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ESTOCOLMO, 4 --- OS JOVENS ALEMÃES DE 16 ANOS I DE IDADE, DA CLASSE DE 1928, DA JUVENTUD� HITLERISTA,
APRESENTARAM-SE EM MASSA) ATRAV ÉS DE TODO O PAíS) NO DECORRER DE SÁBADO E DOMINGO�;, ·(PAR�:_:$�,,�,A�,§;.

TAREM COMO VOLUNTÁRIOS PARA A GUERRA". '\�1-��;;�'-�:>
..,',,,,,

Jovens .alemàee de 16

DO AEROPORTO DE PLO- guerra aliados,

ESTI, NA RU�iÂNIA, 1 (INS) -A-----------------------.--------------J------------------------------ O correspondente do INS, cultura fOI elas e dinheiro
Nervosismo entre os «filbos de Hitler» Frank Coníff, chegou, a êste! f PARIS,3 (U. P.) - Oito ho-

Nova Iorque, 3 (U, P,) - Foi oficialmente anunciado que,
aeroporto nas vizinhanças de Uin racasso mens armados com revólveres

segundo viajantes chegados à Suiça, procedentes de Berlim, Bl!c�I'este, . acom�anhand? a I Sidney, 3 (SIH) - Despacho e granadas penetraram no do

os revéses militares alemães estão causando sérias dissenções DecIm� Ql;unt:; .�orç� _:A..er�?" de Melbourne, anuncia ter a. micílio de Alfred Hass, no Bou.,

tmtr'e a guarda ecolhida do chefe ela "Gestapo" tendo-se verl-
na !l1alS dr�matI�a 111lSS�O Ja-I agência japonesa de notícias, levard Arago, e roubaram dalf

ficado a detenção de alguns chefes das tropas de assalto. Um
mais empreendida pOI ela, I "Domei", revelado que as ten- oito milhões de francos em

dos viajantes que vivem em Berlim manifestou-se sôbre a l11is��0 que c�nslstlU. na . eva-I tativas nipônicas para desen- jóias e quatro milhões em di-

ld d d '1' I d cuaçao ele mais ele )1111 aviado- volver a cultura de algoda-o na nheiro Os ass lt t f
.

�rue � e as r�presa las pe o atenta o contra Hitler no dia res norte-amer-icanos que ti- I. •
. . '2

. a an es ugiram

20 de Julho. E disse que elas causaram desaôsto aeral aumen- I d id 'd
Ilha de Bornéu, nos últimos e� dois automóveis, cujas pla-

tando o número de ínímiaos do reaíme l�cion:l s�cialista dn ram eSCI ?lhem paraque as
anos, foram dadas ao mais cas eram falsas, pois acusa-

I::'> '" ,

• e seus apare qs, gravernen- I 1 t f O· trf I d
Acrescentou o informante que há alzuma oposição ao nazismo I

t .' I f"" comp e o racasso. s japone- vam a ma rreu a as fôrças
AlI'

b, - - , ,e avarrar os, e que oram m-
ses atribuem êsse fracasso às francesas do interior.

na �"" emanla, mas palece que essa opOSlçao nao esta orgalll- ternados em Bucareste duran- I • . ,

zada Reina extr li e" tr "fí lh d Hrtl ))
, chuvas torrenciais que munda-

. '.
x remo n IVOSIsmo en re os 1 os e 1 er , te a batalha de Ploesti, termi-I.' " Fronteira fechacra

�Ols mIlhares. de homens e mulheres lament�n: o terem-s: fi- nada recentemente. ,ram três q��rtas partes da zo-

Iiado ao partido, enquanto que outros se telícítam por nao o ......-.-......--..- .......----.--•••-.-_......,.,
na algodoeira, bem como aos

I
ao g.�do .

terem feito. Todl?s os viajantes expressaram que se tem a im- Se ":' S. d�sejar um corte de a�razos nas, semBa:�ur�s, em ,MacelO, 3 � N? convento �s
pressão em Berlim de que a guerra não durará muito, sem que casen:lra, .lmho ou tropical, i virtude da mexperiencia dos sIm�.do com a Bala, para o for-

se diga, porém, como terminará. Um dos informantes assegu- eu: cores firmes e )Jelos pa- camponeses. necímento mer:sal de 900 reses

l'OU que alguns alentam a esperança de paz negociada. "Tôda dro��, procure a Loja das Ca-J B t t par� o abastecIme�to da POJilu-
a propaganda e diplomacia alemãs _ terminam os intorman- semiras - Rua Conselheiro I

as an � lação �,lagoana, ha uma cláu-

tes - estao concentradas na tarefa de introduzir uma cunha �I!f!!l! _8:�:. __ .. _ _ _ __ __ I esquerdIstas...
sula Adlzen�o qu_e o Estado. de

entre os aliados".-
hn_"...U

:
.WIh .....- ...............

, Londres, 2 (U. P.) --:- Um Alagoa.s ajudará as aU�rIda-
........_ ttl Os MeXicanos despacho. da DNB _anunCIa .que des baianas na repressao ao

segundo mformaçoes recebIdas contrabando de gado na fron-
CIDADE DO MÉXICO, 4 (U .. em Berlim foi formado um no- teira. ,

��ChO ?e::i��:d��!e1t.��;-��= c�oom�o·�;êm�I_unorl.S�ter'vol���d�O'�EnScx�te:lr·�l'Ço�r�, íõcoúiõtííâs·--····--··_--·�dados mexicanos lutam atual-
mente nas fôrças armadas dos Não há ainda confirmação ofi- elétricas
Estados Unidos, sendo possível ciaI na noticia, de modo que a -

que mais 13.000 mexiCanos se- chancelaria alemã se recusou
Soo Paulo, 3 -:- .Já se e·ncon-

jam incorporados ao Exército a comentar a mesma' mas
tram nesta capItal 19 as 10-

norte-americano até fins dêste (acrescenta a agência n�zista) lcomotivas elétricas e;ncomen
os ddois políticos citados são dadas nos Estados U�ido�, pe
considerados "bastante esquer-

la Sorocabana. Tambem Ja .8!!
distas". acha completa�ente eletrifi

cada o trecho Soo Paulo-Santo
Antônio, numa extenção de 140
quilômetros, servido por três
sub-estações, localizadas em

Osasco, pantojo e Ipanema,
Maceió, 3 (A, N,) - O De- sendo a energia elétrica forne

partamento do Serviço Públi- cida pela Light. Dentro de 50
co, obedecendo às recomenda- dias correrão entre São Paulo
ções do interventor .

f�deral, e Cotia trens elétricos rápidos
acaba de concluir a projeto com capacidade para 441 pas
para o novo aumento de venci- sageiros, cada, e desenvolven
mentos dos servidores públi- do a velocidade de 70 quilô-
cos do Estado. metros horários.

o
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ALTINO FLORES

a ofensiva aliada na Itália
Londres, :2 (U, P.) - A nova ofensiva aliada na Itália, só

agora anunciada ao público, já conta com reais êxitos, Virtual
me nte, o comunicado publicado em Roma diz que pócle ser re

velada a plena significação das últimas lutas no setor do Adríá
U('(), Vindas de áreas de concentração distantes, as tropas do
Oitavo Exército chegaram rápida e secretamente às suas posi
ções, ao sul elo rio Metau e, dali, irromperam a 26 de agôsto.
Através dum terreno dos mais difíceis avancaram 25 kms. in

fligindo pesadas perdas ao inimigo e torçando-o a recuar para
as últimas posições da Linha Gótica, Sem parar, o Oitavo
Exército lançou uma série de poderosos ataques contra a Iinha

inimiga e rompeu agora as defesas numa frente de 33 kms., por
5 e meio a 6 kms, de profundidade. Sabe-se que Kesselring lan

çou grandes reforços numa tentativa de deter a irrupção das

fôrças aliadas através dessa brecha e luta-se alí encarniçada-
1118n te. O exército aliado já passou ao ataque. Infantaria apoia
da por tanques transpôs o rio Arno em vários pontos, entre

Florença e o mar. Prossegue o avanço nesse .setor.
,.....-...-_....._..._..._._.._.............w_.._.."..__......._.._......._"._.-..........._.,. ..,.._-_..........,..-.-_....__...... ..�·._...r·

Os alemães na Bretanha
Londres, 3 (U. P.) - Afirma a agência "Transocean" que

o general de paraquedistas alemão que comandou a guarníção
nazista ele Brest repeliu outro convite a rendição, que lhe foí

dir-igido pelos aliados. 'E acrescentou que os alemães Iancararu
ali um contra-ataque para neutralizar penetrações locaIs dos
aliados. A propósito os peritos militares calculam que os ale
mães têm ainda uns 20 mil homens em Brest, '9 mil em Saint
Naza ire e 10 mil em Lorient. Além disso, existe uma guarni
ção na ilha de Cézembre, à entrada do porto de Saint-Mala, que
foi -novarnen te bombardeada pela aviação e por navios de

Aumento de
vencimentos

Proprietário e Diretor-gerente

Ano XXX I Florianópolls-Segunda-feira, .4 de Setembro de 1944 H, 9198

Os fugitivos enchem' a's estradas
París, 3 (U. P.) - Os pilotos de reconhecimento aliados

informaram que as estradas que vão de Lião à Alemanha es

tão abarrotadas de fugitivos do exército alemão, aos quais Hi
tler ordenou a defesa do vale Ródano-Saone, A rádio de Argel
anunciou que foram feitos mais 10.000 prisioneiros alemães,
elevando, assim, para ,60.000 o total a contar do primeiro dia,
ela invasão.

I . .:1....._", \ �t..,

Morreram pela
Pátr.. Os que libertaram
Nova Iorque, 3 (SIH) - Se- Musso

gundo despacho de Londres, a Londres, 3 (U, P.) - Segun
última lista de baixas holande- do informação chegada ao Su
sas publicada pelo Comité Ho- premo Comando Aliado, ainda
landês de Comércio e Tráfego não confirmadas, as' tropas
Marítimo, contém nomes de 38 aliadas que ocuparam os subur
membros da marinha mercan- bios setentrionais de parís en
te da Holanda, e os quais pere- contraram os elementos para
ceram (ou desapareceram) em quedistas que libertaram Mus-
partes do mundo.

.
solini.

