
Metendo-seI· atrás da "Linha Gótica"
ROMA, 28 ru. P.) -- OS NAZISTAS BATEM EM RETIRADA NUMA 'FREN
TE DE 120 KMS. QUE VAI DO LÉSTE DE FLORENÇA ATÉ AO MAR ADRIATI ..

CO, PARA ABRIGAR-SE ATRAS DA SUA FAMOSA "LINHA GÓTICA".,

o
O' MAIS ANTWO IHÁRIO UI': SANTA CATAIU�"

f'roprietário .e Diretor-gerente - ALTINO fLORES

Londres, 29 (U. P.) - Os donar suas bases. E há preo-

aliados contornaram Ruão, a- 'cllpação das fôrças aliadas sô-

F
·

d P
r

Cfim-de assegurar o extermínio I bre se os nazistas têm instru- asClstas e ilflS I omecou a
ou rendição da� fô.rça� nazistas

I
f:ões

.

para ,defe�d�l' a zona de Par ís, 29 (U. P.) - Quatro
'

l1C setor costeiro. Ha outros Calais ate o último homem. mulheres foram ontem pilha- Londres, 28 (U, P.) -- Começou a terceira batalha do
contingentes aliados que pro- Isto não obstante, as notícias das, quando, ele suas janelas, Mame. O histórico rio, onde na prímeíra guerra mundial a in
curam levantar uma parede procedentes ele todos os seto- disparavam contra a multidão. vestida alemã foi detida e onde depois foram derrotados os

até o passo de Calais no extre- res da frente ocidental são O povo fez justiça imediata, exércitos de Kaíser, foi agora transposto em dois pontos, pelos
mo norte ela França, onde se excelentes. No Q. G, britâni- cortando-lhes as louras madeí- tanques do general Pjltton, As vanguardas norte-americanas
encontram as bases das bom- co comunica-se que a situação xas e obrigando-as a marchar, aproximam-se de Chateau, cena de alguns dos mais encarníça
bas voadoras, que tantc: dan_o d�s alem�es, ameaçados �e I a pé, até o cárcere, sob a chaco- dos combates da guerra passada, Os alemães empenham-se em

têm causado às populações CI- cerco em todas as partes, nao ta dos populares. A proósíto deter o avanço em direção à Bélgica e ao Reno. O comando
vís elo sul da Inglaterra. A re- pode ser mais crítica. Ainda dêste caso acontecido ontem, aliado silencia, aliás, de modo geral, sôbre a localização exata
lativa facilidade C0111 que os

I
agora, as fôrças britânicas informa-s� que ainda há alguns das pontas-de-lança norte-americanas; mas revelou-se que

aliad?s este.ndem suas linhas cOl'tar�:l1 a ferrovia de. Ruão I franco-atiradores ela milícia uma vanguarda 'avançada de Noguet-Sur-Seine, atingiu Vil

permite aceitar como certas as no baixo Sena, enquanto on-, fascista de Darnand ocultos leneuve, 13 kms. mais para norte. Por outro lado foi ocupada
informações de que a "Werh- tras fizeram nova travessia nos velhos pardieiros france- Meaux, 40 kms. a léste da capital francesa.
macht " está em plena reti.rada

I do rioyerto ,de .Li�ie:'s e. au-I�;s, .coutra os quais a. polícia O ·--------H------�;ãt:��n���1aC�:t����o aeleslt��=I�l��;�����a (��l������avl�����n(i: J:����..�!'�:��:...��:�.:� s russos atingiram a ungría
Iais não é muito clara, como I Vernon. Estima-se em 25

mil!
O mals. van!ldo sortimento Londres, 28 (U. P.) - Está iminente a invasão da Hun-

frisou .Ulll dos informantes elo
I
o número ele alemães encur- de. casemiras e en��ntrado na gria,É o próprio comunicado oficial alemão quem o denuncia,

Q. G. Aliado. Em sua opinião, ralados nesse trecho do Sena, LOJa da� Casemíras - Rua ao dizer que os russos estão envidando os maiores esforços pa

é, cec�o ainda para determin,arlo�l,_mais precisamente, 3 di- ��. ����_�. ra penetrar na Hungria através da parte ocidental dos montes

s� HItler ordenou a. seus exer- v"lsoes ele" íntantaria e duas Fusão dos governos Cárpatos,
t t teI 'o a aban panzers Londres; 28 (U, P,) - A agência alemã D. N. B. informouCIOS no se OI' cos I' -.

poloneses que o território da Hungria foi invadido por fôrças russas.

II sl·tuaça-o dos nazl's nos Balca-s Londres, 28 (U. P.) - A D. N. B. acaba de anunciar que
II fOl�t��d����l��aá�� �:iormOl��� tropas russas de cavalaria cruzaram a fronteira húngara.

Moscou, 28 (U. P.) - Os dois exércitos da Ucrânia estão que o govêrno polonês com se-

O G II b' .,.azora de posse de todos os desfiladeiros através dos Cárpatos, de em Londres aprovou a mo- e �u e sa era paelteard�sde Bucovina e através dos Alpes de Transilvânia até, a fron- ção pela qual fará fusão virtual U
teira jugoeslava. São assim muito fracas as esperanças de tu- com o govêrno polonês estabe

ga das fôrças alemãs nos Balcãs. R'2vela-se também que To- lecido em Moscou, Com esta Parfs, 28 (U. P.) - As au

bulkin está concentrando enormes fôrças para atravessar o medida, acredita-se que foi da- toridades aliadas e, partícu

braço setentrional do Danúbio afim-de liquidar as fôrças ale- elo um grande passo para a so- larmente, os chefes franceses

mãs da Dobrudja, que, de acôrdo com informações rumenas, lução das divergências russo- têm atualmente sôbre os orn

tentaram ontem forçar a passagem do rio em Giurgiu e avan- polonesas. bros tarefa quásí tão árdua

çar sobre Bucareste, A guarnição nazista de Dobrudja acha-se ------------- como a de expulsão dos ale-

agora encurralada entre as fôrças russas e rumenas dum lado "alFu Bral-Ia mães que ocupavam París.

e a fronteira búlgara doutro. \I Trata-se, nem mais nem me-

l) os, da tarefa de por freio
Moscou, 29 (D. P.) - Os rus-

nos elementos exaltados das
sos capturaram Braíla, grande
porto fluvial e baluarte alemão fôrças francesas dó ,interior

e dos guerrilheiros "maquis ",no Danúbio. Braila dista 20
kms. ao sul de Galatz. O feito que se entregam a injustifica
coube as fôrças de 'I'obulkin. veis excessos, tanto mais pe
�....__..............w_.............._.-.-__"W rigosos pelo uso imoderado
Os tecidos da Loja das Ca- que fazem de suas armas. lTI11l

semiras distinguem-se pela ori- bora já tenham decorridos
gínal padronagem e pelos pre- quatro dias da libertação ab-

O mais completo estoque de

ços excepcionais, Visite-a sem soluta, de París, jovens exal-
brins de linho e algodão po-

.

1
dem ser encontrados a preçoscompromisso, na rua Cons. tac os ainda percorrem as mas, convidativo L

.'
d CMafra, 8-A. armados de fuzil e metralha- semíras in

s, na oja as a

..,. - -- - -- -- -- -- u -- -- - -- .... dora promovendo conflitos e
' stalada na rua Cons.

