
Em sensacional operação
ROMA, 30 (U.PII)--Numa operação qualificada de sensacional, as fôrças brasíleíras
do Quinto Exército ocuparam uma colina situada pouco ao léste do Monte Faete.
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iCivis piores que os próprios soldados
o burgomestre de Tilburg, nossa estação de energia elé

agora o -upada pelos aliados trtca e a US�Tha de gás. Nossas
esteve prrsioneíro em dois oficinas ferroviárias, que figu
campos de «oncentraçâo. QU�l1- ram entre as maiores da Ro
do êle se recusou a fornecer lauda, foram completamente
uos alemães trabalhadores para destruídas. Locomotivas e oti
a área de Haia, enviaram-no cinas de máquinas e outras
para Saint-:.vJic'hel, e, dali, para foram pelos ares sob as explo
o notório campo de Vugth. sões provocadas pelos alemães .
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Porguntarlo a êsse respeitável Muitas de nossas fábricas de

Ano XXX florianópol s- Terça-feira, 31 de Outubro de 1944 N, 9236 cidadão se julgava que os ale- fiaçã.o e tecelagem foram des-
_

_ __ ._ _ mães osrtvcss-nn liquidados na truidas ou danificadas. Os cí-
-

_.

�.?Ianrla. êle respondeu: -jvís al�l1l�($ são piores de que

LUTAM OS NAZISTAS COMO\ fANA'TICOS & I
-J,w se», soldado, m.RS desejo+os proprros solddaos Procede-

I I ,Ql.](' iS.to n('n�}.te<:.a, elo ín,ti�no Iram aquí d� maneira ultrajan

.1 elo meu coracao. Os alemaes te - concliu o velho burgo-

Moscou, ,30 (U. P.) - Na Iarejos eh.e�os,. à medida qu: a.k�l)ães ec;tür� S.O.f!'('11�10 ::1UitC' I
saquearam tudo. Destruiram I_ll_e_SI_tI_·e_._. _

frente do leste, continua o ge- v.�o send.� �lbeltados pela EX2!- nuns, em p
..

roporçao as forças R os nazl"s. neral onerníakovskí a marte- c�to SOVle�lco em sua ar�'e�e- -mpanhadas. Além da resistên-: ecuam
'lar poderosamente o i.mpor- i�?d� atraves d� Chec�slovaqttla. ,'la _dos alemães, cujas fOl1ti.fi- Roma, ��O (U. P.) - As tra-

tante
.

centro de Gumbmnen. ,CIdade, aldeia ou vll�, a cena caçoes entre os lagos Masuria- pas brltâu ícas Hlwrtaranl Ko
na Prússia Orien�a�, De um e a mes��. Qu�ndo an Ch:gam �lOS e o mar Báltic� .não pude-] sane, capital da Macedônia
modo geral, as notícias de Mos- nossas forças.s�o saudada", poi ram ser ainda rompidas, tam-!grega, depois de mteusaIuta, e
cou não !1presentam altera- I grande multídão, que,. empl�- Í)ém o máu tempo vem contri-I agora fazem retroceder as

ções importantes na frente de Inhando armas de, todos os ti- uuinrío para retardar o avanço i tórcas germâuicas para a

combate, embora russos e ale- 'pos', d.esde os fUZIS ,austnacos .usso. Já caíram nevadas e.] frOl�teira jugoeslava, 56 kms.
mães, do Báltico até a Hun- da última gu�rra, ate os velhos :1I8S1110 na região clf' Moscou," a 1101'tp. Os ;lemães resistiram

gria, estejam empenhados �m bacamartes so enc�m�rados em
1.S fôrças russas já passaram. ai f.:.irll.1emen.

te

.1lO ex.
tremo oéste

ferozes encontros. Os ale�n8:es museus,
.. t�ma pü�:ç�o �o �on- usar seu PCluipamento de tnver- da cidade : porém ao cair da

; referem-se com grande lI�SlS- ;0 das íllelr�� soviéticas, pron- no. tarde. haviam sido derrotados .

. tência ao vigor das ofensivas . a para luta.
\

��s�l�(lS���.r���o p���i��!C�O= Londres, 31* (U. P.) - Se-

�;L�.",·'.i•...',. m rl�! [�n U�"'ilTas desta tarde, o comentaris- ';undo informações procedeu- O coronel Peron
ta da agência alemã DNE 8S de Moscou, os nazistas per-

:;:;:�������::,;�o:::�fL :��fEif��::i:Sd: i;;�i�: . a����!��es, 31 (U. Pj _

ínrormacõcs de Moscou sôbre iesado -_ além de várias cente- PARíS, 31 (U. P.) __ AS FÔR"AS AlEMÃS NO O vice-presidente da Repúbll-
a frente húngara, afirmavam ias de canhões de auto-propul- '"

ca, coronel Peron, anunciou

que os russos ultimavam Oi .&0. De sua parte os alemães OESTE DA HOtANDA ESTÃO RECUANDO. EM que, ele acôrdo com um decreto

preparativos para nova oíen- iretendem ter reconquistado (lo govêrno, as empresas brí-

siva naquele setor, onde ha- 'novos territórios" ao sul de GRANDE CONFUSÃO PARA O RIO MOSA. t ân icas ferroviárias deverão
viam capturado Sap, impor- :}umbinnen, graças aos sem t

'

devolver a seus empregados e

t t t O de comunícacôes .ontra-ataques, enquanto Mos-lCd· - -
' . .

1
.

an e cen.r; olnen O pasteís de hrtsa operarios, em gera. as impor-
Estas fôrças, pertencentes ac :ou, _sem confi�'mar essas p�'e- '-., ••• t ãncías relativas às retenções
Quarto Exército ucraniano, es- .mçoes, anunciou que a 1'eS18- PARÍS, Hl (r. P.) ._ Também a guerra tem seus momen- rle salários, que perfazem -Ut4.l

" tão a menos de 40 kms. do Se- êncía nazista "aumenta de di, tos de h umorismo. f'm despacho do fronte, do 7° Exército na total de 64 milhões de pesos,

gundo Exército de Malinovski rara dia". França, conta que o� nazistas instalaram diversos alto-falan- Rf'lvlo ainda obrigadas a au·

que avança para Budapeste. A
•

tes nas pl'ime.iras linhas, afim de dirigir aos soldados aliados o mental' seus orde.nados. Para

informação da DNB pode ser Es.locolmo, 31 (1). P.) seguinte, em inglês: c. Venham visitar-110S e comer boa refei-
j
compensar as despesas, o, mes-

portanto, prelúdio da campa- �Ol[undo 11110rma a D N B, (:ão". �\las aeontece que pl'eC'isamente à mesma hora, e pouco! mo decreto do govêrno permi.:.
nha para a conquista da capi- 'h�;llve llova retirada alemã, adiante, um grupo de soldados alemães entregml-se aos llOl'te- te o aumellto de lOlJ em. suas

tal húngara. iO bolsão da Letônia, onde os americanos. J1J qneixaram-se amargamente. de que há 3 dias tarifas para cargas e enco-
• f: :'ussos estâo altacal1clo ('.om não eomiam� ..

nwnrlas
Moscou, 31 (U. P.) '- Um mais de 500 mil homens". Diz "-

ofiGial russo, que chegou a Mos- linda a agênda alemã que, a ·.A luta no arqul-pe' ].ago fl-11-PI-nocou. vindo das linhas de frente léste ele Libau, a frente alemã

ctR Prússia Oriental, confirmou 'pcuou mais alguns kms.

