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LONDRES, 30 (U. P.) ••• APOIANDO O ESFÔRÇO DOS HUSSOS� FORMAÇÕES MUITO PODEROSAS DE QUADRIMOTORES
DA R A li' BOMBARDEARAM OS PORTOS ALEMÃES DE STTETIN E KOENIGSBERG, NO BlLTICO. MAIS �E 1.200 TONE·
LADAS DE EXPLOSIVOS FORAM LANÇADAS SÔBRE ÊSSES PORTOS, PELOS QUAIS OS NAZISTAS EMBARCAM GRANDE,

QUANTIDADE DOS ABASTECIMENTOS PARA SUAS TROPAS NA FRENTE ORIENTAL.
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d" d ' � Mas poderão,k oes I em pU' er os ru�sos incomodar ...
Moscouv Sü (D, P.) - A i.o:,portante cidade l'Ul�1ena de Loncíres,:';1 (LT. P.) _ Os

Ploesti foi hoje ocupada pelas terças russas. P�oestl cen�ro alemães não tem agora mais
fundamenLal da industria petrolífer� da Ruman.ra era a prm-: de cem mil homem;

�

110 norte
cipal ionte de suprimento desse pecioso combu�tl\�e� para as, <la Franca. afirma o correspou
fôrças nazistas. Sua ocupação pel?� russos �lglllflca, outro I dente do' jornal londrino "Eve
tanto, a libertação de todas as �eglOes petrolíferas r�menas" ntng Standard" jum to ao Se
das .ganas. de Hitler. Mesmo o n�!ll0 e�p�ta�Ul.ar das f�rças d� I gunclo Exérci to. Perderam ade
Ma1ll1ovsk,I, que ocuparan: Ploesti, _esta ,lm��lmdo. pala �uc,::. mais quási todos os seus tan
reste .as forças de Tobulkin, que nao tardarão aSSIm a atingir

ques e dispõem de pouca art.i-
t 1 Sol'dados espedioionérios do Brasil deixem o navioa capita rumena. lharia de campanha ele modo '

transporte que os conduzira até Nápoles e são rece-

Parece que a Ru"SS·18 l·nvadl-ra" a Bulgárl·a que não poderão enfrentar as
bidos por uma guarda de honra do exêrcito dos EE,

, fôrças aliadas em batalha aber-
UU. Em breve os brasileiros entraríám em ação con-

ta, mas poderão tornar-se in-
t

.

t tFàt d I tA' )Cairo, 30 (U. P.) - Foi oficialmente noticiada a chegada cómodos com ações de retar- _•••-.-....-:..'!_O""s.......:;;...:;_!.:....��-. ......::..�......:.....!)••�...!;:.;_!��'!1!;.-:-•••w....",.._
da missão búlgara, que deverá receber dos r�p�esentantes da damento. f-

-

I
-

h'Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, as condições do armis- Icarao sem comer sa SIC as
tício. Justamente quando a Búlgária procura aband0l?-ar o NO·IVOS em massa' Londres,' 30 (U. P.) - O Havre na desembocadura do Se-
"eixo" (ainda existe?) promovendo a paz C0l?-1 aqll:eles dois �al-II' .

I

')
.

, .

•

na, também foi libertada. O próprio comunicada alemão anun-
ses aliados, e que sur�e a ameaça de ser ela invadida p�la Icus- Lo� �:lgeles, :)1 (U. ,P.) -: ciou que os nazistas evacuaram aquela cidade depois de des
sia, com a qual, precisamente, nao e.stava '�n: guerra, E q�e os

I
Bettv I,;f <Lbl� acana de 1 eceb,,: truirem todas as instalações portuárias. O mesmo comunicado

despachos de Moscou traduz�m. muito ceticismo q�lal?-t? a =: um pedido ne casan:ento, el..
informa que poderosas formações norte-americanas estão ata

tratégica "neutralidade" de última hora, que a Búlgária esta mass� por 150 me.mblos da Fo-
cando as fôrcas alemãs entre Paris e Reims. Mas a perda mais

proclamando, e ,acre��entan:-; ."Embora a Bulgária nunca de-I d;-raçao dos Soltell'_?s d: Bogo -

severa foi infligida aos nazistas, ontem, num ponto não íden
clarasse guerra a Un�ao �oVlet�ca, os r�ssos a consIder�l� bell-! ta. 0. telegrama �1ao dIZ s� os tificado da França, quando tropas norte-americanas captura-
A��rante,_posto que nao so aden� ao "eIXO", como perm.I�I� q��l! s.olteJ:'o� �olomblanos d.eI�a- mm um trem de abastecimentos alemão. Dêsse comboio fazia
!1\f3s alemães empregassem suas cases �ontra os sov�etIcos. vam a lOUl a pequena o dl�eltO parte um vagão inteiramente carregado de máquinas para
Lembram ainda êsses despachas os esfôrços desenvolvidos pe- i de escolha, ou se pretendíati, fabricar salsichas.
los russos, notadamente depois da batalha de Stalingrado, pa-. mesmo, um casamento em mas-

_

ra que a Bulzáma desertasse do "eixo" e retirasse suas fôrças' sa; mas Betty parece optar O d
., ·

tíci ?de ocupação da Grécia e da Jugoeslávia. Mas a Bulgária nunca! pela segunda interpretação, n e se assinara o armls leiO III

deu ouvidos aos apelos das Na9�es Unidas, inter�ssadas ape-I pois recusou" elizen.do ql�e se-

nas em que cessasse sua cumplicidade com os naZIstas. ,'la um caso· ctt' polI:mdI'la ...

o M.US ANTIGO nlARIO DE �ANTA CATARllU,

Proprietário e Direter-gerente ALTINO FLORES

Florianõpolis-- Qui ts-Ie.e. 31 de Asosto de 1944 H. 9195

Aprisionado o Os russos não tocarão na Bulgária 1
ar.al. Ricbter Moscou, 31 (U. P.) - Acredita-se que a rapidez com que
Ruma, 30 (U. P.) - No sul os russos se apoderaram do porto rumeno de Constanza, to

da Franca os aliados ocuparam �1ando de �urPresa .a defes� nazista" l1:es permiti1}- . captur�r,
Montelimar, onde foi aprísío- intactas, nao so as mst�laçoes portuárias, c9mo vanos, navios
nado o general Ri�l:.ter, �o- �1ercant.es�, mesn;o, .UIlldade �e guerra al�mas A �ueda. �e con�
mandante duma divisão de 111-1 i.anza e,llmll1ou o último obs,taculo ao norte da ir01;tel:a buI

fantaria alemã recentemente gara, SItuada cem kms, mais p�ra � su;, e que sera prova�el
'transferida na frente russa pa- mente alcançada pelos russos ate o f'im aa semana., Nao se)�l
ra a região do Medi�errâneo. ga: entret�nto, ,em M9scou,_que os :'us�os entrem na Bulg�na,
Na confluência do Drome com p�ns os dOIS palses n1:),O estao em guerra, nem mesmo de rela-

o Ródono, os norte-america- ço_e_s_c_o_rt_a_d_a_s_. ' _

nos :castigaram severamente os

Sremanescentes do Décimo-No- ómente
no Exército alemão, que tenta
vam escapar para o norte atra
vessando a rio em vários pon
tões.
��"'_""_""WJ'.."'W-"_""_"""'W·
A partir de 139 cruzei�'os,

vendemos cortes de casemlras
em a nossa Loja, na rua Cons.

