
Precisamos urgente de
:

cinco
RIO, 11 (A. N.) ... A PIUMEIRA GRANDE ESCOLA DE ENFERMEIRAS, A SER INAUGURADA PARA ATENDER A ORGANIZAÇÃO EM MASSA DE

ENFERMEIRAS, SERA NO ESTADO DO RIO, EM NITERóI. A SEGUNDA, O(;ORRERÁ NA BAHIA. NÊSSE SENTIDO,) ESTÃO SENDO INICIADAS PRO

VU)ÊNCIAS. SABE-SE QUE O GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS DESTACOU UMA VERBA PARA AUXíLIO DA CONSTRUÇAO DE TAIS' ESCOLAS.

MAIS TRÊS SEnÃO FUNDAOAS NUM TOTAt DE 5, SENDO UMA KM PORTO ALEGRE, OUTRA EM SÃO PAULO E MAIS OUTRA EM BEtO HORI�

ZON'fE. ESSAS CINCO ESCOLAS DEVERÃO FORNECER AO PAíS 5 MIL EN�'ERMEIl{AS DENTRO DE MAIS BREVE PRAZO, PARA ATENDER A
-

URGENTE NECESSIDADE DOS NOSSOS HOSPITAIS. ���
Q�'�N�Lf��uh�d� ,,!,m��E�I!I��h!�:i�! -:

,.

./;1 ;; :::; � �llquo houve pouca modlficação no setor de Aachen. AQ norte da I, '.I '" :\-.."'�-'� «' ••
�,�\ :. � �"b,,-�. '{), -- i

ridade, as fôrças altadas avançaram al�um.as ceuten as de me-j ��;: (- '.'

�:: �l

tros c repeliram um «ontra-ataque alemão, enquanto que ao sul I
as llnidades aliadas mantiveram suas posições. Já se informa

I
(IH(' o 1 -i-ímeiro Exército rerluziu o corredor ele fnga dos nazis

{as a menos de dois cll1Í�ómet,ro� de l�rgura, em feroz,:s comba-I'teso no modo que se nao toí ainda ter-bado, pouco falta para

isso,
.

-.,-----
..-------,---- I

Os franceses e Defesa contra as I
os canadenses «voadoras»

" u P) _ Os Londres, 11 - Aviões da de-
Londres, 11, ( .' . fesa aérea da Grã Betanha es-

franceses, na area de L� 'I'illot, tão usando um aparelhamento
t- c rtrando maio: re

o...! �"

e� �o �n 01
_ ",

•

el�; secreto para sentir a aproxima-
sístêncía aíema do que 1

eQC\ dos- aviões alemães Q das, - terí na�'''V' ., a .H vv c

qualquer OCaSléH) an enol' "bombas veado: q r" __ "80'1111-
'n' Itáli F' n'a me-

'J,Hü - vct_ 1<0.' '-' 'o
Tunísla. - a la ou la C:<

_ (10 íoí revelado hoie Na fase
idí 1 O ca-1a rtenses ert<-'0j'

" - _ .. , cU . .1." -

I'I lOn8., .s 1 b. "" ""Â.
elo príncípío dos combat ',,' 1'0-

estend endo suas natrulhas de
I

L.
� ,,,<;,) i

, t "''',
, , tu1'1"'" O" pilotos tinham Ci'le

t" Jq d P:;;j'U'lrIO do ""V", ". U"; de_ ,t. ,

pon a a ponL<v o ��, L -

_ I,-,,'''''urar �� atacantes 11"8.<' IE ld ' a l'etoO'118'''la de CP1"'S l'"uv.e ,>.,; L c -< >.:>, .. Á oe>

sc.a _

a, .�1. ,C�b _ ,J U v • cc

i agora cs cientistas brítànícos

di:_�s�_:'�.�1=lln21-g�as__._-.. ... _ _ !
c os próprios a,:,iadores apertei- I

F
r t � fi coa] am uma técnica que ame- I

az mau lempU 'dl'ontou os alemães, Úm méto_)

I t
r

I· ,
do especial para a COlocação!

na a Ia I dos aviões atacantes foi ínven ..

Rom:�, 1.0 (U, P,) -- Na n:l.- tado _por" um con:�ndantc W:

lia, ° pessimo tempo e as

chU-1
<, 'a. ue 2ll anos de idade, conde

vas reduzíram o Oitavo Exér- corado com o "D. S. O," e a "D.

cito a atividade de patrulhas. :3, C," e q ue dirige a 935,a es

O Quinto Exército poude ainda i,�uadrilha, U'-1a das mais fa ..

melhorar algumas das suas po- [r-ioses ela deiesa aérea da Grã ..

sícõcs avançadas. ! Bretanha.

o ataque ao porto
!lOMA, 10 (U. P,) -- A dJar:p g!'e:';'J d (_I

ocupada pelas f'ôrças terrestres du Adriát ico, cin eU'jj)"í';;_'J,:
com o:.; guc'l'l'illl(ill'oS gregos. 'Vários centres <1" {'<..)H1U:) i('n(:ôt'�
1)8 jl('llÍIlC;llla do Peloponeso são �\:�Ol';'l (1,ol11iJ1�ld,.1�; ]l(.b:é, aüarlo.
apoiando as OP('l';!{;ÕPS, T'ambérn o ataque contra o [lC)rto d,

�'�ll'n.li(a, na costa Albanesa do . .\,dl'lá�ico." ('011\<'\ (',)1'1 \'I �!}')t·
dos g-lll'l'riillril'os, Dt�,:�,; a�DqUf;, ;:lllcl:lílo às -� ]lOf.1;; d::1 IJI:lC11·'I·

!-'a[!a Ih' ontem, luas só hOje 1'21',,1<1<10, p'1l't.iripa.1'am aJf\nl.l.i'

J ,[l1'�l (ll:('d i;;1 as Ldt in i ('os,
- ---_ ...._---------_._._----

Soldado
] 'A lU;';, 11 -- Cm c·oUa.do �"k:não qllP, di:;rarça,do cm (,i

yj], eaíll pl'lsi(;JwÍl'O, :l 1'('i a�tla]'jD das linhas aliadas, foi (']i

forcado, após tN slr10 cOndi"ll<,rlo à mOlite pela ('ône míli.tçu
1101'( e-amt'l'icana,

Ou rendição, ou

f
I

e
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c

,

ii enfermeiras

H. 9219Ano, XXX I F1orianÓpolls-Quarta.feiraj 11 de Outubro de 1944 I
---------------------- --
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�--'Orte pressãn dos B ras i lei ros fe�:[�!:ncla

esmagamento !
LONDHf<JS, 11 (1:. P,) -. o gp[J;E'r,al Hodgens ]an{;ou sôbr€

Aadwll i1l11�L pl'oC'lamaçào, ilitim::wc1o os nazIstas a 1'e11der-se. A I'
.. f,p® Ir� c.

Os (·ollt.illgcntes l1azistas no inlel'iol' de Aachen somam 1.500 'S ra"lcas' consequenciaSJlOlllens, ttLualmente cercados pela artilharia aliada. Não têm !l'
êles a lnt'rlor possibilidade de escapar nem de evitar a total Curitiba, 11 (A. N.) -- Notí- ido a um vespertÍllo, cujo re- ,;or meio de aVlOes, mas isso

dl'sLl'llir'ão ela ddade. se IUJ,O l'e,s]londel'em satisfatoriamente p, ias chegadas do norte do Es- porter o interrrogara sôbre a ialhou. O que poderla aconte- lletreta
il'l'€vog'ivol mensagem aliada, Acrn(uoll em seu ultimato o ge- ,3.do participam a trágica ocor- possibili.dade de provocar chu- ,;81' seria a coincidência de pe
llora,! �'lo(l�es que o pl'jmei�o. exército nemte-amel'icano dispõ:clréncia verificada no municÍ- 'la a tiros de canhão, respon- queno ag'uaceiil'o ocasional;
de �l't tlhar!a e podere� SUf,lClemeS �a_ra arl'asa l' �?a['hen. que I pio de Santo Antônio Platina, I deu peremptoriamente oue ne- pois, se realmente houvess(
sel'a (,Oll(llllstada pela IITH'llIata rellcllcao on pela forca elos Cf1- I

, A • ,

"

'cões, As próximas horas dirão S(' �s nazistas estio mesmo onQ�, em consequencla da nhum processo eXIste para qualquer processo de faze]

dispostos a seguir a polítie.a de terra arrasada. permitindo que quennada dos c�mPAos, em vis- provocar chu'la; e acresce11tou'! caÍr chuva, não teriamos nc

seja riscada do mapa a prim(�iru. cidade alemã de relativa im· ta ,da prolongaaa seca, o fogo "Tentou-se agitar a atmosfera pais o flagelo da sêca".

pOl'tân('ia a ser atfIJcada peJos ex�'!,cj,t()S terrestres, alastrou-se destruindo vastas' ------.-,- .----------.------
"..,....-..--...........,_�...................�.--..........-.--.-....-.--.--••- ....

extensões de mata, plantações, A SemaI11{i !ca�:mV;�a�' �����r �� �l?���C�t
habitações e a1té vidas huma-

da Cri- .!:'lIDI1":::J\ lem
côres firmes e belos pa·

nas que tentaram se antepor u 'Y�Jj drõ�s, procure a Loja das Ca'
à fúria deva'stadora. Vultosos semlras - Rua Conselheiro

Rio, 10 (A. N.) - Iniciaram M fsão os pre)'uizos causados, t 't 1 t 1
ara, 8-A.

se nes a capl a e em .. oe os os

[:':0 11 (A N) C'
. Estados as comemoracões da

..

�. , .L

:
�, -- .ontmua (Semana da Criança". A no�l;L"

a. Seca no RIO de Janeiro, sem 'em sessão solene no salão de
nenhuma possibilidade de que: confeit'ênçias do palácio do Mi
venha a chover tão cedo. Faz rüstério da Educacao. :.) minis-

hoje precisamente 77 dias que tl:o Gustavo Ca'pãn�ma pl'e,si- PAI,US" 10 - o Tl'ibllnal de :.vr�J'SCHHU condenou ú pena de mOl'le, /,.J'
nesta cap�tal não chove. O sr. dl;� o ato, fal,and� sobre ,o �lg- W,I:l.. [ll',lnl.'IJ'U \'c�. UillH IliltllH'l'. Trala..:5c (:e _Marie Ba.J.larette, que lrn.ha- r;..'

�, \'\ 1"---
--

F"
.

S I d', t' d nllI�ado da� refendas COlnelT'J)- IL,II.l ('II,J llHl bUl fl'L'(fI!('nh:iílo ]lt'los alemaes ,e qu.e denunciou o pai de �':.v .-....----- •• --.....................--� lançlsco ousa, ue OI o l'acoes s'eo'uln'do se con- '" 1)21" I "11" "1'11'" '('
.

tI' I"
b'Q f

A. ,', . o b
-
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CO-I'
n ,., I .,l,! .1 JS naZIS as, ('01\10 ,(�,g:l{l Ista, s,cndo por isso submetid,:] Q

� as con erenCI8S
Semço oe

MeteO;!ogJa,
falau- v"a d: Jaime Câmara. ;"1""""'''1,, , "",,',n"h. :

r .�\';, .;
Je�,�:'e l�h��;h�/ e Sta�:�':o��I��:l�:�:'� :s :�n�:r�"���: "ontlDuaçao da guerra ate 1945,"j"t"';�..j.,.-',:t,',�

': ,,' .,

m à uma da madrugada. Além disso, Eden e Molotov V L. '.,"
onferenciado durante hora' 8 meia (das seis e meia as

lOite). .Berna, 11, - A. opiniã-o pú- pôs t.erm� ao otimismo sôbr� a!
do pl::no Morgenthau, sôbre a te explorados pela propagand�'. ' ,..t,,:.• ,

.

