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A' "GESTAPO" NA FRONTEI �A c •

( ;, .

BASILÉIA, 10 (U. P.) --- A FRONTEIRA ALEMÃ, EM FRENTE A ESTA CIDADE, AGORA, ESTÁ PODEROSAME ti !ffiAR..

c

DADA POR ELEMENTOS DA ,"GESTAPO"9 GUARDAS ÊSSES ARMADOS DE METRALHADORAS. O COMANDA !,. !"'�MlLI;. I

TAR DO DISTRITO ESCLARECEU QUE, PELA PUIMEIRA VEZ. OS "MAQUIS" SURGIRAM NOS VOSGES E S 'J.;_�,�-,!
EVITAR QUE ALTO NÚMERO DE OFI(]AIS ALEMÃES, IMPLICADOS NO ATENTADO CONTRA HITLER, FUJAM PARA

TERRITóRIO SUIÇO.
_!!:±J

Drest, Lorient e Saint-Maio
LONDRES, 9 (U. P.) -- Continúa a batalha pelos portos

bretões. Segundo revela o comunicado de hoje, as colunas alia
das, que acometem sôbre Lorient, chegaram a 8 kms. da eída
ele. Outras unidades estão empenhadas em combates a seis
kms. de Brest e luta-se também nos arredores de Satnt-Malo,
Tanto de Saínt-Malo quanto de Lorient sobe a fumaça de gran
des incêndios, íudícando que os alemães já iniciaram a des
truição dos depósitos e instalações; isso, apesar de se infor
mal' que a defesa dos três portos passou do comando naval
para a guarnição de terra alemã, no derradeiro esfôrço de
manter a resistência. A notícia nada diz sôbre os efetivos na-

H«&. rOI'slno e sacrlatl'cl·O dos maruJ·os .e av·,·adores do Brasl-1
z ístas naquelas posições. Embora sejam mesmo reduzidíssimos,

" podem causar bastante trabalho como aconteceu em Tilly, onde
os canadenses lutaram durante duas semanas para reduzir a

Recife, 10 (A. N.) - O almi- mais quatro serão entregues à rotas essenciais à vitória nou- um major e 70 homens, na maioria simples rapazes da "Wehr
rante de Ingram vem de fazer frota brasileira muito breve. tros teatros ativos de guerra". macht". Aliás, o comando aliado não menospreza uma pequeà imprensa local ínteressan- Os navios de maior porte serão Fínullzando Ingram consentiu na guarnição inimiga, quando bem antri.ncheirada.
tes declarações. Começou, di- também transferidos, tão cedo expressamente que os [ornalís- ................__- -....._...........,.u........._ - --------.......---., ........................." ..........

zendo que o povo brasileiro nos seja possível colocá-los à tas divulgasse os dados segun- Homenagem do Bra81·1 a" ·cl·dade de LondrBOainda não tôra posto, perfeita- dísposíção do Brasil". Noutro do os quais mais de 40 avia-to- 1J\l
mente, ao corrente dos grandes tópico da entrevista, o almíran- res norte-americanos já perece- RIO, 10 (A. N.) - Foram divulgados detalhes da monu-

sacrifícios a que se submete- te Ingram acentuou: "Foi rnut-: ram em acão no Atlântico Sul mental estátua que o Brasil vai oferecer à cidade de Londres.
ram marinheiros e aviadores; to penoso que as drcunstân-' alguns em" ataques a submarí- Essa estátua tem base mural numa extensão de 50 metros, er
do seu país. "Tenho grande ad- cías da guerra tivessem impedi- i'nos e outros em luta contra guendo-se nas extremidades as figuras, em grânito, da Líber
míração pelos oficiais e maru- do que mantivéssemos o públi-· corsários nazistas. dade e da Justiça. No centro mural, a famosa frase de Chur-
jos brasileiros", disse. "Êles de- co inteiramente a par da cam-i �......................_...........-..- ........_........._....- •• chill: "Nunca no campo dos embates humanos foi tanto devido
monstraram e continuam de- panha anti-submarina. (;11.e-

U d.á. ",. por tantos a tão poucos". Lêem-se, ainda, os nomes de tôdas
monstrando grande valor no gueí a ter sob meu comando, m I rio cato.lco i as cidades inglesas que resistiram à "Blitz" germânica. Er·
�esempenho ?as �rduas .

tare- em dete�rminadas fases. da Da- Recife (Via aérea) _ O arce- gu�-se finalmente,. no centro d.o conjunto, numa altura de

f�s que lhes tem SIdo confiadas. talha, c�rca de, �OO nav�os e 10
I bispo D. Miguel Valverde pre- quinze metros, a tígura num aviador da RAF, amparando uma

T�I� lutado com a ID:Sn:a a.?- esqyadnlha\ aereas, alen:, �? sidiu uma reunião realizada no criança.
dácia e a m�sma c:.etelml?açaO apoio de tudo _quanto .a �vIan'l Palácio São José dos Manguí- -------.------.------------
dos '�sta�umdense;:,. Ar�r;nde- nh� e a �vlaç.ao do BrasIl. pU-jnhos, para fundação, nesta cí- Vau deixar o sul da Françaram mUlI.O durante a� dnent.as deram alinhar na. luta. Igual-I dade de um jornal diário ca-
etapas desta luta ch�la d: r�s- �('.nte:. ,devo refenr-n::- .a:; a.E-'1 tó1ic�. No mesmo momento foi

.

, cos, que tanta capacidade tec-! X.IlI? prestado pelo exército bra-I nomeada uma comissão, presí- Irun, Espanha, 10 (U. P.) - formados que acabam de atra-
nica exige dos c�m?atentcs,' A s�lelro guarn�cendo po�tos .do I dida pelo sr. Joseph Turton Ju- Receiosos de perder o contrôle Ivessa!' :1 fronteira, os alemães
fôrça n.aval �ra.sllell·a . esta-se, l:tO!·al. Ta:nbem os navios .m- nior, para organizar os planos de_ população francesa; os ale- estão c�le�a�dG à conclusão de
expandindo rapld,amente e fu� gleses e franceses, em certos de fundação do jornal, sendo maes preparam também uma que o .mmigo da, retaguarda,
turan;ente �tuara ACO�10 fa�ol n:��ento�', trou�eram �e1t co�-:marcada nova reunião, oportu- retirada geral do sul da Fr,�n- isto, é, os patriotas franceses,
de evidente Imp.ortancI,al Alem tUlgp.n�e. d� esfrn ços J�aJ a rlOlTIl- namente. ça. Segundo elementos bem m podem transformar-se numa
dos dois destrOlr�s, ha pouco J}af o irnmigo esc;mdldo sob as tôrca potencial que exigirá ver-
transferidos e dOIS outros gue águas e varrer, destes mares, a Comprar na CASA MISCE S_·

_-_ - w..__w _ dadeiro� exércitos para ser do-

vM�l::::!;�;i:�iucOS
dias,

Açaiib�;;��ã�AdA� '·N�;:t;s C::�:::::Õ:: ���ãdiJha�
. Moscou. 10 (U. P.) - Foram

d B" I
-

Roma, 9 ru, P) - Na Itália, Argel, 10. (U. P _) -- A gran�e CIdade de Na.ntes,. de suspensas as conversacões en. O a nco
I o centro nevrálgico da l�ta des- qu.as? 200 tnil hebiten tes , e. SItuada. sóbr,e 0.:10 Loire, tre O "premier" do governo po-
locou-se de Plorença para o se'l/oI lIbertada pelos norte arrierrcano s. Tambem)a se com lonês refugiado em Londres e o

Moscou,9 (U. P.) - Os exér-
tal' ao norte de Arezzo, onde os

I
bate nos arredores de' Angers. Comitê Polonês de Líbertacâo

citas �lemãe;>, e�ce�rados .

na

aliados ocuparam o Monte i A .

.

o'·' .

