos resolveu
ernitír selos comemorativos do
::�ntenário da morte de Mar
um Francisco Ribeiro de An
drade e alusivos ao invento de
Bartolomeu de Gusmão sen
do estes em comernoracão da
Semana da Asa do corrente
ano.

. "ll Nota do D.S.P.
Crédito Mútuo PredialNova York - setembro Por intermédio do Depal'ta-

(Por Pertinax -- Copyright da Propr etárros _ J. Moreira & Cia. mento Estadual de Imprensa
Inter-Americana) -- Paris re- e Propaganda, recebemos a se-
volucíonáría, París de agosto i guinte nota do Departamentcde 1792, julho de 1830, reverei- A mais preferida, é inegável. Ide Saúde Pública do Estado:
TO de 1848 e março de 1871, - <iA agência telegráfica Press
surge mais uma vez agora. Parga distribuiu, a imprensa
Surge da luta pela libertação 2 sorteios mensais 4 e 18 do Rio de Janeiro. a 11 do cor-
da França, ao lado dos exércí- rente, uma correspondêricía

. tos norte-americanos e íngle- PRE-MIO MAIOR CR $ 6.250,00 procedente deste Estado, se-
ses. 'gundo .a qual estaria em atíví-

É magnifico que Paris te- dade, nesta Capital, um SUl"-
nha recobrado o seu belicoso .

Muitos boníí cccões e médico gratis to de varíola que já teria oca-
vigor de outrora. Depois da in- sionado alguns óbitos. Dando
surreição da Comuna, em que Tudo isto por apenas Cr$ 1,00 o verdadeiro qualificativo à-
os motivos patrióticos se mis-I quela notícia, o Departamentrtuturavam às idéias extrava- de Saúde Pública do Estado
gantes e assassinos caminha- Se V. S. comprar os nossos

i

� ':l
declara ser destituída de fun-

�am por ve�,�s omb�o � �mb,l'� tecído�, ficará satisfeito, por- '.� FA(� :!!! An_UN�/�_�ElO damento, tendenciosa, mesmo

.;om), ?s �lelOls, a t:ad.l�ao re
que megavelmente, mante- C��

a informação tão desproposí
VO}.l_clOnana de Paris fO! ab�- mos um estoque completo e �� _._

.

#'.1J:!It tadamente veiculada. Impõe-
�1ll1ad� pelo� resto do pais, RaI -I original, a preços acessíveis, FO":'!!!' 1!lI!J' iii!:. se, como circunstância lógica.
ulc_�ll�lm�nte pelas comunida- Loja das Casemiras, rua Cons. TRAJANO 14 1�ArtDAR

a conclusão de não ter havido
des rurais,

_ I Mafra 8-A. RiTO' DA (O(YFflTARIACIlIÇiWIIIO óbito algum motivado pOI
Talvez nao compreendamos I

' I

aquela moléstia. Acrescenta
suficientemente que com o de- \1 ---...... ainda o Departamento de Saú-
saparecímento das efervescên-l I de Pública, pelo seu órgão cem-
cías parisienses e o eclipse tem- trolador das moléstias infecto,
porário da apaixonada dedica-,' contagiosas, que desde H13!i
ção à liberdade, tenha desapa- não se verifica um caso de
recido também o espirita da varíola nesta Capital, nem em
-defesa nacional. A Terceira Re- ! todo o território do Estado".
pública sucumbiu sob o im- . • $ " .

pacto da invasão alemã, há I ..UW40Q• ...,.., ........_ ..... D••au /� , Os tecidos da Loja das Ca-
quatro anos, porque deixou deli -'. semíras distinguem-se pela orí-
s�r realidade �q�ela combi�1a- As anedotas e pIadas aparen- CASA MISCELANE�A, distei- ginai padronagem e pelos pre-
çao de tm:bulencla ���ocratl- te,mente Ingênnas são grande! I buidora dos Rádios R. C. A ços excepcionais. Vísite-a sem
ca e ent_usl�smo .p�tnot1co que Ilrmas de desagregação mane.} Victor. Vávulas e Dsicos _ I compromisso, na rua Cons.
se chamou jacobinismo. Jadft� ,."'8 "quinta-poluo." Rua Trajano, 12. Mafra, 8-A.
Temos agora de novo essa

fôrça. conosco, Os grupos de Iresistência são a moderna en-!.carnação do jacobinismo. São

'11o velho berço onde pôde renas-lcer uma.França purificada de
tôdas as faltas e êrros que a

conduziram à queda.
Dizer que a França reassu

mirá sua missão européia e re

cobrará sua influência entre
as nações pôde parecer um lu-I
gar comum. Mas é preciso fri-I
zar o seguinte: sempre que Oi

mundo civilizado tem de su

portar mudanças morais e �l1a-1teríaís que o abalam nos seus

fundamentos, os homens olham I
para a França a-fim-de desce- I

brír o novo padrão de socieda-
de que deverá emergir. Não é
de admirar que assim façam, Agências
pois não esquecem o que tem!
vindo da "Ile de France" atra
vés dos séculos.

