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Rápida penetração
Londres, 6 (U. P.) - As fõr�

,

ças aliadas pisaram em terri
tório alemão. A notícia é dada
em caráter oficial, por intermé
dio dos correspondentes junto
ao terceiro exército do general
Patton. Informa-se que patru
lhas norte-americanas atra�
vessaram a fronteira alemã
para um rápido reconhecimen
to regressando depois de cum

prida a sua missão. A rádio de
Paris afirma, mesmo, que os

aliados já teriam ocupado uma

cidade alemã: Aachen ou

Aix-La-Chapelle. Mais adverte
� que não há confirmação dessa

�tíCia,

. A França na decisão da paz
O LONDRES, setembro - (Lntera.liado ) - A atitude da 101<

prensa britânica em relação ii posição da França no .após-guer
ra bem se define num comentárí o de importante órgão, "The
Spectator", que declara que é essencial 'que a Grã-Bretanha se

convença cada vez mais da necessidade de fazer tudo o que pos-
sa ser feito, tendo em vista não somente restaurar o vig-or da
França, mas permitir que este país reconqulste o lugar que
lhe é devido na Europa. A França deve ter voz alta no estabe
Iocírnento da paz, desempenhando no continente e 110 mundo
o papel que reaJmente lhe cabe - declara aquele órgão da ím
prensa britânica, acrescentando que a França é o único país

A R'· B 1 ,.
;

N H I d ocidental do continente europeu que será qualificado' para ta-

USSla e a UJgarla; a o an a .IH como grande potência nos grandes conselhos mundiais.
Declara ainda que não é admissível que a França sofra qual.LONDRES, 6 (U. P,) ,-- A. l'.lidio de Sofia irr�dio.. li uma 110'-

Londres 7 U, P. _ Come-.
.

- () quer tratamento desfavorável pelo fato de ter caído ante os
tícía, segundo a qual o secretano geral para as I elações exte- Iiberf _

d H 1 dalL çou a I er acao a o an a exércitos organizados ela Alemanha. Não 11O'S podemos oferecer
flores sr Sararof e mindstro plenípotencíárro visitaram a Ie-

E lt
•

d Ii d
.

oacão' l'u�sa em Sofia s�nclo recebidos pelo encarregado dos .

o a 'f'? ,colmant o a la o anf�n- (' luxo de dispensar sua ccntrtbuíção, tanto na decísâo da paz
v • '. .

. .. CIOU o lCla men e que suas 01'- c:omo no período subseqüente em que essa decisão deverá ser
uegócios, Yajovlcv, a �uem cODlU.nl.ca.l'am teren.l sido incurn-

cas tinham penetrado no ter- -

I F l''J
�. mantida. A restauração comp eta da rança - coe ui - e a

hidos, pelo governo bulgaro, de miciar entendimentos para rítórío holandês embora não preliminar necessária à crtação de uma Europa estável e de
concertação dum armisticio.

,. , . revelasse onde �e deu a inva- uma paz justa.LONDRES, 7 (U. P.) - Já antes de a Rússia declarar são. Mas a rádio de París atír- . � _

guerra à Bulgária, estavam sendo travadas lutas entre tropas mou que os: soldados brítâní- Hall
-

I' b d Ihbúlgaras e alemãs. Esse fato vem de �el' reve:ado pela en,l1sso- cos já estavam avistando a cí- I er nao me era o e e ora de Sofia, que refere terem os alemaes tentado adotar 1 �pre,- dade deRoterdão.' •••
sálias contra a atttude búlg'�ra de fa�er Ya�er sua nel:,tl'all�ade Londres, 7 (U. P,) - O gO-I'

.

desarmando as tropas alemãs IDO pais. Assll1:,. os nazistas ata- vêrno holandês em Londres LONDRES, 7 (U. P.) - Escreve o cronísta paríamenza«
caram os búlgaros de surpr�sa, na segunda-feira, prendendo o

publicou uma ordem, procla- da "Press Associotions" cuja nota muitas vezes reflete o pen
comandante e os Estado-Maior d:m1 corpo búlgaro � desarma-Imando o estado-de-sítío nas I sarnento oficial, que a Alemanha não realizou ainda q.ualquerram outras unidades búlgaras. Ja antes da decla.l'açao ru.s�a o

partes já libertadas da Holan- sondagem' de paz com as Nações Unidas. E acrescenta: "De
conselho de mjnjstros búlgaro ordenara medidas decISIVaS! da. A proclamação, que impõe. resto, não haverá negociações prévias para conversações secre
C011 tra os abusos nazistas.

, . a lei marcial às áreas redímí-. tas ou suspensão de hostilidades. Quaisquer sondagens, ade-
WASHINGTON,7 (U. P) -.C? secretário �e �stado �or�e- das estava pronta há meses e mais, só poderão ser feitas p�rant� uI? homeI?� E.isenho�r.

americano, sr. Cordell Hull, Justlf1c�u a decla:açao de .guelra foi transmitida, agora, pela.o comandante supremo, que so aceitará a rendição íncondíeío
da Rússia à Bulgária dizendo: ,::- "A� ,l1:eces'sldades mIhtar�s rádio Orange. Declara ela que nal". Fii1almente, diz o cronista britânico: "A iniciativa de
provavelmente obrigaram a União Soviética a .toma,r tal dec�- o estado de sítio deverá ser armistício deverá partir do alto comando alemão; sem que
são". Depois de confirmar que os Estados Unidos foram pre- levantado o mais breve possí-]Hitler possa tomar parte nas conversações".
víamente notif�cados do alto, C�rdell �ull ��l:escentou: _"A vel. .

A
neutralidade bulgara pode ter agido em beneficio do� alema.es, Londres,7 (U. P.) - tnror- Pat'on ocumulo forçaspois lhes permitiu retirarem suas tropas daqu;ele pais com H;- ma-se que já está na França J. ......&

teíra liberdade", Em Moscou nada se s�be .ate o :n?mento so-
uma missão militar holandesa LONDRES, 7 (U. P.) - Notícias de fonte francesa indi�

bre as condições do armistício, que te.na SIdo sollc:tado . J?ela encarreaada de estabelecer o . cam que o general Patton está reunindo fôrças para desenca
Bulgária. A imprensa moscovita, i�spl:ada nos meios oücíaís,

I "'ovêrnobprovisório nas áreas Ií-jdear o assalto às fortificações da fronteira alemã. Enqua.uto
afirma que o govêrno russo só aC�1tara_

a cO,mplet� rut�ra da bertadas do seu país. isso, foi dirigido novo "ultimatum" às guarnições nazistas do
Bulo'ária com a Alemanha. Tamhem nao há conflrmaç�o em 1- . Havre com a advertência de que uma segunda .recusa determí-
Mos�ou de que os russos já tenham atravessado a ���ntelra da U·lhares nará a morte para os renitentes defensores alemães. A situaç1io
Bulgária, mas admite-se frar'lcamen�e. que os so�le�lcos, na:o 1"'.11 no porto de Antuérpia caracteriza-se pela obstinada re�stên-
deixatão de fazê-lo .afim-de levar auxIlIO a JugoeslavIa e a Gre- de sacos' cia que os alemães ainda oferecem na zona portuária; seu úl-
eia ainda sob o tacão nazista. .' .. timo reduto. Os aliados 'atingiram êsse ponto na tarde de on·,

GAIRO, 7 (U. P.) - Ac,r�dita-s_e qu� o? termos, ,de armlS- Cuiabá, 8 (A. N.) - A Co- tem, depois de sangrentos combates de rua. A poucos metros
ticio entre a Rússia e a Bulgana serao l�entlC_os aÜ'� .la apresen- missão Estadual de Abasteci- do porto o povo transita pelas ruas, enquanto os cafés regor
tados pelos anglo-americanos._A nova sltuaçao_! cnada entre a mento adquiriu 32 mil sacas de gitam de gente. Tôdas as casas comer,ciais trabalham normal�
Rússia, determinou a suspensao das c0!lversaço�s entre os r�- açuca!' e 50 mil sacos de arro.z mente, dando impressão de tranquilidade, o que não deixou
pl�esentantes búlgaros e os anglo-amencanos, dIante da POSSI- em Sao Paulo e Estado de Ml- de surpreender o correspondente recem-chegado.
biltdade de que também a Rússia venha.a ,t�mar parte, n.as nasyara o abastecimento desta ---------....

mesmas, uma vez confirmado o novo armlstlclO com a RusSla. ,çapItal. A LINHA ··SIEGFRIED'·.
No Somme I Pela posse do Havre Supremo Q. G. Aliado, 8 (De porque, em 1939, falav1lt-�e ,.dtl-
Londres,7 CU, P.) - Ao nor-

. .

