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Um dia é da caça, outro do caç�®�
LONDRES, 20 (U. P.) NA. PRúSSIA ORIENTAL O COMENTARISTA lVuLITAR DA DNB ADMITE QUE OS RUSSOS ROMPERA�I� .�ESAS·
ALEMÃS NA FLORESTA DE ROMINTEN. ORA COMO ESTA FLORESTA FICA' BEM A UNS 20 KMS. AO SUL DE EYDT.KUHNEN., CU1��VA��ÇÂO
OS ALEMÃES ANUNCIAVAM ONTEM, A NOTtCIA PARECE INDICAR QUE OS RUSSOS JÁ ATRAVESSARAM A FRONTEIRA DA PRÚSSIA. ORIENTAL,
EM NOVOS PONTOS. A FLORESTA DE ROMINTEN TORNOU.SE MUITO CONHECIDA PELAS MAGNíFICAS CAÇADAS QUE O MARECHAL GOERING
AIJ ORGANIZOU JUNTO COM DIPLOMATAS VISITANTE ESTRANGEIROSe AGORA, QUEM ESTÁ SENDO CAÇADO ALI SÃO OS PRóPRIOS SUBOR.

DINADOS DO POLPUDO MARECHAL DO REICH.

._�'__----'--'''''''''''''�-''--------

IPara julgar 08--0 igimigo�
traidores expulso
Londres - Por via rádio-te- �a;rís, 20 (U: P.) - O Q. G

legráfica \Intera!iado): - A -:'-llaC!_o anuncia que fizeram
IRainha Gmlhermma assinou J1!nçao ao sul de Oostburg as
[decrete, criando os primeiros forças das duas cabeças de pon.
I tribunais encarregados do jul- te do Escalda e do canal de
I gamento das pessoas que ha- Alberto. Na luta no interior de
jam atuado contra a Holanda. Aachen os norte-americanos fi
A assinatura do referido decre-] zeram novos progressos. Perto
to foi anunciada ao povo ho- de Saaren, foi repelido um for-

Ilandês .

pela rádio "Orange", te .co_nt�·a ataque nazista sendo
.- ...---.-.---------- por intermédio do dr. Van Heu- o mimigo nova�ente expulso

I· ven Goedhart, Ministro da Jus- de alguns fortíns, que tinha
tiça da Holanda. I conseguido retomar.

Proprietário e Diretor-,ereDte - ALTINO FLORES
o MAIS ANTIGO IJIÁRIO DE SANTA CATARINA

Ano XXX , florlanópolls- Sábado, 21 de Outubro de 1944 H. 9228

Con-forme
-

prometera, lae Artbur voltou às Filipinas
LONDRES, 20. CU. P.) - .�ã? podendo ?cu1t:ar ? o..esem-I seguem de aeôrdo ('o� os planos pre-estabelecidos com peque-', sos planos. O inimigo .foi apan:lado estratêgicamann, ?e sur

barque norte-amertcano nas FIllpInas, a rádio de ToqUlo ex-

J
n as perdas para as torças norte-american as

..
Acrescentou

q.
ue i 1.'l'eSa e houve esplendído Pl'Üh.'

1 esso em mossas operaçoes sob

pllca-o duma maneira verdadeiramente notável. Diz inicial- .is japoneses foram surpreendidos com as operações de invasão todos os aspectos. O inimigo antecipou o ataque mais para sul".

mente que o ataque norte-americano à ilha de Formosa 1'e- � que as fôrças nipônicas estacionadas em Miudamau não re- Os desembarques aliados nas l,'ilipinas, segundo fontes aurorí

dnndoll corno todo o mundo sabe, numa derrota total para os uresentam mais uma ameaça, por isso que foram cortadas prà- zadas militares desta capital, estão prosseguindo "admiravel-
atarantes, em vista das próximas eleições presidenciais. Então ticarnente. mente hem". Uma írradtação ele úLtima hora adiantava que a

o sr. Roosevelt tenta .encohrir êsse fracasso, mediante novai:'
"""'" resistência japonesa se está tornando mais obstinada em tôr-

operações para. conquista das Filipinas. A lógica perfeita po- WASITINGTON, :n (I". P.) - A' mensagem de Mac Ar- rio da cidade de Tacloban, situada a cerca de 3 milhas ao sul

derá causar inveja ao próprio dr. Goebbels. Na opinião dos ja- .hur reza: _O. "Registraram-se perdas muíto diminutas e nos- da cabeça-ele-praia mais setentrional das fôrças norte-amo-i,

poneses, a tentativa norte-amertcaua para reconquista dos ter- sos desemharquei> foram levados a cabo de acôrdo com os nos-, ('anas, na ilha de Leyte.

ritórios perdidos só se explica como propaganda da caudidatu-

��;l�)��;i�:v���l�r��nr::l�l�S!Ol �\stllPjdeZ
do resto do mundr

.Dezonas �e aIJe.l'as·· ostentam lia' a �an�ellra russaWASHINGTON, 20 (U. P.) - Revela-se agora que são 4, U U U
no torlo, as cabeças-de-ponte estabelecidas pelos norte-amerí

canos ao longo ele 120 kms. de costa na ilha de Leyte. Mas, ao

passo que a posição de três delas já tinha sido anunciada íguo
ra-se ainda a localização da quarta. Grandes quantidades de

N}uipamento, inclusive tanques e máquinas de construção 1'0-
-

,tloviál'ias, já foram colocados na praia e estão avançando para
c interior.

WASHING'l'ON, 20 CU. P.) - Segundo noticiou um cor

rsspoudente no primeiro dia <lo desembarque, o general Mac

Arth ur conseguiu pôr mais homens em terra, nas Filipinas do

que os aliados desembarcaram na Normâmdía no dia" D". Ora

recorda-se que Churchill informou na Câmara dos Comuns te

rem os aliados desembarcado 2S0 mil homens nas primetras
24 horas da invasão da Europa. Quer dizer que o número de

homens utiltzados na invasão das Filipinas deve ser superior
àquele total. A propósito, a emissora de Melburne bnforrna que
::\\.ae Arthur voltou às Filipinas com todos os membros ainda

vivos do grupo que conseguira escapar com êle ela fortaleza de

Corregtdor, na baía de Manilha, em I!H2.
'" �:' *

Moscou, 21 (U. P.) - A si- pal se encontra a uns 10 kms. burgo-Koenisberg. Com êsse

tuação na Prússia Oriental de Stallu Poenen ou Ebenrode. avanço, o flanco alemão está
agrava-se de hora em hora. As como o chamam os alemães, se desmoronando, tanto ao nor

fôrças do marechal Chernía- talvez para ocultar ao seu po- te como ao sul. Já não está

kovsky penetram ininterrup-: vo a magnitude da penetração muito distante a invasão ple
tamente no território alemão,' soviética. A ofensiva russa es- na da Prússia Oriental. Infor

cujas defesas se mostram ín1.-ltá a ponto de abranger tôda a mações alemãs dão conta de

potentes diante do ataque so- [fronteira germânica, do Nie-I que na Jugoeslávía, os russos

vtétíco. A ponta-de-lança rus-Imen no extremo noroéste até chegaram a Skoplje, proceden
sa já se encontra a menos de io extremo suléste, diante de tes de Nish. Outras notícias
50 kms. a léste do centro ter- Augustovo, numa linha de uns da frente referem-se, categõrí
roviário prussiano de Inster- 130 kms. A passagem de Ins-j camente, à evacuação da Prús

ourgo, Na Hungria, a situação terburgo ficou aberta com o
I
sia pelos alemães. Os germâní

dos nazistas é, igualmente, avanço dos tanques russos pe-, cos mostram-se impotentes pa
grave. E tanto assim, que o al- la linha férrea Kovno-Inster-' ra resistir à acometida russa.

to comandoaIemão anunc iou �;;;;;;;;.;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_
a evacuação de Debreczen, Guerrilheiros
cuja capitura o marechal Sta- em Ragusa
iin noticiou em ordem-da-dia
de ontem. A penetração das Roma, 20 (U. P.) - O ma-

PEARL HARBOUR, 20 (U, P.) -- "No canhoneio que .ropas soviéticas na Prússia rechal Tito anuncia a ocupa
procedeu o desembarque das fôrças norte-americanas nas Ft- Oriental vai além de 24 kms., ção do porto de Dubrovnik ou

Itpinas, relata um correspondente da U. P., tomaram parte en- Je10 menos. Cento e dois kms. Ragusa, na Dalmácia, que pos-
couraçados, cruzadores pesados, ligeiros e grande número de luadrados de território gerrnã- sibilitará o desembarque de

destroieres ". E acrescenta: "No momento em que escrevo esta nico, com várias dezenas de suprimentos para os guerri
crônica, dois encouraçados, o "Califórnia" e o "Pensilvânia". aldeias, ostentam já a bandei- lheíros, Estes estão sitiando I
lançam projéteis de 1<1 e 15 polegadas, ao passo que vários des- ra soviética. 1llsse território

I
Zagreb, a capital da Croácia,

Itroieres se aproximam da costa para atacar as baterias costeio ocupado apresenta uma forma que se acha sob o fogo da ar

ras. Depois do desembarque dos fuzileiros navaís, seguiu-se a triangular, cujo vértice prin- tílharía de Tito.

descida dos tanques médios" providos de canhões de 75 mm.

Centenas de viagens se realizaram entre a costa e os transpor-
Aachen virtualmente arrasada! ���������������������.I

tes, enquanto a aviação protegia a operação e atacava as po-

SiÇÕ<'f; inimigas. Esta, que é a maior operaçao de guerra no Pa· Os fuzileiros BelgradO II·vre I
cífíco, foi começada, na realidade, há 10 dias, quando se efe- AACHEN, 20 ·(U. P.) - De Jack Franccís ._. Ag fôrças franceses '.
tuaram os ataques contra as ilhas Formosa e Riu-Kiu. norte-americanas completaram a ocupação de Aachen, esta

• • • arde, ao terminarem de \tal'rer as tropás al,emãs até os subúr� Paris - Por via rádio-tele-

T'EARL HARBOUR, 21 (U. P.) - Assinala�se que, desdE bios do oeste. Fóra da cidade, resta ainda um bolsão de resis� gráfica (Interaliado): _ O Moscou, 20 (U. P.) - _.B�l-
. lência de peClueno vulto .. lwrém o .montão ele escotnbros do que SI'. LOUl'S Jacquinot, Mi"'.l·stl·O@rado,capitaldaJugoeslavIa,

que fÔl'cas de :.\'Iac ArthuJ' passaram da. defensiva para a ofen- ., foi l'b t d d' lemão
- .

á foi a grande cidade capital de Carlos l\lag�llo está agbl'à êlTl po- da Marinha, revelou à impren-
I er a a o Jugo a .

siva, na baía de Milne, na Nova G-uiné, h 16 meses, a ofensiva
d

. . Esta foi a mais importante no-

�"!.liada já avançou 40 mil ],'tms: Também é muito significativa (ler os norte-americanos. Dezena de pl'HHOneiros Sail'an1 de sa a função de primeiro plano tíc' d' I d h
.

rdem

uma estatística das perdas sofrIdas de lado a lado. Nada 111enOI: \achen, esta manhã, ao mesmo te1l1po que contÍll'UaVà o des- desempenhada pelos fuzileiros d ��. I�U ga � oJe �� ?- di:
(!e 2.265 navios J'allonesep foram afundados llesse período, en- file dos refugiados cÍvÍs, que abandOnam a (:Jdadt1 yirtnalmen-1navais da França na Resistên- ,.0 'dIa o ll1;aI��hal ,,�. m, Es

b Te arrasada

leia
Operadores da Marinha 'IlgI � ao exerCIa SOVle ICO

.. , .�
tl'e barcos-de*gueI'l.'a e mercantes, mas sem contar as em ar· .

