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GRANDE CONTINGENTE DE TROPAS BR11>'íi':�, s
RIO, 7 (A. N.) .. - OS VESIlERTINOS PUBLICL\M COM DESTAQUE O DESPACHO PROC�DENTE DE ROMA SEGUNDO O Q�' "';( :o ��A� GAS ..

PAR DUTRA CONFIRMOU QUJ� GRANnE CONTINGENTE DE TROPAS BRASILEIRAS "CHE�ARÁ BHEVE Á ITÁLIA A-FIM-D
\.;

. .'\}�f.�R!'O\j.�UIN..

TO EXÉRCITO DO GENERAL CtARK. t �: :'--;: \�'>-, . ,(/ '\ .
\

-------

Crítica a situação da Holanda

Ano XXX H. 9216

LONDRES, 6 (D. P.) - Em sua entrevista, hoje conceot,
da aos jornais, o primeiro ministro holandês focalizou a gravi
dade da situação do seu país. E disse que sete milhões de ho
landeses, entre homens, mulheres e crianças, na Holanda
ocupada, encontram-se em iminente perigo de esgotamento de
seus alimentos, combustíveis e água potável. Acentuou que a

Holanda está à beira de um dos mais graves desastres da his
tória, devido às demolições e medidas de represália adotadas

pelos nazistas. E acrescentou que essa situação crítica é moti
vada, parcialmente, pela greve dos ferroviários holandeses, que
foram convocados para entorpecer os abastecimentos para o

I exército alemão.

o MAIS ANTIGO DIARlO DE SANTA CATARINA
f"r(Jr.-ri�tár1o p Oirt'tor-jff.'rentr - ALTiNO FLORES

mãos!

•

cnme dos alemães contra a Holanda
\1SES, 6 (U. P.) A HOLANDA PARECE S.ER UM DOS PAíSES QUE MAIS SOFRERAM E SOFRERÃO AINDA'SOB o TACÃO··N�ZISTA. o PRI·-

LitRO ll\UNISTRO HOLANDÊS; VAN KLEFFENS E O MINISTRO DO AR, GERBRANDYi ·CONCEDERAM UMA ENTREVISTA COLE VA À IMPRENSA

)NDR,�NA, DESENHANDO UM QUADRO VERDADEIRAMENTE TÉTRICO nA SITUAÇÃO EM SEU PAíS. OS ALEMÃES ESTÃO AR ASANDO E INUN

�ANDO\ O PAíS NUMA ESCALA SEM PRECF:DENTES� ANTES DA RETIRADA; E NÃO COM QUAISQUER FINALIDADES ESTRATÉ ICAS, MAS, PURA
� SIMPtESMENTE� PARA CAUSAR PREJUIZOS. A SITUAÇÃO TOPOGRÁFICA DA HOLANDA, ABAIXO DO NIVEL DO MAR E PROTEGIDA CONTRA
\S \ONDAS POR ENORMES DIQUES, }'ACILITA ESSA EMPRÊSA DE VANDALISMO. JÁ CERCA' DE VINTE POR CENTO DO MELHOR SOLO AGRl-
:OLA HOLANDÊS FORAM INUTILIZADOS POR ESPAÇO DE UM MÊS A UM ANO, E SE � ALEMÃES LEVAREM AVANTE SEUS PREPARATIVOS
�RA nEMOLIR OS DIQUES PRINCIPAIS CONTRA o MAR DO NORTE, A HOLANDA ENFRENTA UMA CATÁSTROFE QUASE INIMAGINÁVEl;"
4NRTIU o SR. VAN KLEFFENS QUE A HOLANDA PODERÁ VER-SE OBRIGADA A EXIGIR· COMPENSAçõES TERRITORIAIS À ALEMANUA

PELAS ÁREAS INUTILIZADAS .

..
•
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o t:STADO-Sábado, 7 de Outubro cae ..944

Se V. S. precisã-r-delinh-os, '-I-�";;-;';--;';;;;;;-;;';'';;;'-;;;-;';;;;';;;;';;;;-;;;;;;;;;;;';;;-
;;;;;;;;;;;;;;;;_"

ça uma �isita à Loja das Case- João Ricardo Mayr e
cas.emiras e outros tecidos,' fa- Juvelina Martins Mayr
�i!��,.. ��_ !u�__ �.?��:. __Mafra, participam a seus parentes e
-oF.4i6 ••• -� .'- �_w_�..��� ... w_'_"

amigos .0 nascimento de sua

Rua Vítor Meireles, 28 Camlsas, Gravatas, Piiame� filhinho LETÍCIA.MARIA .

Diàriamente das 14 às 18 e Meiasdes melhoresl pelos me •

Fpolia., 28·9-1944. •

I
das 19 às 22 horas. I nores preços lIÓ na CASA MIS

ClLaA NEA .,... Ruo C. Mafra, 9 3 V· • 2
.U$ LXQti4!!044 a lJINI__

. uzw..,. .

ingleses
Nota' da Redação da U. p'lque chegava era alemão. O cO-lvam morrendo por falta de cuí- portar um jovem soldado ale-jpria estação ferroviária de Bru- i que haviam sido empregadas

- Depois de. quatro anos, é'mandante nazista, que parecia i
dados. mão em uma padiola. i xelas, outros nos .hospítaís". I no tráfego do Reno e outros

possível revelar alguns deta- 'fatigado, com o uniforme todo i Eu e minhas colegas acede- "Apresentava queimaduras 1 Renée disse-me ainda que I rios e canais.

lhes ela malfadada t.::ntativa 'amarrotaoo, acelTOU-SC de mim

,'InOE
em prestar-lhes auxílio. horríveis n03 ombros e 118, ca- outras enfermeiras lhe eonta-I Essas barcaças eram de auto-

de invasão de Hitler contra
�
e perguntou-me se poderíamos Pedíamos mais entermeíras beca. O médica e eu instalamos ram que os soldados alemães i propulsão e de 50 metros de

a Inglaterra,' a 16 de setem··11 prestar auxílio aos seus fe-l para nos ajudarem e as am- D soldado em um canto e decí- 'lhes haviam dito: "Milhares de i quilha, podendo transporta ':

bro de 1940. a qual, por mo- ridos.

I
bulancias começaram a trans- dl1110S averiguar, na med.da do 'nós zarpamos esperando estar 1150 soldados.

ti'�o� cbvios
..
as autoridades I .

Disse-me �ue o trem ha�ía port�r os fer�dos do trem. Os possível, o que havia �colTido,eS1a noite na.l,n�laterra c�ml _Coincidind_o com iritorma
brítánicas deixaram ele dí- ISldo conduzido por um trilho

I gemidos
e gntos que soltavam 20m aqueles homens Começa- ,as Ilhas Britânicas conquis- çoes procedentes da Franca,

vulgar.
_

,,'
errado e que os soldados esta-: eram horríveis. Ajudei a trans- mos j;�;r- perguntal�lhe sobre 'I'tadas'" I �m 1�40, sôbre a tentativa ,d�Londres, (De John Parrís, I sua rnae e em seguida por sua

I invasao,
recorda-se que a prín...

correspondente da UnI t 81
·__............,............�._.._.._·�-..Ar.;-..,....-......,......._.......................w..--......,.....,.__• ...__-.-.."JY

jlChia. Depois
de cada resposta, Outras pessoas belgas

disse-I
cípal versão. foi transmitidá :1

Fress) - Milhares de soldados oerguntavamo-lhe onde na- ram-me que por espaço de mui- l6 de setembro, no dia seguín.
alemães morreram queimados 'iam ido e que havia aconteci- tos dias o mar continuou ar- te ao do suposto vôo de G02-
ou ficaram mal:cado.: pa,1'a I I' ,lo; Finalmente, yuaer.llOS con-j rojan

__

do à praia cadáveres de I· ring �ô�r� Londl:es.. ..

sempre quando Hitler tentou .atenar toda a historia. alemães com {JS ombros e as ca- Os britânicos jamais adniítí-

invadir as Ilhas Britânicas, I
a I I Disse o soldado que lhes ha- beças queimadas, quase carbo- ram abel,tamente a tentativa

16 de setembro de 1940. liam dito que iam invadir a nizados. Os alemães não tive- de invasão, porém, o Ministério

Enfermeil'as,d� cru�,verme-li 'ng,laterra e que nada P?-l_erj,t Iram
êxito em �nante,r. em s�gre- da Aviação revelou, a �9 de

lha Belga e médicos citam sol- Jetê-los. Tudo era questão de ao sua tentativa de invasao. outubro de 1940, numa Iíngua-
dados alemães que lhes des-l abordar os botes e atravessar o, 'I'rens da Cruz Vermelha ale- gem lacônica, o seguinte:
creveram o desastre como um I :2.n801. IInã passaram por Bruxelas du- "Grande quantidade de tro-

"pesadelo do inferno", depois
i rante três dias, conduzindo re- pas alemãs foi desbaratada" ao

que os aviões da R. A. F .. loca-

I
"Foi horrível ,-- declarou. --I ridos. Pedimos aos alemães prestar homenagem aos ata-

lizando a frota germânica de Todo o canal estava em cha-l abastecimentos e equípamen- ques efetuados pela Reai Fôr-

<, � inyasão np canal; derram�u pe-I ?as. Os britânicos nos t-omb�r- to_s médi�os, apesar .d� que eles

I
ça A�rea contra a navegação

-tróleo sobre as aguas, 11111a- I iearam e metralharam. O

m-Inao
os tivessem suficíentes''. alema ao longo da costa e con-

(mando-o em seguida com pro- ,'el'110 não podia ser pior". De outras fontes de informa- tra os portos onde se havia con-

jetis incendiários.

