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LONDRES, 19 (U. P.) -.- A INVASÃO DA ALEMANHA PELOS RUSSOS FOI ANUNCIADA PELAS AGENCIAS. OFICIOSAS NAZISTAS :·P.'.'\ �?f:.���lIA�.!�
SOCEAN. DIZEM ELAS QUE OS RUSSOS LANÇARAM NOVAS FORMA(:ÕES DE TANQUES E INFANTARIA NA BATALHA DA FRONTEIft.l\:DrAllR{j;';j
SIA ORIENTAL ENTRE SUWALKI E SCHIRWINDT. E, DEPOIS OE Dl!: tSSIMAS LUTAS OS ALEMÃES EV�\CUARAM A LOCALIDADE FRONTEIRIÇA
DE EYDTKUHNEN. EXPLICAM AS AGÊNCIAS NAZISTAS QUE ESSA EVACUAÇÃO FOI UMA DAS OPERAÇOES DE GUERRA ADOTADA PELOS ALE.

MÃES, E QUE OS RUSSOS NÃO CONSEGUIRAM ROMPER AS LINHAS �E DEFESA. MAS ESSA DIAJJ�TICA NÃO CONSEGUE ENCOBRIR O FATO

DE QUE1 AGORA, OS RUSSOS PENETRARAM NO LEGíTIMO SOLO ALEMÃO. A DNB ADMITIU, ALIAS) DE MANEIRA EXPRESSA, AO DECLARAR
QUE IJUTAS TREMENDAS SE TRAVAM POR CADA POLECADA DE SOLO DA PRúSSIA ORIENTAL

,-

• r
"1 Pifiui 'Fez 43 anos

ja nas 1 Ipuras 19��'O��U\'����190i�����
São Francisco, 19 (U. P.) - canos com o auxilio de

pOde-I
li emissora de Tóquio informou tos Dumont contornou oficial

Segundo notícias de Tóquio; tosa esquadra e fôrças de de- que as fôrças norte-americanas mente a torre Eiffel, em Paris,

uma esquadra norte-amencane 'embarque. Isso pode ser cer- que iniciaram a "reinvasão das vencendo o premio Deutch de

'o, mas pode igualmente ser I Filipinas" íncluíam uma fôrça La Mourth, de 100 mil francos.
atacou o golfo de Leyte no pc· rma "verde" da propaganda tática da Quinta Frota sob o PDr cinco vezes Santos Dumont
rímetro oriental das Filipina� inimiga, para provocar o pro- comando do vice-ameríante contornara a torre Eiffel, mas,
centrais, às 5,30 da manhã dr l.unciamento do Departamen- Spruace, o qual não participou em nenhuma delas, conseguira
terça-feira, ou seja segunda- to da Marinha em Washington. da batalha aero-naval ao lar- realizar as exigências do prê
feira, hora ocidental. Desde Jem dúvida será expedido tal go da Formosa e uma frota na-!mio. Afinal, no dia 19 de outu-

zomunícado, assim que \V�S- val sob o comando de Mac .Ar- bro de 1901, perante considerá
quarta-feira à tarde, quer di.

'iíngton considerar que nao thur bem como outras un_lda-I vel multidão, Santos Dumont Azer desde ante-ontem, essas ) o d e fornecer informações des navais do Pacífico. In�lcou contorna a torre, gastando vin- provou
fôrças vinham submetend: iteís ao inimigo e só então se a referida difusora que a frota te e nove minutos e trinta se- Rio, 19 (A. N.) _ O ministro Paris, 20 - O magnifico

aquela zona a forte bombar erá ciência segura do que es- se aproximou das Filipinas "n� gundos, menos do que exigia Salgado Filho aprovou o pro-
castelo e o parque de Chatel

deio. Além de qualificar eSSE �á acontecendo. nas Filipi�a.? direção da N�::a Guiné" e frí- o prêmio, cujo prazo máximo grama das comemorações da don, perto de Clermont Fer-
{;ntrementes, dizem os nipo- sou que os avioes com base no era de 30 minutos. Santos Du- "Semana da Asa" dêste ano, rand, será posto em leilão, no

esquadra oficialmente de "fôr ricos que a invasão se está seter:t�ião das Amal�eras es�ãc mont recebeu o prêmio, distri- elaborada por uma comissao próximo domingo. Laval ali

ça invasora", diz Tóquio aindr .oncentrando no golfo de Ley- participando nas açoes de re111- buindo-o com os mecânicos especial composta do brigadeí- chegava de automóvel, todos

que parte das fôrças ínímíga. ·e, região �nde pretendem �Íl:- vasão. que o ajudaram a construir o 1'0 Gervasio Duncan tenente as noites, procedente de Vi-

tinha desembarcado na ilha df nar-se os Ianques para diví- • balão e doou 4 mil francos aos coronel Godofredo Vidal, enge- chy. Alinhavam-se, então, na

Suluan, situada a léste de Ley Iir em duas partes as Fillui- Pearl Harbour, 20 (A. N.)- pobres ele París. Com o contór- nheíros Roberto Pimentel e
estrada as tropas especiais es-

las, isto é, separando a ilha Informa a emissora de Tóquio no do torre Eiffel, ficou resol- Eugênio Seifort e aviador civil tacionadas de 30 em 30 metros
te, na entrada do golfo. FInal- .mzon, onde está Manilha, da que uma segunda frota de in- vido o problema da dirigibilida- José Garcia. As solenidades te- da residência de LavaI. A po
mente, as fôrças norte-amerí lha Mi!1danau, ao sul, C�lm·· vasão norte-americana se di- de área. Santos Du:nont, com rão início na próxima segunda- licia encontrou milhares de

canas tinham penetrado nr rre assmalar que a conquista, rige para as Filipinas, prece- apenas 28 anos de Idade, teve feira 23 do corrente no Campo garrafas de vinhos escolhidos;

próprio golfo de Leyte. Unida- oelos americanos, ele uma ou dente da Nova Guiné. Essas seu nome endeusado e consa- dos Afonsos.' um punhal dourado alemão,
des do. exército e 'a marinha naís bases no golfo de Leyte, íôrcas de desembarque - a- grado no mundo inteiro. san-I ----- i que lhe fôra oferecido por Ot-

.oloearia todas as Filipinas ao crescenta a emissora - estão tos Dumont não dormiu sôbre Entre chamas to Abetz, antigo embaixador
japonesa estavam ; rtercentan- ilcance ,dos bombardeiros nor- provavelmente sob o comando os louros e passou daí em dian- e explosões e:_n Vichy, muitas condecora-
do os atacantes. se-amencanos, com bases ter- de Mac Arthur. As que já pe- te a interessar-se pelo vôo do Moscou, 19 (U. P.) _ O Alto çoes e outros prese_ntes de des-

São Francisco, 19 (U. P.) - 'estres. netraram no golfo de Leyte "mais pesado que o ar", o que Comando soviético informa, ta�adas personalidades ale-

Segundo a rádio de Tóquio, ca·
...' são comandadas pelo vice-al- foi conseguido cinco anos mais que a aviação russa de grande Imas,

cas e bombardeiros norte-ame- Pearl Harbour, 19 (U. P.) - mirante Spruance. tarde, raio de acão atacou o centro ------------
_

o Pietro Koch foi

'��I:r:S, l�c��idda���l'l::;;,i����,'�lU'ngaros lorçados a lutar Estão trancados �el:J���g�ie�ta?°b�����iãO �� liquidado
.

I'"
bombardeio, h a v 1 a grande Roma, 20 \U. P.) - Os pa-

nas. Ao mesmo tempo, Tóqui( OS a emaes quan!idade de trens militares triotas do norte da Itália exe-

anuncia que as ilhas Nikoba- LONDRES, 20 (U. P.) _ A DNB diz que a grande batalha Moscou, 19 (U. P.) _ Os ale- alemaes, que �ofr.eram numero- cutaram Pietro Koch, chefe da

res foram atacadas por vários le tauques, na planície do sul e sudeste de Debrecsen, chegou mães estão fechados no canto sos danos. �rmcIpalmente na polícia secreta italiana. Notí

avioes com base em porta- 10 áuge. Fôrças alemãs e as húngaras que ainda com elas co- norte ocidental de 'I'ransílvâ- p:'l:rt.e sudoest� da. zona ferro- cias transmitidas dos centros

aviões quando da prolongada rperam teriam conseguido até o momento impedir uma írrup- nia, enquanto os russos arre- VIana, os vagoes flcar3;m em de resistência no norte da Itá

batalha da ilha Formosa qUE .ão russa. Aliás, informações recebidas em Istambul dizem que metem través de sete passa- c��mas. Na parte nOl'dest�, ve- lia esclarecem que Kock era

.rande parte das fôrças húngaras estão sendo obrigadas, sob geris-chave para norte e no-
rifícou-se tremenda explosão. um dos mais ferozes persegui-

os próprios japoneses consíde-
ameaça, a continuar lutando ao lado dos nazistas. Não é dlff- roeste. dores dos italianos antí-tascis-

ravam preparatória dum de- ctl imaginar a eficiência de senwlhantes aliados. , ,
_.____ Bombardeando tas. Foi êle liquidado a grana-

sembarque nas Filipinas. Um -
__o

Almõco de despedida Londres, 19 (U. P.) _ O co-
da de mão, quando voltava,

k comunicado oficial nipônico já ;1 110m de Aachell Patrl·ot··I"mo dos Rio, 19 (A. N.) - Num ges-lmando das fôrças táticas nor
em seu automóvel, de uma ex-

lJ () - cursão, que fizera ele Turim a
admite agora a perda de tre- París, 19 (U. P.) _ O Prí- to altamente significativo, que 'te-americanaa informou que Milão.
zentos e doze aviões e 30 a 40 neíro Exército norte-ameríca- cearenses vem afirmar ainda mais a soli- mais de mil Fortalezas Voado-

b
-

Em _10 assesta os golpes finais aos darie,dade brasileiro-america- ras e Lebertadoras da Oitava Em Eudtk bpequenas _em Ta,rca?-oeds., l'emanescentes� da guarnição Rio, 19 (A. N.) - O Ceará foi na, a espôsa do ministro da Fôrça Aérea atacaram objeti- :I U ueu
compensaçao oqmo a uma

de Aachen, a noroéste da ci- o Estado do norte que deu mais M3;ri,nha �fereceu, no. hote,ll vos militares. em Mog.uncia, e Londres, 19 (U. P.) - A
lista cJmpleta, verdadeiramen- dade. Durante as operações de voluntários péÁra a Marinl1a, Glon�, al�oço �e despedldas a, zona MannheIm-Ludwlgshaven, Transocean admite que os rus

te fantástica, das perdas infli- limpeza, na periferia da cida- Agora, pelo que se verifiea nas embaIxatnz Jefrerson Caffery, no sud,?este. da Ale:nanha. A sos já avançaram além de Ey
gidas aos norte-americanos. de, destruiram os batalhões do últimas 48 horas, ,tamb'ém o o qual contou com a presença operaçao fOI cumpnda em ho· I dtkuhnen na Prussia Oriental.
Onze porta-aviões, três cruza· general Hodges numerosas ca- Ceará vai bater o recorde em das. espôsas de vários m,inistros ras do dia de hoj�. As

mau·ui- !DiZ a agência que a esta e a

dores, dois encouraçados e um samatas inimigas, reduzindo- relação ao fornecimento de vo- e fIguras. representatIvas da nas de bombardeIO foram es-, penetração mais profunda até
as a simples cascalho. A pro- Iuntários para o '�xército pois, nossa SOCIedade. coItadas por aparelhos us- agora efetuada em território

�i��r���n��d���:���' d!e�;. b�r���a d�le:a�l�e� e;�rar�tr� ���,����t�{,:�-:!���� d��fH��:� O cabo Hitler tsartlagsl·lenThnuna...doerbOqltuS'er-i-·d�aeleSmaãOr'mamento tota'Itos outros avariados. Mas és- prisma, declarando que a luta rios.
Aachen, 20 (U. P.) - Um 'fi

se ponto já se acha suficiente- entra agora em nova fase. Es-

Regressou ontem refugiado da cidade alemã de d"l bmente esclarecido pelo comu� sa "nova fase", segundo o co- Colônia, que conseguiu chegar a 'II emau a
"'icado oficial do almirante Ni- mentarista do DNB, é o fim ele a Aachen, contou que, em re- .Lon�res, 19 (U. P.) -, Admite-se que o ponto-de-vista de

uma das mais sangTentas pro- Rio, 19 (A. N,) - Na manhã cente confel'eAncI'a com HI·tlel' st I "b f t d A
�, que sempre merece mais d t

'
,

a I.n so re o u uro a. eI12anha acha�se exposto em artigo
J

vas es a guerra, que custou ele hoje, regressou de sua via- um marechal de campo ale- surgIdo numa nova publcd' d
,.