O historiador belga Piren-
ne escreve que todas as carac- Interior'
teristícas da civilização euro-

péia fizeram seu aparecimento
na F r a n c a mais cedo do

que em qualquer outro lugar.
As duas grandes fôrças sociais a

que surgiram do império caro-

lingio para constituir uma no-

va Europa, o sistema monáati-
co e o feudal, em parte algu- Em instalação: Barra do Pirai. Bs rr a Manse , Volta Redonda, Resende e Vassouras.
ma foram tão ativos e tão pre
dominantes quanto na França.

Paris de hOje

Os produtores de banha do
Rio Grande do Sul mosti am ..

se grandemente animados em
vista da redução do preço do
porco, Ate bem 'pouco, o quilo
era de CrS:l 4,30. Agora está
sendo vendido ao preco de CrS
2,60.

�
.

End. telegr. «Baudiral» --- Rua Tvajano, 23 -- Florianópolis
ft serviço da indústria e do comércio do Brasil

ESTADO DE MINAS: Relo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andr êlâridia, Carmo do
Diviriópo l is, Santo Antôr ia do Amparo, Lavras e Juiz de Fór a

Em instalação: Governador Valadares.

Rio Claro,

o sr. Dória de Vasconcelos,
itretor elo Departamento Na-

I
cional de Imigração, acaba de
declarar que durante o ano

passado foram levados do Bra
,sil para, os Estados Unidos, soI tretudo por via aérea, 23 mil
toneladas de borracha, fato
que representa uma excepcío
nal contribuição do Brasil pa
ra a vitória. Acentuou que c,té
o fim do ano corrente estarão
na Amazónia 17 mil trabalha'.
dores e que atualmente já se

encontram naquela região 1 í
mil.

I
)

Ha'rjz:- Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai .-. Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Mo

ó

ca

Interior: Our inhos.
instalação: - Agê1cias Urbanas: Penha e Ipir a oga Intericr: SantosEm

. ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Ln terior : Ll h eos, Itabuna e Jequié.

Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapernirím e Co la t i n a.

Mais um caso ímpressionan
te de cura pela penicilina, fei
ta no Instituto Osvaldo Cruz
(Rio), é o que registra um ves

pertino carioca, ao noticiar
que um dos auxiliares, de no

'me Braz Viana, com 72 anos

de idade, foi acometido de
pneumonia dupla, tendo sido

desenganado. Então, a famí
lia recoreu à penicilina, de
Manguinhos, sendo que .em 8
dias o ancião estava comple
tamBnte curado.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

ESTADO DO ESplRITO SANTO:

R
'

d· Vende-se um.

alO l?gítlrno P�i.
hps Holandes.

S válvulas. ondas curtas. médias e

longas. em perfeito estado de con·

servação. Ver e tratar na Rua
Arcipreste Paiva. 5 [Clube dos Fun-
cionáriosl. das 13 à.s 18 horas. 1

3 v.· 2

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Passes.
Correspondentes em t6das as praças do Pais.

melhores fábricas. A Casa
visita antes de

Fabrican te e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA". e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões. modns e aviamentos
para alfai-:1tes, que recebe diretamente das

.,A CAPITAL" chama a atençfio dos S1")rs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem urna

efetuorem suas compras. MATRIZ
__
em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

.........................................U '•.I I � ..
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o eSTADo-Quinta.felra. 2t � Setembro de 1944 5

Com uma biblioteca no bôlsOI INDICADOR .M É.DI CO
DR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

NEVES
Curso � Aoerfeieoamen to e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

JONtWL'('AS - "ela manhã; diariamente MM lO,30à_12 tu, à tarde excepto oos
.abadOll. 6U 111,30 às Ui boras - CON8ULTORIO: Rua JoAo Pinto lO. 7, IIObrado -

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE ])OS SERVJÇOS DE 'fISIOLOGlA DO CE!\'THO urc SAl;DE TC DO

HOSPITAL ")iJ';Hl�U nA:V�OS".
CU1'bO dp apel'feiç:oanlento no Hosp ital São lJlIL� (��Jn:t.aga, ele São Paulo - J'�x-(_�stav
giário do Inst itu to "Clemeu t.e Ferreira", de Sflo Paulo - Ex-médico i n r erno do

Sa na torio de Santos. em Campos do .Jorrlào.
CU�lC_<\ G�;RAJ, - DJ..'\GXÚS1'ICO l'l{leCOCI" 1', 'l·H.\TinmXTO ESPBCli\[,I)',J\nO

nAS UOJ.1X('AS no APAHÊl,flO IU1Sl'lJV\1·ólHO.
CONSUL'l'AS: Dià,ri8mente, [las :1 à, li horas, CO>:SULT()IU'O: Rua Vitor Meiieles, 18.

RE:SlIW;"'CIA: Rua Esteves Júnior, 1 :1.3 - Te1. 742.