Escola
Comandante Moura
MACEIÓ, 4 (A, N.) - Na

sede do Sindicato dos Contra
mestres marinheiros, foi inau
gurada a escola primária de

alfabetização "Comandante
Moutinho" em homenagem aQ·

comandante da corveta "Ca

maquã" morto em serviço de

guerra,

Rumo ao coração do Reich Dr. Nerêu Ramos
Entre as alegrias de sua

f xma. te rn i l i e e as nume

rc sas expressões de e s rzma

de seus amigos e edixiira

dores, transcorreu ontem

o dia rataIício do sr, dr
Ne rê u Ramos, interventor
federal. que, por isso. re

cebe u r n uznera s felicita
ções, tendo obtido grande
brilhan tismo a competição
atlética realizada, em sua

honra. em diferentes cam

pos esportivos -da capital,

Londres, 2 (U, P.) .. - Segundo admite Berlim, as fôrças
norte-americanas já estão investindo sôbre F'lorenca e se é
que não entraram ainda nessa região. Com efeito o

�

comenta
rista militar da "Transocean ' afirma que unidades ele reconhe
cimento norte-americanas, avançando de Verdun para léstc,
rumo à fronteira do Reich, estão ínvest.índo sôbre Longwy ou

Thionville, ambas situadas já em território anexado pela Ale
manha depois da derrota da Franca.

Londres, 2 (D, P.) - Tambén{ rumo à fronteira belga con

tinua a investida aliada. Ern vários pontos os norte-america
nos estão apenas a 30 kms. elo território belga, E unidades brio
tânicas por sua vez chegaram a igual distância da fronteira.
Assim, os elementos avançados já estão além de Lens, cuja
ocupação pelos britânicos vem de ser anunciada. Os norte
americanos avançando além de Reims chegaram a Floresta de

Signy, enquanto que as vanguardas blindadas, que ultrapassa
ram Laon, tomaram Mont-Coronet, A Floresta de Copíêgne foi
'varada pelas unidades estadunidenses que chegaram aos arre

dores da cidade do mesmo nome.

Mais de mil
aviadores

ano.

A criança e
a cobraoutra secretaarma LISBOA, 4 - Uma cobra me

dindo 1,80 cts. dormiu durante
cêrca rle um mês com a crian
ça Agostinho Freire Santos,
de 4 anos, da freguezia de AI
ferrarede, sugando-lhe o san

gue sem a família suspeitar,
revela a correspondência do
"Diário de Notícias".

París, 4 (U. P.) - O general Otto Richter, chefe da 193a
Divisão, de Infantaria alemã, aprisionado pelos aliados, decla
rou, segundo anunciam do Q. G. aliado, que "o 19° Exército
a1emão está procurando saÍr do sudeste da França por todos
-os meío.s possíveis", o que indica a possibilidade de qlj.e os na

zistas farão alto na "Linha Siegfried" propriamente dita. Dis
se também o general Richter que os alemães lançarão uma no

va arma secreta quando os aliados chegarem à referida linha.
Outros prisioneiros germânicos declaram ter recebido ordens
para regressar ao i'Reich cada qual como puder".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o UT.DO�Segunda.felra 4". setembro ele '�442

o sábio Vélsius
Estocolmo (Via aérea)

200 anos já se passaram depois
da morte do sábio suéco An
ders Célsius e a Universidade
'de Upsala acaba de celebrar,
com festa solene, a memória
de uma das mais brilhantes fi

guras da história da universi
dade. Anders Célsius era, entre
outras coisas, astrônomo de

,grande renome. Foi por in icia

I tiva sua que se fundou o pri
meiro observatório na Suécia,
em Upsala, em 1741; mas êle é

principalmente conhecido por
haver inventado o termometl'O

centigrado.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. posta] 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

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 leíte, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

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

do Hospital de Caridade).

Anúncios mediante conlráto.

Os originais, mesmo não puhli
cados, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados

r
I
I

=�

�\�tSauq#.r . Rua João Pinto, n. 25
� � e:. (Em frente ao Tesouro

.dO
Estado).

� I Florianópolis
-, - • Telefone 1448,· .

nnRTOnO PRTOLOGICRS .

SANTA CATARINA .'
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

PARTE DOS DESPOJOS -- Tanques e ve.icu lo s b'i".ia�", eh ex�"cito nazista d9po3ÍtodS's num ocam-

dA d i E
._ t· t J '," do ofensiva no Fr'unça que os ale'pamento a Norman Ia, rn certas occ sroes .01 o c vi o re ncvc

mães, sem tempo para equioar seus t'c nq ues, se viram obrigados a obo ndo no -Io s ,

IFót" ela I..,t",r· American-:i'.

Bar ORIENTEFixe bem este nome quando precisar de móveis:

,FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Exames Anátomo-patoI6gicos.
Diagnóstico precoce da gravidez;
Sôro-diagnósticoi
Hematoiogia
Coprologia ..

Bacteriologia
Autovacinos.
Ultramicroscopia IQuímica sonqu iriec .

Análises de. urina.
(Antigo Bãr do Borba)

Esta modelar Organizac;ão de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. 'Despacha
mos 'e engradamos gratuitamente para ° intel·ior.

Continuo a vender os seus

famesos FRIOS, em gereI, Do

qualquer hora de dia.
Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti·dHtérico

. (CRUPE) com pról1a de Schick.. ,

,Análises químicas de: Fo.rinhao. bebidas, café, mel, águas potá
veis e paro uses industriais (feculariall, ·cervejariasl. s. BECAK

NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZ4CAo
Avenida (�Iso (i'arda, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAULO

Bebidas nacionais variarlna,
dali melhores marcns

DESPACHO SENSACIONAL Censervas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêces e molhados

(gêneros de consume famiH.o:r)
. Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi zor Meireles.

MACHADO & CIA. Sucurí DO mar 1 ...Em tõrno do caso dos livros atribuidos
ao espírito de Humberto de Campos
Assumiu, realmente, cunho mas o que considera, para êsse

sensacional, a polêmica surgi- fim, como propriedade íntelec
da em tôrno das cartas psíco- tual, são as obras produzidas
grafadas pelo "medíum" Chi- pelo "de: cujus" em vida: o
co Xavier e atribuidas ao espí- direito a estas é que se -trans-

-.·......· ....·.-.·.-_·............,......-.",..v�_rito de Humberto de Campos, mite aos .herdeirós. Não pode,
as quais foram reunidas em portanto,' a Suplicante, pre
volumes e ditadas pela Fede- tender direitos autorais sôbre
ração Espírita Brasileira. supostas produções literárias

O fato, que chegou a empol- atribuídas ao "espírito" do au

gar a opmiao pública, prímcí- tor. Como aparente 'proteção
palmente os meís Interessados, jurídica ao nome, reputação

.

terminou na j�stiÇ<t uma, vez .ou aos despojos de pessoas fa
que a família do saudoso eserí- Iecidas, só se encontra em nos
OOr maranhense reclamou, para sa legislação penal a íncrímí
si, os direitos autorais das re- nação da calúnia contra os
feridas obras. I mortos (art. 138., §. 2°, do CÓ-
Não 'só 'o próprio. Chico Xa- digo. Penal) e dos fatos que

vier, mas, .também, figuras de 'envolvem desrespeito aos mor-:
.'

I!'elêvo é prestígio nos meios tos, definidos. nos artigos 2Qg e

-espíritas, católicos, científicos 212. do mencionado Código" .

e culturais do país se manítes- NirA.,. jJtoh��-".�-r...�§§§...T__"J.._.'tiÍItc-...-".............shTA-.'j,:'T�r...-".-"... ro:a.......taram. sôbre o palpitante as- ...
' :, .' .

:���h��ea�:r dâa��d��� . Não!VOCE NÃO E VII FRACASSADO
ção Espírita Brasileira; tendo de' há."muito'você p'locurà•••

··

ainda a Justiça condenado nas

custas a viúva do saudoso es- .

�ritor, 'que intent'Ou a ação de- .

cla.ratória contra aquela Fede
raçã'O.,
Damos, abaix'O, um :trecho

da sensacional sentença pr'Ofe
rida pelo dr. M'Ourão :Ftussel,
Juiz da 8a Vara Cível do Rio
de Janeiro.

"O grande esoritor Humber
to de Campos dep.ois da sua

monte, não poderia ter adqui
rido direit'O de espécie algum,
e, consequentemente nenhum
direito autoral poderá da pes
soa dêle ser transmitido para
seus herdeiros e sucessores.
Nossa legislação protege a

propr>iedade intel,eotual em fa
vor dos herdeiros até certo li
;mi-W. de tempo, após a morte;

Agências e Representações em Geral
Matriz: Flbrian6polill
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 31
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano feixoto, s/n (EdiL
Próprie). Telegramas: "PRIMUS"
Aqentel no. principais munieipiOl

do E.tado

São Luiz, 2 (A. N.) - O ca

so do "rnomstro marinho" de ....------

Guimarães voltou novamente
ao cartaz. Um dos componen
tes da . expedição organizada
para dar caça ao' misterioso
reptíl, que há dois anos vem

enchendo de . pânico a popula
ção daquele município, dlsse

que, em plena bôca da bana,
com grande admiração de to

dós, a monstruosa serpente
surgiu a .urrs cinco metros de
d�tância dos expedicionários. I
Adiantou que se trata de uma"
cobra gigantesca, jamais vis':
ta: A prtncípio - continuou '.i!!!II-..----------.
Cipriano - somente a cabeça
do monstro se apresentava tó
ra dágua, pérmitíndo, entre
tanto, aos presentes verem o

corpo em forma de serpente,
mostramdo tôda a grandeza do
seu corpo. Diante de tal espe
táculo, o coletor e outros que
faziam parte da barcaça, pedi
ram que lhes tôssení dado de-:
sembarque Imediato." Isto fe'i
to, o resto do pessoal retornou
ao .local, onde; . recenheeerarn
ná: 'setpente uma'. ,:.�xfraOidi:hâ
ria. sucuri. Cipriano Fonseca
estava desarmad'O e disposto· a
continuar a expedição desde
que lhe dessem armas.

GRIPPE,
� grippe segue frequentemente os'·

j, asfriados. Corte estes prosapta
mente, friccionando o peito e CIJ

pescoço, ao deitar-se, com Vick:.
VapoRub. Descongestioná o pe.ito�
facilita a respiração, acalma a tosse,

���·t;m:
I.· ·!�r:U'lq�,��!�!!�!

Dentaduras, Pontes em

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

garantido. Preços módicos.
'Chamado por obséquio

.

para Constanflno Serrarine
'I�ua Duarte Schute:J, 9.

Móveis
(ompra-r, vender ou alugar

.ó no

A SERVIDO·RI
[a maior organização no

gênero n•.ta capital)
Rua João Pinto, 4.

, ,

Fone 775.

... dej!Cobnr um rémedte para êsse mal .que o 'deprime
móral. e fisIcamente perante a sociedade, CATUASE

'

CÓM.POSTA é 'O remédio, preparado com um grande
vegelal de nossa flora cl!jlU! propriedades esttmullUlte_s

.

e vitalizad'Oras em c'Ombinação com (I alcalóide da
"IoimbebOá" e hO\'Dlônios cerebral e -testieular, agem rã
pidamente:1IO .

c'Ombate à debilidade neuro-muscular �
\1riI, asteJl!a (fraqueza nervosa), desânilD() .•. Não en
eontrl!lld'O lla sua farmácia, peça a� depositário. CaiXa
Postal, 1-874 - Sã'O Paulo. ' ,

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica, do Cen�ro Espírita
Luz, Caridade e, Amor, co '

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente -

nome, idade, endereço e en·

aelo'pe selado para ares

posta.

