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Um general e quatrocentos paraquedislasA GUARNIÇÃO ALEMÃ DE. VAlDAHON, NA RODOVIA DE BESANÇON PARA A fRONTEIRA SUIÇA 'EM LE LOCLE, COM.
POSTA DE 400 SOLDADOS PARAQUED1STAS, COMANDADOS PELO GENERAL VON FELDBERG, CAPITULOU A UMA ,pE.:�
QUENA FôRÇA DE FRANCESES .. ARMADOS DE TRÊS METRALHADORAS� SEGUNDO INFORMA O JORNAL SUI®' "NEl.1�,

CHÂTEL". o PRóPRIO GENERAL ENCONTRA·SE ENTRE OS PRISIONEIROS. 1����;.:"�
\

) ,

LONDRES, 12 (U. P.) - A crise em que se encontra o go
vêrno po1on ês, refugiado em Londres, torna-se cada vez mais
aguda, ao mesmo tempo não há perspectivas de imediato so

corro para os patriotas de Varsóvia, empenhados em sangren- Londres, 11 (U. P.) - Se
'tas lutas com os membros da guarnição nazista, desde que rece- cundando a ação do Terceiro
beram ordens para o levante, emanadas daquele govêrno exí- Exército Norte-americano que
lado. Muitos fatores, por outra parte, têm concorrido para a iniciou o canhoneio da linha
controvérsia russo-polonesa. Ultimamente, porém, reforçou-se Siegfried, os aviões aliados tra
a crença de que a situação não melhorará enquanto continuar varam hoje espetaculares 'ba
no comando em chefe das fôrças polonesas o general Casimir ta�ha�, com a :'Luftwaffe:', que
Sonskowskí, a quem se atribue parte da responsabilidade na Io

í

af�na1 obrigada a sair de

IO:IllO'a crise russo-polonesa. i sua �oca. Os pilotos al.emã:s,
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-, ��:n����cit;sel�lia����XI���,���MaiS eníorcememos no R'VIChlob�'igad_OS a ",enfreI=��r Ul:1a
LONDRES 11 (U, P.) - Inforrnacões da rádio ele Berlim I rormação

de 1150 avioes alia-
•• ,: ,>,

ís cond 1 elos perdendo nos combates

Íl,ldlCam que ja foram enforcados os C1VIS COIl enac os como

I ',' t t 1 d

,169
' .

implicados no atentado contra Hitler. Além de Goerdeller, an- aereoFs �n� tO a e. tmtalqldU-, .

d 'C
' ,.

d PIRe nas. 01 es e o maIOr o a etigo prefeito de Leípztg, epois ornissarro e reços c o -.' - ,

h' I 'uid A_o-l N' I rltímamente conselheiro econômico das em-I avioes at:e oje c esti UI os, so
grme aztsta eu. 1

.' l bre o Reích pelos caças norte-presas Krupp a flO'ura mars conhecida dentre os condenados I
•

'

R
era O· ant.iao �hefeOde polícia de Berlim conde Heldíf'ord, tido 111all1er,lCal�os, evela-se que pe

,

'=', .
, a pnmeu'a vez empregaram osum dos homens mais belos da Alemanha e antigo homem de

1
-

b t
'

conriamca de Hitler, O conde von Hassel era um destacado di- � emaes: pctara �sf C,0ll1 � es a_;-•

. '" It.ál i 1(\"8 O tr L 180S, grau ies l- orrnaçoes 'teplomata tendo SIdo embaixador na a la em . ".), U 10, eu-
. -

f t tít 1 dchner e�'a um dos principais líderes do movimento de resistên- aVI_?:s- .ogue e, a 1 u o e ex-
. ',. do nazi té AI' '_ pellenCla.c�a operarIa desde o advento o nazIsmo a; e o começo c a guer ...,. - ..........__-...__........_...�_.......w__....

ra, tendo conseguido a expulsão do ministro do Trabalho na-> MENOR de 16 anos, comple
ztsta, Ley, da conferê:nJCia internacional d_o ,Trabalho em

.Gene-j mentarista e dactilógrafo, 0fe
bra. lVIais tarde, porêm, fora nomeado minístro do Inter-ior 93. rece-se palra trabalhar em es

província de Hesse. Nestas quatro personali�ades, a. depuração critório ou 'casa comcrcí» '. IT.
atingiu assim os círculos financeiros, o partido nazrsta, o cor- formações em nossa Gerência.
O diplomático e a posição trabalhista. • -.-:J-..-•• ' ...._••_-.A-.-_.-......

