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ZURIQUE, 25 _.- O "JOURNAL DE GÉNEVE" DECLARA QUE OS ALEMÃES TÊM NOVAS HOMBAS E GRA ':-';: i AS COM
ETHYLOCHLORIDO, QUE MATAM POl! SUFOCAÇÃO. b·OS COMANDANTES RECF.BERAM ORDEM SECR�TA,,'

'

, ViNDO ,A
QUAL TODOS OS SOLDADOS DEVEM TER NOVAS MÁSCARAS CONTRA GASES, ANTES DE r DE NO o:

'_,l

_"
,,{{f

Kesselring ameaça Moscoo acosa
Zurique, 25 - Kesselring Londres, 25 - A emissora

jnformou às suas tropas, em

§ a o
de Moscou, em uma transmís-

circular que todo oficial ou 601- '

são dirigida à Espanha e capta-
dado que desertar ou 'se render da em Londres, pela Comissão
sem justa causa, será consíde- Federal de Comunicações, a-

Tado traidor, Essa notícia é di- pontou "o govêrno falangista
vulgada pelo jornal suíço "Li- da Espanha de estar enviando,
bera Stampa", de Lugano, o () MAIS ANTIGO DUElO DE SA.NTA CATARINA por águas do Atlântico, legítí-
qual acrescenta que, segundo a Proprietário e Diretor-(erente - ALTlNO FLORES mos alemães à América Lati-
informação disponível, as ta- na, os quais ali chegam com

rníl ias dêsses militares serão a esperança de reedificar o edi-

punidas e suas propriedades Ano XXX I Florlanópolis- üuarte-felre. 25 de Outubro de 1944 H. 9231 fício adminEistraJtivo que Ira-
confiscadas, cassou na uropa.

--------------------------�------------,---------------------------------------

750 mil russos golpeiam a Prússia Oriental· B���l�L A�t�u;�!���r!ataq��!ga!!�pi�!!
X!osCQU, 25 (U, P,) - "Mas-Iferoz que o exército russo tem .1evRdas de rolrliio pelo exórci- Iipbnas, 25 (U, P,) - Segundo repelidos com sangrentas baí

sas nunca vistas díantes de ho- encontrado nesta guerra, Aliás, I to invasor, o qual, de acôrdo afirma a agência 'I'ransocean, xas.

mens e material estão sendo 'o próprio Hitler, acompanhado i com a rádio de Berlim, teria em despacho de Tóquio, os

empregadas pelos russos na in- de Himmler, visitou recente-I chegado ao rio Angerappe, 50 norte-americanos desembarca
vasâo ela Prússia Oriental" mente a zona de batalha, exor- kms. para o interior da Prús- ram 4 divisões e meia na ilha
diz o alto comando alemão, tando as tropas a defenderem "ia Oriental. Um despacho do de Leyte, domingo à noite. Per
numa sinopse da situação; "e, o acesso ao Reich, a todo cus- front informa entretanto que to de Palo, os norte-america
só empenlndo ao máximo tô- to, E esta ordem está sendo os russos avançam num verda- nos desembarcaram tanques.
das as suas fôrças, o exército 'literalmente cumprida, como deíro deserto, pois as outrora Recorda-se que Palo era cita
alemão conseguiu conter a in- prova o caso da primeira diví- florescentes localidades da zo- da como a umca localidade
vestida". De certo modo, es- são da Prússia Oriental, cujo na fronteiriça estão arrasadas; ainda ocupada pelos japone
sas declarações são confirma- segundo batalhão perdeu nada tanto pelos in�enf()s .

bornbar- ses, entre Dulag e Taoloban.
das em Moscou. Realmente, menos de 498 do seu total de deios russos destes dOIS meses, E o comunicado de Mac Ar-

parecem estar sendo emprega- 500 homens, quanto pelos pI:?pri?� alemães, thur informa hoje que, ao nor-

das contra aquela parte do Rei- f,' quo adotam a polícia
.

ela ter- te desta localidade, os japone-
eh as maiores concentrações Moscou, 25 CU. P,) - Os ra queimada ". ses tentaram seu primeiro con-

de infantaria, trunques e ar-ti- russos avançanl na Prússia ':.
..w"_w_.."_-....-•••-.......-",,_w.,.....__.-_w_.._w_w_.,,,,

lharia já lançadas pelo coman- Oriental e já agora sua pene- Moscou, 25 ('C, P,) - Os

A Bdo rUSRO numa única ofensiva, tração é a ma is profunda ati: exércitos soviéticos de Cher- S asesCalcula-se em 750 mil o efeti- no,ip conseguida pelos aliados I niakovski anmentam cada vez « »
vo dessas tropas. E a resistên- '.('111 terrIt ório alemão, Mais d'.': mais a zona de operações na

•
Durante o almôço que Ih;

cia alemã é realmente a mais 1400 cidades e aldeias já foram' Prússia Oriental, onde enfren- foi oferecido, na 2a. feira,
tam a mais tenaz resistência no Rio, o presidente da R2-

I'onclamando OS espanhól·s a� revolta de quantas até hoje lhes opôs pública pronunciou breveU l'
a Werrnacht. Afim-de susten- "

'd' d M d
. a vv discurso de ImprOVISO, emNOVA IORQUE, 24 (U, P.) - A ra 10 e a rr, nun�ct tal' o poderio de suas brigadas resposta a uma saudação no

irradiação captada em Nova Iorque expressou a esperança Q�' de choque, o alto comando ministro da Aeronáutica.
que c governo ,franc�s faça qu�nto a:t:t,�s valer �":la a��ondade russo côntinúa a enviar novas Salientou o sr, Getúlio Var- Pearl Harbour, 25 (U. P.)
no sentido de Impedir que os maquis

_

espanhóis utilizem o
colunas de tanques e infanta- gas os progressos da avia- - Eleva-se a 11 o número de

ter,riU,riC1_francês como ba�e, d� 0l2eraçoes cox:tra ,a Espanl;a,: ria motorizada através da ção no país, com o estabe- cidades já conquistadas porFOI também captada uma írradíaçao, que se dIZ feita pelos re- fronteira da Prússia afim de lecimento de novas rotas Mac Arthur, em Leyte. Foram
public_anoc espanhóis �o sul da França, e. q�e co�cla:na a !)o� I que possa Cherniak�vski re- civís, a construção de novos também ocupadas outras três
pulaçâo .1 revolta, Entre outras COIsas, pala mcentlyal o ,leVem pel ir qualquer contra-ofensiva aeroportos e edifícios e o ilhas adjacentes. Na fase íní-
te, o locutor �legava que vá!,ios governos estra,n�elros tinham

inimiga, Também tiveram os progresso obtido na instala- cial da invasão das Filipinas,
ro�npido l'el,açoes com ? governo �e Franco, 9flcIal:n�nte, lvra-l russos o cuidado de proteger cão de aeródromos que, de os norte-americanos já exter-
dri, comunica que o umco �ovlmel1Ito de maquis', que se

ü flanco direito de Chernia- 200 em 1940, hoje ascendem minaram mais de 3 mil nípões,verificou no vale da Aaran, �Ol>il' d;belado. kovski, que conta, mais' ao a 563, espalhados em dife- levando seu avanço a 10 kms.,
I' 25 (U P,) _ "O povo da Biscaia encontra- norte, na zona d: �elllel, com rentes pontos dei nosso ter- terra dentro de Leyte- SegundoNova arque, '

_

,., ,', ON. poderosos exércitos de Ba- 't' 'o R feriu se particu informa o Q G de Mac Ar
se pronto para entrar em acao' - disse o sr, Jose AntOnIO "

,

H" 1" d o
r! ar!, e -.

-

. .
-

Aguirre ex-presidente da República basca, na Espanha, Aguír- granualn'R ka me IC�,S _e ql�� larmente, porém, com afir- thur, a resistência japonesa
re fez s�as declarações abordando a luta que ora travam os Igden�ra °t'o�sovs dI n1aot ,1'- mação oportuna, a um pon- diminue à medida que os alia

,
ara a par icipar a u a in- to essencial, salientando a dos aumentam sua penetração."maquís" com as fôrças do general Franco, a qual, segundo o

I' 1 p' .' _

l'd .. bl' 'd t 'aordinária importância Recorda- vestllldo p.e.10 su.c este da lUS significação do "apôio técni- Nenhum dos contra-ataques1 e1 repu lCano, e e ex r
"

.

"

SI'a Orielltal, ('olno se sabe, f'
,

aI dos nossos desferl'dos pelos'
se que outro líder republicano, o g.'eneral MlaJa, refenndo-se a

R k'
-

I'
, ,

t
co e pro lSSlOn' Japoneses con-

" 'f' d' . t o ossovs n Ja a raveSSOll o aliados norte-americanos na seguiu seus objetivos, e segun-'estes choques de fronteIra, quall ICOU-OS e msensa os, com
, 1I.T,

' ,
. t t'

". b bTd d de êxito no J...'!_arev em varlos pon os, construção e aparelhamen o do um oficial yankee a natu-pouqUlsslmas pro alI a es.
estando em condições de des- de bases aéreas, que, no reza é inimigo muito mais sé-

A
• Se v, S. precisar de linhos, ferir, a qualquer momento, se- após-guerra, serão entre- rio que os soldados do Mica-

S81m pensa o casemlras e outros tecidos," Ja- gundo assalto à importante gues aos aviadores brasilei- do, De fato, a marcha da in-

general' MI·3)·a ça, uma visita à Loja das Case- província. alemã-. ros e incorporadas ao patl'i- fantaria norte-americana é pe-
. mIras, na rua Cons. Mafra, mônio nacional".

