
Aos soldados russos· do Extremo-Oriéite'
l NOVA IORQUE, 10 ru P.) ... A COMISSÃO DE COMUNICAÇõES CAPTOU A SEGUINTE TRANSMISSÃO DE RÁDI'O� DI•.
RIGIDA AOS SOLDADOS RUSSOS NO EXTREMO ORIENTE: �·EXISTEM MUITOS RIOS NO EXTREMO ORIENTE1 ALGUNS
GRANDES E OUTROS PEQUENOS. É NECESSÁRIO QUE AS TROPAS DESTACADAS NESSA REGIÃO APRENDAM A FOR·'

ÇAR OS OBSTÁCULOS AQUÁTICOS COM TODOS MEIOS DISPONíVEIS". "

o
Pelas Super - Fortalezas Voadoras

LONDRES, 10 (U. P.) - Violento ataque das super-forta
lezas voadoras foi desfechado contra Nagasaki, onele existem

grandes estaleiros e importante base naval; e em Palernbang,
onde está localizada a maior refinaria de petróleo do Extremo
Oriente, na ilha de Sumatra.

C!��?oi�u�!�) _ É. olHas estradas que levam a París
seauinte do comunicado sôbl'e I LONDRES, lO (U. P.) � Sempre avallçando investem os

Tiveram ordens Foi a S. Paulo
asbatividades terrutre na Itália: aliados contra os baluartes nazistas da frente ocidental. Ê po- de evacuar Rio, 10 (A. N.) - Va aérea,
"Ao leste de Florença as tropas l'ém nas estradas que leva.m a Paríg ônde britânicos e america- Lond�'es, 10 (U. P.) - In- seguiu na manhã de hoje para
britânicas do Oitavo Exército nos trayam os encontros mais renhidos, Ignora-se com preci- formaçoes chegadas de Esto- São Paulo o ministro da Aero

desenvolvem violenta luta. Es- são o llo1ltO em que as vanguardas de Bradley estejam 111arte- colmo indica.m que tôd�s as náutica, que ali presidirá a

sas tropas rechaçaram vários Jando agora; lUas há notícias não confirmadas de que as po,n- mulheres e cnanças alen:as 1'e- graduação da primeira turma

contra-ataques inimig�s ..
Nas tas ele lança norte-�l11erieanas já se eneontram col?cadas a 6? ceber�m o,rd�ns no sentldo de ,de especi�lis.tas formB:do� pela

demais frentes, a atlvIdade e a 80 kms. ele Pans, pelo oeste e sudoeste, l'espectlvamente. A evacuar Clavma, Escola Tecmca de AVIaçao.
continuou limitada a ações de l'etagurc1a destas colunas continuam travada séria batalha, há ..".."a' " w _ w., w ' _ -_-.-... - - - - -_ ,-

patrulhas". dias iniciada, no setor de Mortain. Nos últimos encontros havi
_ ....,.�- -&-.:><..---..&,.. elos, os norte-alnericanos conseguiraIn avançar, el11bora. }1or-

Está em'Londres' tain se encontre agora em poder dos alemães.

, (U P) :_ A LONDRES, 10 CU. P.) --- Fôrças, cujos efetivos não foram

,�ova IOIque,.l1 .: revelados, acabam de ser cercaelas na frente britânica de Caen.
radIO da Turqma anuncIOU 5lu.e Dando a informação a ao'ência alemã Transocean acrescentou

h 1 de campo germalll-
' ,b

o marec � 'd fi·cado que êste foi o resultado do enlace dos britânicos com os cana-
co von Mltzkeben, 1 en I 1

denses nas cereanias de Grimboise Ao qUE' parece foram aH
como cabeça dos elementos que' , J' • J , •

tramaram
�

o "complot" contra tropas da cabeça-ele-ponte do Orne que estabeleceram contacto

Hitler, se encontra agora em
com os canadenses.

L���::S� .... __ ... _ .. _ ... -/WiI -Ã�--.i
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ã
fiÕ� ·õ·s --(;ã·sfros>;�
para as usinas
Londres, 11 (U. P.) - Infor

mou a DNB que numeroso gru
po de astros do teatl'o e do ci
nema alemão já foi transferido
.para a indústria dos arma
mentos.

LONDRES, 10 (U. P.) - As fôrças norte-americanas es-

I
·

t· I h d B ditão dentro de Saint�l\Ilalo, depOis de tel'el11 feito dez mil prisio- rresls Ive a marc a e ra 'e'Yneiros na região do ]lOl'to. Ainda há um ponto forte alemão
'

,

resistindo dentro dn cidade, e em Na·ntes os nazistas continuam Há informações de que os alemães, para conter a avalan-
a resif3th'. Também em tÔl'no dos outros ]Jortos da Bretanha, a che que I'o�a sôbre París,. enviam poderosos reforços à frente
luta prossegue sôbl'e os l'emanecentes de 3 divisõés, que defen- norte-amerIcana. A despeIto de tudo, até agora, não houve
dem Brest, noti,cianclo-se que certo número de navios foram bal'1'eira alemã que detivésse a marcha do general Dl'adIe".
vistos entral' neste porto, belll como no de LOl'ie1llt, provavel� Nem mesmo a acêsa luta que ainda se trava à retaguarda da
ml:ll').te para tentar urna evaC�laçªo um. ta.nto tardia"

I coluna que avança sobre Paris conse�uiu modif!9�1' � �i!!!a9,iQ,,,

Q. G. ALIADO, 11 (U. P.) - O general Eisenhower anun-

8
dou a Iorrnação dum exército completo ele infantaria aérea,H. 91 O
que será o maior do mundo e marchará sob o comando do ge-

________________________-'--_ neral Lewis Brereton. Eis aí para. a "Wehmacht" uma amea-

}. Desesperado apêlo de Hitlerl�!:�:v�:' i:�:�:;:;�:;:i(O INovas medidas
.

P) _ "I ,,'
,

'il ti 1
. Londres 10 (U. P.) - O co- Ocor�'e�1do hoje ? segundo Ide 6mbbelsMOSCOU, 10 (U.. .utaí ale o U >11110 lOme111, pOIS

.

'
. A centenano do nascimento de UI,

D 1\.1e111:1nha está imediatamente na dependência de vós Re_!mUmCado expedido sobre as
T A tô

.

G d l' Londres l1 (U P) - O dr

{:l1�]'(les, só estareis abrindo a porta. do vosso próprio l�r ao I ativi�a�es. dos poloneses em c��az oe� O;I�m ���a�ã.rti�'�; I Goebbels 'acaba' d� anuncia�
inimigo ". Êsse o desesperado a pêlo que Hitler dirigiu aos sol- Varsóvia informa que os ale-

d I
P

tídê
.

M" " novas medidas para a mobiliza-
, .. - mães retomaram o Teatro da a ncon 1 encia melra, Sela -

dados da frente russa, segundo referiu um pr-isioneiro alemao. o fato comemorado no Instítu- çao total do povo alemão. Atin-

Explicou-se assim a encarniçada resistência que a "Wehr- pra�� cent�al, e 1'e':.ela que os
to Histórico e GeboTáfico de ge todas as mulheres que até

macht
" opõe ao avanço russo, já nas fronteiras do seu próprio patllo�a� ainda est3;0. se�hores Santa Catarina em �essões ue agora se dedicavam aos servi

país, Os chefes militares soviéticos não ignoram que a luta Ido 'predlO da mum�lpalldade. realizará em s�a séde socral ços caseiros, que irão trabalhar

agora tornar-se-á mais dura, mas apesar disso mostram-se I S�gundo nota, as ,umdades pa-
na rua Feli e Schmidt n 17' nas fábricas de armamentos;

confiantes na vitória, Segundo uma informação, os alemães tríotas fo�all1: obrigadas a ev�-; sobrado hOj� às 20 ho�as.· 'funcionários e oficiais reforma-

nestas últimas semanas transferiram da Alemanha central cuar o distrito de Vola, apos I A "t d' D' t
.

f" dos trabalharão na produção
"
,.' . _ . violenta luta O distrito de Bi-, conVI e a Ire ona, ala �

.

para os países ocupados do leste mais de 16 divisões, ou, sejam .". O sr. dr. Paulo Malta Ferraz' T
-

de 160 a 240 mil homens Tropas e suprimentos chegaram à Iyana, nos arredores da capital,

I
f

A •

ôb 1
res modernos

, "

,foi dominado p 10 pat " t uma con erencia so re a guns ."-
frente oriental tão urgente quanto se ia posaivel A Wehrrna- 1 e s no as.

t d id d b d pa aClos

cht está conce�trando maiores efetiv'osJ na provín�ia arn�a/'ada A!orB: estas �lte1'ações,. a posi- asp�c ,o� �VI ,f e a o ra o
. .

, .'
. . l'

'5
cao aos patriotas continua a

can OI e ari la. RlO, 11 (E.) - Anuncía-se
uo Reich. Esse lll?VIll1ento real1zou·S� �ob ��, 0. hos dos plloto� mesma. A entrada é franca. que serão construidos em tutu-
russos, q�le_ permitem ao. Est�cl? �1alOl SO\ iétíco acompanb ar � � _ ........_...........................--..........._-.