Io fato que as fôrças de Cher- - Londres, �O CC P.) - "Vai tssim seja aTltf' os sueessivosldO Japào, no que, aliás, estão

niakhowsky estao lutando com :\loscou, 31 CC. P.) - En- :'omeçar a batalha. das FiHilÍ- l'evéses do Mikado. Com efeito" de acôrdo os comentaristas

unidades nazistas compostas de _Luanto o próprio comando rns- !las" - (·la.ma a rádio d:..: Tó-j um despacho de Pearl Harbour norte-americanos. Sem aludir

v('rrl[Ldeiro� fanáticos. dispostos JO não menciona a luta no 1101'- luio, :llll,ncianc1o que novo frisa que, embora fosse maior à tremenda derrota naval que

dI' lto preço c, a Tádio de Berlim anuncia 'omboío aliado clp 40 transpor- o número de navios perdidos acabam de sofrer os japoneses,
a v�n er pet m�lS t�rreno do llle fôrças soviétieas OCU!Ja.. es com uma escolta de Ç) cru- ou avariados de lado a lado na mas sem dúvida aludindo, in

g���oq�:�rf�o��ue\enha� que 'am o baluarte de Aucf>, :1.20 melores e destroil'es está de- batallia da Jutlailldia durante a diretamente à mesma, conclue

ceder. A emiss'Jra de M�)s('ou .1l1S. a. léste do porto de Liepa- mandando a ilha de Ley\te. E a \ guerra passada, nunca na his- o observador russo, coronel

apresentou êS5e oficial como )1 (ou Libau). Na opini�o de )NB. 111lm despacho também tória moderna uma nação per- TOldchenov: "roo é dematá�s re

tendo afirmado que o coman- lerlim, essa nova ofenSIva 110 de Tóquio, diz que a situação deu ta,ntos navios numa só ba- cor ar recen e comeu no da

do alemão "está lançando à lU-: )áltico visaria isolar os portoE ·tlilitar em Leyte se torna ca- i talha, quanto o .Japã?, ma. sc-: emissora de Tóqu!o, � senti

ta novas reS�l'vas de infanta- 'I ,e Liepaja e de Ventipíls, i111- la yez mais séria, pois as fôr- 'mana passada. FICOU ele pnva-I
do de que o .Japao so possue

ria, tanks e artUharia mÓY31"�, .ledindo assim llma possível �'as de desol11.barque norte-ame-I elo de todos os seus pOl"ta-, uma frota umda,. a qual, �ma
abarrotando com elas todas as I ;vacnacão das fôrcas alemãs :icanas receberam novos su- aviões e, pos:;ivelmel1te, terá jvez der�ot3:d�, �el�,ara o paIS à

estradas da PrÚssia OrientaL lo Báltico. Admito "também a e)'imentos. Admite também a apenas 3. �n('onraçaàos ainda 1�1!�s..����c:...:.._ ...................,

E�,s:=ts fôrças. entretanto, vêm ádio nazista o rompimento da agência nazista que formações em ('onchço�s de operar. E os .;.;��==�=;::;:;�;�_
sendo marteladas dia' e noite 'jnha alemã em Prieknla, 87 t nanis aliadas continuam

op.e.-I'
barcos avaI'1�dos, que �eman-I

pelos bombardeiros soviéticos, \111S. ao snl de Liepaja, I mndo nas águas das Filipinas. clam, a

yeloCl.dade ]'ed�zId�, os

"que váo e vêm sobre elas, sem • Essas declarações (que pode- portos .]apone�es estao mnda

�un minuto dE' descans!)". :\Ioscou, :51 (U. P.) -- Nalmos qualificar de altamente sen�o perseg,lldos pe.los sub-
• ?l'ússia Orielltal, a luta p1'os8e-1 D.lltoriza.das) mostram que a marll.OS nortE' :amencHnc,s e

Londres, 31 (U. P.) _ Uma ","ue com inalteráyel

ferocida-I
atmosféra em Tóquio não é pelos bomba.rdelros com hase

transmissão da emissora mos- Íe. As baixas são llluitO eleva- propriamente de otimismo. E na China.

covita anuncia que Hitler está das, de parte a parte, mas os compreende-se fa('illllenü� que
'"

lançando mão de novas reser-
. _

Moscou, 30 (U. P.) - "Em-

t usso l t I t b
-

, bora a batalha do Pacífico não

\ ��s il�:Si�o�l��;t:l:�����ndo, U 8 ••• revo uçoes... per ur açues. tenha chegado ainda à sua fa-

qu� essas reservas mcluem
Nova Iorque 31 (U. P.) .... _ "E' desolador o quadro que a

se final, é evidente que se de-

"nao apenas os remanescentes
. ',., senvolve de fO�'ma extrema-

:a sua "Volkstrum" (tropas de Europa aprese?ta e havera mUlta luta, amda, antes que a Ale- n:_ente desfavoravel para o Ja-

choque populares) prussiana, :nanha aceite a rendição incondicional" ..Fez essas declara- pao". Em extenso art�go d�
corno ,taI?bén; várias �n�dades r;ões ao chegar a N?Va Iorque o sr. Hugh B�i1lit, presidente da l�vr� d� �eu coment�rlS�,a :n1= Em Roosenda·�I
do exercito mterno, letlradas United Press. depOiS de uma viaO'em de dOlS meses pela Ingla- lIt�,l, ° Jo�nal moscovita Plav "M
das guarnições de Dantzia. .. ,b, _

•
,
da analIsa a campanha do Londres, 30 (U, P.) - As

d
'

. t· 1 dOa terra e a zona de guerra da frente OCIdentaL O veterano )01 -

Pacifico afirmando que a g'uer- fôrças britâmicas alcançaramBreslau e a area cenra, , -
'

1
.

própria Alemanha". nalista ooservou que todos os palses da E.�l'opa estao

d.
epau- lt'a sde aJPro�imadine�o�avelmd.en- Roosendadal enquanto as >troo

* perados ao extremo, tanto do ponto de vlsta humano, como e o apao, e vanas l1'e- pas cana enses chegaram ao

Moscou, 31 (U, P.) Um, �conômico, embora se note certa animação, puramente artifi- çõ�s ..Opina que o �entro ne1'- :imitf' da península de lleve-

correspondente de um jornal .i 1 Disse ainda que antes dO.l'estabelecimento da verdadeira vralglC� .d�s operaçoes acha-se

Ilalld e�m Valcherem. In.fordesta ca ital descreveu as ce-
c.a.

.

'

,
'

.

�. _ nas FIllpmas e que do rumo ma-se Igualmente que os brí-

t
P"

t' �rl'fI' - paz no contmente EUl opeu, Irromperao revoluçoes, ou, quan- que tome a campanha naque·· tânicos e.8t110 a mil J'ardas danas en USlas Icas que se ve
. t b

�

l't' N
"

•
� , .,.

I

caram nas cidades, aldeias e vi- do menos1 per Ul' aço�s po l lcas He senas -propOIçoes. l� setor d�pendera a eXlst�nçla 'e�traQa d� Hert,ogen�:aQsch.
'I'
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

'Acaba de Sair
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o número de
..