R..

aos alemães - prossegue o bem a São Paulo o major Amil- mão disse claramente ao cabo'" ,'" ' .

1 rç_ao enomu:a a "NegoclOs u�
DNB _ um número de baixas cal' Dutra de Menezes diretor S?S , sob o tItulo· Russla e IAlemanha". Este informe, transmI

bastante elevado. I.do DIP.
,austríaco que sua "intuição" tI?-o pelo correspondente dI)) "Evening Standard" em Was-

levará a Werhmacht à ruina. hlngton, acrescenta que B _1:eff'ri.do r""-,.,:I,,,l';'c-"'$-AA.- _��u; '-ó.�,,_, • .'.__,-.:!.-

G d
- -

."
--

·
O mais pitoresco de tudo, po- à embaixada russa na captaI americana. É atribuida a Sta

rave errota nl�onlca rém, foram as frases con: que lin a versão de que a Rús:ia não tenciona destruir completa-
r T ') • ,_

�! O marechal encerrou a dISCUS- mente a existência de fôrç:, militar na Alemanha - Coisa queK,-\.NDl', -O ((J. J'.) - Grave del'l'ot'a sofreram os japone- são, dizendo: "De uma coisa considera impossível e inclVeniente. Não alimentamos o PI'"
',es nil Birmânia. Ticldlm, a príllcipal base nipônica naquele estou certo, meu Fuehrer. Não pósito de destruir tôda a ;ôrca militar na Alemanha" - de

território, acaba de ser ocupada pelos aliados. Foi de Tiddim haverá nenhum outro cabo clara o líder russo"; pois, tôda pessoa letrada há de compreen:
que, na última primaver'a, os japoneses lançaram sua fra('ass�- Hitler, depois .desta guerra. eler que isso é não só impossível - tanto no que concerne a

'la invasão da índia
Antes promovena cada um de- Rússia - mas, também, ir.conveniente do ponto de vista do

, les a sargento!" vencedor,

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Prol!lrietário t Diretor·rereut. - ALTINO FLORES

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

, florlanópolis- Sexta-feira, 20 de Outubro de 1944 H, 9227Ano XXX

Luta-se

I.
J' ,iI. 20 (U. P.) -

'�""',' y.... .$ O"Fl' .llênc�o .das auto
'''''''-- - � .. _-. � amencitnas em

'r$> -is contra as

,i�ão é, por is-
,mda, ter idéia

dVv_ gadura do as

;undo os japoneses,
.� uma invasão que

,geito os norte-ameri-

.,

Já na Prússia Oriental
Londres, 20 (U. P.) - Nada disseram os russos ainda ofi

cialmente sôbre as ações que estão travando na Prússia às
quais a�ribuem os alemães grande yiol.ência. �e fato, as sus

peitas-cIfras apresentadas pelas agencIas nazistas quanto às
perdas russas, deixam entrever que as fôrças soviéticas pare
tem mesmo dispo�tas a acamparem em �oeningsberg. Basta
dizer que os alemaes afirmam ter destruido 257 tanques rus

sos o que prova, mesmo com os devidos descontos, que Cher
niakovsk está martelando de rijo as linhas alemãs, Confessan
do a penetração russa em território prussiano, onde já evacua
ram a cidade de Eytkuhnen, acrescentam os alemães que dis
põe Cherniakovski de poderosas fôrças de infantaria e cêrca
de 500 tanques.

Londres, 20 (U. P.) - O jornal alemão "Berlim-Zeituno'"
deu a voz de alarme com a invasão da Prússia e conclamou �s
"brigadas de choque populares" a entrarem imediatamente
em ação. Na fase de desespêro em que se encontram os chefes
alemães, apela Goebbels para as mais dramáticas concepções
da propaganda, afim-de incluir na massa fanática a disposi
ção para o suicídio. A diabólica máquina da propaganda tota
litária apresenta a capitulação do povo como a mais despre
zivel atitude que poderia assumir. E, dando fôrça a seus argu
mentos, diz Goebbels: "Nenhum pai ou mãe na Alemanha te
ria direito a gerar novos seres, porque êles viriam à luz em

um mundo onde a existência lhes seria insuportável".

o castelo de Lavai

/"taft�� .
po� eRt�o p�eoi,íoiO$�1J, 20 (U. P.) -- AS FORÇAS SOVIETICAS ESTÃO ATACANDO OS ALEMÃES EM TODOS OS RECANTOS E PASSAlGENS QUE CARACTERIZA.

� TERRENO DE BATALHA ALÉM DAS MURALHAS DOS tARPATOS. AS FôRÇAS SOVI.TI(�AS MOVEM..SE RÀPI�fAMENTE SôBRE AS PON..
'. � EMERGÊNCIA COLOCADAS ATRAVÉS OE PROFUNDAS GARGANTAS AO LONGO DOS ESTREITOS CAMINHOS I QUE BORDAM TERRíVEIS

CIOS DE QUE ESTÃO CHEIOS ··OS VAL}�S CARPATICOS, ONDE OS ALDEõES ACLAMAM SEUS LIBERTADORES c' OM ENORME ENTUSIAS�Q�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, (Via aérea) - No tran-
/ satlântíco espanhol "Cabo Bue
na Esper::mza", chegou a esta
capital o capitalista José Ma
ria Gonçalves Farias, que SE
encontra em visita a seus fi
lhos, aquí radicados. ralando
primeiro sobre o aml.iente ClT,

que governa Franco. o entre
vistado, que ralou ao "0 Glo
bo", deu estas impressões:

-- "Grande maioria do po
vo tem profunda antípátía por
Franco. E isso é rácíí de com

preender-se, pois o povo espa
nhol sempre foi contra a oures
são e a tirania. Gente amante
ela liberdade, não pode de mo
do algum sentir-se em boa paz
com aquele Que lhe tirou a li
berdade. Sim, porque na Es
panha atual, .não existe liber
dade de espécie alguma. É uma

ditadura, um inferno de regi
me, para todos. Onde não 112
liberdade ele pensamento, a vi
da não vale a pena de ser vi
vida. Estará por acaso víven
do o povo espanhol'? Não' DOS
sitivamente, não. Há oito' ;no�
ele vive sofrendo o mais cru·
cíante drama dêste século, ar

rastando-se, interminavelmen·
te, por entre as ruinas fume
gantes do pavoroso incêlldic
lavrado na guerra civil, que
enlutou lares e da qus.l os na
zistas fizeram CéU111JO rle trei
namento para os �eus super
homens, que hoje estão sendo
batidos. graças a Deus, em to
das as frentes, pelos soldado.:
das democracias. O dramél da
Espanha é tres anos mais ve
lho do que o da Europa. Ape
sar de tudo, o povo resú:te
ainda. Embora fora da guerra
sofre ele as. consequências de
sastrosas de uma conduta m;::'.l
dirigida".
Atualjzando mais as suas E:'mpren�dodeclarações, o sr. José Matia .I_� ·�u

Gonçalves Farias alude a qu.e Pr .cisa-se de um, do sexo masculino, de 14 a 16 anos

"de certo tempo a esta l)arte de idade, que tenha bôa caligrafia e alguma pró-
as coisas melhõraram un{ DOU·· tio a de datilografía. E' escusado apresentar-se, não
co na Espanta. graças à perd estando em c0ndições.
do grande freguês que era d Informações na redação do «O ESTADO».

�;���l���b:,; :���i����rdju�!� I'�-- --FARMAéIA--Es·p-ERANÇA-··
....

ao gov:erno ,ng�es, �o sentlCto � do J:l'acm.cêutlco .NU.O LA VSde maIOr aproxlmaçao da Es -

HOJe. a.m.aJlM __, a __ pretert4a
panha com as democx2.cias e J '"">II_ ••"Aoa"•••tranl{elr•• - liomeopaUM - ,.�...

consequen te afastamento elo, c;
e Artteo. d� borram..

potências totalitárias. Todos li ".U._' ... ta oblH'r'O'lWet••0 _'.'rte _tWI_

aplaudem essa política, com-
excecão de meia duzia de fa- I

a

O L d I- S I G II tt- Ilangistas fanáticos. Quem per- I � r. au e Ino o on a o I jcorrer a Espanha -

acrescen-, I
ta o sr. Goncalves Farias - há e ADVOGADOde se aperceber de grande fal-

��t�7����J��,: �:e':;��ãnon�: ....!I�a2�� PiDt�: 18 :_(sobr�do),�.1.estão as grandes indÚstrias
_..� c:......,.._....._w.r.r� oI'VVV'\.....,.,_..�.,.___

téxteis, existem nada menos
de 230 mil operários, que a

Exames Anátorno'patológico5.
Diagr,óstico prococe da grnddn.
Sôr-o- d io ç

r, óst icos
Henuitolcaia
Coprologia

Bacteriologia
Autovacinas.
Lll trc rn icroscop io II
Químico aonq u ir.ec .

Anáhses de urina.

Se r-o iç o de t rons fu sfi o ria �cngu6 Vccinocâo o.n t i-d if té r ico
(C.RliPE) co rn próvo de Schicl<.

P.nálises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e paro usos industriais (fecularios. cervejarias).

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

escritório

COMPANHIA i'ALIANÇA DA BAlA �

Cifras du balanço de 194:;:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
I�CENI)lOS E TIUNSPORTES

C"l ,ital e reselTas . ..'

Re, CpOl1S3bilirladE"S .

H2'("'e:ra ' .

Atil�ro . ..

Sin isLl'OS pagos nos últimos 10 anos . .

Re��1>Ons2bi!id>ades , .

Cl'S
Cr$
Cr$
Cr,$
C,.S
Cl'$

71617.0:3.'5,00
5.n78.401.75';.9,

84.616.21(;,9"
129.920.006,n"
SG.G29.891l,%

76.736.401.30:>.20

DIRETORES: - Dr. Pam!llo (l'Ultra Frelre do: Ca.rnlho. Dr. Francl.A('Q
ae SIl e An!slo Massorra.

