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Semana inglesa para !ios
SÃO PAULO.) 7 (A. N.) A INSTITUIÇÃO DA '�SEMANA INGLESA�' NO COMÉRCIO VAREJIS E SÃO PAULO E QUE
ENTROU AGORA EM VIGOR A TíTULO EXPERIMENTAL; POR 30 DIAS, FOI RECEBIDA COM OS MAIS CALOROSOS
APLAUSOS, NÃO Só POR EMPREGADORES, COMO POR EMPREGADOS DO COMÉRCIO, JÁ QUE ÊSSE ATO DO INTER
VENTOR FERNANDO COSTA VEIO AO ENCONTRO DE JUSTA E VELHA A.SPIRA�ÃO DA NUMEROSA CLASSE, QUE TAN·

. TO TEM CONTRIBUIDO PARA A GRANDEZA DO BRASIL.

h.umor do tenente Green

Pode começar aznanhã
P.e\.RIS, 8 ru. P.) - A emissora de Luxemburgo anuncí 011

ter sido feita nova advertoncía aOR soldados alemães para que
desertem .. Esse apêlo, dirigido pelo comando elo Primeiro Exér
cito, diz o srgninte: "Amanhâ poderá comecar tremenda. in
\ estj ela a 1 iarla. Poderá ser desencadeada repÉmtillamen,te sem

(malquer indício que a anteceda. Em comparação com essa in
�'estir1a, t11(10 o que vistes até uL;'ora parecerá. brinquedo de
criança. E' preciso pensar depressa, pois um árduo inverno se

«ncou trará à \'08Sa frente, Vós s,>reis sua vítima". -- rGssp
Dpêl0 foi feito através de milhões rte panfletos que estão senrlo
aiutla lançados sobre as linhas alemâs.

(I JLUS A"'TWO !HArnO UE SAX'L\ ('A'I'A1UXA
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o grande. pleito ianque �����.�:7,�D��:,L�\�m?����enr���o�;���1��
Nova Iorque, 7 (U, P.) - i indústrias belicas votaram em anti-Roosevelt, os nnanceiros l,ellmento�, (a�lSados por bala pOI dOIS m�Ivlduos ql.le o, alveja

Realiza-se, n�s�e momento, em II l�rimeir� lugar em quási to- de Wall Street estão convenci- Iam em tt es partes elo corpo, quando descia dum automóvel, em

todo o terntono dos Estados uas as cidades; porém, ao avan- dos da reeleição do atual pre- Sa�al1lek, ar��t.ocl'ático, ba.irro lpl'Óxim_o _ao centr� d,a. cidade, Os

Unidos, a primeira eleição em çar o dia, as donas de casa se sidente. Tanto assim que as
assaltantes for am atac��os pera multidão e quasr Iinchados. Ao

tempo de guerra, desde o ano uniram às filas que espera- apostas oscilam entre 4 e meio serem salvos pela polícia, estavam completamente nús, apre

de 1864. Os homens e as mu- vam diante dos colégios elei- a 1 e meio em favor de Feoose- sentando estado deplorável. O correspondente pretendeu inter

lheres dos Serviços Armados torais, onde se votava. Em nu- velt. rogar os assassinos, mas, à pergunta sôbre qual motivo por que

já deram seu voto no correr merosas mesas eleitorais de É essa, mais ou menos, a mes-
eliminaram o diplomata britânico, apenas teve um olhar 1'a11-

das últimas semanas, e a maio- Brooklin as mulheres figura- ma relacão observada também coroso como resposta, A primeira indicação oficial sôbre a

ria das suas urnas estão ago- vam na proporção de 5 para 1 nas apostas dos jogadores pro-
idêntidade do assassino de Moyn e foi dado pelo general Paget,

ra seladas, aguardando a con- relativamente aos homens. fissionais. Aliás, o total das comandante britânico para o Oriente Próximo, o qual indicou

tagem. Mas hoje é a popula- • I apostas
na "VaU Street foi de que os criminosos eram judeus.

ção civíl CJue ,está votando e o Nova Iorque, 7 (U. P.) - apenas meio milhão de dóla-
#,. ,y', 'I>

mundo inteiro acompanha Segundo o "New York Daily res, quando nas eleicões de LONDHES, 7 CU, P.) - Na Câmara dos Comuns, o sr.

com grande atenção o pleito. News", que� aliás, vinha desen-11940 ultrapassaram 'um mio, Churr-hill referiu-se hoje à morte do ministro britânico residen-

Isso porque o novo Presidente volvendo mtensa campanha lhão. te no Oriente Médio, lorde Moyne, ontem assassinado 111!0 Cairo.

e o septuagéssímo nono Con- >!!''''* E disse que não tinha ainda informações orioíats sôbre a auto-

gresso determinarão a política :t\OVA lOHQUE, 7 - O Presidente Roosevelt, ],()]](10 de Ia- ria do (;ri111(', J1�l'i80H, emtretanto, que, segundo as declarações do

internacional dos Estados-Uni- do sua qualidade de Pl'esideJ�{c e C;ollla:n!dante-�hefe d�s F?l'-I �:ovê�'no .?gí,PC�O, o: ass.asSÍl��� não �ralll nla�urai� daq.ue.Je _país
dos durante os próximos dois ',:/\'s Arruadas elos Estados Unidos, votou como simples cidadão,

I
< qur Bel la In,,�aUl ado ínqueríto muito severo a I esperto. F'inal

anos, até que as eleiç'ves para esta manhã, terça-feira ltP,l1lPO 10ca1). O Presidente dirtgiu-se �nent(', Colmrdllll ob�el'vou que: com a I�10�'te,de lorde Moyne, os

a Câmara, em 1946, tragam de automóvel para o Passo Municipal de Hyde Park, onde f'un- judeus tl1;ham ]J�l'(hc1o um amIgo, be�11 mformado, que devotara

possível nova modificação l1RS �iolJa uma mesa eleitoral. A escrevente, :\-1. S, Ce rpser, fez-lhe as I
sua vida a solução do ln'ohlel�la. síonísta.

diretrizes políticas, .erguntas habituais, indagando do seu nome, residência e 111'0- '-' r- T )

�.•r .. ,,'

• ., ,

�, íssão. Roosevelt respondeu: "Franklin Delano Roosevelt, resi- CAlhO, I (C. 1 .) - Segundo fOI oticlalmente anunciado, o

Xo\'a Iorque. 7 (C, P.) - .Iámais tente e111 Hvde Park e aarlcultor ". I ministro residente britânico foi morto no momento em que seu

em tochl hist óriu dos Estados I 'rri-
. �.

*"* motorista abria a poria elo automóvel. Dois outros ocupantes do
dos SL' :l'ss'is<liu :1 plr'i,tü elpi!(Jol"a� tão itâ tá d

..

1Ontem, em orrbiente de como.Jato calmo, m'.·lho-e� ti-e cldc.ddos carro, l1lll capI ao p a secre' ana o .miu ístro, escapaTam i eso!'!.
vibran í.c ooru.o o que se trava hoie o

entre [)timo('l'ú!i,(�os (' Repubbican os. ror te-o rner-icorios f;zerom uso do sufrágio paro' eleger o presidente e (1 capitão saltou imediatamente para. correr atrás dos assas··

Verifica-sc um ,aUlnenLo cxrranr-dí- dce.p�e�idente, q�� dirigirão �s, �estinos do gra.nde ,país democrático sinos, enquanto que um vizinho egípcio informava à polícia de
llúri'Ü r1ln l11aSSH votanlr nos centrüs 10 proXlmo,quatrienl?. a ser ln;ClOdo em, 20 de Janel,�o �e 194,5" C1llJe "o 0Tauelo inO'lês" fôra vítim.a de Ulll atentado,
jnduSltriaj,s dr XOI'n lorquc, Cl1i'(':I- Com esse magmhco espataculo de vigorosa conClenCla politica, os - I:> b

go, J)C'!rwJit, Fi,):Id<él,fia e 130.51'0011, E111 ianques provaram que a Democracía é regime são. até em meio a

OOlüo. Estado cujos votos .elcitnni, odses como a atual.

lhp as�cgUl'alll () L[ll'[\rlo luga'l' Im Houve rnuita aflu��cia de eleitores 008 postos instalados nos 48

('0111ll';1 l1'o!'!('.amel',i.cana, a IH1,!allia L$tados, prevendo· se ultrapasse de 50 milhões o número total de Junto a'O Primeil'o Exército nOl'te-anlel'icano, 8 (U, P.) -

dc<i,thr:d roi rlD's mais I11.O'v·i llH.'n ta- votantes; . . , ' A
Prossegue fUl'iosanlellte a luta entre os escombros de Vosse-

das. Srll gOl'eJ'Il,adm', ,10J ,I Brick, é
.