__..
__ ma:nipularam aparelhos emis_lte feIto. coube às fôr�as SOVI�tl-

(ações peqllenas. Enquanto isso, as perdas navais norte-ame·

RAd d Dez quilo"metros cas com a cooperaçao estreIta
d b 19i':'d d e es e peS"8 sares clandestinos lançados de ."

.

l'ieanas, em todos ::Jf/ teatros e guerra, sc. em a' ,) ulm a es, \I dentro da Prússia !paraquedas. Os fuzileii.os inte- ?a� heróic�s fôrças patnotIcas
além de mais 16 /argueiros não pertencentes à Marinha. As

íl camufl}.gem 'gravam regimentos inteiros co- ,]ugoeslavas _

sob o comando do

pernas de aviões Japoneses são calculadas em mais de 17 mil, {} tAl Lond' s 20 (U P) t·� d d .' . marechal T1tO.
"'1tra apenas ns 3.300 norte-america,l1os. Também llas bai-

_
. le,. ,:. ,-:-:. uma m�J?- .a os por sell:s prop.nos -

')s nipões 'lyam desvantagem pois perderam mais de meio R' 20 (A N) _ O B' '1 sll:opse da sItuaçao be12ca pu- OfICIaIS. O sr. Jacqumot
.

citou Estn "onstrul·ndo
")

Ae ho ns coutra apena� 115 mil nas fileiras norte- . tI.o, l' t . ratSl_ bl�cada p�lo alt.o cr)._nlando ale- o caso de uma. �OmpanhIa.
de a \I

o.'
' �as_a anuaAmen e �m Impor. a mao admIte que os russos pe- marcha da marmha que lutou

; � •• '" �çao de rede� p_ala pescan8;s netraram mais de 10 kms. l1."l,!perto de Chalons-sur-Sein" �- casaS.
, ç. � cerca de 30 mllhoes de cruzel- p'

-

'a O·' t I A . � t ' F . f' d d'
.

r '""c' 21 (U P) r<erca cle l200 11avl'os I'nteO'I'a A
...

t· d
IUSSI IIen a. CIe ..cen·a a Ola Olma a e arma a lan- RI'O, 21 (A. N.) - Obedecen-

-, �

"'i.�� p.al'tidip�n da'-'in;asão u{las Filipinas.'t">F�i ���an%�r:tePOlr����oI�ina � dec�araçã? que está fl:uIl!-entaJ?-- destina.mente por um Ca itão do à palavra de ordem do Pre

,eroso ri€' tôda a guerra do Pacífico. Tropa.s sob o patrocínio da LBA, está
do l�tensldade. a dupla UlveS:I- da Armada e e:t?penh�u-s em sidente da República o Insti

�erl'a das selvas desembarcaram a dois lnns.1sendo criada no Brasil um.alda
lUssa contra aquela parte luta

_

contra mil e .qumh ntos tuto dos Comerciários empe-
n e Dulab, 20 kms. ao sul desta última povoa-I indústria dessas rêdes. Já fo-

da Alemanha. alemaes numa ald�Ia on.d se nha-se no momento numa de-

esembal'que um devastador canhoneio naval· ram diplomadas as primeiras O
encontravam .entnncheIr dos. c�dida campanha pela habita-

filipinas. As tl'opas de desembarque foram monitoras que se encam'ega-I S russos em Esta compatnhIa, .que co:qtava çao barata e adequada do co-

por numerosas peças de artilharia pesada, rão de ensinar o fabrico a mi- D b
a�eD:as cen � e vmte hon1ens, merciário brasileiro. Assim é

lança-chamas, betn como caminhões amfÍ- lhar'es de mocas. Entre essas e reczen eh:mnou t�als, de s:te�ta ale- que está iniciando a constru-

�o eonjunto 3.rrason imediatamente as po- monitoras, agora diplomadas, m�es con Ia, somel1 e, ez per- ção de casas em diversas ca-

tre as tropas japonesas que Pl'ocuram ofe- há uma, que é cega, aluna do Londres,20 (U. P.) _ A rá-
da . pitais do país.

americanos havia veteranos de Baata�l e Instituto Benjamin Constant dia de Berlim anuncia a eva- R t G------I-G------numerosas ocasiões, fugiram ao defron- e que passará a ser professora cuação de Debreczen a última epor agem enera óes
letas das fôrças Ma('"antes. Ainda não há de rêdes, das cegas daquele es- cidade importante n� Hungria radl-O�oAD.-CaJa.s. operações na cabeça-de�ponte meridio- tabelecimento. Atendendo a antes de Budapeste, após vá-.'

, Rio, 20 (A. N.) - Noticía*
-se que as baixas têm sido diminutas. O deM sugestão de d. Darcy Vargas, das horas de encarniçidas ln- Rio, 20 (A. N.) - A "lIoil'a se que O' general Góes Montei

,:êndido por Mae Al'thur é .cO!nsid.era�o eomo as primeh:as rêdes serão env-ia- tas dê rua. Já antes as tropas d? Brasil" 'aprese.ntará na pró- ro, representante do Brasil
de guerra do Pacífieo. E dIz-se que ele o co- das gratmtamente para as ex- de Malmovsky, �m Ott í"da ma- XlmG. segunda feira 23 do COl'- junto ao Comitê Consultivo de
idac1e, há dias, quando se efetuou o ataque i pedicionárias brasileiras na· nobra de flanqueio, tinham rente �m comemoração do I'Dia Emergência, com sede em Mon-

I frente de combate e se desti-! ocupado a fortalez'i de Bere- do AVIador" uma reportagem tevidéu, virá 'ào R'io de Janei-
1 _

......

,.... narão aos tl'abalhbs de camu-! tyoupfalu, rompendo assim a ràdiofônica sôbrE:) a Escola da ro, em gôzo de férias, devendo
O�, 21 (U. P.) - O presldtmte Roos.eveltíflagem, tão usuais em campa-:linha alcrllü ao sul de Debrec- Aeronáutica do Campo dos aquí chegar Qomingo próxb
operan6es dé i�vasão das ilhas Filipinas pros ... nha. .

.

2�n. ,Afonsos.:.' mo,

Os jornais de Moscou divul
gam notícias, segundo as

quais, a retirada nazista na

Prússia Oriental poderá con

verter-se num desastre de
magnas proporções. E isto, por
que as tropas germânicas te
rão que fugir entre pantanos
e caminhos acídentadíssimos,
que impedem seus movimen
tos. As estradas que conduzem
à Prússia Oriental estão con

gestionadas de longas colunas
de tropas e veículos nazistas
em retirada.

CONVITE
nopólis convidern aos Exms. Snrs, Sócios e respec-

tivee Famílias do Lira Té nis Clube e Clube Doze de

Agosto para o baile. que se realizará às 22 horas

do dia 28 de Outubro, corno encerramento "da Seme-

na da Asa, nos selões do Lira Tênis Clube.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l-lia 27 de Oiitub ro - Estl'eia ela

elA. DE REVISTAS E VARIEDADES

lusic-Ball Star's SbO\V
o melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.

"'"

-- ATRACOES IN'�ERNACIONAIS ._-

o istAI)O-Sâbado. 21 de Outubro ele t944
-------_...•_------------------_ •.. ._------------------

PREUDÊNCIA DA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO P(rBLICO

DIViSA0 DE SELEÇAo
A V I S O

A Comissão Exccuf iva dos Concursos abaixo, avisu aos cundídatos
inscr-itos que as respectivas provas serão realizadas de - acordo com a

seguinte escala:
Escriturário

Português e �ra.lelllúti('a - dia 22/10/14 às (-i.30 horas.

Geografia e Direito - dia 21i/10/4.'1 às 19.30 horas.
Local de reaíizuçâo : -- Ginásio Catarinense.

Datilógrafo
Tr-abalho drulilográfico - dia 2\)/10/"4 às (j,ilO horas.
Local de realização: - Delegada do Instituto dos Comerciários.
Port l1.gLH�S e }Ia,tel1lútiea - dia 3] /10/44 às 1(1,30 horas.
Local de realização. - Ginásio Catarinensc.

Almoxarife

A situação do povo belga �!����:::sde
Bruxelas, 20 (V, À,) -

AI
lhos expliqu�mos tudo isso, --

Bf'lgica passou por verdadeira êles não o compreenderão e Berna, 20 (e. P.) - ° cor-

orgia de prazer, ao ser liberta- compararão a realidade dura I respondente do jornal Suiço
da, e agora está procurando (:0111 as promessas risonhas que "Der Bund " em Chiasso, na

livrar-se do inevitável desãní-l ouviram pela B. B. C., durante fronteira ítalo-suíça, soube que

mo que se seguiu à sua liber-I 4: anos. Há um mercado ímen-' os néo-tascistas estão torman

tação, Todos os povos e1l1"0-180 para toda espécie de inter- do uma 110va corte de justiça
peus terão que passar por ês-Í maçõ=s necessárias aquí. Os especial para julgar um grupo

se abalo, que se seguirá à li-I belgas desejam ver tudo quan- ele Generais e Almirantes detí

bertação do telTitó;io. llaci�)-I to lhe,s podemos dar. E a ver- dos desde setembro de 1943,
n al. Parece que a Bélgica naol

dade e que lhes estamos dando pOl' serem acusados de terem
estava bastante preparada para muito pouca coisa. Assaltam os! apoiado a capitulação da Há
enfrentar essa crise de depres-l cinemas para ver as escassa3llia. Os réus Generais Garibaldi.
são. Tudo s� resume, 1_)�rém, [iotíc�a::: ,doS 110SS0S filmes de l' Scuero, Rossi, Robhotti, Dal

nU11l� questão d.e plena ínfor- 31113hdane. ele �uerra, cor;npram mato e Vecch iarel li e os Almi
maçao. Tem-se falhado em ad- :�dos os JomaJs. ele _:parIs, ,no I rante".'.•\Tülagat.ti, 11'ortvn.ato,vertir os belgas ele que as coí- dia da sw': pu�ll<.:açao,. porem, Coraccíolo e Moízo. Os detidos
S3" deviam inevitavelmente illlllC� os jornais londrínos

".
Os J roran: conrínados numa mon

piorar um tanto antes de 111e- alemães costumavam enviar :

Ihorarern. É a menos que não sua propaganda pejos correios. Ii tapha perto .de :Terona, porém
Agora, toda esta gente real- há poucos dias foram transfe-

A T E N ç A O I mente anseia pela nossa p1'O- rides para Brescia, onde, ao

Vendem se para Dentista dois naganda , mas uão pode obtê- que se crê, o processo será ins-

aparelhos cumpletamente novos- la. taurado.

sendo Um Vulcanizador e um
._----------------._------------ .. ------.-.--------

Girador, completo. Também se 11&11 -:

aluga uma sala para escritório,

I R E P R E S E N T A N T E Ina rua Vítor Meireles, J 8 (so- Procura-se pessôa muito relacionad , pc ro cerâmica ar, i tico e

brado). Aluguel 60 cruzeiros outros artigos de ótima aceitação. Cartas com referenclOS a

mensais. Tratar com João Ma- SATURNO -- Caixa Postal. 539 _. em São Paulo.

thias Gustenhofen, no mesmo ...a IiI''\1Ió ..:

ender êço ta v. alt - 9

Ni ve l Mental, Legis laçáo de �laterial e Admin islruçú» de Almox a-
r-ifacl"s (lia 5/11/41 às ü,:30 horas.

�lalelllútil'['. é Estatística - - dia 7/11/44 às 1().;l(J 11111':IS.

