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o esquadrão da F. A. B. na Eudljf!'1
DE ALGUM ;PONTO IJA ITAIJA """ DO ENVIADO ESPECIAL DA AGÊNCIA NACIONAL. "" 13_"" ACAC�MOS DE VISITAR O ACAM�Yf�]Di: \
FAB, NA _ITALIA POUCO APóS A CHEGADA DO SEGUNDO ESCALÃO DA FEB. ÊSTE ESQUADRAO DA F�B, COMANDADO_ PELO T,'

\ ���,:'t�: \
RONEL NER� MOURA, ACABA DE INICIAR AS EXPERIÊNCIAS COM AVIõES JÁ RECEBIDOS E

, CO� OS QUAIS LUTARAO MUIT
�i",.! 1tVJ{;;:-Áo' .,.;;;

LADO DA FORÇA AÉREA DOS ESTADOS UNIDOS. O ESQUADRÃO DA FAR TRAZ SERVIÇO MEDICO COMPLETO SOB A CHEFIA mi'i€jm�l)l'�"
CLóVIS DE MORAIS, INTEGRANDO-O O TENENTE LUTERO VARGAS, O QUAL JÁ SE ENCONTRA TRABALHANDO NUM HOSPITAL ALIADO. O
INTENSO TREINAMENTO? REALIZADO ANTERIORMENTE NOS ESTADOS-UNIDOS, PERMITE A ENTRADA IMEDIATA DA FAB EM AÇÃO, l�
TENDO SIDO ESCOLHIDO O EMBLEMA COM o QUAL LUTARÃO OS PILOTOS BRASILEIROS. JÁ SE ENCONTRAM AQUi TAMBÉM AS ENFER.
MEIRAS BRASILEIRAS CHEFIADAS POR ISAURA BARBOSA IJMA. OS RAPAZES DA FAC, TODOS BEM DISPOSTOS E EM GRANDE CAMARADA.

GEM COM OS PILOTOS DA RAF E OS AMERICANOS, ACHAM-SE ANSIOSOS PARA ENTRAR EM AÇÃO.

Azu�!!}lI?;S:�O ��� jll!!��9.:�!,� No Adriático Fugiu vergonhosamente a esquadra amarela
húngaro, três divisões das secções de assalto nazistas e mais Roma, 17 (U. P.) -- Diz o Pearl Harbour, 17 (U. P.) -- em que operavam as unidades minou a batalha que Tóquio
cito mil nazistas húngaros ocuparam Budapeste, ontem, sob comunicado SÔb1'8 as ativída- .

d
RS ordens do general alemão Wínkelmanci. 'I'ôdas as divisões des navais: "Informam 00 Fugiu vergonhosamente a es- norte-amencanas e escobriu qualificava "a maior da guer-

de tanques, inclusive as húngaras em campanha, foram colo- Adriático que na noite de 11 quadra japonesa! É isso que que a fôrça combativa ianque 1'30 do Pacífico". A confirmar

cadas sob o comando do conhecido general nazista Guderian. uma fôrça costeira leve da Iro- revela hoje o comunicado de não fôra seriamente reduzida essa versão, aliás, o fato de que

Himmler, o chefe da Gestapo, chegou a Budapeste, domingo à ta britânica empenhou-se em Nimitz, sôbre as operações da pelos precedentes ataques aé- os vasos norte-americanos per

noite, para, na tarde de hoje, estar presente na primeira reu- luta com um ou mais comboios esquadra norte-americana do reos, os almirantes do Míkado, maneceram durante varies

n ião (lo novo gabinete húngaro, A propósito, a DNB qualifica I inimigos ao largo da ilha de

o "Ieader " fascista Slasy de "recente substituto", dando assim Vir, ao norte das ilhas dalrna-
Pacífico nestes últimos dias. bateu em retirada, sem dispa- dias em águas japonesas bom-

.1 entender que os nazdstas pretendem apresentá-lo como su- tas, na direção de Zara. uma A rádio de Tóquio e a agência rar um só tiro! E, assim, ter- bardeando as bases inimigas.

bstítuto do almirante Hcrthy, o verdadeiro regente const.ítn- feroz e movimentada ação que Transocean vinham falando

dona].
então teve lugar durou 5 110- jactanciosamente numa bata-

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

LONDRES, 18 CU. P,) -- A DNB afirmou que o coronel raso Três navios inimigos to- lha decisiva e numa vitória De que morreu c ofttra uma salva

general Bela-Milds, comandante do primeiro exército húnga- ram vistos afundar e 2 navios mais decisiva das armas japo- de «robots«

1'0, ])"SSOlH'1e para os russos, levando tôda a sua tropa consí- escalharam e outro encalhou J. , von Romm'el f) Lo dre 17 (U 'P \ A
... nesas que tinham mudado to fí n s, . s.Óv t --

.• S

go. 'I'amhém seu chefe de Estado Maior, coronel Keri, aderiu e f_Oi destruido a tiros ele ca-'
, ,- • baterias anti-aéreas inglesas

aos soviéticos. Salsy afastou não só êste comandante como nhao. Outro possívelmente da a face da guerra no Pacífi- ...

levantaram pesada barreira,
também o do segundo exército, o que deixa entrever que êste naufragou. Dois barcos utilí- co ... O número de navios norte- Lisboa, 18 :- Está cil�culan- hoje, quando os alemães lanca-

ia ou já foi pelo mesmo caminho. zados no tl:ansporte, de tropas americanos mandados ao fun- do nesta capital a :ersao ;le ram uma salva de bombas voa-
. LONDRES, 17 (U, P.) - Não há ainda confirmação para e mercadorias também foram do era positivamente f'antástí- que ROl11�llel io: fendo na v:s- deras, do Mar do Norte na di

II notícta difundida pela rádio de Paris de que 10 dívisôes hún- postos a pique. Um terceiro
co! Pois bem: o comunicado

pera da irrupçao em Berll':l reção da costa oriental brítâ

o-aras estariam marchando sôbre Budapeste para libertar, a possivelmente afundou. Nos- da revolta tentada contra Hi- nica. Também os cacas nctur

�apHal. O novo ministro da guerra, general Beresky, dirigiu sas vitimas são no total de 1 de Nimitz esclarece a situação. tler, quando �lgul1S elementos nos intervieram para:' abater os

pelo rádio uma proclamação às tropas húngaras oferecendo morto e três feridos. Dois bar- A fôrça operativa norte-ameri- do Estado MaIOr do velho ad- "robots".

prêmios aos que se dísttnguírem na luta. "Os primeiros na lu- cos sofreram ,avarias. Os .pa� cana, cujos aviões bombardeá- versário de Montgomery ten- -----------

ta serão os primeiros a receber poderio e direitos" - disse tex- rentes das vítimas foram cren- ram a Formosa, foi atacada taram persuadí-lo a aliar-se "0m recel·os
tualmente.

tificados".
pelos aviões japoneses com ba-

aos rebeldes. Seguiu-se uma U

Londres, 17 (1:. P.l --- A desercâo de ,1Hllrte do exército húngaro
------------

" ..
troca de tiros de revólver den- do furo"a-o

:'l causa rio naz ismo, para lutar ao lado rios IrUSiSOS pela Iibertaçãn da O primeiro av Ião se na Formosa e nas Filipinas. tro do próprio Q. G. de Rem- U

Hungr+a, concorrerá paru abreviar 'OS <lias de vida do goy('o'mn pres,irl,i- brasileiro Mas nem os porta-aviões nem mel, em. que os generais díssi- l!avana,17 (U. p.) - O fu-

do pelo "q'l1'isH,ll'g" Saxlasi. Os (i,J.clnã'l's'l como di(' cosnnuc. propalam Nova Iorque, 17 (U. P,) e:rcouraçados sofreram danos! den!es fO�'am morto�,. ficando

I :a�ao que va;rre o mar das Ca-

que a sit.uflç'fw es.tú sob firm;� contrôlc das fÔI\'às nazistas, l��qlliee01l- O primeiro avião comercial tao totais como proclamara a entao seriamente ferIdo Rom- I aibas �1JaThtem em suspenso a

do-se de que ,r,IS exér-citos TlJiS,SOS, al�\ol'fl ,refi()l'��flJctos pélns ll'giôes húnga- brasileiro a chegar a Nova Ior- emissora de Tóquio, Quando a
mel. O comandante nazista foi população de �avalla. O �b

rus dC's'S,i,ct,ent,€'s, f'arâo pelas aJ'l1Ü11S ü' q.UE' nâo po'ud'e f'I"a.]izflr, num gOII-
que aterrou no aeroporto La '1 br dr

tran.sferido para um sanatório servatórío NaCIOnal da capItal

lJe p'olU,Í{'ü de ÚltiJl1l1> honl, :.l, .Rrg'Llcb do r,!:'gE'n.te Hor1hy. Seg1l111l(1,o 11'0- Guardia às 11 horas da noite
ce e I: esqua Ia Japonesa, se

na Floresta Negra, mas não cubana i�formou, em seu úl�i
vos pnrmelliO'reS, que se vão di,,'ulganlLo p,elo filtro dos basltil!loTlrs polí.· de segunda-feira, depois derea-

aprOXImou realmente da area conseguiu restabelecer-se. mo boletIm, que o furaçao

�;�f;;�\':�t��·�i!,:��;�;,;:��?iii;��:�::�,,\�:,�::�:}i;;':�,�1�E:'�;::,� f:�:�i:�:i:::1i�:����E�� Ve
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S·· ·e--I:a;'·v·-e-I";'"�.",.....-. h�ro·or�ats'rd�;a��1:100��1.t:..e�.:mpn�ae:roa:�e�]rlf;rie�n�eta,a;�r
g:llmadn. Em pnl',te, iSé�O foi cünsegll'i,(k), com a �dcsão <[lo primeiro exél" sidente da "Brazilian-Traccion
rito hÚlll-(n,l'O aos russos, embora Horthy t.enha perdido para o "qui� Light and Power" que está Washington, 17 (U. P.) -I por via marRima, com destino

a fúria da ?attlreza, todos os

ling" S,RZ'Jasi n pátiO' polítieo. Os 'a.1pllliies parece qne nâo esprravalll a
gTavemente enfermo e já se Secretário da Justiça, Francis ao Brasil e Portugal. ,Bancos l<;caIS cereos, desde ce-

<!cSIi':rriio d'n Pri>IlH'i'I'O Exét'cito húngaro, pois em sua propagamla di? encontra recolhido a um hos- Bidle, ao ser interrogado pelos Há cerca de um ano Carol do, tambem se mantêm de por-

Br,!,']j,I1', (IUt. o C01llafi,(ümle hún!taro. general Da,]:n'ok, Jevlcu cOl1'�igo to· .

l' t ;) 1 tas fecllada d d o fI
"

- pital de Nova Iorque. O apa- Jorna IS as, llee arou que às conseguiu um ag;ente na im-
. s, aguar an o 1 -

d'Üs os I'WlI].r)S dp S'l'll exércHo. Qumt10 a,o pa,mlJdeiro d,o l'e.gen1.(' H,olrlhy, A t 'dd· raca-o pre"I'sto No Observato'
relho tem a.s côres brasileiras au Or! a es norte-amerIcanas pre.l1sa norte-america,na para

,. .

-

nfH) S{' di,spi),c, a�tó a�()IrH, rle notícias s,('.gl1r,!\'s. Diz BerHm que ele estú
pintadas no leme e o prefixo não permitiram que o ex-Rei fazer campanha a seu favor

rio foi içada a bandeira ver-

"vendL'ndo s.aúde", PIHjlUlnto fi emissora ]1IorÍlc-.llli1lericana da ElIl'o:pr d
.

Ab C 1 I b nlelha assI·nalando O l)e1'I·0'0
O BrasIl so re as asas, Tam- aro c ,esem arcasse nos Es� nos Estados Unidos., visando

.

,
. .. '" .

ar.i'l'mfl quP lanto Hurthy ('(}J11() L()lwtos e ont'!10S 18 chefes politico" b'
..

t t d U·d I -------------iiiI!em VIaJaram nes e aparelho a os 111 os, pe o mesmo mo- conseguir a permissão n<lra!ll
húnp;al'n� r'eram leva'uos à fôrç',a pura a Alemanha. De to'das essas noti· 'do d t' 'I :1:'

l�

Ium me ICO, uas enfermeiras ·IVO por que e e ni:lio teve p,et- ele e sua ('ompamheira Lupes- D A P('ias, ItIl1<lS ennfinnad'fl'S 'e outras prohJ.emáHe.as, uma COJ1chllsào é S,('· f'
. -

d r. rtor erel·ra

I.
e um Ullcionario da Brazilian- mlssao e entrar neste país, cu de Wa.shington, no entanto,

f.(llr:l: ('slú c()m os dia,s conta<flos u domíniu} naús:ra na HllJ1'gr,in. I
<J

Traccion, que é possuidor do quanc o chegou à América prQ. informou logo claramente qUE' OI.Lond,j'l's, li (L P,) - "PUlI'CO antes d� rOoJ1lpC"l'ern allgulls paíse� t d e Ivel-ra"breve ". ce ente da Europa. O Govêl''110 Oarol não era "persona gra-
snl-!lfller.ieR.lWS SUH'S rdaçõrs com a Al1cmanlha, ÜI regent'c Horthy tJ·a;Ih"· dos Estados Unidos considerou ta",
l'rrhl fortes sornas clt, di'nhei!'o e lítl�los pura :l AI·g;e,lltilna". r� o qlle es- Já voltaram

Clínica Geral d. Adulto.
O compamheiro de Madame Lu- Os funcionários dos Estados Doe da

.

