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Hitler condenou à morte todo o povo alem'o �t�:'1,
,

A firme resposta do Quartel General aliado à �rde� do ,aranói,co j
.,' , -,

PARIS, 18 (U. P. Especial) -- Em decreto hoje dlvulzado lação do governo nllhtar na Alemalnha. Imclalmell,te r'e-"01
, "', A

l' d d
� <> ve'<

Hitler condenou à morte todo o povo alemão. Reconhecendo em todos os distritos do Reich, que poderão valer-se da expe- ram _?s governos a la _OS aplicar a pena e morte- a todos o

}lutoll1àticamente que seus exércitos são impotentes para. con- riência de cenas ínstttuíçôes bem treinadas, como as unidades alemaes que se. orgalllZal'el11 em guernlha�. Definindo' clara�"
ter a in vasão do solo pátrio, o Fuehrer, em documento que pas- das tropas de assalto do Partido Nazista e da Juventude Hitle- mente o caso, flCOl� estabelecida a pena capttal como o castiO'o
sará à hist.ória, arregimentou todo o povo alemão, em unida- rista. Para superintender a instrução de tiro e da técnica mo- de qualquer .tent3:_tIva de PerWrbaça? do avanço aliado, no i�
des. d� choque. Dispondo sôbr� a orgauízação dessas fôrças de torizada, foram designados o chefe do comando das tropas de terior do .ReAlCh: ESS; re.giUle deixara de vlg�r�r, logo que ces

l'eslstellCIa, o l?aranOIC? �e VIe�a entregou ao povo a ínsama assalto Scbppmalln e o chefe de grupo Krauss, O comando ge- sal' � !'eslstencl?- ?r",amzada, com o exte.rmll�lo do nazismo e

tarefa ele repelir os exércitos aliados. O decreto em questão é ral dessas unidades será exercido por Hírnmler. o soturno che- a prrsao .elos _cnnunosos de guerra. DepOIS dISSO, as potência,s
lll'ececiido de rápido balanço da situação, dizendo Hitler que, fe da Gestapo, cabendo ao "reichs-Ieiter Bonnemann, em no- aliadas flxa:ao as zonas alelnãs para a respeotiva ocupação e

mais urna vez, a Alemanha se encontra só, para enfrentar seus me ele Hitler, a orientação política. Todos os membros do exér- administraç3Jo. ? ge.ner�l Bolmes, alco funcionário do Supre_
inimigos. Tentando convencer o povo alemão para êste supre- cito interno recem-criado, quando em ação, ficarão sujeitos à mo Comando Aliado, adIantou alguns pormenores do metieulo-
1110 sacrifício, e não podendo n_:ais acenar-lhe com a vitória, disciplina militar, isto é, serão tratados C01110 soldados, de acôr- so plano, como os �isPC:sitiyos c�ncelal?do n�unerosas leis 0111

Hitler prol11:te, em. cOl1lpe�sa.çao, "uma paz acertada" se a do com as leis militares. Como que respondendo ao decreto de que assenta a orga,lllzaçao do naz�smo, ll1�IUSIVe a lei racial de
Alemanha nao se deixar aniquilar. Para esta guerra sem quar- Hitler, o Supremo Q G. Aliado divulgou hoje antro documento Nüremberg. T�mbem a confiscaçao ele t0;Ias as propriedades
tel, Hitler convocou to�os os homens alemães. aptos fisica- ele não menor valor histórico: o plano completo para a insta- fundos e arquivos d_o PartidO Nazista esta prevista no impor�
monte, para aquelas unidades de choque, que serão armadas tante documento aliado .

. ..__.-

Posição evacuada
Londres, 19 (U. P.) -_ O

conhecido IcomenltarÍstta von
I Tammer (da agência DNB ad
mitiu a evacuação do Vírbal
l iu, importante entroncamento
ferroviário no chamado tríân
gula de Sulwalki, pouco dis
tante (la fronteira da Prússia
Oriental. Disse Hammer que
os russos estenderam sua oten-

Em São Paulo
São Paulo, 18 (A. N.) -- Os

três dias de permanência do

major Amilcar Dutra de Mene

zes nesta capital, foram marca

dos por expressivas manifesta

ções de aprêço e símpátía que
os meios [ornalistícos e radio
fônicos de São Paulo, tributa
ram ao Diretor Geral do Dip.
A acolhida brilhante que está
sendo dispensada a sua senho

ria, é bem uma prova das no

vas e eficientes diretrizes que I

�e�e�jort!�i�:�'icPoutrrm��'i��;l'--'- '-'��:--x�-�----'-I'--" florlanÓpolls-Quinta.feira, 19 de- Outubro -de 1944------ --I-·-H-.-9-2-26-'--"àquele Departamento.
.._--._-�,_._�---_.•.---_._------- ---

A situação húngara alarma os nazistas

Proprietário e Diretor-rerellte � ALTINO FLORES síva ao largo daquela frontei
ra, atacando a linha tortítí
cada alemã. Essa evacuação
'pode significar que já foi rom
pida essa linha .

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

em que se sente o novo gOVêl'110 húngaro". As mesmas fontes

a('rescentaram que" a falta de apôio ao novo govêrno fica eví

rlenciada, também, pelo tato de que a rádio -de Budapeste, dírt

gída pelos alemães, tivesse con vi-dado vários funcionál'ios a

apresentarem-se em seus postoB, como de costume, o que quer

rlizer que tais pessoas não C'omparecel"am às repartições 1'8S

vectivas, dt'sel'tamdo, assim, de seus postos e, conseqüentemen
te, J1ef.;'a.n(to-Rf' a servil' ao novo govêrno",

MADRí, 19 (U. P.) ...." A SITUAÇÃO HúNGARA {:AUSA }'ORTES DôRES DE tAl1EÇA AOS DIRIGENTES NAZISTAS. INFORMAÇõES RECEBIDAS EM
MADRI DIZEM QUE O AtTO COMANDO ALEMÃO SE MOSTRA MUITO AtARlVIADO COM A PERSPECTIVA DE TER QUE RETIRAR TODAS AS

SUAS FORÇAS DA HUNGRIA. A PERDA DE BELGRADO, O PERICO IMINENTE QUE CORRE BIJ.DAPESTE E A CISÃO NO EXÉRCITO HúNGARO
NÃO JUSTIF'ICARIAM O SACRIFíCIO DE MAIS SOLDADOS ALEMÃES, DIZ-SE. MAS} POR OUTRO LADO, TEME-SE QUE, COM O ABANDONO DA

HUNGRIA, DENTRO DE POUCO TEMPO VIENA FICARIA AMEAÇADA DE LÉSTE E DO SUL.
f'· .....-------·--·-··----·�" ._._-.--

O novo govêrno da Húngria A guerra da �u�opa nã? acabará D!oS��191�d!) e ��'��!te:J�t!�ali�!P!!}
DlijRNA, 10 (U. P.) - Fontes diplomáticas húngaras, cou- antes da prOXlma prImavera Inova arremetida pelos Balcãs I co, até os Cárpatos, a situa-

trárlas ao novo govêrno, expressaram que a poslçâ o elo govêr- LONDRES, IH (U. P.) -- - O deputado norte-americano' centrais, o Quarto Exército cão torna-se cada vez mais ne-

no pro-nazismo, ele Budapeste, t' multo débil, como o c1t'11l011R- Comptou, que acaba de fazer uma viagem pelo "f'ront ", chegou! ucraniano precipitou-se sôbre gra para os alemães. O próprio
tram as medidas contraditórias tomadas nas últimas 24 horas, a uma base aérea inglesa, onde fez interessantes declarações' a Checoeslováquia, numa fren-' _

itt
sôbre o que viu e ouviu. Transmitindo a opinião de altos che-I te de 275 kms. Em ordem do comentarista alemão Di mar,

"O fato de que o chamado govêrno Salasy, depois de atacar o fes aliados, disse o deputado Coml}ion que são remotas as pos- dia, dirigida ao general Pe- porta-voz do alto comando, re

n)mirau te Horthy, se veja agora obrigado a emir ir uma procla- si.bi1idrud�s de que" a guerra n� Europa termine antes ela pró- i trov, Stali� acresce�t9u." que
conhece agora que os russos

mação atribuida ao regente, na qual se diz que o perlido de ar- xrma prrmavera. Isto so sera possível - acrescentou - se f a penetração em territórío che- dispõem do poderio necessário

,

1 Ieto I 1 t houver mílaare no problema dos abastecimentos". A ])I'OPO'SI'-rco atíngíu uma prof'undídade para atacar qualquer setor do
111 iR!ício não tem fundamento, e prova {O comp eto ISO 30111e11 o �

to; citou o general Patton, que, reteríndo-se à marcha das ope- de 20 a 50 kms., ao longo da- léste, no momento em que o

rações, considerou-se amplamente satisfatórias, estando o Ter," quela frente. Para irromper queiram. E, quanto ao front

ceíro Exército muito além dos cálculos previstos. "Sõmemta o nesse terreno, tiveram os rus- ocidenta� o _ton: da propaga�
agudo problema dos abastecimentos não 110S apresenta o mes- sos de transpor o cimo dos Cár- da alema .nao_ e menos

. a�aI
mo", rematou Patton. "Depois de falar com o comandante do patos, apoderando-se em se- mante, pOIS nao pode mais ilu

terc.ei�o exér,ci�o - pross_:guiu o ?eputado CO:11pton - ehe- guida ,.de nUl_llerosos desfiladei- i �i� a frente intern�, vendo-se

guel a con.c1usao de que ele podena ter conqmstado Metz o '1'OS. Cmco cIdades checoeslo- forçada a reconhecer que a pa

avançado pelo Reno, se não fossem as dificuldades do abaste. vaquia, entre elas Jasina, fo- ralisação do avanço ali�do,
cimento"'.

ram ocupadas, além de nume-I n�s m�ral�as da linh:a SIeg-
.._--�---

L
rosas localidades. Em toda a fned, e COIsa passageIra.

----- Dois gove�nos Ig:!:��n�s I Para o Chi-te Matemática.

na Hungria fecultativa
.. Rio, 18 (A. N.) - o govêrno Buenos Aires, 18 CU. P.) Rio, 19 (E.) - Secundanrlo

C'llllllg King, l�j (U. P.) Moscou, 19 (U. P.) - A rá- do Estado de São Paulo dispõe O cardial Copello efetuou on- um memorial, que foi dirigido

Jl1fOJ."ma�se que as duas COIU-!id�O
de Moscouafirma 9-ue o �o- ainda de 300 aparelhos a gaso- tem solenemente a bênção da ao ministro da Educação, uma

nas japonesas, que l'ecente- verno de Morthy funCIOna alll- gênio e resolveu vendê-los ao imagem da virgem de Lllja,n. comissão de alunos do Rio de
mcme receberam reforços a Ida. O regime. de Sálasy �eIJa si- público para facilitara tremen- a qual será levada para o Chi- Janeiro esteve com aquele ti

sudHste da província de Ka-Ido �stabelecldo em poslçao. ao do probllema do tráfego. O pre- le, anele oc�pará lugar de h011- tular, interessando-se para que
wangsi, a uns 250 kms. a sul governo legal, havendo, aSSIm, ço fixado é de 1.500 cruzei-' ra na igreJa construida, no a matemática fosse considera
Kweilen, começaram novo as- neste,mo�ento, dois governos ros, considerado extraordina-l país irmão, pe�a cooperação da facultativa no curso clássi-
salto contra as posições cbine- na HungrIa. riamente barato, pois que os de ambas as naçoes. co. O ministro Gustavo Capa-
sas 25 kms. a noroeste de Ping-

.

I particulares estão vendendo à IV - nema ouviu atentamente as

nam. Outras fôrças japonesas Na Holanda Irazão
de 9, 10 e 15 mil cruzei- ao .ens_arralar razões dos interessados, prome-

tentam flanquear KweileJl pe- ros. Mas os candidatos à com- os a emaes tendo estuda-las e resolve-las
10 norte, combatendo-se na zo- Londres, 18 (U. P.) - Ao ca- pra são inúmeros. Sobem a mi- Moscou" 1� (U. P.) .- O se· ,convenientemente.
na de Tauldang, 32 kms. antes bo duma batalha que durou lhares. Estudou o govêrno uma gundo ,exerclto ucramano es- �......._••w.w_...,..........w&w._...w.w..............w....&w.v.

das bases norte-amer.kanas de seis dias, os in�ante? br�tâni- fórmula para não descontentar �abelecel! .sólid� frente. de 15 A qUI-uta fe,-ra
8viação. onde, segundo parece cos ocuparam, a mela nOIte, a ninguem. Daí, estabelecer ° Kms. proxlmo .a fronteH� me..