J .: armadilha do Báltico reslíza-

Grillo, no val� st;perior do Ar- i Os « maquis » libertam Bordéus p�ii��ffca�l�:ct:;r:� f�·����� ran:,�esesperada �entativ� pa-
no A ímportãncía que os ale-

it títucíonaí
ra irromper atraves das Unhas

mães atribuem a essaelevação. pr�ce� os c�nos 1 uClOnaIs que russas e escapar para a Prús-
ressalta do fato de terem lan· Londres, 10 (U. �.) --:- O mesma já esteja em poder dos deverao nortvar os debates se sia Oriental. N�.da meno,..;; de 40

'ado no correr do combate, 14 grande porto frances de Bor· "maquis", que hastearam nos os consagrados na constitui- vezes os nazIstas atacaram,
�ont{.a-at?ques pa::a reconquiB- déus foi libertado pelos "ma- pl'in(;ipais edifícios as bandei- ção polonesa de 1935, em que se com seis divisões de infantaria
Ú-la. Mas todos êsses assaltos

I
quis" .iranceses - como s�o i ras britânicas, norte-america- escuda o govêrno refug.ia�do, ou e poderos�� forma:çõe� blín�a

desmoronaram sob o foO") da I conhecldo� os membros das fn!' .. na e francesa. Informa-se tam- na de 1921, que o ComIte Polo- das na regmo de Blrzal, a sues-

artilharia aliada.
'"'

I ças subterrâneas da França. I bém que outros importantes nês de Libertação considera a te de Riga; mas fracassaram e
<

Segundo despachos de San Se- contingentes "maquis" estãn verdadeira constituição. Fa- tiveram finalmente de recuar.

3 2 exe'rei-los 'fi Ibastiãn, não confirmados por avançando de Lião, pelo val( 1 ando à imprensa, o "premie1''' Em seguida, os russos reinicia-
outras fontes, reina grande do Ródano, afim-de se incorpo .VIikolaiski, disse, todavia, que ram o seu avanço, ocupando

M.8sro1.1, 10 (U. P.) - Dando c�nf�l.são na grande cidade' d8. r�r�m � outras colunas de 1'8 alimentava esperanças de

ac?r-Imais
80 localidades. �o .mt'SJ?o

por iniciada a batalha, 32 BiSCGlIR, embora boa parte da sIstencIa. �o ..E um de seus colaboradores t�mpo, o Segundo EXircIto Bal·
e�ércitos russos se lançaram mbmos, �cresren�ou 9ue as tlCo r�sso OCUP!)U Krus�pUls,
contra 0S alemães da Prússia. Muito material a1eInão conversaçoes havIam sldo sus-jllO tmlhas a. sueste de Riga, e

Bagramian e Yeremenko vão
. . ., ..

pensas, a�enas;. n;a�, breve- avan90u maIS 10 kms. para

juntando gradualmente as pa-. LONDRES,:1 O (U. P.) -- Um corresp�·l1c�ente da Dlllted mente, senam reInICIadas. nordeste.

l'ed."(� em que encurralaram as Pn�ss. em despacho procedente da França, mfol'ma que a 10-

rÔr;;s de Lindmann, na Letê-: caHc1ade de Cin,theaux {> um verc1ade�ro (;em!t�rio de
N
canhões,

nia" e na Estônia. E a Chernia-; baterias anti-aereas e tanques alemaes. A mformaçao acres

kovski, foi entregue a invasão; centa que, quando os alemães cessaram a resistêneia, i�ledia
da Prússia, propriamente di�a'l tamente abandonaram filas enormes de tanques e canhoes de

pulverizando, em marcha. 11'· 88 mm.

��t����{f�í��, b:l���\�S �ea�.l�\�� n--d-e-'-e-s-a--d-a-F-·e�d-e-r-a-ç-a--o--E-s-p-I'r-·I-tamel e no triângulo polonês ue II
Suwalki. Acredita-se em Mos- RIO, 10 (A. N.) - A Federação Espírita Bl:asileira, por
cau que o progresso das fôrças seu advogado, Miguel 'l'hnponi, deu entrada, hoje, na oitava
de Cerniakovski depende em

vara civel, da sua defesa, cons,idel'ando ilícita a ação proposta
grande part.e. da ra�')idez com pela família Humberto de Campos contra aquela Federação
que BagramIan e Yeremenko e co,ntr" CI111'CO XaVI'el' e afl'r'mando qtle qtIa"'lquel' ]'lllgam"nto "

--- ---w-w.- -w •• - .--- -.-�---ww. ---.----

expulsem os alemães da Estô� 'h respeito seria contrârio à própria constitu'{ção'.·
ç
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__-_...............;...-.-......,..�- ....:.-..._..........,. formações da Grécia, os cidadãos búlgaros, que se encontram
Le Mans foi LONDRES, 10 (U. P.) - Os norte-americanos numa ar� nas províncias fronteiriças, começaram a repatriar suas fami-

libertada l'ancada de 44 l{ms. além de LavaI, romperam a Unha alemã lias, temendo o imediato colapso da resistênoia alemã na Gré-

Le Mans, 10 (U. P.) � Na que constituia a melhor defesa natural entre a Bretanha e Pa- �ia. Informações de outras regiões da Grécia indicam que as

Bretanha, as fôrças norte· ame· ris. Da NOl'mândia, um despacho mgente anuncia que os cana- prisões heleênicas estão cheias de oficiais e' soldados alemã.e-s
l'ica.nas irromperam no cora- denses romperam as linhas de defesa alemãs e chegaram a acusados de derrotismo, A guarnição alemã de Creta, anundR
(:ârJ desta cidade, sem dar tem- apenas 10 kms. de Falaise. O comunicado aliado cita, entre as se, está sendo ailn-ientada com rações insLgni(icantes. O moral

po a que 0S alemães orgál1izas- localida.des ocupa?as pelos alia.dos, La. Hogue, ITaut ..Mesnil 0 d?ssa t�opa é baixíssín:o desde que a Turqu�a t'9mpey r�l�çõe&
som a "coluna qe destl'lliç�Q". 'Brettev1l1€H,ur-�;:UZfl, dlploma.tica,� com B�rlln),

o
Ano XXX , FlorlanÓpolls-Quinta·feira,10 de Agosto de 1944 H. 9179
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-----�---------------- Colocacão no rcampeonato
Rio, 9 (A. N,) -- Com os 1'e-1

sultados dos jogos realizados

I domingo último, é a seguinte a

I colocação dos clubes que dispu

'Itam o Campeonato Carioca de
Futeból: 1° lugar Fluminense, Icom 1 ponto perdido; 2° Vasco
da Gama, com 2 pp; 3° Canto
do Rio e Flamengo 3 pp: 4°

América, Botafogo, Sancris
tóvão, com 6 pp; 5() Madureira
com 8 pp; ,6° Bangú com 11 pp;
e 7° Bomsucesso com 12 pontos
perdidos. Em São Paulo, a co

locação dos concorrentes ao

Campeonato Paulista é a se

guinte: 1° lugar Palmeiras
com 6 pontos perdidos: ;2' Ipí
ranga e São Paulo COE, [) pp;
3° Corinthians com 10 pp: 4l I
SPR com 13 pp; 5" Comercial

I'com 14 pp; 6° Santos com 15

pp: 7ü Juventus com 19, 3°

Portuguesa com 20: e último,
Portuguesa Desportos e Ja

baquara com 21 pontos per
didos.

