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IVarsóvia deixou de existir!
O Londres, 3 - Violentos ataques ao General Bor, recente

mente nomeado pelo govêrno polonês dessa capital para o

cargo de comandamte-chete das fôrças polonesas, toram fe:iJt.os,
em Moscou, por Eduard Boleslaw Osobka-Morawski, presíden
te do Conselho Polonês de Libertação Nacional e pelo General
Rola Zimierki, delegado no mesmo Conselho. O sr. Morawski

denunciou o Génreral BoI' corno criminoso, responsável pelo
levante inoportuno em Varsóvia. "Se Bor cair nasmãos do
Conselho Polonês de Libertação Nacional, será julgado por
ísso "

- disse Morawski.

êxitos dos Brasllefrus
Combatendo sob as ordens do general Eurico Dutra, os Brasileiros progredirBID. no

.

Jale do rio Serchi e conquistaram o Monte Mona, a 17 kms ao norte de iV.iarélllio�'· 'i

{} MAIS AN'rwo. IHARIO HE 8A�TA CATARIN!

Proprietário e Diretor-rerente - ALTINO FLORES

Florlinópolls-Quarta-feirCi,4 de Outubro de 1944 I H. 9213Ano XXX t
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Itália, outubro - Do envia- inimigos Um dos nazistas fu- O soldado brasileiro assim
do da A!?;ência Nacional junto I�du, abandonando a arma; o con1(>C01.1 a contar a sua proe
às F'ôrças Expedícionárias outro se entregou, sendo feito sa: ,t�,'lajor, se isso é raça 311-

Brasil )in'.E, - As tropas bra- prisioneiro e conduzido ao pos- perior, vergllute a êsse boche
stleiras acabam de desalojar to de comando da la. Cia., on- por que motivo se ajoelhou aos

os atcmães de uma posição- de o soldado brasileiro se apre- meus pés, podíndo-me que não
cha ve elo sistema defensivo na- sentou, relatando o que acon- o matasse, quando viu a faca
zista n o setor de Camajore. A tecera. brilhar elll minlIas mãos?"

��i��:;t����;F:��V�:�::: rc�õSH.líü.
prova a capacidade da nossa

tropa, obrigada a escalar enor
mes alturas, a fim de dominar
a posicão.

A. primeira patrulha de reco

nhecimento, pelotão comanda
do por um 10 Tenente acer

C;OU-S(' da posição ao anoitecer.
A névoa impedia qualquer re

con h ecímente, Ao amanhecer
cumprída a tarefa, toram fei
tas algumas rajadas de metra
lhadoras. Regressando com in

rormaçõ-s, foram adotadas as

providências necessárías. sen

do o baluarte conqutstado dots
dias depois. As instalações en

contradas provavam "ler a ]10-
síçâo tlostinada a longa resis
tência. Os nazistas abandona
ram copioso material bélico,
metralhadoras, munição e per
rurau-ízos com as quais abri
ram seus abrigos em plena ro

cha. A inacessibilidade do lo
cal obrigava os alemães a cons

truir muito perto o seu cemi-
tério. Nova York, 4 - As sarcastí-
Durante a campanha, regt-t- cas referências do Presidente

irou-se um fato verdadeira- Roosevelt ao candidato repu
monto interessante, Certa vez, blícano Dewey e á "velha guer
.im soldado baiano da 7a Cía. ra" dos republicanos, no dis
adiantando-se da patrulha, curso de abertura da campa
'-'lLÍU prisioneiro dos alemães. nha presidencial, e a vigorosa
Ao set conduzido à retaguar- resposta pelo redator político
da, a fim de ser interrogado, do "New York Herald Tribune"
percebeu que apenas dois na-: como um dos discursos mais
zistas o ccnduztam. Dentro da violentos pronunciados por um
perneira, trazia pequena faca, candidato presidencial, assí-'
da qual se utilizou, em dado Inalaram o inicio da campanha
momento, in vestindo contra os eleitoral que os comentadores

Heerlen, Holanda, 4 (O. P.) - De Jack Franklin - As

tropas norte-americanas cio Primeiro Exército, em ação neste

setor, estão utilizando lança-chamas para pulverizar casa-ma

las já atingidas por bombardeios aéreos. Foi detido o coman

lante dum batalhão nazista com sede em Beggemdort, que atír-
"fJ,U ter recusado ws ordens recebidas do comando alemão ne

l .ido de con<traratacar os eSltadunidenses, já que nada mais
lhe era possivel fazer diante da esmagadora superioridade do
adversário, Os bombardeiros O rei Carol 1'0 Peloponeso·
C I d

-

d F em ação . . Méxic�).4 (U. P.) - .Anun: evacuadoontro an o os navIos e ranco Londres, 3 (U. P.) _ Gran- Cla-se O,fl?lall�le�t� que o r�l Cairo, 3 (U. P.) _ Despa-
ies formações de aparelhos do

I
Ca:oJ esta P,l DCU! aDIdo 1 eseI -

h d
A

4 ('(T P) C�· d '1 d -.omando de bombal'del'o entl'a- vai um. camR.rote.Dl � naviC' c os e procedencia fidedigna
Londres, "

-- onll1·111Ja.n o as garantlas ( a . as � . -
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ranl em aca-o em seo'ul'da a' ad- ar2:enhno. que deIxara Vera m lcam que os a ernaes eva�
}leIa Argentina a Gra- tetanha, no sentIdo de que ,nao sera � 1 t t,

�,<> Cruz a 8 ou 9, com destino acuaram 'comp e amen e o Pelo-
dado asilo aos dírig'entes do "eixo" l1atluele paIS, disse na Cã- 'lerteAncI'a do g'enel'al El'senho t d�

.

América do Sul. poneso, exce uan o-se a zona
111ara Alta 'o ch.anceler (lo Reino, lord Simon: "Não obstante, ver, dirigida aos civís holan- que protege a passagem na di-
o govêmo britânico faz tndo o que pode evitar que os culpa- leses, bombardeando, a plena Enfermel·ras reção de Atenas.
dos ou o produto de seus saquêS não cheguem à Argeintina ou luz do dia, a ilha de Walche-
ti qualquer onU'a parte", O Ministêl'io da Guerra Econômica, "en, na desembocadura do Es- " localidade
a seu turno, declarou à Cânlara dos COl11uns que, de algumas �alda, arrojando sôbre a mes- Rio, 4 (A. N.) - Um grupo de Brecht
semanas a esta parte, todos oS naltlos espanhois, que zarpam 'Ua seis toneladas de explosi- de enfermeiras seguiu hoje pa- Londres, 4 (U. P.) _ A emis
da Europa, estão sendo submetido,i:; a rigorosa inspeção, pelas vos. Os pilotos observaram que ra Natal, àfim de ali frequen- sora de Paris anunciou que os
autoridades britânic�s. Pro,cura-s�e, assim, evitar que, no bôjo g,s águas inundaram o distrito tar o curso de especialização de al,iados capturaram a localida.
dos navios do general Franco, possam viajar de contrabando 'je Westcarpele, no extremo enfermejras em transportes de de Brecht, situada ao norte
lidere� nad�tal'1 ou outro,� el�lllento� com Gulp� em cartório, !pais ocidental da ilha, I aéreos, 00 Ganal An\�érpia-TunhO\lp�

de,-11
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um soldado brasileiro
]\foscou, 3 - O General Bor, comandante do exército po

lonês do interior e recentemente nomeado comandante-chefe
das fôrças polonesas pelo govêrno sediado em Londres, não se

encontra em Varsóvia, desde o ín.ício do levante contra os ale
mães na cidade - declarou o General Rola Zlmierski, delega
do da Defesa elo Conselho Polonês de Libertação Nacional, em
em.revlsta aos representantes da imprensa nesta capítaã. "BoI'
não está em situação de comandar coisa alguma em Varsóvia,
pois está:' a cêrca de 32 quilômetros fora da cidade" - revelou
l! General Zimierski, acrescentando: "o. contacto entre os pa
triotas, na cidade, e as Iórças russas e polonesas de fora vinha
sendo mantido, desde o dia 13 de setembro, por mensageiros e

oficiais que cruzam o Vístula procedentes de Varsóvia. Os pri
meiros mensageiros atravessaram o rio a nado. As comunica

ções entre o grupo de combate polonês de Varsóvia eram reí-
lafi. através dos canos de abastecímemto dágua". '

Londres, 3 (U. P.) -- O general BoI' anunciou orícíalmen
te que cessou a resistência de suas fôrças no interior de Var
sóvia, Segundo o comunicado oficial que deu a conhecer a or

.lem de cessar fogo, dada às 20 horas de ontem, foi motivada
:)elo esgotamento das munições. Deve-se recordar que, nas

primeiras horas da manhã de hoje, a DNB anunciou a rendi

ção das fôrças do general BoI' aos alemães, notícia' essa que,
em seguida, foi desmentida pelo govêrno exilado polonês, e�

agora voltou a ser confirmadas pelo próprio Bor.
>I«

Nova Iorque, 4 (U. P.) - A agência telegráfica polonesa
informa, através da rádio-emissora de Londres, que a emlsso
ra secreta de Varsóvia noticiou: "Varsóvia deixou de existir,
Somente restam ruinas na Cidade".