.\gênclas e lIUb-agênclss em todo o w.rrlt(>I1o nacional. -- Sucursal no

Un 19uál. Reguladores de avarUui DAi! principais cIdades eis América. IDuropa
!'rl(,...

C!
Cal
Stj

AGENTE EM FLORIANóPOLl8
\ M POS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmldl, n. 3.
D'l.8 Postai n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
B-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

_,_,.

PRESIDÊNCIA REPÚBLICADA

i
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEHVIÇO PúDLICO

DIVISÃO DE S:r;;LEÇ.\O

I A Comissão Exccuti Vil dosA (:lL�r�s abaixo. avisa ,lDS candidatos
insoritos que as rcspecti vas provas serão realizadas de acôrdo com a

seguinte escala:

grave doença que, ! ão tratado em

tCTP-, pode trazer serias complica
ções. exigindo até uma intervenção
cirugc i. A Pomada Man Zan lhe

Escriturário
Portuguõ« e Muternática - dia 22/10/-14 às li,30 horas.
Geograí'ia e Direito - dia 20/10/4,1 às 1!J,30 horas.
Local de rcalizuçá«: - Ginásio Cataa-incnse.

Datilógrafo
Trabalho datilográfico - dia 29/10/44 às 6,30 horas.
Local de realização: -- Delegacia do Instituto dos Comerciár-ios.

elas se dedicam. Acontece, po- idinheíro brasileiro em cruzei- graças que se aba�e�am sôbre Português e Matemáí ica -- dia 31/10/44 às 19,3U horns,
rém, que a falta de matéria Iras. No máximo, port�nto, §O o povo esp�nho�. �Xl�tc ":'.11:1'-1 Local de rcalizaçüo. --- Giuúsio Catarrnensc.
prima é zrance. A Espanha Ipesetas por semanas. isto nao cado negr? para todos os pro- Almoxarife
não ploa�z al�odão, tem r dá para viver. O ql;ilo de carr:� dutos racIOr:ados, de�s�� o a�� I. Xive l M�·nt�l. Legi1;.laçâu de Material e Adrninisu-ação de Al>111(1x!l.-
mpOrtá-l0. Não chegando a de vaca custa nana menos ue roz, que ralamen�e �� l,)r��cl rifados -- dia ;)/11144 as U,30 horas.
.mportacào para as necessída- 35 pe.set�s, o �çúcar 40 pes�- do _ao consumo publlc.�), .a�e o, Matemáticn, e Estatística - dia 7/11/4-1 às 19.:�t) horas.
.íes, os operários têm de tra- tas, o leite, três pesetas o 11- icafe, se:TI -r;enhum ar�m�. A. �lel't:eol()gia e Ciências - dia !)/l1/H às is.ao horas.
oalhar menos. Atualmente, as troo O azeite está racion���, IcorI'upçao�, e gra1:��. l�oJe, � I Local de r-ealizaçâo - Delegacia (lo Instituto dos

í

ndush-uu-ios.
.uas atividades abrangem ape- cabendo um quarto de litro Espa�ha. e o paraiso �duns, cola I Postalista
las três dias por semana e an- por semana para cada pess�a, b,�raclOmstas e�cap�dv� . d.� I Conhecimentos (lerais - dia 12/11/'lt às (i.30 horas.
.es unicamente dois. Em me- e isto numa terra que procuz França.. Tod�s q�le c?ns�gUl. Português e Gcngrafia - dia H/11/44 às 1}l,OO horus.
Iía, O operário espanhol ganha I cêrca de setenta por cento �o rar_n}ugn·. da �_ustlça 9-0s

II
r_n�-l Locai de reaJizaçJo: -- Ginásio Catarin ensc.

Ie 16 a 20 pesetas, equivalen- azeite ,da mundo. O mercado qUl� ,
..

se lefuglara�l1 a �o_no\�! Coletor
e� a mais ou menos o mesmo negro e outra das grandes des- do regime do general FrancO'1 Legislação - dia 19/11/44 às U,30 horas.

�����������������������������.������� I CIlltlabilidade e Yatemàlka - d� 23/11/44 às 19�t) Iwras.

'1-.
.

..�;S;;�;=Ru;'.fuã;" ·Pj;;' �. 25: 1'�M�!I���9;�,��L I :::�:�tod;' ;;::��::��: &,���;:��'�:\:;�;::ú,.
horas

f � _

\ (Em fi�ri��Ó;�ii=t.dO) ;;;;;;""
I

"1/ g��:i�;,!�;,�:"�:���1�2:1;: :;;,���/��%��ü �:_,,',;;3U horns

I Dr R��T:nn :RiO�e:.S ���::.O:�E��v�s de 'O.Z' .:4� to, v1{�Ü�j;g�:�:r��:�";1;��:�;:�:i;i�'::12f.E�l�:�;:�::.';�:��i.��;;�I Farm. L. ua Ccst 1 Avila antes da hora fixada, munidos de lapis tinta ou canela-tinteiro.
SI rern irrrtação r e tal ou hernorra-

1Os car-tões de idcutif'icaçâo serão entregues aos caudie atos na an tegias, cuidado ! São o prenuncio de
véspera e na véspera da realização dos respectivos concursos, na Dele-
gucia do Institu;o dos lndustriúrios.

Ftor-iunópnlis 18 de outubro de 19 ..JA.

jacá a livio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Chegaram

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edit.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nOil principais município,

do Estado
_.- -_ .. _. ---_ .._--_ ..-.----_._-----_. ---_.__ . __._-._--..---------�_.

apenas com 'pequenos defeitos) por
Preços Excepcionais

Décio Reis
Arcy Tenôrio D'Albuquerque
Mário Lacombe
Jeão Ricardo Mayr

......... - - ...... - - ....... ,..., ........ ," ""'-- ...�J�>__ .,� .. ��..i, ........._....,,_..........._��

P{.-';.)
-

ÃMiG°()fi
6.000 pares de

•

rnelas

TRAJANO, tO

D�claro, por roei
comércio e ao públi
raI, que, a partir
deixei de ser

�-l�rdeirQp. de A:
nera La f'orta.
fôra outorgf]

-

\ P
Garibaldi OrQl
F!orianópoIi4�"

de 1944. �". "

LUIZ. .(�

11l�!�t�!�id��Sde ��y'�!a�!�ci�le n�;teC!,��!}_lld�
[ns ituio da Ordem dos Advogados Brasileiros, tenho o

ora2 er de convidar a todos os doutores e bachareis em

dire 'to, que exerçam ou tenham exercido a advocacia,
reSl entes neste Estado, a reunirem-se no dia 23 do cor·

.ren e, às 11 horas, na Sala dos Advogados, do Tribunal
de pelação. para o fim de resolverem a respeito da

ganização do Instituto dos Advogados de S Catarina.
Os novos e já conhecidosFlorianópolis, /7 de outubro de ,1944. medicamentos de grande su-FULVIO ADUCCI

______ cesso no combate da Malaria.
SCZOrillU, em gotas - '!'able-

Jlalaria, pastilhas. - Os mais n O
enérgicos remédios no comba-

DftRftllLHO «GUBRACY·»te da Malária sezões, impalu-
dismo e tôdas as febres inter-
mitentes. Tratamento comple-

Lto. Beneficia os órgãos afeta
dos: Baço e fig'ado sem produ-
zir intoxicação.

: .._......__3ml..__IIlIIIí....._....__..Sanaopil - O grande remé- -� - -

dia dos amarelos. Combate
.

a F sta de N S I
-

opilação caracterizada pela e..

S '1presença de anquilóstomos e do Rosário a n U u e no��:�i����UZ��l a��t!��,n��qu: De ordem da Mesa Adminis-I
.

., .

xia, perturbações intestinais, f)'atlva t[esta ll'mandacle C011- i C O N TEM.
palidez, inchações e gostos vido aos nossos Irmãs e de- i OITO ELEMENTOS TONICOS:
pervertidos. Produz sangue no- i11als fl�i'O pan, as'Oist:rf'Dl às I

vo e vigoroso, dando ânimo festividades em louvor da nos-I ARSENIATO. VANADÂ.
para o trabalho e alêgria na sa padroeira, Nossa Senhora do I TO, FOSFOROS, CALeJO
vida: Rosário, que s·e realizarão em ETei
Prisão de ventre - Não use sua Igreja e que constarão de:

1 TONICO DO CEREBRO::nais purgantes_ Trate-se com dias 13 a 21 de outubro --

TONICO DOS MUSCULOS.Tablelaxo, pequenas pastilhas .1.Ovenas às 19,30 horas:

que beneficiam o estômago, in- dia 22 de outubro (domingo)
, ;estino e figado_ - missa às. 6,30 horas, com co-

� Nas Farmácias e Drogarias munhão geral dos Irmãos e

� ria Capital e interior do Esta- demais fiéis; às 9 horas, missa
do. lOlene, cantada e com prega-
Para as demais informações ção ao Evangelho; às 16,30

de pedidos, preços e condições horas, procissão.
'le vendas com desconto à vis- A Mesa Administrativa de,;
ca e a prazo, escrever para dt') já agra.dece a todos os que
Caixa postal 185, Florianópolis comparecerem a êsses atus ri"

:lOssa Religião.
CaD sistóric em Florían ópú

!is, 10 de outubro de 1944.
Sebastião Canuto l{OSI:I

10 secretário

O. Pálidos. OIPlupe,.dol,
E.gotadol, Anêmico., Ma..
que criem Maglol, (,janç.i
laquítica.. rec.berio a IOIÍI·
fic.;io glr.1 do or"oni...o

co.. o

Sa ngue ft 01
Ue. D.N.S.P. n' t99, de 1921

'Declarar;r

Se V. S. precisar de linhos,
casemlras e outros tecidos." Ia
;a uma visita à Loja das case-l
miras, na rua Cons. Mafra,.

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

Convidamos os srs.· Comerciantes a

lisitarem, em nossa sobre-loja, a exposi.
';ão de
SEDAS, com ricos e modernos padrões,I.Ãs, próprias para vestidos e casacos,
�ASEMIRAS e TECIDOS em gere',
�'ecém-che9ado, das melhores fábrica s

I�O poís. .
.. 0,-" •••, ••" ••••

?"o ,t/.>:�';;.'M: ..��<'.·.�· ...
,_ '._,.... '''''� , ... ..,:�.. �i."''' � . '�;'1\ '.

�T·__""""'��C'�

GERAD!'A INSTALADORA L�,
RIANÓPOLIS avir in

teressados que p�( {a*G_vender, um geral A .,'(
(\

rente contínua, (]watts. 115

VOH�'(,S i e m e n s". P: I
Para . qualquer

.

dirigir·se à IN,st/� 1
DE FLORIANO

li' 'J'rajano. l1i

t>'.•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO-Sexla"'eira. 20 Cle Outubro ele '9_4_4_---__---------3__

Dia 27 de OLltul)l"O - Estréia da

CIA. DE REVISTAS E VARIEDADES

lusic-Hall Star's Sbow
O melhor conjunto de variedades· até hoje apresentado, em excursao.

'TERNACIONAIS --

� r r
- C! � lul'lS ft'R BRCNI -- MÚSICO EXCÊNTRICO E CÔMICOnQ-RYANS SIS'1'ERS .- Bo ikc rino s o cohrc tn s. ROCAMBOLE - GRANDE �,-,U�IO�,IST:-.. i"il

"'T ANSFORMISTA AMERICANOHUMORÍSTICO - NA.JA KASSEL - soprano internacional. MISTtR OLiVER - RS•

_ ZGK E BOBY - CA�HJRRO E MACACO AMES'rRADO .