Inosa,
através dos imensos pan-

p,fida{�ã(�l(�ll�é�����e :: es��� Não espetem ., a ma 8a O-;;;b;i�;·dM·
....,-., ;���=' c�: :���a: :t�Ze; pa:!t��

l'amuças entre guerrilheiros e milagres. ,1'ug em . S .

Inglês As cO�ldições do t.erreno, ca-

tropas espanholas lIa frontei': Es�ocolmo, 25 - Um J?rn�l ractenzado por Imensas bai-
ra franco-espanhola. Assim se alemao fez nova.: adv�rtenCla Lisboa, 25 - C(mtenas de São Paulo, 24 (A, N.) - Em xadas encharcadas, não permi-
externou na cidade de Méxí- ao povo para. "nao conflar ape� milhares de J)(:�ssoas, inclusive visita oficial a Sanltos, é espe- tem igualmente que os ameri
c� o gel{el'al José Miaja, o de- nas em armas milagr,,?sas", �11eDlbrof'; da Guarda de' Ferro rado amanhã naquela cidade o ,canos aproveitem 100% sua
fe;lsOl' de Madrí durante a Acrescenta que a produç8.o das 1'1lmel;a 0 fa''3CÍsL\s llún�aros, embaixador da Grã-Bretanha superioridade mecânica; mas,
guerra civil espanhola, Na oJli- "V-l" e "V-2" n�o resolve o estã,o !ugind� da Hungria, A

junto ao govêrno brasileiro, apesar de tudo, as operações
nião ele Miaja e de outros po- prob�ema, e conVIda o povo ,a coniusao é pIOr rIo que a ob- sir Donald St-Clair Gainer, prosseguem satisfatoriamente,
líticos l'epublicanos espanhois,' �onf:ar nos tanques, n� artl- �ervada nas estradas da Pl'a.n-I que se encontra presenteme!llte de acôrdo com os planos tra
a atividade dos "maquis" CO'll-lln�na, ,nos SOl���?S, ,Nao pode �� em 1940, O a�1�:co de l':fU- e111 yisita ao Estado. Naquela çados. É muito limitado o po
tra Franco care<.:e de qualquer seI negada a eAlclenc_Ia das ar-I ,,,lados: que se,dlfltoelll, paI,a a I

cidade, o representante de Sua der de combate dos japoneses,
significa rIo, O general admitiu I mas, se.cretas, mas na_o se d�ve I front;::'a al:stnac�, e�ta cnan= Majestade Br�t�nica deve.r� vi- e disso é prova a extraordi.ná
até a. possibilidade de tratar-se conflar apenas em COlsas mlla- do se110 pIoblell1a a Alema sitar a PrefeItura Mumclpal, ria desproporção ent.re as per-
duma simples manobra desti-l grosas". ,nha, Associação Comercial e Santos das de lado a lado. Referindo-
nada a consolidar a posição de ---- . -, Atlético Clube, onde haverá se ao fato, disse o general

;d<�ea:cclrao�rhai�o-'easrá
, ,I C O NUI --V·-I T E'M �o�!;Ui:taerl�loe����çgã;Oo!l�pl��e��:�

in-

�:i�!;r���E��:���
'"

que já foi observada, aliás, em

LOllldl'es, 25 (U, P,) - O S1',
I O Comandante e Oficiais da Base Aêrea de Floria- outras batalhas do Pacífico.

Chn!'chell antlntiou na Cân1ara •
• " ••- - _.._ -._

dos Comuns qUe fal'á rápida! nopófis convidam aos Exms, Srlfs, S6cios e respec· NOVá Iorque, 25 (U. P.)
.'1ec',la'J'al'aN(J "'.'o� 1)1'e sua VIsita a Os 1:<:JE. DU. golpearam outra Jornalista queti �" tivas Famtlias do Lira '1'6nÍs Clube e Clube Doze de '

F"'t colaboro1\lmicou, quando ::t Câmara íni- vez () magnata austrIaco n z U

ciar tleus trabaJhos ordinários, Agosto para o baile. que se realizarâ;)s 22 horas l\Jandl - que manufatura os Marselha, 25 (D. P.) - Al-
:l1a sexta-feira Pi'óxÍ1l111. 1nssa supriméllrtos de munições para bert Lejeune, diretor de Le

do di" 28 de Outtlbro, como "ncerratnento da Sema' ,

'to al',relltino pond·o Pet;'t Marsel'llal's fOI' ""'nte c'êleclaração acrescentou éonsti�.... '" o exerCi to --. .. � ,."".. n Ia-

"uI'rá UJ11 co 111'1)leIrtén.to a sua na lista negra 3 das suas f.ir- do à morte, por colaboracão"
na da Asa, nos Sfllões do Lira Tênis Clube, .

d I
-

1 T'
�

última l'évista da guerra, pe� 1l11as argentinas, reglstran 0- com os a emaes, pe o nbunal
te' as na lista negra do UrU�llf;ti..Civ!l çl� Marselha.t�n e a asa. A.� ...._--_I!J!OIio--- .. _

I

I
I
,I

'"

Q, G. de Mac Arthur nas Fi�
Iípínas, 25 (U. P.) - O 10°
Corpo de Exército morte-ame
ricano, que persegue os japo
neses em debandada além de
Tacloban, já se acha a 16 kms.
da extremidade norte da ilha.
Vai, assim, o inimigo sendo
apertado conera' o mar, onde
terá de oferecer a resistência
final.

*

Londres, 25 (D. P.) - Um
despacho da DNB datado de
Tóquio afirma que a fôrça aé-
rea japonesa iniciou, na ma

nhã de hoje, uma ofensiva con
tra a frota de invasão aliada
na baía de Leyte. Também es
taria sendo atacada outra fro
ta de combate aliada, cuja 10-
ealízação, entretamfo," não é
dada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADo-Guarla.feira. 25 dê outubro de '944

Teria I Omrinu fugido para a Suécia!
Londres, 25 (u.r.)--0 correspondente do «Daill Mail» em Estocolmo
anuncia_lULl!ts segundo inJormações não confirmadas, o marechal Gm
ring fudj:ft;�leniânia:� che(f8ódo' à "Suécia; em um avião, ·di fuftwalf,e;

550

RAMOS

j
I Reirricieré a clínica em

1 Florianópolis:_ Palhoça
I e Sto . Amaro, em

, Agoâ'to de 1945

t lAtualmente no Rio de Ia.. I'j'.
neiro em :eul'SO de e!;peciali.
zoção sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS] I

MÉDICO'

���tsalJJ.9� �l::�:Rlf� "Jo-a'O' Pjnto� n. 25
IJ' �� {t'fil'ffrente ao Tesouro do Estado)

I
tê � .'. ,·'{J9r�aJ;lÓpolis- cn , tf.. tJ; ;Y

•.:: Telfeforiê"" t448
.

. S -

')l$AtJTA'IJÇ�tARIHA
II

Dr. H. G. S. '��it1na i. ,j ,::""j':: ,>, Fàtnl. ffarbaf Alv.es Jt'e Souza
Farm. 't·; "da fiost!! 'A'í1i1a"" ,

'�.".

Exa�es , A�ó tomq;_patplóllicoli,. :.
I, • B;;t�riol'ogia ","

':<

DlQgnoiltlco Precoce de gr9videz.
'

�'u'{bvc'id:inas.
Sôro-diagnóst'ico�' I r.

: ;Ultramicroscopia.
Hematolo'gid..,; - ./.... �

._ '!'. Química sanguínea,
Coprologió·,., _ " '. .;, Ai:úí!íses de urina.

Serviço de tra�·s.ru8ãé': ctt. '�angue. 'Vacinação' anti-diftérica

, . ,. {C�ÚPE} 'som, :opróva de Sc.hick. '"

Anahaes .qulmroas de: F�rinh.as; J-�,epiqp:s, pafé, mel. á9)-la!i po td
vers e para usos industda�s (fecularias, _cérvejarias);

alunos :mandados .porct;4Pcasa
A falta dágua, que mais uma. nos que têm família, nesta ca- restabelecida

'

a' normalidade
vez se generalizou a tôda a cí- pital. Desse modo, foi afastada do abastecimento dágua, cha
dade, em proporçoes terríveis, temporàriamente a maioria elos mar 'os alunos, mediante avi
acaba de ter consequência, que alunos: cêrca de 550. Essa me- so radiofônico, para voltarem

constitue, decerto, fato inédí-] dida foi, ontem, posta em pra- ao estabelecimento, retomando

I
GO, além de.doloroso: o fech�-

\ tica. O licenciame�1to foi feit.o assim S1;J.a ínstruçãq, a_g�!:a, �:Q
menta de grande estabelecí- sem prazo certo, ficando a di- terrompída em círcunstãricfás
menta de ensino, reção da Escola de, -quando for tão originais. .

Soube a repontagem que es- - -....---......................--..-.., ..... _- -_....w._. -""'; - ..----��

jLaVam suspensas. a� atividades

tr O' 'operário tere '

:la Escola Profissional 15 de � ti
li Novembro, subordinada ao Ml" I, - lima "ldeP-i!lnístério da Justiça. Os alunos attAEO' _ i!lU�

,

..,
. ti.. '

iaviarn, em face da falta dá-

"I''''
7F-� RIO, 2,:> (A. N.) - O opera-

�ua, abandonado o esta?eJeci- c-; (�")" l:i.o Fe.
li I)

e. Gome�.,.P01'
iute

..

rmé-

nento, e grupos desses Jovens �
- l' ([10 dum vesperríno local. lan-

, crianças eram vistos peram- � çou idéia simpática, 'apelando

)Ulando.' pela p.r.aça da Ban- I' _ÜA4/I ' , para rodós -os trabalhadores
r;.. IIÍIIII I____ Ieira e adjacencias. lC',11

.....

