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Pétain. teria. sido íuzilat"�·:�1
LONDRES, 26 cu. P.) -- NOTICIAS NÃO. CONFIRMADAS DIZEM Q�i,� ,O':MA�
RECHAL PÉTAIN rOI PRESO POR FÔRÇAS DO INTERIOR FRANC�SAS, EM'I'
METZ, E FUZILADO EM SEGUIDA. OS MEIOS OFICIAIS FRANCESE$.',DE .AR#\

GEL, NO ENTANTO� NADA SABEM A RESPEITO.'
" ·'0 _' �),�

A Hulgária deixará a guerra
MOSCOU, 27 (U. P.) - Oficialmente foi divulgado que a

.

Bulgária se comprometeu com a Rússia a observar a mais rt
gOl'osa neutralidade, afastando-se da guerra.' Na mesma oca

sião, a emissora local deu conta de que o govêrno búlgaro pe
diu ao alto comando germânico que retire suas tôrças da Bul
gá.ría, pois, no caso contrário, serão desarmadas. Na hipótese
ele as tropas nazistas da Rumânia se retirarem para a Bulgá
lia. serão desarmadas e tratadas segundo a convenção de Haia.
A emissora, de Sofia, por sua vez, acaba de informar que a Bul
gária pediu aos Estados-Unidos e à Grã-Bretanha condições
de paz.

o
H ," \IS ANTIGO i .. AHIH IlR SANTA CATARI�.4

Proprietário e Dirt'tor-rert'nt.- - ....LTINO FLORES

Ano XXX I Horianõpolis- Segunda-feira, 28 de Agosto de 1944 H. 9192

E�coDtrados centenas de cadáveres
-------------------

A situação na Rumânia Voltou-se contra
MOSCOU, 27 (U. P.) - A cavalaria e tanques sov,iéÚcos, OS nazistasseguidos de poderosas fôrças de íntantarta, capturaram Isa

mail, sóbre o Danúbio, na Rumânia. Em seguida, marchando
para oeste, iniciaram o assalto à muralha de Galatz, última
barreira que se levanta na marcha para Bucareste e os poços
petrolíferos e zonas dos trigais da Rumânia. Muito atrás da
frente de batalha, que agora se encontra sàmente a 160 kms.
da capital rumena, - quiçá a 135 kms. de Ploestí - outras

fôrças russas estão despedaçando as doze divisões alemãs cer

cadas no bolsão ao sul de Chisiau, num total de 120 mil ho
mens. Informa-se, a propósito, que os germânicos, cercados,
encontram-se em grave situação, sendo que milhares deles se

estão rendendo. Os que ainda resistem são massacrados. Entre
os prisioneiros tomados pelos soviéticos figura o general Wer
ner Klepp, comandante da Nona Divisão de infantaria nazis
ta. Outros despachos de Moscou dão COl1Jta de que a tomada,
pelos russos, de Ismail colocou os soviéticos a poucos milhares
de metros de distâ-ncia da mais setentrional das três bocas do
Danúbio, situada a 64 krns. para o interior do Mar Negro. Ou
tro telegrama, mais recente, informa que a resistência alemã.
se está desmoronando em tôdas as partes da frente rumena.

Nessa zona, as tropas da Rumânía enfrentam esporàdicamente
seus antigos aliados, cumprindo assim a declaração de guerra
da Rumânia ao Reicb.

MOSCOU, 27 (U. P.) - Vários soldados rumaícos, que já
Moscou, 26 (U. P.) - Na se haviam passado para as fileiras russas, revelaram que os

área de Niamitz, no noroeste alemães tinham feito todo o possível para metralhá-los pelas
da Moldávia, um regimento costas, quando decidiram abandonar a luta, tendo os rumeuos,
rumeno, que.l�t�l.va lado_a lado ele sua parte, feito fogo contra os seus antigos protetores. Ade
com um� .dlvlsao alema, vol- mais, em vários pontos agora ocupados pelos russos, foram en
tou-se súbitarnente contra os centrados centenas de cadáveres de rumenos e nazistas sobre
naz.istas., Depois de matarel!1 tudo homens das SS encarregados de manter a disciplil;a entre

���:l� ���tes�l�:i���:l:���s q�ll� I �������!����-;;.�;!3.!;;.-_-.-_. ._-.- -.-__. ._- ___
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Os alemães em plena fugaMeridional
PARíS, 27 (U. P.) - Os norte-americanos, que atacavam

no Sena infer ior, e os canadenses, que atacavam na direção se�

tentrional do rio, estabeleceram enlace imediatamente ao sul
do grande cotovelo do rio, onde se encontre Ruão. Os alemães,
que fogem para salvar suas vidas, parecem não se encontrar
em condições de realizar prolongada defesa em Ruão, se os

altaríos+resolvem lançar grande ataque frontal contra a cidade.
".... _. _...•- �..-...••..-.- _..- _- ._ -_.•.•......._ -_._••...•- ......

O soldado Brasileiro :!'::��(���r� o

Roma, 27 (U. P.) - Pela *

passagem do "Dia do soldado", S. Paulo, 28 - O segundo
o general Clark saudou os sol- promotor público, sr. Martim

Realizar-se-á ainda no cor- dados brasileiros. Nessa opor- Ferreira, acaba de oferecer de
rente ano o 2° curso de "01'- tunidade, o general norte- núncia contra o macumbeiro
ganização de Administração americano predisse que as tro- Armando Arinello, acusado da
Hospitalares" do Departamen- pas brasileiras tomarão parte prática de curandeirismo e que
to Nacional de Saúde. O refe- nas futuras vitórias aliadas. esteve envolvido na rumorosa
rido curso tem como finalic1a- questão de macumba entre os
de a preparação de técnicos Roma, 27 (U. P.) - Depois jog-adores do Corintians. Na re-

para dirigirem e orienta:rem do discurso com que o general lação de testemunhas, o pro
os serviços de organização e Clark saudou 'as fôrças expe- motor excluiu Servilio, Dino e

adminístraçâo hospitalares, dicionárias brasileiras na Itá- Jango, os futebolistas que ha
contribuindo, dêste, modo pa- lia, por moitvo da passagem viam sido ouvidos, assim como
ra a melhoria da situação e do aniversário do Dia de Ca- outras 13 pessoas. Isso quer di
condições dos hospitais do xias, os soldados do Brasil vo- zer que foram desprezadas pe
país. O Departamento de Cur- calizaram "Gold Bels America" lo promotor as propaladas ati
sos, sediado no edifício da Saú- em inglês e o hino nacional vidades de macumba entre os
de Publica, à praça Marechal brasileiro em português. Esti- elementos do quadro alví-ne
Ancora, Rio de Janeiro, pres- veram presentes ao ato o gene- gro. Assim, Arl?ando Ari�ell?,tará informações sôbre o as- ral Mascarenhas de Morais uma vez recebida a denúncia
sunto. comandante da FEB o O"ene� pelo juiz da Segunda Vara Cri

ra1 Zenóbio da Costa
'

e oficiais minaI, vai ser processado, não
do Quinto Exército �liado. porque tivesse sugestionado

aqueles jogadores, mas, sim,
por haver praticado o curan

deirismo, fornecendo "passes"
mediúnicos e "água flúida'" às

pessoas que o procuravam e o

consulta.vam.
Houve-Iuta em
Bucareste
Londres, 27 (U. P.) � A rá

dio de Bucareste anunciou que
a guarnição alemã da capital
rumena foi dominada e apcí
sionada, depois de ter tentado
desarmar as fôrças rumenas,
transgredindo o acôrdo feito
de que se absteria de quaisquer

satisfazem as propestes atos hostis. Houve tenaz luta,
com baixas de ambos os lados.LONDRES, 27 (U. P.) - Foi anunciado autorizadamente

que as propostas búlgaras, apresentadas aos aliados, não coin-
A mesma estação de rádio dis
se que os alemães foram democídem inteirament-e com os pontos de vista anglo-americanos. tados e que "a verdadeira vítóMoscou, Londres e Washington estão díscutíndo a letra da ria rumena encontra-se emproposta de Sofia, muito embora a Rússia - .não em conflito marcha".

com a BUlgária - esteja participando nas discussões de forma
indireta.

•
Em Antíbes

'

Correndo para a fronteira �&��q��e2:�'i��f�:i.a ;�ef���
LONDRES, 27 (U. P.) - O comentador do DNB, Max cas norte-americanas avanca- com as baterias costeiras ale

Kruhl, tacitament-e confirmou a notícia de que os alemães já ram quatro milhas para nor- mãs instaladas nas ilhas do
estabeleceram os planos para abandonar todo o norte da Fran- déste de Cannes e conquista- sul de Cannes. O resultado
ça, se é que já não inicia:ram êsse movímenr.o, Afirmou Kruhl ram a cidade balnearia de An- dessa luta ainda' é ignorado,
que os planos militares alemães vão estabelecer uma frente tibes, distante 16 kms. do su- mas' sabe-se que vários íncên-
..ocidental "sôbre a fronteira do Reich". deste de Nice. ,dias irromperam em terra.

Roma, 26 (D. P.) - A maior
parte da França meridional
pode ser considerada liberta
da, com exepção de alguns
pontos onde o inimigo se en

trincheirou. Essa declaração
acaba de ser feita, oficialmen
te, pelas autoridades aliadas
em Roma.

A «Transocean» faz confusão Ainda êste ano

P�la liberta<ão
de Paris
Campos, 27 (J.) - Em co

memoração à libertação de Pa
rís, o industrial campista Hen-
ry Sence fez o donativo de 50

E' b A fmil cruzeiros ao Hospital In- oa " -..rantíl.
Visitando também a Asso- Londres, 26 (U. P.) - A,

ciação de Infância Campista, agência "Transocean" ínfor
ofereceu-lhe cinco mil cruzei- mau que a noticia aliada sôbre
ros para custear parte das des- a rendicão do comando geral
pesas da inauguração de sua alemão 'em Paris foi descrita
sede própria. I em Berlim como "inteiramen�

te sem fundamento" pois que
as tropas alemãs estão lutando
encarniçadamente na capital
francesa.