_

os chineses contiveram o avan- localidade de Ven-Raij, na !l0- sorteio. Os gasogênios vão en- ridional da Checoeslov1_,uia,' �ao Paulo, 19 (A. N.)
.

�

ço japonês. landa. Expulsando os alemaes, traI' numa loteria. num ponto donde os russos es· MaIS uma vez teremos OpOltU-
-

literalmente, à ponta de baio- tão a apenas 1 kms. e me�o da nidade de admirar o elevado

Em Aachen neta, os soldados aliados avan- Jornu.·s fechados fron.teira, pr<:nto� para � �n- gráu de pro�res.so atingido pe-

çaram algumas centenas de vestIda em dl1'eçao norte laflr la nossa Industna, com a an::l.Os-
. Imetros além de Ven-Raij, dei- .

. . A, de engarrafar os alemães. tra oficial dêste �no orgam�a-
1..011<11es, 18 (U. P.) - Em xando dentro da localidade al- Buenos All�S,.1.9 - O gove�- """'""""w_......._...._-__".....-_..... - ............... da pela Federaçao das Indus-

.-\achfm. continuall1 os comb:':i- guns bolsões inimigos, que es- �o fe�h{)u d�fImhvamente .�Ols Sr. Pap�ndréou -trias e Centro das Industriais
teS de ea,sa em casa, ao l1leRmO tão sendo liquidados. Também Jorna�s. do EIXO. �m comun�ca- I(� do Estado de São Paulo, sob o

t.empo que prosseguem as ope- no bolsão do Escalda se regis-
do ofIcIal_ a�!-InClOU que o JO�- Lond.res, 18 (U., �.) - s�- patrocínio do Ministério do

rações <1e limpeza na linha tram novos progressos aliádos,
nal �,Iema? ,

Des�scl_le L�, Zel- gundo l�for�na a .r�dlO du Cal- Trabalho ,e oficia1izado-pele-g-G_"--�
Siegfried, a nordeste da eida- tendo sido ocupada Ijzen-Di- t�ng ; � J.0r,�al Itallano Mat- 1'0, o prllnel�'o mllllstro �l'ego, vêrno da União e do Estado: -

oe jek
tInO d ItalIa foram fechados, sr, PapandrE'on, chE'!!OU esta

a Q
.

t F' N' 1 de I. .

por fazerem propaganda dos manhã ao Pireu viaj'indo 110 d' tUl? a elr� aCBlOna En-
reO'imes de' países com q'

.

't
A 'd d

us nas, na Agua ranca. s-

SUI·el·los a' pena de morte a Argentina rompeu re��çõ���S gn::glO capI anea a esq;la ra
sa exposição, q�e,tem atraído,

_______________a_,__________ todos os anos, Inumeros foras-

At't
·

d ,
teiros a 'esta capital, será inau

.RIO, 19 CA: N.) - O procurador do Tl.'ibunal de Seguran�a e os es rOpla 'OS gurada no próximo dia sete de
NaCIOnal, sr. Gll.berto de Andrada, a.presentou longadenuncIa' • novembro.
em 1� fôlhas ru:ctilo�rafadas, .a�alisando detalhadamente. a PARiS, 19 CU. P.) - Homens mais ou menos estrop"ados "... __..&w&...,.&,. & ._,.&,.& &� w_

at.u�çao do alemao W��h.elm Hell'leh ,Koffe e do preto de naclO- estão sendo utilizados para guarnecer os fortes e fortins. uem Gozaindo férias
nalldade holandesa ""lham Marcus Bearn, presos pela polícia ". l' , . .,. em Madri
do Estado do Rio como espiões. A denúncia do proéurador Gil"

() re ata e um O,fl?lal no�te:amerlcano, cUJas forças ocup ram
Lisboa, 18 (U. P.) _ O pri-

berto ele Andrade, pel,a gravidade que eincerra o importan.te recen.temente vanas pO�llçoes da linha Siegfried. Relat' êle meiro secretário da embaixada
proceSi5O, não pode ser divulgada na Íl1tegra, por serem secre- que entre os pI'esos figUl'ava um soldado com um braço d ma- brasileira assumiu temporà
tos muitos do� assuntos ve_rsados inte,res�al1do diretamente a deira e um oficial duma vista, Qurunto a êste digno repr sen- riamente a direção dos negó�
segurança naCIOnal. ConclUIndo a denuncia, O procurador Gil- tantê dos "J'ul'l.kel's"pl'ussianos trazia no peito uma f.a· , cios da mencionada embaixa-
b -t d AJ d'ad lT di'

,IX , em
eI o e n 1 e qu:a I lcon os acusa os ncursos nos artlgos que se lia" textuahnente: "ltste oficial deve ser d I d da, durante as férias do res-

21 e 23 do decreto-leI n. 4.766, de 10 de outubro de 1942, sujei- ,. "

escu pa ,ca- pectivo titular, João Neves da
tos à pena de morte no gráll máximo e a de reclusão por 20 so dOlxe de saudar um sllperlO�" :m cego duma vista e nã en- Fontoura, que pretende gozá."
anos no' �rá,1) l;p.ítÜlll,O, xerga bem com a Qutra!"

" ; _, ,
. las em Madd.

-

o regresso do
general Dutra
Rio, u, (A. N.) - Prosse�

guem animarloR O'S preparati"
vos para. a l'ecepç.ão (lo genel'al
Gaspar Dut.ra. A convite 00

presiden te da Associação Bra

sileira de Imprensa, sua dire

toria comparecerá incorpora
da, num testemUlnho de solida
riedade pelo papel que nossO

exército está desempenhando
neste momeT1to, que é dos mais
yjyOS dp história br,asileira.

Desejando dar a essa homenit

gem a extensão e relêvo que
ela merece. o presidente da
ABl està convidando também
tôda a classe jornalista para
val'ticipar na recepção ao mi
nistro da Guerra.

Novo assello
nip6nico

,

luta em Belgrado
'�.M:OSCOu,

19 (u. P.) - Fôl'
soviéticas estão concentra-

.� s nas fronteiras norte e sul

\.�.coeslováq:lia Oriental e
.

\.� pasagem em encarniça
C�ta nas ruas de Belgrado

am cnn:: ,p_werosas for
s de avmça.�

,as defesas

s na Prússia Oriental. A
a capital ;ligoeslava es

lO travadi de forma de
'1\ O� alemães se pro
�" barricadas e as

:ército russo têm
nho, casa por ca
!s encheram a d
ias de campanha
.i-aéreos. Depois
desalojados da
viária, próxima
izinha ao Danú
passaram a lu
da cidade,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

An(� Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avu lso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano
Semestre
Trimpstre

Cr$ 80,00
Cr$ 45,00
Cr$ 25,00

Anúncios mediante eontráto.

()� or inina ís, mesmo não publi
(,:l�I()s, niio sedo devolvidos.

A (jircç:1o nâo se responsabiliza
J>f'los (,"IH'ritos emitidos nos

artigos assinados
'------

Ligações aéreas
na Franca
París, 18 (8. F. I.; ""_ Várias

ligações aéreas já estão sendo
atualmente asseguradas sema
nalmente entre Paris. Marse
lha, Toulouse e Limoges. Servi
ços semelhantes serão igual
mente estabelecidos com ou

tl:as ,grandes cidades da pro
vincia.
------------------

_�-...;.--------_��ADO.;;..Qulnta.felraJ 19 de Outubro de '944
� �--.

A CA� A
mudou-se para
LADO

A

MIICELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA IIOSCAR LIMAI')

II
I
II

. I

Declaracão
,

Declaro, por meio desta, ao

comércio e ao público, em ge
ral, que, a partir desta data,
deixei de ser procurador dos
herdeiros de Angelo Malaguar

��;: �ato�����' ;;l�a:�� ��g:e� festa de N. Ss llnstitnto dos Advogados de S. Catarina
Garibaldi Orofino Ló' Porta, do Rosárl·o I

, Florianópolis, 12 de outubro . .

I :'Va. qualidade de delegado especiel , n.es�e Estado, do

de 1944. De ordem da Mesa )>.dn1l11ls-1 Irietituto da Ordem dos Advogados Btasileiroe, tenho o

LUIZ OROFINO tratrva desta Irmandade con- prazer de convidar a todos os doutores e bachareis em

4 v .2 I vido aos nossos Irmãs e de- I
direito, que exerçam ou tenham exercido a advocacia,

-_.......Y"J......_.......__.......�_""""""..... mais fit"-j., para asststirern às I residentes neste Estado, a reunirem·se no dia 23 do cor,

Conlra a vida
I festividades

em louvor da 110S- rente, às �l horas, na S_ala dos Advogados, do Tribunal

de Gcebbels

j
sa padroeira, Nossa Senhora do de Apelaçao, para o iim de resolverem a respeito da

., Rosário, que se realizarão em re-organização do Instituto dos Advogados de S, Catarina.

!;ov.a. York, (VIa 0Hea) -

sua Igreja e que constarão de: Florianópolis, I7 de outubro de,l944,
A !3ntIsh Broadcasttng Corpo- dias 13 a 21 de outubro __ FULVIO ADUCCI
ration" anunCIOU qUE' .se verif'í- �_.-_-......w_...- ............,..,.._..................

novenas às 19,30 horas;
cou hoje uma tentativa do as- dia 22 de outubro (domingo) r dsassinato contra a vida elo pri- _ missa às 6,30 horas, com co- .Lmprega O
meiro ministro da Hungria, co- 111111'lha-o 2...eral dos Irmãos e P d1 1 Vit

C'
- - recíso-se de um, o sexo masculino, de 14 a 16 anos

rone genera 1 ez Gaza La- den1à;� fiéis; às 9 horas, missa dkotos, e a agência russa "Tass" e idade, que tenha bôa caligrafia e alguma pzci-
.

f
. solene, cantada e com prega- trcu de datilografia. E' escusado apresentar-se, nãoIII armou que tamocm houve cão ao Evangelho " às 16,30

um atentado contra.. a vida do - estando em ccndíções.
..

t d horas, procissão. Informações na redação do «O ESTADO», �mims 1'0 a Propaganda alemã, A Mesa Ariminístratlva des-
Joseph Goebbels. A transmis- de já agradece a todos os quesão da B. B. C. foi captada nes-

comparecerem a êsses atos ctt>
ta cidade pela "United Press", nossa Religião.enquanto a notícia da agência Consistório em Florianópo-"Tass" foi ouvida pela Comis- lís, 10 de outubro de 1944.
são Federal de Comunicações. Sebastião Canuto RosaA referida notícia acrescentava 1o secretário
que, segundo rumores que dr ..

culam em Berlim, Goebbels 1'8- ._�

gressou à capital alemã, de- MACHADO & (lA.
pois do atentado contra sua vi
da efetuado eln uma cidade da
Renania.

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A.

(;hegaram
Os novos e já conhecidos

medicamentos de grande su

eesso n,o combate da Malaria.

Sczorina, em gotas - TabJe
)[aIaria, pastilhas. - Os mais
enérgicos remédios no comba
te da Malária sezões, impalu
dismo e tôdas as febres inter
mitentes. T,ratamento comple
to. Beneficia os órgãos afeta
dos: Baço e fig'ado sem produ
zir intoxicação.
Sanaopil - O grande remé

dio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
presença df> qnquilóstomos e

verminose no intestilno, os

quais produzem anemia, caque
xia, perturbações intestinais,
palidez, inchações e gostos
pervertidos. Produz sangue no

vo e vigoroso, dando ânimo
para o trabalho e alegria na

vida.
Prisão de ventre � Não use

mais purgantes. 'l'rate�se com

Tablelaxo, pequenas pastilhas
que hen,efidam o estômago, in
testino e figado.
Nas Farmácias e Drogarias

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

de pedidos, .preços 'e condições
de vendas com desconto à vis
ta e a prazo, escrever para
CAbç� p�lSta[ ISS, Florianópolis, .

