
POUOO$"
WASHINGTON, 26 (U. P.) -- CORDELL HUlL, NUMA DECLARAÇÃO FEITA NO
DEPARTAMENTO DE ESTADO, AFIRMOU QUE ROOSEVELT É UM ESTADISTA
PROVIDO DE íNDOLE E EXPERIÊNCIA TAIS, QUE APENAS MUITOS POUCOS

ESTADISTAS O FORAM NA HISTóRIA DOS ESTADOS UNIDOS.
------------------------------------------------------------------_---�-----------------------------------------_--

Troam os canhões russos na Noruega

o
Moscou, 26 (U. P.) -- As fôrcas russas, que ocuparam a

base de Kirknes, já introduziram' pontas de lança em terri
tório norueguês numa profundidade de 8 kms. O general Mertz
kov levou seus tanques e artilharia, através dum terreno con
siderado impraticável, para tomar o baluarte alemão, e dalí
despachou duas colunas para oeste e para sul. Uma delas al
cançou Sandnes 10 kms. abaixo de Kirknes. Segundo informa
um despacho da frente norueguesa, os russos capturaram em
Kirknes três enormes depósitos de combustível e munições,
que continham os suprimentos do exército alemão da Lapô
nía, para um ano inteiro. Êsse material, sem dúvida, será devi
damente aproveitado pelos russos .
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Os nazís sofrem baixas incríveis'A estrondosa derrota da esquadra japonesaMoscou, 26 (U. ,P.) -- Avançando de ambos os lados da I Pearl Habour, 26 (U. P.) -jvelmente, é uma unidade da go pela vitória sôbre os nípões.ferroviária Kaunas-Koengsberg os russos travam tremendas A estrondosa derrota da es- classe do "Yamashiro" de 30 Foram afundados o porta
ba�alh3:s d� t�nques e artilhari� com o� nazi�tas, que sofrem quadra japonesa, que terminou mil toneladas, cuja de�truição aviões ligeiro "Princeton", de
baixas incrrveis nas suas tentativas de impedir o avanço. Prí- com a fuga das belonaves do J comunicado norte-ameríca- 10 mil tonelada:s, bemo como
sioneiros alemães, feitos naquele rront, declaram

qu.e todos Micado, encontra sua expres-lllo ja anuncia. A título de con- um porta-aviões de escolta, en
os soldados foram obrigados a assinar uma declaração, juran- são numérica no comunicado sôlo, os japoneses alegam ter quanto vários destróieres e
do resistir até a morte. E para que êsse juramento seja religío- do almirante Nimitz. Refere afundado ou danificado nada porta-aviões de escolta foram
samente cumprido, oficiais das tropas de assalto nazistas, ar- 'êste que a 24 do corrente uma menos de 77 navios e unidades avariados. Finalmente, sairam
mados de fuzís-metralha?oras, ficam atrás das ))Ü�ições avan- rormaçâo de porta-aviões japo- de desembarque norte-amerí- avariadas ou perderam-se al-
çadas, prontos para abrir fogo contra seus proprros homens, neses, que se aproximavam das canas. gumas lancha-torpedeiras.
ao primeiro sinal de retirada. 2'ilipinas, foi atacada pelaTer-�' »I<

"" 'K' 'lf
ceira Esquadra do almirante Pearl Harbour, 26 (U. P.) - Nova Iorque, 26 (U. P.)

:\10SéOll, 27 (C. P.) - O cor- penosamente para o norte 1>81'- Halsey com aviões, navíos de As perdas até agora anuncia- Tanto brincou o comondongo
respondente ele autorizado jor- seguidos pelos russos. Acredí- combate e submarinos. Os da- das pela esquadra norte-ame- japonês pelas águas do Pacífi
na] ele Moscou informa que ta-se que a inclemente nature- nos infligidos aos japoneses, rícana (e que parecem ser as' co, que finalmente, depois de
uma batalha de extrema fero- za se Incumbtrá de sepultar na muit.o embora estes contas- únicas sofridas na batalha ae- dois anos, foi colhido pelas
cidade está sendo travada em nove as erradias legiões nazis- sem com o apóio dos avioes ro-naval do Pacífico) mostram presas de Tio Sam, Embora as
tôrno de "uma cidade prussia- tas, que perambulam pela 1'e- vindos da ilha de Luzon, fo- que foi muito baixo o preço pa- informações oficiais de Was
na". O correspondente não re- gião de Varanger, no extremo ram os seguintes: "I grande ... ----. J'• ........-..--.......- - ......---- h íngton acusem a perda de 23
velou () 'nome dessa cidade, norte da Noruega. porta-aviões explodiu c outro

8 -I It' I-
naves de guerra japonesas, en

mas tudo írrdíca tratar-se de Moscou, 27 CU. P.} - As menor foi igualmente afunda- .

rasl _ a Ia tre afundadas e avariadas, diz
Insterburgo, centro de grande fôrças russas do general Pe-- do, do mesmo medo que 2 cru- recente despacho de Nova 101'-
importância como entronca- t rov conquistaram na Cliecoes- zadores ligeiros. Outro grande que que a fragorosa derrota
mento ferroviário. Enquanto laváquía a cidade de Kukace- porta-aviões foi severamente Rio, 2G (A. N.) -- O Minis- nipônica deve ter custado ao
isso, 110 extremo setentrional vo, importante centro de co- avariado com bombas e torpe- térío das Relacões Exteriores Império do Sol Nascente o ím-
1 f· t

. -

I d
. -

CT ' 1 11' cleo dos tendo provavelmente aíun distribuiu uma nota, dizendo pressionante total de 30 uní-(O iont, na regiao po ar e murucaçoes e grane e ucre ,
-

Kirkues, os restos do exército industrial e econômico da

1'e-1 dado.
Também dois' encoura- que, depois de haver trocado dades, Isto porque a aviação

alemão da Lapônia marcham gião. dos foram provavelmente afun- as necessári.as i:�lformações norte-americana, perdida a pa-
�.,. _---.,.••_••- --- -.-.- -- -.--.-•..---- --- J'.- i dados. tendo o restante da for- 2?m os de111aI� governos ame- rada e iniciada a fuga pelo íní-

50 mi-I toneladas do nosso fel·J-a- o 'I na composta de doi" encoura ricanos, de aco.rdo com o pro- migo, continuou 110 encalço dos
.

•

.

B i çactos, 3 cruzadores
U

e vário; c�ss� estabelecido pela Conte-] vasos jarponesos avariados,
São Paulo, 26 (A. N.) __ Acaba' de se concluir acôrdo com :"estroi;res, fugido para o rior- rencia dos Chan�eleres re�m-I sendo assim muito provável

representantes da UNRRA, no Rio, comprometendo-se a for- ,e
.. N�n,:u:na da� umdades na- da em ,1,942, no �·1O. ?e �anelro, que a cítra oficial das perdae

necer grande parcela de 50 mil toneladas de feijão, que coube VaIS no�t�-amencan.as so�reu o Govêrno Br.aslle:IO resolveu inimigas suba a umas 30 uni
ao Brasil ceder àquela organização, afim de socorrer a popu-

danos ne,s�e encontro. Um?a- '�conhe�er .hoJe, dia 26, o Go- c1ades. Ademais, com o tre

lação flagelada da Europa. Nesse sentido, a Secretaria da Agri- �les �� Sétima ��quadra !:lOIte-
vemo :talla�o e ;'e.stabelecer mendo golpe sofrido, a arma

cultura recomendou aos lavradores p�ulistas .

que intensíf'i-] :-��ellcdana, �tU�llI�?OS d�OI um�
1S I��i�ço� dlp�orr:a!ICaS ,c�m da japonesa não mais poderá

quem o mais possível a cultura do feijão mulatinho, que, de I ;��ça e por � avlO�s a Ter a a la. ssa �clsao sera .e- intervir na batalha das FHipi
acôrdo com o parecer de técnicos, poderá ser plantado entre cerra Esq,l�adI a, enfI eI�t�ram _

a ,J��a �o �onheclmento do go- nas, cuja defesa, portanto, fi
os catêsais isto é nas ruas dos catésaís afim de ser poupado 24 do corrente uma formação �elno Ital13:no pelo Cons�l Ge- cará entregue às guarmçoes
espaço. O .g·ovêrn� do Estado. garante p�r� o feijã? mulatinho de e������a��dos, cruzadore� �

al do. �rasll em Roma SI. Vas- terrestres, que, diga-se de paa-
o preco mínimo de 80 cruzeiros por saca de 60 quilos. dest�01c.I\C� taponeses, qu� In co Leitão da Cunha.