LONDRES, .26 (U. P.) - Da mesma maneira que os ale
mães desmentem a capitulação de suas fôrças em París. não

querem também admitir que foram expulsos de Bucareste. E
ainda a Transocean que difunde a notícia de violentas lutas en

tre tropas alemães e rumenas naquela capital. Mas acaba ad
mitindo que 'a legação alemã em Bucarest está cercada pelos
rumenos, de modo que não existe qualquer comunicação direta
com o representante de Hitler na capital do ex-satélite. Final
mente, p:romete que "serão tomadas medidas para eliminar as

medidas rumerias contra a legação alemã".

Se V. S. precisar de linhos,
casemiras e outros tecidos." Ja
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra,
8-A.

Em Avinhão

Invadirão a ·Itália pelo norte 1
ROMA, 26 (U, P.) - Arles e Avinhão também foram

ocupadas pelos norte-americanos, bem como Tarascon, a cida
de do famosos Tartarin. Mais para oéste foi tomada Briançon,
8 kms. apenas da fronteira italiana. Esta última notícia desper
tou particular atenção em Roma, pois, diz que os aliados pre
tendem invadir o norte da Itália pela fronteira francesa, inves
tindo na retaguarda das linhas alemãs no rio PÓ.

Não

Londres, 27 (U. P.) - A in
fantaria norte-americana ocu

pou Avinhão, após ocupar Car
pentres e Cavaillon, em suas

proximidades.

Acabou o

espetáculo...
Vaticano, 27 (U. P.) - O

diário oficial da Santa-Sé
anunciou que o embaixador de
Vichi, sr. Léon Bérard, notifi
cou ao secretário do Estado do
Vaticano que considera termi
nada sua missão, visto que o

marechal Pétain não mais está
em condicões de exercer sua

qualidade de chefe do govêrno
francês.

Duelo de artilharia
Londres, 27 (U. P.) - Des

tróíeres aliados se empenha
ram em duelos de artilharia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

An» Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,ÔO
Trimestre c-s 20,00
�lês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior :
,

Cr$
c-s
Cr$

Ano
Semestre
Trimestre

80,00
4'5,00
25,00

Anúncios median1e contl'itto.

Os originais, mesmo não publi-
.

cados, não serão devolvidos.

A direção não se resp{}nsabiliza
pejos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Exposição
Nhandufi
Rio, 23 (A. N.) - Um acon- i

tecimento, por certo, da maior i

significacão artística constí-]
tuirá a'Exposição Nhanduti

i

que se inaugura hoje às 16 ho
ras no salão de festa do Copa
cabana Palace Hotel sob o pa-]
trocínío da embaixada do Para- ,

guai e do Instítuíto Brasil-Pa
raguai, de que é presidente o
interventor Ernãní Amaral
Peixoto. Esta é a primeira Ex-

.

posição Nhanduti que se leva a
efeito entre nós, sendo de espe
rar o maior ínterêsse dos nos-r
sos círculos sociais e artísticos:
por essa famosa arte dos para-
guaios. Nhanduti, cuja origem I'é explicada numa das mais be- :

las lendas guaranis, traduz"
perfeitamente a intuição artís-

'

tíca de uma raca e vale como
'trabalho da mais alta sensibi- t.
Iidade. Nhanduti é a penda de I
arte das bordadeiras do Para
guai, que continuam a tradi
ção dos guaranis, o povo ame
ricano que, como os incas no'
extremo oposto do continente,
deixou atestada nos. seus tra
balhos de arte as qualidades de
Inteligência de uma raça.

Embora trabalhando para as

torças armadas das Sações
Unidas. a General Electrlc
....mtinua a tudo fazer para
rornecer a aparelhagem in

dispensável ao bom funciona
mento das sub-estações dis
tribuidoras de energia etê
�.rica no Brasil.

Bastam algumas destas
gotas em cada narinaJ

-

r.;: Acalmam a irritação, des
prendem a mucosidade,

VICK reduzem a inflamaçãe,deUam V.S. ,espirar/ '

, VA�TRO·NOL

r
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Além do cirurgião que maneja firme o bísturí e dos enfermei
ros que o auxiliam, há mais alguém trabalhando para

salvar uma vida! Ninguém o vê, mas os serviços que presta
são inestimáveis.

Transformador é o seu nome. E graças a êsse aparelho da
General Electric, o cirurgião dispõe da luz necessária, trabalha
na temperatura amena proporcionada pelo ar condicionado e

conta com os serviços prestados por esterilizadores, bisturís
elétricos e cauterizadores.

E em cada dia que passa a corrente elétrica fornecida -pelos
transformadores permite que a medicina utilize novos proces
sos para combater muitas enfermidades. aumentando assim o

nosso nível de saúde e a nossa felicidade.
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GENERAL fJ ELECTRIC
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COMPANlDA "ALIANÇA DA BAIA"
Fadada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Mandará todo o arroz ao Papa
São Luiz, 25 (A. N.) - Ao terminar a solenidade da aber-

tura da exposição de arroz, promovida pelo .Departamento
Técnico da Associação Comercial, à qual esteve presente o ar

cebispo dom Carlos Carmelo, o senhor João Itaparí, presid��,
te da Associação, ofertou ao novo prelado de São Paulo, tod(!.�"
o arroz enviado ao certame. O arcebispo, agradecendo tão va-

'

Iíosa oferta, declarou que o iria presentear a Sua Santidade o-:

I
Papa Pio XII, para com o produt-o da venda do arroz mara

nhense socorrer as vítimas da guerra mundial. Esta louvável' I

'

decisão ecoou com simpatia no seio da sociedade.

caplta1 • r.e.en.. Cri
CIfr.. do 11 00 de lfÜl

RespoflII8bWdade. ...• .... •••. . , •.•.••• _ ..•••• erl •.900.•77..600.61j
ReceIta .•.. •..• •. _ . . •.•••...•••. > • • • • • • • • • • • • •• erl 70.681.CK8,20
Atl'YO ..•. .•.. '... . ....•....... , .....•.• _ erl 105.961.917.70
SlnlBtros pagO! DOII 1Ut!mo. 10 ILIlOI ., ••••• _ ••••• ' •• CrI 6••986.967,20
Responllllbilldadee ••.. .••. "'. "... • • • • . . • . • • . .• Cr$ 76.736••01-306,20
Beu de raiz (J)Il'éd101 e terreDaa) .....•..••...... _. Cri 23.742.651,••

DIRETORES: - Dr. Pam1Uo d'Ultra Freire d. CUTalbo, Dr. Franc1.&co
de SA e Anisio Massorra.

Agências e eub-egênc1U em todo o terrlt6r1o nacIonal. - Sucural no

UruguAI. Reguladorea de a't'arlu na. prlDclpa18 Cidade. da .Am6l1ca, Euro�
• Ã1Il"lca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n, 3.
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Salvo Dela
Penicilina
Ponta Delgada, 23 (U. P.)

Um médico operador portu
guês, atacado de septicemia,
por ter sido alcançado por um
jacto purulento quando opera
va um paciente, foi salvo da
morte graças à penicilina en

viada em avião pelas autorida
des sanitárias de Lisboa.

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médico do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor t co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - la andor,
Rio de Ianeiro. onde posso o

oferecer os seus préstimos.
Escrevo detalhadamente
nome,

í

dode, endereço e ezr

aalope selado para ares

posta.

Curso particular
de

Dact_lografia e Taquigrafia
PROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continuo a

lecionar, diàriamente, atendendo dos 8 às 12 e das
14 às J8 horas, em sua residência,

rua Saldanha Marinho, 26 A

1l.eae.1P.so

F'ARMACIA ESPERANÇA
. do Farmacêutico NILO LAUS

80'" e 1LIIUI:8b' _A 8 ... preferida
.,......._08•• .-r_cetr.. - Bom_padu - r........... -

ArUcOl Ce borracb&.

toar..'_ e tlSata olltel'Ybcla ao _......... ."oa.

Vendem-se o preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

do Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"LIRA TENIS CLUBE" SETEMBRO: DIA 2, SÁBADO� GRANDE SOIRÉE. DIA 6, QUARTA-FEIRA, CONCÊRTO DE CALt\·
DA ORQUESTRA SINFÔNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE� SHOWS E SURPRESAS.

Zíguegaguêando
Rio, 25 (A. N.) - No dia 7 de

setembro, realizar-se-á o prí
meiro desfile militar na avení-

. da Presidente Vargas. Na ma

nhã de hoje, grande tanque e

um "jeep" despertaram a aten- Decorre hoje O natalicio d a sra.

ção dos traseuntes, indo e vin- professora Zuleirna Goeldner.
do zinguezagueando.· Era um

_\ espetáculo inédito e empolgan- Festeja hoje o seu aniversário o

, te. Só mais tarde se soube tra-
sr. Henrique Ferrari Júnior .

tar-se de U1TI "test", que foi as- Hoje faz anos a gmtil srita. Ali
sistido pelo prefeito e (I minis- ce Cunha.

tro da Guerra. Aquele imenso Quem souber do enderêço da sra.

I' t
Foz anos hoje o sr .. Arlindo Oli· Pedrita Bittencourt Pi nhe rro ou da

tanque e aquele "jeep' es a- veira. menor Yn ro , que com ela veio. há
vam experimentando a paví- meses, do Rio poro esta capital, é

mentação, afim-de ver como a Comunhão: favor cornun íod- lo urgente à redc-

mesma poderá resistir ao 0:ran-, Realizou ontem a la. comunhão, ção do «Estado». E' questão de

dioso desfile de 7 de sete�,bro. na catedral metropolita.na: o me-

I grande interê�se, especialmente
__ .' .. __

. nor Manoel Bernardo, Hlhinh o do Ipara aquela Criança.
sr. Campolino Alves.

Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.s 1 para os saias pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n." 2 para os seios grandes, volumosos.

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A "...t. _ FIorlanopolis na. Far.macia. M�.rt.a,
Raulive;ra e da Fi> - Em Blumencru: Farmacia.
Sanita. e Odin - Em ltaiaí: Farmac;a Sant..
r.r••inha.

1·
__W�."__��"'..a......�

i \Tida Social I
- .
.....s.. . .