Vendem-sf! a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41
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o ;:SYADO Segunda..feira. 4 Cle Setewbro de '94 t 3

Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n.· I para os seios pequenos ou Ilccídos
Hormo Vivos n." 2 para os seios grandes, volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança
J rea4. _ Floríonopolis nas Fa"nac;". Moder_.
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacia.
Sanitas e Odin - Em ltajai: Farmac;a Sant.
r.r.6inh•.

lVid�·So�i�i·lljEcos e Notícias I
........, •••••••• .-E'. _

llJ'\ I v J;:RSAJUO�

Decorre hoje o natalício da gen
til srita. Arléte. filha do concei
·.tuado alfaiate sr. Euclides Silva.

A Fazenda estadual foi auto
rizada a doar, gratuitamente,
à União, o terreno de que tra
ta o decreto-lei na 733, de

A dedicada profeuora srita. Ma. 3/3/43, afim de ser nele cons-
ria-Luisa Gama faz' anos hoje. truída uma estação rádio-tele-

Comemora hoj;-a sua data na.

i g.ráfica do Ministério da Ma

talícia a exrna. sra. Fernandina nnha.
:-Sa.ntos Areão, espôsa do sr. prof.
.I!.;Jiio dos Santos Areão.

Hoje faz a110S a sra. Josefina B.
Salem, proprietária do mui afre
guesado «Foto Studío».

*

A Interventoria Federal
abriu o crédito de trinta e cin
co cruzeiros para aquisição de I

um terreno de 1059,00 m 2, si-!
tuado em Lajes e destinado à'

Decorre hoje o aniversário da ampliação dos campos da Es

srit� ..
Liséte Teive Luz; aluna do cola Prática de Agricultura

Coleglo Coraçao�� Jesus' I "Caetano Cost�'.
Faz anos hoje o sr. Orlando

Costa, agente da Empresa Líder A Empresa Fôrça e Luz

san-Iode Construções. ta Catarina S. A., de Blume

nau, está convocando os seus
Passa hoje o dia natalício do

I'sr. inspetor escolar Celso Rila. acionistas para, entre outras
cousas, deliberarem 'sôbre o

o jovem Di! Mul(a, zel. comer" aumento do capital social de
oCÍário, faz anoa hoje. doze para vinte-e-oito milhões

Festeja hoje' 'seu aniversário o
de cruzeiros, e construção de

jovem Francisco Meira Júnior· uma usina de emergência.
t *

A menina Aliee, filha. do sr.

Alcides F'Iorés , faz anos hoje.
o senhor Alberto Munoe,

cônsul.geral da República Ori
ental do Uruguai, em Porto

Alegre, com jurisdição no nosso

Estado, foi reconhecido, nesse

caráter, pela Interventoria Fe

deral, em decreto de 31 do mês
findo.

.

Transcorre hoje o aniversário do
.

sr. Antônio Fedrigo,. guarda.livros.

ara. Nica Pereira Silva;
.Visitas:
A passeio. acha a8 nesta capital

. C! sr. Alvaro Carvalho de Medeiros,
�'esidente na cidade do Tubarão. .

*

..Agradecemos ? visita, que n?s .fez, i A Coletoria estadual de Flo
-em co:n1"Onhla do nosso dIstinto: rianópolis arrecadou de 10 a
"conterraneo sr. dr. Newton Varel-

26 d
'

t
.

'

tâ
.

d:,la.
. e agos o, a Impor ancia e

Cr.$ 449.885,60.
*

GRATIS! peça este nvrG A 25 de agôsto p. p., a Esco

la Prática de Agricultura "Vi
dal Ramos", no município de

Canoinhas, realizou uma festi
vidade comemorativa do Dia
do Soldado e que foi animada

por partidas de futeból e volei

bol, tendo tido grande assis
tência.

Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.

Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

DOENÇAS DO GADO
. I � REMÉDIOS

D'PAlTAlIENroG OEOIVUl6MÃO

r�.,�

O mais variado sortimento
Rio, 2 (A. N.) - As viagens de casemiras é encontrado na

entre a capital do Espírito Loja das Casemiras - Rua
Santo e Rio de Janeiro vão Cons. Mafra, 8-A
ser extremamente encurtadas. ...,.....,.. ..,. ......__...�......_.._.._-_

Com a ligação rodoviária Cam
pos-Vitória, prestes a coneluír
se, e a rodovia Campos-Rio, ha
verá uma economia de tempo

. 'que importará em 12 horas. Rio, 1 (A. N.) - O ministro
Vendo 3 casas """""""_w _......... -. w .....- .-_w_..........._ da Guerra, general Eurico

na rua Tagua, I. volte a' Gaspar Dutra, acompanhado
runa, se�do u- � I do interventor Amaral Peixoto,

ma construida há 4 meses, u- cfrcuíaçéO pelos generais Valentim Bení-
ma alugada por 100 cruzeiros,

.,
cio da Silva e Renato Paquet,

e uma em acabamento. Preço RIO, 2 (E) - A ,vol�a dos esteve na manhã de hoje em
Cr$ 45.000,00. A. L ALVES, carros particulares a circula- Niterói afim-de assistir ao des-
rua Deodoro, 35. ção, nesta capital, após a'file d� tropas do exército

• guerra, foi trata:da em ses�ãn aquarteladas naquela capital �
Vendo, na Prainha, 7 casas d? Conselho N�cIOnal de Tran- que participarão da parada de

de madeira, alugadas. renden- sito, tendo sido proposta .[" 7 de setembro. No cais de Nite
do 280,00

.

por mês. Preço Cr$ concessão, dêsde já, de peque- rói aguardavam o ministro da
14.000,00 A. L. Alves Deodoro nas quotas de gasolina, por Guerra e sua comitiva altas
35 I etapas, pa�'a evitar a corrida autoridades civis e militares do-

-v,3 em massa as oficinas. Estado do Rio .

Só para homens �
Ao lado do sapato de du

zentos e setenta cruzeiros,
esteve em exposição, nas m
trinas cariocas, durante al

guns momentos, pois rapi
damente . se esgotou, o cha
mado calcado "Coordena
ção", do preço sete vezes

menor.
O transeunte parava e

matutava: ou êste último
era muitíssimo ordinário ou

o outro constituia espantoso
assalto à bôlsa do freguês.
E como, segundo as especi
ficações oficiais, o tipo po
pular teria "alma de aço" e

outras virtudes e excelên
cias, que exciuiarn a idéia
da fragilidade, o mesmo

transeunte caía, infalivel
mente, na primeira hipóte
se. Em suma: o artigo seria
bom e barato. E, feita esta

constatação, pensava êle:
por que não instituir um

"tipo coordenação" de cada
gênero, de cada mercadoria
essencial ao consumo, para
êsse efeito de reunir o bom I

do barato? 'I'eriamos, assim,
o "terno de roupa Coordena
ção", a Cr$ 350,00,' a "bana
na Coordenação", a Cr$ 0,50
a duzia; a "banha Coorde
nação", a Cr$ 6,00 o quilo;
a "galinha Coordenação", a

Cr$ 8,00; o "arroz Coordena
ção", a Cr$ 1,50; e por aí
além - tudo isso rigorosa
mente padronizado .- como

o calçado -- e, sobretudo,
rigorosamente fiscalizado.
E' injusto, afinal, que só

o comércio do calçado tenha
os calos pisados.
Mas há ainda uma obser

vação a fazer: por que não
se fabrica o "calcado Coor
denação" para p� feminino?
Não se compreende, de fa

to, que um artigo tão de
cente e cuja decretação se

inspirou em razões de tão
alta moralidade, seja ... só
para homens. - L.

"o Dia Bãltic) e Balcãs (Inter-Americana)

Imóveis

Vão comprar couros
I Rio, 1 (A. N.) - Via aérea,

.

São Paulo, 2 (A. N.) - O seguiram hoje para cidade de
interventor federal, por decre-jl Salvador os senhores Charles

to; a�torizou o f.astamento de Max Schwabe e Harral Thomp
Can�Ido Mota FII�lO do .cargo son, representantes dos Esta
de diretor do Serviço SOCIa� de dos-Unidos e Canadá, respec
Menores, para prestar serviços tivamente na missão técnica
junto à interventoria federal encarregada de fazer estudos
pelo prazo de um ano. nos mercados de couros de vá

rios países sul-americanos,
afim-de adquirir grandes par
tidas dêsse produto para as

Nações Unidas.

Afastamento

Encurtada de
12 horas g

Foram assistir
ao dtsfile

.

ENVlt UM CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORTE POSTA[

UZINAS CtilMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTA1.'!4 "'4BOTl�A,ijAL E,T.S.PAU\.O

__.---------------------

"Vêm turistas
-do Uruguai

Porto Alegre, 1 (A. N.) -

O Rio Grande do Sul está cada
vez mais interessando aos tu
ristas uruguaios. Agora mes

mo, para os festejos da "Sema
na da Pátria", que hoje se íní
cíam, estamos esperando a che

gada duma caravana de mais I

de 150 turistas uruguaios, in
clusive personalidades de des

taque do país amigo. Entre os

componentes dessa caravana,
estão ministros de Estado, o

presidente da Câmara Legisla
tiva e outros parlamentares,
médicos, advogados, senhoras
e jornalistas.