Londres, 4 (U. P) - O Serviço de Imprensa das Fôrças
Polonesas informa que os alemães puseram a prêmio a cabeça
do general Bors, comandante dos patriotas poloneses que lu
tam em Varsóvia. Foi oferecido um prêmio de 10.600.000 dó
lares àquele que matar ou capturar o comandante polonês.

*"

Londres, 4 (U. P.) - nela segunda vez, no curso desta
guerra, perdem os poloneses sua capital, depois de 63 dias
de sangrenta luta contra os invasores alemães, Ignora-se a

sorte do general Bor, comandante das fôrças de resistência,
mas pode-se adiantar que êste levante custou cêrca de meio
milhão de vidas e quasí 'total destruição da já sacrificada Var
sóvia. Esta batalha pela libertação de Varsóvia assinalou o

heroismo dos patriotas poloneses, numa desigual luta contra
8.S guarnições nazistas, enquanto os dirigentes políticos da Po
lônia, em campos opostos, decidem a mais complicada parti
ela de um verdadeiro futebol ínternacíonal. De fruto, cessou a

resistência em Varsóvia, mas contmúa a luta entre o Comitê
Polonês de Libertação e o govêrno polonês refugiado em Lon
dres, ambos reclamando para si o direito de decidir os destinos
daquele país.

I

o sr. Thomas '8. Dewey, atuo.! governador do Estado de
Nova Iorque e candidato à presidência dos Estados Unidos,

c o lado de sua espôsa (Fóto da Inter.Americana'.

I
I

comandante
,

nazI

políticos predizem, será ainda
nais violenta.

Há indícios de que os eleito
'es abandcnarão a apatia pro
luzida pela guerra.
Segundo um porta-voz de

mocráta, a reeleícão de Roose
'elt depende dos' seis milhões
Ie votos dos homens atual
nente destacados nas forças
armadas.
O jornalista Westbrook Pa

�'ler' escreve que os independen
.es decidirão a eleícão,
Os jornalistas, que acompa

-iharam Dewey em sua excur
são pela zona do Pacífico, acre
Iítam que Roosevelt. tem ainda
riaíores possibilidades, embo
'a considerem que Dewey me

horou de posição, em conse-

1uência dos primeiros resulta-
tos de sua campanha.
• ....__-.....-..-_·....-A--...........,.,..,-_-............

! Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e Coroacão da Rainha e Princesas ..
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I� Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

I
Farm. L. da Casta Avila

Exames Anátolno-patoI6gicos. Bacteriologia
Diagr,óstico precoce da gravidez. Autovacinos. ,

Sôro·diaqnÓsticoy U'tramicl'oscopia IHematologia Química sanguínea.
Ceproiogio. Ana ises de urina.

t'j

I
Serviço de tranefusão de Bangue. Vacinação anti-diftérica

(CRUPE) .corn próvo de Schick.
Ancilíse!i qu imi cos de: Farinha ..

, bebido s, café, mel. águas po tci-

Ive rs e para usos industriai .. ífeculcr\" s , cervejarias).

tI.\.a��� ""Jf§Qi '__Ag -, I%_=�_ ___

CTrúijra�ôis-cãijoslelàlâffiã I
Londres (Por L. G. Stevens I pontothal, em vista da segu

- Exclusividade do CEC para I rança, rapidez, facilidade e
(. O Estado") - A Grã-Breta-l! transportabilidade que essa I
uha, desde o início da guerra, substância oferecia. A cifra de Icuidou da criação de um de- casos fatais foi reduzida para
partatne.n to médíco-círúrg'íco ! 3,9 r;; dos casos tratados. O I
especial, que se coadunasse com' pessoal de cada equipe cirúr
as necessidades da guerra ma-I: gíca compõe-se de.: um cirur-I
dern a, evitando assim as per- gião, o anestesista, seis mern

das que acarretou a guerra bras do RAMC (Real Corpo
pa ssacla por deficiên.cia dêsse Médico do Exército). O apare
próprio corpo especial do lhamento de uma sala de ope- I
.mxérei.to. Para fazer idéia do rações compreendia material :

que fez a Inglaterra nesse se- esterilizado em quantidade su-I
tor, é suficiente saber que, ficiente para mais de 200 ope-

I

entre novembro de 1942 e o rações e uma e:nfermaria com

mesmo mês de 1943, uma equí- pleta de 20 leitos, que se pa
pe cirúrgica de campanha, na díam instalar sob tendas ou

África do Norte, Sicília e Itá- em edifícios. O tempo exigido
lia, cuidou de 1.400 casos, dos para essas adaptações variava

quais 1.400 eram casos graves. de 1 a 4 horas, de acôrdo com

A maior parte dêsse trabalho t1 local e com a gravidade do. Bebidas nacionais variadas,
se verificou em pleno campo .caso a atender. Durante as 24 das melhores marcas

de batalha. Cêrca de 60% dos horas do dia, 16 eram dedica
casos eram provocados por (las operações, 2 horas ao pre
gramadas de morteiros. A anes- paro e à Iimpreza da sala, e 6
tesia era feita por meio de horas às refeições e sono. Tem anexo pequeno

ARMAZEM

-�
de aêcos e molhados

(gêneros de consumo familiar)

P{ �T(') AMIGO
Rua Saldanha Marinho,

), _

.

!
O (�;� ��;)}M.i"l"

6.000 pares de meias era ... gasolina
Rio ( Pelo correio) -- Pelo

I
O

procurador Eduardo Jara foi

apresentada denuncia entra
Fiorette Blasiori, sócio-gerente I

da sociedade comercial Parolini
& Comp., sediada na cidade de
Caxias, Rio Grande do Sul, e

:Alberto Gregoleto, acusado de,
I com o propósito de se furtarem

,: à tabela de preços de gasolina,
terem denominado a gasolina
como "gás-oíl", Enquanto
aquele carburante é vendido
a dois cruzeiros, o litro, o SÍ

���������������.����!._!..!..�!_!_!_!_�_�_�.�__�_!"'!._� mulado "gás-oil", com traços

--Ag-ê-ncia Geral Transporte de Vargas ��b:!�a��:,���or�!���C���ue=
Comunico aos snrs. comerciantes e demais interessados la cidade, a Cr$ 4,85, o litro. '

.

f Salienta o Ministério Público
que o transporte de cargas contmua_. sendo feito, semanalmente,
I'.' com regularidade, para: TUBARAO, BRAÇO DO NO'RTE. que já em processo anterior 4Ii••••••••a.�•••••Il••0••••••••• III•••••••••••••

ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU evidenciou êsse simulacro, que

MENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS está reclamando uma sanção.
NOVOS e JOAÇABA, Para' o processo e julgamento,

Aceitam-se viagens diretas a CURITIBA e PORTO O presidente do Tribunal desig-
ALEGRE.

nou o ministro Miranda Ro
drigues,

-

�\�tSO[/ql.r Rua João Pinto, D. 25 '

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

�
.

.
� Florianópolis

_
. c.r.a

, - Telefone 1448
nnnTono PATOLOGICnS SANTA CATARINA

(apenas com pequenos defeitos) por
Preços Excepcionais

no

BARATlLHO «GUARftCY»
TRAJANO, tO

Soldados nor te-om er i conos avançam pelo atol de Kwjalein no grupo das Mcn-shcdl, no Pací
fico Cerrtrc l , através das r-uírms de uma torre de rádio e de outras instalações japonesas des
truidos· Nessa ação, que terminou com a vít ôr-io total dos norte americanos. foram aniquila-

dos mais de 2 000 japoneses. (Fóto da Inter-Americana para êste jornal).