.
,.

.

''''illiam Steeln) - Na frente! avançO' blindado francês, .como
te do Somme as tropas aliadas I. LONI?:r:tES, 7 (O ..P.)

- "r.endo o ('on:anr1�\nte alelnao do dO's exércitos dO' general Ei-' repetição da marcha' de' Napo-
continuam a fazer bons pro-, Pavre re]eJtado o ul.tlll1ato alIado, os bntàmcO's lançaram o senhower enoontra-se a linha leão contra a Polônia,' Desde
gressos informa o comunicado assalto de,cisivo. A notícia é dada, de fonte aliada, como ale- Siegfrieel. Embora chamadas então, o papel desta linha deve
de hoje. I mão Noticiou-se ter-se iniciado a evacuação ele 50 mfl civí$, "linha", às defesas da Sieg- ter sido defensiv.o, sendo p-ro·
_" -4 llropos.ta pelo comandante alemãO', amtes ele iniciar a luta.

ve-1
fried são, ele fato, uma zona vável que tôda a sua organiz.a-

11'ifiCOU-se
que os arredores do Havre es,tão fO'rtemente mina- !lrofundamente fortificada. Es- ção conte com rêdes de ca

Dr. Artur Pereira I dos � cO'bertos de l�osi�ões anti-t�nCJ.ue�, O' que indica que os a linha corria, originàriamen-I l1}lões, cam�os de minas e obs�
. aJemaes qllerem opor vlOlenta reslstenCla.

I te, do Mosela ao Reno, de Co- taculos anti-tanques.
e Oliveira I • •__"..,.,...T_ _ ..- -- - ---� .. ---, blenca a ColÔ'n.ia· l11:aS a par-

_ _ _--

'CII'nica Ce'rol de Adulto. IIDisse que só iria arrastada' I
til' de maio de 19'40, fO'i esten,- LACoNmEAPra: oab CASA MtlSCE.'.

",

•

\ dida em direção às fl'onteiras ,

c S8 er ecoDom �8".

La��:���so da;ecrt:2�:ell II
Londres, 7 (U. P,) - NOtl- ses, a ramha negou-se a acom-

I da Bélo'ica Holanda e o mar M' d ,..
'

clínicas ci�u a rá�io de !3ruxelas q�e a panhá-Io. Trancou-se ,em seu Originàrial�ente planificad� a vonta e ..Cnn!Jult6rio: rua Felipe Sch· I ra1l1h�-mae Ellzabeth, vlUva apartamento e declarou, pelo cO'mo tram olim ofensivo foi , ., ,

midt. 21 [alto, da Casa Pa· do �'e� Alberto, perman,ece no te�efone, ao so��ndar:�e ale-I a mesma t�mbém const;uida �el.e�, (VIa a.erea) - FiCOU
roi.o]. dC!l' 10.30 ás 12 e das

I palaclO de Laken. Quanto seu mao que so IIla anastada. _........ • ..,................,...,.. .............. defml.tlvamen:te provado que
Re>1idênci�: ;�o13i�;" de Ouro filho, O rei Leopoldo, foi leva- Diante disso, os nazistas desis� De Antuérp·18 os motivos alegados pela Com�

Preto. 64. I do para a,Aleman���_á.�.�_e:_:i:��_�:_:e.v�::a�n �________ �anhia !,araen?e de Elet!icidar
Fone: 76.9 [manual I ..--..-.�. -�� __h�_h __._.h__�h_h__ n_OOV_h", Londres 6 (D. P.) O comu� de (Para E�etnc & C.) sao de

�=:=:�==�==-.:::_.>'::C
.. ::_7:r==s::-.:·'.::�:::::.'c nicado alemão anuncia que as todo improcedentes, visto que·

fôrcas nazistas se retiraram de os recursos para obter os me ..

Antuérpia para o Canal Albert, lhoramentos exigidos foram
mas que ainda se luta na cida- conseguidos dentro das pró.,.
de de Antuérpia. Essa afirma- pl'ias oficinas da Companhia,
ção é, de certo modo, corrobo- demons�rando assim que,a·em·
rada pelo Q. G. Aliado. presa vmha mantendo mani-

.;. festa má vontade em cumprIrDelegacao o contrato, mesmo com sacrifi-
finlandesa c�o dos inter,esses da Popula-

'

Helsinki, 1 (U. P.) - Foi çao. A constatação coloca a

O'ficialmente anunciado que o empresa em situaç'1o de anti
mm�eclulll Mannerheim 111<0- patia gel'al.
meou uma delegação de paz, -------------

Suspenso O rac,·onamenlo' encarregada de ir a MoscO'u Confiscaram

,

. •
para negociar com o govêrno e relaxaram
russo. Fazem parte d.essa de· Estocolmo, 6 (D. P.) - Os

SilO LUIZ, 8 (A. N.) - O govêrno do Estad.o resÜ'lveu sus- legação o chefe do Estado alemães confiscaram ontem '7
pender, em caráter p,rovisório, a cOIltar ele 10 elo corrente o uso MaiO'r, general Heinrichs bem navios finlandeses que esta,.
cios cartõ€s para. aquisição de oarne verde, em virtude de achar- C01110 o chefe da Secção de Re- va� em Copenhague, mas de,.
�e )).ormaljzado o sex'viço de abastecitMnto dêsse produto. Ilac;ões Exteriores; pOIS relaxara.!ll fJ. ord�m.

";;..

U MAIS ANTIGO DLlRIO DE SANTA CATARIN.l

ALTINO FLORESProprietário e Diretor.,ereDte

Ano. XXX I Florianópolls- Sexte-Ieira. 8 de Setembro de 194,4
" I H. 9201

.J.
\
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Uri líssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo • Petrópolis.,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona", toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.COO cruzeiros. além de 5.500 outros prêmios menores.