_
1'0 próximo, três zrandes edírí-

�:::.s�.:.;;:�.�!J:::J:�!!:..'::���-:� �
Comunicado da üestraíndo cios para séde d;s ministérios

O
'

R' ." H I I avia<ão , -
da Justiça, da Viação e da Agrí-

prese ooseve J. em 000 U U L0!ldres, 10 (1!. P.) - � �o- depõsítes cul!ura. � Palácio da Viação

HONOLULU, 10 CU, P.) -- Falando aos jorual istas, o 1'1'e- n;u.mcado ex�edldo pelo Mmls,� Londres, 10 (U. P.) _ O Mi_lsera locallzad?!la Esplanada

sítlente Roosevelt entretanto observou a mais estl'l" a reser-
teno do Ar dIZ que "ontem a nístério do Ar da 'Gã-Bretanha tdO Castelo, pr�xu�o dos ou

" ' , ., ,� 'A' •

�
t d

à

noít . Ih H' ros zrandes edifícios da admí-
va em tôrno da transedental (�onferenCla que realizou, pelo eS-I'l.afr e e a nOI e, �pale os a- anunciou que aparelhos Lan- 'ní t

b
-

f d 1 t '20
paço de três dias COUl o aeueral -:\13.(' Arthur o almirante Ní- 1 ax e Lancaster do comando caster atacaram depósitos de _Is raçao e era � era pa-
.I:' ," ,�, b

• , , 'd b b 'dei d RAF' 1 vímentos O PaláCIO da Justica
I'

mitz e outras altas patentes ligadas as operações no Pacífico. e om a� el? .a· esco -I combustíveis localizados em
o
'.". .

�,

Disse, porém o presidente Roosevelt, antes ele partir ele Hono- t�doS por mtqUlpas de caça Chatel-Hérault ponto distantes, Snd� funC�t;t�ra, II�l�Slvei o

lulu que brevemente falaria pelo rádio e, então, talvez fôsse at afcaram cder bO nubmero dedPla- 646 kms. ao sul de Tours. 10uUtPrloesmo,oI'ga-orls udnaaJust�çaeratame'. 1 .

" A

b
.

't a armas e om as voa oras 1, -

possível dar a conhecer a guma coisa so re a impoi ante reu-
,na França Setentriona1. Ontem jjém será localizado na Es'pla-

nião. à noite, foram dirigidos ata- Ora. JOSEfiNA SCHWEIDSOH nada do Castelo.
-

O bl dAI
A ques contra os depósitos de de regresso de sua via·

Pro ema o governo po ones abastecimentos de Fort Dieppe. gem, reassumiu sua Em disputa
A Ih M 't b b clínica.

MOSCOU, 11 (U. P.) - H.umo a Londres, partiu de lVIos- pare os osqm o om a1'- Londres, 10 (U. P.) - O co·

('OH a missão }J010nesa., chefiada. pelo "premieI''' Mikolaisk,
dearam objetivos na Alemanha mando aliado anunciou que a

depois de ouvir do marechal Stalin novas afinnatiyas de que c:c.��!�.::!: __ __ ...,
MOVIMENTO DE cidade e base naval de Brest

"a Rússia deseja ter como vizinha uma Polônia. forte, inclepen- f1 I
TROPAS estã sendo disputada a três di-

{[ente e democrática". Em dedarações à imprensa, disse Miko- ufUZOU O cana Nova Iorque, 10 (U. P.) - visões alemães ali destacadas;

lais1\: que trocará consultas com os demais nlPl11hros do govêr�' Folkestone, 10 (U. P.) - Grandes movimentos de tropas
no polonês, em Londre�, sôhre a situa�ã?, e qu�, depo�is disso, Uma gigantesca. fôrça ruérea, britânicas .foram observadas na t.500 pares
J'ei,n icial'á as conversaçoes com o COl11Ite de Llbertaçao Polo� aparentemente mtegrada por z0t;ta de Florença - propala R' 10· (A N) _ E t d
nês, que a Rússia já reconheceu. Há motivos para acreditar'máquinas de caça e bombardei- hOJe a emissora de Berlim. Pa-

as ��sas co' .,.. m.o as

que Mikolaisk e seus colegas de govêrno estejam dispostos a
I
ros, cruzou o canal, €m direção rece ao rádio de Berlim que os

a areceram �1�lal-S c�rlOcas
integrar um Govêrn? �e �Ulnião_ Provisória com o Comitê, ten- à costa f!_:.ancesa, em horas des- britânicos t,êm a intenção de p�pulares, tend�J�iâ� �sk�O:
do por base a constltluçao de 1921.. ta manha. desencadeaI forte ofenSIva, em venda 1.500 pares de sapatosalta escala, contra a margem, ,-

.

norte do rio Arno, em futuro para ,homem, a razao de 40

muito próximo. cr_u_z_e_lI_'o_S_. � _

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Um exército de infantaria aéreao MAI8 ANTWO DU.RlO DE SA..�'rA CATARI.NA

Ano XXX I Florlanõpolls- Sexta-feira, 11 de Agcsto de 1944

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO Sexta.feira. 11 de Alosto de '944

��������=���t���p��!�� jut�!�e c���!��������:������:�:��. _·(·o"�·�liiirliia·r.-�n!rlíle·:·u·i"�·lu·g·a·r-
em Roma, e que foram postos fe da polícia, dos neo-fascistas, completo ao coronel Kappler, o

agora à disposição do "Inter- Tamburini. E só foràm soltos qual, em despacho oficial, co

nacional News Servíce ", mos- quando conseguiram, com mui- muuícara tudo ao QG ela 'Ges- I
tram que era muito contrária to esfôrço, provar que tinham tapo em Berlim, no dia 38 de
aos alemães a condessa Ciano, agido de boa-fé e enganado pe- outubro, sob o número 2.500.
f.ilha de Mussolini. las lábias ela Condessa-viuvá. A comunícação de Kappler não
Num dêsses documentos, Buffarini fôra, por sua vez, trai- cita o informante, dizendo Q1.l6

Edda Mussolini Ciano declara: do pelo cônsul da Milícia F'as- fora um "unser gewahrsn'iann"
"Meu marido, Galeazzo Ciano, cista, general Ferrata, seu ami- (nosso espião autorizado), mas
o e:c-minis.tro das �elações Ex-I go intimo, mas que era, sem cita textualmente as palavras
terrores, tmha razao em dese- que êle o soubesse, espião da de Edda referente aos "pore is -----.-------.....::

80,00 [ar abandonar êsses porcos Gestapo. Confiara-se ao amigo, I alemães.' ...
45,00 .

alemães; mas, meu pai, velho contando-lhe tudo q u a n to! Roma, agôsto, 1944.
25,00 e mentecapto, ainda acreditava Eclcla lhe dissera ao visitá-lo' Guellelmo Emunuele

que era possível trabalhar com �...................

c

�..,..."...-..

. êles".
Essas palavras de Edda Cia

Os originais, mesmo não publí- no se acham entre os documen-
("'l�Os, não serão devolvidos. tos secretos e relatórios e apa-

I Tecem escritas no original íta-.\ di "t'Ç'ão não se responsabiliza 1" d
-

I iano, com a tra ucao alemã

I
pelos conceitos emitidos nos

I feita pelo próprio ex-chefe da
artigos. assinados G

____________ 1 estapo em Roma, coronel

O d
. Kappler.

S sapo o·r·es Soube-se também que pouco

b",j'taOl"CO'S depois que os alemães "Iiber-

I" taram" Mussolini, "fez urna

Londres, 10 (BNS) _ "O sa- traição a Ciano e sua espósa.
pador britânico não é sõmen- O ex-ministro e a condessa pe
te um engenheiro; é também diram à embaixada alemã em

combatente, e seu sólido trei- Roma que lhes fornecesse um

namento militar o conservou aviso, no qual o casal se dírí- \

em boa forma quando foi para �iria à Espanha, onde Ciano
a Normândia" - escreve W'il-' tinha comprado formosa vila
liam Forest, correspondente de chamjld:::- I'Bo:n Retiro". O avi

guerra do �ew Chroníele o
80 fOI Iorriecldo, mas, por 01'

qual relembra que, em EI-Ale-' dem, da Gestapo, e�vez de levá-

qual relembra que, em EI-Ala- \ los a Espan�a, fOI :r:a.ra Muni- ......._._-_...._......._...............................,._,.w......--..-..........,._,.---------�.... -�.......... - .•-- -_, �._- ,,_.-"_

mein, os sapadores seguiram' que, o�d�.Cíano ,f?l preso.

Jna frente, afim de prepararem I �dd.a diriglu-se varias vezes,

I '50" R f
-

O p. t 25
e escolha o seu figurino.

t t t H· 1 � "\. rJl",,� Da It o � in O, f1. I', Rua Nunes Machado. II - A
O caminho para a infantaria, I'

mS1S e� �men e: a ít er e a �...... " I�J,,, u u li 11

pejos campos de minas. "No- Mussolini,
. pedll1d�l que puses- � � �. (Em frente .dO Iescuro do Estado)

r.
..

vamente, na linha Marth, êles s�m �o mando em II rerdade. No t-;::: � ) ;o 11-
não somente prepararam ca_ldla

�7 de s�te:nbro, E?da

Te-I"�
.

. � Hortenôpolis Reni§lr�,do,ramínlio através o Wadi; porém cebeu per?:lIss�o para 11' a Ro-
I _ Telefone 14.48 �.ll .I UU'-JI' U

alzuns foram mesmo até ar') I ma, por oito dias. Mas a Gesta- RnnrOnO PRTOLOGICnS AT >'1 I' Vende se uma máquino l'egistrn-
at�qlle aos ninhos de l�etra'- po tillh� instruçôas para vigiá- SANTA ( ARlilA

l·....
dorc '(National», rn od ê

l o 7:':6, rt:,·

lhadoras feitos de concreto, I� c.ontlnuanwnte. A Condessa
•

vo . Trator no {'Bar Oriente», no

. ".,

•
Dr. H. G, S. Medinl Farm. Narbal Alves de 'Souza rua Vítor IVleireles, 11. 30�- [<1

com. explosivos que o atiravam VIajarIa em íncógníto ", sen- Farm. L. da Costn Avila ,..-.._................�.....�v_,.._..,-.