Lúiã·nêiô� nâ-
Ohh -- - h --

disp�rando suas armas por di M_a_fr_'a_,_8_-_A_. _

Rumâ"ia cá aquela palha. As autorlda- I' .. B ..
Londres, 29 (D. P,) -- Notí-1j des aliadas admitem franca-' ,ODlra res.

cías difundidas pela D, N. B. mente que a situação é desa- Londres, 29 (U. P.) _ In
indicam que as trovas. alemãs! gradável, mas abstêm-se de formações difundielas pela
destacadas na Rumâriia estão I

empregar na repressão os agência alemã "Transocearí"
lutando contra poderosas f'ôr- I exércitos aliados, 1)01' motivos dizem que o gral. Patton está
ças blindadas e infantaria do, óbvios. Êste problêma, ao que lltiliz3!ndo 4 divisões no -asaal ...
exér�HQ r1JSf:lO. I s� Informa, deverá S��' ,,'��olvi� I LQ a Iirest.

Ano XXX

"

-----

Avizinha-se
Florlanõpolls- Tetçe-feire I 29 de Agosto ,de 19.44
.--_.__._----

'fatalidade! I
Moscou, 29 (D, P.) -_ Convergem as fôrças russas para os

campos petrolííeros de Ploestí e a capital rumena, deixando à

retaguarda os remanescentes das oito divisões alemãs que de ..

fenderam a porta de Bucareste, Estas fôrças nazistas do sul
da Rumânia foram surpreendidas por uma carga de tanques
e cossacos, que surgiram nas linhas alemãs durante a noite.
Informa-se que, numa ação relâmpago, os russos perseguiram
os nazistas pelas ruas de Galatz, exterminando-os à queima
roupa. A despeito de terem os alemães cercado Bucareste, co

mo proclama a emissora de Berlim, ninguem duvida do tra

casso dêsse desesperado esfôrço de Hitler, como vem aconte-
I cendo com tôdas as suas ações de desespêro, redundando sem

pre em maior número de vítimas, para a "Wehrmacht". O pre
núncio da hecatombe é dado pelo próprio comentarista do

DNB, que reconhece a superioridade das fôrças motorizadas e

de tanques soviéticos em luta com os alemães, numa admissão

prévia ela fatalidade que se avizinha,

Excelentes tôdas as notícias

Liquidando as fôrças alemãs
Londres, 28 (U, P.) - Continua a liquidação das fôrças

alemãs na região da desembocadura do Sena, O próprio comu

nicado alemão admite textualmente que os canadenses, em sua

cabeça de ponte além do estuário do Sena, irromperam atra
vés das posições-chave alemãs !10 rio Li�le e na floresta de La

Longue. E acrescenta que as forças nazistas recuaram de al
guns kms. para novas posições. Os vespertinos londrinos de ho
je, por sua vez, noticiam que as tropas do general Dempsey já
estão 40 kms. ao norte do Sena.

Incessantemente martelado
Londres, 28 (U. P.) - O bolsão em que pequeno número

de alemães ainda está encerrado, a oeste do Sena, entre Ruáo
e Saint-Audemer, está sendo martelado sem cessar pela arti
lharia e aviação aliadas. O mesmo comunicado anuncia que os

norte-americanos lançaram· ataque de grande envergadura
contra Brest, depois de ter o comandante alemão da fortaleza
rej�ita.do um convite à rendição.

MONSTRUOSIDADE 111
Paris, 29. (U. P.) - (De Richard Macmillan) - "As torturas

infligidas aos civis aprisionados pelos alemães, em Paris, só encon

tram paralelo impressionante nas páginas da Inquisição" - disse
ram-me hoje alguns daqueles que conseguiram sobreviver aos as

sombrosos castigos, e no meio dos quais algumas mulheres há. Al
guns dos suplícios de que os alemães lançaram mão para satisfaze
rem seu desejo de vingança foram desde o arrancar as unhas das
mãos até a destruição do bico dos seios, com cigarros acesos ou to
chas de jornais velhos!H. 9193

Um aspecto da chegada dos soldados da Fôrça Expedicionária Brasileira em

Nápoles. (Fóto da Inter-Americana para O ESTADO).

3ait Batalha do Marne

do pelo general De Gaulle. Es
tão certos os meios oficiais de
que De Gaulle saberá pacifi
car, com energia se preciso for,
os mais exaltados, que, feliz
mente, não constituem maio
ria no seio das fôrças france
sas do Interior nem dos guer
rilheiros "maquis". "O gene
ral De Gaulle" - afirmam -

"saberá provar ao mundo que
Eisenhower agiu acertadamen
te ao depositar nele, sua confi
ança, outorgando-lhe os índia
pensáveos poderes para o go
vêrno da Frauça".
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I Grande Concurso-
Cia. de Produtos

,

SAPONACEO RADlUM
Químicos Fábrica Delem

Os abrigos contra (iS bombas voadoras (UIZJJA��:�Rfli��ug:s co-S. Paulo (Por P. Xisto - .perf'ícíe, Nos legares já previa-: -

Famoso comentarista brasileí-Jrnente designados, os homens Edital de praça com o prazo
1'0 mundialmente conhecido. I jogam cartas, conversam, ou-I de vinte dias
Exclusivo do CEC para "O ES-11 vem rádio ou vitrola. As mU-j' _.

TADO"). Os abrigos britâni- lheres fazem trocot, ou conver- , �audelmo Gaspar ,Branco,
cos, de aço e concreto, pin�a-Isam d�pois de adormecerem os 'Ju:z. de Pa� em e�:l;ciClO no

Idos de branco com que os m- seus filhos. As 11 horas as lu_,caIgo de Ju�� de Dlle��? da Co

gleses d�cidiram .a proteção da lhe�es fazem tricot, .ou co_nver- m�arca de 'I'ijucas, na forma da
j'populaçao londrma contra os saçao cessa. As cantmas desses lei etc etc.

ataques das bombas voadoras, abrigos servem chá e biscoutas Fa� saber aos que o presen-I
estão desempenhando um pa- até ás 10,15 horas da noite e te edlt�l de praç3: com. o pra- _�_"""''''''''' -''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J'',JO,,,,,,,,,,,�_....�••_._-_-_'''''''''''--

pel preponderante na luta con- das 6 ás 7,30 da manhã. Du- z� de vmte (2?) dias, vn:em ou FARMACIA ESPERANÇAtra os engenhos mortais envia- rante a noite, enfermeiras es- dele conhec�mento tl_verem
.

dos pelos nazistas, Logo ao tão sempre de plantão e pri- qu�, a requen�1�nto da mv�n- A SUA FARMACIA
anoitecer começam a chegar metros socorros podem ser ta_:nante" o Oficia) de Justiça I.a Conselheiro Mafra, oi e 5 - FONE 1.642
os primeiros refugiados, com prestados a qualquer momen- deste. Juízo, o� que�1 �uas ve- Eatrel•• domiaõ.
pequenas sacólas ou malas, em to. Aqueles que sofrem de mo- z�s fizer, trara a público _pre
que guardam o que julgam ne- lestias contagiosas não po- gao de ve�da ,e arrem�taçao, a
cess,ái:io p�ra a noite. Os retar- dem permanecer no abrigo, e

I q�e:n �a�s ?er e �alOr lanço
,

datárlos nao podem chegar de- os que fazem barulho ou per- �fel�ceI sob�e o preço da ava