2U env ólu cros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM cu 20 tarnpinhas do mesmo

SAPONAC�O .(em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

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

Os -ccupons», paro serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de, novembro, encontram-se com o sr >

Vil-gílio .Ios
é Garcia

Rua Tiraàentes, 35

\gências e Repre.entações em ·GeraJ
Matriz: Florianópolis
Rua Joã;' Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Ferxoto , s/n (Edit.
Jróprio). Telegramas: "PRIMUS"

I \gentes nos principais rnunfcip ioe
do Estado

I

-

·DE PESSOAS TÊM

A Alemanha prepara a 3a. guerra mundial
_Nova .Iorque, agosto (Curt guerra. Mas o expurgo do �s- subterrâneas, chegadas a

êste1tido, papem desaparecer de vis- zísta, pOIS. suas car�s sao mm,

Ríess, da I. A., por especial tado Maior e a determinação país, deixam pouca margem de ta repentinamente. Para sal- to c�mhecldas:. Os lideres s.ub
acôrdo com o New York Times) com que lutam os nazistas são dúvida quanto ao projeto dos val� alguma coisa, os nazistas terrãneos serao por c�rto. ll.?
-- Qualqúer que seja a hístó- provavelmente inspirados mais nazistas no sentido de uma terao muito que sacrificar. Te- mens quase desconhecidos (0-
ria secreta do atentado contra pela sua ansiedade ante o des- "super-quinta-coluna" que êles ião que sacrificar tanto que cs ra da Alemanha,

r •

a vida de Adolf Hitler, uma tino do partido do que pela pretendem fazer funcionar administradores e ocupantes Segundo recentes notícias, a

coisa é certa: Heinrich Hímm- sua esperança de conseguir subterrãneamente na Alema- do país provavelmente pensa- preparação p.ara a .ilegalidade
ler, ministro plenipotenciário uma paz aceitável. Estão ten- nha depois que foram militar- rão que nenhum vestígio res- vem sendo feita no Inter! I)' da
e o homem mais poderoso den- tando ganhar tempo ·para com- mente derrotados. tou dêles. Alemanha há mais de um ano,
tro do- III Reich, surgiu em pletar seus "planos de após- Agir na ilegalidade é coisa Enquanto que o Fuehrer p1'e- desde que os naZlSCéJ:S se �on-
cena como o verdadeiro ditador guerra" visando a sobrevivên- difícil, especialmente para uma cisará ser sacrificado - Hitler venceram de que l1C.'.") porliam
da Alemanha. Essa concentra- cia do nazismo. máquina gigantesca como a deve ter a morte de um '18··\)j, mais vencer a gU2lT'1. () 110-

ção de todos os poderes nas Um cuidadoso estudo dos úl- que os nazistas construíram. para alimentar futuras 1cI1d3;s mem encarregado desses pre
mãos de um homem pode aju- timos acontecimentos e das in- Nem essa máquina, nem os mi- - outros proeminentes �lüeres parativos, ao que se diz, é Hein
dar os nazistas a prolongar a formações de fontes neutras e lhões de membros, nem o par- nazistas poderão salvar suas rich Himmler. Trai.a-se de um
--- - vidas. E' provavel que estejam i homem ideal para R. tarera,

II. Gr.and. e· C-oncurso- SapONa'CE'O RftOIUM
���n��sc�����I�ã�·ê�e��l���.ji_��I��;sh�:���:u� ��11��7�lcr�'��
i Espanha, ou submarinos que organizador. O departamento
os levarão ao Japão ou á Ar- de inteligência da Gestapo. que .

<?;entina. Mas mesmo salvando funciona há muitos ano". é o

"1·8. de Produtos OUIPml·cos FaPbrt·ca Delem mas vidas, não poderiam tra-vquàdro ideal para um movi-

U balhar no "underground" 11a- menta subterrâneo.:

caso da

VENDE-SE

tvlArtt.:A REGiSTRA DA

USADO COM BOM RE·

SULTADO o POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

B-
..

I t Vende-se
lele e a uma. Pre

ç"O de ocasião. Tratar no

rua Rio Grande do Sul, 10. IV - 2

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

Florianópolis
Teletone 1448

SANTA CATARINA

o Ftgsdo. o BJiçt" (I ('oração
PU:.J1õe" ri Péle. Produz ni'lr�'1i\ de
nos 0880f", Reumatismo, Ct-gueira,
balo, Auernia, e Abortos

.

lnflfpn�ivo ao organismo. J\gradável .
('orno lieôr,·

O ELIXIR 914 está e provndo pelo D. N. S. P.
como �uxiliftr DO trutam-nto t1n S:fili� e Ht'll.
mutismo tili Olf'>:LDA or ígem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914", dada a sua

base. é ótimo auxiliar do Ira
lamenta da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é ii única ncssívet,

(a) Dr. Benedito Talôsa.

o E.;tÔID8go, os

0Hbeça, Dó r e s
Q u eda fi li C ao.

Exames Ancítomo'patológicos.
Diagr,óstico precoce da gravidez.
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.

• Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
Ancílises de urina.

MACHADO & elA.

Tem ane�o pequeno
. ARMAZEM

de sêcos e molhados
(gêneros de consumo fam.ilial')
Rua Saldanha Marinho,
esquina. Vi�or Meireles.

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

do Fábrica!

Sapataria Barreiros
hua Cons. Mafra, 41

'

F·ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Boje • llIWUlhi .erA • na Prefel1a. I

-.- "."'08,'" • _tran.celrll8 - Bom_pau.. - rertw.mar1a8
&.rtllto. ele borraeba.

Terreno

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vender os seus
famosos FRIOS, em geral, a

qualquer h.oro do dia ..

Bebidas nd�ionai9 variadas
das melhores marcas

'

TOSSE Conservas e doces
Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der.
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

_. __._----------

________________ Vende-se um a par ê-

Os progressos lho para
ondulação permanente e um

de Goiânia e stabi.liz.a dor de 1 KW, com
Rio, 6 (A. N.) - Notícias pouco -uso e em perfeito estado.

procedentes ele Goiania adían- Tratar na Pr�ça- 15, n. 10.
tam que se vai inicial' o plano V 17
de construções monumentais ii-- iiiiiiiiUiiíi_;;.•_iiiiiii �
que darão àquela capital, que
é a mais jovem do Brasil, a fi
sionomia duma moderna 1110-1trópole. Entre as grandes cons

truções que se erguerão alí,
f'iguram o palácio da mun i ci
palidade e o matadouro ur-ní
clpal. Êsse pla 11 o prevê elespe·
sas que importarão em :30 mi
lhões de cruzeiros. Por sua

V(\Z, o Banco do Brasil come

çará breve a construção de Sl1�

séde própria em Goiânia, a

qual será um belo edifício do
grandes dimensões e linhas
admiráveis.

•r

ovess
Comprar, vender ou alugar.

só no

I A SERVIDORA I

I a màior organização no

gênero nesta capital I
Rua João Pinto, 4.

Fone 775_
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IA. OA.8$'-IA X/)IA. VIOA
Em editorial, o "Correio do senão de semana para semana. rarn a eclosão dos fatos mais vida já se tornou demasiado

Povo", de Pomo Alegre, diz Daí a surpresa, a inquietação graves? cara em nosso país. Onde os

que preocupa sériamente as e a revolta, que passaram a Sem aprofundar a indaga- responsaveis e quais as cau

várias classes sociais o sentido constituir atitude quase in- ção, é róra de dúvida que asas? Incumbe aos dirigentes
ascensional que, via de regra, cessante, tais as proporções
têm acusado os preços das uti- do mal-estar que se generaliza.
lidades, que integram o padrão Não se verificam, contudo, Oda subsistência. tais fatos sem que houvesse

Se a habitação se conservou acudido ao govêrno esposar as
a um nível suportável, graças providências, tendentes a mi
à legislação que, desde cedo, nnrar seus efeitos, ou conjurá
adotou o govêrno da Repúbli- los de todo, mediante a poli
ca, conquanto seja angustiosa t tca d'e prevenção e de repres
a escassez das casas de alu- são aos abusos.
guel, é positivo que o vestuá- Será mister recordar os ór-
'1'io e a alimentação deixam gãos que, para tanto, vieram a

ainda em pleno clesassossêgo ser cria,dos ? Estão aí em ple
as famílias mais modestas. 11 a ação, ao que se depreende
Ora, são frequentes os exem- elo noticiário cotidiano da ím

plos Ide ma ioraçâo nas cota- prensa, ele ontle ser escusado
ções que assinalam os artigos apontá-los.
de consumo necessário. Cada Mas, surgem e multiplicam
vez decresce a quantidade de se as interrogações acerca da
mercador-ias que se adquire eficiên cí a dêsses organismos
com igual soma de numerário.