Pelas aberturas", do-lhe dado em Munique um Cu s d' C 1f
t f 1 Exames Anátomo-patológicos, Bacteriologia r 'O e o rJe

,
O' correspondente prossegue, pass�P?� e a so con1. o nome Diagn.óstico precoce da gravidez. Autovacinas

citando "exemplos do traba- de Erní lla Santz, nascída em Sôro-diagnósticos Utt.rc rn icroscop iu . I
Ensina-se em ou i o s

lho executado pelos sapadores Bolonha a 17 de agôsto �e 1914. Hematologia Química sanguíneo, diurnas e noturnas,

na
. Norrnândía ", e diz: "Os C�e?ada a Roma � Conaessa, o Coprologia. Análises de urina, Largo Benjamin

destacamentos' de assalto pro- I:ll�lstro. do Inten�r .de Musso- Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftédca Constont. 6.

vidas de tanques e equípamen- lin í, Gmdo B�ffal'.llll, acre�i- (CRUPE) com próva de Schick.

f'lp
..··· ···,·

----S--.-----J- o''-''-''''-se;tando que satIsfaZIa os d Análises químicas de: Farinhas, beb;das, café, mel, águas 'Jotá· ensa-Oto de ataque aos ninhos de me-
a esejos •

tralhadoras, foram para terr'" do Duce, deu a Edda novo pas-
veis e para uzo industriais (fecularios, cervejarias).

eOl11 OS primeil'os soldados de-! saporte falso e fez preparativos :. -------------,----aa:'--...

sembarcados. Em uma praia, I pa::á que ela. pudesse ent;ar na 3 d· C ii-
foram detidos por uma mura- Sm�a" e aSSIm Edda sam do Missa de 00 la om o ax 10

lha de quatro pés, feita de COl1- comr.o.le de .seu pa.L, .

E levou dos holandeses
f d A. fa�íIia Christoval con- Londres 10 (SIH) - I fereto, de onde provinha uma con�Igo o �moso IarlO de seu vlda as pessoas de suas.

" TI 01'-

eorrente contínua de fogo, esposo, fU�Ilado pelos nazistas relações para assistirem manl dp Jerusalem que ump,

Tran!3pondo a mural)1a, fize- e ne�-fascIstas.
. .

à missa que manda re· jovem cristã holandesa, espô-
ram os alemães recuar sem Quando MussolIm soube (Ia. zar, dia 12 (sábado), às sa de um judeu da Palestina e

que pudessem atirar novamen-
H

eausa": �assou máu� �110merl- 1��r:;:a��r::ã:lt�: J�� que C?11l êle chegou a Is.tambul,
te, Os grupos de engenheiros tos o MIllIst:O B�fan�ll, zan- 8ÚS na cated;al metro- em VIrtude da troca feIta com

também tiveram atuação des- gou-se com ele 11ao somente o politana. em' sufrágio da alma de os súditos alemães em poder
tacada na redução final de um Duce, e,nganado pela filha, co� seu ines.quecível chefe CYRIACO dos aliados, revelou terem cen-

ponto isolado em Douvre, que mo, ,�lmmle:" � �estapeano- ��R�S'!'���L.q�;t�:�;a:��er�r;ti� tenas de a�iadores ingleses e Empregadotinha desafiado o bombardeio -mor . BufaI'l'm fOI preso, fj- �sse ato de caridade cristã. norte-amencanos escapado com M .

de 11 dias. Nos primeiros pou-
cando na cadeia uma ou duas 4v 4 v�cla após �aíren� em territó- perf:I�a d;r��i�:od� ��:�����a(s��:

���o�:: ��l1��;�f.:ao�n�:i�o���: "'''·_··ijrSS·ã'-·de
..

·Tí;-ãõiVirs"iiriO-W ���d�l;�:ng�s�l' �::e�ôrç�:a:�= I �u%Ol;ol�����o.oI���:�:��:' n�::�
tes sôbre o rio, uma das quais reas aliadas lograram fugir à radação. 5v-4

rom uni vão de. duzentos pés. I A Iamília Sabino convida seus parentes e s�l�ha nazista, �Taças ao au- CASA- Vende·se uma. na

'l'amb.e.'m for.am ao ataque com
pe8llôas amigos, para assistirem à missa xllIo da p.opulaçao holandesa, • rua Felipe Sch·
que, em sufrágio à alma do seu ineequecí 1 t dt.ropas conduzidas via aérea e, vai e saudoso JOÃO NEPOMUCENO SABINO. que os a lmen ou e escon e1, midt, 184 Tr'1tar na mesma

entrE' outros serviços, remove- manda rezar, no dia 14 do corrente, às eom risco da própria "ida. A I�........�

l'aro cargas de demolição das 7,30 horas, no altar do Sagrado Coração de all1dida jovem declara alnd�'·1Casa' vende-seI,)úntes capturadas antes que o Jesús, da Catedral Metropolitana. pela pas- que a família de um. de seus
sagem do primeiro aniversário de seu fale- ..

lho f' t
.

d 1 I na rua Alml'rante Lamego'in. imi,go pudesse fazê-las ex-
VIZIl s 01 ex enmna a pe:l i

plod'l'r,
cimento. A todos os que comparecerflm a êsse ato de caridade cristã

Gestapo, em virtude de SAc'! 17. Tratar na rua Felipeantecipadamente agradecem· 4 v. -4 I S h d 34 1encontl'auo em sua casa um c mi t, . Sv.- 8
- Prefira uma parte de seu u.-ssa de t- meAs gono de aviador inglês. Vendem-set,rôco em "Selos Pró Doente !TI Londres, 10 (D. P.) - NctÍ- Balcões três
Pobre do Hospital de Carida- A família da inesquecível Elisa La Rosa Leonett; das difundidas nela DNE nove..

BoI·
.

1
� cões para casa comercial.de" o e estará. contribnindo para convida às pessoas de suas I e ações para assistirem Iam que unidades americanas, Ver e trotar na rua Tira·

/tne êle tome mais um ponco à missa de 30' dia, que manda celebrar. pejo des- que anteriormente estavam 10 v. -2'� dentes, lO.
de leite, tenha melhores medi. censo eterno de sua alma, às 7 horas do dia 12 do I forçando a pelo oéste posse de
camentos, mais confôrto no ,corrente (sábado), no r.ltar de N, Sra. de Lurdes, Le Mans, ultrapassaram a ci-
leito de sofrimento, etc. etc... da Catedral Metropolitana. e antecipadamente agra dade, na direção sul, e estão
(Campaba de Humanldadel decem aos <iJ.ue se dignarem comparecer a essa prova de cari arremetendo pelo léste e su-

do Hosplt8iI de Caridade). nho e piedade 'cristã, déste.
.

o ESTADO
Diário Vespertino

só na

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
N� Capital:

An8 Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

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

A SERVIDORA
[o maior organização no

g�nero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa corno uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores rnedicinaes, que se

respiram. Corta a maioria dos resfria
dos da noite para o dia.

Ano

Semestre
Trimestre,

Anúncios mediante contráto.

Quer v e s tlr_se com

contôrto
e e 'e g ánci a ?

Procure o

ftlf11ftIIRIA
MELLO

Aluga quartos, com e

sem pensão. Rua Vítor
Meireles, 42.

...,._.-......-__,._-..........-.--"_._....._�

Vende se
um aparê-

-
• lho para'

ondulaçã0 permanente e um

estabiliza dor de I KW, com

pouco uso e em perieito estado.
Tratar na Praça IS, n. 10.

V. 11

As anedotas e pIadas aparen
temente fng'ênnas são grandes
armas de desagregação mane

jatIas pela "Qulnt.a·coluna",

SÓBRE A POLÓNIA Bombardeiros norte-ameri-
canos deixam cair sua carga mortífera durante uma

incursão diurna contra as fábricas de aviação de Poz

nan, na Polónia. (Foto da Inter-Americana).

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOlr-Íns e aviamentos
para alfai<:ttes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem urna

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenou e Lajes,
melhores fábricas, A Coso "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuarem IIU08 compras. MATRIZ em

I , i 1 ; f.
"

...

J' .' id ...... - -_-1 .
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o �:!�!�e Xavier Vieira mano O pOVO alemão acredita em tudo
dará rezar, na pr6xima terça·fe�ra Londres, 10 (B. N. S.) - O Ilhe diz que aquele milagre

. às 7 haras' na Igreja de São Fron- •

cisco da Penitência, missa pela públdco britânico sente-se pro- existe, muitos recebem a notí-

alma do seu irmão falecido, sr.José vavelmeute muito pouco ad- eia com avidêz e sem pensar.
José Xdvier Vieira. mirado pelas fantasias de Em segundo lugar, a menta.li-

Vareiiãl
Goebbels sôbre as "Iiorubas dade germânica nunca encon- A Secção local da Ordem dos

I
Advogados di Brasil requereu Ins-

N t V II
voadoras" - escreve o cor- tra dificuldade em passar de crição no seu quadro do bacharel

ew on are a respourlen.te diplomático do um exame, a outro. Há uma Armando Calil Bules.
"T'ímes ". Seu objetivo 0 YJ .. s- � quinzena passada a imprensa

•

I I tante claro. Ele procura da)" alemã apareceu cheia .le arti- �A arre�adação .da Prefeitt;ra .deAdvocacia em gsrat Ilao I)OVO alemão o máximo delo·os sôbre a "iniquidade" dos Soo )?se. relativa. a� p�lmelro
. IDA" • exercicic de 1944. abngtua rrnpor-

,Escrit6rio: rua Vidal Ramos, 30 coragem e desviar sua ateu- rêides aéreos, e agora esta, � tânCÍa de Cr.$ 168.262.00.
.