\
\

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End. Telg. cDAVILA» Telefone 1.6�

THE LONDON & LANCASHIRE I.NSURANCE

OS
THE LONDON ASSURANCE

SEGUI COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV
COMPANHIA. DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rna Vida} RamM, 1.

·-r- ......................- •• -_..............._,..-J"'4s-
- - -��....".""'-...�

-�--_.�-

ZES DO DIABar ORIENTE 4a.leira HO"�
-- , ....'!_._..-w__ .. ,'_.

_

N"
(Antigo Bar do Borba)

CIHEContinua a vende� os seus

famosos FRIOS. ern geral, a

qualquer hora do dia. A's 7.30 hOfBS:
Grandioso Prog-rama Duplo

Bickford e Irene Rich no filme eletr izant e :

Gigantes da floresta
Ch ar l e

Conservas e doces

Jchnny Downs e Ruth Ter ry entre melodias e emoções de:

Música, lua e amor
CINE JORNAL BRASILEIRO (Na c.)
Cr$ 2.00 (único). Geral 1,00, Imp. até 14 anosPreços:

E «IMPE(I IAl»
A's 7,30 horas

U!tima Exibição
s a rgue correrá em suas veias com Terror, Emoção e Odio
eo assistirem a Henry Fonda e Mary Beth Hug h es em:

Consciêncías mortas

Rui Maia e Amélia
Areia Maia

"' -----_._-� ..-

CINE 'JORNAL BRASILEIRO (3x78)
(Nacional Diatribuiçâo COOPERATIVA)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 4,00 e 3,00. Irnp, 18 anos

" '" �

no Odeon, o Horripilante e Sinistro

Bairro' Japonês
* oIf oK<

filme:

Domingo, simultaneamente. no Odeon e Imperial, Don Arneche
no filme mais emocionante que o cinema iá apresentou:

4 FILHOS

FARMA,CIA ESPERANÇA
do Farmeeêntteo NILO LA US

01'01r". •.. (!Io..Al� • Mtr=ngetru - Bomoo-g>ll!tlQ - P.,.,f1:tm_ _
Art.tsroa de bo:rrAeha.

participaM (1 seus parentes

e amigos o nascimento de

seu primogilnito IRAN.

Fpclts., 25-9-1944

I Dre Laudelino Solou Gallotti

I ADVOGADO
Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala l.

,*U .,. t LaA'

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosern ír c s , riscados, brins
bons e baratos, algodões, rno i-íns e aviamentos
para aHai<:ltet'l. que recebe diretamente das

Snrs , Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, �- FILIAIS em Blumenau e Lajes.'I
iIJ�i P �t..& I I..l.'MY2.w �I lf.j Ji..I.J..Q..l.t.t.s.a.I � � �..

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a otençao dos
visito ante:!! de efetuarem suas compras, MATRIZ ."em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Quando o amer merre, .. )�
R· (I:> 1 COlTeio) - hOlsJOualS da minha mocidade:-cio e o

• . .

I 1 d dO" 1 t tl'IIO carioca nU-lsou srmp es aevoga o, e aru-
",1 an(.e ma li.

. - .

1 }'d'.
1 "t' '1· 1'" procurou ou- biçóes onentac as para as 1 es1'10 (tt' _'0 I( 1,�

. _ "

vir o ex-challceler Osvaldo rela profissão .

.\, I' -ni súbita saída do Depo IS, a uma pergunta.Ara.n 1<1, cuja
"d ti 1 t '

Itamarai í tanta agitação pro-I ae,erca os mo lV'o;S que (e e1-

alllbl'ente político uuuaram a sua salda da Chnn-VOCOll, no
.

ela Nação. ° repórter encon- celarta:
1 RAla -" A minha saída, - dissetrou o ex-ministro { as '" -

(>õP� Kx.teriol'es em seu escri- o dr. Osvaldo Aranha, dando

tório de advogacia, recem-ins· por encerrada a palestra
talado na avenida Nilo Peça- prende-se a ímperatívos de

'lha número L2 - no andar. conr-iência e de normas de
ação, QuanJdo o amor morre, o

arastamento é sempre a atltu
de mais digna e mais «legan-

o �STADO. Quarta-feira 4 cle Outubro cs. t944 3
_........................MI -=�;:�;;:;�;;������;;�����=.; � �.;..'..W..Ii.w�.nzw..M ��.�f.aIb4M4%..�.�, �,

IVi�1
- .
........,. .........

A:"II V IJ:RSA ltlO!'o

Nesta data t rcnacorre o on ive r
sarlO da veneranda sra. viuvo
Francisca Angelo Gallotti, r es idsn Ite em Tij ucos.

Hoje faz anos n sr-n ,

Carneiro da Cunha Luz.
Alcides

Decorre n�sta dota o natalício,
da sr i to . Maria Wendhausen :

"'BH'rn RIII\� '11.,,.1 Isros : Antônia Col o ço . Ericn :F
,

Grame e ví uvo Emília D. Mede i
ros;

sritas: Zuleida Saibro. Francisca
de Assiz Foneec o e Cecília Nor-be r
ta de Figueiredo;

91'S: Trajo no Costa, Vivaldino
A.-rude Soo r-es " Bento G. Dias;
menino, Zenita Ribeiro:
menino: Mu ií l o José Lopes cla

Silva.

.�
", Móveis

Comprar, vender ou alugar
/

só no

A SERVIDORA I O
I o maior organização no

CJenero nesta. capital]

Rua João Pinto, 4,
Fone 775.

E A MARE' ESTA' SUBIND O '.'

santo do dia

felicitou os
cozinheiros
Com a fôrça expedicionária

brasileira, 2 (U. P.) - O mi
nistro da Guerra do Brasil vi
sitou ontem a frente de bata
lha, inspecionando várias ci
dades libertadas pelos brasilei-

II ros. Pouco depois, o general
E.urico Gaspar Dutra se di'ri-

I
gm a um posto de observacão
instalado numa colina, afim
de examinar o difícil terreno
montanhoso, no qual os brasi-
leiros estão lutando. Visitando__.._.:....í8!llõBttl1l:ldllllilll..__•......II!ItlI'...-IiII ....I!III·illil!!'llll....--·..1---__ a cozinha de campanha de um
batalhão, o general Dutra te
ve oportunidade de provar
umas batatas assadas, dando
em seguida seus parabens aos
cozinheiros.

São Francisco de
Assiz, Confessor

S, Francisco de Assiz é a figuro
rnais relevante e mais celestial
entre os Santos. diz um grande
autor. Um outro ainda ajunto
com tôda a simplicidade: «Em todo
o mundo êle é conhecido devido à
sua humildade e pelo esplendor
de suas virtudes», Ele era chorno
do Serafim Humonc , por cousa de
seu ardor nas orações e chcmou

se sua fundação de "Ordem Será·
fica". A sua grande humildade
chegava a tal ponto que êle c i .ia ser

o homem mais pecader da 1:erra

apesar de, pelo contrário ostentar
tô las as vutudes Iluminado por
visões sobrenaturais, em suas qun
si que constantes orações, monte
ve se sempre ern seu ideal de sim
p lic idcde : Nunca quis ficar scce r

dote. pois, não se oehave digno.
Devido a isso deu à sua ordem o

nome de Frades Menores. Este
g ande santo entregou a uc 01
rnc a Deus com 45 anos de idade.
Não há hoje em dia bom católico
que não tenha ouvido �alar da
g-onde humildade de S. Francisco
de Assiz.

___....... ""'J�" -.ç-... ....,.��

-__II1II_111_"___ 1 •

Snr. Dentista!
,. aço qualquer sistema de

Dentaduras, Pontes em

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

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

Contra fatos, não há argumentos!
CArE' RIO' BRANCO

Conhece esta 1

De ín ício, nizou a sua 1'P

so lucào formal e detíní: iva de
não 'fazer quaisquer declara
ções à ímpreusa antes que o

rernpo «onr-lua, em tôrno da
at itude que assumiu. a sua

obra dr psc]al'pc'imento e a11101'

j tE'C'illl(,�lt;; (10 c-llO(l1}e' prorlu
l7.iclo.