•

VIT O RI.A· E P A.Z !

ali os explosivos, butadicno para a composição
da borracha sintética, lubrificantes. ó l e o e

gasolina. Nesse esfôrço constant», o ';('I[

«onfôrt o pessoal também é sacrificado: ma..;

será «ert amente recom pensado COJl1 prorlu I os
T 1':\ \ CO, ainda melhores, quando a guerra
I errn inar.

o Brigadeiro
Alves Sêco O mundo de harmonia c liberdade com que

Rio, 2 (A. N.) - O ministro todos nós sonhamos virá depois,' com Li

da Aeronáutica acaba de desig- Paz ... \nl.es, precisamos conquistar a \ it ória.
nar o brigadeiro Alves Sêco

pa-I
Para aproximá-Ia (l mui-, possív-l. T E \ '\ C ()

Ta fazer estágio nos Estados está realizando o máximo esfôrço -- em ianelo
Unidos. É o primeiro dos nos- VINTE E NOVE ANOS para muitas frentes de batalha os produtos de
sos brigadeiros que parte, aS-I

A SERViÇO DO BRASIL suas refinarias: tolueno para a fabricação de

sim, em missão de estágio, trci-I �_

namento e especialização.
-_•. �7__

..
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A .ISClE
A

ANEA
mudou-se para a rua Conselheiro Mcjro, 9

( A O 'L A D O D A C A C A lIas·cA� L,IM'·."AtI).' '3 .. ."'-.",' .
'

.." �
. �
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A medicina e seus
.

crimes
Londres (Pelo Dr. A. ,Rak- as doenças infecciosas faziam

I
Gastozhevskaya, distrito de

:manov, da Academia Soviética '300 baixas díártas. Além dos Kranosdar, a polícia alemã
de Medicina. - Exclusividade mais, dezenas de internados prendeu 40 crianças de menos

sle "Press Information Servi- morriam todos os dias, vítimas de 13 anos de idade. Levadas
ce ", para O ESTADO). - DeEJ-. de torturas e outras cruelda- ao hospital de Staro-Titarivs
de a batalha de Stalingrado; os i des. kaya, foi-lhes tirado sangue. E
exércítos russos vêm abrindo I O dr. Zhvan iya presenciou a tôdas elas morreram.

caminho para o sopé dos Cár- execução de 30 prisioneiros, Cidadãos russos foram usa

patos. Nos terrttórios sovíétí- dos quais 21 médicos, ordenada dos corno cobáias para experi
cos libertados, médicos russos pelo dr. Orland, médico-chefe ências com substâncias deletá
descobriram que os alemães do campo de prisioneiros. An- reas e estudos operatórios. Na
não apenas massacraram cívís tes da execução, todos os pri.- cidade de Orel, uma comissão
e destruíram hospitais milita- sioneiros foràm deixados ape- médica russa chefiada pelo
res e civis, mas ainda assassí- nas com a roupa interior e acadêmico Nikolai Burdenko,
naram e envenenaram doentes obrigados a excavar uma vala. descobriu que os alemães en

e prisioneiros de guerra, e es- Mal haviam terminado, Orland venenaram deliberadamente

valharam, deliberadamente, deu ordens para que, dentro da com pirita 17 operártos de uma

micróbios de tifo. .E o que é vala, fossem lançadas fezes. E fábrica· local, internando-os
ainda mais grave, médicos só procedeu-se ao fusilamento, depois num hospital alemão,

após êste cerimoniaP de perfí- afim de neles realizar experi
vêm par-ticipando da destrui-

dias. O mesmo Orland golpeou ências clínicas. As vítimas ro
ção da população dos terrttó-

o dr. Bulochriic até quebrar- ram frequentemente fotografa
(fios ocupados, planejada pelo
alto comando alemão. Casos

lhe os braços, e vazou-lhe os
I
das e exibidas perante corais-

olhos com uma pena. Em se-' sões médicas alemãs que visi
concretos .provam atrocidades

guida, o mandou fuzilar junta- taram a cidade. Tudo isso foi
perpetradas por médicos ale-

mente com mais 14 outros dou- feito com o propósito de com
mães, PO\ �ópri� i�icia��v�.e tores, em presença dos prisio- provar a eficácia de certas dro-
com1: �o ad or�ça:o .

e � l:la.ls Ineiros de guerra. gas. _

e sor a. os o xercito eULO.· As' autoridades sovíétícas Revolcados com todos êsses IMPORTADORA «AVA.RA'DIOS.'Na cidade de Artemovsk, na .

.

B
.

d D d t T 'possuem provas documentais crtrnes, os médicos soviéticos S P I L S C 'lo 34acia o on, o ou OI' ue- '1
. au o - argo ta. eCI la,

h f d D t �'de que foram muitos os médi- já enviaram um ape o a seus
Caixa Postal 4063mer, c e e o epar amento f '1 d

.

I d N
-

Unidas
d S 'd íbi 1

cos russos USI a os nas exe- co egas as açoes 6, 7 e 8 válvulas. tôdas as ondas.;v=r ��m�nf��la�� ;�sroo:e�ro�� cuções em massa. Os perten- para que possam julgar couve-
preços da fábrica. Peça catálogo.

centes à raça judáica, foram nientemente a envergadura
'que morriam de fome no hos-

exterminados. I moral dos, médicos do Exército '::==============�:::���_O�.. �_�_.�__�-�__":"o.":".. �����
vit.al. Tuemer e seus capangas As doações de sangue foram I alemão.

Estes bandidos dlplo- F'ARMACIA ESPERANÇAassassinaram o médico russo
impostas à população infantil mados junto com os outros de- A SUA FARMÁCIA

.

Klavdia Ved, a cirurgiã Sarah
e adolescentes russos. Eis um linquentes hitleristas, terão de IShapiro, além de outros. Se-
dos muitos casos provados do- responder pela prostituição de I•• Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.�""

guindo suas ordens, foram des-
cumentalmente: na aldeia de seu min istér!o.

' EJJtr�r•• JomidUe
truidos ou saqueados antes ela .____________ . _

retirada germânica: a Policlí-
nica Operár ía ; o Primeiro e

Segundo Hospítal : o Centro de
'I'ratarnento Venéreo, e o Cen
tro Pasteur ; mais oito centros

médicos; a Estação Sanitária;
uma escola médica; o Hospital
Infantil; o Sanatório para
crianças tuberculosas e 11 en

rermarías clínicas.

De nada valerão outros
cuidados se não for removida a

crlemõ

Os médicos Roll e Kuohen
dorr, cirurgiões do Exército
naz ista, participaram da des
truição e saque de tôdas as es

colas médicas e instituições de

investigações mo centro regio
nal de Stalino, na Ucrânia.
A mesma destruição foi rea

lizada em quase tôdas as ins

tituições médicas e cientificas
de Poltava, K:remenchug, Za

porozhe, Drriepropetrovsk e

outras cidades.
Os médicos alemães agem

'em desaoôrdo com as leis ela
moral e as tradições da cíên
da. Seus crimes e excessos os

:rebaixam ao nível de teras.
Taras Zhvaniya, médico do

'Hospital de Kremenchug, que
foi prisioneiro dos alemães,
forneceu provas do assassínio
deliberado de prisioneiros, co

metido pelos alemães, no cam-

1)0 de Kremenchug. A alimen
tação que recebiam era insufi-

/ -cíente para mantê-los com vi
da. O tifo e a desenterra prolí
feravam no campo. A fome e

- pObirDf fuligam e impurezas
5uspensas no ar, incorporam-se
,às secreções que o organismo
expele, recobrindo a cútis de
uma cinzenta e perigosa ceme ,

da: - a Maquilag_ Indesejável.

fACA
. ,

esta
"

PROVA

Nos mais famosos salêes de beleza,
antes de qualquer tratamento, o primeiro
cuidado dispensado à pele é a remoção
da Maquilage Indesejável. ÊS5e primeiro
mandamento de beleza deve ser cum

prido em toda parte. Combata com

eficiência a Maquilage Indesejável - a

perigosa inimiga da beleza di cútis, se
guindo simplesmente o método Gessy
para embelezar a pele: feç« pela manhã
uma ligeir« massagem com ti espuma abun
dante e acetinad« do Sabonete Gessy, rica em

propriedades rejuv{1J(scedoral. Em pouco
tempo sua pele será mais bela, aveludada
e juvenil. O Sabonete Gessy, feito de
óleos"exrraidos da imensa flora do Brasil,
contendo o suave perfume das flores sil
vestres, é o único sabonete que combate,
com eficiência, a Maquilage Indesejável.
A maioria de suas amigas já adotou o

método Gessy, Faça também o mesmo.

r.� 2,a01)UTOS
.....- � que se recomendam pela sua
�r""""

-
-

ALTA QUALIDADE!

)
I
.J

SODA CAUSTICA

��DOO1r
GRANULADA· CRISTAlI·
ZADA· MAXIMA PUREZA

MAIS BRILHO COM
MENOS TRABAlHO!

* *

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
Sub.Agente:

FELIPE JORGE
Edifício La Porta - Florianopolis
Representante Geral para o Sul:
DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

LUIZ

t
,

I
I
t,

�o

I
f

l
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o do diasanto
Três Vitimas da

Aevolucão Francesa
E próprio da revoluções não só

mente subverter os governos legí
timos CiV1S. mos ainda, perseguir
a Igreja. bo)uor�e mais forte da
ordem. E n êste caso são os minis
tres da Igreja os primeiros a seri

tirem a sanha dos revolucionários.
Exemplo clássico disso forneceu a

revolução francesa de. 1789 _ Come
os sacerdotes. desprezando as in

justas an1eaças, não cesso ssern de
desempenhar suas funções sagra
das, foram presos em grande nú
mero A novo republica 'tinha
grande pressa em d es co r to rv se d,
pniaiorieir-o s que eram objeto da
veneração pública. Por isso, arde
nouvse a matança em massa dos
sacerdotes e bisIOOS presos nos cór
ce- es de Paris. Correram rios
c e scngue sacerdotal nos d.as 2 a

5 de setembro de 1729. Entre es

tas vítimas destacamos 3 mártires
que pertencerem à então extinta
Companhia de Jes ús. Jacó Bon
nand fora nomeado Vigório Geral
de Lião epôs- s e in trepidaITlente às
leis iníquos decretadas contra a

Igr'ejn, animando com suo palavra
e seu exemplo, a resistência do
clero, -. Guilherme Delfaud fora

"Esta ex�raordinária fotografia rnos t ro o rnorn en t o ex a t o em que
feito c;�ciprest.e e �uputado à As·

um Euailerro dos Estado, unidos cala Eer rd v
, por terra, depois semblêío Leglskatlvo, defendendo

de atingiuo por um estilhaço de granada. Esse flagrante foi aí os direitos do Igreja -e da cíví-
obtido durante o ataque efetuado a uma P Jsição inimiga na lização .. - Alexandre Lanfant fora

... "���;;.,,�...:...�.�:.:....:.:...;::'i:�=;.:.._�:;:;.:2..::�:':.�;.:',;�...:::.;.:...:;:..:.:�:�;;::.t;.-...w I�:�l::o:!:;i:�:�:e
e

�:!:'a:: ;�;Enviado pelo Governo Brasileírn da id�de, tinham jurado Eidelrdo-
de ate a morte.

Rio, 2 (A, N,) - O chefe do govêrno acaba de autor-izar .----

a ida do biologista Estácio de Figueiredo Monteiro à Argenti
na para acompanhar as experiências, que ali se realizam, com
"Uma nova vacina contra a gripe, no Instituto Dr. Carlos, do
.Departamento de Saúde de Buenos Aires, O biologista patrí
-cío partirá dentro de 3 dias,
���,._,()�)....()....-t).-H)""o""(�>4IIIIÍH)....(.