sagem, são em número eleva-
"

-- ,-- - - - vestiram atlaves do estreIto de Morreu a pri"cesa do e estão bem equipadas. Isto
San Bernardino. As informa-

tleatriz que, há 24 horas, não passava
ções ainda incompletas reve- de mera conjectura, é agoraIam que 1 cruzador pesado ini- Londres, 26 (U. P.) - Mor- palpável realidade. Na opi:Ii.ião
migo foi afundado, enquanto ta a princesa Beatriz, o único �los observadores navais nonte:iescendente ainda vivo da,1, encouraçados, severam�nJse americanos, a Armada japone-t"d b b d

. rainha Vitória é hOJ'e a rainhaa mgI os por om as, elxa- sa, agora, só tem uma única as-
1"2"111 o local a velocidade redu- Mary, cuja formação foi mol-

piração máxima: a defesa fi-
'd d d '1 U d jada na férrea disciplina vito-ZI a e per en o o eo. m es- nal das ilhas metropolitanas,t
,.

f'
.

b'l' d A �iana. A pdncesa Beatriz, querOler ICOU llno 1 lza o. no ato final do grande drama,.

·t f'
.

- . :icaba de expirar, era tia-avómela nOI e, a ormaçao J.apone-. que os japoneses começa.ram. do rei Jorge Sexto, e sua úni-'ia fugIU.
ca filha era a ex-rainha Vitó-

num domingo, em Pearl Har-
Durante a noite, unidades da bour.

ria-Eugênia da Espanha, queesquadra afundaram 1 cruza-
assistiu aos últimos instantes

II dor daquela formação e agora da g'enitôra.
Q. G. Mac Arthur em Leyte,

I aviões de bordo continuam a
.__

27 (D. P.) - Tôda a costa me--��-�-""".�,-,�����-���������:::":::"���::"'�������� perseguição aos japoneses em LOJA DAS CASEMIRAS ric1:ional da linha Sarnar, nas

Um .flue J'azia �squecido retirada. Os tecidos da Loja das Ca- 8'ilil}i'llas, onde se verificou onome, � ", ,..
.,emiras distinguem-se pela ori- segundo desembarque norte-

Rio, 27 (1: N.) -- A propó- lho para .� R�o e aquí repetiu Pearl Harbour, 26 (U. P.)- -sinal padronagem e pelos pre-
americano já está em poder de

sito das comemoracões da se-I a expenencla com sucesso Revela-se que, em dado mo- ços excepcionais. Visite-a sem
Mac Ar;thur. Samar é outra

mana da' Asa um' vespertino. idêntico .perante o Clube Naval. menta, o tríplice ataque da es- ;ompromisso, na rua Cons. grande ilha das Filipinas, e

local faz a seguinte e intereS-1
Animado �om tais sucessos, quadra japonesa chegou a 115 Mafra, 8-A. constitue a última etapa a

sante revelacão: Em 1900, no Leopoldo SIlva resolveu orga·· kms. da cabeça-de-ponte nor- vencer na d'ireção de Luzon, a

:F.10 de Janeiro, foram lança- nizar a S. A. e assim _:?bter re- te-americana. na ilha d� Ley- l hUa na Holanda principal do arq'uipélago e on-
das as bases da primeira 80- cursos para construçao dum, te. Agora, a fuga das umdades parís, 26 (U. P.) - O comu- de se eir:t.Contra ]l�anilha, capi
ciedade Anônima destinada à novo dirig'ível, de proporções inimigas é interpretada como nicado aliado informa que tal das Filipinãs. Capturaram
exploração da aviação comer- excepci.onais que se chamaria prova dé que os amarelos prossegue ainda a luta em Her- os ianques o entroncamento
cial no Brasil. Até então, ja- "CruzeIro do Sul" e com o qual abandonaram, pelo menos togen-Boch, donde os alemães rodoviário da localidade de
mais se havia cogitado do as- pretendia promover um serviç.) tempo.r�r�amen�e, a guan;iç�o foram expulsos dos bairros se- Buarauen, o que lhes permitiu
sunto e a Aeronáutica !1ão regular de transporte. Aconte- das Flllpmas a sua propna tentrionais e orientais. No bol- dividir as fôrças japonesas.
passava duma simples hipoté- ceu, porém, que sobre-veio logo sorte.

.'.

são do Escalda, as fôrças alia- Aumen.tando sua penetração
se. O ...iovem Leopoldo Silva, �epOls. a morte de seu autl)�'. .,- das avancaram na direção de pelo interior, elevM'am a 31
com 17 anos no município de

I
E CUl'lOSO revelar que sobrevI-' PearI Harbour, ,26 (U. P.) - Poldertje.' A propósito, a DNB o número de 10caNdades e al

Bom Jardim'no Estado do Rio, vem ainda 4 dos subscritores. O comunicado japonês admite afirma que fôrças aliadas es- eleias ocupadas, Segundo in
construiu êl� próprio um diri-. É ainda interes�ante assinalar hoje a �erda de um encoura- tão neste momento tentando formou a emissora de Melbour
gível, a que deu o nome de 21 que Leol?oldo �üva _obt�ve pa- ça�o, dOJ� cruzadores e um des- um desembarque na cos>ta me- ue, as tropas austrnlianas es
de Abril" e com êle realizou tente de mvençao, nao somente trOler, alem de outro, encoura- ridional da ilha de Walchel'em, tão cooperando com os norte-

, um vôo dirigido com tanto no Brasil como na Inglaterra, çado severamente avariado. ? situada na desembocadura do americanos :na campanh.a das
êxito, que trouxe seu apare- Estaçl.os-Unióps e França, I encouraçado afundado, poss�- Escalda,

. rl1i�inÇt$.
.

I CONVITE
o Comandante e Oficiais da Base Aérea de Floria-I

na da Asa, nos salões do Lira Tênis Clube.

nopólis cOll�'idam aos Exms Snrs. Sócios e respec-

tivas Famílias do Lira TénIs Clube e Clube Doze de

realizará às 22 horasAgosto pala o baile. que se

do dia 28 de Outubro, conlO encerramento da Sema

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 28. de Outubrc v- ENCERRAMEMTO DA SEMANA DA ASA -- Baile oferecido
pelo Comandante e Oficial da Base Aérea, em homenagem à Sociedade de Flo

rianópolis, no Lira Tênis Clube. Início do Baile, às 22 horas .. Traje a rigor
(smoking ou summer-jacket) .. Não hav.erá reserva de mesas ..

«Aujourd'Hui» I GRA,TIS!
rante a ocupação, e que por-Im·e, constituirá a cae-acterístí- Quer receber 6tima surpresa,

tanto a acusação de contacto ca dos futuros julgamentos por, que o fará feliz e lhe será

com o inimigo era ínadmíssí- traição. Em resposta às per- de valiosa utilidade? Escrevo

I D
' .' t' a: Soares, Caixa Postal. 84,

ve. epoís de retirar-se por guntas do juiz sobre SI con l-'
__ Niterói. E. DO RIO. Iespaço de 15 minutos, o JUlZ nuamente favoreceu a colabo-: _

rejeitou tal alegação. Durante ração com os alemães. Suárez
I :'C-e-m-l-s-as-·-G-ra-v-a-t-a-s-,-P-ll-'a-m-eso julgamento, o juiz Ledoux respondeu que favoreceu a
I Meiasd�s melhores. pelos me

atuou virtualmente como pro- aproximação, "porém nem por I ncres preços s6 na CASA MIS
motor, enquanto os advogados isso deixava de ser francês", CILANEA _ RuoC. Mafra, 9.
de defesa e o promotor de fato resposta essa que provocou I ------------
permaneceram sentados. Essa grande hilaridade em toda a Vende ..se confortável

modalidade, segundo se presu- assistência. ca se. na

Avenida Mauro Ramos, 249,

o E S T A D O Condenado
Diário Vespertino
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rua João Pinto n.? 13
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Cr$
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Mõs Cr$
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Cr$
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Cr$

An«

Semestre
70,00
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25,00

Semestre
Trimestre

Anún('io� mediante contrato.