, pois das 11 horas da noite: os I turbam a ordem, são impedi-Illaça?, no dia 2� �� setembro
mais velhos ou fracos podem dos de entrar, perdem seus pri-, e�1 frente a? edíf'ícío da �re
descer até o abrigo por uma, vilégtos ou são postos para f'ó-] teítura Municipal, desta CI_9.a
escada rolante, mas os outros I ra. Os fiscais permanecem de I ?-e" as dez horas da manha o

fazem a pé os 164 degraus que plantão enquanto os outros i imóvel abaixo d�c�ar�do, per
os levam até uma prof'undida- dormem. A Prefeitura é que tencentes ao espólio ce Luiza

, 'de onde hão se ouve nem um fornece os cartões autorizando Marcelina Vargas, a saber: -

pouco do ruído Que ha na su- ia uso dos abrízos anti-aéreos. Um terreno sito no lugar "Do-
,

'. b

mingos Corrêa" distrito de Ti-

';' , Dr., Laude1lano Solou Gallottla Ilt�P�Ó�i���ta(��l��isCJ�f;���
I te que fazem no rio 'I'ijucas, e)

I
,fundos que se achar n'uma la-

ADVOGADO [goa em meia serra, extreman-

Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala l. 111��e��i:Oor��e�roam �e:r�rtv�e eC�� I_ sul com ditas de José Pinto e
-�'������������������������� outros, terreno este havido de
�........•..........................................

'l'HE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE José Batista Melo e s /mulher

SE'GURO'S
THE LONDON ASSURANCE em 1914, estimado por seíscen

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" tos cruzeiros (CR$ 600,00).
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" Uma casa de madeira, coberta

de telhas, edificada no terreno
acima descrito, estimada por

,�•••••••••••••••••••••••• tiI•••••••••••••••••••••••• duzentos cruzeiros (CR$ ... ,

200,00). E, para que chegue a

notícia ao conhecimento de to
dos, mandou expedir o presen
te edital que será afixado no lu

gar do costume e reproduzido
na Imprensa de Florianópolis,
no forma da lei. Dado e passa
do nesta Cidade de Tijucas 8
de agosto de mil novecentos e

quarenta e quatro. Eu, Altami-
1'0 Luiz Büchele, escrivão ad
-hoc, o datilografei e subscre
vi, Ass. Laudelino Gaspar
Branco. Selos afinal. Está con

forme o original que dou fé de
ter fixado, hoje no lugar do

costume. O escrivão ad-hoc.
Altamiro Luiz Büchele

Utilíssimos e valio�os prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Pet róoolis s ,

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona., toda de imbúia e

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

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

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

5 DE DEZEMBRO DE' 1944, ÁS 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os �coupons», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, e n con t ro rn-se com o sr.

Virgílio José Garcia
Rua Tiradentes, 35

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, l'

,..'
(

Terreno para construção
Procura-se, com urgência, u rn lote para construçã.o
nas imediações da linha' círcular. Pc\garnento à visto.

Informações à rua 'rirodentbs 14 (sob r ,)

Sapatos pai'a Senhoras
Aproveitem

Os mais
Tudo não

os preços vo rrto j o sos !
mo der n o s mo d e l os !
v o.l além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
RUCI Cons , Mefra, 41

fJ, .

-

FILHA I MAE I
,

VOI
Todas deverr�'usar a

(OU REGULADOR VIE�RA;
MULHEÁ EVITARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagernpa
ra como-ter as lrregularldades
das ftlDç(�eS periódicas das se

nhoras. E calmante e regulador
dessas funções,
FLUXO-�EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

cpnfianca.'

Ir FLUXO-SEDATINA encontra-se
,MÃE em toda parte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportivo IREDUZA·A
o Dia .c;lo Soldado entre 12 atiradores do Tiro

,GORDURAn'O T. G. ft. 40 contra 12 da E. 'I. M.

i Comemorando o Dia do Sol- L�varam a melhor, nesta

dado brasileiro, que tem como corrida, os a�letas �a �, :. M., por Um Novo Me'fodo
seu patrono a figura imortal vence:r:�o pOI pouca dlfeI,e�ça.
do glorioso Caxias, a diretoria .

O Jogo da bola nlllIt,ar, Ao atender as EstréIas de Cinema de
...

d t d d Hollywood um médico descobriu um

do Tiro de Guerra n. '40, bem ISpU a o
n po� ca, a �q_u�p�, método seguro e rapido de remover o

contendo 20 atiradores fOI lnl excesso de feia gordura Comece a per
COlno seu instrutor, sr. F'ran- ,

'

,- der peso na primeira semana e muitos

cisco Corrêa de Carvalho, a,s- c,lado, sob �s ordens do sr. Sar- quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
.

t I t· t d E I M 3 vezes PO!' dia. Este novo método, cha-

sociando-se às festividades re- gen o ns lU. or a .. ,205, mado Formodt·, traz nova vrtahda

'solveu inaugurar nauuele día . Pode-.se dizer que e,sta .par- de, saúde e energia como tambern uma

! aparencia atraente, ao dissolver a gor-

a S f tá 1 d tida fOI uma das mais ínte- dura, V, não só se sentirá como pare-
,� ua con 01' ave praça es-,' cerá 10 anos mais jovem, Não é neces-

'�: portiva, realização brilhante ressantes, pOIS que os compo- sarro fazer regime alimentar, nem usar

da' díretoría e dos seus atira- nentes se empenharam nela drogas drasUC2s, ou praticar exercicíos

c 1 em excesso. Atua ajudando a nature-

',d:,W8S, que num grande esf'o:'r- ardor�samen,te. No final, ,o za, Formode, reouz a gorclura de

1 ·d· 1 6 3 .' urn modo �a�'�11;Udo ('(HUO v. deseja.

'ço, conseguiram instalar .a di- p ,acal assina ava a ,pIO P,I'ça Formode, hcjc p'1(:sn,o, em

ta pr'ac,a no mínimo 'tempo Tl'r_?. , r

qualquer ,"'I1\,;(';a, A nossa garantia é

..

a sua m..tor prote-çào.

possível. E assll:n termI,n?U a 2a p�rte Distr. S. I p, Caixa Pasta! 3780) - Rio

Pre<:isame,nte, às 3 horas da da sol�l1ld�de CIVI�O ,esportIva. Venda eob prwr;,;!ir. ",é,j ce

m:_:nha, roí hasteado o paví- .

A 3 palt�, co.nsIstm na e:t?--
lhao nacional, com a presença

trega dos pIemlOs, aos venc�-
'de todos os atiradores do T, G. dores, tendo, a equipe de VOl�I- Negócio de ocasião
n. 40, da E. I. M, 205 e da di-

boI ganho llr:-da taça, ,gentI.I- -

mente of I c d I d t Vende·se beJa propriedade em

reteria. Ao som do Hino Nacio- I. e '�. 1 a pe a Ire ona
Porto Belo. própria para veraneio,

nal, executado pela banda da
do TIro. O flye de, basq':l�te re- frente para o mar.