Quer vesur-se com

contôrto
elegância?'e

Procure a

IlFAIATARIA
MEllO

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

1

. Penicilina
;Brasil- bom vizinho e bom amigo Rio, 2 (A. N,) - Dia 18 de

Rio, 1 (A, N.) - O jornal "Post", de Washington, publi- agôsto não havia no Brasil

-ea : "Nosso bom vizímho e caloroso amigo, o Brasil, é, há longo nem mais uma unidade de tôda
, tempo um aliado combatente. Seus vasos de guerra e seus aviões. a penicilina que desde o co

realizaram magnífica obra, auxiliando a livrar o Atlântico Sul I meço de julho os Estados Uni
, da ameaça dos submarinos inimigos. Além disso, o Brasil tem dos nos vinha enviando, Fo

dado notável contribuição à causa das Naçõ�s Unidas, facili-I ram exgotadas as mil amp�
tando- nos o uso de aeroportos de grande valia, dos quais nos-

' las correspondemes a 180 mi-

, HOS transportes, bombardeiros e aviões de combate decolam em lhões de unidades, O diretor do

-direção à África, bem como ronnecendo aos aliados importantes Serviço Nacional de Fiscaliza

matér ias primas e gêneros alimentícios, O Brasil deu agora ção do exercício da medicina,
mais um passo. Uma fôrça expedicionária brasileira desembar- senhor' Roberval Cordeiro de

'CDU na Itália, para participar na grande tarefa de livrar a pe- Farias, incumbido de contro

nfnsula, elos alemães. A importância dessa fôrça expedicioná- lar a venda da penicilina, in
ria não foi revelada. Mas, quer seja grande ou pequena, sua formou que nova remessa do

chegada constitue auspiciosa demonstração de solidariedade, preciosíssimo produto deverá

que será grandemente apreciada em Washington, Londres e ser enviada, pelos Estados

.;:-.Jut.ras capitais aliadas" . Unidos, nos prdmeí ros dias ele
____..

- .,... -- _-- ""_._ __ _ _•••__••_.__ setembro corrente.

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
RUeI Con=. Mafra, 41

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A. A
INCENDIOS E 1'RANSPORTES

Alunos
militarizados
Rio, 2 (A, N,) - A Superin

tendência do Emslno Agrícola
e Veterinário, de acõrdo com a

orientação do ministro Apolô-'
n io Sales, está providenciando
no sentido de ser proporciona
do serviço militar aos alunos
de todos os aprendizados agrí
cola. A Escola de instrucão
militar que estiver fUillcion�n
do num apren.dizado ministra-

Irá serviço a todos os interes
sados da redondeza, procuran
do evitar, assim, o exôdo da

Ijuventude rural. O Ministério
da Agricultura encontrou da
parte do Exército todo o apó!o
e colaboração .

CaPIUlI Cr'
CUru do balanoo 4e llU:

ResponsabUlda<l..,. Cri 4.999.4"77.IiOO,IiM
Orl 70,681.048,2.0
Cri 105.961.917.-70
CrI 64.986.957,20

C[$ 76,786.401.306,20
CrI 23.742.657,44

Ativo , .. - , ; .

Sinistros pagos noa llltlm08 lQ ano. .., ..••• ,.,., ...

Responsabilidades ..... , ,'. , ... '" •.

Bem de raiz (prédiO!! e terrenes)
DIRETORES: - Dr. PamfUo d'Ultra Freire de C&rTalho, Dr. FranclBl:"o

de Sá e Anisio Massorra.

Agf!nc18s e sub-agênctas em todo o território nacíonat. - Sucursal no

Uruguãl. Reguladores de aTarllu nas prmctpats cidades da América, Euroi)ll
e lLtrlcA.

AGENTE E1U FLORIANóPOLIS
C A 1\-[ P O s L O B O & C T A. - Roa Felipe Schmldt. n. 3'
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr_ "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, 'l'UBARÃO, T'l'AJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

..

_.

CUIDANDO DO CORACAO
#

• Um especialista apresenta uma fórmula simples para
que todos possam atingir, suavemente, uma velhice sa

dia. No novo número de SELEÇOES para Agôsto. E,mais:

," mais audaciosa rede de. espionagem da
História. Os incríveis pormenores do desmascara

menta de uma imensa firma comercial americana

que era realmente controlada pelos nazis ... Pág.84.

Como os inglêses afundaram o poderoso
«Scharnhorst». Dramático relato de como, no dia

de Natal, a Marinha de Guerra Real Inglêsa con

seguiu atrair o poderoso couraçado nazista para
uma armadilha eficaz... Pág. 1.

o médico que reduziu de metade a morte nas

maternidades dos Estados Unidos. Pág. 43.

Acaba
de Sair!
Todos êsses vinte e cinco artigos, mais a condensa

ção de um livro de grande ínterêsse e repercussão.

.eeee.ee.e ••••••• eee •••
• •

Custa só•

•

•

•
•

•

•

•

e

•

•

e $3,00
COMPRE AGORA O seu exem

plar, na sua banca de jor
nais. Seleções apresenta todo
mês 05 melhores artigos de

• 500 revistas de todo o mundo. e

• e

.eee.eeee ••• ee.e •••• e ••

AI.nt"" 4MB Ftoríanôpolie : PEDRO XAYIEIt Ao CIA. - II .... "f'clipe Schmidt, II

Repr. Geral no Brasil: FERN.-\NIIO CHINAGLl.-\. R. Rosário, 55-1,2." ando - IIi"

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tTS
Boje • amaabl _A • ... preten""

.,........elIDaaY • e.traqear.. - Hom_pad.. - rM"fw.._

�oe 4e borr.clul.
ear.._ • nata DIt........ct. ao ._.�. _.._

Dr. laudelioo SOlDO Gallotti IADVOGADO
Rua João Pinto, IS -- (sobrado), Sala 1. i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Dia da Raça
Da Iusâo do elerucn to hranco eu

ropeu e rio elciuento negro africa-
Rio, 2 (A. N.) - Ouro Preto

no, com os �lIborigenes de nossas Ilo
vai ser sede de uma Universí- I estas e do l i loral, originou-se o

dade que será constituida pe- cr.lIZU11l0nto mestiço. A, raça hrusi

los atuais estabelecimentos de I �elru" tem por emlsC(l�lt'nCla (l, seu

. .'" ,

increrncnto de produção, no século
ensmo s:upenor alí eXlste.ntes, quinhentista. É por isto que, com o

como sejam a Escola Nacional desdobramento dos a,fIOS e rlus eras,
de Minas Gerais Escola de

I
a nossa conformação orgâlll ica inrli

Farmácia Escola Técnica Pro- vidual, v�,i cada vez mais evoluindo
,.

'
e se arraigando mI, marcha elo pro-

fI�sIOn�1 e pela Faculdade de
grosso. O sangue luso, o Etíope e o

F'Ilosofia, Escola de Belas Ar- indigena; Iazem circulação C111 nos

tes O Instituto de Música a se- sas veias, Iigando em 11111 só três
rem instalados futurarnente. pO,vl!s valentes, domima do res e in

Esta foi a iniciativa tomada trépidos.
O Brasil, u [anar-se de ser uma

por ocasião da sessão da fun- Nação forte e destemida, e com jus-
dação da Sociedade Amigos de ta razão, teru azas p-ara crescer e

Ouro Preto, 'a que estiveram subir, aos altos pináculos ela inteli

presentes historiadores, pro- gência, aos al tos Eve rests fI:1 gló-
ria, O gr-ande Presidente Vargas,

tessores, jornaltstas, artistas, cOJU u seu espírito iluminado - fi
ex-alunos da Escola de Minas guru primorosa de estadista mo

e elevado número de pessoas derno - estabeleceu por Decreto

de destaque do mundo social. lei na vida nacional do pais - O

Compareceram também, O re-
dia da Haça, -Instituido () dia da, Ha-

{'ça, glorificou-se a dignidade da nos-

presentante do ministro Gus- sa f'ormaçâo primitiva, PodemQs!
---------------------------------------------------

tavo Capanema e do ministro hoje cultura r melhormente, a nossa

E'
•

d f'dda Polônia. A Sociedade Ami- tradição de sangue valoroso, o n05- Quem dlss".a fOI· sse In iVI Uo-
, . 50 poder acessível ao apogeu ele. \J

gos de Ouro Preto vai pleitear trabalho, tanto nas imdústrias, nas T
" f'.

'I
junt,o O

_ pre�idente . G:etúlio, a. artes, l�as ciências, na literalu!'a, I a « ransocean» sera o unlCO • • ••

efetIvaçao desse objetivo. "' I c�c': etc, Inrlependentcrnetnc de. m-I Londres 3 (U. P.) __ Trin- RIO, 3 (A, N_) -- No Tribu-
. divlduos exóticos, poderemos viver , . _'. .

______________ sim: em lodos os pontos de vista! 'ta divisões de mfantana rus- nal de Segurança Nacional, foi
() Brasil não precisa 'de ninguérm sas, apoiadas por várias for- apresentada, ao ministro Bar-

APANHANDO I
de f'ór'a se todos lr·a:balha,r�m. pela]mações de tanques, estão ata- ros Barreto, denúncia contra o

! sua gr-andeza, COI1l sao patr iotisrno, i cando entre os rios Bug e Narev indivíduo Carlos Paulo HoU-
I }Ias. nem todos trabalham .. , há os' , .

descontentes que se passam para I a nordste de Var��vIa, que:n mann, brasileiro, natural de

um n,licnigenos; hiJ os que não cerr-am Idivulgou O fato fOI a agencia Espírito Santo. Relata o iuqué-
j'i!eir:Js pela nossa eal!'Sf! ele ordem,Transocean, que, naturalmente rito que o acusado, não obstan.,

RESFRIADO? � progresso,. Os ref'rntár los, os_ ego- afirmou terem sido repelidos te ser brasileiro nato e reser-

. ixl as. os f'acinoras, os que nao se ,

.

t d "t
.