Os ortgtnais. mesmo não puhli
caãos, não serão rlevclvidos.

A direção não se responsahlliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Morreu Von Bergen
Zurách, 26 - A agência ale

mã D. N. B. informa que Von
Bergen, envíado especial do
govêrno do Reich, junto à
Santa Sé, desde 1919, faleceu
em Wiesbaden. Von Bergen,
que tinha 72 anos, regressou
à Alemanha em maio de 1943.
O correspondente, de Roma, de
"La Tribune de Genéve" anun
ciou que o govêrno alemão
afastou-o do Vaticano "por
que sua atividade se tornára
inadequada durante a visita
do cardeal Spellman, arcebis
po de Nova York, á Santa Sé".

José Victor Garcia
guarda-livros diplomado
encarrega·se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS
30 V· - !ii

".",..",... _ _,._.....,." _"

à morte diretor do

assim como outra, menor, 80

lado, n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional
do Comércio. IOv.;· J O

Casas e Terrenos
Vendo diversos casos e

terrenos, nesta capital e

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

V.IS

I CãsaseTerréilôS
Encarrego-me da venda,

Comissão módica.
A. L. Alves - Deodoro 35

V .• 15

Vende se, medindo 14 x 33

mts., na Avenida Mauro Ra-.

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

Avenida, n. 211 30v�lO
.......................0.

Vende ..se uTho a:a8r:-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n. 10.

V.36
._.,.._._ ,...,.._ .,.._- --- -

Vendem-se c��::
na rua Major Costa na 116s
Tratar na mesma, das 12 à.
16 horas. io v.' lO
--- � .

Gratifica-se

o
Paris, 26 - (De Georges

Grigg, correspondente da "Uni
ted Press") - Suarez, diretor
do jornal "Aujourd'Huí ", foi
condenado à morte pelo Tribu
nal Especial, acusado de trai
ção e de manter contacto com

o inimigo. Com êsse caso da
condenação de Suarez, que
também é proprietário do
"Parts-Soír ", jornal que foi
controlado pelos alemães, 1111-

ela-se uma série de julgamen
tos espetaculares contra

peS-1soas acusadas de suposta cola
boração. Ao caso de Suarez se

guir-se-á o julgamento do russo

I branco Boris Theorossienko,

I
acusado de atuar como delator

Iao serviço da Gestapo. O julga
mento mais sensacional da se-

mana será contra os supostos
assassinos do ex-Ministro do
Interior, Georges Mandel, que

•

ocorreu na primavera passada
em Versalhes. O julgamento
será presidido pelo primeiro
ex-presidente da Côrte de Jus
tiça de ParIs, François Paillet,
de 7l anos de idade, o qual foi
chamado especialmente à capi
tal com êsse propósito. Duran-
te f)0 minutos de dramática dis-
cussão com o juiz Ledoux, Sua-

------ aa__=mt I_..

rez gritou veementemente:
"Não mantive contacto com os

alemães ", dizendo que seus ar

tigos de colaboração nos "Pa-
rís-Soir " e "Aujourri'Huí " Ieram escritos apenas com o

fim de "salvar a França de um

Idestino peior " _ A sala do 'I'ri-
bunal estava repleta de gente.
O advogado de Suárez decla
rou que o Tribunal era incom-
petente, baseando-se no tato

Ide que a França não estava em

guerra contra a Alemanha du-

...,......,....._._._....._.w...",...._.......................... � _

com dez cruzeiros a pessôa
que achou, na semana paSS8Qa,
duas chaves numa argol a , sen

do uma delas tipo Yale, n.200,
as Jntregar nesta Redação.

Compra-se at�r$or
30.000,00, nas proximidades do
centro, 1 casa que tenha. pejo
menos, 3 quartos e quintal. Car
tas a esta Redação, para. Arau
jo. 10v 5

��tsalJq/� Rua João Pinto, D. 25
� � e, (Em frente �o Tes�uro do_Estado)
�

.

,�� Flonenõpoüs
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- ,cr.a Telefone 1448
RnRTOnD PRTOLDGICRS SANTA CArARINA

Dr. H. S. S_ Medina Farm. Nunal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avíla

Procura vOlocação
Moço, com conhecimentos e

prática de escritório, oferece
seus serviços ao comércio desta
capital. Ordenado módico. Car
tas, por obsequio, a R. G. P.,
nesta redação. V .4

Exames Anátomo. patológicos.
Diagn6stico precoce da gravidez.
Sôro- diagnósticos
Hematologia
C�prologia .

Bacteriologia
Autovacinos.
Uf trc rrilcroscopio.
Química sanguínea.
Análises de ur-íno ,

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schrck .

Análises químicas de: Farinhas. bebidas. café, mel, águas potd
veis e para uaoe Induateío.ís (fecularias, ce r ve j o r i oa],

Centro Acadêmico 11 de Fevereiro

Eleição da Rainha
Estudantes

dos
de 1945

Voto na srita.:

Aluna do .

Sapateiros
Precisam-ue oficiais e meios
oficiais. Trator com Peluso,
ruo General Bittencourt, 83.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMÁCIA

I•• Coaaelbeiro Mafra. .. e 5 - FONE I.U2
Eatre,a a domic:íIi.

Datilografa EImportante companhia, preci mpregado
sa com urgência, de duas com I Jovem complementarista,
pratica de escrirório. Cartas à com prática de dactilogra
IMPORTANTE COMPANHIA fia, oferece seus serviços
caixa postal n. 238. nesta. onde for preciso. Informa·

Sv-2 çé5es na redação do «Estado·.

Sociedade Catarinense de
AVicultura

Assembléia Geral
Extraordinaria

De acôrdo com a resolução
da Diretoria, tenho o gra to pra
zer de convidar todos os coo

sócios para a sessão de Assem
bléia Geral Extraordinária. a

realizar-se DO próximo domingo,
'oio Gualberto da Silva dia 29 do corrente, às 10 horas

Laura Silva e . Alice Auroro da Silva. da manhã, afim de serem dis
convidam 09 parentes e amigos de seu tribuidos os prêmios conferidos

inesquecível irmão JOÃO GUALBERTO na XV" Exposição Avícola, há
DA SILVA, para assistirem à missa que pouco encerrada.

mandam rezar, pelo descanso de suo alma, dia 30 do Florían6polis, 24 de outubro

corrente, segunda·feira, às 7,15 horas, na Igreja de São de 1944.

Francisco. Antecipadamente agradecem a todos que FREDERICO DI BERNARDI

comparecerem a êsse ato de piedade cristã. l° secretário.

Missa
A

mesde sexto

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nOSSA scbre-loje, a expcsi
ção de

S�DAS, com ricos e modernos padrões,
LAS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém·chegados das melheres fábrica s
do país. ;.tiÍ"';;'�"''''�''''''óI�<i.i.,;�l!.�'�""'1>":

r
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HO]

ela. DE REVISTas ·E vaRIEDaDES

lusic-Hali tar's Sbow
O· melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão,

... ATRACÕES INTE ACIONAIS --

DORYANS SISTERS - Bailarinos o cohro ta s . ROCAMBOLE - GRANDE ILUSIONISTA. MISTER BROMI, - MÚSICo EXCÊNTRICO E CÔMICO
HUMORÍSTICO - NAJA KASSEL - soprano internacional. MISTER OUVER - TRANSFORMISTA AMERICANO

- ZttK E BIlBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS.

Es tão já à venda os ingressos para 4 récitas - Cr$ 24,00

r-:------:-IIO santo do dia E:-�' "Notícias I

IVlda Soclal:i s, Prumêneío, Bispo I - --- i
,

j Lemos sôbre êste santo, em t

"�����RSARIOS ••M.M.IC.ItI•••_•••
antigos escrttos o seguinte:

I
-- ......