Alem dos partidos. Democrátlco, e Repuohcan?, que tem, res- uack, na região ,elo Aachen. Fazem os alemães tudo o que é pos
o candidatu f'('pul)liCDnn ,\ "ice- pechvamente, como candIdatos, o PreSl�ente Franldlll D, Roosevelt", o

pl'('sidl'J1ekl, (!<ev('n,r!o 1L'\';)1' ils m'- Governador Thomas Dewey, .acorreram as u_;nas quatro outros partidos slve1 vara cortar a saliente norte-amerieana e111 território do

Il1as a g!':I'IId,(' 1I]I;li'Ol'i':1 'da j}IJPUI:H:ão menore�. e com P?rcela mUi pepuena no c;>rnputo go�"al. r '

HeiC'h. Ataques e contra-rutaques de parte a 'parte não conse-

0'1:1'<111, tr:ldid<OllIalmcn,le repnhlka- Sao_os seg�mtes os r�sultados recebidos ate os ultimas horas guem ,modifiear fundamentalmente a situação, dentro da cidade.
nlH. OO'llíIlHIIll, porém, os deI1l0Cra,1:hs, da manh� de. hOJe: - Presi<!l.ente Roosevelt, 15.647,216 votos populares lt expressiva, a propósito, a me.nsagem. enviada pelo t€nemlte
.Il'l'SSC IlJIcs,mo Es,Lado, com a z(m'<I

I'
�12 e!eltorals; ?overnador Dewey, 1�,�18 296 V?tos po,pula�es e ,119 . -

indus'll'i'al, rue ,.'n.lu,r.á
cm peso no.

eleitor�lS Com esse� r_esultados pc;rclais, os dOiS ��ndidatos obtem, Green, nos seguultes termos: "Os alemrues têem eln seu poder

])J'csidrlllc r�no."'('Y0Jt. sohl'etudu na respectIvamente, m;'lorla em 36 e l� Estados da Umao. tôdas ,as casas a lés<te da igreja de Vossellack, No interior da

eidar1e dr L,'\'Cl:1I1d, uma das ma,is Roosevelt esta, portanto, reeleito. igreja, há ta,ntos alemães como nor,te-alllericanos, que, por ce1'-

jlll»O'l't:Ul·l.�', .dl' Ohio-, As noti('ia�' ,,..__.w....._.�---.-�.......-.............,..._,................. to, -não estarão :l assistir a algulll:l cerinlônia de casall1ento",

�����S������J�,�:t:���'!:����1\r;�;I��'1�i��:\��1� I·vapor �arguel·ro para Porto Ale€fre' Npoatl�I'Cs,ia8 S(ud,8p.)FrauoÇv8ete_1A luta por
canos nas �n,n.as J'll,r,ais dC"srllyo1n'lll U y,'
,extI'HIOI'd,illúria ,a!iúd�l(l(', llfim dr Bud!llpestenão per(IL'J' UllI sú voto. e ti,aí C'SfJC- Aceito-se qualquer quantidade e qualidade de' cor. rano pugilista Georges Carpen- u

,

1':1r-sr srmivel a,uimen'lo 'I1<n núme-
gas poro PORTO ALEGRE, até o dia 12 do tier vai mover uma ação con- Londres, 7 (U. P.) - O co-

l'O d,r ,'()!alltl>S ('111 !'ph!ruo laO p,]p,i1to T tra o ,l'ornal de Bordéus, "Su- mentarista von Hammel', da
d'e !J·i0, .\té ,(, mOllH'n.to, não é pos- corrente ratar diretamente com os

d D f
.�íl'(';1 :11'�(Udll('nt,lr COI1l as eifl'[:s ('lJI agentes nesta preço: doueste", que o acusou e co- NB, a irma que uma inves-

,1ôl'!1o do 1'l'<lIl,t':Hlo do pl'eij(), qll,r :l

j
laboracionista. Informa-se por, tida alemã contra a retaguar-

�r,aTI'(k I1Wj,OTi<l dos Ínquél'iios é'X- «CLAUDIO! EMPRESA CATARINENSE DE

CABOT_AÚEM1>
outra parte que o almirante 'da russa, ao sul de Budapeste,

tl'a-ofici:1Íos com.id('l'u que d,ev,c'l'á Muselier, que havia romPido11obrigou os soviéticos a susta-
Sl'l' favol'ál'l'l <1 [{Io,'jsc·yplt, Snrgiu, Rua João Pinto, 5 com De Gaulle, quando êste rem seu ataque frontal à ca-
1)'[)'I'(''Il1, !lO I1c1!il'i:ll'j(} in.terlHI('jonaJ,
um relU JÍo 1ugfweio de .:-\01"lh Ca-

������������������������
capturou Saint-Pierre Mique-I pital húngara, Em compensa-

!'olinlfl, (P:ê' l),lSSaI'Ú Ú histúr.i:.\ como . .__ _.__
10n acaba de reconciliar-se I ção, admite que os russos ata-

t;enclo () p'I'ÍIlll'i,ro a ('llm,pl'.ir em [;" -t d
·

d b I" com o chefe do govêrno fran- caram ontem a linha alemã
m:.SSl:1 o cÍl'ico ((.ever. As primeiras r el O e avia ores rasi elfOS cês. Também foi divulgado ho- do Tisza e conseguiram estabe-
horas da 'hal'd,L' ,1S lIt'D<lS .í� eshiv:.\m
lacl'm!as, m:"" <lp.'Sill' de fnr!{l, S.f1- Roma, !oi (1\ P.) - FIll H]lil-l'e1ho d(' eomhilte hl'asilf'Íl'o des- je o de�re�o pelo, qual se co�- lec,er ,duas ,cabeças de ponte
hp-s(' qllP () "so('ore" t'lJi dr 21 a O, l! truiu O primeil'o nxião g'ermâuko aute-ontem, qUIHUhl, sob o co- �ede an�?ba ,,�o :1�er cO"mun:�- a�laves d� rIO, Ag,ora, os na

fa\10'l' rl'(' ]10,0'<;1('1'('11. PL'1<l lllr11<OS, fOi
Inan(lo tIo ('HI}itão Osvuldn l'UlI1p·lOllll c lO t�n, .J()S(�. J}[al'," de I lra M.aUllce. 1.1101ez, p�esel11;.,,: zlstas es.�a� contra-atacando

(J <Wc li nf'():!�l11in 1':11111 os 21 votan! cs ,. ."

t 1 d Tl r z esta essas poslçoes
, ({'I' TIL'n,rlpll's(\n, (fU(' II}1illll'llltaram 11<1<0 Assis (do .Rio), iltn,ron, intpgTando uma fOl'U1l1çà() ntÍi'{';t norte- m�n e eXl a â: -

10 de lt r
.'

. di�n()1' de mai,s 1'(JoGOS Da!'a sufr',agm' amerkunll. um nc,'údl'o1l1o al(\mão ua frente itaIiaun. Os IlHo- �gora em con 190,es e vo:. -------------
a, ehnl):1 di('JIlIO(,l'ú,!ilca, �ão obslmll<', tos llrasileiros reaHzul'am 13 sortidns }HU'a �'I;tlqllirit'elll ii eXlleri. a.dFrdança el'tl?arbcl1pa�' das a 1- Marsel'ha,rl!1n:lI�.:llJl para () único bar d,�� 10-

t�llria ne('('ssáriu de cOlllhnte. Re('tn'tln-se ({ue' I'nnll)loua foi o
VI a es po 1 Icas ocals.

cnlhJ.ar!(', par:J "brbrl''' ::i11[rci,j).fld3-
llH'nlr ii l'ilúl'Ía, de SPll C<lllllida1o, pl'Ínwll'o Irr1Hd?� hl'asilf'il'o II :1Ilu1Idar um sulmwriuo g'el'mftlli- Compraé na CASA MISCE

� ('o (} ((ue sI:' 1'eI'llICOU ('In maio fie 42 em ág'lUls do ,\t]ânfj('o Sul. LANEA é saber economizar ..

Os EstadosNova Iorque, 7 (U, P.)
Apesar da agitacão da campa
nha eleitoral, todos os cida
dãos votal'ah1 tranquilamen-

. te, de modo que, até quáse fín

� a tarde, não. se haviam re

cebido informações sôbre quais
�uer de�ordens. Operário.s das

Roma, 8 (U, P.) - A emisso
ra desta Capital revelou que o

porto de Marselha foi reparado

b de está sendo utilizado. Apesar
ombas voa oras das destruições realizadas pelos

No',ra Iorque, 8 (U.P.) •. O Departamento da Marinha dos Estados Unidos chegou à conclusão alemães, trinta mil toneladas
de que � perfeitamente viável o ataque ao territ6rio norte,americano por meio de "bombas·voadorl!ls� de mercadorias podem ser em
alemãs, motivo por que se estão tomando rigorosas medidas tendentes a proteger o povo. Dando impor' barcadas OU desembarcadas
tâncic à eficácia da engenhora arma nazi, lembraram funcionários do citado Departamento que, d" t
apesar de terem sido destruidos as platafohnas de lançamento dessas bombas, mas costas da Françn e

ranamen e, naquele porto
Holanda, os alemaes COr\t1nllflm atingindo, de pontos mais distantes, o sul da Inglo.hrra. espeeilllmente francês _. acrescentou a refe�
Q, qrea de Londres. l'�da emissora,