PA-
,

te'" i , Enormes perdas!os generais fizeram ogo _ Londres, 11 (U. P.) - Um
comunicado do general Bors

LONDRES, 12 (U. P.) - Foi dirigido um grande contra- ,i.nforma que os patriotas polo
ataque alemão contra o flanco norte das tropas do gener�l neses perderam 80rc� de sua Barcos nipônicos
Patton que investem pelo Luxemburgo, através do ponto foru- fôrça numérica em 35 dias ele afundados
ficado inimigo de T'h.ionville, com o fitto aparentemente, de f�- combates no distrito da "cída-

.' ,

zer recuar o 3° Exército que está lutando diante de Metz e eh- de velha" ele Varsóvia, enquan- <?.?ung, King, 12 (U. P�) "
A Londre�, 12 (U. P.) - As

minar a sua cabeça de ponte do outro lado do Tio Mosela. to entre os oficiais as perdas AVloe,s Líberators, da 14 FOI- forças alla�as que marcham
A luta tornou-se selvagem e tão confusa que até mesmo foram ainda maiores. Acres- ça ,Aer:a, a�undaram, um des- lpelos canais bel�as dos portos

generais fizeram fogo; e, ao fim, quando ardeu o último car- centa que todos os sobrevíven- troíer Jap0l1:es e 19 mIlt tonela- ,de Ostende, e Níeuport, encon
tucho as florestas adjacentes' estavam cheias de feridos e um tes evacuaram suas posições a

das �e. naVIOS mer�an es, ?U- ,traram-nos gravemente demo
lastro' de 30 tanks destruidos, com,ponentes de uma fôrça ini- salvo, e termina h1Jformando ma sene d� oper:çoe� reall�a- lidos. A despeito dos seus gran-

.

1 d 40 tanks Dentro de poucas horas eram tomados mais que foi cedido algum terreno na d�s dur,an e.os Ifl;s e sex

fl;-Ides danos, Ostende se ofereceCla e .

,

feIra e sabado em aguas men- r d
"

,, 600 risioneiros alemães. rua Wa1'eka, no centro de VaI',;,,'.. .

"
. ,a?s a la os como o maIS pro-�e-'" -"' �_ � _ _..-...-.-.. _••••_ __ -..

só\'ia sem ocorrer outras al-' dlOnalS do mar da Ch'lna. Tres Xlm.o porto do campo de ba-
t
!..

t t barcos de 5.600 toneladas, e um ,talha Os aviões de bombardeio.�2.'.�p_o;:....!m���a�.�: ......__-.._ de 1,200 toneladas foram des- alia:d�s conservaram-se sem
truidos sexta-feira, à noit'e, ao cessar martelando os portos
sul. de Hong Kong., Um des- do Havre e Brest. Pilotos que
tr?�er e um bar?o a vel�" d,e voltavam de operações de reEstocolmo, 11 (U. P.) - mIl toneladas, tlveram ldentI- conhecimento sôbre Brest disO jOrnal, "Ti�dil�i�gen" infor- .