Frumêucio e Edésio era.m dois O Diário Ofici.al do Estod.o, do
Hoje decorre a data natalícia bl

da sra. Erna· Schumann Pereira. irmãos orrãos dos quais cuida- dia 25 d.o exp,:-ante. pu lC�U o

.' ,. decreto-leI relatlvo ao Euncicno
va IUU tio, de 110111e Merópio, mento das sociedades de caça e

A sr Ito- Nilsa Santana, resiclen- homem respeitável por seu sa- tiro.
te na Laguna. faz anos hoje. ber e sua virtude. Estudos le-

o ESTADO Esportivo I MACHADO & C1A.
o São Cristóvão está interessado Ag�ncias e Representações em Geral

no concurso dos goleiros Gilda e
I Matriz; Florianópolis

Breno, do Fluminense. I Rua João Pinto. n. 5
-- 03 selecionados do R. G. do Caixa Postal. 37

Sul e do Paraná concordaram em I Filial; Cresciúma
que Mario Viana arbitre as duas Rua Floriano Peixoto, sln (EdU.
partidas. em P. Alegre. Está falo Próprio). Telegramas; ·PRIMUS·
tondo. apenas. que a indicação Agentes nos principaa municipio.
seja confirmada pela C.B.D,' do Estado

- O Vasco treinou. Venceram os

titulares pela contagem de 6 a 3.
A única modificação na equipe
vascaina foi a atuação de Dino
como centro-médio.

-- O Fluminense fez uma repre·
serrtcçfío contra o ju iz Durval Co l-

'.' ... ... deira, pedindo a exclusão do mes'lO Interventor Federal, sr. mo.

I N
'

R
-- Os sócios do Vasco pretendem(1'. i ereu . an1os, recebeu do dar um «bicho» de 25 mil cruzei,

Ministro da Agricultura, SI'. dr. ros o cada jogador vascaino. caso

Apolônio Sales, o sp.guinte te- vençam o Flamengo no' próximo
legrama: "Trnho O prazer de domingo. Já foi arrecadada a apre,

ciável sorno. de 200 mil cruzeiros.comunicar ao eminente amigo _ O Flamengo taml:ém treinou.
que devo chegar aí, em visita Venceram os titulares por 4 a 2.
a êsse próspero Estado e seu _. Foi antecipado para amanhã à

operoso govêrrio, 110 próximo ta ·de o jôgo entre o Bc.bfogo e

Américadia primeiro de novembro, - - - - - - - - - - - - - - - - - --

quarta-feira, viajando no avião ,

da Cornpauh ia "Cruzeiro do 1

Sul", procedente de Pôrto Ale-1jgre, dêsse modo satisfazendo
um meu velho desêjo e cum-Í.
prindo uma antiga promessa. •

Cordiais saudações. (a.) Apo
lônio Sales, Ministro da Agri�
cultura". .

rc,

Atencão!
..

Acaba de ser c-riarlo no Esta

do elo Rio um serviço médico
.ociat ccrn Ol.jl'tivo amplo, v1-
sande a reeducação e recupe
'acão Iunci oual dos mutilados
e alejados. A frente dêsse ser

vico está o dr. José Londres,
caJ)itão de corveta, médico da
s rrnada. ortopedista com curse'

de conhecidos institutos de 01'

�opedia ela Amér'ica
'

do Norte e

ela Europa E' membro de -várías
sociedades cientff'icus do Bra
sil e do estramgeiro.

Nesta data ocorre o aniversário
da sra. Adalgícia Gondin.

'aram a Merópio para o Orien
! e. Fez-se acompanhar por seus
sobrinhos. Ao chegarem a

Etiópia foram atacados pelos
habitantes e trucidados a tri

pulação e todos os viajantes
.lo navio, com excepção dos
dois irmãos, que foram leva
dos a presença do rei. l�ste fi
rou encantado pela tormosnrn
Jos dois jovens e destinou-os

para o serviço da corte. Em

pouco tampo distinguiram-se
de tal forma que foram nomea

dos para postos de grande res

ponsabilidade, sendo que a

F'rumêncio coube a dignidade Completou, dia 10, o primei-
de tesoureiro e governador do ro ano de atividades, a rádio

reino. Êles aproveitaram os
"missora "União". que funcio-
na na cidade de Porto União.

seus cargos para ensinar ao
'!; uma emissora devidamente

rei e ao povo os elementos da
fé cristã. Volvidos muitos anos, "egistada na Diretoria Geral

o rei, sem já ser cristão, per-
dos Correios e 'I'elégrafos, tem

mrtíu aos dois irmãos a volta ) prefixo ZYD-3 e suas insta-

tacões não produzem dístúr
para sua pátria. Foram, Fru-
mêncio dirigiu-se para Alexan- .oíos na faixa em que trabalha.

dria para conferenciar com o ,;, 'I' *

grande bispo Atanásio. Êste O nosso confrade "O Comér-
convocou uma reunião de biâ- cio", de Porto União, anuncia
pos, na qual ficou resolvido que a circulação da "Folha do
que F'rumêncio voltasse para a c'ovo", que se editava na rnes

Etiópia para completar a con- ma cidade, foi definitivamen
versão daquele povo. Para isto te suspensa. Êsse órgão de ím
foi ordenado sacerdote 'e sa- prensa "barriga-verde" foi Iun
grado bispo. A recepção da dado, em J.937, pelo dr. Braz
parte da côrte não podia ser Limongi, já falecido. O seu

melhor. Todos receberam o subtituto, sr. Orestes Munhoz,
batismo, e o povo seguiu o a braços com insuperáveis di
exemplo dos grandes. Vendo ficuldades financeiras, f o i
confirmada sua obra, o zelo obrigado a suspender a sua

pelas almas levou o santo bis-
.

publicação.
po para os países vizinhos, on
de veiu a falecer em

.

idade

Faz anos hoje o jovem Luiz Hen
rique de Dirriz .

Transcorre hoje o aniversário do
sra. Jocelino Lentz Teive.

Festeja hoje seri aniversário a

rnenina Valtrudes Alves.

Hoje faz anos o menino
Guedes da Fonseca.

Gil

Noivados:
Com a gentil srita. Liene, filho

do sr. Vasco Gondin. conceituado
representante comercial, contratou
casamento o sr. Arnaldo Rénz.

,Comunhão
No p r óv irn o domingo, na matriz

de Br-usqua.: a menina Maria Do
lores Kormann. filha do sr. Joa
quim José Kormann. gerente do
'Cortume Brusquense'. fará sua pri
meira comunhão. Seus genitores
em regozijo, oferecerão aos paren·
tes e diversos convidados, uma

mesa de finos doces. na séde do
PC. A. Carlos Renaux", naquela
cidade.

Na Academia
de Comércio

Hoje. às', horas. numa das
Salas de Academia de Comércio.
funcionando no prédio do Depor.
tomento de Educação. na Avenida
Hercílio Luz. o ar, Ten. Aviador
Oscar A. de Sousa fará uma con

ferência sôbre Aviação. como per
te do programa elaborada para OE:

testejos comemorativos da "Sema
na da Asa", que pr-ossequem. com
brilhan t isrno , em todo o país.

o PRECEITO DO DIA
Do ponto de contaminação. os

micróbios da sífilis (treponenlas}
passam ao sangue que os leva a

todos os recantos do organismc.
SNES.

avançada.

Compraé na CASA MISCE
LANEA é S sber ecónomizar ..

Diversões
RAMOSALVARO . I Hoje finalmente estréiia, no Cin e

.,
Ritz, a tão ansiosamente esperada
Cio. Music-Hall Stcrs Show. que
promete horas de alegre e original
,passatempo ao nosso público. gra
.