Eficiente' processo de vendas no Brasil
Washington - (Inter-Ame- Em recente visita ao Brasil, Ia firma em questão venderá

ricana) -:- Aumenta o ínterêsse de �m ativo represent.ante do !no exterior _mais de metade-de

pelas praticas de vendas no ex- fabncante norte-amencano, o sua produçao .

terior, enquanto nos EE. UU. as primitivo sub-agente, ao qual Em virtude do êxito que co

firmas começam a fazer prepa·· fizemos alusão acima, depeis roará os esforços do represen
rativos para o comércio no de ver o novo catálogo de pro- tante deste fabricante norte-

" I após-guerra. Tal é a informa- dutos do seu antigo represen- americano, os seguintes fato-

I
ção divulgada pelo "Foreign tado, caprichosamente' escrito res são indicados como de pos-

I
Commerce Weekíy", que cita o: em português e com lindas sível interêsse para: outros ia

. seguinte exemplo concreto de ilustrações das instalações e ar- bricantes dos EE. UU., com 1'e-

Ivendas realizadas no Brasil, pe-,'tísticoS desenhos sugerindo os Ilação aos negócios a serem roa

. lo representante de um fabri- interessantes usos do produto, lizados no Brasil.

...,.,""'._-.------------------------....,; cante norte-americano de arti-/ofereceu-se para abandonar o I 1) - O representante conhe-
,----'-,-�------- ------ [gos para consumo doméstico. seu produto e ficar com a 1'8- cia e era entusiásta de seu pro-

f, As vendas desse exportador, Ipresentação direta dos artigos !duto, assim como não. desco-
','

I
. em 1934, contribuiram, em norte-americanos. O represen- nhecia a língua elo país. 2) -

, ': gran�e 1?arte, pal�a.manter a t.ante nor�e-americano. deSig-j'A .literatura de pl_;0paganda era

,sua fabnca em atividade, e em nau-o, então, representante ex- feita em português. 3) - Apre
l1940, o último ano em que os clusívo, em seu território, de sentava 'ilustracões detalhadas .

. I produtos desse fabricante aín- vários artigos norte-ameríca- 4) - Pesos e medidas eram

I da eram produzidos em quanti- nos, os quais eram anterior- apresentados em equivalentes
! da.eds suficientes para a expor- mente importados. independen-lmetrícos, 5)

- Os materiais ele

I ta�ão, 10 'l
.

de toda a l?r?dução tement� por varias �o.jas,- �a- composição e o peso. de produto
f01 consumida na América La- quela CIdade. 'I'odavia, nao to- eram declarados, afim-de que o

tina. A companhia se propoz, ram prometidas entregas e11- cliente brasileiro pudesse cal-

'I como objetivo de apó�-guerra, quanto não .acabasse a g.'uerra, .cu}ar os direitos de importação.
exportar cerca de 50Í'c de sua contudo, a menos que outro fa-, 6) - Os preços eram dados

produção. bricante ultrapasse este na Cif, no porto de recepção. 7) --
Este fabricante norte-amerí- simplificação de seus preces- As condições eram as mais li

cano designou uma firma, num sos de venda aos importadores, beraís possiveis.
dos maiores centros comerciais
da América do Sul, como dís-

........._..........�....�,._,........._-....._....._-_._-........-._"'J"JYYI

,

.

w·---·....- ....-�....·-....--·-....- ...-·-·-·A....· ........._....-·-·_.._·.-.·....-·.·..--.-...----""........--.••
tríbuldor, exclusivo para um

país maior do que os EE. uu.)Talvez tivesse .sido melhor, ,e!!
tretanto, em VIrtude da espécie
de seus produtos, que este fa
bricante tivesse designado vá
rios distribuidores de seus pro-
dutos em vários pontos do Bra

sil. O referido distribuidor con
cedeu uma sub-agência a uma

firma em outra parte do Bra

sil, nas mais tarde sub-repre
sentação passou para uma ou

tra companhia. O primeiro
sub-agente desenvolveu, então,
um produto similar de sua pro
priedade, e, em dois anos, cons

truía um negócio lucrativo.
.

o ESTADO
Diário Vespertino

ROMPENDO AS LINHAS NAZISTAS - Nas proximidades de um forte alemão parei
almente destruído, um soldado norte-americano auxil ia um companheiro ferido durante o

ataque. As principais fortificações de concreto nazistas na costa francesa foram destruias pelos
violento fogo dos canhões navais aliados. (Fóto da Inter-Americana).

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Ra. CODJelbeiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642
Entre,. I domicili.

I An«
I SP'l1('slr'e

i Tri"wqn�
I
I .'\J1"lJ1Ci"s mediHllte contráto.
I

i

I o, ',ri�ínais. mesmo não puhli

I
(':-l.L,s. não serão devolvidos.

,

Cr$ 80,00
Cr$ 45,00
Cr$ 25,00

A 'di rcçâo não se responsabilfza
pelos cnnceilns emitidos nos

artigos assinados

------------------------------------------=-=-

I Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e dir;'3tamenta

da Fábrica!
I

nEI,EGA(;JA E'�I SAX'l'A. CATAU.TNA
OBRIGAÇÕ:BJS DE GUERRA

A VISO
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários em Santa Catarina, avisa aos se-

11 hores segurados que ainda não procederam à aquisição
dp sêlos de Obrigações de Guerra referente à quota de
.Abril pp., devida na forma do Decreto-Lei n. 6.455, ele
�9-4-44 ou àqueles que desejarem completar seus mapas,
para a posterior troca pelos Títulos, que a venda dos re

feridos selos encerrar-se-á impreterivelment.e, a 15 de
Agôsto corrente. A Tesouraria Seccional do '{'eferido

,

Instituto atenderá, aos senhores interessados até às 16
horas do próximo dia 15, na rua Felipe Schrnldt n. 37,
térreo.

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

.Ós ',

'------------_._--_---------_._._-
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.....j CADA VEZ PIOR!Vida Social I ,LISBOA,!) CU. P.) - Os aparelhos ela Lufthansa estão

ultimamente andando fora dos horários, chegando sempre ,com......GMI ......... ::; a 5 horas ele atraso' e partindo imediatamente para a Alerna-
ANIVERSAlUOÍ'l nha. Hoje, o avião da carreira transportou 10 malas diplomá-

Transcorre hoje a data nata tícas, pesando cerca de 600 quilos, acreditando-se que conti
licia da sr it.o , Noemí. filha do nos nliam víveres, que, de outra forma, não poder iam saír de Por
so diretor e aluna do Instituto tugal. Passageiros hoje chegados dizem que as condições, na
de Educação, desta capital, A lemanlia, estão-se tornando piores a cada hora que passa,
A s'ra. Filomena Ciof Ií , residen- "não se tendo segurança nem mesmo dentro dos abrigos anti-

te no Estreito, faz anos hoje. aéreos", Os tripulailtes dos aviões da Lufthansa já não apre-
sentam a radiante estampa jovem, bem uniformizados e bar

Antôn"1 beados. Mostram-se exaustos, trabalhando dia e noite em vôo,residente
O avião da carreira chegou às 14,30, partindo às 17,30, com "-
mesma tripulação, O observador do aeroporto afirmou que os

Hoje decorre o o ri ive r s ário do tripulantes "mostraram-se tão cansados, que ninguem mais
sr-o.. Eva Gomes Natividade. os vê faze'nelo O cumprimento nazista, quando chegam".
Festeja hoje o seu rol t o l íc io (

srita. Alêida Ferrari :) café dssidtatado
Hío, 3 (A, N,) Segundo

um vespertino local, o nunístro
Vinício acaba de fazei' longa
.;xpo�ição no Conselho Federal
.íe Comércio Exterior, sóbre o

caré. O trabalho daquele diplo
mata brasileiro, que l'epresen ..

tau o Brasil nos Estadon Uni ..
dos e inúmeras capitais da

Ftllpm .sDOI'I bojes' Europa, causou excelente im-
s ros. Lavina O. da Costa Moe:!-

J pressão.
Só agora entretanto se

n;tann. Maria Madalena Píoeao € revela alguma coisa dêsse tra-
Belmiro Fonseca �u,ar.te; balho que segundo seu autorsrita. Iracema Llclnla da Luz;

.