Mafra, 8-A.
.:-.--- ... .......,.-��.....�..._

A retomada de
ariancon
Roma, 30 (U. P.) - O co

municado alemão anuncia ho

je a retomada" de Brianç.on,
perto da, fronteira franco-Ita
liana, fato já anteriormente
noticiado pelo alto comando
aliado. Nada se sabe até' a mo

mento sôbre os efetivos das fôr
ça:s alemãs empregadas nessa

expedição, mas" recentemente,
a v i a d o r e s aliados observa- B s·le- O na I- h� de frenteram várias divisões de tanques ra I Ir 10 UI

alemãs que se dirigiam para Rio,30 (A. N.) - O jovem Cássio Arantes Viotti era promo-
oeste ao norte de Turim. Co- tOl' público no interior, quando o Brasil entrou em guerra.
mo �sta grande cidade indus� Oficial da reserva do CPOR, imediatamente escreveu ao mi
tl'ial italiana dista apenas 80 nistro da Guerra, declarando-se pronto a incorporar-se ao

kms. de Briançon éJ bem pos- Exército, e partir. Hoje está êle na linha de fogo como especia
sível que se trata�se! ?as mes- lista em, tiros de mOl'�ei�'o Ê dele que seu pai l:ecebeu �a�ta vin
mas fôrças lancadas a luta pe- da de Napo}es e que e vIbrante mensagm de fe e patnotlsmo e

los nazistas pal'a enfrentar a identidade com os sentimentos de todas as Nações aliadas. A
ameaca norte-americana aa certa altura, diz êle: "Vamos entrar em ação. Não taradrá a

impoÚante centro da indústria
I
nosso batismo de fogo. E só vaI/taremos ao Brasil com a vitó-

de guerra. l'ia. Vitória nossa, dos A�ia,dos, ç;la CiviU;2:a,çãol',

incondicional!rendicão
,

1YllslJington, 30 CF. P.) - () secretário de ,}jstado, COl'
dell Hul1, falando aos jOl'lUllistas, admitiu (ille o alto coman

do nl(lmão fez sOlHlag'ens para uma paz neg'o('irula. Ahortlando
•• ca.so, ]imitou-se o chau('elel' a aereSCenhll' q1U� a. }'endição
incondicional contillUíl u ser base Iull(lamentíll plll'íl n ('essa'

<ião das hostilhlades.

Angora, 30 (U. P.) - Informam de Istambul que o vice
presidente do Parlamento búlgaro, sr. Mochanoff, partiu, em
avião especial, rumo ao Cairo.

Segundo informações anteriores, é precisamente na capi
tal egipcia que será provavelmente assinado o armistício en
tre a Bulgária e os aliados.

De Argel para
a França
Argel, 31 (U. P.) - Foi ofi- Londres, 31 (U. P,) - A

cialmente divulgada a transtr-- agência motícíosa húngara "in
rêncía do govônno francês de forma, num despacho irradia
Argel para a França. O do- do de Budapeste, que o novo
cumento hoje publicado assÍ- chefe do gavêrno, Lakatos, e:x:�
nala o relevante papel ela Ar- pl'essou a firme decisão de con

gélia na luta pela ressurreição tinuar a guerra ao lado da Ale..)
da França. manha.

Um «co Iap sO» .
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muito suspeito... semiras distinguem-se pela ari-

Estocolmo,:31 (U. P.) _ ° ginal padr�mag.em e. pelos pre·
"Svensk::1 Dag-blatt" publica ços exce�clOnals. Vlslte-a sem

um despacho . afirmandó não compromlsso, na rua Cons.
serem exatas' as notícias de �!�!!...!:�.:...............&",.......................w...&.........
que o marecbal alemão von M P lô

·

Klugge se suicidára elepois dum orreu na ,o ola
colapso nervoso. Na realidade,
diz, von Klugge morreu dum co

lapso cardíaco no Q. G. de Hi
tler, para onde fôra chamad',.
Fica assim a critério dos co

mentadores o papel que que
rem atribuir a Hitler nesta sú
l)ita ,;Anfennidade" do maI'f�

chal von Klugge.

Dra. JOSEfiNA S(HWEIDSON
de regresso de sua via-
gem, reass umiu

clínica.
sua

Ao lado da
Alemanha

Prisioneiro um

multimilionário
Nova Iorque, 81. (U. P.) -

O eOl'onel John, um dos ho
mens mais ricos dos Estados
Unidos e que fôra diretor da
Divisão Cinematográfica da
C'oordenação Ir;ter-American l,
foi feito prisioneiro, segundo
info1'lnaçõe� aU!tciriz;ada.s.

Paris, 31 (U. P.) - Segun
do informa um vespertino, o

campeão mundial rle natação,
Alfred Nakach, de nacionali
dade francesa, que bateu o re
corde de 200 metros, nado de
peito, em Julho ele 43, faleceu
na Polônia, para onde fôra
Jeportado pelos alemães, jun
tamente com sua espôsa e um
filho.

-

Vai �oDtiDuar .

o avanço
Londres, 30 (U. P.) - Des

paéhos da Fra.nça revela.m que
o primeiro exército nol'te-ame
rica!llo, sob o' comando do te
nente general COl�eney está
agora incumbido de continuat·
o avanço rumo à fronteira bel
ga, iniciado pelo Terceh:.
Exército Q.P: P�1�.on.

.

�
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- AR�, !�As�)aso Pr�!���(tim��rs�!l��o� I Grande Concurso-
tem, aprovou unânimemente o relatório do juiz Romêu Antu-

•

HS Braga, sôbre os danos so�ridos pela: Marinh8:_ Mercan�e ela. de Produtoscom os afundamentos dos naVIOS nacionais por açao submari-
na: Dêste relatório consta que durante 1943 foram sacrifica
das 33:865 toneladas de arqueação com capacidade de 41.741
toneladas de pêso morto distribuidas por 7 navios afundados.
O valor dêsses navios e de 172 milhões 730 mil cruzeiros:

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

��""""" u. ..

I
.

\')\ \\tSouq,9.r Rua João Pinto, D. 25'

, � .��. (Em frente ao Tesouro do Estado)

U � '�li Florianópolis
R ' -;�, Telefone 1448

�,
�"nTOIID PRTOLOGICAS SANTA (AIARIHA

t�,
Dr. H. 6, S: MediDil Farm. Narbal Alves de Souza

111 Farm. L. da Costa Avila

r

sapoNácEO RBDlUM
Químicos Fábrica Belem

HUfl Tiradentes,
.W_

35 I
p""_t

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis»,
no valor de 500 cruzeiros até 1 sala de jantar, modelo «Arizona», toda de imbúia e

cedro, LlO valor de '8,000 cruzeiros, além de 5,500 outros prêmios menores.

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 re a iizar--se a

Os «couporrs», para serem trocados per «envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Virgíl
í

o "José Garcia

Convidado para
ir à Bahia
São Paulo, 29 (A. N.) -- O

interventor Fernando Costa re

cebeu, em palácio, a visita do

professor Nogueira de Paula e

do sr. Orlando Pessoa [l'areia"
que, em nome do intel've!1tor
Renato Pinto Aleixo, da Bahia,
convidaram o chef� �o �o'.'ê2.·l1o er 'A(A SEUAnUNCIO P.,'ElaIpaulis!a para aS�ls_tir a J��U-rrG�:

ffljoW��
I guraçao da Exposlçao �a l' el�a t.�-- '�"�
II
industrial e. comercIal 0.8.

.

..... e,1 j 8' f jíj1:,Bahia, a ser maugurada na-I fONE 722 :..u � 'I '

(lUe Estado no fim do corrente.... TRAJANO 14 1� ANDAR

I
'

,,_ RLTOr DA COfYFflT41/IA CIIIÇJI/II'fIlO lOv-2
I ano.

__

Exames Anátomo-patoI6gicos.
Diagr,6stico precoce da g,:avidez,
Sôro· diagn6sticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Aut.ovacinas: IS testas deUltrornicro5copia. � II ta

Q�::\��e:ad:g�����·

�17 de S�tembro
Serviço de transfusão de scnçu e , Vacinação anti diftérico

. , . ,.
(CRUPE) com pr óvo de Schíclc, Rio, 29 (A. N.) -- Tod�::) 115

Anahses .qulmlCas de: �arinhc:s •. bebidas, café, mel. águas p o td- jornais d e s t a capital se
vers e para usos IndustrIaIS (fecularlas: ce r-vej o r ro.aj, d f teio Ia ""'1"111"iOCUpam OS es e} s LI Ck _

.

�_.._--------------------I---_ ina da Pátria", publicando, }

flS' a1elna-eS !lrr�sar�o a Holanda li��g�:�:b�;.���l p�� ����;:o
U R li li! li i II IC�ntral p�esIdlda pelo gen�ral

Londres, 30 (U. P.) -- Informa-se que os nazistas já se IFIrmo. �relre, chefe. d? g.abn�e
estão prevenindo contra a invasão da Holanda ocupada, dis-!'if �ll:tar ga f:esIdenclla 'dl�trlbtrindo racões de emergência, denominadas "racões de in- epu ica. en I� as so �1l1. �)vasão ", a-fi�l-de que os holandeses auxiliem "nos" dias críti- Ides, que bc�mdeçatr�o a pnm�a·llt1'_.