I j n.lusrado «omo se sent ia

IneStes �);'iHle'jl'OS momentos d,('
transícão dp uma longa carrei-

ra ]JoÚtiC-[1 para a tranquilida
de da vida pátr-ia, respondeu:
_. "Sinto-nl(' como um ho- G f-f-mcm fIlIe' despertou do sonho ra I Ica-se

'lo poder para a realidade da com dez cruzeiros a pessôa
plau írio. Por um ato simples que achou, na semana paasada,
,:: voluntár!o, afastei-me da duas chaves numa argola, sen
at ívidade pública para rein- do uma delas tipo Yale, n.200,
t!yessal' nas atlvirlades profis- as entregar nesta Redação.

te" .

fi: () repórter despedíu-so do
«x-chanceler. trazendo a pro
mossa de uma enr.revlst a, que
será dada em tempo oportuno.
- "Afastei-me do Itamara-

A cooperação
do Brasil
Bahia, 2 (A, N.) - Passou

aquí o sr. Lawrence Duggan,
chefe da delegação da UNRRA,
que esteve recentemente no

Rio de Janeiro. Falando à im

prensa, Lawrence Duggan de
clarou que nenhum outro país
deu à UNf\:RA maior coopera
ção que o Brasil.

-----_.

-Ornais completo estoque de
brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços
..mvidatívos, na Loja das Ca
semíras, instalada na rua Cons.
Mafra,8-A.

\' ,.,.,..,..,....__ ,_........- ......�_wO?_·.-...,.."..,..

Nova surpresa
do futeból
Rio, 2 (A. N.) - Tomado de

surpresa, o mundo futebolísti
co local assiste, pela primeira
vez na história do futeból ca
rioca, ao fato de se encontra
rem eJhpatados em primeiro
lugar quatro concurrentes ao

título de campeão do torneio
de 1944, Essa circunstância,
inédita, verifica-se exatam.ente Inas últimas etapas do ��mei?,
quando em outras ocaSlOes, Ja

Inessa altura, se podia apontar
com segurança o c�mpeão. �s� """"""'lt__=_ -=_
se fato empresta amda malOr

I'
-- --------- ---

significação ao torneio dêste Monumento a
ano. Assim, pois, quatro clu� Miguel Couto

. ,bes estão em condições de 0' Rio, 2 (E.) - Será inaugu!,.<-
o título máximo, que são: Flu- rado, ás 11 horas de hoje data
lninense, Flamengo, Vasco e aniversária da fundação da
Bota.;v&'o, quand.o, há 4 sem�-II Faculdade de Medicina do Rio
nas passadas, nmguem sena de Janeiro, o monumen!:o ao::

capaz de afirmar que o Flumi- professor Miguel Couto, inicia
nense seria desbancado da ex- tiva de colegas, discipulos e
celente posiçru;, em que se en- amigos, brasileiros e argenti
contrava, de lIder absoluto da tinos. O monumento, da auto
tabela, com 3 pontos sôbl'e o ria do escultor Heitor Usaí,
segundo colocado. Agora cabe tem quase sete metros de al.tu-
com muita oportunidade e exa- ra medindo a estatua, que é
tidão perguntar: "Qual será o de' bronze,' três metros e meio.
campeão dêste ano"? A respos
ta é das mais difícies, embora
o Fluminense ainda reuna

maiores possibilidades e pro�a
bilidades de vir a ser campeao,
pois sá terá pela frente. �e�te
final de temporada, um Ul1lCO

adversário capaz de impor-lhe
um revés - o Flamengo. Êste,
por sua vez, terá que enfrentar
adversários mais fortes f)

aguerridos, tais como o própr�o

� Fluminense, Vasco e MadurcI
.. ra. A seu turno, e Botafogo te

rá pela frente ainda o Am�i'i
f:a, Vasco e São-Cristovã.o.

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça.
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

(Galeria de Homens
Célebres)

Por ENEVÊ
Mochado de Assiz ao saber

que Cardoso de M. n ize s ia re

ceber o título de Barão de Po
ranapiocabo. foi dar a bôa nova

a Ferreira de Araujo, tendo·o
enconlrado à porte da «Gazeta
de Notícias», na rua do Ouvrdor-.
Com sua conhecida "gagueira"
iniciou Machado êste drd loqo :

.- Sabes. o no.,. nosso João
Cor... Cardoso vai ser fei ..
feito carão!

_. Barão?! De quê?
-- De Pará... Paranó... Pa ...

Paraná ... Paranápi ...
.. Acaba, homem!
- Acertaste! E' ísso n"le". mes

rnesrno ,

tí - disse ainda. o advogado
Osvaldo Aranha, já transpondo
a porta da. sua sala part icular
- mas não me afastei do Bra
sil.

esp reito-vos,
ela pair.o pelo ar.

Preservaj·vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDA
Mas exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA .,

Vendidas só em caixas r

com o nome VALDA k
"'o lloenço do O. N. S, P. N· 186

"."", • de 26 de Fevereiro �o:�.

.\.te 4. 1935 or:f:j; 9'nl!-'oJ 0,002. EucolyplO\ O,

Se V. S. comprar os nossos

tecidos. ficará satisfeito, por
que inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

original, a pr�ços acessíveis.

ILoja das Casemíras, rua Cons.
Mafra, 8-A.

ds Euclides
o ponto preferido da {{élite» floriancpolitana

N. Pereira

RUA FELIPE SCHMIDT, 5
(Edifício Aio Branco)

,

.{

Camisas, Gravatas, Pijames
1\leiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Ruo C, Mafra, 9

Godwin F. T. eh aden e ,Clélia Mayworme 5ehaden
participam a seus parentes e

amigos o nascimento de IIUQ

primogênito
VERA·TERESIHHA
São José, 25-9·44

Se V. S_ precisar de 'linhos,
ça uma visita à Loja das Case
casemiras e outros tecidos.' Ia
miras, na rua Cons, Mafra,

,
I
1

L

INCENiHQS E TRA.NSPORTES
(" �

"

neS1KllH.:albili(l:-1(le�
('if"as 110 bahill�o (1" 1!)}:1:

Jtveeila
r\ j i\ () ..

CrS �.qí8.'101.7J:;.H ,
84.616.21 fj,9·)
129.820.00G.!h
8G.G29.S8S fio

7G.T1G.401.80G.2u Pr�stlgfa o GOl'êrno e _.
cla88�8 armadas, - o. ser'.
11m "qll'nta. eolllaJ.ta". (L
D. W.),

3 v.. 1
Sillisln)s pagos !11\);'; (litinh"}s 10 Bnos .

Res]J()'n,abilid'arl'p� .. . . , . , .

DlRETOHES: - Dr. PamIllo d'ültra Frelre de Carvalho, Dr. Francisco
de sa e A.nI.B!o Masson-a.

Ag�nclas e sub-agl!ncls8 em to<1o o território nacional. - Sucursal no
Uruguál Reguladores de avarias nas principais cidades da A.mérlca. Europa
" Ã!rlca.

I
AGENTE EM FLORIANÓPOLIS

I C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmldt. n. 31
Caixa Postal o. 19 - Telefone 1.083 - En(1. TeJegr. "AIJIANÇA"
SGB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME·

( � NAU, BRt],sQUE, LAGES E RIO DO SUL

�--�..----------------�... �� �

o major Araujo
Rio, 2 (A. N.) - Parte hoje

. para a Bahia o major Lima
IAraújo, chefe do gabinete do
I presidente do Conselho Nacio"
nal de petróleo.

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTADO--Quartaíl'elra, 4 di. Outubro a. '944

Soldados do exército norte-americano ocupam seus postos nas barcaças de desembarque, en

quanto a grande fróta de invasão rumo para as praias da França ocupada pejos
nazistas. (Fóto da Inter-Americana poro êste jornal)_

o primeiro Salão de pintura depois
da libertação de París

L'a.rís, 2 (S. F. L) - o Salão rá formado por uma série de dos os constrangimentos, não
de Outono abrirá suas portas sessenta trabalhos sôbre a pai- perdessem de vista a impor-'
a 6 dêste mês. Não sabemos xão, de autoria de Gabriel Da- tâ ncia dessa primeira manifes-
qual será o seu valor, mas de ragnes. tação que mostrará a luz do

..

qualquer modo será o mais "Gostariamos - diz o "Fi- dia como, clandestinamente. a

belo de todos os salões, porque >;,aro", comentando o fato pintura francesa soube conser

será o Salão da Libertação. que os organizadores dêsse prí- var seu primeiro lugar, apesar
Pela primeira vez, desde meiro Salão, libertados de to- de todas as provações".

quatro anos, os artistas se po-
derão exprimir livremente,
sem estarem impedidos por
questões de opinião ou raca.

