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COM O PRIMEIRO EXÉRCITO NORTE.AMERICANO, 16 (U. P.) .- DE HENRY_ GORREL .. NAS CERCANIAS ,DE VERLAUNTNHEIDT F��A� ,��, % i!
RECHAÇADOS 3 CONTRA.ATAQUES INIMIGOS DE TANQUES COM O EMPREGO DE INFANTARIA E POS1E�IORMENTE FOI FEC�MJ�t! ::,.

/_ .� �\

BRECHA DE FUGA DE AACHEN. A UNIÃO DAS .'ôRCAS DE NORTE E SUL FOI CONSEGUIDA. A GUARNIÇAO DE AACHEN, QUE E Ab�S..
'

TECIDA POR MEIO DE PARAQUEDAS, TENTOU INUTIL�ENTE ESCAPAR DESSA CIDADE NO DECURSO DO DI�OJE. .:

,"

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
'roçrietário e Diretor·rereate - ALTINO fLORES

As fantasias de Nomura •••

PEARL HARBOUR, 16 CO. P.) - O almirante NOl11ura
talaudo à rádio ele Tóquio da atual "vitória nipônica" ve�
provocar uma modificação na ofensiva aliada do Pa:eífico. Ao
seu ver, o ataque à ilha Forll)osa rlestinava-se a abrir camí ,

nlio para a invasão elas Filipinas, Essa tentativa Cafi.rma No
mura) fracassou; mas (ainda uclverte o almirante japonês) o'
tonha-ataque não foi hastante forte para desorganlza- a es-

'---r '

---
.....-, ...-.---.------�- .----.--..,....---------------------- tratégta aliada.

I florlanópolls- Terça-feira, 17 de Outubro de '944 I H. 9224 ,�

_- .__ . .. PEAltL HARBOUR, 1G (P. P.) -- De parte norte-amel'i-

Cob�-ra'·-s--e-.J"ag-'-a--r--I-os
-

Conlra-----a- H-'ungrl·a 4s discussões cana não há, até o momento, qualquer eomentál'io sôbre as

fr.-,ntástieas vitórias que os japoneses se atribuem. O comuni-

Lonch'e.s, lG (U. P.) - Não não permitirei que a Húngria um como outro foram presos em Moscou cado do almirante Nimítz conürma apenas que a terceira es

)0(1(' haver dúvida de que a1seja transformada em al'enalpela G�stapo, l�go depois. d,e Londres,17 (U. P,) '-- Notí- quarlra está sendo atacada por gl'rundes formações ll11mlgas,
J

O' " ,r
.

t" Alde sangrentas batalhas de re- c�mheCI?O o pedl9-0 de �nms-tI- das telefônicas de, Mosc:ou as- mas não que tenha entrado em ação a própria esquadra japo
HUllr:1 Ia per l�: armis leIO... taguarda". Foram estas as pa- cio. A intervenção nazista na seguram que as díscussóes en-

ncsa. Ellqrtall'to isso, o general Al'nold anunciou que as SupernotÍf'w ! ove ja agora eounr- lavras finais da proclamação Hungria foi tão brutal como na tre os .govemantes russos, bri- F'oJ'taleza,s Voadoras atacaram. novamente, hoje, a ilha 1""01'mação, que podemos qualifi-. que dirigiu ao povo húngaro o Itália, quando esta tomou idên- tânícos e poloneses chegaram
cal' de of lcía l, quando a agên- 'regente Horthy. Disse ainda tíca resolução Bud8:peste en- já à fase fi�al.. E se a�iant� mosa, não havendo aímda detalhes sôhre os resultados da ope

cia oficial alemã DNB publicou 'que, apesar de �eus protestos, co?tra-se �oJe sob firme con- que a ques�ao mterna, Isto e, ração .

.
_. ! La Alemanha vmha lançando trole alemao, enquanto parte a divergência entre os grupos -. .---

_

exte11sa declaração (lIzcndo� co- à luta, ultimamente, novas ror- do exército fiel a Horthy pro- políticos de Londres e Lublin, G d d h g P"bras e largatos do governo 1J;l1ações húngaras para serem cura cercar a c.apital para li- está, em princípio, resolvida, ran e esqua ra c e a a Ireu
húngaro. Diz a DNB que aldizimadas muito além das bertá-la do nazismo. .Em ou- por meio da formação de um ROMA, lG (D. P,) - Grande esquadra altada, composta
"Hungria entrou na guerra purllfrofllteiras nacionais"

..Funda-,tras partes d� Hm�gl'1a, �obr�: novo govêrno integrado pelos de 4 cruzadores e numerosos destróiel'es lançou fenos ontem

Iívre c espontânea vontade do men�a��o a?�i� o pedld? de 'tud_?, na regiao ocidental, ja cinco partidos ?e�ocráti�os?a t noite no porto grego de Pireu, próximo a Atenas. Êsses na-
.

'larmlstlc1O
dirigido aos aliados, estao combatendo contra os Polônia de maior ímportàncía. víos estão abarrotados de tropas e seu desembarque estava

regente Hortlry, que implorou procurou o regente húngaro alemães outras facções hún- Mikoalisk desempenharia nesse marcado para a manhã de hoje. Enquanto isso a rádio do Cairo
ao Tteich que lhe fosse. perrni- penite�ciar-se da c?�ab?ração g.a�a� desejosas de acabar, de- govêrno um lugar de projeçã?, anuncia WLll' foi' libertada a ilha de Naxos.
tido aderir ao pacto trtpartrte em ma hora oferecida a Ale- fdnrtívamente, com a tutela de muito possivelmente, a chefia

e finalmente declarou guerra Imanh�,.quando con:iam: to�os Berlim. A Alemar:ha acornpa- provisória. Resta resolver a O' R" . 1
.

t '1 los satélites, na esteira CiO eIXO nha os acontecimentos da questão das fronteiras com a
a ussra, sem con recrmen o ,a!Roma-Berlim. A decisão do go- Hunzria com evidente preocu- R'

.

h d indicí de
1" "F' t d

' , "'. cussia, aven o In lCIOS
Alcman la

'. .� ez U o lSS.0 Iv�rno hÚI:garo p�ovocou ,ime- p'a�ão, tendo, a pr?pósito, no- lue o grupo de L�ndl'es est�
para ver SM.J.s�eItas suas al:1bl-\'d,Iata reaçao das forças ?ro-na- tlCl�d� a Exch�nge �elegrapb -dispost?, em princípio, a aC:I:

(De .Tnm('s Roper, ela "Drniteu Press ") - O capitão Floriano

ções tenitonals", o que, dIZ a zístas, que, com o apoio da a viagem de Hímmlei a Buda, tal' a linha Curzon. O COlmt€ �,rõller, da cidade do Rio Grande, comandante da unidade de

DNB. "conseguiu realizar den-lguarniçãc: alemã, �nstalaram p�s�e, afim-de,. pes�oalmente je Lllblin, P?r sua, vez, pleitei� "ngenheiros da F, E. B., l'elaton algumas das façanhas do sol-

,

.

..� , O"
.

C\' _

novo governo chefrado pelo altIcular a reslstencla �e seus �omo fronteIra oCIdental a 11- lado bl'asileiro João Campelo, natural de Pernambuco. Disse
tl o ele t.l es anos, 01 aças _ao _am, quisling' Zalazy, que por sua comparsas. Enquanto ISSO a- nha do Odel', que inclue Stetin

I 11 1 1
�

, "

t que f'sse soldado tem salvo, por várias vezes, vielas de seus
gne (OS SO t ac os a emaes e a vez acusa o regente Horthy de comece, o exercito. sov;e ,Ice � a Pomerania; mas êste pro-
magmmimidade do Fuehrer. alta traição ... aos amos de Ber- vai avançand�. �IsteJ:?atlca ieto não convence o govêrno compatriotas e a sua própria.

Mas, desde que Kalay assumiu llim ..
A absoluta ausência d.e me�te .pelo tern�0,I10 �ung�ro, "efugiado em Londres, que ale- O soldado Campelo destacou-se ultimamente pela inutiH

a chefia do goyêrno, em 1942, Inobcias ,de Horthy e de. seu f.l-
As L:I�Imas notI�las SI�UaV8.m ?;a ser .aquela região povo�da, I

zaç..ão de m1nas alemãs com

o.
s seus próprios pUllhos. Numa

'O' t H 'tI '
.

t
lho confIrmam, de certo modo, as fOlças de MalmovskI a me· 1a maIOr parte, por alemaes. das vezes em que retirava a carga de uma das minas nazistas

o Ie:-:>en e OI 1) lllver eu sua
as informações de que tanto 'nos de 80 kms. de Budapeste

.

'
"

�����:' C��l�t�l��iC�;s�:�:�ele� -------- ..•---.----...-.�
.....------r--�� t��::�mei ras. I ton�:c�;a;�::1��Ç�ul:n�����a�:e���:��m:I�!�n�a�����i��e��l:, g�l��

c.r ,'autaeto com o inimigo e Os russos na zona baltlca. Paris, 17,(U. P.) � As pa:. segundo dep?,�, n",:s nao .houv. nenhum f."do entre ?s bros<-

sabota!' o esfôrço de guerra. T' _ ,. •• •• �U:ll�S bntamcas do Segundo leiros. O capItao i\Ioller dIsse qkle o soldado Campelo e um dos

húngaro". .

Moscou,lG (t,:P.)-.-De Henry �haPlro-:O� exe:cüos SOVle- '.!.x�rclto, que 8;travessa�'am o melhores que a F. E. B. possue para trabalhar na retirada das

I tiCOS que se eneontram aos suburblOs de LIbaLl, Wmadu e Me- baIXO Reno na area de Renkun, .

p' fl'ln d'sse que o referido soldado J'á retirou 25 mi-
- .. � .

d I lt f' I 'd 13 k
.

t d A h d
Dnnas. OI ,1

II>

I n.1el estao
na lllunenCl'a e ançar um assa· ° ma a essas CI a- ms, a es e e rn em, u- ,.

d'
_ A des, completando assim a libertação ele tôda,s as repúblicas do ::-ante a n01te passada, são as nas "Teller" e 70 minas "Schues" alemãs em um Uil1lCO Hl.

, Londres, 16 (U. P.) .

't t'
- ..------------

-jú.ltico. ;Jnmelras ropas que a mgem a

C b f
-

agência Trans'Ocean anuncia
As tropas do general Bagramian, por outro lado, já estão margem do rio, de que evacua- RprOXI·ma se de u a o uracaoque, no correr tio dia, s€rá pu, las proximidades de Tils, cidade fortificada. As fôrças aérea �'am há três semanas os para- li

-

blícaàa extensa deelaração ofi· \oviétieas estão martelando com fúria as posições ilnimigas. 1uedistas da chamada "divi- MIAMI, 17 (U. P.) _ Anuncia-se que viollenio furacão,
cial alemã, sôbr,e () caso hún· I'tais para sul, está travada furiosa ba,talha, a oeste de Debre- 3ão perdida". que constitue uma ame,aça para a parte ocidental de Cuba e zo-

garo; mas que, até o momento, ,;zen. Enquanto a infoatnaria dos cos'sacos varre a retaguarda .----...,......

;
......--.� nà canal de Tncatan e penÍ'nsnla do mesmo nome, avança à

Ia Transivâl.nia, outras .fôrças a�remete1l1 .

sóbr,e �.u(�apeste, II Ilré"18 esta razão de 6 a 9 milhas horárias com ventos de cem milhas pornão se dispõe ele (}ualquer co- d 80 1� d I �.
� U \J

tum ponto dIstante menos, e ,m3. a capIta mablal.

I-
hora em seu centro.

mentário oEleial a respeito, ImpaTambém, a imprensa alemã na·.A malaS Ira'Ol·ca das rell-radas "Londre�, 16 (U. P.) � O co- o dir!tor do DIP IPoupem a'gua ,da puhlica a re-speito dos aeon- J.I • nunicado alemão de hoje' e,,! Sao Paulo I .

tecimentos ela Hungria, :.vIOSCOU, 17 (U. P.) - Conadas pelos russos tôd:as as muncia que o território da S,ao Pau�o, 16 (A. N.) - O São Paulo, 17 (A. N.) - A
* "ias marítimas de evacuação, OIS l'emanescentes do Vigéssimo Grécia foi evacua:do pelas fôr- ma)or �nlllcar Dutra de Me- Direto'ria das Águas, em face

MOSI'Óll, 1 G (U. P.) - Despa- IDxél'cito alemão, que defendia o nOl1te da Cal'élia, iniciaram ;as nazistas. nezes, dll'etar do _DIP, chega?o da estiagem que tanto se alon-
ma "iR ('ru('is p.elos pantamos da Finlândia setentrio.nal. A cap- ._-- ontem, te:ve festIva !ecepça� ga nesta capttal, acaba de fa-

cho::l [l.(!llÍ l'N'ebidos afirmam .