,

bl-lca da Smça, bem como da termmaçao da guerra e deIxa reduçao da Alemanha a nacão a1emã numa série de comeJ.!i.,,�' !i}�":"':.·

I G Ali·ado em Parl's Suécia, está agora convencid� prever ainda uma sé11ie de á�- puramen�e agrícola, o que deu tár1os' tendenItes a fazer COmi" \�... ,

I de. que a guerr� se prolol1gar� duas combates na frente OCI- mal1gem a' propaganda de Goe- que o povo alemão jogue Uk1W·).'
•

• •
T , ,., '. \

ate 1945, I:Ia tres �e�es, os SUl- dental.
, '. _ bells, para ��lIentar.ao seu partida de vida ou de m(�ktêJ' ,�Y,.;,'" ,

J.DRES, 1l (l, P,) .- O Slll?emo Q. Ci. AlIa,do, (j,tO es- Ç?S e os suecos aCledItavam no Na opmIao dos observadores modo .os objetivos de guerra Por, exemplo o "Koenis�he"'" ",""�_"" .

ílac10 em Londres, tl'ausfenu-sc _para Pa1'1s." Q'.latro fim da guerra al1:�es de Natal. suiços, ta frente interna alemã das Nações Unidas; e a notí-. 7,eituno'" bateu na ú}tim� sé;'"
'- " ,

. '-

oram empr,ega�los pafa a r�moçao rIo �stado ",TalOr e No entanto, aceita-se de um tem-se robustecido nos últimos cia da anunciada taxa cambial 1 1ana �a tecla de que".:se �QS-' -,�?,:':.';
'spondenLes, alem do mate�Ial. de trabalho ?omo ohras modo geral na S�iça que o con- tempos, notadamente pelos fa- para o marco após a ocupa- <�iados

vencerem tÔdjts;'" a�'-:.., -_""'_ ,_ .

llta, ,maPRs, .atc, �')�ral:sferel;cla �o .Q. _G, Alla�o �ara a tra-ataque al�maü de qU,e r'e- tc?s -seguintes: o êxito gel:n�.â- ção alía�a. l,ropriedades ge�mânjlc� .

.-:'

"s.e-:-
'

'. _,

..

�, _

.'

..lUZ e \lllUllClada l....ü dIas apos a lllvasao da :rlan�a. tS,ultou o capItulo de All1hem lllCO em Arnhen; as notlcIas 1l:sse� Itens fOl'8.ID largamen- I-O redu�idas a metade.
� o;. ',.. ;' i ';-

, I '?'. �oI';'�
I

v

-:�;J. >,� � ...:'.. , ,."

Amanhã. às 19 horas, no Jardim
)liveira Belo, a banda do 14' B,C.
evará a efeito uma retreta em

lomenagem ao descobrimento da
\mérica, com o seguinte programa:
I Parte: Rio Branco, dobrado;
3arco nas trevas, fragmento; Que
rência la pedido), comentário mu

lical; Baile de fantasia, valsa in
ermezzo; Canta português, rapso
lia.arranjo; Coronel Ernani, do
"írado,
II Parte: França (a pedido), "ou
farture": Minha súplica [motivo
eligicso]; Num mercado persa, fan
tasia característica; Anedota, can
;ão "sketch"; E!itrêla do Sul. mar
�ha.

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

o JVIAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
,.ro�rietário e Diretor-gerente - JJ.TINO FLORES

Londres, 11 (U. P,) - As
atuais conversações em Mos
cou revestem-se de extraordi
nária importância, Os mais
autorizados círculos políticos
acreditam que ° futuro da Eu
ropa será esboçado nesse en

centro, onde não só debaterão
os dois líderes questões milita
res, como também problemas

I políticos da mais alta relevân
cia. E, dêstes, um elos que 1'0-

querem imeeliata atenção é o

caso polonês, que poderá vir
a ser a pedra de toque da har
monía de pontos-ele-vista en

tre a Rússia, Grã-Bretauha o

IT:sta:elos-Unido.s, para a solucão
los mais agudos problemas 1)0-
ít i ('OS in tem acionais.

Visitai a exposição de vasos

orn sm en tedo«, 110S dias 12 f'

13, no Clube 12 de AMosio.

Um grande dia
Havana, 10 (U, P,) - J'o

nou posse da prcsídênclu de
jlba o sr, Ramon Grau S::m
:a.l'tin, cercado das mais ent1l
;íasticas l11::1.11ifestações (h·
preço do 1JO"O cubano, O jú-
!ilo popular foi imenso e, ao

;oa1' as 24 horas, sirenes, lm
,in as e tudo qnanto produz
uido entraram em ação, panl
'nunciar o dia da tr-ansmissão
lo poder. As manifestações
;hegaram ao auge, quando em
:eu automóvel o presidente
:;'1'au San Martin atravesSDu a

lvenida rumo a palácio, onde
'oi empossado, .ao meio dia.

CASA MISCELANEA, distri.
0uidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Discos.
�Ufj C' Mafra, 9

,
.

".'.- ,_" .. -

,�(""'�"
A bandeira do Brasil h'emula, sob os céus da Itália, num palanqtle onde se

encontram o general J'tlascarenhas de Morais e o general C.lark, que assistiam
a um desfile de fôrças brasileiras (Fóto da Ir· ter-Americana).

Roma,l1 (U, P.) - As fÔf-J .ra os nazistas mantenham cel-

"�tS brasi�eiras d� Quinto EXér-l' sào sôbl'e os alemães �o longol rado fogo de artilharia, mor,

:lto contmuam fazendo prcs, elo setor que guarnecem, embo- �eiros e armas automáticas .

Mulher condellada à morte .
�
..:

,
"

�

>

.':�',�""';" � ��"f
\!"'.��.:t"'�..

' �'

da sêca
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o'·.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o D;,�vTsp!i!! o II:Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? l�l

I'Tel. 1022 .-- ex. postal l:i9

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$ 70,Oi) I
Cr$ 40,:JO
Cr$ 20,00
Cr$ 7.(11]
Cr$ 0,:10

I
AnG

Semestre
'I'r imestr«
M�s
I\úll1cro a vu ls o

N II Interior:
Ano 110,110
S('rlll'strf
'l'rilll(:,;tr(,

�5.dll
2;'í.!1()

Anlin"ios íllt.'dianie cnntrà tn

I

I O� orrgina.r". ""?"? não puhli

I [·;,.!os, 11:1"

S(':O devol\'idos.

I A dirrç'iio n:'I() .Sl:' l'l:SI,onsahiliza
íwl()�. conf'pill)S emitidos nos

, artigos assinados

o ESTADO-Guarla·feira, 11 cJe Outubro de t944
,��� ...;.:. ..-.�...-....����-----------------------------------�-

�\.�tSOIJIl.9�
� �e:!:.- . �:
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ü; c::""J

z= ",,::z::J
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c.n

nnnrono PRTOLOGICRS

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr, H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves da Souza

Farm. L. (la Costa Avila

Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro-diagnóst!cos
Hematologia
Coprologia,

Bacteriologia
Autovacinos.
Uitramicroscopia
Qu íro íco sanguínea.
Análises de urina.

(apenas COlO pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais
no

BftRftllLHO uGUARACY»
TRAJANO, 10

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

de Euclides N. Pereira
o ponto preferido c!a ({élite" floriancpolitana

RUA FELIPE SCHMIDT, 5
(EdifíciO Rio Branco)

A «ALFAIATARfA MELO»
avisa. à sup distinta clientela mudouque seu

estabelecimento para a

RUA TIRADENTES, 24
(esquina da Nunes Machado)

Convidamos os srs, Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias pera vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melheres fábrica s
do país. �itt1;--�fj��*�����t::i�t1"t.' i,f!.�; \.

,r

�."Y"PN�·��"""== .r�

o Brasil e os Estados Unidos
RIO,\) (A. N.) - O 31'. Egido Câmara de Sousa, diretor do

Elscritório Comercial do Brasil em Nova Iorque, fez palpitan
tes declarações a um vespertino local, sôbre as relações co

merciais entre nosso país e os Estados Unidos. Revelou da
dos surpreendentes, mas sua entrevista tomou um interêsse
maior, quando s. s. revelou que o Brasil estava abastecendo o

Estados Unielos até de pneumáticos, e adiamtou que o prestígio
do Brasil aumentou consideravelmente em Nova Iorque depois
começaram a chegar ali as notícias do grande feito da FEB.
��. bandeira elo Brasil .- frízou -- figura em todos os mapas de

I guerra dos jornais norte-americanos. Acentuou ainda que as

possibilidades do intercâmbio comercial brastleíro-amertcan o

são muitas. Só no decorrrer elo corrente ano, o escritório co-
Serviço de transfusão dG sangue. Vacinação o.n t i-d if tê r icn

f mercíal recebeu 12.343 cartas e telegramas de entidades norte-(CRUPE) com pr óvc de Schick. I
.

.\\nálises químicos de: F'o ci n hcs , behidüs. cofé, mel. águas potá- l,i111ericanas, solicitando informes sôbre nossos produtos, cou-
"eis e pc rc USOS in-lus;::·;,.ti3 tfecularico", ce eve i o r-i o s t. I tra :i.78u recebidas, e1n igual período no ano passado-

_""'A""'�_"""""'11 RIO, 10 (A. N.) -- O general Cristovão Barcelos, presíden-
11il:'�...efJ:·:ru·illII1J:l!l!·

6!O__�_LlillI!I1í:iWll_Bl!::miI!D!lI_Iil!!!_IIlt'I.l�·��_"""'-'-"1 re da Comissão Milu ar ::Vlixta elo Brasil - Estados Unidos, re-

I tl ijie" n.";a � ernl r;lra n�surre rlll r� rgat.' i cs]wn do Coronel Richard Hobbs, chefe eh delegação norte
_� � J:.. tH ti i. l� ..' uo II .; �H.i 9JO. o 'Dmericana junto aquele órgão, um ofício comuntcando que em

Ccmuruco ROS s nr s , c ,rn,:rciantt's e d e rnar s lnl(�rF:��;,do� 1 vir. nde de ordens recebidas de Washíugton, deve deixar muito
que o t ranspo-t e de c a r g s s ,ni' iplJ"'_ !;f'ndn reitc> s e ma o -Irner.te , I em breve a Comissão que atualmente desempenha nessa Dele
f' "em regu lurid e de . para: TUBP, [-<AO. BRAÇO DO NO'RTE, ga(:ão, afim-de regressar ao seu país. Refere-se êle as dernoms
OI(LEANS, URUSSANGA. CF:E�;;CrUMA, BRUSQOE. BLU n-ações de apreço aquí recebidas, que dizem eloquentemente
MENAU, JOINVILE. UI,JES, CUHITIBANOS, CAMPOS rla grandeza elos sentimentos que unem as nações e t.estemu-
NOVOS f' jOAÇABA. i.ham a inteira afinidade dos seus corações, os quais pulsam

Viagens aéreas de Aceitam·se viagens d i-er s s H CURITIBA e PORTO I igualmente, enlevados nos belos ideais ela Democracia.

npós 0ll..u.:rra ALEGRE. ,

..." NOVa1Yo]rk agosto (Serviço
GUILH:U�M�v����At�::l h�: A2VILA

1l.....1Ii_1II1111!1_I!iAIi:""S!lII!fJI!lIGi'jii'li!!IIII�it!!lll!l11l11i.!JiAiI!!*"!i!l.:iii·__,.&i......itiiIirt<::I'lIiIi!II4i11il11=lI!j�\

III!IJ'.ICIINIIi&Ullllmlll:"-·I-·Z--·O----isspecia ca Inter-Americana] T E' N I �
- O vi1.jJntE, mais :1dmira'�or End, Tdg .}JAVILA·, 'I'eit-fone 1.677 :)1< ri .

das vias terrestres ficará CO}l1

�&:iIf'''''fj''''''''''''''''''�71�o��I�IT�â:ci�od�"g�����sC��111Vi�1
w'_s.

p( ,-,
..

