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LONDRES, 1 (U� P�) .... MIKOLAJCZYK ANUNCIOU QUE RECEBEU INFORMA
ÇÕES DIZENDO QUE OS ALEMÃES ARROJARAM SÔBRE VARSóVIA: NU,ME
ROSOS PANFLETOS, RECOMENDANDO AOS CIVíS QUE ABANDONEM A CAM'

PITAL, POIS OS ALEMÃES SE PROPõEM INCENDIÁ-LA.

"

==
"'

PIO > __11 FALA AO'MUNDO
Cidade do Vaticano, 1 (U. a situação do proletariado, di

P.) ---' Falando, hoje, pela zendo que todos os operamos
eruissora do Vaticano, ° Papa esperam as promessas feitas
Pio XU se confessa horroriza- pelos homens de Estado. Frl
do c-om 'a violência que domina zou o Papa que a Igreja prcte
° mundo. E acentua que, em I i2:e os ricos e a plutocracia con

meio de tanta ruina, as almas tra os pobres; pelo «ont rárf o:
de algumas pessoas honestas I defende os pobres contra a ti
permaneceram puras e agora rania dos poderosos e dos ex

se preparam para a grande ta- ploradores. Refere-se à defesa
reta da, reconstrução uníver
cal. "Chegamos agora -- disse ela propriedade agrícola, in

o Suma Pontífice - ao ponto dustrial ou comercial. que de

culmmaute ; os que criaram o ve ser estimulada e garantida,
Iuturo não elevem esquecer que llO futuro; a prcprtedade prí
o direito dos povos não deve vada de todos deverá ser asse

estar ohi contraste com a na- gnrada; não deve ser relegada
tureza e os direitos divinos", a segundo plano da proprieda
O Papa entende que devem ser de geral, mas deve ser parte
mantidos todos os direitos dela. A seguir, diz-o Sumo Pon

fundamentais de todos os po- tífice que "ao iuiciar-se a

vos. Para a civilização cristã, grande luta econômica, os

é dever constituir uma base ele princípios cristãos elevem pre
vida social e de moralidade valecer sôbre os demais; e A semana
para todos os membros da ta- "confiamos em que os mem

mílla hhunana. É sôbre êsses bros da família católica, mes- da Pá'ria
fundamentos cristãos que sur- mo à custa de grandes sacrifí-

Rio, 1 (A. N.) _ Entre as co- Roma, 1 (U, P.) Os aliados penetraram na famosa
girá o .muudo do porvir, na cios, estimularão o bem-estar -

'S d "Linha Gótica". Tropas britânicas e polonesas do Oitavo
,

I 1 oconônnco elo IllUIIClo, para que
memoraçoes da 'emana a

1:' , •

ês vnont Il h d d f 1-medida que sejam ap icar os Pátria", êste ano, constituirá Exército entraram em tres pon os na m a e e esa a ema

tais fundamentos. Depois de tôdas as riquezas possam ser nota de realce a grandiosa con- pesadamente fortificada, numa profuudidade de quasi um qui
fazer UÜl apêlo par� se recon- equitativaI_?ente clistribuid�s". centracão infantil no Parque lômetro.

I

sideral' a c_?laboraçao, �o.m' t3- �alando �o.bre. a ,�uelTa�. dl��e Shangai. A capital federal vi- Roma, 1 (U. P.) - Foram três, como já ficou dito as pe
das as naçoes ele civílízação Sua SantIdade. Esta guerra verá momentos de emocão e netrações na "Linha Gótica". Uma coluna aliada atravessou

f':'istã, uma vez que não pode- determinou a maior migraç�o alegria. O DIP está preparan- o rio Foglia e ocupou Montecchío, investindo perto de um qui
ra haver 11enlllu:na vantagem I hnl11an� qu� se conhece em t�-ldO vasto programa de atrações, lômetro pela linha alemã dentro. Outras tropas ocuparam o.

para �i humallldade. for� do ela a 11lst,ona; e e��a gente tô- devendo ter ingresso gratuito Mo-nte della Croce, um dos pontos-chave do sistema de tortírí
crtstiauísmo, o_ P31P_a_ !��ahzo.u da devera 3'�: .a.l:::'I�I:�!.'-_�� _s_u..:'! nos brinquedos do Parque cações inimiga 9 kms. ao norte de Urbino. A terceira penetra
.,..,........_....-..-__.._...... �••�••�,.....................--.r_• .ru. _. _ •• ,n,. ou or••"

Shangai todas as crianças pre- ção regtstrou-se em Belverdere Floguiense ao sul de Montec-
n nlemallha de derrota em derrota sentes Além disso haverá à chio, onde os aliados romperam a primeira linha de defesa
J.I I-l entrada do parque ampla dis- alemã para chegar a um quilômetro de baluarte de Monte Gri-

tribuição de balas, chocolate e dolfo.
Nova Iorque, 1 (L A) - Comentário _militar de Goerg !. biscoitos. Haverá, também, exe-

.
.

Brown.el l - Os êxitos aliados nas operaçoes da França estao cucão de vários números de Renderam-se as guarni�ões das 2 ilhasmais adiantados do que os planos prevíamente traçados. Es�a teatro, com a participação de
atírrnação, pelo general Eisenhower, constitue demonstraçao conhecidos artistas de rádio e

- Roma, 1 CU. P.) - O comunicado ele hoje revela que as

aloquente de que _as fôrças das Nações Unid�s estão �lesenv,:l- teatro. Afim-de alegrar a petí- !!�u:rnições �lemãs das linhas de Rrut�O!ne3;u e I:'0.megues ao

vendo atividade tao surpreendente que as defesa� l_1azIstas nao zada, vários palhaços percor- �alb� do porto de Mar�elha, se rend_elam}�lCOndlc10nalment�
conseguiram em nenhum momento deter decísívamente os rerão o parque. Várias bandas 0.0 comandan:e. :lU111" C1 uzado�, norte a�eIlcano. Um destaca

ataques lançados pelos aliados ..Afirmou ainda o general Eise- de música abrilhantarão a 1eS-! l1lel�to de tuzflen os yar:kees desemba_rcou �10 pequeno por
nhower que a guerra se está aproximando ràp idamente de seu tividade, para cujo êxito con-

to situado entre .a� duas Ilhas e consegulU_ retirar, a tempo, as
término e que os nazistas sofrem derrotas contmuas; mais e ta-se com a participação do cargas de demo.llçao colocadas pelos alemaes.

mais desastrosas, em tôdas as frentes de batalha da Europa. magisterio público do Distrito Brasileiros residentes
Enqnanto as fôrças anglo-americanas na França chegaram a Federal.

em Pariszona cl'iL fronteira ela, Bélgica, os exércitos russos,. que ent�a
ram em Bucareste, já se encontram em boas posiçoes. Alem Rio, 1 (A. N.) _ Iniciando ,París, 2 (U. P.) - É a se,

disso, tôdas zonas de combate, seja na França, Itália, Rumâ- as comemorações da Semana guinte a lista de brasileiros re

n ia ou Polônia, os alemães nada conseguem efetuar. da Pátria, expressivas cerimô- sidentes nesta capital: Amérí-
aias foram celebradas na ma-

ca Klingerlhofer, Elvira Car

nhã ele hoje, em homenagem din e família Adolfo Klingeri
aos vultos maiores da Indepen- hofe�', presidente d.a A sO�iedEaddedência, Às 10 horas na Praca brasileira �e benef'icência, -

Tiradentes onde �e ergue>a g�rd da SIlva �amo�, �lfred?
estátua de' Pedro I com gran-

PImentel Brar:d�o, o ul�Imo dl

de assistência que 'enchia lite- PploI?�tca braslleIdr.o toa �ldcarbaenmI t 1 t
. - ans, ervone, Ire I o -

I�a meu e o a�np o quarAeIlaO, 'co Italo-Francês para a Améri-
�or�n� ..

depositadas coroas de I ca do Sul; Romero, vice-presíflOI,CS .Junto .ao .

pedestal da dente da Câmara de Comércio
estatua do

� Pm;:1el.ro I111pe1'u..- Franco - Brasileira; Francisco Avanco russod?r, que ,tao .mtn-r:amente se Guimarães, ex-adido comercial'
I .