AZ I A no sé111ticl0 de que ofereçam

'ltamuflagem.. de" �:",.4.iJl� I�,� i ;'..-.,,,,
AI

"'-1
De posse dessa denuncia, um Além das dôres agudas·da um bônus de. guerra à Legião

U ;1,» ,
• .;.... ,,;. I' " -'< " , .eporter comunicou-se com a má digestão, ha o incomodo social Brasileira de Assfst ônr-ia 1581'2

raquedlOsta's <.,�,r" .• , :I:scola 15 de Novembro. Aten- do máu halito e da azia. Com o uso (me seja transformada numa

pa ',,, -,.,�. OVelS leu-o o inspetor de dia, que no saboroso s Pô Digestivo De Witt> dkc1iYa'enY:fafb1�"dOs 1i058'OS ei.-

Daphne du Mhàr.f611;,aut0ra .

., , nf'ormou com maior precisão desaparecem tais vexames e as p.0t,Hcjóliá,l"los .. ,;J:DsSe.·. bónus sé-
C
>,,",

d" I
dôres , pois este remedio moderno r

de "Rebecca (A mulher ines- omprer, ven er ou a ugar J ocorrido. Declarou êsse fun- corrige o mal no seu inicio, graças ria transtorrnado em presente
-quecivel) ", foi quem desenhou iionário que a Escola, períódí- a sua formula moderna: Diastase de Natal.

a famosa blusa 0.€: camufla- só na .amente afetada pela escassez de malte para estimular a digestão, """'-----------_

gem de paraquedístas ,(tuna, I A S'E'RVIO'ORA ,'I la água, viu-se atingida pela
Kaolin para proteger as mucosas

D 6
r • I� gastro-iriteetinais, Carb. de Calcio. r uerr'elfO dabl1;tsa sôlta, qu�)�ái �aité, os qua·: .' . .

.'
.

Il:tual crise, em tais proporções, Carb. de Bismuto, Carb. de mono-
'

•
.

. .

drís) que e utl<]:lzact.a;" quando, I jue ficou impossibilitada de sodico para neutralisar a acidez ex- 1]'
q_s tropas saltam d(1s,.,t];ansPQ�' .

/I fq maiq:r, �org�riizQção no JTosseguir em suas atividades cessiva, que é a causa principal i'OnSeCa
teso i,·;;·:,c .[ i. :::.',;__. qênêro nesto 'capital] l{Í'l'mais. E' facil avaliar a si- da azia e das contrações gastricas.

Para livrar-se da indigestão, peça
A famosa autora é espôsa, Rua João. Pinto, 4 .uação criada pela completa 'Pdo major-general F. M . .Brow- F 7' 75

. sêca dos encanamentos para .._�= �'l�#tI'.

on e ,

I
- ESTIVO'

'

lning, sub-comandante da.exér-:, rm internato de setecentos OIG

cito aero transpoctado quel�.-�"'-------- "lunos. Nessa contingência, o

realizou a -inc�r'sã�' ���tra a ��.... ' ......._.'" I' "erw_... :iiretor da Escola, dr. Franci,s- -----

Holanda. Daphne du Maurier
' ,

-;0 da Costa Guimarães, após I
não viu seu ma:ride .. antes oe o Qver, ves ttr·se com mtender-<se com o chefe do aLVAROmesmo ter pa;rtid.o'·"�í})uran;t;e, cqntôrfo 'Servico de Assistência a Meno- . li
várias semanaSf� a:t;)tôs <í!.q, sal- e 'elegância'?

-

res, dr. Meton de Alencar Ne- CIRURGIÃO-DENTISTA
to sôbre as defesas, a,.qutLtiças ,\0, resolveu adotar uma provi-
da Holanda, asdôr.ça.,sX:."aElfOT �'i ',/ < �rpcure a

" dência 'qúe équivale pràtica- Rua Vitor Meireles, 18

transportadas' '<>'il·n.r1as· não ti I
.. " mé:i1te aó fechamento da. esco-

�i::���:E:���i�5��� I

<:'�:DlfMaIEILIl·fto.Rla·' :'-;GG�E�l:R�;-AC.�D�-:-O:�-:Re�::.�: Maioração d�
----

f�:: ��;::í�a:�p��b ;��t:l'e��=
I ._. '. >_, � .'

.

.

.

. vencimentos
t d t d d tA INSTALADORA DE FLO GlOiâ�)ià, �4 nD.) -

.

Tl'aus-
ne, o as as ar es, uran e e escolha', o seu figurin,o. . A: ,

.

J t ' ·"t'· b't RI NOPOLIS avisa aos in eOl'l'e no próximo dia 28, o dia
a .gum empo" .... e q1;le :sU ti�"f R.ua Tiradent�,. 24 '

mente o tele;fon��:Jpi jnter� ." ,';"
teressados que possue, poro do flmeionáriQ públko. NesRá

rompido. ',�'C: ';.lI '. 'i'" ---�"'!'I.-...>"'!"t.,,''"''''"--------
vender, um gerador de cor data, () intel'verltM' Pedro' Lu-

"AssI'm qu"'.. ".'''c.,'u!?e.... ,a ....n.. ,.o'.·tl'.c.. l·,a ......
'

....._......
rente contínua, de 5.500 elo'ido deverá assinar c1ecre- R P

'" "'�.'"
..

' ,crnap.ç!'l.i. oesJa, Religião, Aviação,
da invasão a�m-tra.à1sp'ort,\da/, ,. '.' ','--' ---:" watts. 115 volts� marca to-lei, maiorando os. venci- Matemótica, Física, Química, Geo-

__ disse Dap1nw q.l\,Ma.VTier-,-, .'.',.G.'·R.. :" A:. ·TI·.S, 1. ,<S í e in e ri s)}. Preço ótimQ. mentbs deis servid.ores esta- ("gia. Mineralogia, EngElnharia 'çi-

"t' t·rI Poro qualquer informação, duais, instituindo o saIárío- vil, militar (e, naval, Carpintaria,
. lve CeI' eza,!,<,�U.nW Il1�H mª,,, L'., I , " ".' d ' INSTALADORA Desenho, Saneamento, lVIet·ólurgia.
rido estaria n9, l.1Jat� a.,ce$Çl ,d� Quer receber otim<ÍI surpresa, irigir·se· a família para os 11:1eSmOS e orga- E:letricidade;' Rádio, Máquinas, Mo-
luta, à frente::4�,Auf.9, tr9p.f+s�'i' que o fará fe'Jiz e lhe será DE FLORIANÓPOLIS, rua illização administrativa de tores, Hidràulica, Alvenaria" Agri-
Em seguida,.jkescr:ltí)fa ,9.iS,S..E;

de v.alioaa utili�de? Escreva 'Trajano, 11; FONE 1674 Goiaz. r:ultura, Vetetiriária...Contabilidade,
• ·;'ro

.

A '''''' a: Soares. ,Ca.ixCl ' POlOtal ,. 84,

I
. Dici(llnários etc etc

que haVIa Vl$l:'){. §�14,-,esHq�D, pe- H Niterói, E. DO RIO; __ _ __-_._- - -_w.:'".- _
w__- - ..•_.._

'

..
.

-i '

��,Ú����:d�êfQl;��::��tq�1rQ� ,.1, �ARMACIA ESPERANÇA Sapaleiros
-

a, afim de p�eI'tJ!lj, celeptàr,! "',--c-,-'-"
...

, .......o,•.._-....-.------; A SUA FARMACIA Precisam·se ofiCiais e meios

juntos seu an�y;er&arJ,o' .,1' r' Ir"' t O'· "'•• Coalelbeir,o Mafra, 4 e 5 - FONE 1:642 oficiais. Tidtar cOrh Péluso.

En��anto>.·:;'I��·'J?;���1n� �V<
j lf���")d&J or., a.rçl8 Eatref•• domicíli. ,rua Gene'rcí'l Bittencourt, 83.

MauneI' tem,�lr�l�o ,,�tI�I}.CI9"�,- ; ,I.\larda"liv.rns dlplOm�do ------

14vl·a-o {·ra··.uc e'"s'mente no la,r, çla farru.lüt ..
em ' .. '." ;. ;'1'. '. .• •

Fowey, no düca({o de�é:\)d{walI. .' enc�rrega::�. de to�os os

A célebre escrÍ't'óra leVâ'·"vida(. lae:r:lnçQ�: ab�entes a con- París, 24 (V. A.) - O pl'i�
simples: escteve""Passeiái'a 'pé/ .:.:. t-abilid;aqe� em geraL

. "o.utra fatos, n!io há argum.entos!
meiro avião construido Da

navega e cü:td1í.'�e'se;l1s três fi- - 'Rna João Pinl1t, -5 - térreo tJ li França desde sua. libertação

lI:0S: dTes7sa'e"'?C�h�r+l·LI;��%;'dFé�a3� -: .,';.\.�:.tUl.L'O,RIA.'H,O,',·.P_'.otIS 'CAFE' RIO 8R'ANC'O
voou sobre esta capital-; Tl'a-

VIa e ;:"v Gt.ll . ,ti ta-..se de )lill "Goela �q." q)l� �oi
an�s de Ídà;��."�·:�t�� 'J 15.)

'.,,' ".
.

.
,_,

30 v' .

71 de Euclides N. Pereira

'

- ::!onstnlido em uma "usina
•

_ c_
..

