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,,' .ILulam, ainda, em Liesel
O I Com .aR í'ôrças norte-americanas na Holanda, ;U (U. P.) -

. }�neal'ui(;ados combates travam-se ainda na localidade de Lie

I ReI, elo s;�tor holandês de Venlo. Vár ia.s vezes, durante o dia de

I ontem, aquela posição mudou de donos, ignorando-se em poder
I fl\' quem possa, estar, presentemente. Os alemães continuam nu
I posse de 11iejel e exercem o controle da estrada Liesel-Mlejel.
Informa-se também que as patrulhas alemãs estenderam suas

ativirlades em direção oéste,

4) l\LUS XN'l'H.W nunw J)l� S.\:\'I'A ('1T,\RI�L\
Proprietário e Diretor-gerente - ALTiNO flORES

�'16.V'l'E'""'J'i'1i"M2:i1iP�?"�'''-P��������..:i.z�}!.�-wu",·�:MO-'''�''''e:.;.,3.i:.������--:'���j.�
Ano XXX
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, florianópoll:s- Quarta-feira, 1 de liovembro ele 1944 I H. 9237 que lutam
lUO, 'I (A, N.)' -- Os estudantes baianos, que acabam de

se l"Pl.111 ir orn Congresso, deliberaram enviar uma mensagem a

todos os universitários que se encontram combatendo no
'" Irorit ", especialmente aos tres uníversltártos da Bahia que
se of'ereceraui como voluntártos e que, agora, combatem com °

maior denodo. Esses tres uníversitários foram os que mais ba
talharam pela ida do Corpo Expedieionál'io.

Aos universitários

/ Outro importante discurso de Churchill
Londres 31 (U. P.) - Na tíca, asseguran�o_ a vi�a do volta de maio ou julho elo ano

Câmara 'elos Co;muns, .

o ,sr. �o.vêrr:o de co�llsao
,

ate o al"- :?ntrar:-te, salvo S2 Hitler rôr

Chmcl1ill pronunciou hoje im- Im$t�c�o alen�ao. .C.'_Jl�O .

e do es_magado antes_. Isto pO,rem
ortantísslmo discurso, ao pc- domínio público, C?ulchIll so- na? parece

. mUl�o, 'provave�, i' v'lgorando 10m�ir a prorrogação do atual par- ]l�ItOU a prorrogaçao dos lm�n- pOIS o premier ��'l�anICO, �s�n- úlCl. I cupara
lamento por mais um ano. E da.,tos do atual Parlamento 111· i bando-se !los' favores milita- RlO, 31 (A. N,) - Desde on- J S uatassinalou os grandes fatores �l�s, comprOl:netend_?-se a so-: res", �credlta que a Alemanha tem, começou a vigorar em to-] us ar p.
de mccrteza que tornam abso- llclt�r sua dissolução, �o rei. podera continuar de armas na, do o Brasil, a suspensão às I París, 1 (P, P.)- As fôrças
lutamente impossível fazer depois da derrota .alema.. Os mão até primeiro de abril, ou, [restriçôes policiais impostas: aliadas ocuparam, na França,
atualmente previsões sôbre o m�mbros trabalhistas e líbc- mesmo, até o inicio da príma-: aos súditos italianos. Nêsse sen- I a cidade de Jussarupt. A cída

rím da zuerra. Nmzuem pode rais do 'Parlamento deram seu vera, E quanto ao Japão, não tido, o ministro da Justiça, sr'l ele de Jussanupt, na área dos
b b ,"'

t d Ch 1 '11
dizer quando a guerra contra apoio a I?roI?�s a ,e m:c 11, , descartou a possibilidade de Marcondes Filho, enviou uma exércitos de Patton Pateh, na

a Alemanha nazista chegara a q,ual �I�'lllflca:l"a que so ha- que sua resistência se prolon- circular a todos os govêrnos I França cuja captura foi anun-

'ao fim ou descambará para a vera eleições na Inglaterra por gue até outubro de 46. estaduais, I dada, está em posição de do-

i���a�i�ag�:r�t���,s� d��:l��:� i S'----OAbr-'e os DO" c�-',"-ji1A�
- -

�
--_ ------, -

�---m·elhor'l �����a�é���act: 1�����h;�e vai

êsse aeontecin:ep1,o não ?O�le- h"U s � gVam s�RiPre a CASA MISCELANEA, distri-rá passar de slmpl\J3 c?�Jec u- fJ .

buídora dos Rádios R. C. A
ra. Uma convulsao politica na O J.. 1i '

Alemanha poderá pôr fim à -:- CauDC.liI.O nao e sopa... Victor, Vávulas r' Disco.

luta em qualquer momento, JUo,:H L\. ,,) - () :-<l·••Jo:w Pc: t!:Hh,-, {\ d4'� ('IIi'i1ll l'f'eolllw"�)ll)s ol'g·ulha. >�os «nr-outros
Rua C' Mafra. 9

Mas' a isso opõe-se o contróle ('ualherto Jlar(!lltS P01"Ío, al'!"::JlI ��I1(' o {"Ilbodo lI;W (> so.l('oJII." hodw<;, têm Ir-vndo Por faUa de alcool
ferrenho de tôda a vida alema t

' , -,

I -"1
" ,. I • , . I R' 1 (E) M'll ,1�

. �. "

it
. i:'o J!l1U'101Ial'lO {li ., Il11H'llllld"I ),11 .. , .b ('PlHlH'(H'S II!(,I'HIS lia, :-:f'III}H't' II melhor r Il('aharum !O, ,- • I lares UA::

-ínclusíve do exerCIa, que o, 1 ,
. . I" . '-.' ctrurgíões dentistas estabele

.' estabelecido pelas {árcas dejwH1e do .�Hr, rN·{)Iw.l� .10 s('(liltP11;!. i\ilo ,0" fi;U;'·PI'('{'Hltmn,d.f' CIllJIII1TÍl.!OI' 11l1l'H a l.iuhn -ld
. ""UL '-'

-

, ,>
t I' �

I F 1 11' ... t t j ..
- (lOS em São Paulo, estão na

'assalto e pela polícia secre a _1I'nUlO, tOl'() IH' - .mauue . ar-: ·::!'!lII.... .,I)��a íI:eu I' ern-so: {iúih'a e, al�m ,Iela, ern aI .. iminência de interromper suas
de Hitl�r. Êsse c:ontr?le (disse! f[llPS POl'to, IjIlP II('sl:e ü(,;w.m·'l.}Orta,lO ('0111 IHllg'lIífka lIi'a-l ;.;'ml� ponios. t'a"';('III!U münel'O- atividades odontologicas em
'Churchlll) ultlapas�a tudo 1'1'(1 ,1" I()'" "(' ell"')1111'" ll.ll,ln , , '"

(
.

t d d f lt d 1 1.

t d I' ate' hOJ'e' 1.1 " , ...,., - . '.. ..

,ü".! nU:I. j{I':·m.;Í(·nte', I'"sl!!"undos" SÜS IH'JSH IlH'lI·OS. lUêlnto aos nr u e a a -a e a coo paira
quan o o mun o v u u , .

'1(1 HI1'lllt,) I." [r'fOI'ln H <jl'" ,! fl'11S pI'ofissl'ollal's Esn.>"a--"'.n.
.

e 1)01' isso, não se póde contar,' 't:.' ,<.H' 'L l. ". '.�_ HOS�W" homens t,-m ;';U1IOí·t<HtOj-Yel'iüHS, {ll'ixlIm n linha. de ,. l;"�' ....,-1..

, t I t' 1'1", uma medida urgente da Coor-
com qualquer reação normal BUli. llWlI (\ '.,IU'P!"t; (I , 1'1'\ h.H 1:,'

II m, dUl"lH r.h.!'(H_·�'''' ,I ('si" 1-:'I1('1'1'a' Ú'cutt" ('om mág'na e l>eru·un., . I ' denação Econômica, ·afim de
da opinião pública. Do ponto, �;níHlt\ (111 J-'EH, 1I1Ml eada m· i {'ni('! {'f)lll uma ('orag'em (l"e tum IItwndo poderão 'oltm· ... solucionar a situação,

_ de vista militar, por outro la- tm't':-<�allth;sima� de que li im. i
.

do' pal'ece dl'fl'CI'1 acreditar que I I" I ' 1--------,·---- .. �- - .. ---._.,--_._-- ----.- -�-------

, '. ])i'.'lIsn (O dO (PSIIH'lt os SI.··1 ,c OI • ..