I "A. t
.

'C d I
de setem 10 es oca-se o grcos :'lll�ouro\ . Á crescen a:se dqu� J,� es afo 'pre��l'.a os os C?-Ide desfile m'ilitar que será rca-

mu:nca os. so re a suspensao o ra ego erroviarro, os quais llizado na Avenida Getúlio V:I._"
serao publicados no momento oportuno. Do mesmo modo, tu-

: 'esença do chefecio está pronto para as grandes inundações, o qtse será feito lâas, cor:n� P1ue or essa ;�a
de :l1aneira imp,la?áve�. Os 17azis també;n: declaram que pratí- si�ogo�scur�ai:á à�acão. A n:>
c;al:�o con� � maxl.ma l�lt:nsldade a polrtíca de "terra arr��a- te h�verá espetáculo de gala no Iela , destruindo ststernattcamente, tudo o que possa auxílrar Teatro Municipal, OJlganizaU0),o Inimigo. pela Prefeitura do Distrito Fe

deral. De todos os Estados che

gam aquí também despachos
dando conta das grandes eo

memorações que serão reo liza .

das para comemorar a inde

pendência do Brasil.

I ' Dr. laudelino SOlDO Ganotti

I ADVOGADO

.

Rua João Pinto, 18 � (sobrado), Sala l. i
��--------------------�

ft «V2» não é mais perigosal
Londres, 30 (U. P.) -- Em recente edição, o "DaHy!

Mail" divulga que, depois de as tropas russas terem recente- I

mente chegado a um lugar onde os alemães estavam experi-I. mentando sua nova arma secreta. o "V-2", outro tipo de bom
ba foguete, o govêrno soviético tomou conhecimento diréto I
elas indicacões referentes à n ova arma. O jornal acrescenta: I

,. ':Num certo ponrto-de-vista, parece que esta arma secreta su-

plementar não será mais perigosa que a conhecida voa

dora "V-I".

Novo
Tratamento
Para Eczema
Si V. sentir que a sua pele esta se

tornando áspera, com tumescências es

brunquíçadas, si sentir ardor constante,
coceírus, dôr de eczema, si V: não puder
dormir bem e se sentir nervoso e IrrI
tudo, V, deve procurar imediatamente
um- alívio seguro e eficaz: o novo
e moderno tratamento cíentüíco com

BEL7,I,�IA, um" nova 1000nJa de pomada:
que penetra instantaneamente na pele
jJM/'B combater as erupções.
HELZE�!A já tem aliviado alguns ca

S08 das mais obstinadas erupções da
eczema em pOUCO tempo, mesmo quando
o mal já era muito antigo, BELZfmA [01
aplicada e as coceiras cessaram ímediu
tarnente, ficando em poucos dius (t pele
outra vez nova e limpa.
fiELZE!lJA não é visível quando apli

cada. não mancha a roupa e não requer
ataduras.

CS� llEr.ZE�IA hoje e sentirá ali vio.
Continue a usar BELZEMA até sua pele
tornar-se macia e limpa.

rmmn

BELIEMA

em

Negócio de ocasião
Vende-se bela propriedade em

Porto Belo: pr6pria para veraneio,
frente para o mar.

Linda residência, completamente
mobiliada, com rádio e carrega

dor "Windcharger" p/baterias, etc.
O terreno, plantado e bem ajar

dinado, situato entre a estrada e

o mar, mede 60x300 metros. Fonte
natural de água potável, crista

lina. Informações, por favor, com

o sr. H. Murray, na Rua João
Pinto. 26, nesta capital. 10 v. 7

Consertos de
,

alumínio
Soldam-se panelas, mar
mitas e outras vazilhas
de alumínio, por pro·

cesso especial.
João Isidro Nascimento
rua Curitiba-nos, 64.

5 v. - 3

Registradora
I Vende·se uma máquina registra·
dora «National». modêlo 726: no

va. Tratar no «Bar Oriente», na

rua Vítor Meireles. II. 30v·19

Curso de Corte
Ensina-se em auias
diurnas e noturnas:

Largo Benjamin
Co n.s tcn t ,

6.

EDITAL
Acha se aberta, no Hos

p i t o l Militar de Floria
nópolis, a inscrição para

preenchimento de uma

vaga de dacti:ógrafo (a)
in terino.

FJorianópolis,
Agosto. de 1944.

22

Cozinheira
.

Precisa·se de uma, hábil
e asseada, �"la "Pensã.o
Sulça", rua Esteves Jú
nior, 135. 5 v.' 5

V dum aparê-
eu e-se lho pare�.

o n du lação permanente e UI. ...

estabilizador de 1 KW, com

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

V.14

de

I��,r�,.ne Preciso alugar
Uu 1J't� uma, parti-
cul ar, próxima ao centro, com

boa entrada. Queira in d ic r

preço e local. Cartas para esta

Redação, para: «Garage paTtí
cu lar ». 10 v.' 7

GELADEIRA
Vende se uma, medindo
Im80 por lm20. Ver e tratar
no °Bar S. Pedro". 15. v 8

�
5 v.- .VENDE-SE

por Cd 4 000,00 uma casa

,i ta na travessa Triunfo, n. 6.
próximo á

•

rua Bocaiuva, aom

6 metros de frente: Tratar Da

avo MaUl,'o Ramos, n 198.

'"
-

es
Vendem·se cinc)"PAÇO 8ções, de mil cru·

�eiros cada uma, da Cia. Na·
cional de Alcalis; e outras cin·
co, de 200 cruzeiros ca da uma,
da Cia, de Cimento Portland
do Paraná. Tratar com o sr.

?8trício Borba.
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o ESTADO-Quinta-feirar 31 d. Alosto d. '944 ,3

"LIRA TENIS CLUBE" .""" SETEMBRO: DIA 2, SÁBADO, GRANDE SOIRÉE. DIA 6, QUARTA-FEIRA, CONCÊRTO' DE GALA '

DA ORQUESTRA SINFôNICA. DIA 23, SÁBADO, GRANDIOSO BAILE pA PRIM�VERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.
,

Dos gregos contra a Bulg,ária tL� UO\Londres, 30 (U. P.) - O jornal "The Obsercer notícia REME
que foram apresentadas aos governos aliados as reinvidica-

IM.....
('..,J ,\,

'

ções do govêrno grego com relação à Bulgária, nelas incluín- :. ?)�do as alterações de fronteira, punição das autoridades búlga- ;i
ras de ocupação, responsáveis por crimes e atrocidades e pa- � ,gamento de indenizações às vítimas gregas da guerra. O go- I' ....'11 ....

AZ IAvêrno grego pede aos aliados a ocupação da Bulgária, a qual llJI' •
deverá receber tratamento igual àquele a que será submetido Além das dôres agudas da
a Alemanha. má digestão, ha o incomodo sacia!

do máu halito e da azia. Com o uso
.

do saboroso < PÓ Digestivo De Witt >

desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedio moderno

corrige o mal no seu inicio. graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinaís, Carb. de Calcio,
Carb. de Bismuto. Carb. de mono
sodico pará neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gástricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

'P -

#
DIGEST/VO- De lIIift'·.

IIEcos e Notícias IESTADO
Diário Vespertíno

Redacão e Oficinas à
rua J�ão Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139 A viuva Amélia de Freitas

Bevilaqua requereu, no Rio, a

abertura de inventário dos
bens deixados por seu marido,
professor Clovis Bevilaqua, fa
lecido no dia 26 do mês pas
sado. A petição foi distribuída
para a P Vara de Orfãos e

Successões, tendo sido avalia
dos os bens em 110.000 cru-

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

'I'nlrncstre

Mes o Conhecedo dia esta 1santoNú liH' 1'0 avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Por ENEVÊ zeiros.Ano 80,00
45,00
25,00

$. Raimundo tSonalo.
(ardial e Confessor

Semestre
Trimestre

(Galería dos Homens
Célebres)

Lloyd George, certa vez, em

viagem pela país de Gates, foi
obrigado Q deter-se, por uma

noite. numa pequena cidade.
Não poude achar um hotel, e

:eve que bater à porta de um

grande edifício, coris tru ido de
tijólos cr ús e perguntou ao ho
mem que o veio atender e que
éra o superintendente do esta
belecimento ali funcionando:
-. Pôde abrigar-me por uma

A Prefeitura do Tubarão vai re
forçar as seguintes verbas: de 500
cruzl\liros. p::tra despesa d. trora,"r·
te do prefeito. e de 2-000 cruz-iroll,

. de díorias do prefeito quondo Q

serviço fora do município.
'I!