nnculou a naclOnal�dade. For- á embaixada brasileira; con- MosCou, 1 (U. P.) - Depois
l11�da uma companllla do Ba�a- dessa Hermano "da Silva Ra- da libertação de Bucareste, os
lhao de Guardas, o general Fll'- mos e suas duas filhas Horten- exércitos russos voltaram-se
mo �reire, repre�en�ante do cia e Carolina. Há dois meses, para �ste vísan�o i!?-vadir a

p,resH1el�te da Republlca, depo- faleceu o conde Silva Ramos. Hun�na e faz�r ]unçao com os
SltOU 3;11 'corbelha� de pores Aproximadamente outros 30 p�trlotas de TIto, da J�g?e�anaturals. A segmr, desfllou a cidadãos brasileiros continuam VIa, Sem dar tempo ao lnlmlg-o
tropa, em continência. no campo de concentração em de reorgan��3:r suas <!efesas, as
-------.----.-- Chermont em Oise e a liberta- tropas sovIetIcas .es�a� pene
Se y. S. preCIsar d� lmhos,. cão dos mesmos é apenas ques-

trando na �ransllyam� pas-
casema'as. � ou�ros �ecIdos .• fa- tão de dias. sando por d<?IS�de.sfIladelros nos
ça uma VIsIta a LOJa das Case- Alpes transllvamcos. Uma co·
miras, na rua Cons. Mafra, No sul df:l 'raulla luna �vançou 36 �ms. além de

. ,__ a-A.
.

•• \I PloestI, para noroeste, passan-

O t
·

t Ct I- d t
- Roma, 1 (U. P.) - Simultâ- do pelo desfiladeiro de Brato-

S pa rio as I a laDOS O Dor e C?p�ra(oes de neamente, as tropas francesas cea e ocupando Breasa. A se-.

limpeza estão-se dirigindo rumo à fron- gunda investiu pelo desfiladei-
Berna, 2 (U. P.) -- A(;l'edita-se que os patriotas italianos Roma, 1 (U. P.) - Na Fran- teira espanhola, e subindo a ro de Buzaue e ocupou Bresa.

no norte do país já estabeleceram conta,cto com as fôrças ça meridional, as fôrças avan- margem oéste do Ródano.
norte-americanas, recebendo ordens precisas com relação às çadas francesas já estão além Montpellier, Béziers e Narbon- Em GI·urgl·ofuturas ações combinadas. Outras informações de fontes 1'es- de Arles. Continuam as opera- ne foram libertadas. Enquanto -.;

ponsáveis dizem que as fôrças combatentes italiaulas ocnpa- ções de limpeza a oéste de Ró- isso fôrças norte-americanas Moscou, 1 (U. P,) - Os rug
ram imj)011tantes passagens

-

alpinas ('0111 o fim ele facilitar o dano na região de Bourg-Saint- ocuparam Valence e Bourg-de-I sos ocuparam a cidadé rumen'.:
avanço aliado e cortar a retirada dos exércitos nazistas. Os Andéol, Calon e outras locali- Place, estando agora a uns 80 de Giurgill, 40 kms. ao aul de
�H1el'iCallOS penetraram na Itália, J,lOl' Ventimiglia, dade$, km.s. ::to sUl de Lião. I Bucares!e.

- .

libertação, pois tôdas as nações "Em 39, no nosso discurso de
amantes da paz, grandes e pe- Natal, falámos na organização
quenas, vencedores e vencidos, social sôbre uma base de jus
terão que desempenhar papel tiça. Agora , extemamos nossa

importante na reorganização I gratidão
aos estadistas e polí

da humanidade". Terminando, ticos pela sua obra ao trata
assim falou o Papa Pio XII: rem de estabelecer tais orga-

n izações". O discurso do chefe
da Igreja Católica durou pre
cisamente 30 minutos e Sua
Santidade falou com voz firme
e clara, o que dava a impres
são de que se encontra bem de
saúde.

o
o MAIS ANTIGO DURIO I)E SAN'J:A CATARL.�.l

Proprietário e Diretor-gerente - AiTINO FLORES

Ano XXX I Florlanópolls- Sábado, 2 de Setembro de 1944 I at. 919J

Penetração na Linha Gótica

Os tempos agora
são outros!
Roma, 2 (U. P.) - Oficial

mente foi noticiado que os
aliados já atravessaram a zo
na em que se achavam os ale
mães em 1918, ao pedirem °

armistício aos aliados. mste8,
os aliados, estão lutando ago
ra em ponto próximo da fron
teira alemã, que não chegou a
ser atingido em qualquer pe
ríodo da guerra passada.

o povo alemão em armas
Estocolmo, 2 (U. P.) Hitler pretende proclamar a

guerra geral do povo logo que os aliados atravessem a fron
teira alemã. Segundo noticia uma emissora clandestina do
Reif'h, toclos os alemães capazels de manejarem armas, inclu··
sive mulheres e crianças, formarão. um exérdto popular, como
"terceiro exército", ao lado das fôrças armadas reg-ulares e

das tro.pas de as�alto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'O o CanadA e
a Instru<ão II -.

;�,,�� I Grande Concurso SftPONACEO RADlUM
Via. de Produtos Químicos Fábrica Delem

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 irnbúi a e

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

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

ESTADO
Diário Vespertino

Ottawa, 1 (SNC)
mensagem dirigida
mente ao Comitê de Rclr'OllS
trução da Câmara dos Co
muns, os membros ela Federa
ção Canadense de Professores
sugeriram que o Canadá deve
ríá fornecer suprimentos esco-

.

I Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13

!i
TeI. 1022

':_caCpXit.aPI:ostal
139

ASSINATURAS
Na

,.\nG Cr$
i Semestre Cr$
I Tríruestre Cr$
1 :vrcs Cr$
I Número avulso Cr$

I
No Interior:

Ano Cr$
! ';PfIle.strt' Cr$
I 'r ituestrn Cr$

80,00
45,00
25,00

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

2U envólucrcs (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

Os -cou pons», para serem trocados por «envólucro'3' ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, e n con t.r o rrr-se com os:'.

Vil�gílio _José (}élrcia
Rua Tiradentes, 35

Agências e sub-agêncíaa em todo o territ6r1o nacíonaí, - Sucursal 00

.
Uruguãt. Reguladores de avarias nas prrnctpaís cidades da América, Europa

•

e' Àftlca.

AGEN'I.'E EM FLORIANóPOLIS
C A 1\:1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmf<1t. D. 3.
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

> SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·
•

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

nais.

Consertos de
alumínio

Soldam-se panelas, rnor

mitos e outras vazilhas
de alumínio, por pro

cesso especial.
João Isidro Nascimento
rua Curitibanos, 64.

5 v. - 5

•

a

S.L.\ NG T JEN(u.
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Có lc 0, Va.nadato e

Arserrato de
Sódio, etc·

Os Páf ldos, Depe uperados,
ElSl.{OlliÓü8. Anêmicos,

Mag"I/8, Mães Que Criam.
Orts nças Raquíttcaa rec e
berao li tonificação geral

dn organismo

Il � �� ..__�

Curso particular
. de

Dac._lografia e Taquigrafia
PROFA. LIGIA .DOS SANCTOS SARAIVA continua
lecionar, d rà r-io rnari t.e , a tendendo das R às 12 e das

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO�SábadoJ 2 d. Setembro de '944 3

,,,"LIRA TENIS C�UBE" ..... SETEMBRO: DIA 2, SÁBADO, GRANDE SOIRÉE. DIA 6, QUAR'fA�fEIBA, ".CONCeRTO DE GALA
DA ORQUESTRA SINFôNICA. DIA 23, SÁBADO� GRANDIOSO BAILE' DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA RAINHA DE

1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

santo do dia I

,
'

Es�êvão, Rei da ROMA, 31 (U, P.) - As fôrças aliadas, que entraram em Rio, 1 (E.) � Será represen-