('l1e,,(', hO,jt>, o rorl'cspoll'(lente di,pl<f)llllílti(',o do ,jü!'rnal londrino "Da'i,ly
nça. s crIanças

Ij
• pescu como "estrangeiro i!nde- Unidos indicaram qlle sel'a' Lahorat6rio de Análille.

Skeü�lt", a>e,rel.sc·'''ln�flIl};(l,o: "Acredita-se ([ue HOl'll',' narr'rtlld l)'ara <a, Ar- d s·
cll'nl·cas.

, " .1 to

a UI"8 sejáv,el "

. agradável que Carol deixe (�m
�wn1,i,n:a, sr estiveI' e;l11 co,ndiç'i)cs de s,ah' da Elllropa". Fil1'ulnwntc, eal- "

- Consultório: rua Felipe Sch·

I -O 1'.1
.

f' I f'
.

I H
Carol chegou a Nova Orleans breve o Hemisférl'o OCI·de"!.,tal. 'dt 21 [I d C P

ru,:) e111 2:> mil lu»)'135 rst'erhnas os 1�1}'( I()oS trà!l1i� er.1'( os' j)'rw O'rt11Y. Roma, 17 (U, P,) _ O matu- !"1 mI, a tos a asa a·

l'lll 1110('(11::\ {' tlllÜ(YS, O jOl,nal su.eco "Af1onbkj,ch:t", a sleu hllrllW, ocupa.· tino independente "II rrempo" "ontra formosa, Manl·lha e Hong-Ko:,DIt
raillo], d�5 �� 3?a ��.12 e da.

sr do g:elll'l'H'1 1I11Z<Í'sla ROD'dnli.c cOll1<a.n(la!l1tC' <:-111 C'lwt'e (Ins f(,.l·�'a's ale· informa que a princesa Maria- V y Residência: rua Visco de Ouro

Illns 11:), nOJ't€ do Fj'n1tmct.ila. Acus,a,d,o de tpr sabotado o esfo:rç'o de gurll'- José e o filho do Rei Vitor Ma- WASHING'I'ON, 17 (U. P.) - O Departamento de Guen':"a Preto. 64.

ra (lo Reich, Hitler acaba 'cf,c ü(,'I1l,jtí·lo do cOlHando, Slú)'s\li!uin(lo-o pe- nuel, O príncipe de Napoles, anunciou que, pela terceira vez, no espaço de 4 dias, as Sllfl'''r-
Fone: 769 [manual]

lo g€nel'al Hrijlel, pal'!:"l1'te (lo ma.rec:hail �e rampo d'o meSIIllO nome. chegaram à Itália, procedentes �or{alezas voadoras voltaram a atacar obj�tvos militares \ a

E â T b I L
da Suiça, A espôsa de Humber- !lha .Formosa. Enquanto isso, a rádio de Tóquio noticiava (XIle

. '��' a_ç O O ri una de imoges to di Savoia havia deixado o �I'l:allllha fora bombardeada, na mam,hã de hoje, por 150 av'ões

�;: \>a ,
território italiano momentos c·om bases em porta-aviões. E, ainda segundo Tóquio, un 6('

() 1�.B, 718 (D. P.) - Os jornais informam que o Almiran- antes do anunciado armisticio bombardeiros e caças inimigos atacaram Hong-Kong.
011, ex-gnb-secn=.c",...� ,'l..� ('.olnn,las �luranj:e o govêrRo entre a I.tália e os aliados.

.aval e o sr. Darqmer, ex-Gomlslsallo V,a!<:L v� \SSl111tOS Ju

I� fOl:al11 se11ten"eiadoa à. morte pelo tfl�unal �l. cidade de

(fi�)ges. Informa-se igualmente que o Alnural1te
ean de La-

,Ir� 'ex_comandamte-chefe da esquadra fran��8a n Toulon,

(� o' vice-'almirante Mal'quis, ex�prefe1to lllfu'ltmlO
� Toulon:

fOl'.í\1l1 pre'sos sob a acusação de terem colabo1.·ado cm os ale�
mães. O Almirante Laborde eJ:a o �oU1andante da, esquadra
trancesa quandO se verificou a ll1vasao al�ad� do nOlt

da Afri-
. ea e é aeusa{}o de haver _sa!"otado os naVIOS lmpedin� que fu-

gisllem para o norte da Afnca.
__ \1-__

�!!�I!��!�OSo �G.��!��i!-!x!r!�mL
cano confirma .o.s indícios de que � alto comande;> alem.) não
'Jersistirá na defesa de Aachen. Nao foram, reglSt��S lovas
tentativas do inimigo para enviar reforços a guarmçao ?rca

da. Os norte-americanos concentr.ar�m. de tal f_?rma_ o
logo,

qu.e os núcleos da decres�ente r.eS.1stencla ale�a estao
1ndo

�anhoneados quá$i à quelma�roupa, pelas batenas de 11}
'fli-

,metros.· \
\

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

Ano XXX I florlan6polls- Quarta-feira, 18 de Outubro de 1944
, I H. 9225

lo moior ataque diurno
I LONDRES, 17 ru. P.) - A Oitava Fôrça Aérea norte-ame_
r:cana desfechou possivelmellte o maior ataque diurno de 't.s a

I
guerra contra uma Só cidade clo Reich, quando 1.300 b01l1bar-
(ÍC'il'oS pesados com escolta de 800 caças martelaram violenta
mente o centro da Renânia que é a cidade de Colônia. A arma

I da aérea despejou cêrca de 2.600 toneladas de bombas explo-
sivas e incendiárias sôbro a referida cidade que é talvez a loca
lidade mais visada pela aYiação anglo-norte-americana desde
(' in ício da guerra. A operação diurna foi uma espécie da se

qüência da ação noturna empreendida por "Mosquitos".

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor·,ereat. - AiTINO FLORES

Paraquedistas
ganchos
Porto Alegre, 18 (A, N.) -

Afim de participar das festivi
dades da "Semana da Asa", na
capital da República, seguirão
para alí por estes dias diversos

paraquedistas gauchos, que
deverão realizar demonstrações
dessa especialidade da avia
ção.

Derrota alemã na Lapônia
MOSCOU, IR (D. P.) - Despachos recelÜd.QS da frente áT.

Atrizes e
colaboracionistas
Paris, 18 - Entre diversas

mulheres acusadas de "ligação
e colaboração Gom 0$ !\.le�

mã�s" figura.m Marie Marquet1
artIsta da, "Comedie Françai•
se". Gel'maine LubLn, da "Ope" Ball-dos de novo os Jaaponesesi.ra", e Dita Parlo, ar1ista dne"
maItografica e que é alemã de
nascimento. Há outras mulhe-

._

ChUllg King, 1.8 (U. P.) - Foi anunciado oficialmente que
res acusadas também de artivi- aVlOes [norte-amerIcanos com base l1a China, em cooiperal':ão
dades ligadas com o IIllazismo, com as fôrças navais em ação ao largo da ilha de Forme '3a
entre elas a estrêla cinemato- afundaram um cruzador de 5 mil toneladas da classe do" a�
gráfica. Al'lette Kunder House, tori". Os men('ionados aviões provavelmente afundaram um

presa nesita capital, em sua ea- destroier nipônico, tendo também destruido ou causado da os

sa, .sob a acusação de ter-se as-

f
a 46 mil toneladas de embarcações nipônioas durante a seg lIU

soclado aos alemã;e� e à filha da-�eira.. 0,8 .a.parelhos norte-americanos atacaram as emb ar
de LavaI, a ara, Jose de Cham- caçoes lllpOlllCas que rumavam p!;lra Hong-Kong, afim-de fu gil'
bre.

,
,_ .. _ __

I à terceira frota tática llorte-americana;" -',.

tica dizem que as fôrças �'ussas derrotaram e aniquilaram c

exército alemão da Lapônia, depois de cOl'tar€m sua retiradfcl

para a Noruega.
Os presos e os
enterrados
Londres, 18 (U. P.) - O nú

mero total de al,emães já cap
turados pelo 10 Exército dos
Estados Unidos, desde o "Dia

D", até a meia-noite de ontem,
eleva-se a 19.718 - conforme
se anuncia oficialmelllte no Q.
G. Aliado na Alemanha. O nú
mero de COl'pOS mlmlgos já;
entel.'l'ados� pelo mesmo Exél;�
cito foi de 14. 78�� ,---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS

Anúncios mediante contrútn.

Os originais. mesmo n â» pubii
(,:l�J()S, não serão devolvidos.

A direção não se responsabíf ízn
pelos conceitos emitidos nos

arl igos assinados

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no

ft SERVIDORa I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

OUARDA ..LIVROS
Firma industrial procura
urn Guarda·liv:,o formado.
moço. E' fo.cultativo traba

, lhar o dia todo ou num só
período. Ofertas poro «In
dustrial-, nesta Redação.

5.<\'·5
40 ...

o IS1ADO-Quarta.telrat ta ti. Outubro de t944.

I

Na Capital:
Ana Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00

�Número avulso Cr$ fUJO
No Interior:

Ano Cr$ ISO,OO
Semes tre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00 LIRA TÊNIS CLUBE .- Dia

22 - domingo -- Manhã infan

til com início à

s 9 hora'. Dan-

ças, Cantos e Jogos infantís com

- SI] r·distribuição de prêmios

,
·_--_JX

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

� ".� I·i Florianópolis
">, --�- Telefone 1448
m1RTOnO PATOLOGICRS SANTA CATARINA

Dr. H. G S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Parm, L. na Costa Avila

Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez_
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tovacinas.
Ultramic roscopia.
Química sanguínea.
Análises de urina,

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti'diftéri<;a
(CRUPE) com próva de Schick.

Análisefil químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel. águas potá
veis e para usos industTiais (fecularias, cervejarias).

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje " amaJlhl IM'rjl a ... preferida

lh"...._ ••mo_"•• lIIIItran.cfllr.. - HomeopaUu - r�
4J'tlCoe «" OO!'raeb&.

Quer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
-J.�v.= Rua Tiradente 24

Uma nova fibra
sintética

Londres (B. N. S.) - Lord
Manchester, especialista bri
tânico em algodão, acaba de
descobrir uma fibra sintética
de imensas possibilidades e in

vulgar resistência, revela o

"Daily Mirror" desta 'Capital.
A nova tíbra não desbota nem

enruga e tem a princípio uma
forma liquida ao ser expelida
por uma mangueira. O líquido

!
em questão se solidif�ca �m Ii contato com o ar e e, entao,

I tecido como um fio comum.

Um detalhe importante consis
te em que, desde que a opera
ção inicial é liquida, as tintu-
ras podem ser misturadas ime

diatamente, tornando-se parte
integrante do produto, sem a

possibilidade de desbotar por
ocasião de qualquer lavagem
posterior. Ao mesmo tempo a

fibra em questão é tão resis
tente que não se quebra em

hipotese alguma. Diante das
características acima expostas.
é claro que todos os tecidos fei
tos com a mencionada fibra -

I sem excluir os tecidos de lã -

são facilmente lavaveis.

Prefira uma parte de seu

trôeo em "Selos Pró Doente
Pobre 110 Hospital de Carida.
Ile". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medl
camentos, mais confôrto no

feito de sofrimento, etc. etc •• ,

(Campaha de Humanidade
do Hospltal de Caridade).

-�

•

melas
(apenas COID pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais
no

8ftRftTlLHO uGUftRftCY»
L TRAJANO, tO

Crédito Mútuo Predial
ProprIetários -- J. Moreira & C ia.

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

PRÉMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gl a is

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e Ce.sacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gerot,
recém-chegados das melhores fábrice $
do país.