':\lercl'o[ogla e Ciênci as - dia 9/11/4J às l!l':50 horns.

Local de realiznçào - Delegacia do Jnst itul o dos [UÚllstl'iúrios,
Postalista

Conhecuuentos Cernis - dia 12íl1/4.J às (i,�lO Iturus.

Português e Geografia. - dia 14/11/44 às In,nO h01"[1<;.
Local de reullização: - Ginásio Catar inensc,

Coletor

Leuisluçâo -- dia 19/11/44 às Ü,::lO horas.
Contalulidade t' Matemática - dia 2:3/11/4-[ às 1!1,30
Direito e Estatística - dia 26/11/44 !is 1.i,30 horas.

Local de rr-al izuçêo : - Ginásio Caturincnse.
Escrivão de Coletoria

Legislação - dia 21/11/M às 19,30 hOJ':lS.
Contabilidade e Matemática - dia 2-l/11/H às 11),30 horas.
Direito e Estatística . - dia 27/11/'U às 1[1,30 horas.

horas,

Loca] de realização: -- Gi.násio Catarhiense.------_._-------_._----------------_._---_._--------------_.

Penicilinadescobridor da ChegaranlAo

��P-...ªD��.';n . ,

De ordem da Mesa AdmllllS-

nauva desta llmandade con

vido aos nossos Irmãs e d:-
'. _ ,. ." ssístírem as

mais flUe:; par" a�_�·" -

festividades em louvor da noS

sa padroeira, Nossa s:nh�ra do

Rosário, que se reallza.r�o e�
sua IOTeja e que constarao de,
•

dia� 18 a 21 de outubro -

novenas às 19,30 horas;
.

dia 22 de outubro (dommgo)
_ missa às 6,30 horas, C_?lll co
munhão geral dos Irmaos. e

demais fiéis; às 9 horas, mIssa

solene, cantada e con: prega-

(�ão ao Evangelho; as 16,30

llOras, procissão. .

..

A �'Iesa Administraüva des-

de já agradece a AtodoS os
Q
qu:

comparecerem a esses ato� ri?

nossa Religião,
.

. ,

Co'nsístóríc em Flonanopú

lis 10 de outubro de 1944.
,

Sebastião Canuto Rosa

bo ��2re��rio

-t- .;•.

,

Convidamo! os srs. Comerciantes a

v�itarem, em nossa sobre-loja, a expo.si-
çao de .

S�DAS, com ricos e modernos padrões,
LAS, próprias para vestidos e Cõucos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gereI,
recém-chegados das melhCi>res fábricá s
do país. . -"-!tf-'���:- .�_.,,�.:'''--; _

-V''''-i'''' !8":,rr
-.

--,�.",�,.�""."M'.,..� ,",', � .
",.' '" ,

'

'

��::, ." ... ;:.IG�·'''' ..
� ..

•

Móveis
Comprar, vender ou alugat

só na

I A SERVIDORA
r a maior organização no

gênero nesta capital')

RU<i João Pinto, 4_

Fone 775.

HEMORROIDES
&Jte e!p,cifÍf(l, .

"livio ed dÔ'tes
e euit« �s

iH{f2cçileJ.

•
mides, é imediata, alivia
as dôres e 08 pruridos
acalma e evita as compli:
caçoes infecciosas das III,
cernções e varizes herner
roidais. A venda em I.das
as Farmacias em bisnagas
co.n canüla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIOlS
Um. produ to De WU_:;
-

Quer ves tir-se com
cónfôrto
elegância?e

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

ti escolha o seu figurino;
Rua Tiradente 24

Linhos, tropicais e casemí
ras de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Cons. Mafra, 8�A.

� s8

tros

toa
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ROMA, 20 (V. A.) --- MULHERES E CRIANÇAS GREGAS ESTÃO SENDO USADAS COMO REFÉNS PELAS FÔRÇAS ALEMÃS, QUE FOGEM PARA O
NORTE, NUM ESFÔRÇO PARA IMPEDIR O ATAQUE DOS GUERRILHEIROS CONTRA SUAS COLUNAS. OS NAZISTAS AVISARAM AOS GREGOS
DE QUE DEZ REFÉNS SERIAM MORTOS EM REPRESÁLIA CONTRA CADA ATAQUE, E SABE-SE QUE UM PRIMEIRO GRUPO DE CIVíS CONDU.
ZIDOS PELOS ALEMÃES JÁ FOI MAgSACRADO. AS FÔRÇAS ALEMÃS QUE FOGEM DE VOtOS PARA LARISSA LEVARAM CONSIGO 50 MULHE.

RES E CRIANÇAS, MAS NÃO SE CONHECE A SUA SORTE.

CL�!�,�!��NS)à_ ��L��,i�cre?eaDo!f!���tas T��!�!����� (���,��!elp----:iiiiie-niiiiitiiiiir-O-A-c-:-.�-ê--rniiíiíi-c-o-1jjjjjjtiiiiiiiiiiiidiiiiiieiiiiiiiiiiiFiiiiiieiiiiiiveiiiiiriiiiieiiiiiiiiiilro--
alemães foram consultados pelo Alto Comando Nazista a res- ricana) - A proposta do Se- fi

- -

d n ínna do'peito elo gráu de inundação dos pantanos da Itália, afim de nador McCarran, de Nevada, I elcao a ..ai S
saber o local mais adequado para a reprodução do mosquito no sentido de uma só compa-

'

E t d tes d 1945transmissor da malária. No entanto, os homens do Serviço nhia de aviação representar o

I
S u ao. e '

Aliado de Combate à malária descobriram a tempo esta íncos- transporte aéreo �10 estrangei-testável evidência da maldade deliberada e o povo italiano, es- 1'0 depois da guerra, encontroupecialmente da área de Roma, pode-se sentir feliz contra á oposição dos Departamentos Voto na srlta.:
malária, e quanto a drogas, cujo desenvolvimento atual é SUl'- de Estado e da Justiça. Estes
preendente. departamentos fizeram sentir

IUma das primeiras medidas pelos britânicos, na área de à Comissão de Comércio do Se
Roma, foi distribuir 6 milhões de tabletes de atebrina, entre nado que um chamado "íns
tôda a população civíl. Ao mesmo tempo, vários aparelhos da trumento escolhido" podia vío-
RAF regaram os terrenos infectados de larva mortal, com pós lar as leis contra os "trust". - -----.---------=
e óleos especiais, estudados cuidadosamente pelos cientistas As viagens aéreas domesticas,
ingleses, durante tantos anos de guerra bem sucedida contra dentro de cinco anos depois da
a malária, por tôda a comunidade. A rápida resposta dos ho- guerra, terão sete vezes o vo
mens de ciência britânicos ao fato da perda das fontes de qui- lume de 1940, segundo previ
nino, agora em poder dos japoneses, veio trazida em drogas são dos técnicos da Curtíss-
novas e igualmente eficientes". Conclue o jornal. I Wríght.

ESTADOo
Dt{Í1'io Vespertino

rtedaç'ão e Oficinas à
ma João Pinto n.? 13

Tcl. 1 O:�� - ex. postal U9

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

7{J,OO
40,00
20,00
7,00
0,30

Sernestr»
Trimestre
Mês
N(JIllt'I'O avulso

No Interior:

Cr�
Cr$
Cr$

IlO,UO
45,00
25,00

Ano

Semestre
Tr-imestre

Anj'In(·j()� mediante contrato.

Os origjnn is , mesmo não publí-
('a..ros, nâo serão devolvidos.

Anuncie
no

ESTADO
santo do dia -------

Novos ônibus ,As minas de
Santa Ursula e

Washington, 20 (Int�r-Ame- Limburgo .' .companheiras, ricana) - Um novo tw_o de Londres, 20 (SIH) Os Companhia Music-HallMártires ô�ibus c_om motor de aVIa0, re- jornais de Bruxelas informam star Shaw
A h, t" _, t t trígeraçao pelo ar, adaptado que a maioria dos mineiros da1S erro "ell a san a e sua J

I
1;' d

.,. Embarcou hoje de Porto Alegrecompanheiras foi muito prejudi aos, transp�l .es 10 oVlano?, região de Límburgo foram li- a Companhia Music-Hall Showcada pela lendo. Mas, como santa sera construído �ela Consolí- bertados, embora se continue que estreará na próxima sexto-FeíUrsula era. antigamente uma d?s [dated Vultee Aírcratt Corp, combatendo nessa província ro, 27, no Cine Ritz.
santas rnms po�ulQre!J do Br?�ll, 'para a Greyhound Corpora- h I d sa Calcula-se que de- A Companhia que traz artista""daremos a segumte breve nohclCl. .

1 M J. f l "

O an e .

. ,precedidos de fama mundial o l
que nos parece mais chegada à tion. A Genera o�ors am.l- verão transcorrer ainda va- cançou invulgar sucesso na capitalverdade. Ursula nasceu como fi· cará para a mesma companhia rios meses antes de serem rei- gaúcha, segundo 'nos informam.
lha de Diono1:_: um d�s rei vi:inho um novo tipo de ?nibus equ.i- niciadas as operações minei- Hoje serão expostos à venda doa
que era pagno, pedlU a m?o .de pado com motor Diesel. Os dOIS

ras, em virtude de os nazis- 9 às 12 horas 9 das 13 horas em
Ursulé , Temendo as co�sequenclO� " 'bus serão construidos numa t ter d tr íd tôd, diante, no Cine Ritz, os bilhetes
de uma resposta negativa, o po i

onl
.

" . as elem es IUl o o as as para 4 récitas de assinatura.
concordou. Mas, a fillta tinha ou- base experimental ate depois instalações exteriores, que são A peça de estreio será a revistatro� planos. Queria dedicar. se ex, da guerra, com entregas de- dificilmente substítuíveís. em dois atos «No País dos Mara
clusivamente ao ,serviçO de Deus pendendo de prioridades. Le- ......� ...............__••_._...... __........... vilhos». com 18 números de músico.
�or enquanto porem teve de ceder varão 50 passageiros isto é, Empregado

-------- -

a vontade paterna, Emborcou com
V

.

'
.

ôní- Reservl'sta fale"-Idosuas companheiras nos navios que mais 9 do que os atuais
,lideveriam levá-las para o castelo bus da Greyhound. Jovem complamantarista, R' 1" (A N) O

"

t
.. , 10, ,LI • •

- mlnIS 1'0de Cônian. Umo. tempestade levou, ...............

S v""""_swd�Cârt'tde com prática de dactilogra da Guerra baixou aviso, deter-as, porém, para a costa batava.. e., ese) fio, oferece seus
'

De lá subiram o Reno até Colô- casemira linho ou tropical, servrço s minando que seja incinerado o
riiu. Aí estavam estaciona_dos sol-

em côre� firmes e belos pa-
onde for p r vc iso , Informa certificado ou caderneta de re-

dados, hunos que, sem mene; mas'
d

_

LOJ'a da" Ca çies ri c, reúuçiio do «Estu do>. servista falecido, quando, êsse
lacram as virg9ns, Escreveu se o 1'oe�, p1'o�ure a

. "'..
ano de 451. semíras - Rua Conselheíro Casamentos documento chegar às mãos de

Mafra, 8-A. I gratuitos aut�iidadc' militar, publícando-
---- --------- - se asse ato 110 boletim interno

ESCRITOR P. CARLOS MAGNOI
Niterói 19 (A. N.) :-- O in- iou(não sende possível, comuniterventor federal assinou on- oándc-se à correspondente cír-

.

Está send.o aguar�a.do nesta Co-
I
tem decreto-lei

estabeleCendO[1
C unscricão de Recrutamento.pltal o escr-i'to r patnclO sr; �ascoal gratuitamente para celebração

.