35 I ção elos campos de batalhas"·1 cheia de artigos sôbre o es-Residência: rua Deodoro, •

�_____ ,? . c_orrêspondente atl'jb�le. à
I plendor

dessa guerra". ? cor- O PRECEITO D.O DIAtacillrlade, que tem o públ ico
I
respouderite conclue, dizendo Dor de cabeça. dôres nos 08S0ll,

a lemão, de eugulír tôda a es- que Goebbels está claramente músculos e articulações, febre, cha
pécie de histórias :J duas: jogando com a mudança de gas na bôca, manchas pelo corpo
causas principais: Primeira,! emoções, mas que é igual- "inchação" dos gânglios, queda do

pelo fato de que o povo gel'lnâ-', mente claro que essa mudança cabelo, etc. são manifestações de
bífilis-no período secundário. SNES

nico reconheceu que só um não poderá durar muito, po-
milagre pode sal vá-lo da der-I que chegarão à Alemanha as Orota, e que tem sido iludido informações do exterior e a

com a esperança daquele mi-! desilução aparecerá nova

lagre. Agora quando Goebbels mente.

. )
1""" "1
iVida Social I
.•...... ........

ANIVRRSARIOS

Hoje faz anos o nosso distinto
conterrâneo e talentoso advogado
sr. dr. João' José Cabral, lente da
Faculdade de Direito e destacado
fiÇj�ro dos nossos círculos cultu
rais. Por motivo do seu natalício
apresenta' lhe "O Estado" os mais
efus ivos parabens

Transcorre hoje o dia natalício
do nosso estimado conterrâneo sr

Vasco de Oliveira Gondin, antigo
agente comercial nesta praça, onde
representa importantes firmas na

cionnis e estrangeiras, c conta
com largo círculo de amigos e

admiradores. "O Estado" apresen
ta-l he cordiais pcrr-obe.rts .

O apreciado esportista sr , Sidney
Moritz faz,ancs hoje:

- - -_ I
Matildp

),

"'I\1.tHIl SIl08 hoje,
sro s. Judite Bayer e

Vieira do Carmo;
sritas. Celina Cardoso Cordeir

e Gel'cina Pereira da Rosa;
s es. Gualberto Generoso da Cos

ta e Atílio Venâncio Filho;
jovens Nórton Mário dn Silveira

e Erico de Paula;
menina Eloá do Rego Miranda,

que completa 2 anos.

Festeja seu aniversário, hoje: c

menino Pedro Paúlo Vecchietti

aplicado aluno do Grupo Escolor
«Dias Velho», e filho do sr. Eu
gênio Vecchietti, d�senhistCl da
D. O. P.

I

Querem levar até
os talher.:s!
Nova Iorque, 10 (SIH)

Informam de Londres que a

escassez de metais, na Alema
nha, é tão crítica, que as auto
ridades germânicas ordenarárn
que os administradores de ho
teis e restaurantes da Holanda
ocupada elaborassem listas
com especificação das quanti
dades de talheres e pratos de
metal existentes, com o propó
sito de requisitar o "não im

prescindível". No ano passado,
os alemães haviam levado

para o Reich cerca de mil e

quinhentas toneladas de cobre
e mercadorias manufaturadas
e sern í-manufaturadas ; e, no

corrente ano, já decretaram 1-

exportação obrigatória de seis-
centos e cinquenta toneladas
ele artigos de cobre de uso cor-

rente, para o primeiro semes-

tre. A16m disso, exrgu'am os

nazistas novas entregas de si-
nos de ln-onze e máqninas de
cobres das fábricas ele tecido
da Holanda. Por outro lado, FI.

esC'a"sez (le madeiras levou-os
a dúsll'll i I' grandes extensõeR
de bosques holandeses. Aind3.
1111 imamente, decidiram os na-

zistas devastar enormes 1'e- Jeffrey
giões dos bosques da cidade
de Assen, afim de obter doze
mil metros cúbicos de lenha.
Como se sabe, essa idade cons

titue um dos mais belos par-
ques naturais ela Holanda e,
em breve, deverá ser sacrifica-
da pela cupidez nazista.

�
,

GRATISl
Quer receber ótima surpresa.
que o fará. feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84,

-- Niterói, E. DO RIO.

.

r
r .•

)

10 desprestígio de Hiller
I Angora, 10 (De Leon Kay, e a amizade de seu pais para
da "United Press") - Infor- com a Turquia. Espera-se tam
mações recebidas de fontes bém que o Japão corte suas re

particulares, porém dignas de lações com a Turquia. O em

confiança, declaram que a Bul- .baíxador nipônico em Angora,
gária, Hungria e Rumânia re- ;S1". Shoki Kurihara, visitou o

ousaram-se a atender um "pe- "premier" Sarajoglu e, . de
dido" de Hitler para romper I acôrdo com informações dignas
relações com a Turquia. Apa- de crédito, declarou-lhe que
rentemente, animados peta co- a Turquia rompesse com o

rajosa atitude da.Turquia em Reich. o

relação à Alemanha, os países
balcânicos não se mostram dis-
postos a aceitar as ordens do
Reich para romper com Ango
ra, nem já nem no futuro, e is
so devido à sua tradicional
amizade com seu vizinho bal
cânico. Por outro lado, a maio- Rio, 10 (A. N.) - O presí
ria dos círculos bem informa .. dente Vargas demonstra sem

dos locais acredita que a Bulgá- pre especial carinho pelas fa
ria, Rumânia e Hungria em mílías dos funcionários, que,
breve farão todos os esforços após longo tempo de bons ser

possíveis para escapar da órbí- viços públicos, vêm a falecer,
ta de influência alemã e farão em virtude de acidentes, dei
a paz em separado com as Na- xando em situação premente
ções Unidas. Soube-se que o sr. pessoas que de si dependiam.
Marko Valambanov, ministro Habitualmente, os [ornàís no

búlgaro na Turquia, visitou na ticiam a assinatura de decre
semana passada o primeiro tos concedendo pensões espe
ministro turco, sr. Sarajoglu, ciais a víuvas ou filhos meno

assegurando-lhe a alta estima res de servidores publicos, que,
mortos também em éonsequên
cia de acidentes, não deixaram.
por falta de tempo legal de 8e1'- •

viço, a família amparada pe
lo amplo serviço de prevídên
cia mantido pelo govêrno. Ago
ra, novo caso se apresenta, Pro

que o chefe do govêrno .atende
imediatamente à famii.ia dum
exemplar funcioário, lamenta
velmente morto em acidente
de servíco. Trata-se da família
de Gabriel José Santos, ex

ajudante do tesoureiro da. cai
xa de Amortização, falecido em
fins da semana passada, em

virtude do disparo casual du
ma arma, dentro daquela re

partição. O funcionário, recen
temente, foi nomeado para
aquele cargo e Gabriel, em pou
cos meses de serviço, conquís
tava a simpatia de todos os

seus colegas de repartição, as
sim como a estima e absoluta
confiança de seus chefes. A
ocorrência provocou, na Caixa
de Amortização, unânime ma-

santo do di'a nifestação de profunda triste
za. O funcionalismo danuela
repartição, sem excepção e

com o apôio de seus chefes, di
rigiu, então, ao govêrno um

apêlo, no sentido de estudar a

possibilidade de vir a ser no
meada a viuva de Gabriel para
o mesmo cargo ocupado por
este. Assim, um funcionário
exemplar seria substituido por
quem, em vida, influenciara
pelo exemplo e pelo' consêlho,
amparando-se ao mesmo tempo
sua família, composta da viuva
e cinco filhos menores. O pre
sidente da República mandou
lavrar e assinou decreto, no

meando a espôsa daquele fun
cionário acidentado.

HOSPITAL MóVEL - Um dos hospitais móveis
norte-americanos, âotiuiss de sala operatória, que pres
tam serviços na própria irenie de bat.alha, para atende?'
com a maior rapidez possível os feridos. (Foto da Inter
Americana) .

Generoso gesto
do prese Vargas

CARTAZES DO DIA

IEcos e Notícias I
Ao dr. Carlos éorrêa foi conce

dida exoneração Ido cargo de Len.
te, in terino. do cadeira de Biologia
Educacional. do Instituto de Edu
cação de Florianópolis,

•

HOJE

Pedro Fabro,
(oniessor

Declaração
Declaro para todos os

efeitos que vendi ao sr ,

Arthur Domingos dI' Abreu,
livres e desembaraçados de
qualquer ônus, a minha
casa de moradia e o esta
belecimento comercial de
secos e molhados, sito em

Barreiros, Municlpio de 6io
José, neste Estado.
Barreiros, 88-44.

Júlio trls16vão BDUSfteld

HOJE

CINE

B.

O nome dêste primeiro cornpn
nheiro de st. Inácio de Loyola é,
na sua lingua materna, Pierre Le
fêvre; pois, o beato nasceu aos 13
de abril de 1506 em Villaret Fran
ça. Os seus pais eram pobres pas
tores que, entretanto, deram ao

filho o melhor que se pode dar
a um menino. uma s6lida educa'
ção cristã. Em 1525 foi a París
onde, junta com s. Francisco Xa
vier, alcançou o prau de doutor
em filosofia. Lá, tombem, chegou
a conhecer o fundador da Com
panhia de Jpsús e foi o primeiro
que resolveu unir sua vida com a

de Inácio. Foi êle, ainda, como

úrrico sacerdote da novel ordem
que disse a s. 'Missa durante a

qual Loyola e seus companheiras
Hzor-om os primeiros votos. Em
Roma, para onde por ordem de
st. Inácip se dirigiu, foi bem oco.

lhido pélo Papa Paulo III. que em
breve tanto o estimova que se

utilizou dêle para missões difíceis
na Alemanha. Mais tarde foi no·
meado teólogo do Consílio de
Trento. Nas suas muitas viagens
fez Pedro um bem imenso por
seus sermões e retiros espirituais.
Sua cultura da inteligência e do
coração tornava-o querido a quan
tos entraram em contacto com

êle. Voltando de Portugal e Es
panha, chegou doente em Roma
onde faleceu no l' dia de agosto
de 1546.

filme:

159.-3

s» 7,30 horas
O filme rnars belo e mais romantico que o cinema j a

apresentou. com Charles Boy e r e Margar et Sullavan:

Ceracões humanos
,

(A Esqu in a do Pecado)
Sublime. En ter nec-dor e IncomparaveI

COMPLEMENTO l'JACIONAL (Natural)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,OC. Livre de Censur.a

em:

------�----.-------------------------------=�---------�

Curso particular
de

Dact�lografia e Taquigrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua Q
lecionar, diàriamente, atendendo doa 8 às 12 e da.