,

I Depois, calou-se e expirou na

I
ção, pude deduzir

,0
vulto dos i centrado a frot.a, de invasão ini-

Os belgas, com quem ccnver- I'�ama onde havíamos colocado. preparativos que os alemães �
miga,

sei durante minha estadia em
) II' Atendemos mai� �.e 500 301-!�fetu�ram 'para a tentativa de i As infonnações �e então cp,_l-

Bruxelas, mamfestara�11-se SUl'-
' ;tados ness:'ls condições, ,d� me- ,mvas�o .. Dlsseram-�e Que, em eulavam que. haviam morrido

pl'eBnd�dos yelo fato de que os I

I ,�or mar��Ira que nos fOI po�- IAntuérpia, os alernaes concen- de
__

40 a 50 mil soldados ale-

povos inglês e norte-ameríca-] stvel. Muitos morreram na pro- traram centenas de barcaças maes.

nos nunca tivessem sido infol'-' -_._,- _-

-
...----------

mados. da tentativa de in�Rsão, II I' .

que, dizem, todo o munco cO-, .
nhece na Bélgica. I I
Ouví p8.rte da história dos I

lábios de E,'2née Meuri.sse, en- i

fermelra da Cruz Vermelha 1
Belga, qu'e esteve tratando de I

l'eí'ugiaclos belgas na época da
tentativa frustada. !
"Durante o dia 16 de setem- ;

bro -- disse - ouvimos rumo-'

res de que milhares de cada-I
veres de soldados alemães 11:1-:
v!.am sírio lancados, f1s. praias!
belgas, arrojados pelas gndas.:
Nessa noite, pelas 19,UO 1fi.oras,!'um trem de Cruz Vermelha

Alemã, co�nposto de quarenta I
vagões, entrou na eEtação de I
Bruxelas. Haviamos estado es

perando um trem de refugia
dos, ass·im que nos surpreende
mos quando vimos Que o trem

PRECISA-SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES.
EXIGEM·SE REFERÊNCIAS.

Rua Fel p9 Schmidt n. 39

�-�-�F-A-R-M�I�c-iA-�;�;�P-E�;-A-N��_·A-·_--'�T-om-an-d-o-p-o-r-�'I�---IT=
dolFarnuwêuth:o �ILO LA lJS modêlo
EPJe ., amlUlhl _o, ••aa prflfel1ds Londres, 6 (S. I. P.) ---- A im-

CJ'n>Ir" ..."IOIuml. -U-l!;lUft!lrll4 - Jiuru .....paú.. - pernm",rt ... -, prensa subterrânea polonesa
1 ArttlllO. (16 bnrt""h...

I
comunica sobre os planos ale-

1i1U'''� � .u� ob&e1"Yb,,·la .0 .-..lt...l1o ..04Ih'... mães de forIPar na Alemanha
uma organização secreta, que
começaria a ser orgánização
ativa logo depois da ocupação
do Reich pelos exércitos alia
dos. O fim dessa organização
seria o de preparar a Alemanha
para começar a terceira guer
ra mundial. As autoridades ::.1e
mães, como planos ou mor{eloE
de seu futuro movimento sub
terrâneo na Alemanha, pro
curam observar as organiza
ções polonesas, que, hoje, lu
tam tão eficazmente contra os

alemães na Polônia.

,'\.

a Alemanha humens

I

"

malfadada custou cincuenta mil
se

•

viram verdadeiro ínierao .chamas
aventura

Os Canalincendiaram e os nazistas denumo

Atendendo um convite do almirante Henrique Aristides Guilhem,
ministro do Marinha do Brasil, acaba de realizar uma viagem
ao nosso país o chefe do Estado Maior do Divisão Pan Ameri
cana do Armado dos Estados Unidos, almirante William Oscar
Spears, que se vê na gravura ac\rna, ao desembarcar no Rio de

.

}aneico no «clipper» da Pan AnH,rican Vvorld Airways. em com

panhia de seu ajudante de ordens capitão-tenente Luther Mat
thew Bolton O almirante Spears, que antes de regressar aos

Estados Uludos esteve no Uruguai. visitou as mais importantes
bases, instalações e serviços da nossa Marinha, manifestanda a

mais agradável impressão de tudo quanto observou. sspecial
mente no que se refere ao nosso esf&rço de guerra.

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importcl1tc Ccmponhia de Capitalização da América do Sul

Amo�tização de Setembro de 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Setembro :le 1944 foram amor

tizadas o.s seguintes combinações:
HtG ORE eCK U.QJ LlK SVo

-

I Grande
�

Cnncurso SAPONácEO·RBmUM
Ciu. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo CPetr6polis.,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona". toda de imbúia e

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

2() envólucros (papel prateada) do SAPONÁCEO RADIUM cu 20 tlmri:lhas do m�smo

SAPONACEO (em pó) dão dIreito a um "coüpon" numelado para o sorte o a rea'ízar-se a

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

'

•

Os ocoupons»), para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novenlbro, encontram-se com o sr.

Vir·g-Ílio .José C;'ar·cia
Rua Tiradentes, SS

Todos os portadores dos títules E'm vigôr, �orteados ccrn estas cornbil1oçõe51,
poderão receber imediatamente o capital garQntido a que têm direito.

'

S�cc Secial: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO rara os Estodcs do Paraná e Santa Catarina: _. CUEITIBA

Rua Porão do Rio Branco nr. 39

Inspeteres e Agentes "m tedo o Brasil.

Dr. Alcides Oliveira I
Cirurgião-Dentista

�\.�tSOl/q.9�· Rua João P-int-o,-�-.2-5--10ce[Abápio--
� ��: (Em frenle ao reseur. do Estado) I e!o�a!o�P�!. N) .,_, J co-

� . g Florianópolis Tonel Anápio Gomes, c('('l'Cte-
. c:n

I
nador da Mobilizadi;) ECOflÔ--, --�_-, Te ef�ne 1448 ' �

RN"TOnO pnTOLOGICnS lTl:l.a, realiwu várias visitas ao
SANTA CATARINA p,_')\)ue j_:,(i'.lstrÜll p'1ulisUtno

úunbém esteve na �:éj:c' da FIi:
delação. Industrial do Estad.:> f
São . Paulo, pa11ticipando da

I

reunião ali realizada. Saudou o

I
visitante o sr. Rotel'tc, 'Sirúon
sen, preside1.,lte da' federação·
que ressaltou a coJabora'Cã(;
que ·s. s. vem dando ao� indús
triaÍs paulistas. Aé,l'aclecendo,
o coordenador referiu se à acão
dos capitais da indústria bán-

;'1IIII!l_1IIfIl'I__IIilIIil� ---_III!II:_-----�-_ ãenante durante a g-uerra, eo-
..--------------

opera11do com os poderes l)ú··
bllcos na solução dos máximos
problemas econômicos do Bra
:jl. Abordou depois a situacão
industrial de apó.s guerra, �')a
li�ntando a decisiva participa
çoo da Federação .de Inclustrias
de São Paulo no crescente de
volvimel1.to da indústria brasi
leira. Em seguida, diversos in7
dustríais present.es prestaram
inforrnações ao coordenador sô
bre laticínios, energia. elétrica,
açúcar, etc. Em seguida, o co

ronel Anápio visitou fi. Associa
ção Comercial e a W'ede "acão do
Comércio do Est· dé� São
Paulo. .. � \..,...__

Se V. S. d.eSej�, ;orte de
casem ira, linho

'

em côres firmes I:>&r
drões, procure a .J.f

.

semiras - Rua �
Mafra, 8-A. �

PO\i�(J �t\ lllIG()!
"

'

.. �

6.000 pares de
•

melas
(apenas oom pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais
, no

BARITlLHO (GUARftCY»
TRAJANO, tO

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

I
I
I

Dr. H. G. 5, Medina Farm. Narbal Alves da Souza
Farm. L. Ila CoSI:. Avila

Exames Anátomo·patolç,gicos.
Diagr,óstico precoce do gravidoz.
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bactedologia
Autovccinas,
Ultramicroscopia,
Ouímica sangu'íneq..
Análisea àe urina,

Se�viço de transfusão de Bangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com p,:óva de Schick.

Análises químicas 'de: Farinhas, bebidas. café; mel, águas potá.
veis e para usos jndustriai� (facularias. cervejarias).

CORRETORES E CORRETORAS

Muitas bonificações e médico gra:is
Tudo isto }:or apen03 Cr$ 1,00

.

I ��r:U'lq�,��!!!!
Dentadura,s, Pont(�s í
ouro ou Pálacril, Clor

dentaduras em

1
(

apenél�. Serviço
garantido. Preços �p.
Chamado pOD' j,
para Const:Bn�'
Rua Duart�

.

Crédito Mútúo Predial
Proprietários - J. Moreira & eia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

_____ aa --'

.·0
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de Euclides N. Pereira
O ponto preferido da «élite») floriancpolitana

�S��!] �áT·s�LU::�:i;:'::;� �e :�;�e ri�:��;:s e� Cor�ação da Rainha e Princesas

ANIV.t�R8ARIOS Rio, 7 (D. N. P. A,) - A imprensa local dá destaque à declaração do iriterven to r Contra fatos, não há argumentos!Comemoram hoje o seu 28' ani Magalhães Barata feita quando do seu recente regresso a Belém, segundo a, qual, o

versário de casamento o sr. ceI. '
, b 'f' e que a lei

-

no peue coris-
Guido Bott, gerente da sucursal povo escolherá o seu candidato ao governo tes: eiro s e erçoes, '

CAFE' RIO BRANCOdo Banco do Comércio, e sua es- tituirão uma consulta à opinião nacional. A declaração do interventor Mag.alhães
p,ôsa sra. d. Marina Otero Bott. Barata foi feita em discurso dirigido ao povo, só hoje publicado nos jornais. Afumou,

Ino referido discurso: «Quem fôr paraense, amigo desta terra, que me acompanhe.
Hoje faz anoa a sra. Alba Gri-

Quem não o fôr, que fique para trás. Venceram me, e.m 193�, êsses que eram contra
eard Pezzi. � f F d ncerammim, mas pela ar rn s da traição, da qual nao aço uso, ora 1SS0. nunca me ve ,

pelas urnas 011 pejas armas».
__________ • o _ �__ ••

M _

j-or. Guerreiro da �!re��ua�!pec����í�p�r�eiç{)?m�nt!sa.���!Sno
Assembléia de Fonseca B. N. s.) - As fábricas de tan- decorrer de cinco anos de pes-
escoteiros MÉDICO ques da Grã Bretanha estão-se quízas realizadas no terreno da

Rio,6 (A. N.) - A União dos preparando para auxiliar o engenharia britânica e deverão
Escoteiros do Brasil, autoriza Reiniciará a clínica em preenchimento de encomen- ser produzidos dentro de breve
do pelo ministr·? da Ed�cação, Florianópolis -- Palhoça das ultramarinas relativ::>':lén·- tempo. Tais modelos incluem
convocou e esta orgalllzando e Sio. Amaro, em te à fabricação de locomotivas tipos possantes e econômicos
uma Assembléia Nacional de Agosto de 1945

I
e material rodante. A partir de de locomotivas que preenche-

Escotel'I'o, a realizar-se nesta 1939, a exportação britânica rão, sem dúvida, todas as ex i-
IAtualmente no Rio de Ia· A

capital de 22 a 30 ,�o COr;"ent� neiro em curso de 8speciali. de locomotivas teve de sofrer, gencias do mercado interno ou

mês. Hssa assembleia tera pOl :zac;ão sobre MOLÉSTIAS do :necessáriamente, grandes res- externo.