Afenção! A partir de sábado, dia 21, venda de i!lQreSsOs de assinatura para 4 réci�3s _ _:_�r$. 24,00
.:__--------------'---

_.--
------_. - !

--ó- ESTADOl'llY.drio Vespertino .!
-- , I

He<1aç�ào e Ofidnas à I:
fila João Ptut o nO la ! I

TeI 1O:!� -- ex {.o:3lal 10�t IIAS:-;'NATt;R.-\� I1'1 .. Capit.;!; ,

Crf 7\1,1111 I
(:rif' �iI.,lIi

U'f :W.IHI

-.--.-
..

-
....

�_.•!----.--------
..

_---
..

--------��IN:!;�O;;0:;;�;�!��;;:O;.�-�-19-(-E-.)--'ren- I;:�Ê���-Contra fatos, não há argumentos! do a CAERGS recebido do pre- I gou aquí, em trâmsito para Itá-I feito de Carazinho um expe- i lia, lorde W.el1ington, filho do

CAFE' RIO BRANCO
díente em que se positiva es- "w""__,,__

antigo vice-rei da índia, o qualt3:l' a firma �usato Irmã?s e
O balancete do G. G. Arq. procede de Londres.Cia., estabelecida com momho

"São José" desta cidade cor-
em Passo Fundo, vendendo fa- ,

d t' s meses' de.

h d tri
.

1
. respon. en .e ao

nn a- e rrgo naciona acima

I
.
A

·t t bro apresenta, II do tabelamento em vigôr pa-
agos o � se etmd C' r� 3 03' 1 50 i GRATIS 1T d dI' um movrmen o e �p. , ,

r� r�m ica
.

ores aque e �rn�- i passando para o mês corrente
. •

rncipio, en�lOu ontem a refe1'.1- I o saldo de Cr$ 1.399 70. Quer receber ótima .urprela,da denuncia para a Delegacia I
v �, ,;,' que o fará feliz e lhe .eró

de Ordem �o!ítica e Social. ,Es- Na chefia do Servi o de Aaú- de valiosa ut�lidade? ElICrevo

orocesso, afim de

encaminhá-,{
e tegronar, .I_llS a �. o no ,

.'!
.. Niterói. E, 00 RIO.

;;;=_1"0: 'S sm.í:D ...,.mr= ""{, G· da 5a Região MIlitar, Curí- • �-----10 �o Tribunal de Segucança t iba, estão abertas as Inscrí- •

santo do dia II A.parêncías
. �aCIonal. ���scraa��� ���e�::i�a�e d�m��=1 ;o�-:::�;-:"::::�:"·:a·:::.

serva do Exército. O Diário' contra Bamco, Casa Bancária,
5':-0 Vendelino

' Si íl� apnrênclas .eng'a. ILVARO RAMOS IOficial do Estado de 17 dêste ou suas fmais, não nmoíonan-éJ 'liam, UIIO tleH'm servrr de H. li mês traz as instruções necessá- do no mesmo local da Reparti-Confessor nase aos nossos jul.g·llmelltos CIRURGIÃO-DENTISTA rias à matr-ícula no aludido ção pagadora, Essa nova mo-Este santo é de descemlêncic.
l I

�
,

1 d l� atos, so I pena t e sermos Rua VI'tor Mel'reles, 18 curso. dalidade de pagamento já estaro·escoceso. Nasceu pc o ano •
.

t
•

t,;. I. �

350. Conta se que Vendelino fe� flun'iais, iUJuS os 'e mcorn-
,em vlgor.

.lmn preregrinaçã.o a Roma :le on· plf'tos ("]ll nós UH'smos.
_ .��,�_ De acôrdo com o Decreto- *

le dirigiu·se paro a região de Tré Xn proporção que formos •

-

_ Ipi federal <1l. 6.895, de 23 do i A Diretoria de Estradas de
·lcris. afim de levar urna vida de

tOlllflIH10 eOllherim(mto mais Deixou mUitos mês transato, o pagamehto
I Roda2:.em abriu concurrência�rmitão. Os monjes de Tholey ele·

d d t �

leram no superior. Sob o sua di· exato e IlHlplo da Realidade e.sc�n en eS
_

I
dos impostos e taxas ou de ou- para a al)resentação de projeto

'eçõo formou se a abadia de bene· lutlesh'utivel - Vida, Vel'· Vmmao, R G. do SUl, 19 (E.) tTas importâJncias devidas, .a � e orçamento referente à cons-
:iitinos de Tholey. S. Severino lhe da«(", {'OSlllOS, HUUlllUidnde, - Contando 92 anos de idade,

. qualquer título, à Fazenda Na- i'trução de uma ,ponte de con
:onferiu a sagr.oção para abad� Beus _, não mais odiaremos faleceu, neste município, o sr. I cional, bem como a aquisiç'ão creta armado sôbre o rio Haia mosteiro, onde morreu em 611
3ão Vendelino é um dos padroei nem matnrenws a nillg·uem.' João Pinto de Leão a_nt,ig.o mo- de selos e estampilhas, poderá poeu, 1110 km. 40+600, da estra-
N1a contrq a peste. Em 1320. duo .\ Nature-za HiviJl3 é idên- rad_o1' no Passo do VIgano. O ser feito por cheque, o qual se- da�de-rodagem Joinville-Itajaí,
runte uma tremenda epidemia, ti('u em todos os seres. Para I extmto, que era casado em se- rá emitido à ordem da Repar- via Penha. Essa ponte vai ser
roi implorada a inte!ces6ão dele, e

jlereeuf>.lu, l'Ol'('JlI, importa, 19unda nupcias, deixa a lamen- tição na qual se efetue o paga- construida ,de concteto arma-
o doença cessou quase instonta- e'4111car e deselH'oher },er- It.ar ,.sua morte mais de 25 fi- mento ou a aqlüsição pelo cou- d

.

t.1eomente. Em muitas regiões É ' , O, em VIgas re as, com a ex-
venerado com proteror dos rebo- i'iistentementt' os sentitlõs lhos, todo�, de maioridade, as- tl'ihuinte e adquirente, ou por tensão total de 66 mts. e terá

I
,lhos. S li lw:r i ()l'(' s, ]ntf>utes por ta l- ! sim como muitos netos. bisne- estes tran.sferidos, com ellclos- a lara'ura de 6,30 mts., inclusi-I

.

_"'!á;i'2f,. e-' I t t t t
�Atualmente no Rio de la· '. 'U

ta de exerdcio. GS e a arane os. ,so nominativo. Não será aeei- ve duas passagens laterais.neira em c.urso de especioli· evac ...a�ão e panlco Não há feliciihHle mais I
zoção .o�, MOLÉSTiAS do

I'1!!IIi---------------__.

I CORAr'__..-e dos VASOS] Cairo, 18 (U. P.) _ 1nfo1'- emJwlg'3nh' que eSSll ,I)e�.

I
-

1�1o� 1'''9'�
\

I
Tea-:�ai�:ra ���;����a de�:�; �::�if:ea:i�lad:O;::im::r:P:�]i� Gr�nde Concur'so snpONllÍCEO RRDIUMI' ... .n. Af"'-. rou em verdadeiro·pânico, pois YÍnfi. do homem e do mundo U H III

.'

IIIV O novo ,ão muito poucos os aviões
,

d 'junke1's-52" disponíveis para llltrfl1l8ssa e eelipsa tôtlas Cta3. de Produtos QUl"ml·cos F,1ábr.·ca Balem) .. v Paulo, om ,

E t- as futilidades sUJ;erficiIlJis. ti
1'0, fez hOJ' e im- a fuga por via ae1'ea. S ao em

.. , 1 tandamento intensas operações I'A.IUluemos a meu e e o

'qrações a um
, _ .

t .. t ('oração, vibrando, de contí·
!.J
\ da ml'ssa q"" ue e.vacuaçao por VIa e11 es(re. .

d... """

t d 1 nuo, as maIS puras on as

ua�e
São Joãc. A.ssma�a-se q�e o fa o e a JU- 11e .Amor e ('oufôl'to para

sSOl

.

Disse que mas _Ilhas amda _se ac_harem t d o "',.'elne.llla.n.d alemaes nao tem o os S nossos .�

i a ma de seu :.m .m�os o� .

.

a
. bate sem rr:tIS Impo1'tancm do ponto de tel' •••

o !ri

VI'" ·l·t Vloriunó)lolis, llJ dI'! ontu-
1. q:' sociais. "q, mI 1 ar.

U a\ . .

.

......,...�........�. hrn 11e 1944.
1 es.abeo futuro,

p ,

1_Soch.1, âàtudo fa; e�U 10 pago ('lellwllt.e Briilling
Peh Jusrto �a _

l guerra, 10cr�cla o Cent:, Social de Aposentados
ea] do B 'JS 1no- e Reforr:na(.,s de Santo Catarina

llles ra;- O fu- pagou o exto viuva do generallho sera uian- Otávio Volga, Neves. falecido nes-tl,
,..

ta capital a I do corrente. o pe._'--
- aI- c:úlio deixado, P'o mesmo. na q1,la.

lid�de de .ócio ... referido centro.

An ..

SI"II,.."rl'
Tri",,,,rl't'
Mp� t :I'f i.llll

�.I IUr.firl.,r:

Anil

S'·IIl<'·,lft>
Tfifftt""f�

4:,,, KO,IIf1
Cr' 1;).00

Cr$ 2:).IU)

u� orii(inais. OIt'SIIlO Mio puhl i

1'�,,(lS, u áo serúc de vol vídos.

A ctirt'(.�Õo nâo SI" '·f'.sponsahilí1.il
11I-ldS coru-eitos emili.los nos

artigos assinados

I
...·············..······�

,

Vida Sociall
.,......... . .

"SJV}jRRARIO�
A aritu. Maria dx Campos Gon·

çallles festeja hoje seu aniversári(
nattlllcio.

Hoje faz anal anos a 51'0.. Zilé
Brito Roso .

A menina Maria Ducker faz a

1'101 hoje .

1

1
•

Ne.ta data decorre o anivàrsáric 1�o'( Ir. CJ'menceau Machado.
.

Hoje ocorre o no to.l ício do sr

Antônin Solum, esclarecido espor
data.

F'az QO()!t hoje o sr , João Lino
aa.tos.

Decorre hoje o aniv8uCÍ1'io do sr

João Boiteux Pia:tzQ.

Tron"c<lrre !leito duta o aníV91'
Ilúrio do Ir. João Cância de Sousa
Siquei1'o, que foi gerente d'O ES
TADO. quando da suo fundação
em 1915.

JjablUtaç(Jel!i:
Estão·se habilitat'.da para COlar

o ST, Ar'noldo Plllnp!ono e a srita
Alaide M... lo.