It a guerra possa termlllar an-
':uiuft·s r inÜ'U'>SSllllleS lI't'-! w'e"'nlFJ101·''''m. OS rus%!os· seus a'aques(r tes do Natal ou mesmo antes �

, _ .. _
: ,�:l Jí. 'V \,,4 ., .L

i da Páscoa, Embora todos os clws: •• \1' ('Olllhço('s "::lUlUI-1 Washington, 31 (U. P.) - (iue das fôrcas de Rokossoski e rizado e várias brigadas de

esfôrços tenham sido feitos e d:1s ;-;iio Mim::.." }í('l�lOf'f'S I!n I. T"azendü ga'a de inesgotá vell Zalmrof peÍo sul, aliviara a I tanques russos bem, como três
continuarão a sê-lo, as tropas q 11(\ as tl.'s Ho,'tp·a nlprÜ'Il1HIS, vitalidade, os sovi9t�cos levam: nressão dos alemães contra divisões de infantaria rume

alemãs continuam lu�and.o. nhll de (ltH' esh's S{' snrp:'üI'H- '"vante sua nova ofens:iva CQn- !Cherniakovski, que luta con-!nas estão atacando as linhas
com a máx�.na tenacI�a.?e, dt'.m. i.{eeelH'Ul as ml;.lh�ls {':-.ia._:t.,...ra. a )?I�ússia OrientaL a? lon-l't�� un: sistema pal�al�IO?e for-Ihúngaras. A luta mais feroz
mesmo na defesa �e pOSIç?es,"" '" "

.
o'" , .', ,,' ,_1[':0 do 1"') l:'L"cw: _Tudo md!ca. tlflcaçoes, c�mparavels as me- trava-se em Keskemet, ?nde.os

evidentemente perdIdas. Vem, U.,tH.l!'i (,. II Jultl,u IH la" !.l.:» Ique 0S russos cst8.0 prepanm- lhores posiçoes da linha Sieg-- russos penetraram no mtepoI'

contra-atacan�o vigorosamner:-!ttmtl's V(-'J'!ru�11as f1n�' I!W iH':elo novas posiç�es pa.ra em-Ifried, Ida cidade, mas foram no�
te, embora ate agora sem exl- 11 ;'em II l'e�pelto, rlUYHIUIIl um pl'eender uma ll1vestlda em I Londres, 31 (U. P.) - O co-,mente expulsos. Keskemet fl
to, na Holanda, e no Mosela, E

jlOlH'o de sua ,.'radtlade, ('on- massa contra as fortificações 1l11entarista von Hammer, da ca a 75 kms. ao sul de Buda-
muito ainda ha que faze:' pa-jtW!o. mi ('statístieHs Il()� hospi. p�ussia�as pel? sul e pelo nor-IDNB, anuncia que depois de peste, '1

1'a melhorar os P?rtos e lefor-. ",,'.. ,.,..,
c12ste, smcromzando o, assalto alguns dias de interrupção, os

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

cal' os abasteCImentos dos' t.. I" f m que (lI' no��os 1'01d.l-
com um avanco pelo oeste, na russos reiniciaram seus ata-

fronte aliados. �a� (�ontinuou! \los são illtt'l'lllHlos cOlliirlllllm direção de Isterbmgo. O ata- !ques ao longo de toda a frente Transporle aéreo
Churcllill) as dlstanclas a ven-I�__....-v","__-D"""'-_--'-""'''''''''� I GO Narew com poderosos re- internacional
c�r são gra10des.e .m�ütas pO.�i- A vrrio.riz?da a �finD��Ol::(lr ItO:t)fi Amnresa de !fórços, O� principais centros ,'o'

coes de defesa lllnmgas terHo lUU li �iilS .tii1!i."vi.il. 1.1, U rui U lh � .

Ida luta estão a norte e sul ue Chicago, 31 - O presidente
ainda de ser ocupadas ou, c�m- miuprar.ão a COll1nanhia Catarinen�e Pulu�ski, onde os ru�sos con- Roosevelt designou o sr. Adolt' I,

tornad.as, Nessa? con�lÇoes, i
U y

• � " Isegmram romper as lmhas ale- Derle, chefe da delegação nor-

não se póde pred.Izer o fIm da,' de Cunen.i�. Portland Imãs em dois pontos, embora te ame.l'icana, presidente pro·

guerra com o Relch antes dO. .
' _ , ,'"

.

•. 'r _." ,
•

_
afirme que, mais tarde, foram visório da Conferêlncia Inter-

fim d.a p"imavera ou mesmo, I Pelo F�:'OllO. �J, }J eS.lJellte da .l{epubllca fOl as- i, l'd N f' nte hu' o'ara nacional de Av;Lação, A Dele-
c Jl, '

_ .' r d. " 'l 'j' "n"" lt' l' "t "1" 6C() 11 epe lOS, a I e no'
antes do começo de verao. E, I �Jna, o na p�? a, ( ct 1��bl1�.U t�la, ,�1 <,ecl e () n;. Q )

"o mesmo von Hammer diz que gação dos Estados Unidos

depois (acrescentou Chur-! (OlHerlen(]o a �,oll:.t'anhu Cd.ta:lllcns� de Cllllento
a batalha de tanques entre os· também tem a seu cargo ose�,

chill), nào seria prud�nte su-! Portl�1J(l
..a,l�tonzaçao paTa flll1elOUal' ("omo t'll1presa, rios Danúbio e Tisza está che- C'l'etariado, encabeçado pelo ST•.

por· que 18 m.eses apos a des-l de lllmel:J.\a? , o' i' , ,,' , , ' gando ao áuge, Essa afirmati- Warreu KeIchmer. 500 delega-
truicão de HItler bastassem

.

.

.

Damos a �eb.u.l o texto do 1,ef�1 J(�o_ decleto. va é um tanto curiosa, pois dos tratarão de e1llcorutrar' a'

pará aniquilar o Japão. po.r! . _o Pl'pSH1:nte_ da .l:{epubllea, uf]an�lo .d� atnlnuça<: <lue lhe ontem o comentarista de Ber- forma de organi�ar o tra.lls-
..

todos êsses motivos, o primeI-! confere o �TL1g0 14, letra a, da Con�tltUlçao e nos, t,ermos d.o ilim anunciava que a mesma porte aéreo internacional pa-'
ro ministro insistiu em qve se' Dpcl'eto-·leI nO. 1,9gr;, dt' :W oe ..:a.neiro de 1940 (Çodlgo de MI-Ibatalha terminára com o-ran- ra a expansã.o do comércio in
evitasse neste moment-ü a agi-!lUW), combinado ('om o DN;rr-to-lei nl), :i,55:) de 2G de Agôsto de :de vitória alemã. Ao qu� pa- :teruacional e as J�elàçaes pad- ..

tação das e1eisões ger�is, em-. J�)41, (.�eer�ta: .;', ,
'

� �, ....,. ,',
' Irece, os russos não estavam in-If�cas ,€n,t�e .os po�Q,s. �A!.ge�:;

blra fosse mUlto provavel q_ue I Alt. 1 - b COl.lCe(llda <I ,C?mpanllla C,atan[lPIU;�� de CI-lformadOs dêsse fato. Agora ltma e o U1UCO pal'S que-naq �Ol
as mesmas se realizasse.TI aJD- I mento Portland, SOéled!:Lde anOl1lllla, (;0111 sede na CIdade de 'Hammer diz que p.._elo menos, ('o.l1ividado a compateceet; a.:
da anLes de decorrido_mais_um lltajai. llO Esta(�o de Sal�ta Ca�arina, a�ltol"ização ])ara !ull_cioJnove divisões, u� corpo moto-' Chicago, _

" :.: -

ano. Se os partiqos,nao qmseS-jllar C-Olll�) empresa de l11In�raçao, rl,f.: a{;ordo eOlll o (�OO (11S110e o � ._•.., _,._ "'":wI""""".""",,,,,,: ,.._ _ _&�y'i�....,.
,.

sem esperar a�é o fm1 �a guer- f11i; �t). S 1°, (�? De(:reto�l�-'l 1:°, UIS�), (�e 2H de Janeiro de 1,940, Chocou-se contra o morto. /
ra com o Japao, devenam, pe- i COdlgO de :\tLlnas), eOmbl1laClO com o dIsposto no Decreto-leI nO,

. _ . . _

� • '-,'.; .•.. 'ó
'. '·'i

lo mpnos, aguardar o térmipo ,�.r;G:i, dp 25 de Ag(Jsto ele 19H, ficando a mesma sociedade obri- ,BELO H(}RJZ��TE, .n --: � Aerç. Clube de Mlm,�S g,�ralS :'.
da luta contra Hitler. gac1a a e�tmlH'il' in�egl"alm�nte aS lc.i� e J'egulall;entos en� vi�ol" I enVlOn uma 1l,�Ea � 1l11.p;-enSa .111fOl'l11.!J.udo que anlt�-(nlte�h .ás f:J:

$ Oll que VIerem a vigorar sobre o ohJeto da refenda antol'lza'çao, I Hí hOI'as, o a, lao
.

r P-TKZ dec olou ,dd canlpo de Carl.os,�at� :t

Londres, 31 (U. P.) _ Acre-
.

-

Art. 2° - Revogam-se a,s disposições em contrário.' I ()nl o prirr�eiro pIloto G�naro MarIl1f1 e o.se,glln_?o PIl?to',b�lz
ita-se que o discurso. hoje pro- Hio de Janeiro, 27 de Seüm1.bro de [044, n;�0 da [1J(lnprll-,Alves Perelr�, tl1a�sgl'edllld�)_ O'rde.tliS de hmilbaça:o aer�.;�;.êlo,
unciado pelo premIer Wms- ciência e 5Go da Repúblit-a, I'

vôo, devido a nebhna· O aVlao r1l11l\)n pa�'a 0. 1�O. ·de ....
·

��b�.' -;ton Churchill te\:! a virtude ... RE'J1ÚLW Y_Ua;_\S Mundo, chocando�se contra :um �no�,.o e l'ncelldl���Q7's�; l\IQ\",
j_I_}ofoAhió.1'lãlles !'F,>1"}tll1 amb� as pilotos.

.

J
-.

• '.' .•• ,".<
'.

4.\e despejar a atmosfera polí ':>

I
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO-Quarla.'eira. 1 de Novembro ele '944

OS BRASILEIROS NA ITÁLIA - A fotografia mostra o.

artilharia da Fôrça Expedicionária Brasileira martelando
• as posições alemães na Linha Gótica. com Howitzer de.