(A O
a

DA
.-----_----
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A epopéia da divisão perdida
Londres, outubro, para este tante das pontes. Infelizmen

jornal - O comentarista Ale- te a primeira das tarefas não
xander Cltfford, do "Daíly póde ser concluída. Dominados
Mail", desta Capital, expressa por fôrças esmagadoras e prt-
o ponto de vista da imprensa vados de receber reforços e

londrina sôbre a épica luta de munições, os paraquedistas e

Arnhem, ao escrever: "Deveis as fôrças aéro-transportadas
pensar nesse episódio de Ar- acabaram por perder as pou-
nhem como uma parte da gran- teso Conseguiram, contudo, um
de investida aliada sôbre a Ho- êx.ito magnifico Ina sua segun-
landa. Com efeito. não s'e tra- da tarefa. Foi aí que o sacrifl
tou de um episódio isolado, cio foi amplamente recompen
Era a extremi.dade mais afas- sado. Não será exagêro afir
tada do vasto tapete de tropas mar em si aqueles reforços
aéro-transportadas que naque- alemães hOl.lYeSSem podido

�
la área foi colocada afim de abrir ('amllnho teriam prova-I

'.

que as tropas terrestres pudes- velmellte perdido as pontes d01
sem avançar, e por eonseguin- Nijmegen além da's pontes de Ite a. sua situação sempre foi Arnhem. Mas as tropas que'
das mais peri.gosas. Era dupla defen.diam estas últimas lhe �p enas "'om pequenos d fel-to )a sua tarefa. Primeiro tinham barraram'o caminho. Dessarte, U. \J e . s por
de manter as pontes até que as embora tenhamos perdido o

nossas fôrças alcançassem a conüôle das pon'te,s de traves- Pre"'os Excepcional-Bregião, impedindo por todos os I sia de Arnhem, logramos esta- V
meios que o inimigo as

.

des- I bilizar as nossas posições' nas n O
truisse. Ademais, tinham de fa- de SOlllveghe Grave e Nijmen. 8ARftlILHO' G U'aRftCYzer face a reforços de élite que Considerando a operação 110

.

« »
o inimigo estava tenbando e.11- seu conjunto, rreio não estar

.

"

viar para o sul afim de repelir errado ao afirmar que o 110SS0

'1' TRAJANO, toas fôrças aliadas que se ha- êxito foi de 80 �(. Seja conio K
viam estahelecido em Nijme- fôr, tratou-se de um risco que
gen - de tôdas a mais impor- valeu bem a pena ser tomádo".

"_l1li1'_ r'"
�-.'-- ----.---------,._-

------------,-�---.- .

_._..-..........._--._.�--�----r'".-,-------.-'"'l---.-:----"-.- ..:::-

Vários soldados b: as ileiros ouvem atentamente o inst- utor que lhes está ex

plicando o funcionamento do novo fuzil .. Spr ingfre ld» , (Fó t o da In te r-Americana ).

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

para escriJório

Dr, H. 6 S. ['iedlna Farm. Narhal A:ve:; da Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Exorries .�nátomo·p(ltoiógic08.
D,agnóstic" precoce do g. alTide'l:,
Sôro- diag"óstic08
Hematologia
Copr-c loq iu .

Bacteriologia
A uta'lacinoi!.
Ultrc rnic roacop io
Ouírníco sc n q u in en .

An(Hisea de u r i nn .

A.gências e Representações em Geral
Matriz: Florian6po)is
Rua Jono Pinto, n. S
Caixa PalitaI, 37
Filial: Cl'escíúma

RuOj Floriano feixoto, s/n (Edil.
Pr6phol, Telegramas: "PRIMUS"
Agen e. n08 principai. município.

do Estado

Serv iço de transfusão de sangue. VaGinação anti dHt{,tico
(CRUPE) com pr óvo de Sch ick ,

Análises qu irriico s ele: Farinhas, bebidas, café, mel. <Íguas potá
veis e para usos industriais (fecu\orioSi. ce"vejacinilJ.

t' .......

I
I
J

TE JUIZO
.

C r I I ,.:," '! JI F I L ;j ',_ ...../ I , \,.

US'. O r-o.

PULAR PREPAHAOO

A tllFlLI;:' ATACA lUDU O OHGANISMO
O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago. I)P
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, ,DôreS
nos OSS08, Reumatismo, Ce guelra, Qut'ou do Cu-

belo. Anemia e Abôrtos,
'

lnotensívo ao organi-mo. Agradavel .

como um Iícôr
O ELIXIR 914 està aprova o pelo D.N.S,P. como
auxihar no tratamento da Sifilis e Reumatismo

da ruesma Origem
.

Fl'\LAM CELEBKIDADES. MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXlR I A compostçâo e o sabor li·
·914. devo dizer-lhe!': sempre grlldllve! do ELIXIR c!:Il4, re

que' o tenho empregado, em cornencam-no como arma de
os. caSOR de, iadleação .ape«- facíl manejo para o públlco
prlad»

. (S�ftllS �'m vartas de ,U') combate â slflli", qualtoa
sua ... manlíestaçõee] 08 re"'ul· I de' que Irequenternente a
lados têm sido' slltlsfato7iOS, I nroveíto no Ambulatorto <Iii
pois são tauldos e duraveis., Maternidade de Santa MarIa.

Dr. Washington Ferreira Pires, Dr. Silvestre Passu,

I

._--------'---'----------

FARMACIA ESPER'ANÇA
do Farmllcêutko NILO LA tTS'

.

. HOJe • a.lIlIUI.hA IICr. • ._ pretértda
.,.,_.. .aClfo.AII! • iIIIrtl"aJl.CelrllAl - UomeoPIlUaa - PertcaartM

4rtlcoe 4e oo",aOOa.
.

Qar__ A exata Obltel'l'Dcl. ao �t1drle .Noa.

P(,V(_) AMI(;()!
6.000 pares de

•

melas

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com rico! ê modernos padrões,
LÃS, próprias para vestídos fi Câs",cos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém�che9ados das melh�re$ fábrica s
do país.

.
. y-t;,h'o.... ,,,•...�" ,'"

.,�f��··;,..;�,1:··i1t�"';lf�11����f::�
.

ri;":" •. ;....

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.!�.�a SO���.I <�,!��;1;::d:: d.e
!"> llena neredltados Junt.o ao

Q._H. do Quinto Exéreíto são
lUUluciosos nas notíelas que
trullsmit(>1ll para. o Brasil,
c, seguramente, para todos
Os paiÍses, sõbre a presença
dos sohladus fIas iôrcas ex.

pefli<'ionárias brasileiras, em,
OI�el'llções no setor da Itália.
E tais notícias, tõdas elas,
tanto quauto informam sôo
hl'e a sua bravura, nas linhas
fIe eomhate, relatam, ('Olll

('xpt'f'ssho eoloríd o. o exce

lente estado de espírito do II
nosso soldado, o seu sadío I(' cuntagíaute bom humor,
() que, íultudívelmeute. cons
tituiu flltor importante 1)Í1l'U I(l. estabelecimento do magní
tIco clíma de camaradugem
em flue vivem brusíletros,
ing'Ieses (>, americanos, no

seu acampamento guerreiro. IIndlrerentes ao l)cl'igo que
lhes ficll vlslnho, na reta

g'lUlrda das linhas de fogo, I1I0S momentos de descanso,
os nossos soldadns formam IIos mais alegres grupos e,
com orquestras ímporvíza
das, às quais 'não faltam (I

violão seresteiro e o tambo-
A �enina Dalva Bernardes f02 rim flue marca fi earlêneín

anal hoje. dos sambas, entoam as nos-

Nelta data passa o nata!íoio da
sas canções dolentes, as em- I

menina Jane Protes Fcroco. boladas sert-anejas, O samba

canção, as murchas earna

valeseas 011 as éndíabradas
batucadas, de tão caracte
rístíca feicão hmsílelrn. As
últimas notíeías, que a imo

Decorre hoje o aniversário do sr, prensa local tem dlvulgndo,
Cantídio Morais, comerciário, referem-se à chcguda dfl

Hoje faa cries o menino Horníl- lima esquúdrflhu da FAB uo

ton Gevaerd, teatro da Iuta, pura operar
em harmonia com us fôrças

Festeja hoje sua data o.nlvarsd- ao general Jlascarenhas de
ria Cl .rita. Rute Gornas.. -'Iorais. Logo em contacto

com os jorllalistns, tanto os

oficiais como os soldados
manlfestnram (I seu íneon
tilIo tlesejo de entrar em

comhaÍ{\. :lUas, enqunnto ês·
se desejado momento não

(�hegnr, 'os hra,yos soMados
(lo nr, para éonso)ar a sn,'i1·
,ia(le dn 11áh'ia, org'auizam
())"quüstras e illlln·ovizam
festas, com (lansas tipica
mente llossas, lllarcadns de
ritmo da "jardineira" da
"A_mélia" e de talltu ou

tras mÍlsÍcas, que constituÍ.
rum verdatleirll "coquelu
che" {le recentes carnavais
('uriocas. 'Assim, relata unía
iUlormacão de CiYit.t.n Vec·
chia, (Iando conta l1a, pre
sen�a, nns proximidades, do
cOllting'eut.e da. FAB. Dan.
saJl(Io e di-vertindo-se ao

som da. nossa lllÍlsica, satu
rados IIe tão exuherante jo.
'rialidade, não tal'darll quo
êsses br81'OS estejam escre

vendo I1S mais belas. pag'}
nas de heroismo, fazendo
cOlnergir parn o BrasiJ a

illlmil'ação dos grau(les che
fes milItares, como já acon·

teceu em l'elacão aos ca.ma·

rallas qUH 08 "I)l'ecf':tIerem e

fj ne se :o;agraram heróis. num
Ilos setores (la ramosa linha
(�ótica,'\ (A. :N.)

Pedido ao
\ Campanha de

Rua Vítor Meireles 28

DEPOSITO DENTARIO coloca(ão lamiiiar
Diàriamente

d.
as 14 à� 18 e

IMAS E T T I I
das 19 às 22 horas.

\\!lra O Museu
Viitória, 1S cm,) � Obteve o

rII RUA SEMINARIO. 131 -- 135 maIS ruidoso êXLto a éampa�
------------.;.....:

lHo, 17 (A. N,) ,.� Novas e
RUA MARCONI, 44 S. PAULO i nha de Colocação F1amiliar,

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

;�<�::2����tõfris�g���, ��J�:' .._q_uo_en_v_iQ_r_á_l_i,,_tQ_d_o_p_re_ç_os_'....! '{::líf���,S��!i'�e���a�l�:êg��ian� 1-6·--r-a'-o"'·'d·'llliellli._mllliCsfIlI-·o-n-c-u-r·s-o-- S ftPON ft'CEU RIO IUM.Qqf qo ieSldente q-et�llo Var- Submar ino sueCO ças internadas 110S asil:üs, para

g� o prrporando ,aSSIm Sua que as 1l1esmas gozem do COll�

i �(!�l]c( ia ao acervo daquela �,stocolmo, (Via Aérea) fôrto de um lar, durante as 00-

l'epart��lio preciosos objetos, Em fms de Junho, pl'ocedeu- memorações da Semana da

delltl/" s quais, um quadro a se a entrega de um novo sub- Criança, "188. de Produtos
Óleo' � tUtoria do pintor Ray- marino de costa à Armada

U 1ft.

�Ond
{ R. Neilson, represen- Suéca, o "U 6", construido no

tandr risita do chefe do go- estaleiro de Kockum, em Mal-

t§.� qatal, em janeiro de mo. O "U 6" é a .sexta unidade I
.. \do da estada, ali, do que se termina, de uma série

'Roosevelt. Comple- de submarinos costeiros de um
I

1 oferta um distín- novo tipo, com um desloca
lalte comemorativo mento de 370 toneladas. As
reunião pan-ame- primeiras unidades foram en

onsulta sôbre geo- tregues em 1942. Estão sendo'

tografia, um dis- terminados três outros subma
malte e ouro ofere- rinos deste tipo.
lécimo congresso
geografia, uma

prata da Federa
deirantes do Bra-

AN IVERSARIOS
Entre os alegrias dali que lhe

Ião caros, festeja hoje seu dia na

talício o no.so conterrâneo sr.