OUTUBRO
�

de

SELECÕE'S
,

® do ReClder's Digesl ;ll

Cus!aSÓmm

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d. Adulto.
Doença. da. criançae

Laboratório de Anólia..
clínica•.

Conlultório: rua Felipe Sch.
midt, 21 [altol da Casa Pa·
rai.o], das 1030 ál 12 • do.

15 à. 18 h.,
Re.idência: rua Vi.c. de Ouro

.

Preto. 64.

JFone: 769 [manual]
.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESCRITóRIO DE COORDENAÇÃO INTER-AMERICANA E O INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS TÊM O PRAZErl DE

��NVIDA� AS AUTORIDADES CIVtS� MILITARES E ECLESIÁSTICAS E AO POVO, EM GERAL, PARA A INAUGURAÇÃO )JÁ

EXPOSIÇAO DE '·ARQUITETURA BRASILEIRA" (ANTIGA E MODERNA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 3 DE NtJVPlV

BRO, ÀS 20 HORAS, NA SEDE DÊSTE ÚLTIMO, À RUA ARTISTA BITTENCOURT N. 2.

����a{�,J��ve�s s.) � 'I
Nos lares inglêses do

1tPÓS-1guerra deixará de existir a in-
cômoda tarefa de substituir

fllZíVPois_ queimados em pleua
escnridão, coisa que muitas
vezes acontece quando as 1:1-

II

zes se apagam repentinamen-
te devido a curto circúlto. Com
efeito, anuncia-se a fabl'i�:a(;:-Lc
de uma nova tomada elétrica
para todos os fins, com os res

pectívos pinos, providos de pe
quenos fuzí:veis que podem ser

substituídos em poucos segun
dos. A srta. Vera Norvick, Se
cretar'Ia-A ssistente da Socie
dade Feminina de Engenharta,
descreve o novo aparelho em

uma entrevista publtcada pelo
"Da.ily Mail" desta capital. ,. O
lar de após-guerra, declarou
Míss Norvíck, será provido de
uma instalação elétrica em qu-.
tôdas as tomadas de parede se

ríi.o de um tipo padronizado a

fim-de permitirem a ligação
imediata de lâmpadas e apa
relhos de todos os tipos, O no

vo "toma-corrente" será pro
vido de três pinos, um dos quais
contem um pequeno fuzível de
resistência adequada ao apa
relho com que fôr utilizado.
Dessarte poderá a dona de ca

sa fazer uso de todos os seus

aparelhos elétricos, tais corno

aquecedores. ferro de engo
mar, máquina de costura, eu ..

ceradeira, etc., em qualquer
tomada da casa sem perigo de

queimar o fuzível geral. Bas
tará desaparafusar o pino que
contem o fuzível e nele colo
car um que seja de resistêneia
indicada. Para isso basta esco

lher um de eôr igual ao do pi
no, pois êstes são de côres dl

versas, de acôrdo com a resís- I
tência necessária.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SAHTA CATARIHA
Dr. H. G. S Medina Farm. Narbal Alves da Souza

Farm. L. da Costa Avila
Exames Anátomo-patológicos
Diogr.ólitico precoce do gravidez.
Sõro.diagnósticoli
Hematologia
Copro!ogia,

Bacteriologia
Autovacinoli,
Ultramicroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de 8angue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potd
veis e para UilOS induiltriais (fec"larias, cervejariall).

.-.

o 'dia de um jovem polonês
Londres, 30 (S. LP.), - O ca, onde trasalha até terminar

despertador acorda o Jovem o serviço. Finalmente, quando
Janek ás 5 da manhã, Pula da já é quasi noite, volta nara ca

cama aquecida para o assoalho sa. Então sua mãe lhe diz, meio
frio. �o quarto, o frio é intenso ltim,idamente: "Eu sei que você
e a agua gelada, com a qual esta cansado, filho; mas, vá,
êle se lava, queima a pele. De- ajunte umas batatas para
pois de esfregar-se com uma amanhã". Janek obedece, Mais
toalha áspera, aquece-se sem tarde vai dormir, mas ainda
demora. Enquanto isso, sua tem tempo de dizer, entre bo
mãe prepara o lanche, o mes- cejos de sôno: "Já as juntei,
mo de cada dia -- sopa de ba- mamãe. E hoje coloquei açúcar
tatas; e o Janek vai preparar num tanque de gasolina de
seus livros. Há em casa bas- um carro blindado alemão. Na
tante trabalho por fazer. De- certa, explodirá em alguma
pois de certo tempo, o lanche parte, pela estrada",
está preparado, Sua mãe lhe
dá ainda um pacote para o al

moço, pois Janek voltará só
mente à tarde., Ele frequenta
duas escolas, e depois almoça
numa cozinha em comum. En
tão dirige-se para uma tábrí-

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

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado.
combatendo as dôcea e os pruridos, desccnges
tionando as dilatações. Graças âs substancias
de real efeito antiséptlco-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne ai
infecções e o aparecimento de ou.tros males Ílln·
da mais graves. decorrentes das hemcrroídes,
A venda em todas as Farmacías em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(U", prodwI<J De Wüt)Dajilografa '

'Importante companhia, preci !
S8 com urgência, de duas com

pratica de escrirório. Cartas à
IMPORTANTE COMPANHIA
caixa postal n. 238, nesta. \

5v-3
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Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bcníf.cccôes e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-

..

Convidamos os. srs. Comerciantes a

V�sltarem, em nossa sobre-loja, a exposí
çeo de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
LÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,·
recém·chegado.s das melhores fábrica s
do país.
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Casas com água Um decreto do
qU4':nte traidor
Londres, 31 (B. N. 8:) --- Washington, 30 (8IH)

EJnquanto a guerra caminha Informam de Londres que o

ràpídameute para a sua fase semanário na z i holandês
.Ier-isiva C' a maior parte do es "Wolk en Vaderland" publicou
corço britânico ainda está um decreto do traidor Anton
sendo dirigido para a obten- Mussert criando tribunais 'es

ião da vitória final, considerá I peciais para julgar altos f'un
vel é a atenção que está sendo

I
cionáríos do minúsculo partido

dispensada pelo govêrno aos nazista holandês, acusados de
rroblemas de após-guerra a- terem desertado dos seus pos
rim-de que a cessação de ho;;_1 tos, em· setembro. quando as

ilidades não venha colher li vanguardas aliadas penetra
.iação de surpr'esa, acarretan- ram na Holanda, depois de
[o tôdas as enormes dificulda, vencer as barreiras inimigas
ies_ próprias da fase de aüap-Ina França e Bélgica,
açao da guerra para a paz.

._-

vssím <' que dentre OR muito:",Perco··o Gorduraplanos já elaborados para 3.!
.

:arantia da vida normal ela! Um método novo usado
população britânica, ocupam I pelas Estrêlas de Cinema
.ern dúvida um lugar de des- de Hollywood. Pôde-se
_�que aqueles que YISam solu- obtê-lo agora nas f a r-

(:�onal' o problema de habita- mácias.
;oes e assegurar o máximo Um me'óico da California que atende

.ontorro aos lares dos traba as Estrêlas de Cinema ele Hollywood
dcscobrtu urn método seguro e novo

lhadoros. H.ival izam-se as cí para reduzir o excesso de gordura

1 1 1"
antiestcttca. Esta descoberta chamacla

a( es orttãn ícas nos projetos IVormode dissolve a gordura de um

)l'a em preparação e destina- modo seguro e rapido. Comece a per-
der peso na primeira semana e murtos

.Ios aos melhoramentos (lU; quilos ao mês, Basta tomar 2 pastilhas
1 - •

d
3 vezes por dia, f<'ormode estimula

....everao ser
í

ntro uzidos t
ã

i a saúde, a energia e proporciona lima

.edo O permitam as coudícões. figura atraente, de modo que possa pa-
_,. recer e sentir-se 10 anos mais jovem.