14 às 18 horas, em sua residência,
rua Saldanha Marinho, 26 A.

A's 7,30 horas:

Programa sensacional
Lynn e Geraldina Fitzgerald no impressionante

Fugindo do destÍ!10
Jinx Fal1<enburg e

Namoradas
Joan Davis, entre Música e Comédia,

COMPLEMENTo
Preços Cr$ 2,00 e

incógnitas
NACIONAL �NaturaJ)

!
1,50. «Imp. 14 anos').

Domingo, simultaneamente, Odeon no Imperial, a 20 th Centu
ry Fox apresentando outro sucesso com Annabella, George

Montgomery, em:

.

Noites perigosas
Um romance de amor num ambiente de tragédia, ao longo de

100 minutos profundamente emocionantes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fundada em 1870 - Sêde : B A I A
INCENIHOS E 'I'RANSPOU'fES

11.1106.18.,20
Cltr.... 40 balllJlço de 1114%:

l:tespon""Qllldades ,'.. .'.. .... .,., ., _ . . . .. _. __ . Cr' •.999.4'77.1500,58
Receita _ _ .. _ .. _ .• _ . _ . __ . _ .. , .. , (X$ 70.681.048,�()
Ativo __ _ . . . .. _ _ • ' Cl'f 105.961.917,10
Slrris tz-os pagos noo urumos 10 aDos .. _ , . _ , .. _ .•. Cr$ 64.986.957,20
Responsabtttdades .. _. _. _ , _. _ . . . Cr$ 76.736.401.306,20
BeLl.8 de ta iz ("rMlo;; e terrenos) '., .. _ , .... ' _ . _ . .. Cr$ 23.742.657,44

,

�llmTÜRES' - Dr. Pamfllo (I'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francl8co
<te Sa I' Anisio Massorra.

Agências e sub-agênclas em todo o território nactonai. - SuCUl'l!llU no

Ul·uguál. R"guladol'es de avarias nas prlncipaJ.s cidades da América, Europa
" Atrl"B,

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI além de Cr$ 50 OO!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Aproveitem
Os mais
Tudo não

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA US
Hoje .. amaMI &61'1 • alUI preferida,

.......- ••<:1"....... errtrlUl,&'etru - HomeopaUU - rerf1uraarlM

, Artlcoa de borracha.
i...,,,ou-.- ••x.ta ob_vAnc1. ao �àAIt••••_

o ESTADO

Deixou o Paula Ramos
Por motivos imperiosos. Ranulfo

o esforçado «coach», que vinho
assumindo a direção técnica do
Paula Ramos, pediu demissão. FOl
�le um grande orientador do "team"Ida Praia de F6ra, o qual sob a sua

_------

dir!ção obteve o titulo de

cam-l
regresso do nosso «keeper» é de

peao amador de 43 e, neste ano, vida à granale sorna que «pedem»
cumpriu ótimas performances. pelo ssu passe ...

Em prosseguimento ao cam

peonato da la Divisão de Ama
dores, será cumprida, domingo
próximo, a ] 4a rodada, constí- O tnstltsto de Edu(3Ç�O Lugar reservado à Imprensa
tuida de 2 interessantes encon- prepara-se Quando da realização dos últi/
tros, que são: Caravana x Lo- Sob a orientação ele José Martins mos jogos do campeonato da c i-

AGENTE EM FLORIANóPOLIS Neto, os jovens atletas do Insti- dade, os cronistas esportivos tive-
Pes Vieira, e Paula Ramos x d' t d id d 1(' A IH P O S L O B O & C J A. - Rua Felipe SChmldt, D. 3. tuto de Educação já entrarem em

ram seus esej os a en lOS, co.u

> Caixa Postal 11. 19 - Telefone 1.083 - End, Telegr. "AJ�IA.NÇA"
.

Netuno. atividades, realizando 2 rigorosos
a iniciativa, que a, F.C.D. tomou,

, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· Serão êsses, sem dúvida, jo- treinos, para o próximo torneio de tornar público, com -letras gar-
� N<\(5 BRU'-""'IJE'" • AGES E RIO DO SUL f" P I R inter-colegial, que mui brevemente rafais, que, no último palanque à
l.

! • -, > ....� l�

I gos acelS para an a amos e
d d 1 I d 1 •

se realizará nesta capital, e no ireita os oca i aoes, 50 entra
.-�-........,.._ ---....-...............�-_'V'__......"...,..._-_..........

_w."._-�:::·I Caravana do Ar, unIa vez que qnal participarão todos os esta- rão os crouistas esportivos, e nêo

A B R E M I
seus adversários não são con- belecimentos estudantis de Fio- mais os desabusados perús, ou os

juntos super-categorizados. rian6polis. cro�istas de meia-tijela.
, CAM I N HO No entanto, já vimos em 1'0- Ao que conseguimos apurar, o DIZ a grande toboleta pendurad,;"I�AJlJiJ����I��I�a� li dadas autertores, (,1-.

" ... r Liceu, o Colégio e a Escola do no palanque: «Lugar res e rvc.d o a
..

�..�-W/,I
,,-

.\le'll11./1 C • . .• -

b' I Irn pren so»•...�
H.'

orrier-cro JO estao, tam em, pre- .. ,

.u.
. /li. ,vencer ao Bocaíuva, e o Lope J parando as suas representações. Co.n�em. notar que j c tardava tal

1:dllII"'� ,/ _; /'//; / ;1 Vieira empatar com a A. D_ Será, sem dúvida, um grande p rovídêncíc. da porte dos d i r io en-

/' // / Colegial. " F.J bem pode ser acontecimento esportivo. tes da F.C.D .. em barrar o rn vrr-

REGULAM/AFUNCA-O INTESTIIo'AL
I • são aos cél€bres repórteres i ru p ro-

L� I c[ue, desta "ez, os quadrtnhos vizados, o que sempre acontecia,
t, ._."" .,••AW 0- 0. ti' se .. Da '.,1Ia I pequ8110s répítam das suas e Adolfinho e o A Vã í enquanto o verdadei!;o cronista,

..........;.�••••••••••••� desloquem os esquadrões. Correm rumores nesta capital de possuindo legítimas cN>d.er..e'iais·

I E
.

dorni ficava de pé, sem confôrto nv rn
, THE LON1)ON & l,d.N()ASHIHE INSl'RANCE speremos, pOIS O omlllg\) que .l\dolfinho, o guapo guarda-

S S
TUE LONDON ASSURANCE no Campo ela F. C. D. vala bar,·iga-verde. que, ora vem consideraçã.o. ligara. porém, que a

EGURO ensaiando no tricolor carioca, ehe- Imprensa tem um lu�ar destacadoCOMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL- I gará aqui nesta semana, Não pen-
no campo d� �.C ..D, e de se agro-

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" I
J HÁ A J�AGES sem os esportistas da capital qu e de�er a p rovi d

é

nc io tomada ares-

Representante: L_ ALMEIDA
. �e fontes seguras, podel�1Os Adolfinho não tem cotresponelido I perto, , • • •.

íntorrnar q sf ada 1 à expectativa do Fluminense. O Edío Jose 'I'ouõltRua Vidal Ramos. 1t I '" ue a e. O!'ç � l�·e·
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tona da Associação Atlética

Unidos já está em entenuímen
tos com os dirigentes de um

Iclube de Lajes, com o fim de
disputar, naquela. cidade, um

jógo amistoso.

i Como sabemos, o esquadrão
ela A. A. Unidos foi fundado há.
dias, fazendo sua estréia, do
mingo últ imo, em S. José, C()J1-

tra o Ipiran ga, corn o qual em-
patou por 2X�._ ,.
ESPORTISTAS ESTUDIOSOS.
Dentre os desportistas que I'

domingo último, receberam a Iespada de oficialato do nosso

Exército, como prêmio de seus

estudos acurados destacam-se
os seguintes: Wilson Abraham,

----..........��---••- .....".---�
o impetuoso "forward" do alvi-
-negro; Geraldo Navarro Stotz,
também elemento de destaque
no "soceer" joinvilense e atual
mente, defensor do Figueiren
se F. C., desta capital.
Aos jóvens aspirantes da re

serva do exército de Caxias, o

"Estado" esportivo, saúda efu
sivamente, com votos perenes à
suas f�licidades pessoais.

DO)IINGO

-

T'o cras devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA;
EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantag em pa

ra combater 88 trregutartdad.»
das runções periódicas das RB

_;�, DbGrUb E calmante e regulador
AVÓf-"�;' dessa- funções.

,�_:� FLUXn- .... EDATINA, pela Rllfl
-c- ••'��,,� comprcvade eficácia, é muito rl·

"';'7"1'..',.\ �'�;!"·<R� ceítada. Deve ser usada eom
�'""Gi ,-,

\\r\ '!;>.' confiança.i��l'� �,_ FLUXO-SEDATINA e ncnntra-se

�Fí{H��MAE em toue parte.

______________________________��-= &U=-__� _

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

la. Couelheiro Mafra, " e 5 - FONE 1.642
Entre,. a domic:íli.