Hungria Nice, encontraram muito pouca resistência de parte do ínímr- tada no próximo dia 4, no Tea
go, A cidade está quasi intacta, excepto as demolições no porto. tro F níx a peça de MárIO' Do

Estêvão herdou do pai não só o '

r e I ,
-

trono, mas. o espinhoso enca;go .Assinala, porém, o comunicado de hoje que os alemães estão mingues e Mario Magalhães

�:n�::il��:r t:r��;:�u�:�o�s q�:cd�: �I.:�!::;;�..!!:.!;..�-;�!:;:l.��_��.�;!�-_-_...._...._......._.....� �� !�c���oT��i����R�:�i��
���ea m;�:o�:.u�:::�o :16i::��: Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltdu. média do Ministério do Traba-

nários, e êle mesmo ajudava a lho. Trata-se da primeira realí-
Missa. atraindo desta forma o sn- NOVO HORÁRIO zaçâo, em meio nacional, de
nha dos hereges. Levatando-se es- um autêntico teatro do traba-
tes em armas. marchou contra PARA O SUL: h d

. .

t te d
êles e os der,rç;tou. OrganiZando.,

I a 01', pois os in erpre s a

então. um código de sábias leis. Do Rio a Florianópolis às 2as feiras peça citada, cujo tema é um

Grandes males o amarguraram ao Do Rio a Porto Alegre às 3as. feiras tema trabalhista, são operá-
fim da vida, já por andar quase

I
rios recrutados em diversas

sempre doente, já por perder to- PARA O' NORTE: f'
-

, f Ih D Fi
' ,

li R' '2 f' pro issoes, que exercem nor-
aos os seus i os prerno tu rcrnen e orranopo IS ao 10 - as as. eiras

1 h bit I nt pelate, Nêste transe dolor-oso manteve. AI R'" 4 f'
.rna e a I ua me ze, e

, .

De Porto egre. ao 10,- as as, erras IpI'!'mel'ra vez subirão a um pal-',e inabalável e nenhuma queixa S ,.

'"

3<)�U de s=us de seus lábios; mas, olicitamo s .aos nossos prezados, clientes que as, encomendas (co e enfrentarão uma platéia.
pelo eontrcírio. sentindo aproximar Sejam entregues nas vesperas de cada voo.

c,e seu fim. deu as últimas de Aos domingos a Agência permanece aberta. Descobertos os
mãos à sua obra governamental I MACHADO & elA cr.-minos-
e colocou o país sob a proteção de

'

- v.

Nossa Senhora. Morreu aos IS de Ru J ão Pinto o" 5 _ Telefones 1500 e 1658. Rio, 1 (C. M.) - A policia
cgosto de 1038. I ...._:.....:__w;_._....._..... .._..............-a._-��,.w&--.......__ f���:!�;-�o:e�C�:i�i�s ��
B. S:�Ot:�l���:�a, f\ machado! IQue vaia! tores de 'um crime de morte

Mar ••-' Rio, 1 (C. M.) - Relata um Rio, 1 (C. M.) _ Segundo praticado em Itambé, no COIM�
i

I
ço de março deste ano. Jose

Nasceu em Ximabara (Japã.o) e
telegrama de Fortaleza que Jo-

noticia um telegrama da capí- Rodrigues e José Ferraz mata-

frequentou o Seminário de Arima. sé Henrique Duarte, em Ante-
t I b h' t d âdí homem cuja i'dentida

no I, Navarro, matou a macha- a a iana, a can ora e ra 10 ram um ..-

ingressando, aos 19 anos de idade, �

El di P nt f' t d d
' .

d d h' cída e
na Companhia de ]esús. Com os dadas sua madrasta '2 três ir- a r o o Ol es ron osa- e e am a esc�n e 1 ,

conhecimentos que tinha das dou' mãos menores.
mente vaiada pelo publico, obrigaram o Indivíduo de no-

trinas falsas dos bonzos refutou as quando participava de um es- me Zé Lopes a transportar o

de tal forma que fez calar o moi- petáculo teatral tendo que
I
cadáver no lombo de um burro

o r filósofo japonês Viajou por qun- abandonar o teatro em compa-' até Guarací; onde foi atirado
se todo o país. convertendo iriú- .

G d
.

t td
meras pessoas à Fé Cat6lioa. Afi nhia da polícia. ao no ran e e anais a e en-

nal foi preso com 5 outros religio-
I contrado por um 'pescador. ,

sos, Tinha 62 anos quando o
..............-".",..,......_,......_........_.-........._ ..... - • - • - -- - .-. • ......._. ,. •�

subrr.eterom a t er r
í

ve l tormento:
tiraram-lhe as roupas e expuse
ram-lhe o corpo às águas ferven
t es que jorravam do monte Uri-
genus; repetia-se esta tor turo 6
vezes por dia. Ouondo estava pres

I·
- tas (1 sucumbir por causa das fe

(
njeçoes na tidas profundas, interrompia se o

martírio para. que o supliciado se 11 h"

próstata restabelecesse. A sua fortaleza foi "OH ececontudo, um germem que causou

Rio, 31 (A. N.) - Notícías o conversão de muitos pagaos. Por

vindas da Universidade de Illi- êste motivo. o governador de Nan

noís, na América do Norte, re- gasoki transportou'o para o cdrce-
re dessa cidade No dia 3 de se

v.elam que os drs. O'Conor e temhro de 1632. por ordem do mes

L. Ladd iniciaram meticuloso mo governadOl'. Antônio foi quei

estudo a .propósíto do emprêgo mado vivo.

de injeções interglanduras di-
Horário das Santas Missasretamente na próstada, com o

fim de observar seus efeitos te- para Domingo
raupêutícos em face das diver Catedral: 6. 7. 8 e 10 horas.

sas modalidades da enfermida- Novena: às 19 horas.
Em dias da sema.na: Missa: às

de daquele órgão. Trata-se, co- 7,30 horas.
mo é sabido, dum processo di- Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

vulgado em fotografia pelo cí- Hospital de Caridade: 6 e 8.30 ho-

rurgião dr. Clóvis de Almeida, ra,!'. . _ .

'do da Assistência Munící-. Purisairnc Coro.çao de MarIa (Par.
Ine lCO

. to): 8 horas.
pal do Rio de Janeiro, trabalho Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

êsse que mereceu os aplausos Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas

do mundo científico nacional Igreja de Ste , Teresinha: 8 horas.

trangeíro. Os cientistas Capela do_ Monse�rQt: 8 horas.
e es

. ' Aslla Irmao Jeoqutm : 6 horas.
norte-americanos tem empre- Saco dos Limões: 8 horas

gado uma série de medicamen- Ginásio: 5, 6. 7.30 (s6 alunos) e

tos e anotado os diversos efei- 8.30 horas..
'

t ' duzidos na intimidade Capela de S. l:'UlZ: 7 e 8.30 horas,
os ,P� O

,,' Capela do Abngo d.e Menores: 7
dos aClnos glandulares da pros- horas. (todos os dias).
tata. Trindade: Matriz: 8 horas. CQmprar na CASA MISCE

T�:r���e: Chácara dos Padres: 8
LANEA é saber economizar.