8Jntre essas cidades, Manches- Formode é um preparado garanti-

f.
do para remover o excesso ele gordu-

er 19ura enl posição de re lê- ra. Peça I.'ormode. hoje mesmo, em

vo pelo muito que já produzíu qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção.

iesse sentido_ Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
.r

Sapateiros
Pr-ec iaom-s e oficiais e meios
,ficiais. Tratar com Peluso,
rua General Bittencourt, 83

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grande.
armas de desagregação mane

Jadas pela "quinta-coluna".

�---
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�5::..:":"'�.�.."·�.. O sanlOO ::a::,.erca.feira,__3�__�_Oulubro ele

Vida Social I S·N.!��!!!�!!���mo�:I���
........ pais de alta estirpe, pelo ano 924,

nn Alemanha Meridional. Teve um

excelente mostre na pessoa de um

douto sacerdote secular. passando
para um. �onvento de Ileneditinos
e transfenndo se, mais tarde ain
:la. para a alta escola da catedral
de Wurzeburgo. Em 956,

acampo.,nhou Q um amigo para Tréveris,
poro qual cidade o amigo fora no

-needo bispo, ao passo que Volf
Jango se entregou ao ensino na

ilta cidade. Querendo escapar . à

,Nesta data ocorre o natalício do :lignidade episcopal, dirigiu-se nos-

srita. Maria de Lurdes Pereira. <o santo para a famosa abadia de
�. Sro.. dos Eremitas (Einsiedeln},

Hoje faz anos o jovem Jairo 'la Suiça, onde se fez manje be
neditino. Breve tornou-se téio co

Costa. hn ecido tonto por seu vasto saber ITranscorre hoje o natalício da corn o por suo prudência e mais

!Ta. Mario. Bernardes.
úrtudes que milhares de pessoos
tinham consul:tá-lo. O bispo de!

passa hoje o aniversário do sr ';onstanço, porém, achava que urn!
Quintino Cardoso. .::omem tão eminente não devia!

,:car per ITa li tempo r." eat r e itc I',lrculo de um convento. prorrro
:

lendo sua nomeação para bispo
16 RatisbollCL. Como príncipe da
'gl'eja, levava. a mesma vida mo!'

dficada como o tinha feito como

nonje. Seu cuidado único ero, o I
Jemestar moral e material de seu'i I

Liocescnos, Sem lIer adulador. sou Ibe grçmqear a estima do impera
:lar e demais príncipes seculares IMorreu aos 31 de outubro de 994

Hoje tranlcorre o aniversário do

ten. ceI. Cantídio Régis, culto

·�;ci.l11 do nona Fêrçc Policial. em

d�io comando se encontra há vá

ria' anos.

por motivo do seu anivarsc1rio.

hoje, será m\jJto. feli<:i1;ado o s�.
f (lncisco MedeIros, dlhgente leí

1:8iro público.
__

A menina Lídia, filha do sr. Be'

es Farias Neves, músico do '14: B.

ê festejará hoje seu aniversário,

oi�recen-:lo uma mesa de doces às

, • amiguinhas. .

�
fasamelltos:

Na residência dos pais da noiva

nas rua General Bittencourt. 91

ualizou.se, sábado último, o en

lace matrimonial do srita. Guio

mQr GOlcez, funcionária
do I.A.P

C., com o sr, Heitor Lopes. dos

So.ntos, Serviram como paranmfo9
no ate civil, por parte da noiva, .

{

sr. Dionísio Damiani e sro.: e r«

religioso, o sr. Roso.to Evangelísto
e IrQ., por parte de noive. no ate

civÍ�, ° sr. Paulo Pósito e sr�., •

no l religioso o . ar. Manoel FlUZC

Lida e srita. Helenita Lisboa. Os

nubentoll sequircim paro ltajaí.

-CASA MISCELÂNEA. distr
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vavulas e Dj;ICOS

Rua C' Mafra. 9
"_w'-. _..,� ..-••".....�-..............w..-·

Mudou-se
•A EXPOSI(ão»
Já pstá funcion,ando no pré

dto li, 54, .da rua Felipe Sch

midt, a ('onceHuada firma . .A

EXPOSIÇÃO, que gira, nesta

eidade, sob o nome do díst.intr

c�merciante sr. Elias Fein�old.
�l prédio, amplo e confortável
mereceu uma reforma do seu

nOY0 arrendatárto, que, deSSe!

maneira, quis corresponder à

honrosa preferência dos uume

rasos clientes dêsse estabeleci
mento de vendas a crédito. A

EXPOSIÇÃO possúi variado G

farto estoque de roupas feitas,
fazendas de tôda e::;pé-cie, ta.pe
tes, etc., e está apta a aüondeT

qnaisíluer pedidos do i.nterior,

Móveis
(emprar, vender ou alugar

a SERVIDORA
I a maior organização no

gênero nesta capitell]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS avis-o a·os ir·'
teressados que possue, poro
vender, um gerador de cor

l'tInte contínuo, de 5.500
.

Watts. 115 volts: marco

«S i e me n s ». Preço ótimt;>.
Paro qualquer informação,
dirigir.se à INSTALADORA
OE FLORIANÓPOLIS, ruo

Trajano. 11; FONE 1674

1944 3

,

AOS POSSUIDORES
DE

CARROS E CAMINHÕES
FORD

Temos a satisfação de informar que, com a

melhoria verificada nos recebimentos de peças
dos Estados Unidos, os Revendedores. Ford
Autorizados estão, agora, em melhores condi

ções para atender às suas necessidades de mate-

rial sobressalente, com exceção de peças para
motores Diesel. Os preços em vigor são os que

constam das listas oficiais desta Companhia,
listas estas que se acham à disposição dos inte

ressados em todos os Estabelecimentos Ford.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FICADO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

f Saltara "a Cama O'SlIDS'. ,ar. ,.
Seu fígado deve produzir diariamenes

um litro de bilis. Se a bilis não. corre li
vremente, os alimentos não são. digeridoa
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre, Voe!
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pflulas Carter sàe
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis .

posto ['ar� tudo. São suaves e, contudo,
cspcci.ilmenre indicadas para fazer a bllis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto, Preço' c-, s 3,00.

FORO MOTOR COMPANY, EXPORTS, INC.