Raimundo recebeu o apelido
«Não-nascido» porque sua mãe
morreu antes do nascimento do
menino que devia .sua vida à arte

Os or-iginnls, mesmo não publi- dos médicos. Deu-se isto no ano

1200 ou 1204. Sua mocidade era

c.,Irocterizcda pela pureza dos cos

tumes e uma ardente devoção a

A direç!\o não se responsabiliza Maria Santíssima. Aplicação e

pelos conceitos emitidos nos brilhantes qualidades intelectuais

perrnít irorn- lhe concluir os cursos

de filosofia e teologia bem cedo e
.

com grande sucesso.Em Barcelona

1 1
entrou para a Ordem dos Mer�e-
dários que tem por tarefa eapecio l

V
·

d S
·

I
a libertação dos escravos cristãos

I a Oela presos na Africa. D.urante c:lguns
anos entregou·se Rc ímundo apre

, I goção na sua pátria espanhola,
......... •••••••• t corn grande fruto para as almas.

. Depois foi mandado, várias vezes,
Al\ rVERSARIOS

para a Africa para resgatar escrci-

Transcorre hoje o aniversário vos cristãos. Ma�s de uma vez c?r
da sra. Donatila Silveira de Sou- reu grandes pengos. .Na tercelra

lia, eapôsa do sr. Lúcio Sousa, de viagem, tendo se eS\l?tad? o di
dicado chefe das oficinas da I.O,E nheiro para comprar a hberdade

dos escravos, ofereceu se êle como

Hoje decorre o natalício do íe- refém por aqueles que em maior
vem Nilson Gondin. perigo se achavam de perder a fé.

Com intrepidez pregou o Evange·
Faz anos hoje o jovem Raimun- lho pelo que foi cruelmente mol-

do 10M dos Santo8. tratado e preso- F'urerre.m-Ihe os

lábios e fecharam·lhe a bôca com

um cadeado. Mas, seus sofl'imen·Festeja hoje seu aniversário a

»rito, Cordélia Viana de Oliveira, tos e seus esforças deram a ceri

tenas de escravos a liberdade. A-

O menino Plínio, filho do sr. inda revesti':lo com o traje dos

Rafael de Laceràa, faz anos hoje. escravos foi nomeado cardeal. De

pois de um cativeiro de oito rne

ses poude seguir para Roma para
onde o Papa o chamara, mas.

morreu durante a viagem, em Cor·
dona. pele> ano 1240

Anúnr-ins mediante contrato.

(':Hlns, nâo ser-ão devolvidos.
No dia 2 de setembro será

realizada a Festa de Formatu
ra do Instituto de Letras In

glesas, de S. Paulo. Nessa \ta�:R
será efetuada a entrega de (ü

plomas aos que terminarem o

marífima seu curso durante o ano le��v1)
de 1943-44. Na mesma ocasiao,

Hio, 29 (A. N.) - No dia 3.1; serão distribuídos trinta e seis
do, c?rrente, .as professoras pn-: prêmios aos alunos que mais
:r:1anas do .RIO, qu� ens�am .DO se distinguiram nas demais
Iitoral carioca e sao obrigadas, classes durante o mesmo ano
pela �'e�ente r�f�rma do ensin.o .letivo e aos que prestaram rele
pnrnano Aa mmls�rar c(lnh.ecI� I' vantes serviços nas atividades
mentos sobre a vida marítíma] sociais e culturais do Instituto,
aos seus alunos, visitarão de- *

moradamente, em companhia Parel reforçar a verba relotivel

O PRECEITO DO DIA do comandante Armando Pina, às diárias do prefeito quando em

pioneiro dos cursos de pisecul- viagem fóro do município. Q Pra
Quanto mais recentemente a feitura de Curitibanos vai �rir o

mulher que espera ser mãe tenha tura rio Brasil, a Ilha das Co-
crédito de 400 eruzeiro•.

apanhado a sífilis, mais . atacado bras, Arsenal da Marinha e Es- *
de sífilis noacerd o filho. Logo no cola Almirante Saldanha da A 6 de setembro próximo _início da gravidez, a mulher deve. q:a.mar :numa verdad.eira é utí- 'notíciam os jornaís de Buenosprocurar saber se tem sífilis. Só ,

l' t d Mmente assim poderá tratar-se com lI,s1ss1ma au a pra 1ca e a- Aires _ o vice-presidente da
acêrto e t,er uma prole' sadia rmha, Nação, coronel Juan D. Peron
SNES.

� Estudantes imporá à imagem de Nossa Se-

I m·-o...,..-V-
...

e
.....

l:aS-
...

·_:����··���·:s de. Veterinária . ��o�ae:e�ao��m�e��i�\l�� q��
runa, sendo u RIO, 29 (A. N,) - Acompa: Francisco, nà Cidade de Men

ma construida há 4 meses, u- _ nha_9.os d�s professore� Edu doza, as Insígnias e a faixa de
ma alugada por 100 cruzeiros

Catâo e LUlZ Fontes, estiveram Generala da Nação.
no Ministério da Agricultura *

e uma em acabamento. Preço estudantes da Escola Superior .

C $ 4S 000 A L ALVES .., Forom fiKa.d� em 1.4:00 cruzll'Í.-I .' ,00. . .

de Veterinária de E€lo Horizon- ros e 700 cruzeircs me:nscis, .... _ua Deodoro, 3:. te, que há cerca de dois meses peetivamente' o lIubisídio • o re

se acham em excursão, tendo presentação do p.rafaite de Itoja;í,
Vendo. na Prainha, 7 casas . �

visitado fazendas de crtaçao, Encarregado 'pelo arcebispode mad- ira , alugadas. renden- f' 'f'
.

títuí
� :

ng-on 100S e ms I Ulçoes Clen-
d. Jaime de Barros Camara, o:10 280,00 por mês. Preço Cr$ tíficas dos Emados do Rio

4,000,00 A L, Alves Deodoro' ,

S- padre Luiz .Gonzaga ·Lira está
3 t:;

Grande. do Sul, Parana e ao
tomando as providências preH-J Paulo. Nesta capital, a turma .

t 1
-

dv-lide estudantes mineiros vi.sita- minares para a ms a açao e
.-:::=!:============�----------_:_

'rá o Instituto de Biolog'ia Ani- mais uma paróquia na Capital

CARTAZES DO" DIA Federal, se chamará paróquiamal e outras dependêneias do
de São José do Jardim BotâMinistério da Agricultura, an- .

tes de' regressar a Belo Hori- lllCO.
':'

��r:.�e�u.un_.nnUJ_u'V O ministro da Guerra apro-

êa-êâ"ê·�pesca·-- ��u o�:a����ç�õe�a�e������:�
Ri�: ?9 (A. N.) - <? mini�tro �:r�!O�Oiaã�l��;eO:i��a���f:�

Apol_glllO S�les a'pro�ou as mS-12a l,inha. As referidas instrll
truçoes para o funClOn�r;1ento çêíes serão publicadas em Bo
da Curso Avulso de Auxllmr de

letim do.Exército,
Caça e Pesca apresentadas pel,o

.

*

diretor dos Curso� d.e Aperfel- O consulado norte-a.n'leri.. : 1,
çoamento ,e ESI?eCta,llzaça.o. O

no em Fort'aleza anunciou quecurso sera reallzado x:as ll1sta- os Estados Unidos facilitanw
laçõe� �a, Escola Na�I?�_al de

penicilina ao Estado do Ceará,Vetermana e da DIVIsa0 d.e
devendo as requisições serem

Caça e Pesca.
efetuadas por intermédio da
Delegacia Federal de Saúde,

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

Sôbre a vida
a rligos assinados

noite?
-- Isto aqui é um asilo de

alienados -- explicou o superin·
tendente.
Lloyd George respondeu;
_. Bem, devo d o'rm ir seja onde

fôr; não pôde receber-me? Sou
Lloyd George!
-' Meu caro - - replicou -Ihe o

superintendente -- nós já temos

aqui cinco Lloyd Georges; mas
suponho que há sempre lugar
para o sexto.