João Alcântara da Cunha, descen
dente de uma família que se dia.

tinguiu pela honradez e pelo �rQ
bolho, e irmão do general, Ohm

pio Falconieri da Cunha. ha poucos

dias chegado à frente da guerra

europeia como comandante (le

uma secção das nossas Fôrças Ex

pedicionárias. O aniversariante,
na chefia da nossa D.R.C:!'., tem
sido um funcionário cqmpetente ,

2el090. sabendo harmonizar os ri·

gores regulamenta�e8 com os mai�
respeitaveis sentimentos de cordia

lidade, motivo por que goza de
inconcUS!la estima da parte de to.

dali os seus subordinados, que se

rejubilam à passagem da data de
hoje,

Faz anos hoje a menina Nair
Teresinha. filha de SI'. Lindolfo
Soulla, alto funcionário da I,O,E.

o sr, Osmar Cunha. ativo fun

donário. do Banco do Brasil, faz
atlas hoje, INesta da ta ocorre o natalício da
sra, Ortdina Pinto da Luz.

Decorre hoje o aniversário da sr

Nilo Noceti, representante comer�
cial.

O menino Inami, filho do sr,
Inamá Pinto, do Estação de Rá
dio da Empresa Aérea Cruzeiro
do Sul, faz anos hoje.

Se não chover..•
Belo Horizonte, (Pelo cor

reio) - Os bondes de Belo Ho-
" rizonte, estão ameaçados de pa

ralização, se até o fim deste
mês não chover. Os efeitos da

prolongada seca estão se fazen

do sentir cada vez mais graves
em todo o Estado, aumend-mdo
em várias regiões o índice de

mortalidade dos rebanhos, em

consequência da rarefação dos

campos. Por outro lado, os

cursos dagua diminuem sensi
velmente de volume, reduzindo

• a capacidade de fornecimento
de energia elétrica por parte
das usinas hidro-elétricas. A

empresa que atende às neccsS!

dades de Belo Horizonte, fez

novos apelos à população para
que faça economia, poi,;_; há a

ameaça de paralizaç3.o quase
completa do tráfego de bondes,
caso não chova até o fim de
outubro,

GRATIS' peçet este livro
��- . __
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tHYIE UM tRUlElRO EH SÊlOS PAU O PO�TE POSTAL

UZINAS' CHIHICAS BRASILEIRAS LTOA
.t·_PbSTAl,14 oJABOTlCABAI. [n. S_PAULO

i• Ouro para Dentis�as
22 Quilates (Justo Titulo)

I
I

Envelope de 3 e 5 gramas
Gr. Cr$ 31,00

GUARDA-LIVROS E CONTADORES
COMERCIANTES E INDUSTRIAIS

Façam seu pedido hoje mesll!0 pelo Reemb61so Posta!, do livro

rêCNICA PRATICA CONTÁBIL
PREÇO CR$ 35,00

Do Prof. Carlos Pinto Ferreira de Andrade
De grande utilido.de pelo seu modo prático de ensinar

lançamentos da escrituração de seus livros.
os -_ -_., - _ _"""'- _

- - -.- -••__ ""'_ ...

ORGANIZAÇÃO .
BRfsiLÊlRÂuIDDERE�I:fUSÃO CULTURAL I Os últimos atos de fibrutalidade

Rua Dom José de Barros.
-

n . 337 -- 6' andar _. sala 61�.L I nazista em Part'SCaixa Postal 2260 .- SÃO PAULO �- Nova York - setembro sangrentos dos dedos. A maio-

i O t d d
(Inter-Americana) - Uma no .. ria das vítimas tinha as coste-

l\íOVOS e' san o o ia va história de horror nos vem las partidas e os olhos arranca-

11 de Paris libertada. É a descri- dos.

US IlUO'� sã O Pedro de Alcân. cão dos atos brutais dos crimi- "A segunda sepultura foi

fi 1) tara, Confessor nosos hltlerístas durante os aberta ao lado da "Allée aux

COMFRA e Alcântara. humilde lugare'o es-
últimos dias das Iôrcas de Marechaux" e a terceira a

VENDE panhol, devia ficar mundial�ente ocupação na capital francesa. curta distância; em cada uma

• conheci�o por ter aí nascido um O jornal francês "Combat", delas havia 11 corpos. É possí-
Idí vrno s por.

dos rnorores santos dos tempos que era de publicação clandes- vel que outras sepulturas se-

tuçu ês , espa- modernos, Com 16 anos entrou !-'
"

I' I I' I nhol, francês, para a ordem de S, Francisco
"lna mas agora e um diário pa- jam descobertas no interior do

�Wlilllilt_llliii_lli, inglês, etc, t Tend� .

alcançado a auto,.izaçã� rísiense, contou minuciosa- cárcere e do forte.

. .'_ . _ I
apcstohca, iundou um pequeno e

mente a história dessas atroci-l "Nos jardins do Luxembur-
Romance, Poesia, Rel19lao, AVlaçao, paupérrimo convent I f d d d

'

!'M t 't' F'
. Q" G'

o, no quo ez
r a es num e seus numeros re- go, fOI descoberta outra sepul-

1
a. en;,�. rco, I l�,ca, E ulmlhca,. e�. vIgorar a antiga regra de S. F'rnri- t tura com oit

<>gla. �..rnez-o agia, nqen arla cr- cisco com todo seu v'g E
cen es. ura com 01 o homens, Eram

'1 '1' ! C
. .

I ar, ra con- "E t t
.

t l'
. .

VI, rru Itar e nova. arplntar�a, fessor da grande Teresa de Avila
xa amen -e no 1ns ante em po lCIalS e lnembros ds,s fôrças

��s:�I:� �an�a�.en�, M?talur:t, reformadora das Carmelitas, qU� que París comemorava sua li- francesas do interior. Os na-

e rlc�.�a�, r
o 10'AI aqUl,:as, A �- ainda em vida chamava a Pedro oel'ltação", disse o jornal, "a zistas os obrigavam a cavar

tor1eta, I Vratu �ca:. cvenatrlba-'j'd gdT1- de santo, não sómente por causa 1" d b I" t t
�u ura, e eflnarla, on a I I a e das esplêndidas v' t d d

pO lCIa esco riu varias sepul-' suas propl'las sepul mas, an es

D" L -

Ir u es este d f I d f '1' t
lClonarlO., etc, etc. mas, porque Nosso Senhor lh� curas cava as nas ossas em I' e UZ1 a-los pelas cos ,as. Os

____,--
tinha revelado que nada seria re.

redor de Chateau de Vincen-' que eram apenas fatalmente
cusado que se pedisse em nome nes e no interior das muralhas fer1dos recebiam o tiro de mi-

I
de Pedro de Alcântara. Os prínci. 10 Castelo. Alí foram encontra- sericórdia".
pos e o próprio imperador Carlos

S D t- t'
V. pediram seus conselhos, certos

dos os corpos horriv�lmente

Dr eu IS a ,de serem bem guiados por um ho· mutilados de 34 franceses as-

• • I mem tão estreitamente liga:lo a ;assinados no dia seguinte ao ALVARO RAMOS
F i

.

t d
Deus. De fato, o seu espírito de rrompimento do levante geral.

aço qua quer SlS ema e pobreza era a melhor garantia
Dentaduras, Pontes em contra a ganânoiQ e interêsse egois

"Um agente das F. F. l. (Fôr-
ouro ou Palacril, conserto �a. A sua resolução de nunca ser ;as Francesas do Interior), que-
dentaduras em 2 horas mdulgente para com o pr6prio cor . .:onseguiu fugir do Chateau de

apU!8S, Stl viço rápido e
po c:ssegurav.?'-l�e a mais perfeito le Vincennes, informou à polí-
castldade, Nao e de admirar ue n' h

garantido. Preços módicos, I Deus quisesse "'lorif'
q da que os omens torturados e

f"'
,. lcar seu servo, t d

. . .

Chamado por obséquio

1
lei amda neste mundo conf

.

d
�xecu a os eram POlICIalS U

para Constantino Serratine
lhe o dom da ?ro_fecia e dos

e��aOlcomiSSáriO
de polícia, e�pre-

Rua Duarte Schutel, 9. res q�e const�t':l1am um excelen. ;ados do trem subterrâneo e

I
e mela na ?�abca de seu ardente 11guns civís.
amor ao prOXlmo. Morreu no dia "u

.. ,

�_..r..�
predito por êle,

ma grande sallencIa lo

CORRETORES Eêiüiifiõííãf" ;1L�ri� ;Fg2��tr�{�.� �;��::�";:oU: cJ;';:�:h::
.

PRECISA.SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES
mell'a sepultura. Continha 0- e Sto. Amaro, em

EXIGEM SE REFERA
• ze corpos, sôbl'e os quais a Agosto de 1945

. ENCIAS, nas tinha sido jogado apres

IRua Felipe Scbmidt n. 39 damente um pouco de ter a. lAtualmente no Rio de Ia-

Aos sofredores
Era um espetáculo pavoros o;

neiro em curso d� especiaJi-

I-um dos mortos tinha I'etalh os
zação sobre MOLESTIAS do

GRATIS 1
CORAÇÃO e dos VASOS I

DL. •

de panos amarrados nos toe vo,s��=��=�=====::ra. . GALHARDO-Ex· -

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 - 10 andar
Rio de Janeiro, onde passa �
oferecer os seus préstimos,
Escreva detolhadamente
nome, idade, endereço e en·

velope selado paro ares

posto.

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos d
nó valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, model,

cedro, no valor de 8,000 cruzeiros, além de 5,500
20 env61ucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADI UM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em p6) dão direito a um "coupon" numer: ado para o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE' 1944. A S 14 HORAS
na Séde da Compar lhia

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

de Euclides N. Pereira
o ponto preferido da «éllte» floriancpolitana

I
2& L&L fi- mM ,.,.e "·."111__"'--

RUA FELIPE SCHMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

fornituras e utensílios para ourives e relojoeiros
Bajanças p8ra oficinas - Para br i lh an tes - Laminadores

Ternos pari! r e l o ioe ir os - Ba rho s para dourar e pra

tear --- Cordas, vidros para re ágios, etc,

Preços e pro spect o s com a CASA MASETTI
Rua Semir.ário, !31 -- 135 - São Paulo.

.·LrVROS:',

-�_.-
'-.:-;. ;�::-

-

"

..

.
. 0; [; R� OSA

�UÂ l)EODOPO,33

Quer receber ótima surpreso,
que o fará feliz e lhe será
de valioso utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Posto! 84

-. Nitar6i, E. DO RIO.
'

I
.mr ....as:. _

Dr. Alcides Oliveira
Cirurqião -Dentista

Quer vestir-se com
confôrto

e elegância?

Os

Procure o

ALfAIATARIA
MELLO

I

LIRA TÊNIS CLUBE - Dia

22 - domin&o - Manhã infan-

I til com inicio às 9 horas. Dan-

ças, Cantos e Jogos infantís com

distribuição de prêmios - Sur

presas!

...-------'1 X

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉI1ICO

ESPERANÇA
A SUl' FARMACIA

I•• COlllelheiro M.I fn., 4 e 5 - FONE 1.642
E.tre, • I domicOi.

FARMACIA

Químicos F ábrica Delem
e vidros, modelo «PetrópoliSlt,
o {(Arizona", toda de imbúia e

outros prêmios menores.·

.coupons», paro serem trocados por «env'l
_

até o dia 20 de novembro, encontr�
Virgílio ..José

Rua Tiradentes,

ucros. ou "tampinhas"
m-se com o sr.

( 3-arcia
3 �

CamIsas, Gravatas Pijames'
Meiasdas melhores, 'pelos me-I
nor�s preços só na CASA MIS'

I

CIltANEA - RucC, Mafra, 9 '_---- 1

e escolho o seu figurino.
Rua Tiradente 24

Lilia Uu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR
._-----� •. __ .. _-

·MÉDICO
DR.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
ARAÚJO

Ellpeocialista, assistente do Professor Sanson do aio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, dai 3 àa •.

Rua Vitor Meirele., 24. Fone 1447

Ooa

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

o eSTADO-Quinta-feita 19 <I. Outubro de '944

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naeiz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROJ.,DÃO CONSONI

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � At>erfei�amento e Longa Prátlca no Rio de Janeiro
OUl'UIUL1.'AS - P"la manhA: dlarlaruen� d.... lO,30à.12 hs , à tarde excepto aos

""h.1l0•• (I"" UI.:lO "" 18 horu - CONSUI.1'óRIO: Rua JoAo PlDto a. 7, aobrado -

rone: 1.461 - �dêDCI.: ROJl Prestdente Coutlnbo, ,..
Móveis

Comprar, vender ou alugar

-�DR-'-SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERYJÇO::l DE: TrSlOl�OGIA DO (,E;�TlW DE SAúDE E DO

HOSPTTAL "_"IERI!:ü RA:\VOS".
C uso de aperfei<;o,,,"ento no Hospital Sãc Luiz G'Onzaga. àe sao �3uJo -:-- Ex-esta

yth:jo do In st ltut o "Clel:n�nte F'erre lru". de ",São ]�aUiO -1" �x-n1edlCO Interno do
g

Sanalol"o de Santos. e111
_

canlpo;" do JO�dcl().