' " '

sr-s Pedro Gonçalves Bruno, Lou- destina-se especialmente ao
ro Otávio Cú rcto e Roldão More í- após-guerra. O ministro Vini-
ro de Re!!!ende; cio da Veiga obteve uma íór-
men.ina: Me:ces Lopes; mula para desidratar o café,rnenmo : Sllvlo Boaventura.

"f ít
'

que e a mais per ei a e econo-
, mica de quantas se conhecem,
e pretende o diplomata que o

Brasil só deva enviar para mer

cados estrangeiros o extrato de
café, de acôrdo com a fórmula

,

:t Acha-se aberta a matrícula aoque inventou e que, examlna.. a
curso de pilotagem do Aéra Clubepor laboratórios e particulares, de Santa Ccto r ln cr, para os can-!deu os melhores resultados. didatos de idade compreendido. en

Enumera as várias vantagens tre 17 e 30 anos.
«<dêsse processo, tais como eCQ-

, . .

nomia de espaco nos transpor- �ncer,r,:.se; no proxrrno dl�. 19,
, "

'

d � de a mscr içco OS provas de hablhta·tes, possíbilídades O envio -, �

I
çâo , na Alfândega desta Capital,Advocacia em geral grandes quantidades do produ- para Aiudante de Despachante

to por via aérea, prevenir o ca- Aduaneiro.
Escritório: rua VidaI Ramos, 30 fé brasileiro contra as írnper- •

Residência: rua Deodoro, 35. feicões da torrefação, extração A �refeitura �e Florianópolis co-

d 't'd rd - do café gor- brara, durante este mes, sem rnu l-
e o a g,OI, ura, 1,. ta. os impostos predial e tenito.
dura que e responsavel pela 1n- rial, taxas de limpeza pública e

sônia que nossa rubiacea pro- melhoramentos, relativos ao 3'

duz; depois de �isidl:atada, trimestre de 1944
..

uma saca de 60 quilos tíca re

duzida apenas a 6,

Faz anos hoje o sr'

Lehmkuhl, capitalista,
no aistrito do Estreito.

o sr, Pedro Go u lo+ t , de l,,=cdo
funcionário da co nce ivucd c fj rrnu
"Casas Pernambucana." , faz (nos

hoje.

A ulta Rosário Bento, filha do
sr, capm. Ou+r-i no Be n t o . festejou
ori tern C1 passagem do seu on ivc r-
sdrio ,

H lihfIltações:
E.tão se habilitando para casar

as seguintes pessoas: Sílvio An ,;6,
nio de Melo e Dorvalina Turíbio
Rodrigues; Francisco José Schaden
e Valda Medeiros; Egherto Vieira.
Dutra e Jooquid>a Vieira; Antônio
Godolfim Farias e Vanda Ernestina
Rafoela Pere",,,nni.

_

Newton Varella I

Majestoso
aeroporto

n.'io, 9 (A. N.) - Informan;
de Campinas que alí se esta
construindo um aeroporto, que A vasa de
será o maior da América do C, Bevllaequa
Sul e destinado à escala duma Rio, 8 (A. N,) - Um grupo
das futuras linhas �ér.eas entre Ide membros da Academia. Brao norte e sul do contmente e sileira de Letras, entendendo
que será inaugurada logo �e- que a vaga de Clóvis Bevi
pois da guerra. A empre�a--m- lacqua deve ser preenchida por
teressada na construção do outro ilustre jurista, vai lan
gr�nde ae�9porto lançara no

çar, espontaneamente, a candi
trafego avioes para 50 e 60 pas- datura do ministro Eduardo
sageíros, além de aparelhos ex- Espínola, presidente do Supre-
clusivamente para carga. mo Tribunal Federal.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar. Levou a sério

santo do dia a guerra total
Porto Alegre, 9 (D. N.)

Impressionado, parece, pelaS. Lourenco, Marlir proclamação germânica con
São Lourenço é um dos santos clamando toda a gente paramais celebrados pelos Papas e Bis'

cooperar na "g'uerra total",pos dos primeiros séculos do Ida-
de Média, Era êle Arcediago do Carlos Soutinho, residente na

Papa Xisto Ii'. escolhido paro ês· Avenida Cuiabá, nO 255, aderiu
te posto importante por causa de à idéia e exigir que todos os
sua inteligência e suas exímias

que vivem naquele seu redutovit·tudes. em especial seu amor à
castidade. Era de sua obrigação se entregassem de corpo e al
servir 00 Popa, quando êste dizia ma ao trabalho,
o santa Misso e ajudcílo na admi Um filho de Maria dos San
nistração dos bens eclesiásticos e

tos, esta amante de Coutinho é
110 sustento dos pobres. Durante
Q. sangrento perseguição dos ceís- da "moleza", motivo por que
teos pelo impero.dor Valeriano não atendeu ao apelo do aman-
257 258. foi Xisto preso e marti- te de sua mãe.
rizado. o fiel diácono lamentava Levando a rebeldia a conta
não poder morrer com seu pai

de "sabotabo'e", Coutinho pasespiritual. Mas. Xi.to predisse-lhe
que lhe estava reservado um mar· sou a mão em um machado,
tirio mais atroz. De fato, poucos disposto, talvez, a decapitar o
dias depois, prenderam o diácono, "traidor", fazendo depuraAlém da r ..núncia à religião, exi-
giram dele que entregasse os bens çãe;,·
da Igreja. Mostrou se pronto para 1Vlaria dos Santos, porém,
isto; pediu. porém, que se lhe con embargou os passos· de Couti
cedesse algum tempo para arran· nho, livrando o filho do cute
jar as cousas. No prazo marcado

lo, que foi alcançá-la na ca
apresentou os pobres beneficiados
com a propriedade eclesiástica, beça.
Isto suscitou tal ira no juiz que b "coordenador da guerra
condenou a Lourenço � ser assado i total" foi detido, e a ofendiqa
vivo. E.ta sent�nça fOI

A ex:cutado I recebeu medicação no Hospi
no. diCl 10 de agosto,. tres dias de.

tal de Pronto Socorro,rq\1I �a m�rte dI! XIsto.

o

O sr, Oscar Bonassis foi admiti-

Ido poro exercer o função de cori

tra-mestre da Alfaiataria da Pe-

nitenciária..

1 .. _

' Os impostos de indústrias e pro-
fissões vão ser cobrados, sem mul
ta, durante êste mês. pela Cole·
toria Estadual de Florianópolis.

•

DOENÇAS DAS AVES E REMEDIOS
[N'.'ít: I C!WmRor:r.151�LO� P:\N.A o POR;E POS,;,.;:,

EDIÇÃO

IEcos e Notícias

A Secção local da Ordem dos
Advogados do Brasil requereu �ns
crição. no respectivo quadro, para
o solicitador "sr , Raul Schaeffer.

•

O guarda mensalista sr, Ulisses
Dutra eitá sendo intimado, pelo
Tesouro, a apresentar-se na Cole
toria do Tesouro, até o dia 20
dês te mês, sob pena de ser exo

nerado.
•

O sr. Carlps da Costa Pereira.
presidente da CESPE. foi designa
do para, na ausência do respectivo
titular. que se acha em objeto de
serviço, responder pelo expediente
da Secretaría da Justiça, Educa
ção e So ú de.

ACÃO DE GRAÇAS - O padre Glauber rende 9!a·
cas ante a imagem do Sagrado Coração, por ter poduio.
escapar das mãos dos japoneses, O,Padre Glail,b�r foz
missionário durante 16 anos, na China, e por uanas ve

zes foi capturado e torturado pelos fasc!stas, n_ipôniros.
Seu maior desejo é poder regressar o mais rõpiâamente
possível para junto de seus amados chineses, para assis
tir-lhes na luta heróica que travam contra os agressores
de seu país, (Foto da Inter-Americana).

•

Às primeiras hqraa do noite de
27 do mês corrente, deverá chegar
a esta Capital o «Fogo Simbó
lico».