��������r���

Novas carrosserias
Londres (B. N. S.) - Novas,"carrosseríes'' construídas de

acôrdo ,c0!ll os princípios apli
cados a fuselagem dos aviões
leves deverão servir aos auto- !II IIIII I _
móveis britânicos de

após-guer-,ra. Esta notícia acaba de ser
dada pelo "Daily Herald" des
ta cidade, citando o Sr. C. M.
Simpson, engenheiro-chefe e
desenhista da famosa

campa-Inhía. britânica "Daímler". Se-
gundo as opiniões mais autori
zadas o insperavel avião "Mos
quito" da R. A. F. muito deve
quanto à sua mobilidade e pres-

•
teza de operações à sua revolu
cionária construcão em madei-
ra laminada. A mesma técnica
de construção aplicada aos au
tomóveis resultará, sem dúvida,
numa maior leveza, em novos

padrões e, sobretudo, num deli
zamento suave. O si. Simpson
declarou igualmen.te que os

grandes aperfeiçoamentos in
troduzidos, durante a guerra,
na fabricação de motores re
sultarão não apenas na sua

própria melhoria como na re

dução do consumo de combus
tível.

� � � --�

A Agonia POVC:) AMIGO!
���e�o�:�:�� 6.000 pares de
Mendaco - começa a circular no sangue,aüvíando os acessos e os ataques da asma
"U bronquíte. Em pouco tempo e possível
dormir bem. respirando livre e tacilnlente.
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrús as "ias respiratorias, mluando
a Slla energia. dITuillanrJo sua 8flúde. fa
zendo·o sen tlr·se prematuramente velho.
Mandato tem tido tanto êxito qlll:,. se ofe
rece com a garantia de daI' ao -paciente
J'espiracão livre e faell rapidamente e com
�Ieto ali"io ào sofrimento da asma em pou
cos dia,. P�ça Mendaco, hoje mesmo. em
qualquer farmáclll. .-I. nossa garantia é a
SUII maior pl·oteção.

1\1endae o A�a::,:::"
Agora tambem a Cr $ 10,00

Para entrar na
Academl41
F...lo, 17 (A. N.) - Jorge de

Lima desistiu da candidatura
t. vaga de Pereira da Silva e

2m seguida se candidatou à
vaga de Alcides Maia. Inter
rogado sôbre os motivos que
i levaram a assim agir, infor
IítlOU que, antes de tudo, o fi-

tra
em vi!rtude da desistê'n

a de Montetro Lobato, o que
J e permitirá concorrer com

.:{ vantagem à vaga de Alcides
í}l\lJ:aia; e, em segundo lugar, pa
I

i'
a favoreoer a Bastos Tigre
ue se candidatou à vaga de
ereira da Silva e empatara

Com êle. Jorge de Lima, no se

I gundo escrutínio. �-_._�---�.��.._--�-.--_.----._-...-.---.-.---.....-�c�·_·_·_�-·---��-------�� ��IA INSTALADORA
.

.

RIANÓPOLIS aviev
teressados que pos.-$
vender, um gerador d,
rente contínua, de
Wa tts. 115 volts' mar
S·

•
« 1 e me n s ». Preço ótirn�
Para qualquer informaçõ"
dirigir·se à INSTALADOlt
DE FLORIANÓPOLIS, rua

Trajano. 11; FONE' 1674

�.
),

COMPANHIA "AUANÇA DA BAtA"
Cifras .10 halanco .de J !lU:

Fundada em 1870 -- Séde: B A I A
IN(mNDIOS g TRANSI'ORT1�S

Capital e r(....servas

fle.�po'n sa'hi U_darl�s .,

rt{�('eita .

Ativo ,.

7-t.n17.0;::.1.:�o
,-).!17RA n 1.7,1:i.!J j�

�'J.I:.lf;.21G.!l·)
12n.fl30.0flli,!.I')

Sin i.itros pagos D_.OS iHU111i..)-S 10 anos . CI'S 8f;.n�9.8!)�,So

[1espo.ns::l bHidlades . , . . . . • . . . .. ('1'.'5: r;g,7:1fi. Hn .:10(j.L,)

UIHETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire d. CaryaJho. Dr ��l'a.ncIBro

de Sé I! Anisio Massorra.

Agências e sub-agênclal! em todo o território nacional. - 8u� 00

Uruguai. Rel!ClJlaOol'etl o., dVs.rlaool WIB principais cJdaO.,. tl>i 4-met''''"' lI;urc'l"
• África.

. ._ .�

AGENTE EM FLORIANõPOI,IS
C AMP o 8 I. O B () & C I A. - Rua Fetípe Schm111t, D. n
Caixa Postal n. 19 - T('lefone 1.083 - End. T8legr. "ALlANÇA"
SUB·AGENCiAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, HLUMK

NAU, BRUSQUE, LAGES El RIO DO SUL

CARTA,ZES DO DIA
HOJE 4a.teir8 "Oil:

----------------------------------�--------------------

(lHE·
s:« 7,30 horas:

Grandioso Programa Dupo
Lodge no

í ilme de aventuras ma

Piratas do mar

itirnas:

A ad:» âvel cornéd a com Peggy Moran:

Brincando com o amor
NOS CAMPOS E NAS FABRICAS (Nac. Cooperativa)
Preços: Cr$ 2,00 (único). Geral 1,00. Imp. até 14 enoa

(lHE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas

Ultima Exibição de Doro thy Me Guire, a sensação do
menta, com Rcber t Ycung e Ina Claire, na história de

,�ue está empolgando o mundo:

CLAUDIA

rno

amor

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x8:! (Nac.)
Distribuição COOPERATIVA

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços Cr$ 4,üO e 3.00. <Irnp. 14 anos».

... II; ...

Amanhã, no Odeon , George Montgornerv, Carol�. Landis, Ano.'
Rutherford , Cesar Romero. Glenn Mil ler e sua orquestra. n(;

mais esp e t acu lar filme musical de muitas ternporadas.

Serenata azul
. ..__ " --�-_.._---

o carvão e as
enfermidades
das batatas Os novos e ja conheeldosLondres (B. N. S.) -- Sabe- medicamentos de grande 8U
.se agora que uma nova subs- cesso no combate da Malaría.
tância sintética extraída do Sczorlna, em gotas _ 'I'ahle
carvão elimina as enf'ermída- )falllria, pastilhas. - Os. mais.Ies que atacam as batatas. Es- enérgicos remédios no comba
ta substância vem sendo aper- te da Malária sezões, impalu
teiçoada por uma empreza bri- dismo e tôdas as febres tnter
tâníca de processos carbonííe- rnitentes. Tratamento comple
,ms,. a ':Low Te�perature car-I to. Beneficia os órgãos ateta
O?lllsatlon Ud.

'.
em cooper�- dos: Baço e ligado sem produ

j�o. com o Dep�ntar.?ento �I�- zir intoxiea.ção.
(,an�co �� PesqUIsas l�dus!na}s SanaOl)i1 _ O grande remé.
� CIentIflcas. Sob a dlreçao ao dio dos amarelos. Combate a

Mi:�.lÍstério de Agricultura. da opilação carae.terizada. pela
Gra-:Sretanha, fora.rn. envla�os presença de allquilóstomos e

;;�pr�mentos da Defenda .SUlJS- verminose no intestill1o, 01:\tancla a 32 sentro� agnc?las quais produzem anemia, caqile,�
.:m. todo o paIS. AI::> pesqmsas xia, perturbações intestinai� ,_r.;.

maIS recentes efetuadas. na palidez, inchações e gostosíng-la:terra alargaram cons�de- pervertidos. Produz san-gne no

r�ve1mente ,o .camp? de �pllca- vo e vigoroso. dando ânimo
çao de matenas prImas mdus-

para o traballío e alegria na
triais obtidas por �neio de �ub- vida.
produtos .do carvao. �rtlgos Prisão de ventre _ Não. use
')ra extraldos do carvao na

Grã-Bretanha abrangem nu

merosos antisepticos, tintuTas,
vernizes, combustíveis, óleos
Dara motores Diesel, bem como

produtos de melhor acabamen·
to como perfumes, cinzeiros,
telefones, aspirina etc.

Cheqaram

mais purgantes. Trate-se com

'rab1elaxo, pequenas pastilhas
que beneficiam o estômago, in·
testino e figado.
Nas Farmácias e. Drogarias

da Capital e interior do Esta
do.
Para as demais informações

de pedidos, preços e condições
de' vendas com desconto f1, vis·
ta e a prazo, escrever para
Caixa postàl 185, Florianópolis,ALVARO. RAMOS

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 GERADOr

MACHADO & CIA.
Agencia•• ReprlllsentaçõeI em O,

Matriz: FlorianópoU.
Rua João Pinto, ·n. 5.
Caixa Postal, 37

.

Filial: Cl'e.ciúma
.

Rua Floriano Peixoto, ./n (Ec
Pr6prio). Telegrama.: "PRIMT
Al1ent•• tio. principc1. munic

elo �.tQro\o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escritório na ,Capital Federal,
AV. RIO URANCO, 277 •• 15° ANDAR,

(ENTRADA 1510)
Endereço Telegrâíico: - "Celpario"

Telefones:
.

22-4587 e 22-683\1

RIO DE JANEIRO

Do conformidade COl!1 o Manifesto e Projeto de Eslatu
los :1j}J'O\'fH!OS pela Asseruhlé ia de Fundação de lfl de julho
de 10·1:!, confirmados !wla Asselll!Jl(·ia de Acion ist as Funda-
dores, realizuda li 22 de julho fie 1!l·14, e amplamcnf c divul
gndos pel:!. imprensa do país ('111 ngôsto de 19·t;), o progra
ma da Com:panlhia é o dr crlar', no Brasil. uma grande ln
.lústr iu til' celulose e <1(' pupcl , com o aprovcitameuto dus
f'ihrus c dus l'r{,\l1''SOS técnicos riaciouais, atendendo, asshn,
às nt-'r.�ssidarlcs do mercado nuclon al de papel, ({\l(> com

portn urna produção de 1110.000. ou 50n.OOn íon cladns anuais.
i-m rul: ç'úo :1 produção atual que (' a.indu muito inter-ior H

:!OO.OOO toneladas.
A Coumanhiu, em sua fase atual cll' orgauiz.açáo. 1el11

conlralos garantindo as lncorpor-ações clt' diversas fMn'ÍC'a:s
de pasln mecânica e de j.apel. e de' propriedades para ins
í

alaçõcs de rrovas fúbrin:'s, ou com matér-ia pr-ima. para ('12-

Iulosr-, em diver-sos pontos ·do pais. Muitos dêsses comnro
missos jú são d() conhechueuto público; 'ontros terão opor-
tuna divulguçâo. uma v-z uHil11ia,r1as as rr-spectivas nego

ciaçôes.
Partl> rIo cfl.pital que fôr suhscrito <!pstil1a-se, U,SSilll, a

.�rr aplicado cm estaheLecime.nLüs inodus.lriais em pleno fun
l'innamoü(J e fiue proporcionam lucros consideráveis.

De acôrdo com a lei tôdas as i n(,ol'))ora�ões estúo 8\1-

.ieil as :' \'erificaçàn e :-I\'�"liaçii.(l pl)r p<,ritos escolhidos pela
;\s�('mhll'ia Geral de .\cic;nistas da COlllpanhià, nn ópoca de
Sl1:1 constitlliçiio.

Os estahelecimentos (' pr'opl'Íe'darles j:'! compl'.Omissados
pa,r:1 incorpon1ç[1O �1 "CELPA" são os segnintes:

,

F.WRICA DE PAPEL E PAPELÃO "SÃO GERALDO":
Situ:. :Ia na Capitul dI.) Hio de Jane'iro, J.l0 subúrbio d�

B(l]n S\l'ct's's�), a'hnmgendo \1111 terreno com a supel'ficie de

:23.000 l1H'lI'OS qnadrados. TelU uma produção mcmsnJ dto,

;lI}r()xi lllar!nmrnte, 500.0{rO ((winhentos miol cI'u·zeiros di'

1);!.)1el. dr di versas qualidades, eSTJC'cialnn:nte papéis finos,
de p2:pelftO e artrfalos de )Jap('!üo. Apresenta um 111no li

quido, mensal, de cerca de 200.000 (duzent.os mil) cl'Uzei

t·os, sendo de 6.000.000 (se'is milhões) de cruzeiros o yaJot·
de S\lll incnrporaçflo.

F ..\BRICA DE PAS'rA Ml�CANICA "elA. MERCúRIO
PJ:\HO L1'1)1\.": -- Sitll'ada elll La.ie-s. Estralo de Santa C:1,

l;J]';no, clll lerrrno de, nprO"i111f1ci�:mcnt(·, 1.000.000' de me

t:·l'.� ([t1:-ldrados. e dispOiD,lo dr grandes pinhcirnis próprios.

F.umICA DE PAST.\ �I'lECANICA "FREI ROGl�RlO":
-- Sil!1ad�'. em l.aj!>s. Estado rlc Santa Cata,rina', em terreno

rI<', uTn'o',immlamenle, 9.000.0UO ele metros qnadtndos, ois-

llt'lndo de pinheil'nis pr,'�prio�.