I
no combate à carestia da vida.

Sucedo isso, já, não de ano pa- Atingiram êles realmente seus

ra ano, ou de mês para mês, objetivos, ou apenas retarda-
�",...........-w-.-_-."""W_""'''''''-'-''---''-----_·_'''-...· __."..-_-....._-.-_...-.__..-..-.............

As anedotas e piadas aparen· Camisas, Gravatas, Piiames
temente Ingênuo'S são grandes Meiasdas melhores, pelos me·

armos de desagregaçio mane· nores preços sÓ na CASA MIS
lOv-5 jados pela "qulnta-eolvna". CILANEA - Rua Trajano. 12

ESTADO
Diário Vespertino

o

Anúncios mediante contráto.

Ecos e Notícias
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T(�J. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na

o Curso Normal do Instituto
de Educação "Maria Auxiliado
ra", da cidade do Rio do Sul,

I foi equiparado aos congêneres
Ioficiais.

I O Clube "29 :i�e Junho", do

ITubarão, inaugurará, no próxi
mo dia 9, a sua nova séde.

Capital:
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

An«

Semestre
Trimestre
l\lês
Número avulso

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25,00

Ano

Semestre Divulga "O Albor" da Lagu-
na, baseado em corresponden-

II
cia procedente de Blumenàu,
que, segundo se propala, a

ponte que atravessa o rio Ita-

Os or igi nais, mesmo não publí- I jaí vai ser adaptada para dar

('a.los. não serão devolvidos. I passagem a pedestres. E se is-
so acontecer, comenta a citada

A direção não se responsabiliza correspondência, "muita gente
pel os conceitos emitidos nos vai residir e, também, construir

artigos assinados casas na parte fronteira ú cí-
______________ idade".

'."l;.�#�*, I

Trimcstr-e

Os gasogênios Prosseguem, ativamente, as

obras levadas a efeito na bar
ranca do Rio Tubarão, onde se

levantará uma muralha.Rio, 5 (D. P.) - O superin
tendente da Comissão Nacional
de gasogênio, falando a um

*'

vespertíno local, adiantou que Diz o "Correio do Povo". de
jiresentemente no Brasil tra- Jaraguá do Sul, que foi perrní
fegam pouco mais de 20 mil tido, alí, o trânsito das motoci
carros movidos com gás po-,

eretas aos domingos e feriados.
bre e que só nesta capital o de acôrdo com recente delibera
número dêsses veículos sobe a ção do CNP, aprovada pelo
seis mil, sendo que já se es-' Preso da República.
peciallzaram como gasogenis-I :I,:

tas. três mil. n�otorista� nes.t� I O presidente da República�al�I�.al. Refen��-se ainda .a assinou decretos criando a sé
"UCCla, ond.e existem l?O. mil rie funcional de correntista nas
�alTos movidos a g.asogemo, e. tabelas de mensalista da Caixa

,

a Franç_a, onde eXistem cerca de Amortização e de cada uma

de.60 mil. Acrescentou qu� �e-, das Delegacias Fiscais nos Es
]lOIS da gu�rra os g�so?elllos tados.
clesaparecerao das capItais, on-I' *

de deixarão _de ser úteis _e irã:o Processa-se neste momento
l�ara os 8ertoe:s, onde terao.utl- um movimento interno, na

ll�arle excepclOllal. TermlU?U Academia Brasileira de Letras,
�f1l'�nando �lle .

a navegaça.o para
.

que a vaga do escl'itcr
flm�lal no 11l,tenor .

do BrasIl (gaúcho Alcides Maya seja prelllmlo lucrara com IstO. enchida pelo escritor paulista
____________ Monteiro Lobato. Ao que sabe-

mos, partiu da própria Acade-

NOVOS mia a idéia de chamar ao seu

e 'convívio o autor de "DrupÊ's",

USADOS cujo jub�leu literário foi come
morado este ano. Um dos ehe

COMPRA e fes do movimento é o móprio
VENDE presidente da AcademLia

-

sr.

Múcio Leão.

LIVROS :

@�.�I_r .. :3" ..

I
. i

0.).- /;;�I
DUA DEO�ORO,331flOllllll1DPOLIS

•

Idir.-ma8 por·
tuguêfil. espa·
nhol, francês.
inglês, etc. A/I:'Io-es Ve�dem.se .

cinco
" açoes, de mI] cru

zeircs cada uma, da Cia. Na·
cional de Alcalis; e outras cin

co, de 200 cruzeiros cada uma.

da Cia. de Cimento Portland
do Paraná. Tratar com o sr.

Patrício Borba.

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

vil. militar e naval. Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
Ql.llturn., Veterinária. Contabilidade

Piçionciricll, .tc, etc,

dos órgãos criados e ainda
mantidos o dever de esclarecer
as razões e tranquilizar a po
pulação, se tanto tôr possível.

diadosanto
SANGTJEN()I__

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
. Sódio, etc.

Natividade de Maria
Virgem

Nasceu neste dia a mais hela
flor de Israel. a nova Eva, a ver'

dadeira Mãe dos Homens. Nasceu
perfeita e com o coração abrasado
do mais puro e sublime amor;
nasceu iamculada e rica de dons
celestiais, que a Era cabia a hon
ra de trazer no seio a pr6pria Di
vindade. o Messias prometido, o

Salvador do mundo. Era a e§pe
rança que. de novo, brotava no

coração dos retos, que por Ela an

siavam para dar entrada nos Ta- Ibernáculos Eternos. Maria foi Q

luz maravilhosa que veio iluminar
as trevas do mundo. para arron·

,cor os povos da idolatria e c on

du âl-Ios nos afagos de divina au

rora para o Filho nascido do seu
Seio Virginal. E êste seu Filho der'
ramou sôbre a terra as riquezas ----------------------------�

---------------------------------da graça divina e os fulgores da
O drama da

l�y::·i·d··.·a···s
..

···O··c-·i·a··1··1.
civilização cristã que tudo trans-
formou. Maria nasceu para Mãe, laranJ-a •••Rainha e S'.lnhora de todos os ho- .

t'mens, quer santos, quer pecadores Rio, 6 (A. N.) - O ln erven-

Ela é o consôlo, o alívio e o ra- tal' fluminense Amaral Peixe-
fúgio da humanidade. to, segundo declarações que .,. .

fez na cidade fluminense de ANIVERSARIOS

Magé, vai adotar medidas pa- Transcorre hoje o aniversário do
ra salvar a laranja do Estado nosso prezado ccnfrade sr' Ati Co.
do Rio de Janeiro, cujo drama bral, tesoureiro da ACI.

decorre da falta de mercados
no exterior. Segundo afirmou

P
-

-.- 10 interventor,
o govêrno flumí-

enlel IDa nense adquirirá tôda parte da
Rio, 6 (A. N.) -- Na última jsafra ql},e não f�r vendida den

sexta-feira, chegou ao Brasil, tro e fora do pais.

Os Pálidos, Depauperedos.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Crtam,
Crranças Raquttlcas rece
berão ti. toníücação geral

do orgautsmo com o

Pensa-O Vende-se uma,

familiar, afre
guesado, sito no rua Deo
doro, 23. Tratar na mesma.