Fôrça Policial, no quartel; to-' cebeu, tambem, lmdo jogo de Li,:�a residência, ,c�mpJetamente
dos os atiradores restaram I meda�has. , mol;>:,llO.do. com "radio e �arrega-
C t"
"p. Apos a entrega falou o i,o- dor Wlndcharger p/baterlÇ1S, etc.

on menCIa a Bandeira, que 'I' M'lt P" ,

,

" o terreno, plantado e bem o io r-

tremulava no mastro, como I ve:n
ElO 1 on erell�, que dinodo, situato entre a estrada e

que saudando à memória imor- agradeceu o comparecimento 10 mar, mede 60x300 metros. Fonte

tal de Caxias
'

I de todos os presentes, e pl'O- natural de água potável. crista·

A
'

.

t·
A •

f' l' I nunciando brilhante oracão lina. Informações, por favor, com

pos a con Inencla, 01 1-
h O' C'

'

o sr H. Murray, na Rua João

dC?, pelo sargento instrutor do lem, 0:n:enaoem a, ax:a�, Pinto. 26, nesta capital. 10 v, 6

TIrO, o boletim do dia, que tra- f !ermmando
as festividades,

tava da vida de Caxias, ressal-
_01 cantad� por tO,dos os pre- Renistradora

tando-lhe os brilhantes feitos Isentes o Hl;no .N!lclOnal. .

�'
t

' I O Estado felicita ao TIro de Vende'se uma máquina registra-
pa ríótícos, Esta oração foi ca- "

-

" dora «National», modêlo 726, no'
lorosamente aplaudida pelos Guer:a n. 40 por tao blllha�te va. Tratar no «Bar Oriente», na

presentes, solemda.de em honra a Caxias. rua Vitor Meireles, 11. 30v.18

Em seguida, falou, o sr. Gus-
Os at!I:adores, que: cívica,

tavo Zimmer, agradecendo aos �u�r militarmente, hao. de se- Curso de Corte
atiradOl:es, pela co�peração que

gurr o e�e,mplo de, .caxIa�, pa: Ens irro-ae auias
deram a construção da praça, �a o m�xI.mo engr andecimen em

de esportes, S. S. deu por inau-
to do B�asIL _

diurnas e noturnas.

gurada; então, a praça. Termi-
EDIO JOSE TONOLI Largo Benjamin

�fdicl�sSim, a 1." parte da sole- Õüãrtõemc"ãs"ü"iiê ven;;S�;� u: ap,,"
A parte esportiva teve início faou"I.·a

lho para

depois de alguns minutos entre ondulação permanente e um

,os atletas do T, G. 40 e da E. Rapaz, ,,:presentando re- estabilizador de 1 KW, com

r. M, 205. ferências. procura quarto pouco uso e em perfeito estado,
01° jôgo foi de voleibol. sen- com pensão em casa de Tratar na Pr a ça 15, n. 10.

do os quadros de ambas as família. Cartas a esta re-
V 13

.v equípes assim constituídos: dação poro D�R" indicando
----,

,

T G 40 LI' Z' Ald Garage Preciso alugar
, ,

- ma, eca, o, l e co l e preço 9 Vg, 4
'

'Rui, Valmor e Hildebrando. uma, parti-
E. I. M. 205 Conrado, A V I S ocular, próxima ao centro, com

Edmir, Elias, Dagmar, Morais
•

boa entrada, Queira indiccr

.e Celso, A, L. ALVES faz saber que
preço e local. Cartas para esta

.. Depois de [ôgo bem nlovI'- Redação, para: «Garage parti·
não mais fará publicar sua sec

mentado, saíu vencedora a
cular». 10 v.' 6

ç-o de oportunidades imobiliari
�urma do T. G. 40 pelas con- árias,'solicitando aos interessado CA',LOTA I
tagens de 15 a 9 e 15 a 5. Nes- rigi em'se à rua Deodoro 35,
ta partida todos tiveram, atua- para ntormes sôbre aque'e as.

ção destacada, sobressaindo-se SU'1to i
o atleta Lima, do Tiro, que
'praticou assombrosas "corta
das".
Orientou a partida, b sr. Sto,

Instrutor Francisco Corrêa de
Carvalho, que esteve a conten
to.

O matcht de basquete lm

ciou-se logo em seguida, sendo
os fives litigantes assim forma
dos:
T. G. 40 - Rui, Lima, Cana,

Aldo e Zeca (depois Aroldo) .

E, I. M. 205 - Weck, Morais,
Celso, Estuque e Pacheco (de
pois Antero),
Foi esta a pugna mais ele

.
trizante, apresentando bôas jo
gadas e lances movimentadís
simos.
Vitoriou-se, novamente, o T.

G, 40 pela alta contagem de
27 a 14. Arbitraram esta pele
ja os grandes esportistas Naldi
e Ponciano,
Dirigiram-se, em seguida os

esportistas para o campo de
futebol, onde, iria ser levado

I
a, efeito a Corrida de Estafeta

o ESTADO
J

•

Assista ao maior

ll."radiofônico
I

de todos os tempos.

Família .

Letizia
X

Família

Guanabara
Novas e imprevistas cenas de humorismo, espontâ
neo e sadio, criadas pelas incríveis complicações
de duas famílias rivais, que têm uma "diferença"
a resolver. A família Letizia quer arrazar a fa
mília Guanabara, não deixa por menos!... E cus

te Ç) que custar a família Guanabara pretende
pôr fora de combate a família Letizia. Quem ven

cerá ? ." Qual é o seu palpite ? ... Divirta-se a valer,
acompanhando o desenrolar deste formidável "su
rurú", em quatro eletrizantes "rounds" por semana.

------------------ --------------------.

Será grati ficada a pessoa
que entregar no Ponto dos
Automóveis, ao motorista
do carro 1532, uma CALOTA
perdida entre o Estreito e

,

Biguaç<l. 5 v 5

Ouço êste sensacional programa nas emissoras:

PORTOALEGRENSE I PARANAENSE

EDITAL
Acha'se aberta, no Hos

pital Militar de Floria
nópolis I a inscrição para
preenchimento de uma

vaga de dactilógrafo (a)
interino.
Florianópolis,

Agosto de 1944,

GELADEIRA
22 de

Vende se uma, medindo
'iro80 por lm20. Ver e tratar
no "Bar S. Pedro", IS, V 7

Todos as 205. 405, 50S,
e sábados, das 21 às

21,30 horas,

Todas as 205,305. 50S.
e 60S, feires, das 21 '

(Is 21,30 horas, .1.------------------'---------------------

5 v.·2

VENDE-SE

LETIZIIl CUilMIIBIRIl

por Cr$ 4,000,00 urna casa

sita na travessa Triunfo, n. 6,
p'óximo á rua Bocaiuva, aom

6 metros de frente. Tratar Da

av, Mauro Ramos, n 198.