E V t C t I d trataI'llra de Petsamo assinalou o imício ele uma das !}laIS trágica.s m e"'ray
nes a apI a , on e velO zer uma série de cons,elhos ao

(]_lle Jogo r]('llois do almirante 'eOra,cJas alemãs, s'em rumo definido. Isoladas completamente, II de ass��tos relat.ivos à impren- público, no sentido de racionar
Horthy ter a.llunciado a inten- éS divisões perdidas enterram-se no lôdo, procurando atingir Com as fôrças britânicas na �a,e rad:o b8;ndelra?tes. O ma·

a água, afim de evitar que o

ção d(� con�egtlir um armistí- fiordes da Noruega antes que os aviões russos dê,em co�ta de França, 16 (D, P.) - De Ro- )01 DutIa fOI recebIdo n? �am- precioso líquido falte de todo.

rio ('.Otn a nússia, g.eu filho :ieus efetivos. Os russos, porém, tamb�m avançam pelas estra- lald Clark. As fôrças britâni- po de Co?gonhas. :por m,!�e- Uma das recomendações can-

Jas árticas na direção da fronteira norueguesa, onde esperam �ag chegaram aos subúrbios de ras autondades Cl'':'lS. e mIllta- siste em não reg'ar os jardinsdesaparf>cGu misteriosamente, res numeroso d l' �o es de
barrar a passagem dos últimos efetivos do exército derrotado. Venray. . '. .

S 'l e,� r. pois é preferível que as flores
Acred,ita�se que o jovem Hor- JornaIS e emIssoras paulIstas e murchem a morrer-se de sêde.

�':i��::: �\�!�,����:o�:�:E:; lpor�!���g��N.)
dosiJeed����Lr!:por�!��!��o S�l� à vf.!!}a!l� fiu;asS�I;b�;�das - �:���E:i�lrh ��re��

húnga,l'o, que mandou fechar O general Osvaldo Cordeiro de leu é que iria primeiro ao seu minha prurtida para o cumpri- L0n.:dr'es, 16 (U. P:2 - A Mafra 8-A.
'

1.1 f t' .3' ?arias, comandante da artilha- encontro. Repita agora para o mento de meu .dever militar e DNB mformou que aVlOes nor- ---'----------
c. R l'on .eIras \la paIS.

.'ia da FEB na véspera de par-lBrasil, aJtravés da briosa moci- da minha obrigacão de brasi- te-americanos atacaram o su- O "C I

�
� �ir para o t�atro da guena, en·

. dade .�? Rio Gran�e, a quem leiro".
J

déste do Rei:ch � a. cidade .

de rei aro
Lon re5, 16 (U, P.)

I
- Os fiou uma mensagem de despê-Ime dll'IJO em espeCIal, que em- _-.."Y'.._ - _ ..,. "r Salzburg, ao melO.dIa de hOJe, Nova Orléans, 17 (U. P.)

meios autorizados desta capi- li�as ao povo do R.'i? Grande do I barco �heio de orgulho, ,P0::- A d i CASA MISCELANEA d' t '. Informa-se que o rei Carol e
tal ( nfirmam que realmente 3ul, por intermédIO do "Cor- que seI que vamos contnbUlr penas OS, . / .

. 1S ri
madame Lepuscu chegaram

fÔl'a Jll}binado um armiS'tícic reio do Povo", desta capital. para a vitória das Nações Uni- escaparam b�ldora dos Rad1Os. R. C, A
hoje a esta cidade, proceden-

entl" o regente húngaro Hor- Essa mensagem, que foi confj�· das, Atendendo a solicitação Londres, (SIT) - Conforme �lcto2' �v�las e DISCOS
tes do México, a bordo dum na-

rr.,· o,'p g,liados, antes do g?l-, ". . 'amiga do grande "Correio do o relato de Vlasta Borek, cor-
ua a re. 9

via argentino. O ex-monarca
-

,\l? ;;tado levado a efeItc la a sucursal do CorreIO du Povo" dê o meu adeus de des- respondente da Czeche Press S
·

d· d rumeno se dtrige ao Brasil,
-;m pdo movimento pro-na- ?OV?"', do Rio, acaba de ser

i pedid� a todos os .gauchos. Di- em Moscou, sôbre a sua visita era a 18 a donde pretende dirigir-se mais
1 Selasasky. Ignora-se ain- lqm dIv�lga9-a, �ma .vez que· ga também fvS alunas das es- ao campo de ,execuções deMaj-· -

'I tarde a Portugal. NumerosoS
lual a situac.ão da Hungria �ua p,;bllcaçao 80 deVIa �e; fe�� colas gaúchas que, como "mas- danek, perto de Lublin, não há a IDcorporavao _ guardas laduaneÍ'l'os e elemen-
a nova ditadura do Partido ,a. �pos a chegada do J1US�L cotte" de minha tropa, levo a palavras que possam exprimir París, 17 (U. P.) - Talvez tos da guarda costa subiram

1'co e Oruz". JflCral no teat.ro de luta. A m� rica bandeira que elas me ofer- todo Ü' horror dos massacres tenha de ser adiado o projeto a bordo para impedir qualquer
* tegra �a refenda mensagem Y. taram em Porto Alegre. Elas de centenas de milhares de ho- de incorporação das FÔí.ças comunicação com o ex-sobera-

Londres, 16 (U. P.) - Tro- � segumte: "Pe'!.e-me �m am�l- e êles - as moça's e os jovens mens, mulheres e crianças, de Francesas do Interior ao Exér- no, que não se sabe se terá per
pas alemãs e húngaras, apa- 'So. uma saudaçao p�la. o ,RIO gauchos - podem e devem, no todas as nacionalidades, as'Sas- cito Regular da França. Ao missão de vir a terra.
; rentemenrte, estão dominando Grande do Sul, no pleClso D1?- entanto, como, de resto, todos sirradas pelos nazistas a fuzi- que se informa, o acôrdo no

�udapeste, o que sucede pre- men�o em que me preparo p':tla os brasileiros confiar em que lamenlto ou a gás. Só um gru- qual se interessava o govêmo Em estado gravissimo
IClsamente com o afastamento segmr rumo aos campos de �a- êsse nosso esforço não será em po de vítimas procedentes da provisório francês est.á amea- Rio 16 (A. N.) - O conhe-
do govêrno Hothy, o qual, pro- talha da Europa. O povo da- vão. E isso porque, quando re- Eslováquia chegou a 8.000 pes- çado pela recusa dos Estados cido historiador patrício Jô
\[!urou um ajuste d'e paz com a g_uele glorioso Ests,do, cujos gressarmos, vitoriosos, há de, soas, Os unicos sobreviventes Unidos em fornecer armas e naJtas Serrano, quando pro
hnião Soviética, e estão-se pre- destinos tive a suprem;;, ventu- sugerir, como prêmio aos es- checoslovacos, �alvos pela en- equipamentos àquelas fôrças, nunciava discurso na séde da
ll)a,rando para desfechar um 1'a de dirigir, sabe-o dr, h:\ mui.- forço,s de todos, um mundo trada do exército russo e com nos termos da lei de emprésti- Confederação da Academia de

l�taque em massa, O regente to como eu pensava. E sabe ,0, melhor, mais humano, mais os quais o jornali.sta checoslo- mos e arrendamentos. Esti- Letras do Brasil, teve um in

lIol'thy foi aprisionado pela porque, em discurso público, tí- digno de ser vivido, um mundo, vaca teve ocasião de conver- ma-se em 50 mil homens os suIto cerebral, tombando da

,:uarnição alemã de Deughir. ve ocasião de declarar à moci- enfim, em que imperem os sar, foram o industrial Dr. componentes das Fôrças do tribuna. Socorrido pela as�is-
>li< dade riogl'l,ndense que o Bra- ideais de liberdade e justiça. Wiesner, de Praga, e o campo- Interior, aptos a ingressar no tência, foi levado ao. hospItal

LoMares, 17 (U. P.) - "A sil, quando de mim .precisasse Aí ficam as poucas palavras nês Svobods, de Ceske-Bude- exército regular para o pros-Ido Pronto Socorro,on,de., se. en�
lemanha perdeu a guerra, e como soldado, não teria nec�s�· que me ocorre dirigir l\Q Rio jovice. seguJmento da luta. ..' contra em estadQ gravlSSIlllQ!

Ano XXX

valente soldado João Campelo
JUNTO ÀS li'ÔRÇAS EXPlnDICIONÁRIAS BRASILEIRAS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
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a

DACapital:
Cr$
c-s
Cr$
Cr$
Cr$
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Semestre
70,00,
40,ÚO
20,00Trimestre

Mês �:�� I I\ÇO de Sbeffield
i.ondres, 26 (B. N. S.) - De-I

80,00 ;)01", de minuciosos e detalha- I
45,00 I ((Os inquér�tos em países ne�-I25,00 tros, eSPecJalmente nos Domí- .

• 1�GS e na América do Sul, o I
·;:;n.sf'jh�) diretor d�s Sheffield

I
j �roel. í'arnnsas usinas de aço i

(�s Crl�!lfl.II<';_ rtleSlnu não publí ,," t t t I.
- :�. :camcas, que an ° eem con-

!
c".k�. il;i" !.\'r:io devolvidos. I .ribuido para nossas indús-j

trias de guerra, resolveu fazer:

,.\
oi i 1'('(::;" 'lÚO 'H' r('��onsabiliza uma tentativa de fabricai' pro-!
["I'joS (:"rlt'cllos cruitidos nos dutos de tempo de paz para 05'

artigos assinnf!os ,nerC::td';s e�t�'angeiros A�sir:) I'----.--

_� que, os drrigentes das Shef-

IL' '

RI lU 8
field estão aguardando a ces-

l'eSla Ue fi.. I'ação das hostilidades para en-

do D Ir!
r �

I .íar rerrpsentl'mtes a diversos

nOsarlO i zaíses, afim de ali introduzir

De ordem da Mesa Admhris- 'S ex::e1plltC:'_. artigos manufa

tiativa ,ipsra Itmaudarle C011- ::ur�d�s pelos s�u? experimen
vido aos 110SS0S Irmãs e de-

I adíssímos operários.
mais fi(ie; para assís! irem às

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

f0sth-íc1ades em louvor da nos"
,:11. padroeira, Nossa Senhora dd
Rosár!o, que S0 realizarão em
sua Igreja e que constarão de:
dias 13 a 21 de outubro

novenas às J 9,:30 horas;
rüa 22 de out uhro (domi ngo)

- missa às. 6,:11) horas, com co

!11nl1hão geral dos J rmãos e
demais fiéis; às D 1101'as, missa
s?1cne, cantada e «orn prega
çao ao Evangelho; às 1G)lO
horas. proci ssão.
A ]\'fef.;R Administrativa des

de já agradece a todos os que
l'OYnparef'(,l'p!ll a êsS't's atus r1(�
nossa Religião.

COD sístórío em Florian ópo
lis, 10 de outubro dI' 1044.

Sehil�ti:ln Canuto Rosn
10 secretário

Número avulso
No Interior:

c-s
c-s
Cr$

Ano

SPJIlesl I'!,
Trifl]t'slre

contrato.Anúnt'j()"-'

NACIONAIS
..

A F. E. B. NA ITALIA "rat1cÍ1o's,
a sua

Soldados brasileiros, na hora do

ração. (Fóto da Inter-Americana).
recebem

1
�,.
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� (Em frente ao Iescuro do Estado)
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ji� z � FloriallÓpolis
R"ÁTDnDPp.TDLnGIC�5 Telefone 1448

SAHTA CATARINA

li
Dr. H. 6. S, Medina Farm, Narbal Alves de Souza

" Farm, L. (Ia Costa Avila

Chegaranl
Os novos e já conhecidos

medicamentos de grande su-

cesso n o combate da Malaria.

I Sezorfua, em gotas - Table
:'Jiail1ria. pastilhas. - Os mais

I enérgicos remédios no comba
te da Malár-ia sezões, impalu-

I
dísmo e tôdas as febres inter
mitentes. Tratamento comple

I to, Beneficia os órgãos afeta
,

dos: Buço e Ilgado sem produ-
I ztr intoxicação.

Snnaopll - O grande remé
dio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

verminose no intesUno, os

quais produzem anemia, caque-
. .> xia, perturbações intestinais,

palidez, inchações e gostos
pervertidos. Produz sangue no

vo e vigoroso, dando ânimo

I para o trabalho e alegria na
, vida.

I l'risão de 'vf'lItre - Não use

! 1111'..i::; purgantes. Trate-se com

I Tahlelaxo, pequenas pastilha�
que beneficiam o estômago, in·
testino e figado.
Nas Farmácias e Drogaria:::

da Capital e interior do Esta·
do,
Para as dema.is informações

de pedidos, preços e condiçõeE
de í'endas e0111 desconto à vis
ta e a prazo, escreyer para
CaixJ postal 185, Florianópolis

Aeroporto
monumental
Londres, 16 (B. N. S.)