Unidos e ilS
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��o�s������r_�n� Pu�rP��ld���t�s�Ug� IIricana) - A escassez de pa- nha ".

pel continua a ser o problema O sr. E. S. Friendly, presí-
n? 1 dos Estados Unidos, pois dente do Cornit é de Salvados

I
a necessidade de poupar o pa- de Papel da Associação dos

pel de qualquer espécie tão Editores, revelou que as no

vital como há dois anos, de- tícias de guerra favoraveis re

clarou o sr. J. A. Krug, dire- sultaram numa quéda do "1'011.1-
tal' interno da Junta de Pro- me da coleta de papel usado. I

Dr. H. G. S.

dução de Guerra, num telegra- A coleta de papel usado em

ma ao prefeito Fiorello H. La julho foi de 548.000 toneladas,
Gnardia. ou sejam perto de 120.000 to

O prefeito de Nova York neladas a menos elo que a

leu êsse telegrama durante quota mensal normal, sendo
um comício patrocinado pelo' que em agosto a queda foi
Comité de Coleta de Papel ainda mais acentuado. Há
Usado' de Nova York e outras muita gente que continua ain

organizações voluntárias para da a queimar e a joga-lo no

I intensificar a coleta de papel lixo.
l�OS próximos meses. A ueces- Entre as medidas a serem

sldade do recolher todo o pa- adotadas neste outono para
/)s originais, mesmo não publí- nel usado continuará a ser acelerar a coleta de papel usa-
casos. nâo serão devolvidos. muito granele mesmo depois do, segundo revelaram vários

da guerra na Europa, decla- oradores, destacam-se as se

rou o sr. Krug, especialmente guintes:
'>.m virtude de continuar in- 1 - Uma campanha uacio- Dia 4 Sábado -- Soirée com início às 22 hor as.

'ensa a necessidade de papel nal para o uso de um sistema Dia 12 Domingo Cocktail das 10 às 12 horas,

para o embarque de artigos de depósitos domiciliares lJa- Dia 26 Domingo --- Domingueira das 20 horas em diante.
nílitares para o Pacífico e ra estimular a coleta de papel. TESOURARIAauxílio aos terrítortos liberta- 2 - Nova campanha de sal-
'los. vades de papel pelas escolas,
Acentuando que o povo não pela Legião Americana e pe

vêm encarando tão sériamen- los Escoteiros.
te como devia a necessidade
de recolher todo o papel usa
do, o sr. Herbert Faust, dire
'01' da Divisão de Salvados de
Papel da Junta de Produção
de Guerra, declarou que meio
bilh ão . ele cai xas "V" serão
necessarias este ano para
atender as necessidades muu

mas elas fôrças armaelas no ul-
tramar. A crescente necessi-

O M d clade de papel e papelão torna

DeUS a I absolutame,nte .indispensavel
manter e intensitícar a cam-

A-smo DI·ssolvl·do panha para a coleta de papel
usado, acrescentou.

� O tenente-coronel Ro. Wee-

Ro P I·damente k.s, chefe do �alvage Reclan;a-
tícu do Serviço de Intenden-
cía, revelou que 160.000 tone
ladas de papel foram econo

mizadas pelo exército nos ÚI- _...-....i?......__.".-...w......... _...........

limos seis meses. O coronel
Weeks salientou, igualmente
a necessidade de continuar os

esfôrços para recolher pape]

Iusado "a-fim-de-apressar c

fim da guerra". O exército ex

pediu ordens para recolher,
selecionar, e armazenar todo
o papel usado com excecão
elos papeis com instruções ·se
eretas.

O tenente G. Ritchie da Prefira uma parte de seu ATIVO

Marinha americana, que re- trôco em "Selos Pró Doente
centemente regressou do Me- Pobre do Hospital de Carida
diterrâneo, expressou sua de- IIe". e estará contribuindo para
cepção e surpresa pelo fato de flue êle tome mais um pouco
o "povo ter reduzido, seus es- 11e leite, tenha melhores medi
f'ôrços para ganhar a guerra. \ camentos,

. mais confôrto no

Não há apenas a necessidade

I
leito de sofrimento, etc. etc •• _.

PASSIVO
de recolher papel usado, mas (Campaha de Humanidade Patrimonio do Clube Cr$ 53.630, lo
de mostrar ao povo que a do Hosp1t8il de Caridade). Floriaoópolis, em 31 de outubro de 194'�--

Felipe Carneiro Francisco Althoff Artur Pires
Presidente 10 Secretário ! o Tesoureiro

P ocura se
uma casa para

r ,..

alugar. de pre
ferência no centro. Até 400 I
cruzeiros. Informacões nesta i
redação. 10 v .• 21
......�

• ....",.....".."",.�
..

-;.1i"a...-.:a� I

AI g
. quartoll e

U am-se �alo com

Janelo de
frente. entrado independente. 6ti-
ma instalaçã.o sanitária, Rua Vic- DIRETORES: - Dr. PatnIllo d'U!U'a 1I'rel1'e a. carvalho. Dr. FrancÜJl'O

tor Meirelles, 42. lOv-6 de Sã e AnÚllo Ma�rrlL

I Asêllctas e lJUb-agênctall em todo o tcITltáI10 nacional - 8uCUl'1Il'I n-c

"TENDE SE um terrenQ no; Uruguâl. Reguladores de Bl'UIU nllAl principais clc1ades da ÀIJlérlca. Europa

ii
,..

Estreito, na eSQ • África.

trada para S. José. antes do AGENTE EM FLORIANóPOLIS Vende-se, por motivo de mudança do proprietário,C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe IiIcbmtdt, D. a,.J:. dmorro do Geraldo, com 22 me· Caixa Postal D. 19 _ Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA" a 1.lnica CQsa comercial a localidade de Córrego Grande, �
tros de frente. Trata-se com o. SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME· nesta ilha, Vendem-se também urna carreto com uma �
dr. Fulvio Aciued, rua Felip�' NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I parelho
de cav�los fi! respectivos arreios. Tratar, no _j

Schroid.t 34, 6 v, 3 :..,.,, 'W'W........ �_..,..,'oAf' ,local, com Joaquun Mo..nóel Alves. V.• ? 'f

10
I
I
1
!

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr,
Cr$
Cr$
Cr$

Númer-o avulso Cr$
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

\n@

Semestre'
Trimestre

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano SO,OO
45,00
25,00

Semestre
rf'illlestre

Anú nci os mediante contráto.

\ di reção não se responsabiliza
pejos conceitos emitidos nos

artigos assinados

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS a�isa aos in
teressados que possue, poro
vender, um gerador de cor

rente contínuo, de 5.500
watts. 115 volts' marca

«8 i e me n s s. Preço ótimo.
Para qualquer informação,
dirigir·se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, ruo

Trajano, II; FONE 1674

Os ataques desesperadores e violentos da
nsrna e bronquite envenenam o organismo,
minaiu u energia, arruínam a saúde e de
bílnam o coração. Em 3 minutos, Mandaco,
DOHt fórmula médica. começa a circular
no sangue. dominando rapidumente os ata
ques. Desde o primeiro dia COmeI'!! II desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se laz ue

cessarío é tomar 2 pastilhas de Mendaco
á. refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
ríes e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
!lllr ao paciente respiração livre e faei! ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
ria asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a::,:�.m
Agora tcrn"'êmfa Cr $ 10,00

Precisa-se de uma

que possua conhe
cimentos de con

tabilidade comercial, pClta traba
lhar num escrit6rio de Casa de
Fazendas, em Florian6polis. - Car
tas paro A. E-., caixa pOltaI 139,
referência a ESCRITÓRlO. 5v·4

MOÇA

���UP��.-P��l.i'•.. um I
bulcdo de 5 metros, mais ou me

nllll (ou dois que tenham, ao to.

da, ena dimanado). Informações
nelito. rsdação. lOv·S

Compra-se 8t�l$or
30.000,00, naS proximidades do

,centro, 1 casa que tenha, pelo
rn�nos, 3 quartos e quint&L Car
hs a esta Redação, para. Arauo

jo. lOv 8

3 -- Formação de organi
zações de voluntários para
concentrar seus esfôrços nos

edifícios e escritórios comer

ciais das grandes cidades pa
ra a coleta de papel usado.

4 - Uma campanha nacio
nal de publicidade para esti
mular a coleta de papel.
() prefeito La Guardia tam

bém anunciou uma serre de
medidas para auxiliar a coleta
.Ie papel usado em Nova York.
illssas medidas são as seguin
"es: advertência às donas de
casas ou superintendentes de
sdlffclos que deixem de sepa
rar o papel usado das latas de
lixo, uso das crianças para a

.oleta de papel.