Estreito: 7.30 e 9.30 horas.
São José: 7.30 e 9.30 horas.
.�.....·_·_._w"",,_""."""""'''''''''' Uma vez iniciado, o tratamento

A tática de anti. sifilítico deve ser levado a

demolicão têrmo. O sifilítico que abandona o
,

• M tratQmen�o antes de estar com·

rMqscou, 31 (U. P.) -_ AVlOes pletàmente curado, fica exposto a

da "Luf,twafft�" estão tentaR.--' consequêmti.as mais s�riall do que

do empregar as habituais tá- aquele que nunca se tra.tou. SNES f
Recebeu a Caixa mais auto- Ucas de ataques de �emQlição Oestruic6es . �

rizações de inscrição como con- contra. pontos que n,ao fora.m
em Ruãot1'ibuintes das seguintes pes- destrllldos pelas forças ale-
L d 1 (U' P) O t

soas: Solon Vieira, João Selva, mãs em retirada na frente on
_
res, ," --:- _

por ,1

Dr. João Gualbel'to Furtado, rumena.
de Ruao sofreu destrUlçao qua-

Oscar S. Pereira, Prof. Orlando si ;total, parte, devido aos bom-

Brasil Ivo R. Montenegro, Má-
- bardeios aéreos alemães e alia-

rio Cândido da Silva, Luiz Os- Quer vestir-se com
dos,e parte, pela ação dos Qa-

cal' de Carvalho, José Francis- talhões de demolição nazistás.

co Steiner, Eduardo Nicolit:h, contôrto Ao entrarem na cidade, os alía-

Dr. João David Ferreira Lima, e elegância? dos encontraram quasi todos 'Ter'reno para cons'ru·I'Ão '

Olga de Almeida Pessôa, Adal- os serviços públicos - gás, te· J �:
gisa Bonassis, José da Costa Procure o lefone, eletricidade e outros - Procura-se. com urgência, um lote para construçao

Vaz, Polidoro Fernandes, Ante- alFaiATARIA totalmente 'paralizados. Qua- nas imediações da linha circular. Pagamento à vi.to.

nor Tavares, Eurico de Souza. tro estações de estrada-de-fer- Informações à rua Tiradentes 14 (sob )

Joa�o Batl'sta Vl'el'ra, Joa�o 1'0 foram ig'ualmente destrui- .

O
. l.'HE LONDON & LANGASHIRE INSUB4N-CII

Kuehne, Antônio Gomes de MElL das. Enquanto isso, anuncia-

'SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

.

Miranda, Sílvio Silva, Nery de ram as fôrças francesas dó il1� COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

Medel'ros ReQ:�s, Monsenhor terior a libertação definitiva COMPANHIA DE ,SEGUROS "SAGRES",.,
, ' " esColha o seu figurino. t d Bd' .,

Harry Bauer, Ildefonso Linha-

J
do grande por o e 01' eus 'e Representante: L. ALMEIDA \'.

Rua Nunes Machado. II • A d 'd d d T Do
res Antônio Borges, F. J. Gros,. a CI a e e onnerre, 110, ...

� Rua Vidal Ramos, l' .

'
.

mai1. (26) 'rotaI publicado: 230. ' --_-------.... parta,mento de Yonne. ••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••'....... 'I;III

ANJVERSARIO�
Decorre hoje o aniversário do

nosso distinto conterrâneo sr . EI
pídio Barbosa. diretor do Depor
tornen to de Educação. complexo
setor da administra.ção pública,
sôbre o qual. todavia, s.s. tem
exercido inteligente vigilância, com
gerais elogios.

Faz anos hoje o nosso ilustre
ccn terrô neo � eminente confrade
sr, dr. Din iz Júnior,

A sr ita, professora Noêmia Sou
sa vê possar, hoje, jubilcsarnente,
a suaI data natalícia.

Comemora hoje o seu o niversci
rio a "rito Mario,IJaura, filha. da
sra. viuvo professorn Juçci Barbósa
Calado'

Hoje faz anos a sra . Arlindo
Soares Dantas.

Por motivo do seu aniversário.
hoje, recebercí muitas felicitações
a Brito, )ulita Borba. dileta filha
do sr, José Cândido Borba. den
tista.

Habilitações:
Estão-se habilitando para co.sar

o sr. Hercilio Pacheco Ferreira e

serihor
í

to Clarinda Goulart,

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

O mais completo estoque de

brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca

semiras, instalada na rua Cons.

,

Mafra, 8-A.

�CÁJXA-DE ESMOLAS

EM

alcool. Rica em
-, vitaminas; e cál:"

do. -70. anos' de
-ramo mundial.

esta 1
Por ENEvt

Por ocailião das lutas que pre
cederam a maioridade, surgiram
numerosos periódicos combati
vos. codn qual com um título
mais extravagante. Certo dia.
foram comunicar a Evaristo da
Veiga 'o aparecimento de nova

folha destinada a atacá,lo.
-- Como se intitúla? -- pergun

tou o grande jornalista.
-- «filho da Terra»
Evaristo sorriu co� auperlo-

ridade: _

_ . 86 póde ser minhoca ...

Encarnicada
resistência .

Londres. 31 (U. P.) - Tro

pas do Oitavo Exército, nos va

les do Tibre superior e Arno,
efetuaram novos avances e es

tão atualmente muito' urOXI
mas da linha Gótica. As fôr'eas
germânicas estão oferE:cendo
encarniçada resistênc:a,

PRECEITO DOo DIA

,NICE Teatro de
trabalhadores

I I

IOURcle
DO

RSTADO

I -

!

�ii ��!�!�,�. ,�"� d�!!'!.�1l legítimo óleo de fígado de bacalhau
�

.

�

HOJE SABADO

CINE (cODEON)
A's 4 e 7.30 horas

Johony Mac Brown no eletrizaote far-west:

O cavaleiro de Monla8a�
Os «3 mosqueteiros», Robert Livingeton , Duncan Renaldo

Raymond Hatton em:

O cow-boy e a dama
Frank ie Darro nos i. 2'. 3' e 4' episódios (9 partes) de:

Conquistador audaz
COMPLEMENTO NACIONAL (Natura))

Preços: (único), Cr$ 2.00 e Geral 1,00, Imp. até 10 anoe

CINE ((IMPERIAL')
A's 7,30 horas
2 grandes filmes

nas movimentadas aventuras

Pela Pátria
marítimas de:Bruce Bennett

George Rafi, Pat O'Brieo e Janet Blair em:

B R O A D'W A Y
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços Cr$ 2,00 e 1.50. cImp. 14 anos»,

simultâneamente, no Odeoo e Imperial,
espetaclJlar filme jamais imáginado:

Irmãos em armas

o maisAmanhã,

com Allan Ladd, Loretta Young e William Bendix

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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}'[<iJ)RRAÇ10 A'rIJÊTI(;A CA. Entídades partíclpantes pela seu notável entusiasmo,1'A'RINENSE UE ESTr· Federação Atlética Catari- em face do próximo espeta-DANTES nens€ de Estudantes, Colégio I
cular torneio. .. 1 ..."

A Federação Atlética Cata- Cacarínense, Liceu Industcíal
.rínense de Estudantes, forma- e Instituto de Educação. Torneio Inter-colegialda, pela união das associações Ordem das provas de atletismo

, Finalmente, ap6s grande oUvi'
,
atléticas da Academia de Co- Corrida 800 metros, salto dade e preparação por parte das
mércío é da Faculdade de Di- com vara, corrida 100 metros, entidades participantes que são a

reito de Santa Catarina, entí- lançamento de pêso, salto em Federação Atlética Catarinense de

.dade autônoma de representa- distância. corrida 400 metros.
Estudantes, Instituto de Educação

, Colégio Catarinense e Liceu Iridusção e coordenação dos despor- lançamento de dardo, salto trio!. apreciaremos, pela l e . vez em

,tos, universitários catarínen- em altura, corrida em 1.500 todo o Estado, o Torneio Inter
-ses, fará realizar amanhá e 4 metros e corrida 4 x 100. colegial, orgoIlização brilhante da
do corrente O seu primeiro Comitê dirigente dos .logOS

vito,riOBo Federação Atlética Cata
- .,

.. dnen�e dos Estudantes, hoje, es-
campeonato inter - colegial, Orgaulsadores s Antenor Ta- tabelecida em nossos meios como
com à seguinte programa: vares e Pedro Ivo Mira Go- uma das mais perfeitas e errtuai-

, DIA 3 DE SETEMBRO mes. astas agremiações do nosso Esta-

Abertura solene 'e oficial do Comitê técnico €'l'lpecialmente dOComo amanhã transcorre o ont-10 Campeonato ínter-colegíal, convidado r d., versdrío o sr, interventor Nerêu
110 estádio da Fôrça Policial. Iríreção geral e Capitão Amé- Ramos, êsae torneio será em sua

a) desfile, às 9 horas; b) .'0 d'Avila e Flávio Ferrari. homenagem.
hasteamento do pavilhão na- Atletismo: Acadêmico Fran-

A abertura solene e oficial do
l' Campeonato inter, colegial será

" cional. e execução do hino pá- 'isca Eduardo Mira Gomes. !'eali'zodo no Estádio da Fôrça Pc-
trio; c) juramento do atleta; Voleibol: José Rosa. lidal.