T<',í.BlUC;\ DE PASTA MEC'\�ICA ;'PINHEIRO MAU·
('ADO": --- Situada ('11l Lf),jes, Fs.t<l<(Ío de Sail1tà Call:1rin:l,
1.:111 klTFl10 dc-. aprnxim�·.danwntr, 2.000.000 cip wdro's q1.1a ..

rlJ'nclos, tlisponclo de pi,nheirais próprios.

}o',iBRICA ·DE PASTA MECAXICA BRASIL S. A. "FI-
nHA S. A.": - Situa,da em Laje·s, Esta<lo (Ir Snntn CataorillP"
('lll 1('1'1'('110 de, aproximadaJ1lpnte. 14.000.0no dr metros (}lIn
dr:-,dos. dispondo de grandes pinheirais próprios,

E.�t:1S quatro f�hl'i('.as dr J)nsta 1110cânjra. situadas 110

E,.;ladn rle Sanla Cataril11a, sel'ão incorporadas ú Comp:l,oih.i.a
Ildo valor globarl de 14.000.000 (eart.o7.e milhões) <'Ic cru-

7.1'[l'm; e produzem um total, apl·clxi.ma:c1nmenLe, de 20.000
(vinfe mil) quilos diários de pOlpa de pinho st>Cf)" equh'n
lcnle fi ôon tllJ)lO'ladas nJensais, aprescnta,ndo uma possibil.i
darle dr lucro de cerra dr 300.000 (trezentos mil) cruzeiros
l11ensllis.

TERREXOS EM SÃO MwtEL: -- Situado·;; tl() l11uni·
rlTlill til' Siio P:::lllo, ('0111 litna :)1' ... :1 loLal de 1.293.71t1 mH]'o·g

tJ\l:vlrndos, !;el'\Cjdos pejas sE'gnint.·s esll'adlls: E. F. C. do

cT "lsil e Es·trada d" Rodr.,gCill Hio-Süo .Paulo. S;io de pro

"�\C°'-

(\"�\\
')'Õ> \

.�-......

(TREZENTOS MILHõES DE CRUZEIROS)

Séde Central

-
.. _.;�

RUA MARCONI, 124 ... 3° ANDAR

Telefone: 48118 (rede interna) - Caixa Postal 183-A

End. Telegráfico: - "Celpa ,.

SÃO PAULO

priedarie da Companhia Parque Paulista: (' rio Coronel
Carlos F. Obcrkiender, devendo ser Incorporados pela irn

pOl-I:ll1cj,l. de S.OOO.OOO (oito mllhões) de cruzeirns. Nestes

_.___,.___-�-----........-----------

Agente-Geral em Santa Catarina
SEVERO SIMÕES

RUA FERNANDO MACHADO, 14
Caixa Postal, 104 - Teleg. OREVES

Telefone Aut. 1351

FLORIANÓPOLIS
\".

tcrrr-uos será montada, próxima a outros grandes r-stubcle
cimentos. \lmH moderma fábrica de C(..Iulose Iina p artigos
rlerivados.

Os documentos T'<'ft'rentes :J compromissos (ll' incorpo
rações. esturíns técnicos, orçamentos prevenl lvos, elc., cslúo
ú disposiçáo dos intere-ssados nos csci-itórios cr-u l ra ix da'
Oruan izaçflO.

A Companhia possui ainrla estudos Iécnicos completos
c orç.nncnios prt-vcxtlvos. bem como entendimentos C0111

fl"cnic()s l' forne{'edn)'es de múquinus. que guranl cm a per
feila e-xequihi lidarle do 'S('lI' progr-ama de ação, lanto em

re-lnçijo ii mon lngrm de: novas fúhrÍC'ms de celulose, papel e

derivados, como cm 1'l'laç':io ao comploto uprnvc ittuucnto,
em base c('on{lTl1ip;1 l' de concorrõncia, das principais íibras
indn,tl'ializ:'1\'{'is Dar:' <'SSl' fim. Pretende :l, Companhia de
seu volver núcleos i ndustr iais nas pr incipa ix I'pgii)es do
pais, especialmente no extrelllO Norte. !lO »Iol'desll', uo

Sul de :.'IHnas, pJl) Siio PUlllo, Pamnú, em Sa'nl:l Cala1'ina, e

n() Rio Gl'nndc do Sul. industrializando as Jibl'lls nativas

dessas J'egiües, jú submetidas a ostudos e a experiêneias
qUI' rcsultaram completamente Iavorúvcis.

A suhscriçüo do capital, inkiarla em I", de agôsto de
'l!)�:l e iuf errompid« ('111 22 do setembro do mesmo ano está
;,.lIrl'la �1 partir dl'sta, data. As ações' serão de cruzeiros
l.(lflO,OO (mi I eruz.eü-os) cnrla uma, 1i\r1�IS ordinárias, poden
<!tl ser nominativas ou ao pnr+adnr, ii escolha do interes
sado. O seu ]lagp.1llenlo pode ser feito :'1 vista ou em cinco
Ui) chnmadt:s trimestrais de 20'r (vinte por cento cada
um.i, sendo n pr iuu-iru no alo da subscrição.

Em obcdiênr in ao disposto 'no Decreto-lei n. 5956, dr
1". r!l' novembro de 19�3, todos os recob imcntos de quotas
scráo rr-colhldos a.os estabelecimentos bancários ab-aixo in
dicados, uurle t.uubém podem ser Ieitos, diretamente, os

p,lg:Jlllc·nl(}s em conta vinculada. até a constituição defini
l i vu chi Companhia.

De acórdo COITl as resoluçôes das assembléias prelimi
nares de Iundacâo, realizadas em 10-7-1943, em 20-12-1943
e 22-7-1!H4, a pessôa autorizadu a, representar a Organiza
Ç:,il. para Iodos os fins, e o Sl'. »Iino Cas>ale, ll1a qual�dade
dc Superintendente, n"sistic1o por Ullla Comissão Controla'
clura e llmn Comissão Efetiva, n seguir discriminadas,

COMISSÃO CONTROLADORA
Dr. bskvào Leilr :\1,ng:Jihiíe's Pinto ...

Dr. /u'fio :\lazzei , .

Dr. .losé Augusto .:\f(·deiros .

Cd. }\':lihal Gontijo .

Sr. Américo Carvalho Sallcs .

CrI. ;\.mérico de �Ien('zes .

Dr. Olimpio (;uil!tel'lIl(' .

Dr. Pau,ln Witael\('r .

Ih'. "'o A. de Oliyeira Piu'lo .

Dr. OnDfre .Mendes .Junior .

Sr. Domingos Pi',lndino .

DI" Artur F'l'ancisco Pó\'oa .

Sr. (lswnldo Barhosa! Guisard .

SI' . .Tosé dos Snntos FeTraz .

Sr . .Júlio Pe·dro Ponl(:'s .

Dr. Ar1inr]0 VieirH da Costa .

Dr. LlIiz Hernlan:J�' Filho , .. , ..

Dr. A]"m�.nrlo :'\ognci.ra .

I:t'1. Carlos F. Oherloaender .

Sr..losé BezN'!'a Li.ma .

Dr. Alfred W. LuIz .....•............
Dr. Al11�'ntbas de Bal'I'o>s . .

Sr. Aurélio dw Si·lva Rosado , .

Dr. Delfim :.'IIoreira Júni,)]' , .

Dr. Fiora\'u,ntl' Di Pie!'o ,

Dr. Sebastião [{ego Aanos .........•.

Dr. Dn\'id Antônio da Silvn, Car.nr.iro .

Dl'. Flú\'io Soplicy Lacerda .

Sr. Paulo .Joiio Ernesto ))oh11ls
.

Dr. Afonso Waalderley Jnnior .

."-

. .

Belo Horizonte
Hill <](' .fant'Ím
(tio de Janl'Íro
B('h, I-!Mizon1.r
São Paulo .

Hpzenr!p .

Hio dl' ,J�1llei1'0
Rio de Janeiro,.
Hio ·dt' Janeiro ..

São Pmllo <

Poio de Janeiro "

S:io Panlo .

Sih'eslre Fenf1'z .

Taubatl\ .

BeJc."!11 ,

São Pnulo ,.

São Paulo .. "'"

Rio de .Janeiro ..

Vargi,nha .

iio Paulo, "

São Paulo ., ....

Be.]o Horizonte ..

B(']ém .

B010 Horizonte
Hio dr .TfUH'iro ..

Hio dr .Jalleil'ü ..

turi tiba . . ...•.

Cmitibn. .

Pã!'to Alegre
Florianópolis

COMISSÃO

Ban(ju('iro, Capilalista e Advogado
Diretor da ea,i"a Econômic<l' Ferlel'al

." -',

.!t.

Direlor ria Associnçüo Comel'cin]

Capilalista l' Comercia,nte
C0111('rC'Íanll' e Indust.l'inJ

Engenheil'o :.'Imital·

Advogndo
:\dvogarlll
Advogado e Jndustdal
Pruf. de Dirpito, Advogado
Compr(·. de Papel
:Xlédico e Capilf1jlistn
Jornalista e Industria.!
Capitalista
C3pilalisLn e Pl'oprietário
Advogndo e IndustriaoJ
C:omerciante e Industrial

e J.ndus·trial

,Tornalistr.!
. ..4..:

Propriptário
Indu.strial
Técnico qul.mico f! Industrial
Advogp,do
Comel'l'Ínnlc c Capitalista
Arlvogndo
:\,{("(licn e Industrial
Consultor Jurídico do :\finist{'do das Helações ExterioFei
Induslrial e Engcnheiro CivH
Eng. civil e Prof. da Faculdade GP Engrnhflll'ia do Paraná
Industrial e ComerdnJ],le
A!lyoga(]o, Professor de Direito e Oficial da Marinha

EFETIVA

DR. ARFIO MAZZEl'
DR. SPENCER VANPRÉ (Cons. Jurídico)
DR, ONOFRE MENDES JúNIOR
SR. DOMINGOS PALADINO
DR. ARLINDO VIEIRA DA COSTA

S U P E R I N T EN D E N T E:
NINO CASAtE

BANCOS DEPOSITÁRIOS DA "CELPA"

BANCO CRUZEIRO DO. SUL DE S. PAUtO S. A.

�ANCO BRASILEIRO DO COMÉRCIO S. A.

&��CO AUXILIAR UE S. PAULO

BANCO ANDRADE ARNAUD

(Decreto-lei 5956 de 1". de Novemhro 1943)

BANCO. NACIONAL DA PRODUÇÃO.
CfA. MERCANTIL E BANCARIA DE IMPORTA.

çÃO E EXPORTAÇÃO
BANCO AMERICANO DO BRASIL
BANCO BRASILEIRO PARA AMÉRICA DO SUL

s. PAULO.

S. PAULO _. RIO.

S. PAULO

RIO DE JANEIRO.

S. PAULO.

S.PAUlO
RIO. DE JANEIRO
S. PtUT�O ..

'••••-••t••••••••••••••••••••••••�t •••••••••••••••••••••••••
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AN IVliiRRAR I os

Transcorre hoje o aniversário do
sr _ Pedro Goulart, que há mais Ide 40 anos dasemponha altas
funções na firma Eduardo Horn,
nesta praça.

A sr
í

to., Jandira Go Il e t.t í

Koerig
festej a hoje seu aniversário.

Hoje faz anos a sra.Ondina F'er
nandes Ouriques.

Decorre nesta data o cm ive esci
rio da srita. Ondina Arêas.

Completa hoje .eu prirne iro ani
versário a menina Sclita. filha do
sr, Valdemiro Orlando Silva.

A srita. Alice Câmara do Silva
faz anos hoje.

Nesta data ocor-re o cm iver sdr io
da srita. Maria de Lurdes, filha
do sr. Joõo-José de Cupertino Me
deiros, festsja hoje seu dia nata

lício.

Faz anos hojs o sr. Moacir João
Dutra.

Hoje completa cinco oncs a me

nina Hercília Maria Tinoco.

Habtlltações :

Estão se habilitando para casar:

Ant&nio do. C'unho Mendes e srita.
Jurací Jaques;. o s r, Cirilo Morei·
ra e srita Olga Francisco Fernan.
des; o ar, Nelson Taveras e srita.
Basiiícia Rosa.
- ._--------------

Carnisaa, Gravatas, Pij arn es

Meias das melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

Tecidos britânicos e
modas femininas
Londres (Especial do B. N.