_Carlos Magno. poeta e d lplerno.to I ,'..' r.

se vindo na embaixada bra�ileira de casamentos, para os com-, Os tecidos da LOJa das t,;a-
er:; Londres. O ilustre visitante I provantes pobres. As prefeítu- [semíras distinguem-se pela orí
que proced-e de Curitiba. �ev�rá ras municipais incluiram n s i ginal padronagem e pelos pre
pronunciar, aquí. uma co�ferencla seus arcam'entos as verbas n - ços excepcionais. Visite-a semA um vespertino da capltal pau

" �' .• o' " di" .' Clista, onde e.tivera anteriormente ,-,es,:)ana�daod,encatrbol �na O e- Mcomfpromlsso, na rua ons.

declarou que ia à terra bandei lo refen O ecre 0- e!. ara, 8-A,
rante por três motivos: "Primeiro
para matar saudades de velhos
amigos e ver se conseguia interes,
sar os moço� em tôrno dos obje
tivos da "Cosa do Estudante d"
Brasil". que iniciou uma campa
nha no sentido de conseguir fun'
dos para mobiliar, devidamente
sua séde, e, por último, a nova

campanha lançada pelo «Teatro
do Estudante».

A dlreçâo não se responsabiliza
pt'los ('()�ct'ifos :mitidos nos I I

art'�(ls assinarias ,

o

SI.
�Santo de Domingo
Hilariio,

Anacoreta
O. prris d.. HilaT'ião moravam

em Tobflta na Palestina e eram

pagãos. Mandaram o filho para
Alexandria onde devia estudar
Mas, não achou somente ricas for.
tu de c,$ncia profana. Alguns
cristãos ensinaram lhe os rudimen,
tos da fé católica, Recebeu o ba
tismo e, no meio da corrupção
mantéve I) seu coraçéio puro, fir·
mando se na oração e por meio
da mortificação para a luta. Ou'
viu, então falar do grande Antão.
que, no Egito, se tornara o mestre
da lantidade. Hilarião foi ter com
íUe. aprendendo em 2 meses 09

princípios da perfeição cristã,
Quando voltou para casa, seus
pais estavam m\prtos. Hilarião dis
tribuiu t6da a s\ua fortuna entre
011 pobres. Ainda hão tinha 15anOl
quando se retirou poro um lugarduorto. Aí entregou se (la estudo
da Sagrada Escritura e às obras
d.e penitência, Longos anes de prá.
tlcas na virtude }ábiiítaram-no
para construir e t:l 'lir inúmeros
conventos. Quando nal, sendo
já octogenario. a te se apro-
ximava, consolnvQ" n Q lem'.
brança de lima ,- �iran1ente

conIiQgrat:l�.�oo Cristo.

DO DIA
HOJE HOJE

(lHE
,..,.,..,.",..� ... """"'_-.-.-.----....._.._..-..-.. ......,

As famílias dos
patriotas
Nova Iorque, 20 (SIH)

Informam de Londres que o

Govêrno holandês indenizará I
os membros das famílias dos Ipatriotas que mo_:reram com-,
batendo os alemaes, no mo

vimento clandestino, na mes

ma base dos soldados regula
res do exército holandês.

A' 4,30 � 7,30 hora�
� essões Populares

Mary Lee. no randioso filme, 100% diferente:,

Filh OS esquecidos
Johnny Me Br.,\("n, De. iar-west cheio de torcidas:

Entr!e dois fogos
Rio Tio·Tin Jr\., Rex. nos 5' e 6' episódios de:
CINE JORNA� BRASILEIRO 3x13 (Nac.)

Distribt'liçâo COOPERATIVA

(INE' ,tiMPIERiÃ L»)

.......
ó,
>(;JHorl, iissas

�,
0'-'

." I �./
. 10(' t;../ 1
'1 -

, ebQ'rla ,n��t"'i, � �.�a : às
l I: 0l",c.
"<o Franci' �; '�r 9 horas
Carid. 1�: 6 e 8 ho·

1"
'):oraçi� de Maria (Par. I

]'s. ,

; Ant&Bo: 7 e 8 horas.
Sebas,liêío: 6,30 horas,

�. Tere�inha: 8 horas;
Isário: 9 horas.
'Joaquim: 6 horas.
S, 7,30 (s6 alunos) e

José Victor Oarcia
guarda-livros diplomado
encorrega·se de todos os

serviços atinentes à con

tàbilidade em gera].
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

Ultima

i George
I A's 7,30 horas

Exibição do rnrximo espetáculo romântico musical, com

Montgomery, earole Landis, Ann Rutherford, Cesar
Romero e Glenn Miller e sua orquestra, em:

Serenata azul
D, E. 1. p, -lORNAL 3xli (Nac. Coop.)
TAL PAI.' TA..L FILHA (Desenho Popeye)

A VOZ .00 MUNDO (Jornal)
Preços Cr$ 3,0',0 e 2,00. ·Imp. 14 anos».

1
•••

Finalmente, amanh?, no Odeon e Imperial,
Newton e Deborah Ke\rr, no grande espetáculo

O castelo do homem sem

30 v· • 4

Abandonou a

familia
Rio, 20 ("Estado") - A po

líeia efetuou, a pedido das au

toridades paulistas, a prisão de
José SerrapHho, que se encon ..

tra condenado a um ano de d:::··

tenção pela justiça desse Esta
do por abandonQ material da jfamilia •

Luiz: 6,30 e 8 horas·
brigo de Menares: 7
)6 os dias).
ltriz: 7,30 horas.
lQCara dos Padres: 8

Robert
do século:

alma
horas.

I • 9,30 horas.
10 hot'Cls; dia eeguin·

Extraido do célebre romance dI! A. J. ero,nin, autor de
-A cidadel!!». Um romance tão forte que a censura teve de

proibi lo até 18 aOQs.

Aluna do

-.!:.!!!:..:=

LIRA TÊNIS CLUBE - Dia

22 - domingo - Manhã infan

til com início às 9 horas. Dan

ças, Cantos e Jogos infantís com

distribuição de prêmios - Sur-

presas!

\................. i Suprimido
IVida Soei II °po�lg?e�!�. N.) _ o

....1MM1e prefeito de Porto Alegre elabo
rou um projeto de decreto-lei,
suprimindo o imposto de licen

ça para construções. Por .êsse
imposto, atualmente em vigor,
os prédios até dois pavimentos
estão sujeitos ao pagamento de

quatrocentos cruzeiros, e de
setecentos cruzeiros os imóveis
de três ou mais pavimentos.
Com a supressão, visa a pre�ei
tura ·estimular as construçoes
de moradias baratas, atenden
do a deficiência de habilitações
de baixo aluguel, de que muito

Festeja hoje seu anivers 'rio a
srita, prof. Ione Costa. se ressente esta capital.

...._.,

i\N1VERSAIUOA
Completa hoje 4 anos a

Maria de Lurdes Livramento .

Hoje faz anos o sr. Joséte
Mendonça, ràdio- telegrafista,

O jovem ginasiano Albert
faz anos hoje.

Nesta data ocorre o na

da sra. Aladia Felipe Voz.

A sra. viuva Maria Vale
Almeida Gonçalves faz ano'

Decorre hoje o aniversar '" da Perdeu�sesrita, Denise P. Miranda,

Decorre hoje o dia natalí :io da
menina Maria,-Teresa Caldeir :l Bas
tos.

um envelope contendo uma pa

ÇO teatral impressa co� varIas

partes da mesma extraldas em

manuscrito. Gratifica-se a que�
achar e entregar à rua Conselhel
ro Mafra, 115. v-3

Nosso prezado polega e '[lustre
advogado sr, dr. João Bayer Filho,
atualmente residindo no ) �io de
Janeiro, faz anos hoje. I
Ocorre hoje O aniversário d� sr.

Rodolfo Ferrari, do comércio local.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

R
. ,. ,

a clínica em
e1nlClara

FI
. • 11'S - Palhoça

onano o

o sr, Andre Sovas, comer( :iante.
faz anos hoje,

Casamentos:

'�Realiza se hoje, às 17 h
ras o

enlace matrimonial da pra da'dasenhorinha Lígia Princesa d
n

Fre'
tas, diligente funcionário do

i Co;.
reios e Telégrafos, com o sr.. Joa
q:,im Berna:di�o: viajante comer_
clal. A cerlmoma. que deCorrera
na maior intimidade. na residên_
cia de família Freitas. na f\a Si!
veira de Sousa, n. 8, terá

corno
padrinhos, no ato rehgío50 por
parte do noivo. o sr. Capití'(o An'
tônio Lara Ribas e espasa � por
parte da noiva o sr. Oto Dorn
buch Júnior e a srita.

��r�ll Lui-50 de Sousa .. No ato CIVil, serão
l'ladrinhos, por parte do n

ivo o
sr, Antanio B. Pereira e es asa' e
por parte da noiva, o sr_ JÚli. Ca-• A iO
ponl e esposa. "

Sto. Amaro, em

Agosto de '1945

[Atualmente no Rio de Ja_'neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS)

e

o correspondente
da U. P.
Londres, 20 (U. P,) - A pri

são pelos alemães do correspon
dente de guerra da United
Press, Edward Beatt, foi confir
mada pela agência alemã DNB.
Como se recordará, o veterano
reporter foi aprisionado a léste
de Nancy, há cerca de um mês_

·----------�í
' --,_.��'
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4 o eSTADO-Sábado 21 � Outubro ele .944

(AO
a

DA

A

MIICELANEA
ruair Conselheiro Mafra, 9
C A"SA /lOSCAR LIMA")

INDICADOR
t .•••• Ms_

CAIA
mudou-se para
LADO

DR. MARIO

Mt:.DICO

WENDHAUSEN
(Díptornado pela Faculdade Nac. de Me(llclna da Universidade do BrasU)

b-Interno do Serviço de Clmlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico elo

Departamento de Sallde
Cl,J!'i 1(;1\ MEDICA - Moléstias lnterJlas de anuítos e ertaneas, CONSUllfORJO

• 'UI:8IJlli:�TIA: Kna Fetrpe Schmldt e , 38 - 'l'cl. 812. OONSUIlrAS - Das 16 àe 18

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

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

ARAÚJO
El!pt-clalisl.a, assistente do Professor San800 do Rio de JaDelro.
CONSULTAS: Pela manhã. das lO às 12 - À tarde, da. II às I.

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

Rua Vitor Meirele., 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
SHV;Ç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(,O:\Sl'I!I'óRIO: Hua �IUle,� :\Iachado, 7 (Edifício S. Francisco). fone

Consultas das lO às l� e das 14 às 15 horas
P.ESLDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

(_·Lt�ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

lJom

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

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Ser-víco de Sífilrl.s do Centro ríe Saúde

DOEN<.:AS DA PELE ._ SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS .- RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olho« - Ouvidos. Narriz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT(JHIO - Felipe Schmidt, K Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESlDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

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

DR. ROLHÃO CONSONI

DR. GERHARD BROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Mtguel Couto"
IBmA�[A (HAMõ�IA) I - Santa Catarina

DR. MADElf�A NEVES

I ��r:ualq�'��!��!�! ,
Dentaduras, Pontes em

ouro (Ou Palacril , conserto

dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Const.antino Snratine
Rua Duarte Schu tel, 9.

DR. SETT-E GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TTSTOLOG,A DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER�U RAMlOS".
, _

Cur-so de aperfeiçoamento no Hospital São I .uiz Gonzaga, de São Paulo -:- Ex-esta

'i':;)'io elo Instituto "Clemente Ferreira", d?: São Paulo - lpx-medlco ín terno d(
g

Sanatório ele Santos. em Campos do JOl�d�lO. ,�

CU�IC \ Gl�Rjn, - mAGNóSl'lCO PIU;;('I);"E J!: 'TRA'l'll:lIENTO ESPECIAUZ,'\DO
.,

DAS DOESÇAS DO AP.HH!:r.HO ItESPJltATóRIO�. .