Acabam de ser aprovados pelo
Ministério do Ar britânica os

planos para a construção, na

Inglaterra Setentrional, daqui
lo que promete ser o mais ade
quado e o mais bem equipado
aeroporto do mundo. A estí
matrva de seu custo orca em

trinta milhões de libras e sua

capacidade será para um mo

vimento diário de 50.000 pas
sageiros, em viagens diurnas e
not,urnas para tôdas as partes
do globo. O aeroporto será
construido em forma triangu
lar, com três pistas para pou
so e decolagem de cinco qui
lômetros de comprimento, pa
ra os aviões transatlânticos,
cada uma capaz de suportar o

dôbro do pêso dos atuais aviões

MACHADO & CIAo de .tran�pOl�te. Haverá ainda

_ I maIS tres pIstas menores pa-
Agências e �epre�en�Qço,es e� Geral ra -os aparelhos que servirem

Matrlz; F 10rlOnopohs t ,'f
.

Rua João 'Pinto n. 5 O la"ego contmental. Uma es-

Caixa Postal: 37 trada subterrânea ligará o ae-

Filial: Cresciúma roporto a um lago de quatro
.R;ta.Floriano feixoto. !/n (Edit,; milhas de diametro parã uso
Propno). Telegramas: PRIMUS . ._!

Agentell n09 principais municipio. dcs hIdros-avlOes, E esse um

do Estado dos planos que a Inglaterra
........-_.,p.........,. -�...............�.-..tV"wlV'.r&.&..., . elaborou para a organização

de sua aviação civil no após
guerra, quando tenciona de

sempenhar papel de vital im-·

portância no transporte aéreo
universal.

DISSOLVE
A'GORDURA

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnóstico precoce da g' avidez.
Sôro - diagnósticos
Hen10tologia
Coprologio.

Bacteriologia
Autovocinas,
Ultramicroscopia.
Química sanguíneo.
Análises de urina

Muitos Quilos por Mês
v_. é demasiadamente ,gorda? Não gos

taria de ter o corpo das beltssímas Es
trôlas de Cinema de Hoíl vwood ? Um
médtco _

da California que presta assis
tencla as estréias e aos lllais falnosos
artistas, desccbllU 11m nlétodo l'apicl0
e seguro de dIssolver a gordura sem re
C01Ter a dIetas drasticas ou a exercicios

€;-Cessivos. Esta descoberta, Chalnada
F ormode, promove nova saúde e

energia ao dissol\'CJ' a gordura de rnodo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
:1 vezes ao clia. Formod e é um pre
lJ8rado garantido para relTIOVer o ex

(:e�so de gordw â. Peça Formode"
hOJe mesmo. em qualquer farmácia, A
nossa garantia é 3. 3ua Jnaior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Serviço de transfusão de sangue. Vacin.ação anti·diftérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicos de; Farinhas, bebidos. café, mel. águas potá
veis e poro usos industriais (fecularias. cervejarias).

- &W

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado.
combatendo as dôres e os pruridos. desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito'antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves. decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmadas em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Witt)

n SERVIDORA [
Ia maior _ organização no

Igênero neita cupital]

Rua Joào Pinto, 4,

Fone 775,

M'.

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

Raul Lopes Fernandes
(Missa' de 7.0 dia)

Viuva Maria. C1emeIl-tina Lopes Fernandes,
seus filhos, genro e irmãos, na impossi
bi1idade de agradecer, pessoa/men te", a to

'dos os que os confortaram na €,l'ande
dor pela perda de seu inesquecive1 filho, Irmão, cunhado

Vendem se para Dentista dois e tio RAUL LOPES FERNANDES, falecido a 11 do cor·

aparelhos completamente novos. rente, e aos que enviaram flores, telegramas ou outras ;
sendo um Vulcanizador e um demonstrações de pesar, expressa, por êste meio, sensi

Girador. completo. Também se bi1izada., os mais sinceros agradecimentos. Aproveitando
�

aluga uma sala para escritórÍo,

I
o ensejo, convida às pessoas de' sua relações de amizade

\

na rua Vítor Meireles, 18 (so- para assistirem à missa que. em sufrágio de sua alma,
'

brado). Aluguel 60 cruzeiros será celebrada amanhã, dia 18, na Capela do Colégio
rnmsais. Tratar com João Ma- Catarinense, agradecendo, desde já, a todos que compa

thias Gustenhofen, no mesmo recerem a êste ato de fé cristã·,

enderêço. 10 v. alt· 8 Florianópolis, 16-10 944.

•,

oveis
Comprar, vender ou' alugarATENÇAOI

!lê na

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
LÃS; próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECiDOS em geraf,
recém-chegados das melhc:>res fábrica s
do país.

,;�-:���jt1���}�f�{,J;;;�;�

li Dr. Guerreiro da
II F2�!��a
li, ���';:��;�i��[�c!i� c:;!/:'711:��

f; Sra. /imaro: "/)1

Agosto d t- ! \)45

I
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O general Dor
Londres. 10 (8. 1. P.) - O

general 'I'adeus KOll1:,/J'm\ skl
(Bór ) , comandanre-chere 110
exército nac: oual polonês, (leu
a ordem ele cessar fogo no dia
2 de outubro, depois de l.GOO
horas de comba: e, O comunt,
cado do exército nacional foi
enviado ao Q. G. polonês, .n,es�
ta capital, da maneira usual,
em cifra telegl'áfi eu: porém o

Q. G, não possue qualquer in
formação sôbre a sorte do ge
neral Komorowskí ignorando
se se foi aprisionado ou esca

pou para encabeçar a resístên.
cia na zona 'de Krakow, onde
1S fôrças subterrâneas são :nu.

1111'rOsas. O general Komoro
vskí, quer esteja morto fi uer
'i \'0, é um herói para tOdOR os

ioloueses fiéis ao Ieg ítimo go
'êrno polonês exilado em Lon-
.Ires.

I Atua!mente no Rico ri" ](1
n e ir-o e rn cu rso rl� t'!-.;·wr-iul'l.
zc çd o sobre �'�OLÉS1'IAS dt)

CORAÇÃO e dos VA�1'.IS 1

Prefira lima parte de sen

'rrlco em "Selos Pró Doeuf
Pobre do Hospital de Carilla.
le". e estará eoutrlbulndo para
'Iue êle tomo mais um poue«
le leite, tenha melhores medi
-amentos, mais confôrto ou

Pit,u de sotrhneuto, etc. etc ••.
(Campaha de Humanidade

lo Hospital de Caridade). ,
.. ........_......""""""" _",_-_"'_-.. ..._.._ ..... - .............. .......,

DESPERTE II BllIS'
DO SEU flGIOO
E Sallará III Cama Dlsposlo PlrI ldII

Seu fígado deve produzir diariamenlll
um li tro de bílis. Se a bilis não CQrre Ii-'

vremente, o, 'alimentos não são dígc:rid.
e apodrecem. Os gases incham o estÔma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Voei
st:nre-st" abatido e como que eqvenenade.
Tudo é amargo e a vida é um·martírie.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Can:er ..
extraordinariamente eficazes. Fazem cor-

rer esse litro de bilis e YOC� sente-se diJ.

posto para tudo. S50 suaves e, contudo. \
especiJ lmente indicadas para fazer a bilU ,
correr livremente. Peça as Pílulas Carrer.
Não aceite outro produto. Prel'0: Cr, S 3,00.

J)roducão dos
:olonos
Rio, 15 (A. N.) - Segundo

llformações da Diyisão de Ter
ra e Colonização tIo Ministério
.la Agricultura, a produção dos
2016nos da baixada fluminense
[oi superior a U111 :;nilhão de
cTuzeiros durante o mês de se

,embro último. A do núcleo
"Sail1ta Cruz" elevotl-se a 692
mil cruzeiros, enquanto qúe a

1e "São Bento" quási chegou
à casa dos 400 mil cruzeiros,
v""oram expoliados p,ara o mer

cado carioca, entre outros pro·
dutos, 320.320 quilo. aipim ai
;')0 centavos b qui1('( mais 25
mil cachos de bana CI

a 5
zeiros e 40 centav(' �1
quilos de batata Ing;
centavos; além � rr

quan.tidades de frlltas
mes.

Perdeu-se
um envelope contendo um.

ça teatral impressa com v

partes da mesma extraídas
manuscrito. Gratifica-se a CJ ",.i·
achar e entregar Q rua COl'Ise.)

.'

ro Mafra, l15.

8UARDA-LIVRO�1
Firma industrial proc
um Guarda-livro forme
moço. E' facultativo'. trc
lhar o dia todo ou nun

período. Ofertas para
dusbial' I nesta Redo!;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AN rv }!lRSA HIos
Marta, filhinha do s r , Ivo Noro.

rihc , completa hoje 3 anos.

Decorre hoje o aniver.3ério do Ijovem A.�m.f.1ndo B,·ito.

Neste. data ocorre o na.tclício da
sro . Laura de r\10Ul'a. Ferro

o jovem, Norton G"nçalVEs
anos hoje.

o in�Qli(}"ntEJ lnen;z,,., Vi!f.redo Ihlhinho do S:- E;'a,,,to MoceJo, digO
no secl'otário do Consulado norte
cmur lccno [(,,,teja hoje seu dia
r.c to l.icio.

Ncst« �jota dac c r rn o aniversário
do sr , f(ogi�' io do Costa Pereira,
rçprese:ltc.nte coruez-cío l .

o nosso rH",zado confrade sr.

António Acioli Carneiro faz anos

hoje.

li; z ro . Corino Werner hoje co'

rnernoro a sua doto anhl'ersária �

o sr. Júlio Cesarino da Rosa.
proprietário da "Cc ro iso.r-íc Júlio",
festeja hoje seu notnl icio,

Cornple to hoje rno is um aniver
sário a menina Leorríce Rosa, fi·
lha do ar- Júlio Cesorino da Rose.

Nasctmentos s

Está em fo.tas o lar do S1:'.

Francirlco l)u',:u'te Silva, iun�ioncí�
rio do D E.E., Delo nascit1.1.ente de
um garotinho, que receberá (> no
me de Miiton.

Foi enriquecido o lar do sr. Plí·
nio Franzoni, funcionário do D.E.
E .. C011.1. o nascimento de unIO 111a'

nina t que na pi.�.l batisrnal recebe
rá c r.Ol:",ne Ma i.a-Zélia.

prJr!.ic:pam 0 seus po ren tes
e con },Acict05 o nasci r.H�n t o de

seu pt�rli()gênjto

,Hmm-PAULO
Fpolis .. l! -10·944.

ISfADO-Yetca.'elra••1 dê gütubtO ae f944
o_� "���:'__:_�=':':==�--=-=--------'

II Ecos e_ Nolíc!as I
i

_._------
,

I

DIRETORES: - Dr, PamIllo d 'UH"� f'rel.l:''' 11.. Car YdJ no, Dl" F"'anclsrl)
<1" Sã e Antsto Yassorra.

Agências e trnk_l..,agênclal em todo " te.rl"'!!.t)r1o nSC!OO..ft.1 _. SlIcHr... no

Ur-uguãí. Reguladores d" �YarÚlJl nas prlncWal. clnact". <18 A.,nj,rtra. E'.ll'O};>II
di Afrlca,

neração.

ela é ",sr;/;.iJ,a". . .

* Conhece o valor de um sorriso radiante
•.. e sabe c0'.ll0 cativa OS coraçõ�s por onde
p,a�sa. Ex�erltnente o famoSO Kolynos de

.. Triple Açao e verá como limpa, re-I r�'oi abert o, pelo I�s;an_\ O f 1 1I
, _.. .

.
" l'

.

i, .. ," "." i _

'
resea e em.e cza. A espuma pene-

i CY'e�iJ 'O ele J JllIL,J,O ue u' .;,,"

I'
trante de Kolynos facilita a limpeza,

: rcs, dcstin a�lc< 2.�) IlL)m;;-;glli,- mesmo uos intcrsticiosdos dentes.
: mento das :'i)1'as j)i'thli�'as iíJi-I, -4 '/,(ú,-o. C(J.ffl. ei'A/;I'J_��--::

--_::... �.- -:..._.• _,,' ir. ! cíadas. \--------__�_---:-_--------..J
,

� ; * 'i'�'

, .1 •

Grupes de prisioneiros o.lerr.ds feit)� nr 1·'51io. Esta Hla ! À ponte. que o E3�aC!0 vali�_···norh'_._�
e prisioneiros vo

í

guardada Flor um so:da,jo e s tc du n id.ense . íFóto da const.ruir s6h!'(; O .rUe: ::.vI�l'o!ln, II � co�,mANHIA "ALIANÇA O i D i

�Inter-Americana para
ê

ste j o rno l l na estrada P Iorianópchs-La- .; lV'll ti OAAA"
._--,----_._- -_.-_-------, \

jes, tot orçada en1 .,...... .

l CUras do balal,�o tI" lU .. :::

I·i· d
..

d I fi t
Cl'S �32.720,So. < Fundada elll 1810 -_ Sêde : B A I A

,Juan OUI assassina o pe a ues apo
o agente da :<�'i: União de Se. � ('apilal e re�e,''._ol:VCI<:��IOS E nU�l'WOHT(�:: ';1 r:l�.(J::,,;>,) �P,:-i._RíS, 16 (S. F. L) - U poeta Arago» aCUHa a Ge".':apo guros Marítimos e Terre;tres) sfe

�>
ltesponsabiJidades ..... C1'" ,:;,:'·;'.101.7,., ..... '; •

.

i
.

d J G "" t'
.