ças aos artistas de fama que inte
gram o «cast» dê sse conjunto in'
ternacional. Subirá à cena a peça
em 2 atos «No País das Maravi.
lhas». com interessnntes trabalhos
a cargo dos artistas: Rocambole.
que trará em constante hilarieda
de a platéia; Dorians Sisters, o

grande conjunto europeu de bai
lados; Mago Kassel, cantora de voz

de veludo; Mr. Brony. humorista e

mú,ico exótico; Mr. Oliver. o sur- Apodreceram no Cais do
preendente transformista; «Zeck>', I Porto do Rio de Janeiro onde
o «Rin·tin·tin» brasile:ro, com I f I

.

'
.

suas incríveis habilidades. etc. I
oram (elxaclos ]lelos seus 1111-

• portadores, 60 mil quilos de
Continuam à venda [durante o batatas, conforme informou o

dia) ce ingressos "numerados. I ('omandan te naval do ('ais.

Amanhã se representará a peça I .;.':

"Mistél"Íos da Música". I Deverão chegar ao Rio ain-
*

'

da êste mês, 1.500 toneladas de
carne argentina congelada.
:i\lais tarde, parceladamente,
chegarão 3.500 toneladas,

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles. 18

Domingo, havará "matinée" es

pecial para a petizada da ;:idade,
a quem o Macaco Boby apresen
tará t\S "UaS sauqaçõall.

Part.\ OS SÓcios
da A. B. I.
Rio, 26 (E.) - A 11 de no

vembro próximo a diretoria da

Asso(�iação Brasilêira de> Im

prensa inaugurará, na sala de
estar da Casa do Jornalista,
11111 outro restaurante, incluin
do serviço de lunch e café. As
sim, o sócio escolherá o local

qu€! preferir para a sua refei

ção, faze,ndo-a ou no restau
rante do 12°. andaI', que já tem

Ullla média de frequência de
150 sócios por dia, ou nO ponto
acima inrticado· Atendendo a

silitação dos próprios jorna
listas, o novo restaurante será
priva.tivo àos sócios da A. B. L

3

dia daEstréia

,,�.�\�,
REnnER

� A

SE PIlEV//)EftTf E ECOffO!1/CO, Ert-
,

(OI1[f!/)AftOO, JA, PAPA FESTEJAR

AS GI<A/lDES bATAS, os ArAI1ADO.S
ART/60S !ttnnER· A(,f:NCIA

lladre MiquatiKko, 23
Ealxos do Oire 110)(

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti.
das) de

MáqUinas de escrever.
de calcular. de costura.

registradoras. etc.
Juntamente com a "Oficina
Electro-Radio E N A L D A.u

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!

Dr. Guerreiro da
Fonseca

A' procura do
herdeiro

MÉDICO Rio, 26 (E.2 - A Dêlegacia
ele Defraudaoões e Falsifica
ções solicitou às autoridades
de São Paulo a descoberta do
paradeiro de Manuel Dias Fí�
lho, com 35 anos, que há 20
anos se acha ausente desta ca

pital e, ao que consta, traha
lhando em Bata:tais, naquele
Estado. Manuel Dias é herdei
rô de vários milhões de cruzei
ros, deixadeJs por seus pais,
Bernardino Moreira da Silva e
l<-'ilismina Dias da Silva. O pro
cnrado teve uma irmã de nome

Andreza, fa�eQida há vári
anos, tendo residido em Bat
tais.

Reinicier
á a.' clínica ezn

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali
zação sob!e MOLÉSTIAS do
CORAÇAO e dos VASOS]

LOJA DAS CASEMIRAS
O mais completo estoque de

brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a :preços
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra, 8�A.

30 Y.-3
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CASA
mudou-se para

(AO LADO

�------------�.�

A

lYJlSCELANEA
rua Conselheiro, Mafra, 9
C A SA I/OSCAR LIMA·t)

a

DA

Dia 3U de outubro, às '20,30

horas, Concêr t.o de viollno peja

notável artista Ilse Dossow, sob

o patrocínio do «Lira') e da «S0-
o

cieJade de Cultura Musical ».

Ingressos à venda na Joalheria

Mor it.z.'

Monstruosos processos nazís
Q. G. do 1 Exército Americano 26 (U. P.) - De acôrdo

com informações de oficiais alemães aprisionados, alguns de
a lta graduação, as famílias dos oficiais germânicos .relaciona
dos com a revolta de agôsto passado foram fuzilados até o úl
timo membro, Um amigo pessoal do coronel Witzleben, que
era um dos cabeças da rebelião, disse que, depois da execução
de Witzleben, tôdas as cartas dirigidas à sua família eram de
volvidas com os dizeres "direção desconhecida". Disse o mes

mo oficial que o que mantém à maioria dos oficiais alemães
em seus postos é só o temor, não por suas vidas, mas pelas re

presálias contra suas famílias.
,,_-.-.. -.-_- -_- - _-•...•-_-.-_ - -.- _-.-.-.-_-_- _....

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmeeêutíoo NILO LAUS .

Boje • amaJIhA Itfld • .lIa preferi"

<OAh! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe-

•

dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos síquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possíveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.

Frequentemente cometemos abusos na nos-

�s�
làsD(-Pilu

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S,

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

Iestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

o VIdro grande de Pilulos De Wítt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

HOJE

__ ...clO..... Ntl'au.cetr.. - HomeopaUaa - rerra.artu

......._ . _ata"-"!::r::.:rr::---reee1túr1...._ Leilão 1 �OV� tOC_ha de I As ocurrências

CÃRTAZES��ÕÕ-r>iÃ m:O�i�93��;�ç�;eir:éJ:�ó�� '�;;;;;l:'�V�;"�i;,;lg; al�:n�,�t�!,lt� nr. P.) - o râ-

rua' Tiradentes, �. 11,�erá ven- guris det�lhe� so�re a n�y� to-I �io de Roma informou que foi

dido em leilão o seguinte: 1 ch� de smallzaça? _ malltl�a, fechado,. pO,r ordem elo al�o.�o
mesa quadrada, balcão, crista- pala uso e� C�ndlç?eS de tem- mando ItalIano, para a Sicfl ia,
leira cadeira estufada em cou _I po �esfavC1ravels, que es.ta sen- a sede do movimento separa-v

1'0, de superior madeira (im-
dO ,íabncad.a pela "Brittsh .G�· tista. siciliano ..0 rádio .romano

A's 7,30 horas: búia), mesa de centro, poltro- nel,�l Eletnc Comp�ny
_, -,11111-! explicou que tinham SIdo des-

Gable, Loretta Young e Jack Oakíe, no filme extraído nas estufadas vidros armá- ted O �parelho fOI aplov�do, cobertas provas de que o mo-

das páginas da célebre novela de Jack London. i rio para livro�, guard�-roupa pelo Almirante, para emprego i \;im�nt� estava tom�ndo not�-
O grl'to das selvas !com espêlho, penteadeira, ca- �rr: .nayI?S ,m�rcantes, e, pelo 1'\ el incremento, mediante a di-

mas de solteiro, mesas de ca-
Ministério ue 1 ransportes de I fusão de boletins e outras pro-

OLIMPIADA MILITAR (Nac. Coop,) beceíra, porta-chapéus, porta- Guerra" para uso nos barcos i pagandas contra o Estado íta-

A VOZ DO MUNDO (Atualidades) bibelots, cama de casal, mesa �alvas�vId"s, A tocha funciona liano e procurando espalhar a

Preços Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00 <Irnp. 10 anos» elástica, guarda-comida, guar- :Impecave:m�nte em qualquer ?issenção entre a população dài
da-roupa sem espêlho, prate-j terpo e e fel�a de, �ço moXIda llha. 1
leiras, sanefas com reposteiro, I

ve

� Possu.e dISpOSItIVO eS12ecral '

cadeiras amarelas tapete de qu � permlt� a. manute,nçao de �'

sala, superior relóg'io de pare-]
contacto Eletl�lCO �a. lâmpada,

de congoleum quadros lus- mesm� na ev entué:t,lIda�e de

tr� com 4 O'lotos jarra's lou-
esta VII' a af�ouxar devido a�s

cas' copos t�cas porta-t�alha brusc?s. mOVllTIent�s a que fi

máquina de mão' para costura: ca" sujeito um ?aVlO em mar

rádio de 6 valvulas bicicleta agitado. Embora a tocha te

para rapaz (tamanho 24) pa-
nha apenas onze polegadas ,de

. ,

' comprimento, fornece um Ja-nelas, e muitas miudezas, t d 1 b t t f' t dio e uz as an e 01' e, IS-

pondo, para êsse fim, de um

refletor de vasto diâmetro, do-

O "I·d 01-·
tado de um aparelho especial

r. li CI es IVelra de focalização. Adaptado à to-
cha, acha-se um manipulador
Morse.
Embora no momento sua

produção seja toda destinada
aos serviços de guerra, êsse no

vo aparelho será, em tempo de

6a.feira HOJE

Clark

CINE

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

U1tíma Exibição, a Pedido
Robert Newcen, Deberah Kerr e Ernlyn Willlans no grandioso

filme extraido do célebre romance do A. J. Cr orun
.A Família Brodie:

O castelo do homem sem alma
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x83 (Nac.) Coop.)