,/' C'" ....
(,..
1

..\... �':I'.';1-1.' (�'..

'f. ( )'. !'cos aéreos, por preços baratis.
_

1

sirnos, para a América do Sul,
(�eg'll'ndo acaiJa de expor o sr.
JJuan Tri]Jpe aa Pan-Ameri-
can Airways. É mais um outro 6... 0·.010f., p!t. rO�.'., dD.!,·angulo de antecipação aos n08-

..

f ti 6� iisos sonhos de mundo de a!)ó�'
guerra. O plano prevê crmfOl
tável viag'em a.Sl'ea para O�·
portos do sul, colocando taIS
locais "dentro do alcance eiv
veranista comum e do peque-
no homem de negócio". '

A viagem de Nova YOl'k ao
Rio de J8neiro. por exemplCJ,
durará menos de vinte horas,
comparada com a via.gem atual
que é de 66 horas. O sr. Tl'ill
pe fala também no cenário de
luxuosos tJ 2.J1sportes aéreos de
fôrmas aerodinâmicas levando
tantos passageiros que as ta- �

__ia..íSl""f'IíllIY!illl7I11m__Wht.!SIlTIIIIIi_�IIE\!fI!!!Il.._",IIIIIIIIIlIII ..__li

xas baixarão muitissimos e as In.. stl'tuto de Educaca-o de Fpolt·s.viagens aéreas entre os dois ;. •

coritinentes pfuSsarão a ser cou-
'

sa corriqueira. Isto estímularé: Grupo Escolar ( Dias Velho,.
relações, para nada dizer é!õ Temos o prazer de convidar as DD. Autoridades CivÍs,
turismo. � Militares, Eclesiásticas e o Povo, para, às 15 horas do dia

É verdade que mesmo con .. as 12 do cOl'Tente. no Salão do Clube 12 de Agôsto, assistirem

possíveis reduções de preçes à inauguraç_ão da EXPOSIÇÃO DE VASOS ORNAMENTA
de passagens o custo da via- DOS que a Direção e a Docência do Grupo Escolar «Dias

gem para o Rio será ainda Velho» organizaram. em benefício dos seus alunos pobres.
maior do que' a média dos via- Florianópolis, 9 de outub1'O de 1944,

jantes gasta nas suas férias, AN70NIETA DE BARROS, Diretora do Instituto
mas tal fôrma de féria:s e-sta- JULIETA T, GONÇALVES, Diretora do Grupo.
ria ao dispôr de um número

1II iIIIIlIlIIIIlI �1I!I_..SIIIo1iIla _muito maior de pessoas do que
atualmente e 'é muito passivei
que com o crescimento do vo
lume do trafego novas redu
ções sejam feitas.
O sr. Trippe, cujo jui'7.'J. so

bre o desenvolvimento da avia
cão está demonstrado na ex

pansão que deu às linhas in
ter-continentais, conta com

urn grande aumento no lute
resse por parte do público pe
las viagens aéreas depois da
guena. Os sinais de tal procu
ra estão aparecendo por todos
os· lados.

Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala l. ����a������ler ;���:e�a Ç�1�
ouro ou Pa!acril, canseI to

dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséJquio
para

constantinrt" -ia.
tine

Rua Duarte Se, . \ 9.
( \

._ ..�---_. _....__

íFiL S CU FEU

!V�,r\TiSMO D I MESM.A

'" --.

G r- � 'I r'1UM! "1:'.'-0; : o PO·us

PULAR PREPA.RADO

1
J

A �ll'lLI� A'l'ACA TOVO O UHGANltlMO
U FI1{t\do. O Btiço, ° Corfição, iI E"tômflgo, ()Q
j'uJmOel'!, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôrt"!il
/lO" OS80S, Heumetismo, Ct'guf'Íra, Queá!i ÚO Cii

heio, Anemia e Abór to�.
Inofensivo ao organli'flJo. ,�grlidavel

como um lieôr
O ELIXlf< l:}i4 e�tà aprovl1. o rH'ln D.N.S.P. como
aux.llll1r no tr6tflfit,nto dtl �Hiií8 e Reumatismo

dl1 mel'ma origem
Fr\ LA!\:l t EU�BH 11):\ [j ��S iVlf:DICAS

1", cm" o P-PpVhrtil ELIXIR

I
A CI wp0to;iç:lo e () 8!!bor 8·

·914· devo d,z:er-IbH': I'erupt'r gr<ldl!Vel d" ELIXIR .!j14, rl�'
que o tenho (:'rupregado, em

I
C'>ll �!"l!lrn-t>(J como arma de

o,;;. ca�os de iUfilcaçSo ap,' -

. iuell lIl�n(>}() para () públICo>
1\t1adlt (slftllfl"m \ nr!tiiól I'e I) [lil cNnb8le á sifdí., q 'l,d!dli'
6UII.'" ��o1ft's�dl;õe.} (',f:l 'p,ul'l dll' gue fr<3quenlPmpnte a.
tados ·ew t-10f1 81Hi�laIO- (IS, I',rove!to

no _'\mbuJatorlo dli
pois são rlipidoil e dunivei�. Maternldl:id�) de Santa MarIa.

Dr, Washington ferreira Pires t Dr. Silvestre Passy.

París, 10 (U. P,) - O gabi
nete do general De Gaulle
anumdou que a Assembléia
;onsultiva foi ampliada de 104

Os 246 membros estarão as

sim divididos:
149 representanes da resis

tência anti-nazistas na Fra.nça
metropolitana;

25 represeontantes da 1 esi;,.,-
1 ência colonial;

60 membros do parlamento
existente em 1939;

12 repreSell1jtantes de l!ltra-Depois de uma sel'ie de deli
bela.ções que duraram 90 mi
'lUtos, foi aprovado o decreto
1ue estabelece a regula.mel1ta
.ào das funções e a composição
la As·'ell1bléi:l, E'XpI';,'Ssando ()

;abinete que deseja que a As
'cmbl.'·ia sPja cor.siderada ca

no um parlamento trrunsitório.

membros para 246, sendo con

\'ocada para uma reunião nes

�a ca.pital no dia 7 d.e novem
bro.

'.11a1',

Os plemei) tos da resistência
cons,tituem a. maioria e sua 1'8-

.presentação inclue 17 mem

bros que formam parte do COll
selho Regi.onal de Resistência,
juntamente com dois secretá
rios do mesmo Conselho.

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

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA·
r a maior org'anização no

gênero nesta c'!1pital J
Rua Joào Pinto, 4.

Fone 775.

Chegarai11
Os novos e j'í. r-onh oridos

'nediu:Ul1Antos dt-' �l'alJ(lo su

-esso no coruliate da Malar!a.
Sczurtna. em gotas _ .. - 'J'uhll'�

1'fa!Hria, pastilhas. - - 0:-; lJl;tis
:��!("l'gi('os remédios no cornha-
8 da Ma.lária sezões, impulu-
1[S1110 e tódas as febres i nt er
uítr-ntes. Trai ament o cornple-

l (O. Beneficia os Ól'.��·Ü08 afeta-

I/ �?S:. naç�) e !ig'/ldo sem produ-
:11' Intoxica çao. .

Snuaoptl - O grande rerné
.Iio elos amarelos. Combato a

ip ilação ca.racterizada pela
iresenca de anquilóstomos e

r-rm inoso 110 intesun o, os

piais produzem anemia, caque
ela, PO)'! urbuoôos íntcsuua!s,
-u lldcz. tnchacões o gostos
1,\'1'\'e1'1 idos. PI'�dllZ sang�(' !lO ..

,'o e vigol'()�:·'), dando âl1imo
;.';11'11 o tl'alJalho e alegria na
. ida.
Prisíio Ile Yf'lItl'e - Não use

mais purgantE's: Trate-se com

Tahlelnxo, pequenas past.ilhas
I ifllG benefieiam o estômago, in-

I
tesLino (\ fígado,
Nas Farmácias e Drogarias

da Capital e interior do J'Jgta
(lo.
Para as demais informações

de pedidos, preços e con<1içõ('s
de vendas eom desconto à vis
ta e a prazo, escrever para

,liS.! "�"""iI�"""",,,,·_,," CM" "a-

Quer vestir·se com

contôrto
e1egânda?e

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

" escolha o seu figurino.
Ruo Nunell Machado, 11 • A

LIVROS'"
,

... ' "'." ..
� -._' .

;..,,:,'

g.,
,"' .....

.

.

.

�

O. L" R, OS A
�IiADEOJ)OIU�;33
·nOIÚONÓPOÜS

.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

\
por-

tUÇluêll. I"pa.
nhol, fronçêll.
i'ngl�s, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química., Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vii, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade;

Dicionários, etr.. etc.

Os tt:;L.=_

ja das Casemiras,;.; .,
Mafra, 8-A, têm J�
a qualidade e �

•

. 0S(

GER Jnte111
r;'nül1(

A INSTALAD�n.l ('

RIANÓPOLIS .1
da 1

teressados qU8__
vender. em gel "
rente contínu \Iwatts. 115 VI

«8 i e m e n S)l. 1JOt-

fPara qualquer, se�
dirigir·se à IN$f\ f

DE FLORIANÓI)l'l'E
ITrajano. 11;'; t���

VAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(VidaS:�i;ir
.......� .

. "J'IoI\I';I{�,\RIOS
Faz ano" hoje <> nosso preclaro

conterrêln-e ..., !lO dr. Osvo ldo Cabral.
distinto c! i n i c o e figura de gran'

de projeção n o historiografia co

tarinense, e'ipeci'�li ,ade onde sua

investigação incansóvel tem N've

lado intet,!:ssantÍ:6sirnos aspectos,
valendo-lhe. por isso. me recido au

toridade. a través d" livros que

hoje enriquecern o patrimônio cul

tural caturinense,

Decorre [voj e o na talício da aro ,

"iuvo Leoveg-iJda de SOUS(l Cabral.

A s ru- v'iUVQ Híl de-ro r Pedreira
vê pas�ar hoje sua data aniversá
rio,

Faz anos hoj s a sr a , Argentina
Fernandes.

Hoje t ronscor re o aniv!rslÍrio da

are . Bea t, iz Pacheco G0nçalves,

Completa hoje seu 2' aniversdrio
o garotinho Elcio. filho do s.r, ho

Merizi, funcionário da Escola In
dustria!.

. Alcides Oliveira
Cirurgiio-DenUsta

Rua Vítor M�ireles, 28

lriarl'iente das 14 às 18
das 19 às 22 horas.l

(
E

gre5$0 de
!ranto
, 10 (A, N.) � Em 1945,
u-se-á no Rio o 10° Con-
I Brasileiro de Esperanto.
ol'g'anizadol'es estribados
1um parecer favorável
:1selho Nacional de Edu�
vão pleitear a

inCIW3ãol�ua de Zamellhorff nos

mas oficiais d.e- ,ensino,

r

o iSTADO-Quarta·'elra 11 ele Outubro de '944
.------------------.--------------------------

3

paraíbana

Coisas do Futebol .....

DESPERTE • BILIS
DO

.