Entre aqueles que toram en

tão mantidos à distância, tal
vez existam alguns cujo tem-
peramento e talento vão ím- Vende-se confortável

prtmír algo de novo. cu sa. na

Temos pressa em os conhe-. Avenida Mauro Ramos, 249,
('.01'. Para assinalar que as coi-' assim como outra, menor, ao Os novos e já conhecidos
sa,; estão mudadas, pois impor- lado, n. 251. Tratar com Aldo medicamentos de grande su

taute conjunto de recentes 'de Almeida, no Banco Naciona cesso no combate da Malária,'
obras será exposto. A pintura do Comércio. lO v. 3 Sezoríua, em gotas - 'I'able-
surrealista será apresentada l1-a-sas -e-T-·-errenos JlaJaria, pastilhas. - Os mais
nos seus aspectos mais diver- \J enérgicos remédios no cornba-

sos, assim como todas as obras te ela Malária sezões, impalu-Vendo diversos casos e

I
(II'SU10 e tôdas as febres interl'ece,lltte de pintores, que du-

tA terrenos, nesta capital e mitentes. Tratamento comple-ran e esses quatro anos sou-
no Estreito I

berarn conservar sua origina _ I to. Beneficia os órgãos afeta-
Iíd d

.

.

- A. L, Alves - Deodoro 3;,.
I (los.' BIlI'O e fl'g:ado sem produ-I, a e e vítalldade, serão reu- y �

n idos no Salão. V_,_-_8 zir intoxicação.
Um conjunto ímportants se- "asas e Terrenos' Sanaopil - o grande remé-

U dio dos amarelos. Combate a
,. .._ _- .._"'--

Encarrego-me da venda. opilação caraoterizada pela

A A
· Comissão módica. presença de anquilóstomos e

9OnIa A. L. Alves - Deodoro 3s verminose no intesttno, os

V. - 8 quais produzem anemia, caque
xia, perturbações intestinais,

da It Sma
Vende ...se u�oappaa�;- palidez, inchações e gostos

pervertidos. Produz sangue no

ondulaçãl) permanente e um vo e vigoroso, dando ânimo
estabilizador de 1 KW, com para o trabalho e alegria na
pouco uso e em perfeito estado. vida,
Tratar na Praça 15, n. 10. J)risão de ventre - Não use

'� V. 28 mais purgantes. Trate-se com

Vendem-se dua�
\
'l'a,hlelaxo, pequenas pastilhas

casas que beneficiam o estômago, in�

; na rua Major Costa nO 116., testino e fig�d.o. .

Tratar na mesma das 12 às! Nas FarmaClas e Droganas
16 horas,

'

10 v. _ 2 I
da Capital e interior do Esta-

-W__ _ __ _ �
, do.

Vende.s e ,:"ma casa de ma-' Para as demais informaçõesdelra. na rua Ma· d d'd d'
-

joZ' Costa, sem número. Tratar na e pe lOS, preços e con ,lÇ�es
rua Jeão Pinto. 29. 5v 2 de vendas com desconto a VlS�

ta e a prazo, escrever para
Caixa Postal, 185, Florianõpo
liso
..........._. ."................._,.........,.-....• .,......"

REPRESENTANTES
v, S. quer ser representante de firmas de qualquer Estado

e para qualquer localidade? Escreva à Caixa Postal 5455

SÃO PAULO

INDICADOR
"'

MÉ_DICO
_______o � _

DR. ROLDÃO CONSONI
VUI.UItCoIA GJ;jItAL - ALTA ClltUHG1A - MOJ"tí:ST1AS nE S";NlJOHflS - 1',\1('1'08

Fnrruado pela Faculdade de Medicina Lia t In lver-sldade de srw )'",,10. <)11<1" fOI
\ssistpt11e por vár-Ios a110S (lo Serviço Círú i-g íco do Prof. Alípio Correia Net o.
Cirurgia {to estômago e vias b11iares, lntesunos delgado e gI'O.:-iSO, r 1I'(,jÜf\, rtns,

oróstata, bexiga, útero, ovár.os e uornpas. Var icoce le, h id rove!e, V�JI·II'.i.·� e h�I'LJí(j.
CO"SUUfAS:

tiaS 2 às fi horas, à Rua Felipe Scnrnídt, 21 (altos da Casa Para tso}. 'fel. 1.á9S,
RESIDl!;1\CIA: Itua E.1.eves .Iú n ior, ]79; 'fel. Mi(H

DR. MADEIRA NEVES

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecolog'ia

Hospital "Miguel Couto"
IBlHA"IA (I-1A:\lõ�IA) - Sanla Catarina

Médico especialista em DOEN(AS DOS OLHOS
Curso le Aoerfeic.loalnentu e Longa Pr-át ica no Hl("l tit� ))111""("(

"�l'IUL'rAS - Pela manha: dJ"Mamen .... <I" .. 10.300512 h" Ó t"1>'rJe �.,�} 1, <lO"

.. ba()u•• d,ut IG ..3U U til uor... - ('ONSlILT()tll()� UUA J.,â., ."'lItV. i. ",,,"1".'''', �

'un,,: 1.4111 - H.<,.oIdl'l,.,I .. r RIU' !'r""ld.."r., Coatloho. �1I,

DR. SETTE GUSMÃO
r'TlEFE !iUS ::iCBVH;O::-i ])1,; TISl0LOU1A [)f,I ('!':\;'n:() li f': "\1 i u-: I.' )l(l

•
, flOS['[TAL "NERI�:'; li \.\rv.,"

'urso di..' ctJle�';-'E)jt:oan!f:llto 110 Un.stJH�d S:10 Luiz C·:111?í..l'..',a. de :-:':-Il) 11;: \)\,. 1-')" t-' L:l.'

,(ll'li) do l n .... uuu o "Cié'TlJellte FP.1 l'Uil·r-t", (;�, S:ln F':.lt,j() !';-, j'(,t"I"l!I'(\ tltlc-r'11,) 1],")

San;'lt6rlO de SéI n t. li":. C\,�� ('ampos d(l ,1()�'(Fl()
Lí:\W,\ (;EI:.\L - lIr r\(;�{)S'l'J('() PRf�f'()t'E b 'l'n.'\'l·,I�·II·':-;T'ol !';.'I'El:UI.lf.II,,;
'. D,\8 DOE'<f.·AS no AI' \RiU,HO fU"Sl'lIU'J'úl�IO,
'()�';Sll1..TAS: Dítlr'�amL'nte, das :1 ;'l:: fi horas. CO:\SUL']'Ó!U'(): [:U;I \ tt ul' \lL1t\'(llt=..··, I:�.

HESnJÊ:\CIA: Rua Esteves .runíoi . U:,) - Tr.L 74:2

i Dtptomaoo pela Faculdade Nac. de Mealclna da Unlv<?fsldade do [lra.H)
'�'\Dterno do Serviço de Cltnlca Médica do Professor Osvaldo Ollvf,'IT'tl., m�llc() ,,(,

Departament.o de Saúde
CJ,INll:A IUU)(CA - Moléstlrui lnter.JlJ;. de adullOfl e Cl"lan�''''''_ l'ON�tJIJI'(lIUO

IUilSIDltNCIA: Roa Fel1pe 8chmldt n.. 38 _ Tel. 8U. CO�StJL'l'MoI - Oa� 16 11M I".

DR. MARIO

(
1

'ti

WENDHAUSEN "

,

Chegaram'

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANlA

ellpedali",ta. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. cllIl 9 ila (I.