1 tuou. na e i.iode de Itcj o i. (I Com- [""ce','la ("'�." 0I '

if' . e1' assaSSIna O ean íraudoux. .!1.J111 ar IgO sensaClOna, v c •• , ""I.dl; 21{i,n,
oanhia de Navegação Limitada, Ativo (':';:': 1�:'.fJl0.00Ii.!h

couta ler encontrado Oiraudoux, dias antes de sua morte, cheio da mesma ciclaJe, o pagamento Sil1istro� pagos nO'5 ú'limüs 10 anos . I',·, ,o,li,li:':I.,o,!)S,!lo
'Ie saúde e ardorosamente esperançado no futuro. _<'\ ragon ue- do s.eguro de 970 m,'l. c zuze rr os , p�r liesponsabilillades.., . "

..... .
L S 7li.'21,,41J1.:lOG.2,)

mot ívo do na u frag10 do novao

ga-se a acreditar na crise de urernía, explicação otíctalmeute I "Navita" • oconido em Santos, há

dada a respeito de sua morte. Quís informar-se. mas chocou-se I
plgul1s meses.

..

t-oru O mutismo do médico, que se manteve em reserva sob a Foi iniciada, no dia 10 dêste
alegação de segrêdo proríssional. Os amigos de Giraudoux se mês, a cobrança da "cota de

,'alaram, sua mulher confessou que haviam rec:usado a autóp- €staj ístka .,

. instituída para

',ia do c�rpo de seu marido, mas que já agora não Unha ne-I fazer iace � lll:LlJUtel.lç�o .da re-

. , .
. ,de de servlç'.os lUUl1lClpalS de

nllllllla dunda ante os .testemunhos que "p aCL1ll11l1avam sobro?

'"
".

I t d
'

. . . , .
�stallsnca c e o o o paIS, co-

fiua atJvl.dade na ReslstenCIa. brallça essa que será feita em

selos ciG estatística e inc:ldirá
sôbre os ingressos pagos nos

'im'mas, teatros e outros esta
:}elecimentos e locais de diver-

A C':o]'(l.enação Ecouôm:ol
2Sêa ultimando os planos para
3 l'onfeição de um sapato esco-

de Eudide!\ N. Pereira 'ar, qne pOSHa ser venáiLlo por
O

POR"tuoAPrefferE:iQL1ClpdE� ({SéicitCH»Mf,IOD'irdO,CP50litôna I ��l�tf�JO�lt��ll��aic:'��I�;�Ss�s (���
,

I :;8 pl&110, que será uma das
3-;-:'3

I
('ondicões da reforma do cün-'

0----------,,--,
- (Edificio Rio Branco) "Tênio' existente, é que, anual- � -

s nazIs tas lt1ente, os industriais. a título i
de propaganda, farão larga I

estã9 fugindo· Irs' . .._IJ"!!=_?_::-"::'=_=-��. ... distribuição gratuita a tôdas I
.LonCll'Ofl, [6 (8, L H.) --- Se-I

as eS('01:1.8, esperanrto-se, CCll- i
gundo c("'8vac-ho de Brnxelas, o: CORDEIOR[S�· CODRI:I0RftS fOnDE' ctl1unc:ia um colega ('é\." I
mOYimCllto holundêf< :-Ie resis-I 1\ l I... 1\ L J.I l'ioca, atinja a distribuição, em

tênei,l ('apt1ll'OU, em lIlllst, 24( Õ I h1'el'e te�)1JlO, os Estados onr1p
PRECISA-SE DE DIVERSOS. �OAS COMISS ES. exista a indústria em aprêço.l>:ll1S. ao none de Antuérpia, EXTGEM SE EFERENC-A I

-

1 f,() ,demães, pouco antes de os
�

.

-' R' ,1 S, * * *

aliados libertarem a popula,ção Rua FeLpa Schmidt n. 39 I A fi ma A',.Krellinq & ?ia ;ns.,
talcu, n'l v.la de Corupa, muni.

Os pan iotas afirmam que o ,.

d J 'd S 1 '

��....",......__,.._."...._.....,....,..,_�....,......"._____
ClplO e aragua ou, uma fa

pâllieo alemão é e'101'me e que
� I brica de sabão e graxa para c01-

O� sOld'lc1os. na�istas eslão fu- (iranadas dentro Na Ponta do Leal
çad03.

!lo

gllldo em dlreçao a Tel'nellZen, das caSes
18 1\:1118. ao norte de um ponto

"O .Jornal", do Rio, diz que
onde deviam ('l'uzar o estuário' Londres,. 16 (SIH) - Infor- 03 srs. Elias Paulo e Evaldo O Serviço de Abastecimelnto da
do Escalda. Em 3 dias, os pa- ruam de,.Nlmega que 200 ha- ME iClhe�,. ndovops tarredndLatcir,ios d.o Capital da República, preten-

.

b·t t ri 'dd'
a nearlO a on a o ea reum- de'11do acabar C0111 as "filas elatnotas capturaram 3()O fuzís, 1 an 80S, .tl� �I a e uplram-se ramo domingo último. para' come. I

7 metralhadoras, 8 pistolas au- aos voluntanos das forças ho- i morarem a reabertura daquele carne", uma vez que o produ·· i

tomáticas, ;j canhões anti-ae.'
- landesas do interior, depois do ,I est�belec�mento,. algumas pessoas

1'0 está rac'ío:lado sugeriu aof':
1'eos e o'!'ancle quantidade (le discurso que lhes fora dirigido aml�as. as qualS ofereceram um Hçougueiros que organizem o: -_,---- -- .- ----.----

-- -- .

• -

I:>
• f;,

.

I d . d I almoço,
estando presente. corno servico de' :l' '1" �ARMAC •AlllUl1lçOes. por um o LCla ,os coman os convidado, um representante dêste

• elllTega a (OmlCl�lO; i r : _

holandeses. Na batalha que' se I jornal.
e apelon ao público no sentido:

I
travou, pela posse desta cida- o Balneário daquele alegre Te-

de que não madrugue, nem se:

Dr. �lcl·des OII·Velara de, morreram cem pessoas, fi- I canto. do continente dis�õe oq�ra aglomere em frente àos açon- 'I'n cando feridas outras 300 em
de va�lado estoque de hebldas fnos gues.

C·
. -

D t'
'

C' '.' ., d' d
e esta apto a fornecer almoços e ,� ;'« ," IlfurglàO· ao lsta. ,,-,ua lnalOlla, paI grana as e jantares, além de quartos e carr�as

_ . .__ "_U

----==-m:;.�, ........-;;._;..-_-_-----.----
mão lançadas pelos alemães para descanç,o. dos veranisbs. A Spcretal'ia é1:1 ,,\ g1'iclIltllra,

Rua Vítor Meireles, 28
e

I �.ara d�n,tro de residêr:cias par- --O mais c�mpleto estoque de
rl.O Rio Grande do Sul rejeitou: R E P R E S E N T A N T E S

Diàriamente das 14 às 18

J t.lcu,lares. quando batiam em brins de ll'nho e algoda-o po-
(, apêlo dos iu'hlstria;s da n13."-, V. S. quer ser representante de firmas. de qualquer Estndn

I
das 19 às 22 horas.

IletIrada
dioca, que pleitearam a mistn- e para quul�uel' localidad",? Escreva à Caixa Postal 5455

Ô'--s-a-n-t-o--d-.o--d-.-.a-I���::�cio--lffg���1�t:��:�r�r!�:{�� �:N�;�;�' prorl:t� :,om
a farinha'

ÉtifEíiM;;;;;;-DE JOINVlLES10
PAULO
--

. I Londres, 16 (SIH) - A emlS-
'

--________
otícias cheg'ldas de Jmaguá do GRATIS! peça este livroSlã" Margarida M.

• sora holandesa "Orange", com Vletorl·080S no ar
Sul indicam que irrompeu um' A 'população de Ioin·Jjle prestou

�._,_.. __ "__

-

,.�-._-_-_�-=_-.:._'�==.-:--_.AI V- 1
' surto de ma'ória no interior da· expressiva homenagem às senho·

__ ,---==� .._
_acoque, Irgem sede em Londres, advertiu o quele mUI1i�íph, cuja pepulaçéio ,.itas Amarilda Silva, Maria José

IEsta filha da nobre Trança nas· .pOVO holandês do território Londres, 16 (S. r. P.) - Um está apelanoa po;a o Posto de Pereira e Gertrudes Stol!, que se
ceu aos 22 de ju.lho de 16J�' em oeupado de que os alemães es- esquadrão pololles de Mustan- Saúde de Ioinvile. no sentid;> da destinam à Europa, tendo deixado 0(j)(ilID&ffi&'l 0(j)� relTI@�Verosvres. Seu pai e.ra l1ot�rlo ra Itão sequestrando os operários O'a que travou um 't',

serem �orT!ecidús medicamentos com aquela cidade sexta·feira tl'an8ata. 0a!. Com 4 anos de ldade fOI Mar- '"

Co "VI OrlOSO I urgência. Grande massa. popular com p::!"
t;j

garida levada. por sua madrinha, I holandeses, aflm de obnga-los combate aereo sobre a Norue-' '" * '" d

I
receu ao ernbarque essas enfel"

ao castelo de eorcheval. O luxo, I,a
trabalhar nas defesas nazis- ga, derrubando lá sete aviões O S�'. P.lg. Robe.rto Pimentel rr,eiras conterrâ.nea ... que vão preso

porém. e os di�ertimentos mun- tas, a léste da Holanda, onde alemães. novamente pôs aba i- receberá, no pró�imo dia 25, tal" a sua patriótica ossistêx'cía
danos. aos quaIS se e_ntr�gavam tratam de reforçar as defesas I xo 4 aviões inimigos sem p'�l'- -d d d

- aos bra_vos sold,a,dos brasiieil'os, em

Iseus nobres parentes, nao lmpres·. • I
,.

v na eI a e e Sao Paulo, na .

sionaram a menina já então ma' do no Yassel, ao norte de das propnas nas redondezas :]ualidade ele Presidente do Aé-
cperaçoes no alem·mor,

nifestamento agraciada por dons Arnhem. de Chalons-sur-Mer. ['o Clube do Brasi,l e Diretor 4--0·0· ---h--o
....

l�n--�---e��e-s-..,..,.wespirituais que. qual lumino!!Cl ou U 11 I)
rora, prenunciaram sua futura �"",�"",••"'.G.·.-.·.-..,..·",.""·",.w.·_-_-."",.·."""""_-",,,__,,,,,,,,,,.w :1a Divi>;ão ctt' ope�·aGÕêS da A..e-

'\ntidade. Já então consagrou·se ronáutica Civil, 30 -g,viões do
.;t1eus i!';:;-ra sempre pelo voto de Empregado para escrl-.O

....

rI-o tipo "Pauliqtinha';, 1'ahrir;arlos
üstidade perpétua. Durante uma I pela Cia. Af>fol12.ntica Paulista
onga e estranha doença que re· Precisa-se de um, do sexo mascull'no, de 14 a 16 anos

.

'l' d
•

'

sistiu a todos 09 tratamentos e
. !)::l ra serem llll 1 za os em trei-

remédios, prometeu Margarida ta de idade, que tenha hôa caligrafia e alguma pró. ,nos primários.
�er·se freira se recuperar a satide, tica de datilografia. E' escusado apresentar-se, não I ...,...._........_..........,...._-.,�
E N"ssa Senhora restituiu· lhe pron estando em c0ndições. I

'*'

tamente as ferças. A donzela levou 1 f
-

d d O Linhos, tropicais e caseml'-
d d V n ormaçoes na re ação 0« ESTADO».para a or em a isitação de Nos' ras de todos os desenhos e pre-sa Senhora em Paray le Monial o

perfume de sua,. virtude!! adquiri-
---- ÇOS, só na Loja das Casemiras

das à custa de muitas provações. THE LONDON & LAl"IOASHIRE INSURANCE -- Rua Cons. Mafra, 8-A.
o amor a Jesús-Hóstia m.ereceu-Ihe SEGUROS·

THE LONDON ASSURANCE
aquelas célebres aparições do Sa COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL-
grado Coração de Jesús que a to r- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
naram a "Apóstolo." da devoção a Representante: L. ALMEIDA�'ste coração. Como mestra das
noviças da ordem, a santa teve Rua Vidal Ramoa. I'
ocasição de former estas para a

vida rfilígiosa mais pelo exemplo
.;Je suas �regrinas virtudes. sazo
nados frutos de uma vida de ora·

ção e da heróica pacIencia nas

adversidades. Aos 17 de outubro
de 1690 entregou suo alma ao Se·

flhol'.