MAOIADO & elA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: C!'esciúma

!
Rua Floriano Feixoto, s/n (EdU,
Próprio). Telegramas; hPRIMUS"

: Aqentea nos principais município.
do Estado

*,

Stanoard

• e••••••s••••�

Curso particu,lar
de

Dact�lografia e Taquigrafia
?ROFA. LIGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua a

lecionar, diàriamente, atendendo das H às 12 e das
14 às J8 horas, enl sua residência,

ru a Saldanha Marinho, 26 A

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tTS
Hoje o amanhli 8<'11". a �1Ia pretertda

,,,".,.... • ..cloa". e ..u-alUl'etrall - HomeopaU.. - rM'f&martu

!!.rtt1\oa de borracha.
101.,."._ • eIata obsenl1lcta ..o NleAIt'W6r1. IIlHI__

(1
•

.: 1 :\ \VETZEL INDUSTRIAL-JOIN'VILLI': (Marco

CONSEUVA E DESIN}'ECTA A SUA ROUPA

<:>�'3Ã� ylRCt/l,.
ii ••

1

EspECIAlI DADE

.1 --

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"LIRA TENIS CLUBE" SETEMBRO: DIA 2, SÁBADO, GRANDE SOIRÉE. DIA 6, QUARTA.FEIRA, CONCÊRTO DE GALA
DA ORQUESTRA SINFôNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO'BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO' DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

o E S T A D O O santo do dia Conhece esta 1

Washington, 27 (U. ·P.)
O ministro das Relações Exte
riores da Finlândia formulou
hoje declarações à í=nprensa.
Revelou que os Estados Unidos
não pediram à Islândia que
seus militares permaneçam em

tempo de paz, na Islândia.
Também se encontrava presen
i e à entrevista o presidente da
Islândia, que acaba de visitar,

Festeja hoje o seu natalício o
a convite do presidente Roose-

sr. Oto Dornbusch; capitalista. velt, esta capital. O chanceler
islandês disse, que seus com-

O sr , Guilherme Silva, funcioná- patriotas nunca tiveram a me- .....,...".....".. •• '_. ......,._,..,.,.,..,.._.,.
rio da D.R.C.T. faz anos hoje.

nor dúvida de que os Estados T d t- A Est.ati.tie. Milliar, .Mij.....
Transcorre hoje o dia natalício Unidos cumprirão o convento,

ALVARO RAMOS
O os os IPOS facilitar a preparação rápida. e ti•

.do professor João do Santos Areão. assim que termine a guerra. d
. - das da Nação, exige que todo. o.

insnetor de s Escolas Particulares e aVloes perfeita quanto possiYeJ. do .pa...•

e Nacionalização do Ensino e um Linhos,' tropicais e casemí-! CIRURGIÃO-DENTISTA Ihamento material das fôrça. arma-
d

. d
.'

t' d I
brasileiros lhe prestem eoopeta"''''os rnors ar orosos rriceri ivo ores d t d d h P Nova Iorque, 28 - (SIH) _

.......

de educação primária em Santa
ras e o os os esen os e. re- Rua Vitor Meireles, 18 Subtrair-lhe apêlo • trabalhar eOD-

Catarina. O nniversariante, que ÇOS, só na Loja das Casemiras Informam de Londres que um til. o Rrald) em per,.. (D. E. lI.l.

conta com la:rgo círculo de amizC1Qes - Rua Cons. Mafra, 8-A. I aviador holandês falando ao .

será por êsse motivo alvo de sino mlcrofoue da estação livre Apilo da pOlicia
cera� demonstrações de estima,

I C.ARTAZES DO DIA "Orange " revelou que os avia- nazista
J<'1l1pm anop; bOJM dores holandeses pilotam to- Nova Iorque, 28 (SIH - Se-

arns. Isáura Leal e Maria Gou- dos os tipos de aviões e os en- gundo despacho de Londres. a

lart Sovas, espôso, do sr' Miguel HOJE 3a.feira HOJE contram em atividade em to- estação de "Scheveningen ",
Sovas, fiscal do Imposto de Con- das as frentes de batalha. Não controlada .pelos alemães, na
sumo ; TEATRO A. DE CARVALHO obstante, os pilotos na Holan- Holanda ocupada, írradíou um
srita. Normélia Luz; . A 's 8.30 horas:. da se destacaram partícular- apêlo da polícia' nazista' no
IIrS. Genésio Joaquim Godinho,

Max KUénzer, Gumercindo Camin- Despedida da Companhia mente no ataque ao inímigo sentido de que a população aju-
ba e Heitor da Silva Dutra. FESTIVAL ARTISTICO 'PE «IRACEMA DE ALENCAR por meio de aparelhos "Spít- de a deter dois individuas, cuja
.... ...._...._� fem homenagem a S Excia. �r. Nereu Ramos, M. Dv v Int er fire ", "Mosquito 'I'yphon ", O identidade ainda é desconheci-

Quem sabe o ! ventar do Estado, e dedicado aos srs. Dr. Rogerio Vie ir a e Cap ref'e.rido 'aviador, que revelou da, e que mataram a tiros o

enderêeo ! I Antônio earl�s.Mourão Ratton, di,gni.ssimos Prel.eito Municipal a existência de aviadores ho- prefeito de Osso

Q b d d' d e Secretano d e Segurança Publica, respectivamente. landeses combatendo na Rús-
uem BOU er o en ereço a sra.

_ " . .

Pedrita Bi t tencou rt Pinheiro ou da Apresentaçao da peça em 3 atos de Dar.o Nicoderni. sia, terminou dizendo que,
menor Yara. que com ela ve:o. há A SOMBRA quando � Holan�a for lib.erta-
meses, do Rio para es\a capital, é '\.

Ida,
o pals contara com aVlado-,favor comunicá·lo urgente à redo· 1 áb

. .

çô.o do "Estado». E' questão de Prrços: - Cadeiras Numeradas Cr$ 6,00, Balcões não numera-
res 1 el� para .�nslna:da no-,

qronde interêsse, especialmente . dos 5 00 Camarotes 30,00 e Gerais 3,00 vos reeru as a plotar to as as

para .aquela cr!onça.
' •

. elas·ses de aparelhos.
.........................

CI'NE «IMPERIAL»

Diário Vespertino
Degolaeão de S. João

Batista
o rei títere H,erodes Antípas,

sempre receioso de per:ler o resto
de poder que os romanos lhe t i
rihnrn deixado. via de maus o lhos
a enorme influência que o Batista
exercia sôbre as mussos.

Procurou ocusaoo poro iornar
inofensivo o grande pregador. Es
t" ocasião se apresentou. quando
João repreendeu o rei por causa de
suas relações crimincsas com a es·

pôsa ao irmão d ês te e por causo

de suas arbitrariedades com C$

quais oprimia o povo. João foi pre
soo Her-ode s , porém. começou a 0-

p r ecfo r a con vicçfio desinteressoda
e cs firmes princípios do grande
hcrnern. Coriau ltou- o írequentemen
te e protegeu-o contra as rnc n l

festações de 6dio da mulher a·

dÚltera que via mortalmente oEen
dida sua vaidade. Mas, por oca'

sião de um festim, o rei tendo o

espírito anuviado pelas l ibc.ções ,

concedeu à suo enteada a cabeça
d » Batista como recorrrperiso de
suas exibições de dansarina. Assim
morreu João Batista como defen
sor da santidade do matrimônio
e da justiça para com o povo.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Te!. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capit.al:

An@ Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimcstre c-s 20,00
Ml'S Cr$ 7,01}
Núm c' ro 31'1I1S0 Cr$ 0,30

Nu Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

1\0.00
45,00·
2ií.OO

Ano

S ('ITH'.� II'(;

Ttinu-xtre

rur-di an t e contráto.

Os nrig ina is, mesmo não publi
caol"s, lIiill serào de vo l vitlos.

•

A dirr-ção n:lo se responsahiliza
pelils r-onccil os emitidos nos

artigos assinados

IVid;s�i;il
.......... .....•..

A:-; J V}1�RSARIOS

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

. Decorre hoje o natalício do nos-

110 conterrâneo sr. dr. Cid Cam
pos, atualmente à tes,ta de uma

Prefeitura Municipal paulista.