Rua Vitor Meirele•. 24. r"ne 1447

DR. ARMANDO VA�RIO DE ASSIS
Suv:ços de Clínica Infantil da Assistêu cta :'vlullicípal fi H" ..plul

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
C()SSUVTóIUO: Rua l'illnc� l\fachailo. 7 O;;dificio S. FI·aud"col. ron .. 1.�44

Consultas das iu às 12 e das Ir.! as Iii linras
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, !). Fone 7X:i

CLíNICA DE OLHOS _ OUVIDO� _ NARIZ'- GARGANTA

'II.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

..ormado pela Universidade de Genebra

Com prã).1ca nos hospitais europelUl
;;l1n1ca médica em geral. pediatria, doen

'•• do sÚlt.ema nervoso. aparelho genltc>
urtnérlo do homem e da ulUlhe.r

, ..tate. T6cnfco: DR. PAULO TAVARIIl8
Curso de RadiologIa Cl!nlca com o d1'

.tanoeJ de Abreu Campanarlo (Silo Pau,

o:). Eapectallzado em Higiene ti &l.lld.

"l1bl1ca. pela Un1Ter8tdad� do RJ(I de Js

eira. - Ga)}lnete de Ralo X - ElecU'o

�rl4tografla cl1nica - Metabol1smo ba

.al - Sondagem Duodenal - Gablnett

e flllloterapla - Laboratório de mIcro.

opte e anftl1se cllnica. - Rua Feroand<.

(achado. 8, Fone 1.1911. - Florlanópollll.

DR. BIASE FARACO
Médieo - chefe do Serviço de SHiLi" do Cen u-o 'le Sa úde

l)üENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES t'IW-GENITAIS Ill:<:
\1 B()� OS SEXOS - !UIOS INFRA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (j h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. JoinviJe, 47 - FONE 1648

'I'
I J)

y(.'
"

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de OJho� - Ouvidos, Nar-iz - Garganta.
1Jllllulll<l de hahitilaçâo do Conselho Nacional de Of'talmologin.
CONSULTúH10 - Felipe Schmidl, �. Das 14 às 18 noras. Fone I�!)n.
I{ESlDLNCJA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. REMIGIO
CLlNICA M�DICA

Moléstia. Interno. dt! Senhora. e C1"1

.nÇlll em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"'tl1pe 8cb.m1dt - Ed1f!clo AméUa Neto

"one 1692, II b 12 e 14 la 17 bor... RE·

8IDllNCU.: I Largo Benjamin
Con.tonte, 3

Dr. Newton d'Avila
Opero.c;ões -- Vias Urinarias -- Doen
ça. dOIl intestinos, réto e anuI

-- Hemorroido.. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.iotflrapia -- Infra-vermelho,
Consult: Vitor Meirelel. 28_

Atende diariamente (til 11.30 h., fi,

b tordfl, da. 16 ha. em diante
Re.id: Vidol Ramo., 66.

Fone 1061.

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião-Dentista

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às 18

das 19 às 22 horas.

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida·

t\Rde". e estará contribuiudo para. IJ •

que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no etr....ct•• Ortope4tL CII:alca e CtnIrlCla

leito de sofrimento, etc. etc... fio tor'u:. Pan- e 40fl8� ".e "Ilbor:--
(Campaha d·e Hnmanidad'" CONSULTÓRIO: R. Joao Pmto 7D1á

v
• rI6lnete dN 10 li 17 har... RESIDJlN

do Hospital d,e CarJ�.�e)_. ,t�J.; AJ.m1.MWt,. AI11tm. M. Fl)II,t 1.".

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Dr. LAURO DAURA
EspeclaUsta em lIoençss tle I'k'nho

t'ao - Vias Ur-toartas,
Curso de especía l izacão de GIneco

logia (doenças de Senllol'as) com o

Professor Moraes de Barros, (1a 1"a

culáade de Me(licina (le sao �'aulo.

Tratamento especializado, mé<\lco e

CirúrgiCO, (la;; afe{'\:ôes do ltIJarêU10

�enltal feml·nulo (Utero, ov!lrloa.

trompas, etc.).
Cura radical dRS Inflamfl<;6es 110.

anexos (Ovf.rios. trompas), sem ulle

ração). Tratámento de todos os dIs

túrbios da ",ensIJ·I...�!io e lia e,.tf'I'UI

dade.

Tratamento moderno da bhmorra

"Ia agutla e c"ônlca, em amUos os

sexos. por processos mo(!el't)os s<>lJ

con tr61e endoscópi('o -- Ul'('Io·., ...·"pl.
- e (le laool'atório.

FISIOTERAPIA --- DIATEHMI.'
- JNFHA-VERMELHO

COXSIJLTAS: - Das 1().�U a. 1:1

Aliviada em Poucos

fiora" e das 2 às 5,

ConsultórIo - Rua Tlradentel J ••

Fone: 1.663 .

ResldénC18

(Sobrado).
Ru� T1.ra<1>entea 7

Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mandaco --, começa a circular no 5llngue.
aliviando os acessos e 08 ataques da asma
fJlI bl'onquite. Em pOllCO tempo é p'oRsivel
(0)1'11111' bem. ]'espirando livre e lactlmente.
Mendaco allvia-o, mesmo que o lDal seja
fllJllgo. porque tiissolve e remove o !IlUCU'

que ollstl'úe às vias rpspiJ'litoJ'ias. mÍllfilldo
fl sua energia, nl'l'Uin:1ildo SUl{ lSRúde, fa
lendo-o se n t i r - 8 e prematm'ameute yelho,
Mandaco tem tido tal;to êxito quI:, se ofe
rece com li garantia Ile dai' ao "paciente
TPi<piração livl'e e !acil rapidamente e COlD

pleto alivio do sofrimento da asma em pou·
COR diaR, PE'ça Mflndaco, boje mesmo, em

qUlllquer farmáCia. A nossa garantia é ti
sUa Ulaior proteção.

.arend a co A�a�:.::.rn
Agora tambem a (r $ 10,00

õ-iiÃÊrniô-·óoÕIA
A retirada do «liquido da espí·

nha», pelo especialista, não ofe
rece nenhum perigo para o pa
ciente. NOII nossos hospitais, já lia

têm feito milhares de punções,
lIem um único acidente, SNES.

TERRENO
Vende se, medindo 14:l1; 33

mts" na Avenida Mauro Ra
mos, linha Circular, 6timo para
construção. Tratar na mesma

Avenida. n 211. 30 v -I
............0•••••••••.0.

Compraé na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

OR. AUR�UO ROTOtO
'1édico - Cirurrião - Parteirt

RA 10 S X
Moderna e possaut!! instalação

de 200 MA. .

)jagnóstico precoce da tuberculOl
1I1lmonar, úlceras gástricas e du
lenais, câncer do estõmago. 8t
óes das vias biliare!l, rin!!. e;

\plica o Pneumo-torax artifiei
para o tratamento da Tuberculc
Pulmonar - Tratamento! mod,

nos e eficazes desta moléslis

Completo gabinete de Eletricid'
médica: Ondas curtas e ultra-(
'as. Raios Infra-VermelhO!! e R
Ultra Violeta. lnfrazon-Terap
Consultório: Rua Deodoro,

esquina Felipe Schmid1
'u , Ih 12 hn., e dn 14. b 17

Tel,foJlc U7.

MACHADO & CIA.
Agências II Repregentaçõe. em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto. n. S
Caixa PrJlta], 37
Filial: Ct'esciúma

Rua Floriano feixoto, -In (EdU.
Próprio). Tetegromas: "PRIMUS·
Agefl tas n08 ptíncipai• .m 'o1nicipio.

Iolo Cltadc

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASA
mudou-se para
LADO

MISCELÂNEA
rua Conselheiro Mafra, 9

(A O C A SA I'OSCAR 'LIMA" )
"----_-e-----o_-- . ---,=�-..,.....,.",..."'"='..".""'_.",_�__...,._"""_"""_""... =.."."..,="==""..,..=""__--_...,._._.............,_-...:\:..__....=-..-===",..,."="'="'="".."..".,."..,.",...-===-'=.",...",=""..,,...,,,====�=="""""=-==.....

a

DA
I

," '�'�'�""'�:'-:'�:"':-:"':""''''''''�-. :"', , .

