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PARiS, 20 (U. P.) FÔRÇAS ALIADAS CHEGARAM AO RENO! A NOTíCIA }-'OI DADO PELO PRóPRIO GOVÊRNO FRANM
CÊS� EM COMUNICADO OFICIAL. FORAM EtEMENTOS AVAN(:ADOS DO PRIMEIRO EXÉRCITO FRANCÊS QUE AtCAN

ÇARAM AS MARGENS DO RENO. SEGUNDO A RÁDIO DE PARIS; AS TROPAS }-'RANCESAS PENETRARAM ÀS 9,30 'HO
RAS DA MANHÃ, CHEGANDO MAIS UMA FORTALEZA C:ONSIDERADA QUASI TNEXPUCNÁVEL, ASSIM ARRANCADA AOS

NAZISTAS PELAS FÔRÇAS LIBERTADORAS.

A queda de t�etl, Helfort e Mulhouse

:i!i�:�r�f�j d� �a�í� IGi!�D�1e2��op) C�srl!��XS�ngle���!t�
ca�tada p�la C. B. �., de Nova·

ram gigantesco cargueiro aéreo, que poderá transportar mer
YOlk, dlZl�. �ue umdades: de cadorias a uma taxa 40 ',; mais baixa que a dos transportes
?h�que SOVI�tIC�S consegUIram norte-americanos. O novo avião receberá o norne de "Carguei
lUfl1trar-se a nOlte passada nas

ro Brístol" e deslocará doze toneladas. Sua velocidade será de
· rua� .da capital húngara, para 120 a 150 milhas horárias e só terá 'espaço disponível para
a�xllIar seus ca;:rr:a�'adas, as-

carga e tripulação correspondente. Esperam os ingleses lançar
s�m como os operanos meta-

o seu primeiro modêlo no próximo verão.
·lurg'ícos húngaros, que desde
há dias lutam nas ruas de Bu

dapeste sôbre a margem orien-
· tal do Danúbio. Porém salien
tava que se tratava apenas de

algumas unidades de choque,
· porque provavelmente o alto
'Comando rue ) deseja evitar
\lanos a Budapeste e pedirá à

�arnição inimiga que se reti-
re, embora se duvide que os

Al�mães concordem,

PARíS, 20 (U. P.) - Cessou a resistência alemã em Me

tz, o poderoso baluarte da região de Lorena que, em dois mil
anos de história, jamais íôra tomado de assalto! O milenar se

grêclo da resistência de Metz foi quebrado pelas fôrças do ,Ter
ceiro Exército, que atingiram o centro da cidade-fortaleza de

pois de Uma série de batalhas, em que foi triturado o poderoso
anel de tortiücações que defendiam o objetivo, As fôrças do ge
neral Patton, que irromperam em Metz, entregam-se agora à
caça dos franco-atiradores e ao aniquilamento dos remanes

centes de uma guarnição que ainda responde ao fogo, no no

roéste da cidade. Também na Alsácia, os exércitos aliados obti
veram retumbante êxito com a ocupação de Belfort. Coube aos

zuavos franceses a primazia de penetrar na importante cidade

que dá acesso ao Reno inferior. Ao mesmo tempo, a primeira
divisão motorizada francesa investiu para o Reno, na direção
de Mulhouse, ao norte da fronteira suica. A emissora de Pa
ris já anunciou, aliás, que Mulhouse estava sendo atravessada Com o 9° Exército na Ale

pelos tanques, Em seguida, a emissora suiça acrescentou que manha, - ,Recorrendo a uma

as tropas francesas estavam atravessando o Reno, por meio de numerosa força de tanks pesa-
pontes ímprovizadas, na altura de localidade de Kembs. dos para deter as colunas blin-

,� '. 't- dadas norte-americanas, os

LONDRES, 20 (U. P.) - Prossegue arrasadoramente a alemães transformaram a Ba
ofensiva geral dos aliados na frente ocidental. Um despacho da talha da Renânia numa san-

frente do Primeiro Exército comandado pelo general Hodges, guinolenta e exaustiva "guerra MI'lhares de c� rlazes Berll"minforma que os norte-americanos ocuparam novas Iocalídades Ide sobrevivência", cuja decisão II-'i em
em território alemão, onde avançaram mais 5 kms. As colunas I dependera ainda de longos LONDHE�, :!1 CU. P.) _ A polícla alemã ofereceu o prê-
avançadas de Hodges estão hoje a 42 kms. dos subúrbios da Idias e talvez semanas de luta

mio de 10 mil marcos pela descoberta dos autores ele certos car-

grande cidade alemã de Colônia. O nono exército norte-ame-] renhida.
t.azes surgidos, aos milhares, na capital alemã. Esses cartazes

rícano a seu turno, repeliu vigoroso contra-ataque alemão, em I _

Geílen-Kirchen, no extremo norte da frente ocidental. Foram (Qnq�15tada c1i�el1l o seguinte: "Brevemente a .guerra estará perdida. Os

aprisionados, pelo Nono Exé�c�to" de Simpson, 1.200 nazistas. 'Pe�os �h.ifte5e� ,
1:<l;ados anroxnuam-se do Ruhr, privando o Alto Comando ale-

'" * '" Chung King, 21 (U. P.) �
mao dos seus últimos meios para ganhar a guerra".

, PARiS, 20 (U. P,) - Milhares de prisioneiros foram Ieí- Foi anunciado que os chineses I n t N J I'
.

tos pelo primeiro exército francês, no setor de BelfOTt. Ao que conquistaram Nanghísi. cidade. nU ram zuavos ; a ugoes aVia
se informa, a maioria dos cativos pertence às "fôrças-de-cho- da província de Yunã. servida i

B II t I -

que populares" organizadas pelo Reíchsfuehrer Himrnler. pela estrada da Birmânia. 'I' em e or Londres, 21 (U. P,) - o co-

, _ r '-,.
-

Paris, 20 (U, P.) - Oficial- munícado expedido pelo co-

Em Varsovl� jHerOlSmo e «blague») de M.arlo Lemos 'mente se an.unci� que o NO.no ,n?-an.do do m:3:rechal Tl� anun-

')
.

_

. "Reglmerlto trances de Zuavos CIOU.� conquista de Urose; Vac
Gl�Ol��T�� e;�rcA�� I�l:��esti_ (aO, 2,1 (A. \'.) -:: )ltíl'io �jf�OlO" � o sollllld(1 hl·ll:-ilf'ir�l au- entl·?� �m �clfort, A prim,ei- e Prnzer�n pelas tropas Jugo-

p
o' d

.,

-; tor dnma raçallllH lIotan-1 110 trOllt. ]:;1" andou durante ::!') ho- ra divisão blindada, com apoio eslav.as, �sse� centro.s de co-

�():s �o�f����bi�;sUI�s�altI�:�� filS IH! líuha til) í'rente para cumpulr 1111111 mlssã« arrfscudísst- dum batalhão das Fôrças municaçao sa? barreiras �al.a
a ris�o 'unto ao hos ital Jan l�la e, a!!'51�'a neil:líl 11(' ser elo�dad(l pela sua h�Hnlrll heróica. Francesas do !nterior, chego? �s ,tropas nazl�tas que se le�I:
B� 13

J
rísíoneírosPolíticoS SUIl ra uríllu, resldoun- em 1'IIssa.€puatro, em �ao Vllulo. rece- ao Reno, As forças do Terceí- raram de bolsoe� �mda. exis

olt�eses 10ram líbe1'tfdos. A I ;H'1l �mtfm �arta,s :1<' �híl'io. l';;l�', entretanto, Jl�() fal:l no se:1 1'0 Exér,cito se apr?ximaram de tentes I_1a ,�aced�n�a OCl�en�a�
�ção terminou vítoriosa para tl('�·o.lsnw .• PrPicre JílZ('t: ··hlag'ue '. �IIIlS ('artas, san (:h�HI.s de pr- Kesselrígen, que �lca a 10 kms. e �os distritos PlO�lI��S .a Lm

os poloneses, pois que, não .tí-I Jh�'J'lfI,S. ',lIllH� (1e�l,n:, dIZ: .