A l'í I Vl:<JHSA lUos

Racionamento
:'da carne

Conhece esta 1
Por ENEVÊ

Num grupo ond" se encon

trava o barão de Rotschild. um
viajante descrevia. com grande
entusiasmo. as belezas de urna

ilha dos mares do sul. E ter

minou sua narrativa com a

seguinte «piada»:
- - E o que achei de mais ex

traordinário. por lá, foi não ter
encontrado nem porcos nem

judeus!
Tomando o pião na unha. re

torquiu-Ihe o opulento ban-

queira:
.- Nem porcos nem judeus!

Se nós fôssemos lá juntos cc u

sariamos grande sensação!
*

� ..

Entre M�ães
•• Meu filho é ti'ío precoce, que

aos seis meses já ande.
-- Pois o meu é tão sabido.

que, com a mesma idade. pre
fere que o carreguem ...

..._,..�....��

Quem sabe o

enderêco!

Repetlrlados .H.EMORROIOES. argentinos
Lisboa, 25 (U. P.) Cêrca : �I." I •E..Rio. 25 (A. N.) - Informou de 260 cidadãos argentinos, t,."e .�peC"lfl1

um vespertino carioca que o
que se encontravam em situa- l4/ivi", lei dÔ'les

racionamento de carne, no Rio, ção precária na Espanha e fo- e euü« 4Scomeçará no dia 1 de setem- ram mandados repatriar às
?ro. Será aprov�itado, par: .

a
expensas do govêrno argentí- iHfecfiltSImportante medida, o mecams-
no, chegaram quinta-feira a

mo do racionamento do açu- esta capital, em dois comboios,
, caro procedentes de Madri e Vigo,

sendo recebidos pelo cônsul ge
ral argentino e pessoal do con

sulado, que lhes prestaram to
do .auxílío necessário. Os re

patriados foram embarcados
imediatamente a bordo do na

vio "Rio Jacsa" fundeado no

Tejo onde permanecerão até a

data de sua partida para Bue
nos Aires.

Atacam os MAN ZAN
holandeses PARA HEMORROID4$
Nova Iorque, 26 (SIR) Um produto De Wlu

Informam de Londres que os
_nu-----u u -, Em Marselha ��':t�e;:::r!n��o�h����:hO�o�:n����ar�e��t;��i!= IÊ-üiorToülôn"�h"! L?ndres,27 (U. P.) - Em R�o, 26 (A. N.) � O Tríbu-"Comenda do

ram, juntamente com outros I L _ _

Marse�ha, as tropas f�a�cesas nal de Segurança Nacional
Mé_rito Milit�a, aparelhos da Segunda Fôrça ondr�s, 27 (U. �) Belo Iconsollda�am suas posiçoes e condenou o comerciante Osval-
Sao Paulo, 2;) (A. N.)

. Aérea Tática aliada do ata-
naves allàd�s e avíoes �nglo- a�ac�� �lólentam�ente um. bol- do Carneiro de São Paulo a

Acompanhado do m��or Rip�ll- que efetuado contra �s pátios no��e
-

amenca�os contll1��.m �ao m��mg� em torno da Igr�- seis meses de prisão pos ter
to, chefe ?a Casa.MIlltar da in ..

ferroviários de Igonville, ao ap an_?o as t�opas de te Ia, ja ,?e Notre pam� de la Ga�- empregado, em companhia de
• t�rventona, s�g':llU para a ca- sul de Ruão, na França. A rea- e� .a�ao contia alguns po_ntos de , �um esforço fmal para 11-

um amigo, frase considerada
pital da República o sr. Fel:- cão anti-aérea germânica foi fOltlflcad?s de Toul_on, amda �ertal . completam:nte a se- injuriosa, referindo-se à cerí-
nan�o �osta. Du�·ante. sua pel- intensa e feroz.

em poder dos alemaes . gunda CIdade da França. mônia da entrega das bandei-
rnanencia ,no RlO, o ínterven- .. - .. - .... - .... - - - ....... - • - - - - - - - ras as fôrças expedicionárías.
��l�'�����i:O c����,aq� ��� AsiãssTõâíiÕi·h_ororn• CARTAZES DO DIA brasil._ei_ra_s_. _

foi conferida. quatro artistas

� HEMORROIDAS
E VARI�ES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Ap6s longos estudos foi descoberto um

remédio de componentes vegetais. que
permite fazer um tratamento, com ótimos
resultados. das hemorroidas e varizes.
HEMO_VIRTUS é o nome desse remé
dia, que para hemorroidas internas. 4!.

VARIZES deve ser tomado na dose de
3 colheres de chá por dia. Para as he
morroidas externas, usa-se o H E MO ...

VI R TU 5, pomada. Comece hoje mesmo

e leia com atenção o tratamento na bula.
Não o encontrando em sua farmácia, peça
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874

(u::r.:t-OITO.SETE-QUATRO) S. PAULO

HEMO-YIRTUS

,Ouro para Dentistas

I
,22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. c-s 31,00

Nova Iorque, 26 (S. I. R.) -
Segundo despacho de Londres,
o jornal clandestino holandês
"Vrij Nederland", salienta que
o fuzilamento de 4 artistas ho

landeses, executados pelos ale
mães no mês de julho passado,
vem evidenciar o verdadeiro
caráter desta guerra, ou seja
o de uma luta para salvar a

cultura européa. O mesmo jor
nal acrescenta que aqueles ar-

D tistas haviam ajudado o 1110-
esordens na vímento subversivo, talsitícan-Rumânia do selos e documentos alemães
Londres, 25 (U. P.) - Se- que deveriam ser utilizados

gundo a DNB, irromperam de- pelos patriotas.
Sordens em toda a Rumânia. .......- - - .......

_

......-w-"'o ...... ...,._-_.._..._..........

Um grupo do que a agência Portar ISS de
alemã qualifica de "patriotas promo(ão

�n.aCionaiS"
organizou um mo- Rio, 23 (A. N.) - O presi

lment? contra o rei e dírigíu d�:lt.e do In_stituto dos
.

Comer
rn apelo ao povo e ao exerci- ciarros assinou portaria, pro
a rumenos, para que contí- movendo todos os funcionários
uem a luta contra os russos e, dos quadros permanentes em

. 'la liberdade. I todo o Brasil. !
1I1Il"'-'"

Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO
MASETT!

RUA SEMINARIO, 131 - 135
RUA MARCONI. 44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata, alivia

'Nü·.....""'_
as dõres e os pruridos;
acalma e evita as cornpll-

/ cações infecciosas das ui,
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

II:

Acabou-se 1. ••
Rio, 27 (A. N.) - A pemci

lina vinda dos Estados Unidos

para o Rio acabou. Não há
mais nem uma gôta. Esgotou
se rapida;mente. Espera-se, en

tretanto, que, de. um momento
para outro, chegue nova re

messa do produto.
-----------------

A's 7.30 horas
Ultima Exibição da melhor comédia de todos os tempos com

Budd Abott, Leu Costello e Irmãs Andrews:

Segure o fantasma
COMPLEMENTO NACIONAL fNatural)

TUDO VAI BEM (Des. Colorido)
FOX AIRPLAN NEWS (]ornl'Jl)

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. • Irnp. 10 anos».

Perto de Lião
Londres, 27 (U. P.) - Não

há uma só palavra sôbre a

marcha das fôrças norte-ame
ricanas que ocuparam Greno
ble na quinta-feira última. To
davia, um diário romano indi
cou que elas se 'encontram nas

I proximidades de Lião.

... :.:.:.;.:.;.:.:.:.;.:.:.:-;.:.;.:.;.;.: _
',' "'.'-�'

..,..�==..".:=:".�.:.:.;.:.: =...cc="=.:,, ..

�--.
Em larguras de

50, 60, 10, 80. 90 E 100 CENTíMETROS
POR 200 E 250 CENTíMETROS DE COMPRIMENTO

2a.feira HOJE

TEATRO A. DE CARVALHO
s:« 8,30 horas:

l l a Récita da Companhia de' Comédias

Iracema de Alencar
com a peça em 3 átos de A. J. Gomes:

Os direitos sao iguais
Uma torrente de riso

Preços: Cadeiras Numeradas Cr$ 6.00, Balcões não numera

dos 5,00, Camarotes 30,00 e Gerais 2,ÔO,

CINE «IMPERIAL»)

HOJE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Laudelino Gaspar Branco,
Juiz de Paz em exercício no

cargo de Juiz de Direito da Co
znarca de Tijucas, na Iórmada i
lei etc etc.
Faz saber aos que o presen

te edital de praça com o pra-
20 de vinte (20) dias, virem ou

dele conhecimento tiverem

<que, a requerimento da inven

tariante, o Oficial de Justiça
dêste Juízo, ou quem suas ve-

zes fizer, trará a público pre-
gão de venda e arrematação, a
quem mais dér e maior lanço
<oferecer sôbre o preço da ava-

liação, no dia 26 de setembro -

-em frente ao edifício da Pre-
feitura Municipal, desta Cida-

de, as dez horas da manhã o

imóvel abaixo declarado, per
-tencente ao espólio de Francis: [Idos a

co Antônio Waltricki, a saber:
_ Lote n. 3: vinte e nove me-

'1.1'05 e setenta centimetros de

terras de frentes com dois mil
e duzentos ditos de fundos,
frentes no rio Tíjucas e fun

-dos com Francisco Girolla, ex
trema a Sul com Pedro Antô-

.níc Cambeta e a Norte com PLANO
'Bernardina Cambeta, sito em

Major com a área de 65.340
metros quadrados no valor de

duzentos cruzeiros (CR$ ....

'200,00). E, para que chegue a

noticia ao conhecimento de to- .

dos mandou expedir o presen-
te �dital que será afixado no

lugar do costume e repro�uz�- Na Empresado na Imprensa de Flonano-

'polis, na fórma da lei. Dad� e

passado nesta Cida�e de T1lu
cas aos 18 dias do mes de Agos
to do ano de mil novecentos e

quarenta e quatro. Eu, .R9dol. \pho Luiz Büchele, escnvao, o

datilografei e subscreví. (ass.)
Laudelino Gaspar Branco, Se-

10s afinal. Está conforme o' ori

ginal que dou fé de ter afixa

do, hoje no lugar de costume.