A IslândiaHoje faz anos o nosso ccnterr-â
neo sr , dr. Antônio Gallotti, resr
dente no Rio de Janeiro

Hojo transcorre o aniversário do
sr dr. Tomaz Woods. digno inspe
tor-veterinário do Ministério da
Agricultura e pessoa muito rela
cionada em nossas rodas sociais.

Boris Karloff no

Condenado

A carne v.erde
na Bahia
Salvador, 28 (E.) - O Inter

ventor Federal, na qualidade
de presidente da Comissão do

Abastecimento, baj.xou porta
ria estabelecendo noVos pl:e

ços para os genê:ros alimentí
cios. A carne verde ficou tabe
lada a três cruzeÍl·os e sessenta
centavos.

Por ENEVÊ
Henrique Becque, o famoso

dramaturgo francês. tinha uma

de suas peças para estrear no

"Odeon", de París, Nessa oca

sião. Becque teve oportunidade
de conhecer o general. Boulan
gero No ardor da conversa,

. que
tinha por tema principal a

guerra, o general falou:
-- Cincoenta' mil franceses es

tão pr orrtos a me seguir!
-- Leve-os, então, ao "Odeon"

- suplicou-lhe Becque.
*

....

No quarto do dc en.te
-- Deviamos ser quatorze à

mesa; um convidado não poude
vir; meu rrto r-i.do comeu por dois
e aí: está com uma formidável
indigestão.
-- E ainda há quem diga que

o número 13 não dá azar!. ..

o PRECEITO DO DIA
Quando o exame de s&ngue re

vela sífilis. dizemos que a reação
é «positiva»; no caso contrário,
«negativa». Mos exame negativo
não significa que o pessoa não
tenho sífilis. Se o médico insistir
no tratamento anti-sifilítico, rnes

rn o diante de uma reação nega

tiva, o doente deve obedecer-lhe
sem hesitação, SNES.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
f SaJlara n C_ Dlspaste Jlll'1 ,....

Seu fígado deve: produzir diariamenes
um litro de bilis. Se a bílis não corre It

vrernente, os alimentos não são digeridoe
c apodrecem. Os gases incham o estôma-'

go. Sobrevém a prisão de ventre. VocJ
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um rnartirie,

Urna simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe

extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
COITer livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

JA CONHECE

OLHOS?
Que prazer! Ter uma dentadura resplendente ••• e

uma bôca fresca e sedutora, usando Kolynos Creme

Dental! Kolynos tem uma Triple Ação: limpa,
refresca e embeleza ... dando aos dentes um brilho
que faz realçar a sua aparência.

USE-O COM

CONFIANÇA'

....................................................

e escolha o seu fiqurino.
Rua Nunes MClChado, 11 - A

Quer ves nr-se com
contôrto
elegância?e

Procure Q

Se V. S. desejar um- corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca
semIras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

ALFAIATARIA
MELLO

filme
,

a

A's 7,30 hnras
GRANDIOSO PROGRAMA

Míscha Auer no filme rep'eto d(" música e comédia:

Músicas e bananas" .. '

...=""",

Três mil Casas
do I.A.P.C.

S. Paulo, 28 (J.) - O TAPe.,
elaborou um plano para cons

trução neSita capital de 3 mil
residências modelo, destinadas
aos seus associados, os quais
poderão adquirí-Ias medianü�

prestação mensal de 70 cruzei
l·OS. O projeto de autoria do

enge1nheiro Francisco Kosuta
inclue çompleto mobiliá.rio.

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços Cr$ 2,00 e 1,50: ·Imp. 14 anos".

ATENÇÃO '! - Te�minada a tempmada da Companhia de

Comédias IlGcemê> de A'enc8r, st'rá iniciada a maior tempora
da cinematográfica de todos os tempos. Já domingo pfOXlmo,

simultanesmente, no Od<'on e Imperial, o mais espetacular
filme jamais imaginadc:

Irmãos em armas
c;:om AUao Ladd, Loretta Young e William Bendilt

eletrizante:

morte Desviou gNJndes
quantias
s. Paulo, 28 (J.) - Perante

o juízo da Sétima Vara Crimi
nal, está sendo processado o

funcionádo da Central do Bra
sil, Álvaro Ferreira de Araújo,
acusado de haver se apropria
do da importância de 291.071
cruzeiros da ferrovia. O acusa

do confessou o crime nos seus

ll11111lmoS detalhes, aeresceu

tando que a importância do
desfalque era proveniente de

fretes, havendo gasto tudo em

jogo.

Cozinheira
Precisa·se de uma, hábil

e asseada,
Suiça", rua

nior, .136.

.aQ' "Pen.ao
E.teves Jú-

5 y�:�

I,
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End. telegr. «Bandiral» _ .. Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
a serviço da indústria e do comércio do Brasil

Malriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO --- (apitai --- Rua 15 de .Novembro, 239. I
Agências Urbanas: Santo Amaro. Santo Andre. Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca, =- U._III=sa·liAlI..-

Iriter ior: Ourinh os ,

Em instalação: - Agê;1cias Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Inferior: - Agências: Ol iv eira, Cae t é, Elói Me nde s, 'Andrelftndie, Carmo do Rio Claro,

Divinópol is, Santo Antônio do Amparu, Lavras e Juiz .de Fóra.'
Em instalação: Governador Va ladar es,

I
ESTADO DA BAHIA: Salvador.

Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e .Iequiê.

[srADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação: Barra do Pirai. Barra Mansa. Volta Redonda, Resende e Vassouras-

EHADO DO ESplRITO SANTO:
Em inetalaçêo : SUCUf3S1 de Vitória, Agências de It apernir irn e Cola tina,

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

Abona as melhores taxas para Depósitos. Descontos. Cobrancas e Passes.
,

Correspondentes em tôdas as praças do Pais.

_·noz
:

A mcoeTas » = _a:.: .-== !I/I"

R O L
. ,-1\ /r- -L-', N"- -l\.. .L'í_j_ IJ...J Á.

Indústria Brasileira, com tóua a garantia
PARA PRONTA ENTREGA:

Tipo 6201 a 6205
PRODUTOS ',' ELMA» - FRANCISCO OCANÃ

Caixa Postal, 5300 - SÃO PAULO

rl� () S
de fabricação.

RIOS

'I ��tSOuqQ� Bua João Plo,to, 'II!, 25
� �: �. (Em frente ao Teso.uro ® -Es�60)

I
� . I Florian�polis
-, - � Telefone 1448
RnnTOnO pnrOLDGICnS SANTA (ATARtKA

'

Dr. H. G. S. Medina Farm. NulJ.aJ Alves de SlI.IIZI
Farm. L. da Costa AvUa

Exames Anátomo-pato16gi004s.
Diagn6.tico precoce do gravidez.
Sôro-diagn6stwo.
Hematologia
Coprologia.

Bacteri.ologia
Autovecinos.
UltrQ.Il\ictolicopiCl_
Química S<U\9tÚA80.
Anu'1isu ele Ul'in4. )

Serviço de transfusão de sangue. Va,cilla.çao anti·diftéx.i.ca
(CRUPE) com pr6vo de Schick.

Análises químicas de: Farinheu, bebida., caf'-. mel. dgua. potá
veis e para usos indWltriai. (fecula.ria•• cer....jatiQ,Q.).