(,I,iXIf'A (,]<jlLU, _:_' J)L"(;�"ôS'rH'O PHE('O('E .b 'rRAT.-\:\-IR�'l'O ESPECUI.JZAI)()
. .

D!!.S DOE�ÇA8 DO _-\I'AI;f;LHO RES"!,IRAToRJO.. . ,

CONSULTAS: Diàl'iam<?nle. das ? às (\ horas. (:O:\'SULT.ORIO:, }"tl1R Vitor Meí reles, 18

RESTD:Éê):CIA; Rua Esteves Júníor, 13" - "LeI. 742.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomado pela Faculdade Nac. de Meaiclna da Universidade do BrasU)

lC�·1nterno do serviço de Cltntea Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Sadde

CJ rNICA Hll:lHCA - Moléstias lnten:.aB de adultos e crianças. CONSULTORIO

• lU:t;lIHi:.NClA: Rua FeUpe Schmldt n. 38 _- 'l'e1. 8J2. CONSULTAS - Das 16 ile 18.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELlMANN

J'ormado p�la UnlTersldade de Genebra
Com prâtlca nos hospitais europeu.

Clfn!ca médica em geral. pediatria, doen

,as do sistema nerToso, aparelho gen1to
urtnérlo do homem e da mulher

A_fate. Tj\cnlco: DR. PAULO TAVARJ:8
Curso de Rad!ologla C!1n1ca com o rir_

Man�l de Abreu Campanarlo (SAo Pau·
lo� . EspecialiZado em Higiene e 8allde
Pllbllca, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gab4nete de Ralo X - Electro
CõI.r4l1ografla c!lnlc8 - MetabolillIIlO ba
!mI - Sondagem Duodenal - GablneU!
de ftBloterapla - Laboratório de micro.
copla e análise cllnlca. - Rua Fernando
Machado. 8. Fone 1.1911_ - FlorIanóI>OI'-_

DR. REMIGIO
CLíNICA DDICA

.M.olésdas Internas, de Senhora. e Cri

ança. em Geral. CONSUL1'ORIO; Rue

1J'el!pe Schmldt - Ed!flclo Amélia Neto
Fone 1692, 9 U 12 " H ê! 17 horu. RE·

8ID1lNClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila
Opera·ções·· Vias Urinarias -. Doen
ça. dos intestinos, réto e ariulI
.• Hemorroidas. Tratamento do

colite amebiana.
Fisioterapia -. Infra-vermelho.
Conllult: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. _,
à tarde, das 16 h,. em diante

Re.id: Vidal Ramo., 66.
Fone 1067.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ctnrlfla _ OrtopedJa. Clbllea a 0lnIrCIa
4o t.oraL PartmJ e doeaçu de �OI'''.

CONSULTÓRIO: R. Joã.oPinto 7 Did·
.-1amente das 16 la 17 boru. RESID:1lN·
CU: ÂJm1ran'. AlY1m. SIl. Von. 7.1.

Os tecidos adquiridos na

LO-/ja das Casemiras, na rua Cons. b
Mafra, 8-A, têm como gaJlQntia \I
a qualidade e a durabilidade. li

Dr. LAURO DAURA

só na I
I ft SERVIDORA II

[o maior organização no i
gênero nesta cerp ito J I

Rua João Pm t c , 4

Fone 775.

John Lldg�

Prefira uma parte de seu Itrôco em "Se!os Pró Do�nte I
PO,�re do H?Spltal_ d� Carlda-

TH]iJ LONDO��& I..Al'-(jASHIRE INSUUANCEde • e estara contrIbumdo para THE LONDON ASSURANCE
que êle tome mais um pouco SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL�
fie leite, tenha melhores medi- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRESw
camentos, mais confôrto no

leIto de sofrimento, etc. etc •• ,

(Campaha de Humanidade
do Hospital'de Caridade).

Especiallsta em Doen!)J18 de Senho

ras - Vias Urllllârlas.

�so de especializaçAo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de SAo Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovArias.
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações do!

anexos (Ovários, trompas). sem ope·

raçáo)_ Tratamento de todo!! os dis·

túrbios da meJUilruaçAo e da esterlll·

dada.

Tratamento moderno da bIenorra
-

�a aguda e crônica, em ambos os

II sexos, por processos mooel'nos sob

r contrôle endoscóplco -- Uretrosoopb

( - e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultório - RtUI Tiradentes H

�( Fone; 1.663.

Prometendo a continuação fanática da guerra
Londres, 18 (U. P.) - Os retirar ordenadamente, porém "Se examinarmos as totográ-

líderes nazistas revelaram, en- realmente correram. De forma fias das posições alemãs nos

tre os indícios da crescente indireta. Himmler acusou o al- rios Dníeper e Dniester e as

1desconfianca nazista no Alto to-comando pela morte "des- compararmos com as posições
Comando do Exército Alemão, Inecessária" de centenas de mi- russas, nós, oficiais, devemos
a formação de novas "divisões Ilhares de soldados alemães, chorar de vergonha: posições
especiais de granadeiros do po- porque, apesar da falta de su- I e mais posições criadas c0J:?1
vo" que serão integradas por bordinados experientes, os

al-Itanto esforço, foram
_ �estrUl

rapazes de 16 anos. A agência tos chefes não esclareceram das pelos russos sem díficulda
Berviços de Clínica Infant.il da Assistência .Municipal e Hospital alemã D. N. B. disse que Hi- quais as ordens que deviam ser de, ocasionando perdas catas-

de Caridade tler, em uma mensagem diri- executadas. táficas".
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS [gida aos rapazes "voluntários"

CO�SUI.TÓI���:�Ita:d�:S1�à.:al�'e1d��di�ícrs �5 ��a[�:!lScO). foue 1.44ot
das novas divisões, jurou que o

I O L d I- S I G II tt- IRESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7::13 regime nazista continuaria a r. au e IDO o on a o I
i

CLíNICA DE OLHOS - OÚVIDOS - NARIZ - GARGANTA guerra mais fanáticamente do

DR. BIASE I:"ARACO que nunca. Ao mesmo tempo,

I ADVOGADOr a rádio do Luxemburgo trans-

DOENÇA�l��O pd�ef�d�f�f�i{� � �;�c��õ�;tr�;�_�;��lTAlS DE ���i�oSaod!o:f�r;�ITv� a�6��: Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala I. 1A.l\1BOS o�Õ��gtTAfAJ�S3I�:��VE��EF��: �h�;;��Ai:IOLETAS dencial do chefe da Gestapo,
• _ _�.,.,. __ • J".- -._-.__-.- ..w.7

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 �i��lj�ih�u�:s��l��O�a��rdi� CARTAZES DO DIAI
PARA HEMORROIDES(AUSENTE) novas "divisões de granadeiros

HOJE 58.feira HOJE'.- I,Um produto De Witt
__. �__.______________ .._.

do povo", admitindo a cre&cen-
".

' RfIlJIB 11l.llm �II_

DR SAVAS LACERDA te insubordinacão reinante en-
• tre os altos oficiais do exército

germamco. Falando aos ofi- (lHE ODEON :

S Iciaís granadeiros nos can��s .

A's (sC e 7·,30 horas

» I a n U u e n ode treinamento nas prOXImI-
dades da c i d a d e de Metz, George Montgomery, Car ole Landis, Ann Rutherford , ef"e1sar! C O N TEMHimmler declarou que diver- Romero e Glenn MIller com sua orquestra, no máximo 1

me!r gência no exército alemão é romântico musical que o cinema iá apresentou: OITO ELEMENTOS TONICOS:CIIWRGlA GI';IUL • ALTA CIRURGIA - MOLii:STIAS DE SENHORAS - PAItTOS
devida aos altos oficiais.For-mado Dela Faculdade oe Medicina da Universrdade de sao Paula, onae roí -

S t I I NAssjstent e por- váríos anos do Serviço Cj,�'úrgico do Prof. Al!piu Corr-eia �<?to. . "Sei por experiência que, l. ere ...."'a a a lU ARSE lATO, VANADA-Cirurgia do estômago e v�a<$ bíhares, jllte�t1l?-0s delg��o e grosso,. t.1I61de, l'l]!-S,

I
':J. TO FOSFOROS C ""LCIO!"'Ó�wtil b�xiJ5�

ú

teru, ovárícs e trompas, Var ícoceíe, Indrocete, varizes e hérnia. quanto mais elevado o cargo, , , n.,

CONSULTAS; D E. I. JORNAL N' 17 (Nac. Coop.) ETC;das 2 às 5 horas. à Rua F'elbpe SChmidt, 21 (altos da Casa Paraiso). 'I'el, 1.598. menos se obedece, frisando que _

-----�s.-�1.):€NcIGA:ERB·uaHEfS't\R'evesD JÚHIliORr,017M9;ATenl.AM764 I����;:"n:eco�t'adsi�g!��;�lJgiOS, I ATA�O�A�OT�U���t.��aeJ��:���) TONICO DO CEREBRO
DR. O chefe da Gestapo denun-] Preço Cr$ 3,00, 2,00. (> r.oo. Livre de Censura 'fONICO DOS MUSCULOS

I • • •
° pEspecialista em alta cirúrgia e ginecologia cíou várias divisões germâní- • "ido,. Depaup"ado"Hospital "Miguel Couto" Icas que lutam na frente orien-I (lHE '(IMPERIAL)) E.lJotado., Anêmico., Mãe.

JBIR.UIA (l-L<\;\lóNIA) -- Santa Catarina tal, dizendo que as mesmas ha-
.

que criam Migro" (,ianç.,
viam recebido ordens para se raquíliclI, reeeb.rio a toni-

A's 7,30 hor-as ficlçio g.,11 do orglnÍlmo
Programa Dup o

COIl1 O

npi;�;�;Ud�r;"'�;;'"'
mar ítimas

San D u e n o I.
Peggy Moran na ade: ável comédia: LI D N S P 9C. .•... rr 19 • da 1921

Brincando com o amor
NOS CAMPOS E NAS FABRICAS (Nac. Cooperativa)

Preço: único 2,00- lmp. 14 anos
• • •

Residência Rua T!radente. 7

Demingo. simu lte nearr ente no Odeo n e Imperial, Robert
Newton e Deborah Kerr, no espetáculo de século:

O castelo do homem sem alma

o mais variado sortimento
de casemiras é encontrado na

Loja das Casemiras Rua
Cons. Mafra. 8-A I��������:::==�========::.==�=:::

I

Extraído do célebre rornânce de A. J. Cronin, autor de
.A cidadela». Um romance tão forte que a censura teve de

proibi lo até 18 anos

visita antes
melhores fábricas. A Cc l5a "A CAPITAL" chama a atenção dos

de efetuarem suas compras, MATRIZ. em

............���..-

(Sobrado).

f l)R. AUMLlO ROTOLO
II

A.�édico - Cirarlião - Parteiro
� RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Ilagnóstico precoce da tuberculost
• ulrnonar, úlceras gástricas e duo

l'nais, câncer do estômago, ale
ões das vias biliares, rins, etc
,plica o Pneumo-torax artificial

u ara o tratamento da Tuberculose
I 'ulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta. moléstia
C :ornpleto gabinete de Eletricidade
Q lédica: Ondas curtas e ultra-cur
'I �s, Raios Infra-Vermelhos e Rai6�

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
CODsultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmidt
C �u I às 12 hrs., e das 14 à. 17 brl

Telefone t.471

CASA MISCELANEA, distri·
rUidora dos Rádios R. C. A
rictor, Vávulas e Disco!.
�ua C' Mafra. 9

- -

o embaixador
canadense
Porto Alegre, 17 (A. N.) -

Continua sendo alvo, nesta ca

pital, das mais expressivas de
monstrações de aprêço e sim-.
pátia, o senhor Jean Desy, em"!baixador do Canadá em nosso

país. Ontem chegou a esta ca

pital o sr. Jean Desy, que foi
ret::ebida no aeroporto federal
por figuras representativas da
sociedade local e autoridades.
O embaixador já visitou a

granja Santa R.'lta, onde lhe Ifoi oferecido um churrasco, e

hoje o ilustre diplomata visi
tará um Grupo Escolar e a Es
cola Técnica de Agricultura,
onde lhe será oferecido um

churrasco pelo secretário da

Educaç_ão.