'?C:Upà�r�' ,�elos tr�qr�tt�4�tes
MAC11.AJ)6 .i&· ClAv" '.1' ,;r:' - ,ogo apcJs a expulsao\db,s' êt\re�

-".) , .. ;X'9·' ,"�': , •. '. D'r·�.!.I,ll1l·des OI·lvet·r'a O ponto preferido da «(élite)) floriancpolitana cores colaboracionistas. O ti-

AganCi��������;,�!�i�·�G�,r:J • :r�giãO-DCntista
I RU ti FELlpm 11I1HMIDT, 5 ?�ioaâ�r�c�6n��l'tggo t��ha��

Caiicâ; ·PiJJlitaJ.',· 37,,; , " li Jj Ll\l

_j
�erá utilizado para mant.er as

Filial: Cresciú,ma ,..... Rua Vitor, Meireles, 28 I (Edifício Rio Branco) ,comuniéações com o Exército
Rua Floriano Peixoto,·u/n (Edit.

Píâr,.i?men.te .d.as,14 às ]8 e

II
i francês, transportar malas e

Próprio),- T�l�C!;çrt.ç.,!I� "P�IMUS"
'.

d 1(\'\ 22 h ',levar medl'co,mentos parl' "\''''-
Agente. noav 'pÍ'Ín'clpais in'unicipio. a_l;l' ". �S: ora&. <" <1 "-

ao E8t�ó )f'" 1t., i: /I1l Ii!a_.. .....Illft\I'!Ç;lZm:i!ll!.IIIi"i'!'í1'ilIIIlIlII=__.I!iI' rias regiões �o país,

NOVOS e
USA·DOS

COMPRA e

VENÓE
,.

Idi..,mas po·r-
l

.

tuguês, eSpó.
I nho-l, francês,

'inglês, etç ..

A·
....

--"0'""L�H"�:=1·······7B�--\''D".'';10 '1"4;.i .'i ... .. I ,', �.

.'

: '; I
�' ,'.

. .'
, I

'.' ..; .'

ê. j__

---A--Grci'nde- ExposiçÕosôore -Aiêítinetqra ':Brasileira
antiga e moderna, a 'partir do' d,ia :f: a 10 de

novembro, na séde: do, JNSTITUTO
,BRASIL ESTADOS UNIDOS.:'

,',
.

�,,,il
. ,x-çJiiF'_ Ç"L.":""j\"-:r;;r. ,...,-�i·�-·.----:---,...-:-----:-�-� .�r:;:;-i " 4 4 • F.,i�-" '!li( •. �,;;;;;;�,�úc .-1'-P'"
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GO A LACA

I

Realizações
e realidades
o "Diario de Noticias", em

bem lancado eaiioriai, tra
tando âas condições sanitá
rias remardes no Distrito
Federal, diz, ele início: "Se
continunrmos a cuidar de
avenidas e certas snpertiui
âaâes mais do que ele assis
tência sanitária no Distrito
Federal, haverá necessida
de, novamente, de esforços
quase como os que Osvaldo
Cruz teve de empregar pa
ra defender a saúde da po
pulação" .

Mais adiante, acrescenta:
ccA existência de mosquitos,
a facilidade com que se en

contram ratos mortos em

ruas de bairros residenciais,
o atual surto de alastrim, a

rmütipliciâaâe de ainda re

centes ataques de cães na

uia pública, tudo isso acusa

os últimos anos de adminis

tração da saúde pública nes

ta capital".
E conclúi assim o edito

rial: "De nada nos sermrao
realizacoes materiais de

grande' vulto capazes de tor
nar o Rio uma cidade cada
xez nuiis funcional nos seus

trocados e mais tiestum
brante nos seus aspectos
gerais, se certas mal/estias
evitáveis continuarem, a fi
gurar no nosso quadro de
morbuiaâe. E isso conside
rando não só do ponto de
vista humano e de defesa
social interna, como tam

bém. em face do interêsse
turístico que, uma vez ces

sada a çuerra. certamente
se prr+tcrá sôbre nossa me-

trópole".

INDICADOR MÉ.DICO

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE Do.S SERVIÇo.S DE TISIOLo.GTA DO. CENTRO. DE SAúDE, E DO.

Ho.SPITAL "NERT�U RAlYlIo.S".
curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Oonzaga, de S�O Paulo - Ex-esta
giário' do Instituto "Clemente F'err-e ira", de São Paulo - Ex·médico interno do

Sanatór.ío de Santos, em Campos do Jordão.
cr,íNICA GERAI. - DIAGNóSTICO rR1<;('O('T, I!. 'l'R.o\'r,UIE:NTO ESI'};;CJ.:1I,lZADO

nAS DOENÇAS DO APAREI,RO RESPIRATóRIO.
Co.NSUIJTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRTIo.: Rua Vitor Meireles 18..

H.ESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.
'

-

MARIO WENDHAUSENDR.
(Díplomado peJa Faculdade Nac. de Medicina da UniversIdade do Brasü)

I)X-!Jlterno do Serviço de Cl.IaJ.lca Médica do Profes�Dr Osvaldo Oliveira. médico do
Departamento de Saúde

Uj,INKA IIHtIJICA - Moléstias tnterr...s de adultos e erfanças, CONSUV['OfUO
• lUlltlllllll.l\CI!\: Kna "'ellpe Schmldt n, 38 - Tel. 812. CONSUL'l'AS - Oas 16 às 18

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

DR.

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de JanelrG.

CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde, das :I Ih II.

Rua Vitor Meireles. 24. F'or.e 1447
-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Doa Serviço!! de Clínica Intantíl da Assistência Municipal e !im,pll.,!<

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

cO:\'Sl'I/l'úIUO: Rua NlUws Macbado, 7 (lgdificio S. Francisco), {on.. 1.444
Consultas das 10 às 1:1 t: das 14 às 15 horas

Hf<.:sIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 78:-1
CLINICA DE OLHOS -- OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SifiH" do Centro' de Saúde

DOENr;AS DA PELE -- SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
;>MBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

(AUSENTE)
�------.------�--------- -----------------------------

DR. SAVAS LACERDA
Cll nd ca médico-círúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação tio Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmint, S. Das 14 às 18 hor-as. Fone 1:!59
HESID8NCIA - Conselheiro Marra. 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CJlWJ:GIA G],;RAL - AL'l'A CIRURGIA . �IOLÉSTI.'\S DE SK'.I}OlUS - t>.'\I{TO"

F'o rmado pela Faculdade de .Me<:ll"l.�a da.Untversídade de Sao
.

Paulo. o nd e to

Assisteote por vários anos do Ser:v.lço Clrú rgtco do Prol., Al
í

pio Corre ia 0I€w
..

Cirurgia do esr..tHnago e vias billares,. ln!,eslLl!0s delga�o e grosso,. t.író íde, r lI? <::o

"1'6s1 ... ta bexlea útero ovário" e uornpus. vartcoceie, ludi-ocele, va riz es e hér n ía
, ..""

CONSULTAS:
dAS 2 às 5 horas, à Rua F'elipe Scrum id t, 21 (altos da Casa Pat'a Iso ) . Tel. 1.598.

RESID�NCIA: Rua .E�-teves Júnior, 179; Te1. M764

DR. GERHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIHAMA (HAi\IÓXl.\) - Sunlu Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ,je Aperfe!�oamento e Longa Prâttca no Rio de Janeiro

OON!!UI/fA.tl - Pela manbA: d1arIamente dlltllO.30õ.12hfi,àtordeexceptoao&
_badotl. du 111,:10 la 18 norae _ CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto .. 7. aobra.lo -

'ODe: 1.4111 _ fI.e8ldllncta: Rua Presidente CouUnbo, ,I.

(N-STlT-UTO-DE-D--IA-GN-O-STI-CO--O-r.--=-L"=--=U==R-=-O OAUHACUNICO 11

DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em Doenças de Senbo

ras - Vias Ur-ínár ías..

Curso de sspecíalízação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de .Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

('irflt'gico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Ut.ero, ovários.

trompas, etc.).

Cura radical das Inflama<;'6es d08

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração) Tratamento de todos OR dis

túrbios da menstruação e da estertn

dade,
Trat.amento moderno da blenorra

I1:la aguda e crônica. em ambos os

•exos. por processos modernos sob

contr õle endo�cóplco - Uretroscopla
- e de laboratório .

FISIOTERAPIA - DIATEHMIA
_ INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

horas e das 2 às li.

Consultório - Rua Tlradente8 14.

�'one; 1.663.

Formado pela UniTersldade de �nebra

Com prãtíca nos hospitais europeua

eltnla médíca em geral. pediatria, doen

'''' do sistema nerT090, aparelho geníto
urmãrto do homem e da mulher

AMlete. T6cDlco: nn. PAULO TAVARES
Curso de Rad�ologia CHnle. com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau

to». Especializado em Hlglene e Satlde

Pl1bl1ca, pela UnlYer8ldad� do Rio de Ja·

netro. - Gabinete de Raio X - Electro-

118rlllogratla cüníca - Metabol18mo ba

.al - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fullotel"apla - Laboratório de micro".

copia e a uàüse cnntca. - Rua Fernando

•achado, 8. Fone 1.190. - Florlan6pol1ll1.

DR. REMIGIO
CI... tNTCJ\ M:tDICA

1 1é8.!S8 Int.ernas, de Senhora•• CrI·

mç.a. em �nl. CONSULTORIO: Rue

1'el1pe 8<'tlmldt - Edif1clo Amélia Neto.

rone .';92. 9 a. 12 e H às 17 horu. RE-

SIDt:NCIÀ. , Largo Benjamin
Conlltante, 3

Residência
(Sobrado).

Rue Tlrade.nte. 7

Operações -- Vias Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos. réto e anUi

.. Hêmorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia .. Infra-vermelho.
Consult: Vítor Meirelell. 28.