S.) - Os criadores da moda
na Grã-Bretanha fablical'ão
novas s ê das, "chiffons" e

'Tayons" afim de serem expor
tadas para todas as regiões do

mundo, consbtuindo êste fato
o resultado das encomendas
que já começam a ser feitas
de mercadorias exclusivamen
te britânicas. Muitas dessas
fazendas já se encontnlm em

plena manufatura e alguns
modelos são estampados com

os emblemas nacionais de vá
rios países. Pela primeira vês,
verifica-se íntima colaboracão
entre os desenhistas e manu"J'a
tm'eiros.
De acôrdo com as declara

cões do Sr. Norman Hartnpll,
desenhista inglês mundialmen
te famoso, a produção atual
possuirá resultados de largo
alcance quanto ao prestígio
dos tecidos e vestuários bri-â
nicos no estrangeiro. Espera
�p que a mesma cooperação
entre desenhistas e manufai:u
l'eiros será brevemente iniciada
no que diz respeito à indústria

Ida lã. País algum pode compe
tir com o acabamento dos nos- �
sos tecidos e roupas. Devemos,
entretanto, algo ao conheci
mento demonstrado pelos ame

ricanos relativamente à ques- í
tão das medidas e modas.

o ESTADO- Quarta.feira 18 �e Outubro de "944
- � ---_ .._--- ... _---_ .._-----

de Euclides
o ponto preferido da ((élite» tloriancpolitana

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

EXIGEM·SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Schmidt n. 39

Libertação
e integração
Libertemos a. mente e o

coração das limitações su

perrícíaí« fie nossn "rida diá
ria, u'j\illl·de rle!Íllteg'J'ar-uos
conclentemente na Realhla
de Cósmica, da flua I finda
mos tão desvlados e esqueci
dos.
Procuremos fomentar em

nós e nos outros a visão e o

-entlmento tia Unldade e

Harmonia de tôdas �IS ma

nifestações da �atureza, da
Vídu, da Humanidade, do
t'llheno, e as pequenínas
flivel'g'êudas de todos os dias
suavemente se sumirão nês
ke Oceano IHvino (lU€- vibra
nu nosso interior.
'I'udn é, então, Igualado ('

Jrarmonízado, mas não des
truido .... 'l arrasado.
Há Igualdade de Vifla. e

Xutureza, mau grado as ,di·
'\ erg'ên�ias de ifisiollomia e
caráter.
.\ s tempestades mais for

mifláveis da
. superf ícíe não

conseguem jámàis ahahlJ' a

sereniilade diYina tio Ser
intimo, da Vida, da Huma
nidade, tlue eUeerl'H todos os
mIMes do Espírito e peja
IIua[ todos somos l)al'tes ue
fl2ssál'ias do Infinito.

!<'[ol'ianúlwlis, ]:� df' outu
hro de ] 94-4.

l�)ia 27

CIA. DE REVISTAS E VARIEDADES

lusic-Ball Star�s Sbow
O Inelhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.

I"WI

-- ATRACOES INTERNACIONAIS --

DORYANS SIS'l'ERS - Bailarinas c cobrert n s. ROCAMBOLE - GRANDE ILUSIONISTA. MISTER BROHI. - MÚSICO EXCÊNTRICO E CÔMICO
HUMORÍSTICO - HAJA KASSEL - s o prano internacional. MISTER OLIVER - TRANSFORMISTA AMERICANO

- Z�K E BOBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS .

.1 .

Aiençã.o! A partir de sábado, dia 21, venda de ingressos de assinatura para 4 récitas - Cr$ 24,00
1·__"(f,�"·_IlMíI4J"'�lllI! •

-

---o
-

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

IVida Social I Contra fatos, não· há argumentos! I Grande Concurso· SAPONácEO RADlUM
.....e••' ...

CAFE' RIO BRANCO Via. de Produtos Químicos Fábrica Delem

I
Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo' de copos de vidros, modelo «Petrápolis.,

.

no valor de SOO cruzeiros. tlté·] 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 envàlucr o s (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo
SAPONACEO (em pó) dão d ir e it o a um "coupon" numerado para o so r teio a realizar-se a

Clemente Rriining'

I ��r:U'lq�e��!��!�!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto '

dentaduras em 2 horas
1ipenas. Serviço rápido e

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

---�._-�.-----.----�'

A. A T E N.Ç Ao

A CASA MISCELANBA
Vendem-se para Dentisl

a parelhos completamente
sendo um Vulcanizadr
Giràdor, completo. Tamo!

mudou-se para a rua Conselheiro Mafra. 9 a luga urna sala para escr
na rua Vítor Meireles, J

(A O L AD O
..

DA CASA I'OSCAR LIMA")
brado), Aluguel 60 c

mensais ... Tratar com }
thias Gustenhofen, Df

enderêf;o. \0

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

de Oti tt.ib ro - EstréIa da

N. Pereira

5 DE DE
de

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

.

DEZEMBRO
na Séde

Os -co u pcns», paro serem trocados por «e nvô l ucr-o s> ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Vi rgíl io .J ()sé Géll-cia
Rua Tiradentes, 35I�o �:!�? do dia

Evangelista
Clinicava ês�e santo como rnê

dica em Antio�.1iia. sua cidade na

tal. quando lá cnegou S Paulo pc
ra pregar o Evang�lho. Logo ao

ouvir as pc lovro.s do Açósto!O das
gentes Lucas entrou para as filei·
ros dos convertidos a Cristo, re ce

bendo o Batismo. Desde então tor
nau-se o cornpon hetr-o inseparával
ia grande AI:óEt�le. ocomporrho.n
do-o nas rnu ito s vroqe ris , Teve as'

sim o melhor ensejo de conhecer
a vida de Jesús e de Maria San
tíssimo. Deixou nos o inestimável
egado de seu Evangelho e dos
Atos dos Apóstolos, principalmen
te de S Paulo. Depois da morte
iêste, contir uou a pregação do
'::vangelho. Estavu em Acaia, quon
do Nosso Senhor chcirnow-o para

. lhe dar a recompensa pelos mui
tos trabalhos e sofrimentos supor
todos por amor do divino Mestre.
�'- ..""''''''''._'''---�''

I_eM'

��eP,e����nt��E�S�u!i���d211· Dr. Guerreiro da
..

Americana) - A entusiástica Idesse esiorço do povo italiano. I I Fonseca )..
recepção feita pele população: Assim, mais do que ninguem I .

-

�íbel:ta�a da Itália aos soldados 'êles contribuirão para restau- MÉDICO
brasileiros que a�u�.. r-erite es- Irar a velha e cordial amizade Reinicieré a clínica ern

tão lutando na linha Gótica! entre o Brasil e a Itália ou Florianópolis - Palhoça
IO! sintetizada num artigo pu- mesmo, fortalecer aquele� la�! e Sra. Amaro, em

?ll�ado pelo" "Risorgimento", ços, no que esperamos será Agosto de 1945
Intitulado Ordem e Progres- uma tarefa comum de "ordem -

Is,o", a� palav�as. inscritas na le progresso". '.
.

[Atualmente no Rio de la-

oand b 1 .. - - - - - - - - - neiro em curso de especiali-

"N:��� l����:���: quando a.h6·
..

·;
.. · ...

O····
..··.,········.._.............

zaÓ�oRÃtÁÕ ����sJ��gSJdO
Fôrça Expedicíonáría Brasilei- ot' ""�K'

- �.l����'J··\);'·ra está lutando ombro a om-I DA &:��=""-"'�1l)bro com os soldados dos outros. A VI �.I'� �),'
países em defesa da democra- .

_60ii::�'�r-���(�\.�)----\ "!'.".�cia e da dignidade humana � � , _

sentimos alegria em enviaI: •
I V ' Ú

nossos cumprimentos ao gran-
"

.

I <, ...e r
-

,

de povo latino do outro lado • Bombaim (U. J. B.) � Num
do Atlântico", - diz o "Rísor- IN·DIGEST1i,O espaço das selvas birmanesas

gimento". n limpo pelo fogo e explosão l'e�
"E estamos alegres por dois Quando se forem as dôres

sultantes da quéda do avião

motivos"; explica o jornaL "Em agudas após cada refeição e desa- em que o major-general Orde

primeiro lugar, porque a na-
pareçam os ardores causados pelo Wingate perdeu a vida, em
excesso de. acido no estomago, as- mar'ço u'ltl'm .

t h
.

ção bra.sl·lel·r·a, ao lado de sua
. .. 'o, eXlS e oJe uma
Slm como a azia. que é um verda-

irmã mais velha do norte, pode dciro vexame social, torna-se a
cruz de madeira, com u�'�1.1

ser incluida entre as naçõe�
vida novamente aprazivel. placa de bronze em que ,<. s

americanas que em toda sua
Porque continuar a sofrer? vêm gravados o nOlne de Wue;\�

A primeira dóse do saboroso (P6 1 d h i.s,�história sempre demonstraram Digestivo De Witt> dá alivio ime-
ga�e e o 'Os omens que mal :.

grande amor à liberdade. Em dia to. Este afamado produto res.
reram com ele. ,õsI

segundo lugar, em virtud'e do� tabelecerá em pouco tempo a função O pequeno grupo que assis':

)múltiplos laços que unem os
normal de seu aparelhe digestivo ti� à. c.erimônia de inaugura-de maneira suave e proporciona 20brasileiros e as massas migra- alivio com a primeira dóse.. ;ao VIaJOU O milhas. em au-

tórias italianas que se estabe- Peça na Farrnac;a o
tomovel e as últimas 50 mi-

lecel'am naquele país, onde p(1'
lhas a pé, através de pistas 1

realmente se transformaram [!Ji,ill!fI!ij "8 líl.,�""" �ontanhos�s. que nenhum

car.- Inum' elemento de "ordem e
Ve- ..,� 1., 10 consegulrla cruzar. A luz

progresso". foi levada no dorso das mulas
O "Risorgimento" a cus a

-

- - - - -

------ - -�
até onde éSltas pudessem ir. Em

Mussolini do "crime de lançar I G
.

I
sef?_uida,. foi carregada ,por al-

na confusão ,e na tristeza mi- RATIS 1 deoes de Naga e levada a pé
lhões e milhões de

italianOS'1
• durante o resto da viagem ape-

nas Américas, que, como é típi- Quer receber 6tima surpresa, sal' das pes::td�s chuvas da
co naquelas duas democracias que o farei feliz e lhe será monção. I
'B'1 E t d U'd

de valiosa utilidade? Escreva O reverendo. Christüpher Pe-
'\ raSI e s a os n1 os), a: Soares, Caixa Postal, 84,
eram tratados como camaradas -- Niter6i, E. DO RIO, I rowne, consagrou o sólo e afi-
e irmãos e que, embora inocen- ciou o b11eve serviço dedicató-
tes da política criminosa de :-- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,j

rio. Em seguida, foram lidos

Mussolini, transformaram - se

1
nomes das vitimas. Ao pé

em objeto de desprêzo e aver� José VI· fltor Gar"l·a l�ruz foi estendjda a ba
são"".

.

li li

I
nglesa que, em outros

O jornal conclue com um guarda.livros diplomado
d·t: batalha da rirmân

apêlo aos sr>Jdados brasileiros briu o

t 1
' encarrega-se de todos os "Chl'llCa ua mente na Itália, dizendo:

"A It'l' t b 1- h' serviços atinentes à con- ces de 19',' ."e, a1't .... ,.,j.

a la ra a na . oJ e para b
U .t: L.U

se l',edimir aos olhos das na-
ta ilidade em geral. nados 1 ra a luta u?

ções livres dos crimes perpetra- Rua João Pinto, 5 - térreo SôbrE a placa foi ,-�_Jl

dos por um homem. Estamos FLORIANÓPOLIS simbólico emblema dos i'L
centos de que os soldados do! dits" - uma criatura meta,

Brasil, quando regressarem á i 30 v•• 2 dragão, metade leão, que gm
da .a entrada de todos os te
pIos birmaneses.

Uma cruz de
madeiraI Ecos e Notícias

-

O Conselho Nacional do Pe tr é Ieo
está aconselhando a maior restri
ção passiveI no consumo do que
rosene, o que, de resto, deverá ser

adotado também em relação ao

61eo Diesel e óleo combustível, tal
como já se teve necessidade de
acentuar em outra oportunidade,
quanto à gasolina. De fato, a 01

teração n.o programa de remessas
dos Estados Unidos repercute. ine·
vitavelmente. em todos os supri
rnentos dos combustíveis em ques.
tão, e não pode deixar dúvidas que
irá afetar. de modo sensivel, as

necessidades da indústria e doa
transportes em geral".