Fábrica incendiada em Blumenau O ESTADO Esportivo
Á .meia-noite de 17 de outu- bairro, já à uma .hora da ma- Palmeiras x Esperanfl

bro Irrompeu violento incên- nhã tudo estava reduzido a Realizou·., dOl1linqo ,ultimo no

�io na fábri�a de brinquedos' cinzas pois os prédios eram de gramado da P,nitfJnciária, �o ,te:
uo operoso índustríal SI' E Im di' AI' d f' b .' f'

todo. um �nco�tro pebQhaUoo en

T
•• '''1 � e.la, em. a anca, 01 tra o. e.quâdri).. do E.pel'4:nçó e

N�lff, Iocalízada em Itoupava [atíngída pelo fogo uma casa do �almeiro., diaputando.i'. '-nnd�
Seca (Blumenau,) sendo devo- pertencente à sra. d. Alice He- trofeu ofer.cido potlo "porU.t�' 81',

rados completamente' pelas ring a qual se achava em bôas Oa.ní Ortigo. Teve inic� G; peo1eja.

c.hamas os edifícios, estoques condições não sendo pequeno p.�olpal à.lS,45t• td·rm31nGa··ndt.com
de 1 d

.
. te dI" +, bé

. . .

' o onroso empo e e lI:.

n a ena, e� oques e mm- tam em, o .pre]UlZO sofrido por Estamo. informado. de que haV8zo<Í

qued?s. e as ferramentas dos aquela operosa industrial. deMmpat. amanhã em �amp� naU-

Jpel'anos. Com êste incêndio Blume- tI'O e com o. meemo. ]�lJacior...

O incêndio segundo diz o jcr- nau perde muito pois a tábrí- Os czuo�ro.: -Pcalmeiro•• : Vol-

I d d .tr
' . .

" mor lHeltor]; Marreco. Dcdoco;
na O? e �x I aimos :: notícia, ca Neiff gozava de otimo con- Bolinha, eelio • lofr. (Folc4ot;
:iSSUl?lU. ta�s proporçoes, que ceita em todo o país. Waldemor. Aldo. Olivedo. NUton 2'

lU8,SI atll1g'lU tambem O depn- A origem do fogo é ainda e GaIvão, «Esperança-: ChinM;
3ito de gasolina que se acha· desconhecida.

.

Má�io e Pedrinho;. Maratimbtol.
:a nas ;mediações o qva1 can· S t t .t, "f'

Albmo e Vanela;Mon1v.la.MicJuel,
•

•

! "' ,<
-

I e en a e Dl' o Operal'lOS lca- Augusto, Medinho e M.nei•••
tmha trezento� tamborete" da- ram sem trabalho por motivo
quele combust1vel! da destruição da fábrica.
Apesar dos .soc�rrof, presta- .

Os prejtÚsos sofridos foram
dos pela popl.llaçao daque12 de quinhentos mil cruzeiros, e

-_._ .. - _'_

a fábrica estava segurada na

Lel-la-O impOttáncia de trezentos mil
c.ruzeiros.

� quadrilha
Je ali-Babá
São Pal.lo, 29 (E) - WOi

:ps,:oherta. p"la Polícia local.
t maior quadrilha de ladrões
.ue havia em São Paulo. Há
neses a Polícia vinha regis
rando uma serie de assaltos,
la rua 25 de Março. Organi.za
:a spvera vigila,ncia, os poJi
·jais observaram que, quase
,odos os ladrões da quadrilha
'lwaminhavam-se para Ó n.

!84 da rua Anahangabaú, so

lraçando pacotes e c1alí volt.an
lo sem eles. Preso o locatário
lo prédio, verificou-se ser ele
)mar Abdul Gan Gerabeli, vul
�o "Ali-Babá·', conhecido r�
'eptador de furtos. Constatou-

No dia 31, terça-feira próxi-
.e mais, que "Ali-Babá" alu� ma, às 19 horas, no prédio da

';ara um dos andares do prédio
,ua Tiradentes, n. 11, será ven

lara a quadrilha, a mais hete-
�J.ido em leilão o seguinte: 1

� 'Uesa quadrada, balcão, crista-
'ogenea coleçao de objetos l'Ou� ,eira, cadeira estufada em cou'
)ados. Havia lá O-Mimv .4 a Po-

co, de superior madeira (im-'feia, 500.000 cruzeiros em jóias )úia), mesa de centro, poltro.
) uma grande quantidade de

nas estufadas, vidros, armá-
,bjetos e mercadorias, produ- ,'io para livros, guarda-roupa
')� de vários assaltos.
, ��..........�.� .... .........._,. _ ._..._..____ __

�om espêlho, penteadeira, ca-

nas de solteiro, mesas de ca

')eceira, porta-chapéus, porta
)ibelots, cama de casal, mesa

�lástica, guarda-comida, guar
:la-roupa sem espêlho, prate-

����f{'a�a����'ef� t��e��tei�� I ftLFaPrIOClaure,'IORIIsala, superior relógio de pare-I ALVARO BE(K e S�HHORA I .

.

je, congoleum, quadros, lus- . comunicam o nascimen-
tre, com 4 globos, jarras, lou- to de sua filha. MELLOças, copos, taças, porta-ltoalha,

I
·

I30 v, -lO n;á9uina âe mão para costura, IARA-MARCIA
__________ ._ radIO de 6 valvulas, bicicleta /<polis., 26-10-44

• ••colha o.eu filJ�no.

Compraé na CASA MISCE para rapaz (tamanho 24), pa- Rua Tirod.nt. 24

LANEA é saber economizar.. nelas, e muitas miudezas, --------------23 v·

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

PERDEU-SE quinta-feira,
26, no cioe

ma Roxy, uma bolsa de côr
preta, de senhora. Gratifica-se a

quem entregá-Ia no Servíco d�
Cadastro, na rua Trajano n. 18.

.

3 v. - 1

[Atualmente no Rio de Ja.
neiro em CUra0 clt ..peçioli.
ZGção eob,.. MOLtsTIAS do
CORAçAO. doa VASOS]

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Quer. vestir·se com'
confôrto

e elegância?José Victor Garcia
. guarda-livros diplomado
encarrega-se de todos os

serviços atinentes à con
tabilidade em geral.

Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

-

Fabricante e distribuidores doa afamados con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Pos.ue um gran
de sortimento de casemira8, riscado. � brin.
bons e baratos, algodões, mortns e .oviomeflto.
paro a}foi."tes, que recebe diretamente dOo.

Snr8. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

,Florion6polia. FILIAIS em Blumenou e ,Laje•.
fcíbricas. A Coso "A CAPITAL" chamo a atenção dos

visito antes de efetuarem' suas compras, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alugam-se ;�o;t���
Janela de

frente. entrada í

ndeperiderrte, óti
ma instalação sanitária, Rua Vic- I

l;r;;;�:�2bam.se t·31
Londres, 30 (SIR) � A

emissora holandesa "Orange",
com séde em Londres, advertiu
os habitantes do território ho
landês que ainda se acha sob a

ocupação inimiga, que se pre
cavenham contra os alemães
conhecedores da língua íngle-

Isa, pois estão
..
sendo adestrados

Iem paraquedísmo, com o pro-
pósito de realizarem fingidos

Idesembarques aliados, visando
! localizar e descobrir os núcleos
do movimento clandestino.

�--------------------------------------�----
.