�\�tSOl!qlJ' Rua João Pinto, n. 25
� � c, (Em frente �o Tes�uro do. Estado).
t; ,�� FlorlanOpolls= cn
-, -- ----. Telefone 1448
�"RTDnD pnTOLOGICnS SANTA CATARINA

MACHADO & ClA.
\qências e Representações em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinta, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cr-esciúmo

Ruo Floriano Peixoto, -In (Edit,
"'róprio). Telegral't'.as: "PRIMUSn
\qente. nos principai. municipio.

do E.tado

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Bacteriologia
Autol7ocinos,
Ultrcrnlcroacopío. I
Química sanguíneo.
Análises de urina,

Exames Anátomo-patológico•.
Diognó.tico precoce do gravidez.
Sôro·diagnóstico"
Hematologia
Coprologia,

·Curso Preparatório
CONCURSOS de postalista, escriturário estadual e pro-

vas de hab!litação. 'j
Funcionará diariámente, da:! 19 às 20,30 horas. 1Memalidade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente, I

����R�U�a�G�e�n�e�r�a�I�B�i_lt_e�n�«o�u_r_I_I_9_1 1Sv-3
--- ---_- -- .---- ._--,_ -----

COMPANIDA ·'AUANÇA DA BA1A�
Clfl'a� do balanço de 1943:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENIHOS E TUANSPOll'J'i':l'

Capital e rés·ervas .., _ . > •••••••• , , ••••

Res<pon8a·billd�dc5 , .. ,. .. . > , • , •• , , , , , , ••

Receita , , .

Ativo , ,." .. , .

Sinistros pagos nos ú1timos 10 anos _ .

Responómbilidades , ........................•.... , ..

Crfij
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035.30
5.978.40 1.7õ5_.9;

84.616.216,9;)
129.920.006,9')
86.629.898,90

76.736.401.306,20

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

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel. águas potá
veis e para usos industriais (fecularioll, cervejarias).

CLUBE 15 DE OUTUB'RO
fundado em 19?1

Programa Social para Novembro

Movimento de 16 a

RECElrA
Saldo em 15-10 44
Mensalidades e rendas eventuais

31-10·44

28.770,10
1.484,50

3'õ:"257,6õ
---"",_.....-----
Cr$

DESPESA
Orquestra
Despesas festa aniversário
Comis sõe s

708.00
372,50
148,01)
70,00
60,00
33,00
10.00

14Ul,50

Ftor iculr ur a -- o r r.s rnen t a çãc
Porteiros

Total

Casa Oscar Lima

Encarregada to iletre

da despêsa
Saldo parei Novembro
no Banco N. Comércio
em Caixa

26.719,0;)
2 J:\4.IO

28 853 10

Cr$ 3õ.'25�

Relstorlo do ano social 1943-1944
Transcreve-se para co nh ecirnent o dos
do ano e o balanço ge ra l Ievant s do

RlCEHA

associados, o balar.ce t e

Saldo em 16'10/1943
rendas do anc

16 576,9') "

58 587,20
Cr$�i64.To

DESPESA
diversas durante o ano

sa Ido em IS; 10/44
4639400
58.770,10

c7$75.T64To
Balanço gerá I em 15 -10-44

Moveis e utencilios
Capitalizeção
Banco N. do Comercio

18000.00
486000
26,719,00
2.000,00
2.051.10

c-s 5r6�
------

Mensalidades a cobrar
Caixa - exist ência
Total do ativo

NOTA: - Reproduzido por ter saído com incorreções.
-------------_...

CURSO PARTICULAR
DE

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAfiA
PROFA. Lígia dos S. Saraiva
Avisa que transferiu o seu CURSO para 1!1 Ruo

Crispim Mira n' 61.
Atende aos interessados o qualquer hera, pela

manhã das 8 às 12 horas, e à tarde das
14 -às 19 horas,

MATRICULA SEMPRE ABERTA

15;"4

Casa de Secos e Molhados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADO-Quarta ..felra. 8 de Novembro d. '944 3

•

IEcos e Notícias IS1�Dl�\L�"G�!I�,Ii""d""�
__ • •• 11('11.11.' a jJllhlie;,<,'Úo d�' sr-u Bolr-Lim "Noticias SS White" l' dr-sejamlo
A Prefeitura de Florianópolis co- c"lrg,I,niz: r lodo t) xi-u i'il'll-lii'i(, (lI' cudcrccox, pedI' a()� Srs, Dentistas

brará durante o corrente mês, IUI' QUl'il<l111 receber (I ll"lelilll preencher C nns r-n viur () couuo n abaixo
Bem multa. os impostos predial e (,JJ] [(.rI()S (JS det alhcs a Caixa Postal 12:15 -- lHO.
territorial, as taxas de limpeza
pública e de melhoramentos,

<!II

O Poder Executivo estadual foi
autorizado a contdbuir com 100
mil cruzeiros para a formação do
fundo patrimonial da Fundação
«Getúlio Vargas}), na capital da
República

•

O Estado disporá do crédito de
50 mil cruzeiros para construir
uma Oficina Mecânica para a Di
retoria de' Est rodos de Rodagem

':����J
6' rigorosa a fiscalização em 8. Paulo
s, Paulo, 7 (E.) - De acór- legado chefe de setor de ordem

'0 com as instruções do titu- i econômica, faça autuar em,
ar da Ordem Política e Social, : flagrante o que desrespeitar o

I

) setor de ordem econômica tabelamento. Presos e autua- i
em mantendo enérgica tísca- i dos em flagrante, como íneur-:
.zação sobre o tabelamento sos na lei de economia popu
ificial de preços, nos gêneros Ilar, serão imediatamente pro
.límenticíos de primeira neces- cessados. Como se trata de I

idade, I crime maííancável, os índí-
'

Quanto a êsses infratores, o. �iados serão ainda rec?lhidos:
.etor de ordem econômica vi- \ a Casa de Det,ençao, ali p�r-I
lha aaindo com relativo rigo:r.!manecendO ate o. respectivo I
)Ul'pr�endidos um tlagrante.. julgamento pelo Tnbunal de :
-ram detidos e severamente Segurança, I
idmoestados.

I

.--." _ -------- _, 1No propósito, porém, de aca- CASA MISCELANEA distri
'iar de vez com os infratores. o buídora dos Rádios R. C. A

delegado de ordem política de- Victor, Vávulas e Discos
.ermtnou expressamente ao de ..

I Rua C' Mafra, 9

•

Foi declarado <.ie utilidade pú-
blica, no município de Videira,
um terreno necessário à Estação
Exoerimental de Vitivinicultura.

-

.

O escriturário do Departamente
de Educação do Estado, Celeste
Maria Ramagem, est<lÍ sendo cha
modo a apresentar se àquela Re

partição até o próximo dia 20, sob
peno de ser exonerado.

Vende se
um caminhão

- Chevrolet
tipo 1941,

em perfeito estado. Ver e tra-
..............................................�

tar na rua Secundino P;ixoto I',50, no Estreito, com Lalau
Sv·1

•

armlDIB na[lona
•

I�II� � I. r�nun[lar, �! i
BOGOTÁ, 8 (V. A.) U� O PRESIDENTE LOPEZ, ,FAtANDO PERANTE O CONGR ESSO, NA SESSÃO INAUGURAL DE r DO
CORRENTE, TEVE OCASIÃO DE REITERAR A SUA RESOLUÇÃO FIRME DE RENUNCIAR AO POSTO, SE TAL FÔR NECÊ.SSÁ•

.

RIO À HARMONIA NACIONAL. DISSE O PRESIDENTE LOPEZ QUE ESSA SUA ATITUDE É A MESMA DE 1943 E NÃO
ENVOLVE QUALQUER PLANO POLíTICO. TRATANDO-SE APENAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO NíTIDA E DIRETA À ESTA
BILIDADE NACIONAL, PARA QUE O PAíS NÃO SE VEJA DIRIGIDO NO SENTIDO DE UM CONFLITO ENTRE O POVO

E o GOVÊRNO.

o proprietário do SALÃO RECORD aviso à sua I
distinto fregue i:l que dispõe de manicuras,

!'1----EeIall
....IIIIIl IIiIII I _

Condecorado para atender, com presteza, a toi/ete de unhas

por apanha,r.,. e penteados, as quais também se r v e rn , em horas . Centro ACôdêmico 11 de Fevereiro
Londres. 7 CO, P.) Um rn c rco d o s , no prédio do Salão, ri

' 21, na Praça
EI

- -

d R
-

hdespacho da I1ND Informa quo 15 de Novembro _.- Telefone, IE96. I elcao a alD a dos
li JI

Hitler concedeu ao general I E � d t d 1945�����:�l���,Bla�ql��'���za a�tan��;f�
•

pDoêsdteesenspaed�arse•••�IIO---sa"-nto·--d-o--d-I�a-II Voto na srita.:

StU ao es e

r-ompltcarlo ele "I<�oIÍ1as de Car
•

valho para Cruz de Cavalhei-
1'0 da Cruz de Ferro". E entre- O «DI'ário de Notícias", Is. Godofredo, Bispo

Igolt-lhe pessoalmente o cobí- do Rio, tratando, em e

<:ado enfeite, Blaskowitz co- ditaria] de 29 de ou tu Nasceu i'lste santo pelo ano 1066 Aluna do
rnandn va a� fôrças'alemãs no t no diocese de Soisson;(França) Com

.

. bro, da recen te propos a
5 anos de idade foi confiado aossul e sudoeste da França, do govêrno argentino às cuidados dos monges da abadia

nuando os aliados desernhar- chancelarias americanas, de St . O· e 't'n, Depois de sua ar, ,
.....------------1----..--..---..