Quem sonegar tnformações 1 E.
(atística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse euo,
-oerá julgado, militarmente. eom"

'oimhro 40 BrasfJ (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M2.DICO
DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

�.. rvlço� de Clínica Infantil da Assistência Municipal II Hospital
de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
cUNSI'I/I'ÚRIO: Rua Nunes !\lachado, 7 (Edifício S. Praucíscoj , fone 1.444

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

CLfNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGA.1'IlTA.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sifilois do Centro rle Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES URO·GENITAI's UE
MBUS OS SEXOS - HAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETM

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

'

Clinica Illl'rlico·cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz -- Garganta.
lJiploJIW de habititacâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTtíHlO - Felipe Schmidt, 8. D�s Ir! às 18 horns. Fone 1:!59
!H':Smr::NClA - Con�elheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CliHIlHY." Gf·;IUJ. - AI/r.'\ CnWRGl� - MOLl1:S'.rIAS DE Sl�NHORAS - PAR'l'OS

,

J! ormad o ['f']" Fa('uldacle de Me<iJCH1fl .da _UniversIdade ele S50 Paulo, onde fui

,Assjst.erl'le por vúr ios al110S d.u Sel:V:lç? Cl'�'U:'gJ(�o do, Prof'. Alípio Corr-eia �el.().
.

Ctl'u.rdi'a do estólnago e V1RS blllaJ es, mtestrnos delgado e grosso, r.irõide, rins,
pr,�staf;' j)ex.!4;n, (J tero, ovários ec�t%�ili���.A��H·jC(Jcelet níorocere. vurizes e nérrna

áas 2 as 5 noras, à Rua Felipe S<:,.hmiót, 21 (altos da Casa Para1so). 1'el. 1.598.
ltESJD1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

--·----DR:-GEBHARD�HROMAM-
Esper ia liata em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
JBIHAMA (HAM6i\IAl - Santa Catarina

"OS MAIS BELOS CONTOS
São "Os mais belos contos TERRORÍFICOS", dos mais

Humorísticos, Satíricos e Joco- famosos autores - Antologia

s�s" o. florilóg�o de contos ma�s 1._ Casa Editora Vecchi Lida.
divertídos, enístosos, zombeteí- Rio de Janeiro, 1944.
ros e desopilantes. I O forte sôpro �o, sobren��u-

ral emana das pagmas de ·os

mais belos contos terroríficos",
e lendo destas narrações extra
ordinárias, há momentos em

que nos parece que as portas
do Supremo Mistério se entrea

brem ... que no mais profundo
de nossa alma uma luz começa
a brilhar e que nossa mente

encontra de improviso explic:1-
ções para os enigmas mais tor

turantes.
São gênios preclaros, tais co

mo Poe, Maupassant, Anatole
France, Hichépin, Kipling, Co

nan Doyle, Wells, Hoffmann,

etc., os que escreveram estes

contos, exploradores audazes
das regiões sombrias onde a

Esfinge oculta com fervor sua

grande caixa de surpresas. E a

sua poderosa imaginação de

grandes creadores literários, a

maior parte destes autores
Os mestres do riso, do hu- I unem a qualidade de ocultís

mor, da sátira e da brincadei-I tas ou de teósofos insignes.
ra, tais como Voltaire, Mark Em "Os mais belos contos

Twain, Anatole France, Mol- terroríficos" encontramos ca

nar, Gorki, Chejov, Courteline, sos, ambientes e sêres que em

Wells, Tristan Bernard, Strín- nada se assemelham aos que
.íber, Kipling, London, Heltai, temos visto ou lido. É bem cer-

2 muitos outros de renome e de to que êstes contos formam
diversos países, pela prímeíra um gênero à-parte. Mais do
vez reunidos num autêntico que deste mundo, pertencem
florilégio do riso, da graça e do ao outro... porque neles a

bom humor, eis o que achamos preocupação dominante é o

em "Os mais belos contos Hu- mais além, as regiões ignotas
morísticos, Satíricos e Joco- que há por trás de nossos hori-
30S". zontes visuais, os espíritos que
A versão destes contos foi I flutuam ao nosso redor ...

executada por tradutores de I Aconselha a Editora Vecchi

pulso: Edison Carneiro, Frede-I na sobre-capa que êstes contos
rico dos Reys Coutinho, cons-, não sejam lidos à noite. E
tantíno Ianni e Enéias Marza- acrescentamos que, sua leitura

Ino, entre outros. I só é indicada para os que. sem
"Os mais belos contos Humo- . deixar-se dominar pela supers

rísticos, Satíricos e Jocosos" tição ou o medo, gostam de

Iformam elegante volume de aprofundar-se nos grandes
mais de trezentas páginas, com enigmas, que, desde os tempos
atraente sobrecapa em côres, mais remotos, vêm preocupan-

�;:,��:J?;]_�_���_.�attos: é mais do à Humanidade. ;:========:::===�;=;������"::"::"-�-=;::S:"':::."-

I
Vende-se c�����t�:el

S a n g U e n O I ' Avenida Mauro Ramos, 249,
.

.

•

.

assim como outra, menor, ao

lado. n. 251. Tratar com Aldo
C O N TEM de Almeida, no Banco Nacional

OITO ELEMENTOS TONICOS: do Comércio. 10v.·7

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, CALClO

ETCi
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. D.Plu".r.dol,
E.got.do., Anêmicos, Mã••
quer criam Magrol, Criança.
rsquítiCII, receberio I tonl·
ficlçio ge,,1 do olg.nitmo

"OS MAIS BELOS CONTOS
HUMORtSTICOS, SATÍRICOS
E JOCOSOS" - Editam Vec
chi - Rio, 1944.

(AUSENTE)
I..-.._-----------�-----------

! DR. SAVAS LACERDA

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

cur@() 11" At>el'fel90wuento e Lonza Prâtlca no Rio de Janeiro

I)OI'ilPjIII!I'A� - Pela m..nbll: dIariamente du 10-.30à.12 hp. à tarde excepto 001

"badO-, c1 ... 1Il,II0 la 18 bor... - eONSUIJl'ORIO: Roa JoAo PInto .. 7 • .obrado -

.,ooe: J,411l - IW8Idêncla: Ru. P'realdente COlltinbo, ,I.

DR. SETTE GUSMÃO
CHFFF: nos SERV1ÇOS DE TISIOUll: IA DO CT':!\TRO DE SAüDE F: DO

.

HOSPITAL "\:I':I:(;U HA:'TIOS". ,

� dI' rt erfeiroamel1to no Hospita l Sâo Luiz OOl.lzaga ..de ��n r:8.�[lo -:--- l'�x l''<Ié"1

C:�l :i� d() ftlqitlíto "Clemente Ferreira", c;c �;5(l Paulo .- l�x-niPou'l) lntprno Oe

gta: 'Sélnatório e1(' santos. cm Cn!llpo.:-i du JO!'d30.

r '1('<\ GF.RJ\T, _:_ J)'IAG�(JS'rIC() Pltí,}('(Wl,; b TIL\1'_UIEYJ'O F.SPECL!\Ll:l./\j)O
CI. N,

DAS nOEXçAS �O .APi\Il�I�HO RE,�Pll�AT(�UlO.,., . __

ON'llJLTAS: Diàl'iamente, das S us G hul'�,S. (.ONSliL}OJUO. Nua; 1,0r :Vlell eles. JS
C

.

".

HESIDftNCIA: nua Esteves .Junior, 1.15 - Te]. 7-12.

_..-----

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DI piomado pela Faculdade Nae, dt! Meotcína da Un Iversldacte do Brasil)

1I:r,'nt�rno dO ServlQO de Cl!Jnlca MédIca du Profes!'or Osvaldo Oliveira, médico di

Departamento de Sallde

t;J,ll'iICA IUl:IIICA _ Mo!ê8ttas rntel'1Ja� de aduttos ." criança•. CONSUVrORI0

• RJCI!I1II1I:N(JIA: Kua .'eJlpe Schmldt n, 38 - Te!. 812, CONSIH.TMI - 011" til ii .. 1"

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

fl;lIpedalista. assistente do Prnfessor Sanson do R·io de Janeiro.

CONSllLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das li à. S.

Rua Vital' Meireles, 24. Fone 1447

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
. CUNICO
DR. DJA�MA
MOELLMANN

I'ormado pela Unl'f'ersldade de Genebra

Com Ilrli.t.I('.a noa hosp1tais europellAl

CUntca médIca em geral. pedIatria. doen·

,a. do a1atema nervoso. aparelho genlto
urmArlo do bomem e da mulher

.""'"te. 'J'�coj('A): DR. PAULO TAVARIIS

(lar." (le Rad!ologla Clfnlca com o dr.

�!U10l!1 de Abreu CBmpanarlo (Slo Pau·

la'). �19.1lzado em HJglene e Sande

f'UbU(,B. �>ela UillYel'1l1dnde do Ria de Ja·

nelro. - Uablnete de Ralo X - Electra-

1lIIt'.logutla clÚllca - Metabollsmo ba·

.. I _ Sondagem Duodenal -,- GablD.C!te
-

d. fu.loterapla - Laboratórto de mlcro.

copia e anéllse cllnlca. - Rua Fernando'
Machado. 8, Fone 1.1911. - J'lorlanópolla.

DR. REMIGIO
CLtNlCA UDICA

JIlOIUdU internS8, de SenhOl'"U e Crl·

ançal em Geral. CONSULTóRIO: Rua

lI'eltpe Schmldt - Ed1f1cl0 Am!llll Neto.

Fone JII92, 9 U 12 eU". 17 bOTa. RJIl.

IIrDi:NCIÁ: J Largo Benjarnin
Conatante. 3

Dr. Newton d'Avila
OpeTaçÕe. _. Vias Urinarias�· Doen·
çal dos intestinos. réto e anua

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra· vermelho ,

Conault: Vitor Meirele•• 28.
Atende diariamente à. 11.30 hl- ••

'0 tarde, dai 16 h•. em diante
Rui : Vidal Ramo.. 66.

Fone 1067.

TTONIO MQNIZ
I l-i\RAGAO

��cta I Ortopt! IiIla. ClfllltlS • 0IJ0W'Pa

411· ,orai:. Partoll t ,doeatal 4e Iflabor...

�NSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Dió'
timente dU 16 II 17 bor... RESm�·

Cll: Álmlrl1llt• Al.. 1m. as. ron. 711.

Dr. LAURO DAURA
Especlalleta "m Doeoças de Senbo·

rlUi
.

- VIas U'ri'llru-las.

Curso de especializaçl\o de Gineco

logia (d.oenças de SErqhoras) com o

Professor Moraes de BalTos, da Fa·

culda(je de Medicina de Silo Paulo.

'l'ratamento especializad,). médico P.

cirúrgico, das afe...çOes do aparêlho

genital feminino (Utero. ovãrlos,

trompas, etc.).
-

Cura radical das tnflarnCl<;Õe8 do.

anexos (Ovários, trompas), sem OJ)t'

raçÍlo). Trat.amento de toctos os dis·

túrblos da menstruação e da esterUl·

dade.
Tratament.o moderno da blenorra-

11·111 al{uda e crÔnica, em ambos oe

sexos. por processos modernos SQb

rontt'lIle endoscõplco .- U.'etrosoopla
.-- e de laboratório-

FTSTOTEHAP[A - DIATERMIA
_ INFHA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das lO.30 às 12

horas e rtas 2 as 11.

Consultório - RUB Tlradente9 l4.

I"on{': 1.663,
Re9id�nc18 - Rua Ttradente. 7

<Sobrado).

ORo AUIffiLlO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderns e possante in�talação

de 200 MA.
Uiagnósti-co precoce da tuberculost
lllluluoar. ulceras gástricas e duo
lenai!, câncer do estômago, are-·
;ões das' vias biliares, rins, etc.

\pJiC8 o Pneumo-torax artificial
,Jara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder

nos e efkazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidadp
médica: Ondas curtas e ultra-cur
�as. Raio! Infra-Vermelhos e Raie!
UHra

.

Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Ou , .s 12 hrs., e das H ai 17 brl

Telefone 1.47'

-

Precisa·se de um, do sexo masculino, de 14 a 16 anos

de idade, que tenha bôa caligrafia e alguma prá
tica de dati!ograH:a. E' escusado apresentar-se, não

estando em cC'.>ndições.

I Informações na redação do «O ESTADO».
-_ .._-_.. - ----_._--, .._----------

festa de N. S�
,

do Rosário
De ordem da Mesa Adminis

,l'ativa desta Irmandade con

I'ido aos nossos Irmãs e de
�llais fi{Íq pam aS'3i",t:l'E'm às
restivida.des em louvor da nos

,a pM!roeil'a, Nossa Senhora do
�osárjo, que se realizarão em

ma Igreja e que constarão de:
dias 13 a 21 de outubro

novenas às 19,30 horas;
dia 22 de ourtnbro (domingo)

-- missa às 6,30 horas, com co

munhão geral dos Irmãos e

demais fiéis; às 9 horas, missa
solene, cantada e com prega·
ção ao Evangelho; às 16,30
h oras, procissão.
A lVIesa Administrativa des

de já agradece a todos os que
comT)areCCTE'll1 a Ê'r:;srs atos Oi:'
nossa Religião,
CODsií'tóric e111 Plol'ianópú

lis, 10 de outubro de 1944-.
Sehastião Canuto Rmm

10 secretário

Empregado

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, física, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia

ci·1vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Ródio. Móquinas; Mo- ..�=,��

t�res. Hidráulica, AlvenaI'io, Agri'!���
r,ultura, Veterinária. Contabilidade. n dDicionários. ate. etc. rer eu-se

uma produção da conceituada
Editora Cecchí, do Rio de Ja

neiro.

para escritório

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi"'mas por.
tuguês. espa
nhol, francês,
inglês, etc.