Dr. 8uerrelro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhaça
e Sto. Amaro, em

A�osto de 1945

.. -

-

ATRACOES I

--------

LIRA. TÊNIS CLUBE - Dia

I

I
._--

-_.:u.'!,_.-:

Paraquedis tas do Exército dos Estados Unidos mostram numa aldeia da
França uma bandeira nazista tomada em combate, O transporte de eletivos pelo ar

permitiu a descida de milhares de sc ldados atrás das linhas alemãs, que foram apa
nhadas entre dois fogos, (Fóto da Inter-Americana) .

de Euclides N. Pert;;ira
o ponto preferido da «élite» floriancpolitana

RUA FELIPE SVHMIDT, 5
(EdifíCio Rio Bran.co)

'n w

o

5 DE DEZEMBRO DE' 1944. ÁiS 14 HORAS
na Séde da Coltlpal1thia

22 -- domingo - Manhã inf'an

til com início às 9 horas. Dan

ç,t:!. Cantos e Jogos Infantis com

distribuição d e prêmios .- Sur-

p 'esaa '

Utilíssimos e valiosos premlOS, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrõpolih,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, model() «Arizona-, toda de imbúia e

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

20 envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADI'UM ou 20 tampinhas do mesmo
Si\PONACEO (em pó) dão direitõ a um "coupon" numerudo para o sorteio 8 realiz'ar-se a

08 "coupons)), para serem trocados por «env61 ucros. ou "tElmpinhall"
até o dia 20 de novembro, encontrolm-se com o sr.

Virgílio _José J-al-cia
Rua Tiradentes,

Os tecidos da Loja das Ca-!
semiras distinguetn�se pela ori- i
ginal padronagem e pelos pre-:
ços excepcÍlmais. Visite-a sem

compromisso, na rua Cons.·
Mafra, 8-A. '

... .""ijiiilililiiiliill _--.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 15t_00- Sextà·feira 20 \&. Óutubro ele '944

A CASA
mudou-se para
LADO

A

IIIISCBLANEA
rua Conselheiro Mafral 9

C A SA I'OSCAR LIMA")A SERVIDORA (A O
I a maior organização no

gênero nesta capital J _

TENHA
TEM �íFILIS OU REU.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

��r:U'lq�,��!��!aó!
Dentaduras> Pontes em

OUIO r.u Palacríl, conserto

dentaduras em '2 horas

apenas. Serviço r ápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Ser r a t irie

Rua Duarte Schut et, 9.

a

DA

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PC·

III Ouro p8ra Denti��a5

I
22 Ouilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 qr'amas

Gr. c-s 31,00

Pedido ao
I DEPOSITO DENTA RIO

MASET!I
RUA SEMINARIO, 131 - I?:::

RUA MARCONI. 44 S. PAU!.C)
que env io r d lista de preços.

"

...............�

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira I
Clínica Geral de Adulto. IDoenças das crianças
Laboratório de Análise. I

clínicas.

IConeultório: rua Felipe Seh-
midt, 21 [altos da Casa Pn
ruíso], dos 1030 ó, 12 e da.

15 à9 18 hs.
Reaidência: rua Vise. de Ouvp,-

Preto. 64. .'
Fone: 769 [monua li

EN'IlE. U� CRUZEIRO EH SÊlOS P&RA O POA-TE PIlSTAl

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
'-POirAI,'. "ABOTICASAI. �T.S.PAIJ�I! i

.
,

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

\

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meiasdas melhores, pelos me

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

um envelope cantendo uma pa
ço teatral impressa com vórias
pertes da mesma. -fie ·.traidQs em

manuscrito. Gra> Q Co,e a quem
':1char e entregoy l"IJQ Conselhei
·0 Mafra, 115. -:::-------.._ v-3

D�r�-�� -'�'i-
A'GOn,
Muitos' Qui tl �_;;v. e demasiadap C(CUtarta de ter o Ç'Ôf
tJ'�las de

ClneN.l\! fiemedico da CaV' e ttencia ás estrt'� 'Ui
r ,Ilrtls!as.

de.co.�w�
anle seguro de cJ,�cll';.lSt

Correr a dieta! "d declal
el",essivoS. �"�ma l'l"orlDode'jS$\!ver 'a a1
energia ao �rá" JU""Ique V. fi! Gasta S)
vem 10 ,nos. i"< -

•

3 vezes lO dia. Forlluu a

parado tatantidO par� re
,

cesso de gordu(ll. u�Ç�e �

hoje mesmoti' e(; aqsuaqnt Cf
l10sSJ garan a

tJ
DiSi. S. 1:...p, _

C�iXaJOII iJ/{

au[o o i� ri o � �ra
Inda telegr. «Bandiral» -_ Rua Trajano� 23 -- Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

I Aos sofredores
I Ora, L. GALHARDO-E.x·
I '

I medica do Can tro Esphi tu
Luz, Caridade e Amor co:

I mu n ica a mudança d� Se1J

\. consultório paro (1 Rua Bue·
nos Aires, 220 - 1" o n d ur

I R,o de Janeiro, o n.de posso. �
I ·:)ferecer os s eu s prÉlstirr.oi.

IEscreva d e to lh odo rn en t e ".

"orne. idade. elldt'reço e en -

I velope selado poro o rf.tlil

I p[jst,:_�. . _ _ _ __

I D��P���EFrG:��S'
I f Saltar. lia Cam; Dls"ostD pra .,..

Esta fotográfia. obtida por avião de reconhecimento mostra parte da 83qu"cl-a ja-

I
Seu fígado deve produzir diariamenc.

penese ao ser atacada nas águas de Saípan. pela aviação norte americana. depois do desem um litro de bilis, Se a bilis não com: li-

barque da .. fôrças estadunidenses na ilha do mesmo nome. Trat -;e de urna tentativa para

j
veemente, os alimenros não são digeridce

obrigar a frota nipôr.ico a combater; mas esta fugiu em desordem. deíxondo a guarnição da eJpodrecem.Osg;1sesin,�hamoestôn'--

___���__à_m_=�ê �':__ po�_��_os_o_a_ta��.��s-��.:�.:-_c:_:-�_c.d_a_s_n_or�_:_��_e_.r_ic��_�:...:_!�!:_� �� _ I�::=='..:'.a.�_��i_��rl�L____ go. Sobrevém a prisão de venrre. V..d

7"C'02"T' I sente-se abatido e como queenvenenudc,
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

J U I ZO I Uma simples evacuação não tocar� a

t
�:�::�r����J�:�t:�fr�::��;:c:
rcr esse litro de bílis c você sente-se di""

posco para tudo. São suaves e; conru.io,
cspccirlmenrc indicadas para huI' a hil�
correr livremente. Peça as Pílulas Carrer,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. s JJXl.

.Malriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO o •• (apitai ••• Rua 15 de Novembro, 239. I!
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula s S t'A L �ousa. an na, a pa e Mcóca,

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

@,
Ipiranga Interior: Santos

EHADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
rAg.(\r�Cias: Oliveira, C3;-t.é, Elói Mendes. Andr êlàndia, Carmo do Rio Claro,
UJV1DOpolIS, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de FÓi a

Em ir.staleçêo : Governador Valadares.

. �;a_

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemíras
em a nossa Loja, na rua Cons.

A Mafra. 8-A.
. _._�-'-' --_._----_._-.------ .�_ .. _- ---._--_.- ------_

.._--�-'-_...

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACtA

I.. CODJelheiro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.6-42
E.tref' a domicilie

Agências

Em

Interior:

nADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
111 te tiot : Ilheos, Itabuna e Jequ:é.

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pir ai, Barra Mansa, Volta Redcnda.inxtaleçao :

EHADO DO ESPíRITa SANTO:

I Dr. �rl���ã�sD�!I!��ira I
Rua Vítor Me ireles , 28 I

Diàriamente das 14 às 18 e I'das 19 às 22 horas.

Se V. S. desejar um corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca
semiras -- Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

R(Sellde e Vasso ur as'

Agências de Itapemirim e Cola t in a.

ESrADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em ine taleçêo: Sucursal de Porto Alegre,

melhores taxa s para Dep6sitos, Descontos. Cobranças
Correspondlantes em t6das as praças do Pa�,

Em instalação: S:lCUl'S11 de Vitória,

Abona as e Passes.

PULAR PREPARADO

I §I'_ fJ I :IID r:1
. � SIFILI� ATACA TODO o UHGANISMO

O Fl�ado, o Baço, o Coração. o Estômago, (fi
Pulmões, a Pele. P.roduz Dõres de Cabeça, bÔl'es
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abõrtos,
Inofensivo 80 organismo. AgradaveJ

como um Iicôr
O ELIXIR 914 está aprOV11'iO pf>lo O N.S.P. como

liUXIl18f no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

P,'\LAM CELEBHlDADES MÉDICAS
Fnbre o preparado ELIXIR I A compostçso e o' sabor 8·
.914· nevo dizer-lhes. semprt> gradavel dn ELIXIR .�14, r.. -

que o tenho empregado, em con.ecdani-no como arma de
os casos d.e indicação aprv- fac!l manejo p�rll o público
prlada (8111118 em varlas ce ,°0 combate á Siflli�, quutída
suas manttestacõe-) 08 resul- de' que trequentemente a

lados têm 8i�o 8!1ttRfalorll,,,, nroveíto DO Ambulatorio da
poíe são rapídos e duravei-. Maternidade de Santa "'iria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.
• l 2W!...,Wi' .""'1"4'7'E"

J"tJ""w- .............��.............. _,............. �·w..-...-...........-_-w-."..,.....r.I"'w-.."..,..._..........

;ro.

CORRETORES· E CORRETORAS
PRECIS."i-SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES.

EXIGEM·SE REFERÊNCIAS.
Rua Felp : Sclmidt n. 39

TH li; r.oxnox & I..A1\(!A8HIRE lNS'CRANeli

SEGUROS
THE LONDON ASSUHANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA UE SEGUROS ,"SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos. 1.

J' .

REPRESENTANTES
'il. s. quer ser representante ele fjrrnall de' qualquer Estado

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

-------_-- ----------_._-.-. --_ .. _�--,-----.._----_..._------�---------
zaw .' ifl\,.

• - ...

- - -----

----li'"
o sabão

"VIR<iEM ·ESPECIAlIDADE"
'\, '':.f�'rZ'EJ� INDUSTllIA1J-J()INVIl.. LJ1: (MMUl r\'-:l�1
CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACiLMENTE

E COM RAPIDEZ

Perdeu-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR
DR.

MÉDICO
ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
J!:.IIpeclalista, assistente do Professor Sanson do .Rio de Janeiro.

CONSUI.TAS: Pela manhã, das lU ás 12 - A tarde, das S à••.
Rua Vitor Meirele•. 24. Fone 1441

1)0.

DR. ARMANDO VAUruO DE ASSIS

-

DR. BIASE FARACO
!\ledico - chefe do Serviço de SlfiHs do Centro de Saúde

DOENÇAS l�A P.ELE - ,��FILl,S --. t�FE('�<..:ÕES, l!H�-,t;��Nr!,/�I.S "I�E
M\WUS OS SI·.X()� --- HAlü.:> iNl·HA·\ElUU:.LHOS E ULfHA-\lth,E!AS

CONSIJLTAS: das 3 às ti h. - H. Felipe Scluuidt, 40
HES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1G48

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

DR. SAVAS LACERDA
Cliniea IIIt-dico-cirúrgiea de Olhos - Ouvidos. Nmriz - Garganta.
Diplofnu de hab ili taçâo do Conselho Nacional de Oftalmolugia.
CUNSULTúHro - Felipe �chmi<l,t, 8. Das 1<1 às 18 horas. Fone 1259
HES1Df:NCTA - ConselheIro MaJra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONl

Especialista em alta d rúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

JBTRUIA (HAMôNIA) - Santa Catarina

,--·--OR. SETTE G�SMÃO
'f3f'PIi' DOS SEllVI(OS DE T1SIOLOn! A no ('Ef'l'RO DE SA úDE E DO
( " '.' .