I
I

-------_-----

o sabão

"VIRGEM ESPECIAlIDADE/J
c. \. \VErrZEL INDUSTRIAL-JOINVILIJ_E (�arço

aio 4.... '.lta.. •• •••• ale••• t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sexla·leira. 11 ele Alosto de '944 5

INDICADO.R MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇ$ DOS OLHOS

Curso de Aperfe íeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
tJON HULTA:; - Pela manhA: diariamente das 10,30à.l2 h., à tarde excepto 0011
..bael .."" <lu 16,110 As 18 boras - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto .. 7, IIObrado _

Po.,.,: 1.461 - ReMdêncla: Rua Presrdente Colltinho. "..

(1lIpI01l1HiIO pela Facu ldade Nac. de Meaicina da Universidade do Brastl)
,:x ·'n ' .. rno d o Serviço de Clm ica Médica do Professor Osvaldo Ollvelra. méd.1co <10

Departamento de Saúde
• ·1.1i'l11 '.' )) RUfe." - .'r:Iolé"Ua" I,,""·na. de aduUo" e crtan ças. CONSULTORIO

• 11b.:·... II�:,\CL\: Kuu ..... 1'1 ..' Sd,u,l,11 n, :IH - TeI. 81�. COi'l:SUlll'AS - n". 16 às 18.
__ o __ • _ _._-----_.. __._-----------

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, 'GARGANTA

t... I>�.·I"lisl", asstsreute du Prof esso r Sanson do lHo de Janeiro.
ClINSI:LTAS: Pela manhã, da, lO às 12 - A tarde, das :I às 6.

Rua Vitol' Meírel'a, 24. Fone 1441
_._._.,---�------

UR. ARMANDO rAURIO DE ASSIS
UU. Sl'rV;çn8 de Cl i nica Infantil ria Assistência MUllidpal e Husptta!

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(·o�HCI.'I'úIUO: Hua �uue..... �Jadl;li:u, 7 (}1:difíeio S� l;l.'aucisco). fOUf> 1.44·{

Consultas das lU às II e das 14 ás 15 hur as
HESlnr::NClA: Hua i\l::tn'C'ltal (�Ililherlllr, fi. Fnn e 7X:�

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARl7; - GARGANTA

,DR. BIASE FARACO
Méd ir-o - chefe do Servico de Sífi!;1s do Ceruro ele Saúde

J)()EN(:AS DA PELE - SIFILIS - AFECçõES l;HO-CEN1TAIS DE
AMBIJS OS SEXOS - IIAIOS INFH \-VEH;\IELHOS E CLTIL-\-VlOLETA!

CONSULTAS: das 3 às (i h. - H. Felipe Scluuidí , ,l(j
HES.: H. Joinvilc, 47 _::_ FONE Hi·lS

._-----

DR. SAVAS LACERDA
Cl iu icu ll1t'di('l)-cirLJl'gica de Ol hos - Ouvi.los. :--;alriz - Gnl'g�l1li1.
l ripl.unu de 1J:tlJililaçüu do ClillseJllL\ Nacional (h- (,JI'I,tllll\)lclgiH,

_

LONSULTúHLO - FeUpe Schu.ldt, R. Das H ils IX ho rus. Fo n e l:!;l�j
HESIJ)J�NClA - Conselheiro �laf\�, 77.

. .---

'-DIt--ROLDAO CONSONI
l'Wl;l:m.'\ (;t';RAJ, - ..\1;1'.'\ cmUl:GIA . �tOld,S'l'ri\S J)"� SI��HOR.·'S - t':\ltTO"

FOI'O-}llacJn peJH Faculdade de i\'IC(]i{'ira ,da l'niversidarJe de São Paulo, ond� fo;
AS�!slfl-n'tf! j.Jor \'ário� :JIlO� do Scrvit,'o ("irúq;ico do Prof. Alípio Corl'cj� I�PlO .

CU UJ gla do eslômago e \ ias bil!al'P:-. :n.le::-tJno� delgai'lo e gTO:'S�O, lJl"()H.le. 1'111:0-

Pl'úslatn. IJcxlua. ÚLel'Oj ovárIO::.' e II 0111jJ.1:::;. varlcocele, hidl'oce'le, varizes e hérnia
• 'O

CU '\'S L' LTAS:
das 2 fis 5 hora,. �I Hua Felipe Schmillt, 21 (altos ria Casa Paraiso). Te!. 1.598.

H.ESID:i1:;,\,CJA: Rua Este\'es Júnior, 179; Tel. i\l764

f'i)rmado pela Unl ...ersldade de Genebrt
Com prâtlca nos hospitais europeU1l

Cllnlca médIca em geral, pediatria, doer

1:&8 do sIStema nervoso. aparelho genlt,
urinário do homem e da mulher

4JI8Iste. Técnico: DR. PAULO TAVARE.
Curso de Rad!ologla CUnlca com o d'

Manoel de Abreu campanarjo (Silo Ps,.
10:). Especializado em Higiene e Sal1d

Pública, pela Universidade do Ri" de Js
nelro. - Gabinete de Ralo X - Electr.

car<lllogratla CUniCII - Metabolismo ba
tal - Sondagem Duodenal - Gablnet·
de f1Bjoterapla - Laboratório de micro.

copia e análise cllnlca. - Rua Femand(

Machado. 8. Fone 1.19li. - B'lorlanópollF

Espe.c1.alisla ... 111 ltotOu,a.!'i de Senhl)�

,'as - Vias Urinárias.

Curso de especializHç!io de Gineco

logia (doenças de SE'nhor�s) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de MedIcina de S!io Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico. das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovários.
trompas, etc.).

Cura radical das Inflamações dos

anexos (Ov�rios, trompas), sem ope

raot;ão). Tratament.o de todos os dis

túrbios da mellstruaçáo e da e.terlU

dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e cl'ônlca, em ambos os

S€xos, por' processos modernos sob

cOllLrõle endoscópico - Ul'et.roRcopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS; - Das 10.30 às 12

horas e das 2 às 5.
Consultól'lo - Rua TIradentes H

B'one: 1.663.

Dr. LAURO BAURAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

CLíNICA M�DICA

DR. SAULO RAMOS
IlapeCIIlJlftl.a em molMUaa 4e lI61lbo:ru -

Parto..

ALTA CIIUJRGIA ABDOMINAL: 6Ift(I

maaro, yeelcuJa, 6tero, ovárl08. apêndlc�
tamores... Ir_ - CIRURGIA PLASTICA
DO "lEUJN IilO - B�rnllUl. bJdroc:eJe, y.,

..loo""le. ·Tratamento 8em 401' ti o:peraç6"
4e Hf"lIIorroldes e varl.:e. - Fractura�

apar"IIt1,. IIi! jfl'sllO. Opéra Doto B08pltabo
1'1., FlorlanópoU••

Pr.p r_Ira e OlJnlra, lO, 'olle. 1.1"'1,
Hõ.... l.. ' u... I. AlI li bor... dJarlam_te.

Residência

(Sobrado).
Rua Tlradentes 7

aR. ANTôNIO MONIZ·
DE ARAGAO

ClMIJ'l1a ti Ortopedia. ClfDlca e Cll'1Irlrl.
40 toras. Partos ti 4oen\)8a 4e caenhor....

CONSULTÓRIO, R. João Pinto 7 Diá·
r1a.mente d'as 15 às 17 horas. RESID:IlN·
":IA.: Alm1n.nt.. .t.lTlm. 8«1. Fane 7111_

DR. AURÉliO ROTOI,O DR.
_

REMIGIO
Médico - Cirur,ião - Parteiro

R A lOS X Mol�Uas internas, de Senhora8 e CrI
Moderna e possante tn:ltalação

mÇ8.a em �rIll. CONSULTORIO: Ru_
de 200 MA.

1'el1pf! SChmldt _ Edltlclo Amélia Neto
JJiagnó�tico precoce da tuberculose "one 11592, 9 àlll 12 e 14 às 17 hor8A. RE-
pulmonar, úlceras gástricas e duo-

SIDtNClA, , Largo Benjaminoenais, câncer do estômago, afe
Constante, 3çõe� das vias biliares, rins:. e�c _

Apli('3 O Pneumo-tora'X artIfICIal D N t d'A iiI)ara o trataml:'nlo oa TlIbl:'rculo�l' r. ew on v a
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações -. Vias Urinarias -- Doen.

nnq e efic�zes desta moléstia ça. dos intestinos, ré to e anus

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da
médica: Ondas curtas e ultra-curo colite amebiana,
ta!!. Raios Infra·Vermelhos e Raies Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Ultra Violeta, Infrazon-Terapia Consult: Vitor Meirelell, 28.
Consultório: Rua Deodoro, S

I
Atende diariamente às 11.3� ha. -,

esquina Felipe Schmid1 li tarde, da� 16 hs. em dIante

J)u \) h 12 hrs., e das 14 h 17 hrt Resid: VldalRarnoll, 66,
Teldont 1.47A Fem. 106'1.

a T••

'As mulheres e a resistência aos alemães

SÔBRE o PACÍFICO -- B01nbardeiros norte-ame
ricanos lança-torpedos, tipo Grumman-Aveger, em im
ponente e peTfeita formação de vôo, não longe das cos

tas de uma ilha do Oceano Pacífico. (Foto da ( Inter
Americana) .