.,\(a':Nl'E EM FLORLo1l'tóPOl.lS

� C AMP () S L O R O & C J A. - Rua P,.!il'f' �dllnlflt. D. 3'
� Cal,,-:a Postal n. 19 - Telefone ).0&1 - lGlld. Tdl'�r. "-\1,1.4N.;,\"
., SUB-AGENCIAS E�! LAGUNA, TU�iARA(), [TA,TA!. nLtJMh-;.
� NAU, RRUSQUE, LAGgS E RiO DO :3{iL

f����.....- ...............-..�w...-__ ...........""""_._.""",,,,,,,,__....

l.ondres, 16 (S. L H.) --- !\o
tkia lle 'FJindhove.n re'\(ela flue
c('j'ca de 400 holandeses· de
Hll]sl se alisinl'alll nos exérci
tos, aliados. em resposta ao

apêlo do Líder da resistência.
Como Be sabe, Hulst tem ape
nas 4 mil habitantes e dista 24
kms. de Antuérpia.

O UOV'('TllO estadL-,al declarou,
de utilidade púlJlit:a, para se

rem adqu ir.ldoa amigável ou

iudicialmente, os prédios e ter

;'enos sitos, nesta cidade, na

I rua Menino Deus 11. 22 e � 1 81
,':13. rua Silva .�J.rJin: 11. :2J, ;,�Y'a
o que se abriu' d C1 é-:iitu (k 20

mil eruzeiros.

Contra fatos, não há argumentos!
C FEj RIO BRANCO

sões.
.. .. *

LIRA TÊNIS CLUBE - Dia

22 -- domingo Mnnhã infau-

ttl com inicio à3 9 h::>ras. Dan·

ças, Cantos e Jogos infantÍ; com

distribuição de prêmios -- Sur·

pi esas !

l._

A SUA
ESPERANÇA
FARMÁCIA

•

FONE t.G42R..� COfjselheiro Mafra, 4 e 5 -

[ntret;3 & �omici1i.

---

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

SuiCidou-se em MafraPreferem fugir
Londre.s, 16 (S. r. P.)

Apesar das ordens alemãs sô.
bre a mobilização da população

I
da Polônia Ocidental, os polo
neses, a esta mobilização su

jeitos. para trabalhos de forti
I ficações, fogem e juntam-se às
I divisões do Exército Subterrâ
)ueo.

Na cidade de Mafra, conforme
notícia divulgada pelo <1:Jornal do
Povo», de Iaraguá do Sul. suici·
dou-se o sr, Antenio Vieira. chefe
de trem da Rede de Viação "Pa·
raná·Santa Catarina".
O sr, Antenio Vieira servia àquela

companhia há 27 anos e pratioou
o gesto tresloucado. em vista de
processo adminilitrativo contra êle
instaurado e que motivara sua exo •

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO I,A 'aS
Hoje • amllJlhA .erA .. 11IIA p",'ertCla

�... ..elo.. • .trangell'.. - HOmflOptilU.. _ Perf1Ilb_
4rtIlrw de bol'l'llcha.

...u....... ol pata ob_""'bca ao recel...r1. .000Ga

ENVIE Url CRUZEIRO EM SÉI.OS PARA o PORH POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS l TDA.
C.POSUI..1' ",AeOTICAeA� E$r.I,�AULQ,·

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
LlUZ, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, .220 - 10' andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade. endereço e en·

velope .alado para' aro.·

pOlta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o iS1ADO - Terca ..telra 17 \te Outubro de '944
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A liberdade de imprensa em Paris I
-

. vV..,shington.:- ([l�ter-Ame- santel:lem. e. pal'� ql�e o "Deten- I Grande Concursoricana) _ A libertação de Pa- se de la li'rance' nao desapare- . II
rfs trouxe a liberdade à im- cesse. Corli> uma circulação iní- •

prensa ela capital fra!llce;sa, ci�l de .mil exemplares meu- Via. de Produtosque se conservava clandestina sais, o Jornal chegou até a

há quatro anos. ,lOO.OOO exemplares mensais
Militas patriotas franceses nos primeiros meses dêste ano.

deram a vida para edital' essas Das 1.500 pessoas que o auxi
publ icacões clandestínas. Ci1'- llaram durante os quatro anos
culaudo misteriosamente sob de ocupação nazista 500 toram
as barbas dos próprios nazis- presas e -100 executadas pela
tas, ('sses jornais contribuíram' Gestapo.
para manter o país unido e Grupos de "maquís '.' organi
pf,üilllUlal'am a população a in- zados pelo próprio jornal, com-
tenaíf'k-nr seus

eS,forços pal'al1,mllham
o

"c1epal'tamen,to,
de Os -ccuporis», para serem trocados por «envó lucro s> ou "tarnpínhos"líbr-rtur-se do jugo alemão. dístribuicão ". Eram «onstante- até o d io 20 de novembro, encontram-se com o s r ,Agora êsses jornais estão co- mente I�el'seguidos por uma

meçanrlo a r+rcular livremente brigada especial da polícia de V i I-gí 1 iO
..JO sé GElro ia Iern

í

odas as regiões de onde Laval, em colaborar-ão com a

os a lf'mães tonam expulsos. Gef'.tapo. Em virtude dos es- Rua Tiradentes, 35 IU 111 d'JS pilmeíros jornais a dei-j forças nazistas para destruí-lo, :. a. 49��·..�· i�es-�--�5Ea.ye�r�M� �..�1s' aT�7 �xar_ os ,P_O]'õc� c1,a era da
OCll-10 jornal, a despeito d.e seu i)e-

{�:����./�l j)°es�l�e�j�:�l�� d�\9l�I���:.1�� ����a�e��o�l�e�t)s���J;;�� O' . humor IranceAs e os naZllIIstas em Parl'saté a Iibcrtaçâo de Parfs, êss€ fos e redatores para se manter

jornal foi impresso num porão em atívidade. Depois da captu
da SOl'honne (Universidade do ra de Paris, o "Defense de la
Pu.rIs ) . Embora a Gestapo os- France " ocupou as ótimas ofi
li veSS0 sempre a perseguí-Ios, cinas onde esta va instalado o

jovens estudantes € professo- diário alemão "Pariser Zei
res arrtscn.ram a vida inces- tung ".

I ,

FILHA I MAE I AVO I
-

SAPONÁCEO RADlUM
Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêrríos, desde I jógo de copos de vidros, modelo .. Pet ró pol is s ,

no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona", toda de imbúía e

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

lU e nv ólu cros (papel pra teadn) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo
SAPONAC EO (em pó) dão dire it o a um "coupon

"

numerado para o sorteio a r eali zar-se a

5 DE DEZEMBRO DE
no Séde da

1344, ÁS 14 HORAS
Companhia

Outra anedota é a seguinte: V-4 é um pequeno exercite
Logo que os alemães iniciaram composto por traidores trance
a sua campanha das armas se-] ses e colaboracionistas, sôbre o
eretas, como lariçamento da I qual paira a alma do Felipe
V-1 no sul da Inglaterra, Pa- '

Henriot.
ris tratou de descobrir as ou-
tras armas, E a lista surgiu: V-5 é a última arma secre-
V-I é um avião sem pilo:to. ta alemã _ a tal capaz de ter
V-2 é um piloto sem avião, minar todas as ;guerras. Con
V-3 é um tanque colossal síste em um longo tubo de fá-

com uma tripulação de trinta. cil fabricação e pouco pêso e

pessoas. Na frente, sentam-se I
que cada soldado pode condu

o motorista e o operador de rá-l zir com relativa facilidade,
dia. Os outros vinte e oito tri-] Ligado ao extremo de um páu,
pulantes vêm atrás, empurran-; está um quadrado de pano
do o tanque. I branco".

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente

-------�.�-............

París, outubro (Serviço Es

pecial da Inter-Americana) O

jornalista George Sinclair, do
New York Times, publicou um

interessante artigo do qual des
tacamos ° seguinte: "Embora
DS franceses e particularmente
JS parisienses. fossem humilha
los e mesmo torturados pelo
invasor alemão, nunca perde
ram o seu senso de humor. Em

sussurros, êles passaram de bo
ca as anedotas e as pilherias
políticas em que foram famo-
30S antes da guerra. Eis algu
mas delas:
Goebbels bate à porta do pa

raiso. São Pedro abre a porta
e diz _ "Não, não o queremos
aqui". Goebbels insiste, chora,
roga, e, finalmente, como São
Pedro é muito bom, teve per-
missão para entrar.

-

Duas semanas depois Goeb
oels está cansado das bêncãos
los Céus. Repentinamente' a

lista no alto de uma nuvem

'csa um grupo de homens e de
nulheres dançando o tango,
ium ambiente de alegria.

I
J.oebbels vai a São Pedro e per
i'unta: "São Pedro, quem é
rquela gente?
-_ São os Demônios - re6-

.Jonde São Pedro _ e aquela
-----------------------------.

nuvem é a porta do inferno.
if�- - Bem, é ,para lá que desejo

.[ _ responde Goebbels.
São Pedro abre a porta e

jeixa que êle sáia, Goebbels
tmsdiatamente corre para a

1UVCll1 rosa. É capturado por
três diabos pretos que o levam !Ii-------------BI!
para urna caverna; arrancam-
lhe as unhas, raspam-lhe a ca

beca e atiram-no numa caldei
ra ',de óleo fervendo, Goebbels
grita: "Mas, não é para aquí
(ue eu queria vir. Pens-ei que I
) inferno fosse aquela nuvem \ Irosa, onde o povo dançasse be-'
besse ie se sentisse a!eo;re".
_ Ah! não, - diz um dos

diabos, dando-lhe uma fisgada 1

nas costelas, - aquilo ali é
apenas o nosso departamento
de propaganda.

1 ,IUtlUIIlI:mftlJilild
i'·.....�...�········.···

lOs aliados em
J

território inimigo
Com as Tropas Americanas

na Alemanha, setembro _ (In
ter-Americana) - Pela primei
ra vez ,tivemos a sensação real
de uma invasão, pois sómentE
agora estamos lutando em ter
ritório hostil. Tivemos essa

sensação subitamente ao en

trarmos em Eupen, embo,ra se-

ja uma cidade belga, tem uma

grande população alemã. Uma
grande parte, sinão a maioria
da população de Eupen, pare
ce ter temperamento e simpá-

I
tias alemãs. Os nomes das rua�
e as tabuletas nas lojas são in
teiramente germânicos.

I
i Alem disso, a cidade só fOl
capturada depois de luta fe
roz. Os canhões anti-tanques

I
germânicos estavam colocado::
no centro da cidade e fomo:

. recebido com o fogo de todaE
I as armas disppníveis. Vários LI·nhas_ ae'reasedifícios no centro da cidade�--------------------------

foram destruidos e outros esta- • A •

vam em chamaJs. Cadáveres de brltanlcassoldados germânicos estavam

espal�ados por tod� part:. Londres (Especial do B. N.A CIdade de Vervle�, pOI on- S.) _ As linhas aél'eas britãde passamos no c�mmho par.a [nicas desempenharão um pa�upen, e�t�va cheIa de bandeI- pel de grande importância no
las a�eI1canas, belgas, fran- que se refere à expansão turis
cesas, mg�esas : russ'�s, e t.oaa I tica de após-guerra, opina o
a populaçao cO:leu �ala as rua,s I "FinanciaI Times" desta Cida
a11l1� de nos sau�al. Q�ando Ide. Planos em larga 'escala pachegados a Eupen e entr_amo.s ra a reconstrução de aernporna Horst �essel P�atz, nao VI- tos de primeira classe incluem
mos uma so bandeIra e poucos I

uma verba de trinta milhões
eram os qu� n?� !la�çavam I

de libras para a construcão de
olhares de sImpa:tla. Nmguem I

um aéroporto em Blackpool,nos Ofe11e?eU bebIdas nem nos I ao norte da Inglaterra, desti
?eu menmos l?ara serem beI- nado a possuir uma capacida.lados. Uma cnança que nos de de trafego de 50.000 passaacenou com as maos

_

recebeu geil'os em cada vil1ite e quatroum puxavante_ da mae. Tres horas. Antecipa-se que quandosoldados alemaes. capturados a Grã-Bretanha, estabelf'cer o

na, estrada e q�e Iam num dos seu sistema de naveg[rB "\é
veIculos na frente do meu rea ultramaJrina e rein-:
"j,e�p" atraiam olhares de sim- s'eus serviços maritimos'
patla e uma mulher

A
começou a mais, a indústria br1tânÍl

chorar. Outras pessoas nas cal- turismo expanrdir-se-à T_

ça9-as acenayam para os ale- proporção capaz de render
maes e nos Ignoravam. Ca de cem milhões de li
"É uma ótima experiência anualmente.

'

para nós", disse um oficial. ",É De acôrdo com a declame.
como

_

a gente molhar os p.es feita pO'r Lord Derby, PresidEm.