105 mms. [Fóta da Inter-AmericanaJ

Em poucos rulnutos fi nova recenu
\J\endaco --- cerueca fi circular no Sl:trlgllP
»ttvlando os RCPSSOS P OR ataques da a'::Hn�
')u bronquite. Em pouco tempo (> possivcl
'urrnlr bem. respiraudo livre e fIlCilltlt-'lIte.
rlla!",dtKo alivia-o. mesmo Que (l mal �f'ja
"ntlg·o. porque (i!s:;:oh� e remove o 1ll11('U�
"ue ohsrrue as vias resplrntorias, minando
.� $lla enf'rgip._. arruinanrtn sua Bn(lt!l', fa...

,/(.nclo·!) SI' lJ \ I r· se prematuramente velho.
(,Aendoco tem tido tanto êxito ql1� se ulp·

. .

"{'C0 com " garantia de tlllr ao "paciente (
O PI esídente da Repubhca r-spíracào UH" e fitei) rapidumeate e com-

o _

.' i ;tidu .ah"lt) do solr irnento da asrnu em pou-
aprovou a exposíçao de motí-.' ""' dias, Ppca Mandaco, hoje mesmo, cm

VOS pela qual ficou resolvida! qua lquer IltrmilC!'1. A nossa garantia c ti
,

. i Sita major OI'otN·'·W.

ele maneira justa e equitativa �'i
.

«I' A
it

- .

h � en a fto culJ(J roo.
uma SI uacao que vin a preo-, ..." 0.,,'".

cupando o titular da pasta, Agora tambem a Cr $ 10,00
uma vez que os doze aspiran-
tes, como auxiliares de instru- �tAUJADO & ClA.
tores do Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva da Ae- I\Clêndo.s e Represen toçôee em

Geral)Matriz: F'Ior icn ôpol is

Essa violência í ronáutíca, já deram provas de Rua João Pinto. n. 5

I A I- T d
sua capacidade e dedicacâo à Caixa Postal. 37

é crime ve IDO e aviação militar. '. FiUal: Cresciúma

París outubro Em Ascq t
•

A "
..

d tí
Rua floriano Feixoto. 'Ii/n (Edit.

,
-

,

011·vel·ra exp,OSlçao .

e mo IVOi'; apre 1 Pr óprIo}. Telenramas: "PRIMUSU
cidade mártir, vítima da fero- I d f h d à C

."

1
va a 01 encamm a a omis- �qente. nos principais municipiOl

cidade alemã, o Cardeal Lie- Mecan6grafo, especialista. em I
são de Pl'omocões da Ael'onáu- do Estado

nart, arcebispo de Lille, pro- consertos (serviçoll garanti- tica, para serem cumpridos os .._".Co·m
......

p

...

r·a··e'
......

-o
.....

a

....

·C
....

A""S
...

-A·-M···I.?S--C---E.....
r"unciou no decorrer de como-I das) de

I tsell_8 ermos. LANEA é saber economizar ..
vente cerimônia as seguintes Máquinas de escrever. --

palavras: - "Não poderemos de calcular. de costura. I
permitir que o véu do esqueci- registradoras. etc. I

'

mento se estenda sôbre um Juntamente com a "Oficina
lcrime como este. Os rigores da, Electro·Radio EN A L D-A.H ,

,Iguerra dão ao soldado o direito I Rua Cons. Mafra, 79 )'1 Ele."ça-O da R�I·nha
I de matar, em combate leal, : Serviços garantidos! '-A

mas nenhuma lei de guerral:o----------,

111 Voto na srita.:Estudantespermite ao soldado lançar-se

I
30 v.-6

sôbre populações indefesas e LOJA DAS CASEMIRAS
matar pais de família. Essa Se V. S. comprar os nossos

violência, em todas as línguas, tecidos, ficará satisfeito, por*
I chama-se crime e massacre. que inegavelmente, mante�

INo dia seguinte ao da mortan- mos um estoque completo e

,i,' Aluna ,do
dade, transmiti o grito de vos- original, a preços acessíveis.
sa consciência revoltada ás Loja das Casemiras, rua Cons.

! autoridades alemãs. Mafra, 8�A .

. ��._"_";o...���_. ";..-..•.._._-.,--------__IIÍIIl!í _
���-=....�..�-...__.-_.�---------._' ............. _ .........--_._-_-'-._

A data da
Checoslováquia
No dia 28 de outubro fêz 2G

anos que foi proclamada. 11 f)

�,l1tigo castelo de em Praga, a

independência da República
da Checoslováquia. A pequena
nação eslava possue grandio
sas tradições, não somente nas
lutas desenvolvidas contra OE

germanos, que desde os prt
moiros tempos da história' al ..
mejavam a dominação do
mundo" mas, também, ele ho
nesto trabalho incentívador '

cio progresso, qualidades estas I
que colocam os checos entre Ios povos mais civi liza.dos de
mundo. Depois de curto nerío
do de prosperidade, a Checos
lováquia novamente foi presa
das hordas alemãs, chefiadas
pelo sanguinário Hitler. Seu
povo, porém, não desanimou,
nunca perdeu a fé e a espe
rauça, e lançou-se à luta, na.

grande batalha contra os o·,

pressores da humanidade.
Raia já para êste heróico

país a Aurora da Liberdade E

os poderosos exércitos aliados
já batem às portas da Boêmia
e da Morávia, sendo que a

maior parte da Eslováquia se

acha libertada. Brevemente (e
disso não temos dúvida) hr í
lhará na antiga e veneranda
terra checa o sol da Líberda
de! Nessa terra que deu ao

mundo grandes filhos, como o

Presidente Massaryk, o Presi
dente Beues, e o Ministro .Tan
Massaryk, e ainda uma plêia
de de nomes que. por certo

passarão à posteridade.
.' No Grande Dia da Checoslo
váquía, os corações bem for
mados voltam-se com simpa
tia para a Pátria de João Huss,
acompanhando com alegria a

libertação do país, e anteven-
.do suas glórias futuras, num

mundo mergulhado em com

pleta paz.

PESSOAS TÊM

��\\t50uq/� Rua João Pinto, n. 25
� � e:. (Em fmnte ao Tesouro do. Estado)

I
� " I Florianópolis
-. - -.---., Telefone 1448
n"RTOnO pnTOLDGlCnS SANTA CATARINA

I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Bacteriologia
AutovQcinas.
Ultromicroscopia, IQufrnícc sanguíneo.

Análise. de urino,

Exames Anátemo·patológicolI.
Diagnóstico precoce do gravidez.
Sôro-diagnóttica.
Hematologia
Coprologia.

Quer vesur-se com
contôrto

e eegâncla ?

Precure a

aLFAIATARIA
MELLO

" escolhe o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

DE

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR

MARCA REGISTRADA DO

DEPURATIVO

SANGUE

Serviço de transfullôo de sangue. Vacinação anti·díHérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análi ..e. químicas de: Farinha", bebidas, café, mel, águos po tei
veis e para usos industriai9 (fec.llaria., cervejaria.!.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

IJ;t !lJ;4J:JflE
I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado. o Baço, o coraçãn o Estômago, O@

PUlmões li PéIe. Produz Dôres de Cabeça, D"r(>�
008 OSSO!1l, Reumattsmo, C�'gueirn. Queda do (;8·
helo. Anemia, e Abortos
lnofenstvo ao organismo. Agradável como lleôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como euxtlíar DO tratamento d� Sffilis e Heu-
metíamo da mesml\ origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que ii via bo
cal 6 a única possível.

(a) Dr. BeDedito Talosa.

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR «91�» obtendo
sempre os melhores resultados
DO (retaments da Sífilis.

,

Poderá l) ,er

promovidos IRio, (Pelo correio) - Em ex

posição de motivos ao presi-I.íente da República, o ministro
.ratou do caso de doze aspiran
tes a oficial convocados que só
tinham o curso de níloto co li

,TI.ercial. sem adaptação mili-IIIar, durante a instrução. Esta
vam eles sem possibilidades de

Ipromoção, justamente pela
falta de instrução mílítar. En
tretanto, corno fizeram um

es-,'tagío de mais de um ano na

tropa, considerou o sr. Salgadc �"" I l ,,
Filho que êsse fato lhe parecia
suprir a falta, esclarecendo
ainda, ser o mesmo o curso

écníco de pilotagem que pas
mem os doze aspirantes e os

seus colegas do Centro de Pre

paracão de Oficiais da Reserva
I

da Aeronáutica. ou talvez mais
avançado, pois a parte da na

'legação é mais apurada.
Considerou. também, que

eles preenchem as condições
legais para >O acesso de aspi
rante a segundo tenente avia
dor da Reserva, previstas pelos
decretos n-s. 9.805 e 10.525,
ambos de 1942.

só no

(II) Dr, Ralael BartoJetil

A SERVIDORA
(o. maior organização no

gênero ne,ta capital}
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

---,�---

..

Convidamos os sr!. Comerciantes a

V�sltarem, em nossa sobre-lOja, il expeli
çao de

SEDAS, com rico! e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geraf,
recém-chegados das melhores fábrica s
d o par,. .. '.. ,>

.

.

.

,��l�jl1:,',b�ljff' "c',;
f'

A Agonia
da l(sma
Aliviada em Peuces Minutos

Centro ACLdêmico 11 de Fevereiro

dos
de 1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO INTER-AMERICANA E O INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS TÊM O PRAZER DE
CONVIDAR AS AUTORIDADES CIViS" MHJTARES, E ECLESIÁSTICAS E AO POVO, EM GERAL, PARA A INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE "'ARQUITETURA BRASILEiRA" (ANTIGA E MODERNA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 3 DE NOVEM"

BRO, ÀS 20 HORAS, NA SEDE DÊSTE ÚLTIMO, À I{UA ARTISTA IUTTENCOURT N. 2.
-----------------------------

di I Dezen_o�! cadetesti da aVlacao
Washington, outubro (I. A.)