,:(1) ínteto 'das competições. Futebol: Dr. César Seára e A's 9 horas haverá o des!:ile de

r', rt d t d [3 b tôcias as entidades sendo ap6s has
" 8 ,e a ar e -iu ert Beck. t d" ea o o Pavilhão Brasileir-o e

can-II' .. , �o\8 ,,14 horas - futebol Basquetebol r Acad. João Ba- todo o hino nacional. Os atletas
'campo' da ,F. C. D. .ísta Bonassís. farão, logo op ôs , seus juramentos

,

' As'16 horas - Tenis - Li- '1�ellis: Walter Wanderley. dp�t�ç�esi.egUida, começarão (;IS

com-I
' ra 'I'ents 'Clube. O "Estado" esportivo' faz
"A

' A parte da tà.rde censiste em jo-, "DI 4 DE SElTEMBRO votos pelo feliz êxito da gran- lOS de futebol entre os quadros
,,',Vol,eibol e basquetebol na Iíosa competição atlética-es- los respectivos educandários seno

FOrçá Pobíoial com início às, portíva, e agradece o convite 10 írrícíodos às 14 horcs, na F.C,D.

l,�
. �óras. '

que lhe foi dirigido. A's 16 horas serão dist>utadas

PROVAS partidas de tênis na Praçil- de Es
portes do Lira Tênis Clube.

c ,'Atletismo
,_

QtrAL SERÁ O r:i;C:N ICO DA OS jogos de voleib61 e basquete-
':Hoonénagein ao Instituto de SELEÇÃ(H bál suão trcvodos dia 4 de setem-

"'" Educação Um dos mais importantes bro no Estádio da Félrça Policial.
, ' com início à.s 15 horas.A�itro honorário Des. fatores para a preparação eloL , A. provas de atletiimo constam

l\lecl�vós, ,Filho, presidente do nosso "scratch" é a aqulsição do aaguinte: Corrida 400 metros,

T'ribu'liaL.,de Apelação. de um bom técnico, que possua 800 rns, IOCm; Lo.nçamento de pêso
'.' ,Rx,:O-\;� .Des. Alcebíades Valé- real aptidão para orientar salto em eltur u , lançamento de

,
'

" dardo, salto em distêincia e salto
I'Jç Silveira de Sousa e d:r. Os- uma selecão. Temos em nosso

llui:hd:o';Wanderley da Nóbrega assoolatlou vários eoaehs, tais cO:'B�a��'As provas de atletismo,
: ___:. Oo'rrída 400 metros. como Leléco, Salum, Seá.ra. e, voleiból, futeból, ba.squeteb6l e
. -

P-rQVa Batista Pereira e Lou- ainda, outros no, íuteríor do tênis serão, em homena.gem, res-

1. C pectivo..mente. ao Institutó de Edu·
.ríval' 'âlnar'3, - Corrida. 800 Estado.

cagã.o, Colégio Catarinense. Facul.
metros. , Não se sabe ao certo; mas, dade de Direito. Academia de Co

IProva Celso Ramos e dr. provavelmente, vi-rá um téc- mércio e Licêu Industrial.

Henrique Stodieck - Corrida nico do Rio, pois, quando da Concen.ttem-se, pois, estudantes'

100 metros. estada do sr. Celso Ramos na-
de Florian6polis. domingo, no Es
t,idio da Fôrco Policisl. !

Prova t;-apitão Rat.ton e dr. quela capital, s, s. entrou em Éd.io José Tonóli
Osvaldo Bulcâo Vdana - 001'- entendimentos com um tal ftJ'AYr..,._......'...T..,.__.�....._ - ...... -

rida 1.500dnetros. Borges. pgr'a Inspetor deProv:a,dr. AJtamiro Guima- Pooe se.1' verdade mas, tal- U
.

-----1--------------- .,1
l'ães e prof. 'Fernando lVIacha- vez seja também, "conversa Educa�,a-O física NegoPcl·o de ocas·la-odo _' Corrida de revezamento mole", No entanto, esperemos "
4 x 100. o técnico cariosa. Vende-se bela propriedade em

Prova dr, Aiváro Millen da Quanto a Leléco, atualmen- Estão abertall 08 inscrições para

I
Porto Belo. pr6pl'Ía ,para veraneio,

Silveira· e Jáu Guedes da Fon- te orientando o Olímpico, de
a prova de habilitação de In ..petor hente para o mar,

. XV da Divisão de Educação Física I, Linda residência. completamente
seca -- Lrunçarilento de pêso. Blumenau, é um e;rande co- do Ministério de Educação e Saú- mobiliado. com rádio e carrega
Prova dr. 'Ce:sar Seára e dr. nhecedor de reg,ras e técnicas de, promovida pl!!lo Departamento dor "Windcharger" p/baterias, etc.

Vasco Henrique d'Ávila do esporte-rei. É mesmo dos Administrativo do Serviço Público O terreno, plantado e bem ajar-

Salto em altura melhores
-

d f d
. (DASP), dinado, situato entre a estrada e

.
-'

,

,nao 'es azen O ;eltt 1 LOCAL DE INSCRIÇÃO: - Rda 1 o mar, mede 6Ox300 metros. Fonte'A
-

Vendem-se cincoProva Cmte. Fôrça Policial ?,alum e Seára, que, tambem, Felipe Schmidt, 5. l' andor, em I natural de água potável, crista- çoes _ .

e cmte. Base Aérea - Lança- Ja foram grandes preparado- Florion6polis. 'diariamente das 8,30 'lina, Informações, por favor, com. d
açoes, de mil cru-

mento de dardo. res do nosso selecionado em às '10,30 horas, exceto aos sábados o u, H. Murray, na Rua João Z�lros ce a uma, da eis. Na-

Prova Cmte. Escola Apren- anos pass'actos.
' ,. ,

_ENCER�AMENTO: ... As inscri' Pinto. 26, nesta capital, lav.lO ClonaI de Alcalis; e outras cin·

clj'z"s Marl'nhel'ros e dr. Afon- AI" "t'
. " -

f 1
çoes sarao enc�rradas em 19 de co J de 200 cruzeiros cada uma

-'Oi J. las, ecnlCo uao a ,ta; setembro de 1944. rurso de ror'''e d c· d C·
'

ao Wanderley Júnior - Salto apto ou inapto. O que falta é CONDIÇÕES; a] Nacionalidade: 'V '" .I a la, ,e lmento Port1and
mll distância. "dedo" para acertar na escow bl'asilEiiro nato 01.1 naturalizado; Ensina-se em aulas

do :�rana. Tratar com o sr.

Pl'ova 'padre Alvino Bertol- Iha
'

b] Sexo: mascl.1lino; c) Idade: mí-
dl'urnas e noturnas.

PatnclO Borba.
,

nima: 18 anos; máxima: 38 anOI;

I 10do Brauen e profa, Antonieta di Serviço Militar; e] Diploma de Largo Benjamin v_-_S
de Barros _.- Salto com vara. EM A'rIVIDAnES O INS'l�I- normalista eapecializado QI.1 de 'Constant. 6.

Voleibol '1'lI'1'O DE El)'(!('AÇlO lit:enciodo em Edl.1ccçõ.o FisicCl ou Quarto dHomenagem eolég'io Cata- Com o fim de fázer�se apre- diplema a êst•• equiparado por lei. Vende-se um apa�ê- em casa e
rinen,'"e dj!vidamente registrado no .Minis- �

lhp para f PI-" 3entar com uma equipe atléw aml18"
, •

.
tério da Educaçã.o. dI'Arbitro honorário Dr. oca bem organizada e trema� _..............._-............-__-_.............,..........