«aram na costa meridíonal diz, a certa altura, o se denação sucerdotal foi feito abade

francesa. e foi evidentemente guinte:. ! do convento Sta. Maria de Rogent
_I. -------

condecorado velo grande SL- "E' sempre abusiva e • �:�s'����i��vacas�rg:��;:':�te es�� CARTAZEr D"Or-esse cl .quela operação alia- intolerável a intervenção reiormas. Go:lofredo, de fato, con-I i:Ida, de determinado país na seguiu restabelecer a disciplina
It--'-'

política interna de outro; n:ais por seu exemplo de
.

uma HOJE 4a.leira HOJE
D l-i'" f vido santa do que pela eever idcde.

. _aC11 ogra a mas é perfeitamente lá ,Em 1104 foi eleito bispo de Ami

O Ogico e, mesmo, imprecin- ens. Por muito tempo não quis (lHE DE NPrecisa, se de uma, que te
divel à estabilidade da paz aceitar esta dignidade, Afinar, em I « »nha agilidade. Corta, do abril de 1104, consentiu na sua

próprio punho, poro ESCRI O esfôrço comum das rta-
sagração episcopal. De p�. no chão

TÓRIO, dirigida o esta re ções democráticas para e envolto no hábito dos peniten-
restabelecer nas demais o tes fez sua entrada na catedral

dação. IOv, 1 , ,. de Amiens. E até o fim de suo.respeito aos pr i nciproe

Malraux comand"'" inarredáveis de liberdade vida, conservou a extremo simplí.
- cidade de vida, Como bispo era,

T...ondres, 7 - O escritor e de participação dos ci-
I verdadeiramente, o bom pastor

fran('�s
.

anti-fascista Anrlré dadãos na vida pública, ; lie sua diocese não somente nas

t lrn t f di causas que se referem imediatoMalraux comanda unta bríga- even ua en e su oca os I

da f esa a AI acia Lore por supostos predeetina ! mente à vida eclesiástica, mas,
I 1':111 C ." n s ,... ,,- ,ainda poz-que era um pai para os

na, a qual está operando COUl dos e messias, Dêstes na
I pobres e os doentes, Em longas

O Primeiro Exército na região da se pode esperar além
I orações pediu e alcançou as bêri-

d H de propósitos de ressus- ,çãos de Deus paro sua Igreja,os v osg,es. Morreu aos 8 de novembro de 1115
O

'

ta Ms I ux este citar formas de "overnosrom��lClS J. ara . - 6
em Soíssons , durante uma v'!agem,

��ia���) Cl��\�l�I�('��)ia JJ�l��;�nh�: ;:�:;;:me://:;asde:�%i�s 1---":---··..........-·...······.......···....-_-
la, diu'ante a guerra civil. Seus

I
cinzas desta guerra, por

I

F b ftdois maiores romanee,s tratam

I
alguns deles promovida".,: e re a osa

desses acol1ttecimen,tos, Quall� I O correspDndente da
" do a França eapi,tulou, Mal- I �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;� cia Meridional enviou

l'aux passou logo a comandar: José VI�ctor Garc·la cPl.aal':a o Rio a seguinte
um gruJlO de soldados (la He� 1

sistência. _I

•

-,�.:=

IMês de novembro - Dia 1 \

sábado Grande Soir �� - Dia
.'I"i'iji�

19 domingo a tradichnal soirée
c,�

MIGNON do Lira - Dia 2S

sábado Soirée - Dia 26 do-

mingo às .16 horas. Tarde In-

íantil - Dia 4 e 5 n ào ha ve

l_r_á_d_e_S_i_gn_:_:_ã_:_a_n_:_:_:_�d_aO_»I_�a_«_F_e_s_t_a_J_ X

Agên
daquí
notí-

guarda ,livros diploma do

Kay

DIA

A's
Grandioso

Kisser e Ellen

Minha

7,30 horas:
Programa Duplo
Drew na admiravel comédia:

favorita
'. -

espia
James Ellison, John Howar-d e Heather Angel, no filme

horripilante e sinistro:

O segrêdo do monstro
METAMORFOSE DE SAPOS E RÃS (Nac.)

Preços: 2,00 e 1 00. Imp. 18 anos

(!HE «I PERIAL)

$ GIbA 1.H) 481]

"Pessôas chegadas de Guara
mIrim, município de Joillvile, Iencarrega· se de todos os
declaram que a febre aftosa./serviços atinentes à con-

tabilidade em gera]. que atualmente grassa naque-
_ . la região, já contaminou nu-

_Rua Joao Pmto. 5 - térreo merosas reses, Adiantam Rln- Amanha, no

FLORIANÓPOLIS da os informantes que a

mes-,ma cituação se apresenta em

----30-y-,.....1...;3 Jaraguá do SuL" I

A's 7,30 horas
Ultima exibição' do filme nacional n' 1, no qual o Grande

Othelo vive a sua própria vida, com Nelson Gonçalves,
Lurdinha Bittencourt e Custódio Mesquita:

Moleque Tião
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Coop)

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 Imp. 14 anos

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Odecn, Gloria Jean, Robert Payge, Jane
e Charles Butherwerth em:

De que se trata?
Frazer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIRA T, CLUBE-Dia t 1, sábado,
para a gloriosa F. E. B, ---

grande
«Vamos

soirêe. Início da campanha do cigarro
Dar Mais Fumo Para a Cobra» ..

I

S_L�NGl JT1JN () l_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cdlc.o, Vanadato e

A raenioto de
Sódio. etc.

Os PJ'id08, Deps uperados,
EIi.t!. orados. A nêmíccs,

Ma�f �, MA\:,,, QlIH Criam.
Crr ,11 :;:,18 R·,quÍlieas r ece

Oef[io li u.níucação geral
ii" orgnnií'IDO corn OI

L___
A maior baleia :l>�........go""'G."",

o correspondente da agên- iVida Social I
cía Meridional passou daqui p ,

para o R:lo o seguinte telegra- ��.-.o."N<

ma, a 27 de outubro p.p:-Na A.NI\'ERSAf{IO�

praia de Caropaba, a 20 quílô- Festeja hoje seu natalício a sr itc .

M irza Gheur.
metros de Laguna, foi arpoada
na sábado passado, grande ba- Nosso confrade sr , Godafred
leia. Trata-se do maior ceta-] M o rques foz anos hoje
ceo arpoado pelos pescadores
santacatarinenses. A baleia, Hoje faz anos o sr . Eur íplde:

Schmidt.
depois de ser arrastada para a

praia, foi medida, tendo 22 Decorre hoje o natcilício do sr

metros de comprimento. Os Boaventura da Costa Melo.

Pescadores rejeitaram a oferta
. Fo·z anos hoje a menina

de 60.000 cruzeiros, que lhes Maria Silva.
to; feita por um fabricante de
óleo".
----------

NalbalNesta data OCQr re o universário �_;m;-;;;·;;;;;;;;;;;;';;;;;;;';;;;;;;;;;;;;';;;;;;;"';"';_;;;._;;;';';';IIIi'l2;�.;-';....;;;;�;;;;:;;;';;';';;;�
do sr. Osni Pinto da Luz. �

Haje faz cmos o sr. João Frai i CréditoMútuo Predial
ner, assistente do DEIP, �

Clzinheira P�:��o.��!e
urgência, na Avsnida Rio
Branco, 89. Paga-se bem.

10 v,-1
Decorre hoje c natalício do sr.

Edmundo Pereira dos Santos. au·
xí l io.r do DEIP.

Edital
Afim de atender seus pró

prios interêsses, todas as fir

mas. Fábricas, Companhias,
Estradas ele Feno, etc .. esta

belecidas no território da 5a.
R. M. e que possuírem entre

S81'S diretores, proprietários,
fUII cíonáríos ou empregados,
Oneiais fia Reserva do Exércl-

to, deverão solicitar, dentro de .-.--.-._.1;..
-

•..--.-.-.- ..
30 dias. por carta ou telegra
mo à '·ta• Sub-See..' .\. E. ]I. R.

Q. �,. dn ,')a. H. JI. Curltíha ",
Qr,e lhes seja enviado a ficha

:l3, indicando o número dos .ci
tados oficiais que possuírem.
,.,..VV'__.....--......- .....-,.-"..........- ........

o menino Narbal Lopes
meida faz anos hoje.

HablUtações:
Estão-se habilitando para casar

" sr. Orival Marinho e a srita.
lná da Silveira Vieira.

Compraé na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA l

[o maior organização no

gênero· neste capital J

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. comprar os nossos

tecidos, ficará satisfeito, por
que inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

original, a preços acessíveis.
Loja das Casemiras, rua Cons.

Mafra, 8-A.

A

SUA f'�01'�IA

Siga a voz da experí- tia contra certos soírimen
encia. Faca o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- afligem a mulher em
raso que devem sua saude todas as fases da vida

_

normalizada e livre de na puberdade. na idade

con.tratempos ao grande adulta. na idade crítica.
remédio A Saude do; A Soude da Mulher
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que troz no

co. anti-doloroso. A Saude nome o resumo de sues
da Mulher é urna garan- virtudes.