- Dezenove cadetes da aviação
brasileira fazem parte de um

I Nesta festividade a Santa Igreja grupo de 47 jovens, latino-ame-
.--:::-:-:::-::::::-:--:--:-::-------:....;;:;;.;;;:::::''';;.::..::,..======...:-===

I
apresenta nos todos os, �emaver;- ricanos que estão realizando

CI..IEUAS
turados que fruem a ViSOO beo.t l- '" ' -

l� 1v.l I t ,
fica de Deus, não sômente paro um curso técnico de aviaçao

i E N t"
; que lhes tributemos o culto reli em Kansas City, O surso é pa-

I -,tOS e o 1tias ê," I qioao que lhes é devido, senão ta�.. ,trocinado pela Administração
; I ! bem para qu; ,

a nossa �regUlça de Aeronáutica Civíl e deverá
x � sofre urna espe cre de repel,,!o cons- I

I ,"== ----- trangendo-nos a imitar, na

me-l'
ser encerrada em agosto de

J! dída do possível, as suas v rtudes 1945,
; Acaba de encerrar-se, �10 A Roma pagã congregara todos os

Rio O Curso de Lepra organí- I[
nomes de seus deuses no Pânteon

zad� pelo DeDartanF'l�to ]':a- levantad� p�rJlgtipa, 25 ar;o; ,ante� José VI·ctor. Barcl·a'. I d c 1., d "1 se
da era cr is'td ° Papa Borrífdçío IV

,

,ClOna e oau e, no qua , I purificou o, consagrando. o à grande
; inscreveram 11 candidatos. ]';0 Mãe de Deus e o todos os Santos
I referido Curso do qual ccnsta-! Mais tarde, Gregório IV' estendeu a

I

"am tópicos relativos à Pro, I g!'ande festa a todo o orbe co.t ô-
,.

dê +' D tolóeica . 'j Ilico, El'gomosnós sentidoshinos
pC ellulca . erma o".0c) a a,pJ -', c.os bernaventurados de todas as

cada, Etiologia e Patologia Ge-! nações e de todas as épocas que
ral da Infecção Leprosa, Estu- \ nas mais variadas condições,. se

do Clinico ê Diagnóstico, Te-' fizeram Santos, Tambem nós po

rapeunca Epidemiologia e
demos ser santos e grandes so.n-

I
v c,, b tos, Bo s tu apenas que o queira-

Profilaxia, Organiza cão e Ad- mos,

: ministração de Serviços e Fs-

I tabelecímentos de Combate à Santo do dia 2 Não era agricultor
: Doença, foram aprovados ti- (oMemoracão dos

,

I dos, =. cal'l�:li�atos, dois, dos Fiéis Defuntos ,Buenos, A�res! 31 (U, P,)-Ou-

I quais sao médicos estrangeíros, Assim como. ontem, a Igreja -tra deml�S�O lmportant� acaba

: respectivamente das Repúblí- militante implorava para si a de se veríücar. Horas antes de

I cas do Perú e Paraguai. Além Igreja triunfante, assim, tambem, partir para a sua anunciada
Riso e terror Eundern-ae em ,,0' deles há 7 médícos estaduais, �oje, procura lembrar nos os seus viagem a Rio Negro, o general

Veleiro Fantasma», filme que o 'l Paraná '�;-."';b R' G'
filhos q_ue passaram d,esta para a Diego Masón ministro da Agrl-

"Odeon" apresentará hoje às 19,30, ao o:» .. ,ü " ') j_ de �h, a, 10 r�n- outra vído , rnsis , que, o irido gemem '",
Posse hoje a data ani�erilária horas. Brenda Joyce e Nilton Ber- ele do Sul, Alagoas, Sergipe, no Purgatório, exor-to.ndo-rros o cultura, chamou os jornalistas

do ar , Vilmar Solomé Pereiro. le são 0& principais dessa realizo' ?ará, Goiaz e dois do Serviço socorrermos os nossos irmãos pa- e lhes disse que tinha abando�

ção da Century Fax, Nacional de Lepra, decen'tes, c0z;', ,todc:: espécie de nado o cargo, O major, Juan
Festeja hoie feu natalício ° Ir.

'" ob:as �Qhsf�:orlas aflm de aplacc:'r Carlos Lorio vice-ministro o
Carlos Mirosky, Também às 18.30, o Imperial. a Jusbça dlVma. Se, ontem vesha

I
'

'

fará a última exibição de «Música' Em Pernambuco, ,iá está galas e 10uçanit13, hoje. a Igreja acompanhou,
,

."Completa hoje mais um aníver· da Vitória», que os Cines Coroados sendo iniciada a moagem da veste pesado luto, não tanto para
-

:ri�il�o d:n��� N�:h��oV�I�tC:�f�:' ���m:.m cartaz desde domingo

I, ���: 145�OO 'b!�����l I�:Ur�5�r: ��!��:�:g�q�:��:n�:��r;:�:;�� Or. Alc·Ides·· .OI'I've'lltacionário do D, E. I
- ----- o PRECEITO DO DIA guera e senhora, e os almirar�- I ta,m _

nêle os deveres de pied.ade
LOJA DAS CASEMIRAS Somente a vacin:l contra avo. tes Soares Dutra e Durval Tel-! cr,ls�a. segundo a p�lavI'Q do ,LIvro j

S 'U S
.

ar' d ll'nhos' , _ "

'Ih t ,. D1Vlno que nos enSIna que «e san-]e v. ,precls e I

I
nola enta, com segurança. que o, xelra aSSIstiram a ve a raal- t 1til d

, . .

l' 'd"d t' d
"

.

.

o e 5Q u ar orar pe as a mas os,casem Iras e outros tecldos" a- ln lVl uo con rOla essa oença ou ç'�o festiva das "botadas" na t Ab
- , e

I'
.

't 'Lo' 'd C 'o alastrim. Nos Centros de Saúde ,a, '

, .. mor os,»;' ra se nosso, ,co;c,çao ,a
ca uma VISl a a Ja as ase- f' t 't t

,- USIna Central Barrell'Os. compalxao, e sela proplClO este dla
,

,

M faz-se gra Ul amen e, a vaClnaçaO d Imlras na rua Cons, ,a ra, t' �''j' SNES
aos nossus caros efuntos. Sufra'

___ ,' ,__

an 1'Va_10 lCU, . ':'
guemos sempre com carinho e des' ---------------

O ensino rf'ligioso 8 t· dia' I- o interventor federal de I velo as almas dos defuntos de

na Fran'a or elO e apO Ices Goiaz assinou decreto cUspon-. nos_:;a
família e dos das nossas re

"l d h d
'

b f" 11aç.;>es.Foi realiza o ontem, às 10 oras, ,o so 1'e os recursos �nanCel-.

París, outubro _ O Ministé- na Prefeitu-a do município de Fio- 1'Os para as obras de protedio; li .. d t MI' s ara
A INSTALADORA DE FLO,

rianópolis, com a presença dos srs. '

'r' dI" �. � I orarlo as san as s as P RIANÓPOLIS avisa aos in-
rio da Educação distribuiu o Manoel Melo e Arí Lentz, respecti-j

a 111 �l?e�a e a, � o e�scencla\.��:S I a Festa de Todos os Santos
seguinte comunicado: -- "As vamente diretor do Pessoal e che- mun�clplOs gOlano:s, dete_.,l -

I teressados que possue, paro.

famílias desejosas de que seus fe de secção de Contabilidade, de nando que dos orçamentos mu-I DIA SANTO DE CiUARDA vender, um gerador de COr-

filhos recebam Íl:strucão reli- portadores de. títulos. ,funcionários nícipais constem, de agora poc ,
Catedral � 6, 7, 86 10 horas, rente contínua, de 5.500

g'l'osa podel'a-o exprl'm"l'r' e'sse
e I'e�resentan,es, .da lmpl'e�Sa, o. diante, verbas próprias neces--I Nov�na: a;:. 19 horas, watts, 115 volts, marco.

- sortelO de 30 apohces de mIl cru· "

" _' IIgl'eJa de ;j, FrancIsco: 7 e 9 horas.

propósito aos dirigent,es dos zeiros. 10 de quinhentos e 25 de sal'l�s a ma?utenç�o e desen'l Hospital de Caridade: 6,30 e 8 ho. «8 i e m e n S}), Preço ótimo.

estabelecimentos de ensino os duzentos. volvlmento aos serVIços de am, ras, Para qualquer informaçao,'

quais de acôrdo com as a�to" i
"

paro à criança abandonada., ,Puríssimo Coração de Maria (Par- dirigir-se à INSTALADORA
"

"

t' f'
- Quem perdeu

n I to): 8 horas. DE FLORIANO'POLISrrdades ecleslas lcas, lxa�ao , :, *" . Igreja de St, Antônio: 7 e 8 horas. ' rua

dia e hora para que o refendo Defronte à Relojoaria Labes, na
O COlonel AnaplO ,G:om�S,! Igrtlja de S, Sebastião: 6.30 horas. Trajano, 11; FONE 1674

ensino seja ministrado, Será rua Felipe Schrnidt, ontem à tarde. : atendendo a uma solIcltaç_a? I Ig�eja de .?ta. Ter�sinha' 8 horas;

solicitada retribuicão af.im de foi encontrada dehrminadcr imo ;do Conselho Federal do ComeI-! f;.�lI� ,Irrnao JoaquIm: � horas,

I Icobr'r as ctespesas"a serem fei- portância, que está à disposiçã:0,cio Exterior, designou o Dr'I,GmaslO: 5.6,7,30 (so alunos) e ALVARO SECK e SENHORA
I

, ,
.' do seu dono, naquele estabelecl-,H" E M' dI' p"l'"' 1'e

8,30 horas,

tas, As famlhas que dese]arenl, menta. ,
...ennque , In 111 0,_."