SEU FIGaDO

gesto duma jovem
Rio 11 (A .. N ..) -- Um vespertino local informou que uma jovem paraíbana, Maria Neves da Silva,

de 19 anos de idade, acaba de oferecer seus serviços de enfermagem à Marinha de Guerra
da França, atendendo o apêlo do general De Gaulle

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

O ESTADO Esportivo

1"87.1"1" "fiM; bojes
sro s : Ne\!y Scott Guimarães e

Evelina Dios Co,'doeiro; Vende'se uma. horizontal, inglesa, capacidade. 40,000 tijolos
srs: SaC\1 Ulisséia, Ubaldo Bri- ciiarics; outra, também ingleso, vertical, produzindo 20 COO tijolos;

lIighelli. José Comicholli Júnior e

l',ma
prensa para telha .. fra.ncesas. manual, produzindo 280) telha;

Laudelino Psreí ro Martins, ,!ari'h; uma máquina inglalia para fabricação de manilhas de 3" a

sritas: Antonieta Ramo.:; Petry :�". Eng, Fern;'ndo de 'Azevedo -- Rua Barao de Paranapiacaba, 24
e Mario. de Lu rdes Moe:ltn; -c lo 47. :oÃO PAULO
jovem: Pedro Taulois; ---------- -------- o fizemos 'hem. Sim. porque o sisu-mn em "�I", no que pese as desvun-

menina: Emir Rosa. O t' d díal "onferênCI·a h�gells 11t](· levu no jôgo ofensivo em conf'routos com o "\V" - não Joi
san o o la tr d(' lodo abaridnnudu. llá os que praticam, «Ie certo modo aperfeiçoado, po-

Noivados: •

t
r •

1 aVia orla l'ém. Como? Equilibnl.lHlo U cles,Y::lJllug(,lll no ataque ,eOlll a methoria du
Com a gentil sonhorinha aoi

Freitas, contratou casamento o. Sr. Festa da Maternidade jôgn def('nsÍ\'Il, NasC'(' daí. tal"ez, () dil'f) til' qu'c () melhor ataque é uma

Alípio Perfeito. escrevente, jura- de Noss. Senhora W 11'" 9""(U P) '1 .

to,,' defesa, Com 'os extl'('IlH1S (' II centro-avante reellac!os, a defesa ganha
t d d t bel'onato de Itajal' 8 e lU2.tOl1, "

- nau- .

I' I
'

t "'1" l' J 'I f' jmen a o o a 1 ,

Em 1931 celebrou se em todo o
"

�

h- t ·t 1
ma'IS so I( l'Z no SIS ('Inu o,' . �1l1 IOllWI1l a lllalS para (e enf er.

e filho do sr. TornaI!: Gonçalves gUIa-se aman a nes a capI a I \
. " I' I' !" 1'"

á. � DO P S orbe o 15' centenario do Concílio f
�,

't d
.' !e aquI \'IIllOS una IZaJH o I'SSt' (OIS sIstemas (e jogóO ,somente pelo

Perfeito. funcion no �a .... a con erencIa conJun a a
I I I" T'

. ,'-" ,

de Efeso no qual roi. sob a dire· ,- .

'I d A t' l'
telT('nO l as regras e (a oglea, ecnlca ,DO p:�pel e uma COIsa e teel1lCll

-

d PC' t' I �VIaCaO CIVl a us ra Ia e .. "

j" J A .

çoo o opa Ilues lno. proc ama·
N "Z 1

�

d'a E t .' . e
·eTll .logo }J],0]1I'l<1'llH.'11tC (Ito e outra, bem o StJ, )e111<15. verJade, porem.

da Maria Santí.sima. Mãe de ova e an 1, S aI a pl es n- .

f h 1
-

) .,.

Deus. contra a heresia. de Nest6 be O primeiro ministro neoze- �. que '110 ,ute () mH�'() lsta�le as "surpresas _', as casl�lldades, etc., tudo

tio, a.dversário da divindade de Iandês Peter F 'ase p ,'n- ,J!-.so conslltuc eXt'l'�'ao t' nao lima rL'gl'a, Diz-se, erro.l1'emnenle, ([ue os

J P X
I r, e o 11

I J ']' ) I I' I" . I'
,- ,

esú�. ia ,I �proveitou a feliz ci aI deleO'ado australiano será )l'aSl elros ��('. o seu ma a JUrlSlllll ( C_.lngo, pe :l. llllj)l'OVIZaçao de .Jogadas,

N j t•
enseJo Fora IndIcar co mundo o p

.. tO dA' d
,- '.1'ela sua agllJ<ladc CI1l eampu - nao eur·ccelll de um jôgo controlado,

ase men os. sublime exemplo da Mulher Ben- O mInIS 1"0 o I a aVlaçao '. '., '. '" .
. , . , .",;- , .

Está 11m festas a lar do sr, pe-I dita. entre tôdas ali mulheres E' civil. ,J�10 e, O( 11111� tNl11(d,. (.ollsdl!os dess,l llatuHzd S,1O devera,.'; I1OC1VOS ao

dro Francisco Calazans, pele nas- ala a simbolo da dignidade e da prúpl'io fulebol brasileiro, Pois si I)S nossos _jogarf.ores jú contam ('0111

-cimente de uma garotinha, que santidade de matrimônio católico essas CjualidfHks [natas. lanto Jlle]llor� ::'Iras, Ulll, ,sistema üe jôgo é lleces-

receherá o nome Ivete. E' ela a fulgente Estrela que deve I sário. Por que ,os ingl,\scs, que jOgf',Il1 Ulll futehul menos rálJido que o
nortear 0$ pais na educação de -

_

HabilItações: SI)US filhos_ Para que seja lembra

I
nosso. são os ca·mpeões incontestá"eis do "llssoci::ulion"? Pclw técnicrl

Estão-se habilitando pa.ra casar: do pura sempre o inefavel privi- Dr. Artur Perel·ra l'da .dis.cip�jol1n dl' jõgo. quer jogando soh :lIn sistel1�a �u ourtr-o, () qua-

Evandl'o Ramos e Catarina do .. légie da Mãe de Jesús prescreveu 11 dru e obedIente e sl'gue a nsca as llls,!ruçoes dos lecl1lcos, ass('l'era .I.

Dôres Pereira; e Ciro. Belli Müller Pio XI se celebrasse todos 06 anos

e Oll·vel·ra ' f,angle, famoso crítico esportivo lb Inglaterrm
• Adelaide E. B, da Trindade no dia 11 de Outubro a Festa da

I!•••••••••••••••_......... Maternidade da Bemallcnturada Vir . Outro pU'nto a c()nsirlernr nessa questão de sistema de jogo é a in-

Em prol do gem Maria. Clínica Geral de Adulto.
-

Higi'l1cia' na aç'Ílo, Quer aflotando a 1útica ":\1" quer a "\V", os jngarlü-
Doenços dos crianças ' • l'

reflorestamento Labor'ato,"o de Análise.

I
"es de um qw:,drt.l tem (jl1l' 'estll( ar' ::lI1te� (Ie tudo o Rclyef'sário, a sua

São Paulo, 10 (U, P.) _ A João Ri<ardo Mayr e clínicas. .'Llsiç':I�l (' os seus intent�s. O� :'l1l'o��e�ls, pO;' exe,lllplo, !�J11 (ou tinham)

bandeira que o ,govêrno de São Juveiina Martins Mayr Consultório: tua Felipe Sch- :on metodu pal'a ('alda li versarJO, SI ('ste fosse Jl'aco . .logo francamente

Paulo desfraldou, na hora de- participam a seus parentes e
midt. 21 raltos da Casa Pa- Jfensivo, COlll a linha média basblltc' aldi'lillla�la. 'Pum um antagonista

aminos o nascimento de lOua raiso), das 10 30 á. 12 e das

I t 1 ',," ,
.

j'" t 'd'
C1Slva em pról do refloresta- '" J5 às 18 hs,

OI' e, com l11ll ai n(�ue perJ"oso: ]O!,!O lllaJS ( e,e11slvo, ceo ro-me �-o. recua-
mento de nossa terra, aleItan-

filhinha LETÍCIA-MARIA. Residência: rua Visc, de Ouro I in, entre os zagóueJl'os marcaçao de homem a hOlllem. Essa pratIca. deu

do a população contra os fla,- Fpolis., 28·9-1944, I preto. 64.

I
excelentes resultar!os nos caInpos elo veIha continente e quasi todos OF

- Fone: 169 [monualj '1 t
'

t 1 C' l' 'I
gelos das derrubadas e qUeI- 3 v. _ 21. '):11se5 fi ala aram cO�la SIS ema (C reeurso, onS1S e esse metor o, como

madas, .está provocando. elI� �..................."_"..........,.,,..��_�
lL�sel1los, na m31l'en,çao cer�ada, de homem a homem. O centro-médir.

todos os recantos do Estado, C A L D E I R A S :,'.ra�ad(). !el11 � s:u, C':U'go .�omen'le, a gl1arda do (entro-�Yante contrário.

verdadeiro moviment.o de con1- ·.lgra-lo de prlllelj)JO ao IUl1, mametando os seus mOVJill(.'nt-os. Aos za,

preensão patriótica, c-om o fim I _. ." � , I ;ne�I'os incumlH' vigia,r os extrell1::1'S I:' aos médios os j�leias, Te111os, �i
de cercar da necessária assis-

,

Vende,se .caldelra mul�!tubll:C!r �lIJILLb ZURICH, com dOl'3, ,:l1tao o melhor reel1rso de defesa. Ou pelo menos, 3chmte-se que o seJa,

t"
'

t' .-, . ,'nd 1 que
..bubdo,es. 180 hbras de {)L essa') , praduzmdo 2.�OO qUllos de vapor

l·miS-
todos os atacantes tem um advl.'l'súrio a vjgiá-Io.

enCla ecnlca t·._, O aque e
por hora 200 H. P. F, completo, inclusille todo mat.erial refratario

.

, " " ,.'
S'e d'edI'ca a' formacão a'fitificial, I" t: t C Ide' lt't b I 'I

t.ns, 'tecnlC'os, porem, dIscordam desse SJstel1Jll, rdegfll1do ([l1e b::1s1;,
, Ing es poro a respec lva mu ra ur.a; a Ira mu ! u u ar lng eso " ,.,.

das matas. Combatendo, assim, produzindo 815 quilos de vapor, 12Ü lib,a,. 54 H, P. E, Eng. Fernando I fnl,c:J'ssO de um 50 homC'm da defesa p:1ra quI(' lIldo se perca. E tam-

ele fato São Paulo monta, de Azevedo.. Rua Bariio de Paranapl.:lcaba. 24. Sola 47, SÃO PAUr.,O. ,ém alguns críticos não aprovam êsse método defensivo sob o argu-

através' das providências de
.. -------- ----- - --� -, .-. -------,

:]1l.'nto (:e que o jôgo perde ntUito eJ1l,'atrati�'os, Máu. grad·o, porém, essas

govêrno, os mais complp,tos CARTAZES' O·O DIA. ','ozes dlSt:ordfanles a defesa c('nada (' a l1lnJS comum em tOlla, ai Europa.

aparelhos de sivilcutura do Convem rizar ql1C' a defesa cerraria não é UIll sistema para todos

país e procura por todos os ,iS jogos (' s.iJn palrn, determi,nadas partirias, Contra um conjunto de pos-

meios levar às mais longín- HOJE 4a.teira HOJE ';ibilidades minimas não se juslifica tal método. me vai bem eontra os

quas paragens do seu territú

C INE O
�randes ql1adros. especialmente cOlltra aq:ueles ((ue possuem a sua me-

rio os benefícios da ciência flo-
CC DE'OH>'"- ihol' fôrça na lil1'lw, ulta,cante.

restaI. Faz poucos dias, os jor- }' Sôbre :1 IlvltZ:1 <lo júgn, I' ('('l'lo q\1C o sislel11H de' defesa cerrada vem

nais divulgaram haver o se- /I' 7 30 h roubando ae:l'n!llado q,uinrhão. O enlhale, nessas condições, se desen-
l� S.' oras:

nhor Fernando Costa endere.. Um dos melhores programas apresentados ,oh'e ba'stan!e prêSn. "amalrl'airlo", perdendo multo das suas caradc'

cado ao Conselho Adminis,tra- Buddy Ebsen, o rei do sapateado. Bert Lahr e Patsy KeIly, I'Ístic.as de variação, que comtitllel1l um dos I11fi.is helos a:spectos da�

Üvo um projeto de decreto-lei, na fábriC3 de riso: rartidas. O po\'o, princípa.lmcnle, não gostah'ú de um encontro assiill:

abrindo o vuLtoso crédito, de

2 herdel'ros e vm
,úo, .. mecanisado. o .([ue se ql'ter ver no "associutio'n" é movimento.