Atende ,Uariarnente às 11.30 hll.• ,

à torle. das 16 he. em diante
Rellid: Vidal Ramo., 66.

Fone 1067

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Fábrica em São Paulo. produzindo artigo reputado e da melhor qua

lidade, procura distribuidor exclusivo neste Estado, que se comprometa

o. comprar uma quantidade mínima mensal, para manter estoque por

sua conta, Só se acaitam propostas de firmas idôneas que possam

fornecer bôas referências.

Escrever para "INDUSTRIAS QtiÍMICAS IMBITUBA S/A"
Caixa Postal, 4.-738 - São Paulo,

I

o Mucus da
Asma Disso.lvido
Ropidómente
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam fi energia, arruinarn a saúde e de
bilitam o coração. Em a minutos, Mendaco,
nova. íórm..ula médica, começa a circular
no sangue, dominando J'apidanrente os' atu.�
ques. Desele o primeiro di" começa (l dc�a
parecer a diliculd;HI.e em respil'ur e volta
o sono repurado!'. Tudo o q ue se faz ne

cpssa!'io é tornai' 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e fiCUl'ít completamente Jiwe
da asma ou bronquite. A ação é mllito
rapida mesmo que se t!'fite de casos rebel· AGENTE EM FLORIANóPOLIS
des e antigos. Mendaco tem tido tauto

�
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Roa Felipe Schml4t, n.••1êxito que se ofPr€CC cnn! a garantia de
Caixa Po"tal D. 19 _ Telefone 1.0°0 _ End. Telegr. "ALIANÇA-dar ao paciente rcspil'ação livre e faci! 1'>!- '" a.>

pidamente e completo alivio do sofrimento SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, .BLUME·da asma em poucos di>!s. Ppça Mendaco, 1 NAU BRUSQUE LAGES E RIO DO SULhoje mesmo, C11l qualquer farmúcia. A noss>! � "

garantia é a sua maior prote\'ão. �...,...-........_.,...,....,...__"""'__.....,....,..___.......___,__......._--.

Mendaeo A�a::;;.m
IAgora tambem a (r $ 10,00

ORo AUIffiIJO ROTOLO
Dr. Newton d'Avila

Médico - Cirurgião - ParteirQ
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo- Contra a taxa
lenais, câncer do estômago, afe judiciàriações das vias biliares, rins!. e�c Porto AlegTA 24 (A. N.)\plica o Pneumo-torax artIfiCial "')

para o tratamentQ, da Tuberculost Vários advogados encaminha
Pulmonar - Tratamentos moder ram ao govêrno do Estado um

nos e eficazes desta moléstia memorial, pleiteando a su·
Completo gabinete de Eletricidadt
rnédica: Ondas curtas e ultra-cm pressão, no próximo orç::tm0tl-
as. Raios Infra-Vermelhos e Raie� to estadual, da taxa judiciá

{)In.r..,_ � Ol'tol><"lla.

CIiJI1CII.
• Ctrv;.'ta

I
Ultra Vio!eta.

lnrrazo.n-
Terapia ria

CObra.
da sôbl'e os feitos

'0 toras. PartoA ., doeDçu de lMJD.horlll�. Consultó�lO: R�a Oeodo�o, li ajuizados, por não se justifí·
��e��LJ2��O�Rd���J.i�s1P�$· !lu' �:qf�nhrs.:�ha:s �4hbl1i br'ICal' I?ais a mesma em face do

'Cu.: 4lnW'6l,1l'• .A.IYIm, ao ,"0114 7111. TelefoQf 1,47' rendImento das custas.

�O"o
• •

qualídadf?:,.
,,��\.t
REnrtER

l'1!v si PNEV//)Eftlf E ECOrtÔt1/CO, Eh-
� ,

COl1t/fOAfflJO, JA, PA PA FfSTEJAR

AS úJ;AflDE5 bATAS, 05 AFA!1ADO.S

APT/60S IEnnEQ- A(,ENCIA
J)ddT� MiquQlntko, 23
BaIXOS do elite #O)(yI

\0-'-q-u-er-o-se-n-e--salvou
,. TUO, 24 (A. N.) - Em matéria. de veterinária uma nota
sensacional acaba de nos ser trazida de Goíaz, segundo dívul

I gou um vespertino local, que acrescenta: "Em Goiaz, um

I grande fazendeiro. depois de haver perdido centenas de cabe-

Iças de gado, vítimas de aftosa, que é a mais terrível epízootía
I
de todos os tempos, num momento de deseapêrc apanhou gran
de quantidade de querozeue e lançou ao farelo destinado às
vacas enfermas e deu-lhes para comer. Queria com isso liqui
dar logo as reses enfermas, a-fim-de evitar maior propagação
elo. mal. O resultado foi verdadeiramente surpreendente, pois,
tôdas as vacas, dias depois, estavam curadas. O querozene rea
Iizou esse milagre de cura".

as vacas!

""_'_ .-_-.r -.-J"'w- - _-.-.-._..-.-.-.-..-_-_-•.•- -

_
- ' .:"IJ

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAtA"
Cifras do balanço de 1943:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

o-s
crs
ces
o-s
crs
c-s

74.617.03;'.30
5.978.401.755.9,

84.a1G.216,!h
129.920.0OG,Ho
86.629.898.90

76.736.401.300,20

Capital e re;;en-as .

Hesponsabtl idades .

Receita . .

Ativo .

Sinistros pagos nos últ.imos 10 anos .

Responsabilidades , .. , ,

DIRETORES: - Dr. PamfUo d'mtr. B're1re o.e carTalho, Dr. i'ranc:taco

de Sã e AnÚllo Massorra.

Agências e 8ub-agênclas em todo o terr1t6r1o nactonal. - 8uoun1al 110

Uruguãl. Reguladores de BTarlas D.lUI principals cidade. da .l.m6r1ca, Jilurope
e Ã.fl'lca.

Dr.. Laudeliuo Solou Gallotli I
. ADVOGADO IRua João Pinto,18 - (sobrado), Sala I.

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUI/·,
COMPANHIA DE SEGUROS '·SAGRES"

..
''<l_�'

Rep�esentante: L. ALMEIDA ,\ 1
Rua Vidal Ramos, 1. ...�,

"

SEGUROS
...... 4,xuç_ �çs .. $.';;: a ;._ i( tl
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Casa Natal
A «(ASA NATAL., rua Ftlipe Schmidt, 20, acaba' de
receber formidavel sortimer,to de sedas, ii preços excepcle
nels, a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

festas de �im de ano!

(� DE \(iGARR� SOUZA--CRut
.�

tTIPO
I

AI1ERICAN
«Bombas

J

Nova monarquia
espanhola � Washington, 24 (U. P., -- Os Estados Unidos vão corrst r-u i r , a

• tftulo de experi�ncia, 2 mil bornboa-voodo rns. de tipo semelhante às
Berna, 25 (U. P.) -- h:cVe- empregadas pelos alemães. pretendendo lo.ncd-Ins contra o Japõ.o. no

lIa-se que partiu . para a In- momento d� ser �esfechado o g21p� final. Adiar:ta:se por outro I.ado
glaterra em avião posto à sua I que s7 reah"zam intensas experienclQs

..

com o ebJe�lv.o .

de neutralIzar

d·
.!.

I
"

b ·t�
os efeitos desses engenhos. quando u tí liaodos pelo rrurn iuo ,

lSpOSlçaO pe O governo 1'1 a-
�

__o 0_

��������������������������� nico, a rainha Ena, mãe, do I Camisas, Gravatas. Pij arnes

jO
.---- conde Juna de Barcelona, pre- Meiasdas melhores. pelos me- I AVISOSérgio Orlolf \Pilotos nossos tendente ao trono da Espanha. Dores preços só na CASA MIS'

Montevidéu, 24 (U P)-O minis'
Nos círculos ligados à família CILANEA - RuoC. Mafra, 9

.tro da União Soviética, no Uru· Ita'I' real espanhola, comenta-se
.

O dr. M. S. Cavaicanti
guai. sr. Sérgio OrloU, faleceu, hoje, l1a la que a viagem está ligada à res-

C d reassumiu sua clfnks Iàs 17 horas, num liIanat61io desta
__ tauração da monarquia espa- ougr.esso e

capital. Rio, 25 (A. N.) _ O ministé- nhola, q'!e estaria senC!.0 obje-
Méd.TrenscelçéO rio da Aeronáutica distribuiu to de at}vas conversaç�es. Se- ICOS

" o seguinte comunicado por in- gun�o esses mesmos círculos, Rio, 24 (A. N.) - Realizou-
Foi transcrita do «Diário de No· termédio da AN: "Uma unida- a ramha Ena recebe,; uma se hoje pela manhã, na séde

t�cias». do Rio. a reportagem irr- de de caça da FAB já se encon- mens�gem, ur&ente, h� ,p_ou- do Sindicato Médico do Rio de
titulada «550 alunos», e tc., repro- t Itá li t

' cos dias da corte britânica
duaídc na 26• página da presente ra na a la e es a em prepa-

�

r 'd
' Janeiro, com a presença dos

edição do «Estado». 'rativos para entrar em com- enca_�cen o sua presença em representantes dos sindicatos
. . 'bate. Além dessa unidade há Londres. mér'rcos dos Estados e rr.ern-

RITZ Ho] e, 4' feIra, '

às 7,30 horas outro� .destacam.en�?s d� FAB Esta-O em
bros do Congresso, uma ses-