Carne quatro vezes por semana
Rio, 28 (J.) - A carne será o que facíljtará constderavel

racionada. A Coordenação con- mente os trabalhos, já. em ple
sidera impossível a continua- no andamento, A Ooordenação
ção da atual situação, em vir- poderá levar em conta as re

tnde do desequilíbrio exísten- clamações surgidas em mais
te na aquisição do indispensá- de um ano de prártca do racío
vel alimento. namento do açúcar, aphcando
Tomando por base o preces- ao outro produto, desrle o Iní

i so adotado com .relação ao açú- cio, as medidas que só o tempo

I
cal', cuja

distI'ibUiça.
-

o se encon- possibilitou em relação ao pi-i
tra agora mais ou menos nor- melro.
malizada, foi o problema da
carne atacado de frente, com o Sabe-se que os estudos já
objetivo de proporcionar quan- realizados aconselharam a

tidade iguais a todos. continuação da dístrfbuíção da
Consíderados os cuidados de carne em quatro dias da sema

ordem técnica quanto ao valor na, mas com a garantia de que
nutritivo da carne e quanto às t-xíos terão o seu quinhão, abo
necessidades dos consumidores lidas. ajuda, as filas diante dos
(velhos, moços e' crianças), o açougues,
racionamento tar-se-á de acôr- A execução de tais provídên
do com o recenseamento rea- das caberá ao Serviço de Abas
l izado pa'?a o caso do açúcar, tecimento .

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

f!!�,..�I!II�....t"BREM" (� '"'.

J '. , I. ·

CAMINHO i·· I'
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REGULAM -AFUNCÁO INTESl.IIIa 0

� ,��._�.. a .

opor-trrri
í dade 1

A

PARA-TODOS
resolveu, efetuar, durante o mês de AGOSTO, a

Grande
,

CREDIARIA

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

.abatimenlo de 30 °/0
quer para vendas à vista, que-r a prazo.

Trata-se de artigos modernos, adquiridos no conente ano.

Aprovettem, pois, a grande oportunidade qlle lhes o,ferece c1
,

CREDIARIA PARA-TODOS

Rua Felipe Scbmidt, 38

• Wri' '*,
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A evaouação de C_.aoóvia
LONDRES, 29 ru. P,.) .... IN FORMAÇÕES PROCEDENTES DA POLôNIA �EVE.
LAM QUE OS ALEMÃES, INCLUSIVE TROPAS E ADMINISTRADORES CIVíSJ
ESTÃO EVACUANDO CRACOVIA, EM FACE DO RAPIDíSSIMO AVANÇO. DOS

EXÉRCITOS RUSSOS.

Florianópolis. 29 ,je Agosto de 1944 o prefeito do municipío de Ara·
.-----------.--- quad (ex Paratíl passará o pArce·

ber 450 crllze:ros de subsidio e

Min istro Hen ry ValiDton ��;E:;�r:'�::Q���;,:"�,:d'.�:.

Depoi, de haver v isí tado os l1luni('!-, r,pnt(·,(·\H (mel Cun t irlio Qllinli:lo HQgi," O presidente da República
l';'>s de .Ioinvile, .Iarag-uá do Sul, Bluma- I comandante gcra l '(ia l'fm:a Pôli�iaJ. a lé :n assinou decreto concedendo à
ll,'JU, ltajaí. Iridatal, Rio do Sul e lbiramu, ,e!'e outrus au:Dt'iclacle,. Sociedade Médica de Combate
('f""gOll, no d.a 28, a exta Capital em cem I O SI-, :\J1111SLro Henrv Vallotton e oxma, !
loal111in rro SI', capitão Antôn lo CarIos ,en]J",'a ,,'§o hó,";ell,,'s 'or. nem-a do n05S,) i ao Cancer no Ri.o Grande do
M"Ul'âo Ilatto11, secretário ela' Segurança l�stado, I Sul a subvenção de Cr$ " ....

Públic-a. que o foi receber na cldade de OI 170,000 00,
.JOil1\ i le. e do sr. Ernesto Rlggeribar-h, 1\0 rresmo dia. às. J 2}H1. 110 Palâc io lÍ\}

,

*
«ónsul da SUÍr:a, o sr. dr. Henry Vallot· CnV'êrl1C', o "T, l nterven tor :-;.erêu Ramos

I Iton. ilustre Ministro da Su íça auredítarto � sua exma. espôn orerecernm ao serrhor O preEeít o de Canoinhas vai ter

.iLHHc' ao nQSf:O Oovêrrio. S, excia .. qU2 o à senhorn Heruv V a l lotton um almôc-o 400 cruzeiros para as suas despe
viaja com sua exrna esposa, recebeu, � a que ('onjll,Ul'e{'�;'aIn altas auto��ida{ies sos de viagens administrativas.
01111'adé:l cio Hotel La Porta, onde se hnn- civls. :ml1ita�es e ecles iúst.lcas. t •

pedou. os cumprimentos do sr, In terven- Ao charnpagnc, () sr. Intci ventor 1\e-1 O chefe do govêrno assí-
L01' Serêu Ramos, represen tarlo velo seu rêu Ramos, sauclando Q ministro Henry, nau decreto autorizando o mi
.A�si.sten1.e �lnit,al' sr. capitão Asteroldr- Val lot ton. li'�'OlTlL'ciou eX�)1·(\5.;;h·o clls- nístro da Fazenda a emitir le ...

Air an.i es. l1u exrna. sra. d. Beatriz 'Peder- ICUr:::O.
Cessados os apla.usos que as oalavras tras de Tesouro venéíveís em

do Chefe: do Exer-u t ivo rio Esl<1rio pl'OVÜ· 180 dias, até o limite de UITi

bilião de cruzeiros,cat-am. levantou se O �w. :\Hnistl'u \'a110·;
t011. que. em franc(\s. e de 1n1'p1'o\'150.
(Jjs�'e da gcanrte admirncão que o Bras.l

lhe vinha insp írando c <):as suripat ias '1'18
A ?refeitura de ?anoinha� des

o prendem ao nosso país e ao nos so povo. perideu 1.200 c:uzelros em. livros e

A bela orar-áo obteve calor-osa <alva ,:e Impressos, e �.500 cruzeuos em

palma,.'
.

I talonários, livros:.,
etc.

A condessa Francisco Ma-I
tarazzo Júnior entregou t. sra. I -------

Dar?] Var�a� president� �da Se V. S. comprar os nossos D .1, ,L,egmo Brasileira de A�slsten- tecidos, ficará satisfeito, por-'-lleOueU-se.
reia, um cheque no �aLOr .de que inegavelmente, mante- Roma, 29 .. UP, Urgente- ° ge.
Cr$ 100,000,00, destinado a mos um estoque completo e neral olemão Schaeffel', que reS1S

auxiliar a construção da "Cida- original, a precos acessíveis. tia, em M.arselha. rende;.t-se incorr-

de das Meninas". [Loja d C < , C
d ic iono.lrnerrts com m

í

l ho.res de
*

,as asemn as, lua ons. soldadcs.
Mafra, 8-A.

Poro viagens de interêsse do se r- 't .

viço, a Prefeitura de Canoinh�s O 8" Vxer I'el·to'reservou a verba de 1.800 cruaer- I li
ros.