Prcuretárto s - J. Moreira & C ia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.�50 00

Muitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por a�Jenag Cr$ 1.00

ear....... . Gata ob�"ot. ao .._.� ....oe

de Al-!
I

Será o novo

arcebispo

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.

I Londres. 7 eG. r.) - o

1 ..

"

uail.Y l.Dxl'ress" aí irruu l] l�(,

m-ovavelrnente o bispo de

Londres, F'r-anr-is, será o 1101"0

arcr-hispo de Camterbury e,

portanto chefe (la í�reja ap·

gliC:l.l'a. O arcebispo (lo Y01'}e,
o mais cotado, pediu para não
ser trun=f'eiido. devido à sua

�"'::t'.lC:arla idade (70 anos).

(:AIXA DE ESMOLAS

A Caixa recebeu mais os seguin
tes pedidos de inscrições como con

tribuintes: José Meira. Armando
Silva, Osmar Nunes, Vvo. Valda
Ortiga Fed ríqo, Cio. Florestal, Dr.
Abel Alves Cabral. D. Lro cero o
F'ro irier-, Euclides Pereira, Paulo
Elcke, Eva Gall Kowalski, José
Simeão de Sousa, Matilde de ou-

• veira Goeldner. Melquíades Elias.

I Fernanda -de Campos Lobo. Alvaro
H. de Campos Lobo. Ana Matias.

I L'Jiz Gonzaga da Sf lvc , Teotônio

I Fousto Nunes, Acelcn Souza, Neo-

I gênio o-in-. Tte. Maurício Spo I
d;ng de Sous-a, Mário Piza, Char
Ie s Edgard Moritz. �iberta Gon

çalves doe Santos. Sociedade Valgo
Lirrritodc .

\

,Il

DIA

�

'I� Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

lAtualmente no Rio de Ja-lnciro em curso d� especiali
zação sobre MOLESTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

o PRECEITO DO
O resultado negativo da voc irro

ção on t i-vc r-iól ico nem sempre
significa que o indivíduo esteja

I imune, isto é, protegido contra a

I
va�íola. e

o.
al�stri�. Mu!tas veze�

as vocrrms nao pegam por rno

qualidade da linfa ou defeito na

suo aplicação.
Se suas vacinas' não ({pegaram»,

vacine-se novamente, sem perda de
tempo. SNES.----_ � qa�

'l'HE LONnON & L.'\�(!ASHTRE JNSURANCE

SEGUROS
TRE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGlTROS "CRUZEIRO DO SUl.'
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRE8w

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 1.

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti-
das) de

"';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;--;;;;:-:;;;;-;:;;-;:;;---':;:;--;:;;-:;';':;':--:;-;;;;;-;;;;;-;;;;:;:;:;-
I Máquinas d e e screver .

I, 11 de calcular, de costura,

Dr. Laudelino Sololl Gallotti I i Jun���ieS�;:d:o�S� '���ina

I ADVOGADO I
EleR��-����� ��f�a� Ps A."

R J P• 18 (
Serviços garantidos!

I
na oão 18to, - sobrado), Sala I.

_

30 v •• S

�ívi"AêiÃ"ESPERAN� ! P�ocura· se :l::,�:':,P;:,�
d F m

A

ti NILO LA""S
[rI encia no centro da cidade.

O ar acell CO \) Para casal sem filhos. Infor
Hoje • amaabA. !ler' • ._ pretenda

....... ..elo..... e ..uaqefr.. - HomeopaUu _ PertuB.artu m a çõe s nesta RedG.ção, a ].M.S.
ArtI&OII de IIorraeha. 1 5 v. - I

I

Avelino T. de
Oliveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.D·ICO
-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇÀS DOS OLHOS

Curso � A�rfelowamento e Longa Pr'áttea no R10 de JaneIro

tlOl'iMU l/LUI - Pela· manhA: dlaMamenu, dae 10.300812 hll', O tarde excepto aOI
IIlba(JOII. da" 111.�O illI 18 boru - CONSULTORIO: Rua Joan Ptnto la. 7 • .obrado -

"'De: 1.4111 - Re8ldênC1a: Rua Prestdenu, Coutinho, ,..

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE 'flSIOLOGIA DO ('E:\TRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERJ'l:U RA;-.nOS".

Curso de allel'feiçoamento no Hospít.al São Luiz Gonzaga, de S1\o Paulo - Ex-esta·

giário rio lnstituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatór-io ele Sant-os, em Campos do Jordão.

ClANICA GEHAT, - DV\G.N6STICO l'RECOCE 1!, 'l'HA'l'AME:\'TO }l;SPBCI.'\LIZ,\DO
DAS DOFlXÇAS DO AP.<\HJJ:J,HO }{BSPIRA'róRIO.

CONSULTAS: D:àriamente, das 3 I1s 6 horas. (:ONSULTór�rO: Rua Vitor Meireles, 18
HESID:tNCIA: Rua Esteves JUl1l01', 135 - Tel. 742.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

KI!IH"!'!IlIi!ll,a. assistente do Professnr Sansnn do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A. tarde. das S lia e.

Rua Vitor Meire1e•. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Do. Í'l",v!ços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO:'l:SUI!l'óI:IO: Hua Nunes Machado, í (EdiHcio S. l<'ranc.isco). tone

Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas
RESIDENClA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7!!:�

t:LfNICA DE OLHOS - OUVllJOS - NARIZ - GARGANTA

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

DOENCAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENfTArS DE

AMBOS os SEXOS - RAIOS TNFR.o\-\'EHMELHOS E CLTHA-VlOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. .Joinvile, 47 - FONE 1M8

(AUSENTE)
----------------------

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Con.5elho Nacion�l �e OftallJlo_logia •.
CO�SULT6IUO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 as ,8 horas. Fone 1259

HESIDf.:NClA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
CJRURmA GERAL· ALTA CIRURGIA • l\1()LÉSTJ.�S DE SEN�ORAS - PliRTOS

Formado pela Fal:u,ldade de Medlcma _da .UmvelSl?ade de .S8.0 pa�lo, onde foJ

Assistente por vár-ios anos do Se�V.IÇO Clrúr'g ico �o PI?f. Alípio Corr ela �eto ..
, Cirurgia do est.ômago e vias bIJ,Ja.l'es, ínt.est'ínos delgado e grosso:. t.íróide. rms,

õsiata !)exj,ga útero ovários e trompas. vartcocele, hídrocele, vai rzes e hérnia.
pr , "

CONSULTN,;
2 à 5 horas à Rua Felipe Sc.hmidt 21 (altos da Casa Paralso I, Te!. 1.598.

uas s
RESID1!:NCIA; Rua Esteves JÚIl'Í.or, 179; Te!. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMÓNJA) - Santa Catarina. !

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Dr LAURO DAURACUNICO e

DR. DJALMA
MOELLMANN

EspeclaU.ta em Doenças de Senho·

ra8 - Vias Urlnll.rias.
Curso de especializaç1\o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Med:icina de sso Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlbo

genlt.al feminino (Utero, ovários.

trompas, ete.).
Cura radical das inllamaçOes dOI

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos 09 dis

túrbios da menstruação e da e.;terllJ

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica. em ambos 08

sexos, por processos modernos sob

contrõle endoscóplco - Uretrosr.oplD
- e de laboratório.

FrSlOTERAPIA - DIATERMIA
_ INFRA-VERMELHO

,
CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

haras e <las 2 às 5.

Consultório - Rua Tirat1entel a.

li'one; 1.(J63,

Formado pela UnlTersld.ade de Genebrll

Com prátíca nos hospitais europeua

Cl1n.1ca médica em geral. pedla.trla.· doen
.... do 81IIteIDa nervoso, apar-elho genlto

urlDé.rlo do homem e da mulher

W.llu,. T�cnlco: DR. PAULO TAllAR.Il1!

Cur80 ae Rad!ologla Cl!nlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarl0 (SA.o Pau

lo:). Espf!ClallUdo em Hlgllme e Sao.de

Püblíca, pela UnlTeI'sldade do Rio de Ja,

nelro. _ Gabinete de aaio X - Elf!Ctro

t:8rellografla cümca - Metabolismo na

1&.1 - Sondagem Duodenal - Gabinete
,

de tIlIloterapla - Laboratôrto de micro!>

COpie. e anâlíse cl1olCll. - Rua Fe!'ll.Bndo
I

,lIacha(}o. 8. Fone 1.190. - l'l0rlanópoUe. 1

DR. REMIGIO I
CLtNICA MiDle.!

Mol�ld8ll Internll.ll, de Senhora. e CI'1-

Inça. em Gerll, CONSULTORIO: RUA

I'eltpe Schmldt - Edlllclo Amélia Neto.

rODe 11192. 9 II 12 e H As 17 horu. RE-.

BID�NCIA: J Larç'o Benjamin
Constante. 3

R�sldt!llCtll - Rua Tiradentel! 7

(Sobrado).