Co:mpras
CASAS

e Vendas

washíngton, (Serviço Espe- sioes as mulheres têm realiza- ções sem serem detidas. Dis
cial da Inter-Americana) do visitas às renart.icões ale- tribuindo folhetos nos cíne
As mulheres vêm desempe- mães para obter Ácartãs ele re-' mas, igrejas e fábricas. servem
nhando grande papel na resís- gistro de trabalho e cartões ele' como mensageiras e agentes
tência subterrânea aos ale- racionamento para os homens I de ligação .

mães, desde que os exércitos escondidos dos nazistas. Ou- Na França, muitas mulheres'
da lihertação desembarcaram tras mulheres estão passando na tradução de Joana D'Arc

DR. SETTE GUSMÃO na Nonnândia. longas horas em postos secre- conseguiram um equipamento
CTII'F'[·; 1l0S sunvroos [)}.� TISIOLUG1A DO CI�:\Tno Dr<: SAGrn; E ])0 Com milhares de homens tos de escuta, em cabanas e de combate e aderiram às fi-.

HOSPITAL "?\I�HÊC RA:lnOS". da Holanda '110S campos de adegas, pegando as irradiações Ieíras dos grupos patriotas.Cutso de upcrf'e íccamen to no Hoxp i ta l SDu Lu íz (_;·;mzaga. de São Paulo - Ex-esta. .•

giátio elo r nst ituto 'Clemente .l>'e,·,·cii·" . lle sso Pauro - I�x-méfli('() ;'1I,l'1"110 do concentracão da Alemanha, o das Nações Unidas, que são Unl relatório francês diz ({UI"Sa natriiio de Sal1L·0�. 1.!1l1 Cam po-, do .lorclão. •

.�

t
.

'tO 1] 1
,.

M
.

G rt 1 f' d t'('Li�"("\ WCl:.\L - IH r\G_\'úS'I'H'O PIWc'OC];; __ 'I·U.\T.DIK\1'O .I';SPI';(·ULIZ.\DO movimento pa TIO lCO 10 an- (ep01S Impressas em pequenos uma arre ou UI' er 01 e,1-
11r\8 IIOI>;);(',\S 110 .\}>.\H�:l,HO lmSl'I!:.-\'I·ólt10. dês tem aaora mais mulheres boletins. da, presa em corrente e deixa-CO\:SL"J/rAS: Di[u'iamente. du."; a �l...,' ti hoia». CO."'\Sl'l/rÓnno: lt ua Vitor' Xl e i reles. IR, b

.

�

HESIDI�:-;;Clr\: l'lH] j';stcvcs .JlÍlliOl', '1:1.) - Tel. i,I:Z.

I
que homens na sua organiza- As empregadas das lojas es .. da sem alimentos e sem des-
ção, segundo um relatório vin- tão em posição favorável para canso durante 50 horas, en-DR. MARIO WENDHAUSEN do da Holanrla. Em muitas oca- propagar notícias e informa- quanto era inquerida pelos-ale
---------------------------- mães. Outra mulher patriota,

'I'héràse Pierre, foi encontra
da morta na sua prisão, com a

espinha dorsal partida eu •

consequência do cruel trata
meuto que lhe roi dispeur:aLlo
pelos naz istas. Nem revelou
ela a Informação desejada p",_
los nazistas, nem deu as pistas
que colocariam em perigo as

vidas dos seus camaradas .'lJ
movimento subterrâneo.' Pou
co tempo depois. duas mulhe
res fo!'alll executadas, na Che ..

«oslováquta. porque ajudaram
a fuga de dois judeus.
As mulheres na Noruega c

1 -

I na Dinamarca, segundo 011-

i iro relatórí o, roaltzaram o

I "boycott." social dos alemães

I
e "quislings" de maneira mais
que eficiente. As mulheres no-

l rueguesas, agindo em conjun-
to, têm tornado difícilima a

I vida das donas de casas, espôIsas cl'" "quíslings ", o a -ôb�ell
ção de. gêneros allmentfcíos e

outras necessidades. Os ate
mães na Noruega e Dinamarca
são tratados com autêntico. ri·
dículo pelo povo, sendo a vida
dos mesmos bem dêsagra-Iávsl
O espírito de resístêncía rl�",fl.<;
mulheres da Noruega pode ser
visto numa declaracão de uma
dona de ,casa, aparéciàa num

jornal secreto da Dillam.lrca:
"Mulheres - declarou ela

- tendes os mesm08 direito3
e deveres dos homens no tra
balho. de sacudir para sempre
o jugo nazista".
.,.................-.........................."""'_.............,.,......

ALVARO RAMOS
Rua Crispim Mira
Rua Bocaiuva
Praça da Bandeiro.
Rua Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua Almirante Alvim
Rua Major Costa
'Rua General Bitencourt
Rua Visconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

27.000,00
70.000,00
60.000,00.
25.000,00
16.000,00

I
.

20.000.00
45.000,00 Nota oticlal dO35.000,00... .' .

22.000,00 governo pOlonês
48,000,00
12.000,00
15.000,00
7.000,00

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vítor Meireles, 18

Londres, 10 <S. r. P.) � A
Agência Telegráfica Polone.sa
foi autorizada a publicar a se

guinte declaração: "O comuni
cado publicado pela União dos
Patriotas Poloneses, em Mos�
cou, anunciou a criação, em

2.000,00 CheIm, de um Comitê Polonês8.000,00 de Libertação, sob o nome de20.000,00
20.000,00 "óRGÃO EXECUTIVO PROVI-
11.000,00 SÕRIO E LEGAL DO ESTADO
25.000.00 POLONli:S". li:sse Comitê é10.000,00

. composto de 15 membros, nove
Aceitamos encargos para a venda de imóveis ne!ita capital.' dos quais são comunistas. Os

Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto, rápido e eficiente, mediante'membros desse Comitê são, namódica comissão. Ofertas para A. L. Alves, Rua Deodoro, 35. Imaioria, completamente desco-
nhecidos do povo polonês, e na

I da representam, salvo pequeno
grupo de comunistas, sem im
portância alguma, no seio do
povo polonês. A formação dês-
se Comitê é uma tentativa, por
parte de um grupo de usurpa
dores, de impôr ao povo polo
nês uma linha polítiea em de
sacôrdo com as tendências da

mAaioria d� nação. O povo polç
nes, que ha cinco anos combate
heróicarnente e derrama o seu
sangue, fiel ao apêlo elo seu
Govêrno legal, no qual deposi�
ta plena confiança, e o qual
criou o movimento subterrâneo
legal da Polônia, nunca se dei
xará subjugar por vontade e��
tranha.

Vende·se:

Preto

CHACARAS
..

Rua Frei Caneca, 26.000 mts2·
Rua Esteves Júnior, 26,000 mb2.
E nos Barreiros

60.000,00
150.000,00
30000,00

TERRENOS
Balneário
Rua Frei Caneca
Rua Camboriu

» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompow!ilki
Estreito

CréditoMútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

A mais pl1eferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRI::MIO MA IOR CR $ 6.250,00

Muita s bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

----_ ..
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os ARRABALDES LONDRINOS SÃO

Deixando os

mocambos

HOJE «TERRft-DE-NINGUEM»

NA NOVA GUINÉ HOLANDESA - Fôrcas america
nas abandonam os seus transportes, depois de o primei
ro exército inuasor ter-se apoderado da praia de Ho

Iáruiia, na Nova Guiné Holandesa. Êste ataque colheu
os japoneses de surpresa, isolando um exército de ....

60.000 homens inimiço, e colocou as fôrças americanas
a 400 milhas de distância de suas posições anteriores.
(Foto da Inter-Americana).

farinha' Vitamina
o prezado conterrAneo sr . Ivo

Noronha, que é, aqui, o represen
tante do Laboratório de Biologia
Clínica, brindou-nos com umc

amostra da inimitável e superio
rissima farinha "Vitamina", da
quale grande e conceituado esta
belecimento, honra da indústria
clinico broaileira .

Desnecessário é dizer que; antes
de seis meses, o leite materno é o

melhor alimento infantil; mas, a

partir dessa idade, a Farinha Vi
tamina'se recomenda. especialmen
te, por conter, reunidas em síntese

admijvel, as vitaminas de aveia
arroz, cevada, trigo e milho.
Também os enfermos e conva�

lescentes nlllcessitam dessa Farinha.
pela sua potencialidade restaura·

dora do sistema neuro-muscular-
Daí, a sua larga aceitação, não

s6 no Brasia, corno no estrangeiro.

Noya Iorque, 11 (V. A.)

_I
tória da Inglaterra e flue não vando por I!iante seu tremeu- frente e seus arredores cous- vem nos grandes e moderno

O [ornaliata Don Ibbon, cor. tem sido amplamente divulga- do trabalho corn os olhos ver- titu(>m ]Joj(' terra de nínguemr 'e(lifícios de cimento nrmado,
respondeute do "Daily Mail", da, Penso que é tempo de se· molhos, em (·(Hlsequênda. <la a coragem e a tempera (los ha- as explosões não são tão rutusj
ao regressar de Londres, es- rem conhecidos os seguintes falta de sono, sol! continuo bltuutes tio sul estão se1HIO mas, no!' !'uhúl'hios e uns pe

ereveu importante crônica, em detalhes: .I\'Hlhões de londrinos bombardeio; centenas 011 mi- suhllletillas a téstes piores aín- queuas ddatiles costeiras, a. lIIO]'

que, em certa passagem, diz: e hahítantes do sul do país dor- lhares de vidas fOl'nIn desruí- da que os dos díns negros <ln taudnde é enorme! I-;;sse assas

"As bombas voadoras - constí- mem ou tentam dormir nos das ou danificadas. Londres '"Jllitz" aérea; parn os ]lOUf'OS sínío indiscriminado não (!f'n'

tuem a maior tragédía da bis. abrigos, noite após noite, Ie- está novamente na Iíuha da hnhítantes que, como nós. "Vi· flear sem 1mbJicidat!t>".