Objf Ívo principal estudar a121- CORAÇÃO e dos VASOS] tricões tendo em vista as ne-

pIa l'éÍorma na estru:turaçao '------------- cesosidades mais urgentes cria-
I

J'}�", entidades escotmras do
.

\
das pela guerra. Isto não

impe-I I�'.r- no sentido �e.?e.�-lhes_ Empregada diu, porém, que as encomen-I Sílvio Ma(hado e
101' u�de e eÍlclencla e das mais imperiosas vindas de Rosa (abral Machado

r·,.,t:,Ol' tôdas as medidas COl1- Precisa-se, que saiba co- ultramar fossem satisfatória-
t d· 1 3 participam a seus parentes e"

entes ao desenv(>}vimento zinhar bem. Bom ordenado, men e aten Idas. 4 possan- pessoas de suas relações o

�es cotismo no BrasiL No pre- Trator com João Dias, rua tes locomotivas para comboios

I
nascimento de sua filhinha

I>1'0 do próximo congresso têm Felipe Schmidt, 5. 3 v.-l de carga foram enviados à Pér- REGINA·MARIA
tj.babhado ativamen.te os niri- sia pélas fábricas inglesas, do Fpolis., 6.10.944

(g'lntes das três federações na- mesmo modo que material ro-
_

cionais de terra, mar e ar,

di.ri-,
dante para a ferrovia Trans- 3 V.-s

:glndo o trabalho o professor A_ntônio Vieira e Senhora persia. Muitas encomendas es-
_01"._ .- _._ ---

lSousa, residente em exercício trangeiras já estão sendo pro-
da Uni dos Escoteiros do agradecem as felicita- duzidas e a industria de que se Perdeu se

entre Bom

Brasil, e tudo está sendo pre- I ções recebidas à possa· trata encontra-se desde já per-
- �:�6�o�i2�:

risto e articulado de modo a

I
gero do seu aniversário feitamente aparelhada para a ma pasta contendo documentos

issegurar '0. êxito do congres- de casamento, ocorrida exportação em grande escala referentes a uma mina de carvão,

O, que vem despertando gran- a 30 de setembro p. p. logo que terminar a guerra.
além de 1 máquina fotográfica e

1 bússola. Paga·se hem a quem
e intel'êsse em todos os cen� Inumeros modelos novos já se entregar na Portariq do Hotel La
(0$ de escotismo do Brasil. 2 � .'1 lncorporaram a,o acervo dos Porta..

Feateja hoje seu natalício a

gentil srita. Eunice Calado Cal
deira·

A m(,nina Oleuso , filha do sr,

comereitlnte Manoel Alfredo Bc.r-

bosc ,
faz unos h o i e .

DtCOl're hoje o onive rsri r io de

j nve rri AI n o r Mo r cos de SOU5(l

Conl{H":-tOrn hoie seu n(1t,li('l� c.

s:r}t(1. Dbu Cunho. :t.ln(.�cr,ód(l da

l.O.E

o i,--�veln Newton P,.;rlí2;',)t.:1. v.�

po.sso r h oj .. O ""LI dia natediei 1,

rrrtlna.COl')'6 hoje O o n i ...�er.;á in d·

jO\i.H'l Vdller' de Oliveira Cruz

A !11�nin(l Arlen .. F"dini \'o.� [e.

tejo h c.j e (, seu nat'Jliclo

�HsdllH'ldHS:
R ..('eh"u o norn� Fiecrino lVíuri"

(1 filhinha do sr, 8í11/0 NIact'a::lo
nascida on t em

:I<

Estll i!rn rf:::ito� o lar ,:i ri Sr. d,�

João 1� icordQ rJfn ;,�, p e l o
r ":lc.c..i

mento de sua fllntnha .u"bClO·

Maria.

Clnhf'!'!:
Será realmente uma festa ci�

alto c o nb o de e!egân�in o f't,"SC',

da no vO cI i re t o rio di' Li -11 Tê",;,

Clube, que hej" às 22 horc s se

reali7otrí, conccnlltcnternente ;�(n',

n COToClçiio da sua Rainha e frio

cesos.

Cnsamentos:
Reali?o se hoje, chdl f! TF.-1igic,s"j

mente. (1 enlace matf·imr.lnial dr

.rita. Mo r-ío-Dolvc Pizaní,
. filh;'

do sr, Clodomiro Neves Piacní.

Chefe de Linhos da DRCT desta

capital, com o sr Werner MulJe:
O ato civíl ser<Í efetuodo na reSl

dência dos pais da noiva. na Av

Río Branco, 169. às 18 horas. ser

vindo como padrinhos. por part�
da contraente. o 81". Arnoldo Cunec\
8 senhora. Q o sr VaI ter Longe (

senhora. a convite do noivo, Na

igreja de Santo Antônio, às 11 ho·

I'as. terá lugar a cerimônia reli

gioso. pnraninfado. pelo sr. João
Aledntara da Cunha e senhora.
pela noiva, e sr. Eduardo Cabral
e srita. Anita Pizaní. pelo noivo.

•

Hoje. às 11 ho,,,,"s. na residência
dos pais da noiva, efetuar se-ao as

cerimônias civil e religiosa do ca

samento da srita. Ady Galluf. fi·
lha do iiI'. Antônio Galluf. com o

sr. Paulo Opuska.

:Gratifica-se
com dez cruzeiros a pessô"

que achou, na semana passar.lél.
duas chaves numa argola. seno

do urnR dela� tipo Vale, n.200
a� entre'gar Ileüa Rt:d��

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

Quer ve!:tir·se com

confõ (to
e elêftãncia?.:>

Ptocure a

alfAiaTARIA
MELLO

II escolha o leu figurino.
Ruo Nunes Machado. 11· A

RUA FELIPE SV8MIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

jEcos
I
ldI!Jo ••

-

"',;0 PRECEITO-DO-DIA
e Notícias ,I Muitas vêzes.oil consequências

i da sífilis só aparecere, tárdiamente.
A sífilis nerVOSQ, por exemplo,
pode manifestar-lIe até quinze ou

vinte anos depois de contraída (l

doença. SNES.

A LUTA NA EUROPA - Fôrças bl n dn d : s dos Estados Unidcs fot-ografadas
n8 lin he di' frente q u a n do faziam as u l i irn as observações pouco a n rs s de

começar o e t aq ue contra as lin hes do Eixo IFóto da In ter-Americene),
- _---_._-- ----------------.

Hão querelD saber de boatos
FORTALEZA, 6 (A. _\t.) - A SeC'l'etaria de Polícia e Se

garançá Pública aeaha de tomar enérgica decisão, visa,ndo
punir os bo-ateil'Df; que difundem versões falsas a respeito de
�\SSU11tOS intel'llacionais ele guerra. Ês'ses l'emalle·sce-n,t.es de
(minta-colunismo serão punidos ele conformidade com a lei. A
(�('âo da Polícia será intensa e não hayerá contemporização
côm os boateiros a serviço da quinta-coluna e dos próprios
&l·emães,

Móveis
I
{omprelr, vender ou alugar

só na

I a SERViDORa I

[o maior organização no

gênero ne"to copital]
Rua Joào Pinto. 4,

Fone 775.

\l\ escassez de médico�

A «ídad« de Blumenau, em

Santa Catarina, POSSlll' a única
fábrica de gaitas de boca da
.'�mpl·Í('a do Sul. Alguns milha
['PS (Pi->�e in strumen to são 1"0-

metidos, cada ano, aos Estados
L;nir'los, Argentina, Chile, no
iívla, Uruguai, Pu.n a ruá e ou-

i 1'08 países Iat ino-amcric a nos, Prefira uma parte de seu
.vuuuo, em gravação bem vi··

- - trôco em "Selos Pró Doente
.ívr-I, a H:lndeim Nactoual. A

Pobre do Hospital de Carida.
úll:"i( �t dr- gitifas "Alt'i-erlo IIe-

de". e estará eontrtbuíndo para.11;';" produz, atualmente, por �1 t 111"'1" um pouco., '1 ''''1) O"
•

- 'd' flue e e ,orne .. �.a , .,"'.- �dlL�S, Ol1, em 1�1e la, de leite, tenha melhores medi-
gaUl.l-l ];01' mínuto. (D. E. E.). t m ., eonfôrte m
Jl -1' de '" P." '1

camen os, 81S ,I
ro () ro e sassan azo exp 0-

leito de sofrimento etc. etc •••

,:::!_o ,1al'g.�.:11:nte e.ln �a.nta ca-I (Campana de Hllm8nidad.,
:tlllla, esta-se aproveitando a

(lo Hos It&;1 de Caridade).unia Hnna.tto e Gallego, ele

I'
-

p

'c n «órrlia, para a í'abr ícacào
e pl peron al, vulg-rrmcnt.e cha- �e V. !? c�mpr�r ?s nosso,s
.iarlo hõl iotropi na. São bem tecidos, ficará satisfeito, POl-

que inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

original, a preços acessíveis.
Loja das Casemifas, rua Cons.
Mafra, 8-A.