DR_. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealclna da Unlvers\<iade do Brasil)

Departamento de Saúde
CLlNICA !\llUHCA - Moléstias tnternas de aduttos e ertançae. CONSUlrrolHO

• K.klIiIOJi:,NCIA: Rua Felipe Schmldt u. ali - 'l'eL 812. COJliSUJ/J'AS - OaM 16 ii" IH.

COMPREM PELO REEMBÔLSO POSTAL

Washington - setembro - perfícíe ocupada pelas pala
(Inter-Americana) - Imagí- vras a um por cento, ou me

nem a possibilidade de carre- nos, do tamanho original, e,
gar uma bibli.oteca completa depois, permitem fazer voltar
dentro do bôlso ! Pois é isso o tudo à proporção normal, po
que poderá fazer o microfilme derernos andar corn verdadei-

tone: 1.461 - Resf.dllnct", Rua Prestdente Coutinho, �3_
para a disseminação da Iitera- ras bibliotecas dentro do bôlso,
tura, arte, ciência e outros co- ou enviá-las para qualquer
uhecínientos cutturais entre as parte do mun do.

nações americanas no após- Dentro em breve o mundo
-guerra. ·.:o·nhecel'á uma invenção cha-
Quando o "Daily Maíl ", de mada Readex. Um editor de

Londres, começou recentemen- Nova Iorque está reproduztrido
te a publ icar sua edição tran- microfilmes em papel. Uma
sat lâutica, usando o mesmo simples folha de papel, e0111

pr incíp.io das "Malas-V" e111- seis polegadas por nove, con

pregado 1] a correspondência têm em seus lados o material
destiuada aos soldados, dava ele um Iivro de �OO páginas.

• c::a:·lnterno do Serviço de Cll:nica .Médica do Protessnr Osvaldo Oliveira. m,,,llco (1(.
apenas uma amostra do que Tudo' o que f necessário para a

ainda se poderá fazer. leitura é colocar o papel numa
O "Daily Ma.il " prepara máquina Readox. onde o texto

sua edição em Londres, fota- r ampliado. Os possuidores de
grafa-a em microfilme e en-II Readex poderão reunir uma

via-a. de avião para Nova 101'- biblioteca de ótimos lívros ca-

que, onele a mesma é repl'odu-I1'08 a cinco ceru.avos o volu-
:r.icla em tamanho natural.

.
me. Uma enciclopédia de 2-1-.000

Depois da guerra, tôda S01'- páginas, como a Britânica, po
te de publicação correrá o derá ser vendida ao preço mí
n11l11(10 com o tamanho de um n imo ele três dólares, com ma

selo postal. C.om o emprego delpas, páginas coloridas,

iltlstl'a-,III lcrofilme, que J'ertnzem a 811- �ões, e,tc. ')011

i

"PJ1JRFECTA
A Maravilha da téciíi<a suíça moderna

rnod
ê lo

uma

«fino e

fol ha».
Igual ao leve corno

Caixa' folhada, fundo aço
inoxidc ve l - Ancora 15 rubís

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancor'Q 15 rub ís

c-s 420,00

o-s 300,00

Caixa crornada, fundo aço
í

noxíduve l - Ancora 15 'u·

bís, para senhora Cr$ 320,00
,.

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 ru-

bís , para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de gal'Olltia.
.

Faça hoje seu pedido pAla reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios -- (Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Pau·lo.

••••••••••••••••••••••••••� e�

SEGUROS
'l'HE LONnON & LANCASHIRE INSUHANCE

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO 8UL�

COMPANHIA DE SEGUROS "SA(�RESN
Hepresclltante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Remos. 11

....................................................

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS

FARMACIA
Hoje e am.llhl IIed a ... pretenda

...·0.... ..,,10••1. • ..tran,ceIra. - HomeojlllUJa. - rfll'1lllDlIl1.. .,'

Art1"o. de burrll".bJL

�II!"'" " 'lUlfo\ ,,1IMl'YUotit. ao r-.t� .�_

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

........__......._.

(onCriA fascistas e

g�rmanófilos
Bucareste, 20 (U. P.) As

autoridades rumenas inicia
ram intensas medidas contra.

Municipal ti Hospital os fascistas e germanófilos,
ordenando a prisão de elemen-

fone 1.444 tos de antigas organizações
fascistas. Também se prepara
um plano para a eliminação
de todos os simpatizantes tas

I cistas das universidades, mui
tas das quais fizeram o jôgo

:Vl(ic!iro :_ chefe do Servlçe de SifilJis do Centro -íe Saúde dos fascistas e dos anti-semi-
DOENÇAS DA PELE - SíFILlS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE 'lt·,�mos OS SEXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS tas, eliminando nos u Imos

CONSULTAS: das 3 às U h. - R. Felipe Schmidt, 46 anos muitos estudantes [u-
RES.: R Joinvile, 47 - FONE 1648 deus- anti-fascistas.