- ...... on u ação permanente e um

Artur Costa Filho, da, no di� 3 de setembro, em Farmácia de plantão -estabilizador de 1 KW, com

Prova des. Edgar Pedreira que será efetuado o 10 t.orneio I Estará amanhã de plantõ.o a pouco uso e em perfeito estado.

e dr. Cid Rocha Amaral. :ntl:'r-colegíal. promovido pela' �arm�cia Rauliveira, na rua Tra.· Tratar na Praça 15, n. 10.
Futebol Federação Atlética dos Estu� Jadc. V,· 17

Hi:)IDenagem Faculdade de dantes, os dirigentes da Asso- p
Direito dação Esportiva do Instituto 6arane ',reciso alug�r

17<d
-

' � uma, partl-
Árbitro honorário Dr. de DI uca.çao têm-se mostrad,)

I �.

á' - cular, próxima a centro. com1---
Aderbal Ramos da Silva. :nca'llS veIS na preparaçao de boa entrada. Queira indicE.'r , •

Prova clr .. Ivo d'Aquino e dr. seus atletas, fazendo tudo para I t C Imovels'

.

f ,preço e oCa. artas para est.aP'c1"reira Bastos. que se apresentem satis ato- I Redação, para: '·Garage parti'
,Basquetebol riamente. Contando como téc· 'lOrCu1ar». lOv,-
Homella:g-em Academia de nico das dh'ersas modalidades'
,'o Comércio de atletismo () grande espor"

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

GELADEIRAÁrbitro honorário Des. tísta José Martins Neto, que Vantagens do IHf.mrique da Silva Fontes. se tem revelado, p.ela sua bôà Inimigo v d � d' d
,

'

Prova dr. Tlüers Fleming e vontade é dedicação, grande Londres) 31 (U. P,) - Ofi-!l::;BO
e

psoer l���'Ver \��r��a�
prof. Orlando Broasil. animador do esporte barriga- ci�lmente o �lt,� comando ale-! 1'\0 "Bar S. Pedro". \I6. V lO
", .,' 'l'ellIs verde, os rapazes do Instituto m8;0 declarou. No setor Laon�1 ------- __ o

'\---
.H limenag'em Liceu Industrial vêm obtendo ótimos resulta- Relms, nossas tropas enfren�

lPensa-O Vende-s� uma,
,

Árbitro hQf1lotá.rio -- Dr, dos, graças, também, aos seus taro poderosos contingehtes de familiar,\ afre-
Rogério Vieira. esforços de bons estudantes. tanques inimigos, que logra-I guesElda, sita na rua Deo·
·'·;,.'Prcrva des� Alfredo 'l·rom.� O "Estado" felicita a dire-ll'amobternovasvantagensnoldoro,23, Trat(lr na mesm\a.

RO�I?J.ty � d�a;· Vrb�!!q �at�I, i t,or�9, �sp(n'HV'a •
�o ln�titut� X1JItl,O XlQrd.éste e norte" o

"
., 5 v I ?

'" ',o ESTADO Relojoaria LA B E 5 I
de ALFREDO LABES

Acaba de receber vidros inquebráveis, para qual
quer marca ou qualquer tipo de relógio, sob
3 garantias: - não quebram, não amarelecem,

nem caem.

44 - Rua Felipe Schmidt .. 44
(ao lado da Auto-Viação Catarinense)

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antisêptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves. decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farroacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produte])e Witt)

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAns
Hoje • amaDbA eer. • .... preterida

........ _CIO_•• Mtr-.celrllll - Homeopatiu - .."'-no.........

4rttCOll Ce borr.cha.
fiIIr....... . exata oblJerybcl. ao receltaArt. IDHJ_

Dr. Laudelino Solou Gallotti IADVOGADO
Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala I. i------------------�------------�

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.25000I

Muitos bonificações e médico qrcnia
Tudo isto por apenas Cr$ },OO

,VENDE-SE
por Cr$ 4,000,00 uma Casa
sita na travessa Triunfo n. 6
próximo á rua Bocaiu�a, HO�
6 metros de frente. Tratar Da
av, Mauro Ramqs, n 198.

Rapaz. apresentando re

ferências, procura quarto
com pensão em casa de
família. Cartas a esta re

dação para D.R., indicando
local e preço. 6\75,8

Vendo 3 CaSlIS

na rua Jagua
runa, sendo u

ma construida há 4 meses, ti'

ma alugada por 100 cruZt'Ir09,
e uma em acabamento. Preço
Cr$ 45.000,00. A, L ALVES,
rua Deodoro, 35,

•

Vendo, na Prainha, 7 caSaS

de made'ira, alugadas. renden
do 280,00 por mês, Preço Cr$
,14,000,00 A. L. Alves Deodoro
35

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
.

CASA MISCELANEA
Mafra, 9

LIMA" )

A
mudou-se

(AO
para

LADO
Conselheiro

DA CA·SA I'OSCAR
a rua

....

sõo deliciosos e

de focil digestão. Moizeno

Serão apreendidos!
Rio, (A. N.) - o Depar-

tamento dos Correios e Telé
grafos vem de reunir, num fo
lheto as instruções para o ser

viço de fiscalização postal nos
aeroportos, estações de estra
da de feno, trens e ônibus,
aprovadas pelo Direto]' Gera]
da Repartição, que entrarão
em vigor a part.ír ele primeiro
de setembro; Pelas referidas
ínstrucões é terminantemen
te proibida a condução dos ob

jetos citados nas letras "A ,.

e

"H", os quais serão apreen
didos quando 'não sujeitos à
censura previa, incorrendo
seus portadores nas sanções do
decreto-lei 1.681, de 13 de ou-

tubro de 1939 (monopólio pos
tal) do artigo 31, do decreto
lei 4.766, de IOde outubro de
lD42 (que define os crimes
militares e a segurança do Es

tado); assim estão sujeitos a

apreensão os seguintes obje
tos: a - filmes fotográficos
ou cinematográficos conduzi
dos pelos passageiros dentro
ou fora das respectivas má-

quinas: b - Jornais, livros ou
--..----------..

outros 'documentos desde que I
sejam impressos, manuscritos
011 dactilografados, pedaços
recortes ou partes do mesmo Imaterial; c -- mapas, planos,
esboços, desenhos, pinturas,
fotngr'lfins O\! qualquer outro
marerínl dcsr-r-it Ivo ou ilustra
do; d - selos; e - impressões
ele carimbos, sinetes de lacre
ou não, selos. mesmo quando
privativamente usados, feitos
ou provindos de qualquer re

partição elo govêrno ou qual
o uer .uuorld.rdc dinlomátic«,
J;aval. ruil.tnr �H1 aeronáutica
devidamen te autorizada ou de

serupen h anrio funçõfs de in
terêsse duma das Nações Uni

das; f - discos de fonógrafo
011 fonopostal; g - quaisquer
outros artigos que transmi
tam mensagens por palavras
som, sinais ou outro melo
qualquer; h volumes ou

pacotes que contenham qual
qnel' artigo mencionado acima.

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continuo a vender os seus

famosos FRIOS, em geral. a

qualquer hora do dia.

Bebidos nacionoi's variadas.
das melhores marcas

Conservos e
.

doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados
(gêneros de coriaurno familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esquina Vi :or Meireles;

MACHADO & CIA.
AgênCias e Representações em Gerol

Matriz: Florianópolie
Rua Jaão Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, ./n (Edil.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nas principais rnu riictp íos

do Estado

Móveis
Comprar, -vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

EDITAL
Acha se aberta. no Hos

pital Militar de Floria
nópolis, a inscrição para

preenchimento de urna

vaga de dactil6grafo (a)
interino,
Ftorianópólis,

Agosto de 1944.
22 . de

s v .5

Aproveitem
Os mais
Tudo não

�.,,,,-,'\

Não nos falta mais nada •••

Sob esta mesma epígrafe,
lemos o segu inte no "Correio
ela Manhã", elo Rio:

ros: queria outra mais polpu
da, derivada dos 400 - e daí
ter brigado com ° patrão, pon
do o chapéu na cabeça indo à
justiça trabalhista fazer a sua

queixa.
w- ......-�........... .,.._�..-."...