CO:O<SULTAS: Diàriamente, das 3 à� 6 hOl"�'. C.O"lSULTóRrO: Ru� '\ !tor Meireles. 19

RES1DftNCIA: Rua Esteves ,!JuDIar, 135 - Tel. ,42.

iNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela UnJTersldade 41(' Gimebrm

Com prãtlp.s nos hospitais europeU!!

CUnlca médica em gera!. pediatria.

dOeJl'j�8 do sistema nerTOSO. ,aparelho genlto
urtnário do homem r da mulher

A1i8iate. TécnJeo: DR. PAUl,o TAVARIIlS

Curso de Rad�ologlll CI1n1ca com o dT.

�an{)el de Abreu Campan8l'Io (Silo Pau·

lO:). Especializado em Higiene e Satlde

Pública. pe18 Un1Ter8ldad� do ruo de Ja·

neIro. - Gabinete de Ralo X - Electra

caroilogralla clln!CII - Metaboll!m1o b!l.

llB.J - Sondagem Duoden9! - Gabinete

de tlJIloterap1a - LaboratóriO de micro.

copia e análise cUnlca. - RIUI Fernando

lII!achado. 8. Fone 1.19.,. - Florianópolis.

DR. REMIGIO
CU1HCA nDICA

Mol�IU ln ternu. de SenhoTIlJ 1& CrI·

Ança. em Geral. CONSULTóRIO: Rua

lY'ellpe Scbmldt - Edlf!cio Améllll Neto

rODe 1592. 9 U 12 ti 14 b 17 horu. RE-

n
t n d'Avila

r.
_N�� sOUrinorios __ Doen- M

eroçoes. lOt' os réto e onUI
d lntes ln , dB OS. T tomento a

_ Hemorroidas. ra.
colite omeblOnCl.

ih. I fro.verme o,

Fisioterapla" n. Zs
Clt. Vitor Meueie.,· I.lt
oNU.

t à. 11 30 h•. a, J�
tende diardiamis �•. ·em 'diante Cê
à tarde, a. 66 ,\)

Reaid: Vida1 ROá7oB'.' paFone 10 .

PI

. R. ANTONIO MONIZ Cf

DE ARAGÃO
.

- ....1.. CHÚM ti Clnnta
()lnlr�· • 01'tn.,.,..

4 ÇM de eeBhoru.
110 toras. partolo e oeu

_ into 1 Did.
'CONSULTÓRIO: R. 100.0 P RESIDIIN· O

d 111 la 17 horl1ll.
t'1e.IIleDte as

T1ln S6 J'one 711.
CU.. : Almin.nt• AI "

_--

-OS tecidos �dquiridos an�:n�� \ b1
ja das Casem1ras, na ru

aJEl,ntia I VM f 8 A têm como g

.a, aq��lidade e � durabilidade, a

'Dr. LAURO BAURA

..

•

Escritores
germanófilos
Paris, 20 (V. A.) - A radio

emissora desta capital anun

ciou que, em virtude de instru
ções fornecidas pela Associa
ção de Escritores Franceses, se
rão 'excluidos das antologias,
periódicas e conhecidos auto
res franceses, de que se afirma
terem sido colaboracionistas.
"Entre os atingidos pela me

dida figuram Georges Claude,
homem de ciência e filósofo, de
que se afirma haver sido o in
ventor da ;'V-1" (bomba-voado
ra); Bénoit Mechin, Abel Bon
nard, Henry Bordeaux, conhe
cido novelista; Alphonse de
Chateaubrland. descendente do
famoso escritor; Pierre Domi
nique, poeta e novelista; Ber
nard Grasset, conhecido publi
cista parisiense; Abel Hérmant
e Charles Maurras, novelista e

redator-chefe do jornal monar
quista "L'Action Françaíse" .•

-"---'---'---

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião-Dentista Contra fatos, não há argumentos!

Rua Vítor Me ir elee, 28
Diàriamente das 14 às 18 e I, . CAFE' RIO BRANCOdas 19 às 22 horas.

�--------II de Euclides N. Pereira

Papel de bambú I o ponto preferido da «élite» florlancpolítene
I

Savannah, Georgia, 20 (In- RUA FELIPE SCHMIDT 5

_jli��·-�����iC��:�e�d: r����o���� I (Edifício Rio Branco)
!
cesso para a �abricaç�o de pa
pel de bambu, poderá, talvez,

I;
contribuir para o desenvolvi-

H08PitaJI�f:�e �:;�a�a�ra�� �d��� r-O-r.-.-l-a-ud--e-II-·n-O-S-o-Io-n-G-a-Ilo-t-tl·-'II periências agora realizadas pe- I I
la Herty Foundation indicam

I I
t.444

que um papel de alta qualida-j' ADVOGADO
de, adequado para a fabrica-

ção de sacos, encadernação de Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala l.livros e embrulhos em geral
póde ser fabricado com o bom-
bú. Essa planta é muito co

mum no Brasil, país que, atual
mente, produz apenas uma re

duzida porcentagem do pa- I

pel que consome. Os industriais Ide papel estão aguardando

II uma aplicação comercial em �
grande escala na polpa de I

bambú para determinar se o

papel feito de bambú póde ou

não competir com o produto
feito com a polpa de madeira.

iO bambú cresce cêrca de 6 me-Itros num ano e torna-se. adul
to em 4 anos. As possibíltdades I

CIRURGI,\ mCltAl, • ALTA CIRUnGlA - MOLJl:S'l'IAS DE SENuonA8 - PARTOS d d
-

(' ercíal de bam I
Formado pela Faculdade de M�l:cin� ,(la.Universidade d_e São Paulo, �mde foi e pro uçao _OJ:YI.....",.I.'· -

I
Assistente por vár-ios anos do Serviço Cirurgtco do Prof. AliplO Correia Neto. . ':;Ú na América do Sul são qua-jc·irul'gia do estômago e vias bíl iares, intesunos delgado e grosso,. tírõtde, ruis

:e ilimitadas, visto que o bam-jlll'6stata. bexiga, útero, ovários e trompas. Varicocete, hídr-ocele, var-izes e Ilél'DJb , ,

CO:'iSULTAS: 't d t Ioas 2 as 5 horas. à Rua Felipe Schrnklt, 21 (altos da Casa Para lso I. Te!. 1.598. iú pode ser plan a o em er-

RESID·.tl:NCIA: Rua E,'tevf>s Júnior, 179; Tel. M764 'as montanhosas, rochosas e

'H1 outras inadaptaveis à agrí
cultura ordinária. O t i P o

-mpregado nas atuais expe
'Iências é um gigantesco bam
)Ú, que atinge a altura de 20
netros e às vezes tem a espes
JUra de 13 centímetros.

: Especialista em DoonÇll8 de Senho.

rll8 - Vias lIrtnãrlas.
�

Cw'!!O d!) especiailzaçl!.o de Gln�o'

logla fdoenças de Senhoras} com o

Pt'ofeRsor Moraes de Barros, da Fa·

"uldade de Medicina de Slio Paulo.

Tratamento especiallzado, médico e

;'; nlrgico. das afeeçôes do aparêlho
>zenital feminino (Utero. ovAr!os.

trompas, --etc.).
Cura radical das tnflamações dos

anexos (OvArios, trompas), sem ope·

caça.o). Tratamento de todos os dis

t\1rblps da menstrnaçAo e da esrertu·

Ifla alluda e crônica. em ambos 08

.ex()s. por processos modernos sob

contfÔle endoscópico - Uretroseopla
._ ... e <1p. laboratório.

r'lSIOTERAPIA - DlATERM1A
- INFRA·VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

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

A lavoura canavieira

DE PESSOAS TÊM

_._--

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO·
RIANÓPOLIS aviso. aos in·
teressados que possue, po·ro.
vender, um gerador de cor

rente contínua, de 5.500
wo.tts. 115 vo l ts

'

marca
,S i e me n s ». Preço ótim'.).
Para qualquer informação,
lirigir·se à INSTALA.DORA
DE FLORIANÓPOLIS, rua

Trajano, 11; FONE 1674

Carvão para séculos
I Londres, 20 (B. N. S.) - O
13i'. Roberto Food, Presidente
la Associacão de Mineração
ja Grã-Bretanha, que acaba
:le terminar uma viagem de
inspeção às minas de carvão
la região dos Midlands da In
�'laterra, revelou a existência
.íe veios inexplorados desse
nínerio com capacidade su
ficiente para fornecer carvão
durante centenas de ano. Es
sas jazidas foram descobertas
-m uma mina de Shropshire.
Declarou o sr. Food que consi
derava a exploração dessa 110-
va fon�e de carvão corno sen-
10 da máxima ímpontância
urna vez que se tratava de re
servas altamente promissoras
oara o futuro. Uma dessas mi
ias, acrescentou o Presidente
'la Mining Assocíatíon, já es
�ava tomando as necessárias
orovídêncías para retirar car
'Ião da nova fonte, ao passo
lue outras mais não tarda
riam a seguir o seu exemplo
.íentro de um prazo relativa
mente curto. Informou ainda.
D sr. Food que se trutava de
una empreza na qual seriam
invertidos grandes capitais e

{ue os métodos mais modernos
Jeri�m aplicados para a explo
raçao das novas fontes de
hulha.

O mais completo estoque de
orlllS de linho e algodão POM
dem

. ser.encontrados, a preços
�onvldatlvos, na Loja daIS Ca
sem iras, instalada na rua Cons.
Mafra, B-A.

({A profissão de
músico não está
regulamentada.
Rio,20 (E.) -'O ministro do

rrabalho aprovou o seguinte
parecer: "Solicita o Sindicato
Jos Musicos Profissionais do
Rio de Ja�1eiro seja determina.
io por v. excia. o afastamento
de Çr;.i;? Machado, Tegente da
Ol,('� C/E;: que, com seu n')me.
di� co�, assino da U!'ca. 80n-
� o

.

,j'><:f'�
� "

esclarece o dl1'etor
i> .....�' "artamcnto Naeio-� ho, não exisif'
1>"0 " 'litivo na 1e("'"

�I�!�!'O.D!!!�� ,I. M.:i�o.�M�:n::�::esC: ::��:�':�a'iS
Rua Vitor Meireles, 18 I. Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

; • II , I ...... �_r -------JII!II-_..----_..

USADO tOM BOM RE·

SULTADO O POPU

L:�R DEPURATIVU

([ao
aten
8nCOl

fissão
se a pe, Ja • ��v"

do sindiqto está
o ponto l� vista
la entidu·\.C sind
deixar espu�tane
ção que e: ce r
à autorid: ,I�� pu
diretamen:� na
terna de um cor

Quanto à segul1
preferências abl
stcos para outr,
que não aquela:
ram diretameJ
trata-se de mat
tência da Justil
jurisdição autf
podem dirigir,
dos .

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso � Aperfeteoamento e Lonza Prãttca no Rio de Janeiro

IJUlIIMUt.l'AS - Pela manbA: dlat1ameD� idas 10,30à.12 hs , à tarde except.o cos
..b_OOlO. d.u 115.311 AlI 18 bora. - CONSULTÓRIO: Ru. Joio Pinto .. 7. eobrado -

'Ofll1': 1.4111 - Resldêncta: Roa Prflllldent.e (" oat1D.bo, ,..