E s!)e,.:o ,leY:�!: (inqUl o hlg'IHimho dI' �? interior da Alemanha,. A:
ele Albano, na Jugoeslavm,

veram perdas de vida. Convem .[flUe] ]JllIU ]Mpm ts}umur os S.lp.ltos, • Itropas .

de p.atto� :onqUIs�a Novo ataque
acrescentar que, duas sema-: _ ..

. :r:::-m Bell1torf� e abala se aplO-
iii Manilha

ro�� ��s�lta�;a�e��:p,fsrís�� Exanaçao e luta. pe Ia liherdade (1��J.:e :;u�ASEM!RAS Pearl Harbour, 20 (U. P) -

P o I o n e ses pertencentes ao PARIS, 21 (U. P,) - QuarenLa pessoas, pelo menos, íoram I Os tecidos adquiridos na Lo-
A emissora de Tóquio informou

Exército Clandestino P?lonês, fuzilados na Espanha, durante a semana que findou. Diz um ja das Casemiras na rua Cons. que cerca de 300 apa.l�elhos com
que do mesmo modo lIberta- despacho da front.eira franco-espanhola cue C) maioria dos sa-!Mafra 8-A têm �omo gallantia

base em. porta-�v.lOes ataca

�'am 16, prisioneiros poloneses. cl'Uicados pelos pelotões falangistas plocecüa da região de To-I a qualidade e a durabilidade. I ram Mamlha. � -yanos out�os
ledo, Também nas ruas de La Corunha houve manifestações' setores �as FIlIpmas, :r:a nmte

populares contra a falange, Registraram-se numerosas prisões I Em gf'avissima de dommgo. A operaçao .mar-
de elementos republicanos mas foi tal a reação popular que a I sUuacão cou. o segun�o. �ombardelO da

g'uarda falangista se viu compelida a libertar os manífestan-I Roma 21 (U, P.) _ No Mon- capital das FIllpmas nest�s 24

I
tes, Em Pontevedra houve também distúrbios entre operários tenegro

'

Herzeo'ovina e Dalma- hO�3l-s, Segundo a "DomeI"� os

e delegados falangistas, tendo um dêstes sucumbido aos g'ol- cia os �lemã:e� resistem com I aylOes �ombardearam conslde-

pes de um grupo de operários enfur.ecidos. Icte;espero eSI}ecialmento na ci- in;v�l numero de pontos estra-

I
' .... teO'ICos

...A dade dalmata de Knin, onde b .

Consult6ri��ín/��s'Felipe Seh. IPrecIoso esforco.} de retagua.rd.a ?onseguiram qu.ebrar o c.êrC?, M-I·'-h-a-re-s-d-e---mi,clt, 21 [altos da Casa Pa' I
...

]ugoeslavo, porem, os guern-
roiso], dos 10 30 ás 12 e da.

I
lHO, 22 (A. S.) - VOl'1l1ll elltl'eg'u{'s nnh'HI IIS 11l"illH'irllS 'lheiros voltaram a fechá-lo e I •• •

15 às 18 hs. f!lwutidad!'s fI., pl;Hnna sáln�'uín.eo IlpstillHllo }lOS I'olllullos da lag'Ol'a a guarnição nazista se priSiOneirOSResidência: rua Vise. de Ouro P I \ t· I I·
• • •

I I t'l h
-,

6
" E lo '. paI' U' I�' wJe, se lllH'Ia g'}'alll e ea1ll1Wll lU, no f;Hm 1.( o ac. a e!11 situaçao gravlssima, París, 20 (U, P.) - A Agên-Preto, 4. I 1 t 1 I

-

I
,-

fone, 769 [manuall I e se1'PIll _aUIllE'Il.}l( IIS ii;" I OII�IH'S (1\ SHlI�nH'. como um 410s 1111110- p�)lS nao pode receber abaste- cia Telegrafíca Francesa in-

===========��= res (' maIS }lrecJsos esIorços (1(' rcfag'lwl'fla. CImentos, de modo que sua formou que o Primeiro Exér-
rendição é esperada para paU-leito

francês já ca:pturou milha
cos dias.

,
res de prisioneiros, os quais,
na maioria formavam na

Tirana foi "Volksturm". Os alemães te�
taram barrar a progressao

evacuada francesa, eI? Héricourt, er-

guendo obstaculos nas es:tra
Londres, 31 (y. P.) -

_

A .

das, enquanto pequenos gruDNB anun".� que os a.lemaes IpOS alemães continuam a 1'e

eva?u�ram TU'ana, capital da sistil' nas fortificações de Bel-
Albama. fort,

fil .E·.··.�.······I... ··I·"\."_ .

. �
.�.

.

I', o

De Melden até
o Mosa

Londres, 21 (U. P.) - A
emissora de Bruxelas anun

ciou O seguinte: "Na Holanda
as tropas aliadas, que toma
ram Helden a sudoéste de Ven
lo, limparam de inimigos a re

gião entre a localidade con�

quistada e Kel's'Sel, chegando
ao Mosa".

o JU IS A:\TlGO DU,RW UE fUX'L\. U.\ TARI�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

i\ batalila
da Renânia

Ano .CU I Floriah6polis- Terça-feira, 21 ,de NO���,ro _�e _1�4.� J� 925� _===..;;;:=t....,� _.__:;-..;_ . .:.....:.=:;;....:_
.. __ . --

-----'--------.�.._____--------------

a Austrália precisa de Timor
SYDNEY, 21 (L'. P,) - o conselheiro de Guerra declarou

opô r-se ao restabelecimento pleno dos direitos de soberania

pm-tuguesa sôbre a mm de Timor depois da guerra. Timor (d is
f'e o conselheiro] constitue baluarte cujo contrôle é a chave

para defesa da Austrália: e o interesse australiano em Timor
é tão vital, que parece impossível não consigam os australta-
1;OS comprar os direitos portugueses naquela ilha.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianç"s

Laborat6rio de Ancili!lea

Redobrou ii

resistência
París, 21 (D. P.) - Em ter

ritório alemão, no setor de
RIO, 21 (A. N.) - Também foi instituído pelos llniYel'si- Aachen, a resistência alemã

tários da Bahia a ordem '. A Cobra está fumando", ('Oll1 que se- intensificou-se depois da que
i ão distinguidos os estabéledmelltos que mais se destat"aTe11l da de Geilenkirchen, Segundo
:Ia campanha de ajuda à FFJB, tal como já foi feito 110 lUa. Em lo comunicado aliado, o inimi
congresso, reunido agora, os l1niv,(,l'sitários estão es'tlldando as go recebeu reforços e entrin
diretrizes a serem fixadas para a eampanha alnti-faseista, que cheirou-se a nordeste de Trips
desencadearão, e, ao mesmo tempo, para eDJÍl'ental' os 1'1'ob1e- Rabs. Várias contra-ataques
mas (lo apÓR-gl,lPl'ra. nazistas for�rn repelidos,

n ordem de «ft cobra está fumando»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Serviço de tranJlfllsão de sangue. Vacinação anti·diftérica

(CRUPE) com pr ôvc de Scru ck,

Análises quimicos de; Farinhas, bebidas, café, mel, água. po td-

.t vers e 1 ara uses industriais (feculariall, cer vej c r ioaj,

,'� � .

1<... • ���
.� ... "" ... -....._ .. __ """ .� ..._,..__ ..

_

..-..__
-

..��"""�W'"W""v�W""""""'_'�""'w-""""",,

LijOVO anestésico descoberto na Suécia
Estocolmo (Via aérea) -' Há motivos para supor que,

Constitui um bom exemplo dos com o tempo, haverá tantos
• esultados alcançados pelos preparados semelhantes à pc
.iesquísadores da indústria te- nicilina, como aconteceu com

.apêutica suéca a recente .d�s- a� primeiras sulfanílamídas,
coberta de um novo anestésico disse um dos peritos da sócio-
.ocal que, em diversos aspect.os, dade.