S v, ·2 Comemora hoje o seu natalício
a srita. Mirza Simone Gheur-

Hoje faz an0l! o ar.

dr. Cebo SaIu.
engenheiro

Mais um ano completa hoje o

menino Mário·César, filho do ar.

Manoel doa Anjos.
1.01' via aérea, mais uma remes-

Osa de penicilina procedente dos
Estados Unidos. Já hoje tôda
a encomenda se esgotou. Es
pera-se que até o fim da sema

na chegue novo avião trazen
do mais do precioso produto.
A última remessa fôra de 200
arnpôlas de cem mil unidades.

PRECEITO DO DIA
A sifilis é doença grave mas pee

feitamente curável. Quanto mais
cedo se iniciar o tratamento afiti
sifilítico, mais certa será a cura,

SN'SS,

o menino Otomar
foz anos hoje;

Rabllftações:
Estão se habilitando para casar:

A sifilis é uma das principais o sr. Henrique Jorge com a srita.
causal! de nascerem tantas crian; Margarida Tobias; o sr. Natário
ças mortas ou antes do tempo. So Iosê Costa com a Brita, Maria SU·
o tratamento anti·sifilítico. feito

ve : o sr; Izidro Bento da Silveira
desde o comêço da gravidêz, ou "corn a srita. Maria Martins; o Br.
melhor ainda. antes, poderá evitar João Augusto de Melo,com Q st''Íta.
tais acidentes, SNES. Rosalina da Costa Renzetti; o sr.

Zeferino dos Santos com a Brito.
Sinézia Marques.

Ministério da Guerra
5a R. M. e 53 D. 1.. ·15a (. R.

EDITAL Destruindo
De ordem do Sr Major Chefe da combustíveis160 C. R, são convidados a com I Os tecidos da Loja das ca-

parecerem nesta Repartição. com Londres, 6 (SIH) - ,nfor- semíras distinguem-se pela orí-
a máxima urgência, os civíl Júlio ;?a:n de �,ondres que apa�elhos ginal padronagem e pelos preDoin Vieira, Arí Schroeder Carnei

.

Mítchell , holandeses, ]�nta- cos excepcionais. Visite-a semro da Cunha e Clemente Cunha, t t O aparelhos o

todos habilitados em concurso po- m�r: e. com ou r s
. compromisso, na rua Cons.

ra o cargo de auxiliar de escrit6- bnt��ICOS, bo�bardearam ? .Maíra 8-A.
rio desta Repartição, afim de tra- deposito alemao de combustí- '

_

tarem de seus interesses. vel, situado em Arques la. Ba-
Florian6polis. 5 de setembro de taille ao sul de Dieppe provo-1944

•

I"
A .' •

.

HERCILIO SILVA cando enormes mcend�os e re-

Z' Ten. Chefe da Z· Sec. gressando sem uma so perda.
-----------------.----------------------------�----------

o

EU�:;: �: :: ���::� e I com::�c·a !s:�:� �aar:�tes e

participam a seus parentes e

I
amigas que seu filho

pessoas de suas relações o VALDEMAR MATOS
contrato de casamento de sua contratou casamento com a

filha MARIA ALBA com o III Senhorita MARIA ALBA
Sr. VALDEMAR MATOS. DE MORAES.

I-;';ARIA ��!f..;Q!ALõEMAR II São Iosé. Z6-8·44

Precisa-se de um composJtor
para trabalhos comerciais.

A «quebra) .ra
fraudulenta

Rio, 6 (A. N.) -- A Comissão
Executiva do Serviço de Abas
tecimento resolveu que os fa
bricantes de sabão serão obri-

FARMACIA ESPERANÇA gados a carimbar o produto
A SUA FARMACIA

descriminando no carimbQ o

pêso das barras. A ausência
laa Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642 dessa determinação implicará

Eatrera a domicili. em sanção penal, pois destina-
-------------------------- . se ela a facilitar a fiscalizacão

do pêso cuja "quebra" se veIi�
fica na proporção de 20% com
a secagem. Acontecia, porém,
que a "quebra". às vezes che
gava a 50%, o que representa
fraude contra o consumidor.

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

Sapatos para Senhoras
os preços vantajosos!
modernos modelos!
vaI a !ém de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Conso.Mafra. 41

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

Aproveitem
Os mais
Tudo não

CASA PEQUENA
Necessita-se de. uma, po

rém, confortável, com quin
tal regular, para casal sem
filhos, Dá'se fiadoro-.Carta.,
para esta redação, o. W.
N. C. a Y.'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA
mudou-se para

(AO LADO

A

MISCELANEA
rua Conselheiro - Mafra, 9
C A 5 A I/OSCAR LIMA··)

A
a

DA

QUANDO A FELICIDADE DIZ .0. K•••• NO CINEMA!

• Nos momentos culminantes de felici
dade, todos Afirmam: Eeeêh Salus!!!
Porque o sabonete Salus é o mais seguro
protetor da saúde e da higiene do corpo.
Combate a axilose. Neutraliza os efeitos
da fermentacão do suor. Seja também um

vencedor, usando Salus no banheiro. E
diga cc'. todo mundo Eeeêh SALUS!

�

* DESODORANTE

* ECONÔMICO
* HIGIENIZANTE

=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiii••�-··------------------·----

LA B E5 I Curso I!.�rnculâr
Dactilografia e TaqlJigrafia

PROFA. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA continua o

lecionar. diàriamente, atendendo dos B às 12 e dos
14 às J8 horas, em 'sua residência,

rua Saldanha Marinho. 26 A .

Relojoaria
de ALfREDO LABES

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

nem c nem .

44 - Rua Felipe Schmidt - 44
(ao lado da Auto-Viação Catarinense) l Dr. Laudelino Solou Gallotli I

I ADVOGADO I

. Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala 1. r
------..------�---------
oois fazendeiros Ibritânicos

I
19Q�
ptopu4

ENfERMEIRA
Rio, 6 (A. N.) - Depois de

terem permanecido vários dias
nesta capital, prosseguiram
viagem, via aérea, para Lon
dres os fazendeiros britânicos
John Harold Everall e 'Wil
liam Duglas Brown, os quais,
ospecialmente convidados pela
Sociedade Rural Argentina,'
toram a Buenos Aires afim de

I servirem como juizes da 58
exposição de gado de. Palermo,
alí classificando os melhores
exemplares de gado Hereford
e Shorhon, respectivamente.

�" '

No fim de um ano, quan
to somarão êsses dias de do-.

res, roubados aos afazeres ti
ás alegrias da vida 1

Afaste de si os .p.1decj
mentos periódi<os. A SAUOE
DA MULHER - regulador, tÔo

nko, antl-dolorosc - é o reme

dia que lhe restituira á tran·

quilidade. Êle tem no nome

o resu!!!� de �as virtudes;

CUMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAçÃO

Amortizacão �e Agosto
No scrteío realizado em 31 d·
Agosto de 1944 {oram liortf'I1

das as seguintes comnlnaçõi

J
L
E
K

B Q
U G
U V
G N

L
N
p
K
H
A
p
X

I
I
L
V

Os portadnre s de títulos em

rígôr contemplados são ('on-'
vidados a receber o reemo Ibólso garautído, na séde da

Companhia,
nu com os Agentes Gers!s:
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Não interrompam o paga

monto regular das mensalida
des dos seus títulos.

Em ('8S0 de interrupção, re
habilitem Imediatamente Oi'
seus títulos, E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar a

perea do direito sôbre o 80r-
�ejo e salvar as suas

economias.

t.