"O "Diário da Justlça ", de
�:2 de agôsto dêste ano, traz à
página 3;726, notícia oficial
sôbre um processo da Justiça
do Trabalho em que certo em

pregado de uma sapataria des
ta capital representou contra
() patrão, por não lhe haver
ôste pago uma quantia a que
Ue reclamante achava ter di
reito. A coisa não teria maior
importância, se na discussão
ern plenário não aparecesse
uma. novidade sensacíomal : a

revelação de um sistema com

binado entre patrão e ernpre
gado para tirar dinheiro do
bolso do freguês. Para isso, o -=
dono da casa dá ao seu auxi
liar elo balcão uma percenta
gem "extra" chamada "guel
ta ", desde que a mercadoria
alcance um preço superior ao

que está marcado para ela;
O caso levado agora à Quin

ta Junta de Conciliação e Jul
gamento do Distrito Federal
foi em resumo o seguinte:

O empregado vendeu um par
de sapatos fixado entre 250 e

280 cruzeiros, pelo preço de
400. Queria perceber a "guel
ta;' em proporção à quantia
em dinheiro que extorquira do
freguês. Acontece porém que o

-;omprac1or voltando ao esta
belecimento, reclamou contra
a exorbitância do preço que
havia pago e então o clono da
casa "conscienciosamente" (a
expressão é do despacho da
Junta) devolveu ao compra
dor 100 cruzeiros. Ora, o em-,
pregado não se conformou em I
receber uma "guelta "

correS-I'ponelente apenas a 300· cruzei-

I ��r:U'lq�,��!��!ad!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril , conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Pr eço s módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serra tine
Rua Duarte Schutel, 9.

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospit',J de Caridade).

A mais
audaciosa Rêde
de Espionagem
da História

Desmascarando uma imensa fir·
ma americana controlada pelos
nazistas. No novo número de
Seleções; E, mais:
Como os inglêses afundara.m o

poderoso "Scharnhorst": Como
a Marinha Inglêsa atraiu o po
deroso couraçado nazista para
uma armadilha; Pago L

Cuidando do seu\oração você
viverá mais: Fórmula simples
para que todos possam atíngír
uma velhice sadia. Pag, 6.
O médico que reduziu pela
metade a morte nas maternída
des dos Estados Unidôs: "Não
deveria haver morte no parto",
diz um grande cientista. Pag, 43;

Não deixe de ler êstes e
outros 22 notáveis artigos' no
número de

SELEÇÕES de AGÔSTO
Condensado para poupar tempo!

Acaba de sai�
Custa Cr.$3,OO

R.preBenfq,n!e G�rtl/ � Brasil :
FERNANDO CHINAGLU.

Rua àtI Rosãrio, 55-A - 2.0 anda!" -. Rio

Murcharam as
«Rosas Rubr.s•••• !
Rio, 1 (c. M.) __,_; Noticia Um

telegrama de Belo Horizqnte
que foi suspensa a filmagem de
"Rosas Rubras" em virtude de
haver O diretor do filme, Lou
rival Agra, penetrado nos apo
sentos da .atríz Maria Prince
sa, que trabalha na película,
e dali retirado objetos no, valor
de cerca de 20 mil cruzeiros.

Eod. telegr. «Bandiral» -- Rua TrajaDo, 23 -- Florianópolis
a serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO 000 (apitai 0-. Rua 15 de Novembro, 239.
Urbenes: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moôca,

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

ESTADO DE MINAS: 8elo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêlândia, Carmo do
Div inópol is, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fôra,

Em instalação: Governador Va [adares.

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Ag,ªncia Urbana n; 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e Jequié.

Agências

Em

.

Interior:

I

Rio Claro,

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

ESTADO DO ESP(RITb SANTO:
Em inetslação : Sucursal de Vitória, Agências de It.apemirim e Colatína.

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

Abona as melhores taxas' para Depósitos. Descontos. Cobranças e Passes.
.

Correspondentes em tôdas as praças do Pais.

r

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos mo dalos !
vai além de Cr$ 60,OO!

Sapataria Barreiros
Rua Cone. Mafra. 41 I,

v " ..'"'"';..._'"....�-��.-,_ .•. � .•,-,..._,-�-,.---:--:�-.' :.' ;;.;...;e. ..........IIJtIIIIIIIII._.. ............. ��--
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A tuberculose assume carater epidêmico
o ·DR. ARí OLIVEIRA LIMA, SECRETÁRIO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA, DO j

RIO, DECLAROU À IMPRENSA QUE A TUBERCULOSE ASSUME CARÁTER DE
EPIDEMIA EM VIRTUDE DAS CARÊNCIAS PRÓPRIAS DA GUERRA.

ExpOSi(âo de
aeromodelos
Sob o patrocínio do Escritó

rio de Coordenação Inter-Ame
ricano, desta Capital, será rea

lizada, no próximo dia 7 de Se
tembro, na sala-de-desenho do
Instituto de Educação de Flo-

de H-ti rianópolis, interessante exposi-I
1 er ção de aeromodelos, à qual II concorrerão todos os estabele

cimentos de ensino estaduais,Londres, 1 (U. P.) - Num despacho datado de Belgrado, inclusive do interior. Ia ,a;ência ale.mã DNB il�for�la,.que pedÍl� den�i,ss�_o o g:�inetel Nessa mostra da capacidade Ibúlgaro, cbe.flado pelo s�. Bagrianov. FOl, O.pI0pI�1O .BaorIanoVlmanual dos nossos escolares, I

quem anunciou a r.eIl1UnSla, falando pela radlO_de SO�Ia, e acre�-! figurarão cêrca de 500 aeromo.1

�,,;entandO,
que contlll,l!ara

a exercer, su,
as funç�es ate �ue esteJa, delos de madeira, confeCCiona-Irorrnado o novo governo. Essa crise no governo búlgaro faz, dos na escala de 1/72.

parte, evidentemente, da grande crise balcânica. Neste momen-] Pela maneira co�o se estão
to." em que os exérc�to.s �ussos Se aproximam das. fronteiras d_o: levando a cabo os preparativos,
pais e uma delegação bulgara se encontra no Cano para assr- com o consentimento e fiscali
nar o armistício, a queda do Ministério de Bagrianov constitue zação do Departamento de
mais uma derrota para Riper. I Educacão do Estado, espera-se

LO:ldres, 1 �U. P.) -:- Ao anunciar pelo rádio s':l'a re'll�mcia, alcance a e�posição aeromode
o premier Bagnanov disse que seu governo queria evitar a .Iísta pleno exito, pois nela se
guerra com a Rússia, Por isso, ordenara o desarmamento dei rão apresentados dezenas de
tôdas as tropas não-búlgaras que penetrassem no país ou es- modelos de aviões, tais como
tivessem estacionadas na Bulgaria. Essa medida atinge, evi-! os de caça e os bombardeiros
úentemente, as tropas almeãs. Frisou, também, o sr. Bagria-Ileves e pesados, feitos de acôr-
110V que começou, já há alguns dias, a retirada das fôrças de. do com modelos fornecidos,
ocupação búlgaras dos países vãzinhos. I' antecipadamente.

t

Cairo,l (U. P.) - Foram, .-..-- ......-';--�................-----:-.--- Aos estabelecimentos de en-

suspensas as conversações para I O maIS. van!ido sortimento:
sino, que obtiverem os primei

o armistício com a Bulgaria. de. casemiras e en��ntrado ,na .ros cinco lugares, serão of'ere-
Esta suspensão foi devida à �oJa �a� c:.�mlIas Rua

Ilcidas valiosas taças, e os alu-
renúncia do gabinete chefiado ons. a ra,

nos que hajam concorrido pa-
pelo sr. Bagrianov. Acresceu- ira a vitória dos respectivos edu-
tam os círculos bem informa- Isto e" Que é' Icandários receberão diversos O d.·s"urso do ! Matou a tiros'dos que, Bagrianov talve.z ve-. I'

•••• prêmios de. utilidade in}ediata"
I O leUeironha a tormar movo gabinete, RlO, 2 (E.) - Revela-se

Ipara
o ensmo.

pr .·d t . .

facultand'o, dessarte, à delega- aquí que somente no depósito A iniciativa, como vemos, é es eu e I RI?, 2 (E.). - Apresentou-
ção sob a chefia do sr. Louch- de uma firma gaúcha existem ,digna de .enc?mios, pois, !il�m .