HOSPITAL ".'\ r,-.r(1�U RAlvUOS".
� , . ,

pl'fci 'oalllcn�o no l-Iospital Sf-l0 Luiz UÜllzaga, de ::,[10 r�al;llo -:- Ex-esta

rl1r�o Oe op�
...

� "Cl;ruente Ferreira", clt' �áo Paulo - lEx-n1(�cl�Co lnterllO d�gtáno dn IllstltutoS:Hlat0rio de Santos. €111 Calnpos do Jord�,o. :1'" ' \

• '1'1\1
.

IIL\C'\úS"feO pnf;('(",I<� h 'l'H:\'l\-\,,>lF1'\ ro ]·.:sPF,CL\I,IZ.o\{)(
,:CU:\'IC,\ (.1,. ,. n.:\S nÓl<:{x('.'\S DO j\l'AH,;:LH<? Rr,;��I,R;\']'�H10.". .

"
.

-"'.
T "AS' Ditlri:::tnlcnte, das;) às G ho�·n" ..(�O�SULI�hIOr:.hu� �1l01 :\telll:les. 18

CONS1JLL .

HESIDItNCTA: Rua Esl8\'eS J1InlOr. 13Q - leI. ,4�.
.. _

MARIO WENDHAUSEN

fJiSTlTUTO DE DlAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA'
.MOELLMANN
f'ot'!I18.do pela Unlyersldade de �n.br.

Com �1I'1It1(.". nos bOfiplta\8 europeu!!

Clúilca médica em li:'eral, pedlatrta. doou·

... do I:I!Btema n .."OOO, apareJt\o geuJto
ur1nAu'to do. oomem e da mulher

.lMUle. 'rt\."lco: DR. PAULO TAVARilS

Oure<> de I{ad!ologla Cl1IDc. com o dr.

Wanoel de Abreu Campanarlo (81io Pau·

toJ, Especializado ..tn Htglene e Sallde

foúbUca, pela Unll'el'sldade do Rio de Ja·

nelro. -- GabInete d� RalO X .- EleclJ'o

ear"IOi'rllfla cllnlc8 - Metab()lb.;mo ))a.

.1 _ Sondagem Duodenal - GabU1ell!

1140 tt.llôl"�lIpla - Laboratório d<! mlcl'l'.

copia e ..náliee cilnlca. - RUI' l"ernando
IIle.cbado. 8, Ii·ou ... 1.1lM - 1I'1ol'lanópollli. !

'lH.

Dr. LAURO UAURA

IALLIANCE ASSURANCE COMPANY,
l (COMPANHIA INGLESA DE sEGUROS)

Sobremodo [urlicioso e oportu- :
Jlu foi o comunicado distribuí
do à imprensa pelo general Can
robcrt da Costa, que respondn
pelo expediente da pasta da
Guerr-a na ausência tio ministro

(jusp"'!' Dutra. A "quinta-colu
na .... i rritada com a ação herói
ca e, mcontcstuvclmonte, brí
lhun te dus nossos soldados ex

pcdicionários no "f'rcnt
'

da Itá

"ia, nova campanha de boa tos

malcvolos, visando quebrar o

1111 ll'a 1 da na�'á(), desprestigiur
as autoridades e deprimir o po
'.'0. Vcrido faJl.lUl.uas as suas pre
,is,)es pessiruisl as a respeito da
ida «C· fúrps brusí leirus aos

campos de batalha c vcr-ificn.ndo
I, conceito e o prestígio acres

cr-n los que o Br as il cstú gunhau
do cm face do Inundo, os agen
tos do inimigo passarmu a fan
tusi.u baixas l' a procl.uuar ou

trns noticias infaustas. Tudo

mentir-a. ,iú se 1'('. O cornnníca
do do gé'nl'ral Canrobert da Cos
ta é lllTl brado de a lcrtu ao pa
jr,jotismo) lTltlst.ra'IHlo a ação tln,

"quinta-coluna" e prevenindo �

l'OPllbçiio ('ontra as suas men

tiras. As lIotícias infaustas. que

chegarem da frente, serão co

lIlunicadas às pessoas intl'ressa

rIas, com tóda; a precisão e sem

quaisqlwr subtel'fúg,ios. D"velllos
lodos ter cautela ue nilo repetir
- I) que IImitos fazem selll mal
«(ade, C0ll10 acenilla, o cUl11uHi
eado - as informações deiTo
tistas. pl)r outro lado, a mlsên
('ia ue :llotLoi,ls nãü t!rve ser io
llwda eOl1lO indiciu de' CIllalquel'
"CUITêlH'ia lllenos fe'liz, poden'CÍo
ser con.sitlern,dos em per!'eita
:)aúdc aque!es d·e <[Uelll us inte
I'C'SSlIt!OS n,lo tenhalll l'('cehido,
li" :\finistério d:1i Guerra, llotícia
('lll L(JIltrúrin, O moral' do po\'o
llrasikiro nãu Sl'l'<\ quebrarlo,
r (JjIlU pe,nsal1l (JS (Juinta-colllnis
[ns, qu'(' dcvem ser apon1adus
às ?.utoririades pr,J' «uem os sur

preendc-r espallwndo hoatos. E

devcr para eOlll <ii pátl'ia o dt·

ajllc!nr a excluir du cf)llylvio dos
brasileiros os que agem por es-

sa t'OI'J1Hl, visa:nrlo sola;p,ur a uni

dade IH\{'io,l1wl". (A. N.) •

Ofensiva
de boatos

BAIHHOLOMEW

E8peclalista em DoeD<;as de Senho

I'M - Vias Ul'tnãrlas,
Curso de especializaçao de Glneco

I<>gla (doença" de Senharas) com o

Professor Moraes. de Barros, da Fa.

culdade de Medicina de sao Paulo.

'l'ratarnento especllllizadQ, médico e

cirúrglco, das afeq;/\es do apal'êlho
genItal feminino (Utero. ovários,

t(ompaB, etc.) .

Cura radieal da.'! lnflamo.çóea do&

anexos (OVários, trompas), sem ope·

ração). Tratamento de todos 09 dis·

lúrl)!os da menl'!,'uaçã .. e da .....t.. '·III

d.atle.

Tra�amento muãe"rno da blt'norra

�!II ag'udll e aliai",,.. em amoos os

"eXOS, por processos modernos sob

"on I.r/\le endoscópieo - Uret:rosc.()pl$
- p óe labora.tórIo,

FISIOTERAPIA -- DlATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS:.- Das lO.3n àS 12

ho!'as e da� 2 às 5,

ConsultÓI'lo -- Rua Tlrlu1tmt.P;t! 14

�'(lne: 1.6fi3.
Residência

(Sobrado),

TOSSE
Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr tenno á tosse, der.
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente to respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

Q pescoço e o peito com

CARTAZES

Séde Social:

BALANCO EM 31

LAHE, LONDRES,

LlMITED

Rua Tlrlldentes 7

IN(jLATERRA

DE DEZEMBIlO DE 1943

PASSIVO
L s. d.

Capitu l re:l1izacln ,. LOOO.0007· 1:3FIl nrlo (Jc. S('gIl ,'U de ViII: , :!(i.1HO.SD. . .

Fundo d(' SC,,(llroS coutr» Incên-
dios , .. ,

,.

Fnndo de Sq,f!II'O<; :\laríülllos '

Fundo de �;·;,gw·()S corrtru <l6den
tl'S (' fU'llllD de SC'gUi'OS .Iivcr-

3.!J33.2·(I{,
2.(ll7.XOa, 17.

1.2;)'J.ii7ii.S(JS ..•.. , ..........•.. , , ..•

Fundo de Viuv.. e ()rníos l' conías
dos empn'L(ados ." ... , ..... ,

Fu ado dt, ,\lllorl i/<1\:üo c Fundo de

Hl'sgl'.!l' c' capit a] , ,., ..

Fundu dr" nl'St'n'a ,
,.

d('sc)'Y�) pera coniillg[·.:H·j'is prove
entes dn gl1('�I'J'fl ......•.....•

�:()lll" dc, lucros c' Jll'I'd'�I'i ., ... , ..

Lucr-os. SegurO) dI' \'idfl (t:ollla dos
.\eiol:isIHS) " ".. , .

n:17.n!J. !lo

:!.:!9i.l\ti:l.
2.IlOO.OOO,

1!J. 11

8o:rviçoíl de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Ho@pltal
de Caridade

CLlNICA MWICA DE CRIAN�AS E ADULTOS
C():<;S(JI:r(lHlO; Rua l\u ....ss �la.cbar�o, 7 (EdlHcio S. j<'raDclsco), fooe 1.444-

Consultas (las 10 as I::! e das J.t as 15 horas
HES1VENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 7113

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NAlUZ - GARGANTA

:!;jO.(fO(l.
J.1 �O.D�,),

J:!ii.20:!.
- ,._--

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

.j 1.113,:H,'i. iu

8ecl:\mfilç'õ",
(k S"'Üll'r,�
de \,Úla ,I

:181.1%. m. p
opn,gar ....

1 !r]('lll ur Se�l!
,

r os (·(,ni Ll
inel'ndi .. :I,

66,p(lt�al' ....
Idem de Sl·gU

rus di'lL'r-
sos �t lJil
gtlr .....

Ci\'ir!t"ndDs n/II)
1'('(' i<i'l11:l ri, 1 s,

Qu,mli:ls dl'','i
fl:ls .... ',

2.

Hl3. 10.

2. 10 :3,:W:!.882, 2.

L 4·J.!i()(j.l2S. 1.

Agonll' Sào Fral1cisclI do Snl
- --'_ -- - -

";:l!I-r8.-!il-"-�.-IIIIIi-II!I-.�OIII-mtilllí-;'III-�:III!i-IIi1�-Ilil-:lIl";'iII-.-1I--IJI_.�_QII_IIlliI\ltl·_:lliIl__W �

K O. �. Addison

J
. L s. d

putec.as sÔbre propriedades .:.... 6.630.221. 19. i
bnpresti'lllOS lôbrc im.postos públl-

tos
'., , . '

, . . . . .. 1,\)18.312. 1. 11T-:IllPI:('�lilllO� '�(;J;T:l' Usufrutos vita-

, 11�'10S e I'�\'ersões ., .

blllIln'sl illlOS sôhre h'l're�l(lall1.en-
tos

, ,

, .

Empl'(\slilllOS" 's(i1)rr Obrigações,
, ;\�õ('s c outroS LHll�O.S- ..
bnpreslimns sóbre apollces de VI-

(h da COlllpanhia ... ,....... 947.7G8. 14.
VaJurl's do (;0\'0I'no BI'iI{lnÍl'o .... 12.H7:3.882,
Títulos Inllnicip[1is e tios condados

do Heino l'i,ido ... ,......... 1.16G.!í6a.
\,,!lOl'l'S (I;:. inllia l' dos Colúnius .. l.ii13.225.
V,!lorl's l'sll"m:.;,iros ... �

. , , . . . .. 1.170.90!í.
O])riga('(il's Y)OI'l'S e nçocs ... " 12.:·H4,778.