I
antes de mergulha,r numa PlS- te da Asociação Britânica di
cina". viag1ens", passeios semanais :

'.__-._-••-.--......----..--------------------------••••••--- .. Inglaterra po:r. cidadãos ame
ricanos serão perfe1tamenlt
praticáveis e se tornarão tã
fáceis como as semanas de pe�
ca na Escada f�tas atualmer
te pelos habitantes de Londre
Qualquer rico criador de C8
neiros na Australia poderá'

I sitar os seus parentes na :

I glaterra num período norr

�..A8 � � I ��.u� �..��..&U � � �.. ide descanço".

Todas devem usar a

amj·Ail·fãilitJ
(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVI TARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite en\ICU0nUm o organismo.
minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o coração. Em :3 minutos. Ment!al!o,
nova íórmula médlca, comeca a circulur
no sangue, dominando rapidamente os atu
ques, Desde o primeiro dia COJ!l,,\'a a dosa
parecer a diYieuldad·e em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o q ue se f87, 1Jt'
cessarío é tomar 2 pasülhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma 011 bronquite. A ação e muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garanti» de
dar ao paciente respiração livre e [aci] ra

pidamente " completo alivio do so!rinwnto
da asma em pOllCOS dias. Peç." Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa

garantia é a sua maior proteção,

Mendaeo A�a!:n��.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doenças das crianças

Laboratório de Análises
clínicas:

Consultório: rua Felipe Seh.
midt. 21 [altos da Casa Pa.

raiso], dos 10 30 eis 12 e das
15 às 18 hs.

Residência: rua Vise. de Ouro
Preto 64.

Fone: 769 [manual]

< "

'. '.- "

SRs.DEMTISTAS
Ctmtplteln /';.' ....

#4.�,OISt1c�'\�POS't"�
PREÇOS MOl>iCOS· ...

S.ORTIMENTO.INÇOMPA�AVEL
�/i(i/i'ü·STAle.PRÊ'OS·-
DEPOSITOm'nS·E··T·'TI'DENTAQIO' .

. ....
, .•.

{J�bt< /it.ti4t$2f� .

�EMINAOIO 131-135-CAIXA 2il.5.PAUW

Ernprr-ga-se com vtlntagt'mpa
ra combater as . irregularldades
das fun(,�ÕeR periódicas das se
nbcras. É calmante e regulador
dessa>: funções.
FLUXO-l-IEDATINA, pela sua

comprovada f'ficácia, é muito r-e

ceítade. Deve ser usada com

conttança.
FLUXO-SEDATINA encoutraae

t'ID toda parte,

o Papa elogIa a

conduta dos
brasileiros
Washington, setembro (Ser

viço Especial da Inter-Ameríca
na) - O Presidente Roosevelt
tornou publica uma mensa

gem recebida do Papa Pio XII
na qual sua Santídade elogia
va "o belo exemplo, o compor
tamento e a atitude das tropas
aliadas em Roma".
O sr. Roosevelt disse Que a

declaração que lhe foi dirigida
através do seu representante
junto ao Vaticano, sr. Myron
C. Taylor, devia ser muito
agradável "para os oficiais
aliados e para os próprios sol
dados".

O texto da declaração é o se

guinte:
"Talvez seja de ínterêsse pa

ra vós saberdes o que o Papa
achou justo expressar sôbre a

conduta das tropas aliadas em

Roma em uma mensagem que
me dirigiu. O Comando Geral
da área de Roma foi informado
que Sua Santidade o Papa ma
nifestou a sua admiração pelo
belo exemplo, comportamento
e conduta das tropas aliadas
sm R'oma". Esta declaração
deverá ser muito agradável aos
oficiais aliados e aos próprios
soldados" .

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

Ann

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.

Resfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alllvlante unguento no pescoço e
peito, ao deitar. Traz prompto alUo
vio-corta • maioria doa resfriados

da noite para o dia.

f�'

I Dr. Laudelino Solou Gallotti

I ADVOGADO

�R_u_a_JO_ão_P_in_to:!:_(s_ob_ra_d_o),_8_aI3_1___
-.-

...._._-_..._._.__---- ,---'--- -------

CARTAZES DIADO
HOJE 3 a.feira HOJE

(lHE )j
A's 7,30 horas:

Dorothy Me Guire, a revelação de 1944. com Robert Young,
Olga Badanova e lua Claire, na emocionante história de

amor. que está empolgando o mundo:

CLAUDIA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x8J (Nac.)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 4,00. 3,00 e 1,00. Imp. 14 ano!!

CIME «IMPERIAL))
Ultima

A's 7,30 horas

Exibição do eletrizante lar-west com o mais jovem
cow·boy Tim Holt:

Cascos truvejantes
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac.)
Distribuição COOPERATIVA 3x44

Preço: único 2,00· Imp. 14 anos
• • •

5a. teira. no Odeon, George Montgomerv, Cafole Landis,
.Ruthr>rford, eesar Romero, Glenn Miller e sua orquestra, no

mais espetacular filme musical de muitas temçoradas:

Sere!1ata azul

l/)Â C
I

'Jw /
..

:, .;'
,'\ �

Fabricante c distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosenüras, riscadolJ, brins
bons e baratos/ algodões, morina e aviamentos
para alfaiüteo. que recebe diretamente das

"A CAPITAL" chama a atenç80 dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma
'

efetuo rem suas compras. MATRIZ em Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fá bricolt. A Casç

visita antes de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO

Do.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e H08pltal

de Caridade

. " ÇUNl�A M�ICA DE CR!ANÇAS E ADULTOS(,O�SU)'lóRIO. Rua Nunes Machado, , (Edilício S. }'rancis"o). fone 1.444Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do serviço de Sifilis do Centro 1" S�lÍdE'

DOENÇAS DA PELE - StFlLIS .: AFECçõES URO-GENfTAIS DE
AMBOS os SEXOS - RArOS INFRA·VERMELHOS E ULTIIA-\'rOLETA!->

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
, RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

(AUSENTE)
__._------

DR. SAVAS LACERDA
Clinil'a médico-cí r-úrglr-a de Ollu», -- Ouvidos. NH;)'i7. -- (;�rganta.
Irip loruu de habi lituçâo do CO!lsl'iiw Nacional de OI'1HIllrolo!o(ia.
CO="SUL'!YlnIO - Felipe Schrnidt. !l. Das 14 às 18 illlras. Fun e J:!fI!1
RESIDI:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. HOLDÃO CONSONI
(jIRUtwL\ la;II.\J, - ALTA. Cn:UFlGIA - MOI.ES'fIAS UE SENHOR.\S - J'A!t'I'OS

�-\Jrnú1d() pt!la Faculdade de Medíctna da Untverstdace de H:lo Paulo onde foíAssistenle por vár íns anos do Serv iço.. Ci.rúig lco do Prof'. Altpu, Correia) NeLo.
CirU.1'g13 do osrômago e vias ·bHiares, iru est.inos delgado e giosso. tiróide, rins,

próstãta, bexJ�'a, lItel o, ovários e. t��nl.pa:<;� y_aricü('t-.>le, hi(ll"oe�\e, var-izes e hérnia.
COrxSULIA",.

das 2 às 5 hora s. à Rua F'elbpe Schmldt, 21 (altos da Casa Pa r-aíso j . T'el. 1.598.
ltl�SfD'.eNCIA: Rua Es'!.<>ves ,I únior-, 179; Tel. MiM

=:':--DR. GEBIIARD HROMADA
fli- ...

Especin lista em alta cil'1'trgia e 'g'in('('nlo�ria
Hospital "Miguel Couto"

II3IRA�lA (HA:\lôNIA) - Santa Catnrin a

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS'

Cllr"" � A[M!l'fei<tüament.o e Longa Prática no Rio de Janeiro

tJ(Jl"Illl' lil'A� - Pela manhA: diariamente dM 10,30àli 1211B, à tcu'de excep to aoe

_bad,... d... 111.30 .. 18 hora. - CONSUl.1'ÓRJO: Rua JoAo Ploto" 7. _..·.do -

"ooe: í.�tll - K1\eIdêocl.: Rua P"",ldent� (.'outlnho. 'lI..

---DR. SETTE GUSMÃÓ
CHFF'E nos SERVIÇOS DE TISIOLOCfA DO CEC:TRO DE SA('DF: E no

, '. HOSPITAL ""ER�U RA�10S".
C do ap('rfc'i"onmpnto no Hospital Sf,o Luiz G-ol1v.aga, (lp S;,o Paulo -- Ex-esla·

}1r�� d() histHu'IO "Cletl1entp F'err-eira". ele São poulo ..,- }�x.nll�di('o intt:'i'!lo cio
gc.' Snnat61'io (le Sanl.os, em Campo, elo Jordao.
CIíNIC \ GER.U, - DI:\GNúS'rICO PIHiCOr'R, I!. 'J'HA'I'.Um.\'l'O 1·1SI'F.CI.\1,IZAno

� "

nAS nORN('AS no ..\,l>AH�;l,HO IU1SPIRATóRIO.. .

CO,,"SULTAS: Diàriamcnte, <la� :3 h� 6 horas, (�OrxSULTóHI'O: nu:! Y'tor :\lell'eles, IR .

• >,

RESTDlêl\CTA: Rua Este\'e� .JunIOr, 135 - Tel. ,42.

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS., NARIZ, GARGANTA

I!:lIpeclalista. assistente do Profl'l'Isor 8anson do �jo de Janelre.

CONSULTAS: Peja manhã, das tO às 12 - À tarde, du li à. II.

Rua Vitor Meirelea, 24. Fone 1441

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO'
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

,.ormado pela Un.lversldade de (H,nebra
Com Pl'lIt.1C'.a nos hospItaIs eurapeua

Cl1nJca mMIca em Ireral, pedl.atrla, doen·

.... do IIlst.ema n.eryoso, aparelho genlt<r
urlnArla do bomem I! da mulher

.....te. 'f6"RI".. : IlR. PAUlA) TAVABJl8
Cureo de Rad:ologla CUnlca com o dT

Manoel de Ahreu Campanarl0 (SAo Pau

l0'). EBpeclallzàda em HIgiene ti SIIQdt
PtlbUca., pela Ualyer'Sldade do RI(I de Js·
'letro, - Gablnet.e de Ralo X _' E.lectra,

e.rlAlogrlltla cHalcs - MetabQlIlJIllo ba·
RI - Sondagem Duooenal _ Gabinete
� n.tI01.erap'a - lAboratóriO dll micro.
Copia e aoéllee cllnlca. - Rua temando
Machado. 8. Fone 1.1911. � rlocÚL!lÓpolLe. I

DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

Ilolêl!du lnternu, de Senharu e CM·
•Oçal em GeuJ; CONSULTOR10: Rue

Felipe Schmldt - Ed!flcl0 Améllll Neto,
"one 11192. 9 AI. 12·. 14 til 17 horllJl. RJJ·

8IDCNCU.:, , Largo Benjamin
Cona,tante, 3

Dr. Newton
Opera,gaea .• Vias Urinarias '" Doen.
'çu. doa inteatinos, réto 'e anua

-- Hemorroidas, Tratamento da
colite 'amebiana.

Fiaioterapia .. Infra.vermelho.
Conault: Vítor M"ireleJ. 28.

Atende diariamente (ia 11.30 ha .,
à tarde. da. 16 h•. em diante

R"id: Vidal Ramo., 66,
Fone ·1067.

.

'

p7,." ANTONIO MONIZ
DE' "ARAGAO

Br. LAURO BAURA
I

Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias UrlJnárlas,
Curso de especializaç!lo de Glneco

'log1a (dot!nças de Senhoras) com o

PI'Qfes�or Moraes de Barros, da ,F·a·

culdade de Medicina de São Paulo.

1'ratamentv especializadó, mé<!1co ft

cirúrgICo. das afe<'ç'ôes do aparêlbo
genital femInino (Utera, ovarias.

trompas, etc.) .

Cura radJcal das Inflam:;.,;ôes do.

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

ração). Tratamento d� todos os dis·

túrblos da menstruaçào e da �terUl-

dade.

'ITalumento moderno da blenorra

leia aguda e crônica. em ambOs os

9t!XOS. I}or processos modern08' sob
conf.r1\le endoscóplco - l)retro�copl.
- e de Inool'3tórlo:

.

FISIOTEHAPIA - IJIATERMIA
- INFRf\-VElL�ELHO

CON5tJL'l'AS: - Das 10.30 às 12

hOTC,S e das 2 às O.
Consultório - Rua 1'tradentee a,

Fone: 1.663 .

Rellldi!nclà
(Sobrado) .

Rua Tlradêntto. 7

Quer vestir-se com
contôrto

e elegância?
Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

8 escc lho o seu figurino.
Rua Tiradente 24

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS aviso ao., i r.
teressodos que p oss u e , p o r o

vender, um gere dor de cor

rente contínua, de 5.000
wo t t.s. 115 volts; marca

"S i e me n s ». Preço ô
t i rn o

Para qualquer informação.
dirigir·se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, ruo

Trajano, II; FONE 1674.

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

I ��r:U.lq�,��!����I!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 hor as
apenas. Serviço rápido e

garantido, Preços módicos.
Chamado por obséqu-io
para Constantino Serra tine
Rua Duarte Bchut er. 9.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi"'mas por
tuguês, espa.
nhol, froncl!s,
inglês, etc.