_

-

I Capeln de S, Luiz: 6,30 e 8 horas' com unicam o nascimen-

no entanto, que seus filhos es- I presentl?:�te _da Coo,rd?naçao 1 Capela do Allrigo de Menores: 7 to de sua filha

tuclE\m "('lie;íão fóra da� e�co�

.

A

pes,sôa
que perdeu. ante·ol'\, I da

M,
oblllzaçao Economlca na'l ho,.ras" I IARA"MÁRCIA'

las" di�porão da quinta-feirr;, tem, na estrada gJ3ral de S, José, Comissão Especial instituida \r�ndade: Mat;lz: 7,30 hopas, ,8
, t', t" 1e folo'a par'a os

uma roupa de homem (calça e p'elo referido Conselho para 'lhflndade: Chocara dos adres_ i'pofis, 26-10.44
ln Plramen e (l

, to" ,

'

I
casaca), poderá reclamá-la, em·

, "

I oras.
'

,

'

alunos do curso pnmano "te a Capaeir'ls, com o sr, Arlindo Sch- I estu�ar O pl?blema da cons- ! E�treita; 6 horas, 1 :..------------�terceira série. l!U�t;<t. truçao de casas populares. $QO JOlle: 7,30 e 9,30 horae,
,

3 V'· i

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ot icluas à
rua João Pinto I1,o 1:1

'I'el. I O�2 - ex, postal 1:19

ASSINATUR,'\S
Na Capital:

An« C,.� 71),\)11
S('IIi("�lrf' Cr$ 4n,;!()
Tr i nu-xl rp Cr$ 21';,00
:\It�� Cr� i,t)O
NÚllH'ro il\'ul',q\ Cr!t 1J,.�(j

:'01" IntE'rior:

Ano Cr!f KfI,1l0
SI'fl1I";t!'!' Cr$ 45.\HI
Trilllt'str!' j'!'!f "'í 00 1

An '-"'d,," nu-d ia n t e ,�",,::� I
Os "ri.:inills, -mesrno não pub li- Ica,.fos, lllio ser áo devolvidos.

'IA dir"ç':)1l nâo se responsahil iza

pelos cunceit os emitidos [lOS II

I·-�··��'��:::::�·_····l. Vida Social Ii
,

....0... .••••••.
A v 1\' ERSA RJO�

Passo hoje o natalfcio da exrno.

sro , d. Edite Dent ice Linhares, es·

posa do sr, lain.. Llnhares. alto
funcionário da firma Carlos Hoep
cke.

Tr-on scoee hoje a data aniversá
ria da ar i to . Maria Pereira,

Faz on oa hoje a gentil sr-it.o.
Maria Adelaide Ferrari, filha do
sr, Rodolfo Ferrari, da conceitua·'
da "Confeitaria Châqu inho".

Será muito felicitada por motivo
de seu natalício, que transcorre

hoje. a srita, Eunice. filha do
professor Eduardo Pio da Luz
lente do Instituto :ie Educação,

° sr, Pedro Di Bernardi. córner

ciante em Santo Amaro. vê passar
hoje o seu dia natalício.

Faz anos hoje o sr, Antônio cs-:
dido DeHino Filho, residente na

Capital da República,

A menina Ivonéte, filha do sr.

Manoel Gonçalvea, faz anos hoj9,

Transcorre hoje o natalício
nosso estimado conterrâneo 111',

Reynaldo Moelmann _

t

=t-= <=-

--=-=-fIr �Hf"1Êlfr I

-I ft:t ffiJtL�3J:j�_l
L__���r::-__ç,t==-�'�=-=l".�-I

_ _!-__"l ��21
:::�:eG:::;;"b�:i'ée

Di. Dl,: l � I

19 domingo a tradicional soir ée ,l.JMIGNON do Lira -- Dia 25 "

sábado Soirée -- Dia 26 do-
�

mingo às 16 hor as, Tarde In-
.: ![e

Iantil - Dia 4 e 5 não have

05

VERDADEIRAS

licença do D, N 5 P No 186
'>'7

.:
de 26 de Fevereir(J.

. '91)*2'.
»: de 1935 O� I'

010,002,. EUCQ\ypTot 0,00

do

são o uru c o remedio eficaz
paro evitar e tratar

C S ROUQUIDÕES, os CATARRQS
as DORES DE GARGANTA

I
I
O

fá designação devido a «Festa

da Lanterna»,

j..._-----'-. X dosanto
Festa de Todos 0$

Santos

guarda-livros diplomadO
enco rreqtr-se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em gera)"
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPo.LIS

Cirurgi'io-Dentist"
Rua Vítor Meireles, 28

Diàriamente das 14 às 18
das 19 às 22 horas.

GERADOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISfA'DO-Qua,la.falt.J t ". NoveMbro d. 1944

iAuxilio-doenca

'I ao trabaíhaaor

j'DR SETTE GUSM
-

O Rio, (Pelo correio) - Segun-
· A Ido já foi anunciado, o presíden-

CHE�'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO
.

te da República assinou, recen-HOSPITAL "I\ilBR�U RAN�OS". R
. ,., 1"Curso de aperfeiçoamento no Hospit.al São Lu;", Oorizaga, de Silo Paulo - Ex-esta. temente, um decreto-lei rete- eirncuua a c rrirca em

giário do Instituto "Clel}1�nte Ferreira", de São Paulo - �x-médico interno do rente a' concessão de auxílio- Florianópolis - PalhoçaSanatór-io de Santos, em Campos do Jordão.
ACUNIC.'1 GERAI, - JJI:\GSúS'fICO PHJ;JCOCE .." 'J'HA'l'.A:\fEN'fO J<JSPECIAUZADO .enfermidade determinando que e Sto . mero; em

DAS DOEl\'(,,:AS DO ,\l'AR1l:I,HO HF.SPJRATóRIO. I .

t·
r:

ídê
.

I Agosto de 1945CONSULTAS: Diàriament;, da.s 3 às 6 hor:l�, qo�SULT.?Rro: Rua Vitor Meireles, 18.!
. as �ns ítuíções de prevI. encia

I
._.

RESID11:NC1A. Rua Esteves Jumor, 130 - Te!. 742, social que concedem aos res-,

I [Atualmente no Rio de 10-

DR MARIO WENDHAUSEN �ectivos ��s?ciaaos êss� auxi-] neiro em curso de eSp<i!ciaJi.
.. 110 pecumano, por motivo de, :zação .ohre MOLÉSTIAS do

tl)lp.IOOIllll.!lO pela FSt'Uldade Nac. <le MealcinB. da UnIversidade do BraBU)

I
I
doença, passariam a concedê-. CORAÇÃO e dos VASOS]

�,"'·lnt"rno d.o S!;rvlço a" Cltnlca Mé<i1c1! do Protessor Onaldo OllTeln. médico do lo a partir do décimo sexto dia ._,;
, Depar-tamento de Saúde .

.

ICt.rNH,:a ",.mlc.'\. -- Mol6Mt1as tnl""1l/18 de adultOfl e crtauçaa. CONSULTORJO de ,seu �fasta.mento do,.�ervlço.
1\IOVOS e

• tUCjil"'II:�OIA: Ru.. to'ellpe I'ÓChmldt JI. 38 - Tel_ 812. CONSlJLTAS - Da. 111 à8 tlt. !Ate entoo, esse aUXlllO era
11. ,._- I prestado, pelos Institutos, após

OR. . ARAÚJO li âe�rigésimo dia da enJ'srmida-, USADOS
A Consolídacâc (c• ..; Leis do: COMPRA e

Trabalho não prefiu essa situa-I VEr:!DE CP-..o
....

m
............

p-·r.!'Wô·--:-s.,..·e-..· -:;;C'-�$p,o�ção, dai surgindo frequentes .i _

l ' , . I Idi·.mas porduvidas, tendo por varras V�-I tuguêB, espa: 30.000,00, n8S proximidades do
zes sido chamauos a se marH- nhol ft'oncê.

A

ta: di
, "I 1'1 ' , centro, 1 casa que tenha, pelofestar, sobre aIS casos, os l-I .

inglês, etc.
menos, 3 quartos e q u in ta l. Ca r -

I versos órgãos técnicos do Mi-
. . - '- R1 1

.

té d b Ih ., Romance, Poesia, Rel1glOo, AVlo.çao, tas ti esta edação , para. Arau-B08P ta ms ena o Tra a io, e por ui-
> Matemática Físico Química, Geo· jo. lOv 6

timo, a própria Justiça do Tra-' logia, Miner�logia,
.

Engenharia cí- ..........__ .....w�

balho que firmou então a vil, militar e naval, Carpintaria, Procura lIoIOCHl'a-ol.444 orientacão a ser .s�guida,' isto Desex:�o. Sonea,�.ento, M?tolurgia. I \I \I
, >. Eletncldade," Roma, MáqUInas; MO., '

e, determinando que aos en�- tores Hidráulica Alvenaria, Agri' Moço, com conhecimentos e

pregadores cabia a responsabi- r.ult�ro. Veterinária. Contabilidade j prática de escritório, oferece
lidade pelo pagamento do pe- Dicionário•. etc. etc. I seus serviços ao comércio desta
ríodo inicial dos trinta dias da

-" --- .-._--

Oi F W capital. Ordenado módico. Caro
Médico - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde enfermidade. I tas, por obsequio, a R. GP,

�[�/rã���\S s�itsELEr1AIJlJ���:�A_V����� ��OL�:rJi��E��S' Posteriormente, como a ex- ALVARO RAMOS! ���ã�.:-.-....__.......�
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 oedícão do decreto-lei n? 6.905,

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 1e setembro último, ficou o

(AUSENTE) assunto definitivamente escla-
----.- ------

recido, definidas como foram as

DR. SAVAS LACERDA 'esponsabilidades: durante os
. .