IIabllftações:
Estão se habilitando para casar

o sr. Oscar Damasceno da Silva.
comerciante, com a srito. Alda
Aurea Gomes; e o sr, Luiz Conti
nho de Azevedo, funcionário pu
blico, com a srita. Lígia Vargas
.....,... .......... - ...._�

Comprar na CASA Ml�CE
LANEA é saber economizar.

I ��������,���t��!�J
ouro nu Palacril, conserto

dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine 1
__R_u_a_D_uga_rt_e _S_C_h_u_t.eJ_,_9_'__ 1

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

5a.feira HOJEHOJE

(lHE
Leite carioca
Rio, 29 (A. N.) - O Chefe do

Abastecimento, usando das

atribuições que lhe confere a

portaria número 53, de.5 de no
vembro de 1943 e consIderando
a necessidade de aumentar o

volume de leite para o consu

mo "in natura" nesta capital,
e ainda que para isso se tome
necessário evitar todo e qual
quer desvio de leite para outros
:f1ins industrial e culinarios, as

sinou uma portaria proibindo
a partir de 10 de setembro pró
ximo e durante 60 dias, na ca

pital' federal e circunvizinhan
ças, a fabricação de sorvet�s,
balas e doces como outrOSSIm
foi proibida em restaurantes,
confeitadas, pensc.es e casa de
habitação coletiva a confec
cão de pratos OH sobremesas
em que o leite "in natura" ou

creme de leite tenha de entrar
como complemento ou pa�te
integrante na sua preparaçao.
Esclarece a portaria que as

infrações serão punidas , con�
forme o artigo 6° do decreto-leI.
4,750, de 28 de setembro de
1942.

A's 5 e 7,30 horas
eletrizante e 100% diferentf', com George Rafi,

Pat O' Bri en e Janet Blair:

BROADWAY
Um filme

COMFLEMENTO _l\TACIONAL (Natural)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00. lmp. 14 anos

(INE «(IMPERIAL))
Negócio da China!

_ A Associação Comercial de

Rio 29 (A. N.) _ Somente ,porto Alegre convid?� o embr.:i
d t,' d 10 d'as 'quando deve- Ixador Jefferson a VIs�tar o R�or�� �s�al� ence�T�dOs os exames I� �rande do S�l. 1;- ent�dade mu.

técnicos a que a Coordenação X1ma do comerCIO gaucho pen
d M bT

-

Econômica sa, desse modo, em prestar na
r:ando: ;ul��:er o azeite re- pessoa do re�resentante U��t

h "d d POl'tl.lga1 '::ste homenagem a grande naçaocem-c ega o e
,.._, "

t
.

será posto à venda pública Um no! e-amerIcana .

'���P��ti��â��ce�� �o������o �i�� ..· ..

MACiiAOO'&·W�
mentos e:n1· fontes segurc;,s . ;

cons·tatou que mesmo vcnd(m- Agências a aeprel.lntQÇÕH em Olral
Matriz: . Florian6poUado O produto lusitano pel.),; Rua João Pinto, n. 5

preços da tabela,.o import::lf.l,0r Caisa PCllta.l. 37
h '12 ros em qu' " Filial: Cresci-6mo.gan . ara cruzeI·

.

.,

Rua Floriano Peixoto. ',/n. (EdU.O varejista nove cruzeIros, o
PI'6W�o). TaloilJl'Q*"a•. � -PRIMUS"

que é afinal um excelente ne- Ageme. MI : pr.!ncipet_. munic:iJ)iQ,
�óciO, .

. . _
jQ ��o.40.

*
A's 7,30 horas

Programa Colosso
Lloyd Nolan e Marjorie Weaver em:

Punhal assassino
Rafloff em:Boris

Condenado
,

a morte
. '

COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50. clmp. 14 an08".

ATEN CÃO ! - Terminada a temporada da Companhia de
Comédias Ilacemêi de A!enc'lr, será iniciada a maior tempora
da cinematográfica de todos os tempos. Já domingo próximo,
simultaneamente, no Odeon e Imperial, o mais espetacular

filme jamais imaginado:

Irmãos em armas
CQIt1 AUAn Ladd, Loretta Young ê William a�ndix

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande Opor-tLlnieja(je!
A

PARA.TODOS
,

CREDIARIA
r'esolveu, efetuar, durante o mês de AGOSTO, a

LIQUIDACÃOGRANDE
do seu incomparável «stock) de artigos de inverno, com o

30°, .

. o

quer para vendas à vista, quer a prazo.
•

Trata·s� de artlgo's modernos, adquiridos no corrente ano,

Aproveitém, pois, a grande oportunidade que lhes oferece a

abatimento de

I ,

CREDIARIA PARA-TODOS

Roa Felipe Scbmidt, 38

Sa.a-w para Senharas
Áproveitf!m aa preços Vàn{OJOSO'S!
··.os rnqis m.o.dernos mc detcs !

',
Tu·do não val além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
-

" Rua Cens. Mofra. 41

Progressos da nossa Aeronáutícr: r

São Paulo, 29 (.A. N.) - O ministro Salgado Filho chegou
cntem a Pirassununga, neste Estado, onde foi recebido com

t·xpressivas manifestações ele apreço, pelas autoridades e po
vo. Após o desembarque, o titular da Aeronáutica, acornpa
uhado pelo prefeito e comitiva, dirigiu-se às obras da Escola
ela Aeronáutica, as quais inspecionou detidamente, Mais tar

de, foi-lhe oferecido um almôço. De tarde, o ministro Salgado
F'ilho regressou a esta eapítal, Hoje, pela manhã, inaugurou
a oficina de motores e hélices do Parque da Aeronáutica, ato

que se revestiu de excepcional importância para a Aeroriáuti
ca Brasileira, que já conta com recursos para se manter em

operações, tanto no cumprimento de tarefas de responsabili
dade ela guerra, como nos serviços internos tais como refe
rentes ao Correio Aéreo Nacional.

Reuniu-se mais
uma vez
Porto Alegre, 29 (A. N.'

Reuniu-se mais uma vez ontem
nesta capital o Centro de In
dústria Fabril, no decorrer de

cujos trabalhos foi lido um te

ksrama do ministro da E:azen
da. em que êsse titular infor
ma ter ordenado imediatas
providências para suprir o Rio
Grande do Sul de cédulas pe
queno valor, atendendo assim
a solicítação que lhe fora diri
gida pela referida entidade de
classe. Foi lida também a res

posta ao convite endereçado
pelo Centro ao sr Eu valdo Lo
di para visitar o Estado, e que
foi aceíto, não sendo. porém,
marcada a data de sua viagem.
Foi dada ciência ainda de um

telegrama enviado pelo minís-!
tro da Fazenda, expondo a si
tuacão da indústria textil e so

licitando medidas do govêrno
em relação à importação ::l2SSa
matéria prima e pedindo pro
vidências para a liquidação dos

negócios realizados e pedindo,
outrossim, que tal importação
seja liberada, visto que dela
nenhum prejuizo poderá decor
rer para a ·economia nacional.

CASA MISCELANEA. distei
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos
'Rua Trajano, 12

-----_----_'-.-----_._---�� -------

,CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundad.o em 1921

Programa Social para Setembro
Domingo - Domingueira das 21 às 24 horas.'
Sexta-feira - Assembléia Geral Ordinária, às 18

'horas, para eleição da nova Diretoria, para a qual
ficam os Sr's. asaociadoa convocados.