I
• satisfazem de modo algum, querem todos os ataques, VIS a o exerci o nactonar, se

tIdo cJ.::: YCZ, querl'l11 os poderes vangloria em ser filho de ale-

constitueiomais atendendo em pri- O-'PRECEITO DO OlA mão, ao ponto de esquecer seus
lll('irn lugar aos seus inlerêsses par- O exame de sangue é positivo deveres de nacional. Salienta.
ticulanes, à cavaleiro dos interêsses sómente depois de quinze a vinte ainda a denúncia que o réu não
eoleüvos, Hit os que acha,1ll que a dias contados do aparecimento do perdeu o ensêjo para insultar
esfera pl'eside.ncia'l deve saltar por cancro sifilítico, Antes dêllse tem-
cima d.as nossas possibilidades eco- po, mostra-se negativo; ma .. a pes.-

a nacionalidade, colocando a

nornieas e materiais, para 1'('s,ol"e1' quiza do micr6bio [traponemo] na Alemanha acima de todos os

p,rogl'ama de natureza, pardalisla, ferida poderá revelar a sífiiis. SNES países e fazendo votos para que
Não 1 não é assim como pcnsam --

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

o "eixo" triunfe na presente
nelll como êles querem 1 Faleceu AlCides Mala

. guerra. O réu foi classificado
TlJiUO na viela de nossa Nação, ) F

v

obedeee a proporções sintéticas: a RIO, 2 (A. N. - aleceu pelo artigo 28 da lei de guerra.
Illcrlida que o Brasil vai progredin- Alcides Maia membro da Aca- -----'------.-----

:10 em impulsos de coesão e ahne- demia Brasileira de Letras.

j'ga�ã() por !)arle de seus filhos bons, ••••••••••••••••••••-... ALVARO R IMOS__ ...,..,.,...,.. v tamhém por seu lul'u,(), ars soluções, "nossa l'I1teligencia, a nDssa ·união

I'
11

istu é, os prob1elllflis de nceessida- eívica, lu,elo isso fará do Brasil uma

des, vão sê resolv.endo nos seus li- gl'a1nrle potência, ]� isso o CJue quer CIRURGIÃO-DENTISTA
mites, O que nâo pode ser é a mar- dizeI' o Dia cb Baça, Vejamos na

Icha de ]eYHnle com precipitação e gLlerra do P'lI'uguai. na revoluçà,) Rua Vitor Meireles, 18
rúrh das nossas possibili,dacles. O pel'nmnhIlCl,'lla de 1817, na fnco'l1fi-
dia de hoje estaluidu j){·jo podei' denda :'vHncira, na Alialnça Liberal

cXl'culh'o, l'em 111WI gnr,nele signi- l' (mlr,liS mais, tain,tas pro\'us nítictas

fieaç'üo: é que 5'ell1pre (' selllpre em de C'0Jl1j)I'ee11süo em (iu,e sempre le

l1os.sa re:lcmbrança:, deve ficar para IlIOS nos ha,lido pela inclependencia
incentivo e exemplo, a lwrpetllida- c pelo 0ngra!Hj('üillll'nto cio Bnlsil.

dl' cios méritos l' dos sentimentos () Dia da Ha�'a, na hora .lcerba que

aIH'l'sll'ais. Nada HHlis ciclopjeo, nos [l l�OSS��, Naç-üo pCl'vaga. é () lnaiul' --------

,Nw,is ria histúria pútria. o fulgor d:1 l'stllllUJo ]Jorta\'oz de irmaniza:çà'J �lflogo do Sul('O]1sagrp;çào racial falamos cio s:m- patriútü·ê�. alertando a cone_iê']1eia
g:Il', da alma c do cnr;tter bnlSi-jl geral, a-Illll-de que todos, .Iuntus
leirlls, de!'l'!l(h!lllos [) nosso valor ICgCIldú- SALVADOR, ':I- (E.) - Ao

Efeti\7:tIIll'nte. passalldo-st� à vi.,ta, rio e a e:wsa sac['osanül' ([üs di'rpi- que se infornla, o milhão de

!lO l'cstl'OSjJcl'io ela llossn existência; los e tra'nqlliJidacle de nl)ssas fa- quilos de, farinha ele trigo que,
nacional, SllCl'SSfll'S intl'rJ1linas de' mílias. solucionará a crise de pão na

feilos ilustres. c()lllll'lllT1IH;JIlOS a ple-' Floriarnúpolis. 5 de ,setembro de

J1ilS olhos nú, BI'Dsileiros. o nosso ln,14. Bahia Ja foi embarcado enl

I '5 ,\,'I(]'t PauJo Vale ]lortos elo sul I)aís,
i S:\!lg11l', a nossa a Illa" a 110S,'<I , ,

Ovos, aves e

legume.s
Rio, 2 (E.) O delegado

Demócrito Almeida, adjunto d

Coordenação, consultou o Co

ordenador sôbre a provldêncí a
a tomar quanto aos preços de

ovos, aves, legumes e outros

produtos ainda não tabelados.
Afirma aquele delegado que
vêm sendo constantes as re

cíamacões dirigidas à delega
cia especializada, baseadas na.

alta dos preços dos referidos
alimentos.

graças ao saboroso «PÓ Digestivo
De Witt » que, desde a primeira dó

se dá alivio ás dôres agudas da

n á digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
O' PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inicic , estimulando a di

gestão. protegenuo as mucosas gas
trO intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

«PÓ Digestivo De Witt » não se de

ve ter receio dos gostosos pratos
da a-te culinaria Brasileira.

Peça na farmácia o

Em E'tretat
Londres, 3 (U, P.) - Unida

des do exército canadense'en
traram em Étretat, na costa do
canal da Mancha, 5 kms, ao

norte do Havre, informa o CO'':'

municado de h.oje. Mas o assal
to contra a própria cidade de
Havre não foi ainda lançado.

Usina elétrica
Macapá, 3 (A_ N,) Em

meio à alegria geral, foi inaugu
rada a Usina Elétrica da cida
de de Mazagão, O prefeito da

quela localidade agradeceu, em
nome da população, ao Govêr
no, o grande ,beneficio levado
àquela região.

aTIlQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS
INTRANQUILiDADE, INSÔNIA

I..

NOVO TllATAMENTO.
�
..Ii�'jjJ:ArI Não sotra mais! Há agoru um h'atamento mo-

i.. rloruo para combater os ataques H('I'YOSOS ou ,I_,;;, epilépticos e a falta de 00110 MAF:.A\'i\L�(s01tl-
_

cào), calmante poderoso, providenclal combí

,nns�o de ,elementos opoterápícos e vegetaía, que restitue a ul.üt-1l'ia e o ROSSCgU.
Inicie hoje .mes�\4� este tl'atHl�lento verdadeiramente cíenunco. Não eucon-

.

irando DUo Iarmácias e drogurías, escreva ao Depositário. Calxa1874-S. Paulo.

Universidade
Ouro Pteto

ern

·U'_ D.N.S- H. 17. DE taJA. - AG. PIETTINATI·
-------------------------------------------

Conhece esta 1 IlfDiS'I'ÉRlO HA (.;:rmou.
,,"ia H. :U. - l(;a {'o B.

Faça isto •.• Ajuda a

evitar os resfriados

Por ENEvf: EDITAL
Por esta Chefia foram in

deferidos os seguintes reque
rimentos: Nicolau Zimmer-

Quando começar a espirrar, a fun·
gar ou II sentir o nariz irritado •.. êsse
ê o sinal de alarme da Naturezal
ProvidencIe logo! UseVickVa-tr'O-nol
-pingue algumas gotas em cada na

rina. Depois, repare com que rapide3'
�Ie começa a atuar, estiinulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica·
menta especializado para a "zona dI!
perigo" nas vias nasais, onde começam
Quasi todos os resfriados.

Paula Ney. o inesquecível boê
mio do Rio de antanho, achan
do-se, certa vez, mais «pronto»
do que de costume, resolveu dar
uma «facadir,ha» no Imperador
D. Pedro II. E, se bem pensou,
melhor eJ[ecutou, Indo à pre
sença de D. Pedro, falou-lhe

-- Peço licença para solicitar
uma fotografia de Vossa Moges
tode.

'

D,
•

Pedro, comovido, ia da!'
ordens para so tisf, z 'r o pedido.
quando' Ney continuou a falar:

-- Se me fôr dado o direito de
opção, rogaria daquelas que
figuram nas cédulas de duzen.
tos mil réis ...

setem-

mann, Lourenço, Pastore, Del
.iuo José Zanin, Arno Rober-,
to Rothbarth, Lauro Ovídio de

Sousa, João Marcelino Sancho
ele Almeida, Farid Nacle DavÍll,
Lauriano Ramos de Camargo,
Feliee loris, André Mardula,
,Abilio Antônio de Vargas,
I Werner Pabst e João F'elício
dos Reis,

Florianópolis, :2 ele
bro de 1944,

Aceitamos represen taçôes em geral, espe-
cíafmente de rnâqrrluas, ferramentas, etc.

. GASOSIL LTDA.
R. AUGUSTA. 67· FONE 4-0996 - S:PAULO

Os orgãos da Estatlsttca Militlllt
têm apôio legal, qusndo ·ntlm.....

o produtor to o vendedor a mostu.1

o que possuem �m seus estabelecI.
'BeQtoL (D. R. iM.).

\
••

•
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GRAÇAS iMINHA ti/UE"!
FAÇO A BARBA COMP/(EfTllA
eSOU UM RAPAZ /)0 "JEr"
COM U/4M/N/MO DEDESPESA!

Sendo o processo mais econômico de fazer a barba,
Gillette é também o mais prático, pela rapidez, facili
dade, confôrto e higiene que oferece. Uma só lâmina
Gillette Azul faz a barba tantas vezes - sempre com

suavidade e perfeição - que o seu custo torna-se insigni
ficante. Se deseja economizar, sem prejuízo de sua bôa
aparência, barbeie-se em casa diariamente com Gillette,
Comece hoje a aproveitar estas vantagens que só Gillette
proporciona! Adquira um

aparelho Gillette Tech e

G -II ttexija sempre as lâminas I e eGillette Azul legítimas,
de insuperável qualidade. C_ Postal1797 - Rio de Janeiro

sinistra
Lublin, (De Arthur Inkpin, pares de calçados de pano e

da U_ P.) - Segundo as inves-I 80.930 saias. Também vimos
tígações feitas pela Comissão: outros documentos, inclusive
soviético-polonesa que pro-lo pedido feito por várias erga
cura apurar o pior crime do nízacões alemãs, de objetos
mundo, cometido em local procedentes dêsses armazens.

próximo a' esta cidade, onde A maioria dêsses documentos
"pelo menos um milhão e qui- continha a nota manuscrita:
nhentos mil homens, mulhe-" Pedido atendído ",
res e crianças, de vinte e duas Em um campo próximo do
nacionalidades, foram assassi- campo de concentração de
nados. Os correspondentes an- Majdanek vimos um montão
glo-noete-amerícanos vísãta- de 1.300 metros quadrados de
ram o gigantesco forno crema- cinzas humanas. Perto havia
tório, onde testemunhas ale- 200 barracas onde VIVIam os

mãs declaram que em um só prisloueíros. Teóricamente ca
día, a 3 de novembro de 1943, ela uma delas tinha a capací
foram assassinados, pelo me- dade para alojar até 1.800 pes
nos, 18.000 judeus poloneses e soas.

russos.