.

rupera de rnuíto o conhecld� I .Os P2:eparado� de sulf'anila

)reparado novocaina que, ate,mlda; �ao pr�dUZId?s agora com

igora, os suecos tiveram que matenas primas inteiramente

.mportar. A nova substância suécas. Pode ser interessante
.ecebeu o nome de LL30, repre- relatar que o Diretor do Labo
.entando os LL as iniciais dos ratório Astra, Bertil Sjoegren,
nomes dos dois jovens cíentís- juntamente com um colega
.as que fizeram a descoberta, suéco, descobriu um prepara
Loevgren e Lundqvist, e o alga-Ido de sulfa, sulfatiawl, ao mes

-ísmo 30, o número de anesté- :mo tempo em que era produzi-
-ícos produzidos durante seis Ido, pela primeira vez, por pes-
mos de árduos trabalhos, an- [quísadores americanos e suicos.
�es de se encontrar o que pos- ° preço das sulfanIlamidas
ruisse as qualidades necessá- suécas baixou agora a metade

rias. do custo das preparações es-

LL30 é mais ativo que a no- trangeiras equivalentes.
vocaina, de maneira que são

10 v. � Ó uecessárías doses menores do
�,...-.,...-,...p....."'..........,-..,..-....-.y_."'."."'••.,.........._-...._,..-_,......................,..-_......,._....._."'........-..........--...._........,..-_,......""-_...................- ............_-........."'..............."....

-

................--""..........._..." mesmo. Além disso, o novo

Germanização de crianças polonesas :�S�:�ic�uf.���;s�e���te�r::
Londres, 20 (8. r. P.) - O zernbro de 1948, os primeiros camente ilimitado, é de produ

Jepartamento R2gional para 17 tais "cursos" foram com- ção mais simples que a novo

ln e s t·õ e s naciona.lizadoras, pletados com sucesso e �S no- caina e atúa muito mais ràpí
-ríado na Polônia ocupada pe- vos campos. um para cada c!is damente.
os alemães, decidiu que, de trito, foram formados pela or- ° importante laboratório
. côrdo com o órgão do Partido ganízação da Juventude Hí-Ie- suéco de produtos farmacêuti-
le Poznan, para facilitar :1 re- i . .. :os Astra, de Soedertaelje, per- Seu fígado deve produzir diariamenca
.uperação de alemães que per-: nana. As primeiras poucas s� to de Estocolmo, iniciou a fa- um litro de b!lS. Se a bilis IÜO corre It-

leram O seu. c·..aráter alemão, m.anas no campo foram s1l11· l'
- -

d' id
>

'" irícação do novo preparado. vrcrnente, os a imentos nao sae igeri OI

-rianças polonesas, entre 10 a cIent:s par� �e:nol:strar a�s A Astra também fabrica pe-
e apodrecem. Os gases incham o esrôrna-

�4 anos, pertencentes a certos a�emaes a mflu.encia d?·s. pa.1E go. Sobrevém a prisão *de ventre. Vod
.,

1 t b nicilina, no momento só no la-
�rupos de Volks gruppe, serão so ore es as el'l�l�ças. E o VI( sente-se abatido e como queenvencnade,

mandadas para especiais cam- que os esforços teítos para na- ooratórlo, porém projeta a edi- Tudo é amargo c a vida é um rnarrírie,

_

da l cl l' t' ficação de uma fábrica espe- Uma simples evacuação não tocaria
.)OS, onde poderao livrar-se a crona Izar es as crtamcas se- .

, �

, cíal para a produção deste no- causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe
nfluência polonesa, vivendo rão especialmente dirigidos a

vo preparado. É un1 fáto digno extra(,rJin�riamenteeficazes.Fazemcot-
�m meio alemão e aprendendo geração nova, que é tesoure de menção que já se tenham rer esse litro debilise você sente-se dis-

.1 conhecer yalores culturais yalioso para ser german izad( obtido certos resultadQs na As- posto para cudo. São suaves e, coottlJo.
1.lemães. Em llovembm (� de- completamente. ',ra, com outros cogumelos, que especi�lmente indicadas para fazer � hílis

...................- - ............-_,...-..-_.__••-_-_-.....-_..,..-.,._.....
-
..•• ·_· ·&w......«--_.............

não os. do mofo, dos quais pri-
correr livremeote. Peça as Pílulas C3rter.

i CO���:;�:':���;���A1An I f�ro
se

e�r��;;ic;:R;;���:';'"O'C,>3� I
Capital e resi'rvas 01'$ 74.617.035,30 DE
Responsabilidooes ..

Cr$ 5.978.401.755,9,

R(�ceita :....
., Cr$ 84.616.216,9[) O a "TILOGRAFla E TAQUIGRAfiAAtivo .. .

. . . . . .. CC1�! 129.920.006,9') IIU li
Sinistros pagos nos últimos 10 anos . . . . . . . . . . . . . . . . " 86.629.898,90

Resp::::: �·�;.·;���0·�·.�·1���·���e
..

��·:��:6.::�.:�: PROFA. Lígia dos S. Saraiva
de sa e AnlBl0 Ma8lj()rra. Aviso que transferiu o seu CURSO para €I Rua

Agências e sub-agênc1aa em todo o tt!rr1T.ór10 nacional. - SucuraJ no

UruguaI. Reguladores de RTULu nas pr1nclpa1s cidade. da América, Europa Crispim Mira n' 61.
a Afrlca. .zH:ende aos jnteressados a qualquer hora, peJa

� AGENTE EM f!'},OfUANóPOLIS manhã das 8 �s 12 horas, e à tarde das

l c AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmlt1t, n. SI 14 às 19 horas.
) Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.0S.1 - End. Telegr. "ALIANÇA" MATRI(ULA SEMPRE ABERTA.. SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA1, BLUME·

� NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL
... _---. ......... ----- ..-.--�-...-���
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ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua .Ioào Pinto n.? 13

I'el. 1022 - Cx. postal 139I
! \1](.

I ')crnesu'erl'imestre

I \1ês

I·�úmero
I �l�l�e�tre
I l'rimestr»

I
f ·\IlIl11ei()�

ASSINATURAS

LORD BEAVERBROOK, MINISTRO DE ESTAQO
BRITANICO. (Brit ish News S(>'v!cel.

•

JOSE' MIGUEL
Avisa a seus fregueses, amigos e o público, em

ge!'cl, que mudou seu eatobelecírnen to da rua

Padre Miguelinho 40, para a mesma rua,

Nos 17 - 19 (baixos do CINE ROXY)

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tescuro do Estado)

florianópotis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

Na Capital:
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

avulso Cr$
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

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

80,00
45,00
25,00

•••

I Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de $OUZiS
Farm. L. na CosIa Avila

mediante contráto.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicro3copia IQuímica sanguínea.

Análise .. de urino.

Exames Anátama-patológicos.
Dio.ç r.ós t íco precoce do gravidez.
Sôro.diagnósüc08
Hematologia
Coprologia.

I, .. r tgi na is. mesmo não publí
(·fl,.jos. não serão devolvidos.

\ di f"l'ção nào se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

I OU'o para Dentista.
22 Quilates (Justo Título)

I Envelope de 3 e 5 gramas
Gr. o-s 31,00

Pedido ao

� DEPOSITO DENTARIO
,

MA.SETT!
RUA SEMINARIO, 131,- 135

RUA MARCONI, 44 S. PAULO
que envia.rá lista de preços.

Maestro Ernâni
Braga
Dando início a longa excur

são artística, aorangendo o

Uruguai, o Chile, a Bolívia, o

Perú, o México e os Estados
Unidos, seguiu, no dia 11 pa
ra Montevidéo, pelo "clípper"
da Pan-American :World Aír
ways, o maestro Ernani Braga,
professor, musicólogo, compo
sitor e pianista, fundador do
Conservatório Pernambucano
de Música e diretor, durante
longo tempo, do Departamen
to Musical da "Hora do Bra
sil" em Buenos Aires. O maestro
brasileiro difundirá, nos paí
ses que deve visitar, a música
erudita e folclórica do Brasil,
acompanhando-o em sua de
morada excursão o soprano li

geiro ,brasileiro Maria Kares
ka, que se encontra atualmen
te em Buenos Aires realizando
uma temporada de audições
na "Casa deI Teatro", da capi
tal platina.