Programa Duplo: na Itália, os quais ja estao ser- são preparatória da instala-

ESTRANHO RECURSO com Artur vindo em apôío ao Exército B I D ção do Congresso de SindIca-
Kennedy e John. Perry. Quando Brasileiro. De conformidade ar"", e"", ue lísrrio Brasileiro de Médicos.
um homem não ter.: culpa. en- com informações recebidas. Paris, 24 (U. P.) ._ Unida- Depois de feita a apresentação
contra sempre o mero de derriona- d c t .íd d ' .' s.I d d S dE" B' I d f

.Ót

trar sua inocência '.

as au 01.1 a es a;nencanas, es o egun o xércíto 1'1- os componentes, Ol posto em

FANTASMA RISONHO. com Way- tem o mais alto grau de treí- tânico penetraram em Herto-' discussão o regimento interno,
na Morria, Brenda Marshall, Alex namento e eficiência a unida- geu-Bosch (Bois-Ie-Duc) , 0'0 qual após várias n.edldas su

S�mit� e Alon Hale. Uma comédia de brasileira que se acha no importante centro de comuní- geridas, foi aprovado. Nessa

�:.t%li���r!u:ã�b:v�c�r�%�����j� teatro. de oper:;.ções. A referi- cações que constitue a chave ocasião foi escolhido para ora-
final ninguem pode adivinhar... da unidade esta fazendo parte para a fuga de 60 a 70 mil ale- der dos sindicatos estaduais o
No programa VELHA CIDADE dum grande comando tático mães do sudoeste holandês. professor Alvaro Ferreira Bar-

FLUMINENSE - DFB americano. Brevemente os ca- Tanques britânicos alcança- celos. Foi oferecido um almô-
Preçlom��if� ��!8�·00. ças b!asileiros e americanos ram os subúrbios a nordeste da ço aos representantes e, em

estarão voando, lado a lado, cidade e, pouco depois do ama- seguida, foi feita visita à séde
em operações contra o inimigo nhecer, chegaram a Hertogen do Sindicato Médico do mo de
comum". Bosch. Janeiro.

. Florianópolis 25 de Outubro de 1944

o valor do soldado brasileiro
Rio, 25 (A. N.) - o general unidades brasileiras avança

Ralph Hoopen, comandante I ram firmemente, conquístan
das fôrças do exército norte- [do todos os objetivos e avan

americano no Atlântico Sul, \ çando decisivamente em todos
que acaba de regressar da ex- os encontros que tiveram com

Icursão de 30 dias ao Mediter- lo inimigo. Já haviam feito
râneo e teatro de guerra eU-lmais de 80 prisioneiros. Ti

rcpeu, em companhia do ge- nham sofrido algumas baixas, I
neral Gaspar Dutra, concedeu porém muito leves, em campa-liinteressante entrevista à ím- ração com as infligidas ao

I

prensa carioca sôbre o papel inimigo e com território ga
que estão desempenhando DI) nho. Encontramos com exce

"front" os soldados brasileiros. lentes condições morais e f'ísí
Descrevendo o setor em que cas as tropas brasileiras. Elas
as fôrças expedicionárias bra- estão-se portando muito bem
sileít as estão atuando. o gene- Rara com os civís italianos que.
ral Ralph disse: "A menos louvam altamente a sua con-]
que se conheça aquela região duta nas suas aldeias. Grande!
montanhosa, é quasi ímpossi- número de ofi.ciais e praças do Ivel imaginar quanto dífícil é o .Brasil falam o italiano e aque
terreno sob o ponto de 'listá les que não falam encontram

Imilitar. Altas e rugosas mon- muito pouca dificuldade em

tanhas, vales estreitos, estra- fazer-se compreender em por-
das péssimas e muitos desfila·· tuguês". Ideíros oferecem posições de-
fensivas de natureza dificíli-
ma, forçando os brasileiros Morto Zalasi?
a lutar palmo e palmo. Além de
usarem artilharia, habilmente
usam os alemães armadilhas
em proporções máximas. Em
todos os lugares possíveis utili
zaram-se armadilhas anti-tan

ques, arame farpado e obstru

ções nas estradas, e forçam os

cívís italianos a cavar trin
cheiras e erigir obstáculos e

destruir pontes que as tropas
brasileiras reconstruíram de
pois da avançada. Não obs
tante essas dificuldades, as

voadoras»
"

americanas

ROXY Hoje, 4H·feira,
às 7,30 horas.

Ultima, exibição de
SOMBRA DE UMA DÚVIDA

Preços Cr$ 3,00 e 2.00.
Impróprio até 14 anos.

Istambul, 25 (U. P.) - Uma

Ifonte, geralmente bem infor

mada, anunciou a morte do

premier nazista Ferec Zalasi, I
que teria sido executado pelos
patriotas húngaros em fins da
semana passada. Segundo S€

diz, Zalasi foi morto por ele
mentos do exército e outros
grupos irregulares, durante
um levante, que os alemães fi
nalmente conseguiram sufo
car.

PETlaLllR
IllRlreDIR.

_ o_ �_-'..
1

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

O jôgo entre o Fluminense e o

Canto do Rio foi antecipado para
sdbodo êJ. noite.

. Pediu demissão do quadro de
juizes da Federação Carioca de \!

Futebol o ar, Durval Caldeira. visto
ter sido muito infeliz na arbitra.
gem do Fia·Flu. domingo pasaado.
O referido pedido de demissão foi
aceito,

- Seguiu ontem. via férrea. para
Porto Alegre, a embaixada po rcnà
ense de futeból. Coj ú, por motivos
pc r ticu lo res , não faz parte da
delegação.

-

•

CONTRA CASPA,
QUED4 DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

t \

É lllI..A. OOENQA'

�.t�!��w.�!
• P.üA .Á. UÇl.

,__

.Á.1J'DLD .Á. COII-
.- kTKL-Â OOM fi)

Jornalista morto
Paris, 25 -- o corresponden

te da revista "Newyorker". Da
vid Lardner, de 26 anos de ida
de, faleceu em consequência
de ferimentos sofridos quando

.

o "jeep'' em que estava passou t
sôbre uma mina alemã, em

,A�lCn�:Q.

/

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Coustruç·ão
Projetos, Orçamentos, Adminif trccõo

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Amanhã, Ritz, às 5 e 7,30 - Sessões
chies, com Glen Ford, Clarie Tre

vor e Randelf Scott.
IMPERIO DA DESORDEM, em

Tecnicolor

Sexta-feira no Ritz: Eatréia da Cio.
Variedades «MUSIC·HALL·STAR'S

SHOW».
�ngf'U9' à vendQ no llli'r&l1llia do

. .

Cin' R�t,a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ_DICO
�----�--------.---------------------------

DR. SETTE GUSMÃO
//')

_ CT-J'i'FE nos SEHVJÇOS DE TISIOLOCJ A DO CE1'\THO DE SAúDF�1 1'.<
HOSPITAL "NEHiW RA lVIlOS ".

E DO

',0 (le aperfeiçoamento no Hospital ��o Luiz_ Gonzaga, de S1Io Paulo - Ex-esta.
C�I:,O do j nsutut o "Clemente Ferreira, de Sâo Paulo - Ex-méclico interno ciogJa11 Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

'IfSf('I\ Gl,m,H, - )H,\GNóST]{,O »HE('OCl,; .Il; T({A'l'!UIEXTO ESPECIAI,IZADO( ,. DAS DOENÇAS DO Al'ARf:l,HO UESPIRATómO
0"sur,1'A5: Diàriamente, das 3 às G hor-as. CONSULTóRfO: Rua Vitor Meire les, 18,e .

. RESID:mNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.

-----

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DlplO1l1ado pela Faculdade Nac. de Me<tlclna da Universidade do Brasil)

JlX.tnterno rio Senlco d .. ClJJnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico <lo
Departamento de Sallde

(JI,II'IICA M1l:IlICA - Moléstia8 Internas de adultos e crlanl)aa. CONHUl/I'óRJO

• KJi,lHlIJIll�Cl)\: Ruo Felipe 8chmldt n, 38 - T�l. 812. CONSUJ/l'AS - D8s 111 às 11'1

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Ao tarde, das 3 às II

Rua Vitor Meireles, 24. F,Jna 1447
.- ._------------------_.-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

LACA
Fábrica em São Paulo. produzindo artigo reputado e da melhor qua

lidade, procuro distribuidor exclusivo neste Estado, que se comprometa

a comprar uma quantidade mínim� mensal, paro manter estoque por

sua conto. Só se aceitam propostas de firmas idôneas que possam

fornecer bôas referências.

Escrever paro "INDUSTRIAS QUÍMICAS IMBITUBA S/A"
Caixa Postal, 4."738 - São Pauio.

I

I

Do' StI'rv:ços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e H O>lpitt.
de Caridade

"!JJ ('()�st:J,H1�(���u!d��AM��a���A���ioES.A��I�r2�, tone 1.444
., Consultas das lú às 12 e das 14 as 15 horas

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7X:i
CLfl"ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SlfiN,s cio Centro de Saúde

DOEN(.:AS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAlS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFH.A-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETASlCONSULTAS: das 3 às 6 h, - R. Felipe Schmidt, 4ti

_-,--_�R_E_S'_:(_A_''_US�jN-T'E)
1648

I
DR. SAVAS LACERDA

Clin ica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
DiploJlw de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
C()�SULT(>IUO - Felipe Schmi.lt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESlDENClA - Conselheiro Marra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUHGIA GlmAL - ALTA CIRURGIA - �IOLÉSTI.'\S Dl<� SE1\I10IUH - PAIl'I'()1-

FurJlI�(lo pelo Faculdade de Medlc iria .da. Umversidade de .�ao Paulo. �ltlde 10

Assistente por vários anos d.o Seryl<;o Ctrú rgíco elo Prof., Alípio Correja ::<"to.