Inspecionamos seis' grandes I Re'u,·,stro de d,·plomas e m'atrl·cnlas -Icâmaras ele gases, compor-
tas errnéticas e tubos por onde 'fl'ata-se,'de regl.·S,tl'os

de dtl),l�mas de todos os .e,'l·áu:s, exame de valkía-
ção, recueses admíntstr-atívos 'e' judíctais, certídoes em geral e de todo ese introduziam gases letais ;tllalquer assunto �'efe!"et\te ao Eu<si,no fiscaJizru:lo e livre.

nara n1a,�r os prísioneiros, I,
N. B,

-:-,
Pr-eveníenos <aos Contadores, Guarga-Linns, Atuãrtcs e

deu,
la;"

t
-l" di!p!amados' em Comércio, que podem regisltvar seus dip.lomas na Divisão ele Iantes de sua cremação. Erior- Ensine Comercja}, nos termos do Parecer 237 do Conselho Nacional de Edu-

-' . cação. outrosstrn, charnamos ta atenção daquetes que já têm os seus di-:me extensao de terreno em

I
plornas l'egistrados.' afim de pI'OvÍrlenclal'em paro apost.ila do n. de ordem1-órno do campo estava coberta

"

dos T'efet"idos l'eglstr'os, sem o que não pod.em exercer suas profissões, RIJ-
'REAU UJo<'1tVERSITÁRlO, Av. AlmiJl'"aJl1'te Ba.rroso n. i i, 10 andar, Caíxa Pos-<de cinzas, das quais' sobres- tal 3.932. Rio de Janeiro. Direção .de Wa1rly.r EugêIl'io de M€'neZeS. Inéorrna-

saíam restos
. enegrecidos d''e ções. sem compromísso. mesmo de processos eni. =ctamen.to. O ÚNICO E&-

-c ..,,"'"
� CIUTóRIO ES�()JALIZADO EM ASSUNTOS DE E;;\i'SINO.

OSsOS humanos. Dípersos em

tôrno dos fornos exístíam par- ���=������======�=�===�==���
tes de, esqueletos aparente
mente destroçados para permí
til' O" reefiamento ..

das portas
dos fornos completamente
cheios. Em 'urn lugar das pro
xímídades havia um buraco
contendo, restos dé 47 cadáve
re.s. VimoS tàmb€m grandes"
depósitos repletos de sapatos
de homens, mulheres e criall
ça.$: AlgUns, a,p.a:l�entel11ente"llsac1.os por, pessoas de, dois
anos de. idade. Outros edifí.,.
dos estava repletos d� vesti- !II--------------------------IIII!!!!

·::��ín!e�:�:��:s !�o;��;: ReloJ·oa'r.·8 L'A B E 5 Ipessoais e objetos diversos, I

���s� lapis, espelhos e Gosmé- I

de ALFREDO LABES
A Comissão mostrou o in- Acaba de receber vidros inquebráveis, para qual-

ventário alemão datado de 31 quer marca ou qualquer tipo de relógio, sob
de março de 1943, onde apa- 3 garantias: - não quebram, não amarelecem,
_;reciam armazenados 500.000

I
nem coem.

objetos, inclusive 18.362 tra- 44 - Rua Felipe Schmidt - 44
jes e roupa interior de ho- (ao lado da Auto·Viação Catarinense)
.mens. 32.865 camis,s, 55.312 _..__•.- ... ....

A
•

mais matanva da história
o funcionário da. Cruz Vel'- ..... --.._,.""'......._--...-_............-..-."..,......�..-...... a-e ...........,........ _...,..,.,. -----...... - -

1�1elha �olonesa Dudwíg chr�s-18ervillos Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.tíans, disse que a construçao \I .

do campo de concentração co- NOVO HORÁRIO
meçou em 1941, acrescentan
do que o extermínio em massa

começou e111 outubro dêste
ano, quando chegaram 5.000
prisioneiros de guerra russos

e poloneses. Disse ainda que
em novembro ficaram sómen
te 1.500 sobrevíventes e em fe
verei-ro de 1942 havia apenas
55. Testemunhas declararam
que con1 o en1prêgo de gás os

nazfs mataram milhares de
prisioneiros, usando a artíma
nha de que procuravam curar

enfermos.

De Florianópolis ao Rio - às 28S. feiras
De Porto Alegre ao Rio - às 4as. feiras

Solicitamos aos nossos prezados clientes que as encomendas
sejam entregues, nas vésperas de cada vôo.
Aos domingos a Agência permanece aberta.

MACHADO & elA-

GRIPE o TOSSE (> BRONQUíTE

PARA O SUL:
Do Rio a Florianópolis
Do Rio a Porto Alegre

às 2as. feiras
às 3a�, feiras

PARA O NORTE:

Rua João Pinto, n- 5 - Telefones 1500 e 1658.

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

Informações à rua Tiradentes 14 (sobr,)
, .

o Mucus da Asma
Dissolvidó Rapidamente
Desde II descoberta da nova rÓlSllUJa môee. 3) promove o vigor do eorpo e

chamada MendcH;o, Dilo bi mam !1e' estimula II renovação do I6llgue.
eessidaôe de IOlrer de ataques de aama Anos sem Ataques de Asma
ou bronquite. Tudo o que V. lem II " _ -� Irazer é tomar 2 pastilhas As refeições Me!,cIor.. nao trag ""mell� res� ta-

e logo após Mendoco começa II circular dos Imedlat� faCilidade �m respirer,
no sangue. Em muito pouco tempo V. IODO tranquilo e eomoôldade, ma•

•ente que o mucus que o sulocava co- �.bem prepara o organismo para re

meça a dissolver-ee, Em consequência, '6IS.t:ir a08 ataques que. possam apresen
V. eomeçará 11 respirar livre e como- tar-se no futuro. MUltas P��I que
damente, seus nervos deseansarão, seus passaram as nc!tes sem dormír e .que
pulrni,c8 reeeberão �f Iresco e puro e se sentiam sufocadas com os .s\lC,eeSlvos
o vi" r retornará. �que8 de asma ou bronquíte, desco-

..0 bnram que "'ondeMO acabava com os

DunnCl ComO uma Criança acessos desde fi pr}meira noite e I?ul.
tos, já bã anol, eao voltaram maIs a

sotrer de- asma.
Sinta A'lívio Imedi-ato

THE LONDON & LANGASHIRE INSUBANCIft

SEGUROS COMPANH:��:U���S�U:U-:�:O DO SUL�
COMPANmA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua VidaJ Ramos, I'

. ..

Milha,reg de pacientes que eotriam de
asma ou lil'tmquite. em muitos países
<lo mundo, acharam que a prtmelra
tiose de Mt!ndoco lhes trouxe descanso A prlmetrn dose de Mendaeo come-

ilid d .Lo d
. ça a tJ'abalbar no sangue e ajuda a

I' h'an'l"'" li e e que pueersm ornnr
natureza II livrar-se dos eleitos da asmat><'Ill, ';esde a primeira noite. E por isso
e bronquite, Em muito pouco .tempolec.uperaram seu vigor e começaram a
faz com que se sinta anos mais 101·t.e..enli,'-se anolJ maie lortes e de 5 a

HJ I>U08 mais jovens. A razão é que e mais jovem. Adquira Mondoco, hOle
lI'endoco atúa de, forma inteiram4!ll1e mesmo, em qualquer farmácia; experi
"iii ,ual para diminuir os' eleitos da mente·o e veja como dormirá bem est_a

noite e como se sentirA melhor amanha.
��lIla. 1) Dissolve e .remove o .IDu_cue: 2) Nossa ga aura é a sua maior prote�iio.poo, em descanso mUhares de mueculos r I

dll11ioutOll, dos tubos bronquiais'de modo MendaAo ....,..".. com
que o ar pode entrar e lIlir dos pulo .. • ••m••

'Agora lambem a Cr' 'OtOO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIR"AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Mais tropas e equipamentos
ROMA, 3 (U. P.) .-- O COMUNICADO NAVAL REVELA QUE CONTINUAM A SER DESEMBARCADAS TROPAS E EQUIPA�,.
MENTOS ALIADOS NO SUL DA FRANÇA. POR SUA VEZ O COMUNICADO DAS FôRÇAS DE TERRA ANUNCIA QUE JÁ
SOBE A MAIS DE 55 MIL O NúMERO DE PRISIONEIROS ALEMÃES NAQUELA ZONA. DÊSSE TOTAL, TRINTA E CINCO�'

MIl; FORAM FEITOS PELOS FRANCESES; PRINCIPALMENTE EM MARSELHA E TOULON.

A entra�a triunfal dos rllssos em Bucareste

m!�:r�! �e J:c���;;a����;:= BATISTA PEREIRA OLrIMA HORA
tece-se prura trabalhar em es- Transcorreu ontem o ani
critório ou casa comeroíat. Il.- ' .

Curso organizado pelos srs. Euclides Fernandes, verserro do nosso distinto
Osmar Cunha e Ruy Marques, funcionários do Banco /orm_�ções� nossa Gerência. confrade, sr, Batista Pe-
do Brasil S. A., para preparar candidatos a escritu-

,O ESTADO Esport •.vo
reira, digno diretor da

rários contratados do referido Banco. Imprensa Oficial do Estado

I
As inscrições no Curso encerrer-ee-êo no dia 9 de e, ainda recentemente,

setembro próximo. FUTEBOL reeleito presidente da A.

I
Com exceção de Dactilografia, lecionam-se todas

I
c. I.

as matérias: Português, Francês, Inglês, Aritmética ,RIO: Fluminese 2 e Vasco 1 (sá- • O Estado» Ielicite-o cor- Londres. 3 U.P, _. As fõrças, cana-.

e Contabilidade Bancária.: i bado). Domingo: Flamengo 4 e die Itrteru:e- densas e norte-americanos con--

IDADE EXIGIDA PARA O CONCURSO 18 I
América l; Botafogo 3 e Bansuces- quistaram a cidade de Dunquer-

I
: anos

$0 O; São Crilltóvão 3 e Canto do lO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

completos e 29 incompletos. R�. o�ruto�eiNo 3s:b�do�gÚC��in EiicüÜdõ-õíáTi-
h -�

que. na França.

NOVÓ-SiSiêiíia
.....

dey
.....�·..- ..- ..

Õ
..

·CATARFfõ- }�����u! '3 ;��;:ug:ue81� �:E����-: um patr·lota fÔ�;:9��e:. :roy:.���;o�r��:�:� �:
-

d-
- - tes 1· Santos 3 e ]abaquara 2· S coriqu is ton a prarnerrc, aldeIo, emra 10-comUhlC8cao PODE CAUSAR Paul�5 e Comercia12. "1 NewYork,3 (SIR) _InfOr-jterritórioalemão.L.ONDRES,3 (.E. N. S. - E�- .'

P. ALEGRE: Grêmio 2 e Cruzei, mam de Londres que o jornal
-

pecíal ) - Um sistema de ra- ZUMBIDOS E ro 1. de Amesterdam "DeTelegraaf" .Londres. 3 U. P. _. Tropas ame·

dia-comunicação de freqüência SALVADOR: Galícia 6 e Bctofo- tr I dI' 1
-

. I rlcanas atravessaram o Moselo.
. go 2: con 10 a o pe os a emaes, leve-, última barreira entre o Reno e Q,ult�'a-elevada, aperfeiçoado na SURDEZ RECIFE: Náutico 2 e Esporte Clu. la que Rendrik Píeter de Bisk, i Linho Siegfried.