Representante: L. ALMBIDA
Rua Vidal Ramos, lt

...:::;==============;;;.;;;;;;;;;;;-�---_._--

REPRESENTANTES
'I. S, quer ser representante de firmas de qualquer Estado

e para qualquer localidade? Escreva à Caixa Postal 5455
SÃO PAULO

, HEMORROIDES
; 11M- ,qft4 "IA,S - '

ll5Tl €SPEClFICO TRIIZ,
'ALIVIO fMéVIAfO!
��

I SEJA

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

S08 de Hemorroides, é ime

diata. alivia as dõres e os

pruridos, acalma e evita a8

complicações infecciosa" das
ulcera.ções e varizes hemar
roldals. A venda em tud,,�
as Farmaclas em bisnagas
com cannta especial para
tacíütar a aplicação.

PROPt��
�'li

\�t:'

! S!UDE DA· MULHER

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
[ SallarA da Caml Disposto ,ara lu"

Seu fígado deve produzir diariamenee
um iitro de bilis, Se a bilis não corre li

vrerneute, os alimentos não são digeríJ�
e � podrecern. Os gases incham o estôrua
go_ Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocara a

C:l usa. Neste caso, as Pil u!as Caner 5M
extraordinariamente eficazes. Fazem COl'

rel" esse litro de bilis e você sente-se Jj...

posro p�ra tudo. São suaves e, cüncuJa,
especiJlmente indic�das para fner � bilil
correr Jivl-emente. Peça 3S Pílul.is C.rter_
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bôns e baratos, algodões, mor'ina e aviamentos
para alfai�tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

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

Vende-se c�nfOlti.ívelc� 58. na

Avenida Mauro Ramos, 249,
assim como outra, menor, 80

ado, n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional
do Comércio. IOv.7

Casas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.
A. L. Alves - Deodoro 3S.

V. l�

...

Casas e Terrenos
Encarrego-me da venda.

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

I �.r....._............._••...., .....�"""�
TERRENO

Vende· se, medindo 14 x 33
mts., na Avenida lv1auro Ra
mos, linha Circular, ótimo para
construção. Tratar na mesma

Avenida, n. 21l. 30 v.-Ó
..........................

Vende-se um a parê.
lho para

ondulação permanente e um

estabilizador de 1 r'
pouco uso, e em periei

. Tratar na Praça 15,

�

Vendem,.�'
) r

na rua Major C) c

Tratar na mesmli!'
'i 16 horas, 1

_•••••II••••••� oi

Gralifif!"l'') �

...,

com dez di' �aii
que achou, to cSl1
duas chaves seda
do uma delaad c

as Jntregaraf�lH
..........................,U es

NegócilO (

\ de
Precisa-se d�de

saiba trabalhc8an.
da cidade). Ir
cio do "E,tad---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sESTADO-Quinte-feiras 19 dê outubro" de '944
.

��----�----------------.

Dia 27 de ()1_1tubro - Estréia' da

ell. DE REVISTaS E VARIEDADES

Music-Ball Star's Sbow
o melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.

-- ATRACÕES INTE N (I IS --
DORYANS S!STERS - ,Bailarinas acobrabs. ROCAMBOLE _ GRANDE ILUSIONISTFl. MISTER BRONI. - MÚSICO EXCÊNTRICO E CÔMICO

HUMORISTICO - NAJA KASSEL _ soprano internacional. MISTER OL1VER - TRANSFORMISTA AMERICANO
- t:�K E B JBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS.

.

. Atenção! A partil' de sábado, dia 21, venda de ingressos de assinatura para 4:,récita&
__ ....--------

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

._.

Entre os aviadores brasileiros na Itália I
()

.

\i'
,

. It'" 18 " . . I
-:» h .. ,IH'IH) IH! ra u.t, -- .• ,,).

II
nirlos. ()nde Io.clns Cot1\,p]ptaralll

ticia-w f,fici,lillll'nbt· que a FôrçJ tiulunu 'O' IH'CI's,ú·rio .o \'i.():lô(.'�, cl sr-u IrJ·inamc'nlf> (J.e gUt'J'Ta. c' ai- i
EXPf'di('iull::lI'i�l j-:ra�,i!l'i.r�, j,j1('01" [;���I.h�).re,_, ."lI:tll\;'ÜlS c U "" r ilmo i('aIl5'�,nl,1;] � l.ma hn nlgnns (�ia:. I
porada ao (jI.Jnto L.,(;I(,'IO

•.
cmi- fI- ()1)"lU. (Hn:.nl,O"0S t oc.n l' \':1!1-! }.'UJ .F,via-Ildadr dos hrasi lc iros :

tí.nua fi fI"HlIt:':U nus SClIS s.i,t"n's. tur :: Jardineiro a Amcli«, cn quan- i �·,t:'t em n;d,e con'lra'sir com o que
I

le\:mdo de \l·!lci.tkl a re,j·s,ténc.1a lo os

nfi'Ci<1iS.
r as, puj'prll1<e;ra,s dan- Ilhes fica não m ui l o dí.stante -- a IIa,lemn. ,·;IVHIl11 no hull enfeitado de palruas. 1 arruin.nl» ('i(L,d" I]'L' Ciy].íc't "ec·

Civilú Vi-cchi a, JUdia. (De Hcn- h-mhrei-me rios Carnnvais H'O Hill! eh ia, C,11l ({IH' sórncntc urnn fl'1 IHI'

ry "'. ll:J.gle�) Pi l otos de gur-r- de Janclro, ba Ojlg;uns anos. ,Nlllcs I tru easa se ma.n 1«�1ll de' pé, entre

1'-:1 hl':li; i] r i "0,';. c ltrg;H1Lls :'1 Ilúl ia fi:l en Ira li a ri o Bra si 1 na gue'rr::J ]la -

.

t',,'('o(:'111hros, Hill i los llJ eSl'S fi r-p ois .:1,('

h:l. ftlgUl1S dias, estúo nns insos por ru V'i,ngnw '0' :l'flNl,d:amenLo dns scus! a glllc'l'I'a tu' p:;'s':':1'do :)[)I' ;l'quí. Fi·
entrar CIll coruhnte. ' Il::njüs, fi perd a de vidas dr braai- 'ea·se a }Wll,S;lr onr!c' os 11:I,biLu:nlcs

O C'IJ)itno ��3,rcin[). �ihs,on Jac- :]('il'os ,r .p'\:l'� com.hntE'1' os n:lzisl,ns. dc' CiviUI V(;(':hi� cnnu-m .LlI d�.)]·-lques, .do H('l'.IlC', explicou que 10- TIl, Hemisfér-io Ocidental, 1IIE'1ll. 1)01'<1 na'e Inlar num« \,ld,a

dos 'os p i'lutns SI' a'presentaram \'0- Pnrn os pi'lolns, as enf'ermcirns nnrmnl. ,\t(� lné>SIlJ,(, uo hus p i ln l aos
I

luntár ios par« combater no estrnn- e C'S soldados da (W([U'CSI1':1, a no i- sentiu.elas IlUS at!\('1'IC'1l1 qne nos

'g.;>iro, cnqunnto I) 10 TCn{·11{ .. .Josi- te de ontem foi um mo 111 en lo d e a f:ls!r'\llClS üns campos viz: nhvis ,

no :\1:.1i;1 de Assis me d izia que es- rounião. Os pilotos abrave-ssnrnm onr!e n.ind a lia mni+as mlnas por

pernvn Y(XI,r drntro de 11'111 U'\] dois () All1:1n,ticll. vinrlcs dos Es i:rfÍ': I.'; explod+r.
dias :

"Devemos realizur a�,gu1J.s vôos,

pru.n que a r,rgiii,o entre esta hase

(' n Unhá ih' ,fl'enle se torne Iami

li li 1"'.
O 20 Tenente TI ui Barbosn Lima

declnrou .<'lue elE;' c os seus cO'I11IJa
nheiros t":üi\,o. prof'undrmrente Jin-

11 J'(\Ssi onndos com a destrniçâo
causada ná. J,t.áliH:
"O país ('stá passa,ndo lP,or um

mo.mento critico e a rl>const"l'uçào
s.eJ'{t um proües's'o cxt.rc'mamcn.lc
longo".

,P.rIatirf\llll'C<llie, t,cdos os pilofüs
se senl('m em ca.sa ,na Itália, p.;>10
que lne dl'ülarrou 'o 2° Tenente ,J 0,10

Mauricio ÁLe i\{ecLeiJ'os:
"POllC'()lS Jal�'m 'Ü i.tawia'no" lItAS

\odlos entendem Q lingua do paíS
e sa.)Je!11 ,f,a7ler-se ente'l1deil'. E. além

o
... _ ..._.__II!.!.'!.IIi_._-__._-.. IIIjIII-_..-------------1I

.di'l>s(), c()lnheceomo:s a mC!Jl,taliTl'ad'e \ i------.........---------------------...;.---...-;;;-;;;-;;--·-a.;-;;.,------
latina" •

O 10 Teme<Jl!te .T,asé Ca<rJoll de :M,i

t:l1ft1o,a GOl'J'êa s'e queix'olll do f\rio,
que é Jlli:l,tS j'nte,nso do _qne S'lllPU
uh fi, {'sp.e('i a,lllllen ( (' pOIrque v ivem

('ln tenda,s de cumpa,nha. A']guns
:pilotos têm' s,i,dlo hnspitaJizados com

1',esf.ria,d<fl,·m:1S nno houve ainda llle

nhum caso sério.
Prura (,oll\�,o1,ar a saudade dia PÚ

h'.i,u II1ma o)'C]lues,tra de homt'n's 1:1'3

PAB I(IOCOU. aulem. numa festa es

pf>cial. A Ol'queslra s'e C'onllffnlllh� ,

do 'sla,r,g'rnto OflieJ )Iartus�eni, PÜt- ,

,nista, dt' S. P,nllllo; (I'Ü swrg.;>nto H04

iiI' TI{'go BanTos, \'iolinislla. de FIOQ'- i

taJeza; do sarge,nt,o Luei:1'I10 Ri�y:
,lÚllilol" vin]i.nis,fa, (]<O Hiü de Ju'nd-

'

)'0; dü snl<dllido Davi GalJl"i,eI, gaita
Ide bÔ{'Il, '[II) ruo ele J.anei1�(J; do

T,,,n.cnle Toledlo )1orais, mmbOTim,!do Ri,o ele Ja'll'eil'lO'; Bueno Akf's,
taolllhol', (lo lHo dl' Ju,ne·ill'o. e de

ires Y();ea,li<st:t.�. s-a'rgewto Wilsloln Hi .. 1
}Joll'o, c}n Hio d'e Ja,n.c·j'r.o; soltlad.o !

::\Htlt<01l de Alllllcida, d,o Riü d,c Ja

neino, c &üldad,() HiJ.tOil1 W('rlJ<t'(�k.
.do 'Ri,Q de Jalllleil'O.

O ,r<:>ge-J1;t.e da o,j'o(fiI1esira é !() sol
dado JIellrriql1e .ToJ'g\e l\'!ora,is. filho I
do Capifiío O]ovi.s Crll'odoSJn d'r Mo
r,Ris. do destac:lmento médieo ria
FAR.

-Os l}i,ll)los br:lsi[t:>iros da:nsa,ram
1�H!l11bal:; cml1 eJJ1.fC'rnJoejnL� da FAU,
Hum hm;')Jirt.!l11 ':JJllt'rieml'O plróx,imo

;..1te .. ;' rlp. J� ,psla, prova<\'e111lt'u-
�'(' .>''rt.. : Ir '. '.n1 v,ez, ,na ltáJ.i.u, qu'f'

� 1JI'l"llJ .

1tlúSi-c . 1
('1 Hei,r-os, l.\S,auw}'()1 o.s s,e'L11S

'. .... Os )11'jl • \. .

t�nsil'tr/J} '" JH1eNJ1lalS. m' erprc-
Jl:\lUl\ •

f>n'tos 'Jl'ólmias ean�;õ'es pa,-� 8111l.(,...., <\(\ '8
J tur,aJmenlt:e, não dis-

<·Punha,) . "",, pa<l'elhalge'l1TI de uma

�('Ml', '1l 'tio de Jruneiro, maiS

.,� ::

•• •

aO[1 o I� fi o � �ra
Eod. telegr. úBandiral» -- Rua Traiano, 23 -- Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai _ •. Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

Crédito Mútuo Predial
Pronr'etários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MI'LIOR CR $ 6.250,00

� r-_......._.