. I �e as autondades pol ícia.is,
1,10ff a prosseguir nas negocia-!120 mil quilos de banha, em .da. sua .fmalldade pedagog.lca R�o, 2 (A, �.) - AnuncIa-�e acompanhado CIo seu advoga-

O t t d t aqui que o dISC rs d do, o comandante reformado (lações com os aliados. caixas de 6 quilos. e ms ru Iva,' esper a nas cnan-I u o o presi-
ças de nossas escolas o gosto �ente da República, no Estádio Maríuha brasi�eira, Antônio
pela Aviação, tão necessária na ao Vasco da Gama, no dia 7 de Marques Rodrigues, que de
guerra como na paz. setembro, será irradiado para madrugada, por engano, uiat ou
.-----.......-....- .-_-..-_••-_•••.,.....,N o mundo inteiro e terá excep ..

,
a tiros um entregador de leite

�e V. �. c�mpr�r ?S nossos II cional importância. ! da Comissão Executiva dO, Lei-tecidos, ficará satisfeito. por- te. Declarou êle que cornetêra

I���, u�e�����r:;:nt�'om;I;;��e� I�;;;
..

;-;�:-:;::----.---.,.� �Ul�r���l�:ão!l������ �;��:f�\��_�
I
on�mal, a pr�ços acessrveis.

I vítimas mente

COlllI,)reenSíveI, afirmou,LOJa das Caserniras, rua cons·l· R' 1 A . uma vez que sua residência vi-
l

.

t d Mafra 8-A. 10, (. N.) - Em dOIS 1 I AI'.ecronazn-se o as

I
'

carros especiais ligados ao no- 1:, la senc o,. toe �,s �s nortes, as-
Inglês, Aritmética ...�......,..�. turno paulista procedente de

saltada pOI lalaplOs.
Forn'eceram fõrca São Paulo çhegaram hoje pela�============================ elétrica n;�nhã os corpos de 10 pessoas

�Foi ii sessão da O Sala"'o «Record» Cidade do Vaticano, 1 (U, vítimas no desastre sofrído

'Acade�ia P.) - Informa-se que as auto- com o avião PP-PBI da Pa-

e O ESTADO ridades militares aliadas aten- naír do Brasil nas nroxírnida-
Rio, 1 (A, N.) - A sessão

.

deram o pedido do papa no des do eroporto de Congorihas.
ordinária da Academia Brasí- O sr. Osvaldo Goulart, pro- sentido de fornecer hoje à noí- ,Os corpos vieram acompanha-
leira de Letras teve ontem no- prietário do "Salão Record", te corrente elétrica em toda a dos por um funcionário do tra
ta de relêvo excepcional. O sr. desta capital, teve a gentileza cidade de Roma para que toda: fego da Panair em São Paulo e
Getúlio Vargas a ela compa- de afixar, no interior do seu I a população possa ouvir pelo foram recebidos na "zare" , ..

receu, sem qualquer aviso pré- estabelecimento, o r e c o r t e rádio a alocução do Sumo Pon- Dom Pedro Segundo, por �ran.. .

Os tecidos �dqull'ldos na Lo
via, tomando parte nos respec- (com a indicação dêste diário) ,tífice. Desde que Roma foi de número de pessoas da: fa .. ja das Casem;ras, na rua Con.s.
tivos trabalhos. Múcio Leão referente a uma nota na qual i ocupada pelos aliados, só uma mílias, amigos e muitos f'un ..

1 Mafra, .8-1\, tem como g��'antla
fez ligeira saudação ao ilustre pedíamos nos fosse indicado o quarta parte da cidade é ilumi- cionários da Panair acornpa- � _ q��l!���� � ..� _ �U:��lll_?�.?�.
acadêmico. Vários oradores já paradeiro de uma menor, pro- nada cada noite, de modo que nhados dos chefes da empresa.' ÚL-r-�-I-M--A&"

-

·H-"·0-"
OVa '" ...

haviam feito uso da palayra, c�rada por .pessoa residente no cada casa só recebe. fôrça de. Da Central do Brasil foram os RAquando deu entrada ao recinto RIO de Janeiro.
. quatro em quatro dias, I corpos para a capela de São Londres, 2 [u. P.I _. Irrformou-aeO autor de "A Nova Política do Êsse gesto do sr. Osvaldo . João Batista, devendo realizar- que as relações diplomáticas entre

Brasil", Os trabalhos G:0�lart bem �a�acteriza, o es-
Ora. JOSEfiNA SCHWEIDSON ! se o enterramento hoje à tar- a Finlândia e Alemanha foram

.. . ,prosse- píríto de cordialidade remante de naquela necrópole. Sâo as rompidas.
guiram depois s�u ntI?? nor- entre o bom comércio e a boa de regresso de sua via- seguintes as pessoas cujos cor.mal, sen�o �e�:>atldos V��IOS as- .ímprensa, no afã constante de gem, reassumiu sua pos chegaram: Mimil Pintosunto,s h�eranos. TamOén;, :pe- bem servir o público, clínica. Rodrigues, Dilemando Bar-

?o1.�!�!i��2��eb���:��1�ê8íiíü� Eo;Sed��-"- i���::���çal�1;:��:l:'�:da, ao contmuo .AntOl:llo Bar- res·lstêuCI·a '

beiro da Gama e Múcio Con-tosa, um dos maIS antIgos ser- Lon.dres, 1 (U. P.) - A rá-.. .',

'd d C F'nd a ses- Arg,el,l (U. P.) - COllsoau- dio France acaba de divulgarltm.entmo p�ssagelros, e os se-
v� ores a a�a: 1 a

" I gumtes tnpulantes: coman-sao O SI' GetulIo Vargas pa- te notícias do Cairo, Dieppe, que se luta encal'lllçadamente d t S' 1 d P 1 M h' .

� , , an e ervu o e au a ac a-lestrou em,uma das dependen- IrO canal da Mamcba foi ocupa- nos suburblOs de Sedan. E
d c '1 t Ad' eh'" R 2 (U P I A f

.

. .

'
" . '" d 1 r d " f

� o, O-PIO o nano IarmI, orna, "
_. o enSlva ge-.elas do PetIt Tnanon ,demo- a pe os a la os, sem que os ac: escentou � I'n· ormaçao q�e radioletegrafista Adolfo

RistOW')
rol aliada na Itália foi aberta de. ,

:r�dame�t�, com Steus colegas, nazistas oferecessem a menor fOl lestabeleCl�ab u:na. cabMecel- e comissária Ondina Teles de p.oi� de
I
longos ,preparativO�'t indi-sobre varIOS assun OS. resistência, ra-ce-ponte so 1'e o 1'10 os':. A d

CIO os ogo apos a conquls a e
zeve O, Livorno .

Florianópolis, 2 de Setembro de 1944

Nova derrota política

Concurso 'para o Banco do Brasil S. A.
. Curso organizado pelos srs. Euclides Fernandes,

: 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 encerrer-ee-ão no dia 9 de
setembro próximo.

Com exceção de Dactilografia,
as matérias: Português. Francês,
e Contabilidade Bancária.
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CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
TÓNICO CAPILAR

P.OR EXCElÊ':WA

de vez em quando, com novas idéias enovos planos, a propagandade sua firma, para que os bons negócios continuem aparecendo.

- uma

(,íTjlt:t.jOii �ROPAGANDA
- oferece aos seus clientes
propaganda sempre diferente e moderna _

Rua Trajano 33 - so�LORIANÓPOLIS
Propaganda ilustrada em jornais;

DESENHOS - TEXTOS - CLICHtS
CARTAZE�OLHETOS

I(

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Com as Eôrços britélnicas, 2 rUo
P.] •• As fôrças aliadas conquis
taram (l cidade de Lens. Elementos
de vcnguarda foram além e já se

encontram a 32 kn'ls. da fronteira
belga. •

Roma, 2 [U. P.l •. Os exércitos
aliados em ação na Itália des
fecharam ofensiva geral.

-

\/
)

I

I

J. COSTA M(ELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção
Projetes, Orc;:amentoF, Adminir-trac;:ão

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
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