As ..

.'{ii . ;;;�gtv,
t VERDADEIRAS> ·t-� y�. !!�t":-.'

PASTILHAS'
<;: ...,�

VA'LDA
são O unico remedio eficaz

para evitar e tratar

os CATARROS, a GRIPE,
as DORES DE GARGANTA

licença de D. N S. P N° l86

Cl' 26 de f-e ve rer ro
-

"'."/1, J" 1935
\ O ()OO'> 1"

o/O,DOL, tlJcaiyp1t,.l
•

hidrófobo
Rio, (D. N.-Pelo correio) - te, Helio foi matriculado no

8spoutELl1eamente, apresentou- tnstttuto Pasteur, iníciandr,
se, ao juiz Arí Franco, presiden- tratamento anti-rábico. Entre
�e do Tribunal do Juri, a sra. tanto, quatro dias após, os Pe
:::ollceição Moreira Pereira, . reíra mataram a cadela, que
que, juntamente com seu ma- foi enterrada no quintal de
rido, o vendedor ambulante sua casa, e, para iludirem o

Augusto Pereira, e seu filho, pai de Helio, compraram outro
Armando Pereira, é acusada animal semelhante, e o apre
como autora da morte do me- sentaram como sendo aquela
nino Helio Vaz. Segundo cons- que estava em observação. Em
ta dos autos, a vítima que con- [consequência, o tratamento do
tava apenas 9 anos de idade, ! menino foi suspenso no dia 18
fora mordida pela cadela "Mi- do mesmo mês, o que determí-
110sa", de propriedade dos nau a sua morte por hidrof'o
.eus, no dia 3 de setembro de bia, pois a cadela que o atacá-
1942, cêrca das 17 horas na Ira estava realmente atacada
rua Dona Isabel. No dia seguiu- Ide raiva.

o menor morreu

Cél cio, Vanadoto e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálldoa, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos .

Ma�ros, Mães Que Criam,
Crrsnças Raquíticas rece

berão a tonificação geral
do organísmo com o

co'" o

S8 n�U9 001
TERRENO

Casas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

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

V. 1�

Vasas e TerlienOS
Encarrego-me do venda.

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

V. -12

L!c. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Vende·se, medindo 14 x 33

mts., na Avenida Mauro Ra·

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

,..-:.-..-..:--....-.�--""'�....,.__. um envelope contendo uma pu· Avenida. n. 211. 30 v.-5
Se V. S. preCIsar de' lInhos, ça teatral impressa com várias

casemiras e outros tecidos.'" ta- I partes da mesma extraidas em i
.

ca uma visita à Loja das Case- manuscrito. Gratifica·se (.1 quer:\ I A

�
. achar e entregar à rua Conselhel V d um apare·

mIras, na rua Cons. Mafra,1'o Mafra, 115. v.21' en e-se lho para
THE LONDON & IJ1\l\WASHIRE lNSURANCE londutaçãl) permanente e um

SEGUROS
.

THE LONDON ASSURANCE estabilizador de 1 KW, com

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUI_.- I pouco uso e em perfeito estado.
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" I Tratar na Preça 15, n. 10.

Representante: L. ALMEIDA V.- 32
Rua Vidal Ramos. li

.

._--_.__._- V d duas
en em-se casas

na rua Major Costa n° 116.
Tratar na mesma, das 12 às
16 horas, 10 v•. 6

Dr. laudelino Soloo"G�fottil
ADVOGADO

Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala l. Gratifica-se
..._ ,_,. ..

com dez cruzeiros a pessôa
que achou, na semana passarJa,
duas chaves numa argola, sen

do uma delas tipo Yale, tI.200,
as intregar nesta Redação.

.

Os tecidos �d quiridos na LO-I CASA MISCELANEA. dístri·
)a,das Casem!ra. '5, na rua Cons. auidora dos Rádios R. C. A

1'4afra, S·A, tem como gaJRntia I Victor, Vávulas e Discos -

a. qualidade e a durabilidade. Rua C' Mafra, 9

� '!�A-· '0'
-

Ar,-rA%.ra.ra.
Fabricante e distribuidores das afamadas con·

� _ /1. /,J '�'" i:;
.

'li '11 fecções. "DISTINTA" e RIVI;T. Possue um gran-

! �! ,.
,

I
de sortlmento de casemiras, riscados, brilf'ls

:
.

'\ \ ""<.' '\" _ \.' \.' bons e baratos, algodões, mOl'íns e

aViamen�s, para alfai'l.tes, que recebe diretamente d s

fá bri. ;;OS. A C-as·a <tA CAPITAL" chama o atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sló!ntido de lhe fazerem u a

vi sita ontes de efetuo rem suas compras, 'MATRIZ _ em Florían6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Negócio lucrativo
Precisa-se de um homem quo

saibll trabalhar em cortume (fóra

��..�.a�""" -. � I a. �..� �I8M � �..�..JLlda cidade), Informações na gerên-
;"' •

cia do UEstadQu. sv-a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECÇOES' DO

COURO CABELUDO.

AGRADECIMENTO
General 'Vafga Neves

ra as próximas festas

partir de

de Fim de

Cr$ 8,50. Aproveitem, PI-Cãsa-·Natal
Consulta os astros e, alarmado, "estrilá"

A- «CASA NATAL�- rua-Felipe Sd,midt;2Ó�caba
mento de sedu, a preços excepcionais, 8

de receber formidavel sorti-

ano

MADRí, 18 (U. P.) __a HITLER FICOU EXTREMAMENTE CONTRISTADO COM OS úLTIMOS ACONTECIMENTOS, NAS FRENTES TANTO MILITAR
QUANTO POLíTICA. SEGUNDO INFORMAÇÕES AQUí RECEBIDAS, O f'UEHRER DEIXOU A GESTÃO DOS ASSUNTOS PúBLICOS QUASI INTEIRA.
MENTE NAS MÃOS DE HIMMLER E GOEBBELS. ÊLE PRóPRIO PASSA A MAIOR PARTE DO TEMPO NO SEU REFúGIO DE BERCHSTESGADEN,
DEDICANDO-SE À ASTROLOGIA E ENTREGANDO-SE PERIoDICAMENTE A TERRíVEIS CRISES DE DESESPÊRO. E DE ESPERAR ESSAS CRI ..

SES SEJAM AINDA INTENSIFICADAS.

As n8scent�s
do Orinoco

.

Rio, 17 (A. N.) - O telegra- LO�DRES, 18 (8IH) - O correspondente da Agência
ma publicado em La Nacion, .Aneta informa de Eindhoven que uma [urlía holandesa esteve

de B. Aires, anunciando que escondida, naquela cidade, durante quásí os 4 anos da ocupação
[aviadores norte-americanos ha- germánica. Os mesmo correspondente acrescenta que somente
viam descoberto as nascentes lO'; dos judeus que viviam na Holanda antes ela guerra per-

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

do rio Orinoco, rio êsse que se- manecem no país, sendo que muitos sobreviventes perderamFlorianópolis 18 lie Outubro de 1944
para o Brasil da Venezuela, e a fé no mundo. O espôso da mulher em questão, por exemplo,

J

_ ......'-,--�-

adiantando que em conseqüên- foi deportado para a Alemanha, o mesmo acontecendo à sua

I A morte d JOAnatas Serrano cia ambos países teriam que filha, que foi enviada ao campo de concentração de Wester-
. e,là _ fazer um reajustamento de bork, e, mais tarde, para a Alemanha. Entrevistada pelos jor-

d L B A fronteiras, provocou nova dis- .alístas, esta mulher teve palavras de gratidão para o povo
a •• o i'i R,io, 17 (E.� - Falec:ll, hO-1 tência, ond�r o exame n�édico cursão do assunto, que perio- holandês, que lhe mereceu a segui.nte referência: "O maraví-
Tc'rú lugar hoje, na sérl e d a Le-! Je, a uma h?la da madll:�ada, constatou tr atar-se de derrame

dicamente vem a balha. O co- lhoso povo holandês durante 3 anos arriscou a viela para nos
gíüo BI':ls,ilcir<1 de Ass istênc iu. Sig-l

o professo I Jonatas Serrano, cerebral.
mandante Braz Dias Amaral, I ajudar" ,

Il1 i fi e [lltiyta horn e.n n'gdcm cUlln(l'm(ll'�
- no

I
sso colaboradobr, cd'onh�c�do II _, ReBll1oVif�O A pa,ra pO Htospital drairsetdoor IdtaamDairV.:itS,l�,OouàveidForOanrteesi-- -I-n-s-t-jt-u-t-o--d-o-s--j-d-v-o-g-a-d-o-s--d-e--S---C-a-t-a-r-I.-o-a1\"<1,' .o . rail,,?UfSO 't. (! seg�lI1( (I .ant- PC ucador e mern 1'0 e varias ua . ene lCeUCIa 01' uguesa,

""

.

\,p!"sarJo, (La Jl1iSilalaç'ao O!,H:WI. .c'lI1 instituições culturais desta Ca-l alí foram ministrados todos os
peito, tez declaracões posítívas,

. •llOSS)() hSltado, tI'a beucméritn lns-, , , .

da l cuid
.

'd
.

_

li I uicáo, que tão altos e relcva.ru cs pítal e varies Estados. Aín a oui ades exigi os pela gr'avi- .

f d d h d.,

S'b d h
.

tornad d d d 1 t d d 'ri d
in orman o que na a a e

Na qunlidede de dele âedo eepecie l, 11e.�. te Estaâo, doservicos VC'1ll pr-csí.a n do nào só as >ca a o laVla onlaCiO posse o a e co es a o e sauue o -

dí S �- � l:.

fa.mill,' as dos" convocados, .

COIllO cargo de delegado da Academia ilustre enfermo.
oficial em relaçao ao que IZ

Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, tenho o
t b J lc \ III - aquele jornal argentino. Re-. .'um l'lll <1 Hl aucra c <lOS ( S', •

Carioca de Letras junto à F'e- Jonatas Serrano, porém, não "ela então o comandante Braz p�az.er de conv ider a todos.J_ os doutores, e bechnreis em

dO.t homenagem <'IH apl'l�<:{), que deração das Academias de Le- resistiu ao mal e falec.eu, esta; d d f' d 1943 as
direito, que exerçam ou tenh.ern exercido a e dvocncie ,

I J) I to l t d B '1 J
-

1'" b 1
' que, ets edo rl�o OerI'noco' es

I

residentes neste Estado, a reunirem-se no dia 23 do cor-5(:'1':'1 prcsuulu pc o cpar' am e n o rras O rasu. mam la, naque e eSILa e eCl-
nascen es o 1 _, .Est ad uu l de Imprensa (' PJ'()lp,agml- I Essa reunião. que foi presí- mento hospitalar, cercado de tã .f· d or comissões téc- rente, as 11 horas, na. Sala dos Advogados, do Triburiel

da, �aZ0nd,o i uuugurur os rl'1 ratos 1 <lida pelo desernbaraador Car- pessoas de sua desolada Iamí- �o lxd-a aVs Pnezuela e do Bra- de Apelação, pa.ra o fim de resolverem a respeito da
das i lustr.cs d auu as. senhoras Darcy I

,.., .

b
• nICas a e

CSarrnan ho \'al'{�as ,e Beatriz P�'dC!'-llos Xa�ler P,al� Barreto, �tralU lia e números amigos. '1 ter inou afirmando que re-organização do Instituto dos Advogados de S, atarina.
ucirns Hamos, Irra a cmnpar-cucru ao cenacnlo ll1umeros amigos e -- ...................-..-.......__w.........-.-........-_.... !�l� conseqüência, com tal fixa� Florianópolis, 17 de outubro de,1944.
�. Intcrverutor- Feder-al. s,r. dr: Xe- admiradores de Jonatas Serra- Favorita de cão na-o houve nem poderia ha- ,� •• �_

FULVIO ADUCCI
rcu Hamos ; Ar-ceb lsp o :\[elroplo!l· d

-
---�-���_.�-�-��---

tano, SI'. <1, JO<l(�lIidn Domingul's de Il{), desejosos e ouvir sua pa- Mussolini ver qualquer alteração geográ-
Oliveira l' Oll:lras alta's au10ridudcs lavra. E sua oração, logo após fica politica ou econômica nas
('h'is e miliIH,res, J'('prese.nIHlnles discurso do orador oficial, aca- Roma, 18 (U. P.) - O matu-jfronteiras entre a Venezuela e
das C],lSSPS ('onsl'n'ad'l]i]"'as, Rssocia- demico Mário Linhal'es, foi tino liberal "Rissorgimento Li- o nosso país de real importân-�'õcs de classe, imprensa,_<::.tc. rma c q 1e d s t b 1"

.

f C LUXDR88, 1B (C P.) -- () juiz :\Jullins sentellt'Íon Hill
�_"""'�h __ W�_� I pe.a 1. e per ou os ,.era_e· . m.ormou que .o:-ne- cia, mesmo porque, a. regiã�mais vivos aplausos. lla Tanzl Plzzato, que o JOlnal das nascentes do Ormoco e trahalhador de :33 a'a.os L1e idade a 14 dias de jll'isãl), por ter-se

Tel'mil1'ada, porém a oração, descreve como uma das favo- deshabitada e ainda não ofere-
o ilustre intelectual tombou, ritas de, �uss�lin�. foi detida cendo possibilidade de coloni
pesadamente, vftima de um pela P?:ltIca Itallana, no es- zação reg'ular.mal súbito, sendo imediata- condenJo que ocupava, no par
lllente conduzido para a Assis- que de No�ghese.