ESTALEIRO MAGICO (Desenho)
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 Imp. 18 anos

Ano Miller,

DOMINGO, SIMULTANEAMENTE NO ODEON
E IMPERIAL

Jerry Co lonnaBe tty Hughes , Johnnie Johnston,
e Vera Vague, em:

Músic'a da vítéria

Cirurgião-Dentista
Rua Vítor Meireles, 28

Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

ltfUIBDEM
",--�---A-G-rande Exposiçã6-sôbre-Arquifetura Brasileira,
�

ar-tiça e moderna, a partir do dia 3 a 10 de
novembro. na séde do INSTITUTO ,ti

BRASIL ESTADOS UNIDOS
.""'Z=>� -

_ ." ,

paz, valiosa peça para. o equi
pamento de segurança da na

vegação mercante,
"

/
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INDICADOR MÉ,DICO
DR. SETTE GUSMÃO

CHr;FE nos SERVIÇOS DJD TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE 1<: DO
HOSPITAL "NEH�U RAMlOS",

, -so de nperfoeiçoar;;ento n� Hospitnl �?o Luiz_ Gonzaga, de S�o Paulo - Ex-esta.Co/,'IO do Inst ituto Cle�nECnLe Ferf-eír-a". de Suo Paulo - Ex-médico interno doj(I'U Sa na tór ío de Santos, em Campos do Jordão.

Jf"IC,\ GEH,\J, - DIAGNóSTICO pmWOCI,; h TRNl'A:\'lEN'L'O ESPECli\LIZADOC,· DAS DOENÇAS DO A]'ARf::LHO UESl'iRATóRIO
•

CONSULTAS: Diàl'iamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóIUO: Rua \�itor Meireles 18,

R.rDSID�NCJA: Rua Esteves .JÚnior, 135 - Te!. 742.
' .

tDlplO1D'i(10 pela Faculdade Nac. de Me<tlclna da Universidade do Brastl)
u_mterno do Servtço de Cllnlca Médica do Profes90r Osvaldo Olh·elra. médico do

Departamento de Saüde
IJI,ISICJ\ lIftlllVA - Mol6stlas interJlas de .dultos e criança-. CONSUIll'ORIO

• K(j)HJJlItN�;II\: 1103 Felipe SclunJdt n. 38 - Te" 812. CONSULTAS _ Dfts 1ft àJt 18.
_.-

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANT1.

r.Bpeclltlist.a. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, da. S à. II.

Ruo Vitor MeirelEI. 24. F -rie 1447

MARIO

DR.

Nova York - (Inter-Ameri
cana) - A opinião do "Wall
Street Journal: sôbre a restau

ração econômica no após-guer
ra póde ser resumida da se

guinte maneira: "Está come

çando a ser compreendido, es

peramos, que a restauração
econômica de após-guerra dos

povos empobrecidos pela guer
ra dependerá, numa parte con

síderavel, da sua propría von

tade e dos seus esforcas em se

auxiliarem e não apenas do

que o govêrno e o povo dos Es
tados Unidos possam fazer.
Por exemplo, a redução das
barreiras ao comércio interna

cional, começa-se a compreen
[der, terá de ser efetuada em

muitos lugares e não exclusi
vamente nas alfandegas norte
americanas. Isto, segundo as

Hospital notícias da imprensa, nosso

iDepartamento ele Estado está

[apontando onde é mais conve-
1.44';

!'niente
ser executado. Desta

maneira é justo esperar que
os povos e seus estadistas ca

lda vez mais compreendam que
!
a cooperação internacional tal
vez não seja amplamente re

conhecida como tal- é o equi
líbrio do orçamento interna
cional de cada nação. De ou-

tra maneira nem uma nação,
)u o mundo comercial em ge
ral pode conquistar um volu-
me' duradoiro de comércio ou

3stabilidade nas operações de

cambio".
..._.........---_-...-.

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

WENDHAUSEN

'-00. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
"0' I::lt'rvlçol! de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

(.'O�HtJJ.'I'()HIO: Rua Nunes Machado, 'j (Edificio S, Francisco', lou"
Consultas das 10 Ali I:.! c das 14 as 15 horas

li ESlDENCIA: Hua Marecha I Guilherme, 5. Fone 783
C[,lNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGA1VTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Slfib3 do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENrTAts OE
.AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VEH.MELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

(AUSENTE)
.----------------------- ------- --------__-----

DR. SAVAS LACERDA

Restauração
,.. ...

ecenomice

Stancl.r.

ÓLEO
GUDNI8Diill

Clíníca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nartz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO�SlJLT6RIO - Felipe Schmírit, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

apresenta
IIA Novela da Música/J

DR. ROLDÃO CONSONI Garganta
Irritada

Um programa que encerra beleza, ternura e emoções,
através de histórias que a própria música inspirou.
Ouça as mais lindas melodias populares, nesta român
tica apresentação do Óleo Guanabara - um produto
que em seu lar nunca deve faltar. Super-refinado por
um processo especial, que elimina o excesso de calorias
do amendoim, o Óleo Guanabara é puro, fino e d.
fácil digestão. Uma delícia ao paladar.

CIRU1WIA GERAL - ALTA CmURGIA - MOLÉSTIAS DE SE'NHORAS - PAUTOIi
«'ormado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde to,

Ass!st"Jlt.e por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto,
CirU.l'I�ia do est ôrnag'o e vias bhliares, íntestínos delgado e grosso, t.lróide, rins.

""Ó,Ultll, bpxi,ga.
ü

tero, ovárros e trompas. varicoceie, hidrocete, varizes e hér-nia....
CONSULTAS:

(!as 2 ãs 5 horas. à Rua Felipe Schrnídt., 2·1 (altos da Casa Paratsc) . Te!. 1.598.
RESIDl!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Eapecíalista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMúNJA) - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
M�djco elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso * Aperfe1eoamento e Longa Prãtíca no RIo de Janeiro

OOl'l8UllI'4!1 - Pela mubA: diariamente Clu lO,30à.12 h" à tarde ezceptoao.
.ab.a.. , d.. 111,30 la 18 hor.& - CONSULTÓRIO: .RlUI Joio Pinto .. 7, Il0l>1"1140 -

I'one: 1.4411 - B.etotd�ne1a: Ru. Prestdent. Couttnbo. ,..

._-- --------------------:--=-=-=

Dr. LAURO BAURAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. CJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Untnl'sldade de Genebra

Com prãtlca noa hospitais eure�
Ollnlea m6dlca em pra.). pediatrIa, doeu·
lU do Ii.tema nervoso. aparelho gen1to

urtolrlo do homem • da mulher
......te. Tknlco: DR. PAULO TAVARES
Ouno de Rad1oIogla Cllnlca com o dr.