>O escrivão.
Rodolfo Luiz Büchele

4
..

A Checoeslováquia e '

-os bombardeios
aliados
Londres, 26 (SIT) - Duran

te o recente "raid" da aviação
americana a Bratislava, capi
tal da Eslováquia, ficou com

pletamente destruida a retina
ia "Apolo", e gravemente da
nificado o porto da cidade, o

museu e muitos edifícios pú
blicos. Além de Bratislava, to
ram ultimamente bombardeá
das as seguintes cidades ela

-Checoslováquia: Most, onde os

.alemães instalaram uma das
suas maiores fábricas de óleo
.síntétíco: Pilsen, onde foram
outra vez bombardeadas as

instalacões da fábrica Skoda;
<€ Pardubíce, onde foram al a '

cados os depósitos da refinaria
"Fanto".

.7UIZO DE DIREITO DA CO
MARCA DE TIJUCAS

:Edital de praça com o prazo
de vinte dias

Ameacados OS,

coqueirais
Maceió, 25 - Nova e pertgo

:sa doença está ameaçando se

riamente os coqueirais nordes

tinos, especialmente aqueles
situados em Alagoas, As pri
meiras informações a respeito
l>ezam que êsse mal, que' foi
denominado de "anel' verme·
lho", está sendo causado pelo
besouro do palmito "ryncho·
:phorus palmarum".

o DASP foi contra
Rio, 25 (E.) - o DASP, so

licitado a pronunciar-se sôbre
ge deve ou não ser contado,
-para efeito de aposentadoria, o
tempo durante o qual um fun

cionário permaneceu fora do

serviço público, manifestou-se
contràriamente ao atendimen�
to.

o eSTADO- Segunda-feira 28 ele Agosto ele t�44
ME ..m._V=-I" 'i 'b-I' • I '''- .... f\l....�"...,.Ja SWA [ ' ...m.... � lltlli .LU --�

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Caria Palente
I n, 92

Matriz S. Paulo / Fone: 2·4550 Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora ..

Rua Libero Badaró 103-107 Filrais em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio redlil�do pm 25 de Agosto de 1944
l: Número Sorteado 0.274 2 Número Sorteado 4,866

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundjal 1'8" _. "C" -- "O" 60274 pjano Universal "H'� 866214

Mundial cc 8» Mundial1 Mundia1 «C)� I
I I

11' Pr emio 60274 V}llor rrs 25000,00 ! t Prvmlo 60274 Vlilor c-s 20.000 OH
:,::' Preml» 70274 Valer Cr$ ;4.000,00 12' Premio 70274 Va lo r {_ r$ 10.0011,00

I
s- Prerni« 80274 Valor Cr$ 8.000,00 I s Premio 80274 Valor r-s ;1.0(')0,00
4' Premio 90274 Valor c-s 5.0Üu,OO 14' Premio 90274 VHlor Cr$ :1.000,00

15'
Premio 0274 Valor c-s :3.000,00 : 5' Premío 0274 Vülor o-s 2.000,00

Os ntulos com os I Os títulos com os

O f'! títulos com os

14 ílnaes 274 V8Ior Cr$ 1.5(0,00 14 Iinaes 274 Valor CI'$ 500,00
4 ttnaes 2H Valor Cr$ 9.000,00

I Os títulos com (I� ,
O títulos Com os

O ltul 13 YinaiR 74 Valúr Cr$ !OO,OO ,:3 Iinaes 74 Valor Cr$ 50,00
8 tI UIOS com os OR títulos com 08 i Os títulos com os

3 Iinaes 74 Vt1lor Cl $ 20000 I I V'

I
2 Iinaes 4. Valor

.

f'r$ 20.00 1 2 Iínaes 4. alor ,e -s 10.tO
Os títulos com os

. Os tltUIOR com o Iinal do I
Os títulos com o flOul do

rínaes 4 Valor Cr$ 40,00 !!' Preml« 3 ficam isentos do pRga· !' Premi"1 3 fiC8I!1 isentos d.o pagamen-
" meato da mensaltdade seguinte

I
to da mensaltdene segtunte.

Os títulos com (I final do Os títulos com o final do Os tttulos com (l final do
I' premie 3 fictlm isentos de pagamento l' 2' Premio 6 ficam isentos do paga-12' Premie) 6 ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguíute. imento da mensalidade seguinte. menta da rueusaüdade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

r Premiei 60274 V8101' Cr$
2' Premio 70274 Vi1.lor 'Cr$
3. Premi" 80274 Valur c-s
4' Premio 90274 V alo r Cr$
5° Premiu 0274 Valor eis

30000,(0
:W.OOooO
30.U! O Ou
:-lO.üOO,OO
3.J.AOO,OC

«

t: Premio 866274 Valor ('r$ 100.000 na
2' ( 966274 c Cr$ 25.00fI;Oo
3' « 066274 c: Cr$ 20.000,00
4' c 166274 c C ...$ 15.000.00
5' .• 266274 c Cr$ 10.000,00
us títulos com 08 4 Ilaaes 6274 fi Crs �OO,OO
Os títulos com os a Imaes 274 c Crs õO,OO
08 tnulos com 08 2 ttnaes 74 � Cr$ W,OO

Os títulos com o final do r: nremío 4 ficam tsentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 6 ficam isentos de pagamento da prlm-eü6 mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para llies fazer li entrega imediata dos

que fizeram [ús neste sorteio, Procurem o n0880 Agente Local.
VISTO

Il rino Meirelfes
(Ftseal dn Governo)

O PBOXIMO SORTEIO .REALIZA-SE .NO JlJA 25 DE SEIIMBBO DE 19L.t1t as 15 boras. na.sÍJiJ ucial

D,istribuição dos prêmio! da Empresa Construtora Universal nos seu .•

i-nlupe'ràvei! planos de 50rteios mensai \
MUNDIAL •B. MeDSlIlldade Cr$ 20,00 Dlstríbue por mge 11.115 -- prêmios DO total de Cr$ 5011.11' 0,00 com o prêmto maior de Cr$ 30.000,00

• "C" " .. 10,01)·- " "21,1l5 --" "" 300.nOOOG" ." " 25.000,00
""D".. ,. 500·- " 21.) 15 -- .... 160.(){J0 00" N ft .. 20.000,00

Universal "H" .. 500 -

.. �1:,105 -- "UI50;000,Oil .. u mO.')OIl,O&

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seJa o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por Inês
Construtora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. lncontestevel

y
(

pre-

Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente

II

Absoluta lisura

L ACTIFER O
Móveis

(omprar, vender ou alugar

Lactífero Ideal das Mães. Estimula e regulariza
a secreção lácteo, produzindo leite abundante,
sadío, nutritivo e assimilável, tornando El criança
robusta e belo, enquanto o organismo materno só na

se revigora e rejuvenesce.
sua farmácia I ou ex. Postal, 1861.

SÃO PAULO.

• a SERVIDORAEm
Linhos, tropicais e casemi

ras de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Couso Mafra, 8-A.

r a maior organização no
•

qênero ne.ta cQpitaI)
---_.�._---.--

--

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.Agradecimento
Amâncio José Perei-ra, por

êste meio, vem trazer a público
a sua profunda gratidão ao dis
tinto clínico sr. dI', Paulo Fon.,

tes, não somente pela alta com

petência com que o tratou e lhe
restituiu a saúde seriamente
abalada, mas também pelo ca

rinho e desvêlo empregados
nesse melindroso tratamento.

Campanha cO ..."tra os deshoneslos Agradeço, outrossim, às irmãs
.. I. enfermeiras do Hospital de Ca-

s. PArLO, 2:> CE.) - A }Jolícia continua lUl sua imp]acá- ric1ade, onde estive internado,
yel camlJan}la contra. os neg'oeialltÜ's inh'ntores (las tnlJelas dos e as quais foram extremal11en

g'ênel'os de primeira necessidade. Ontem foram (letidas deze· te dedicadas em todo o tempo
llns de pessoas que, contrariaml\) as inst!'uções da secretaria elo meu tratamento,
dn Seg'llrl:lnça: Púhli(�a, burlavam a vig'ilâllcin (los ag'entes en· Fpolis, 19 de agôsto de 1944.

cal'l'eg'ados da fiscalização. Amâncio José Pereira

Aceitanl08 r<,prcsC>llla�Õ(l8 etn geral, espc- 0" órgioa da Estatística MilitaI!
têm apôio legal, quando 'nUm••
o produtor e o vendedor a mOltra.
" que possuem em N.a ..tabe Ieeto.

.e!lIto•. (D.•. M.).

cialmell(.e de nu'iquina"" ferranlentas, etc.

GASOSIL r.TDA.
R. AUGUSTA. 67- FONE 4-0986 - S,PAULO

Prefira uma parte de sell

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um poucft
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto n�

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidad�

do Hospital de Cal'idade).

, � ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SRS. COLECIONADORES DE SELOS
--e--

ESTARÃO à venda, a partir do próximo mês, os ].0 e 2.° tô-
mos, referentes JO BRASIL, MÉXICO e PANAMÁ, do mais

perfeito e original album fibréli,co até hoje organizado cm todo
o mundo - o ALBUM FILATELICO E BIOGRAFICO UNI
VERSAL. Trata-se de um grande trabalho em apresentação e

"�,prcssão, medindo 32 x 23, capa dos tômos em três cores c

texto cm papel especial, o qual destina-se a reunir em ródos
os Seus tôrnos, rôdos os sêlos existentes no mundo, num total de
quasi dois mil exemplares diferentes com efígies de homens e mu

[hcres célebres que foram homenageados pelos seus países, atra
vés das emissões de sêlos postais, Esta obra que poderd ser dis
tinguida corno uma COLEÇAO ESPECIALIZADA, está dispos
ta de módo que o colecionador coloque os sêlos pela ordem
de suas emissões, cujo espaço, .19· natural, já vem reservado Da

ra cada um, inclusive um histórico sintetizado e perfeito 'd.t
V_lda .dc:personagern que _ilustra o respectivo sêlo, O ALBUM
HLAnuco E BIOGRAFICO UNIVERSAL, além de vir.en
rrquccer sobremaneira a nOSS,l filatelia, oferece uma excelente
oportunidade aos 51'S. colecionadores, adultos ou rapazes, para
adquirir um valioso conhecimento da história dos grandes ho
mem, a par do, próprio valor material que a coleção FILATÉ
LlCA-BIOGRAPICA virá a possuir quando inteiramente com

p}eta a série de rômos e apostos em seus respectivos lugares os

sêlos referentes.
e

façam seu.$' pedidos ·ou peçam informações deto'hada:. a

ILBUM FILITÉLlCO BIOGRÁFIGO UNIVERSal
Rua Libero Badaró, 595· 3.0 andar - Sala 318 - São Pauto

e

Preço de cada t.ômo: Cr.$20,00 - para remessa sob
registro.