LOJA DAS CASEMIRAS
A partir de 139 cruzeiros,

vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A,

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGIDO
f Saltará lia Cama lJ!sJeste ,.fI tuM .

lSv·9
--_._-----_ ..._-----------

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 gereI,
recém·chegôdos das melhores fábrica s

do país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cigarroLIRA T. CLUBE-Dia 25, sábado,
o Natal da Fôrça

A menina Eliane. graciosa filha

do nosso prezado confrade sr, dr.
I João J o.é Cabral. faz anos hoje.

Decorre hoje o natalício
Nazareno Lesso.

Hoje ocorre o onlversário do ar.

Franci.co do Silva B�ito,

Faz anos hoje o Sr, Dj o.Irnc Cor

reia.

Nesta dota transcorre o nata1í·

cio do jovem Otávio do Vale.

Ocorre hoje o aniversário do jo
vem José C. de Oliveira.

Transcorreu ontem o Qniverll6ri�
dCli; !!ritas. Dolvc e Valda, filhos
da lira. viuva Henrique Luiz Côr

dovo.

Quer vestir-se com

contôrto
elegância?e

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

• e.calha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

Condecorado
o general Anders
Roma, 22 (S.I.P.) -. No mês .pns

sado, em Roma. na praça Veneza,
teve 1 uql1t' a condecoração do ge
nerCll Anden. do exé1'cito polorrês.
com a

I

ordem americana U. S. Le

gion Merit pelo substituto do
como.ndante do.. fôrças aliadas ex

pedicionária. no Oriente Médio
Jacob L. Levers. E.tiveram presen
te. à cerimônia o comandante em

Chefe dos Fôrças Polonesas, o ge

neral Sir Harold Alexander. o ge,
neral Marle Clurk , o gen. Sir O
Lee_e, bem como riumer-csos ofi
cío is poloneses, americanos e br i
tôrrícos.
A cer irnôrric foi iniciada com os

hinos nacionais polonês e nmer;,
Cano.
O general Anders é o primeiro

soldado polonês a receber a distin
ção americana ne,ta guerra.

Móvei,s
Comprar, vender ou alugar

.ó no

A SERVIDORA
I a maior orÇl'anizllção no

g3nero n a CC1pitalj

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

do sr.

para

...- Encerramento
Expedicionária
____ I 1

_

IEcos e Notícias r

I

da campanha.
Brasileira,

do

CC-oJo homem Jútinto e eleqanle

Umberto Bresolin e

Senhora

participam aos parente. e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento do
seu filho Antônio com a

Srita, Na.ir Makowiecky.

Nov. de 1944

Clube de Cooperacão. Consid"rado perdidOCultural
Salvador,21 ,E .• Foi considerado

perdido o navio nNewton Predo",
que naufragou no trecho do São
Francisco conheci-io corno "o cambo
dos ventos", onde existem, .empre,
tempestades secas e tremendos ven

davais, que desgovernam os navios.
Foram salvos todos 011 pa.sageiros
do "Newton Prudo", embora tenha.
sido perdido. a ca.1'9a.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto, Amaro, em

Agosto de 1945

LAtualmente no Rio de Ja"lneiro em curso d� especiali·
zação 8ob"e MOLESTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Agora é farde!
Rio. 20 (A,N.) •• Comunicam de

São Paulo que o. derrota do sele·
cionado paulista. frente aos gaú'
chos, ontem, provopou comentcirío.
de toda sorte 'I Admite·s. que a

representação pa.ulista não é a ex

pressão do futebol band.irante,
pois foram afastados elementos in
dispensáveis à formação duma se

leção rigorosamente à altura do
futebol paulista.

'/

I__

V#

,..�R/C
.

�

__, 4
� &JÜlJWÍIr,

1lma� �A

J:em, eLe fudo.
e �vocedÃ&�� FARMACIA

Compraé na CASA MISCR·
LANEA é saber economíear..

I
Procura-se uma, no centro

Ida cidade. Informações,
por obséquio. à rua Cons.I Mor, •• 10 (Radio Philip.).

V..4

-

MACHADO & ClA. CASAAg'ências e Representações e:m Geral
Matriz: Flarian6poUs
Rua João Pinto, n, 5
Caixa. Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Teleg'ra.mas: "PRIMUS·
Agentes no. principais municipio.

do Estado

ESPERANÇA
do Farmacê1ltlco NILO LA tTS

.

Hoje • smuhl _.. e na pretert..
••ClIoaalto • estraqelr.. - HomeopaU. - r..........

Arttcoa Ce liIorraaILa.
Diretoria Regional da Cruzada Nacional de Educação

CONVOCACÃO
Convoco p�aro o dia 23 do corrente (quinta-feira)

às 19 horas, em suo séde na ruo Crispim Mira. n.o 61,

I08 membros da Diretoria Regional do Cruzado Nacional
de Educoçêo , afim de se tratar de assuntos urgentes

I
referentes o mesma,

Pela Diretorio:
BEATRIZ DE SOUZA BRITO
Vice�preaidente em exercício.

3 v, ·1 ;,.. _

Dr. Laudelioo Soloo GalloUi
ADVOGADO

Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala 1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mf:.DICO

DR� GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

--------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUrso ae Aoerfel<íloamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
t!Ol't'lUl/l'AS - Pela manha: diariamente du lO.30õ..!2 hs , à tarde excepto ao.
oAb.dOlO, du 111,30 U 18 boru _ OONSULTORIO: Rua JoAo Ptnto L 1. eobrado -

I'one: 1_4111 -- Re8l.dêncl.: Rua Preeld_te Co1ltlnbo. ,..

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISlOLOGIA DO (,El'\TRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "!\'ERJl:O RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São' Luiz G<:>nzaga. de São Paulo - Ex-esta·
giário cio In sti tu r o "Clemente Ferreira", de Sào Paulo - Ex-médico interno do

Sanat.ório de Santos, em Campos do Jordão.
('Lf�fCA GERAI, - DIAGXóS'J'ICO PIU;COCE b TnA1'A:\'IJ<jX'l'O ESl'J�CI.'\LIZA))O

DAS DOENÇAS DO APAHlllT,HO RESPIRATóRIO.
CO;:';SULTAS: Dlàriamente, das 3 às (j horas. CONSULTóREO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESID:tl:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel, 742.

�_w
4
__� ����O�I=S�tA�D�O_-�-'�e�r�ca�.�fe�i�ta�t�2�1�d�.�N�O�Ve�M_··_b_rO�d�8__'9_4_4__�� .�..._.-- ".'�'_,__•__

I'NDICADOR

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dtplornado pela Faculdade Nac. de MeaiclnB ria Universidade do Br-astl)

t::x-tntel'Oo do Serviço de cUm,lC'� Médica do Protessor Osvaldo Ol.lvetra. médico do

Departamento de Sailde
U),INIC4 II.:rtDIC4 - 1I.016stlaa Internas de .dnltoll e crIançaa. CONSULTORIO

• RIIl8WJ!:NClA: Rua ti'eüpe Scbmldt 11. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Daa 16 à. 18

DR. ARAúJO
. OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

�lIpecllllista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde, das S b a.