Manoel d� Abreu Campanarlo (Silo Pau
tO�, ESpeclilll:tadO em Higiene e saüde
P.llbUca, pela Uniyer&tdade do Rio de Ja,

lIelro. - Gabinete de Ralo X - Electr<>

ear4101'l'atla cll.n.lca - Metabollinno biI'

.. I - Sondagem Duodenal - Gabinete
4. n.toterapla - Laboratório de micro.

copia e anAlise cllnlca. - RUA Fernando
IúIchado. 8. Fone 1.l9l!. - J'Ior1anópoU••

DR. REMIGIO
(�I..tNICA .:eDICA

MOlk,lu ínternas, de senhora. • Crt·

0911' em Gti'al. CONSULTORIO: Rua

I'el1pe Scbmldt _ Ed1f!clo Améli!! Neto.

rone 1592, 9 a. 12 : 14 la 17 horta. R!l-

IIDtNCU.: J Largo Benjamin
Conatante, 3

Dr. Newton d'Avlla
Oparaçõ•• -- Via. Urinarias -- Doen
irQ.· dOI inteltino8, réto e anui
-. Hemorroidal. Tratamento do

colite am.hiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Con.ult: Vitor Meirelea, as,

Atanc:la diariamente b. 11.30 h•.• ,

à tQrde. da. 16 la. em. diante
Reaid: Vidal Ramo., 66.

Fone 1067

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ch-....,. • OrtoptMlfa. Clbllca li OI........
_
tio k'r... P.rto. • cJoeaçu 4e "ÜOl'''.

OONStrLTÓRIO: R. J000 Pinto 7 Diá·
f_.en� du 111 .. 17 hor... RESmeN·
CU; .�t,. �"'"'. If. ,®. '1'1.

EapeclaUsta em Doen� de 'Senho
rIU! - Vias Urtnârtas.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medlclna de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico. das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovãríos .

trompas, etc.).
Cura rad íeal das inflamações doe

anexos (OvArios. trompas), sem ope

ração). TraTamento de todos os dís

türbíos da menstruação e da esterür

dacle.
Tratamento moderno da nlenorra

!fia al(uda e crõníca, em ambos os

fll'XOS. por processos moder-nos sob

conrrõle endoscóplco - Uretrosoopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 lU 12

horas e das 2 as li.
Consultôrto - Rua Tlradente, 14

Fone: 1.663.
Re9id�ncla

(Sobrado).
Rua Tlradentea 7

DR. AUIrnLIO ROTOLO
Médico - tilulião - ParteirG

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
DiagnÓ3tico precoce da tuberculost
pulmonar, úlceras gástriCas e duo
'limais, câncer do estômago, afe
ções das viu biliares, rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificiai
:.Iara o tratamento da Tuberculost
Pulmonar - Tratamentos moder

nos e efil'azes desta moléstia
Completo gabinete de EJetricidadf
médica: Ondas curtas e ultra-cur
'as, Raios Infra-Vermelhos e Raie�
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, ,

esquina Felipe Schmidt
Ou , à. 12 hrs., e das 14 .. 17 brt

TeletoQe J,471

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que K'

respiram desínflammam logo as

membranas irritadas.
Ouca liA NOVElA DA MÚSICA", todas

as '305. e 60S. fel ras, às 21 :30 hs., na:

RÁDIO CLUB PARANAENSE
Às 205. e 50S. feiras, às 21 hs., na:

4gente da Gestapo
Paris - Por via rádio-tele

gráfica (Interaliado): - Um

agente da Gestapo, Karl Del- .

va, acaba dê ser preso em Pa-
THE LONDON & LANHAl'HlRE INSUBANC18

rís. Êsse indivíduo era espe- THE LONDON ASSURANCE

�ia��ente �ncarregado. pela SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'"
polícia alema de descobrir a COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES-
pista dos membros da Rcsis- .

Representante: L. ALMEIDA
tência. O citado membro da

Rua VidaI Ralll_. 1.
Gestapo foi preso por pátrio- I

tas franceses, quando procura
va escapar, fingindo ser com

oatente francês perdido de sua

ruamíçâo quando da luta tra-

v��:..::!:..��;_!:_.��.:!:..........-w I,_.

.•
-

.

NOVOS e I

c�!!���1
VEN8E

RÁDIO DIFUSORA PORTOALEGRENSE

•

Idi(l)mCls por
tuguês. espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia. Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade';' Rádio, Máquinas, Mo
tores, HidráulicQ., Alvenaria, Agri'
�ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário.; etc. etc.

'Não ha necessidade, mi.
nha Senhora. de cada mês
ler séte dias de sua vida sub
traidos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra s6fre. deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher . .,Regulador, Iônico,
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe lará recupera,
anos de vida. .

t;'f'*�;- '{'"
�.o): .••�:'_�I\�.�., "';tl..;. •• _.I ...·.nl� .. l'�:��' t··' •

I ��r:u.lq�,��!�!!ad!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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are ir '$ W wC T" r c t· "', TroO -JiII .? Deli -rg ·u

C'· N t I
A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20,

.:.' 'asa' a a
receber formidavel scrtlmer to de sedu, ii preços
nais a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as

Festas de fim de ano I

acaba de
excepcie
prcximas

"'"'-- ____zz:s
_

Ao sul de Metz iC�i��,o-R.ei . "
,

:-
Londres 26 (U P) _ In- i

.

�() j)IOXJ1]lO domingo, lila, lU do falecimentos
'A .

. .

_ ('orrenk, celebrar-so-á na Cau'tiral, .

forma a agencia alema DNB Melrupolihmà �;. Icsl ividudr- '1,. Cris- Apos longa enfel'�nldade, faleceu.
Se V. S. sofre de aturdimento que o Terceiro exército norte- ro-Rr-i. .'\0 i nicin rI:! :\fISS:1 d.IS on;er:'" no �aspltal C.entral do

,r 1 C," .. '
"

8 J
'

I Exercito. no RIO de JaneIro o snr.
amencano esta concentrando I

.rrançus, as ( 101'<lS, ser I )('11[;1 a Ld d" - J . 'C I
A

, nova Bandeira da "Crllz;d,) l:l1C'a,- gene:o de rvrsoo oo q u rrn n�a.poderosas forças norte e sul de rlst lcu In í'a nt il " I "I 1 I cont
í

de Albuquerque Belo, Eilho
-.

,
" r, (a ,;) Cf 1'1 qlle d b' d'Metz. Ao que dIZ a DNB, os estú ao encargo das Inl1,iziilll:ls 'ln

o rlga arro do mesmo
-,

nome,

3S instruções da sua bula. Parmint alemães estão esperando, a Imaculuda COIllTIÇÚU. AtendclIl1d () q,;,e, 1'0 G�err? do Paro�uOl. or-em-

qualquer momento nova ofen- conviu- da Comissâo til' Cl'iall,':I�. Jnlzo� .0 rdrImpelro. batdo}hooE dedVo.r' ir-ão p rrnn inf'ar 1 I
untanos a o t r-io , este sto o.

siva naquela area tendo como
' er i ct r t t r t r e y �o cnc a o, Os

O G 1 B 1
.

I
, L' ','

'
"

exm[)�. srs, dr, Xcrêu Ihl,lll,JS, dlgp,().
enero e o. era rnu

í

to re a

ObJe�IVO O distrito do Sane. Jntcr vcntor Federal. e sua cxma.
clonado nesta ccp it o l , onde c.hegou

• .• senhora, Desembargador }[edeiI'0s em 1916. comandando o 5 R, r.

Camisas, Gravatas, Pijames Filhu, Presidente do Tribunal dl'
Passando para a Reserva Rernu-

Meias das melhores, pelos me- Apelação ; dr, Ivo rl'Aqnino. S('- ne:ada, quando, no com.ando do
.. ,t:' I' T ti ]' I

- Bngada com sede na ctdude do
Dores preços s6 na CASA MIS- (,I e, .11'10 na . lIS Iça, ,,_.( ucaçao e

R' G d I id iSaúde: dr Artur Cosia Secret« rio 10 ran e, vo tau a reSl rr nesta
CILA NEA Ruo C. Mafra� d� Yi;çào: O,bras I�Óhli'c,;.s e A'�I:i-1 cidade. onde permaneceu por mui·

----------

' r-ulturu ; Prolessor Orlando Brasil tos �nos. .

I
Sccrr-tário da' Fazcn da: :.\Iai()r-A.\'i[l� O ,lustre morto era pOl dos se-

AVISO
. dor Carlos Alberto <l'r }t;;ltOS: Co-

r.hores João Belo. fiscal de
.