<:,0_ !��;, _n::: _!!,<:.it� _s�g�i��e. __ "V
'Seram que toda a cidade pare-ma que guernlhen os poloneses �. � - �_.� ��

cia uma imensa fogueira
�ro���?;:Câ� A�\����f:��amale� Dr. Artur Pereira -c��:tMiSêELANÊM;;;7-
mã, perto de Kattovitz, atacan-

e OI •.ve"lra
buidora dos Rádios R. C. A

do minas e instalações ferro- Victor, Vávulas e Dsicos.
viárias, Os trabalha:ctores es-· Rue Trajano, 1 ':l_Clínica Geral de Adultolltrangeiros da região uniram-se Doenças das crianças
aos assaltantes, que estão sen- Laborat6rio de Análises Greve neraldo enfrentados pelas secções de clínicas, �
assalto nazistas. Consultório: rua Felipe Seh· Londres, 11 (U. P,) - A rá-LOll1idres, 12 (U. P.) - A pantosa confissão ela derrota, � - - & -... midt. 21 [altos da Casa 'Pa- dio de Argel anuncia que ir-

emissora de Berlim cedeu seu referia-se à "Wehrmacht", que Falta confl·rmar raiso], d�S ��.3?8 �:,12 e das
rompeu a greve geral em Bo-

microfone a outro terrível co- encolheu suas decepadas gar- Residência: rua Vise, de Ouro lonha, Regio, Rimini e Gêno-
mentador, que, em questão de ras para o interior do seu co- Londres, 11 (U. P.� - Sob Preto, 64. va. As greves parciais estão
profecias, deixa longe a qual· vil. Disse aiinda o locutor 'lla- um sol brilhante, as fôrças bri- Fone: 769 [manual] sendo regi'stradas em Turim
quer outro. Trata-se de Rudolf zista que os bombardeios aé- tânicas atravessaram na ma-

......_................_-.............__...
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...=-=J e Milão.
Se111mler, que, para assustar os 1'eos aliados só poderiam esti- nhã de hoje a frOlll,teira holan-

rm DI-J-on
, _,..__".." _ -_"' -

.."""".."" -_"".."" - ..,.., ,..,..""'.,.., ..

aliados, disse: "As feras tor- mular a fúria nacional. Quer desa, enquanto a Rádio Fran- L Para decidir!nant-se mais perigosas quando isto dizei', portanto, que os ge- ce informava que o Terceiro Roma, 11 (U. P,) - Infor-
colhidas pela armadilha ou nerais aliados terão que matar Exército norte�americano ocu� ma-se oficialmente que fôrGas Londres, 12 (U. P,)._ Re�quando encurraladas. Cada 3. "fera" no próprio covil, ape- para Eupen, em pleno territó-,francesas ocuparam o impor- produzindo um despacho do
passo cm direção à fera é um sal' da boa vontade de Herr rio alemão, a 16 kms. de Aa- tant·e centro de comunicações "front", a BBC .amunciou que
passo em direção à morte". Semmler, que se apressou em chen (ou Aix-la-Chapelle).1 de Dijon. ACfG!scenta-s'e que as tropas britânicas passaramNão é preciso aCl'escentar apontar o perigo que isso re- Esta notícia, contudo, não tem, tropas norte-americanas che- ao assaRo decisivo contra a:
que o comen,tado;t'1 numa ef,l- presenta,.. confirn1açã.o oficin.L I

garam os subúrbios de Vesoul. guarnição l}-ª�!ê�a elo lIa.'{re.
J

o assalto à Linha Siegfried
LONDRES, 12 (U. P.) - Continuam caindo sôbre a Linha

Siegfried gigantescas quantidades de bombas lançadas pelos
bombardeiros aliados. As concentrações de tropas alemãs tam
bém foram violentamente bombardeadas pela aviação aliada.
(I último ataque contra 'as referidas concentrações foi um dos
mais furiosos e durou 24 horas consecutivas. Segundo se cal
cula, mais de 1.000.000 de soldados do general Eisenhower
preparam-se para desfechar um assalto em vasta escala contra

,-��--.,.......-_,...,...-...",,--.""""''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!......!!I!!!!!!!I''''''''O!!!!!!!''''''''!!!!!!I'!!!!!!!!!!I!!!!III_� a Linha Siegfried.