LONDRBS, 6 (S11') - 'fada a imprensa de Praga foi obri
gada a publicar Ul'n ayiso das autoridades alemãs, segundo o

qual só se deve chamar médico em caso de extrema emergên
cia. Le!ldo o aviso, pode-se perceber que existe em todos os

territúl'ios ú,';lj:ados pelos nazistas grande eseassez de médi
cos, fato que os invasores até hoje queriam ocul,tar. Diz-se no

aviso que muita gente chama os f'3Jcnltativos aos s-eus domici

lios, sob a alegação de que se trata de caso urgen.tíssimo, mas,
na l'ealidade, querendo evita,r apenas a demora nas a'n:te-salas
dos consultórios ou economizar a viagem, aliás, bastante difí
dI, em consequência da falta de meios de transporte. Muitas
vezes. os doentes se fizeram passar como em estado muito

grave, obrigando que o médico os visitasse sem demora. Tam
]jém durante a noite, muitos médicos foram ehamados, embo
I a pudes·sem atender dura'uite o dia, ev1tando assim o desper
ciÍeio de gasolina, tão preciosa a.o esfôrço bélico do ReiC'h. O
aviso ternüna proclamando que todos se devem lembrar do

períodO critico pelo qual o povo �tIemão está pass-ando, e, por
isso, só devem pedir auxílio do médico em caso de absoluta
necessidade,

Negócio lucrativo
Precisa-se de um homem que

saiba trabalhar em cortume (f6rQ
da cidade). Informações na gerên
cia do "Estado". 6v·l

ariadas as aplu-uçôes do J)l'O
u;o, salientando-se a sua u+i

i zação na perfumai-ia de sabo
ietes, loções, etc. ou como

substituto da naftalina, na con-

ervação de roupas, malas, e1 c· �_............._........__•••..- .._.,,,,..,...�

\Ias, o seu maior emprêgo se

lá na fabricação da tão consu- dutos, entre os quais merecem

'nida "vanilina", na feitura de relevância ataduras de gaze

l:Jces e. b�las. O pipe.1"on�1 tem, I hidró�ila,. ataduras rápidas pa
lInda, ll1umeras apllcaçoes te- ra pnmelros socorros, ataduras

apênticas, (D. E. E.). gessadas, ataduras plástic'l,s
,� (de imeI1so emprêgo pel,a ciru:-

O Departam.ento Estadual de gia ol'topédi.ca mod.erua), ab
i;statística concluiu, há pouco, dUl'a,s elásticas, especiais pa.r�
li apuração das rodovias exis- varizes e acidentes nos despor
'eil1tes em Santa Catarina. Há, tos. Recentemente, aqUleLa iA

.

o Esta{lo , 21.441 quilômetrDs ];n:.ica...Jançou no mercado, com
:e estl'adas de rodagem, o que grande êxito, a gaze sulfa,nila
) os coloca em situação invejú- mida, de aplicações vastas no

-e1 no País. Possuimos, em mé- dilatado campo das "sulfas".
lia, 226 metros de rodovias em (D. E, E.).
éada quilômetro quadrado do
erritól'io. (D. E. E.),

*

De 1937 a 1943, :im!clusive, a

exportação catarinense supe
rou, em 3.975.603 tomeladas, o

total da import.ação, E no

mesmo período, o valor da ex

portação foi maior em um bi
lhão de cruzeiros que o da im
poitação� Êste confronto é so

bremaneira sig.nificativo. (Do
E. E.).

Cachorrinho
Extraviou-se um, fox, de pêlo
preto e branco, que atende
pelo nome «Pingon• A peso
soa que o encontrar será
bem gratificada se der infor·
mação à rua Tiradentes, 19 A,
ou à rua Vidal Ramos, 2-4 A.

5 v. ·3

A fábrica ele gazes medici-
,ai s CremeI' S. A., da cidade de
Blumenau, em Santa Catarina,
foi a primeira, no gênero, a seI'

montada na América do Sul.
Hoje, quasi todos os hospitais
brasileiros e latino-americanos
consomem os respectivos pr')-

r

fj ����!!<�o ,�,� d��!!O� 'AnU::iO
,
J. loglHmo óleo d. "gada d. bo<olho,

, ESTADO

CARTAZES DO DIA
SABADOHOJE HOJE

CIHE
A's 4,30 e 7,30 hora�
Programa Espetacular

Muita Música, Piadas e Centenas de Garotas acompanhado
Ruddv Valee e Hélen Parrish:

Louras p'r� xuxú
Charles Sta-rete e Russell Hayden em:

Real patrulha' montada
Rin·Tin- Tin Jr. e Rex no início qO gigantesco seriado 1 e 2

episódios:

Domina�or das selvas
ATUALIDADES GAUCHAS 2xl (Nac. Coop.)

Preços Cr$ 2,00 e 1.00. clmp, 10 anos».

A's 7,30 í pras
Ultima Exibição do filme eletrizani '. que nos mostra a traíçâo

amarela, com Preston Fos� er e Brenda Joyce:

Bairro Japonês
O HOMEM APRENDEU DOS INSETOS
(Nacional Distribuição COOPERATIVA)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
,Preços: 3,00 e 2,00. Imp. 14 anos

oi! oi! ...

Amanhã, simultâneamente, no Odeon e Imperial:

4 FILHOS
com Don Ameche, Mary Beth Hughes e Allan Curtis_

Uma geração envenenada pelos ideiais de Hitler_O filme mail!'
emocionante que 9 cinema já apresentou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
Latina

Especialista em alta <�·rúrgi;l (' gjn�.:oln·_:ia
Hospital "Micruel Couto"'"

,

IB]I\_\�fA (Hr\}fJÕ.\ilA) - S'ln,,1 C.l!�'[-il',l

DR. MADEH�A f\IEVES

•••'.$O't..
[] trampoltm do .�azismo para a

Médico especialista em OOEN{.A.S DOS OLHOS
:'qrl<õl) "til- ,),IIoP,f(k''WoaflHanIO e L/mota Pl""�T,"it n(l Rto dp L1flf"1

o"\!"'( Lf-'\?ii -- fl'f'la rnHnhll: d'Nrh'1Of.OllYf' dJ.t1'l 11\2068 i:: t'4, à tarde. t':Y.t'8f_;t, OOb

(,�tih ••. Ô.1'" '6.�';(. à .. I,. h�wa(lll _ f:()!':�{:� '} I)!{)O. Rua JHft�\ PJ(HO • 7, ""H,nrA(t_,

>011(": l_",Hi t ._ "'.....�{h'\h<'ta· 'KuJt P'·f"",ddf>lnt..- ; outinhu �ll

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

.. -.---,----

r5R�--SETTE GUSI'J1ÃO

Redação e Oficinas à
rua ,h)f'll Pinto n.? 13

Tel. 102:': __ o ex. postal 139

ASSI:\fATURAS

Capital:
Cr�
Cr$
1:r$

.\ !W

S'�llIe.�lrt'
Tri uu-xt r«

\l<-s

70,01)
40,i)f)
20,00
7,1l(J
O.:W

DR. r,,1ARIO VvENDHAUSEN

t\ I"

.1-,1 m er Ica
Londres, (via aérea) --- "t\J1Jl�lf), o qual já começou oSloculta detrás da advertência mente expulsar os agentes alp-I Aludimos ao mesmo por jUl-la

"infiltracão" nazista n a

presença. de agentes alemães II}c'l'parat i�o.s pa�'a a_ próxima I f�ita h� poucos dias à. Es�m�ha l1_lães a.im)." ,:laqueles territó- g-arm�s que deve ser ((�llside-. América Latina e no mundo

em 'ranger e no Marrocos l'J�-1 guerra EIS a sltuaçao que se no sentido de que devia rápida- nos arrlcanos "
- escreve o l-ado a luz das declarações do muçulmano.

pauhol -- a despeito ela pro- .W"'-��___

M t" �DI-C'---O�
'Observer ". sr. Eden e lord Cranbcrrie, se- Nada 'adiantaria que êsses

messa formu I a da pelo general

- -

IN D I C A D O R Lo I Não menciona mos êste as- gundo as quais existem provas agentes fossem agora - e ati-

F'raur-o 5 meses atrás -- está .---.-.---- .---------.----.------.-----,--------.� !SEnto por suas repercussões abundantes de que o I-<J3ta:10 nal
'

- expulsos de Marrct-os

"111 relação .direta com as ati- CONSONI I adversas D� prestígio. britâul- l\:!:!l:or alemão já começou u( espanhol para continuarem a

vírlades do Estado Maior ale DR. ROl.DÃO,
leu na Península Iherica, nem r�':":'é11'Dcívos vara a próxlm:: residir 'na Espanha, onde apro-

lHr-'{CI \ GEH.'\1. - AI.T,-\ f'1f,Tf"C!,� - 'IOL(,"TI.<\" n�; SE\C"O[{ \1" • I"BTO". .

D n r -

"fI .'
.'.

1 f'
. ,

fV·_.,._,._,._.._WJ...........,......_.-......-.,...-..-...-.._-� F'(HIHadn ppjn F(jculdodE' de 1\}�{L(lna 1;�! JJn!\!):";;Hl�ldf' de :--';\1) P,.u)o. (,..lnde fOl !rtPl0:�; perigos para à

nàvega.-lgll��lra.
l.� a rell1'�:RUI�1, l')Cl'J('; .... veitarram os ions o 11.:10S U�

\,;;;1:-:.1e:·1<:> por \ ário .... a nos do SPt'VH,:C Cl "'l"�icO uo P' o:' l"\ 'íjllO (Ili! e ra "\'etfJ I ''V. 1 . ,., .

(';f'un::':1 do estômago e vias bllwt'p,; in:estjno:-: df'ti;/H1r) e g··n .. ..:(} ln'()!i'if' rm s Iça0 aliada (111e [�eeorl'E'Hl da e l10Je ti CeJltT'O desses prppal'a .. s'eus subordinados e anli�·,os d�t

I O E S T A D O lJY"Ó;;;'L<ll,(l i\,:::.'(�a, útero. ovárlos e trurn pas \�al'1('{\f('! v· hidlI1(·'.'!e, I,.·l!"/PS t:' he')\(1

I
. ./' , '1'

f 'j FC< 1 .., 1.

CO\'Sl'1,T,',::; 2St,:(Jr;)g0�n. eH·OS. tramponrn p01' c: () pav a ange l!.s}lall rola.

I Doirio Yespertino
.' � �� ,; horas. iJ Rua Fcl!p" Sehl"i i' JI (01"0" ,:. A'�"'" P,ll'a,",,) r,,1 I :;B�

-.- --- . -- - . CI't0g'011 o. rnornent t�J dr, ('<:,'-l-.. ',l. (.�J L RESJD��C1A. Rua E�('\{�::- Iün1{lr, 171); '1'(11 �]íH4
------�----�-------.--_.-.- - .-------�,

� ....,._ _ _�

-----.--.-------.-----------------.---

minar a situação dos "a:-;,'il"DR. GERHARD BROMADA

Cr:j-:
Cr$

� .. r'-:çl)s d� Cliníca Infantil da Assistência Municipal e HOl'lpital
de Caridade .....