Este aspecto, fixado na rnon hêí histórica de 6 de junho, mostra nos os soldados americanos
quando desembarcavam dos ti-a:-.sportes militares para o tecor as defesas nazistas

na costa francesa (F"óto da Inter·An1ericana para êste jornal).
, ,drtSD#' d

"Nosso café para os EE .. Unidos
Rio, 2 (A. N.) - A proPósi-lbro dêste ano, independente

Lo dos suprimentos de café das quantidades então adquí
crasíleíro aos mercados do I ridas pelas fôrças armadas dos
Estados Unidos, o ministro da Estados Unidos. O govêrno do

Fazenda, sr. Artur de Sousa Brasil tomou as providências
Costa, declarou à imprensa o necessárias para execução dês

seguinte: "Quando estive nos te programa, que está sendo
Estados Unidos, em julho dês- rigorosamente cumprido. As
te ano, declarei que o govêrno autoridades americanas enten-

I brasileiro, através do Departa- deram que com êsse programa,

I mento
Nacional do Café, toma- ficaria assegurado o suprimen

ria as necessárias medidas pa- to do consumo civil dos Esta
lia que fossem disponíveis ao dos Unidos. Posso adiantar-
comércio americano, pelos ca- lhes que as exportações do ca

nais normais de comércio, men- fé para os Estados Unidos, no
salmente, nas bases dos preços último ano de cota, se eleva
coilings, um milhão de sacas, ram mais de dez e meio mi
durante os meses de setembro, Ihões de sacas, número record

I _

I
outubro, novembro e dezem- de nossas exportaçoes.

,----------------------------------------------------

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

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

�-------�--�---------

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO�DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Crédito Mútuo Predial
Pronretárlcs - J. Moreira & C!a.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificccões e médico graiis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gerttf,
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.

.

. �,,"" .. 41,.�. :,_." ..

;tS- .:1j:�;§:'�' 1(ItJl�t;t,':;;,%��':'t���;,�tt,��-.h:
r
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Vinte placas de platina entre
fi palmilha e a sola dos sapatos
Sào Paulo, (A. N.) - Vulto- 43 mil pesos; que fora a unica

50 contrabando de platina foi maneira de trazer para o Bra
encontrado pelas autoridades. sil parte de sua fortuna deixa

-policiais no Aeroporto de Gon- ela por seu genitor, no valor de

ganhas, quando surpreende- 70 mil pesos. Que usara o ar-

: ram em flagrante um polonês, dil afim de evitar despesas al

i naturalizado, argentino, de no- tandegárías. A platina apreen-
1 me David Lcrner, de 34 anos, elida é avaliada em 3S0 mil cru
: casado, residente nesta capital zeiros.
10, ru2, Santa Efigenia e proprie . �_�_

tárío da fábrica de 1'0l1paS para
homens e senhoras. Lerner há

tempos estava sendo vigiado,
em consequência elas suspeitas
que nele recaíam. Por essa ra

zão, naquele dia, quando, à tar-
de, desembarcava do "Abaita- A -f E-N--Ç--ÁO-I--rá" da Cruzeiro do Sul, os in

vestigadores detiveram-no rc

vistando sua maleta, suas rou

pas mesmo 110S fOlTOS e costu
ras. Afinal, resolvendo revistar
lhe os calçados, encontraram,
entre a sola c a palmilha, vinte
placas de platina. Em decla

rações à polícia, Lerner disse

que o material provinha ela Ar
I gentina, onde foi adquirido por

Vendem se para Dentista dois

.p are l hcs completamente noves,

'rodo um Vulcanizador e um

GirG1dor. completo. Também se

-duga uma sala para escritório,
'la rua Vítor Meireles, J8 (so
brado). Aluguel 60 cruzeiros

mensais. Tratar com João Ma�

thias Gusten hofen, no mesmo

uederêco 10 v. ar t 3

CASA MISCELANEA. distei
ouidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas � Dsicos.
Rua C' Mafra. 9

-CORRETORES E CORRETORAS
PRECISA-SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES.

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.

______��_�_!!_��hmidt ���__. _

TE JUIZO
TEM �fFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO

PULAR PREPARADO

I §I� fJ I :11#) t:J
A SlFILUS ATACA I UVO O OHGANISMO

O Fígado, ° Baço, ° Coração, o Estômago, oS

Pulmões, a Pele. Produz Dôr=s de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradavel

Icomo um lícôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N,S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis ti Reumatismo

da mesma origem
Ft\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhes. sempr- gradavel do ELIXIR c!H4. re

que o tenho empregado, em ccmendam-uo como arma de
os caBOS de indicação apre- facll manejo para o püblíco
prtada (uifills em vaeías de no combate á slfllls, quallda
suas manüestacões) os resul- Ide- que frequentemente a
tados têm sido sattslatortos, proveito no Ambulatorlo da
pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa MaMa.

Dr. Washiogtoo Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

'
.. .pà.. YL.U i

, mais perto (

•

"' ..
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Extraviou-se um, Fox, de pêlo
preto e branco, que atende
pelo nome ((Pingo». A peso
soa que o encontrar será
bem gratificada se der infor·
ma�ão à rua Tirâdentes, 19 A,
ou à rua Vidal Ramos, 24 A.

S v .• 1

Mobilia de Copa
Vende se uma, laqueada em

azul claro, com 6 peças, por
500 cruzei ros.
Tratar na Rua Jaguaruna. 15.

5 v'·1

tIIIII

ATEN 10 I
--Paraquedistas

LONDRES, 3 (U» P.) --- PARAQUEDISTAS RUSSOS DESCERAM ATRAS DMA.\S
LI N HAS ALE,MÃS NA FINLÂNDIA� FOI O QU E INFORMOU A RÁDIO SUIÇA1

NA BASE DE NOTíCIAS DE ESTOCOLMO.

russos

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

Finlândiana

]E� 11[ill<iii <I]) ll�d!S' 3�!��h�oss��JI�,�u�o�atl�e!a)���!-��f!.!g!!iªgue com ple?o êxito, apesar da E mais ao norte fOI consolida-: ditam que se o tempo se tornar
tenaz- resistência oposta pelos

I
da pelos norte-americanos a I máu os alemães na dete-isíva

alemães, a ofensiva lançada pe- [ocupação de Overloon. Entre ficar'áo em melh�res condicõe�
l?s nor�e-�n:ericanos ,co�tra a Qverloon e Aac1_:en, os norte- e poderão deter os ataques alia-

C I I h lll.nha Slegfried. ?s propn9s na- .americanos estão investindo dos. Contudo, a opinião geral

om ve ozes carros ança-c amas ZISt�S, segun.do mformaço�s de lcom grande violência, para é de que, embora os sacrifícios
_ Berlim, ad�Item que �s forças, abrir caminho por entre as po- exigidos pela operação, os nor-

C?m 0. Primeiro Exército norte-americano, clian.te da li-I norte-amerH::.a,nas, na, area de I derosa� _ forti�icaç�es nazistas t'�-americanos �stão em e�:mdi- )

nha SIegfrIed, 4 (D. P.) - Vencendo a tenaz oferecida pelos Aachen, abriram um!L brecha da regiao Geilenkirchen-Avert. çoes de cumpri-la com êxito, I '.

alemães, em sangrentos encomtros corpo-a-corpo, a ínranta-. de 17 kms. de extensao por 14 Os observadores militares de pois lhes interessa vencer J

ria norte-americana avança, ao norte de Aachen. A mais pro-. d� profundidade na linha Sie Londres são de opinião que fo- quanto antes a batalha do Re
funda penetração norte-americana, pela brecha aberta na li-' gtríed. D�sp�chos aliados, }:lo.r ram efetuadas valiosas cunhas I no.
nha Siegfried, tomou a direção de Ubaeh, em cujos arredores sua vez, indicam que precedi � ..
a intantaria já está combatendo. A presença dos aliados nesse dos. por .tremenda barrag�m de

ponto da Siegfried assinala um avanço de seis kms. Os norte- artilharia, os norte-amencanos

E' f I tamericanos estão empregando com todo o êxito seus velozes lançaram-se ao �taque e

erOl a u a corpo a corpocarros lança-chamas, que investem como bólides de fogo só- ocupara� as localidades de .'

bre os nichos nazistas. Os alemães respiram a morte em cada Mer-Kstem e Pal�mberg a 13 e

metro quadrado de suas posições, como afirmou um dos pr i-
17 kms. respectivamente .�o Com o Primeiro Exército norte-americano, 3 (U. P.)