Preço para assinatura: Cr.$550,00 - para entrega
mensal sob registro dos 32 tômos diferentes.

e
NOTA: Em cada mês seró posto à venda um ou mais países diferentes

retinidos am um só tõmo. Com o últlmo tômo os ossfnontês ou

O! avulso,. (quando tenham adqUirido tôdos os tõmos) recebe'
roo gratuitamente uma capo em couro, com chove e p6rfuro.
dor, especfoJmente confeccionada, pronta paro o classificação e

colocação de fôdos os poise! em um só volume.
OS AVULSOS RECEBERÃO TAMB�M REGULARMENTE OS SEUS TOMOS
TÃO LOGO SEJA-NOS ENVIADA MENSALMENTE A IMPORTANCIA

DOS MESMOS.

*-------------------------------------*
U.J.B.

.(ampeonato inter-(olegial "players", que domingo proxi-
A novel e vitoriosa Federa- mo na praça de esportes da

. ção Atlética Catarinense de F. C. D., darão os seus primei
Estudantes, fará realizar no Iras ensaios, São êles: Adolfi

próximo dia 4 vindouro o seu nho, Vadico, Fateco, Diaman
primeiro campeonato inter- tino, Tiago, Schramm, Emílio,

. 'colegial, com a realização de Jalmo, Chocolate, Procópio, Fe
provas que terão a camparên- lipinho, Teixeirinha, Nizeta,
cia de todos os estabelecímen- Tião, Saulsinho, Bráulio e Ga
tos estudantis da cidade, por tinha.�( intermédio' de suas turmas Por que motivo a F. C, D.,
-atlétãcas. não requisitou os jogadores

Graças a iniativa de moços Yéyé � �hônhÔ? _

da envergadura de Antenal' Ta- Yeye, e um bom zagueiro e

'vares, Pedro Ivo Mira Gomes, se Fateco e Diamantino foram
Saul Oliveira, e tantos outros, chamados, achamos que o I
Santa Catarina desperta para "player" colored também po-,.as lides esportivas, no vigor dos deria ser, e neste ponto Yéyé,
musculos de seus filhos. apesar de destreinado, como os

.

.

Felízemente, ainda existe em

I
outros .dois, ainda supera-os

a nossa Florianópolis, quem em muito.
trabalhe pelo soerguimento do Adolfinho, é incontestável

esporte.
.

Imente o goleiro número um

Obediência, disciplina e aca- do Estado, entretanto, Vadico
tamento às ordens de seus di- reune boas qualidades.
.rigentes, deve ser o apanágio I Procópio, apesar de não ser

de todo o estudante esportívo.: o "pivot" de anos atrás, ainda
Basquete, volei futebol te- continúa sendo o lider da difí

riis e o';1tras modalidades dspor- cil posiyão, e não temos quem Irtívas, e o que o nossos olhos o substitua a altura.

::presenciarão no campeonato Chocolate, r e une ótimas

inter-colegial promovido pela "performances" para ao lado
vitoriosa F. A, C. E. de Nunes, formar um duo se-

i guro e eficiente.
O NOSSO SELECIONADO ! Jalmo, bem poderia ficar na
Estamos às vésperas da rea- "cêrca", pois no último cam- ----_------------------=:..:.:::.:.:..::.::.;::_

Jização de mais ·um campeona- peonato foi o "enterro" do qua- Para nao tirar os moços o

lU-jto brasi�eiro de futebol. I dro e ainda, continua sem elas- gar dos vel�os baluartes do es-

Arregimentam-se os nossos .se e sem tecnica. porte. catarme�se?
"craks", que são uns dois ou Felipinho e Nizeta, deveriam Outra questão é a seguinte:
três. também, fazer companhia a Que!ll será o técnico?
Provàvelmerite, os nossos ad- Jalmo, isto é, na "cêrca". Citamos para tal encargo os

versários, serão os paranàen- Saulsinho, o "mignon" pon- nomes de Carlos de Campos
ses, e um dos jogos será realí- teiro catarínense, é o senhor Ramos (Leleco), presentemen
zado em a nossa capital. :'absoluto de sua posição, e como te em Blumenau, dr. César

Se de fato os nossos leais ad- Procópio, não há quem o su- Seara e Antônio Salum.

versários forem os filhos da bstitua. O que é preciso, é que os que
terra das araucárias,.que são, Bráulio, poderia ser muito in�egrarão o nosso selecionado,
sem medo nem receio de er- bom "center-forward", mas saibam arcar com as responsa
rar, melhores em técnica e tem medo da bola e não vai no bilidades de uma representação
classe do que os nossos rapa- fogo, contudo foi bem escolhi- digna, são os ardentes votos

. zes, superando-os em tudo, do, mas, na nossa opinião d.e todos os desportistas cata-

muito teremos que fazer e em- Nhônhô, o supera, rinenses.

pregar, para chegar a um bom Quanto a Tião, Teixeirinha,
'têrmo. Schramm, Tiago, Emílio, e Ga- Suspenso o campeonato

Santa Catarina, já não pos- tinha, vamos a ver, do que sao de amadores
sue elementos para integrar capazes. O sr. presidente da F. C. D.,
uma seleção, apesar de termos Naldir, o valoroso zagueiro determinou sine-die o prosse
disseminados no nosso "h inter- do "azurra" amador, bem po- guimento do campeonato de

land", verdadeiros esportistas, deria ser chamado a intervir, amadores, tendo em vista a

que no entretanto, são relega- pois atualmente êle é o "tal". realização do campeonato na

dos ao ostracismo. Outro "player" é Galego, que cíonal de futebol, e para me

A nossa entidade máxima já nem siquer, foi convocado pa- lhor "aprontar" os nossos de-
r e qui s i to u os seguintes ra o "apronto". Porque razão? � fensores.

••. para os (uidados com o carburador,
o sistema de alimentacão e o filtro de ar

,

SE deseja que seu carro, caminhão ou ônibus, dure até
que haja novos, não descuide do carburador, do sis

tema de alimentação e do filtro de ar, seguindo estas regras:
e �<!!!te�:_(L c�!burd�or_�e,!!prc bem regu{ado:_
e !-X'!!'-'!..�t_t_'.__!:o_"!1 [requencia O sistema cfe alimentação•

• �,!:.-pecion!!�_!J_ji!�Co_!l_!_!:� em cada__3_:f.�o quil�ej!_os.
U Revendedor Esso o auxiliará a prolongar a vida de

seu carro, fornecendo-lhe Essolube,
o "ás" dos lubrificantes, ou uma

completa e científica Lubrificação
Esso Verificada, e muitos outros

produtos e serviços.

II

,'li
I

•

I
I
I
I
I

�{cc

STANDARD OIL COMPANY OF BIAZIL

.......--fJ'"�u_ç_�_...J0 Reporter Esso} diariamente, pefas estações: Nocional, do Rio;
Record, de São Paulo; Inconfidencio de M. Gerais, Selo Horizonta;
forrou_pilha, de Porto Alegr.; e Radi? Clube de Pernambuco, de Reeif•.

•

Quer
Terreno para censnuçêe

Procura-se, com urgência, um lote para construção
nas imediações da linha circular, Pagamento à vi.ta.

Informações à ruo Tiradentes 14 (sobr.)

vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

aLFAIATARIA
MELLO

por-

e escolha o seu .figurino.
Rua Nunes Machado. 11 - A

GRATIS! peça este (iv'Go1

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

e:,
'I
.. ,

�,

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi0mas
tugu�s, espa
nhel , franc�.,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemático, Física. Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpinbnia,
Desenho, SaneClmento, Metalul'9ia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionários, etc, etc.

o PRECEITO DO DIA
Quase metade das doençqs do

coração e dos vasos é causada pela
sífilis. A aortite (inflamação da
aorta) e a insuficiência aórtica
quase sempre são consequência
dessa doença; e 011 dilatações das
artérias, no sua quase totalidade,
são de origem sifilítica, SNES.