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta, quinze primeiros dias de afas-

Pl'DDEU-SE quinta-feira,
Diploma de habilitação do, Conselho Naciona,l ele Oftalmologia.

_

tamento do trabalho, por mo- lUl 26, no cine
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1209 tivo de doença, cumpre ao pa- ma Roxy, uma bolsa de côrAEsm�NCIA - Conselheiro Mafra, 77. t

-

1 ia a catrao, qua quer que seja a ca e-
preta, de senhor-a. Gratifica-se a

roría econômica, pagar ao em-
quem entregá-la no Servico de

nregado enfermo dois terços Cadastro, na rua Tl'aiaoo n. 18.
10 salário a que o mesmo teria 3 v. _ 3
direito durante êsse período, . __.._ ..

cabendo às instituições de pre- Camisas, Gravatas, Pijames
vidência social conceder, daí Meiasdss melhores. pelos me

por diante, o auxílio-enfermi-, Dores preços só na CASA MIS
dade. CILANEA - RuoC. Mafra, 9

·INDICADOR M2.DICO
,�----------.-----------------------------------------

OLHOS, OUVIDOS. NARIZ, GARGANTA
j<;4Ip�('lalista. assistente 'do Professor Sanson do Rio de Jaaelr•.
CONst LTAS: Pela manhã, das 10 as 12 - A tarde, du 5 tU I.

Rue Vitor Meirelea, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
S .. ,dçol! de Clínica Infantil da Assistência Municipal •

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

COSSl'I:róIUO: Rua NUIle8 lUacha<lo, .. (Edifício S. Francisco), fODe
Consultas das 10 às l:.t e das 14 às 15 horas

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 783
CU.:'-iICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO

DR. nOLDÀO CONSONI
CIRURGIA GIHtAl. - AVl'A CHWUGIA - �lOl;ÉSTIAS DE SENHORAS - PARTO�

Formado !}€la Faculdade de Medicin� da.Uníversídade de .São Paulo, onde fOI
A,,!!!stenle por vários anos do Serviço Clrú rgico do Prof', Alíp io Correl� Neto,
Q.'irw·gia do estômago e vias bílíares, lnlesl1.folos delgado e grosso,. tírõíde, rtns

prAUiUi. bex�a, útero, ováríos e trompas. varícocele, hidrocele, varizes e hérma
CONSULTAS:

�s 2 àg 5 horas. à Rua Felipe Schrn ídt.. 21 (altos da Casa Paralso) . Te!. 1.598.
RESID11:NCIA: Hlua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBInAMA (I-IAMóNIA) -- Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.pecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

.

Cur80 IP Aoerfeleoamenoo " Longa PrAtica no Rio óe Janell'o

''''I1�I!nJI,l'".s -- I'ela ruau.llA: 4larlamente du lO,30b..12 h., à tarde esceptoClo•
.. ' ...d.... da. 1I!.31' a.. 18 hora. - CONSULTORIO: Rua Jolo PlAto .. '1, eobrado -

""'''fI' l."tll - f!.N,fdênct.: Rua Pre8td_t.e Co..UJLbo, '.la.

Especialillta em Doonçu de Senho

r.... - Vias Url'nllrlas.

Curso de espeda1izaçAo de G1neeo

[ogla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de SIlo Paulo.

Tratamento especIalizado, médico e

cirúr�jco. das afe<'ções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovárIos,

trompas, etc.).
Cura radIcal datl tnflam.açóe8 d<NI

anexos (Ovários, trompas), sem ope

raçAo}. Tratamento de todos os dls·

tú.rblo8 da m6D.8truaçAo e da eeteMU

dade.
Tratamento moderno da blenorra

I'la aa-uda e crÔnica. em ambos 08

sexos, por processos modernos sob

cont1'llle endoooóplco - U�trofloopl8
- E' de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO COMBATENDO A ESPIONAGEM (Nac. Coap,)

CONSULTAS: - Das 10.30 ih 12 OSTRAS FUTURISTAS (Des.)
Oora>! e das 2 la a. Preços: 2,00 e I 00. Imp 14 anos
Consult6rlo - Rua TI.rBdentfll 14

1
/

�E:� ".. ""'''-'

I CINE,«IMPERIAL))
I A's 7,30 horas

DR. AUIrnUO ROTOLO', Ann Miller, Betty Rhodes, Jerry Colonna,
e Verá Vogue enl:

Médico R�lrol- Parteiro
I Música da vitóriaModerna e possante Instalação Ide 200 MA.

DiaHnóstíco preCOce da tuberculolll'
.mlmoual', ÚICer!.l3 gástricas e duo
feDais. câncer do estômago, arf'·
;ôell das viaa biliares, rins, etc
-\IJlic8 o Pneumo-torax artificia!
[Jara o tratamento da Tuberculosi;'
Pulmonar - Tratamentos mod,�r·

nos e e11c$.lzes dellta moléstia ICompleto gabinete dt.> E1etricidadl'.
nedlca: Ondas curtas e ultra.-c�.tr-I!'as. RalO� InCra-Vermelhos t> B.aJl�� I

Ultra Violeta. Infrazon-Terllpill ICoosttltórlo: Rua Deodoro. li
IeSQUina Fe1iJH' Sf'h",j ..tI. I

Ou • lt 12 m., e du 14 ti " bn l:t4lltlem..U1I
<.

____
o

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

,.�r:tl18do pela Unl-rer.s1dad. de GenebrtI

f;()1D prAtlCll nos hOllJ)ltal1 "urépwll

CH.t.\tCa m6dlca .m geral. pediatria. doen·

'IUI do alIJtem8 nervOllO. aparelho .en.1to
urtn6r1o do bomem I da mUlher

........ Tkldco: DR. PAULO TAVAB_

OUno M Ra4l.o1qrla Clfn1ca com o dr.

"Moel de AbreU Çampanarto (81.0 Pau·

tO'�. l!lepec1aliJJat1o em Higiene I &aMe

Pllbl1ea. pela UniTenlt1ade do Ri<> de J.. -

1li!lJ'o. - Gap!nete .de Rato X - Electro

M!"luocratla cl1nlca - llet&bollllmo ba

qJ _ Sondagem Duodenal - Gabinete

1'1.• n.Joteraplll - lAboratório de mterà.

'�oJ)ta fi iUláltse cllnlca. - Rua Fernando
,

VllebaOO. 8. trone 1.193. - J'lorIanópollll. I

DR. REMIGIO
CLlNICA .JUDIeA

M.ólMd.u Internal, de 8enboru I Cr1.

Mlça, em Geral, .CONSULTOmO: RUI!

lI'el1-pt 9c-bm14t. - 'l!ldll1cto� Neto.

FOII. 1M2. I la 12 I 1. la 17 hora. lU:-

tUneNCLt.: , Lorqo Benjamin
Conatonte. 3

-Dr. Newton d'Avlla
Operogõe. -- Via. Urinaria.

-- Doen

.çoa do. intestino., rito e anuI

-- Hemorroida.. TratClmento do
colite aroebiana.

Fiaioterapia -_. Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meireles. 28.

Atende qiariamen'te à. 11.30 h•. I,
à tareie. da. 16 ha. em diantl

R..id: VidaJ Ramol, 66.
Pone 1067

-'--------�----���

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÁO

"HI� • OrtopedlL CitaI.. • 0IPa,.p
11 ... '_11......,.._ ••_� d• ..:aaora•.

CONSULTÓRIO: R. Joêio Pinto 1DiQ
!'1Iiment.. da. 115 .. 17 Iloru. RESIDal't

QU: �� jJ..... M. J'qu 'l'L

Dr. LAURO BAURA

Dr. Guerreiro d.a
Fonseca
MÉDICO

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Casas e Terrenos
Vendo diversos cosas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.'
A. L. Alves - Deodoro 3S.

V.16

Encarrego-me do vendo.
Comissão módico.

A. L. Alves - Deodoro 35
V. -16

Vende ..se
um a par ê-

lho para

CARTAZES DO D,IA

ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfe i to estado.
Tratar na Praça 15. n. 10.

V 37

1 __"_O_J_E 4_8_.__te_if_8 "_O_JE__
CIME (cODEON"

Datilografa
Importante companhia, preci

"a com urgência, de duas com
pratica de escrirôr io. Cartas à
IMPORTANTE COMPANHIA
caixa postal n. 238, neste.

5v-4

Grandioso M&t.rêe às 14 horas
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x84 (Nac.)

FOX AIRPLAN NEWS I Jorn",))
A PRINCEZA DA ILHA DOS SONHOS (Des. Popeye)
AVENTURAS NO ALASKA (Tapete Magico Colo! ide)

OSTRAS FUTURlSTAS (Desenho)
VIVA LA CONGA (Des. Fapeye)
Ann Mille e Johnny Johnston em:

Música da vitória

.......�....
-

..."_----"""""�"""",,,,,�.

Alugam-se tsrz:
Janela oe

rrente. entr,ada independente. óti
ma instalação sanitáriCl, Rua Vic
tor �eirelleB. 42. IOv.4
�� - .................... _---.. ...,.. � !._

Compra-se
.le

uma ou duas prClteleiral e um
balcão de 5 metros, maia ou ma-

'

nos (ou dois que tenham, ao to
do, _Cl dimensão). InformaçÕES
nesta rsdaçã.Q. lOv.3

Empregado
Jovem complementarista,

com prático de doctilogra .