� Cr$ 24,00

Muitas bonificações e médico grads
Tudo isto por apenas Cr$ IwDO

Agências

Em

A ióto acima ilustra bem a maneirâ
.....

·pela qual se entregam cs soldados de

Hítler, diante da bravura dos combatentes de Tio Sam. (Fóto da Inter-Americana),
w.-..._-.-.-.-.-.r..,.....-.-.................r•••

-
•• � .'_'.-....-.-.-.-......-. .-••----.-.••

- ...-."..---- �

e A..frlca.

Perdeu-se COMPANmA "ALIANÇA DA BAIA"
um envelope contendo uma pa

ço teatral impressa C01TI várias
partes da mesma extraidas em

manuscrito. Gratifica-se a quem
achar e entregar à rua Conselhei
ro Mafra, 115. v·3

Cifl'as do b!Olnll�o de 1948:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDI0S E TRA.NSPORTES

Capital e l'C,Hvn" .. . , , . , . '" .

Res]Jon:'abilit1ndes ....• , ••..... , , ,

Receita ,.... • ...•.•.................. , .•

A1.i\·o , .. , ...........•..........•.•.... ,., .•.•

Si.ni=ôtro� l1ilgO�� n.os iUtin10s 10 8.J110S ....•••••••••.••

ResponsabHiCl'acles ., ..••...... , ...• " •.• , ••.•.•••.•

Cr$
Cr$
CrS
Cr$
Cr.ji:
Cl'$

74.G17.035,80
5.878.401,75G,!Ji

84.6lfi.21G.90
129.!J20,OOG,!Jo
8G.G2f).898,!Jo

76.73G.401.300.20

DIRETORES: - Dr. Pam!Uo c1'Ultra JI'retre de CUT8lho, Dr. Francisco

de S� e An1lJlo Massorra.

AgêncIas e eub-ag@nc1l!.e em todo o território náclonal. - Bucurllfll no

Uruguál. Reguladores de 2Va.r1aB lIaa principais cldadel da Am6rtca, Europa

AGENTE EM Fl,ORIANóPOLI8
C AMP O S I, O B O & C I A. - Rua Felipe Scltmlt1t, !l. 31

Caixa Postal n. 19 - Teldone 1.081 - Eud. Telegr. "A},IAN;ÇA"
� SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·
l NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

.;�w_ - • -.., --..__•.,.._..,,.-.y...-..-_..,,. ..,.,

A RADECIMENTO
General .Valga NevesI

fi

R{sende e Vassouras' José Victor Garcia
gual'da·livros diplomado
encarrega-se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em gera].
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

A viuva Valga Neves e filhos profundamente abaia
dos com .o desaparecimento de seu inesquecível chefe, con

fessam, públicamente, sinceros agradecimentos a tôdas as

pessôas que procu,raram suavizar os seus padecimentos,
confortando o com suas visitas bem como, os que, por
ocasião de seu passatnentõ, enviaram telegramas, cartões,
corôas, e, especÍalmente, 80S que acompanharam seUS des·

pojas mortais. De maneira especial1ssima, agradecem li

dedicação dispensada pelo ilustre e compete11te clínico dr.

Agripa de Castro Faria, que não poupou esforços pelo seU

resta.belecimento durante o período da enfertnidade

Interior:
ESTADO DE MINAS; Belo Horizonte e Varginha.

Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêlândía, Carmo do
Divinópolís, Santo Antônio do Amparu, Lavras e Juiz de Fóra.

Em instalação: Governador Valadares.

Rio Claro, \

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, CObranças e Passes,
Correspondentes em tôdas as praças do Pais.

o sabão

"VIRGEM ESPE(IALIDADE�'

ATENÇAO!
Vendem se para Dentista dois I

aparelhos cumpletamente noVDS

sendo um Vulcanizador e "m

Girador, completo. Também I 'se
aluga uma sala para escritór1io,

I
na rua Vitor Meireles, 18 (so,
brado). Aluguel 60 cruzeiros
mensais. Tratar com João Ma-
thias Gustenhofen, no mes:mo .... �-�

enderêço, lO v, alt' h 9 30 V· ·2

Itapemirim e Cola tina.

- GERADOR
A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS avisa aos in
teressados que possue, paro.
vender, um gerador de cor

rente contínua, de 5.500
watts. l1S volts: marca

«S i e me n s ». Preço ótimo,
Para qualquer informação.
dirigir.se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, ruo

Trajano, 11; FONE 16H
. - ..... -.

ETADO
AMncia
ln terior:

DA BAHIA: Salvador.
Urhana n. 1 (Salvador)
Ilheos, Itabuna e Jequié.

,-\. \V,ETZEL INDUSrrRIAL-JOIN,;r IJ�l_i}: (MClrcll reg-iSI
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

.

E COM RAPIDEZ

� s�'ÕA� 'i/RetA_
_."� '7

Esp ECIALlDADE

Ci

�-�*-�-�--�-�---------_-__--.--J...,.-.

Em instalação:
E lADO DO RIO DE JANEIRO:

Barra do Pirai, Barra Mansa, Volta Redonda,

ESiADO DO ESplRITO SANTO:
Sucursal de Vitória,Em instalação: Agências de

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
Em insta.lação: Sucursal de Porto Alegre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Temendo ôs rigores do inverno artlcn
MOSCOU, 19 (U. P.) .•• AS RETAGUARDAS ALEMÃS ES1'A0 CONTRA·ATACANDO DESESPERADAMENTE A OESTE E SUDOESTE DE RIGA,' TEN�
TANDO PROTEGER o CROSSO DAS FÔRÇAS NAZISTAS, QUE BATEM EM RETIRADA NO EXTREMO NO FRONTE. SEGUNDO DESPACHOS DE

HELSINKI� OS RUSSOS �CUPARAM AS MINAS DE NIQUEL DE PETSAMO E LUTAM PERTO DE KOLOVSJOKI, NO CENTRO DO DISTRITO MI.

NEIRO. PARECE QUE OS ALEMÃES DECIDIRAM ABANDONAR TODA A FINLÂNDIA SETENTRIONAL, TÃO RAPIDAMENTE QUANTO lHES PER.
MITIAM AS DUAS RODOVIAS DE QUE AINDA DISPõEM. O TEMOR DE FICAREM ISOLADOS EM PLENO INVERNO ARTICO EXPLICA ESSA LOU�

VAVEL RESOLUÇÃO.

ROMA, 18 (U. P.) - Comunica-se que mai-s paraquedístas
desceram na área de Atenas. Muitas instalações do porto de
Pireu foram destruídas pelos alemães; mas, a maioria dos ser

viços públicos funciona ainda. 'Cm fato, que surpreendeu os

primeiros correspondentes que chegaram a Atenas, foi o as

pecto da população. As crianças pareciam bem nutridas e os

adultos sadios, ao contrário elo que se esperava.
� - .-

- -

w.":w.-..-_, �-
- _-....."..- 'W,a........,,__ 'JA

bases nipônicas das ilhas Yap. Famoso, falsa
F

rl·o Dez ml-Iho-es
Foi concedida exoneração

Acrescentou que patrulhas ao agrônomo interino Vitor

avançadas desembarcaram nas Lisboa, 19 (U. P.) - Alves Rio, 18 (A. N.) - O interven- Costa, do cargo que ocupava
ilhas Cassaran e Majgang, em Reis, famoso falsificador de no- tor federal assinou decreto-lei, no Quadro Único do Estado. Jambos os lados de Hulith, sen- tas do Banco de Portugal. com abrindo, na Secretaria da Fa-

..,

do coupadas posteriormente as quais fundou em Lisboa o I zenda à Secretaria da Viacão Ao Banco do �r�lSll fOI ccrnuru-
Mog, Pontageríe e Sorland. B' de Anz I M tr I .édít

.

> 'Ieado pela Seeretarla de Estado do
anco � ngo a na � ropo- u� _

CI e 1 o espec:al de �.O I Ministério da. Fazenda que o pre.
---...._-_.................-_....-••••.....,......_...._ 1e, devera ser posto em llberda- mIlhoes de cruzeIros desl;I- sidente da Repúblico eltarou o se·

RITl Hoje, Quinta·fei, de no mês vindouro, após 191na:dos ao prolongamento da guinte des,?acho no processo, er;t
"' 5 7 30 h anos de reclusão. Ê êle o últi- I estrada de ferro Araraauara que a ��cledade. de. Com�us:lvelsra, as e, s,.' •

l' d '1 b f 1
I

t'
." IndustriaIs NaClonals pleIteIa a

Sessões chies

I
mo cump Ice e ce e re

. a"ca- a e o porto .de PresIdente Var- concessão de um emprestimo de Cr$
Celso Guimarães e Rosina Pagã, trua., que abandona a prlsao gas, 1 000000,00, para completar os ins'

com Grande Othelo, Eros Volusia" _

• talações industriais de sua usina
,Nilia Magl'assi e outros ,astros, em! , I em Cr8õsiuma, no Estado de Sta.

CAMINHO DO CEU. I LOGO -MOVEIS
Catarina: "A indústria decombus'

A maior realiz�ç�a do cinema J / , .. �i�eis explo�ada IJe�a rll�uerente,
braslleuo.' ./.4.. ...__ ln'teressa, eVldentemante. a defesa

O filme exaltação das nQssas V d conômica e militar do país, mas

forças armadas. en em-se, urgente, dois locomóveis em estado de essa circunstancia nã.o exclue se-

Um filme que honra a cinema- novo, marca "Badenia" e "Lanz". de 30 e JS ja o seu pedido de empréstimo
tografia brasileira. H. P. E.; uma charreUe e diversas máquinas uaminado segundo os regulamen'

No programa: Ilha dos maCacos para indústria. tos em vigor".
Cooperativa I I .c

.

�,

Notl'cl'órl'o Unl·versal. nJ;ormações nesta gerência. 'b 1 E dSera a erto pe o
'

S'ta o o
Censuro Livre

Preços Cr$ 3,00 e 2�OO"
- -------- .. --------------- crédito de (�r$ 13.380,00 para

--< Reconstrucão IForam p'!CeSSados pagamt\Ilto das grrutifk:ações

ROXY Hoje, Quinta-fei� oaconômica a,tribuidas aos o.ficiais do Re-

ro às 7,30 horas. Rio, 19 (A. N.) -- Noticiou gistro Civil, relartiv.os aos pl'i�
Eletrizante programa duplo. Rio, 19 (A. N.) - Segundo um vespertino local que os fri- meiros seis meses dêste ano.

l' TREIS HOMENS MAUS, com !lm vespertino, vai ser subme- goríficos ArmoUl' of Brasil Cor
Denis Morgan. Wayne Morria e tido, dentro de breves dias, à poration e Wilson S. A. e a So· A Prefeitura Municipal de FIo.

Artur Kenedy. ,

Um filme forte, feito para as pes- lprovação do presidente da Re- ciedade Anônima Frigorífi'2o rionopolis. em dota de 5 do cor·

A - oública O plano de reconstru Anglo, acusadosl)ela prefeit'..l- rente. instituiu o regime do salário
Boas de bôa têmpera. cçao � . ,

,-

- família pura os seus funcionários,
violentíssima. �ão econômica destinado ao ra de terem recusado o fOl'ne- bem como para os aposentados e

2' EXPRESSO BAGDAD.ISTAM. ·',po's-g·ueI'l'a, elaborado pelas' t d 600
... .

'd 'b'l'd d '

A_ cnnen o e reses .)canas, pessoa, em ispOnl lIa e, o. ra-

BUL, com George Raft, Peter Lorre figuras de maior autoridade 11ara o consumo da r1<l'"Julaçâí) zão de 40 cruzeir�s por dependente,e Brenda Marshall.
'l'

.
lJ' -

�

Filme que c publico pede... ' :'1�1 nossos.CIrcu os c�mercIaIs carioca, foram processados e
'., '.'

intensSíssimq. é IndustriaIS, que i"eallzarar.l a c ·,,�o V"'; "er "Jlbmet'do ao
o Cred.t<:> Mutue PredlO! reahzo�

AGUAS ESCURAS t' t t f
J �a." �. � ,v_ " Ao

I onte'm ,maIS um d s seus pontual'
, ooopera IVO. momen osa are a com a co- Tnbunal de Segurança. sorteios populares.