Clíl1iC;�l�;O-C�!cyd��)S L�S:��wPAGarganta.1Diploma de hab i l ií açâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTúRlO - Fel ipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas, Fone 1259.
I{ESmE:NCrA - Conselheiro Marra, 77.

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das tO às 12 - A tarde, das S A. fi.
Rua Vitor Meirel€s. 24. Fone \447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA M�DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSPLTóltlO, ({na Nunes MachacJu, 1 (Edilício S. J<'r,mdscoJ.

Consultas das 10 as 12 e das 14 as 15 horas
HE..')WE:NCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7H:l

CUNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGAl�TA
..

DR. BIASE FARACO

DR. ROLDÃO CONSONI
'1Rl'RGIA Grm.-\J. - Al/r.1 CmURGlA - MOr.f�S'l'IAS DE SEXHORAS - p,\R'rOS

F'ormudo pela Fa('uldade de :vrediei.na da Universidade de São Paulo, onde foi
ssistent e por várius 8'10S do Serviço C1l'úrgico do Prof. Alípio Cor-reta Neto.
Cirurg la do t�S[Ô1l1a_go e vias bíhares. intestinos delgado e grosso, r.iróíde. rins
róstata, bextaa. útero, ovários e t!'o�11pas. Varícocele, h.idroce.le, var-tzas e hérnia'

CONSULTAS:
Ias 2 às :; hora s. 11 R na F'el ipe Sclum.íd t, 2·1 (altos da Casa Par-aíso ) . Te]. 1.598.

RESJDE:;\CIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

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

,'4STITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN
armado pela Unreerstdade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

)linics médica em geral. pediatria. doen
'1l8 do sistema nervoso, aparelho gentto

urinário do homem e da mulher
\s81 ..te. 1'c'<,nlch, ORo PAULO TAVARES
Curse. lle f{ad:"log!a Cllnlca com o dr.

lanoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau
),). Especlallzado em Higiene e Saúde
�úbllca, pela Unlvers!d!jde do Rl<r de Ja·

.eIro. - Gabinete de Ralo X - Electr<r

ai - Soudagem Duodenal - Gabinete
le flsiotêrapla - Laboratório de miCro&
opta e análise cllnlca. - Rua Fernando
liachado. 8. Feme 1.19:1. - Flortan6polls.•

I

DR. SAULO RAMOS

Tratamento da paralisia infantil
Rio (Pelo correio) _. Na úl- �\'[íss Keuny - Iracassado na

j íma sessão ela Academia Na- própria Norte América, onde
clonal de Medicina, tomou a nma comissão e.speeialmente
palavra o prof. Leonel Gonza- incumbjda para opinar sôbre o

�a, para tratar da terapeutica assunto deelarou...,o deficie·nte
da paralisia infantiL Inieial- r� sem base cientifica - elisse

ardlogratla cJln!ca - Metabolismo ba·
mente o orador fez uma crítica o prof. Leonel Gonzaga que o

aos métodos atuais ele trata- método é nada mais nada me

mento ela paralisia infantil, di- 1108 do que a exorbitâl1cia das
zE'ndo que quando foi passado atribuições rl.e enfermagem.
o filme ele demonstração da EstraJÜlOll o silencio que se

famosa tempêutica de "!\1iS3 faz hoje em dia em torno do
1(pnI1Y, no recin:to da Acade- mModo clássico de tratamento

ilapeciallaÚl em mol68tlaa de lIéIlhor.. -

mia., ]ll'etelldeu comentá-lo e ._- de Bordíer que é ainda 01118- Partoa.
só não o fez - continua 1]101' e com bases dentificas H/TA CIRURGIA ABIJOMll'LU" ..nê).

porq nü o exibidol' da pelic:ula, seguras. llesumindo o que ooa&"o, veslcula, útero, ovários, apêndice,

não (.) pndossava. Por isso que-l aconselha a escola fl'ances.a.
. tumores, etc. - CIHURGlA PLáSTICA

. .' .

' 00 PERtNEO - H6rnl.... Wdroeele, ve-
na dar o seu depo.Imento ele para o tratamento da pollo-. �lcO<...,le. 1.'rat8mento sem 40.1' e 4'peraçAo
mais de Yinte� alnOR dp cHn.ica I mielite qpidemica, disse que I de Hemorroldet! e vartze. - Fracturas:

i nfam til, período IlO qual pôde :1S primeiras armas são; reen - . aparelheMO de CêS80. Opéra DeMO HD8pltAú

(ratar de eente·nas de crianças genterapi a, salicilato ele sodio I de Florlan6poll4.

t· 1 I d d ri' t t
-

,

l' ,
....P PereIra e OUve1ra. 10. ll'ofte, 1.00'.

aCOlne lC as (a oença e :1e1- e 'ra alllento ol'topec leo. H�r'rlo: Du a .. 11 bo..... dtarl.meuf..
ne l\Iedin, obtendo os mesmos Comentaram os ac-ademicos
'l'esnlltados que hoje se obtem Deolindo Conto, Manoel de IrOll1 outros métodos. Analisan- Abreu, Costa Júnior e prof., DR. AURÉUO ROTOLO
do o fracassado tratamento de nartinho da Ro.eha.