Todo O possível ,-----
Londres, 30, (SIH) - Atra- I Avelino T. de

vés da emissora "Orange", em

Londres, o major general H. J. , Oliveira
Kruis, chefe do plano de ad- Mecanóqrafo, especialÍlita em

ministração militar para as consertos (serviços garanti-
- regiões libertadas da Holanda, das) de

declarou que os aliados estão Máquinas de escrever.

jfazendo o possível para aCele-j
de calcular, de cestu-a

rar as operações destinadas a registradoras, ele.
'

libertar o povo holandês, nas Juntamente com a "Oficina
zonas ainda ocupadas pelo íní- \ Electra-Radio E N A L DA:

migo, embora as operações I
Rua Cons. Mafra, 79

I'
"infelizmente se desenvolvam Serviços garantidos I

Matriz: Rio de Janeiro com menos rapidez do que era
.

de esperar-se". O major gene-I......:r...-......."'.._........__....__......!- :;..5
SUCURSAIS

ral Kruis manifestou também E do
�

: sua admiração pela "continua- mprega O
.

.:'. ESTAD� DE -SÃO PAULO •.• (apitai ••• Rua 1S de Novembro, 239. da e valorosa resistência apre- Jovem complementarista,

Agéncias: Urbanas: Sar.to A,maro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moôca, li se.ntada pelo povo holandês com prática de dac:tilogra.
Interior: Ourinhos. das zonas ocupadas. fio, oferece seus serviços

Em instalação: _. 'Ag'ências Urbanas: Penha e Ipiranga, Interior: Santos I _
onde for preciso. Informa,

Deposlfos de ç��..?J.�.?....�....:.�..!�='
Rio Claro, amianto Compra-seooíanta, outubro tA. N.) - uma' ou duas prateleiras ê um

I A cêrca de 20 quilômetros de balcão de 5 metros. mais' ou me'

IMorrinhes e distantes 180 des- nos (ou dois que tenham. ao
"

I ta capital, acabam de ser des- do, essa dimensão). Informe

I cobertos, no lugar denominado
nellta redaçõ,Q. i,

I "Araras", em terrenos de pro- Carmsas, Gravatas, Pii ar

[príedade de Francisco Jorge Me iaà das melhores. pelos m

Re sende e Vasso ur as de Lima, ocupando uma área nores preços só na CASA MIS'

. presumível de 100 hectares, CILANEA - Ruoe. Mafra, 9.

-I I importantes d e pós ít o s de

lami,anto que vêm desde já cha- Dr. Ilc.·des 8It-Vel-ra
I
'mando a atenção de prospecto- li

·1 res mineralóg.'iCOS particulares,

I todos acordes em afirmar que

I�
as reservas ali existentes ríva- .

Rua Vítor Meireles. 28

llizam em opulência com as Diàriarnente das 14 às 18 e

Imaiores que possuem os Esta- das 19 às 22 horas.
dos de Minas Gerais e Bahia. ,I

�4:J1�������������������������_��_�_�����·�_�_��.������';;.���������������������������....

I
I

I
I Aluna do .

......___.---�

Centro Acadêmico "11 de Fevereiro

Eleição da Rainha dos
Estudantes de 1945

Voto na srita.:

OS ARQUEÓLOGOS,
PROCURANDO

-

ENCONTRAR OS
TESOUROS DO
FARAÓ, DES
COBRIRAM
QUE •••

Eis revelado o segrêdo que traz a felicidade e o

sucesso: UM BELo SORRISO! E isto, só o CREME
DFlNT1\L GESSY proporciona, porque GESSY pro
tege .05 dentes tornando-os mais fortes, brilhantes

.�.• ,:.,;. e sadios. Use GESSY e sorria com muita alegria!
'_'_';' ,

P.P.C.-� ,

Revolta na

Eslováquia
Moscou, 31 (SIT) -- Confor

me os úl.timos comunicados do
Quartel General das Fôrcas
Armadas Checoslovacas,

>

as

fôrças que lutam no interior
se encontram empenhadas em

fortes combates contra os ale
mães em quase todo o territó
rio da Eslováquia. O govêrno
títere de Monsenhor 'riso, jun
to ao exército alemão chama
do ao país, faz desesperados
esforços para sufocar a luta de
g-uerrilhas. Os patriotas eslo
racos mantêm tírruemente 1'.111

seu poder tócla a parte orien
tal do país e a região e a ci
iade de Zilina, controlando
�ôdas as comunicações ferro
viárias com a Hungria e pre
rarando o terreno para a pró -

,.oima junção com as tropas Ii-
I '

oertadoras 1'nS5a8_. II
I

••

BU[O o I� ,fi o � �ra
• ·.End. 'telegr. «Bondlral» ..- Roa Trajano, 23 ,. .. Florianópolis
A ser�iço da indústria e do comércio do Brasil

...... .;
ESTADO DE MINAS: Befo Horizonte e Varginha.

,-lnte.riOi-" -- Agências; Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrelãndia, Carmo do
.-.' Divinôpo lis. Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de FÓ,8,

Em instalação: Governador Valadar es.

'
..

',

,:.. .

',.

.:

ETADO DA BAHIA: Salvador.
1·:··, '

-, .,-_ - Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Il heos, Itabuna e Jequ:é.

E lADO DO RIO DE JANEI�O:
Em instalação: Earra do Pirai. Barra Manse , Vdta Re dord a ,

ESTADO DO ESplRITO SANTO:
1fm instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapemirim e Colat ina,

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

.Abona as melhores taxas. para Depósitos. Descontos, Cobrancas e Passes
.

... Correspondentes em tôdas as praças do, Pais. .

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALlDADEIJ

(OMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PlJRFECTA "

Caixa cromada; fundo oco

inoxidavel - Ancora 15 rubfs Cr$ 300,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora IS I u

bis. para serihor-o

Caixa 'folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora IS ru

bís, para senhora

A Maravilha da técnica suíça moderna

Igual ao mcdêlo «Hno e leve
uma foI ha».

Caixa folhada. fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubía Cr$ 420.00

c-s 320,00

c-s 410.00

IMPORTANTE -- Cada relógio levo certificado de ·garantin.
Faç.a hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra chequt.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios -- (Fundada em 18(0)

Rua Seminário, 131 _. S. Paulo.

7 e

S· '- �

C�
.

T· -11._i\l' _Tl_)B�N()J_
Contêm oito elementos tônicos.

Fósforo, Cálc 0, Vanadato e

Arseu',ato de
Sódio, etc.

Oe Pálltlup<. Dep:� upers dos.
E:ig'otlidos. Auêmicos,

Mag/'\l8, Miles Que Criam.
Crt., (jçd.� Rdqunicas rece
berão a tonihceção geral

11t1 oruaní-uio com o

Cirurgião-Dentista

C I \. \V _f�1'ZE 1.1 IN J) U� 'I' H I A l..-tJ () I N V' 11� I , �: (MM':." le\(,�u

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

, S�\)Ã���RCtAt
EspECIAllDAD E

; - ,.
..,.. III!'" (!jI $l_ I!." :cei,.... .. • _ t

como

,
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INDICADOR MÉ.DICO
------�-----------------------------------------------------

DR. SETTE GUSMÃO

(Dlptomado pela F'acudade Nac. de Mealclna da Universidade do Brasil)
Il:l·lntt'rllo elo ServlÇ1) de üíntce Médica do Professor Osvaldo Ollvetra. OIê<:l\CO d,

Departamento de Saúde
(]!,I!IO(C-\ IIftlll""" - 1I0léstta .. tnreraas de adulto.. e criança•. CONSUJ,TOHIIl

• KJjJHI"EI�CIJ\: !tu" I<"HIII St"lllnldt n, 38 - 'rei. 812. CONSULTAS - 1)!,� 10 Ih tIS