Cal".

mandn.nte da Base de Ftorianópo- s:,mo, Laura Belo, alt� funclo�á
lis; Major }Iúrío ele :.\Jel(J :\Iorais. r;o da Con�ulodo, Amerlca�o. deste
Comandante do 14 B. C,; Ten. C()� I Es�ad.o. major An Belo,", oficícl do

roncl Cantídio Hégis, Cumandani e
. Exe;:c.lto. e se.nhoras AlZIra �elo e

'da Fôrça Polirial, os quais se f:)-' Cecil ic Belo vVanderl�y, esposa do
\

l'ão aeOlllpa,n har de suas Exceleu-' dr. �. W<:nderley Juntar, advoç'llJo
.... ..._..... �___,. tíssimas espôsas; Capitão d(' Fl'aga-

no foro deste Estado.

lO. V 4 tn Plinio de Fonseca Cabral, Ca11i- -

tão dos ,f:'0rtos. e dr, A(l��rball Jb. Em .sua !'esidênci,a, na rua·Con·,
T -ddl-I' ')

I\lOS da Silva, A nml(' srra hento i) selheno Nfafra, 135. faleceu ontem ..

rucl a os pe os SI VICO as I J�OVO trollO para, ex.p'osição elo SS.! às 20,30 horas. o co�c.eitua�o co·

.
" _ SaCI'.allll'Il[O C os ca,ndelabros

]'(',;-1
merclante 61', TheodoclC Apostolo,

"
.

RIO, 26 (A. N,) _- O dIretor do SerVIço de Proteçao aos

I pectiyos: apad,rinha'riio () atol �.� de nacion,Tidade grega, porém há
IndlOS, elY1 declaraçoes a U1l1 verpertino sôbre a morte de um ,pessoas deyot::Is do SS, Sanamcnlu. vários anos residindo nesta cap;'
oficial e um sargento do exército norte-americanos e três bra- D_lll'anlc u lJençãoY' 1':1.1'6 a ]'('1l0,"<I·1 tal. ond� cO,ntava ';lurmero�os, ami
sileiros, no in t e r i o r do Amazonas fez ver que o fato 1'e-1 C}I\,J da ('�).J1sagl'açao da PHrúCJl.lia n I gos

O enterro salra �oJ,e as 13

lt d t ,'d d
.

" (Jrls.to-!{('I, s('gundo li pl'<l'Xe (' de-I horas, da casa mortuárla, para o
su ou e uma emell a e, pOIS que, pala penetrar no acam- !el']lliIlUçÕes da S'lllia Sé Cemitério Público.
pamento dos selvagens, antes deviam ser tomadas certas me-

'
" .

didas acauteladoras, pois que êsses índios são bravios, indoma
dos e jamais tiveram contacto com o Serviço. Aguarda o Dire
tor maiores detalhes da ocorrência e diz que tanto o Serviço
como o govêrno do Amazonas e o Consulado Americano em
Manáus estão tomando as necessárias providências para a des-
coberta dos campos. ,

Florianõpolis 27 de Qutubro de 1944
,

Lula-se denlro da Espanha I,
Londres, 27 (U. P.) - Notícias difundidas pela Transo

cean, com referência aos acontecimentos que se desenrolam
.na Espanha, revelam que vári� localidades estão sendo dispu
ta9as pela fôrç� armada e que muitas delas já mudaram de
maos uma porçao de vezes,

Madrí, 27 (U, P.) - O go- despacho de Madrí, indicam
vêrno do general Franco exer- que reina calma de Port-Bou
ce completo contrôle da situa- até Irum, excetuando-se ape
ção. Notícias da fronteira fran- nas alguns pontos isolados na
co espanhola, ainda segundo o Navarra e Catalunha,
-- IIE:.iiIÍiiÍ.-_-_�-�_-_·_-·-__-IiiiiiIiii_--·-Ifl"" _:_-�

o Banco do Distrito Federal 8.4.
p'n r t

í

cipo aos seus amigos e clientes a inau

guração da sua SUCURSAL de VITORIA
(Estado do Espírito Santo), cujas 0perações I

I
já forom i"iciuclus.

��������F�I�o�ri�a�n�ó�p�O�I���_.��2_0�-�1�O�-�19�4�4�'�������II
Patriotismo e moral elevados

, Rio, 27 (A, N.) - As cartas dos nossos expedicionários,
hldas elas, sem execepção, revelam o mais elevado teor de mo

ral e de patriotismo. Ainda agora o único médico baíano que
figura na FEB enviou ao diretor da Saúde Pública da Bahia Iuma carta com minuciosa descrição do que tem sido a ação do,
Corpo de Saúde de FEB, no front, mostrando como os médí-]
cos e enfermeiras são hábeis, corajosos e patriotas, rivalizando i
com ingleses e norte-americanos, Termina o doutor João José IBarbosa Silva sua carta com as seguintes palavras; "Muito
breve teremos a vitória",

.

I
�ASA MISC�l�ANEA. distr"l PARA ALIVIAR Ibuidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e DiSCaI - OS ZUMBIDOS
I

Rua C' Mafra. 9
.�

..
- .... - --.- -. -_ -------- E A DIFICU L-

Na Itália DADE DE
OUVIRRoma, 27 (U. P.) - Desmo

ronou tôda a resistência ale
mã na frente do Vale do PÓ,
onde combate o Oitavo Exér
cito. As últimas notícias, da
quele setor de luta italiano, di
zem que os anglo-canadenses
avançaram rapidamente pe
la via Emília, sendo iminente
agora a captura da cidade de
Forli. No setor do Quinto Exér
cito, porém, a resistência ale
mã é crescente; mas, a despei
to disso, as fôrças norte-ame
ricanas continuam o avanço
para Bolonha e CasteI San
Pietro.

catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos, As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta, Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sorrern de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

.......... ...- ..........._._-._-_-_...._-. LOJA DAS CASEMIRAS

RITZ Hoje, 6" feira,. Se V. S. desejar um corte de
às 19,45 horas Icasemira, linho ou tropical,

Co�ossal a?resentação �a. campa em côres firmes e belos pa
nhl';' Musíc-Hcll Sta.r s Shaw de, drõee procure a LOJ'a das Ca-V.(lrledades com a peça em 2 atos: .

'
.

NO PAÍS DAS MARAVILHAS semIras - Rua ConselheIro
Ordem do programa: Mafra. 8-A.

Ouverture pela orchestra Pirulito
2 Apresentação de ROCAMBOLE
3 ROCAMBOLE durante 45 minu·
tos desenvolve um fantástico pro.

grama de magia e humorismo.
INTERVALO

1 Ouverture pela Orchestra Pirulito
2 AS 4 DORIANS SISTERS. Fan

tástico número de bailadolS
acrobáticos

3 BRONL o homem dos 1 000 ins
trumentos

4 ZEKE. o cachorro prodigio
5 Mister OLIVER, o fen6meno da

transformação instantanea
6 MAIA KASSEL, a soprano inter

nacional
7 rRONI nas suas anedotas
8 AS 4 DORIANS SISTERES, com

seu numero magistral.
F I M

(!!DE

(

,lTIPO·

o dr. M. S. Cavalcanti
reassumiu sua clínic(i

L. D. Nacional
Hoje, às 17 horas. no Palácio do I'Govêrno. reunem· se os membros

do Diretoria Regional da Ijjga de
Defesa Nocional. -

_i _

i MAIS QPE UM
NOME, 11: UM
II.BOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRAT.....

VENTO DA'lc"OXY Hoje, 6', feira}
K às 7,30 horas.
Atualidades Tupi n, IS (DrB)
Noticiário Universal [Jornal

Randolph Scott e Glem Ford no

marovilhoso tecnicolor da
,
Columbia:

IMPERIO DA DESORDEM
Impróprio até 14 anos

?iago· úniQo Cr$ 2,00.

�-........_,._�---_._,. ----�

AI g' quartos e

U am-se �ala c�rnJ' Janela de
frente. entrada independente, óti
ma instalação sanitária, Rua Vic
tor Meirelles. 42. 10v.1

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTll1lGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