Rio, 19 (A. N.) -- O presi
dente da F,,'epública assinou
longo decreto-lei, traçando no-

'w..
• ........•••......·.._-_-..............-.·....·.·_..-�.·..._- -_·_-wI"'.�.·...-·-.··-.-_-_,.""._,.

vas normas, regulanlo as rela- •

ções entre o colono, o lavrador
de canas ou o proprietário das
terras. Pelo mesmo decreto os

lavradores e colonos, que rea
lizam a exploração agrícola da
cana em terras pertencentes às

dadll.

Tratamento moderno da blenorra- usinas ou a terceiros, conside-
rados fornecedores pelo estatu
to àa lavoura canavieira, terão
a sua situação regulada pelas
convenções aprovadas pelo I

Instituto do Acúcar e do Alcool
ou pelas instruções baixadas

!
aI> Sê e AniSio MIjS1!Orra.

- AgênCias e 8ub-agêo.clas "m lodo o terr1tó11.o nacional. - Sucursal n-o
horas e da.<! 2 às 15. lTIeSmO. O .preço da tonelada de ér E
Consultório - Rua Tlradent.es a.

cana não poderá ser em hipÓ-. �r:�:�: ReguladoN\8 de avarl.... nu prlnclpllJ. cltladee da Am lca. uropil

�'one: 1.1163.
ANÓPOLI'"Resi<U!ncla - Rua Tlradentee 7 tese alguma inferior ao preço ,-\GEN'l'E EM FJ,ORI '"

(Sobrado). paga antes do presente decre- f c AMP () S L O B O & elA. _. Roa Felt))f' !oI('hmlt1t. n. 3' ,

t O f d t b 1· t Caixa POl!!tal n. IlJ - Telt·fone 1.0Ra - "Jud. Telegl'. "."IJIA�Ç,,,",I

o. ornece ar, que ra a he ;
'3UB,AGENCIAS EM CAGUNA. TTlRARÃ,O. TTA.' A 1. BLUME ,

R. AUImLlO ROTOLO ��e;���a aig�;a, à�l'á t;�':i�a�: �_�__ ...:�·��,:��E_!�__���,��:..__- wi
édito _ Cirar,iio _ Parteiro plantio e criação necessários à

RAIOS X sua subsistência. O mesmo de- .

�J<lI1e,.na e possante instalação ereto prevê a assistência técni-
de 200 MA. co-agrológica e médico-social

ago6l1tico. precoce da .tuberculose para o trabalhador. Noutro ca

Ilm.onar; ulceras gástrIcas e duo- pítulo do decreto fica também
'DruS, cancer do estômago, afe-. .' _
�es das vias biliares, rins, etc. regulada a sItuaçao dos traba
>licÍl o Pneumo-torax artificial lhadores rurais, que se subordi
Ira o tratamento da Tuberculose nará à consolidação das leis do
llmODar :- Tratamentos m�der· Trabalho e das demais leis de
nos e eficazes desta moléstIa _ .

>mpleto gabinete de Eletricidadt- proteçao ao trabalhador, mclu-
édica: Ondas curtas e ultra-cur· sive das que regulam o traba
s. Raios Infra-Vermelhos e R�ie8 lho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapla ----.-�-----_-

Consultório: Rua Deodoro, 3
esquina Felipe Schmidt

ai , às 12 hrs., e du 14 às 17 br,
Telr.fonf' 1."71

uj

m

ta

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

I
CASA MISCELANEA. distri·
lidora dos Rádios R. C. A
ictor, Vávulas e Oiscos
,ua C' �lifrlil, $)

DO SANGUE
tvlAtlLA RE61STRAlJA

1��Dt:&']r!)
A S:r��;�d�����,..T(���ç<:o �.��:!��� II.Purznões li Pele. Produz Dôres de CAbeça, Dôres
DOEI OSt!{)�, Reumattsmn. Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia. e Abortos
lnnlenstvo ao organismo. Agradável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está e prr.vado pelo D. N. S. P.
como suxtlíar DO tfflttlfUt-'Dto da Sífilis e Reu
matismo da m{>RUlA. origeUl. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliqueI muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
tamento da SífiUs principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo· no írctaments da Sífilis.
cal é 1a�g��aB::�lfue1Talosa. I la} Dr. Ralael Bartollltil

COMPANHIA ·'ALIANÇA DA BAlA�
Cifl'ae elo bAlanço tle 1943:

Fundada em 1870 ._ Séde: B A I A
lNCF.NlHOS E rl'RANSIJOltTE�

Capital f' re,ervas

[{é"ponSi1bil!d<ade3 .

('1'$
Cr'i

'74.()17.0;iFiJ?o
5.978A01.755,l'l j

84.616.21(\,8"
129.920.006,D'.1
86.ti2fl.H9800

AUvo

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Sjnistró� pagus nos úlotilnos 10 anos . . . .. ., ,

Respon.sabilidtades . .
76.73".401.306,20

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d·Ultr. Freire 1.. Ca.rTalho, Dr. Frll.nctscn

CréditoMútuo Predial
Propr:etários - J. Moreira & Cia.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnos-ins e aviamentos
parà alfai-::ttes, que recebe diretamente dos

fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suos compras. MATRIZ ...,em Florianópolis, - FILIAIS em Blurnenau e Lajes.
melhores

o esTADO�Sébado. 21 de outubro ele 1944 s

Não há perigo
Rio, 19 (A. N.) - O dr V 1

demar de �ast�o, interp�la��
sôbre a epídemía de Argel e
virtude d�s rumor�s de q�e�
pengo paI a o_BrasIl continua_
va devIdo nao a serem e

purgados cuidadosamente
x-

.

ue nr d os
navIOS q proce em da Espa-
nha e Portugal, declarou em
síntese; "Reafirmo que' nã
há yengo'o algum. Não haver�
pengo.. s naVIOS que chegam
ao BrasIl, mesmo normalmen_
te,. se� ne.r:hum� ameaça de
epIdemIa, sao cUIdadosamente
expurgados. Fazem-se as cole
tas, de ratos_para os exames.
Ate agora nao houve nenhum
sinal de contam�nação. Isso
nos casos normais; imagine_
se

. n� �meaça du�a irrupção'
epldemlC� n� Afnca. Agora o
expurgo e feito mais minucio_
samen te e tôdas as medidas
complementares. são adotadas
tanto nos naVIOS como nos
aviões".

Dstituto dos Advogados de S. C�tariDa O
Na qualidade de delegado especial, neste Estado, do

nstituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, tenho o

razer de convidar a todos os doutores e bachareis enl

ir.eito. que exerçam ou tenham exercido a advocacia.
esidentes neste Estado, a reunirem-se no dia 23 do cor

en te, às 11 horas, na Sala dos Advogados, do 'Tribunal

e Apelação, para o fim de reeo Iverern a .respei to da

e.organização do Instituto dos Advogados de S Catarina.
Florianópolis, [7 de outubro de 1944.

FjLVIO ADUCCI

E t- I Declaração'por IVO 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
nera La Porta. encargo que me

fôra outorgado pelo sr , Miguel
Gariba ldi Orofino L2 Porta.
Florianópolis, 12 de outubro

de 1944.

.. <,.',,1 Viva horas

�: "il> inesquecíveis
� t'r ( _:) de triunfo ..•

Não abdique jamais das honras que a fina Água
de Colônia Gaby pode dar-lhe .. _ Use-a par.t

fazer valer seu poder de atração pessoal ... Revelando
todo o encanto de sua personalidade, a Água de

Côlonia Gaby lhe dará triunfos inesquecíveis,
onde quer que a SrJ, esteja ... Rica de fragrância

e qualidade, a Agua de Colônia Gaby põe uma

nota de sonho e encantamento na sua

personalidade. . • Adote-a, pOiS.

CONHEÇA TAMBÉM' ÊSTfS PRODUTOS GABY:

lEITE GA6Y - que nutre \í CREME EVA.NESCENTE

'iii;Je embelezg a pele. ".J�;l·" GA.6Y - o protetor de 1""'-:'"
,I. I sua cutis. -I 00fi"1

. �
PÓ.DE....RROZ GA8Y-
em 6 tonalidades: -

.. ��Branco, Havana,Raquel, �.)
Ocre, Natural e � .. sa.

ROUGE GA8V ,.... em 6
tons I' Mondadne, Ge
ranlo, Carmln, Grenat,
Confu.ion e Vif.

----_._._._

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. COlllelheiro Mafra, 4 oe 5 - FONE 1.642
E.tre,. • dODlidli.

ESTADO
Crítica enérgica não deve ser

confundida com ataque desenfreado
José Brígida, o criterioso crítico esportivo do "Diário

de Notícias", do Rio, acaba de publicar o .seguinte comen

tário, que nos parece bastante oportuno.
"Continua no cartaz a discussão em tôrno da liber

da.de de crítica da imprensá esportiva. Já expenâemos o

nosso ponto de vista, ante-ontem. Reiteramo-lo, porque,
efetivamente, achamos que e mais -proticuo o comentá
rio construtivo. Isto, porém, não quer dizer que a críti
ca enérgica deva ser confundida com o ataque desen
freado. Há ocasiões em que a imprensa tem de ser mais

incisiva, porque os fatos exiqem. maior energia no co

mentário, maior crueza na crítica, sem haver necessida
de, porém, de se descambar para 'o improperio, para a

linguagem chula, para o insulto. "Mas - disse-o José
Lins do Rego, sábado - pior seria para os esportes se

os poderes públicos tomassem providências contrarias
à liberdade que aruia pelos nossos jornais". Foi mencio
nada, também, esta nipoteses "Um dia os diretores de
clubes resolverão tomar providências em 'revide, e uma

ação cobinaâa das diretorias dos grêmios esportivos se

rá uma coisa poderosa. Já pensaram nisso? 1". Se os clu
bes pretenderem adotar tão temerária atitude, os jor
nais também possuem elementos para fazer frente à

situação. A imprensa, que dá suae páginas a todos os

esportes, inclusive ao profissional, não se contentaria
com assumir a passiva atitude de espectadora das hos
tilidades aos iorruúistas. A questão \é muito delicada e

não pôde ser analisada unilateralmente. O fato de um

paredro esportivo ser figura de projeção social ou polí
tica não quer dizer seja a sua atuação dentro do espor
te isenta de êrros e falhas. O esporte sofrC'u »eniadeiro,
inoasão de elementos não integrados em sua vida. 'I'rou
xeram credenciais que não eram. propriamente esporti
vas e, devido a influências outras. passaram a dominar.
Esta circunstância no entanto, não deve fazer com que
êles esqueçam que também têm deveres a cumprir, que
não podem subtrair-se à critica honesta e merecida. Se
há 'uma "lei de imprensa", aqueles que se sentirem ofen
didos em seus brios, que a ela recorram, sem necessida
de, no entanto, de 'represálias suscetíveis de ferir a dig
nidade do jornalismo. Relativamente à liberdade de pen
sar e de manifestar o pensamento diremos como o pa
dre Vieira ao deprecar o auxílio de Deus para as armas
lusas: "Não há de pedir, pedindo, senão protestaruio e

aroumeniaruio, pois esta é a liberdade que tem quem
não pede favor senão justiça". E. quando o sentido de
liberdade minguar ainda mais, pediremos, não ao urubú
de Augusto dos Anjos, mas à Liberdade daquele hino
cívico, que "abra as asas sôbre nós" ... Quando a gente
lida com políticos, mesmo esportivos, mão deve esquecer
o famoso conceito, uarece-nos que de Talleyrand: "A pa
lavra foi dada ao homem para dissimular o pensamen
to" . , .

I
·1

MAfRADO & elA. Congresso em
Curitiba

II
Agências e �épr.!IIen�açÕell e:n Geral

I Rio, 19 (A. N.) - Instalar-
MatrIZ: Florlan6pohe se-a a 26 do corrente em Curi-
Rua João Pinto. n. 5 tíb 8 C· , . d' .