DR. ARAÚJO
OLHOS. OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

"'Ill>�rlltll"l",. assilltmte do Professor Sanson do Rio de JaR .. I�t>

CO�SI 'LTAS: Peh manhã. das 10 às 12 - A tarde. <lu !I as 4

Ruo Vitor YIeirele•. 24. Fone 1447
.----'--

JJR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
S .. rv:tHM de Clini:a Infantil da Assistência Municipal ., Uusplu

de Caridade

CUNICA _DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
co,"srt.'l'üHIO: Rua NUDe.; Machado, 7 (Edifício 8. Frllncisc"I, toot' 1.44<t

Gpnsultal das 1ti as 12 e das 14 às 15 horas
HESll>ENCIA: Hua Marechal Guilherme. 5. Fune 783

CLl:\ICA DE OLHOS - OUVIDOS -- NARIZ -- GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Méd ír-o - chefe do Serviço de Sifms do Centro :1e Saúde

DOE:\ÇAS DA l)ELE - SIFILIS -- AFECÇõES UnO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETM

CONSULTAS: das :l às, ti h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. loinvile. 47 -- FONE 1648,

(AUSENTE)
--�----,---------

�. SAVAS LACERDA
Clínica 1 co-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diplorua (I> habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO,NSULT(l.110 - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESlDENCIA Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
cmUfWlA GERAL - ALTA CmUUGIA - �WI,ÉSTIAS DE SENHORAS - P.'\H'l'Ol:.
.l Fo rmado pela Faculdade de Me<lidna da Universidade de, Silo Paulo, onde fo:

A�si'lttt.nt.e IX)!' váríos anos do Serviço Cin\,ogic{) do Prof. Alipio Correia xeto,

,,:ü'uJ'ijia do estômago e vias biliares, írucsttnos delgado e grosso, tiróide, rtns

prós la I:", hex;":a, útero, ovár-ios ecg���f�.�;.\��l'iCOcele, nldrocete, varizes e hêl n ia

'Ou 2 U 5''jj01-as, à Rua Felipe SCJ1,l1\i,lt, :n (altos da Casá ParàlSO). 1'e1. L5�8

RESID11:NCIA: Rua Esteve� Júníor, 179; Tel., M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto
t1

mIRA:\lA (HAl\'lôNIA) - Sanla Culurin»

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso iie A1)erfel�oamento e Longa Prãríca no Rio de Janetr-e

OOl'1lMU l/l'AI!'! - Pela manhA: dlartamente dali 1O.30õa12 h•• à tarde excepto aOi

..b.tI .... 4.. 111,30 b 18 horas _ CONSU},TóRIO: Ru "0&0 Pinto .. 7. eobr.do

..o..e: l ••1I1 _ Retotdêncla: Ru Preeld.... te Co.Unbo, ,..

�_.__�__� ��==����7

INSTITUTO C&�lcWAGN()STlCO Ora LAURO BAURA
DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela UnlYeraldA� � Genebra

C()m práUca nos hospital. eu.repeu8

Cl1II.Ica mEdica em &'eral, pediatria, doen

lU do 118tema nervoso, aparelho gen1to
urmArlo do homem fi c1a mUlher

......te. 1'jlcnleO! DR. PAULO TAVARDI

Ourao d� Rad!ologla CUn1ca com o 111'.

Manoel d .. Abreu campa.narlo (Sio PaU'

lo�. Espe<-Iallzado em Higiene • 8a11de

PI1I>Uca, P<"lll Un!Yeraldade do ruI) d. ';a·

n�lro. - Oahlnete de Ralo X - EJectro

carlllogntla cllnlca - .M:etaboUIlJl9 ba·
1
.. 1 _ Sondsgem Duodenal - Gabinete

,

• t1aloterapla - LIlboratórlo de mooro.

p18 • anállR cllnlca. - Rua Feroaru1o

achado. 8. Fone 1.191l, - Flor1anópol�·1

DR. REMIGIO I
CLtNICA "DICA

Molhdall lnteMlA., de Senhoru • Crt·

ança. em Geral. CONSULTORIO: Rua

l'el1pe S<'tunldt - Ed!11cl0 Amo6lla Neto.

Fone l09Z, 9 ilI 12 ti H la 17 hora. RE-

•ro&NCu.: j Larqo Beniamin
Con.tonte. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações _. Vias Urinarias -- Doen·

!lo.l dOI inte.tinos, réto e onu.

.. Hemorroidaa, Trotamento da
colite amebiana.

Fiaioterapia -- Infra-vermelho.
Corault: Vitor Meireles. 28.

Atend.. diariamente à. 11.30 hs.••
à tarde. daa 16 h•. em diante

R.lid: Vidal Ro.mOl, 66.
Fone 1067,

, bIt ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO.

-�-rKla • Ortopedia. OHalea e VIrarCIa
o _.1. I'art.... doe•.,.. 4. �ora••

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 1 Di4'
i'ftuilente du Ui ... 17 hGfu. RESm�N·

Qlt.; Á#n1nX1TA ��, lO, r.. 'f''''

EspeclaUsta em Doenças de senno

ras - Vias Ur�nária8,

Curso de especiaJizaç1l0 de Glneco

logía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de S1Io Paulo.

'rratamento' especializado, médico e

cirúrgIco, das afecções do aparêlho

genital feminlno (Utero. ovãrl08.

trompas, etc,).
Cura radical das lntlamaç6es do.

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

ração), Tratamento de todos 09 dis·

túrbios da men8trua<;� e da esterili

dade.
Tratamento moderrH) da blenorr!l-

11;111 aguda e crônica. em ambos os

�eX'05. por processos moderll,os sob

('ontrôle endoscóplco - Uretro800pla
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA -- DIATElUlIA
_ INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 à8 1:1

h{)raS e das 2 às 5.

Consultório - Rua Ttradente. H.

Fone: 1.663.

Reeld-ênc!a Rua Tlr'aden� '7

(Sobrado).

-----_._------_.-_-_ .. _---�"<-""':'---"-'--_-';":"";_""""'_

*

Cl-JIo:FE DOS SERVrçG DE TfSIOLOGTA ])0 CEN'l'HO DE SAüDE I'; DO
IOSPITAL "NEHÉU RA;\1l0S",

CUrE{) de aperf'e içoamen to o Hosp itul São Luiz Gonzaga, de S1Io Paulo - Ex-esta, Enl face de ainda não ter
!llário do l nst it.u to "Clemot.e Ferreir'a", etc São Paulo - Ex-médico íntern-, (io I

.

'

d ·t d ISanatón de Santos, em Campos do Jordão,

I
SIdo debela o o SUl o e a as-

C.LtXICA GF.lt<H, - D1:'\G{óSTl(,O PRECOC:g 1>, 'rHA'J'A;\fEN'rO ]<JSPl<�C}.\UZAOO trím grassando em Fortaleza
DAS DOE:ÇAS DO AP.lllGI,HO RESPIHATÓRJO. i , ,.,

CONSULTAS: Dfàrtamcnte.das 3 ás 6 hora" CONSULTóRFO: Rua Vitor l\1elreles JR (Ceará) a Saúde Pública esta
HE-SIDE:\CA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742. '··d 'd t d c' aconvi an o o OS a se va in -

DR. MARIO WEN'DHAUSEN tem, te?d? si.do, por isso, gran-
de a afluência aos postos.