�.__a-.-. '_-_-.·.__-."__"·.·.__�

Imóveis n�e��� 3JaC:�::
Cooperatl·vas r una, sendo \ �

ma construída há 4 meses, u
Natal, 6 (A. N.) - Existem

ma alugada por 100 cruzeiros,atualmen te em funcionamento
no Estado do Rio Grande do

e uma em acabamen to, Preço
. . Cr$ 45.000,00. A. L, ALVES,Norte 51 cooperativas, reuniu-

- .

.,
.

1
rua Deodoro, 35 .

ao quatorze mI. asso�Iac os e
Vendo. na Prainha, 1 casas

realizan?O _l110VIment,0 .el(-' cerca de madeira, alugadas. r enden
de 30 mílhões de ?l'l;z.eII'Os. Em do 280,00 por mês. Preço Cr$1938 quamdo teve nuoio a gran- 14.000,00 A. L. Alves Deodoro
ele. campanha de propaganda 35.
do cooperatrvísmo, havia no

Rio Grande do Norte apenas
10 cooperativas com uníca- Linhos, tropicais e casemí
mente 3.500 associados e mo- ras de todos os desenhos e pre
vímento inferior a 5 milhões

I ços,
só na Loja das Casemíras

de cruzeiros. _. Rua Cons. Mafra, 8-A .

..

A aproxima<ão do perío·
do mensal é, para as senho
.faS que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.

.A Simples lembran�a dos so

·frimentos que se avizinham
. perturba·lhes a tranquilida·
te e as põe em sobressalt<��

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

ouro ou Pa íacr il , conserto

dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serra tine
Rua Duarte Schu tel, 9.

0:,

.�

Á SArnE DA MULHER
-

."I�

.'"

v-4

Exijam O Sabão

"VIRGEM ESPE(IALIDADE�I
,

Cl v . \VETZEL INDus'rltIAL-.JOINVILLE (Merce reg ist,

recomrneuda-ge
.

para roapa fina .. € roupa cornmurn.
S��Ã���RCt�
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"
O brigadeiro (

Eduardo Gomes
. Rio, 6 (A. N.) - A propósi
to de sua promoção a major
brigadeiro do Ar, o brigadeiro
Eduardo Gomes vem sendo al
vo das mais expressivas

.

ho
menagens, não só por parte de
seus camaradas da Aeronáuti
ca, como de todos aqueles que
sabem compreender a justiça
que representa sua promoção
ao mais alto posto da Arma a

que serve. Sóbre essa promo
cão um matutino local escre

ve "O brigadeiro Eduardo Go
mes foi promovido, por ato re

r-ente, a major brigadeiro do
Ar. Atinge assim o ilustre ofi
cial ela Aeronáutica o mais al
to posto da sua carreira, como
reconhecimento dos seus mé
ritos técnicos e da dedicação à
Arma de sua escolha. São mui
tos os seus serviços ao país.
aumcntndos no presente mo

manto. [.oís desde a declara

f;ão da beligerância, tem esta
do na primeira linha dos que
defendem no céu do país a se

gurança das nossas costas ma

rítimas. Como tenente, Eduar
do Gomes participou do movi
mento de 1922, ao lado de

Si-Iqueira Campos e outros. f'lgu
rarido com êle entre os bravos
q uo fizeram a sortida do forte
de Copacabana no dia 5 de ju
lho daquele ano. Corn .a vitó
ria da revolução de 1930, teve
várias posições destacadas nas

ríletras que nunca abandonou,
e antes da presente guerra de
dicou-se com brilho à criação
das linhas elo Correio Aéreo
'\1ilitar" .

, Como foi
afundado o

poderoso
"Scharnhorst"End. teleer, «Bandiraj» -- Rua Trajano, 23 -- Fforianópo'lis

A serviço da indústria e do con1ércio do Brasil .

Como a Marinha Real Inglêsa
atraiu o poderoso couraçado
nazista para uma armadilha
eficaz. No novo número de Se
leções. E, mais:
Cuidando do coração você
viverá mais: Uma fórmula
simples para que todos possam
atingir uma velhice sadia. Pago 6.
A mais audaciosa das rêdes
de espionagem da história:
desmascarando uma imensa
firma americana controlada
pelos nazistas. Pago 84..
O médico que reduziu pela
metade a morte Das maternída
des: "Não deveria haver morte
no parto", diz um ·eminente
cientista. Pago 43.

Não deixe de ler êstes e

outros 22 notáveis artigos no
número de

'

SELEÇÕES de AGÔSTO
Condensado para poupa)' tempo!

Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTÃDO DE SÃO PAULO ••• Capital --- fiua 15 de Novembro, 239.
Agf:.ncias Urbanas: Santo Atuaro, Santo André. Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca ,

Ln ter io r : Our inh cs.
Em instalação: - A;;ê reias Urb8IH:;: I"iranga.Penha e Interior: Santos

ESTADO DE M!N/.\S: Belo Horizonte e Varginha.
Ag ên ci a s: Ol i v e ir a , Cae t é, Elói Me n d es Andr êl ând ia, Cai mo do Rio Claro,
Divinópolis, Sant o Antônio do Arn p aro . Lavras e Juiz de Fóra:

Em instalação: Governador Valadares.

Interior:

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
I Agência Urbana n. 1 (Salvador)

Interior. Ll h e os, Itabun a e Jequié.

ESTADO DO RlO DE JANEIRO:
Resende e Vassouras.Barra do Pi, ai. Barra Mansa,Em instalação: Volta Redcnda,

Acaba de sair
Custo, Cr.$3,OOEHADO DO ESPíRITO SANTO:

Sucursal de Vitória, Itapemirim e Colatina.Em instalação: Agências de
,;. 'iepresentante Geral no Bra.i/:
" FERNANDO CHfNAGUA

hua do Rosário. 55-A - 2.0 andar·- Rio
ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:

Sucursal de Porto Alegre.Em instalação:

Abona as melhores texss para Depósitos, Descontos, Cobranças e Passes.
Corresp:mdentes em tôdas as praças do País. GELADEIRA

Vende-se uma, medindo
lrnSO por lrn20. Ver e tratar
no "Bar S_ Pedro". 15. v-HGrêcíadaretirada alemãA

Londres, 6 (De John Parris, pelo rádio ás tropas alemãs que
da United Press) - Os alemães se encontram nos Balcãs, um

começaram a retirar suas for- oficial britânico declarou: "C

ças dó sul da Grécia e das ilhas destino das guarnições gerrnã
do Egeu, afim de poderem rea- nicas nas ilhas do mar Egêu,
Ilzar a defesa desesperada da Grécia, Jugoslávia e All.ãnía
maior parte de sua rota de es- está selado. Qualquer resistên

cape nos Balcãs, As guarn.cões cía somente poderá acarretar

-1 nazistas em sua maior parte na ruma carnificina inútil e a repe
Grécia, em Creta, e demais. tição das catástrofes sofridas
ilhas foram reduzidas ao mí-jpelas tropas alemãs em sta-Inimo, para concentrar eseas- Iingrado, Túnis e no bolsão de
sas forcas alemãs disponíveis, Falaise. Hitler jamais pensou
afim de sustentar a chamada em poupar os seus soldados O

"espinha dorsal da defesa r al- resultado é que vossa pátria se

cânica", que é a via-férrea de encontra hoje sem Iôrças que
Dobleví, passando por S3,�Jnica ncssam defendê-la."
e Skoplje, até Belgrado. Se esta --------""""..---..�

for cortada pelos russos e
.

os Ipartidários do marechal 'I'ito: JtLV ilHOna Iugoslávia, varias dtvisôes ]] fi li.
almeãs ficariam isoladas do

II
CIRURGIÃO-DENTISTA

Reich. ,! Rua Vitor Meireles, 18

Cairo, 6 (U. P.) - Falando :_' ..... _

CréditoMútuo Predial
Propretártos - J. Moreira & Cia.