50 milhões de cruzeiros, para trapaceiro liabilidade pcssoal, arle, em ..suma, Disso i: que (l po,'o gosta, mas jSS(

a obra de reflorestamento, que :, sistema de rlefesa cerrada- não póde oferecer,

virá remat.ar a série de refól'- Ch('ster Morris, Buck Jones e Anita Loüise no movimentado filmE: Florianópolis, outuhro lie 1944.
mas 'lampliações que o govêr- Caravana do oesteno (�<.l's. excÍ'a tem realizado
no l,;;eço florestal do Estado,

i\
'
�:

I

I Vendem-se Conju;'tos a vapor e Locomovei

I
Conjunto a vapor de 100 HP efetivo5 130 R. p, m. completo, em

estado de novo marca WILLIS .

LooomoveI marca FLOETHER de 44 HP ofetivos fabricação 1928

II estado de novo. completo. Eng' Fernando Azevedo -- Rua Barao Pa
ranapiacaba, 24 -- sXO PAULO.

A '
s 7, 3 O hO ra 8 1";;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;===;;;;;;;;;;';;;;;;;;;';;;;;;';;;;;;:;;;:-';;;;;;';;;;:-';;;;;;';;;;;;;;'Ultima Exibição

I P R E S N T N T SDon Amecht', Mary Beth Hugbes e Allan Curtis, 00 filme R E E A E
. ."

d li. S. qUsl' ser representante ds firmas de qualquer Estadn
mais emoCIOnante que o Ctnema }<l apresentou, mostra0 o lima

e para qualquer localidade? Escreva à Caixa Postal 5455
geração envenenada pelos hediondos ideais de Hitler: sXO PAULO

4 F I L H O S ------------:

Um lança-torpedas «Barracuda» ao fazer o aterrisagem no

.:ombadilho de pouso do pa,ta-al1iõE'" "Ravogar". nux i l i ad c pejo guia
(British News Ser-vice].

Qual o sistema de jôgo mais prático!
O ataque em <cM({ ou a 8ãtica em «W»!

f SaltarA .. CIIIIS OlslIoste pira 1_

Seu fígado deve produzir diariamenes
um litro de bílis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Vocf
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a yida é um marúrie.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter .
extraordinariamente eficazes,Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

postO para tudo. São suaves e, contudo,
especi�lmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente; Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr, S 3,w.

..........................
Se V. S. comprar os nossos

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

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

Ecos e Notícias I
Decrsto de 9 do mê. fluente ne

:neou o nosso Jistinto patrício
'1'. Joaquim de Alcântàra Ferreira
lo. Santo. para exercer o cargo
le }ente de P.icologia -educacio
nal·Pedagogia, do Instituto de
ê:ducaçiio de Florianópolis. em vis
ta do resultodo do concurso a que
te submeteu.

•

A Prefeitura local cobrará, du
rante a corrente mês, sem multa,
�s impostos e taxas sôbre Indús
trias e Profissões, Limpeza Públi
�a. Aferiçao de Pesos e Medidas e

Publicidade.
•

A Dirstoria de Obras Públicas
receberá, até o dió 3 do mês vin
:louro, propostas para a demoliçao
�as paredes do antigo quartel si
cuado no Largo General Osório, em
_ o i...il'1'ellO vai ser construido o.

:1.<>'10 prédio do Instituto de Edu
:Clção.

•

As companhias proprietárias dos
tapores argentinos «Miramar» e

a:lIaquilona» e pon tão «América»,
naufragado. na. praia de Campo
Bom, estio sendo intimadall a

fazerem flutuar ou remover as

referidas embarcações, dentro de
mais trêe meses, soh pena de os

mesmos passarem para o Patri
nUrnio Nacional.

Prefira uma pade de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida.
tie".' esta;rá contribuindo para
'lue le tome ,..ais um pouco
tie lE ite, tenba melbores medi
cam ntos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •••
(C mpaba de Humanidade

,lo B spital (le Caridade).
..................-'_-a....-.. .....,-...... __-........v

CHADO & ClA.
4.qên ias e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua Joao Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cl'esciúma

Rua Floriano 'f:'eixoto, s/n (Edif.
�rópr o). Telegramas: "PRIMUS"
\gent I no. principail municipios

do Estado
-

os-�ecidOS da Loja das Ca-

3emiJ,�s distinguem-se pela ori-

5inal! padronagem e pelos pre
;os €jXcepcionais. Visite-a sem

:!ompromisso, na rua Cons.
Mafl�\, 8-A.

.-fllXIR Of NOGUEIRA

l\'láquinas para Olaria e Cerâmica

Per-dura. ainda, n o Iul ebol universal, grande coutrovérsia sôbrc qual
li sistemn, dI' .illg() mais prát ico C' vantajoso, () ataque em ":\[" ou a '[a

lie" cm ,,'" .! COlIlO nâo poderia dci xnr de ucont ecer, ambos os mét o

dos il-1I1 os seus purt i(brios p defcnsorcs convictos, :Jil'irma,ndo c def'cn

dendo cada la'dl) o seu ponto de vista,

Di an l c, purtn.n lo, dessas duas corrt-nres, o cronista, sú pôde tornar

umn pns içâo nrtulra, colocando-se, assim nUJ1l terreno bem ú sua venta

de: a dI:' ollsel'\'ador, Vejamos, pois, cm penadas rúpidas o que S(' pôde
.lizcr súlJrl' �\� vantagens l' def'eijos de UIIl s istcma e outro.

Porque eharnamos sistemas ".:\1" ou "\Y"? () ".:\1" consiste numa

ve lna técnica de .iôgo quasi que complctumente abandonada em todos
os centros ospor+ivos. Trata-se de urna pratica em que, dos cinco ata

cantes, somente os (:,;)js meias jogam adiantados, O centro-avante c os

exu-cmas sâo os encarregados de aux iliur li defesa e fazer o serviço .e
ligação entre fi setor atacante e o defensivo de um quadro.

O ''\V., l: () mais difundido hoje eUI lodo o mundo. Meias recuados
e o ccnlro-avanlc e os extr-emas udiuntudos. Considera-se esse o sistema

ideal, pois [1'\'<1 sôbre () outro a enorme vantagem de um homem a mais

para os remates. S('g,llldo afirma Jorge Junot, famoso cronista esportivo
fra'nel-s. foi bem isso (I que resultou rio 11rimeiro confronto entre uma

escola e outra, O al aque em "\V" superou, pràl icamcn.tc, o outro siste

ma. sendo entâo quasi ([U(' im ivcrsanucn
í

e adotado. Dissemos "quasi" e

----_._-�.--�-'_._�---

�1Cs sofredores
Dt-Y.Gr.,./-d'ÀLHARDO-Ex

mé.c%tca do Centro Espírita
Luz Caridade e Amor, co

íea a mudança do seu.

ultório para a Rua Bue
Aires, 220 - 10 andar"
de Janeiro, onde passa a
ecer os seus préstimos ..

Esc eva detalhadamente-
no? e. idade, endereço e en

aell � e aelodo para q UB",

o/t ..I rI

SEMANA DE CAXIAS EM B. HORIZONTE (Nac. Coop)
Preços Cr$ 2,00 e 1,00. ·Imp. 14 aoos",

CINE «IMPERIAL)

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x65)
Distribuição COOPERATIVA

A BICICLETA VOLTA A' MODA (Short)
Preços: 4,00 e 300. Imp. 14 anos

" '*' •

Odeon, Richard Arlen, Chester Morria,
Lydon e Lida Ward, em:

Artilheiro
1immyAmanhã, no

,

aereo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO I
-

----DR.-ROL-·DÃO '-CON-SON-I
-_-

Grande Concurso SAPONácEO RAOIUM San U u enol
CONTEM·

OITO ELEMENTOS 'rONiCOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETCi
TOMICO DO C'EREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. D.paup.cadoJ,
E,qotedol, Ani'mlco., Mi..
Que criam Mlgrol, (,ilnÇal
raquílic•• , rcceb.rão I tonl·
ficação geral do org.ni»mo

co", O

I Sanguenol
-�:2�����2.. oo I��;��i�-���a��=_;�:-�-_.�-�-�.�.�-_.

__

.�··�·!o�:�·o:e!�'de:�Clll".·O <]e ape
.. l'fC\"O<ll\lE'nt.o lIO HO.']Jital São Luiz_ G'Oll,nga, de sr:" �'Htlo -:-- �,x.esta.. I �obre a bata ta (

g-j"rto dI) In st i t ut o "Clemente ]- en'PIl'a", de sso Paulo .;:- :�X.nletil(,o Intel no do lO .

Flloda da em 1870 Séde : B A ! A prb ioneirOSSanaLól';o t!0 Sunt'f)S em CanlDos do .... ornao.

( r.rxWA GEHAL - HL\G:\'(;STII'O J'IÚcCOCJ.J 1> "1'1L\1'AME�'rO "'�SP1<JCJAJ,I�AnO t "i C E:"i II Ii�S E 'f P ,\ NSl'ü HTF"I i Nova Iorque, 10 CU. P,), -

J)}\;'; DOliJ:\'('.lS JJ(1 ..\rM:��LHO RESl_'mA'J'oRlO... Rio, 10 (E) - O comandan- �
.

ti
,

CO;\:SljLTAS: lliilrinll1enu�" rIns::; !'to; I� horas, cO'.:SULT.OIUO; Ru� \'ltor Meireles, 18. ('ap'tai e 'FC"\'as c-s 'i4.R17,O:iõ,80 Segundo os úl Imos calculas, o, HESl D1-::\O A. Rua J'.,t0'. es JUllwr, 1,:,,, - fel. ,4�, te militar do P01:tO desta capí-
. . ... .