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

Dicionárioll, etr., etc.

H���f���;�g���t�:�l�i���'{!��� s! ! ! � !� O IIemu1Iug " ,

t b 1 OITO ELEMtnaleses no sentido de que procurem es a e ecer, em suas re- ENTOS TONleOS:
la;ões as medidas !n.ecessárias para uma: tot�1 compreensão ARSENIATO, VA'" ""DA;, 'O SI11' HemminO'way que teve essa atitude duranto a TO FOSF ."".mutua. '. 1::0'

_
• '"

, OROS CALeirecente Convenção da Associaçao �os Banqueiros America.nos, ETq
I O

em Chicago, visitou a Inglaterra .ha pouco tempo, a cü>nVite do
zovêruo ln-ítân ico. Numa entrevIsta que conc:deu ao Corres- TONICO DO CEREBRO�;()lld8!nte do ;< Loridon Financial �ew�" em Chicago: após pas- TONICO DOS MUSCULOS
bar em revista os sistemas bancános,mgleses e a.s diVergências O P'I d1

_ todos american
I • i OI. !>.Pluperldol,flue alJreS811tam em re açao a"os me

.
.

os, o Snr. E t d A �i
d o fo d 190 I OI,' nemlcol M-Hemmillgway declarou que, qual} o_ cessar go Os ca- . , ••1

, 1
.-

� os ínteresses eO'oÍsticos tar-se-ao novamente sentir tan-
que .�n.m Mlgrol, Criança.

,l()101,.�.1"'·G�it_!3�·eta·1;ha c�mo uos Estados Unidos. E acrescentou: r.qullJcI', r.ceb.rio a tonl.
-

f b ficlçio g.,,1 do org...·'l1li0",flllltos na paz. muito poderemos azer em nosso euefício e ..

3e111 benefício do mundo, tal como sucedeu n� guerra. Mas, se-

S
co"' o

»aradas as chns, gran.des nações ele lingua, Inglesa. o futll.l'°l a n U U Bnu IU1l i vr-rsa l p,rr<i 1'P3111wnte nubla.lo por porspectivas sombrias".!
ue. D,N.S.P. rr 199, de 1921

São Paulo, 15 (A. N.) - O
ministro Sousa Costa acedeu
:w convite da Federação de In
dústrias de São Paulo para,
durante sua próxima visita a

esta capital, realizar conferên
:;ia em ,sua séde social, na qual
terá oportunidade de examinar
alguns aspeotos e conclusões
do recente congresso realizado
em Bretton Woods, nos Esta
dos Unidos, bem como vários
problemas econômicos e indus
triais do momento.

ftJ.·t��[aI1.llIn...stll!l'M__'__:aII_IICK_rlllill",IIJj""""IDIIIIID'''.·...._lI!r.'..••• ...__�

I *:7�:�,�:�F:�
nores preços só na C.ASA MIS.
CILA NEA - RuaC. Mafra 9
---- --- ------._- - -- ---!!

�.

Guardas da
Alfâ.,dega

I

I A nova diretoria da Soe. Be
: ncficente dos Guardas da Al
i íândega de Florianópolis é a
! seguinte: presidente H u O' o
[Meyer, vice-dito João 8ant'A�a
I Júnior, 1 () secretário Italo Pa-

I ladino, 2° dito João de Meira
Lima, 10 tesoureiro Ito 8c11-

I Tudo isto por apenas Cr$ 1.00 jmidt, 2°.di!0 Francisco Furta-
-

do; cormssao tíscal: Antônio
� ......._...........��.;!_��� 11�����r i�i�I��i�eaI·rrabal Silva e

I
-- -=

----li
.

,�""""""",�

-

-�- Pt,V() AMIGO,! !I�!!!tD!!!S��
6.000 pares de meias Rua Vitor Melre'••, 1_8

Conferências

in[� O i� ri � ��!rl
Bnd. telegt «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
A, servlço'; � da indústria e do conlércio do Brasi I

I
l

.(J).Iplomado .pelll Faculdade Nac. de Mealclna da UnlyersIdade do BrasU)
,

h-Interno do Serviço de Cl.llIlica Médica elo Profesli'ar Osvaldo Ollyeira.. médIco do I" Departamento de Saudt'

CJ,JNIC.'a alfl:IJIVA - )tol�tlas Infenll. de .dnltl>8 e ('rlançaa. 4:0:-lSUI.'TôfUO

• IUi:!lIlIEÍNCIA: KUB I<'ellpe Schmldt n. 38 - 'rei. 812. OONSUI/fAS - ilHA 16 àa 11'1.

Matriz:

Crédito Mútuo' Predial
Pr ooretário s -- J. Moreira & Cia.

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

PRÉMIO MillOR CR s 6.250,00

Muitas boníf.cccões e

(apenas com pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais·
no

DftRftTlLHO· «GUftRftCY»
TRAJANO, tO

.G@

Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

Agências
ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai .•• Rua 15 de

Ur_Qanas: Santo Amaro, Santo André, Paula
.

In terior: Ourinhos.
.instalação: - Agências Urbanas: Penha e

I
Sousa. Sant'Ana, Lapa e Moóca.

IIpiranga. Interior: SantosEm

Novembro, 239.

Interjor:
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.

Agências: Oliveira, Caetê. Elói Mendes. Andr elândia, Carmo do Rio Claro,
Divioópolís, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fóra.

Em insta/ação: Governador Valadares.

fTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e Jequié.

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
/

em instalação: . Barra do Pirai. Barra Mansa,

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:

Volta Redonda. Resende e Vassouras'

. !

�!!;..AU�!.R���I
RAIOS X I

Moderna e possante instalação 'II"

de 200 M.�.

IDJagllu!.llico precoce dil. tuberculose
,>ulmonar, úlceras gástric,aa e duo·

Idenais, câncer do ·elltômago, Ide
ções das vias biliares, rins, etc'l\plica o PneuIllo-torall artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Puhn..onar _ Tratamentos modero

nOIl e efkazes, de5ta mdléstia
(�ompleto gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur-

S AI'as, Raios Infra·Vermelhos e Raie! Em instalação: ucursal de Porto egre.

V
'

d duas
JIrII. • OrtOpe4lL CHDJca e Oll'tlrll1a Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia Abona as melhores taxas para Dep6sitos. Descontos, Cobranças e Passes, en em-se casasto'",. r.rto. • doença de HDboru. Consultório: Rua' Deodoro, S

C d -d d P' na rua MaJ'or Costa n0 116.CeULTÓRIO:R.Jo(ioPinto7Diá· esquina Felipe Schmidt arrespon entes em to as as praças o aIs.
fjl1lte da. lI! le 17 horu. RESlDIlN· O.i II ai 12 hrs:, e das 14 àJ 17 br. Tratar na mesma, das 12 às

�CA�I;;����A;J�nm�.�u�.�r;OO;.�7.�1�.;;�;;;;;;�T�e�le�t�o;n;e;t�.•�7�.�;;;;;;��;;;;;;;;�;;;;;;�;;;;�;;�;;;-�;:�����;;�����������;;��;;��;;���,16 horas, lO v.· 6

Gratifica-se
com dez ,cruzeiros a pessôa

que achou, na semana passada,
duas cha'lles numa argola, sen

do uma delas tipo Yale, n.200,
as Jntregar nesta Redação.

Em ins talação: Sucut3al de Vitória,

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:

LAVANDO-SE COM O SABAO

Agências de Itapemirim e Colatina.

C, i\,

P(JUIlA-SE DINHEIRO

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
\VE'I'ZEL INDU8T-RIAL-JOIN,T lLI_J}� (lVlafCêl regi51.

Al10R.I{ECI�I�;Nl'OSE
.. "9 _ "

1"1

}

1 T aQI.F ... 1 liB

Vende-se c�����t�:el
Avenida Mauro Ramos, 249,
assim como outra, menor, ao

rado. n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, ao Banco NacioDa)
10Comércio. IOv.-7

Casas e -Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

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

V. I:?

Casas e Terrenos
Encarrego-me da venda.

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

V. -12

TERRENO
Vende· se, medindo 14 x 33

mts" na Avenida Mauro Ra·

mos, linha Circular, ótimo para
construção. Tratar na mesma

Avenida. n. 211. 30 v.·5

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

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perieito estado .

Tratar na Praça IS, n. 10.
, V,·32

Negócio lucrativo
Precisa·se de um homem que

saiba trabalhar em cortume (f6ra
da cidade); InformaçQee no gerân.
0io do "Estndo". av.s.

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

A EXPOSI(:AO, na rua Felipe Schmidl, 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

_________ ,__ �J.� �__� �� .. .. --------------------------..----------..----�--..----�-

ii
- ,_ 'fi ,- ,

. 5_ b' .....

expressou:
,. Para desf:lze.r a 111:11'1'::'(':"10 de ho

mem puru
' houu-rn que uâo uprr-.

�enta uni Iuteho l hun i l o mas é sim
8IjJeJ1::.slllc'lnk dPl'(\Jlosi\"() hnsturin
que os nossos

.. meias" fkasse.m :t

área adl'ersúrill pnra que tudo M'

desf'izess« ('OIllO por ('IH·ant(J. Si a

rnarcaeâo pcrxisti ss«, sr-r-iu dontro
da úrea. ddes () (jIW 11:10 sC'rir\' :l'-'l'a-
flin'cl".

.

O·ESTADO

do tenente Costa Leite
Florianópolis 17 lie' Outubro de 1944

Curitiba

A questão
polonesa

I
Moscou, 16 (U. P.) - Ha

I
razões fortes para se acreditar

agor,... que prosseguem favora
w31mente os debates em tôrno

�������������������������� da questão polonesa as quais
virtualmente monopolizg,ram
os assuntos durante a passa
da semana. Eden voltou a con

ferenciar com o premier Mi
kolaijczyk, como �omer, com

o professor Dravski, que é au

toridade nos problemas fron

teiriços. Às primeiras horas
desta manhã, o premier polo
nês teve breve conferência
com o embaixador norte-ame

"icano, Haverril Harriman.

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

A carta
RIO, 16 (A. N.) - o tenente Costa Leite acaba de enviar

ela Ijnha de frente, na Itália, para um irmão no Rio, uma missi

va cheia de eloquência e expressão. em vespertino local divul

ga-a com o máximo destaque. A certa altura, diz êle: "Ouço
relo rádio as notícias do Brasil. iVejo como são exaltados os

nossos feitos. Pois bem: acredite que tudo é verdade. Nossa

frente se está portanto com heroí�mo admirável, que enche de

entusiasmo os nossos camaradas (\0 Quinto Exército". Adiante,
acentua: "Quanto à nossa engenharia militar, está brilhando

ror tôrla parte. Rtco1lJpõe estradas, destrói minas, assinala

aquí e ali o seu glorioso valor. Freqnentemente lemos dizeres

em inglês e português, mai.s ou menos, assim: "Esta estrada

foi reconstruida pela engenharia do Brasil". E num trecho fi

na l: "Não mandem doces nem guloseimas, nem nada. Isto aquí
temos demais, dos nossos aliados. Mandem cartas. Os soldados

lJreeisam de notícias do Brasil e dos SêUS entes queridos ".
-""'Iw _,..,._ -.... """'" ---........ �

---

10 maior boteiComentários
ou criticas
Washington, 16 (U. P.)

O sub-secretário de Estado,
Stettinius, declarou aos jorna
listas que espera receber dos

países latino-americanos co

mentários ou críticas sôbre o

plano da conferência de DU.n

bal'ton Oaks, por via diplomá
tica ou, talvez, noutra reunião
de embaixadores, como a rea

lizada na quinta-feira em Blail'
House.

Rio, 17 (A. N.) - Será cons

truido brevemente nesta capi-·
tal o maior hotel da América
do Sul, pois que terá 15 anda
res. Além dos quartos comuns,

havera trezentos apartamentos
ele luxo. Esse hotel, à moda dos

grandes hoteis de Nova Iorque,
surgirá na rua do Passeio, num
prédio gigantesco que terá 2�
metros de fr,ente.

....-...... "".- .... - .........

Vendem-se, urgente, dois lccomóveis em estado

novo, marca "Badenia" e "Lanz", de 30 e

H. P. E.; urna charrette e diversas máquinas
paro indústria.

Informações nesta gerência.