�O X-,=XX�,",'�I==F"""""lor=�ao=Ó�lí:,- Terça-feira. 12 de Setembro de 1944 I H. 9204

-ft-n-u-v-a-'-C-o-n-'e-r-ê-nc-i-a-d-e-q-ue-'b-e-c-'A cri-se rus�o nftlenesa NI «lu'tw�fre») QUÉBEC,11 (U. P.) - A vitória sorri para os aliados em
'

W'"
-

,I6ulu IJ' H lu. tôc1as as partes" - disse Churchill ao presidente Roosevelt,

�al'u da to'ca
ao dar-lhe as boas vindas em Québec. Da pequena estação fer-

i) roviária, os dois estadistas aliados rumaram para a histórica
furtaleza de Québec, onde serão traçados os planos para os TU'
nerais da Alemanha nazista. Também. a arrancada final con
tra o Japão dá margem a essa nova con.ferência dos dois che
fes de Estado. O presidente Roosevelt viaja em compairuhia de
sua senhora e seus sucessores imediatos. Também a senhora
Clrurchíll acompanha o primeiro ministro brítâníco. Tôdas as

precauções foram tomadas para a segurança dos dois estadis
tas, reforçando-se especialmente os arredores de Château
F'roritenac e da cidadela, sede da conferên.cia. Até a possíbili
dade de qualquer ataque suicida de submarinos foi prevista,
adotando-se, em consequência, as necessárias medidas. Sou've-
138 que Roosevelt e Churchill receberam uma mensagem do
chefe do govêrno russo, em que êste se desculpa por não pc-ler
comparecer à conferência. Disse Stalin que a sua ausência f
motivada pelas naturais preocupações da atual ofensiva russa
contrá a Alemanha. Enquanto isso, os observadores polfticos
vislumbram a possibilidade de que se discuta em Québec um
acôrdo anglo-russo-amerlcano para a administração da Ale
manha, Contudo, alguns acreditam que a Rússia tem maior in
terêsse numa revisão territorial e na importação de milhões
de alemães para reconstruir as áreas que Hitler devastou na
União Soviética.

o
U MAIS ANTHW BURlO UI<: SANTA CATAR!�,'

Proprietário e Diretor-gerente - AlTINO F�ORE5

Soldados alemães desnorteados
RERNA, 12 (U. P.) - o fluxo de soldados alemães, que

chegam à frontera suíça, prossegue sem diminuição. Dizem 00-
ses mgítívos que grande número de seus camaradas estão ain
(ia fazendo esforços para quebrar o anel com que os "maquís"
os cercaram após alcançarem a fronteira. Esses soldados for
mam um ajuntamento exquísito. Nada sabem a respeito do
avanço aliado em direção ao Reich e são inteiramente incapa
zes de compreender porque foram cercados pelas fôrças fran
cesas do inuteríor. Quando são informados da situação real, fi
«arn confusos.

Dr.est em chamas

Na Alta Silésia

,_- •...��- ·�_"._,.._w���.....__·_.._-.-........................�............,.

A fERA NO COVIL - · ·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o II'ADO--Térca·feira, 12 ele Setembro de '944
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Os nazistas dispõem-se a con- O chefe dessa super-vGesta- las se ensinam os métodos dos

Iverter-se em fôrça subterrá- po," é o conhecido General na- guerrtlheíeos qne hoje atuam
uea. J<::les já organizaram um zista Ernst Eissmey:er, um dos contra o

..

eixo", métodos ê ·,ses
exército fantasma de guerrí- elementos de destaque do hí- consideravelmente ampliados
lhas e uma sociedade de espio- tlerismo que evita tôda a elas- e aperfeiçoados. Também se I
nagem e terror, para impedi- se de publicidade. Muitos merr.- ensinam os métodos dos guer
os movimentos aliados duran- bros do partido nazista conhc- rilheiros 1'US'80'S e a tática de
te a ocupação do seu terrító- ceram Eissmeyer por pura ca- luta de selvas adotada pelos
rio. É uma organização para- sual idade. Êle estabeleceu uma japoneses. Diz-sé, ainda, que
Iela à do partido nazista, mas série de escolas para educar Eíssmeyer desfruta da maior
rígidamente dirigida. Somente os futuros chefes do seu mo- influência, tendo grande res