EIME lill til/zelO EH stlO$ PAlIA o PORTE POSTIiI:

UZlNAS CH1t1lCAS BRASILEIRAS LTOA
c;.pOSlAI.'H' oIA80TlCAQJl>L EF·$.'Aw.G

,.....__- .....-.-.-.-..--"0
• .,.,.-.-.-.-.........- .......__...-.6

A Estatística Milh:ar, destinada a

facilitar a preparação rápida. e tio
das da Nação, exige que todos o.

perfeita quanto passiveI, do .par.
Ihamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem eoaperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar eG.·

(I'. o Bra.:tI era cu"rra. (D. E. M.)c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estão seu aniquila os pelos ru sos (

MOSCOU, 27 (U. P.) .-. DOZE DIVISõES ALEMÃS, OU SEJAM TALVEZ UN.� 120 l\UL HOMENS, FORAM ULTRAPASSA
DAS PELAS FÔRÇAS RUSSAS NA BESSARABIA, E ESTAO CERCADAS NUMA PEQUENA ÁREA A SUDOESTE DE KISHI
NEV. CINCO DESSAS DIVISõES� COM TANQUES E CANHõES AUTOMOTORES, EFETUARAM UMA TENTATIVA DESES
PERADA DE ROMPER o CÊRCO E ATINGIU o RIO� MAS FORAM REPELIDAS (:OM ENORMES BAIXAS. PRISIONEIROS
ALEMÃES REFEREM QUE A SITUAÇÃO DAS SUAS FôRÇAS É FRANCAMENTE HESESPERADORA, ESTANDO QUASl ES�
GOTADAS AS MUNIÇõES E NÃO HAVENOO MEDICAMENTOS PARA TRft.TAR DOS FERIDOS. MAS, COMO, APESAR DIS-

SO, SE RECUSAM A CAPITULAR, ESTÃO SENDO INEXORAVELMENTE ANIQUILADA.S PELOS RUSSOS.

conceito Para o Estado
do Rio

RIO, 27 (U. P,) - ° almirante Guilhem recebeu do Almi- R' 27 (A N) O
.

t
• 'A 10, "

- ln er-
rante Ingram expressrva carta, na qual o comandante da força ventor Amaral Peixoto acaba de-
aliada 00_ Atl,ântico Sul tralns�l1!t� a sua �xci�, ° alto conceit,o

\

assinar importante decreto
em que sao tidos os nossos oficiais e rnarínheíros pelas autori- lei estabelecendo no capital

-�-"._!..""'-"'''.'''''.••«'•••••••••••-=�''i:i::='':-:- dades navais em Washington, linicial da Companhia de Ex-
,('l-UXA In: ESIUOL_\.S �\.OS

O
••

......,. _.- [pansão Econômica Fluminense
l�J)WENrrES nE FLORIA· santo do dral Reg",·stro de dl·plomas e matrl' flulas l'ls,

A. cuja constituição está o

YóPOLIS I U I govêrno estadual autorizado a

Em reu���l�U��C��'etoria da
St. A90stin

...haO'lgBrieSJ?aO e Doutor�, çãc. 1:,�a<:t����� d�d��f����,?:tj�'�Sdi,;};j����i�\�', f.�'�?�;ci�Sesgr!��s, g"€�,�fn�e (i�e ����da� I fIo���f;�d��me ��efi�:�idp���:
\,;' �lU;:!Lql!21' aS'.")U�l:O ,referente a-o EilSJ,nO f] sr a li z<:.:<l o e Iivre. - '-'

Caixa de Esmolas, .real izada no

�
., J3. ..:.. l'reVE'll,.lll,;S aos Contarlot-es ÜI.I':ll·ci3-LJY'ó·cs, Atuários e demais

I· ICipalmente
facilitar o escoa-

dia 22 do corrente, após detí- Nasceu êste ornamento da ,;iplOll1ali'JS em ('0.1116, cio, que parlem l'egb'tl'al" seus dipl,01112S na Dlvisào de mento da produção fluminen-
uI' T t

Erism o Coruerc ía l, nos termos do Parec-er 2:J7 do Co-nselho }\lat'iCllllaJ de EcllJ-

Idamente examinado o resulta- greJa elU agas, e, perto de cação. ou noss+m. chumamos a atenç-ão d,aql,eles que já têm os seus di- se, estabelecendo, ao mesmo
Hipona ("fl'l'ca) no ano

')�41
p.ornas tegist.ratlos, af irn ele pil'ovJden("alenl papa apost ila do n. ele ord eun I

do colhido, até agora, na Cam- ,

.

..� ,
. uD,

nC3 ref'erloos I egl,slt,1 cs, sem o qu e não poilem exerce, suas uroí íssóes. Bl'

-1'\
tempo, maiores vantagens pa-

- , Seu pai, pagão até pouco an- REAl' U'\'liVE:llSITÁRlO, Av Almiruor o Barroso n 11, 1° andar, CalXB 1."0,- d t ficarâpariha de conüjbuiçoeH e verr-
t d lal :i 832, RlO de J'anell o Dneção de W'ald:v'" gllgên'lo. de Menezes, In,[01111"-- r.a OS pro u ores,

_
que l?araO'

ficado que não foi atingida a
es e morrer, era alto tuncio- ções, sem l'O,mpl"OOlli;s"" mesmo ele processos em andume.n.to. O oxico ES- livres de exploraçao dos inter-

d nário e encaminhou muito mal CRJ'TóRlO ESPrcC>TAL1ZADO EM ASSUNTOS Dll;; ENSINO, 'Imedl'a'rI'os gananciosos. O capí-importância, nem .mesmo ' a I
.' " seu filho, Mas, a mãe, sta. Mô- _ tal será de dez milhões de cru-terça parte necess:p'm, a SQCO}-

d' t o nica, fazia tudo para salvá-lo, zeíros, sendo seis milhôes emTer os in igen es para que na "

I€smolem nas vias públicas, fi-
Por enquanto, porém, parecia

O l dl- SI G II tI· 1
R, acões ordinárias e 4 milhões

cou deliberado o seguinte:
tudo em vão. Agostinho entre- 'r' au e IDO o on a o I lem ações preferenciais, O go-
gou-se aos vícios e,

martil'iza-I
•

,

vêrno do Estado subscreverá 51° - prorrogar o prazo es-

Itabelecido na Circular dístrí- d?� pelas acusações de sua_ cons- ADVOGA,.;O J milhões e 994 mil cruzeiros do

buida, para 1° de Outubro; cle,ncla, Pdrocu:dou a sOhluça? dos
II c a pi t a I representado pelas

,

2° - não se proceder à co- emg::nas, a VI E� nta eresia d,o Rua Joa-o PI8'lto, 1,8 .... (sobrado), {'ala 1. I ações ordinárias,
-

b d lídades dos manrq uersmo. n retanto, ti- li II
ranca as mensa} ,

;:':�:n��f��b�;��:�;fJfs �;;I �fE ��! ���E!r:�:�Ú:����hs�ms rSnr Ôentista'����:������i:'�i:�ii= P;:�i�� ��;����!!,Ui;i�i�":'lti:��'�:; s. pa��o, (C, E. C.) � A ne-Ires e crianças na igreja loca�� F'ço :u,lqu« sistema d:
a atender as mínimas riecessi-

visita de cortesia ao célebre cessidade de obrigar a popula- .atearam fogo ao templo! Os Dentaduras, f:'0ntes em

dades dos indigentes, o que se-
bispo ela cidade, st" Ambrósio. ção européia a prestar cega :homens da cidade foram assas- ouro ou Palacr il , conserto

Tá verificado em reunião a rea- A I

I
d t d 2 h'Os sermões dêste fizeram im- ob,ediencia aos chefes n.a.zistlls sinado a tI.·ros pelos nazistas, en a uras em, ocas

11'zal'-se no próximo mês de Se- d b'� S� v'ço "d epressão profunda na mente de afIm e o ter a moblllzaçao e esquarteJados pelas ruas da apenas. d I rapl °

tembro; Agostinho, Já antes tinha-se total do poderio da Europa na cidade! Êsses são os monumen- garantido, Preços módicos.
3° - apelar, mais uma vez,

separado da seita dos mani- luta contra as fôrças da liber- tos da Nova Ordem Nazista, Chamado por obséquio
para. os que receberam a Cir-

quêus, Agora, com 33 anos de dade e da democracia, "obri- que os alemães estão fazendo para Constantino Serra tine
cuIa]', no sentido de endereçar idade fez-se batizar. VOltOIl. gou" os alemães a desenca- perpetuas para que testemu- Rua Duarte Schu tel, g_
a sua adesão a qualquer um

então, para a pátria, tenrto o dearem de vez em quando as nhem ao mundo de amanhã
dos sinatários da mesma, bem 1 d" d'

- ,.

d bdesgosto de perder, durante a suas c 1ama as expe lçoes pu- todos os seus princlplOs e ar- ........._...._......õi'
como a tôdas as pessoas que viagem, sua mãe pela morte, nitivas", contra cidades nas barismo e de violência. Natural
não a tenh'a recebido e quei- Em Ripona levava uma vida quais o fragor da metralha e a mente, êsses episódios, que as
ram concorrer com o seu auxí-

mon4stica, quando foi ordena- opressão sangTenta no nazis- sinalam a passagem pelo mun
ho pecuniário, de a remeterem

do sacerdote e, pouco depois, mo nã.o ha,viam podido esma- do de uma, n_ova horda de vân
também, dando o nome, impor- eleito bispo daquela cidade, gar o IdealIsmo de um povo dalos, servuao para que no
tância da contribuição e lugar Agora, começou o período mais subjugado. Notícias divul&'a� após guerra os tribun�is bri
onde eleva ser cobrada, apêlo glorioso de sua 'vida, As lutas das em Londres pelo Comlte 'tânicos e aliados avalIam o

que fica feito por êste intermé-
contra as heresias obrio'avalll- da França Livre, descrevem a castigo qU!e se deverá impôr �....,�_�_�_�.:::':::."::::.:::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��=

dia; no a escrever suas �mütas expedição punitiva efetuada aos responsáveis pela degrada-
4° - verificando-se, em no-

obras científicas e literárias pelos alemães contra as cida- ção dos costumes e da moral
va reunião a realizar-se opoe-

que fizeram dêle um dos maio- de� de Oradour-�ur-G�ane e européia,
tllllamente, não se ter obtido ores gel1lOS do cristianismo. Oradour-sur Vallee, slt�ad8:s _

qlUllltum necessário a socorrer Morreu aos 28 ele agôsto de na França �entral. Na pnmeI- MAUlADO & CIA.
os indigentes de forma a que 430, enquanto sua cidade epis- ra dessas CIdades, foram ma�-não se vejam forçados a esten-

copal era assediada pelos Vân- sacrados barbaramente maIS AqênCi�a�r�:;reF�;�:;�e;o�: Geralder a mão à caridade nas vias dalos. de 800 habitantes, a maioria Rua João Pinto, n, 5
:públicas, encerrar a Campa- dos quais mulheres e crian;:as, Caixa Postal. 37
nha, CASA MISCELANEA, distri- Revelando os instintos san- Filinl: Cresciúma

Florianópolis, 24 de agôsto buidora ,dos Rádios R. C, A guinários que caracterizam os
PR;,-a ,F:oriTn� Peixoto: !�RI::8�f�fie 1944, I Victor, Vávulas e Dsicos. nazistas, as tropas de assalto ArgOePnrtleos'

e egraI'CIas,
nos principais município.A DIRETORIA Rua Trajano. 12, ! encurrularam todas as mulhe-' do Estado

gcrant!das por 'eu en

vohório hermeticamente
fechado à quente em

CLARAPEL i�violável.
Exija MELHORAL I

5'M'X!""!"se��

�

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

floria�ópo lis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr, H. G. S, Mediria Psrm, Narbal Alves de Souza

Farrn. L. da Costa Avila
Exames Anátomo-pGltológicos,
Diagr,óstico precoce da gravidez,
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia,

Bacteriologia
Autovacinas,
Ultramicrosconia, IIIQuímica san'guínea,

Análise. de urina

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

í

cl«.
Análises q u irrricns de: FQrinh�s,. bebidas, café, mel, águas p o t ci-

velS e para usos Indu st r-in is (fecularias, cerveja, Ias. '

em alto

!
!
I

ROLANI
Indústria Brasuelra, com tôda a garantia

PARA.PRONTA EN'lREGA:

Tipo 6201 a 6205
PRODuTOS "ELMA) FRANCISCO OCANÃ

Caixa Postal, 5300 - sio PAULO

'r o S
de fabricação.