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

ça. dos intestinos. réto e anua

_. Hemorroidal, Tratamento da

colite' amehiono.
risioterapia _. Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meire1eli, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

à tard'e, da. 16 h•. em diant.
Reaid: Vidal Ramo.. 66.

Fone 1067

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

; ctI"ISrCl.. Ortopf'dla. ClfJolea e CtrlarCla

� tora", rartoa fi 4"enou 4e ..,Jlbora...

�CONSULTÓRIO: R. Jodo Pinto 7 Diá
t'lamente du 16 l. 17 horu. RElSm:eN·

PU; 4Wtrut41 4lY1m. ... I'ou. 1m,

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Outubro de' 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Outubro ie 1944 foram amor' \

tizadas as seguintes combinações:
MRF DMZ NGK NYL uva TVH

Todos os portadores dos títulos em viqôr , sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito_

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: _. CURITIBA

Rua Barão do Rio, Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em tedo o Brasil.

----------------------------�-----------------------------

�I�'�arto ��c��d�ac. �!:l�d�u�e!!���a� E adornleceu i li1:" tn t ..rno do Servlço de Cl1nlca MédJ.ca do Professor Osvaldo Oüvetr-a, médico <lo Rio, (Pelo correio) -- Pela
Departamento de Saúde manhã um homen dirigiu-se

CI,J.'l/ICA MF.:IHCA - MO!1'8tl,,� mter-sas de Rdulto......rlança... r,OSflUl,T()IUO .'
d "C f" P' '" sí Ie KICt;Wfi::'I'CIA: Kua FeUpe Scbmidt n, 3S _ TeJ. 812. CO!S8UI,TAS _ 0".16 àB 18_ ao calxa o a e. laul, i-

I to na avenida Almirante Bar-

! rosa n. 72, pedindo a chave do

IIW. C., para o qual se encamí-

Inhou, fechando-se por dentro.

Depois de muito tempo, os em

[pregados do "Café Piauí" lem
braram-se de que o freguês
ainda não havia saído do quar-
to sanitário, sendo de estranhar
tão longa demora. Bateram à I

Hospital porta, a princípio, de vagar e I
depois, fortemente, sem obte
rem resposta. Olhando pelo

1.44� buraco da fechadura, consta
ram que o homem estava sen

tado no vaso, com os olhes fe
chados e aparentando desmaio,

Foi, então chamada a polícia,
que compareceu com presteza
ao local. Depois de terem ba
tido fortemente, na porta, as,
':).utoridades resolveram arrom-

bá-la, o que foi feito. Depara
am com o homem na mesma

oostura vista pela fechadura:
11hos fechados. o corpo recos

';ado, tudo semelhante a des
maio. Entretanto, ao examína-]
rem o indivíduo para a verifi-]
cação do que ocorria, êle acor-

dou. De fato, o homem tinha
estado a dormir. Transporta
do para a polícia. foi sôlto pou
co depois, por não lhe caber
maior culpa no incidente ...

((Plano
Séri.e 1 número 6262
Miihar de qualquer série

I
Centena
Inversão do milhHf

O
Inversão da C€i'ntena

,«lagus») Sé.rie 1 número 6262

Rio, 6 (A. N.) - Depois du-I Mllhar de qualquer série

ma Dermanência de 15 dias no Centena

DR. AU�L10 ROTOLO nosso porto vai regressar a LiS- Inversão do milhar

• • ..� • boa o navio português "Tagus". Inversão da centena

Medico - CIrUl'IIIO - Parteiro I Seu c�rnandante,' capitão Feli-
R A lOS X. _ pe Frelre falando a um vesper-

Moderna e possante IDstalaçao
t· 1 l' d· 1

'.
de 200 MA. 1110 oca, _

ec arou que seu.

l)ia�nóstico precoce da tuberculose barCo l'egressa cheio de .produ� OBScRVACAo -- O próximo sorteio realizar-se-â no

mlmonar, ulceras gástricas e duo- tos brasileiros tão disputados dia 30 1e Nove�bro (Sa.-feira), às 14 horas, de oonformida
lenaill. cânc�r d�. e!l.tôm��fO, afe- em Portugal. Prosseguindo sua de com o Decreto- Lei 2.891.
'ões das vias bilIares. nns, etc... 1 t· d t d '1
\pliea o Pneumo-torax artificial l)'a es Ia, o coman an e ec a-

Rio de .Janeiro, 31 de Outubro de 1944
Jtlra o tratamento da Tubllrculose rou que de 1940 a 1944 seu. na-

Pulmonar -:- Tratamentos m�der- vio navegou constantemente VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
nns e eflca.zes desta mol�s�la em águas do Mediterrâneo, 1e- Eduardo F. Lobo --Diretor Tesoureiro

I :oJllpleto gablDcte de EletrIcldade
d '1' d' d' "

nédíca: Ondas curtas e ultra.-cur- van o auxl. l?S, .a lvas e .:()cor� O. Peçanha -Diretor-Gerente
H/I, Haio!! Infra-Vermelhos e Raios ros aos pnSlOnerl'OS de guerra
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia de tôdas as nacionalidades e as- Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
Consultó:io: R?a Deodo:o, S sim atravessou as mais peri-Illue estejam com 08- seus titu!os em dia, a virem à nossa

eg�tna FelIpe Sclumdt
gosas zonas de o'uel'ra sempre i �ér1e, para receberem seus prêmios. de flcôrd�o com o 000·

I)U \I às 12 brs" !l da� 14 b t 7 hn
'; '1.

b ' .,'

ao R,egulam,00to,T,lefono 1.471 1·�').cO ume"

Quando se forem as dôres

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim como a azia. que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer ?

A primeira dóse do saboroso <PÓ

Digestivo De Witt > dá alivio ime

diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dôse.

Peça na Farrnacia o

,,��\.t.
REnNER

� �

SE PIIEV/DEltlf f ECOflO/1/CO, EfI·
,

(O/'f[/I/)AII/)O, JA, PAPA FESTEJAR

AS (i/}AflIJES J)ATAS, OS AFÁt1ADO/j
AnTl60S IEnnER· Vdd�e�ig�Q�,�to, 23

BaiXOS do eme }lo""

ALIANCA
,

DO LAR (LTDA.)
Séde : Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente fi. 113.-Expedida pelO Tesouro Nacional

PLANO FEDEHAL DO BR �SIL
Resultado do sorteio real I lado DO nia 31 de Outubro

'1 de 1944. de coniorrr idude com o Decreto-Lei n-. 2.891,
d� 20 àe Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe

I íera l e grande número fie pr.-s tam isrus e outras pessoas,

I'
na s_éde d� Aliança. dI) �ú: L'rlH." de acôrdo com as íns
truçoes baixadas pelo refendo Decreto-Lei.

Plano Especial. Premiado o n' 9.501
9So1-·-Mi!har-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 10.000.00
Sol-Centena - Pr emío DO valor de Cr.$ 1.0)0.00

Inversão - Premo no valor de Cr.$ 300,00

Plano Popular., Premiado o n' 9.501
9So1-:\Hlhar--Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
Sol--Centeilfi - Premio no valor de Cr.$ 600,00

Inversão - Premio uo valor de Cr,$ :WO,OO

IUianca» .

Cr$ 50.000,00
Cr$ 2.500,00
Cr$ 600,00
Cr$ 200,00
Cr$ 60,00 » »

Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Cr$ 1.250,00
Cr$ 300,00' --
Cr$ 100,00
Cr$ 30,00

Tipo liberal
'}t »

»

»

)}

»

E OUlf,)o �rêrni!fOi menore", de a.côrdo com (:) Regu·
Iflmento aprovado pelo Ministério da Faz enda.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa Natal
- -

A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formídevel sortimel'lto de sedas, a preços excepcio
nais a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, pare as próximas

festas de fim de ano I

Plllalll.
IIIRI[IIR

, .

CICARROS

I
I
I
I
I
I
I

I
I

Florianópolis 8 de Novembro de 1944

Oulra «visita) a Tóquio
LONDRES,.7 CU. P.) - As Super-Fortalezas Voadoras

Horte-americanas estiveram sôbre o Japão oriental e a região
de Tóquio, na tarde de hoje. É pelo menos o que anuncia a

DNB, num despacho da capital japonesa. Nada disse a agência
'lHLzista sôbre os resultados da incursão, que carece, por outro
lado, de confirmação aliada.

• * *

I:N'O\'A_ IORQUE, 7 CU. p.) -- A rádio de Tóquio diz que

d\l�s Super-Fortalezas Voadoras sobrevoaram hoje durante I
n�als �le uma hora a ilha de Honshú, em que fica a própria ca-l
pital Japonesa. E atribue a êsses aviões uma missão de reco- i
nliechnento preparatória de bombardeios a Tóquio e seus im

portantes objetivos. Também a DNB anunciou o aparecimento
dos aviões norte-americanos sôbre território japonês.