•
,,', t.1

[)
•

I' ') !""') i;Üri·nd'llllc'nlos. J{l'nd:lI'; e r�( lOS. :";>_'.715. 10. 9
l'slil'l'nlns vil:i1icius c Hcvc'rsol's .. 75.4M, 10. 10
S:1i,dos rll'l'iflrls ]leias Agl'.ncias ,... 89:1.833. 7
pj versus dtvec!'if['S ,... !jf)8.2!i4. 1:1. 8
l'rFllIios a receber .,., "..... 10.72:1. 2. 2
Juros, 1lil'idrnt1os L' j{entlas a rccc-

1)(:'.1 ., .. ,.,.,
.•• , ..•...••..•.

Juros, Dividendos e [tendas a ven-

:1

ATIVO

3

·1

135.804. 1. 8

10.097. 13. 8

40,251. 2.

3. S

4

ver .

Ui nlu-iro vm rlcpl'lsiln nos Bancos
cm e�:,jxa c clll euntal corrente, 939,879. 10.

--------

L 44.50G.128. 1. 4

1'\ahllco Duarle Silva - SllJh\gc.ntc., Florianúpolis

-----_--

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cía.

A mais preferida, é Inegável.
2 sorteios luensais 4 e 18

PRÊMiO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificaçõef� e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, F;ísica, Química, Geo·
l<lgia. Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval. Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo·
torelil. Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.

I
José Victor 6arci;'·!
guarda-livro!; diplomado
encarregt1.-se da todos os

serviços a tinen tas à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

L.'urso � Aperfe\�oamento e Longa Prãt1ca no R!o de Janeiro

tlUf'ltWI/l'AtI - .."ta mlUlbli: dlarlamenw d .. ,. IO,30àa12 h •• à taràe ey.cept(, ao'
A JM .0 ia 18 hora. - CONSUI:r(lRIO: Ru. JoAo I'loto .. 1. _,'.01...

..111,4001. uM' u,"

....... : 1.4111 _ &68ldilocta: Rua Prf08ld"ol.� Coutinho. ,..

DR.
(IJlpIOOlIlÓO pela Facllldadt! Nac. de Me"lltclna da Universidade do Brasil)

_.lnterno do servIço de Cl.lInlca Médica do Profes�or Osvaldo OlJvel:nl, médico (I.

Departamento de SaÜõ.e

t..:t.,INll�A IIltll)CA _ ,Molé"Ua8 iDtel'lla. de adnJto8 e crlanç.... CONSUL'l'óRIO

• ttltlMIlIIl:NClA: Nua j<'ellpe 8chD1Jdt D. 38 ,- 1'el. 812. (,'ONSUJ,TAS - J)as lfi ã. li!

Ih.

30 v" 3

DO DI
HOJE 6a.iêira iiõje

·

.tllU ......I......_.�

N)}

-

CINE ,lJOjl

Procure a

NOVOS e
USADOS

COMPRA
VENDE

•

IdiGimas por·
tuguês, espa·
nhol, francêll,
inglês, etc.

727PW'tW,* t

I

I ALFAIATARIA
MELLO

Cesar
filme

Quer

VARIZES

DR. REMIGIO
(�LtNICA :Ml!!DICA

Woléallaa Internas. de Senhora.l e (""l1'

UlQU em Geral, CONSULTORiO: Rue

I!f'ellpe icbmldt - Edf11cl0 A:nellil Net.o

rone 1592. II b 12 e H lI.a '17 lloru, aE,

SI�NCIÁ: J Larço Benjamin
---------------

Dr. N:;;�:e. �'Avua OR. AUR�LIO ROTOI.lO
CINE' IMPERIAL e escolha o seu figurino.

Operoçêíei·- Vias Urinarias -- Doen· Médico - Cinarlião - Parteiro '«, .»
Rua Tiradente 24 Vende· se, medindo 14 x 33

"OI dos intestinos. réto e anua RAIOS X mts .• na Avenida Mauro Ra-
-- Hemorl'oidCUl. Tratamento do ,Modero/! e possante instalação A's 7,30 horas

mos, linha Circular, ótimo paracolite amebiana. de 200 MA. Ultimas Exibições -O mais&êomplêtõêstÕque'-de construção. Trotar na mesmaFi.ioterapia -- Infra·"ermelho, t)iagná:dico precoce da luberculo�,: .John Lodge no filme de &udac:osas aventuras madtimas: brins de linho e al!rodão .po- 5Conault: Vitor Meil'eJe!i. 28. .ulmllnar, úlceras gástricas e duo- � Avenida, n. 211. 30 v.-(

Atende diariamente (ta 11.30 hs •.. lenais, câncer do estômago, afe· PI-ratas do mar
dem ser encontrados, a preços , ..

à tarde. dai 16 hs. em diante ;ões das via.!! biliare.$. rins, etc convidativos, na Loja das Ça- Vende se
um aparê-

Reaid: Vidal Ramo., 66. I.plic3 o PneUIllo-toru artificial semiras, instalada na rua Cdns.
... lho para

f' 6 d l'ub I Pegoby Moran na adorável comédia:(ln.. 10 l7. ,)UT'a O tratamento a creu ose
Mafra, 8-A. ondulação permanente e um

!\.fIO MONIZ'
I'ulmoultr - Tratamentos moder- 8rt-ncando com o' amor A�--'-

estabilizador de 1 KW, com
�.,! nos e efk-'J.zes desta moléstia

A T E N ç O r-l"an�-� --R-l'O-,21 (A·�N-.) _ Obedecen-
'---y-�'�' - - � ,;unl!>leto gabinete de Eletricidaéle Ir '

,'"'l�I"Ã() médica: Ondas curtas e ultra-eur· NOS CAMPOS E NAS FABRICAS (Nac. Cooperativa) h't-��'ot� � as, Haios Infra-Vermelhos e Raitls Preço: único 2,00. Imp. 14 anos
Vendem se para Dentista pI ao do à palavra de ordem do Pre-

t.-Â /ClboICJl" (''lMJl'lCia Ultra Violeta, lnfrazon-Terapi!l • 8 • aparelhos cc1mpletamente noe em sidente da República o Insti-
�� doenÇM de ....bor.. Consultório; Rua Deodoro, 3 sendo um Vulcanizador e�ntos tuto dos Comerciários empe-�;'T ,

F I' S h. 'dt Domingo, simultâneamente, no Odeon e Imperial, Robert

j.D,1;
R. loão pinto7 Dió. esqlllna e lpe CJ..UOI Girador, completo, Tambéne se nha-se no momento numa de-"', la 17 hor81l, RE8'J)&N. t)u Il às 12 hrs .. e da!! 14 U 17 hrl Newton e Deborah Kerr, no grande espetáculo ào século: d

.

'TI ,41'O'1JIn. afl. "OM 7", Telt'fonl! 1.471 O I d h I
aluga uma sala para escrit(a os. cldida campanha pela habita-

caste O O omem sem a ma na rua Vítor Meireles, 18 ltava ção barata e adequada do co-
te ;dos adquiridoS na L'-I CASA MISCELANEA, distri. brado). Aluguel 60 cruzf1ens, merciário brasileiro. Assim e

.s Casemiras, na rua Con.s buídora dos Rádios R. C. A Extraido do célebre romance de A. J. Cronin, autor de mensais. Tratar com João ale- que está iniciando a constru-
a, S-A) têm como g!_L�ntla iVictor, Vávulas e Discos I.A cidadela». Um romance tão forte !;lue a censura teve de thias Gustenhofen, no me. per- ção de casas em diversas ca-
alidade e a durabllldade·'l'ua C' Mafra. 9 proibi lo até 18 anos. .enderêço. 10 v.alt pitais do país.
.
�--.-.. -----�� ..

A's 7,30 horas:
George Montgomery, Carole L'andis, Ann Ruthfrford,
Romero e Gleno MIller. com sua orquestra, no máximo

românt�co musical:

Sere!lata azul
D. E, L JORNAL N' 17 (Nac. Cccp.)
TAL PAI, TAL QUILHA (Desenho)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00. Imp. 14 anes

vestir-se com

confôrto
elegância?e

EM SENHORAS
E HEMORRÓIDAS EM GERAL
Novo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um
medicamento vegetal para o tratamen·
to com ótimos resultados de varizes.
que prejudicam a circulação venosa.

Esta medicação. Da dose de três colhe
res das de chá ao dia, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu eslado
normal e a belesa estética. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidários internos e externos,
inclusive os que sangram. Não encon·

trando llas farmácias ou drogarias, peça
diretamente ao depositário: ex. POSTAL
1874 (um-oito-sete·quatro) . São Paulo.

HEMO-VIRTUS (Líquido)
----------------------------

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
(le". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
tIe leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

e leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade) •

Vende-se confortável
cllsa. na

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

lado, n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, 1'10 Banco Nacional
do Comércio. IOv.-7

Casas e Terrenos
Vendo diversas casos e

terrenos, nesta capital e

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

V.lt

Cãsús-e--Terrenõs--
Encarrego-me do venda.

Comissão m6dica.
A. L. Alves - Deodoro 35,

V. -12

General GóesFabricante e distrihuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAh e RIVET. Possue um gran
. Rio, 20 (A. N.) - Noticía.do sortimento de casemiras, riscados, brin Iara se que o· general Góes Monteibons (li baratos, algodões, modns e aviamento pró- 1'0, representante do Brasil

para aHaiütes, que recebe diretamente do cor- junto ao Comitê Consultivo de
Snra. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem um 'Dia Emergência, com sede em Mon
Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes, gem tevidéu, virá 'áo R'io de Janei

� da ro, em gôzo de férias, devendo
dos aquí chegar qomingo próxi.

mo,

fá brico!l. A Coso "A t'PITAL" chama a atenç80 dos
visita antes de efetu('em suas compras. MATRIZ_ em

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



WASHINGTON, 20 (U. P.) '.m O SR. FORRESTAL� SECHETARIO DA MARINHA, REVELOU QUE A TEHCEIRA E QUINTA ESQUADRAS, NORTE-AME.
RICANAS DESTRUIRAM 3,080 AVIõES JAPONESES E AFUNDARAM OU AVARIARAM 905 NAVIOS, DESDE PRINCíPIOS DE JUNHO. AO MESMO
TEMPO, UM COMUNIC:ADO OFICIAL DIZ QUE OS SUBMARINOS NORTE·AMERICANOS AFUNDARAM OUTROS 32 NAVIOS, I N C L U S I V E 3 DES.
TRÓIERES, 3 BARCOS DE ESCOLTA E 16 MERfANTES NIPôNICOS. COM ÊSSES AFUNDAMENTOS, ELEVA·SE A 304 O TOTAl. DE NAVIOS NI.

PÔNICOS AFUNDAnOS� PEtOS SUBMARINOS ESTADUNIDENSES, DESDE QUE COMEÇOU A GUERRA.
----_._---_._------�- ...._- ....

Os russos na Checoslováquia l�e!f�ii��:dO
.

.:\lOSCOU, 20 (C ,P.). - A,trave.ssando a. rrouteíra seten- Londres, 19 (U. P.) - o ta-
trioual da Checoeslováquia, numa freme de 270 kms., as tôr- miaerado Himmler chefe da
ças do Qual'�o .Exército llcl'al1i�no fiz:ram junção com as do Ge�tapo, falou, ontem perante
�egunclo .ExercIto. To 1'1,1,

a-se aSSIm maio,r que
nunca a ameaç,a lo novo "exército popular" da

Il;l. Hungria e a Budapeste, .num momento em que aquele pais Prússia Oriental. Sua oracão
está dividido pela guerra civil. versou sôbre o tema de Hitler, I

«l-l-ores» �Iem-a-e-s---eln-- Budapeste ��0;�,es:�t�:te�?1�t�1�aâ�:i!��
I

9 uI II reduzi-los ao estado de esgota
mento .