CUNICA MeDICA DE' CRIANÇAS E ADULTOS
I "

('O'SUl,TúHIO: ({ua J'iulle" MachlHlo... (Edifício S. !i'rancisco), tonto 1.444:
Consull:iS das 10 il,� J:! " das 14 il� I;) hurus '

HESmf:NCIA: ��lIa Marpchl'l Guilherme. 5. Fune 7li:� II_._�!:'_!:"'I�.'_A_D_E_O_L_H_O_S_-_(_)_U_VIJ)OS -- NARIZ - GARGANTA

"
i

Med,co - chefe do Sen-iço de Sifi1'i.s do Centro de Saúde

IIl()EI\ÇAS DA PELE - SfFILIS - AFECÇõES URO-GEI\'1TAIS DE
\.\IHOS OS SEXOS - fiAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às (i h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

Uf-'o:'Ir-·::'!1It?'r;�I, 1'" Sa(\I1�

,'l ',,"H'.-\, MR'J(f �-\ -- :�'�l'PSt1,H� tntt'r'''dfi' 11p IHlll)to/lt ,... f·r1aH�·H". t'f),\; t'l.T'()}(.I()

HI;o;�O)�;'\"'L\. HIJ:� tt""IJ)f'" S('hndeJt n ax -- (I't-.... R12. ('O:\SPI.Tr'''' Ha UI R:� IM

Casas e Terrenos,
Encorrego·me do vendo:

Comissão módico.'
A. L. Alves - Deodoro 35.

V .• 9

I Vellde-se u�hoa�:�!-
anduleçãrJ permanente e um

I
':estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perteito estado.

I Tratar na Praça 15, n. 10.

II Vendem-se :.�;�
"i

na rua Major Costa nO 116.

� Tratar na mesma, das 12 às

116
horas, 10 v .. 3

.._..._...,.....�...,...� ..

Vende-se \lma casa de ma

deIra, na rua Ma.
jor Çosta, sem número. Tratar na
rua Jeão Pinto, 29. 5v!

• 1._�-_bl!*VamatJiilt.�_••• --

TERRENOCASA MISCELANEA. distr,.! As Il.nedotas _e phuil,� Ilpart'D
buidora dos RaGlO!' R. C. A lemente Ingênulls �iilJ g-rflllde�
VJctor, Vávulas .. Ci '('O� - IlltrlllllS dtl desligTtl!-!'R�ão lJIane·
�IJ" C' M, fía 9

. ladl\� veIs "QII!ul8-ClJlullll"

f

""---........�·.....-.-_..wI'V'..--...............JN"-...................w........................,..,..,............, AgÊ!ncia.s e Repl'esentações e 1 j
'j_'!ii!; LON UON '& LANVASHIR.E lNSURANC1i1 Matriz: Flor!an6poli 1

THE LONDON ASSURANCE Rua Joõo Pirlto, n. � fi
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" Caixa postal, 37

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" Filial! Crf,lsciúrna Si

fi Ruo f'loriano Peixoto, ./n lei
epre.se� tal! te: L. ALMEIDA Pr6prio). Telegramas: ·PRI�.,
Rua VIda) Ramos, II Agente,,, no. princlpoia muniç

�"""""",,,,,"'W," ,, - -

",.. �,....+.-"..,...,..iiI"i1"it•.",..,-""' _ ....,..,. do .e.taQQ

jçll11do as bon1bas para a fuselagen1 d.:; 110.'0 bom

bardeiro-caça «Mosquito) da R.A.F Os ferrões podem
ser VIStos bem ra pon ta de seu nli!:1z.

(British Ne., s Se: Fice)

._ - • .. __ �_••••�,__ - - '_. • __ o __ .__ __

_"!�5,�!l:'",��

I
'\1'1111(>1'0 ii" II h"

;;.:" Intl'rj(tr:

.-\P()

I SPilH..'strp

I fril!ll'slre
I !\nr'lnr'i(), mrdl:lnt(' conlráto,

I (b nr,gln;ll�, 1l1('snlO n{tll plIhli

I ('af<l().�. IlHU sedo dp\'lJl\'idDs.

!:\ rllrrç{tn n:in Sl' respo!lsabiliZil

li iH'los ('firll:PII(lS emitidos nos

:l i t igos ,,�sinad()s

Cr$
Cr$

I!o.on
45,()(l
2;),00

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

H J UI o

Cr!t

o dia
Fesfa de Nossa ISenhora do Rosário

Esta festa bôa é apenas uma Ihomenagem à Mãe de ]esús. é
um resumo des feitos gloriosos
das arn-las dos cris tãos na defesa
da fé e da civilização. Quando os

albigenses do século XIII minaram
com suas doutrinas heréticas os

fundamentos da sociedade. orgo
nizou S. Domingos uma cruzada
de devotos do Rosário que secun'ldavam poderosamente os guerreio
ras que defendiam o estado, do
ccios. Desde então o rosário é a

Iarma predileta dos católicos Foi
o rosário que alcançou. a vitória
retumbante de Lepo.nto sobre o

Iinimigo figadal da religião e da
cultura cristi.1. o islamismo. Der
rotado o seu poderio marítimo. os

turcos tentaram por terra a inva
são da Umgria e da Austria. Pa·
recia chegado o fim do nome cris'
tão, quando o imperador Carlos
VI valendo se do auxílio da Rainha
do Rosário, aniquilou definitiva
mente os turcos. O Rosário àiltava
nas mãos dos nossos antepa�sados
que defendiam as unidades polí
tica e religiosa contra o invasor
holandês. Na guerra do Pa�aguai
rezava um dos nossos maiores he
rois, Inhauma. pai de Mariz e

Barros. com seus comandados, o

Rosário, E lutando contra �s hor·
das vermelhas, nestes tempas mo

dernos, achavam os herois �o AI·
caçar como arma poderoso. ,o Ro
sário.

santo do
DR. ARAúJO

TE
u

Santo de Domingo
Sanlêi Brígida, V.uva
Santa Brígida era filha d� um

nobre da Suécia. Morrendo sua

mãe foi ela confiada a uma tia,
senhora de grande piedade. Aos
treze anos casou·se com o prín'
cipe Nerício, de cujo matrimônio
t$ve vários filhos, entre êles Cata
rina da Suécia. Morreu seu mari
do muito cedo e ela distribuiu
seus bens entre os filhos e fundou

. um mosteiro para religiosas. ao

qual deu o nome de Salvador. Via·
jou depois para Roma e }erusa
lem, onde recebeu muitos favores
do céu, De volta a Roma, ,agro'
vou-se a doença, da qual sofria
há vários anos, tendo·lhe Deus
revelado o dia e a hora d;, sua

morte. Faleceu esta Sanfú em

1375, }
f

Horário das Santas Mi!ljS-aspara Domingo
Ca tedral: 6, 7. 8 e lU horasJ
N':I"cna; ".. 19 10.(.;1.:13,

-�;,-Em dias da semana: Mis � às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 ,oral

Hospital de Caridade; 6 e f3 ho.
raso

Puríssimo Coração de Maria (Par·
to); 8 horas. '

Igreja de St. Ant6nio: 7 e 8 horas.
Igreja de S, Sebastião: 6.30 horas,
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas;
Igreja do Conceição: 7 horas.
Asilo Irmão Joaquim; 6 horClB.
Ginásio: 5. 6, 7,30 (só alunos) e

8,30 horas.
.

Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 7,30 horas.
Trindade: Chcícara dos Padres: 8
horas,

Estreito: 7,30 horas.
Barreiros; 9,30 horas; dia seguinte:
7 horas,

�ao IOllé: :l.aQ II !MO horas.

OLHOS. OUVIDOS. NARIZ. GARGANl A
1<,"'I, ..<'I8!i1<I". Il�"ísl�ntt' do Profp""',r San",on lo R·io d .. J.nt'lrl>

CONSULTAS: Pela manhã. da� III as 12 - A tarde. (bu :'I lu II

Rua Vitor Meireles, 24. F ·na 1447
-------------------------------

MJ.\T;SMO D·

DR. ARMANDO VAI..ÉRIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

ORiGEM? o po-

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clínica mcdico-cirurgica de Olhos _. Ouvidos. N-arriz - Garganta.
Dlploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO�SULT6HIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDÊNCIA - Conselheiro l\'Iafra, 77.

Dr. LAURO DAURA-rNSTlTUTO DE DlAGNOSTICO'
CUNICO

DR. DJAlMA
MOELLMANN

EspeclaUsUJ em OoenC3s de Senho·

"as - Vias Urinárias. e

CurS() de especlalizaçllo de Glne<oo·

logia (dcenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Sê" Paulo.

Tratamento especializado. médico I'

e,rúrg'co, das afecções do aparêlho

�en\tal feminino (tlte!'o, ovários,

trompas, etc.).

Cura radical da� Inflamações <lo.

anexos (Ovários trolnp�s). sem ope·

ração). Tratamento de todos os dls

túrh,os da men.1ruaçãn e da ""terl1l,

da<le.

T"atamento moderno da blen ..rra·

"Ia a;{",la e (·,·()nlca. em ambos os

::E'X os. por processos moder'nos sob

contrôle endosc6pico - UretrOs('.()pIB
-- e de laboratórlo

FISIOTEHAPIA -- [HATEHMI.�
-- INFRA·VERMELHO

CO:o.!STJL'l'AS: - Das 1O.:1O às I 'l

horas a das 2 às 5

Consultório - Rua Tiradentes I.

US':.

PUL'\R PREPARADO

<!'ormado pela UnlTersldade de Genebra

Com prátlca nos hospitais europeus

Cl1nlca mt'\dica em geral.. pediatria. doen

.8S do sistema nervo!lO, aparelhO genJto
urtnérlo do bomem � da mu:he-T

\....t8'..,. T6cnloo: 'QR. PAULO TAVARES
Curso de Rad!ologla CUnlca com o dr,

"'k<loel oe Abreu Campanarl0 (SAo Pau·

;l". Espe<-lallzado em Hlgleo@ @ SaOde

'út>llf'a, pela Universidade do RiCJ de Ja·

�,,") -- Gabinete de Ralo X - Elt'ct.ro

�. , ",,"afia '!l1ol�a - Metabol1smo ba·

,.1 - Sondagem Duodenal - Gabtnete

• rla'oteraplll .- Laoorstórlo de mIcro. I
opia e anállSt' cUnlca, - Rua Fernando I

::��_.!o. 8. Fone 1.195. -

F10rlanópolIM_1
DR. REMIGIO

rUNICA. MJmlCA
PIIInlés'tla.l! Internas. de &lnhoral e CM·

&n,lU em Geral. CONSULTóRiO: Rus

'�eH� 8<'llmldt - Ediflclo Amélia Neto

9'on� I:>n II b 12 e 14 à9 17 horas RE

1iWi:;':CLA: , Larqo Benjamin
Constante. 3

Fone: 1.66:-1,
Residência

(Sohrado).