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

_ ....1...,' ""--&iJE-_.m.,pw__ PRÉMIO MAIOR CR $ 6.2.50,00
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTAl.14 oJA BOTICABAL. EST. S.PAVL.O

Muitos bonificações e médico' graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00.

RAMOS
..................................................

Missa de 6- mês
·f��·..-..-_

.........-...............- _....._-_·.·,.,....-.._.........·_-_........·_...._-__oA

� COMPANmA "ALIANÇA DA· BAtA"

!
Fundaqa em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capttaj • eeservas .........................•.••.•.• Cr' '11.eH,1",ao
CUra do balanço de 11101

Responsabütdaües ,... .... ..•. .... . .•..•.•...•. _ CrI '.1I99.477.IIOQ.�"
Recetta .... ...• .........••......•..••.•.••• Cr$ 70.681.0l8,2io
Atlvo ..,. . ••..•...•.... ._,. _ CrI 106.061,917,:20
Sinlstros pagos oos nrumos 10 ano. . .....•.... , . .. Cl"I 64.986,957,20
Responsabtlídades .... .... .... .., .....•... _ •.... CrI 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédIos e terrenos) ..... ,............ CrI 23.742.6117.«

DIRETORES: - Dr. Pamrtto d·UItra Freire tile CArTalho. Dr. F;rancaco

de Sa e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o terrrtõrto naetonaí. - Sucur..1 DO

Ur-uguát. Reguladores de avarIas nas principais cIdades da Am6rIC4. Iiluro�
e Á!rlca.

AGENTJi] EM FIJORIANóPOLIS
C AMP O R I.. O U O & c I A. - Rua Felipe SchmJdt, III. S'
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "AJ,lANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO no SUL

Ite. Francisco Barnabé de Brito

Beatriz de So'uza Brito con

vida os parentes e amigos do,
seu saudoso marido, para
assistirem à missa, que mano

da rezar, na Capela do Gi
riéeio Ce taririen se, dia 12 do
corren te (terça feira) às 7.30
horas, em intenção à sua

alma.

Antecipadamente agradece
aos que comparecerem a ês
se áto religioso.

-
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}Auitos preços foram veãuziãos
FORTALEZA, (VIA AÉREA) _ .• A COMISSÃO MUNICIPAL DE PREÇOS�, ONTEM REUNIDA, CONSERVOU O PREÇO DE
VENDA DE ALGUNS ARTIGOS� REDUZINDO, ENTRETANTO, O PREÇO DE UM GRANDE NúMERO DE GÊNEROS· DE

PRIMEIRA NECESSIDADE .

_ ......__._22S!:s.. ._� �_5 . * .________ __

Grande contrabando de pneus

A Guarda Territorial do Território Federal do Iguaçú
é constituída de elementos da nossa incançavel e patrió
tíca Fôrça Policial, tendo sido postos à disposição do ma

jor Garcês do Nascimento, primeiro governador daquele
território, pelo sr. interventor federal dr. Nerêu Ramos.

Em Xapecó, nesse Território, exerce o cargo de dele
gado regional o S1". tenente Silvio Van Erven Júnior, que,
pela sua dedicação e valor pessoal. se tem mostrado à
altura da espinhosa missão que lhe foi confiada.

É sabido que, ultimamente tem-se verificado o con

trabando da pneumáticos entre as fronteiras do Brasil e

Argentina, sendo aquele artigo vendido a preço elevadís
simo no vizinho país. A propósito, "O Estado" já tem pu
blicado diversos telegramas.

Há pouco, a autoridade policial de Xapecó, _
em ar

riscada, mas, feliz diligência, a-preendeu 180 pneus, que se

destinavam clandestinamente à República Argentina e

eram couduztdos num grande caminhão sem placa. Era
uma "moamba" grossa; pois, segundo dizem, na Argen
tina se paga de 6 mil a 10 mil cruzeiros por cada pneu!

Dias atrás, a mesma autoridade apreendera 276 quilos
de pedras semi-preciosas, que se achavam em mãos de
portadores não licenciados.

A vigilância exercida pelo tenente-delegado de Xape
có merece, portanto, todos os elogios.

PlllDL111
11111[011

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
TOtm::O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

:i mu. DOENÇA
1IVl'l'O l'ERIGOSA
PAU � :rWLU A Industria ,dost: PÁ� ....ÇA enterros
� -to.� Porto Alegre, 8 (E.) - Tendo

IllfJltllll:IIIijl1llffij �:��b���e�1���2��tl�����ru�
Se V. S. precisar de linhos ODE�N -: às 19.30 horas: ."Pe

I
_ 'c-----=....

enterro preço extorsivo, a ro-
.

-

'queno errp • que um dos rrrerrores
S t t I

lícia desta capital, por inter-
casemIras � outros �ecidos."_ !a- 10 filme,,, do

..

ano; "Cine Jor�al e e one adas médio da Secção de Ordem
ça uma vislta à LoIa das case-/ Brasileiro e A Voz do Mundo. de pirarucu Econômica, vai estudar quan-

Gr.nd. "'o'nico miras, na rua Cons. Mafra, I�PERIAL -- �8 19.30 horas: Manaus 8 (A N) - Proce- to g'asta de materl'al um fune-
" 8-A «Dracula e os AnJOS». com Bella '.: ..:

_ _

. Lugosi; "Aventura no Sahara". com dente do no Solllnoes e para a ral 'e a respectiva despesa, para

I
Paulo Kelly; "Combate à erosão" praça desta cidade chegaram exercer seria fiscalização con-

Concurso para o Banco do. Brasil 8. A.
(nacional). j��� ::�'�. mil quilos de pira- ��st�fa.exploradores desta in-

I Curs.o organizado pejos 8rs. Euclides Fernandes, Distâncias =-------------..--...------�
Osmar Cunha e Ruy Marques, funcionários do Banco de De I-m J COSTA MrELI
do Brasil S. A., para preparar candidatos li escritu· r I LMANNrários contratados do referido Banco.

.

Nova Iorque, 8 (U. P.) •

As inscrições no Curso encerrar se-ão no dia 9 de São as seguintes as distancias (Engenheiro Civi1)
setembro próximo. que medeiam entre as varias

E ·tÓ· TCom exceção de Dactilografia, lecionam-se todas frentes e Berlim: Do norte da Sef) rio écnico de Construção
as matéria.s: Português. Francês, Inglês, Aritmética I França, 410 milhas (de ponto I

PrO)·�t0S, Orçam_ento�, Adml·'nh-traça-o
e Contabilidade Bancá.ria.': ao léste de Verdun). Do sUl da

IIDADE EXIGIDA PARA O CONCURSO:.:::J8anos Franç�, 590 mi1has'AD�.Itália,
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

completos a 29 incompletos. ' 570 mllhas. Da Poloma, 328 'LÕRIANÓPOLIS
. milhas, ... -__1

Florianó�olis .
8 de Setembro de 1944

Uma festa de sons

'Crise de cimento
Belo Horizonte, (Via aérea)

"atrU 110 canal da - Construtores e engenheiros
U

_

desta capital realizaram nova

Avenida HerClrll·o Luz'reunião para tratar da impor-
,. .

tante crise de cimento, a qual
Ante-�nt�m. a rioí te , depoul de vem prejudicando de maneira

ter aSsIstIdo a uma novena na. t, d� , . -

residênci::1 do sr. Manoel Melo, na ex laor InarIa as construções
avenida Hercílio Luz. esquina da. em todo o Estado.
rua Fernando Macho. saíu o sr i

e:
,

Pedro José Heil com destino à 163 forilm
s�a r:sidêncio.. na rua Anita Ga ,desfruidos
rtboldt. 89' !Possivelmente. ao encaminhar·se I

Supremo Coma�do Aliado,: 6
para a ponte que atravessa o co- i (D. P.) - 163 aVlOes alemães
nal da Avenida citada. nele caíu. : foram destruidos durante os

frac�u ,ando, o crA.nio e morrendo_, bombardeios aéreos alidos con-FOI o cadavel' oh enc:mtrado por ltr .

seu próprio filho, que saíra à sua I
la a Alemanha OCIdental.