...... - .. - _ .. ."....�_."",.....,.._ .. ,.,.. .; ,..-.... ..--

�----_._-------------

o
Esteve escondida quatro anos I

2' aniversário

I Ecos e Notícias
. ......

apossado chnn trensinho dE' madeira, qne euC'ontl'on lll.lma ('usa

bombardeada .. O magistrado ao ditar a setença. disse ao réu:
"Não podia você imaginar que o brinquedo é para algumas

A sentença do Juiz Mullins

o dr . .:\Ü!tOll Leitr; da Costa, [oi

üesig,nmlo mClllbr,() da Comissão ?e
Esl.ncl'os c!I()S Sl'·l'v,it;·os Públicos Es

tad llais, s'endo cOllccdida dils'Pensa
ao sr. clt .. Hubens H<l'lnoS dc ind0n
tje:11 funcâo,

ue -

LOOO�![ÓVl�JSl
Dent.ro de hreve tem:po Y·fl·i ser

inic.inda, peja "Empresa Fón:a. e

Luz" a l'onslruci!>o, de I1tna 11S'lua

hidJ'{;p!C:'tl'ieH no inunicipio rir Tim·

L6, a.proveÍllando,-se (} ponleneiaa
d·o .,alLo d.o Hio Ce'lll'os.

***

O Esla-do doou aio Co,nselho, �a-
dOln,al de Geogr(lifia 10'50 l110sl'l'nariüS

{' aISipectos ge,ogl'áfic,us que figl!,r�
l'iHm 'na exposiç,ão a'ne:lCa ao DeCl
mo Oo,ngr·esso Bra:silei'ro de Geogra
fia.

I

RITl Hoje às 5 e 7,30
horas

Sessões das Mocas
l' • Aguas escuras - Complemento ICooperativa.
c. - SENSAÇÃO DE PARIS. com

DanieJle Darrieux, Douglas FC1ir
bonks Jr. e Mischa Au;r.

Um drama cheio de emoções!
Muita Música I
Censura Livre

Preços: Sras. e Sritas CR$ 1.10
Estudantes 1,50
Cavalheiros 2,20

Cl'lanças a mais valiosa coisa deste mundo, mais prpc.iosa que
rubís e diamantes?"

***

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Constru�ão
Projet0s, Orçamentos, Adminbtração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Vendem-se, urgente, dois locom6veis em estado de
novo, marca "Badenia" e "r.Janz", de 30 e 15

H. P. E.; uma charrette e diversas máquinas
para indústria,

Informações nesta gerência ..

ROXY Hoje às 7,30
horas

l' - Nova Fdburgr; a Suíça Brasi.
leira - Nacional Coop,

2' • HOMENS MARCADOS, com

George Raft e Humphrey Bogart.
Invisíveis mas indeleveis são os

estigmas do crime! O drama dos
que já. penaram no cárcere e ves·

tiram assim a roupa listada do
presidiáriO,.. Nunca mais esta se

apagará do seu corpo? ..

3' - HOMENSINHOS com Kay
Francis.

O romance que tocará Q todos os

corações,
CENSURA. Impr6prio até 14 anos.

Preço CR$ 2,00

B JUIS Q� UM
!iOME, li: UlI
II.BOLOI
----

,me__ PODEROSO .lUX!-
LI.AR NO TRAT.....

JlENTO DA.

tDesaparecida
De casa de sua genHora. sra.

d. Maria das Dôres Raulino. nos

Coqueiros. desapareceu cntem sua

filha a srita, Nilsa. de CÔl' bronca
e 17 anos de idade. Saíu ela on·

tem. às 9 horas, paro. ir à costu·
reira, e não regressou.
No. ocasião. tro.java vestido de

seda esto.mpado e sapatos verme
lhos com palmilhas brancas·

Sinais caructeríaticos; cQbelos
pretos encanudo.dos. uma cicatriz
no fronto.l e ligeira deformas:ão no

pulso es querdo.
.

Quem· souber o paradeiro dela.
é favor informar à suo. genitora.
que reside na ostrada dos Coquei
roS, além da ElilcolQ. de Marinhei-

InÍormam.ncll tal' sido recebídn
do entusiasmo pelo públiCO a no

Roma, 18 (U. P.) - De Elea- tíela da pr6xima estréia da "Cio
nor Packard - Os artilheiros Music-Hall Star's Shaw", a 27 do

,norte-americanos assestaram corrente. Informam-nos também
que a direção do Cine Ritz jácontra as posições alemãs de recebeu muitos ped�dos de assina.

Bolonha peças, de artilharia de turas para 4 espetáculos, OIS quais
88 mnl, as quais foram toma- começarão a ser vendidas no sá·
das aos próprios germânicos e

bado (21). Entre os ul'tistas figura
.. Naja Kassel, soprano que nos de

':' ':, ':, l'ellOVaranl sua !investlda para liciará com sua voz em lindas
])j\'lIJg�1 um colega c::wioca in- norte, desde Livergnano, total-' melodias de Viena; as Irmõs Do.

I!:'rl's's,ante !lotida procedente lI·('
mente destl'uida. As fôrças do rians, com seus sensacionais boi.

G,yÍ'az. É que a "Folha de Gokl'z".
Oitavo Exército a.vançaram a �ados; Zeck. " Mas sabem quem

quI' Sl' edilt,a l'm (;ojàn'ja, telll
.

il� e Zeck? Um cachorro «do outro
sua's oficillas tipográfi'c:ls e de 1111- noroeste ao longo da via férrea mundo». cujas habilidades são de
prc<;súu constituidas .intt'graJ!TIente paralela. à importante rodovia pasmar !.
oe I1lulh-ercs, as quaIs t�aba,lham Polonha-Rim' .

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

('0]110 I�n()tipi,stas. pn,gl:il:llf.()I"as. <
.,

.

1111, u.ra� Ulll- Compraé na CASA MISCE.
fllUdiOIOI'H'S, calland'rislas, li.pógr,a- dades do OItavo ExerCIto ocu- LANEA é saber economizar •.
LlS e imp'rl'ssorn,s, subsHtuilllhl, ga· param l\fonte Romano, 5 kms.
1hf1'l'[lflJl1cnll', os scus Rn'leeps'sores: de Sesellla.
que dcixa'I'llln as oficinas rtlllno n

;lYentll'ra dos garimpos ]Jro<ligilos>ü� H.'undandO naviosdo sl'Tlào �oilfln'o. A "Fc)J-ha de 1'4

{lOifl'Z", que 'pe,r.tenlc'e a'aIS "Diúl'i.o:s japoneses
Associados", é o único j-ornal bra- Chung King, 18 (U. P,)silei]'() cOlllposbCl> e impresso 11l1Í-
('amNl.tl' por lllulhe-res. Informações chegadas aqui re-

_ •• v�lam que, no curso dum ata-
9S mil priSioneiros que dirigido pela aviação a

Londres, 18 (U. P.) - Fa- Amoy e Kemoy, os japoneses
lando perante os Comuns o se- tiveram vários de seus navios
cretário da Guerra Sir James

I a:,,fUndactos.
O bombardeio de

Grigg revelou que 95 mil pl'i- t('rminou o abandono dos por
sioneiros al,emães s'e enC011- ttllS citados por grande núme-
tru.m na Grã-Dr0tanhé1. 11:'0 de llGl.viús lllvônicos,

o tl'mlsaltH'tJl.tico espanhol "Caho
rle Bnella Espe.l·arnza" chegoll ao

Hio de .Tuneh'o, ('oln 77 pass:rgeir-Ol<;
e 47757 yolnmes cOl1ltendo ll'cidol�
e l'('lú"ios pI'o('edIClllites <la S.ui<::a,'"'

. 'I l' 1peles de cl()·elf1.n, pratana, )e,)I� as,

a!.l'iln·nH,s, dTogas c certa (jlHl,n,t:Id<l
<[,e dc' 11'071('S, alllêll(toa's e :rl'elãs pa
·na o XataL

Domingo, no RITZ, Teresa Wright
e Joseph Cotten �'{l SOMBRA DE

UMA DuVIDA,
.�._ w_wor.���

Declaro, por meio desta, ao Os tecidos da Loja das Ca-
comércio e ao público, em ge· semiras distinguem-se pela ori

ra�, <:Iue) a partir desta data.· ginal padronagem e pelos pre
deIxeI. de ser procurador dos lços excepcionais, Visite-a sem
herdeIrOS de Angelo Malaguar I compromisso, na rua Cons,
nera La Porta. encargo que me Mafra, 8-A,
fôra outorgado pelo sr. Miguel
Garibaldi Orofino Le Porta.
F'orianópolis, 12 de outubro

de 1944.

Declaração

Rio, 17 (A. N,) -_ Comuni-
cam de São Paulo que o diretor ros_. _

geral do DIP, major Amílcar Filmes sôbre a
Dutra de Meneses, continua resistência
sendo alvo alí de várias home� Washington, 18 (S. F.!.)
nage.ns e tem entrado em eOll� O Diretor cinematográfico .Ju-

.

tacto com os
. r�present�nte8 lien Duviviel' deClarou que o

da imprensa e rádJO l)an�eIran-lpúbliCo iria presenciar agora o
tes, O major Dutra ofereceu

i início de um verdadeiro ciclo
almôço aos jonna1istas paulis-

I de filmes sôbre a Resi�tência
tas, comparecendo as mais re-' Francesa.
presentativas figuras do jorna-
lismo local.

_ Em ROV8niemi
Estocolmo, 17;'d.-;;. P.} _.. O

Alto Comando p. d,mdé:; anil {:.:

I cia que as tr��' ()�lf.inland -4'.,,��'2>�
ocuparam r J.f 'IQvaniE' ,�\.

1_C!!;.::������ .:_--:'_.
=:

'

10 cenlen ário
A viuva Vaíga Neves e filnos profundámente ábala· de Cleme'nceau .0

dos com ,0 desaparecimento de seu. inesquecível chefe) con- Párís, 18 ('8. F. 1.) ��
fessem, públicamente, sinceros agradecimentos a tôdas as tenário de (':;lamenc4a <)JJ

p@ssôas que procuraram suavizar os seus padecimentos, comemoraç2'to fôra p�- -

conforta.ndo·o com suas visitas bem como. os que, por los alemães, em Set�e
ocasião de seu passamento, enviaram telegramas, cartões, 1941 foi ceI ebrado defi
corôas, e, especialmente. aos que acompanharam seus des Paris liber1cada ante ,as

pojas mortais. De maneira especialíssima, agradecem a delegações; de divers�a· I

dedicação dispensada pelo ilustre ê competente clínico dr. cões. Um batalhão �as.
Agripa de Castro Faria, que não poupou esforços pelo seu F'rancesa,<.3 do Intel'HOU
restabelecimento duran te o período da enfermidade as honra ,s de estilo.

S&·Feira., no RITZ. o sensacional
filme Nacional CAMINHO DO CÉU.
com Rosina Pagã. C.lso Guima·
rães, Eros Volúsia e Nilza Magra•• ,

LUIZ OROFINO
4 v.·I

Aguardem _
as novas inslillaçõe,e

A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmi54
(antigo varejo da Casa SJanfa R�t

I

I

Tót·uêo CAPILAR

:POR\XC'ELÊNC;,Á."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