Rua Tlraoente. 7

A �lFILlb ATACA 1 uuü O UHGANISMO
O Figado, O B�lÇO. O C0l'11ção, (} g ... tôrnllgo. (f'l

hl1mõc(oi, a Pele. l-'roduz Dôres de Clibeça, Dôrt-8
no� Ossus, Reumatismo, ('�'gu�'ir·8. Qlh:da do C,:I'

twlo, Anemia I:' Abórtll".
Inofensivo ao orgtil\isol". Agrl1davel

como um lií oI'
U EL1Xlf� \114 e,..tà IlprO"'l f, P>'!/1 ();-.; !',P ('()Ino
HllXill:1f Do tratuITlt-'nto dtl �H�:is e Heurrwtismo

dl1- ruel'IHIi IIrillf'fD
F,..d�-\M t ELFBkjllAIH,';S l\11�DICAS

�r'brt' o P"t'PHljrlo ELIXIR I A c' mp(lBlçilo e ') �Ilbor 1\
·914· óevo d,zer-Ibe�: !!elli�r.· grad',vel d •• ELlXIR .�J1�, r",

qUI' o tt'Oh'l t'mpregad,}, pm ""fI eodam-nn como Hrmil de
08. e<J.';(\:" de ioulC�ça.o IJ pr' - Jac'l m1mt'jo p�lra u públic<l
prlad>1 (lI�fJl!8 �rn "Il.ri,� ... I'p ,!J" cflmbale ii l'lftli", q'lHlldli·
SUH' m;nltr-'l:�t,ll;oe") flB r""lll./Ie. que freqllentpntpntf.' tI
lado" 'em .;!rjn 6I:ttl�fato- (I", "r0velto no Amhulatorio (111
!lots sã,! rIIkido8 e durlivel-, I Maternidade' de Santa M'lrla

Dr. Wdshin�lon Ferreira Pires I Dr. Silvestre Passy.
m • IfWb 44

; -------------,-_.__.,_._-

DR. AUR�UO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tubercul(J�t
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
lenais, câncer do estômago, afe·
;õt's da� vIas biliares. rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efic-!lzes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidadt'
cllédica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e RaiH.�
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, li

esquina Felipe Schmidt
Ou t b 12 hr3., e das 14 la 17 hrt

Tllhlto.ue U7.

REPRESENTANTES
IJ S, quer ser replesentante de firmas de qualquer Estado

e para qualquer localidade'! E5Cl'ev". à COlixa Posilal 545,5
SÃO PAULO

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

II Dr. Laudelino SOlDO Gallotti
ADVOGADO '

, Rua João Pinto, 18 - (sobrado),. Sala 1.
�� .w_

Dr. Newton d'Avila

SEGUROS

Operações -. Vias Urinarias -- Doen
ça. dos inte.tinoB, réto e onu.

-- Hemorroidas. Tratamento do
colite amebiana.

Fisioterapia .. Infra·vermelho,
Consult: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h., e.

li tarde, das 16 h•. em diante!
Reaid: VidaI Ramo.. 66

tone 1067.

ORo ANTôNIO MONIZ
DE ARAGlO

CJJ'1Irwta ., Ortopedia. CUnfu e (,"tnLrP

ao torax. Parto. e doellça. d., eellbora•.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dia'
riamente das 15 AI 17 horu. RESIDtlN

íiU,; �t" 4l'flim, M. J'QII.t 7'1.

..

res ", "turistas" e '·l'rfu:-.�iad(b"
21f'ltlães (la Espa.n ha. 1\ aW':tk 1.
extremamonte toleran lU .. a -[(>- i
t ada pelo govóruo bl'itillli('o

i);11''1 ('0111 a Espanha, qlla.n�ll) I)

xército a lemão SP ('1\('():l!l':\�a
.

os Pirineus, foi a('('i�:1 nr-st o

-;;,Ís com ('Ollll)1'('(�ns:l()_ ;\lJ"

":::0 fui devido a que a opi lliún
::lJlj(·,l. l'l'" Jjl'or\ln�lamp:it ('
·�lll,ií.:i('J ao ])()';O r"',;p�lnll()l.
';()] a que a líl)('narla F'ral!{.:l
-,;;idclll P:;:<1::; lliiknldades, JU)"
-,-,:, �l ]J1'ofuncla simpat.irt ),:,1(,
:-\�o csptlnlJol vai s(\ aCl'c:-.:rt".:}'

"�b g�'�nd(' ��:nlp:ltia p('lo 'r,"

':110 fi! <)\.,i;-.;I a da l�"alnng(\�
- :::;:;;:.1 ]lad,'('" c!(:\'Í(lü qlli' o

c::llC�!11o" ('J:cgm Ú <I todo,-; 1).'

·\Trer!.1ÍsI110f) para nla�ltel' :-,tl�t

')osição de di, adol', ('111hol'fl. ar]

�lg�r assirn YÚ de ellt'Oll; 1'1) �l(.:.�

le�-;ejos da métiol'i;:1 elos
11l1OÍS. Não obstante. os

�!w?s aos alia.dos ('srão cles:lpiJ
recendo da imprclJsa t'Spall !!:i
la controlada. a qual já come··

30U a estabelecer UIn,l diferen

ç'a entre o comunismo russo e

o es,pa�nhol, aJiãs c.om de:�:a

Yantagell1 par? () segundo.
, ..............-..-.-.-.-..........................",..................._.......,...-."...,

Vende-se conforttívei
c:! Sa. na

i\venída ME.uro Ré mos, :;'49,
-<s�im como outra, menor, AO

ado. n 251. Tratar com Aldo
'e Almeida, no Banco Nacional
'o Comércio. lO V. 4

Casas e Terrenos
Vendo diversos, -

cosas �

terrenos,' nesta copitol e'<
no Estreito ..

A, L. Alves - Deodoro 35.

Vende se, medindo 14 x 33
mts., na Avenida Mauro Ra·
mos. linha 'Circular, ótimo para
construção. Tratar na mesma

Aveni,dã, n. 211 . 't 30 v.-2
.........................

A,TENÇA 'I
Vendem se 'para DenT _ ..

aparelhos complet-e;r.énte 1

sendo um Vulcanizado'll "

Girackl;.'. completo. Tam',b{fj \

I Rluga uma .sala pa�a e1cri$?.

- na rua Vítor Meireles, J 8

r.&I brado).' Aluguel 60 cru.�'
mensais. Tratar, com João
thias Gusten bofeo,
� derêço _

10

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. FErI'IÇO JOGAR . .\.?

ClIl'itih:l. 1'('z [lulJlka'r na. sna set'

\,ãn ('.�P(W,ti \':1 .dc !.rrç-llH.ciJ'a idtima,
11m:! !lota ('Jll que (lizia que a l'('niÜt

lrpUl'!lrla 110 primeiro jôgo .entre, eH·
t:trnidsr�'i e g"ianos, rraliz::rdo nes· r
1:1 C!lpit:lll, foi. fraca, e que S{� u

Jl1eSrlI(' pf'éÜ() fôsse feito ,{'1Tl Cu)'i·

liha, (l:lria .Illuito mais,

S(,I'Ú .que os cronistas cs.porUvos
(lo Para lIÚ, q llcrrm imis·eui r-se nas

·dt'f'isih·s <In C. ll. D" dando 'l.tvitl'es

qll.1' n:1o siio de suas aJçalh'"s'?
..

Quanta pr"tells�o, meu Deus!

AU1'íSTICA GHAVATA

O IlO,SSO (·.alega de l't'1:la\'ão sr,

Waldir de Olil'rira SaJJ.tos, hou·\·{·

por heJll oferecer aI) "player" I {'a

I.I.t·iIH�:lSC que marcar o primpiro
tt'nl0 ,d:l tarde de domingo entre os

goi�,alOs uma linda granrta "hor

(h·au".
A h11:1 Iloi.s, "el'ad.s" bnrriga·

Y('reles.

nica.

QUEM. VENCERÁ?
J':st" lo lt'lIl'a pergu.nta. dífieil de Sr,
V'

àm' I.Imf1. snlw;iio.
.\rw.'l!U' do sdeeionado e·al::I1·inel1-

S(' ,ÜHI't('r II eh, G:Oill:� nO- prett�rHG
di:!. 1" do Illt'S ('m eur'sp, tOl'nil-S('

difÚ'il diz('l' queni vC'n,c-erú no sr·

gll:fido \·nCo.nll·o.,·. t"11 ire: as m�smas

.l'rpre.sknt:lçÕes no. c]"millgo vin

douro.

Pelo qUi' (·C)ns.(�·gllill1f').S 3.])U1'(H' ()

s('IN'i()'J1adn dI' c;óir:'l.. ]lrt;'tende de!;·

fOl'r'nJ'-sc uos sieus I<?::li� �l(lYe!'sú

rios, fazendo um:l b011ilfl p;lrtirll1 e

Impondo UIIl j<}go dI' dass" (' tée·

Conlllt!(" 1,)" eatarinclls·es, pode
mos afirmar, �'I1lp.n�ga.r�se-:io ·COlTI

,dLncl) Iwlo bom .nome rio nosso cs

parte.
Estamos ('rrll)s._ de· qll�" PSt3 se'

gunda partida" 'tpará a' <lssisténeia
"l'n sus.peD$l''',:.é·,JluüS 'aJg;unias ho
t':JS eh, :ms.ied-a.cl.e" c, li ln:lrc::uclor r'es

!->tlDd<'l'ú ('(llJl pr:e('j'srlo qnem Vl'l1-

('t'l',\.
MEDALHA .OFERBCIDA

A tt"Tida nriJJ()rmj�ada da F. C.
O., orcrec{'rá ao a.rqu'.eiTo ,11H'J10S

\'azml() DO prélío, a reuli?::ll'-se do

min�o, U'1l1:1, linda e aI'Usti��. me
.dall" .

TIÁO E ,LUIZ

0dos aqueles que assistiram
ingo úlFIl1() n�1 estúdio ela F.