.

CENSURA. Impróprio até 14 anos.
� .... -._ .. -.................. _....... p_ ..

Preço único CR$ 2,00 ,operação de técnicos abaliza-

AMANHÃ, Sexta· feira. no RITZ. ,dos, inclusive de alguns Minis

às 20 horas. sensacional espetáculo térios, como o da Viação e do
de palco. Apresentação de GINO Trabalho. Entre as sugestões
CABALLERO. intérprete de canções contidas nesse plano, ao que
portenhas e mexicanas; RENATO consta, fig'ura a instalac

..
ão de

DE OLIVEIRA. o maior e o mais

jovem acordeonista brasileiro. sucursais do Banco do Brasil
JAZZ·ORQUBSTA PIROLITO, com e do Instituto de Resseguro nos
lindas músicas, tendo como croner mais importantes países da

INarciso. ,América 'e da Europa, bem co-
Ingressos u venda na ger&ncia do -

icine Ritz. Poltronas numerados: mo a liberaçao da poI tica do

Preço único Cr$ 5,00, _ca_fe_'. �!����������������������������!!!:_.�._.�,J.,.�.� �__ ,

Washington, 18 (U. P.)
O Departamento da Marinha
amunc iou que foi ocupado O'

"atoU" Hulith, nas Carol inas
ocidentais, sem que fosse en

coutrarla oposição por parte
do inimigo. Hulith está situado
a 100 milhas a nordeste das

..... _•• IMaA

·-."_"'�"w"""''''WW """"_",,,iIII v

locaram suas atenções para
fóra da canehn e em poucosBorracha nos Imhl>l.litos todo mundo brigava.

torcedores Em face da ocorrência, cujas
Rio .(Via aérea) - O fim do proporções as.sumiam caráter

jogo no Sousa. Barros F'. C" feio, foi chamado o Socorro
com séde na rua do mesmo Urgente, que em pouco tempo
nome, no Engenho Novo, foi chegou ao local e poude 1'e5-
turbulento. tabelecer convincentemente a
As torcidas, no auge da luta ordem, usando simplesmente

que se travava no campo, des- da borracha.

FRACOS.
ANEMICOS

!

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

----------�----------_. ----�

I ��"�:n�:.�: ,.,nndo
O ESTADO Esportivo po��::�:�o ::lOPr�::::�:�.nto

aniversário da inótalação oficial, A importância
Estadual de imprensa e Propn-

em nosso Estado, da Legião Bro ganda e pe'a empresa do Cine

sileira de Assistência. do Fla·Plu Ritz, os artistas Renato de Olt-

Essa data, conforme estava u- Rio' 8 (A �,T) A- medida veâro , o me is [évern ucor3eonipta

nunciado, foi comemorada, Eeat i-
- , -'- . H..

-

d
.

t d do Brasil. e Gino Caballero, intér·
vamente, pele Departamento Es- que se aproxllna a a a o orete de canções portenha3 e me

tadual de Imprensa de PrOIJagan- "Fla ..Flu", O Inundo esportivo,�icana" realizaram, na tarde do'

da, que fez inaugurar. no mesmo carioca ultima preparativos dia 17. interessante ooncêrt.o no

dia. às 20 horas, na séde daquela para assistir ao rnaíor encon- solÔ;? de festas ;Io Preventório para

/ instruição. nesta Capital, os re t '. dê t
-, os ulhos dos Lazaros.

." _ .".. I trotos das exmas. sras Darci Saro
,,10 es e ano, nao so porque se O concêrto foi muito apreciado,

___��__��__�_�� �����_� -�-_-�-"_'M-.-.-_______

Im�hoVa��e&�iliP��n�. k�are�mffi�� "ffiW�ro �pre"��ndooin�h"eemo.

I d·
· ,

II d R· G d
R das multidões", como porque ção com que as crianças ccorrr-

nc·en lou-se um navIo a a ura o 10 rao e ·o.ô a�:�:�e o comparecimento do O Fla-Flu dêste final do cam- panharam os diversos números e

s r , Interventor Feder"l e exma sra.., peonato assume proporções di- a alegriQ com que receberam a

l' d t ridade- visita e souberam agradecê·la.
Rio Grande, (Via aérea) -- dêsses barcos avistou terra o a. e;n � . numerosa� ��: • ficilmente verificadas noutras

. .' CIV1S, rnâli to.res e eCleslastlcas, de
No dia 17, pela manhã, deu à síão pelo local palestraram, em que causou Imensa alegria aos imprensa etc. ocasiões. Para o Fluminense, o
praia um bote salva-vidas, con- inglês, com os náufragos, ten- náufragos, pois já sofriam o Durant� a solenidade, falaram jôgo de domingo próximo con

duzindo a seu bordo nove náu- do estes informado que per- martírio da fome e da sêde. o jornalista Gustavo Neves, drre- tra O Flamengo tem ímportân-
tragos, os quais foram íme- tencíam à tripulação de um A tarde muito ao longe na tor do DIP, que disse do motivo cia capital, pois, se .for derrota-

-
. '. .' por que se inauguravam 09 re

diatamente socorridos e reco- barco que, terça-feira última, Praia do Cassmo, avistou-se tratos dessas duas ilustres dornc s, do, terá perdido tôdas as pro-
lhidos ao Farol Saritas, onde em alto mar, foi destruido PB- outro barco salva-vidas, de ve- e o conselheiro Jáu Guedes da babilidades de vir a ser cam

receberam completa assistên- las chamas de um incêndio ir-lIas abertas ao vento, que IU- Fonseca, que agradeceu a strnpcí- peão dêste ano; e, se vencer,
cía, sendo alimentados e ves- rompido a bordo. Os trípulan-]mava para a praia.

I
t�ca homenagem, em nome da Sec ainda poderá alimentar suas

tidos. tes lançaram-se ao mar em três Muitos barris de vinho e cai- çaü l���l �a �. B'e��as sras Darci pretenções. Por sua vez, ° Fla-
Passageiros do ônibus qUe!botes salva-vidas, rumando pa- xas de frutas têm dado à costa, I Var�a's er�e��ri�Ramas, fora� des mengo não pode perder sua

faz a linha Santa Vitória-Rio a praia. Só após 24 horas de evidentemente, salvados do na-I cerrados, respectivamente, pelo In· excelente colocação de líder da
Grande e que passava na oca- fatigante viagem é que um

I vio sinistrado. I terventor Federa.l sr. dr ..Nerêu Ra· tabela. pois se for descolocado,
- --------------- mo� e D. Joaqul� Dommgues, Ar \

suas probabilídades ficarâ r-I cebrspo Metropohtano. .

,
.....

c,

1 ao e

1 Lo' l·de·-' B-··r'-a-'s··'.·I-e-.Fr'O
------

��Z�d��/o Tr���a�p;�;ca���:
\

e so podera contar com um

I'
OS �rs. Fiuza Lima & Irmãos [quádruplo empate como já se
cmuruccecrn-ncs. ontem, em ccr- verificou semanas atrás quan-I tJ., que, a 15 do corrente, foram

.

'

nomeados, pela diretoria do "Lói- do O Fluminense, Flamengo,
de Brasileiro", representantes da Vasco e Botafogo ocupavam o

referi�a Empresa Nacio�al de Na- primeiro posto na tabela. Co-
vegaçao, _p����a capltal_. mo se vê, o Fla-Flu de domin-

go próximo faz-se acompanhar
de atrações invulgares,

Ecos e Notícias

o
Florianõpolis 19 fJe Outubro de 1944

FRIEIRAS,

Cachorrinba

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

Na noite de 16, desapareceu da
rua Alves de Brito. n. 51, uma.
cachorrinha tipo «Fax)}. de pêlo
preto, orelhas grandes (uma delas,
rasgada na extremidade), e que
atende ao nome «Bo.linha». Será
gratihcado com 50 cruzeiro.s quem
a entregar na casa acima referida.

3 v .• 1
..,,_-��- ----..............-_,.,_. -JlP.............................

Se V. S. precisar de linhos,
casem iras e outros tecidos.' fa
ça uma visita à Loja das Case.
miras, na rua Cons. Mafra,

ESPINHAS, ETC.

TOMEM

�n�o Cressotadl
"SILVEIRA'"

Gr.nd. Tónico
NUNCr:4 EXISTIU IGURL

Ocupando ilhas
no Pacífico Um falo surpreendenle

O prefeito de Indaiai foi auto'
rizado o abrir o crédito de Cr$
72.661,62. suplementar a treze do

tações do e tual orçamento doque
le município, sendo que só para
"seguros contra acidentes de tra

balho" a verba concedida é de
46 460 cruzeiros.

•

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO

DIV1SÃO DE SELEÇAO
A V I S O

A Cümi!óskO Executiva dos Concursos abaixo, �:\'is':l aos candidatos
ihscritos tjur as res])l'ctivas prova,s serào realizadas d" [l('ôhlo com a

�Pglljl1t(> li's{'ála:
Ellcl,Uurárj(l

PMtUglÚ's e )Iaolt'm<ÍtlCll - dia 22/10/44 i�s ('um 11ora8.
Gcogrnfia e Dírpito - rliu 26/10/44 ils 1\).30 horas.
Lo{"al Oy nalir.ação; - (;inúsio Gab.rÍnensc.

Datilógrafo
Trahalho da:li!lJgl'áfle0 - rUH 29/10/44 :'ts fl,:lO jJ(ll'US,
Local de rralizaçiio: --- üe}rgacia d" Instituto dns COllH'l'ciários.
POl'tll"guês r )btem:itiea - dia 31/10/44 ns 1!.),30 horas.
Local ele rcaliz3çãn, - Gi,núsÍo CalarillCnS('.

Almoxadfe
;\iye! ::Uental, Lrgislaçào de JiIaterial e Admini"lraç[\o de Aímoxa-

rifa'dos ,- dia 5/11/44 as 1),30 horas.
:\fatt'luática, e Estatís.tica - dia 7/11/44 as 19.30 110ras.
�lerccologia e CiêJicÜ;is - dia 9/11/44 ús HJ,;�II horas.
Loca'] de realização _. Delegacia' do Institu10 <los T.nouS[I'iárros.

Postalista
Conhecimentos Gerais - dia 12/11/44 ÚS 6,311 horas.
Portugiuês e Geografia, - dia 14/11/4·1 às 19,00 horns.
Lc)('al (k rea'lir.ação: - Uiná5io Catarinensp.

Coletor
LegiSlação � oia 111/11/44 às 6,30 horas.
C(.H1iabiljrl�lIl,e e .M'atclHútica ._ dia 23/11/44 as I !),30 horas.
llireito c Esültistiea, - d.ia 2(i/l1jH às 6,30 horas.
Local de rea:/ização: - Ginasio Catarine.nse.

Escrivão de Coletoria
Legislaçil.o - dia �l/11/44 às 19,30 bor!I!).
(;unlabilidarl._, (' \iatell.iltica dia 2·1/11,'44 às l!i,ilú /."}',,,.
nireito e Esta,tisti.ca -_ dia 27/11/44 às 19,30 hllrns.
Lucal de l'eu:lizfJl:il.o: - Ginásio Catarinen,s('., �
Bsta publicação rc"og::: tôdas as anterioro., 11l)(lcJ'.'!o, no ellli'-eta�l·. l

to, vir a ser m()dificada, o que, se ocorrL'l', s('rá an).pl�..mente dj,:I�l,g,:;irJ,(
Os cam'diclatos deverâo comparecer no local dns provas'./f fiIl1]}'

antes da hora fixada., munidos de IapÍs tinta ou cano �ta-til��'
o. .

O j
-

d 'd t'f'
- - ndi& !! lla I'

s cal' oes e I en I lcaiçao sento entregues aos (' a:, .Js
.

'd l'
-

d
.

. " na ]
vcs�el'a e na ."espera a. rea l��Ç�O os re�pectlYOS c� .\\
gRCLa do InstItuto dos IndustnarlOS.

'

Flürianópolls, 18 de ontulJro de 1\)44,

J. COSTA M(ELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção
Projetas, Orçamentos, Administração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
Décio Reis
Arcy TenóTio D' / .

Mário Laco17J,be '

João Ricardo Mayr

.juerquf

........................dB.._ �

A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba

mento de sedas, ii preços excepcionai" a partir de

ri 15 próximas festu de Fim de

de

Cr$

receber fo: midavel 50tti ...

Vasa Natal Aproveitem, pa-
Ino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