( ifl'as <lo 1>":"";'0 de 1 !.lU: tctal de prisioneiros, feitos dos-�---_._--,_..

tal, capitão de corveta Alvaro � Respon sabí ifdades c.s 5.878.101.7,;,:;.[1; de a invasão da Franca c.: ."lP

EN OHAUSEN
Pereira do Cabo, fez retirar ta- � l1ereHa .. C(;:..� 8-1.616.:::16,9;)

andar em cerca de 450mil, semDR MARiO W d d b t t / '\ü\'o • 12f1.830,()()S.0-,
. I os os sacos e a a as arma- � Sirustros pagos n.G8 ú.lt.irnc s 10 anos . Cl'�; 8(;,(:29,8988" contar ainda os nazistas que

(Díplornad« !}�l" F'acuktade Nae. rle MP<llcina da Universidade do Brasü) zenadas no cáís, e chegados pe- � Responsabilillade, ,. c-s 7G:;3fUCI1,30G,2" caíram em poder dos britâni-
':;x-lntern() do �'2nlr;o de CJtnlce Mérllca do Professor Osvaldo Olrvelr-a, médico 00 lo navio argentino "Aqudlla 11 S COSo De modo que, ao todo, Hi-Departamento de Saúde

U t a carregamento I'€ � DlRETORES: - Dr. Parnf\lo d'Ultr. WrelNl d� Ca!-e-alho, rn }<�r8.nclgroq e eve seu -

tler perdeu meio milhão deCIJrNWA M1HHCo-\ - Moléstia.. tDtel'J.a. de adulto8 " er-tanças, CONSULTORJO
'd d t devído j' 'le Sá e Anisio Massor ra.

" IU'JIHIIENClk Rua Felipe 'khmldt no :lI! _ Tel. 812. CONHULTl'S - Dali 111 iUl I !I. duzí O � um erço eVlr o a
AgêncIas e sub-agêncrae "ru- UJ(J.O O t,en-lto!'1o nactonat. ._ Sucunoel no homens, somente €n1 prisroneí ...

deterioração de seu produto. P:. Ur uguát. Regulado)'i!s de avaria. nas Dl'ludpal8 cldaues '<1", A.ruérlca, Eu,'np" 1'OS desde o primeíro desembar-
medida visa impedir aos impor- � A.!rlca

que na Normândia.
tadores a especulação com a AGJ!�NTf4J EM FI,ORIANóPOLIH

batata, pois, não dispondo de C AMP o � t, o R o & C I A. -- Rua Fellpt' t-khmldt, n. S!

armazens, serão obrigados a Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Tt·legl'. "ALIANÇA"
SUB·AGENClAS EM LAGUNA, TUBAR.t...O, !TA.IAI. BLUME

������t���o a mercadoria aos

� _----.:.�'.��:G.....'A'Ii:"'S_E..,.."'R........IO.......O,..,()"."""S...,U'ooI1""- ....

CIRURGIA GERAL - AI,TA CmURGIA . lIinJ.J);STIAS DE SENBOR,\S - PARTOS
Formado pela Faculdade de il1e<Jkina o.. "niversidade de São Paulo, onde foI

AssisLe-nte por vários anos do Serviço Cirúl'!;i(;ü elo Prof. Alípio Correia Neto.
Ctrur-g ía do estômago e vias biliares, íntesunos delgado e grosso. t.íré ide, rins,

p,!'ÓSlata, bexíga, útero. ovârros e tr(}mpas. Varicocele, hídrocele, var-izes e hérnia,
CO:"iSULT1\S:

das 2 às 5 horas, à Rua Feltpe 5clunidt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel. 1.598,
RESID:i!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem
Uri lissimcs e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo "Petrópolis lO,
no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona». toda de irnbúi a e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5,500 outros prêmios menores.

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

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

5 DE DEZEMBRO
na Séde

DE
da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

\l i l'c,-íl ro� .

Rua

Os -co u pcns », para s e re rn trocados por «anvólucros' o u "toznpinhas"
até o dia 20 de no ve rn b r o , e n con t rorn-se c o rn o sr .

(}Elr'cia

o Mucus da
''''

iAsm� Di_ssolvido
; Rapidamente

Brasil- Portugal

Tiradentes, 35

DR. BIASE F"ARACO
1,1' - chefe do Serviço di! Símis do Centro �e Snúde Os ataques desesperadores e violentos da:\ N I�O '

.. ',sma e bl'onqulle envenenam o orga'!18mO
I)()FNCAS DA PELE - SIFlLIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE I ;ninam a energia, arruinam a .aMe 'e de:
AMBl>S '(jS SFXOS -- P "-lOS INFRA .. VER;\<lELHOS E ULTHA-VIOLETAS bilitam? cOl'a�;;o .. ElIl a minutos, Mendcr.o,�. ,

'CONSUJ�TAS;' das :{ às 6 h. __ o R. Felipe Schmidt, 46 egvasa����Ul�on�il);�I:I�� l;�)fd���ll�e c��c����
RES.: R. Joinvile, 4í - FONE 1648 ques. Desde o" primeiro dia começa a de8!\-,

parecer a dillculdact,e em respirar e volla
o sono reparador. Tudo o que se faz ne·
cessario é tomar 2 pastilhas de Mendcco
ás refeições e !lcarÍL completamente line
da asma ou bronquite, A a'"ão é muito
;-apida mesmo que se trute de casos rebelo
des e antigos, Mendato tem tillo tanto
êxito que se oferece com a gal'antia de
dar ao paciente respiração livr? e facil ra·
pidamente e completo alivio do sO[I'imenlo
da asma em poucos dias, Peça Mendcto,
hoje mesmo, em qURlquPf rarmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Menda eo A�a!:':;.n&
Dr. LAURO DAURA Agora tambem a Cr $ 10,00

DR. GEBHARD HROMADA
Especta lista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBfHA;\[A (HAl\lóNIA) _. S8D1a Catarina

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

DR. NEVES

Rio, 10 (A. N.) - Notícia
aquí chegada por via diplomá ..

tica diz que o govêrno d€ Por
tugal acaba de nomear uma

comissão para dar parecer sÔ ..

I
Ibre o projetado Estatuto co
mum de portugueses e brasilei
ros teve grata repercussão.
Adianta-se que o projeto do
estatuto, na parte que cabe ao

Brasil, já está pronta.

I Dr. Guerreiro da 1
F��!��a I

IReiniciará a clinica em

Florian6polis - Palhoça
e Sic. Amaro, em

Agosto d� 1945

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

CORRETORES E CORRETORaS
PRECISA-SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES,

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
R T"I

l' <:: 1
. 1
t .r.gua t'e ip� ..,CJmiO n. "i

Crédi10 Mútuo Predial
Propr etáríos ._ J. Moreira & Cia,

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

PREMIO MA IOR CR $ 6.25000.

,.

...

MADEIRA
tfiédico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ,:te Aoerfetecamento e Longa Prfltica no Rio de Janetro
1 "1��liI/rAS - I:'eln D1anbJl.: dlar!amenf.«, fla� 1O.20às12 hs , à tarde excepto a09

,

<6.baeJ'J<I, au 16.30 ÀO 18 bora� - CONSUIJl'óRJO: Rua JoIio Pinto a. 7, �rad� -
•

G'"",,: 1.461 - H.e!'4(}4!ncla: Itua Preslden'<e CQlltinbo, �

DR, ARAÚJO

Navegacáo lusitana
Rio, 10 (A. N.) - Chegaram

aquí por via diplomática notí ..

cias de que as grandes empre
sas lusitanas de navegaçã.o es

tão estudando plano conjunto
para ampliar e renovar suas

frotas mercantes. Com êsse
plano, pretendem aquelas em

presas intensificar a navegação
para o Brasil no após guerra.

Muitos boníf, cações e médico gra is

Tudo isío }:or apena'3 Cr$ 1.00

OLHOS, OUVIDOS. NARIZ, GARGANTA
El!lpeclalistll. ass+stente do. Professor Sllnson do R·jo de JaneIro

CONSULTAS: Pela manhã. das 10 b 12 - À tarde. ria., :I à8 8.

Rua Vitor Mehele•. 24, Fone 1447

--D-R. A-RMANDO V-AL-�-RI--O-D-E-AS-SI-S--
I}OIl Serviços d� Clínica Infantil da A;;:sistência Municipal II Ho!!pllal

de Cllridaoe

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
cnNf'UI/rúRlO: I,na !'illnc...... ·lIl"cha.lo, 7 (IMifíc�o S,. Fl'allcisco), fone

Consultas das 1f) às 12 e das 14 as 1;) horas
RESIDF.NCIA: nua :\-Iflrechal fiuilhenne. 5. Fune 7X3

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

(AUSENTE)

DR. S'AVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos _. Ollv�dos. NalT'iz - Garg�nta,
Diploma de halJililaç,io ,lo Consellw NaclOn�1 de Oftalmo}og13.
CONSULTólUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 as 18 horas. l'one 1259.

HESLDtNCIA - COllselLeiro Mafra, 77.

lNSTlTUTO DE DiAGNOSTICO
CUNICO

ORo DJALMA
MOELLMANN

gspeclalista em Doenças de Senbo·
"'a� - Vias UrLnárlas.
Curso de espeeializaç::lo de GIneco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializadv, médico I!

clrü q(co, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovãrios,

i.rompas. etc.),
Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

ração). Tratamento de todos 08 dis·

túrbios da menstl'uaçAo e da f'8t.erUl··

dlltte·.

Tratament.o. moderno da blenorr" ..

11'1>1 aguda e cr,')nJca, em ambos o.'

,;exos. por processos modernos sotJ

contrOle endoscóplco - Ul'et,ruMoopl.
-- e dp laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das lO.30 às 12

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42
Entrei. a domieíli.

l'orrolldo pela Uni.,ersidade de .j;lflebra

Com prãtica nos hospita18 eur!)�ua
Cl1n1ca médica em geral, pediatria doen·

cu do sistema llerTOllO, aparelho genHo
urlnér:lo do homem e da roubeI'

AAMate. TécnIco: D-R. PAULO TAVARES
Curso de R.B.d�ologia Cl!nica eo:n o dr,

Manoel de Abreu campanario ($0 Pau·

to�. Especializado em Higiene I Saúde

I"übllca. pels UnIversidade do RI, de Js

Ilf'lro. - Gabinete de Ralo X -- E!lectro

�aI'8!ogrllfla cllnlca - Metab<':�o lia

Ml - Sondagem Duodenal _1,�ablnet.f
t1e fiBloterapla - Laboratório de- micro.

copia e a,oállse cHniea..- Rua Fernando

illl:achado. 8. Fone 1.195. - j'lorlmópollll, !
--------------------1
DR. REMIGIO I

CL1NIC�. K:f!DICA,
MolélJ.:lu lotemas, de Senhor.. @ Cri·

ança! em Geral. CDtfSULTOmO: RUfO

t'ellpe Sehmldt - Edit1c1o Arnéla Nl!w

rone Hi92, 9 àI 12 " H às 17 '�Ill!, Rl!l.

SIDJlNClA.: J Largo San in
Constante, 3

;

t'Ol'llS e das 2 às 5.
Consultórto - Rua Tlradl!I!tea 14.

Fone: 1.663.
Re�ldêncta - Rua Tlra!1entee 7

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

ENVIE UM cRUZEIRO EH �ÊLOS 'ARA O PORTE POSJ!il

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L IDA

I pr�;::4s::0T�A�A�
m. UAULO

_

Moscou
I Recife, 10 (A. N.) - 1'e1'
ilOitou nesta capital e seguiu
para o Rio de Janeiro o pl'ofes-
3D)' da nlliversidacle ele :\ofOSCOll.
Wlademir LelJedol1.ke, prOCE
lente de Waslüu,gton, que viaja
em companJ)ia da Senho,l'U Iri
na Silanowa. Falando a im-'
prensa disse que ",tôda a H.ús-·
::ia sel'á um "fl'ont" até o de
finitivo � totu.! extermínio d"
hitlerisll10 alemã.o".

P d enb'e Bom
li er eu-se Retiro e Flo-

rianópolis, u
ma pasta contendo documentas
referentes a uma mina d", Cal'VaO"
dém de 1 máquina fotElg'I'ófica e

1 bú,so!a, Paga· se benn a quem
entregar na Portaria do Hotel La,
Porta,

O mais completo estoque de'
brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços:
convidativos, na Loja dâs (�a-..

semiras, instalada na rua Cons,.
Mafra, a·A.