*

Os sre, Vólter Barros da Silva,
Ollní de Medeiros Régia, Célio Pe
reira de Oliveira. Bslisário José de
Nogueira Ramos, Enio Demaria
Cavallazzi e Valdir Busch, estão
sendo chornedoe , pela Secretaria
do Colégio Co.tarinenlle. afim de
tomarem conhecimento da decisão
final exarada no proceuo n,

48072/43. pela Diretoria da Divisão
do Ensino Secundcírio.

*

O movimento da Caixa Escolar
do Grupo Arquidiocesano "São
José", desta Capito.l, relativo aos

meses de junho e julho de 1944,
alcançou a importélncia de 1.574.90
cruzeiros, ho.vendo ficado um saldo
de Cr$ 418,50. para o mês andonte.

*

Foi iniciado no Ceará um

movimento de defesa das flo
restas restantes no territ6rio Ido EstadQ.

.

SANGT Jlj_JN(,)t.
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperadoe.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
C"l;ioças Raquíticas rece
tH�I'ào li tonificação geral

do orgtUlismo com o

CARTAZES DO DIA
•

HOJE 5a.teira

CINE
A's 5 e 7,30 horas

Charles Boyer e Margaret Sullavan no mais liodo
de amor, já apresentado pelo cinema:

,

Ceracões humanos
,

(A Esquina do Pecado)
Um minuto apenas e toda uma existencia sacrificada (

COMPLEMENTO NACIONAL (Natural>
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidedes)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,00. Livre de Cen8�ra

romance

------------------------------

CINE «(IMPERIAL»
A's 7,30

Falkenburg e Joan Davis,

Namoradas

horas:
entre Música e Comédia.

incógnitas
• �Bela Lugosi no filme eletrizante e sinistro:

O estrangulador
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. ·Imp. 14 anos•.

Jinx em:

Domingo, simultaneamente, Odeon no Imperial. a 20 Ih Centu.
ry Fox apresentando nutro sucesso com Annabells, George

Montgomery, em:

Noites perigosas
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de souze
Parm. L. da Costa Avila

I Grande Concurso
-

SAPONácEO RADlUM
Cia. de·Produtos Químicos Fábrica Delem

�\.\\tSollq.9� Rua João Pinto, D. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado)

�.;
.

, I Florianópolis
-, - -- Telefone 1448
nnRTOnOPATOLDGICnS SMHA CATARINA

Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Copro!ogia.

DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

.7 W

Bacteriologia
Autovacinas.
UIÚc.microscopia. IQuímica sanguínea.

Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação onU-diftérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicos de: Farinhas. bebidas. café, mel, águas potá
veis e para uzo industriais (fecularias, cervejarias).

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA (JS

Utilíssimos e valiosos prernros. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Pet rópolis s ,

no valor de 500 cruzeiros. até L._sala de jantar, modelo «Arizona-. toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruaeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

20 envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão du eíto a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

• Os -cou po ns», para serem trocados por «envólucros" ou "tarnpinhas"
até o d iu 20 de novembro, encontram-se com ° sr.

\Tirgíll () ,] C)�é (}arcia
Rua Tiradentes, 305

5 DE

Hoje II! JlJIl&I1bil ""rA A ...... p...,ferlda

Como procederão os russos na Prússia 1 OTOe*- •• (lJUhat•• _tr8.DJCeiraa -- Homeopat1.. - t'ert..mar1A.ft

Artlll:o. de borntchA.
Gar.._ • exata obeervArtcla DO ...,e,eltllár1<> ....IlI.,.,

RIO (Pelo correio) -- Na
Câmara dos Lords, debateu-se
a questão da punição dos mem

- bras da Gestapo, a famosa po-
, lícia política nazista, um dos

Missa de 30° dia órgãos mais ferozes do terroris
mo fascista sôbre o povo da
Alemanha. A idéia de lord Van
sittart, segundo a qual se de
via conferir a qualquer pessoa
o direito de matar membros da
Gestapo, sem que, por isso,
viesse a ser julgado pela lei que
pune os homicídios, é uma

idéia ante-jurídica, mas sim-
pática, Evidentemente, não se

"Ill·dentado Ocoaduna com as normas éticas lltJ
e jurídicas, que orientam a

1"1
r_

Registradora ?onduta �o� alÍ!�dos. Deve, pO;'- gra. fi. merlo
Vende se uma máquina registra- tanto, ser ,l.epellda. Mas, a ca- Rio, 8 (A. N.) - O general

dora «National», modêlo 726, no- ça .aos �aIlasCos d� Ge�tapo IAlmério de Moura, presidente
va. Tratar no «Bar Oriente», na teria ::lbo de confor tador, e da Comissão Central de Requí-�";:w��:.._�..;.!;:2.;!.:..��.........-_�CZ:..I! contena um aS1?ecto de desa-: sícão, foi vítima de um aciden

Curso de (orle �ravo p�pular digno de �pla1.:-! te: tendo sido internado no
• �? Infellzm�nte, _o l�do .:)l�pa- Hosuital de Acidentados.tíco da medida nao e suficiente L

para superar o seu lado máu
e inconveniente.
Entretanto (observa o bri- Declaracão

lhante "Diário de Notícia"), D
'

dos debates na Câmara dos
ecle ro para todos os

efeitos q ue vendi ao sr .Lords conclue-se que a puní-. Arthur Domingbs de Abreu,ção regularmente processada livres e desembaraçados deAluga quartos, com e dos que, à frente da Gestapo,, qualquer ônus, a minha
sem .pensão. Rua Vltor se tornaram responsáveis por

42 casa de moradia e o esta-
IS v.-2 . __ .. __ .�;�r..e_l!:�,. __ :u __u.

crimes hediondos, como o tu-
belecimento cornercie I de-�. _ .. OP_.� - 'h1n. - -� _ •• --;'" zílamento de cinquenta aviado-

'Vende-se urh apare-Ires britânicos, constituirá um II -

o para

',dOS pontos essenciais da políti
ondu�a.çaQ permanente e um

ca aliada de rendicão incondi
estabiliaa dor de 1

..

KW, com cional. A polícia secreta nazis-
pouco uso e em perrerto estado. ta é responsável por crimes de
Tratar na Praça 15, n. 10.

massacres como não há notí-
. v_._1_0 da nos anais' da história hu-

mana. Lídice aí permanece co

mo símbolo. O que a Gestapo
fez na Rússia excede tudo
quanto a imaginação humana
pode alcançar.
'A Gestapo não é mais que

uma organização de fanáticos
e celerados a servico da ditadu
ra do partido nazista. Foi o

fascismo quem inventou os
·.-_w......._-.- ......_..._...-_.·_-.·..,....."

grupos de choque, a polícia de
Casa vende ...se choque. Por isso mesmo, ao

formular as quatro liberdades
fundamentais que O' mundo de
mocrático reivindica contra a

opressão do fascismo, Roose-

Balco-es Vendem 'se velt incluiu entre elas a liber
três BoI- dade para o povo de não temer

comerc�al.l a, polícia secr�ta, a polícia po
ruaTuo lítica, a policia que governa

10 v. ·2 matando e aterrorizando. No

- , ..

emversano
A família Chr-ístovol con
vida às pessoas de suas

relações para assistirem
à missa que manda re-

zar, dia 12 {sábado}, às
7.30 horas. no altar do
Sagrado Corrrçdo de Ie
sús , na catedral metro-

politana. em sufrágio da alma de
seu ine!>quecível chefe CYRIACO
CHRISTOVAL. Antecipa sua grati
dão a todos que comparecerem a

êsse ato de caridade cristã.

fundo, lord Vansittart não dei
xa de ter razão quando identi
fica na Gestapo um dos males
da Alemanha fascista a serem
cortados pela raiz, sem piedade,
implacavelmente.