II Ho, oferece seus serviço:' I

onde for preciso. Informa

I ��e.s.�:;'J..�..d.a��o.::��C:�
Sapateiros
Precisam-so oficioill e meios
oficiais. Trotar com Peluso,
ruo General Bittencourt, 83.
.........................

Preços: Cr$. 2,00, e 1,00 Livre de Censura

...,..""._,._...................�........ -_w....�
Quem sonegar Informações • ..

caUstica Militar, trabalha em pré'
de pàis inimigo. E, nesse c....
�erj julgado, militarmente. cOlDe
11111111"0 40 Bra.U (D. B. II.).

A's 7,30 horas:
Ana Neagle e Tulie Csrminlitti em:

Orquídea selvagem
Brenda Joyce e Milton BerJe em:

O veleiro fantasma

I ��r:u,lq�e��!��!ad!
Dentaduras, Pontes em
ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horos
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos,
Chamado por obséquio
para Constantino Serratíne

, Rua Duarte Schutel, 9.

Jc.hnnie Jchnston

CrNE JORNAL BRASILEIRO (NAc. C00p)
A PRINCEZA DA ILHA DOS SONHOS (Desenho)

FOX A1RPLAN NEWS (Jornal)
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 Imp. 14 ano1.<

Amanhã, !la OJcon, Oig8ntesro Programo, às 1,30, 430 e

7,30 h')fRS
Irene Dunne em:

Uma dama astuciosa
Barbara Stanwyck, Joel Me Crea e Briao

Até que a morte nos
DonJevyem:

separe
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mudou-se para
(AO LADO

A

.Bombcndeícs e músico
I Londres (Por John Raid, de

I
A orquestra de dança é COFI

Press Information Service, ex- posta de 14 músicos e realizou
clusivo para "O Estado") - A :concêrtos em tôdas as Iábri

l Real Fôrça Aérea britânica i cas do país que se dedicam ;:J.

[acredita no valor recreativo e i produção aeronáutica, além
I confortante da música, tanto. de audições irradiadas pela B.

[para os seus pilotos como pa-jB. C. Componentes de orques
ra o pessoal das bases, seja na tras celebres, e possuidores de
Inglaterra ou em qualquer par- merecido renome artístico, aí
te do mundo onde uma unida- figuram.
de se encontre. E não poucos Além dessas unidades, musí
de seus componentes se reuni- cais, da RAF, cada comando,
ram e formavam várias 01'- o dos bombardeiros, do servi
questras: a "Banda Central", ço costeiro, dos caças, técni
'3. "Orquestra Sinfônica" a cos e treinamento, conta com

'Orquestra de Dan ç a", o sua banda particular. Existe
"Quarteto Griller", entre mui- ainda a unidade imponente de
tas outras. 109 conjuntos de cinco músí
É certamente, ao mesmo tem- cos cada um, adidos a certas

po, emocionante e pitoresco, bases, muito remotas, como as

ver os heróis de tantas faça- de Shetland, das Hebirdes e de
nhas bélicas tocar pacifica- Orkney, onde não existe ne

mente, em conjunto, seus íns- nhum outro divertimento. ÊS
trumentos, preenchendo um ses pequenos conjuntos viajam
pequeno intervalo, uma pausa frequentemente de base em

entre o roncar dos motores, o base, participando da vida de

explodir das bombas e o ma- campanha dos seus camaradas.
'zracar das metralhas, com mú- Eles contribuem muito para
sicas clássicas, folklore e val- manter bem altos o ânimo e

sas. moral dos aviadores.
Tudo foi feito por parte dos A arte não exclúí êsses mú-

dirigentes do Departamento sicos do seu serviço militar nas
oessoal da RAF para encora- bases às quais são adidos.
ar os músicos de talento e Vemos assim que, de fato,
dar-lhes a oportunidade de i bombardeio e música não são
ealizar seus concêrtos diante I antagonismos tão completos
do mais numeroso público pos- como quer aparecer à primei
sivel. O comandante de ala, R. ra vista.
P. O'Donnel, o bem conhecido
regente musical, incumbiu-se
da tarefa, ajudado por supe
riores e colegas.
A "Banda Central Militar"

existente desde o ano de 1920,
conta hoje com 80 músicos.
Ela está presente em tôdas as

ocasiões solenes e festividades
ligadas à RAF, mas desde o

comêço da guerra, tem sido
trequentemente dividida em

duas, a fim de poder atender
a todos os compromissos.
O'Donnel dirige a Orques

tra Sinfônica, que conta com

quarenta figuras e três anos Ide atividade. Entre os seus

componentes figuram grandes
...................._ .,. -_..-,._ _ _ ......,...,._� artistas ele música de câmara

COMP 11\TID 1 "ALI.lNÇA DA B � tA" jl2 alguns ins�rumentalistas de
ftlUI11t. .'\ . lU renome. Os Instrumentos de

Cifl'ag (10 halauç« de ;9411: cord.a são e?pecialmente bem
Fundada em 1870 -_ Sede: B A I A . servidos, pOIS contam com os

INCENDIOS E TRANSPORT'ES componentes dos quartetos
Capital e rp,w"ns ,..... C'dJ: 74.6lí.035,::lo 3-rillel', Belch e Hirsch e o trio
Responsabll idarles .., , Cl'� 5.D7S.401.755,97 Grinke. O quarteto de cordas
Rcct>ita : ,'., ' '.... Cr$ 8Hil6.21G,9'l GrilleI' se dedica especialmen-
Ativo .. ' .. , , , ',. CJS 12fl,920,006,90 :e à música de câmara com
Sinistro!': jk.lg0S 1109 últimos 10 al1()o:j . ' .. , ' Cl'l) 8ü.G29.898,!lo

Responaabilulndes .. '.... ,. . . ., ..... , . . .. . .. Cr$ 76.73G.401,306,20 orogramas de alto valor artís
tico. Os instrumentos de sôpro
são tocados por artistas tais

I.como Rowland Dyson, que fa
iia parte da Orquestra Filar
mônica de Londres, Richard
Walthew, notável clarinetis
ta e Cecil James.
O regente da Orquestra

conseguiu ainda assegurar-se ...,._...�........- ............... --- -. 'W7'_-......_ .....--•. J<.......- - Ma. ,.w;".

3. colaboração de outros músí-
.,.,... - �......,...............�,.... - �.""",. - - ........,.�,_..,... -..:-�-�,...,.,._"..

cos proeminentes e camaradas
de armas: alí temos, por exem
plo, Dennis Mathew, que já

I
na idade de 22 anos era consi
derado um dos melhores pia-
nistas da Inglaterra. �..

"

.....,..._.__....__-....._h.........•...........•__..·-'Y'..._..A#II

Crédito Mútuo Predial
Propr etários -. J, Moreira & Cia.

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

PREMIO M,610R CR s 6.250,00

Muitos bonificações e médico gl a is

Tudo isto por a�)ena:>; c-s 1,00
----_ �

I�Q�
.ptd�
ENFERMEIRA

tio fim de um ano, qualt·
10 somarão êsses dias de ®-

res, roubados aos afazeres ,.
ás alegrias da vida 1

Afaste de si os padeci·
mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tÔo

A aproximação do perío·
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembran�a dos so

frimentos que se avizinham

perturba-thes a tranquilida·
�e e as põe em sobressalto.

nj(o, entí-deloroso- é o feme

dlo Que lhe restituíra á tran

Quilldade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

! S!UDE DA MULHER
---� '.< "

... ::

"de Sh I! AniSio Mh9!lorra.

Al{l'n,'III. e tluh-agl!nCl118 em t.JOo o tm-rlt.órlo nactonet. - Sucural DO

UruguAI 1{ .....uIIHloN!<; ele ""arl!U1 nu pl'lnclpata cidade. da .Lmérlca. Eurox-
• 41rlt'.

..\GfCNTI!: EM FlJORIANóPOUS
C A ,\t r o � I, o 8 o &. C r .<\. - Una Felipé Rchmldt, fi. SI
('..alllll Pf)�t.81 o. UI _ Te)done t.O� - End, Telegr. "AI..IAN.ÇA"
SUn-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÁO, rTAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

II, Co••elheiro Mafra, " e 5 - FONE 1.642
E.irer. • domkrn.

,,��\.t
REnrtEB

o Homem Mais
Rico do Mundo
Hlstória fantástica do Nlzam
de Haideraba, que vive com
400 cruzeiros por mês. sendo
possuidor de uma fortuna de
400 bilhões de cruzeiros e ma
las cheias de ouro. E. mais:

Seção especial de 19 ),.ãginas.
dedicada à Invasão ! Do Quar
tel General de Eisenhower, de
um navio de guerra no Canal
da Mancha- e da cabeça de
praia, três correspondentes de
"Seleções" enviam o relatório
hístórieo de um dos maiores
acontecimentos militares de
todos os tempos!.,. Pág. 81.

o multiforme poder curativo
do sangue-O sangue humano,
arma milagrosa, contra doen
ças até agora incuráveis! Im
pressionantes relatórios de jor
nais médicos, sôbre as extra
ordinárias curas conseguidas
mediante o uso dos subprodu
tos do sangue! ... Pág. 1.

Não deixe de ler êstes e
outros 23 notáveis artigos no
número de

SELEÇÕES de OUT.UIRO
Condensado para poupar tempo!