ALVARO(Sobrado).

Cf ,\. WE'rZEL INDUS1'RIAL-J()INV Il.lLE (Mareá rel!l�t.

recoI11meuda-se para rOopÇl fina € roupa corTIrnarn.

RAMOS
CIRURGlÃ0-OENTlSTA.

Rua Vitor Meireles, 18

"édico - Cirarlião - Parteiro
IA 10 S X

�oderl)a e possante instalação
de 200 MA.

Ulagn()stico precoce da tuberculose
.)lJlnwoar, úlceras gáslricas e duo
Irnili�. câncer do estômago, afe
�ÔtS dt!! vias biliares, rins, ete,
\plica o Pneumo .. toráx artificia.!
[Hlnl o tratamento da Tuberculose
Pulmouar - Tratamentos moder ..

nos e efí(,!lzes desta moléstill
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur ..

'&5, H3.illS Infra-Vermelhos e Raifl�
Ultra Violeta. Infrazon-Terapill
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Oa. j Is 12 Mil., e das 14 às 17 br.

Telefone 1.471

DR. AUIffiLlO ROTOLO

(9tSBS ditas
pelo sr. KoisO
Nova Iorque,. 9 (F P.) -

Num disCUl'SQ do "prelÍ>l' �r" ja
p{;nês, transmitido la., difu
sora de Tóquio, o 010:r afir- .

mau que, 'no dia 8 r'ada. "J.ês.
é celebrado I) atmtl�'� la:Pearl Harbour, mas f... w
deve ser aumentada a.� 1-

ção bélica mpomc'a. AI 1-

tou Koiso qU€ "o inirn .á
di'sPDsto a invadir as tS
e 0- território metropoDi[ a-

IPonês'" De maneira :13..-
tiva, o "premieI''' nlÍp,,"-- (u-t . sou os açambarcado" ,er-
cian'tes que' opera:0ft I a

"bôlsa negra", afirr<Spl �m-
bém que 'existem ' Rio iue:
são responsáveis p,ealiz. lei�·
ra "miséria moral'fesso
lado, Koiso afirm�uS' ,

tirada gradual do/fãs 1
do Pacífico se dev) COl
de, ao fato de qwj·ção
da frente interna. Jing
te para. "al)randapgva,;
inimi�,

Dr. Newton d'.,vlla
Operaçõe9 •. Vias Urinarias - Doen·

ça, do!! intestinos, réto ,a anU5

_. Hemorroidas. Tratarne�to
de

colite amebiana.
Fisioterapia .- Intra-ver" el.ho .

Consult: Vitor Meirelet, 28,
Atende diariamente à. 11.�) hs, "

i1 tarde. das 16 h,. em ciiont.
Resid: Vida} Ramos, !f'

rone 1067. .

DR. ANTôNIO llieNli
DE ARAGÃO-

(,'trnC!a • OrtoptMÜa. ClfIlIea fi Clrartta
40 toro. Fartos fi 40eJlÇH de jleabora..
CONSULTÓRIO: R. JOõ.o Pinio 7 Did·
rle.mente das 15 às 17 horas. ID:cN,

88, J' 711.

�jxijam o Sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lVIlSCBLANEA
para a rua Conselheiro Mafra, 9

(A O I� L A D O DA CA SA /laSCAR LIMAU)

E outros Jlrêmios menores, de aCÔI'do com o Rrgu.
lamento aprovado pelo Mloistério da Faz enda.

OBS'"'RVA CA-O
. com dez cruzeiros a pessôa.ó r'

- O próximo sorteio realizar-se-á n(, h
dia 31 de Outubro, (terçll.feirfi), às 1� horas, de conformida

que ac ou, na semana passada.
de com o Deoreto-Lei 2.89l.

duas chaves numa argola, sen

'.1>lD uma delas tipo Vale, n.200,
Rio de Janeiro, 30 de Setemhril de � 944 as jntregar nesta Redação.

tI&,-...-_-_-.-........._-rv.-_-......-..-_._._-_......._.................'"""

VISTO: Nelson Nogueira -Fis<!I:lI Federal Nego'Ctllo lucratt·voEduàrdo F. Lobo -Diretor-'re@oureiro
O. Paçanha -Diretor-Gerente Precisa-se de um homem que

.taiba trabalhar em cortume (fóra
Con�idamos os senhores prestamistas contemplados, d� cida�e). Informações na gerên-

que ef'lteJam com os seus titulos em dia, a virem à nOSS8
Cla do Estado". 6v·3

_______�_ ... """_..."'� ...,."""'..._..,_ "'_"'."" ... " ..... , ....._

sMe, para recebere�oS�U:g�:::����.de flcõrdo com o nos Vende-se de�:� �:s�u!e M�:
----------. ----- ----

__
-�� ....--.-�-�---_ .. �.� ..�.--.... - ... -'���_ ---- jor Costa, sem número. Tratar na

rua João Pinto. 29. Sv-4

o ESTADO-:Guarta-felra 1 t
..--

.....--�- _",_,__, -----........___.-_._-_ .... --

,

C /&S�-
.. �-,

mudou-se
A

Bombardeiro dos Estados Untdos sobrevôo dois poda· aviões duran te um ataque contra bases

japonesas na Pacifico central. Ao, esquadras de porta.aviões e n avi os de combate constituem

combinação de grande eficiê'lcia para des tru ir as bases inimiga., t F'ô to da Inter·Americana),

---:---

(EM TÔRNO DOS li IROS BARATOS NORTE�AMERI(AN05l

I A. propósito (lo debate que se trm u ncêrca do próximo apa
recímento de Ilvros baratos, de proeedêncía norte-americana,
li "(;LI:UE n() .LIYR,O" comunica ils pessoas interessadas, que
{linda não o sabem, (lUI', desde 10 (1(' juUIO (le lU-la, 'n'wle Sf<H:'l

Hvros a CIX( 'O cruseiros cada, postos na l'esitlêncill <ii} sütiv.
Üs Unos têm o tamnnlro padrão rle 18,:; x 13,5 {',entimetl'os,
impressos em papel "'mifou" de 301i., eapa a duns côres, cui
dadosamente revistos e eom mais (te :?OO llág'illas.

�\ssÍm, um por mês, o "('LCBE no I... IVlUP' já edítoue o
C,CHU.XI, ,To!õ,a) de Alencnr; )IAXO:\" LESCAU'l', Abade Pl'e

Yílst; PAIS .E FILHOS, I. 'I'urgueníev ; C:)L\ 'P.AGT"XA. Im
J\ MOR. Pnulo i'II nutegnzza.; () .UmSlUO, ('Jiarte« J)jekf'm:;
.i nnn In� P:EH1Ht.lO, Castello Branco ; .lllEJWHL\.S HE e�r
SImGEXTO 1m 3rn..ICL\.S, JftllHH'1 Antônio til' Almelda ;

lUlAS IiO l'Al'íFH'O, .Tn(·k J...ondou s OS ()OSSACOS, 1:"e011

TtI!stni; .FHrT.\ no -;\L\.'I'O, Aírnuto Peixoto; 'j':\.H'['.\RIX ln.:
rr.\ TL\S('ON••l. HaUilet; () CAS'rEI..O 1m I..Ol:H.PS, J. Ruys
lllHlti'l; QrT�CA� flOREA, iI[ac]l3lin {le Assis.

l�m seg'uidll, pllDIÍf'lH'á, sempl'í" U IH livro por m('s, as se

�'lIhlt('S ohras; 'i'AY_\'I, lHo COll('{'Jwion: ('lul\'cs; l\L\.H_UIE no·
\'ARY, Gustnrro FlllUIHu'j; o 'l'lWNCO no IPI�, .rosé de �\.l('n·

tan nOJL\.-:\CE nI� rJL\. ]H!I..HRR, Ouy dt\ J[aU}lílSsHllt:
r:nA L}�XIH j) E JIO:\'fROSI::, Walter H(·ott. E aSfdm, sueessi
"\ anwllte� (l "CJ... I'HE no Llvno" puhlica 'Um pOJ' mês, os mais
J,elos liyros do Ul'llsil (, do ][undo, sempre íI. C};\TO crnzf:'iro
('slda um, e eS(·(Ilhi<los. por um COllselho de Seleçã.o composto
(1<> hrilhHnte� (\scritol'es hr3sileiros: Afonso Sclllnidt, �uto
SlI.nt'.\.1l1lu. Rmtl (le l'oUHo e Silveira Ulleno.

AJÍ'm '(lo png':unento tle CIX('O cruzeiros, cOl;re:-:pnuílente
li oMem)ão do Uno, lião há taxa de inscrição, nem jóia m_l ou

lra. despesa fllUlI(1Uer. Para illscri�.õc-s, lUrig'il'ose }lessoalmente
ou 1)or ('nrta .í séde tIo "CLUUE DO LIVRO", á Rua ('onse)lJei
ro fl'islIiniauo, 404, São Paulo. Representallteij uas principais
('ÍthHles brasiJeirns.

Rito l'aulo, H de ng'ôsto de 194:4

j
;

I
i Represelliante em FI{)i�ianópoHs

HERVAL MELIM
Rua Bccaiuva, 21. Caixa Po�tal 2' 5

Divulgando, em todo o mundo, a glória
de UiU grande �rasil�Jr.o .

A heróica história ele Oswal- munidade Britâníca. Agora es

do Ci uz, o grande médico bra-
I
sa mesm,a história s�rá lida em

sileiro que, ainda muito joven: !-r0rtugues, es�a::hol, sueco e

e recem-formado, se lançou a árabe, nas edíçoes de novem

luta contra a peste bubónica e bro do Reader's Digest impres
a febre amarela nos portos do sas naqueles idiomas. Assim,

I Brasil no início deste século, a fama de Oswaldo Cruz será

J está sendo contada em cinco ainda mais difundida não só

línguas e em mais de quaren- en�re os povos do Hel!Üsfério
I La países nos quatro cantos ao OCIdental, como, também, en

i globo,
tre homens e mulh�res que vi-

I O dramático relato do que vem nos pontas mais afastados

.
foi a luta dêsse jovem cient�s'l =,l� l��n,d.O. �ntr'e. tantos .1,eH<?-

II ta contra o transmissor da te- .es, acham-se mais de dOIS mi

t.re amarela; as vicissitudes

j
hões de soldados ,�Haclos, que,

I
da sua "Brigada de Mata-Mos- testa epoca de crise mun..

juítos" armados de vassouras, .:; _cerca:d?s de morte e devas��
I uuerosene :3 vaporízadores, a cao, terão gravados no espni

I (Impar vastas ái:eas �lltes in to.?S reilo� �um grar:,de brasi-

iestadas elo mortífero inseto; a leU? em sua luta constante

amarboura dos ataques dirigí- contra a morte.
," .