•
Rua Vitor Meirele•. 24. Fone 1447

DR� ARMANDO VAURIO DE ASSIS
8enlços de Clínica Infantil da Assistência Municipal ., Bospltal

� �

de Caridade

CuNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
('ONSUJ,TóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francisco), fODe 1.�4A

Consultas das 10 às I:! e das 14 as 15 noras
HK<;fDENCJA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
MédIco - chefe do Serviço de Sífilli.s do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

R�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648
.-----------------------------

�·-DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSlJLTóRIO - Felipe Schrni.lt. 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259

RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI.
ClIUJlWIA Gli}RAL - ALTA CIRURGIA - MOI,f1:S'.I'JAS DE SENHORl\S - PARTOS

Formado pela Faculdad"! de Medicill� ,d.a. Un.iversi�ade de São \aulo, cnd» foI

,\s!>hsten.te p<lr vlírios anos d.o SerV:lço Cl.r1Jl gl�O do PIof. Al!plO C<.)! rel�. �eto.
_

Cirurgia do e,slômago e vIas blhare.�, lntestu:lOs. delgado e grosso,. t.l:lólde, rins,

'óstata bexi.ga útel·o. ovár'ios e trompas. Vancocele, hldroclE!Je, vanzes e hérnia
t>I " CONSULTAS:
das 2 às 5 l'!"ra, à Rua ��e1í,pe Sclbmk1t, 21 (altos da Casa Pa.raiso). Tel. J.5!}8.

RESID:tl:NCIA: Rua Esteves Jún·lor. 179: Tel. M764

OR. AUREliO ROTOLO
Médico - Cinargião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalaçso

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculost
pulmonar, úlceras gástric8ll e duo
lenais, câncer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, etc

\plica o Pneumo-torax artificial
para õ tratamento da Tuberculo�f
Pulmonar - Tratamentos model"

nos e efic!l.zes desta moléstia
Completo gabinete de F..Ietricidat1e
médica: Ondas ('.urtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelholl e Rait'lSIUltra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S Iesquina Felipe Schmidt

Ou , ii 12 hrl., e das 14 ii 17 bn lT.lefon. 1.47. o,4!!11.1l1li111111l1li(_""1""'" ..__""J••_al!l!!t..iIil"-'_.!iI _.:

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Universidade de Genebr.

Com prãtica n08 hospltalll europeWl

CUmea mMlca em geraJ. pediatria, doen·
",

,at do lllatema nerT080, aparelho genlto<

urinArio do homem e da mulher

• lNd8te. T6cnloo: DR. PAULO TAVAR.IIS I

curso de Radiologia Cllnlea com o l1T I.

M:anoel de Abreu campanario (810 Pau·

l('l�. Especializado em Higiene e SaQde,
Pllbl1ca. pela UnlTersldade do Rio de Ja- I
neiro. _ Gabl.nete de Ralo X - Electro

eardiografla clÚllca - MetabollllDlo ba·

11111 _ Sondagem Duodenal - Gabinete

d.e flllioterapla - Laboratório de micro.

copia e anâllse cl1nica. - Rua Femando

Vachado. 8_ Fone 1.1911. - "lorlanópollll

ÕR�REMIGIO
CLíNICA JUtDICA

M.olN>:lu lnternlUl. de Senhora. e CI'1-

ança. em GeraL CONSULTóRIO: Rm

lI'el1pe Scbm1dt - EdJflclo Am� Neto

"one 11192.9" 12 ., H b 17 boro. RE-

8IDtlNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

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

ça. dos intestinos, ríto e onu.

_. Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

t"illioterapia -. Infra-vermelho.
Con.ult: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente ã. 11.30 h•. I,
ã tarde, doa 16 h•. em diant.

Reeid: Vidal Ramo., 66.
Fone 1067.

------------------------�-----

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR.

NrlD'P e Ortopedia. CUJLIea e�
'0 toru. rarta.· e doe.o- 4e aea.bor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
Mamente dU lI! .. 17 borat. RlCSlD.cN·

CU: �!lUt. AJ.Ylm, II, J'QA. 111.

Dr. LAURO DAURA

(arta do sul
"Querido!
Foi. há três dias - três dias

apenas -_ qlle o oncontr-ei. Ah !

que bom e precioso amigo ! eu jú
me tinha esquecido dele 11Ú
tanto tempo que não lhe dedi
cava .ncin um pensamento. :Ylas,
eis-nos r etnn i dos out ru vez, r.u

já estava tão cansada e desuor
teada ! . . . Agora estou mais
tranqnila, tenho um bom amigo
em quem me posso ap iar e com

a certeza de que nunca me f'alha.
nunca un-ntc, é sempre sincero!
CDn versamos Iomgame.ntc e elo
tor-nou a ensinar-me as grandes
lições, Aqui vão alguns pensa
nJCIn tos que ti \'L' como resultan
tes da' nossa pa lextr'a :

"Todos os dias da semana se

assemelham, de l"Ollll�<:() ao fim.
As esperumças Sl' assel1lclllHlIl, e

também (J dpsúnill1o. As IlOl'<IS

passam e lemos a impressão de
que elas s.i o ínútcis ; que delas
n;_dll se Iarú. A roi te apag-a as

cores, as feiçôcs, ,JS nnmcs ; a

cscuridào rncorra-os no seu

templo. Estamos em qualquer
lugar nu espaço e nos séculos, e

não amamos um cantinho da
terra etcnna. A hondadc é, mui
las vezes, corno a luz: não tem
forma e f'ica em outro mundo.
Ah ! quantus tesouros contém fi

pobreza da vida e a riqueza do
coruçàc ! Os bons pensamento IS

sobr-evivem aos outros. As vezes

somus empolgados pelo desân i
mo, enquanto que podcr iasuos
fazer UHI mundo de reflexões, se

o quisesscmos. 1:: preciso vencer

este desejo, qUl' se
í

em, de dei
X;Jl' as coisas irmn ('-01110 que
rem. t ostramho COlHO chcgu
l1l0S a ;,:cr,editar sómeute n aqui
lo que desejamos. Fico surprc
sa 'iua.ndo reflito sóbre os I'C111-
P()S passados. sôbr« o número de
dias e de anos inúteis. Isto ]{'

veio depressa e sem que tenha
rundado muito. Creio que não [lá
situação alguma na viria, por
ínfima que seja, ll<\' qual o 110-

mem nú« possa portar-se COI1l

dig.n idadc. Xós SO!llOS tudos pa
rccidos, upcsar de nossas almas
dif'crontcs, quer pcba grandesa
(�() inÜ'l'l;SS(> coletivo, quer pela
pequenez dos nossos interesses
pessoais. () belu traz ao l"OnHiç�io
sonhos de ventura c progresso
universais. A nnite vem e revela

. a nossa pequenez inf in i.ta. Senti
mos que sumos alguma C01s,a, e.

todavia. não somos nada: unia

gota dógna: 110 oceano! A vito
ria consiste Pl11 fazer t) que ou

tros têm f,ei.to l' de se poder di
zer:

.•
l'U também".

"Qu,erido! COlI1U () nosso

amigo, u livro, é, ainda () mcluor
e o mais dcxint eressado ! Tudo
nos dá e nada nos ]lede, Deixa
'!lOS o pensamento livre e a cons ..

ciencia tmn(juila_ Foi êle o ami
go que tO!',llei ti, (,!1cnnkar na

hUI'a ('Ill que a.s sHu<lades pela
tua prolongada Hllsi'mcia llH' ]e
vavam ao desânimo.

..Sempre tua

Espe.c1allilta em Doenças de senbo

ras - Vias UrLnárlas.

Curso de especializaçao de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de sao Paulo.

Tratamento especializado. médico e

('irúrgico, das afe('ções do aparêlho
genH.a1 feminino (Utero, ovários,

trompas, etc.).
ema radical das tntlamaçóes do!

anexos (Ovârios, trompas), sem ope·

r-ação). Tratamento de tooos os dis·

túrbios da menstroac;Ao e da e8terill

dad".

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônIca. em ambos os

sexos, por processos mode!m-oB sob

cont.rôlp endoscóplco '_. Ur('!trol4e"pt.
_ e de laboratório.

FIS10TERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: _ Das 10,30 às I�

horas e das 2 às II.

ConsultórIo - Rua T!radI!Dte. 14

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).

Rua Tlrad eD te� 7

ELENA
(Parlo Alegre_ novelllhro 1944)

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M/lIOR
,

CR s 6.250.00

Dactilógrafa'
Precisa·se de uma, que te

nha agilidade. Carta, do
próprio punho, para ESCRI,
TÓRIO, dirigida a esta re

dação. lQv.- 8
�._.._.._.,..",., _ ..- -

...