Círu ,'gia do eSltJlnago e v�as büla res, il1 testJl!0s delgudo e grosso -. r.iróíue, nr:s
pró-ta ta bexiaa útero ováríos e trompas, Var ícocele, ludrocele, vat-izes e hérn ia

" , -e "

COl\Sl.'LTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Scl1midt, 21 (altos da Casa Paratso j . Te l. 1.5&8

RESIDJ1:NCIA: Rua. Esteves Júníor, 179; Tel. l\1764

DR. GERHARD HROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
mlHA:\lA (HA::.\IO.:'\lA) - Santa Catarinn

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aoerfellloamento e Longa Pratica no Rio de Janeiro

OOI'llIHJI:l'A!-I - }'eia manhA: diariamente d88 10.30às 12 hs , à tarde excepto 00"

_b.flM, dali 111.30 l8 18 boras - CONSULTóRIO: Roa JoAo Pinto llL 7. IIObrado -

I'ooe: 1.4111 _ .ll.c8tdêncl.: RDa Pl'Mldent� Coutinho, ,a.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIO S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
;.lUlmonar, úlceras gástricas e duo
·ienais. càncer do estôm�go, afe·

cões das vias biliares, nns!. e�c
\pUca o Pneumo-torall arttfIcIal

r;ara o tratamento da TubercIJlo8f
Pulmonar - Tratamentos moder

nos e eficflzes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
,uédica: Ondas curta� e ultra-cu r

as. Raios Infra-Vermelhos e R�i0�
ClruW1. li OrtoJ)<'l11a. CltJdca • (Jtnr�" Ultra Violeta. lnfrazon-TerapIa
to toru:. I'III'WII " 4oe21çall 4e JIe.,bor..

,),
Consultório: R�la Deodo�o, li

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá· esquin a Felipe Schmldt
. l1aJnente das 111 as 17 horll8. RESIDJlN· l)u 9 às 12 hr5., e das 14 iii 17 bn
OU; �•• 41Tlm, 1111. J'QUf 711.. Te!tlfollft 1..7.

(NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Unlyersldade de G�Debr.

Com pràtíea DOS hospitais etU'op"u.

Cl1n1ca médica em geral, pediatrIa. doen

lU do sístema uervoso. aparelho genlto
urtllérlo do homem � da mulher

aJMdate. Técnico: DR. PAULO TAVAIUIlS

Curso de Radiologia Cllnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campansrlo' (Silo Pau

lo�. EspecialIzado e-m Higiene e Sallde

Pübltca, pela Unlyersldade do Rlú de .ia

neiro. - Gablnl'te de Ralo X - Electra.

ear<il108'1'litla cnntcs - Metabolismo ba·

NI - Sondagem Duodenal - Gabinete

a.. f'Ulloterapla - Laboratôrrc de micro.

copia e a n.âl lse cllnlea. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone 1.1 ell. - FloManópoll.ll.

DR. REMIGIO
CUNICA M1HHCA

Mol6adu Internas, de Senhora. ti CrI·

Inça. em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'ellpe Schmldt - Ed1flc!o Amélia NNO.

rone 11192, 9 li 12 e 14 àa 17 hor88. RE·

SIDtlNCU.: J Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
C peraçôes -- Vias Urinarias -- Doen
çal dos intestinos, réto e anus

-- Hemorroidas. Trotamento do
colite amebiana,

Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende (Uar;amente (Is 11.30 hIJ. IS,

à tarle, das 16 ha. em diant<ll
.

Reaid: Vida} Ramol. 66.
Fone 1067

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Dr. LAURO DAURA

As�:D�::ot�do i70���;;�-
Ro Pai d armente Capital e re�er\":'�N.C������.. �. �'.�����.�.�T!�

Responsabí
í írlad es , ..........•.. , . . . . . . . . . .. crs

Receita Cr$

Os atacues desespcrndores e violentos da Ativo , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
asma e bronquite envenenam o organismo, Sinisl.l·os pagos nos últimos 10 anos ,..... Cr$
minam li energia. arruínam a. saúde e de-

Responsabilidades : , , Cr$ 76,736.401.306,20
hilitam o cOI'açüo. Em ;) minutos, Mendacof
nOHt fól'm·ula médica, comec;.a a drculul'
no sangue, domirmuclo l'apidam-ente os ata.·

ques. Desde o primeim dia começa II desa
parecer fi Ji!iculdud·e em respiJ'ul' e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cpssal'io é tomar 3 pastilhas de Mendaco
ás refeiçõcs e ficará completamente livre
da asma 011 hronquite. A 3.ç',ão é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
tlar ao paciente I'espimção ilHe e raeil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma eru poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualqu0� farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

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

Realizações
e realidades
o �'Diario de Notícias", em

bem lançado editorial, tra
tando das condições sanitá
rias reinantes no Distrito

Federal, diz, de início: "Se
continuarmos a cuidar de
avenidas e certas superflui
dades mais do que de assis
tência sanitaria no Distrito

Federal, haverá necessida

de, novamente, de esforços
quase como os que Osvaldo
Cruz teve de empregar pa
ra defender a saúde da po
pulação".

JlI1ais adiante, acrescenta:
"A existência de mosquitos,
a facilidade com que se en

contram Tatos mortos em

ruas ele bairros residenciais,
o atual surto de alastrim, a

multiplicidade de ainda re

centes ataques de cães na

via pública, tudo isso acusa

os últimos anos de adminis

tração da saúde pública nes

ta capital".
E conclui assim o edito

rial: "De nada nos seruirao
realizacoes materiais de

grandeO vulto capazes de tor
nar o Rio urna cidade cada
xez mais funcional nos seus

tracaâos e mais âestum
branie nos seus aspectos
gerais, se certas moléstias
evitáveis continuarem a fi
gurar no nosso quadro de
morbuiade. E isso consiâe
raruio não só do ponto de
vista humano e de defesa
social interna, corno tam

bém. em face elo inierêsse
turístico que, urna vez ces

sada a auerra. certamente
se prr"t'ic.:·â sôbre nossa me

trópole".

Especlallsta em Doen�as de Senho

ras - Vias Url<n.ãrtas .

Curso de especializaç:l.o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de S1Io Paulo.

Tratamento especializada, médico e
•

clrtíl'gico, das a íecçôes do aparêluo

genlt,al feminino (Utero, ovártos.

trompas, etc.) .

Cura radical das tnrtamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). TraTamento de todos os d ís

túrblos da menstruação e da esterlll·

dade.

Trata.mento moderno da ntenorra-

11:1" Ilguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

co nt r õ!e endoscõníco - Url,tro�copl ..

- e ríe laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

('ONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e nas 2 às 5.

Consultório - Rua 1'lradentes H

F'one: 1.663.
Residência Rua Tlradentes 7

)10"'01-
• •

fiua/íckJ">.
"r4�\.'
REnNEB.

(Sobrado).

I
Contra a taxa

Ijudiciària
Porto Alegre, 24 (A. N.)

Vários advogados encaminha
ram ao govêrno do Estado um

memorial, pleiteando a su

pressão, no próximo orçnmct1-
to estadual, da taxa judiciá
ria cobrada sóbre os feitos

ajuizados, por não se justifi
car maís a mesma em face do
rendimento das custas,

fel .I'c(osparã
yj� si PNEVIDEftTE c econãruco. Eh-'-
./ ,

(Ol1fIlOAfI/)O, JA, PAPA FESTEJAR

AS GI;AfllJES bATAS, 05 AFAI1ADO.S
ARTl60S REnnER·

1
-

\O querosene
" RIO, �,� (A. N.) - Em matéria de veterinária uma nota
sensacional acaba de nos ser trazida de Goiaz, segundo divul
gou um vespertino local, que acrescenta: "Em Goiaz, um

grande fazendeiro depois de haver perdido centenas de cabe
ças de gado, vítimas de aftosa, que é a mais terrível epizootia
ele todos os tempos, num momento de desespêro apanhou gran
ele quantidade de querozene e lançou ao farelo destinado às
vacas enfermas e deu-lhes para comer. Queria com isso liqui
dar logo as reses enfermas, a-fim-de evitar maior propagaçãoj do mal. O resultado foi verdadeiramente surpreendente, pois,
tôdas as vacas, dias depois, estavam curadas. O querozene rea
lizou esse milagre de cura".

A(,E NelA
.lladre MlguCllntko, 23
EalXOS do C!ltP Jlo"y

ORo AUIrnIJO ROTOLO

salvou vacas !as

74.617.031\,30
5.978.401.75:;,flj

84.61G.216,fh
l29.920.000,fJo
86.629.898,90

DIRETORES: - Dr. pammo d'Ultrs JrreIre de CarYa!bo. Dr. Fn.nclolCO
I de Sã e Anisio Massorra.

�
Agências e sub-agênclaa ..m todo o territóri.o nacional. - Sucurtl&l DO

Uruguã!. Reguladores de ayarlaa DIU principats cldadea da Am6rica. EIl1'C)pa
e .A.!rlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS

1>. C AMP O

SNALU,OBBROUSO&.UEC, LIAAG'''ES REO,Ra IFoelniPo6 SSULChm1t'lt.
II. 3t

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA-
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

<���.-..,.....�,....__ ... -w�-,__ - .......... --ar.:_.. -.........,-"" ""'w

Dr. Laudelino Solou GaUolti I
ADVOGADO IRua João Pinto,18 - (sobrado)" Sala l.