Representante Gerai tiO Brosií:
_

\..-
n:RNANUO CIHNAGLlA

dos contra Oswaldo por f'un- 1 traves das edições interna- Rua do Rosário, 55-.4 - 2.0 andor - Rio

cíonários do. Governõ e pelas Icic:nais do Readers's Digest, mi- :: -- _

autoridades sanitárias; tudo lhoes de pessoas em �o�,o. o I

.� _. - h - - n - �--�.. ---�

.sso foi dado à publicidade nas mundo podem ler a história A T E N ç A O I
xíicões nort.e-americana e in- de um dos cidadãos de que o •

'>;lesa do Reader's Digest. alcan- 3msii m�is se orgulha. Al�'1!n.s Vendem-se para Dentista dois

-ando 25 milhões de leitores desses leitores, se acaso visita- aparelhos completamente novos,

lOS Estados Unidos e na Co- rem algum dia as belas cidades sendo um Vulcanizador e um

do Iitoral brasileiro, lembrar- Girador, completo. Também se

se-ão sem dúvida do jovem e aluga uma sala para escritório,
corajoso médico a quem esses na rua Vítor Meireles, 18 (se
portos tanto devem, O artigo, brado). Aluguel 60 cruzeiros
"O Médico que Salvou o Bra- mensais. Tratar com João Ma

sil", foi escrito pela sra. Lois thias Gusten hofen, no mesmo

Mattox Miller, redatora do Rea- enderêço 10 v. alt· 5

der's Digest especializada em
.................-._._....__w......... w ............ -

assuntos médicos. Para melhor Vende-se confortável

estudar a figura de .Oswaldo co sa. na

Cruz. visitou o Brasil no ano
Avenida Mauro Ramos, 249,

Bebidas nacionais variadas, passado, tendo entrado e111
assim como outra, menor, ao

das melhores marcas contacto, então, com dois fi- lado. n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional

lhos do grande médico e cíen- d" Comércio. lO v. -5I tis ta : os drs. Oswaldo Cruz
Júnior e Walter Oswaldo Cruz,
que hoje levam avante o traba
lho de seu ilustre pai, no Ins
tituto Oswaldo Cruz, em Man
guinhas) Estado do Rio de Ja-

II neíro.

Plano Espedal· Premiado o n' 7.577
7577 -- Milha 1'-PriIDl-lIrO prêrn i Il no vfilor de Cr,$ 10,aOO,ou
S77-Cente.?!:! - Prem.io no valor de Cr.$ 1.ooo.ou Vende-se um aparê-

Inversao - Prem O no valor de Cr.$ 300,00 _

lho para
ondulaçaf) permanente e um

Plano Popular. Premiado o n' 7.577 estabilizador de 1 KW. com

7577 - Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5,000,0(1 pouco uso e em perfeito estado.

S77-Centenfl - Premio no valor de Cr.$ 600,00 Tratar na Praça 15, n. 10.
Inversão - Premio 110 vah,r de Cr $ 200,00 V.' 30

S" 5
'

«Plano Alianca» -Véõdem:sê·!�::
ene numero 0788 Cr$ 50,(:00,00 Tipo liberal

Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 '/) •
na rua Major Costa n° 116.

Centena Cr$ 600,00 __» »
Tratar na mesma, das 12 às

Inversão do milhlH Cr$ 200 00 � �> »
16 horas, lO v. - 4

Inversão da centena Cr$ 60:00 » »'E' dSérie 5 número 0768 Cr$ 25,000,00 - Tipo c1ássicc, mprega a
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 �» � Precisa-se. que saiba co-

Centena Cr$ 300,00 -» » zinhar bem, Bom ordenado,
Inversão do milhar Cr$ 100,00 • ,) Tratar com João Dias, rua

Inversão da centena Cr$ 30,00 -,. »Felipe Schmidt, S. 3 v.-2

ii;;ftiiêã:se-----

ele, Outubro ele 1944
._-------------��

.._._---_. ,

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua <l vende" 03 seus

Fnmosos FRIOS, em gera!. a

qualquer hora do dia,

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZ8M

de sêcos e molhados
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi ;or Meireles.I

ALIANÇA DO LAR (LTDA,)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JANi:IRO
Carta Patente n. 113.-Exllsdida pelo Tesouro Nacional

PLANO FEDEr!AL DO Bt1�SI�
Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Setembro

de 1944, de couloru-Idade com o Decreto-Lei n-. 2.891,
le 20 de Dezembro de 1940. na presença do sr. Fiscal Fe
deral, e grand�. número de prr-sta rnistas e outras peB80a€
na sede da Aliança do Lar Ltds., de acôrdo com as ins
truções baíxadas pelo reter ido Decreto-Lei.

1'A/···· .

I "
'\ \

f'abrican te e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOi'ins e aviamentos
para olfai'J.tes, que recebe diretamente dos

fábricas, A Cosa "A CAPITAL" chamo o atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuo rem suas ,compras,.MATRIZ''t.,.em_��orianópoli!!l. FILIAIS em Blumenau e Lajes.
.

�lhore9

5

Disse ao

Verdadeiro
Filho, que era
Filho Adotivo

...e, ao adotivo, que era o ver
dadeiro. História do amor al
truísta de uma mãe. No novo
número de Seleções. E, mais:
O afundamento do Titanic: Co
mo êsse imenso transatlântico
foi a pique, com 1500 passa�
geiros - que. gritavam e reza
vam desesperados. Pág. 45.
Sente turvar-se a sua Paz
Conjugàl? Dez perguntas que
sao um brado de alerta a mari
dos e espôsas., Pág. 87.
o pilôto que se recusou a mor
rer: Com o avião perdido e a

perna amputada, êste pilôto caiu
em pleno mar, mas salvou-se
para continuar a luta, Pág, 57.

Não deixe de ler êstes e

outros 25 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de SETEMBRO
Condensado para poupar tempo!

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Casas e Terrem
Vendo diversas casas e

.terrenos, nesta capital e

,�-_ ..

-. no Estreito.
À. L, Alves - Deodoro 35.

V.10

Casas e Terrenos
Encarrego-me da venda.

Comissão módica.
A. L. Alves - Deodoro 35.
,

V. -10

TERRENO
Vende.se. medindo 14 x 33

mts., na Aveníde Mauro Ra
mos, linha Circular, ótimo para
construção. Tratar na mesma

Avenida, n. 211. 30 v.-3

OUARDA-LIVROS
Firma industrial procura
um Guarda-livro formado.
moço. E' facultativo traba
lhar o dia todo ou num só,
período. Ofertas poro «In··
dustriol., nesta Redação.

SA�:.

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

A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmidt, 54'
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

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

-

O.' :aQt1"�
RIO, 11 (A. N.) --. o SR. CARDOSO MIRANDA, EX�PRF'EITO DE PETRóPOLIS E PROCURADOR NO BRASH� DA Ii'AMílJA IMPERIAL, PARTIRA I)A�
nA A EUROPA NO PRóXIMO MÊS, AQFIM·DE ASSISTIR AO CASAMENT-O DE DOM PEDRO, EM S.EVILHA, COM A PRIN(�ESA MARIA DE LA ES�
PERANZA DE PALMA. APROVEITARÁ AINDA PARA IR ATÉ A FRANÇA VERIFICAR o ESTAno EM QUE OS Al.EMÃES DEIXARAM o (�ASTELO
U.= D'EU7 QUE FOI OCUPADO PELOS NAZISTAS DURANTE QUATRO ANOS. NÊSSE Ci\STEtO SE ENCONTHAM OS ARQUIVOS nA FAlVHI.IA IM-

PERIAL, QUE SERÃO TRAZIDOS PARA o BRASIL E SE CONSIDERAM PRECIOSíSSIMOS.

..�
--; .-�=�=�� �--..w_-.-� �__-_._. Sumner Wells ?Ha deserções em. massa Londres, Jl-Telegramasdc
ZURIQUE, 11 - O jornal "La Suisse", de Basiléia, diz Wa�hington indicam qu� .i� �e I

que as desercôes no exén·itó germãnico, dentro do terrttórío do cogíta de um alto comissano I
o. Heic]l", estão adquírí ndogproporções _alanna:j:�es. Prlncipal- �l;tra a A�.:mapha. ocu���a. 8e-1
mcn re na parte mendmll1I1·Ua Alemanha, vertrícarn-sa deser- gundo essas informações,

__

ad- !

ções em massa, a tal ponto que obrtgaram corpos especiais da :�llrte�e que o Sr. S�mner wcns Io. SS" 2 promoverem verdadeira caçada na Floresta Negra, à I yenh� a ser �scolhldo para o
I

procura ele tránsfugas elo s.erviço militar ativo germànico. importante posto. IBorracha sal e açúca� oPiliOiêITolra� 1�----_

RIO,11 (A. N.) -.'COIIUl.ücam de Samtos.que foram des- MtOSCOU, l1I(�T. P) -- E.n-!Entre O� E'L' UU -�I;:-J�-u· a� pri.�o:"es ----�--·Dedara(io------\
,.,.-. . - . con ra-se no ra o VICe-COnl1S- r l &} D.. >.Jf Av 0...lt A

carregados naquele porto ontem cerca de 5 milhões de quilos ,.

i E +
•

dR'
. 'I Sé"

; uO sr. uewéy
de sal, procedentes de Macá», e dos vapores nacionais Iundea- ;��'l� (f xcenor. a_ �SSl� ,a e a u ela ,.dos naquele porto paulista toram desembarcados 460 volumes 11 en e c e uma O�l11l�SaO e geo- Pa rís, 11 CU. P.) -- A polt- Nova Iorqu;'- i 1 (U_ P.) _.
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Moscou, 11 (U. P.) - De Bocaiuva, o jovem Raul Fernan- de São Paulo que a Secretaria

U �O epu a o lhor a ,causa daS' Nacôes Uni-
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ameaçando de perto a cida� () 1 a Ia a São Paulo, 11 (A. N.) -- O tê,_ o presidente da RepúbHca g-ovêrno, regressará amanhã a
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mens, ficarão sitiadas entre auxilia com um centavo, ao por diversos novos a'Spéctos cunferência com 8 centímetros maior relêvo no concer.to das alvi-negro já levanwt
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Como devem ser punidos Peste bubônica
LONDRES, 1] - A sugestão de que todos os membros da

Gestapo e todos os Iíderes do Pantido Nazista sejam perrna
neutemente expulsos da �qemanha, após a guerra e enviados

para alguma "Ilha (10 Diabo", ou para campos de trabalho

forçado, é feita por Sir Walter Laytori, economista, num pan
fleto intitulado "Corno trT8:tg.r a Alemanha", publicado. agora.
c , Seria - diz Sir \Valter Layton - um ato adequado de justí
ca ret ributiva, fazer com que uma das tarefas dêsse trabalho

forçado fosse a construção de casas para os judeus expoliados
em qualquer parte (lo 1l11111<lo". Segundo o mesmo panfleto, Hi
tror deveria ser julgado nuin tribunal legal, de acórdo com qual
quer código ou estatuto legal, mas deveria ser sumartamenre

julgado, por ter repudiado e infringido deliberadamente as leis
Iundame.ntaís ela 11umanirlade.

Argel. 11 -- Esta cidade es

tá presentemente fechada a

qualquer tráfego. mílírar alia
do, devido ao irrcmpimento de
epidemia de peste buboriíca. Os
& viões aliados estão ainda de
:'Ambarc:mc1o n« aeródromo do
Maíson Blancc, a cerca de 2/j
quilômetros da cidade, mas

Inão podem nem os passagei
ros, nem os tripulantes entrar
em Argel. Quase tôdas as uni-Ic1ades. militar�� britânicas. e

arnerrcamas ja desde mmro

tempo foram retiradas de Al'-Igel quando os aliados movi-

J. COSTA, LLMANN ���:�'�a��n�-;s(fad:r�g�r!tt;ji��s�a�
(Engenheiro Civil) da perdeu sua. importâucía mi

.ttar como centro de abasteci

Escritório Técnico de Constrllcão "lento. Não se pode ainda de-!
ermlnar qual ,1 �r;lVí(l:lde �!,{ IPrO)"atos, Orccrr.entos , _P. dmíní trocô o

I Si1-:'e'idreanrliao' sr. -IRua Esteves Junior, 168. - Fone 733
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Fraternidade do Fole
O (Cscore» de setemb"o, pró-
ximo passado, foi! 269.
-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