Gra-Breta�l?� durante a g�er- UM REM€mO QUE ELIMINA O
be Recife O. foi executado pelos nazistas. I -

ra, permittrá a.o� l?aSsageIr.OS CATARRO NASAL E ALIVIA O FORTALEZA. Ferroviário 2 e Lu' És,te patriota havia sido acusa- Washington. 3 U. P. -- Url!Jente --,

das ferrovias britâníoas teleto- ATURDIMENTO CATARRAL so 2.
. do de porte de armas e de dis-

-- A N. B. C. informou que as tro-
nar diretamente para os seus S- d- BELEM: Tuna 4 e Seleclonado . . " "'.

- " pas aHadas atravessaram a fron-
. , .

ídê
.

ao poucas as pessoas que ao
local 1 (Com êste resultado o Tu tribuír folhetos anti alemaes . teira belga hoje. às 9 horas da_escrítórros 0du resi e,nCl.as, !la importância e tratam a afecção ca-
na obteve credenciais para repre- manhã,.: E. com a conquista datranscurso as proprras VIa- tarral, Entretanto, a afecção catar-
sentar.o Pará no campeonato bra- Carmsas, Gravatas. Pi iames cidade de Namur. os aliados fl'CO-ral não é um mal passageiro. Se

gens. Uma das principais ter- não for tratada em tempo, ela pode sileiro de futeból). Meiasdas melhores, pelos me ram localizados 85 kms. dentro de-.
rovias inglesas acaba de íns- degenerar numa grave enfermida-

•
Dores preços SÓ Da CASA MIS' fronteira belga e apenas 53 d�

talar com êxito um sistema de de, destruindo o olfato, o paladar e, Em Florianópolis CILA NEA _ Rua Traianc. \2 histórica cidade de Liege.
comunicações pelo rádio entre paulatinamente, minar a saude ge- Nos competições atléticas renli· _... . ......._._...-.... - -..... - _" ..........-

..

t
. .

I
cal zadas ontem. pela manhã, no Es- A menor Maria Julieta LonPres. 4 ·U.P- Acaba de ser-'

O I_UaquInls a e o VIgIa nos seus Se V. S. padece de catarro, não se tádio da Fôrça Policial. em ho- noticiado que as tropas britânicolt,
trens de carga. Essa mesma descuide. Compre um frasco de menagem ao sr. dr. Nereu Ram.os, Belém, 4 (A. N.) - A im- entraram em Bruxelas. capital de.. ,

emprêsa já está realizando ex- PAR!:fINT e torne-o ,de acordo cota par motivo da sua data natalícia, prensa local publica uma re- .Bélgica.
periências no sentido de de- as instr_uções da stla bula. '

.
obiiveram.; respectivamente, os 1·, portagem sõbre o caso da me- •

senvolver O nOVo sistema 'de ''p.armmt teI!l demonstr.ado sua efI-. 2 .• 3' ii 4', lugares, as repreaenta- nina Maria Julieta do interior Lot:'-dres. 4 -U.P- _Tropas paro-
,

- caCla' _em mUltos' cas<;>s, porque sua .çõeS deis seguintes entidades: Fe- -'. quedlStas russos e.tao descendo :n�,
que aqm t.:ata�os.. Os seus ação se exerce dire.taroente sobre o deração Atlética Catarinense de do Maranhao, que o presIdente, norte da Noruega. com o ap6io d. '

detalhes nao, sao amda desco- sangue e sobre as membraDàs mu- Estudantes, Instituto q,e Educaçao, Vargas mandou buscar 'por patriotas. Esta noticia ccreCe de.,
nhecidos mas desde já se sabe cosas.

,

.'

.' '., : .. ' .' Escola Industrial e Colégio Cata- avJ.ão da Base desta capital confirmação.
que serão· utilizadas pequenas ,A volta da ;resplr,aç:tQ facll, d.a rinense.

� afim-de interná-la no Hospital
*

1
.

d' d da agudeza de, ouvido, :'0 restabeleCI-· L' nd 4 U P I f
- ongltu es e OD s�- como de mento d9 olfato e do, paladar e le- •

da Aeronáutica, atendendo ao av�o::'al��
-

&Ob�:::d:,qu:".um' metro, por exe,mplo. vantar-se" pela manhã, com 'novas
A tarde,. no c?mpo d� F.C D•. 'lavrador Marendolino Quadros bo 'LinL- M /fOl'am renhzados Jogos cUJos resul _

.

.

' ixo altura. o
.

nu aginoto
..!1ft

energias e a garganta livre de ca- tados seguem: F.A.C.E. 3 x Coléghl gemtor da refenda menor. Es- constatoram que a me.mo se' acl\o._ ,Ave ura. de ��o trat::e�t�:o�ep��������: Catarmenae' 1; Instituto de, Edu- tá provado que aquela menina em ruinoa.

ja...adelro ne sua vida mais • aprazivel, mais CaÇa0 5 x wcol? Industrial O; engulira uma semente veneno- *

RIO, 3 (A. N.) � Informam alegre. Para seu próprio bem _ F.:.A C.E. O x InstItuto de Educa
sa, que estava produzindo ero- . Londres. 4 -U.P· A cidade de-,

do Ceará que Bernardino do se sofre de catarro _ comece, hoje, çao o.
sões do epiglote, enfermidade Metz. na Lorena, foi ocupado pe-'

t t' p'. Ias. f8rçalll aliadas, bem eomGo·Nascimento, corpulento e velho o ra amento com arIWnt. Tênis essa agrav�da no· espaço de 20 Nónct
pescador, tomou sua jangada Empréstimo No Lira Tênis Club� as dUClS 1'8- dias de tratamento. Adiantam ,*

no Recife e fez-se ao mar, ru- SALVADOR, 4 (A. N.) _ ° presentações do F.A.C.E. vencera- agora os jornais que Maria Ju- Londres. 4 -U.P· A'II 8 horas dCl'.'
mo a Aracatí, no Ceará. A via- Estado da Bahia fará emprés- mos. ao Co16gio Catorinense. res- lieta está completamente fóra manha de hoje cesssou, completa-
gem durou seis dias e foi cheia timo de um milhão de cruzei- rxtôm:6te� l�elas contagens de

dde pe�idg_o, grdaçaAs à �edt�caçdão
m..nte, a luto na Finl&ndia:,.

de intensa dramaticidade. Pelo
ros para aplicação no fomento os me lCOS a eron�u lca e

fto. ;" '"

m�nos,' seis baleias enormes da produção e obras de vulto Império A. C. Belém e graças, princlpalmen- ,

cruzaram com o jangadeiro. À na capital e interior. l!Jsse em- Recebemos (da secretaria do lm- te, ao gesto do presidente var-I Comprar na CASA MlSCE-
primeira vista, pareciam sub- préstimo já foi aprovado pelo pério a seguinte ofício: ·Sr, Reda- gas; LANEA é saber economizar.
nlarinos. Mas, o que houve de tor Esportivo. - Tenho a honra de
mais dramático e quasi trági-

Conselho Administrativo. comunicar-vos que a diretoria re-

co foi a luta do velho J'ang:a- cem-eleita paro a nossa adminis-
� tração no periodo de 1944/45, foicIeiro com tubarões. Não dis- 1�lnJl'1111:(II,�IJ!ll"I� empossada a 28 do corrente e fi-

pondo doutros elementos além _�_M . __� J._ � cou assim constituida:
dos remos e um facão, esteve :í Ul'S QUI: VJ( Presidente, Abelardo Blumenberg;
repetidas vêzes na iminência lWllR, :i UJ( Vice-dito. Janerson Pereira; Secre-

I I :.: B O LOI tário. Carlos Blumenbel'g; Tesou-ele ser devorado. Chegando a
_ reiro, ]esé Beirão e guarda-espor-Aracatí, contou os acidentes da PODEROSO ..l.VXI- tes, Mário Cesar Loureiro, Sem

sensacional viagem com a UA.B NO TRATA- outro particular para o momento.
maior naturalidade, como se llENTO DA. aproveito a oportunidade para de-

fôsse O caso mais banal dêste monstrar a V.S. meus protestos de
alta estima e aprêço (a.] Carlos

111\llldo. Blumenberg, Secret.»

Concurso para o Banco do Brasil S. 4.

M.OSCOU, 3 (U. P.) O em duas direções, oéste e sul,
órgão elo exército russo inf'or- cletas, tudo produzido pelas in- para continuar a perseguição
ma sóbre a entrada triunfal dústrias dos Urais. levaram os das últimas unidades germâni
das tropas em Bucareste e diz veteranos de Stalingrado, que cas, que fogem para a Bulgá
que milhares de pessoas se infligiram a primeira derrota ria. Despachos de Bucareste di
congregam à beira das calça- alemã-rumena, em impressio- zem que reina indescritível en-
das para aclamar os libertado- nante exibição através ela ca-

tusiasmo na capital, pelo fato
res. Os russos cruzaram pelas pital. O correspondente do ór- de que moralmente terminou a

principais ruas de Bucareste e gão do exército russo diz que guerra com os rumenos. A ad
desfilaram à frente do Palácio ministração civil e policial es-
Real. Gigantescos tanques

I "nelll,
um só soldado marcha- tá a cargo dos rume.nos, sendo

"K V", canhões automotores, va a pé". Depois de atravessar os oficiais russos apenas dírt
transportes blindados, motoci- a cidade, os russos se dividiram (gentes do tráfego militar.

Florianópolis, 4 [je Selembro de 1944

Não se erguerá o monumento
Rio, 4 (A • .:\.) - Considerando flue Wl1as as arívídades e

energias se devem concentrar exclusivamente em tôrno de so·

Isções dos problemas do ínterêsse Imediato da coletlvhlude, o

presidente Vargus endereçou à ('omíssão de Trahalhadores,
promotora da construção do monumento a ser erígído em sua

honra, na. praça Onze de Junho, uma carta, explícando os mo

tivos que o levaram a sugerír a paralisação imediata dessa Iul
cíatlva, �o referido documento, o chefe do govêruo salientou
que o abundante materíal para a conclusão da obra importava
em visível preíufzo para as demais realizações oficiais e parti
s-ulares e, ao mesmo tempo, lembrou I) desntôgo tio tráfego quo
trará. a retirada, do referido marco do centro da Aveuida que
f':stá sendo aberta, de ponta a ponta da cidade, tendo, por fim,
11111a''1'II:01 de gratidão no espontâneo gesto dos operários brasí
Ieíros. Atendendo a essas ponderaeões, serão, desde logo, re
movidos os alíeerees do referido monumento da avenida Pre
�;iflente \'argus,

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

Londres. 3 U. P. -' A Finland:i� .

rompeu relações diplomáticas eorra.

a Alemannha. ficando assentado'
que o govêrno finlandês deve pe
dir sejam retirados do seu terri
tório todos os soldados alemães at&�.
o dia 15 de setemb�o próxi�o. E
caso' contrário. tropas russas err

t.rarão am ação.

J. COSTA M(ELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Constrnvão
Projetas, Orçamentos,- Administração

I."Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLis
r-. --------.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