ALVARO RAMOS

Estocolmo. 10 -U,P- Acornanha se, aqui. com grande interêsse. a irninente invesão geral da Prús
sia Oriental. pelos exércitos russos. Há grande ansiedo de em saber o que farão os soldados soviéticos
para vingar os bárbaros crimes de que foram vítimas seus compatriotas, quando os invasores alemães
comemoravam com o sangue de inocentes suas efêrneras vitórias na Rússia. Fazendo um histórico, quo
tro anos depois, recorda-se que, ao ser crdenada a invasão da Russia, Hitler suspendeu, em decreto
especial. as leis militares que rE1(fulavam os direitos e os deveres dos "eus soldados em territórios ocu

podos. Ins tituíu prêmios, que o "fuehrer" concedia aos instintos bestiais dos nazistas. como estímulo
para a luta· Agora, pergunta-se, nesta capital, se os russos seguirão a lei de "dente por dente". ou se

entregarão lOS criminosos alemães aos tribunais. como o fizeram, recentemente, em Kiev e Kharkov.

-Sapatos para Sen�ofas
Aproveitem os preços vantaJosos.

Os mais modernos modelos!
'Pudo não vai além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros Empregado
Rua Cons. Mafra, 41 Moço de 21 anos, reservista, com

__________________________ ,

perfeito, prática de comércio (secos
_ I e molhados) e outros ramos, pro-

cura colocação. Informaçôes nesta

BOlA Pessôa autorizada, vende uma boia de redação. Sv-3

ferro, cilíndrica, tendo 1,60 mts. de diârne-
O O C "SA" Vende-se uma, na

tro, por 2,50 mts. de comprimento, pesando de 2. O a a .. rua Felipe Sch
3.000 quilos, podendo servir para tanque de �gua, ou

midt, 184 TrH tar na mesma

para outros fins industriais. Tratar na Rua Jcão PInto,
5 (sobrado). Sv·3

O

A família Sabino convida seus parentes e

pessôas amigas, para assistirem à missa

que em sufrágio à alma do seu inesqu cí
vel � saudoso JOÃO NEPOMUCENO SABINO,
manda rezar. no dia 14 do corrente, às
730 horas, no altar do Sagrado Coração de
J�SÚ!i. da Catedral Metropolitana. pela pas

sagem do primeiro aniversário de seu fo.le

cimento. A todos os que comparecerem a êsse ato de caridade cristã,

ontecipadarnente agradecem· 4 v.-2

mês

Ensina-se em auias
diurnas e noturnas.

Largo Benjamin
Constont, 6.

�.-...._-.-_-_-.-.-.-.-.........-.r_.....<a-.,.............,

Pensão s. José

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, ·i8

Missa de t-

secos e molhados, sito em

Barreiros. Município de São
José. neste Estado.

A família da inesquecível Elisa La Rosa Leonett

convida às pessoas de suas r el açôes para assistirem

à missa de 30' dia, que manda celebrar, pelo des

canso eterno de sua alma, às 7 horas do dia 12 do

corrente (sábedo). no s l t ar de N. Sra. de Lurdes,
da Catedral Metropolitana, e antecipadamente agra

decem aos que se dignarem comparecer 8 essa prova de cari

nho e piedade cristã.
�--�.---------------------------

Curso particular
de

Dactilografia e Taquigrafia
PROFA. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA" continua a

lecionar, diàriamente, atendendo das � as 12 e dos

14 às J 8 horas, em sua residencia,
rua Saldanha Marinho, 26 A.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE

THE LONDON ASSURANCE .

SEGUROS COMPANHIA DE SEGU�OS "CRUZEIRO DO SUL

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 1.

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

--------_
.._---

na rua Almirante Lamego'
17. Tratai>- na rua Felipe
Schrníd t, 34. 15v.-1

Barreiros, 8 8-44.

Júlio Cristóvão Bousfield

cões para casa

Ver e tratar na

dentes, 10 .

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cl.·,\ W}�TZ.EL INDUS'l'RIAL-J()INV ILLE (Marc� regi31.1

_.0 4(.... f.lt.� •• o... ale••• ,

Quer ves tir-se com
contôrto

e elegância?
,

Procure a

ftLFAIATARIA
MELLO

(I escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado. 11 - A

Não tennas dúvida em de..

nnneíar um "qulnta.coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
tnldor da Pátria. (L. D. N.).

: .St>-\3Ã���RCfAt
l ESPECIAliDADE

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

. � I
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o ESTADO Esportivo

.1

Porto Alegre, 9 <D. N..)
Alegando a maíoração no pre
co da farinha de trigo, o que
aliás ainda não -se efetuou,
pois só entrará em vigor quan
do se esgotarem os ��ues �e
trigo nacional, alguns fabrí
cantes de massas alimentícias

i,elevaram
o valor do .1?t;Odü�b.

Tomando cônhe.Oimefito de
caso, a CAERGS, Ontem,' ínror

� mau o seguinte: "Os preços das
massas alimentícias ameia não

Y f>ll·iros da Ilha de Santa ADOLFINHO REGRESSARÁ? sofreram alteração aLgurria� 'de.
Catarina Corre com insistência de que

A MODELAR
vendo vigorar os preços atuais

Do senhor secretário da no- o hérculeo arqueiro Adolfinho, até o escoamento do estoque
tavol agremiação náutica Ve- do quadro principal do Avaí, I' de farinha nacional existente
leiros da Ilha recebemos o se- que se acha em treinamento na praça. Nenhuma alteração
guinte ofício: Sr. Redator Es- no Fluminense, regressará den- de preço será permitida, sob
portivo. - Comunico-vos, que tro em breve a esta capital. pena de infração, em race: da
de acõrdo com o Decreto-lei Consta que Adolfinho regres- testemunha, sincéra e pràticamente, a sua portaria na 159, de 26 de, -no>-
do exmo. sr. Presidente da Re- sará em vista de ter o Avaí, exí- ld ponu A A- L I "'OPOlIT NA vembro de 1943, do Coordena-
-rública, êste Clube passará gido pelo seu passe muito gran-

'gratr ão à r l ç O f OR An A I Ida!:' da Mobilização Econô�ica,
rl'óra avante a chamar-se "Ve- de importância, e não ter o clu- pela preferência que lhe dispensa sem prévio exame e licença da
le íros da Ilha". be carioca aceito a proposta, h CAEROS". -,' ;;,

generosamente á tentes- anos. '" .'

dAproveito a oportunidade si bem que se ache interessado A portaria em !efer�I1clf!" e�

para apresentar-vos os meus no concurso do jovem e esplên- I
termina que o 'pre�o_ dos �itigos

nrotestõs de estima e consíde- dido arqueiro catarinense. que estao tabelados, nao po-
ração. (Assinado). Gualter PP.- E dêsse modo Adolfinho

dei-I��������������������������
dem sofrer maíoração depois

re lra Baixo". xará um meio onde se pratica
- -----

de 10 de novembrodo ano pas-
Pplos setores da, F. C. D. o esporte como é Q Rio de Ja-

•

Os 6r.�iol! da ESlatlsUea. �it]'aJ CASA MISCEl..ANEA, distri- sado, e, combinada com o ele,.
'I'rausferêncía - Hugo Al- neiro por um a o n d e êsse : tem apero legal. quando lltlmam buidora dos Rádios R, C, A creta-lei na 4.750, de 28 de se-

. " .."
-..

t 'o produtor e o vendedor .. mostrai
V t b d 1942

.

pe
..

D co
ves Garcia, do Lopes Víeíra esporte nao mais exis e, como, o que p08suem em 8.U .. tabeleet. Victor, ávulas e Dsicoa. em ro e , comllla. a..

pu ra O "E. C. Internacional", seja a "ilha dos casos raros". ! .... tOL (D, .. li.). RUR Trajano. 12. [sumárias aos Infratores.