Apedrejaram
o Ministério
Rio (D. N. - Pelo correio)

O delegado do 5° Distrito Po

licial enviou, ontem, à Corre

gedoria da Justiça o inquérito
instaurado a propósito do ape
drejamento do Edifício do Mi- Brasas e ferros
nistél'io da Educacão e Saúde,
oeorrLdo no dia 17'do mês pas- retorcidos.l. ,.

sado. Os prejuizos constatados Junto a� Pnmen'o ExercIto

pela pericia ascendem a 8.000 no�1;e.-amencano: 16 (D. P.) -

cruzeiros, pois numerosos vi- Dep01� de repetidos as�altos,
dros foram quebrados. Não as forças norte-americanas

tendo sido descoberto os au- ocuparam Wuerselen, a 5 kms.

tores do crime, o processo vai a norte de. Aache�. Numer?sas
ser distribuklo para uma das parte da Cidade amda ar�Iam,
Varas Criminais. onde será qilan�o chegaram os allados,

arquivado. que so encontraram' em Wue�-
selen brasas e ferros retorcI
d()s.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Crcasotadl
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

-

-Londres, 16 (U.P.) - A cap-
blra de Werselen teve grande

Com o Segundo Exército 1n- valor estratégico para o gene

glês na Holanda (SIH) - Os ral Hodges, cujas fôrças pude
paraquedistas e a infantar.ia r(lffi assim avançar e fechar,
aérea dos holandeses lutam la- :defínitivamente, o estreito
do a lado com os paraquedistas 'e,jrredor .

de que ainda dispu
ingleses e norte-americanos nham os alemães a nordeste de

que desceram na Holanda. Aachen. Não há agora a mais

Ainda juntamente com os an- remota possibilidade de fu

glo-norte-americanos, os ho- ga para a guarnição cercada,
lar,ldeses rechaçaram a tenta·- � 1e. às primeiras horas da tar
tiva germânica de interceptar de, procurou abrir passagem,
o corredor aliado entre Eindho- inutilmente, na direcão de

ven e Nimega. Wuerselen.
'

Lado a lado

NUNCR EXISTIU IGURL

de
) 5

Ecos da pelêja de
Via. Music - Hall'

Star Sltow
Da "Gazeta do Povo" (Es- cr-ar. qlJaIida,de� essas

em .1::.11110.
Ou linhu l'e,!.{1I1:il'<:s FiIipinho

Saul.
Tcixeirinha foi (l ci-nuo ::f\'antt'.

Mlli[o !'illlar!<lI' precisa Si) dl'sp('jar
1ll,11S spbl"l' I) goaI val':I ser ('OIllJl]t,-
10.

Hatéco c 'Iiâo nas ·'nIPiH.�'· f"l"mn
os IIl('IiJOJ'es do quudr o.

(;ii�·taIl10s inn-ns« d(�sses dois ele
II1CTllos, cf'.'l'ec('n<!/) cntretunto ('OJ)]{)
os demais ali!''';'. ":JlJ gllal.

!I:IU uotudux BASTArUA l'iH AViSO E (EDGATW
ANTUNES - TA'fL')

c· () popular "Tutú "

qut- cnsain o

:\btllll'eiJ'<t d.a Suburhnnu ussi m se

porfiva). de Curitiba. puhlica-

da ontem. extra'imos o seguinte:A Empresa do "Ritz" acoba
de firmar contrato para a vin
da, a esta cidade. ela Compa
nhia Music·Ha!l Star Show, cu
jas atrações obtiveram grande
êxito era capital gaucha.
A "troupe" cornpõe-ae de 15

artistas de renome. Traz um

esplêndido «Ballet» feminino

(acrobocia rítmica e bailados
musicais) numeros de canto.
transforre i Imo, e o grande ilu
sionista Rocambole. de real fa
ma.

Devido os grandes despesas, a

Empresa Ritz resolveu abrir as

sinaturas poro as 4 récitas da
afamada Companhia. e as quais
poderão ser adquiridas a partir
de 21 do andante'

C{);\1O AGIRAM OS QUADROS:
i) "nnzr

'

par:!.'1ael1se a nosso ver

lã" rl'Z [ús ao "(�:lrtr.z" li", (jue cs

':1\ a pi'ecedido.
,\ssim. por cxemplo. diremos que

.io tr iânguto f'in al Zauetti foi ()

maio] homem: Laío pOUCIJ ernpre
�ad() fez entrutunto unia ou duas
IL'r(';;�,,� que sC'r"iram paira compro
.nr ,1 sua classe . Fedato fêz on tem
.ua I'stl'éiH ("]]1 nosso selecionado, e

A SELEÇ.\O �"A ()PI�IÃO DE

.aiu-sc regularmente. :Vlostrou-se ÀCTORIDADES'
.

I

A RENDA
entretanto 11111 pouco bisonho ao in- EfdinllJlenÜ., li nossa rcprcscnrn- })C1\' It:

'

j
'1

c , -

t"
,.

f
'. lU isuanr (l '1 'fJ"llldc cxpr-cIn

'('.r'·e!,t·,I·]· f) balão I]�,.,C urox imidades \;,,10 (lI um aul ênt ico ruca.sso con- I'
. I' I'

.' '"'.

I
..,-

� >... - . "
.

.

1"01 J"('lllal1 (' OI UIll'l f 'JS lIl"!Of('.

la área. Tonico, Ferreira e Jangui-
í

rm-iando todas :iS expectativas rei- . , ...•
'

.. '.' " '."1"" I .. ',
,. ,',

�'
nuntes ('II! torno de sua produção Itbl,.t.,lS.lá \(11] [C.lf .lSI (lll nosso F',s

lho foram os cumpun en tes da linha
\ ,.' ,'t

'

. ':'1 ar o. acus.mr (l :! \'11 IDS:1 sorua de
-ncd iu. Essa peça em virtude da' pl.0i?,?SI o , p.rUC'l',i'fHillJS �ll.sclllta,I' I Cl'S .i2 . .')!)j D() sup 'I" I·

. .

j ..

ll1ar(':!,çüo posta em pr:ític<i' pelos a opnuao de f'ignras prestigiosas e I J1() ell('ont;.o
'

'11 ..

( ,.� .�._ �ome,n �
conhecedor-as dl' Iuteból, para (rue

. l til Pdl.tIJ1,1t nses e

catarinenscs começou falha melh.i- . .,. ;rD1lclms, no ,1J10 passado.
rando entretanto quase DO final do dissessem da origem tlc�s(' t racasso, eo ttH ..

m.irue iro tempo, To'nico c Jal\loglli- Fl'TEBóL DE 1925 (MAJOR N -,
•••••••••••

'lho regula,res. sC'n,do Ferreira o f PAULA SOARES) em uni ormes
,1Ielbo[' dos três. ;

,. A produção lecnica de oosso
. •

Ih" linha nã'o gostamos da ala di-I "onze" foi deveras lumentáyel, I Bem bandeiras'eita, Batista pareceu-nos ontem

I
Oferecemos - nós, os eX-Jlle�lTes

cml jogador inexperie.nle, e não - UlI1 1"1Iteból de 1925, cn.(ju�nto os Londres (8IH) - As fÔl'cas
tel1tol� nem .uma vez (! til'{? ao ca.fan!lenSCS llcr:ml HO, l�lIh!JCO .1ll:J de combaientes holandesas
"goa,l '. XaVIer quc lUIVlã 1 remado belo ln tdJOI de 1 \)-1 L I'.s�a e a ,eJ -

que se enconrtr t··t' "

'

'1mito hem nos decepcionou, sendo (lalle!" am n� errI 0110

le lodos o l1w,is fraco. CORTEZE FALA SôBHE A PELOTA ocupado pelos alemae�, rece-

Em�djo regul<m' e Neno e Altevir "Cm dos falofes (lUC mais influi- beram. ordem para nao usar

'),; dOIS l1Ielhores do ataque. rum para a pouca pror1ução do C'OJl- os unIformes de pré-guerra,
ju,nto, ('u rCIJll;O a bola "superball", sob nenhum pretexto. O rádio
qliC os ,nossos eslranbarwIn po�' �e.l' de Bruxelas advertiu também
Ill<11S pesarl.a "lli' H l'ÀceIen[e "boa",. �

qU(' a firma Waltcr e Cia. fábrica os patnotas de que nao des-

(' que é rl'conh('eida pela nossa' ell- fraldem prenlaturam·ente ban
lidade'·. A!iús, flS· I)o!"úprios joga.do- deiras aliadas nem celebrem
res �ào os pnn;l'il'us a reconhecer manifestacões antes que as
I':] fato. .'.

'
.

Cidades estejam flrmemente em

mãos dos aliados, afim de evi
tar r2presalias.
�""""'�""''''''.._-.......,

(Js rah,rine:ns'e� 'nos surprecnde
ram �)·,)telll pelo jôgo vistoso e pcla
llHf'Ca,:Io ('prrada us,ada.
ArlHllllos mesmo (fUl' o futcból

·'tJ?rri.<:(8-H'I·de" melhorou cem por
"cnlo nestes Últil�lOS r10is anos.

Adolfinho principal.nw,nte a nosso

ver foi o grande homem dos \'ell

;.'idos. O j;)YC'l1l guarda-vala eatari- "A MAIOR DECEPCÃO DA i\lIXHA
lell�e l1lostroU"-se sempre seguro e YIDA" IjCAP,

-

ARANHA)
r; bolas qllc <) passaram fo,I'al1l 111e8- "Francamente sofl'i ontem a

mo inrle.fc·nsáveis. Fatéco foi Ulll maior decepção Pl1l tôcla a minha
valor regular carecendo porém, de \'ida esportiva. Faltou quem orien
rel�hassar com ma,is p'Dtcneia. [asse os nossos homens e quem' fi-
Al'écio. na esqueeda esteve 111e- zesse UilWS l1l0rlifieaçõ('cs necessá-

di()ere, porqu,?ilJtO só sUlhe chutar rias, já que Xayier e Emédio não
com Uli1 só pé; o canhoto, e as \'c- vinbam eorrespoudendo. Ademài.:,
zes "ia-se atrapalhado CJuando o foi fJr.:gnll1te a "eeg;ueiJ'a" da djre-
ad\'ersá.rio fugia pela direita. ÇUD técnica não procurando d",,-
na inteI'mediáriru apreciámos 111'l'i11br;ll' a marcação rios nossos

mllito o jogo de Chocolate e de \':J101'0,05 �,ntagonisl:Js. Foi até
Luiz. l�st(' prineipal,menie foi uma llleSJlIO irritante! não pense que f:J
gra,n de figura, porquanto sempre lo por despeito, pois nào apostei e

ntento yigjou muito bem Xa\'eir e porlanlo nada pOr1el'ia perder. Ape
Batista. Jalmo já nos pareceu ba,s- nus falo porque queria a nossa "i
tf-lnte falIlo, pois que o ccntro-mé- [ória de )]JorIo COIlvincC'llte o qne
<lio n('('C'sSüa se locol1w"er; e cabc-' nâo aconteceu".

!:sta noite, es «Mosquitos) da
RAF bombardearam Colônia. sem

que nenhum deles sá perdesse.
s

A D.N B. informou que o gene"
. 01 Franco crdenou o fechamento
da fronteira da Espanha com o

!'rança.

OtTIMA HORA
O rei Jorge V, depois de uma

excursão à frente de batalho na

Bélgica e Hdanda, regressou ón·
tem a Londres.

Ilze Dossow
Florian6polis hospeda novo'

tnê"tte à -jovem violinista Ilza
Dossow, que. não foz muito

tempo, tivemos oportunidade de
escutar e aplaudir.
Não sabemos ainda que pro

grama escolheu ela para o seu

pr6ximo concerto entre n6s; mas
é de crer que venha pÔr em re·

iêvo, mais uma vez, os seus donil
ortisticos já consagrados pela
crítica. Apenas nos poude elo
adiantar que essa audição. pa·
trocinada pelo Lira Tênis Clube
e a Soe. de Cultura Musical,
será em homenagem ao sr. in
terventor dr. Nerêu Ramos.
Agradecemos a visita. que nos

fez Q jovem ir, terpretadora de
Brahms e Beethoven.

-
----

José Victor Garcia
guarda-livros diplomadO
encarrego-se de todos os

serviços a tinen tes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

._.......-.-....- ....w__-_ ......-l� _".1 liO mais variado sortimento
de casemiras é encontrado na

Loja das Casemiras - Rua

[ICons. Mafra. 8-A

Pasta mecanica I
Rio, 16 (A. N.) - Segundo,

os dados fornecidos pelo Insti-l
tuto Nacional do Pinho, exis-'
tem no sul do Brasil 276 fábri-

.

cas de pasta para a fabricação
de papel das quais 167 em fun
cionamento e 109 em fase de

insta.lação Das 167 fábricas em

atividade 11 estão em São Pau

lo, 17 no Paraná, 105 em San
ta Catarína e 34 no Rio Gran
de do Sul. Produzem eias pór
mês cêrca de 5.700 toneladas
de pasta.

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

Vasa Natal
A. «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt,'-20, a�;b��-rec�ber- Fo:midóvel ���ti�--
merlto de sedu, a preços excepcionais, a partir de C,$ 8,50. Aproveitemj PI

ra as próximas Festa. de Fim de ano I
����� ...s- .....�_�.�.-.."....,....,...�.....�_..,..."""';����........".,...."'���iI-"7':"''''''lT_,·......,.,.���,..,....,...,..,..__,r__>.-........,,.,.,...._"_.�.-,,.,.,....�_�....,_---"'"-,..-.;-..��i-rr-,...�-.�_,,"*""�:...,;......,............--��.i_�...�.��----
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