'� ...�. I ') .. fi (""S('!iJ'olar Ao prímeiro
(,()11\1 )I'()fuis.so dos calat'jn('lls,es fren

.

te :l(I� 'i goi anos ,em disPl�t-a dt) etUl1-

�1l�Oll\:� .

o nadOlH\1 de' fiJte.l:iól d.o �or-

le.\\.le <" no, 'por certo despertou srl1-

1.s�I;ÚO
li a.lllGí;:lo de dol� "pla)'ers"

(:u\�rin('. 1181'S, pdo tTenôdo c:om <[ue

I
son�;r.[llll ]C\'ur bem alto o

.

HSOC�
{'{'ri' �)arrign-\'erd(' - foram files:.
'fili() e Luj�.

O htl'culeo mcia-es<Iucrda H,\'ntía
JJ<), foi il1e.().Jl_tesI.iIYI'.11llCllte, é) ponto
alto d.� nossa sl"leçib.
In{('ligenü� nas jogatbs, firme 110S

l'lJ'I"emales finilis, {> gigllnü'sco es

{lol''tisla $:mfrands(Jucnse., foi o se

hhor ahsohlto do grama,do.
Autor d.o pl'imeirn,íento 'du tarde,

�ião, soubI) consigná-lo çom fel1",

HAIZEHA
DURYEA

5

Par� .�ue querem o corpo de Pedro �
ROMA, (VIA AEREA) ,.�, POLíCIA ESTA MANTENDO GUARDA 24 HORAS POR DIA AO LADO DO TúMULO DE PEDRO CARUSO, CHEFE DE
POLICIA FASCISTA D'E, ROMA, RECENTEMENTE EXECUTADO, EM SEGUIDA À TENTATIVA FEITA PARA O ROUBO DO SEU CORPO. AS PES.
SOAS QUE TENTl�RAM ROUBAR o CORPO, SUBTRAIRAM AS FERRAMENTAS DOS COVEIROS E COMEÇARAM � ABRIR o SEPULCRO� QUE SE
ACHA NO CEMITERIO VE.RAN01 DE ROMA. AO QUE PARECE, FORAM ELAS PERTURBADAS PELO COVEIRO NOTURNO E FUGIRAM. A POL.:

(:IA TIROU IMPRESSôES DIGITAIS DAS FERRAMENTAS E ESTÁ FAZENDO INVESTIGAÇÕES.
_-

O ESTA00--------------:-----
I ('ilhd'(' l' CI'I,'on 1"I"eI1(1) c II

. .

1
.

" ',' '.'. "'''''''.'
� . (

'(')".' CJU(,' a ,lUZ, C()!jlS(,g.lllll ser um su Jslll,ll:lü
CI,Iort' ('0111 insistência nos mnns \ nurnr-rosn 'IS .is! �n· .: .

'

.' I I"
, ,

, , ....
." .. s, l CI,l () ''1) uur isse :1 altm-n do seu titular - Adolf'inho

f'spoI'I i vos d:l clebu1e, de que .I'·Ctl:l- tI(·] i I"W'h"rll'n "(o .... -

.

" do sclecio-
,

... '.
vc,

•

--, pois com libra c galhardla, nao

{,:O, l" ('P8 1'i'I (lo)' !('('J!lCO)
.

-' podeI oso mviu-csqucrrln cata- deixou que a pr-lota beijasse 3S rê-
nado _,o'()i:�JJ o, l' n,nom[;ir]u .. crnck' '''I' I . .

I' "
• i reuse. (CU pr-ovas ínz:lnlcs de d-es por €>1(, guarnecida.

do Iutcbol brasilei.ro, integrara no que soube acatar e pôr em prúfica ] () públic() espor-tivo insular e es-

.])1'(lxiíllO dOllling;) a representação uS ensinamentos 1 ri I I I
•

' �, . , •..; la Os poros

St'lISjllldUa.l
viu, e conheceu JW guardião \

l[,'1 1(>1'1"'1 de .'\,;\lHc\.'«il'ER.\, Irento r-sf I I f' I,s orçar os preparnc ores físico (' "colorr-d ", um grande' "plavcr-" no

a 1 ('" 1·'rilll'llS"�. ',"('11j'l'US ......
• (S .. \ �, _',. • , ," • Ilutcl)ol cntnríncnsc. I

" Nl!'lIW SMeo\. O AREI fRO, J/l 1)'1 tanto ., 'I • .

In...'
.

I
. .... �

. ", ".

I
. "�'" acos 11l1HM.O :l rn.lc- Vlwro tns.ar uqtn .. que 0<; dentais I

O COlllpC[("J1.l: árbih o do asso 51':,,. <J nossa selr-çâo (�JlI. cumpcona- "playcrs ", illlepJ"ll11.lc·S. do nosso

r,'. tinn
" J>:lnc!r-lI":Ul!e, s.r. Artur .la- ",' ""1['1"0]'( . '".. i

' ..

:

,,,),1 '. �,d.> d,. li· 'S, iao. a]WS':H' ((JS) "scratch
'

, souberruu com f'ibru, de-

nelro, foi drSlgn.::rdo p'd:l' �", B. J)., .irognústleos Jch os <ln les do ('mIJa-' tender (I '>';Isso{'Íal io n " 'bat'ri.ga-ver··
nara '1!H'lr :1 segunda partida entre te soube . t ' Iil 1 (I

.

I
.',

.e- '
�. ',....

.

•

" ., '.,rno ..'i,]'arH sua J)I':1 e (':l'S- '.C', <,<.(JS arremPlJ(a,s pCl'I.gOS:1S dos

goianox c )nuTlg:l·\,('rdes a realizar- w, honrando com _,"'alhHl"I'l" " ca-
....

" \. lA n gUIa nos.

se rfoJllingü. nüzpt:tl �dol'iosa que dcf'cudcu cn- Estamos certos, dI' que 11.0 pró-
·SEI:{,\. IRRADIADO .usiàsticnrnento."., " " � x itno domingo, quando f'ertr-se-á (),

O st'-gll'lldo. l·nc.ontJ'� '�'n[re c::tla:ri- () arqueiro Luiz, sendo a vez pri- �egulld() r-ompromissn para Santa I
111'IlSt', e gOI:;m(1s a í'erir-so domtrr- ,1lll'Ír<l qur dvf'endeu as nossa, co- Cuturinn c (;o[az, ()� "s�ratc;hmen"!
go. sr!'ú l'0Jl10 o prinJ-eÍl'O, irr:lrim-I n's no arco, souhe com "akntia ('flJl[.f'l'l':lneos saJJpdo mais !.Una

I

do "pr]". ':.Jb'ldio (itlanrjú", Ha \'OZ illlj'l(,r-st' cnll] Sl'gUI':lI1c," Ilns pon·1 vt'z Il'lllbrat',-se que ,,;fora u n01111'

cl!l['!l c! C{Tl'l'et:l de Iyo Serrã-o \ 1· (':-IS \,(;Ze5 t'1ll que a cidadela (',;:Ia-: do esp()I'i(' :{ qlle defende, p3i1'n. o

{'in1. !·iL!tns.(· t'ra nsse!lüI(l:! pur seus leais· lWl1lE' do nosso Esladü, (' de S'll'i1'
,MANIA �lIll,"el'silJ'i()s .. - os goinnos.

I

gpnle. (Waldir de Oliveira Santos),
() .1)IA", jornal qUE' se ooita em �.......,...�"'"...._......_._.---...._._............,......__...._

\O �omo êsse irnen"o tran
�idJ:JntÍ('o. "impossível ck- SL'l'
ill

..

undado", fui :1 pique, com
L�itlO

.._!.JuSSCtgeü:us -- hOlnens,!l1ulher<,s e ('ri�lI11:as, que'
gn1:..1van1 e rezavanl cipse.'i
p(·;·ados. Nu novo númel'o
de Selcl:ões, pa ra Sl'(.(c'll1il,'o.
SentQ turvar-se a sua
po z Conjugal?

DEll
. perguntas peSSoais

que. são um verdildeiro brado
ele ,alerta aos m.:Jl'iclos e
051-' }�as... e dez conselhos
PI�!lCOS pani 0nriqueê,'l' d
\'j,,;! qomésti('a, Yi:g. g7.

Ve.nerável Ordem Tenefra de S. Francisco da Penitência

VUA NISTA COMPLETA Df
ARTIGOS, A SEGUIR:

De'ordem do Irmão Ministro é de acêirdo com o que
ficou deliberado na última sessão da Mesa Adminis
tl'ativa a ainda com a o provação do revmo. Frei João
Bosco, Comissário desta Ordem. 'terceiro, convido a to

dos os Irmãos, Irmãs e católicos, em geral,' para assis
tirem à missa solene, que será celebradét na nossa Igre
ja, domingo, 8 do corrente, às 9 horas, em. comemo

raç.õo ao TRÂNSITO DO NOSSO SERÁFICO PAI S.
FRANCISCO.

Convido, ainda, a tod0s, para a solenidade das Hl
horas daquele. dia" em que será imposta a primeiro
vestiçã.o aoa no,vos Irmãos, seguindo-se o' 'TE DEUM
com a BENÇÃO do SS, SACRAMENTO.

Consistório da Venerável Ordem Terceira de S.
Francisco da. Penitência.' em 'ElorlanóPo}is, 4 de Outu
bro de '1944.

O ,Secre.tário,

COMPANHIA "AUANÇA, O� BAtl\"

•••

Tu,], I" ('Ísses 98' t·,� " . "-' dr ,1gO�\ r!lois
a ('urJ(:ensa<,:üo ele um livro
clt, gl;.lllde int.el'êsse c 1'(,
pel'C! L': ...:ão .

CO'\n'HE ;AGORA o seu exem
plar, !Ia sua banca de jor-
pai ' �pl-. s. "..,. e�oes aI;resenta
i.odu ��lefhoi'es arti

gos de 9uinhcntas revistas
de tudo p mundo.

.
Fundada em 1870 - Sédé:' B A I A
,

{NCKNmÜS E TllANSPOUTli}S

Agentes em Florianópolis: PEBHO XAVIER & \.1.\, - Ilo:! Felipe Schmidt, 8

ReT.Jre..v.en.tantl! Ceral no Rrtl ...,il: FEl{'\:\�no t::nJ�AGLL\. - Ruu <lo U·) .... !rio� :;;;---1 - 2.�) a11dor í{!u

74.HJ7 .03[j,:�()

Hesj)ol1sabilídadcs '

Receita , ,.. . .

Atit·o, .. ' .. , ' .. ,' _ .