Extrcou a Assocleção Atltltj('a de Blumenau.
Unldos Inscrições - Orlando Tor-

Conforme haviamos uotí- res, Francisco Berto da Silvei
ciado, extreou, domingo, em ra e Flávio Pacheco, pela "Es
S. José, a briosa equipe da cola Industrial"; e Hercí lío
A. A. Unidos, que teve como Pedro da Luz, pelo "F'Iguel
adversário, o poderoso esqua- rense".
drâo do Ipiranga local.
Após no minutos de luta, em ASPIRANTE ARNALDO

que os 2 antagonistas pratica- SANTOS
ram futebol atraente" o pla- Com grande brilhantismo re-
c8.1'11 assinalava o justo empa- icebeu domingo último a espada
te de 2 a 2. de aspirante-a-oficial do nosso

() .1 o tempo terminou por 1 a Exército, o prezado colega e

O, J)J'ó lpiranga, sendo o autor companheiro de imprensa Ar
(lo tento Zico. Na fase cornple- naldo B. Santos, apreciado e

mental', Bráulio empatou nos talentoso cronista esportivo
10li, mi n li! os. Magr i, depois de em nossa capital.
:1 r; minutos desempatou, de Arnaldo, por muito tempo
maneir-a sensacional. Quando dirigiu a seção esportiva de'
fali avam 5 minutos para o "A Gazeta", onde soube gran
térmlno do mateh, "Fatéco", gear dado o seu caráter c bon
numa escapada, igualou a con- dade, vasto circulo de amizade,
ta gemo Mais alguns lances e em os nossos meios esportivos
Iiun l izou o prélío. e sociais.
Arbitrou a partida o grande O "Estado" esportivo" que

«sportfsta paraguaio Aveiros tem no aspirante Arnaldo San
Montafiez, que teve excelente 'tos, um sincero amigo, cumpri
atuação.

. menta-o efusivamente, tazen-
Nas equipes secundárias, do votos pelá sua felicidade

venceu o lpiranga por 2 a 1. pessoal.

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

•

DILATANDO POR ALGUNS DIAS MAIS

o preço das
massas

'I". :

a sua

SENSACIONAL UQUIDACio
(por motivo de modificação da firma)

e

AUMEHTANDO as já grandes VAHTACiEHS

por ela oferecidas,
COM UMA BAIXA, AINDA MAIOR, DE PREÇOS,

�-i,., .. -

•

Grande oporturitdacíe 1
A

PARA-TODOS
,

CREDIARIA
resolveu, efetuar, durante o mês de ACiOSTO, a

GRANDE
-

LIQUIDACAO ,-

do seu incomparável «(stock» de artigos de inverno, com o

abatimento de 30 °/0

, )

quer para vendas à vista, quer a prazo.

Ireta-se de artigos modernos, adquiridos no corrente ano.
,

Aproveitem, pois, a grande oportunidade que lhes oferece ii

CREDIÁRIA PARA�rODOS

Rua 'Felipe Scbmidf, 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fotografando
MOSCOU, 10 (U. P.) NUMEROSOS PILOTOS SOVIÉTICOS INICIARAM VôOS DE RECONHECIMENTO SôBRE AS CIDA�
HES ALEMÃS DA PRúSSIA ORIENTAL, VôOS ÊSSES TÃO MINUCIOSOS, C,OMO OS QUE REALIZAM NOS PRINCIPAIS
SETORES DA FRENTE DE BATALHA. VOAM OS REFERIDOS' PILOTOS DIARIAMENTE PARA FOTOGRAFAR AS FORTI-

FICAÇÕES ALEMÃS DA FRONTEIRA.

fortif

Exltos dos
cenadenses
Na estrada de Caen, 9 (U.

P.) - Atacando novamente em

direção norte, as unidades blin
dadas canadenses obtiveram

::'�!:re�a�i�no 1::!e���iS:'��,�;' �:::_3
Roma, 10 (U. P.) - Morreu Londres.

ü

(U. P.) -- A ernís- 1"I-to em Romaem ação no setor italiano do I sôra de París anunciou que es-

8<' Exército o tenente Alfonso I tão sendo notados importantes Vaticano, 10 (U. P.) - Semi·
Casati, filho do ministro da � movimentos de tropas em oficialmente se informou que
guerra da' Itália, conde Ales-I Mayenne, onde uma dez díví- o marechal Tito se encontra
sande Casati. O tenente Alfon- sões foram concentradas pelo em Roma e visitou a igreja de
80 contava 26 anos de idade e general Bradley comandante São Pedro quando então se fa

perteneía aos Granadeiros da das fôrças americanas na zía acompanhar pelo seu Esta-
sardenha. França. do Maior.

,

FloriéJ,,�poli_S. 10 �e Agosto de 1944

Fala à imprensa o novo coordenador
Rio, 10 (A. N.) - o novo co- vantagem: minorar a situação tão prejudicando apenas gran

ordenador, coronel Anápio Go- dos que se utilizam do carvâoJde massa de consumidores bra

mes, falando à imprensa sôbre vegetal como combustível e sileiros, mas, estão prejudican
suas futuras atividades, depois aumentar nas estradas-de-ter- do também seus próprios in
de longa exposição sôbre o que 1'0 e caminhões o espaço para terêsses para o futuro. É possi
tende fazer, no sentido de faci- o transporte de gêneros ali- vel que tenhamos de chegar a

litar tanto quanto possível a I mentícios. Devo acentuar que restringir as simples viagens de
vida do brasileiro nesta fase da' o Brasil está fazendo certas ex- recreio nas vias férreas, ôni

guerra, disse, concluindo: "Ba-', portações acima de sua capací- bus, aviões, etc., afim de au

fejados pela fortuna, querem dade de produção; sem prejudí- mentarmos a capacidade de
naturalmente liberdade de pas- cal' os compromissos assumi- transporte para produtos es

sear à vontade em seus carros, dos com os nossos aliados, te- senciais. É preciso, em suma.

mas esquecem-se de que um mos de estudar a restrição da que os brasileiros se conven

carro movido a gasogênio, num €xportação doutros. É claro que çam de que estamos realmente

simples domingo de passeio, devemos chegar até- lá sem em guerra e que é absoluta
consome carvão do lar dum po- aplicação de medidas drástí- mente neces-sário eliminarmos
bre durante cerca de 15 dias. cas, mas esclarecendo e per- certos comodismos e certos

Assim, se restríngessemos o
.
suadindo. É preciso que todos prazeres da vida. A paz não

tráfego dos carros de passeio, I aqueles que estão auferindo lu- tardará; e depois, cada um que
durante domingos e feriados,1 cros excessivos com a guerra procure recuperar os prazeres
teríamos, desde logo, dupla' se convençam de que não es- perdidos".

PIIIDLIIR
IIIRI[III

CONTRA CasPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

A FE C C O n, O O

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCÜÊNClA

li

ica�ões

...

,

Sem compromisso, solicite ii "MARQUES", pessoalmente ou por carta, maiores tntormeçóee
a respeito dos trabalhos de sua especialidade:
PLANOS PARA CAMPANHAS DE PROPAGANDA em jornais, revistas, rádio, autcs-fatante s

e cartaaes : LANÇAMENTO DE PRODUTOS ou AUMENTO DE VENDAS;

SE.RVIÇOS AVULSOS: desenhos artísticos e técnicos, c! lché s, redação do lutos, luéia s
,

para anúncloa .

•• ,�_��.;t-t .....;r- ('O •••• ."'t:.•,��; 1)} '7:!f/! i

r-i"'í-ti"l��"."'lIe1IJ";i:"'�"· PROPAGANDA

Florianópolis - Rua Trajano 33 - sobrado - Caixa Postal 53

i

ULTIMA HORA ESPORTIVA

A data que hoje trauscorre é sumamente grata no Iutebol
amadoi-ísta da r-apítal, pois ela assinala o sexto an íversárlo
de Iides . pebolfsticas elo valoroso e disciplinado esquadrão
s , Bocaiu va Esporte Clube", que tão alto tem levado o "soe
cer" amadorista da cidade.