Dr. LAURO DAURA
.I!J�peciaJi8ta em Doenças de �uh()

I'a� - Vias Ur ímâr-ías.
Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a
culdude de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

círurgrco, das afecções do aparêlho
�enilal feminino (Útero, ovários,
trompas, etc.) .

Cura radical das Inflamações doa
anexos (Ovários, trompas), sem ope·
ração). Tratamento de lodos os dis
túrbios da menstruação e da estertil
dade •

Tratamento moderno da blenorra
gia aguda e crônica, em ronbos os

sexos, por processos mode.roos sob
ronw'ôle endoscópico - Uretroscupla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA ___:_ DJATEH.MIA
- INFRA-VERMELHO

COi-<STJLTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 5.
Consultórlo - Rua Tiradentes H.

�'úne: 1.663.
H.esídencla

(Soorado).
Kns TIradentes 7

OR. ANTôNIO MONIZ
.

DE ARAGAO
Clrlll'CU e OrtopecU.. Cllnlca e Ctra.rcI.
do rorax. Partoa ti doença. de .eJlbora".

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDtlN·
. 'IA: Almlrltnte 4.h1m. 86. J'one 7111.

DR. REMIGIOMédico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação Moléstias Internas, de Senhoraa e Cri·

de 200 MA. .n::.aa em Geral. CONSULTóRIO, Rua

Diagnóstico precoce da tuberculose fellpe Schmldt - Edl:ficlo Amélla Neto

pulmonar, úlceras gástricas e duo- ,"one 1592, 9 AI 12 e 14 às 17 horas. RE

!enais. câncer rio estômago, s.fe- SIDt:NCU.: , Largo Benjamirl
;ões das vius biliares, rins, etc. Constante, 3

\pjje8 o Pneumo-torax artificial
-

Jara o tratamento da Tuberculose I Dr. Newton d'Avila
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações -- Vias Urinarias -- Doen-

nos e efieazes desta moléstia ço_ dos intestinos, réto e anus

Completo gabinete de Eletricidade _e Hemorroidas. Tratamento da
'nédica: Ondas curtas e ultra-cur· colite amebiana
\aN, Raios Infra-Vermelhos e Rai0s Fisioterapia'- Infra-ve;melho.
Ultra VioJeta. Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meireles 28.
Consultório- Rua Deodoro, 8 Atende diariamente às 11.30 h_. e

esquina Felipe Schmidt n tarde, da_ 16' hs. em diante
'

08.1 " às 12 hrll., e das H· às 17 hn Relid; Vidal Ramos; 66.
l'eletoDII U7. Fone 106.1,

CLlNICA KJtDICA

1

\II
j

.1
I.

�

Móveis
Comprar, vender ou alugat

86 na

I ft SERVIDORA I

[Q maior organização no

gênero neste capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

EMPREGADA
Preoiso- se de uma, que

saiba cozinhar, e para ou

tros serviços em casa de
pequena família. Rua Vis
conde de Ouro Preto, 2
20 andar)

Bicicleta u�ea�d����
ço de ocasião. Tratar' na

rua Rio Grande do Sul, lO.
V • 8

......-.-.-•••__...-..-J>.._........-_�

Empregada
Precisa-se de uma, na rua

Esteves Júnior, 116. Paga·se

Ibem, Sv 4

Vende-se u�hOa�:�!-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça IS, n. 10.

V,23

Casas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

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

V.'· S·

Casas e Terrenos
Encarrego-me do venda.

Comissão módico.
A. L. Alves - Deodoro 3S.

V. - 5

Vende se
um bangalô

...

confortável
situado na praça Getúlio Var:
gas, n. 123. Dirigir-se ao pro
prietário RB. Rua Brigadeiro
Fnmco, 17211 Curitibf.\!_

S V·"\
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Aguardem _
as novas instalações de

A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmidt, 54
__ Jantigo_vi!!:.�j�_ da Ç���_�-ª.�fa _ _R�_�_a)

que '0$ jU'8a�.
PARIS, 21 (u. P.) •. ESTA RECEBENDO SUA REDAÇÃO FINAL A LEI QUE REGULARA O ."UNCIONAMENTO DA SU�
PREMA CÔRTE, À QUAL SERA ENTREGUE O JULGAMENTO DE PÉTAIN, lAVAL E O CHEFE DA ·'GESTAPO" FRAN

CESA, DARNAND. INFORMÁDSE7 TAMBÉM, QUE JA FORAM PRESOS EM PARIS 7.300 ACUSADOS DE TRAIÇÃO DOS

QUAIS FORAM SOLTOS CERCA DE 800.