RIOS

y

(

,
"

São tidos

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Cozinheira
Precisa-se de urna, hábil

e asseada, .'10 "Pensõo
Suiça", rua Esteves Jú
nior, 135, 5 v.-I

Se V, S, desejar um corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drõeE, procure a Loja das Ca-'
sem iras - Rua ConselheirG
Mafra, 8-A.

_ _,_i
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I Diplome-se guarda-livros em sua casa
Curso em 12 meses, com mensalidades de Cr $20,00. Escreva à Caixa

Postal 3717, s. Paulo, pedindo informações. Ganhe tombérn
dinheiro como representante na cidade onde V. S. reside.

Escreva sem compromisso.

Um da cidade VARIZES
EM SENHORAS

E HEMORRóIDas EM GERlll
Novo Tratamento sem Opera�ão
Apôs tonuos estudo:") foí d(>�cob('j'to um

medicamento y(->�('t�l ])[\1'3, n tratarnen
to com ótimos J'e�ultad(l� de vartzcs,
que jlrrjudicmn n circulação. vennsa,
Esta medicação, na dose de tl'L'S eulho
res das de chá ao dia. em água acuca
rada, restitue ús !.)(,I·�as o seu, <:�ti-�do
normal e a hrlesa. estética. Em ídênncn
dose dpb(>!a. ()� males causados pelos
mamilos hemoídários íuternns E' externos,
ínclusive os que sangram, �ilo encon

traudo nas íarmácins ou dl'ogarias. peça
diretumeuto ao r1epositál"io: ex. I'OSTAL
1874 (1I1Tl-oilo->cte-qualro) - Sáo Paulo.

HEMO mV;RTUS [liquido)

"

«cacique»
As autoridades da Delegacia apreendeu cocares, peles de

Especíaltzada de Tóxicos e animais, colares feitos com

.Mistifícações prenderam Sílvio dentes de animais, braceletes
do Vale, ele 54 anos, casado e de penas, flexas, niaracás, er

morador a rua Ouro Fino 104, vas e lanças com pontas de fer
no Engenho de Dentro, o qual 1'0, que, segundo declarou o ín
-se diz cacique das tribos Ama- dia, pertenciam à tribo há mais
najás e Troaras, que vivem as de quatrocentos anos ...

margens do Gurupí, entre os

Estados do Maranhão e do Pa
rá. Nesta capital, o índio ins
talara, na rua acima, um "con
sultório", praticando o curan

deirismo. Na porta pregara
nma 'placa, na qual se lia: "LÍ-
rio do Vale - Cura ele molés
tias. - Consultas a Cr$ 10,00
- Banhos a combinar".
A polícia surpreendeu o es

pertalhão quando, vestido co

mo os de sua tribos atendia
numerosa clientela, entre a

qual estavam a sra. Jriliana i
Araújo, que, temendo fazer Juma operação, recorreu a Lírio
do Vale para evitar a interven
ção cirúrgica, e a sra. Maria
Pereira, que fora buscar uma

receita para um filho seu, en

fermo de colite. A todos o cáCi
que receitava ervas "milagro
sas", que tinham a proprieda
de de curar todos os males ...
No consultório, a polícia

Apuraram as autoridades da
Delegacia Espec·ializada de Tó
xicos e Mistificações que Lírio
do Vale é reservista e possue
título de eleitor.

-,
c,

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

-

CréditoMútuo Predial
PrODr etários .- J. Moreira & Cia.

PRÊMIO MAIOR CR s 6.25000

Muitos bonifcccôes e médico qrcis

Tudo isto por apeno:'} Cr$ LOO

__ a

� samR m. ma"""""'Bm.am pa.· �·

I Representantes para tia. de sorteio
I Grande Cio. de sorteio, com ótimos planos, admiJ:e agentes, inspetores

e inspe to r io s em t ôdo s as cidades do Brasil. Otimos condições nas

I
cobranças. Garantimos ordenado superior a $1.000,00.

Escrever à C. Postal, 3717 - S. PAULO.

ginasial
. Dispondo sôbre os exames exames de licença ginasial

de licença ginasial para os can- processados contra o disposto
-dídatos de que trata o art. 91 no artigo anterior, ou que de
da lei orgânica do ensino se- sobedeçam a qualquer dos dis
cundário, na próxima época, o positivos citados no art. 10 des
ministro da Educação assinou ta portaria ministerial.
a Ror:ari� seguinte: I Art. 4° -' Os programas

.

Art. � � Os exames de
. exames de licen ai-

Iícença gtnasial, para os can- par� os ça b

didatos de que trata o art. 91 nasíal
•.
de que tra�a a presente

d 1·
A.

d
. portarta mínístertal, sao os

. a el orga.ruca o ensmo se- "

cundário, processar-se-ão, na
anexos .

próxima época, de acôrdo com -----------------------.--

o disposto nos arts. 55, 56, 59,
60, 61 e· 64, e nó parágrafo
único do are, 62 da mesma lei
orgânica do ensino secundário.
Art. 2° - Os candidatos aos

exames de licença ginasial, nos
têrmos do artigo anterior, de
verão prestá-los, no decurso
dos meses de dezembro e de ja
neiro, em estabelecimento de
ensino secundário federal ou

equíparado.
Art. 3° - Serão nulos os

Exames de licença Bronchite
Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vaporesmedicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allívía a congestão, c toma

maia facil a respiração.

Fixe bem este nome quando predsar de m6veis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de môveds e tal)eçarialS
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e ena:radamos gratuitamente para o interior.

s. BZçaK
NOVO PROPRIETÁRIO - NOVA ORGANIZACAo

Avenida Celso (jarcia, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAUlO

----------------------------------..,----------------------------------------------

REPRESENTANTE CiERAL
t

I

II
--------------------------------------

Grande Cio., operando há muitos anos no ramo de sorteios prediais,
necessita de representantes nas capitais e cidades do- interior.
Garantimos boa renda mensal. Escreva sem compromisso

à éaixa Postal, 3717 - S. PAULO.
J

I

3.��.� 2 PIO UTOSj
, �. t::' que se recomendam peJa sua
��� -

ALTA QUALIDADE!

����
MAl S DR I lHO COM
MENOS TRABALHO!

SODA CAUSTICA

��DOO1f
GRANULADA· CRISTALI
ZADA· MAXIMA PUREZA

* *

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
Sub-Agente:

FELIPE JORGE
Edifício la Porta - Florianopolis

Representante Geral para o Sul:
LUIZ DE FREITAS SANTOS

Caixa Postal, 330 - Curitiba

TENHA JUIZO
TEM síFIL.IS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

13�fJl:AiJE:1
A SrFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dêres de Cabeça, Dôres
!lOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abõrtos,
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licõr
O ELIXIR 914 estê aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sílílís e Reumatismo

da mesma origem
F i'\.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A compoeíção e o sabor a.
c914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do EUXIR c914. re
que o tenho empregado, em comeodam-no como arma da
os casos de índleação apro- facll manejo para o pll bUco
priada (1I1fiUa em varias de .no combate á siflUt! quallda
suas menttestações) 08 resul- 'de. que frequentemente a
tados têm sido satlsfatorlos, proveIto DO Ambulalorlo da
pollI são rapldos e duraveís. Maternidade de Santa Marfa.
Dr. WashlalltOD Ferreira Pires. Dr. S"dvestl'8 PUSY;

I

o TOSSE o BRONQUiTE

Sapatos para Senhoras
Aproveitem 08 preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50.00!

Sapataria Barreiros
Rup Cons. Mafra. 41

. f
:1
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Pàra a libertação de

Florianõpolis, 28 iJe Agosto de 1944

LONDRES, 26 (U. P.) ... BREST ESTÁ SENDO ATACADA POR TERRA� MAR E AR. AS TROPAS ANGLO·CANADENSES, QUE
LUTAM NO SETOR DA DESEMBOCt\DURA DO SENA, FIZERAM JUNÇÃO COM AS TROPAS NORTE·AMERICANAS QUE
DESCERAM AO LONGO DO RIO. HONFLEUR FOI TOMADA, E DALt AS FÔRÇAS HOLANDESAS E BELGAS, INCORPO·
RADAS AO EXÉRCITO CANADENSE� CONTINUAM AVANÇANDO EM DIREÇÃO tÉSTE" UM DESPACHO DAQUELE SETOR
DIZ QUE ENTROU EM SUA FASE FINAL A BATALHA rEtO ANIQUILAMENTO TOTAt DO SÉTIMO EXÉRCITO AtElVIÃO..

. _ ---

Fogo Simbólico
Florianópolis recebeu ontem, fes·

fivamente, o "Fogo Sjmb ól ico", o

qual foi guardado rio altar que
se erguêra junto ao monumento
dos heróis mortos na Guena do

I
Paraguai.
Grande' massa popular aplaudiu

a brilhante oração pronunciada.
em nome da cidade. pelo Sr. Jáu.
Guedes da Fonseca. rn e rn bro de
Conselho Administrativo Estadual.
Hoje. às 8 horas, o "Fogo" pras··

seguiu em direção ao sul. com

destino à capital gaúcho.