NUNCR EXISTIU IGURL

Florianópolis, 11 /je Agosto de 1944
----- ·_------------------------------1

Retiradas de tôdas as livrarias, no
Reciíe, as obras de Gilberto Freire

POWI'O ALE(jRE, 11 (D, N.) - Informações partícula
res flignRs de fé relatam que, em Recife, vêm de ser apreendi.
(las nas Iívrartas as obras do escritor Gilberto Preyre, especial.
mente () volume em que ioram enfeixadas as eonferêncías pro
nunciadas pelo autor ele "Casa Grande" e "Senzala", na Ha

hía, no ano passado, Acrescentam essas informações flue OH·
JICl10 Freyre segutrá, no 4lin 22 do corrente, para os 1"�!'tadoSIUnidos, a convite de unlversldades americanas, afim de dar
cursos e conferências. Acrescentn.·se que as autoridades pedi
ram às livrarias uma relação (los compradores de obras de
mlberto Freyre,

Caixa de Esmolas Calçados de
Blumenáu

Recebeu a Caixa mais auto
rizações de inscrição como con

tribuintes das seguintes pes-Isoas: - Dr. Nerêu Ramos, João
Capistrano Cardoso, Gilberto
da Silva Pereira, Mário Piazza,
Tte. Jubal Coutinho, Nazaré
Camissão, Rodolfo Geraldo Ro
sa, Major Antônio Martins dos
Santos, Tte: Francisco G. da

Luz, Patrício A. Borba, Ângelo
Zavarize, Felícia Ana Carneiro,
.João Cardoso de Souza, José
Ferreira de Melo, Prof. Luiz S.
Bezerra da Trindade, Maria do
Patrocínio Coelho, Carlos Hen
rique Büchler, dr. Edson Sil
Vieira Swein, Salviano "Teixeira,
João Salles da Silva, Lourival
Câmara, Roberto Moritz, Olga
Barbosa, Célia Torres, Ilsa Ma
ria Hildebrando, Rodolfina To
lentíno de Souza, Percival Cal
lado Flores, Eunice Schiefler,
Dupuy Cortes, Narbal Videla,
João Antônio Atanásio, Alfredo
Xavier Vieira, Lecían Movins
ki, Mário Nocetti Otávio Ne
lin, Gerenalrdo Manoel Pereira.
(36) (Total publicado 111).

Recente correspondência
de Blumenau diz o seguinte:
"Conforme é sabido, as

fábricas de couros e calça
dos, do Rio Grande, estão
fazendo grande concurrên
(ia aos nossos t-vdustrtaís
desse gênero. Agora, a gran
de fábrica dê calçados
"Benhardt", da Velha, de
propriedade dos 81'S. Bern
hardt Irmãos, se dispôs a

enfrentar os seus adversá
rios da terra gaúcha, pois
estão abarrotando o nosso

mercado com mercadorias
que muito honram aquel .

estabelecimento � que não
são inferiores às fabricadas
em Porto Alegre".

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande�
umas de desagregação mane

lados pela "Qulnta.co'una".

Camisas, Gravatas. Pijame s

Meiasdas' melhores, pelos me

nores preços sô na CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano. 1"

Inspetoria de Alfândega
Assumiu. ante-ontem, a Irispe

toria elà Alfandega desta cidade,
o n051'0 confrade snr. Clementina
Fausto Barcelos de Brito, alto
funcionário da Fazenda Federal,
por haver sido dispensado por ato
do sr' President, da República,
daquela comissão, o sr. Paulo
Teixeira. da Alfândega do Rio de
Janeir.o.

----------------�----

Romance e

comédia Argel, 10 (S. F. L) - Monse-
Rio, 9 (A. N.) - O ministro nhor Leynaud, arcebispo de!

Marcondes Filho instalará so- Argel, acaba de receber do Va
lenemente hoje a comissão [ul- ticano um telegrama do Car
gadora, êste ano, do concurso deal Maglione, secretário de
de Romance � 'Comédia, no sa- Estado, participando-lhe a re

Ião nobre do Ministério do Tra- messa da importância de cinco
balho. São inúmeras as obras mil dólares da parte de Sua
recebidas e de melhor sabor li- Santidade o Papa Pio XII, pa
terário, sendo que a comissão ra as vítimas da guerra, na

designada, que se compõe dos África do Norte, e para os pri
maiores nomes das nossas le- sioneiros franceses na Alema
tras, iniciará desde logo a sele- nha.
ção dos melhores trabalhos, de ......,.................- ..,..••-,...-,....-1'\..-....-""'."".-....-""'_-....-....-....-....,.,.""'_-............,......-....-.....-.....,......"

molde a que, já em 10 de no- Comprar na CASA MISCE
.

vembro dêste ano, possam ser ��.l'!��_é�
entreg'ues os prêmios aos ven- Novô�tipo de
cedores. (tahk»

I'asa Vendo uma, na Londres, 11 (U. P.) - O co-
..,. Praça da Bandei- mentarista da agência alemã
1'0, com 2 quartos, copa, (lTransocean" disse que os ale
cozinha, banheira, chuvei- mães estão utilizando um novo

1'0, foq60 econ&mico. Preço tipo de "tank" o qual poderá
Cr$ 16.000,00. A L. Alves, conter a investida soviética na

�l,J,Q D.odor9, 35. 5v, 1 Polónia,

o Papa envia
5 mil dólares

MENOR de 16 anos, comple
mentarista e dactilógrafo, nfe
reca-se prura trabalhar em es

critório ou casa comercial. TI.

formações em nossa Gerência.

Estão abertas as inscrícóes
para a prova de habilitação de
Auxiliar e Praticante de Escri
tório do Serviço Público Fede
ral. promovida pelo Departa
mento Administrativo do Se1'

viço Público (DASP).
Local de Inscriciio : Rua Fe

lipe Schmidt, 5, i o andar, em

Florianópolis, diàriamente de
8 1/2 a 10 1/2 horas, exceto
aos sábados.
Encerramento: As inscrições

serão encerradas em 15 de" se
tembro de 1944.

I Condições: Poderão inscre
ver-se candidatos de ambos os

sexos, de 18 a 38 anos de idade.
Diz o seguiute uma recen- I No ato da inscrícão o candi-

te correspondência de Blu-. dado deverá optar opor um dos
menau: -

'I seguintes tipos: Tipo A: Portu
Na Rua Dr. Amadeu Luz

está localizada uma bem sor-
guês e Matemática: Tipo B:
Dactilografia.tida casa de negócio de se-

cos e molhados, a qual pro
cura fazer concurrência às
demais da cidade. Como os

seus preços sejam vantajo
sos, o público apelidou-a (113
"Casa do Judeu" ...
Xlas o barateiro {: católi

co fervoroso ! .. ,

Com o nome da "Casa
25 -, ela já possue grande
freguesia, que vem de todos
pontos, os mais long ínquos
da cidade. no is 8 grande a

ânsia de razer eronômias".

o Wisky para
o ano de 1945
Londres, 11 (U. P.) - O mi

nistro da Alimentação Juhn
Llewellin anuncíou

.

nos Co
muns que a fabricação de whis
ky na Grã-Bretanha será reini-
ciada no ano vindouro. O mi- M - -

nistro declarou que a fabrica- arClnelrOS
ção "seria limitada", porém Precisa· Se de 10 marcineiros
não forneceu detalhes sôbre a

para fabricação de móveis. Pa
quantidade de alambiques que
funcionarão nem sôbre a quan.: ga-se bom salário. Tratar no

tidade de bebidas que será pro- «Lar dos Móveis», na rua Tra-
duzida. - jano, 15,

Quando há quem
venda barato ...

Recife, 1.0 - Durante o mês

passado, foram retiradas dos

mocambos, onde moravam, e

enviadas para o interior 190
famílias, cujos chefes estavam
desempregados e sem profissão
definida. Na- semana de 31 .de
julho a 5 de agôsto, foram de

molidos, em vários pontos da
cidade, 35 mocambos.
��......��-.........",.��

Outra prova
de habilitacão

É mu OOENÇA
JIUITO nRIG_OSA.
P.u.A .... F.A. .M.ILll
J: PAU.A. .lAÇA.

Voltam às aulas os
estudantes
paulistas

S. PlIU]O, (Pelo correio)
- A Ag'ência. Nacional dis
tribuiu, sáhado, à imprensa,
os seguintes comunícndos s

·'0 diretor du Faculdade
de Díretto da Luíversídade
de S. Paulo comunica li to·
dos os alunos a reabertura
da Faculdade e o prosseg'ui.
mellto do seu h'abalho a

partir de hoje, tudo de acôr
do com o deJibel'ndo nesta
data. -- Pela cong'regação,
(ass.) - Honório .ll'Iolltei·
1'0" •
"O Centro Acadêmico Xl

de Ag'ôsto illfol'ma a S{iUS
fl!';soc'iados que, tendo cessa·
do os motivo� detel'lllillan.
tes da, interrllp�ão dos h'a
balhos escolar('s, a }<'acnl.
dade está ahm-tu, eonSolmte
fi cOl1lunicaçã,o da Dil'Ü'Íol'ia
da. Escola. (ass.) - Harol·
do Bueno Mag'ano, pl'esidell.
tf\�\ 1#

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

-------------------------"�

"

Mais um ataque
a Ploesti
Londres, 10 (U. P.) - A DNB

ao transmitir informacões de
Bucareste revelou que bombar
deiros anglo-americanos ata
caram Ploesti, ontem, à noite,
sendo despejado bombas sôbre
quarteirões residenciais da ca

pital rumena e outras cidades
que se encontravam na rota
das máquinas incursoras.

Quarto em casa de
familia

Rapaz •. apresentando 'reo
ferências, procura quarto
com pensão em casa da
família. Cartas a esta re

dação para D.R., indicando
Ieca) e preço 6 vs-l

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construuão
Projetos, Orçamentos, Administração

Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733
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