() Japão, «nação agressora)I
Washington, 8 (U. P.)-A referência, ontem fei.ta pelo che

fe do govêrno russo, ao Japão, que considerou "nação agresso
ra ", fortaleceu a crença gen.eraltzada de que a Rússia acabará
unindo-se aos aliados, na luta contra os nipônicos. Os observa
dores norte-amerícamos interpretam o comentário feito por Sta
lin como a evidência da sonfiança, que t.em a Rússia, numa rápi
da vitória na Europa, pouco se lhe importando o que venha a ta

zer o Japão, que não mais poderá colocar a Rússía entre dois

fogos.

lula alemão

(

_.
--

em
P_, ....RÍS, 7 (-C. p.) - No território alemão, os norte-ame

r.canos concínuam encontrando forte resistência, na floresta
de Hurtgen. Contra-ataques nazistas a oéste de Hurtgen foram

repelidos, ao passo que em Vossenack os aliados tiveram que,
recuar ligeiramente sob a pressão dos tanques e infantaria ini

miga. Mas logo a investida foi contida, e os norte-americanos

passaram ao contra-ataqne, 'empurranclo o inimigo para suas

posições prímitívas.

A�rad�_ci�ent�! Em Canasvieiras
Janta Ccnceiçdo Llnhares e h-I1}\05, profundamente abalados com Segundo nos informa de Canas

o falecimento do seu extremoso I vieiras' o sr. Domingos Ramos, reo

espôso e pai, Carolina Linhares, Iizaram·se naquela localidade, rios

cumprem o grato dever de extar- dias 4 e 5 do corrente, ns festivi

nar seue agradecimentos ao aba dades do Divino Espírito Santo. o.s

Iizodo clínico Dr. Newton D. Avila quais decorreram com muita or

peta dedicação com que o tratou, clem e animação, com a assistên

bom como ao Dr. Paulo Fontes, cio do padre Fidelis, vigário do

que, chamado para o assistir na SS. Trindade.

hora extrema, a tudo se prontifi. A sra. professoro Maria Silvo

cou provando mais uma vez, seu compareceu com todos os seus

eg')í�ito' huma�itário. alunos, cuja disciplina e alegre
F!orianópolis, 6 de novembro de apresentação muito contribuiram

1914. para o realce da festa.
Para as festividades do próximo

ano, Íoi escolhido como "impera
dor" o sr. João Câncio da CostaSra. Forrestal

São Paulo, 8 (A. N.) - O - ,

Consulado americano nesta ca- Açao aerea
pital homenageou com um Roma, 7 (U. P.) - O comu
"cock-tail" a senhora James nicado sôbre as atividades aé
Forrestal, espôsa do mil,:üstl'O reas na Itália revela que bom
da .Marínha norte-an:e�'lCana bardeíros pesados da RAF ata
que se encontra em vlsl�a a caram objetivos na Austria,
8.10 Paulo. A essa solemd.a.de I Jugoeslávia e Itália. Indica que
compareceram altas autorida- bombardeiros médios também
des e pessoas de destaque, da cumpriram missões na Jugoes
nossa socíedade e �a colônia Iávía, ao lado de máquinas pe
americana aqUl radIcada. sadas, enquanto aparelhos mé
.",....."-,,-_

.. e-..".-.....".........."-_......- •....-w dios da fôrça aérea tatíca de-

noxy Hoje. 4a-feira, às senvolviam um ataque contra
n<ã. 19.30 horas

os viadutos e transformadores
Colossal programa. duplo da linha que cruza o desfila-

Rosita Moreno, José Crespo e Ro- deíro do Brenner.
mualdo Tirado numa emocionante

película mexicana onde írnperc a

ConterênelabGa musica, lindas canções e um

romance de amor:�
.

TENHO FE' EM TI

nITZ Hoje, 4� feira,
fi 'às 19,30 horas

Programa duplo
Richard Dix, Kent Taylor e

Edmundo Lowe

HOMENS CONTRA O CÉU
Irene Dara, Roscoe Karnll e Edgard
Kenedy em TUDO NO GELO.

No Programa:
Imagens D'Amanhã 62 •• ora

Impróprio ,o.t6 14 c;tnoll

fr�fio 4"�Ç9 Cr$ 2.00

Rússia,. Suiça I

A luta na
Berna, 8 (U. P.) - O govêr- H I dno suíço expediu hoje um co- O ao a

d Lon�res, 8 (U. �.) - Segun-
munícado sôbre suas relacões Paris, 7 (U. P.) � Com ex- ? ,�., NB, o governo a�emão
internacionais com a Rússia, cepção de alaumas c nt n dirigiu uma nota aos aliados,
adotando assim. uma "política de homens, btodo o te�'ri:óI�� IPl'otestand� A c?ntra pretensos
de portas abertas". Nesse do- holandês ao sul do Mosa está ataques bl'l!al�lcos a t�'ens e

cumento, a Suíça afirma que agora definitivamente limpo' navl�s hosp�talS prote!?dos pe�
o govêrno soviético acabará do inimigo. Também na ilha lIa Cruz Vellnel�a. Afll�1a a

convencendo-se da improce- de Walcheren, tôda resistên- ,n�ta qu.e �s anglo-americanos
-íêncía da afirmativa feita, no cia organizada parece chegar !na? hesIt:;uam mes�o e� ata

sentido de Que os governantes ao fim. Ali e em Bevaland já C�l nav!os de na�lOnalldade
suíços dese-nvolviam política foram feitos 7 mil prisioneiros. n�o-alem,a, protegidos pela
hostil ao regime russo. Dos ter- [Despachos de última hora in- Cruz Vermelha.

rl20s do comunicado em ques- f�rmam ademais qu� os britâ- LOJA DAS CASEMIRAS
tao; .deduz�m os observadores mcos ocuparam

.L Wll1elr;nstad, I Se V. S. precisar de linhos,
?Olltl�os q�e o cons:lho fe�e- enquanto o� norGe-amer��anos casemíras e outros tecldos.- fa-
:al, SUlÇO deIXOU � porta aberta lutam nas ruas de Moedijk. ca uma visita à Loja das Case-
para um entendlme�to, �ando M'dd 'b .. H 1 d miras na rua Cons. M f
a entender que a Suiça nao re-

I .e1 urg, o an �, ,8, ara,

pudiaria uma nova possíbilí- (U. �.) - T.a:-1to esta c.ldaae _

dade de aproximação.
de Middelburg como a Millm�- Quem sonegar informações l (i;...

.........M___..._ .... _........._. _M .......... __ ............ tad foram completamente 11- tatístíea MiJitar, trabalha em pról

I ber.tadas co.m a eliminação do de país inimigo. E. nesse cuo,

rlt t O d seri Julgado. mflítar-mente, �om\t• U Imo naZIS a. s ernaís da Illlml.o cio P.,.llldl (D. R 'I.)
ilha de Walcheren, onde silen-
ciaram os canhões alemães,

__'PI --,

-I
,.

estão sendo dominados paula- José Paulo Garcia e Marta
tínamente. Espera-se também Salum Garcia
para muito breve a eliminacão participam aes parentes e

,final de toda a resistência ale- pesSOas de suas relações o

II
mã nas margens meridionais

I
nascimento de sua filha

do rio Maas, completando-se HELENA

-L-O-j-A-DAS----CASEMIRAS- �t:�:_::�:�::__::...:::- F_pol_iS_.. ,..,8....I_I...4_4._�-,
.'
Os tecidos �dquiridos na Lo- Camisa.s, Gravatas, Piiame� .-...,�"• .-.. ,._.,_.�.:.,:.l

Ja das Casemlras, na rt�a Cons.. Meiasdas melhores. pelos me OLI IMA HORAMafra, 8-A, têm como gallantia foores preços só na CASA -MIS
a qualidade e a du!abilidade. CILANEA - Ruo C. Mafra, 9

Jean Hersholt, Doroty Lowett e

Robert Baldwyn. de volta opera0'

nagem que todos amam. Ele
curava os molestt.as mas sabia.
tombem, quando preciso. defender

a cidade dos sabichões:
REMEDIO PARA RIQUEZA

No Programa:
A Avicultura visando o produçã.o

de carne -.. Cooperativa,
Impr6prio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

No salão nobre da Faculdade de
Direito, o sr. dr. Joaquim Madei
ra Neves, umo das mais brilhontes
inteligências catarinenses, realizo·
rá hoje, às 20 horas, sob os aus

pícios do Diret6rio do Centro A.
cadêmico 11 de Fevereiro, uma

conferência sêibre o vasto e mo·

mentoso tema: "Raça e Racisxno"
Numeroso será o audit6rio com

que contará, paI' certo, o ilustre
conferente.

Nota alemã

Os Estado-s Unidos e

reconheceram O novo

Guatemala.

o Uruguai
govêrno de

CUKTHA CUFA,

QUEDA CDS CA·

DnOS f mM41S

nHeCOES DO

COURO CABELUDO.

•

Os aliados ocuparam mó!tadê de
cidade alemã de Vossenack cuja
defesa é tão intensa quanto o de
Aachen.

•

Segund.o a ag�ncia DNB, é poso
siveI que Hitler discurse hoje em

comemoração ao .«putch» de 1933.

O marchal Tít�, dCl JugoesIÓvia,' �
chegou a MoscQU para oonferew 'l
ctar CQI'Ç\ Stc;\!in,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