Procura se
uma casa para

I
-

alugar de pre
ferência no centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infor
mações nesta Redação, 8 J M.S

15 v·8
_..._...,."._.._ - _- - -.

Procura se
uma casa para

-

alugar, de'pre
ferência DO centro. Até 400
cruzeiros. Informacões nesta

redação. 10 v.·8

iíqÔlõã
........

de'côs'·ura
Vende·se urna, de pé, nova,

por Cr$ 1.700,00. Ver e tratar
com P ácido Mafra, . na rua

Felipe Schmidt, 34. 5 v.-5

Piano Usado .

Compra se um, estrangeiro
em bôas condições. Ofertas, por
obséquio, a F. C., aos cuidado�
da gerência do {(Estado».

Sv 4

ALVARO RAMOS

Muitas bonif.cccões e médico gra is

Tudo isto por crpencs c-s 1.00

...,.1 _

I - ,

FILHA I MAE I ,AVO I
Todas devem usar a

Ul!t.'l·aJi1mii:m

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

(OU REGULADOR
A MULHER

VI.EIRA:
EVITARA ·DORES
Cólic�s UterinasAlivia as

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos. desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um prodf4.to· Di! WiU)

1 -

ISEGUROS
ri

THE LONDON & l..A:lIiCASBIRE JN'SURASCE
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO HUL'"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGREs"

Representante: L. ALMEIDA
RDa Vidal Ramos. 11

_·-fÃRM�f�r-·EsP-ÉRÃ-Nç-A---'
A SUA FARMACIA

I.. Co••elheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1. &4 2
E.trela • domcíli•

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

(lHE
A's 7,30 horas

Na PAZ ou na GUERRA. i:linda não se tez um filme tão
emocionante como êste de Sir Cedric Hardwicke, Henry Tra·

vers e Doreis Bowdon:

Noite sem lua
CINEDIA JORNAL 4xt8 (Nac. Coop.)
NO MUNDO ARABE (Tapete Mágico)

FOX AIRPLAN NEWS, �ôbre a Libertação de Pads
?rt'çol'1 Cr$ 4,00, 3,00 -e 1.00 «Imp. 14 anos».

(INE «IMPERIA L"
A's 7,30 horas

Ultima exibição de' Judy Canova, Jerry Colonna, 130b Crosby
e sua orcwestrp, na órgia musical da comédia gozadissima:

Adoravel intrusa
CINE JORNAL BRAS1LEIRO 3x27 (Nac. Coop.)

Preço: único 2,00· Imp. 14 anos

S�.-Feira, no ODEON George Sandres e Ann Sten em:

Vieram' dinamitar a América
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Terca·telra. 21 Cle Novembro cae t944 5 '/�
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«Bombas-mosquito» para o combate à malária
Washington - novembro - dois aruos ; e três anos é o tem- O impaludismo comum rara-

(Inter-Americana) ---: O exér� po máximo para que a doença mente produz. a. morte
.. ,O� i

uo dos Estados Um idos esta seja convenientemente trata- acessos de í'ebi e e calafrios
Cl .

I' N-
. Ii

�

Aando "bombas - mosquito" (a. '1 ao há também provas ocorrem, dia sim, (Ia nao. .

:'s zonas de malária, a-fim-de em apôio elo temor de que a forma maligna da mol�.s�ia. é

livrar as barracas e os. al?ja- doença cause qualquer dano conhecida com o � malária tal

mentos da presença. dos insetos permanente a suas vítimas", ciparnm ", também cm-ave!.

portadores da terrível doença. diz a .dedaração do Departa- numa alta porcentagem, pela
O Departamento da Guerra, J)uento ele Estado. atcbriua.

ao anunciar o uso de "bombas- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••�........_.....

l11(}sqli ito ", informou que os f I.�AS.A DE SAúDE E lililATERNIDADI;'. Icombatentes nas regiões ma- • '-o , lU 1'-

larígenas, inclusive o Medíter- � "SÃO SEBASTIÃO"
ràneo, índia, Em-ma, China e 1

I���r�:s.��:::�;�ff!.�Zat���I! c"""' '". _", "Ml:.),:�·, I:�:�::���,'������;:r:\.. ,�:.�\'�: ,n;lLiln ('om

•

quiteiros e comprímídos de
·,,,p,,'nd',1a " istt; F"J 8 l) mOL

atcbl'ina para prevenir a infeo-

I
i

I
cão.
J

A malária f.. ainda, com.o

teHl sido (lesde 2500 anos
<.

a

dO('cnça mais ímportantc elo

mUTldo" segundo os estudí o

EOR. .\s refel'êucia.s a eS$U

rloelJl(:;\ na literatura clássica

;ndicHm que ela foi porvavel
mente responsável pela dete

l'iora.ção das reservas 11 uma

nas q ue deu origem ao colapso
da antiga eivilização grega, ao

s e r introduzida na Grecia

quanelo Atenas estava no zen í

te do seu prestígio, no século

V an tes de Cristo, Hoje em dia

a malária afeta cerca de 300

milhões de pessoas no mundo,
causW:l,(lo ;i milhões de mortes

a.nualmente. A maior parte
dessas mortes verificam-se nas

áreas ela cura pela a.tebr iua,

pela.s bombas-moquito e �u�·ras
técnicas criadas pelos médicos

militares norte-americanos, o

Departamento da G u e r r a

anundou que havia pouco pe

rigo de qualquer epidemia sé

ria de malária entre os solda

(los que regressasern da frente

de batalha. )
Logo no l�rineípio da gu_:l'-!

ra, a ocupaçao da� p�antaç,,�s I
de ci,PlChona das tndtas 01'1-

',.",i entais Holandesas pelos japo
.neses, causou graves apreen-,sões, visto ser aquela a princi
pal ton te ele abastecimento de Iquinino, As tropas sofreram

.

.

durante algum tempo perda de Ieficiência devido à malária.l
IN

..

O in tervalo, entretanto, de-lisenvolveu-se o uso da atebri-
ma.

Atualmente, todo soldado i
numa zona de malária recebe I

um
" tratamento supressivo" I

- lima pequena dose de ate-I
brina durante seis dias da se

mana que combate a doença
I

permítfndo ao soldado conti-:
nuar dando pleno rendímenco
como membro de sua unidade. I

Se a doença progredir, ou apa-:
recer mais tarde, quando o

soldado se retirar para uma

área não infeotada, ele recebe
rá doses curativas maiores, re
petidas a cada vez que a doen-'
ça se man ítestar novamente.

j• Entre os soldados, diz o De- I
partamento de Guerra, a si-:
{uação da malária meHlOI'OU a

um POllltO em que a etíciência
das unidades de combate não
está lllais ameaça,da eltquanto
se mantiver devidamente a

"disciplina d'a atebril1a". I

O Departamento declarou que
é infundado o receio de uma

parte do público de que a ma

lária, uma vez contraída, não
tenha mais Clwa. O tipo mais
comum de ma.lária raramente
persiste por maios de um ou

•

sua proprl8
� ENFER�E"A�

-=

'1

/

Seja

IHfCl'essa a 8 entre 10 flllllheres:

Regulador, tônlco.
antí-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de ncr

melídede para ii seude
feminina,

A SAUDE IM MULHER
é o remédio Que traz no

nome o resumo de sues

virtudes.

Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
niti(d", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo ecarrêtam para
a mulher uma infinidade
de dores e contretem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

SEC(_)AO UE J'IATERNID.plE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o nOE!\TE J>óDE Tl<JIt �[}::DI(,O 1'.-\H1'ICl'LAH

}' 11 O n 1 A N o J> O L I S

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

IdiCi>rtIa. por
tuguês, e.pa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia. Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo

logia, Mineralogia,' Engenharia ci

vil, militar e naval. CQrpintQr�.
Desenho, Saneamento, MetalurqlQ,
Eletricidade;" Rádio, Máquina.; Mo
tore., Hidráulica, Alvenaria. Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário•. etc. etc.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica -- Exames endoscôpicos.

perca�·GôrdUra
Um métede novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias. '

Um médico da California que atende
os Estrêlas de Cinema de Hollywood
ctescobrtu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
anticstética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e multas

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formqde. estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que ,P0S;:;3 pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem,
Formode é um preparada garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo" em

qualquer farmácia, A nossa garantta é

a sua maior proteção.
Distr. S. I. p, Caixa Postal 3186 - Iio

Cr$ 50,00 diário
C1'3 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 p/pessoa

Apantamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe ."., ..