foram admitidos nela os 11a- vimento e tem a idéia de dis- ponsabilidade no último expur
zistas fanáticos, comprovada-I tríbuí-Ios pelas posições-cha- go de generais e oficiais ale
mente. O movimento é dirigi- ves do "Reich". Pelo me lOS, mães levado a efeito recente-
do por uma.auper- "Gestapo", ií0 escolas de sabotagem e es- mente. :.-------..-----..ClHII-..-- III_lII!!IlIIt!IiIli'_�

------------------------_._�-���������������Vai até a Ilha
São Paulo, 10 (A. N.) -- Pro

cedente dos Estados Unidos, en
contra-se desde há alguns dias

'nesta capital o sr, Nogley King
'I'eaters, professor de crímina
logia da Temple Uníversity em

de sâcos e molhados ,

(gêneros de consumo familiar) Filadelfia. O professor Negley,
Rua Saldanha Marinho. além de bacharel em artes, é
esquina Vi�or Meireles. doutor em filosofia e autor de

.... ,
I diversas obras literárias. Fa-
lando à reportagem da A. N.,
decla:rou que está em viagem
de observação para verificar o

desenvolvimento penal nos paí-
218S sul-americanos, afirmando.

aind,a. que, dentr� os diver��s As anedotas e pladas aparenpresídios sul�ame�'�c::,nos Vl�l- temente. Ingênuas são grande!'tados, a, penitenciária de. Sao
armas de desagregaf,ião mane-

28;ulo e a melho�' eqUIpada,! 'adas pela "qulnta.coluna".alem de ser a mais moderna
sm determinados pontos-de-
vista. Sua senhoria fará díver-

--_._-

.as visitas aos estabelecimen- GRATIS 1

.os de ensino desta capital, de-, . •

Tendo embarcar para o Rio, em, Quer receber ótima surpresa,
rvíão, e demorando-se ali al-

.

que o fará feliz e lhe será

")uns dias e seguindo depois pa-
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares. Caixa Postal. 84.

'a a Ilha do Diabo, na Guiana, I .- Niterói, E. DO RIO. Ii'rancesa. � _

,
'
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Agrade�ime!lto e I
mlS�:va Pedro

i
I

Heil e filhos,
perihoradoe,
agradecem

vivamente a todos quantos,
pessoalmente ou por escrito,
os confortaram no doloroso

REDUZA·A
:GORDURA
Por Um Novo Método

M.orto pelos
poloneses
Londres, 11 (S. I. P.) - A

imprensa alemã anuncia que o

governador interino alemão de
Varsóvia, Dr. Herbert Hum
mel, foi morto pelos soldados

I do Exércjto Subterrâneo Polo
Inês, num combate nas ruas de
Varsóvia.

AO atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vítaltda
de, saúde e energia corno tambem uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá COITIO pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sarío razer regime alimentar, nem usar

drogas drastlcas ou praticar exercicíos
em excesso. Atúa ajudando a nature
za, FOJ'llllOde, redúz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Fornlode. hoje mesmo, em

qualquer rarmácía. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. L P. Caixa Postal 3786 • Rio

tr
ê

n se por que passararIl com
o falecimento do seu sempre
pranteado chefe. Estendem,! Ministério da Guerra

Rio, 10 (A. N.) -- O minis
estes agradecimentos aos srs

.tro da Guerra baixou o seguín- drs Paulo e José Fontes.te aviso, que recebeu o núme- -

1'0 10.761: Tendo em vista a pela assistência solicita e

desveleda e às associaçõesperspectiva do funcionamento
'

religiosas a que pertencia o
na :B;.scola Militar em Resende,
no próximo ano do Curso de extinto. pelas homenagens
Formacão de Oficiais Inten- prestadas ',

A todos ,c,?nvida�
'dentes 'do Exército e também a para a zrussa de s:tI.mo dI�,
!
melhor selecão dos candidatos, I a ser rezada no p i oxsrno

.

die
_-.. 1 resolvo que sejam adcsadas] �3 do,., corrente (quarta·feIra).