sioneiros de um batalhão aprisionado em Beggendorf. Êsse nortel de Aachen. Nessa �'egIao De Henry Gorell - Urna luta feroz, corpo-a-corpo, está em

batalhão, aliás, recusou contra-atacar, 11m noite de ontem, de- os �o.ldados norte-an::en�anos marcha do interior da linha Siegfried, a norte de Aas.chen. Na

sobedecendo assim às ordens do alto comando alemão. Inter- est::_o .avan9ando na direção de mais profunda penetração, os aliados levaram de roldão uma

rogados pelos chefes aliados sôbre os motivos porque haviam Colônia. Amd.a no setor de série de fortificações inimigas e atingiram as proximidades da

capitulado sem luta, disseram em poucas palavras: "Não que- Aa�h�n, ?S alla.dos venceram 3. localidade de Ubach, mais ou menos a uns fi kms. a sul' dr Gei-

l�mos m�s oon�oornções ... l�o ��r��a Goer�g". ,l_ees���t_e�n_m�a�n�aez_�_t�a�n�a_z_o_n_a�d_o_l�e�n_k_ir_cM��e_n_.����__����__��_� �

Londres, 4 (U. P.) - As fôrças do Primeiro Exército nor-I
te-americano ocuparam a cidade de Ubach, ao norte de Aachen.
Outro despacho da capital britânica informa que o grande .ca-,nal ele Dortmund entre os rios Reno e Ems está

comPleta-,mente seco.

o
Florianópolis, 4 de Cu�ub, o de 1944

LOOOMÓVE"'k� I
Vendem-se, urgente, dois locomóveis em estado de
novo, marca "Badenia" e "Lona", de 30 e J 5

H. P. E.; uma charrette e diversas máquinas

Inform�;;:s in:e��:ria�etência. Os guerrilheiros ::�t��a�X�!:�no5 Fortificando
��===========�====��� italianos Roma,3 (U. P.) - Novas vi-l • -

U f" I d oi -d, , tórias foram c�nquistadas pe- I novas poslçoes1',·.oças ln ao
.

esas .ral oras_. Roma,3 (D. P.) -,Os guerri- !lOS norte:amencanos, na zo�a I ',
Estoc?lmo, � - Moças fínlandesas revelaran: aos alemaes lheíros italianos estão empe-: �os Aper:mos, no norte d� I�a- Roma, 4 cq. P.) ---= Sabe-se

\

C: plano rímlandês de atacar. Tornsa,. na extremidade seten- nhados em intensos combates, h.a. DepOIS de ve�c.er.a reslsten-Iqu� os alemaes
. e�tao con�-

�

t rlcnal do golfo de. Botnia, perto da front:ir� sueca - segun- desde há vários dias, na zona [cía oposta pe.lo mIm�go: os sOl-ltrumd� novas posiçoes dcf�nSI
do escreve o correspondente do "Atton 'I'ídníngen

"

em Hapa- do Monte Grappa, a 60 kms. ao dados do Qmn.to Exército ocu- va,s :naIs para o norte d� Linha

randa. Diz o correspondente que os fínlamdeses planejavam noroeste de Venza. Informacões param Monghiodro e chega- i Gótica, algumas em torno de

tomar Tcrnsa de surpresa, na noite de sábado, mas jovens fin- autorizadas indicam que os 'pa- ram aos arre�ores ?as localída- i �olon?a e ?utras ao n�n'te do

landesas, que mantinham relações íntimas com oficiais ale- .triótas inflingiram entre mil des de Casam e Díromagna a
I
rIO Po. Porem, estas :r;ao p�

mães, atraiçoaram seus compatríotas e quando se iniciou o
I
e duas mil baixas às fôrças na- cerca de 20 kms. �o �ul de Bo- dem ,�€� ?o�paradas as da 1:

ataque, os alemães estavam preparados. IZistas, tendo perdido por sua lon?a. As �ropas indianas do nha Gótdca qu.e um dos �alS
parte cerca de 400 combatentes, Qumto Exército, ?o�' s�a :,e�, des,ta�adoS OÍlCIaIS do Quinto
Admitiu-se, entretanto, que, q�ebraram a re�Istencla mi- ��erCI!o desc�'€ve como as for�
diante da superioridade numé- rruga em Marradí, na zona de tíf'icações mais poderesas ate

rica dos nazistas, os guerl'ilhei-IFlorença, chegan?o aos montes agora enc?ntrada� �elas tro

ros se retiraram para as posi-. C�l!�::� �_�!t_o_�II�.__ _ __ P!Ls do gumto ExerCIto, que se

ções montanhosas, onde é mais
O'ho --�� --� •• Oh ••� -� te.:n. batido 'em quase toda a

fácil a defesa. Cachorrinho !talIa de sul a norte.

Desembarque INa frente
japonês J de Belforf

.

3 (U P) I Londres, 4 (D, P.) - Na
Sa� �rancls�o, . ".

-

frente de Belfort, no nordeste
A ra�lO de T09.�lO a�t:n�lOu da França, as fôrças aliadas se
que forças anflbIas mpolllcas encontràm na of;msiva. Nesse
deset;nb�rcaram n� costa, da importante setor, os soldados
provmcHI. de FukIen e '1gora franceses ocuparam Ronchamp
avançam para o porto d� Foo-

e estão combatendo na zona de
chow, em poder dos chmeses. fensiva de Belfort propriamen
Descr�veu o a_taque co�o ,uma te dita. Foram repelidos por outentativa de razer. abortar .os tro lado ao sul de Belfort vá
�lal!0s norte··ame�lCanos da u�- rios contra-ataques nazistas,
vas�? d� �osta onental da ChI-

na zona de Granges ,e Laville.
11� e_ dlflcultar nos��s com�- Mais ao nordeste na frente de

n�caç'�e,� com as r�gIot's m.a;- :t-Tancy, as fôrças do general
d�onaI� . O comumc�do mpo- Patton limparam completa
n:co ��z que tropas Japo�esas, mente de inimigos a floresta
protegIdas por bombardeIO pa- de Maurency.
vaI, desembarcaram a noroeste
de Foochow, sexta-feira passa
da, avançando, agora, ràpida
mente, para a cidade.

COffipraé na CASA MISCE
LANEA é saber economizar .•

Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8�A, têm como gar:antia
a qualidade e a durabilidade.

Flâmulas
R'Ío, 4 (A. N.) �- A Legião

Brasileira de Assistência está.
di.:-tribuindo pelos larec.: e ca

sas con'.el'daís, de onde sai
ram soldados convof'ados, as

seguintes flâmulas: - "Desta
casa saíu um soldado em servi
ço do Brasil". As famílias ou

casas comerciais, que ainda
não receberam, poderão dirigir
se a séde da Legião onde rece

berão uma flâmula para cada
&oldado convocado.

��.���

CASA MISCELANEA. distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e OsícO!l.
Rue C' Mafra. 9

_. .. _ •... � -_--- -_---_,

Se V. S. desejar um corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca
semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

o canal secou!
Londres, 4 (D. P.) - O co

mando da RAF anunciou que
rotogI'afiR.s de reconhecimento
rev€laram que o canal Dort
mund, entre os rios Reno e

Ems esta sêco, estando perfu
radas ambas metades do ca ..

nal em consequência do bom
bardeio notmno efetuado por
aviões pesados da RAF, no dia
23 de set�robrQ,

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

-

Banco do Brasil SIA ·

Carteira de Exportação e Importação
AVIIO H.o 82

Importações provenientes dos Esta.dos Unidos
da. América. o 1.1 Canadá

A Carteira de Exportação e ImportQç�o do Banco do Brl'1il S/A
comunica aos interessados haver sido incluldo entl'e os produto, cuja
importação depende de apresentação de pedido d. pl'eferêncid. con
forme Aviso n. 61, divulgado pela imprensa do país em a.bril último.
o seguinte:

ALPACA lNiquel silver] .- Schedulo 68€10.00.
Em con8equ�ncia a Carteira dá ci&ncla aos interesilados de que

receberá até 14 de Outubro pr6:dmo vindouro, pa,M1 o primeiro trio
mestre de 1949. «Pedidos de PreferÉ!ncia» referentl& ao mencionaJo
material.

�Pelo BAN.CO DO BRAS1L, S. A, -- FLORI.. ÓPOLIS.
JOSE' GIl! Gl �ftTO OHtU:R

(

('

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construcão
Projetes, Orçamentos, Adminiptração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

'LOAIANÓPOI,.IS'I

-...; -,-../. ;
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