Divulga o "Jornal do Povo", da
'cidade de Itajaí, que o Tribunal
Marítimo Administrativo, em S6S'

dUO extraordinário, depois de opre

ciar o caso do afundamento do
navio «Angelo». de prepriedade do
firma «Renaux», sob o comando
do piloto s r, Lauro Vieira, agora

}Jraticante do porto do Itajaí, irn

",ôs a pena de Cr$ 1 375.00 de rn u l-
a e custas do processo ao mestre,

'T. Carolino Lúcio de Morais. por
er responsável pelo abalrq,arnento
los iates "Belmonte" e "Angela",
10 litoral de São Paulo, com o

conseqüente naufragio dêste últi
(,''''0.

Acaba
de Sair!

Seção Espeda,.
de 19 Páginas,
dedicada à

'INVASÃO!
Do Quartel General de Eisenhower, de um navio
de guerra no canal da Mancha, e da cabeça
de praia, três correspondentes de Seleções en

viam um relatório histórico de um dos maiores
acontecimentos militares de todos os tempos!
PRIMEIRA PARTE: 'A .grande decisão. por Allan Michie.
Nos bastidores da invasão, com Eisenhower. Como,
quando e onde foi tomada a decisão final.

SEGUNDA PARTE: A armada, por Frederic Sondern Jr.
Impressionante descrição, navio por navio, da maior
armada jamais reunida. Autênticas cenas de batalha
naval vistas de bordo do navio Capitânia.
TERCEIRA PARTE: A cabeça de praia, por Ira Wolfert.
Quadro vivo e emocionante das tropas aliadas, to
mando de assalto o litoral Normando e irrompendo
pela fortaleza da Europa. Também neste número:

o Homem Mais Rico
"do Mundo
- História fantástica. mas
verídica, do Nizam de Hai
deraba, que vive com 400
cruzeiros por mês, sendo pos
suidor de uma fortuna de
400 bilhões de cruzeiros e

malas cheias de ouro. Pág. 51.

o Multiforme Poder
Curativo do Sangue
-o sangue humano. armami
lagrosa contra doenças até·
agora incuráveis! Impressio
nantes relatórios, publicados
em jornais médicos, sôbre as
curas conseguidas pelos sub
produtos do sangue, Pág. 1.

ORo AUImUO ROTOLO
Médico - Cirarrião - Partein

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
lJiagnóstico precoce da tuberculos'
1I11monar, úlceras gástricas e duo
leoai!, câncer do· estômago, ale
'ões das vias biliares, rins, etc

\plica o Pneumo-torax artificial
Jara o tratamento da Tuberculosf
r>lllmonar - Tratamentos moder

nos ê t'fi('.qzes desta Ololéslia

:ompleto lótabínt'te de Eletricíalld'
nédica: Ondas curta!! e ultra.-cul
as, Raio!! Infra-Vermelhos e Rai(�'
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Scbmi<1t
Ou , .. 12 hrs., e das 14 ii 17 tm

Tellfone U1.

�

Informam de Nova Iorque
que, no dia 20 p. p., o famoso
filósofo John Dewey passou
seu 85° aniversário em comple
ta tranquilidade, com espe
ranca no futuro e convencido
de que "nos achamos nos um

brais de um mundo melhor".

Submetido à deliberação do pre
ádente da República o processo
-rn que Jorge Carone Filho sugere
a criação do "Sêlo Expedicionário",
J ministro da Fazenda opinou cori

tráriamente à odc ção dêsse (rsêlo»,
uma vez que constituirá mais um

ônus a pesar sôbre o contribuinte
:) parecer do ministro foi aproo
vado pelo ehe fe �o govêrno.

•

No dia 19, esteve reunida a

Academia Alagoana de Letras,
sendo eleitos para a vaga de
feotonio Ribeiro, o poeta E'

'mico candidato, Alves Mata,
)ficial da Fôrca. Policial do Es
.ado e, para a 'va,ga de Joaquim
Diegues, a poetisa Eunice La
/enere,

Estão abertas as Inscr ições para
) corrcueso de Técnico de Educa'
;50, promovido pelo Departamento
''\dministrativo do Serviço Público
'DASP), na rua Felipe Schmidt, 6
1.' andar. em Florianópolis, diaria
T,ente das 8,30 às 10.30 horas,
'xceto aos sábados. As m sccíçôes
erão encerradas em 11 de daaern
,)ro. Poderão

í

nscrever-se candida
',os de ambos os sexos. de 18 a 44
lnos de idade.

*

A Liga da Defesa Nacional,
ncentivando o esfàrco de

:;uerra que vem sendo realiza
cio por seus Departamentos,
acaba de lancar entre seus as

sociados um
4

concurso de fra
ses patrióticas que interpre
tam o sentimento do povo
)rasileiro para com os valoro
:os soldados da F. E. B. O mi
listro Cunha Melo, presiden
te da L. D. N., fazendo questão
1e participar nesse empreendi
mento, enviou à comissão jul
sadora a seguinte frase: "De
vemos dar o ,que temos de me

hor aos nossos soldados expe
iicionários porque eles tam
)ém estão dando o que têm de
nelhor pelo Brasil" .._ Leopol
io da Cunha Melo.

A Rádio Mauá, estação radio·
'ônica do Ministério do Trabalho.
fndústria e Comércio, instituiu um

'!oncurso intitulado:' «O PRESI •

DtNTE NA, PALAVRA DO POVO».
o qual consiste na apresentação
::le uma frase sôbre a personali
iode e obra do Chefe do Govêrno.
Ao primeiro colocado. serão con

cedidos vários prêmios. inclusive
uma coleção de cinquenta livros
de autores nacionais, um aparêlho
de rádio, etc. As frases deverão ser,
Clté 10 de novembro, endereçadas
à Rádio Mauá· Avenida Atlân·
tica, n. 24 • Rio de Janeiro.

*

•••• o ••••• e •••••••••• .,··········· •• •••••

•

•

• Número de Outubro, a .venda agora! Todos êsses
27 artig.os, além do Úvro do Mês, por Cr. $3,00 apenas,
Considerada por milhares de leitores a revista quc,

pelo preço, mais oferece. Compre boje, em sua ban
ca de jornais, o seu

exemplar de Seleções!

. O interventor Magalhães
Barata, no intuito de adaptar
e lJepartamento de Finanças
do Pará ás suas reais necessi
dades, está cogitando da meca

nização daquela repartição,
com o· fim de melhor satisfa-
2;181' as exigências técnicas,

• Custa só Cr. $ 3,00 :'
•

• s
'•••••••••••••

Age"le. em Florian6I'oli.: PEDRO XAVIER II CIA. - RUI F�lipe Sclllóidt••
Hep1'. n"ral no Brasil: FI,RNANDOCHI:\ -\(;1.1.'\ - H. Ro."rio, 55·" ô!.'.nd, - Rio

I Dr. laudelino Solon Gallolü I
I

.

ADVOGADO I.

!�a João Pinto, 18 - (sobrado), Sala t
w=.

� ,

-.-
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Casa Natal

í: UJU OOENÇA
JltTI1.'O nlW.WS1.
:PAU J. J',UHLU
:I p.u,._.. ... UÇÁ

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construção
Projetas, Orccrmento=, Admini� tração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

...

....
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