'para a matrícula no referido/ e s 7,JO �oras, na Catedral

'curso as in.struçôes para o con-I Metropoht��a, cordeesnndo-

curso de admissão, em 1945, se, desde Ja grat::s. ac;s que

naquela Escola, aprovadas por 1 c�mparecer.en:, a esse a to de

portaria número 6-709 de 9 de I Piedade cT1sta 3 v. 3

junho de 1944. A matrícula,'
entretanto, sómente deverá ser.
permitida aos alunos e ex-alu
nos das Escolas Preparatórias e

do Colégio Militar bem assimlàs praças do Exército até o li
mite de 25 anos de idade, rere
ridas a primeiro de março de
1945. Os alunos das Escolas

Mil Preparatórias que requererem�������������� 'em tempo a matrícula no Cur-. Bebidas nacionais 17ariadas.
I das melhores marcasPrefira uma parte de seu so de Formação de Oficiais 1n-,

trôeo em "�elos Pró Doente tendentes ficam dispensados do'
Pobre do Hospital de Carfda- exame intelectual e serão ma-I
de". e estará contribuindo para trículados, com preferência,
que êle tome mais um pouco I segundo a ardem decrescente
de leite, tenha melhores medi.! dos graus de aprovação naque
eamentos, mais confôrto no

!'les estabelecimentos, de acôrdo
Ielto de sofrimento, etc. etc •• _ com o número de vagas exís-

(Campaha de Humanidade. tentes e satisfeitos as condi-
do Hospital de Caridade). ções regulamentares".

Móveis

Continuo a vender os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

(omprar,' vender ou alugar
só na

Bar ORIENTEA SERVIDORA I

(Antigo Bãr do Borba)[Q maior organização no

gênero nesto capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi",mas por
tuguês,

.

espa
nhol. francês.
inglês. etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática FQsica Quírnrcc, Geo
logia Miner�logia, 'Engenharia ci
vil �ilitor e naval, Carpintaria,
D�senho, Saneamento, M�talurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores Hidráulico Alvenaria, Agri
-:ultu'ra, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário., etc. etc.

.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (AlARIHA
Dr. H, G. S. Medina Perm, Narbal Alves de Souza

Farm. L. Ila C::ostil Avila
Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sóro-diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
.

Análises de urina.

Serviço de transfusã.o de sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, coIé , mel, águas potá ..

ve is e para usos industriais (Eecularias, cer-ve j c r i o sr,

r

FILHA' I MAE i AVO I
-

Todas cleve ro usar' a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEiRA;
t:VI f ARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Em pr e ga· "e com vanl'HU' m pu
r� corno. ler 88 irregular ldudes
das f(]DÇÕ�S periódicas das "8-

nbcras. É calmante e regulador
dessaÍ;! funções.
FLUXI'--ED.'\TINA, pela �UI1

comprova-ta eficácia, é muito re

ceitada, De ve ser usada com
"

confiança,
i y\..._ fLUXO-SEDATINA encontra-se
MÃE em toda. parte,

Quer vestir-se com

contô rto
e elegância?

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, II - A

_ r ;;.....,

f';
I
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"LIRA TENIS CLUBE" SETEMBRO: DIA 23, SABADO,. GRANDIOSO BAILE DA PRIMAVERA, COM ELEIÇÃO DA'
RAINHA DE 1944, POLONAISE, SHOWS E SURPRESAS.