Nova travessia
J.COSTACom o Terceiro Exército na

França, 21 (U, P,) - Fôrças
norte - ameri.canas efetuaram
nova travessia do Mosela. Por
outro lado informa-se que a s_i- I
tuacão de Metz continua inal-

Iterada.
I.--........-.......-_.............."._-.... ....... ........ FLORIANÓPOLISCAIXA D E J<jS�10LAS AOS
INHIREN'L'l$ Dl; FJ"ORIA.- ��������������������������

LOITdl�eS, 21 (U, P,) -- A

NÓPOLISV
�

R'

Londres, 21 ,�U: P) -:;; A�re- emísora de Argel informou que amos esperar 1« obots» caeln?lta-se que? pI�:nlel Wms- os guerrilheiros da Albânia F:, rr as ('ol1le"('iai�, antigas cont.rjbuin-

ILGn Churchíll tará ampla ex tes da Caixa. que aumentaram as suas

na Holand'

. -

- 1 ,- ocuparam Tirana, a capital é'C1Hribuiçõe" Carlos Hoepcke S, A" S3.' COl'Sa melh r' aposiçao �o �arlamen�o sobre
que Mussolini invadiu numa vas &; Cia" Ariast ácio KN2.8<, Hot-el :1'1('. O I

a conferenc, la, de, quebec" em sexta-Ieíra santa data de hI'S- , _

II

cc -, I, Londres, 2-1 ,(SlH) --- Uma
..., tropol. Farur-o & Irmão. Osvaldo L<Jbo L d ., 21 (U P )

f�turo muito proxII?o, E pos- tórica memória, 'Haberber-k. Bus.'h &; Ci:l .. FJto BraS;l, ,on res, ,,-
, ,E I !ü]ltr clandest in a h oluurlus.i

sível que Churchíll aborde ....._._._......._........._.__.............__......._.............
:\Iohtz & C;'a .. 1'eo(101'0 F'err-ari. F'irm in.o mUlt� possível que a fronten a f revelou :[ue os aviões Rem pi-

também a marcha da guerra, Cessou a resislênci a Vieh-a. .roao Cascaes, Farrnácia Catar i- alemã tenha SIdo .novamente I}oto, lançados pelos ah�llliieR
uense, Casa Macedôn ia, Roberto ?l1üllel', atravessada desta vez pelos I 1

esperando-se, em consequên- Pearl Harbour, 21 (U, P,) - Cnsa Oscar Lima, Livraria Catarinense, brítã ,,'
"

" 1_C°ntra a ugtaterra, do nane

cia, amplo debate na Câmara Autoridades navais norte-ame- Banco (ce Cr'édrto Popular e Agrícola,
11 amcos , ASSIm Informa de da Framça, perdem li d irecâo

dos Comuns, Ignora-se contu- rícanas anunciaram que cessou ;\'feyer &; cta., OUo Ber>hnardt, Oscar Bruxelas um correspondente o C[1,E'TIl na província Holall;1e
do quando o primeiro ministro tôda a resistência japonesa 01'-

ü\'rdo'_'o, Viúva f'enol.l'e, Pede-o Xavier de guerT�� acrescentando q�e, sa da Zelândia, a razão de' ')

, & Cia. lrmãos Gla\"3m, Eduardo HO.'J1, nestas últimas 48 horas os In- l'
,

fará essa declaração. ganizada na ilha de Angaur, Casa ,vloellmann S, A" João Abrão Dau- J'
• , por (la, Já foram assfnalados,

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

"1 d P I' geses avarrcar'arn 80 krns. em naquela reaião ')0 " 11 '_���or • - �_. '""- ••---....... no arquIpe ago e a au, ra , Reinisch & Cia. F'á hrica de Bor.Ia- di
-

'f � tei dc Reích.Í" "'.'-' '., -' :Lp<�] (' lOS

Paraquedl"stas -- - -- -- - ........� dICS, Lívón ius & CiD., Ernesto. Beck & 'Elreçao t ,10n ena o .den- "1'01;0(" sendo que a mu im-ía

(
.....

O·u.--o
...

d-·-a- d-�a--""· p
....

e.".los Cia. G, ela C05ta Pereira & Cía. H. 0, nquan O ISSO, O correspon en- caíu na água ou em campo
Rio, 21 (A, N,) _ Muito bre- Lígock i. Franrisco Evangelista, Demé- te da Press Assocíatíons, sem aberto,

ve serão organizados no Rio alteados
... u-ío Lucas, 00,,3.5 Per-na.mbucanas. Jorge mais detalhes, informou: "Des-

quatro cursos oficiais de para-
Barbato, :Il(}inlho Joínvüe, Ro:loLfo Hi- de o dia da invasão que não

quedismo, Um deles funciona- Londres, setembro (Iutera- ��l�;: ;�!�c;1�:oC�:1'��:11��1:i:L::éK�;�f;th:�: temos notícias tão interessan- O orçemeuto
rá na Escola de Aeronáutica e Iiado ) : -- Temendo o avanço Kc smos '\IJo$tob�, H, So nc in i, José tes como as de hoje, Devemos, francêoutro no Aero C1ube do Brasil. total dos aliados na Holanda, Braull"p'er-�et', Proccípi,o BOi'!a" Erriprêsa contudo, esperar coisa melhor es
8€0'1'''0 todos superíntendídos to íd d 111;-' 'da' Auto vtacão, .],a'cques ScJ-m'e:dSO'1,