Caixa POBt(1} 37 I a, o . ongIesso os emple-
Filial: Clesci-6ma gados no comércio, hoteleiros

Ruo. Floriano. I"eixoto, ./n (Edif. e similares.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS" No conclave dos garçonsAgente. nO.d:rk��::�1I municipio. rar-se-ão representar os sindi-

catos das classes existentes em

LIMITED' todo o país, já estando a ca-
. A. mínho da capital paranaense

as delegações do Pará, Ceará
e Pernambuco.
O Congresso debaterá assun

tos palpitantes de interêsse
para a classe, destacando-se o

problema da síndicalizacão
total.

"

O Interventor Federal do
L s. d. Paraná, sr. Manoel Ribas,

(i.6:l0.221. HI, 1 atendendo a solicitação que
lhe fizeram os organizadores

"1.018.:312. 1. 11 do Congresso, presidirá a sua

40;).062 .. 16. 3 sessão inaugui'al.

'ALLIANCE ASSURANCE COMPANY,
(COMPANHIA INGLESA DE SEGUROS)

Séde Social: BARTHOLOMfW LONDRES,LAHE,

BALANCO EM

INGLATERRA

31 DE DEZEMBRO· DE 1943

.'\1'1"\'0

Ipotócas súbl'e propr-iedades .

Empréstimos ·sôhn.'· impostos -públí-
('os .

ElllpJ:t·�till1os sôbn� Usufrutos víta-
]]('llJS e rel'c-rsocs .

Empréslimos sô})re ,.rl'endamen-
ios ,.

Ell1'pr'{'st imos sr,hre Obriga!.'(,cs.
.l,.!.'õcs e ou1l'OS títulos ;

Empn;"limns sóbre apólices de vi·
da da Conlpanhiu, ..... ;...... 9:J.7,7(j8.

Valol'es ·do Gov(·r.no Britânico .... 12.973.882.
Títulos lllu;nicipais c dns condados

do Hdno lTni'llo 1.1G6.568,
\Ta!ores du. l,ncHa ,e dos Colônias ..

' 1.:')]3.225.
,(

.

Yalol'es es1rangeiros' 1.170.905.
Ohl'igaçõcs, V:,:lores (' <ll,"ôes 12.31'J.7711.
AI'Tl'IHlall1e-ntns, Hemhls l' Pn'dios. 2.524.7 J5.
l"slIfrulos vitalícios c Ht·wI'Sõ·(,s .. 75,454,
Sahclos �Jcvjdos pelas .-\gém·_jas 893,83:{.
Dh'ersos devc.nores 558.2G4. 13.
Pl'·emios a receber 1 ().n;{.
. ruros, Dividendos e Renda.s a }'('ee-

bô]' ' , .

.111J·OS, Diyidl'l1.do.s c {{('nela!> a ven-

cer .

Dinheiro em depósito nos Bancos
em c"ixa c em contai corrente.

P.\SSlVO
L s. d.

1.0nO.OfiO,
2flolSO,897. 13.

;·UJa:J.248.
2.017.803. 17.

1.25-1.:í7(i.

937.729. 9.

.�,29 1.863. HI. 11
:!.oon.ooo.

Capital n'a lizado .

Ftmc)tl de Seguro dI.' "bch, .

Fúndo de S agllros contra Incên-
dios - ,

Fundo de Sl'gUI -os :\Iaríti.rnos :
.

Fllndo de Se"u os eODtra aCllkil
tes (' J'.lll1chJ ! li' Sf'!:(llJ'OS ·di I'l'r-
sós .

Fundo de \'iUI'Hi ,Odãos e COll'tas
do� t'IliPI'';' ';'-1 os .

Fllrltlo dI' A'� � -:::. .açiio c Fundo dr
Hesq:J,t 'c -c.- . ilal - .

,j" .,Ic. ,"oU � " .

ti"jg.t\ndas \11"(1\'('-

\\,�;ú�·:.·.·..; .... '. '.
Il(la (Conta dos

2GO.f}(}O.
1.120.925.

12ô.'202.
41.112.2�5. 19.

\1 !li3. 19. 8

r.. 6

·i

I. 10.

2. 10 �t3n��.882. 2.

L 44.5011.128. 41.

"n�\! São Francisco do Sul

13[i,8Ü4. 1. :1 GRATISl
-I

LUIZ OROFINO
4 v.-3

��-----...,-....----,. .......

O mais variado sortimento
de casemiras é encontrado na

Loja das Casemiras - R'Ua
Cons. Mafra. 8-A

14. Quer receber 6tima surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
Q: Soares, Caixa Posta!, 84,

-- Niter6i, E. DO RIO. I

TODA PARTE

É O que dirão seus filhinhos 00 saborearem
sopas, pudins ou cromes preparados com

Moizena Duryeo. Dê-lhes sempre alimentos
scbcroscs e altamente nutritivos, preparados

com a incomparavel

=1---10. 9 _.

10. 10
7.
R

Â lT�,·,.

2 .

NOVOS e

c�!!���1
VENDE

•

IdiGmas por
tuguÉls, espa.
nhol, francêll,

, inglês, etc.

Romance, Poesia. Religião, AViação.'Matemática, F;ísica. Química,

oeo'l10gia. Mineralogia. Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,

4 Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo-.
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'

I

llultuTa, Veterinária. Contabilidade
Dicionários. etc, etc.

40.2fi1. 2.

:!:í8.281i. 3. 8

93G,870. 10. 4

Jornalistas que
PARíS, 19 (U. P.) - Mais dois conhecidos jornalistas

fl'anceses foram acusados de colaboração com os alemães, de
vendo ser julgados nestes próximos dias. Trata-se agora de
C:eorge Suarez, redator do "L'Aujcurd'Iiuí " e de Stéphane
Lausanne, do "Le Mat in". O procurador geral pretende pedir
'1 pena de morte para os mesmos.

«colaboravam» ...

I
I
I

Dr. H. G. S. Medina Farm, Narbal Alves de Souza
Farm. L. dd Costa Avlla

L H.iiOô.128. 1.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

Exames Anátema'patológicos.
Diagnóstico precoce da grQvidez.
Sôro-diagnósticoi
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramic.l;lJscopia. I
Químico. sanguínea.
Aná:lisell de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
, . ,. (CRl!PE) com. próva de Schick.

Annhses .qulmlcas de: �arinhas, bebidas. café, mel. águas po trí
vers e para usos mdushiaia (fecularias. cel'vejarias),

Empregado para escritório
Precisa-se de um, do �xo masculino, de 14 a 16 anos

d.e idade, q.ue te�ha b,õa caligrafia e alguma prd
hca de datllograha. E escusado apresentar-se, não

estando em cendições.
Informações na redação do «O ESTADO».

'"

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE

SEGUROS
'l'HE LONDON ASSURANCE

CQMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRESN

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vital Ramoll, l'

P{'VO I AMIGO!
6.000· pares de meias

apenas com - pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais
DIRftTlLHd

n

;(GDlRICt'»
TRAJANO, tO

.'

._,' ".. ' ....... _ ,.� .. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

A «(ASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, ac,ba de receber Formidavel sorti-

Aproveitem, pa-.Casa Natal sedu, a preços excepcicnals, a partir de Cr$
ra as próximas fedas de Fim de ano

menta de

,---------------_._�.-._---

São baixas as perdas
---..;;:;

brasileiras
RIO, 20 (A. N.) __s o GABINETE DO MINISTRO DA GUERRA DISTRIBUIU o SEGUINTE COMUNICADO, POR INTERMÉDIO DA AN: '('SEGUNDO
úLTIMOS DESPACHOS RECEBIDOS DO CAMPO DE BATALHA NA ITÁLIA, O BRASII.J PERDEU ATÉ O FIM DE SETEMBRO úLTIMO 8 HOME
QUE FAZIAM PARTE DUMA FÔRÇA EXPEDICIONÁRIA. APESAR DA EFICIÊNCIA DO ATUAL MATERIAL E DA BRUTALIDADE DOS MODERN,
PROCESSOS DE COMBATE, NOSSA PRNDA FOI BAIXA. ISSO PROVA O ELEVADO GRAU DE AllEXTRAMENTO DA NOSSA TROPA E SEGURAN
tOM QUE ESTÁ SENDO (:ONDUZIDA PELOS SEUS CHEFES E OFI(�IAIS. (�ONl{ORME );'ORA ANTERIO�MENTE _DETERMINADO, AS FAMíLI

nAQUELES BRAVOS CAMARAUAS; MORTOS (:OM HONRA NO CUMPRIMENTO DO DEVER, JA F'ORAM AVISADAS".

�----.---------_...._--.. _.,.--.-... --_--.. ---__-...._ ..._""".-_.-.-_-_--_-_---.-._-_--------....__ '""_........__ ......""""'''''---''''-==''''--''''._=--=----=...._..."."="-

Florianópolis 21 de Outubro de 1944
;y TTiIiiZolOiõii

Dona Nini e os
cachorrinhos

Berlim diz ..•

LONDItES. 20 (U. P_) - o comunicado alemão, transmi-Itido pela rádio de Berlim, diz que os alemães evacuaram De-

R' 21 A N D N" Lreczen que é a 2a cidade da Hungria. Acrescenta que se luta

r'
10,

. � 'd' -)t -d °Ana c��� I intensoamente nas z.onas tronteiríças da Prússia Ortental. Diz

��ana: presi en.� a s�Ol n- ainda que os defensores rechaçaram os ataques na frente

dçao das Donas dt� casla, fIa � ccídental da Itálla e que os alemães causaram baixas numero-

lo a um ves�elt' mo oca. e-
sas às fôrcas canadenses que atacam a zona de Brechen e aos

c arou o seO'um e: o

_ •

"N- d
to

n
norte-americanos que operam em Aacnen. Acrescenta que 10-

t
ao e1scans1aremdos lenquab

-

ram rechacadas algumas irrupções de tropas francesas.
o os cac 10rrm lOS e uxo e- �

_

berem leite no Rio e as crian- PdS d I
cínhas ficarem privadas dêsse rograma a emana a llSa
produto. Estamos fazendo o De 22 a 28 de Outubro de ]944

recenseamento de todas as Ia-
,,,. " "Di� 2,2 -- ��mi,nl?io }'.'.

mílías que têm filhos peque- HmIE;�,A(,E.\l AOS CUBES (;1\]S h A,.L\HHhi'<SA_
. • 111.::10 as 12_01) - Hora do calouro, no Cin« Odeon, dcdir-ada aos

nos. Daqui a pouco, so mesmo I militares da FAB e respectivas Famílias.
as que tiverem crianças, en- 12.30 -- <\lllIÔÇO na Base aos Presidentes dos Clubes Civis e à Irn-
fermos e velhos, receberão uma ])J·l'IlSH.
cota fixa de leite. Os animais H_:W -- Provas esportivas.