Conhece esta 1o ESTADO
Diário Vespertino Por ENEVÊ

Um caso extraordinárioRedação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139
Um po loriês , depois de legar

auo fortuna a certo parente,
com Q condição de que lhe fi·
zesse transportar o corpo para a

cidade natal, entregou a alma
a Deus. O herdeiro, temendo
grandes despesas com a sctrs
fação do pedido, en te rrdeu-aa
com um chefe de trem, para
colocar o cadaver num vagão
comum. Tudo combinado, o je i
taram o morto no canto de um

tranquilo compartimento de pr i
meira classe, numa atitude no

tural e de charuto na boca. O
trem partiu. Várias quilômetros
foram decorridos, quando entra
ou tro passageiro, que tentou en·

tabolar ooriversc com o vizinho.
Pediu fogo. O out'ro continuou
imóvel. O viajante insistiu c iri
da, e 'o tom de vez foi mudando,
pouco a pouco, até cheqar ao

furor. O cutro, calmamente; cori

tinuava imóvel. Afinal, sern po
der conter· se, o viajante saltou
00 pescoço do outro, socud in
do-o com violência,
O cadaver ccíu pescdornerrte.

Apavorado. temendo ser e cose.do

·0 7 de Setembro DO
de assassínio, ergueu o cadáver,
abriu a portinhola e c t irou+o
para fÓra.

Abrl·go de 'Menores Chegando à estação de des'
.

.

tino do morto, o condutor veio
-=-:-

_ _:..
-:::-
__

:-:-_--;-;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;:------------.------() Ahrigo dr Mcriores realizou no procurar a «encomendinha}). '. ".. , e

dia li do corrente lima sessão civi- .Nada encontrando, e j o oeses- O santo do dI"a I tJan�ao sem musicaCfI, em seu auditó r io. comemorali- perado com o fato, perguntou

E N t'
· "

va do 7 lk setembro. 00 novo viajante se não tivera, I * C
__o_s__e O leias

Quando tp(Aj'oa),legs',uem t,q:lUueiflivuái partir)A festa iniciou às 15,30 horas o até alÍ, um cornpc rrhairo de
teve cr.r.ucr interno mas foram eo.i- viajem. 1 Festa do $t. Nome
vidadus ns autoridades e a di]'e�;iío O outro, perturbadíssimo, ten- de Maria "..'...... Vem na, certa lima saudadedos estabelecimentos de ensino. tau explicar: Os proprietários gaúchos de Ficar comigo, por fim.l'nfl'lizll1ente o mau tempo rejo .- E' verdade, tive um corri- Saudade que fere fundonuntl'}Jn',I'udicOll a' afluência dos panheiro. Esta' solenidaàe foi introduzida padarias dirigiram um ll1emo-

Q] d 1'E d ' pelo Papa Inocêncio XI para per- .

1
'

T t tori F] 1
rue VH e U!Tl\ mun o no .I1lUl1f oconvidados. :"<ião obstante, \'aJ'iJ5 , ante o espanto in escr

í

ti- , d
na a. n e,rven 01'1a ; cc era, Tão i ngrat o para mim,,

1 d d petuar a memória não so e um?. -r
-pcssous c'sti vcram presentes, f', ve o con utor, acrescentou: pleiteando O aumento do pre-M h ' das mais gloriosas vitorias, mas,� C011l isso muilo cuncorr-ernm puru _. os êle descsu, Q meia

I' b f" ço do pão, baseados no argu-abrilhantar a sesxâo cívica organ i- hora, na outra estação.. de um daque as msigne3 ene icr-

zada pr-los menores abrigados. ._-- os com os quais Nossa Senh oro monto de que, custando a ta-

E d f d costuma socorrer seus devotos. No .

1 R' C <it 78 50
-

�,i(l. queremos ser iniustos, PI'II··j.m e esa as ruína, no 10, r'if' , "o pao
ano 1683 marchou o sultão turcoisso não faremos distinções entre I J
Rara Mustafa com um enorme é aí vendido, no balcão, poros atores, pois, a, nosso ver, todos

I' florestas exército contra Viena d'Austria, A CrS 2,80 O quilo, ao passo quese dcscmpr-nha ram muito a ('()J].
Od' -cidade, e com ela o ci ente c-rs- () quilo do pao da m.esma ta-t euto.