S"Jlinros pagos nos últimos 1 O �nós : �:; .

Respoo,flabHidiacles : ' .

Ci'!!

Cr$
c,s·

CrS
Cr$

:i,!J71:l.101.7!).'i,!J ;
S"l.Ülô.216.fJ:>
1295J20.000,\)')
8G.(j29.�9il,fJú

7El.736 . .J:Ol.30n,2o

•

DIRETORES: Dr. Pànl.fUo, (J'll1tr.. rrelre 11. ·CarTalb�. Dr. FranclBco
de SA e Anjjrlo Massorra..

_. ,

Agên<;111l1 e «uD-agêOOlaa· em todÇ 'o l..rrltór1o Mclonal. - SUcureal no

UruguAl. fteguladores d. nariall nU prlnclpalll cJda<1es da Alllklca, Europa
e .urJca.

_,
AGENTE EM Fl,ORIANóPOLIS

C t\ In p o " L o B o & C I A. - Rua Felipe 8cbmldt, Il. 3t
Caba PONtal D. 19 - T",'dohe 1.083 - End. Tclegr. "ALIANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

--rÃRMAéIÃ' -ES"P-ÊRA�NçA�-'
. A SUA FARMACIA

.

&....Co..elheiro" Mafra, 4 ... 5 - toNE J. '·42
Eatrer. I doIDÍCfI.·-

'

Os novos e já conhecidos
medicamentos de'graillde su

cesso no· con1.bate da Malaria.

Sczorina, em gotas - 'l'able·
llIa.lal'ia, pastilhas, - Os mais,

l",
enérgicos remédios no comba
te da Malária sezões, impalu
dismo e tôdas as febres inter
mitentes. Tratamento comple
to, Beneficia os órgãos afeta
dos: Buço e fig'ado sem produ
zir intoxicação.
Sauaopil - O grande remé

dio dos amarelos, Combate a

opilação caracterizada pela
presença de anquiIóstomós-�e
verminose no intestiino, os

qua i s produzemanemia, caque- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:
. .:-a

Xla, perturbações intestinais,

tO ORIENTEpalidez, inchações e gostos "el1t·· ar .pervertidos. Produz sangue no-
vo e vigoroso, dando ânimo Itj
���i:ã:r;:�::b: ale:�: unsae a�co:�����O aBa:en�:r Bo:rb:!UB

famosos FRIOS, em geral. a

mais purgantes. Tr3Jte-se com I I h d d'

Tablelaxo, pequenas pastilhas \
quo quer ora o la,

que bellefiéiam o estômago, iu- Bebidas nacionais variadas,
testillo e figado. doa melhore. ITIarcas

Nas Farmácias e Drogarias

��. Capital e interior do

Esta_jPara as demais informações
de

p.,.e.d. idôs, preç.os e. condiçõ.es.·de yendas com desconto à vis
ta e' a prazO,

".

escrevú
..

p'ãrã
'

Caixa Postall 1.85, Flor�anó�o ..

'õITIance, Poesia, Religiíio, Aviação,
tatemática, F;ísica, Química, Gea

I 19ia, Mineralogia, Engenharia ci-

�'l'
militar e naval, Carpintaria,

esenho, Saneamento, Metaltlrgia�
letricidade, Rádio, Máquina.; Mo

� .;>rea, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
t,l1ih:ura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc, etc.
\,,-

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

:> de sêcos e molhado.
(gênero� de ,consumo familiar)

'1"'-RitQ'
.

Saldanha Marinho,
" esquina Vi�or Meireles.

Chegaram

��!��es�lIl!eJ�����/ R E P R �A�cijR�sl A N T E I
foi conseguida a fabricaç8,o de Laborat6rio Farmacêutico nacional; conceituado. com 12 espe- Id 1 t'

cialidades fóra produtos oficitlaís; procura REPRESENTANTE
mapas e pape u llizavelS

I
� nesta. Praça. Condições absolutamente necessarias; compra em

mesmo apó& longos períodos de conta. 'firme� comissão de 30·L. mercadoria T. O. B.. amostra.

Iimersão em aguas do mar. Este gràtis e sobretudo REFERENCIAS BANCARIAS. Não correspon-

fato se deve aos grandes ape!'" I dendo às exigencias é inutil candidatar'se Cartas para Caixa

feiçoamentos alcançados du- I
Postal, 1336. Sãd ulo. Capital.

Irante a guerra, na Grã BrE:ta- �::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::-�-��������r-������������
nha, relativamente à chamada
técnica Ue fabricação "à prova
d'agua". Além da sua imper
meabilidade à agua da chuva
e do mar, o papel manufatu
rado pelo l'ecente processo in�
g'lês pode ser lavado sem da
nos, quando se apresentar sujo
de lama ou mesmo de gJjaxa.
Como !Consequência de tal, des
coberta, o próprio processo de

OL.IMPIO FARIA DA vtIGA. empacotamento sofreu uma

3. v. 3 transformação radicaL Folhas
.......,..,......_·__..--..�""........�-,....,..........•__........._..........w_. ..._-. sucessivas de papel estão !ago-

Ira
substituindo os envolucros

metálicos ou de outras subs
tâncias até agora utilizadas, As
tropas em Burma e outros; pos
tos avançados do Extremo Ori,.
:mte estão recebendo alimen
tos e suprimentos em geral
'tpenas protegidos por sacós do
novo papel. Os aperfeiçoamen
tos de que s� trata, devido as

pesquizas britânicas realizadas
durante

.

a guerra, resultam
principalmente do emprego de
resinas plásticas na manufatu
ra do papel e como é óbvio
abrem possibilidades imensas
à referida indústria.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua VltQr-;•.:�r�le.�J'.18.

Conllervas e doce.

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

IdiGmas por
tuguê.; espa
nhol, francê.,
inglês. etc.
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Ji()lJUlu�fl!l {'h íl ju�'oe�;lllu4{·(llailonl na Iíhertação <lo seu pais
{ !IHtlo uum tll�spa(']w (làRÍlaJHl� de frente. rm ca�lponê� ju
!.!'(Ieshrro. oculto na. mntn, hs('l'VOU como os alemães coloca

'�'lllll 1I:]1I<lS tel:!'i'strüs IUl";

"

tnld�)!-\ ql�e levam :w DHith.io. ]�(lg'O;
na norte Sí'g'lIll1te, ninnçs II ('001 J"jS(�O de vída 1IS Ilnhas �I..,·

,

b'pute, para informar II ii" pdto o .('·�)U1aIHl() russo. .Ass�m, ()� i
planns dI' ata(ilH' puderuu '('1" mOdIIH'IHlos II h'mJIO, (YYlÍlUH!O

,- ,'- ," .... )., _. -- ,-,

f
Vendem-se, urgente.àois Ic com óve is em estado de

novo, rno r c a "Badnio" e "Lo n z ". de 30 e lS
H. P. E.; uma chlrrette e diversos máquinas

pera indústria.
Lnfor-rn ode s nesta gel ência,

�����n?"�i�.l��!:i!����,��!�.��?,?aoalmoço de confroterru çao, reahzado no LIRA TENIS

CLUBE no dia lo d corrente, ocho-s e à disposição
dos interessados na ELECACIA DA ARCESP, ruo

Co n se l ho iro Mofra, f11 33, �obro.d_o!_!�_andor.

FtaôliOãilUêüaõPieStâl
LDNDRES, 7 (TT p� Noticias de 11m observador neutro

chegado da Suécia. eniadas ao "Daily lVIail", assinalam que
a famosa V-2 constituii completo fracasso, o que levou Hitler
a dar novas instrucões os ciêntisius, no sentido de acelerar o

esiôrço para aperfeiçoa? a V-2, ou seja a Bomba Atômica. Se

quruio o reierido obsertuior, que assistiu às experiências, o

alto comando alemão icou profundamente desapontado com

a V-2, já que o projétil ,tinge tais alturas e viaja com tal ve

locidade, que ii absoluta�ente impossível estabelecer onde cai
Tá. O projétil V-2 é mai��êloz do que o som e alcança as super
camadas estratosféricas.Ao caír, o projétil desce com tal oeioci

dade, que penetra profu'Adamente no terreno . Isto o torna pra
ticamente inócuo, pois d solo absorve a explosão.

_._�---_. --

� �

nha meridional. A maioria dos
ministros do govêrno de Vichí.
inclusive Marcel Deat, o secre

tário de Estado Paul Marion,
Joseph Darnamd, Jean Biche
lonne e Bonard, que escaparam
da França, estão vivendo na

mesma cidade.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS ETC.

•

-�
-----_.

-----..,.....-.-r-:,-.. _�

A' �
ia SI

[ONDRES, 6 (U. P.. - SEGUNDO IN.'ORMA O MARECHAL TITO, OS ALEMÃES ESTÃO FAZENDO DESESPERADOS ES."ORÇOS PARA REF'ORÇ_M�
SUAS GUARNI(:ÕES IA SÉRVIA ORIENTAt� TENTANDO ASSIM MANTER· ABERTA UMA íJLTIMA VIA DE ESCAPE,PARA SUAS TROPAS NO SUL
DOS BALCÃS. GRANllES FôRÇAS NAZISTAS, QUE AINDA SE ENCONTRAM NO SUL DA SÉRVIA, NA MACEDôNIA E

-

ALBÂNIA) ESTARÃO CON ..

DENADAS AO ANIQI!ILAMENTO, SE OS RUSSOS E OS PATRIOTAS JUGOLAVOS CONSECUIREM OCUPAR OS úLTIMOS ENTRONCAMENTOS .'ER·
ROVIÁIUOS nA REGIÃO DE BELGRADO. ESSA OCUPAÇÃO PARECE IMINENTE� DEPOIS QUE.OS RUSSOS TOMARAM ONTEM PAN(:HEVO. AO

NORTE DA CAPITAL E AtCANÇARAM ,A MAR·CEM MERIDIONAL no DANúBIO.

Professor�s
-enreatstas-
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de vez e� quando, com novas idéias e novos pianos, a propaganda
de sua firma, para que os bons negócios continuem eparecendc.

('íTIl ::<!ll)ii PROPAGANDA
- oferece aos seus clientes

- uma propaganda sempre' diferente e moderna

Rua Trajano 33. sob. - FLORIANÓPOLIS
Propaganda � em jornais:

DESENHOS _ TEXTOS - CLICH�S
CARTAZES-�OLHETOS

/
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