Dia �3 - Sábado - Soírée das 21 horas em diante.
,

TESOURARIA

Dia 10
Dia 15- SEJA SUA

--_._--_._

Movimento de Ag,osto
REtEITA

Saldo de iulho
Mensalidades e rendas eventuais

25.858,80
4.625,50

Cr$ 3õ.484,3u
-- --

iii'-'iii-iii'iiiiiiiii

DESPESA

Orquestra
Carlos Hoepcke SiA - raturas
Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Luz e telefone

Capitalização
Fretes de automóvel
Ssv.as & Oia, - nota

Livraria Central - nota

Previdência -- Inst , dos Comerciâries
Guarda noturna

1.039,00
922,30
780,80
600,00
1"48,10
120,00
70,00
17,20
7,90
45,00
15,00

'I!otal da despêsa 81,5%
Saldo:
tio Banco N. Comércio
em Caixa

Reservas ouro do
Banco do Brasil'
Rio, 29 (A. N.) - o Banco

do Brasil continua adquirindo
ouro, embora em quantíd-rte3.765,30 limitada no que diz respeito à

produção nacional. O saldo e;'1

ouro no fim do mês de julho
montava a 3.889 milhões de

�t9.00 cruzeiros. As atuais reservas do
Cr$ 30.4'8rro Banco Brasil montavam a mai:

Y-- .de 6 bilhões de cruzeiros, que é
o valor das 263 milhões 908

Ar tut Pites mil
.

727 gramas de ouro ali
1 Q Tescurelro ' existentes.

s/a receita

25.8.5.8,80
860.20

Â SÁUDE DÁ' MULHERllo;ri'tl,épopoljs. em 31 de agosto de 1944.
.EmirJio C�rdoso Júnior Bueêbio Kocb. Filho

Presidente
. la SecretárjQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
Quinla ..feira, 31 ". Agosto ele "44o EStADo

Sr

Quarto em casa de
lamiUa

Rapaz; apresentando re

ferências, procura qUQtt.o
com pensão em CQtlQ de
família. Cortas a esta "

dação para D.R., indicGndo
loca) e preço. 6v. 5

]� O .\OSSO SEI,ECIO�XDO � atacante foram apontados Tei- dor: Tavico (2) e Lonze e do
Está chegando o dia... Na xeirinha, Newton, Ari, Zaboti, I vencido Nor ival (2).verdade a F. C. D. já tomou Nizeta, Tião, Bráulio, Saul, !providências convocando os F'el ipin ho, Nhônhô e outros da. 'l'ORXEIO IV'rE H..COLEGLU,

jogadores que têm probabílí- mesma altura. ! Sim, em princípios do mês
dades de integrar o nosso se- Neste ponto a coisa é favo- que vem, o mundo esportivo
lecionado. rável a nós, uma vez que exís-: de Florianópolis terá o ensejo

Mas, acontece, que convo- tem venlac:eiros (::'aoues para I de assi�ir, pela la vez, em �lOScam ôste, mas, esquecem-se formar a 1111ha final do se-' sa capital, a um grandioso
daquele. O 10 já integrou o lecionado,. I torneio promovido pela tríun
"scratoh "

por várias vezes e, Zabotí, por exemplo, é gl'an-. fante Federacão Atlética dos
por isso, o chamam, apesar de ele atacante, ex-defensor elo' Estudantes que, num grande
estar no tempo de dexcausar ; F'lumí nense e C. A..Juvcntus.j esfôrço, conseguiu estabele
o 2°, que nunca tomou parte Será êle, sem dúvida, U111 dos '

('e1'-se em nossos meios e, ho
na seleção, "não sabe jogar r-ompo nen tes elo trio ataea-! je, já vitoriosa, desperta na
futebol." . Isso está errado. cante. mocidade estudantil de Flo-
Enfim, já que a g'alinlm l)ÔS Bráulio, o inteligente cen- ríanópoüs a prática pelo es-
o ovo... iro-avante da seleção de 43, é porte, por meio ele suas acer-
Não quero menosprezar as um "oportunista" c tanto. tadas iniciativas, tais como a,

-

•

atitudes que os mentores da Tem muita Classe ao tazer flue acaba ele surgir: organi-IO caso de I�alas .

nossa )[ntH vêm tendo com o �oal. ia I' um magistral torneio no I!lformam do RIO q�e a díre
rim de melhor preparar o nos- Seu rival é Nhônhô, o ho- fl,ual parcicíparão todos os] tona do Clube .de Rega�� Vas
so selecionado. O que apenas uem das cabeçadas às altu- pducandarios da capital comi co da Gama viu-se obrigada a

desejo é que os nossos dirí-] raso Também é centro- avante .uas respectivas repr�senta_lsuspender o contrato do. seu

gentes organ.zern tudo em or- de classe. ;;ões atlÚicas. profissional I�aia?, emd.�lri.u��dem para evitar, no fim a con- 'I'Iâo e Ari são 2 meía-es-
-

Como sabemos os concor-
do mesmo es ar impe 1 o

, • .

1 'se encontrarfusão e o arrependimento. Co- q!1erdas que muito trabalho "ertes a êste torneio são' Ins- cumpri- 0, pOI. . .

mo sabemos, faItam apenas cEio aos goleiros. Qual dos 2 titt�t() de'Educação, Academia detido pela? autoridades mili

pouco sdias e é preciso bôa será escalado? de Comércio Colégio Catarí- tares. Esse Jog�dor esquecendo-, J

.' se ela sua qualidade de soldanovontade', tenacidade e fibra Na ponta esquerda temos nense e Escola Industrtal.
" ;;

"lO"SO' '''xi"os sejan �,',atllsI'11ho, que e' o 111el1101" do TIos d . dá ., praticou grave transgressão danara que . " .; l.. L - , •. ,' l
- • oe os e ucall anos Ja . .

l' Ttreais. Não há dúvida que, se Estado. escolheram, atenciosamente, díscíp I�a mi 11 ar.

nos prepararmos eficiente- Teixeirinha, também, é ata- suas representações e vêm-se
mente, haveremos de demons- cante impetuoso. Seus treinos preparando sob a orientação
trar o que é o futebol cata- é que decidirão. de grandes conhecedores do
r ínense. Newton, o jovem, integran- atletismo, tais como: Martins
Vejamos os nossos craks te da A. D. Colegial, apesar, Neto, Saul Oliveira e José

convocados. de ser "rnlgnon ", é um gran- Rosa.
Começando pelo goleiro, te- de ás. Ao que conseguimos apurar,

mos Adolfin 110, que ora está Felipinho na ponta'! E Le- serão disputadas diversas mo-
treinando no Fluminense; betinha? dalidades de competições.
mas, já que a F. C. D. o convo- É, seu Felipe. você precisa Haverá corridas, reveza-
cou deverá êle retornar à 1110S- treinar, senão, cadê extrema- mento de dardo, pêso e disco,
�a capital o filais breve possi- direUa do selecionado?.. ���������������������������������������������ve1. Indiscutivelmente é o go- Não convém tecer mais co-

Ieiro número 1 do Estado. mentáríos,
Não há dúvidas a êsse res- No campo é que se vai ver
peito. aquele que estiver à altura de
Outro goleiro chamado para vestir a camisa do scratch.

treinar foi Vadico, defensor Até lá, tem mais.
do Paula Ramos. Faltando E(1Ío José 'I'onol!
Adolfinho, será êle o seu subs-
tituto, necessitando apenas de nrpÉRIO x ('. lU. �. N'.
alguns treinos. IWSJo\.RIO

Qua'l1to aos zagueiros, fo- Sob a orientação elo espor-
ram convocados: Naldi, Yeyê, lista Ramon Sousa, pelejaram
Diamantino, Fateco, Bruno e domingo, 'no gramado do Co
Schramm. A respeito dêsses légio Catarinense, os esqua
fico de lado, pois, provável- j drões juvenis principais que
mente será escalada a velha encimam esta nota, saindo f'a-
guarda: Fatéco e Diamantino. cilmente vencedor o quadro do

IPorém, os outros zagueiros Império, que aplicou desnor-
Inão lhes ficam por baixo. Nal- toante goleada, ou seja 10 Idi, por exemplo, tem-se reve- tentos a 1. Os goals toram l

lado, excelente no campeona- marcados por Cecé (4), Blackt- A,gências
to citadímo amadorista, como out (2). Careca (2), Baleíro e
um dos mais sérios zagueiros. Póli. A constituição da equipe
Cheio de calma e técnica, é, vencedora: Mário, Mauro e

sem dúvida, um hecão de Pólí : Edi, Pé de Valsa e Bigo
classe. le; Baleiro, Sinhá-Velha, Ce-
Bruno, também, é de gran- r-é, Blackt�out e Caréca.