Quartos de 2a classe .,., , ..

Quartos com duas camas , ,.'

30 v- -20

Avelino T. de
Oliveira

---0-- Telefone: 1.153

����a!i��!��i2�!�!� IIencarrega·se de todos os

serviços atinentes à con-

tabilidade em gero].
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

Mecan6grafo. especialista em

consertos (serviços garanti
da.) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura.

registradoras, etc.
Juntamente com a "Oficina
Electro.Radio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços llarantidos I

Largo São Sebastião

.......................o•••••••••••••••••••���.....

09.-12

�n[� � i� rilo �
·

�r�
End. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

Malriz:· Rio de Janeiro
r

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÃO PAULO .•• (apitai .,. Rua 15 de Novembro, 239.

Ag'ências Urbenes: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.
In terior : Ourinhcs,

Em instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga, Interior: Santos

Interior,'
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.

Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andr êlândia, Carmo do
Divinópol is, Santo Antônio do Amparo, Lavras e. Juiz de Fór a,

Em instalação: Governador Valadares.

Rio Claro,

s��P.2 'l/ROtA,.....
EspECIAllDADE

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Ln terior : Ilheos, ltabuna e Jequié.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Re donda. Resende e Vassour asEm instalação:

Em instalaç!io:
ESTADO DO EspIRITO SANTO:

Sucursal de Vitória, Agências de Itapemirim e Colatina.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
Em insta.lação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Passes.
Correspondentes em tôdas as praças do Pais.

LAVANDO-SE COM O SABAO

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CJA. \VErrZEL INDU8TRIAL-J()INVILLE(Morco regi31

pout)A-SE DINHElRO F� AHOI{RECIM};NrrOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quem desejar vê. los e obter informações, dirija-se
Rua Felipe Schmidt 39, onde estão expostos,

O PROPRIETÁRIO.

à

Londres, 21 (U, P,) - A

Agência Transocean anuncia
que os russos lançaram nova

ofensiva sôbre a Letônia, De

pois de intensa preparação de
artilharia desde Libau até a

área ao Iéste de Priexluk. Afir
ma Berlim que os russos con-

Zé da Ilha seguiram ligeiros avanços e

�J"_ ........_�.....-::_...�_.............".,-=".,-_.....""'...,.......,.......,-....
-.....-....- ......""'...�."....w"'...._•.,........,.��"� I acrescenta que os exércitos ale-

!'I IIIIII III!IliI__I""'1'P""RmzJIII.:IU_= _'D'I!"'F'" [mães estão resistindo, em du-
ra batalha defensiva, Ainda é cedo!

<-

Londres, 21 (U, P,) _ T'rin- Chung-King. 20 (U, P,)
'd

' Washíngtcn.Yí (U, P,) - "E" O govêrno chinês acaba de
ca .ias apos a grande ofensiva
da Lituânia e Letônia, está cedo ainda para qualquer de- oassar por uma remodelacão

"1
-

ôb
,-

d com a saída de dois .rnínistrcS',
sendo noticiada pelos alemães ciaracao so re a 'DOSICaO os

nova acometida soviética para
Estados Unidos, relatívamente ia Guerra e o da Fazenda,

) extermínio das 30 divisões 3, conferência 'desejada pela f1

cercadas na primeira ofensiva, Argentina". Assim se maníres- I)ontra O Japão
3egundo as agências alemãs, cou o chanceler interino dos Pearl-Harbour. 21 (U,P)·. Po.
1S guarnições nazistas estão Estados Unidos, acrescentan- lerosa esqua.drilha de Super-Forta
:1efendendo-se com grande te- do: "Ainda estamos na fase l,zas Voadoras atacaram a ilha

id d D M das consultas e só depois de f'letropolito.na j opories c de Rl'U"
• _.

naCl a e, e oscou, nada SE LI. .� c', o

ffil d f I N H I d
t inad

- 'hiu, causando ingentes danos à.

r ro]cçao e I mes I a o en a ;�i�r��:a a�ie�s��mde;t�á�f��� ;������ �:r r�l�i�'�����lal�:��� usrrms �ilitares ali existentes,

-

,
-' mentes". Em Durazzo

O Instituto Brasil·Estados ,N,-ova York, 22, (SIR) - No-I" ,J'lbegou a Londres '

I
--

,

---

R
, � i r CA oma, 21 tu P ) -. Os guerrinhei-

Unidos fará exibir para seus! tícias de Londres revelam que I
v

'I
�omprae na SA MISCE ros albaneses ocuparam o porto

associados, hoje,' às 16,30 e O correspondente militar da, Londres, 20 (U, P,) - G :"'ANEA é saber economizar
"

de Durózzc.

19,30 horas, respectivamente, agência Aneta, comentando a! conde Nicolo Carandini, re,

1(
.. ,

.,.,...._-...,_·...,...-...,_·..._..._""�........,."............A-_......_.,.....""'._...-V'_...,._...,_.....,_-ou_....._-�.......,......

duas sessões cirietruiiogt
é i: recaptura, pelos aliados, río t eentemente apontado como re- l� ovem ...se as :-:A�A MlSCEL,ANEA. distn- I

, t
- d pequeno povoado holandês de I oresentante do govêrno italia-'

uidora dos RádIOS R. C, A

fC�ls, com a,
apresen açao e

O',verloon diz que a ação tem 10 na

Grã-Bl'e,tanha
cheR'ou a tropa's aloma-s J,/lctor,

Vavulas e Discos -

I mes novos. ,.', ,
,,_ .; .' "

'" [ V �lJa C' Mafra, 9

"',_... ...... .........."..__ _
grande slgmflcaça� paI �:- i Londres, C8.;landl�ll tem o ....12os- Londres, 21 (U, P,) - Gran- -,.,...,.__� .........._.._-,.. -�'.".,_

monstrar que os allados t:a.- I �o d� en:;balxadOl, mas o �ltu- des movimentos de t' 1 _ MaJls setecentos

F)ITZ Hoje, 3"-feira, às t�m de, �n!rentar os alemaes o nao e, formaL_ Portanto o mãs foram observad IOpa\a: (tabalh d ""

.i:t.. 19,30 horas sobre dlflCll terreno naquele conde amda nao apresentou de Metz O co n' a� a e,s I R' 21
ia Ol eS

,

A I setor Êste propósito dos alia. suas credenciais, c ,�, v,:
mu lca o a_Cles- 10,

'" (A:._ N,) - O ServIço
Um drama que superou todas as

'd f' t b' ,

'd' d _ __

cvnto., nossas tropas estao na de Moblllzacao de Trabalhado-
m"lis otimistas predições de triunfo' OS lCOU mn en1 eVl enCIa O

T d
.

d 'margem oriental da 'd d d
-

com Errol Flynn, Ànn Shcridan e pelo bombardeio de Venzaay, U O ai" a I Metz ,'_ ,

Cl a e e res para � b,atalha da torrac,ha
Nancy Colemann: que, por suas ligacões ferrovi,á, como dantes I I, enqudn�o _umdad�s �o na Am�zoma acaba de enVIar

REVOLTA rias com Nimega �e Venlo, é o, ' '

I nolte e �o SUl flzera� ]un,çao para all mais 700 trabalhado-
As tempestades que bramiam na ponto mais importante daque-I