Dia 23 - 2". Feira I'de luxo terão que esperar o DL\ DO AYfAJ>OR:
tempo das vacas gordas". Formaturu gi'l'al; leitura (h boletim: desfile. I
.----- ----- ... - Crónica. no rádio, pelo Tenente José Durval. I
D-

- Dia 24 - 3". Feira

IlVerSOes Visít<l d�)s Ofit'Íais e respecti_vas !<:�lI:nílias, ü ESla,lJeleri,l1lelltos do

Apesar dos incidente, surgidos J:slado (Abrigo de ::\IIello.res e Pcnitcuciár ia) , hem como de Sargentos I'
I

pela má instalação do alto-falante i'raças,
Dia 25 __ ,ia. -Feíra

e desarranjo de um fuzivel, os que HO:\IE\'AGE;\<1 AO EX1�HC1TO E A M.AHIXI-lA:
ontem à noite ocuparam cadeiras
na platéia do Ritz não puderam 9.()(J às 12.()() -- Provas esportivas na Base,

deixar de reconhecer o real valor 12.30 - Alrnôço.
de Renato Oliveira. cujas inter- lH,OO --- Conferencia nu Instituto de Educação pelo P Tenente -'.

pretações admiráveis foram sobejei- -'(,rllanc!o Martins Hibc.jl'Oj)ia 26 __ 5". Feiramente aplaudidas. Gino CabalJero,
RO:\IE�AGE:\l A F(ll{(.,:A POLlClAL J)O ESTADO:

que vinha atuando regularmente.
no princípio, empolgou a platéia 9.00 à� 12_00 - Provas espor-tivas na Base,

em «Oracion Co ríbe», recebendo 12.30 - Almoço.
calorosas po lmoa. A orquestra de Hi.OO -- Cnnf'crênci» no Ginásio Catnr incnse pelo I? Tenente -

«Pirolito» esteve à altura. '�i lson ele Que irnz Coube.
_________ Dia 27 --:- ()a. Feira

O P I· HÜ\lK'\AGE.\I AOS EST{,DA�TES:

apa e ogla I
11.30 - VisiteI dos Colégios à Base Aérea til' Florlanópolls.

Londres out.-Por via rádio- i.. li.OO
-.

- Conferência na Academia de Comérr io pelo 1" Tenente --

� Iscar Avres de Souza.
telegráfica (Interalíado) :

'

Dia 28 -- Sábado
Em uma de suas últimas edí- E;\TCEnHAMENTO DA SE:\IANA DA ASA:

ções o "Osservatore Romano" 22.00 -.- Ba'ile no Lira T€'u.is Clube, dedicado pelo Comandante ('

Barb .·dades 10fllficiais da Base Aérea <1(' Florianópolis ao exmo. sr. Interventor Fede- III arcomenta as numerosas audíên-
'i ai r exma. sra .• às D_ D. Autor ide.rles e aos exmos. Sócios e PXllWS. Fa-

âdicias concedidas pelo Sumo nu lias dos Clubes Lira. Tênis e Doze de Agôsto, Ein<;lI:0ven 1-
Por

_ vdia )l'a 10-

Pontífice nos últimos meses e, PHOGHA:\IA DO BAILE:. .
tà.egraflca (Interalía o :

expressa que o Santo Padre i 72.:íO,:-}n.ício da Icsta com o "Ri.no �ari()nnl" executado pela.O.-- Memb.ros da resistência hol�n
nâ tem vacilado em manifes uue-ura Sinfônica. desa mformam que ramínas1 o

_ _ .

F'. -. I .:\.gradecimcnto 11e-Jo sr. Comandante da Base Aérea de Florianó-
inteiras tê� sido levadas pe-ta:- aos OÍlCl�IS �as orças ],lolls_ T T' " _. _ _,

Aliadas a satisfação que lhe Abertura do ballc com fi Valsa ":'-los Bosques dt' Viena , pela Or- los alemaes para destmo Igr:O-
tem causado a edificante con- qu('stra Sinfônica, rado, pela SImples suposiçao,
duta manifestada pelos solda- � 24.00 - Shn\\'.

.. . por parte das autoridades na-

dos,
--_._�-.. -

RECORTE zístas, de que as mesmas au-

Derrota e I xiliam os membros da resis-

I tência. Informam ainda que

.expiaçáo l ESTE AVISO 08 alemães estão levando pa-

Blackpoll. 21 (U. P_) _ O

I
ra atrás da linha Sigfried

f'10vimento de Trade Unions ANTIGO PREPARADO INGLES grande número de holandeses.
Acrescentam ainda as informa-britãnicas cogita de pedir a in- PARA ATURDIM:ENTO E Zl'M- -

b'd 1
-

c lusão de um pedido de respon- çoes rece 1 as que os a emaes

fi abilidade dos preparativos dos BIDOS DOS OlJVIDOS têm feito grande número de

t ermos da paz e do programa Se V. S, conhece alguma pessõa que soo v����: _�:l�:_ � ..�����.:........
(.e reconstrução do após-guer-. Ira de congestão cat.arral ou aturdimen·

I a_ Êsse pedido inclue a incar- to, recorte este aviso e leve-Ih'o.

r )oração ao tratado de paz de O' catarro, o aturdimento e a dificui·

r [ma carta social sôbre os ideais dade de ouvir são pl"oyocados por uma

(' objetiTos sociais, em pról dos enfermidade constitucional. Por essa ra-

-

f'
- -

t
. zâo, dedicou-se muito tempo ao estudo

quaIs a eon erencla In ernaCIO-
de um tônico suave e eficaz para com-

I ial de Filadélfia, em abril do bater os males causados pela afecção ca·

a no em curso, deu expressão t.arral. E êsse remédio, cuja fórmula está

C oncreta. Não será pedido de plenamente vitoriosa e tem proporciona
r az punitiva, mas se insistirá do alívio a muitos sofredores, é conhecI
t do sob o nome de PARMINT e �stá à
1. la sentido dú que a derreta e venda eút tooalHls faJ'.'Tl1Í'.·ias e .drogar\2.&.

noxy Hoje, Sábado, às a, rendição m-ilitar da Alema- Logo nas primeiras doses. Parmillt ali
K 4,30 e 7,30 horas. l� lha e Japão "devam apresen- via a cabeça, a congestãd e o aturdimen
Ultimas exibições do gigantellco fil· t: ar um castigo justo e uma ex- to catarrais, enquanto o ouvido oe resta·
me EMILE ZOLA, com (1 genial AI beleoe prontamente_ A perda de olfato e

Paul Muni, ° gigante da exptes. :P liação", Isso indica que a €-
a descida do catarro para a garganta são

são, Q suprema manifestação da TI :lanha deve pagar as repara- ')utros sintomas da afecção catarral que
arte dramática. C ões e ser completamente de- ,e combate com Parmint_

No Pro9'r�:U'laa; Atualid�deB Atldn· Si armada. Esse ponto-de-vista Sendo n:uitos os males do ouvido pro-
tIda � .. 35. [LIvre]. fl:li posto em seus devidos têr- vocados dU'etamente pelo catarro. pode-

Preço unlCO Cr$ 2,00.
1

- .

1
"6 evItá-lo com Parmint.

n :lOS em uma reso uçao especla

���it �::a�àn���;�t:, J!��� I� ��o;���e �y�on�el�sC;�:��� I h"��;:;;;;-::··CÃ-;;·M;sciCotten em:
r • •

t b ·tA
•

LANEA r b
.

SOMBRA DE UMA DUVIDA ;n 110ms 'as rI amCQs. e sa er economizar..

(

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão o

Farmácia Santo Agostinho. na rua

Cons. Mafra_
,..Ww ..-..?_-...".".-�...�...�

RITZ Hoje. Sábado,
às 7,30 horas

Colossal Programa duplo
l' Metrópole e seus esplendores

Coopet'ati�a
2- UM AVIÃO NÃO R}-�GRESSOU.
o maia emocionante espetáculo já
filmado com o concurso do R._A.F.
Vejam como é iaci! enganar aOB

nazistas, numa película farta de
emoções a cada instante!!!

3' O PROTETOR. eletrizante filme
far-west com William Boyd e sua

performance como Hopr.tlong Caso
sidy_ Emoções • Lutas_
[Impr6prio até 14 anosl.
Preços Cr$ 3.00 e 2.00.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Crelsotad.
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Roma, 20 (U, ·P.) - ComU
nica-se oficialmente que tro

pas do Oitavo Exército

ocupa-/ram Cesana tendo limpado to
da a resistência inimiga no

vale do rio Savio.
._ -

Compra-se at�r�or
30.000,00, nas proximidades do

centro, 1 casa que tenha, pelo
menos, 3 quartos e quintá!. Caro
tas a esta Redação, para, Arau

jo. lOv 1
PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Cachorrinha
Na noite de J6, desapareceu da

rua Alve.s de Brito. n. 51. uma

cachorrinha tipo; «Fox», de pêlo
preto, orelhas grandes (uma delas,
relegada na extremidade), e que
atende ao nome «Bolinho». Serd
gratificado com 50 oruzeiros quem
a �mt:relJar 1\Cl CQ.RQ, acima. referida.

3 .,.,�\

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

,. IA \ .

\. .... DE ,C.CARROS

ESTADO Esportivo

ll� Sim1ict\l1cia
Fhídio Souza

;.:.:'

..

Catarinenses X Parani
Há graná{_' expectativa em tôrno do emt

amanhã, à tarde, no estádio "Belfort Dual-te"
as equipes representativas do futeból catariTl

('on,forme' notícias procedentes da capital
a seleção do Paraná sofrerá alteraçõe s radi,
Laio vai ser substituido pelo .guardião Ide m;

Cajú. que já tomou parte na seleção que rep
campeonato sul americano_

O nosso quadro não apresentará nenh
que se diz. salvo se. à últ.ima hora. houver
trário.

A turma catarinense realizou ,intensos;
poder manter-se em fó rma 110 caso de pr

O "onze" do Paraná, também, trei,no
no confortável estádio "Belfor! Duarte"; ,

procedente do nosso observador, está em 1.0.
Fazemos yotos para que Santa Catados

tória contra 08 nosssos leais adversários dt
No entanto, vença ou perca a seleç'âo ,;

tida de amanhã, é bom que os oj,ntrujões t'

veis cessem üs seus Jatidos contra uma p
tente, só, naf suas mentes doentias, forjadt
sequentemente, prejudiciais ao 'desenvolvi'

Ê preciso não .confundir critica leal e
ins�nl:latíl cam_{)anha ·de desabaf!) pllrtid�,r

•."olo

Wen.ceR1an B

J·t�t_\ T. E. F. A. E.

150('ki'
6 um dOR orgulhos do

. Ouarta-teira, dia 18, defron- peholismo varzeauo.

taram-se, no Ef'tádio da Fôrça A sua aLIaI diretoria emnos
Policial. os esquadrões tie

VO-I
sada há poucos dias, (�a 58-

lei do 1° Normal A e elo 50 Ano, ��llinU�'
em disputa do torneio interno Presidento dt\ honra - Ze�
da 1. E. F_ A. E. Depois oe 2' rino Abrell.
V:11'LirlRs hl�m disputadas. em

I
Prpsidp.nti' -- ()svl1100 Ligfr

,que surgiam lances inleressall- ki
tes de ambas as partes, saíram Vice-pl'csi(lente
vencedores os comandados de l\Iartjns_
JoITéo pelo score de 2xO. 10 sec-r8tál'í ()

O quadro ve,ncedo1': Jújú, 1'8_

Jujúba, Jorréo, Jinhó('a, JH\-i� 2° secretário -- j

na e Jesuíno. hral Neves.
'Tesoureiro

('ouceição_ IFIAUU .\.:\'o P'EIXü'I'O l<'. C. Diretor de FJspo- l'tes _ l<l<\
A equipe do .F'10riallO Peixo- José Tonó11.

11o, uma nas mais d0M::tcadaE', Orador - \Vi .l.ldir de OH"
2_gremiaçôes pebolísti.e:RS da Ira Santo.s.11 ossa luh;.:. tem-se revelado Técnico
,�on1 real hrilhanti:�mf) nas p�n'- tP1ho.
tidas disputadas em graJnados! Comissúo (
da várzea- In tegracla por jo-: }<�nio G�'nl!1
ven':1, mas, knd':; manejadores Osni Ra.hfs_
da pelota, o esquadrão dI? Li-· f·;.
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