(l('s possibilidades e tem-se
(]pstacado no campeonato.
Schmll1m e Yeyê são dois Defrontaram-se domingo nes�, I

haeks illteligentes, mas, já es- 'a cidade os quadros do Inter
tão 11lll pouquinho cansados. nacional € do Pindorama.
Contudo, se demonstrarem Após jogo movimentado, vi-
hons resultados nos treinos, torjou-se a equipe do Interna
porle ser que... cional pelo apertado Reore de
Na linha média foram desi- R a 2.

nados para i,ntegrá-la: Choco- Nas equipes secundárias,
late, Aldo, Procópio, JaImo, houve empate de 2 a 2. A for
Hel1l'iqlle e Emílio. Quanto a mação, do quadro ve:ncedor
isso também não dou palpite, era a seguinte: Rui, Antônio
pois, a meu ver todos estão na e Alírio; Lauri, Natalino e

mesma altnra, a não ser Pro� Casinha; Roberval, Mundi
('{>nio que é insubstituivel. nho, Lonze, Abalar e Tavíco.
Para formarem o quinteto Marcaram os goals do vence-I

.-------j?"ARMAC iÃ�nÊSPERANÇA-
- --

A SUA FARMACIA
R.. Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42

Eatrel. • dolllicfli.
salto em altura e distância,
salto ele vara.

Quanto aos jogos serão os

seguintes: volei-bol, basque-
tebol e futebol.

GRATIS! pe�C! este livro

m0@fil®fil� ID(j)� &m�
@

IT!@[i)tYID0013
Cf'�

Os milhões do
campeonato
São Paulo, 29 (A. N.) - O

campeonato paulista d€ fute
bol do corrente ano rendeu, até
a presente data, 4 milhões 785
mil cruzeiros o que faz supor
que atingirá, no final, quantia
superior a seis milhões de cru
zeiros.

R'"_

ENVIE UM CRUZEIRO EM SELOS PAlIA o PORTE POSTAL

UZtNAS CHIHICAS BRASILEIRAS L rDA
C.POSTAL.H JA aOTICASAL. EST. $.P4VlO

J
(>

ESTADO DA BAHIA:
.

Salvador ..

•

ao[o O I� fi O � !rB
•

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

HaJriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

Em

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai ... Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa. Sant'Ana, Lapa e Moóc.a..,

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga, Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Interior: - Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêl ândia, Carmo do Rio Cla.ro,

Divinôpo l is, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fóra,
Em instalação: Governador Valadares.

n�"('Ee O IN'l'ERYACIONAJJ

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação: Barra do Pirai. Barra- Mansa, Volta Redonda, Resende e VaSSouras'

ESTADO DO EsplRITO SANTO:
Em instalação: Sucur 3al de Vitória, Agências de Itapemirim e Colatina.

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, rescontos, Cobranças
CerreSDmdentes em tôdas as 1 raças do Pdis.

e Passes.

Exija.m O Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
. S��Ã���RCê",
[SPECIAllDADE

Ci \. \Vl�l'ZEL

recornmelJda-se
INOU8Tl{ 1 A l..-J () I N V I LL,E (MarCll regisl.

para roupa fina € roupa commam.

•

I
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Não resistirão aos embates ,
•

ROMA,31 (U. P .. ) -- OS CíRCULOS MILITARES LOCAIS AFIRMAM QUE AS
FORTIFICAçõES DE CIMENTO E AÇO DA LINHA GóTICA NÃO RESISTIRÃO

AO ASSALTO, EM MASSA, DAS FÔRÇAS ALIADAS DE TERRA E AR.

o menumeato

o IE,� 11[ill<iii«]) ������������� ta��I��f�����x���� �!�â 1�:�S����Sd��!,��g�
nha rapidez para as fronteiras Ise admite, inclusive, que Laon norte-americanas salientavam

Florjanõpolis, 31 de Agosto de 1944 do Reich., que poderão chegar, 'tenha sido atingida na marcha que, reiniciando a marcha, já
-----, lá, com grande efetivos, nestes aliada em direção ,à Bélgica. O haviam atingido um ponto âe-

eh -

R' próximos dez ou quinze dias. terceiro exército, que ruma pa- zesseis kms. Além de Reims, ru-
a opln, no 10 Esta é a opinião pessoal do cor- ra a fronteira alemão, já 1Ü-,mo norte. Há igualmente noti-

" .�. , : resporuienie da Uniieâ Press, trapassou Troyes, esmagando I
cias de que outras colunas alia-A l° de setembro será sole- mento a Chopm em Varsóvia, 'que acompanha o primeiro ou desorganizando a resistên- das chegaram a Sairit-Dizier,nemente inaugurado pelo pre- ma� na me.sma data em que os exército norte-americano desde' cia que tentaram. os alemães distante VDE kms. da ircnteirafeito Henrique Dodsworth, na t�coes naz�stas ma?culava�\.� o seu desembarque na França.; oferecer a seu avanço. Com a alemã, A emissôra briuinica, a

Praça General Tiburcio, à S?lo. polones, Chopm �Ulg.lla De fato, os últimos avanços ocupação de Reims, uma das seu turno, iniorma que foi conPraia Vermen�a (Rio); o monu- sobre. um pedestal de granito, aliados pelo interior da França cidades que mais sofreram na quisiaâa, pelos americanos, ao

me1_lto .a. Ch<?pm. Falando sobre no RI.O, como pl:ova de .que: a lsupemm os próprios feitos das guerra de 1918, atingiram O� norte de Aisne, uma locatidcuie
a, �lgm�lCaçao do ato, o escuI-, des?eÜo d? fasc��mo, �a CO.lsa� i fôrças libertadoras desde seu aliados outra importante etc:-! distante da [ronteira belga .18tor August Za:noysky (autor e�elnas, íntangiveís ao hítle . desembarque. As pontas-tie-lan- pa em sua marcha para a Béi-' kms. apenas.da estatua) salíentou a sua lm- nsmo. .. . .. -

.----_

portancía política: I A iniciativa do levantamen-
-- Devo recordar que alo de I to de uma estátua a Chopin

setembro de 1939, os boches' partiu de uma comissão dírrgí
marcharam em direção a lés-

I
da pelo sr. Aloisio de Castro,

te, quando do início da inva-] tendo ainda como membros o

Isão da Polônia. Quando Varsó- diretor da Escola Nacional de

Ivia caíu; a prímeíra coisa que Música e o presidente da Socie
os nazistas fizeram - coeren- dade Polônia. O trabalho artis
tes aliás com a sua condição de tico foi executado gratuita
vândalos - foi destruir o mo- mente por August Zamoysky,
numento a Chopin. Talvez ali- auxiliado pelos seus discípulos
mentassem a ingênua ilusão de

I
Francisco de Freitas e Antônio

que estariam destruindo tam- Perluso, sendo as despesas de
bém a obra do compositor na- fundição custeadas pelas cola
cionaI polonês. Com o mesmo nias polonesas do Rio, S. Pau
objetivo tentaram riscar a al-' lo, Curitiba e Florianópolis. A
deia checa Lídice, do mapa, e estátua, que apresenta o cria
outras Lídices foram levanta- dor da "Valsa do Adeus", em

das em diversos países, incluo atitude pensativa, i.iede 2,50
sive aqui no Brasil. Desapare- metros, e foi executada em 10
ceu temporariamente o monu- meses.

II COn�!!�Oo,��n�!d!�l�Sn�!. ��di!!,a�!!n�n'd��
Osmar Cunha e Ruy Marques, funcionários do Banco
do Brasil S, A., para preparar candidatos a escritu
rários contratados do referido Banco.

As inscrições no Curso encerrnr-ee-ão no dia 9 de
setembro próximo.

Com exceção de Dactilografia, lecionam-se todas
as matérias: Português, Francês, Inglês, Aritmética
e Contabilidade Bancária.

o discurso do Papa
Vaticano, 30 (U. P.)