(�e'lnestas próximas 12 horas" Par ís, 20 (U, P,) -, O !?_',a]JI'-ai as au 1'1 a, es a e 1as 11lUn -

raleIo, Cíll'dcsn, D0ll1i';1gI0S Cardoso, Jorg€
'

�>-

pelos famoso mestre de para- ram a zona norte de Amster- D'lC:x. J:'"é AL1;l'UstD de Fnrias. JorgeSa.. nete esteve reun ido para deba-

quedismo Oharles AstOT, Êsses dão. Informa a Agênc.ia_Reute- ll:!� & c:a,� Sáld�.,��,ilhOll C:0�7.a.gü, ,AI. Enlbalxadores ter o orçamento de 44, basea-
cursos obedecem à necessidade rs que os nazistas estao pro- ��a'l_o S03lb de,Ol�\:úa e.Con,�A1h�a,r,e, do nos cálculos ele 200 bilhões
da

' - ,

d' t d 1 b d
.3o.l1lca. AUmEllla om ,1111))el11 a" ,l"b dos EE UU de francos 1 d-cnaçao lme la a e corpos cnranr o cl'llZ3.r a ern OC8., UH!. l'ontri'bl",ões a" "eguintes peSSD:lS: Cac, _.. ' (,51 arroca açao con-

de pruraquedistas no Brasíl, de do rio Escalda para,�scaparell1 l1lE'l1 B:ll'J>CC3, de,�mlnrg:dol' He11l';(;t:e \Yash ington, 21 (G, P,) _ O
ira 140, b�lhoes da receita, com

modo que nossas fôrças arma- aos ataqlles elos anoes lTI�le- FIC!lleS, (",, Anur Cost,a Filho, ?lIa,:'t;).\O
"

'

, 'n N ,1
Ulll defIcit, em consequêlleia.

das também disponham de tâo N
.,

d t'
" 'Calado JÚ01io,' e dr, Heitcr Hlull1, pr E'slden te noo::;ev e�t nomeou clt' 60 bilh

-

s O
"

,

::;es, que Ja os IUllam sessen- Arthur Blish Land, atualmen- ,',' ,

oe
'.. mll1lstlo das

moderna e imprescindível ar- Ta barcaças de, transpo�tes ele Por enquanto te embaixador na' Colômbia, �llla�lça?_,cOnflrn�ou que o to-
ma, tropas e matel'lal alemaes, não aparecam para oxereel' as mesmas fun� ta� da dn Ida, naclOnal francesa

•••

ções )}erante o O'o\'êrno 1lolo-
fOI ,quadruplIcado desde 39, in-

.

•

' b' (elmndo aDora 445 1 'II -, )Londres, 21 (SIH) - Falan� nes exilado em Londres, Roo-, "
b )1 10es ele

elo ao microfone da estação de
I

sev,elrt nomeou ainda o sr, Ho-
I ���pr�í�:l11OS a, longo prazo E�

"'Orange" o príncipe Bernar- e,rbert embaixador na HOlan-ld ürl�l oes de francos de hÔllUS
d ' , l'd d' d h f .

o esouro sendo o total o'eo, em sua, qua 1 a e e c e e da, Charles Harvey embalxa- 'raI '

r'
'

" _

• ",'-

das fôrças holandesas de ro- dor na Bélgica e Richard pa-!f' da dn Ida um tnlhao cle
, , ,A '

1'"
,11 ancos

Q1Stencla utou uma oruem a terson embaixador na Jugoes-
.

todos os oficiais e soldados do lávia, Essas 'nomeacões indi- .,-------
_

exél'cito e marinha ])olandes�. cam a confiança ele' Roosevelt NOVO l�nstl'tuto'lHe atualmente se acham na de quP todos êsses países ainda

H_?lanàa, 'no sentid,o, de que: ocuvados da Emopa serão bre- Rio, 21 (A, N,) - O Conse,.
nao ap�reçalll em publIco com ve libertados, lho de Emigração e Coloniza-
8eu� ,un'iformes até que se lhes � _..••--- _.�_•••.".."._..,., ção já foi autorizado a elabo-
l110tlflque o momento OPOl'tu- O diamante ral' projeto de criacão do lns-

A capi'ulacão de BreVe cairã Boulogne no, General Pano" tituto Nacional de
o

Emigracão
Bresl Londres, 20 (U, P,) - A lu- N

-

d
Rio, 21 (A, N,) - Foi encon- e, �olo?i�ação, a:tendendo a po-

Londres, 20 (U, P,) _ Ces- ta em Bolougllle parece aproxi-
ao emoram a trado; na zona diamantífera htlca l'mI-gratoria da Brasil no

sou a luta em Brest. Já ontem mar-se do fim, Alí segundo chegar! de Lençóis, n� Bahia, um �ar- após�guelTa,
a DNB anunciara a "retirada'" consigna ainda o comunieado: Nov,a Iorque, 21 (U, P,) - bonato conSIderado o qumto o _ _,

da,s fôrças alemãs do importan aliado, a Cidadela e o Mont Acredlt�m os exportadore� no1'- �m tamanh? no mun�o e av�- FRACOS.
te porto franeês, dizendo que Lambert estão em poder das te-amencanos. segundo mfor- hado em, seIscentos moll cruzel- AN�M'COS
os últimos defensores estavam fôrças libertadoras.