.:\IOSCO"C, IH (U. P.) - A sltuacâo em Budapeste chega
ràpidamente ao estado crítico. Sold�dos húngaros empenha- hl·Verso-es i
ram-se em constantes lutas com membros das formações de as- V Isalto nazistas e a reststêucía húngara alcançou proporções A direção do Ritz, que ha pou

tais, que a guarnição alemã já se viu obrigada a empregar tau-
cos dias nos ofereceu a oportun í- I
dade de escutar a, Olga Praguer'(jnes "tigre" nas ruas da capital.. Coelho e está prometendo·nos o

.;-------
,- .. --,----'--

,,;;;.,;,;;;;'
,

-"-"-'-'--:;;-.-"::;;;:;;';;;;;;:;;'=::�- , singular conjunto de «Music Halll

r L()' ("10 l\ /10'V}J"IO I ���::.sà�s��w:�!'a:�iG��:e���;rí:���1) l_\':_, '!..J �-, ccncícrus'to , e Renato de Ol iveí ro ,

- -
- � acordeonista. inclusive o

jazz.or.,Vendem-se, urgente, dois locomóveis em estado de q uest ro «Pirolito». formado por

Igente de cor c . Em tôrno dêste
novo, marca "Badenia" e "Lonz ", de 30 e j 5 serão é grande 0*expectativa. IIH. P. E.; uma charrette e diversas máquinas Ipara indústria. Dentro em breve teremos o iní-

Informações nesta ger&ncia. ) cio de uma série de noitadas teu-

'I trais, a cargo de notáveis artistas
--'---'---' --, ..

v
=:':

--:.,.
_--.-

-1--' f�����:�te: d;:;u�:a���l ;h�:pe�::
guerra e assim .. ..,

t'stas do� �ais v�ria�os gêneros.
I
como mUSICaS excentnco • ccobre .

PARÍS, 19 (U. P.) - Muito sem cerimoniosamente, as �as .. ca�tores e balarin?s - cômicos

autoridades militares norte-amercanas fizeram ontem saír de I �lUSlomstcs, transformlsta, cochar.
. . , •

• • lO e macaco amestrados. Por certo
Parfs todos os artistas bntanl�oS e

_ nOl'lj;e-�n�encanos que vi-
cem tão variado conjunto a plateia

11 liam atuando nas casas de diversões parrsienses, ganhando do Ritz vai ter noitadas excelentes.

j.clpudos ordenados. Marlene Dietrich foi a primeira atingida �cha.se_ aberta, �a gerência do
.

.. t
cme RItz. a aSSInatura poro 4

pela medida. Recebeu o CO!lV1te de rr representar peram e as
I récitas.

t1'opas no próprio "f'ront
'

ou, então, tratar de voltar para ca- _....-..,...-.............�.....-_.J"_ ...� _

��J
..

5��.an·�C��onteSs.TA M�:·t:-L·....,..L-·M-...,.,A""
.........

N
...

"..,.,.N�- ��!:!i!�:�U P.) I Centro

t!,lI,\Ii Depois de dois dias de violen-
tos combates, as fôreas chine- Eleição da Rainha

(Engenheiro Civil) sas repeliram a nova ofensiva

IEscritório Técnico _ de Construção �������: �:re Pl���i�i�; �� Estudantes

I Projetos, Orçamentos, Adminbfração Kwangsi. Outra coluna

niPôni-1Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 ca, que tentava avançar para o Voto na srita.:

FLORIANÓPOLIS norte, em direção de Kweilin,

dRr=m=fM �.
- .. -_._. _ ��i�'tl�o�b��s��o;���:;a�:a�� I Aluna do .

Dr. Biase Faraco flovo ataque ��y'i�� ��7�Ar�.an, 175 kms. ao

�:nr;:i�r�;l:i�r:g�!o ��i:!��a���:�� a Luçon
�-.._-,.-._.........-.-_....-...-_,-.._--

��. cre�;:nte
u-n

==nc:-:------
com sua exma. famíiia, o nosso Pearl Harbour, 19 (U. P.) a resistência ICOIHra ataquedistinto conterrêlneo sr, dr. Eiase

O almirante Nimitz anuncia li: 'r1'V.. """EvÇ'"

•

._

For-oco. S.s. está passando bem.
. 1

".DA uv .... ....

K d 19 (U P
.

A t I
Desejamos-lhe pronto restabele· que apai elhos norte-america- !IUlTO nRIGpS..6. . ::::n .

y,
. :_ .) - s �'opas I Supremo Q. G. Aliado, 19 CU.

cimento. I nrs, procedentes de Porta- .P� A J'Ü{1LIA. britânicas e:'3tao e�c�ntl.an?o ! P.) - As tropas norte-amerí-

'�"'_-�H'Sextc Eei ,aviões, voltaram a atacar Lu- :I PÜ�UÇl cada vez maior resistência ]a-,canas do general Patton avan-

DITZ o�e, °20ex,
a LeH'O,

ÇC)-;l, bombardeando as instala- p,onesa, n?s .acessos nort,e e I(çaram quasí uma milha em seuK as \ noras -

- - .

S� 1 t d T d d d
Espetáculo de Po.Ico ÇO?S e navegaçao Japonesa. 0- e�. e ,e. 1 oim, ao n�r este a inovo ataque a norte de Metz.

GINO CABALLERO o grande intér- br i os ataques contra a Formo- Bllmal1l�. Os despachos da, Na frente dum grupo do Sex-
prete de canções portenhas e me .. sa, disse Nimitz que o total de frente dao a entender que os to Exército, os alemães estão
xico rms , que cantará entre out.ros av iões japoneses abatidos atín- mponicos se preparam para incendiando as casas e eva-
os tangos "Uno" e "Percal" e an- 0'( 'á a 934 .",.._..-.-.,......-.�_......._---..... oferecer resistência igual à qU(' cuando o� ,CIVlS pOI' todos oe
cenará O "bolero" "Oracion Caribe". bc:J. C h

·

h
.

-
.. u

RENATO DE OLIVEIRA o maior a

�"�""�""""w.-__-_·"",,,,,·_w_· de orrlD a deteve o avanço �llado, duran- trechos por onde avançam os Ainda são ccntradit6rias as no'

o mais jovem acordeonista bt·a· L':Hnistro da Suica N't d 16 d d
te meses, em MyItkyna. Gran- alilOdos Na reo'ião de Eacarat ,idas oriuendàs da Hun�ria respei'

a nOl e e , esapareceu a d f'
-

d b
"". 'b ,

_ to ao paradeiro do Regente Horthy.
sileiro, que executará lindas valsas rua Alves de Brl·to. n. 51, uma,

es o.lmaçoes e caças e om- as fôrças norte-americanas S8-.0
d' '""o 10 (A N) O mI'nI'stro b d t t

"evelando umas que o mesmo s6
de Strauss" numeras e musicas LU, _Cv • •

-
- cachorrinha tipo «Fox», de pêlo ar eIras a acaram, on em, re- obl'ioadas a l'ealI'zal' aval1c'os

clássicos dr ,.::u· ...a n Era il acab Je Ih d ( t'd f�'
b refugiou nos luontanhas e, outras

JAZZ ORQUr.STA P-ROLITO .

", ":' 13" OS,
.

a a preto, ore 05 gran es, urna delas. pe 1 as vezes, as on:as Japone- sob fogo violento afim de alie- que foi levado prisioneiro para

"d d'
� � -

d' ex?- re, llzar uma grande VIagem rasgada na extremidade), e que sas. Não obstante, não se veri- meter a n 'd t d 't'>' 1 Alemanha.
c�tan o Iversos numel'Qs e �u. n(' ') �ul do país Falando à im- atende ao nome «Bolinho». Será f' nJ.'

. , .

01 es e .e "i.pma .

__

• ��ca (Croner. da orqtles�ra : Narcl�o)! 1 .'e' �" ',. '

•

...." .

• , grotH\c"dn t?"m 50 r "uzei".t:\s) q�em
lCr,U qUe; quer �val!90 b:lta�ll- Sangrentos combntes estão A rádio de lVI,

. _; �co'
! odos os n1_lme�Cl: .::iêl·aV

anunCla./
p� ..nsa.,_ Lel;eu eloglu:s i:t

à.�.llU�'
a

entr.egar
no casa acima rc.!erida CO, atravcs da� fortlf.lcaçoes ]a- .sendo

tl'aVadl)�.
Un'a n1ilba 1'1 I "'�

.

,_ d Q

.

�m ,'\).1\ -'
dos pelo ammador Dl' ;tracao dos Estados Umdos n t d 'TI'd

.
.,. . --- - 1 , __pc!'t1'ê!O .-'1-

Poltronas numerada';: �� ._. '. ,) v.·2 _PO�:'::�_S en:_ ,orno e .�.=-o��� sul de Bryel'es, as fôrças norte- f�sta':.am sendo reo ..,;;I':t ,

Preço único Cr$5,00.. •
am_ericanas ocuparam a cidade acç-:es polonesas "'r', fi"

��Ç�;{��t�;2;;; PITliOils"IIR ::::::D::���� �'�r�;rE��1������� g4gIª�iI�:�· _,1"
Guimarães, Rosina Pagã, Nilza AfECCOES DO

foram de carater longo, e so �o. COS �

�OJ;;�i�J.�����;{b� IIIRI[tüiIR COURO CABELUDO. :1����;1 ��u,
Vasa Naf aI

y
------'--�-----------_._-------_._--------.-

-_._--_.�._------

._--
--_.-

FlorianÕpoU:.; 20 de Outubro de 1944

Na

dos
de t944

Acadêmico 11 de Fevereiro
ÚLTIMA HORA
O Departamento da Guerra dos

Estados Unidos' não confirma nem

desmente a notícia veiculada pela
rádio de 'I'ôquío , referente à in.
vcsão da parte central das FIlipí
nas per fôrças norte.anlericanas.
No entanto, a emissora de Berlim,
reproduzindo essa informação n i
pôrricn , crescentou que tal opera'
ção está sendo feita em larga es

cala.

O diário "La Mãnana". de Mon- to.
tevidéo. comentando sôbre o de.
ereto pelo qUl'1.l o govêl'no argenti'
no determinou a suspensão em

seu terrH:6rio de tôda propoqundc
favorévei ao (eixo», diz que a me'

dida é de importância transcedental
e talvez venha 'a influir na opre
xlrnnçêio da Argentina com as de'
mais repúblicos americanas.

Admite a rádio de Belim que
Ecrtes unidades de infantaria 8

tcnques russos estão lutando três
quilômetros dentro da Prússia Ori.
ental, e acrescenta que as fôrças
soviéticas iniciaram violenta ofen
siva numa frente de 100 km ..

visando, presumivelmente" ,grande
porto báltico de Dantzig.

A. «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaça
mento de sedu, a preços excepcionaif, 8

de receber fOI midóvel 50rt;"

ri IS próximes feshs
partir de

de Fim de Ino

Cr$ Aproveitem, JI-
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