�����:a� c���. estava tardando a

Morre o bl·spoo local onde ocorreu o fatalaci. .

dente é esc_uríssimo-. Pre8um�.se "anDOUque o sr. Heíl , que tlnha a vIsta U
fraca e saíra da sala iluminada
para a treva, perdeu a visão exata Chicago, 6 (U. P.) - Fale-
do rumo que devêra seguir. pre- ceu O bispo James Cannon de
oipitando-se no leito cimentado do 79 anos de idade, vitimado por
canal e ali morrendo. um colapso cardíaco. O extin-

to era figura distinta da Igre
ja Metodista, 'tendo exercido
sua atividade no México, Bél
gica', Canga, Cuba e Brasil.

ÚLTIMA HORA
Londres. 7 [U.P_} -- Con ítr-mou-se ,

oficialmenté, a declaração de quer·
ra da Rumânia à Hungria.

Londres, 7 (U. P.] -. A BBC n o

ticiou que a cidade de Sedcn , no

nordeste da F'ronço , foi libertada
por fôrças norte·americanas.

Londres. 7 (U. PJ -- Ali tropas
aliados controJam, já. 5 passagenl!'
sôbre o ri" Mosa e :1 ou tras sôbre
o Mose le .

Londres. 7 [U.P,] -- Os ern iasdr Ios
Eí lcndeses de Paz chegorom à co

!)ital soviética. na tarde de hoje.

Londres. 7 U. P .•. Os exército.
aliados ..avançando sôb i e a Alema
nha. atingiram um ponto situado
nas proximidades do Canal Alber
to, rvo Bélgica.

Moscou. 8 U.P. -- Os r1.1111105 o t ro

vesso rc rn o terrítório búlgaro. em

demanda do litoral do Mur EgÉlu.
sem encontrar resistência.

Paris; 8 U P. -- O .. canadenses
atingiram à cidade de YpIU.

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

Alcançou pleno êxito a vri
meira apresentação pública. 110S

salões do «Lira Teriis Clube».
da Orquestra Sinfônica sob a

regência do sr, Sebastião Vieira.
A noitada do dia 6, rio ele

gante "clube da oolino", cons

tituiu verdadeira festa de sons.

pois. todos os componentes da
Orquestra e as gentis damas e

senhoritas que tomaram parte.
como vocais em números de
danças estiveram à altura dos
fartos aplausos colhidos da se

leta assistência.
Fazemos votos por que o Ilxito

do dia 6 se repita o inde por
várias vezes. para alegria dos
abnegados rnúaicos da «Sinfêi
nica.' e enlêvo do nono· ambi
ente cultural.

Cinemas

Roma. 8 U. P. -- A minúscula
República de S. Marino. encravada
nos Apeninos. declarou sua neu

tralidade e mobilizou o seu exér ..
cito. composto de trezentos ho
rrens,

� Londres, 8 U. P. -- Chegam notí
,ias de que o marechal Pê to in , foi
transladado pelos alemães para
Baden-Baden.

Londres. 8 U. p_ .. Os c l iodos
desembarcaram na costa da J ug:)
eslávia. tenJo feito junção com ai

fôrças do general Tito.

Londres, 8 U. P. -- O marechal
'I'rt o anuncia que irrompeu um

levante geral na Juqoeslávia.

Leite bastante, em Porto Alegre!
PORTO ALEGRE, 8 (A. N.) - Está completamente nor

malizado o fornecimento de leite nesta capital, observando-se

já que há até excesso do produto, havendo necessidade de ser

suspensa a remessa de dois municípios vizinhos. Ficou cons

ratado que o consumo da capital é apenas de sessenta mil li

tros, pois a produção além dessa quantidade ficou paralisada.
Interventores do Enrtreposto diante dessas sobras estão cogi
tando da produção do leite em pó, o que sígrrífícará a torma

ção de uma novidade na indústria do Rio Grande do Sul.
..... _ ,_ \Ij_., �,.,....,.......�..�ft _ ....,.w.....-w

I Só iêm saída
t pelo Escalda

Nova York, 8 (D. P.) - A rá-
dio de Tóquio, referindo-se à Com o exér�ito canadense, 7

chegada de Laval ao Iéste da (D. P.) ,-.Na area de BOl_ougne!França, procedente de Vichy, e_AntuerpIa, 50.00q al�maes es

expressa que êste declarou o tao cercados e so tem agor� I
seguinte: "Ainda sou o "pre- escapada pelo Escalda e, .dall,
míer" da França, pois absoluta- par_a a Alemanha. Os nazls�as
mente não renunciei". Afir- estão empregando, nesse esfôr-:

.

meu que Laval está convencido ço, centenas de barcas pelo Es

da vitória final da Alemanha, calda.

por causa das armas secretas .........._................-_...-_..........,-_....._""-_""'_""'..OJ'_-OJ''''''''v«"'_."".-.....-...........,............,...."...........
-...."

nazistas, em que êle tem gran- Dr. Irm�ndo Salesde confiança, tendo afirmado: II 'II
"O dia do nosso regresso a Pa

rís não está longe".

Maluquice
de Lavai

Pessoas da famíl'a dei dr. Ar
mando de Sales Oliveira rece

beram de Buenos Aires infor
mação de que s. s. teve alta da
casa de saúde onde foi sUbme-1tido a operação, achando-se
desde segunda-feira última,
em sua residência naquela ca

pital, inteiramente restabele
cído.

.. s.;.:zss

No setor de
Monte-Carla
lI.'oma, 7 CU. P.) -- Segundo

se anunciou; oficialmente hoje,
um cruzador norte-americano,
acompanhado de destróíeres,
bombardeou as baterias inimi

gas no setor de Monte-Carla.

Em busca de
diamantes

o govêrno da
Holanda

Londres, 7 (U. P.) - O go
I vêrno holandês, estabelecido

Goiania, 8 (E.) Noticias em Londres, desde a invasão

procedentes de Porto Nacío- dos Países Baixos, despediu-se
nal, no norte goiano, informam; oficialmente da Grã-Bretanha
q.ue, segundo dados estatístí-] por estar de regresso para a

COS, ex-istem batalhando nos; Holanda. Segundo o despacho
garimpos diamatíferos da re- publicado em

- Londres pela
gião de Tocantins, m�ts de agência holandesa "Aneta" ,

10.000 pessoas. Des�e - numero, coube ao primeiro mínístro,
exclue-se a população que se Pie ter Gerbrandy, apresentar
dedica aos trabalhos de pro- essas despedidas. Logo que
curar ouro de aluvião nas mar- cheguem ao seu país, os mem-

gens do rio. bros do atual gabinete pedirão
.

demissão, afim-ele deixar à
rainha Guilhermina plena li
berdade de ação para formar
seu novo govêrno.

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

finho Cremi
" "SILVElllA"
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