Anunciou-se que o Papa termí
nou de eSCTeV€r hoje um dis
curso que pronunciará através
da rádio do Vaticano, para o

mundo inteiro, no dia primei
ro de setembro, por ocasião do

quinto aniversário da guerra.
O Sumo Pontífice falará em

italiano, às 19 horas e 30 mi-

nutos: hora de Roma, que

equi-, Londres, 30 (U. P.) _ Os
vale as 17 horas e 30, retrans- russos lançaram uma ofensiva
mitind,?-se poster�ormente as de grande envergadura perto
traduçoe,s da oraç�o do Papa de Radzinmin, para romper as
em ínglês, polones, francês, I linhas nazistas a nordeste de
alemão, espanhol e português, IVarsóvia.
na ordem.2ndicada. __ I . A"notícia é d�?a pela agên
A.SSOO1AÇiO CATARINENSE cia Transocean", que acres-

OE UIPRENSA centa estarem os russos empre
gando quatro divisões nesse
assalto.

16a C.R .. de
Florianópolis
o sr. major Paulo Pinto da Silo

va Valle teve a gentileza de nos

ccrrrunlcnr haver assumido, a 29
do corrente, o cargo de chefe da
Lon , Circúnscrição de Recru tcrnen
to, com sede nesta capital,

.

Quatro divisões
no assalto

'Eleição da nova dlretoría
São convidados os srs. sócios

para a eleição da nova Direto
ria, conselho deliberativo, co

missão fiscal e comissão de

síndicâmcia, a realizar-se no

próximo dia 31 de agôsto de
1944, às 14 horas.

Florianópolis, 23 de agôsto
de 1944.

IIIJJlill)I:[IIijl) Im!1
B lU.IS QUI: UlIl
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PODEROSO AUXI-
ldAJl NO TRAT...

UNTO DÁ
A DiretorIa

CONTRA CRSPA,

OUfQn DOS CA·

BELOS E DEMAIS

I

Ministro Henry
Vallottoll

-

,Louvável ato

dii�,U3�tf(� N.) o chefe Kiel e Bremen Nomeações
de :pOlÍcia, por ato de ontem, Londres, 30 (U. P.) - Cer- Rio, 31 (A. N.) - O presi-
determinou que fossem postos ca de 600 F'ortalezas Voadoras dente da República assinou
em: 'liberdade 60 presos de am- atacaram hoje objetivos mili- decretos: nomeando o embai�
bos os sexos, que se achavam tares nas áreas de Kiel e Bre- xador José Carlos de Macedo
'recolhído.s .ao xadl'ez do Depar- men. Essas máquinas foram Soares. membro e presidente
tamento Federal de Segurança escoltadas por 300 caças, tendo .da Comissão da Indústria do
'Pública, por não estarem devi- sido o bombardeio 'efetuado Material Elétrico; Mário Pin
dameIlte processados e por não por meio de instrumentos. Não to Peixoto da Cunha, l)1embro.

se enquadrar sua situação em e,e conhecem OS resultados des- e vice-presidente da mesma
, }l10tiVOS d� ordem púl;llica, fSa. operação. (!oUJi�$ã,o,

Marcha forcada
•

I
Exterior Supremo Comando - A.llado.
Rio, 30 (A. N.) - O embaí- 31 CU. P.) _ AR tropas norte

xador Leão Veloso, ministro americanas que conquistaraminterino das Relações Exter io- '.,;halons-sur-Jl.fa1'l1e, estão em
1 es, assinou portarias, desi- marcha forçada na direção da
gnando a primeiro secretário cidade de Les Grandes-Ventes.
Henrique 'de Sousa Gomes e o

cônsul Mart íus Fr-ancisco La
fayette de Andrada para exer-

cerem as funções de oficiais

Já 45mil _

de seu gabinete; e o cônsul
_.... Jorge Maciel para a função de

priSiOneirOS I ;._�lxilial' do referido gabtuet.e
Ieoma, 30 (U, F.) - Com os A reconquistaúltimos êxitos conseguidos em de Cla ydois dias de luta na confluên- � .

'

cia dos rios Drôme e Ródano, Roma:.3.0 (U, P.) - Inter-

sobe agora a 45 mil total de' ma-se O�ICla1l11ente que .os nor

prisioneiros alemães, feitos pe-. �e-�n�el'lcamos 1:econ�Ulstaral1l
los aliados no sul da Franca. I � :,ld,ade de Clary, varrendo os

_____'_ ..

11111l11g0S.

Londres, 30 (U. ,Ç.) - O SU-! Supremo COll1:=tndo AI.iado,
premo Quartel Aliado cornuní-] 31 (U. P.) - Ul;ldades blinda

ca hoje que 'as tropas 'norte-
I das nort.e-all;encanas chega

americanas, avancando de sois-Il'am ao 1'10 A1Sl�e, num ponto
sons para o nordeste, já estão! ao 1101:t� de Reims, e. aY�nça
a três kms. e meio de Laon e aram vanos. kms. !ia dll'eça� d.a
65 da fronteira belga. Despa- zona, que fica a leste da referi-

chos da linha de frente aí'ir- da cldade.__ _ __ .__

���'�:d��iás, que Laon já foi li- Em Neuf ..Marcbé

Em vésperas de partir desta
capital, o exmo. sr. ministro

suíço, dr. Henry Vallotton, deu
nos a honra de sua visita. du
rante a qual manifestou, em

calorosas frases, as gratas im'

pressões que lhe há proporcio
nado a excursão, que ora rea

liza ao sul do Brasil. S.s., que,
em sua gloriosa pátria, foi
advogado de renome, jornalista
provecto e escritor de méritcs
notáveis, também teve ensejo,
no decurso de sua encantadora

palestra, de ventilar alguma.3
questões literárias, salientando
a sua admiração por Machado
de Assiz e Euclides da Cunha,
cujos estilos Ih. têm merecido
acurado estudo,
Nessa visita à redação do

ESTADO o exmo. sr, ministro
Vallotton veio acompanhado do
dilig,enta cônsul da Suiça.. sr.
Ernesto Riggenbach.

Laon estaria
libertada t

MENOR de 16 anos, compIe
mentarista e dactilógrafo, ofe�
l"ece-se prura trabálhal' em es

critório ou casa comc1'G111;. Il,
formações em nossa Gerência.

I A profecia do «seu- Fernau ••.
Estocolmo, 31 (U. P.) - Os alemães esperam a vitória no �

próximos seis meses. Essa é a extraordinária notícia que che

ga hoje de Berlim. Todos os jornais berlinenses publicam em

destaque um artigo do correspondente das tropas de assalto
armadas nos frontes dizendo que "a vitória alemã, certa. está

próxima". Sem entrar em maiores detalhes, o tal corresponden
te de nome Joaquim Fernau prediz milagrosa vítórla nazista
dentro dos próximos seis meses, graças ao emprêgo duma no

va arma secreta. Em Estocolmo duvida-se que as profecias do
sr. Fernau ainda consigam impressionar, sequer, o próprio po- •

vo alemão. - quanto mais os aliados!... "

*""".,.••_............_-_-.-_._-.-.-.-.-.-....- __.....,._..................-_............._-...... ......�...,.._.....,;o
I' \.

Ministério do

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Creosota�8
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Violenta resIstência
Roma, 30 (U. P.) - Anun

cíou-se oficialmente que as

fôrças 'norte-americanas 811-

contraram violenta resistêncín
4- �I·é-s·

..

t--e
.........

-dAWeR-
....

e·l:m·""· ;;...,."... . inimiga na zona de Chabeuil,
11 II que se acha a dez kms, quasí

a léste de Valence e ] 6 kJ11s. a

norde-ste de Allex.

Linhos, tropicais e cascml
ras de todos os desenhos e pre
ços, s6 na Loja das Cascmiras
- Rua Cons. Mafra, 8-A.

Dá quinze tiros
por minuto
Estocolmo, 31 (1. S.) -- No

dia da defesa anti-aérea, lR de
Agôsto, foi inagul'ado novo

modêlo de canhã,o ele 10.5 cms.

o qual atjra 15 tiros por minu
to, numa distâmcia de 18.5
quilômetros.

Supremo Comando Aliado,
31 (U. P.) - As fôrças aliadas
chegaram a Neuf-Marché, que
dista 25 milhas do Sena, e es

tão ameaçando as tropas ale
mãs ém ação na ZOna de Ruão.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Vonstruvão
Projetos, Orçamentof', Adminh tração

Rua E!1teves Junior, 168. - rone 733

FLORIANÓPOLIS
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