RlO, �,1 (�, N,) -,O _DIretor edme MVeatzl��ers e Vantna a leste res �ecrutados nos sertões do
Costa Bravia, não conseguiam suo

la reg'l'a-o, Segundo al'nda o
ja AgenCIa ,EconomICa do, Ceara,

focar o clamor tempestuoso de um B d BIt t d
p<..vo indomavel que desejava ser correspondente de Aneta, che-" anca �,rasl, con e� an o

livre! gam diál'iamente a' LondreS I �ma ,notIC,la que_anuncIava a

,

No �l'ogrQma: notícias de destruição do porto I ur:,edIata llbert�ç�� �as, pro-
F?l:,a Carl?Ca n, 27 - D,F,B de Roterdão pelos nazistas o pnedades ?�s sudhos ltallanos, Euclides N, Pereira e seus filhos Darcí e

NOtlClaS do D10 • Jornal da Guerra t t
' -,,' mformou a Imprensa local que AI 'd

Ol'questra Sinfônico Juvenil da Ique, en re anta, nao lndICa que" d t t
menn a convidam aos parentes, amigos

Calif6rnia _ Short. o inimigo se tenha retirado da �� o se en?on �a c9mo an 8- e pessoas de suas relações, para assistirem
Impr6prio até 14 anos cidade, mas, tão somente, que Ilorme�te.' l�t? e, ate o momen- à Missa de 6°, mês, que pelo eterno des-
Preços Cr$ 4,40 e 3.30 O porto já não lhes pode ser de te: o MmlsteI�o �a _

Fazenda canso de sua espôsa e mãe, ONDINA GOMES PEREIRA,
, H' 3" f' ,Qualquer utilida:de, Outras no· l1:ao deu l?-ma ll1shuçao no sel�- fazem celebrar no pt'OXlmo dia 27, segunda-feira, às 7

'i)OXY OJe.
' elro, as 'ticias chegadas à Londres

tldo de llberar os bens movelS horas da manhã no Colé6io C -

d J' A
�� 19 30 horas I - -

ou imoveis d
'

d't d
'IS oraçao e esus, ,todos

Programa duplo anunciam que os alemães des- os su 1 os a

I
q uan tos comparecerem a és te a to de fé e de piedade,

l' Comédia J0rnal • Cooperativa. truiram ainda o aeroporto de Itália. testemunham de5de ;'à os seus agradecimentos,
2' O Falcão em perigo, novas e sen- Schiphol, nas proximidades de

sa.donais aventuras do Falcão, Amsterdão de acôrdo com a
com Ton Conway. t' t'

.

t d "t d
3' Mulher Fatídica, com Brenda a lC� naZIS a e erra evas-

Marshall. ta:da .

lmpr6prio até 14 anos
-------------

Preço único Cr$ 2,00 LOJA DAS CASEMIRAS

tm 1"17' ri
ILá .se foi o

\\J1 J.L� · illd ((]) la!�?���2l) - Em
,---------------. ; virtude da destruicão do soalho

Florianópolis 21 r.te Novembro de 1944 jde uma sala onde dansavam

'rnais de 250 pessoas, no lugar

O
·

d dras
de Moselhos, no Conselho de

PerIgo ...as pe ras !?arede Escora, f?ram feridos
mumeros dansarmos.

Traneitandn pelas ruas, quásí sempre desprevenido, o pe-

l1e5'tr�, muitas vezes, não vê o perigo a qye está sujeito, f10ntra Bud·apesteF_, o que acontece com aquele montao de cascalho que a V
,

u
,

Ccuipauhia encarregada da construção do edifício do IPASE �on�res, 21 (U, P,) �
timbra em conservar lá para as bandas do velho teatro "Alvaro agencia T�'�nsocean transmi

de Carvalho", tíu o relatório do comando ale--

° ESTADO, a propósito, publicou uma nota, há dois ou
mão e informou que os sovíéti

t.vês meses; mas, nenhuma providência foi tomada, em res-
cos lançaram ataque em m,assa

snanlo do público, O perigo continúa à espera cio infeliz sôbre contra Budapeste, numa tren

( qual desabarão, a qualquer momento, aquelas toneladas de :e de 30 a 40 k�l�, Ol"��de pesada
}'edra picada e areia porque as táboas que as sustêm não dão D�rragem, de �ltll�ada" e. lnu�
co'nta de tamanho pêso. �,I1das fOIm,�çoe� c�e aIJa:,eLho,-

Mas, não é somente o perigo dessa. montanha artificial Stom?rvok_ �0,t�0 criando

que preocupa.. Também, atravessando a calçada, no "corredor" u;n:a sltua9ao .dlfICIl para as

existente entre a 'cêrca elo terreno em que se está construindo fo�_ç��_ na!.:_s��s, _

( prédio, e o jardim, há várias pernas-de-serra rente ao chão, Nova aten�iva
--- naturalmente para reforçarem os moirões, em prejuízo das sÕbre a Letônia
peruas e narizes dos que por al í passam, " Vem a pêlo citar

que numerosas pessoas, por fa1ta de iluminação, têm, à noite,
t ropeçado e caído, alí.

Não queremos desabamentos nem pernas partidas ou na

rizes quebrados, mas provldência capaz ele evitar acontecimen
tos tristes num local alegre e movimentado, em cujas proximi
dades funcionam três cinemas e é ponto de passagem obrigató
ria de centenas de pessoas, inclusive crianças de grupos esco-

HOTEL DAS GALDAS DA IMPERATRTIr
VENDA DE MOVEIS

Quartos completos, para solteiro. com 7 peças. estilo
moderno, Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de

arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
Hotel.

c s -

A «CASANÃTÀLlt, "ru";' 'F;lipe: Schmidt! 20, a�ab�- d�=a>"
receber formidavel sortimento de sedu, 8 preços excepcio
nais, a partir de Cr$ 8/50. Aproveitem, para as próximas

festas de fim de ano I�asa Natal

foi em 1808 I Uma, c��édia
Bahia, 2] (Agência Vitória) no fwlohere

_ Acaba de ser provado que a Rio 20 (A.N,) - Será ericer ..

primeira tipografia montada rada amanhã no "Teatro Fe
no Brasil foi em 1808, na cída- níx" a peça "O avarento", de
.:l.e de Mina Nova, neste Estado, Moliere, pelo Departamento de

por Silva Serpa, Nessa oficina Arte e Teatro do Centro Acadê
nasceu um jornal o "Idade de mico "Cândido ele Oliveira". da
Ouro do Brasil", cujo nome foi Faculdade Nacional de Direito
mudado mais tarde para "Ga- da Universidade do Brasil. A
zeta da Bahia", Isto acaba de peça será representada em be
ser oficialmente comunicado nefício dos soldados da Fôrça
ao presidente da Assocíacão Expedicionária Brasileira,

'

Brasileira de Imprensa, em

of'icio, pelo prefeito daquela ci

dade, acompanhado da neces

sária documentação,

----------------------------.------------_____

FRACOS e

AN�MICOS

Ilestróieres pnra
a Grécia
Londres, 21 (U, P,) - Anun

::ia-se Que os britânicos estão
ntregando à Grecia 8 belona- '

ves. a maíoriai constantes de
destróreres, cuja cessão havia
.ido suspensa com a irrupção
.íum motim da marinha gre
ga,lares,

TOMEM

Vin�o Crcosotada
"SILVEIRA"

Grend. Tónico
-------�

Dois ministros

J. COSTA mLLMA N I'(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Construvão
Projetos, Orccmentos, .Admini' tração li,Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Nlissa de A

mes

CONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA-

o mais completo estoque de
brins de linho e �lgodão po
dem ser encontrados, a preços

IDomingo, no RITZ, O Gordo e o
convidativos, na Loja das Ca-

Magro em: semiras, instalada na rua Cons,
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RITZ e ROXY, 58,.feil'o, com Jonn
Garfield e Maureen Horn em:

O BEIJO DA TRAIÇÃO

BELOS E DEMAIS

UECCOES DO

COURO CABELUDO.

Apareceu o FANTASMA nos pl1et;OS da casa BOM: GôSTO:; em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visiteul a mesma, que ficarão completamente ABISMADOS!
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