Os na Rurnânia,russos
MOSCOU, '27 (U. P.) - Somente agora a Rússia se pro

nunciou sôbre o armistício russo-rumeno. E foi através duma

írradiaçâo da emissora local, amunciando que o .rei Miguel e o

govêrno de Sanatescu decidiram aceitar as condições do armis
tício. Na mesma ocasião, acrescentou a rádio de Moscou que o

chanceler rumeno anunciou que "o "general Amtonescu, ex

chefe do govêrno da Rumânia, foi preso no palácio de Buca
reste, onde se acha vigiado por fôrças de Sanatescu. Salientou
a mesma informante que as tropas rumenas se acham de posse
elos Mon tes Cárpatos e lutam contra os germânicos que se re

tiram. Termina, dizendo que os nazistas estão canhoneando
Bucareste com canhões anti-tanques, porém não possuem ou

tros e q ue a "missão militar alemã em Bucareste foi presa pe
los rumenos ".

ROMA, 27 (U. P.) - Bombardeadores aliados operaram
hoje em apôio do govêrno rumeno, que defende Bucareste dos

ataques alemães. Os aviões norte-amrtcanos atacaram a zona

suburbana da capital rumena, enquanto outros aparelhos bom
bardearam a área de quarteis em Baneasa, 16 kms. a noroeste I

da capital da Rumânia. Outras formações íncunsionaram ain
da sôbre o "ferry boat" em Giurgiu, no Danúbio, 56 kms. a

sudoeste ela capital. Esse "ferry boat " é a única comunicação
direta entre a Bulgária e a zona de Bucareste.
••D•••••••••••u•••••••••O �•••••••••••••••

A ocupação da Bulgária
CAIRO, 28 - O govêruo grego pediu a ocupação da Bul

gária pelas fôrças aliadas, afim de garantir a sua punição pe
los "crimes" cometidos contra os gregos. Apesar da Bulgária
não estar em guerra com a Rússia, insinua-se nos círculos so

viétícos que algumas divisões do Exército russo, que marcham

pelo solo rumeno, podiam entrar na Bulgária, tornando-se alí
uma fôrça de ocupação, a menos que Sofia se renda logo aos

norte-americanos e britânicos.

Chuva de «slradivarius»
RIO, 27 (A. N.) - Despachos de Belém informam que es

tão surgindo alí vários "stradívartus ", Hâ uma verdadeira
mésse dêsses preciosíssimos violinos, semelhante à que já
ocorreu no Rio Grande do Sul. De vez em quando, surge uma

pessoa dando entrevista aos jornais e exibindo o precioso ins
trumento.

o «câmbio negro» do gado
CIDADE DO SALVADOR, 28 (E.) - Começam a produzlr

resultados as medidas postas em execução pelo superintenden
te do Abasteclmento, sr. Barreto Filho, no sentido de impedir
o "câmbio negro" e o contrabando no comércio de gado. Como
consequência disso, as autoridades apreenderam 4.071 cabeças
de gado que dam sendo transportadas clandestinamente, atra
vés do rio Jacuípe, bem como 300 reses mais, surpreendidas
em Feira de Santana, quando eram contrabandeadas pelo mes

mo rio. _, '.:

NUNCR EXISTIU IGURL

Lcndres. 27 EU. P.I-A N.B.C.
noticiou que o general Charles De:
Gaulle foi alvo d� um atentado
ontem, às 4 e 30 �oras, quonde
passava. triunfalmen,te, entre alas.
de milhares de parisienses. que O>

aclamavam na Praça 'da Concórdia e

na capital francesa. Contra o ge
neral foram desfechados dois tir-os.
Apesar disso, êle se dirigiu, sere

nomente, para a Catedral de No- .

tre Dame, onde, à suo chegada ..

irrompeu violento ·tiroteio. El!ln alln
bos os atentados, cujoll origens se .

ignoram, o general De GQuUe
saíu ileso .

. -

-

Londres, 27 CU. P.]- O general.'
Einsenhower, ao chegar à cidade
de París, declarou, ontem: "Aqui.:
estou, afim de render a hom.na

Londres, 27 (U. P.) _ A me- gem de tôdas 011 fôrças aliadas oe> .

lhor notícias destas últimas ho- eilpírito indomcív,:. de Paris".

ras talvez tenha sido a que fa- Londres, 27 CU. P.]�A D. N. B�
_

la na chegada das tropas alia- informou que s a ter Maurica Che
das a Briaçon, o que significa valier foi morto pelos patriotas
estar pesando séria ameaça SÔ- franceses, que reconheceram nele·

bum dos mais b.rdorosoll «colabora
re a retaguarda das fôrças cionistas». Esta notícia, de parte·

alemãs destacadas no vale do oficial alemã, nã.o poud. ser con'
rio Pó. firmada. • _

_ ..-_.. .........,._-.-_.,._- - ..JM,., - - - .�_."" ---�

Brest

o Papa e o castigo aos criminosos da guerra
Roma, 28 (U. P.) - Nos cír- rá o povo italiano, que, suge- informados acrescentam que o

OS MIELLMANNculos do Vaticano informou-se riu, deveria ser consíderado Papa se referiu amplamente à J. C TAque o Papa manifestou ao pri- aliado das outras Nações Uni- Polônia e assinalou que os po-
meiro mi 11 i s.t r o britânico das. Diz-se que o Pontífice ex- loneses fizeram terríveis sacrí- (Engenheiro Civil)Winston Churchíll, durante a pressou preocupação pelas pró- fício durante a guerra. Simulo

Escr.·tór.·o TeFcDI·"'O de f1onstru�a-oconferência da quaeta-teíra, ximas condições de paz e exor- taneamenee com' estas declara- U \J V
que a Igreja reconhece a jus- tau o sr. Winston Churchill a ções se anunciou que o Papa

I Proietes, Orçamentos, Administraçãotiça de castigar os deliquentes considerar o prIncípio das na- falará pelo rádio para todo o 733 IRua Esteves Junior, 168. - Fone
-

o

da guerra. No entanto, diz-se cionalidades sôbre o argumen - mundo no dia 10 de setembro,
que S. S., expressou a esperan- to de que as nacionalidades por ocasião do sexto aniversá- 'LORIANÓPOLIS
�a de que o castigo não atingi- não perecerão. Os círculos bem. rio do início da guerra. 1 ...

FRITZ - «As asas da Paz estão crescendo de

(Inter·Americana)
riovo!»

o ESTADO Esportivo
FUTEBOl.

RIO (sábado). Vasco.2 x Flamen
go 1.
RIO (Domingo)' Fluminense 2 lÇ

Canto do Rio 2.
RIO (Domingo). Outros jogos-.

América 1 x Botafogo I, Bangú 3-
x Boncesso 1 e São Cristóvão 2 x

Madureira O.
S. PAULO -. Corinthians 2 x Pal

meiras 1.
SANTOS .' Porto de Esportes 2

x Santos 2.
P. JI.LEGRE .. Internacional 3 x

Cruzeiro 1
B. HORIZONTE .- América 3 x

Vila Nova L
SALVADOR •. Bahía 3 x !piran

ga 1.
RECIFE .' Santa Cruz 2 ll: FIo.'

mengo I.
FORTALEZA ., Luso 2 x For tole-

A espóséI ao
sr. Lu'tero Vargas
Rio, 28 (E.) - A espôsa do

sr. Lutero Vargas, senhora

Engergerborg A. E. Vargas re

quereu ao juiz da 4a Vara Cí
vel, desta capital, a sua natura
lizacão.

A� petícíonárta, que apresen-
tou como. suas testemunhas os

srs. Alberto An.drade Queiroz
e José Joaquim Sá Ftreire Al

vim, alega ser casada com bra
sileiro e ter uma filha de três
anos de idade, de nome Cândi
da Darcy, nascida no Rio de
Janeiro.
A sra. Lutero Vargas declara

que nasceu em Dusseldorf, em

31 de julho de 1915 e que está
domiciliada 110 Brasil desde
setembro de 1940, tendo resí
dWo, an�s, em Berlim.
" ..,_-.-...- -.-,.-_ ..,__ ""W

(orrelOs e

Telégrafos
Pede-nos a Diretoria Regio

nal dos Correios e Telégrafos
o comparecimento, na Secreta
ria daquela Repartição, das 11
às 17 horas, até o dia 31 do
corrente, das pessoas abaixo
relacionadas, afim-de regulari
zarem suas inscrições no Cur
so Prático de Correios e Telé
grafos a funcionar oportuna
mente ;na citada Díretorta.: -
Zilda Adão Pereira, Alcino
Caldeira Filho, Isaura Ruth
Livramento, Lucí Calado, Ono
fre Campos, Norma da Silva
Ramos, Enny Dácio Câmara
da Silva, Wanda Gandra, Ivo
ne Silva, Robélia Silveira Pó
voas, José Zytkuewisz, Maria
Rocha, Walter Pires Ferreira
e Arí Silva.

za 6

Londres. 27 ·U.P· As tropas -alia'
das atingiram o Rio Morne, a unS'

15 quilômetros a léste de Pcr ís ,

LNndres. 27 ·U.P- A cidade de
Ruão já está ao alôance das DO- (
terias aliadas, esperando' se a suer

queda sem grande resistência por

parte do inimigo.

No Ilhur
Londres, 27 (U. P.) - O co

mando de bombardeiros táti
cos norte-americano informou

que fôrças de "Liberators" e

"Fortalezas Voadoras" podero
samente escoltadas atacaram

objetivos petrolíferos do Ruhr.

UlfJl;IIII:ltlijlJl,lihl

Lorid res , 27 -U.P- O Mar ..chal
Stalin anunciou. em ordem espe-'
cial, a captura da cidade rumena.

de Galatz. importante porto de
Danúbio.

Londres, 27 -U.P· A D·N.B di·
vulgo que as tropas rumenas .mz

ciaram poderoso n tciq ue contra a

guarnição alemã que defende Oli '

poçcs patrolíferos de Ploest:i

:í lUIS QJJ.I Ull
MOllB, Ji: UJ(
III. O LO!
-

PODDOSO Â1JXJ-
IdA.R MO TRAT......

llENTO DÂ

/

-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FlAMAÇO·ES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Boa notícia
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