Acaba de sair'
Custa Cr.$3,OO

Reprf!4:I!1lJ.anl� Geral rw RrlUil:
FJo:RNANDO ClUiliAGl..h

Rutl do Rosãri», 55·,01 - 2,0 aro,u" -- R;'

1, � sÊ PREVllJEtlTf E ECOflÔNICO, Eh-z .Ór

(OI1EIIOAIfOO, JA, PAPA FESTEJAR
AS GIlAlfbES /)A TAS, 05 ArAf1AD05

ARTl60SIEnnER- »ad��iq�a���ko,2l
-.--::;.... • - 8aIXOS do l'IJtl' JlD)(

-

THE LONDON & L4NGASHIRE. INSURANC•
THE LONDON ASSURANêE

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

Repre!!ent9.Dle: L. ALMEIDA. ,i�
J

Rua Vidal Ramoe, 1. .

-

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
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A� «CASA Nf\TAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

"

asa "a· a rnea�'M,e/bear fOfmid�vel sortimerto de sedu, a preços excepcio
� partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, pétra as próximas

festas de fim de ano I
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.

as GRANDES co PORU1S DO CANAL IITELAND
Q. G. da Oitava. Fôrçn Aérea'l amerícaua rOJJl!'CU �I� compor"1 Iluvial fIo R.eich, flue corre do Jlinden, 50 kms, a slld()�st� de I inundação

de uuia

lJI. (U. P.) - Num dos maiores tas do grande canal JIittela.nd, oriente pum {I ocidente. O di- .\l1O"C1'. Logo nos, prnnerros ; kms., enquanto
bornbardeíos de precisão fIes-I na Alemanha Ocldeutul. f'oi I que foi destruído tio ponto de instantes da explosão, os }Ii.! emburcaçõcs eram

ta guerra, a "Fôrça .térea norte-] assim cortada a maior "ia 1 cruzamento (1 (I rio "\Yescr, cm lotos puf! eram observar <1 fllehl COl'l'Clltezll •
.,.._-�----------

znnu (1(. H

li li lIleJ'OSlIS

al'l'astHdll�,

'1. '�'�_'1'z.•.f'J:
"

({]) 1E�1t(ii} (({(«]) !
----------�. ,

I

I
, ----I

torno das Ftlipincs
Londres, 31 (U, P.) -- "O aviões e um cruzador foram a I'vento divino" está acoitando os 'pique, outros seis porta-aviões"

1:"úv.io.s aliados nas F�lipinas, A i dois cncom:açados, dois. cruza: Inotícia parecera muito estra- dores, avariados. Tudo ISSO, e J
; na. Mas a rádio de 'I'óquio ex- i bom repetir, segundo a rádio de!
pl.ica que "Kamikasa" ou "ven- Tóquio. i
j·o divino", é o nome de certas Londres. 31 (A. N.) Um i
��:)rmações especiais da aviação despacho da agência Transo- i
japonesa, que teriam entrado cean datado da capital japo-IIEm ação contra as formações nesa informa que os norte-

.

.r,ava�s .
inimigas nas aguas do II americanos co.ntinuam desem- j

arquipélago. Tratando-se da barcando tropas em Leyte.]
rádio de Tóquio, não é preciso,Mais uma divisão chegou na i
C:izer que fOI tremenda a devas- i sexta-feira, elevando-se agora!
taçao causada entre as unida-I a 4 divisões o total das fôrças I'des aliadas. Mais três porta- desembarcadas,

�,' !�- ,

� J. COSTA tú1mLLMANN !
�l (Engenheiro Civil)

.

í

� Escritório Técnico de Construção .!
� Projetos, Orcomen+o-, Adrninf tração

Ili!1n
.' Rua Esteves Ju nior, 168, - Fone 733

� '4.. FLORIANÓPOLIS
U I'"
--� .._----- -_. __ ._---- _._----_._-.-

tO a 15 mil toneladas de carne i
RIO, 1 (A. N.) - Segundo um vespertino local, Já estão I

concluídas as demarches para que, a partir de janeiro até i

melados de 1945, o Rio Grande do Sul forneça de 10 a 15 mil I
toneladas de carne, destinadas ao abasteciménto desta capital. iVoltando ao Rio, o coordenador cogitará da obtenção de na- i

�9!!..�! �..�;:!�JI�;�:.!:..�.�..�.��;_��.•w 1
Querem a renüncíe de Saedl

MOSCOU, 31 (U. P,) - Continuam em todo o Irã as de-!
monstrações populares contra o govêrno de Saed, cuja rtHlÚn-,iela está semdo silicitada pelo povo. Informa o despacho de Terã
que mais de 40 mil pessoas tomaram parte nos últímos comí-I
cios cOlltra Mohamed Sae,d, I II A

;:::':.1:(110 , .j�fr:��:iI no 1���!e��lbl0� �eAmfE���!�;�!!tantÇ,��!!lt! ev�r ��d�S�
" .::00,

1 (A, �,), -- As l:o.vas ! de anormal esta acontecendo dos postos de comando norte-I1::,)otagem e facilitar o contra-
I:1Jtas q�e chegale::n da Argen- !'1aS cidades alemãs do Ruhr. americanos na Holanda, só le dos elementos civis suspeí-
t<l�a serao subIrl:ebdas a tabe-I Rio, 1 (A. N,) _ O Institu-l 'Jm despacho transmitido da I pode ser explicado como uma' to,"
lamento, em Vista da espe-'t d Ord d Ad d -, -Iolanda assinalou a possibili ----.------"-----.----
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tAS Icu açao que se vem azen o. I· íb t 'íade de senos distúrbios CIVl" In": ro a esNesse sentido, o Serviço de enviou ulV�a, Vtl radn eG m�nsa- II �n� Dusseldorf Colônia e Bon�J ! _ hJ •

··h t " to
.

t der gem ao LlIl l.S 1'0 a uen a a '
, , '

Anas .ecimen var en en er-se
··t'

.

'I�' muito provavel que as tro ,E.
' I

-

"
- Ministério dA'" 1 p1'oposl o aos nossos pnmel- ,

-

Ai IDU OOE.N�A . Em visita oficial ao nosso Estn-
,OH1 o 1 a gricu -

, t "f t" f d nas de choque da Gestapo es .....TI....... -UI
.

O
I
d h

tur ' be.
é LOS mor os no ron", azen o, ,J .

-

.. .., .. �v .c ...... \j'.A i o. chegou. esta rnan ã, pro-

.:na, que, c�mo se sa
_

e, e qu�m; votos para que as vidas e o
I {�e.íam enfrentando, c_?m mão PilÁ .Á. FUÍLIA 1 cedente de Porto Alegre, o exrno ,

(;.ontrola as Importações de tru-
<::' • d brasil

'

, ele ferro as populaçoes revol- r
lil PA.1A A üÇ&i sr, dz-, Apolónio Soles, min:,,;tro da

tas argentinas I �angue esses rasI eIras con- .' ,�
.

d Agricultura. Intústria e Comércio .

. _:.
"

__
'

. í tribuam para a construção de Ga�as �aqu�las clda. es que, I
.!umJ& Á 001S- ----.----- - _- --.---

.Compreé na CASA MISCE 'um m1.md� l11:elhor e p�ra a :111as. tem SIdo as mais pesad�-I
BATh'L-Á N>M o

LANEA é saber economizar.. compreensao na concordía en- nente bombardeadas no CUl- m1'llT1lm1fíTWIT!'I�U'
...

:.1'e as nações e os continentes. 1:;0 da guerra,
T ,U� po�menor I WLilliI l.lhEl.!.l.'l.!1!ll1

Tl Hoje, 4" feira, Rio, 1 (A. N.) -- Partiu I :y.e �ausa especle � a Clrc�ns-
RI às 19,45 horas mais um grande contigente dei

"anCla �e que, a 5 nOItes! ------------------"
I.'espedida do conjurito «Music enfermeiras para o "front", sob consecutlvas'"a� ru�s de Dus-

r.Of'O·Del Jero"nimoHall Stor'. Show», apresentando a a chefia da enfermeira Jandira :::eldorf e COlOma tem perma- '-' t III I
peça em 2 atos: de Almeida Figueira, da so_lnecido totalmente puminadas,

RomarJ.zCOCK-TAIL DE VARIEDADES ciedade bahiana. I
- - - .� - ..... W- ......_-�,.___..._,.. -�...._,.�.

Truques. conções, imitações, acro· • , .. - MOCA Prec\';,a,se de uma i

bacias e bailados,
"

A �OtlCla �a dlst.lnçao confe- q.ue possuo. conhe'l
"

Chegou, a. esta Cap?tal c sr. co

Ã pedido, Rocambole apresentar:) nda aquela Jovem, encheu de , cImentos de con· ronei Jerommo FerreIra Romariz.
hS SOMBRAS AGRESSIVAS. o júbilo os bahianos que esperam ;abilidode come.r�i,:l. poro hoba- nomeado, recentemente, comon'

maior sucesso de hilariedade. consagrar-lhe o nome numa
.hor num esc�ltorlO de Caso de dante do 14' B, C,

Para ver este col06sal número o
h

.
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Fazendas, em Floriq�ópolis -- CO�-. O distinto oficial, que está hos

público receberá gratuitamente um 0n:enagem da malDI Slgmfl-I tas para A, E .. caIxa postal l3i:1. pedado

.no HPtel. La. Porta, têm
par Je óculos especiais. Caça0, referênciCl. a �SCRIT6RIO. Sv'l sido muito visitado,
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Dr. Artur Pereira I
c\in�Q �!!!�!rALo. I

Doenças das crianças
Laboratório de Análises

Iclínicas.
Consultório: rua FeHpe Sch
midt, 21 Loltos da Celsa Pa

raíso]. das 1030 ás 12 e dali>
15 àá 18 hs,

(!!DE CU:iARROS CRIJZ�
Florianópolis 1 de N CíVerr bro de 1944

.�

z.m

. Residência: rua Visco de Ouro
Preto 64.

Fone: 769 [manual I

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