SEGUROS
THE LONDON & LANCASHIRE INSURANC1Il

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRU�,EIRO DO SUL'"·

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES-- (��
Representante: L. ALMEIDA

.
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.
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o valor do soldado brasileiro
Rio, 25 (A. N.) - o general unidades brasileiras avança

Ralph Hoopen, comandante i mm firmemente, conquístan
das fôrças do exército norte-I do todos os objetivos e avan
americano no Atlântico Sul, I cando decisivamente 'em todos
que �caba de regressar da �},_- os encontros que tiveram com Icursao de 30 dias ao Medíter- lo inimigo. Já haviam feito
râneo e teatro de guerra eu- imais de 80 prisioneiros. Ti-!
ropeu, em companhia do ge- nham sofrido algumas baíxas.]
neral Gaspar Dutra, concedeu I porém muito leves, em campa-I'interessante entrevista à ím- ração com as infligidas ao.

prensa carioca sôbre o papel inimigo e com território ga
que estão desempenhando no nho. Encontramos com exce
"front" os soldados brasileiros. lentes condições morais e í'isi
Descrevendo o setor em que, cas as tropas brasileiras. Elas
as fôrças expedicionárias bra- estão-se portando muito bem jGL�eÜ}lS estão atuando, o gene- para com os civis italianos que
ral Ralph disse: "A menos louvam altamente a sua con-]
que se conheça aquela região duta nas suas aldeias. Grande IImontanhosa, é quasi írnpossí- .número de oficiais e praças do
vel imaginar quanto difícil é o Brasil falam o italiano e aque-Iterreno sob o ponto de vista les que não falam encontram
militar. Altas e rugosas mon- muito pouca dificuldade em

tanhas, vales estreitos, estra- fazer-se compreender em por
das péssimas e multes desfila- tuguês".
deiros oferecem posições de- ,..-_"'_-_ -_- -_"..-.._�iJ"-_ ..,._• ..,..-..,...""'""'_-""'.-"""".-"" '"

fensivas de natureza, dificíli
ma, forçando os brasileiros
a lutar palmo e palmo. Além de
usarem artilharia, habilmente
usam os alemães armadilhas fonte, geralmente bem infor
em proporções máximas. Em mada, anunciou a morte do
todos os lugares possíveis utili-I premíer nazista Ferec Zalasi,
zaram-se armadilhas antí-tan- que teria sido executado pelos
ques, arame farpado e obstru-I patriotas húngaros em fins da
ções nas estradas, e forçam os semana passada. Segundo se

civis italianos a cavar trín- diz, Zalasi foi morto por ele
cheiras e erigir obstáculos e mentos do exército e outros
destruir pontes que as tropas grupos irregulares, durante
brasileiras reconstruíram de- um levante, que os alemães fi
pois da avançada. Não obs- nalmente conseguiram suto-j
tante essas dificuldades, as caro

(

Morto Zalasi?
Istambul, 25 (U. P.) - Uma

I

-

americanas
J. COSTA MIELLMANN Nova monarquia

espanhola � Washington. 24 (U. P,) .. 09 Estados Unidos vão construir, a
.

• título de experiência, 2 mil bornboa-voodoros. de tipo semelhante às
Berna, 25 (U. P.) - E,'2ve- empregadas pelos alemães. pretendendo Icnçd-Ios con t ro o Japão, no

lIa-se que partiu para a In- momento de ser desfechado o golpe finaL Adianta·se por outro lado

glaterra, em avião posto à sua que se realizam intensas experiências com o ebjetivo de neutralizar
os efeitos dêsses engenhos, quando utilizados pelo inimigo.disposição pelo govêrno britâ-

_;;;_;;;;;.;,;,;-;;;;;-;:;;;;;:-:::;;::-.----I��������������������������.. nico, a rainha Ena, mãe, do Camisas, Gravatas, Pijarnes
Ly ....".,.",.,,_....

--_"-�I
-------------- conde Juna de Barcelona, pre- Meiasdas melhores, pelos me- I

AVISOSérgio Orlofl IPilotes nossos tendente ao trono da Espanha. nores preços só na CASA MIS' i
,� Nos círculos ligados à família CILA NEA - Ruo C, Mafra, 9

I

Montevidéu. 24 (U P) - O minis"

I '

I- h I ttro da União Soviética, no Uru· la ta la
real espan o a, comen a-se O dr. M. S. Cavaicãnti

guai, sr, Sérgio OrloU, faleceu, hoje, 1 que a viagem está ligada à res-

Congresso de reassumiu sua dínks Iàs 17 horas, num sanatório desta tauração da monarquia espa-
oapital.

Rio, 25 (A. N.)_ O mínísté- nhola, ql?-e estaria sen�o obje-
Médl.cosr

- - rio da Aeronáutica distribuiu to de at!vas conversaço,es, se-

Transcrlçao o seguinte comunicado por in- gun�o esses me�mos círculos, Rio, 24 (A, N.) - Realizou- UL IMA HORA
Foi transcrita do «Diário de No- termédio da AN: "Uma unida- a ramha Ena recebet;t uma se hoje pela manhã, na sede

ESPORTIVt�ciatl}). do Rio, a reportagem in- de de caca da FAB já se encon- mens�gem, ur&ente, h� A p.ou- do Sindicato Médico do Rio de Ab-tulada «550 alunos», atc., repz-o- tra n risn tá , cos dias da corte britânica, Janeiro, com a. presença dosduzida na 26• página da presente, a a la e es a em prepa- pr' d _

edição do «Estado». I rativos para entrar em com- �nca.:cen o sua presença em representantes dos sindicatos
. . 'bate. Além dessa unidade há Londres. médicos dos Estados e rr.em-

RITZ Hoj e, 4u feIra, ,

b d Càs 1,30 horas outro� .destacam.en�?s d� FAB E ..
- ros O ongresso, uma ses-

Programa Duplo: na Itália, os quais ja estao ser- slao em são preparatória da instala--
ESTRANHO RECURSO com Artur vindo em apôio ao Exército B I D ção do Congresso de ::�lndjca-
Kennedy e John Perry. Quando Brasileiro. De conformidade ar,., e- ue lismo Brasileiro de Médicos.
um homem não te� culpa, err- com informações recebidas Parfs, 24 (U. P.) _ Unida- Depois de feita a apresentaçãocontra ::::'P::a°inr::;��c�: .�emons. das autoridades a;nericanas, des do Segundo Exército Bri-I dos componentes, foi pOSM em
FANTASMA RISONHO. com Way. tem o mais alto grau de treí- tânico penetraram em Herto�' discussão o regimento interno,
na Morris, Brenda Marshall, Alex namento e eficiência a unida- gen-Bosch (Bois-le.Duc), o

I

o qual após várias n.edldas su
S�mit?'e Alon Hale. Uma comédia de brasileira que se acha no importante centro de comuní- geridas, foi aprovado. Nessa
��t%li���r!u:ã�b�v;C�r�%��:��j� teatro. de oper�ções. A referi- cações que constitue a .chave ocasião foi escolhido para ora-
final ninguem pode adivinhar... da umdade esta fazendo parte para a fuga de 60 a 70 mil ale- der dos sindicatos estaduais o
No programa VELHA CIDADE dum. gra.nde comando tático

I
mães do sudoeste holandês. professor Álvaro Ferreira Bar-FLUMI,N�NSE - ors americano. Brevemente os ca- Tanques britânicos alcança- celos. Foi oferecido um almô-PreçIo unlclo4 o-s 2,00.

ças brasileiros e americanos I ram os subúrbios a nordeste da co aos representantes e, emmp- anca.
t

-

d 1 d d'
-

es arao voan o, a o a la o, cidade e, pouco depois do ama- seguida, foi feita visita à séde
em operações contra o inimigo nhecer, chegaram a Hertogen do Sindicato Médico do Rio decomum". Bosch. Janeiro.

«Bombas voador-as»(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construvão
Projetes, Orccmentos, Adminiftrac;ão

Rua Esteves Junior, 168 . ...,- Fone 733

FLORIANÓPOLIS

ROXY Hoje, 4"-feira,
às 7,30 horos .

Ultima exibição d,e
SOMBRA DE UMA DUVIDA

Preços Cr$ 3,00 e 2.00.
Impróprio até 14 anos,

O jôgo entre o Fluminense e o

Canto do Rio foi antecipado para
sdbudo à noite.

- Pediu demissão do quadro de
juizes da Federação Carioca de \Futebol o ar. Durval Caldeira, visto,
ter sido muito infeliz na arbitra- #.
gem do F'Io-F'Lc , domingo pa'ssadoJ
O refErido pedido de demissão fo�
aceito,

- Seguiu ontem. via férrea, para
Porto Alegre, a embaixada poron à

ense de futeból. Coj ú, por motivoS
por t iculc res , não faz parte da
deleqoçi?-o.

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

li: mu OOENÇA.
JIUITO P.l.B.IG_;OS.À.
1'.Ã..&Â .À. )'ÁMII.IA
.I PAU Â :&A�

PErlalll.
1�IRI[aIR

1

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

,Jornalista morto
París, 25 _- o corresponden ..

te da revista "Newyorker". Da
vid Lardner, de 26 anos de ida
de, faleceu' em consequência
de ferimentos sofridos quandolo "jeep" em que estava passou
sôbre uma mina alemã, em
A.�çl1�n,

Amanhã, Ritz; às 5 e 7,30 • Sessões
chies, com Glen Ford. Clarie Tra

vor e Randelf Scott.
IMPERIO DA DESORDEM, em

Tecnicolor

Sexta-feira no Ritz: Estréia da Cia.
Variedades «MUSIC.HALL.STAR'S

SHOW».
Ingce�Jlol à venda n.a.. gerinda do 1Cin, R�tz,
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