Fundado a ] O ele agôsto de 1938, por uma plêiade de valo
rosos desportistas, numa época em que o peboltsmo i lh éo vi
via os seus dias áureos, o "Bocaiuva E. C.", apesar dos obstá
culos sofridos, manteve-se a sua própria custa, até os dias
atuais, numa afirmação espontânea do quando pode a juven
turle esportiva de Florianópolis e elo Brasil.

Nele, se iniciaram os futuros "cracks" elo nosso futebol
profissional, tais como: o saudoso "back '

Pinheiro, que por
vêzes integrou ° selecionado catarinense; Adolfo Martins o

magistral "keeper" das mãos de ouro, e que atualmente' se
I vAlta do SOFRE DE CA- A defe�a de .encontrá no Rio, em ensaio no Fluminense, e outros mais que

11 V õ enumerá-los seria longo elemais.

Vil CtTARRO E NÃO S
•

t M lo
No atual certame amadorista o querido "Bocaiuva ", eu-

SF. HUSa .98 a aio - a cOlltra_:-se e111 sexto lugar com o Figue"irense, respectívamenta.
Rio, 9 (A. N.) - Ultimam-se OUVE BEM? Lo_ndres. 10 (U. �.) .

- Infor- Na� podemos �ec.ha_r ;sta nota, S:111 que citemos o nome

os preparativos para a grandeI' __

lO

maçoes da DN!? indicam que 4: seu fundador e íntatígáva) desportista carioca sr. Agapito
recepção que será feita

ama-I O t di t d lo as tropas alemãs, que opera- � eloso, que apesar dos revezes por que tem passaelo não pou-
,r a UI' unen o, provoca o pe 'f d f

A

1
'

nhã ao ministro da Fazenda, catarro, e muito incômodo e ahor- vam o?tem na zona tortí ica a

I
{;la es. orças em trabalhar pelo progresso do futebol em plagas

na ocasião de sua chegada a recido. As pessoas que oã? ouvem de Samt-Mal?, receberam 01'- catarmenses.
.

•

esta capital. Como é notório o; bem, que sofrem de zumbidos nos

I
deus no sentido de abandonar Aos atuais defensores do "Bocaiuva.", queremos também

ministro Sousa Costa na ch�fia ouvldosl e' padetcem de atulldtlml�n_�o as defesas externas da cidade. ileixar aquí, consignado os nossos abraces por tão grata. ete-catarral, encon ram pron o a rvio
AI' t 1 do anel I ti, ,

".( , "

da delegação brasileira à Con- tomando PARMINT _ o remédio a a orien a 0_ ane 111 erno -mérlde.

terêncía Internacional Monetá- realm!nte eficaz no tratamento �a das defes�s alemas suspende-
,

O :'E�tado." esportivo, saúda daquí, o vitorioso e dlscíplina
ria de Bretton Woods, acaba afe�ç;ao catarral. Pela sua. açao ram a açao e recuaram para ao grermo anrversartante, com votos ardentes para que contí-
dOe prestar ao país novos e ím- tOllJ�cadnte" Pa.rdmmt 'dr�duz a mdfla- outras tortífícacões. Simulta- nue como até então, a trabalhar pelo esporte para honra de

maçao o OUVI o me 10, causa ora
t

.'
f'

-

dr ., .

-

, >, " . -

portantes serviços, advogando do catarro. E uma vez eliminada a ne�m�n e, uma 111 O!�açao a S�nta_ 9�!��1�:_ � _�l?:�a_ :19 _1?:�S_I!'MAd _

nlliItu� fl1l1tOs.

�e������f����tar�u��ra��Si� I �n:�a���)��s ece:sd�� â! ����ja�o.: ��'��o�f ��an�����h�IZ a���� ê;;êiui� i;êi;·
h�h h

•.•hii;�M;-;;'b�--;q;;·--------
ção relevante para a recons- ��:�roar:c:ldfr'i���d�deel1tdeo a���t: alluefs� enc;ondtra emt saint-tMa- pelos russos iminer te

.

trução do mundo, O ministro Parmint e obtido em qualquer far- O, OI env�a O con ra o� an- Londres. 1.0. (D. P.) '-- O COk Londres, 9 (U. P.) - Infor-
Costa que chegou ontem a Be- mácia ou drogaria. ques amer�cancs que estão ata- mentador mIlltm: da DN�, von mau a Transacean que reco-

lém é esperado aqui como dís- To�os que sofrem de cata_rl'o, cando a CIdade. Hammer, talando ao mícrofo- nhecímentos aéreos realizados
. ha"' aturdIm�nto ca_tarraI e Z1...1pHbs ne da difusora de Berlim. íntor-l permitiram e tab 1 .' .

semos, aman .

.. nos ouvldos, farao bem expeHIllen- . I s e ecel lmpol-
Belém 9 (A. N.) - O mIUIS- tando Parmint. FRACOS e mou que os russos conqmsta- tantes concentracões navais

tro Sous� Costa assim que de- t"__....._• .",........_........_..._...,.,.....__._�� AN�ICOS r�m Aa .cidade de Ra�eina;Yl. na !1�S portos aliados �do norte da
sembarcou aqui manifestou de- 101' e, em segul1d_9 luga.': fa�lll- TOMEM Lltual11a. Italia, o que indica estar imi-
seja de visitar, mais uma vez, a tal' a reconstruçao elos palses Uiloho CRasetai

• nente novo e poderoso desem�
Basílica de Nazaré, fazendo-o devasta,dos pela gue!'f� e o de- ""sn.�::IRA" Ci:lmISaS, .Gravatas. Piiame� barque de fôrças aliadas.
em companhia do secretário senvolVlmento economlCO dos H.. Meiasdas melhores. pelos me

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

, geral do Estado. países novos. O fundo de estabi� Grande Tónico
(lores pre,ços só na CASA MIS Com máquinas

"

Belém, 10 (A. N.) - Falan- lizaçã� monetária G o Banso In- CILA NEA - Rua Trajano. I -: alemãs
do à Agência Nacional, ao che- t�rnacIOpa� de Recons.t.ruçao, se··

'-- - - .. ---

,

Nova Iorque, 10 (U. P.) - O
gar a esta capital, de regresso rao os orgaos e)ÇecutlvoS desse

J COSTA MG:LLMANN
"Journal of Commerce" infor-

dos Estados Unidos, disse o mi- p�ograma_ Qua�do cheg�r ao mou que os alemães l�stão
nistro Sousa Costa: "Na Con- RIO" apresentareI �o presIde�te' •

.

construmdo duas fábricas <1e
fel'ência Monetária, dois pro- GetulIo y�Tgas ClrcunstanCIa- (Engenheiro Civil) nitrato em território da Espa-
blE'mas fundamentais p a r a do �elatono, Ve_n�o dos Estados

E ·tÕ· Té· d C t
- nha, nas as quais serão util'··

consolidação, da paz fora.m ob- Umdos verdaaelra�_ente em� serl rio COICO e 008 ruçao zadas máquinas importadas
leto dp discus'sãn, em Breton- polga�o com a re\1l11aO da Con- p' t O t Ad·· t

- da Alemanha. Segundo infor-
Woods. Os acordos assinados ferêncIa,' verdarlelfa obra seml rOJe OS, rçamen OF, mlnlfl raçao

I
macões do bO'ovêl'110 "spanhollt f. Ruo. Esteves lu nior, 168. - Fone 733 �

- <,:.;

visam, e!ll primeiro lugar, �s- prec��e�:..tes, que re�'l. �r.;1. nas! FLORIANO.POLI'!
essas usinas estão destinadas

Regurar as moedas das Naçoes posslbllldades posltJvas da a produzir nitratos para as ne�

lTnidEts e$tabUiçla4e t).Q .seu va� p�1:"; .'. . cessiçladt'!$ da. nacão.
.• :;-' ',.. -��--"'IIIIII

BOCAIUVA ESPORTE CLUBE
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