• I Roma, 28 (U. P.,) - De Ja-
O Tribunal de Contas ar· mes Roper - As tropas polo-

denou o reo'isto do crédito éS- nesas que integram o Oitavo Encarnicada
pecial de q�atro milhJes Jo E,xér�to estão avançando na batalha
cruzeiros aberto à Coordena- dlreçao norte, tendo alcançado Londres, 29 (U, �?) O C:1-
ção da Mobilizarão Eeonówica novos êxitos ao longo dUnt8 mentador militar ela ag.::nc:iaDara auxílio da 'fundacão Era- frente de 15 milhas, no srtor
, ,

d Ad' 't' E'
alemã D. N, B., sr. Von Ham-

Lo.ndres, 28 CU. P.) - O co- sil Central e o de sua distribui- o ,na ICO. ss�s fon;as plO- mel' anunciou que está trava-

mUlllc�d� do gen.eral Bo�s � ção no Tesouro �acional. ,gre�:ram sete mn!:la'; : ll1.tro- da {lma batalha entre a capi--
anunCIa (lU� �s yatrI�tas da cI-1

',' id_�zllam �on�as-d���,�ça �l�CO tal rumena e Ploesti. Segundodade de Va�sovI� esta� de P?S-! 0. prom.otor da comarca de B.Jm :n,lll�as a sudeste c.a 1,111!o.::_Ln- Von Hammer, os rumenos lu-
se da avenIda SlkorskI, antlga! RetIro Va1 receber 1 013 cruzeirOS

I te CIdade costeIra qU(� '2 l:"\".sa· t " d t t..

. ,Ida percentagem pela cobranco da ") N t' 'dfO. r 1 . � ",'
am encarnIça amen e con la

avel1lda Varskota, Este fato

eld";d t'
" d 1943

lL. oseOlOCI �n"a.,cl;,°l E'.a·· as fO�I'cas nazI'stas
, 1". a a 1va no exerCIClO e .

I
-

t- l' 't d
-

d
.

extre!namente serio, para .

os
</;

çoes es ao lml ·a,. as a w;ao e�_ ..

a!emaes, que s.e haVIam prlll-, Seguiu para Buenos Aires a !patrulhas, FRACOS.
c:p�lmellte valldo daquela �o-lconhecida intérprete de musi·! AN�MICOS
slçao para evacuar suas for- cas populares, Linda Batist:'l, Ca�lsas, Gravatas, Pijarr:es
ças de Pmg� e agora são for- que na capital argentina atua. Melasdas melhores. pelos me

TOMEM

çados a desvIar seus transpor- rá na "Radio Splendid". oores preços só na CASA MIS Vin�o Creasotada
tes por outras ruas. .:' CILANEA - Rua Traiano, 1:.> "SILVEIRA"

.....,..",._�---.��
A arrecadação referente ao 1',semestre do aorrente ano, dos mu· resses O titular da pasta do

nicípios d,e Serra Alta. (ex-S,Bex;to) Trabaiho mandou arquivare Jaragua do Sul. fOI. respechva·
mente, de Cr$ 214.904,40 e Cr$ processo.
328,008,50.Soldam-se panelas, mar

mitas e outras vazilhas
O Sindicado dos Empregadosde alumínio, por pro- no Comércio sugeriu ao mi

cesso especial: nistro do Trabalho a criaçãoJuão Isidro Nascimento de um departamento destina-
rua Curitibanos, 64. do a extremar a vigilância e

5 v .• 1 organizar o combate a "quin-
• ta-coluna". O Departamento
_ _ Nacional do Trabalho opiniouNa fronteira sUlca pela arquivamento da referida

Roma, 29 (U, P,) - As pa-' sugestão por considerar que
trulhas blindadas do Setimo "não há a menor conveniência
Exército aliado, que desem- da fundação de comi!tés com
barcou no sul da França, atin- finalidades de assegurar a defe
giram a fronteira suiça, num sa dos interesses nacionais den
ponto a 5 kms. de Genebra. A

I
tro dos sindicatos já que a

informação foi veiculada pelo i própria entidade nacional in-,
jornal ào exército canadense. cumbe zelar por aqueles inte-

J;leiras Ran10S, presidente da Leg íão Bra
,il",il'a ele Assistência. exma. SI:''<1. d. Ma

i-ia Adai!' Icat.ton. dr, Artur Costa Filho

Ecos e Not�as ,
---

*secretário da Viaçã-o. Obras Públ ícas e

Ag.r-ír-ultura. prof. Orlando Bi-asíl, ser-re

túrIo ela Fazenda interino, sr, CarIos dr!
'Cosia Pereira. secretário da Justiça. Ed:'l

.en�50. E' Saúde interino, dr. Rogério
Vieha. prefeito municlpal e se-nhora, te

•

iPETIDLll1
11111[011

•

'. f"

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.

o general Mascarenhas de Morais, logo apôs o de·
sembarque em Nápoles, aperta a mão do general
nor te-ernericano Jacob Devers, que comanda a atual
ofensiva no sul na França ..Fófo da Inter Arnerica n a y.

4· derrota
do 19.0 Exército
Roma, 29 .lU, P Urgente'l- Do

19' Exército Alemão, que defendia
o sul da França e que foi destro
!todo pelos aliados. resta apenas
urna divisão·e-meia. I que foge
desordenada pelo vale do Ródano.

A luta dentro
de Varsóvia

TONIC,? é�PllAR
PÓR EXCELÉN;trA

l$i '&111m

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A.

Na defesa de
Bucareste
Londres, 29 (U. P.) - A

agênCia alemã "Transocean " ,
em transmissão de Berlim, in
formou que gral. Teodoresku
está à frente das trGpas rume

nas que defendem Bucareste,
onde os rumenos enfrentam
aos alemães em vários setores.

Consertos de
aluminio

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

Ora. JOSEfINA SCHWEIDSOH

Está iminente
Londres, 28 (U. P.) - O cor

respondente de "Daily Ex

pl'es�", em Estocolmo, informa
qtli� está iminente a assinatu
ra de armistício por parte da

Finlândia, o que provavelmen
te se dará dentro destas 24 ho
ra.s,

.Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

de regresso de sua via- 'r

reassumiu
clínica.

gem, sua

Grlnd. Tónico

o O armisliciQ da
Rumãnia*'

No dia 31 (quinta. feira) .termina 'Washington, :20 CU. P.)
o prazo para o pagamento dos Falando aos jornalista, infol'
impostos municipais: Predial, Ter- mou o.nteln O secretário de Es
ritoria!, Taxa de Limpeza Pública
e Melhoramentos. do município

tado. Corclell Hnll, que os Es-
de Florianópolis tados Unidos estarão represen-

'li< tados 1J01' funcionários diplo-
O diretor gel:al da Fazendp, mátÍC'os e militares nas nego

designou uma comissão 'p�ra ciações elo armistício com a Rn
efetuar a revisão das eXlgen- mânia, Tais negociações terão
cias sôbre as atribuições e o ,lugar em Moscou. Disse ainda
sistema de remuneração dos o sr. Hull que a União Soviéti
adjuntos de procurador e pro- ca assumiu a iniciativa do ar

curadores fiscais, devendo mistfcio com a Humânia, acres
apresentar no prazo de noven- centando ql:te os russos desem
ta dias projeto de decretos que penharam papel eentl'al na

consubstanciem as medidas de- obra de pel'suassão para que
correntes das conclusões do;, aquele país ba.lcânico mudasse
estudos realizados. de partido.

,.. ----- ..._........... -.. ............-_....-_.........._._...,_,._. w..........,.._�- w 4i__·,. • ...._.._.....
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J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Cívil)

Escritório Técnico de Construvão

I Projetos, Orçamento�, Adminldração
Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733 .1FLORIANÓPOLIS
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