.

ma o "Journal_Of Commerct?;" 1'os, TraZIdo para o Rio, seu no-
TOMEM

tl'avmndo agora a luta final l1U- .
q,ue as e�portac.�8>s para a Ame� vo dono lhe deu o nome de

ma península próxima. à cida- Londres, 2� (U, P,) - !n- rlC� Latma serao aumentadas Gene�al patt�n, �mA h�mena- Vinho CreDsotadl
de, Hoje a aO'ência nazista vem

formou a emlssora de Angora maIS ce,do do qu� se esperava, g'em a ,�ravura e vlolencIa com "SILVEIRA"
novamente ;ara informar que que os aliados haviam ocupado Determ�nados artl:g9s, p�lo me- que. o Ja fam,oso cabo de gt:er.. � G . ,

os defensores de Brest cessa- Boulogne, Mas um despacho l�úS, cUJa esca;ssez e malS sen- ra l?Veste contm os alemaes, r.nd. Tonlco

ram a luta ao anoitecer de on-
de correspondente da United, tida, preocupam os exportado- O dIamante negro, agora en-

-_ '-- ----- -

..
- ._-- '-

tem. depo,is de disparare�n sua jU!lto ao exército canadense, re8, entre os qu�is ?S necessár�o cont,r�do, é de grande tamanho

I
CC' ianc�s Vindas da

Última O'ranada, E também o
aflrma que a luta pela posse �ara os autom<;>vels. A propo- e de_�12::.�l��;'_beleza:._nu HU,ngrla

,b , , , ,do O'rande porto ainda con- sIto escreve o Jornal de Nova _. -•....4OV._ ....•. - 9O"'ION RJIO 21 (A N) - O mm'
,

-

comunIcado oflCIal alIado afIr- ,

b
", . ,

"

'E St Ib "_', IS

ma hoje que cessou a r s'stA _

tmua, Embora ate a nOlte de Iorque que, se bem, estejam, m O erg I tro da:s Relaçoes Extenores en-

, :
d B et 1 en ontem fossem aplisionados sendo exportados, atualmente, I caminhou ao Conselho de Emi-

Cla organiza a e111 res!, '

d 3 'I 1
-

1
' ,

h' t L d 20 (U P) "
-

C 1
' -

__ �.___........"'.. ,__.� maIS e m-l a emaes, ACl'e- a guns acessorIas, a ou 1'os on res" .<, --, ,H. ra- graçao e o olllzaçao o estudo
Em ,território alemão dita o corresponden'te que nú- ainda sujeitos a restrições, em- dio de Lião afirma que os alia- de um ipedido paI1tI, que o Bra�

,

Londres, 21 (U, P,) _ Pros- mero idêntico ain�a resist�, bora tão necessários quanto dos ocuparam Stolber� ,situa- silo receba ce�to número de

segne a liquidacão das casa- nos morros do sudoeste da CI- aqueles, l?ara I!lanter os car- da na estra,da de Colol1Ja, 8 cnanças refugIadas de guerra
maltas e dos bOlsões de re81s- dade, 1'OS em clrculaçao, kms, de Aix-la-Chapelle, procedentes da Húngria,
tência, em território alenlão;

._._

a léste de Roetgen, bem como
Londres, 20 (U, P,) -- A rá-

nas áreas de Hofen e Alzen; ao
dio de Angora anunciou que

sul de -:\10nsochau, Vários con- iôrças alii':vc1as ocuparam Bou

tra-ataques nazistas nessa re-
ogne,

gi,ão fracassaram, A léste de
.........,...S,.."ê......""'V

...

�-,..S,._-,...-·d,..._e...·s..."ê""�
...

·I
....-:-"""ü""-m

....--....c
....

ô
....

i�OWt-""ed�
Alx-la-Chapelle prosseguem os casemira, linho ou tropical,
combates na zona fabril de em côres firmes e belos pa
Stolberg, encontrando-se forte drões, procure a Loja das Ca
pressão inimiga perto de Bus� semiras - Rua Conselheiro
pach,

�_.... ,._. ,_. Mafra, a-A. ' A

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construção
Projetos, Orccmentos , Adminh trocúo

Rua Esteves Junior, 168, - F'o n e 733

Florianópolis, 21 de !elembro de 1944
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