I -

PIlO (A N) A
- '

d id M'
- Tú que és simples, és humana;\lPI·t'C'l'lI ::(I'amle realce o descui-] Sao au 0, "_ too pnreciorn per lOS. u ruçoes ri n ha (que custa na capital Filha de. Eva _ profana,.

. -

d f' d e provisão de boca estavam exgo, 'r::' .bar-aço dos mcnores os quais evo·· conservaçao e e esa as nos- tCldos; muitos dos defensores da gaúcha Cr$ !)O,oo) e vendido Como todas as mulheres,Iui ram , de modo notável, nus cdu-. sas matas e reflorestamento do capital achavam se adoentados

I
em Porto Alegre ao preço de Não sei porque - coisas d'ulrnacuçâo sociul.

,

I

território paulista são proble- Mas. invocaram pela reza do Ro- Cr:!; 2,20. Pudeste roubar a calmaA \'OZ dn refi l idacle trunsparuceu
't"

,

M' f' t Dêste pobre a quem preteres.através do pequeno e escolhido pro- !nas conexos, que sen1pl e em sario a ar!a, o que lzeram, amo

d h F bem, as tropas do rei ela PolônÍll.' , - .'grama foeado naclue]a solenldadl', preocupa o o sen OI' ernan-
Jcão Sobieski, que, usando o no

A romls��o de Abastecllllen-
a s'ab('J':

I do Costa, que os vem estudan·
me de Maria c )mo Eenha, Clkaca' to de :\1acelO tabelou os preços1 - Híno. K1�eionaJ. . .- do e procurando solucionar sa- rom e venceram definitivamênte o das verduras, frutas e tubél'cu"2" - OI'UÇUO a Ba,ndelr;) .- :-lata,·

tisfatóriamente tendo em vis- lnlmigo implacável da religião lo", No caso ele e"sses pl'()(l'ltOSlírio .:'\!:Jrtins da Silva. 1.,' 'M
�

- c
, t s nteresses da economIa cristão. Este nome de oria, tam fI'

. -:1 - Hino a Pátria pOPSlll a o 1" 'bem para nós, será a palavra ae
a tarem: por InJusta l'�t�nç�o,Xisto \Ie!\l'gbrlli; . publica ou partkular, Com ês-

sa!voçõo, se com confiança reclCl' as alttonclades os requnntarao..( - l!l(!epenOt'IlClll ou :\Ior[e se el,evado propósito, o sr. Fer- roarmos o socorro de Maria, Au- em benefício do povo. A medi. ;'\fão sejas nunca - te peçoEneen'\'''IO
d ctt' t d C'

- De outro homem na vidfll •
. �

- '>". , " nan O O" a es a no momen ,0 xílio 05 nstaos. c1.a, COIIlO, se veA, VI'''''a (]]'.l'eta-;) - Oraçao a Patl'lH nau1 . u

- '" Guania 'ttw alma, queridaOpusk.l. empenhado 81TI tud? fazer para -_,_ ...,_��WoJ>oJ mente os espeeuladores, e se- Para <[lH'll1 não jl' esqueceuti - Sou Bl'asileiro - poesi!li - desenvolver o serVlço tlorestal 'rIa a,cei:ta em tôdas as outras Si hoje não te mereçoFI:!'l1cis('(} Haffernw:lJn., . :do Estado, de que é diretor o O aprendizado capitais onde o abuso não per- ]�?dc um dia, em qualquer ano
, -, A Inclept',llclencta - poe�la eno'enheiro Armando Araujo, Gustavo Dutra ',. A • ]'lndar 'flOSSO ctesl'ngano

- Valter H. de Sousa, ! 1:>" llute a compl a desses allmen-, E seres minha c eu selO teu.S - Batalhcies "Iarehar 1 - 0'- PRECEITO DO DIA
Mato Gro:,so, 10 (A. N,) tos quase essenciais.

('unto.
I Deverá ser inaugurado neste ",

l) - S"tl' de Setemhro poesia O tratamento anti.sifilítlco da mês o aprendizado agrícola Obteve o êxito esperado a-- Antc')nio A,· Ba,cks, I mulher que espera ser mãe deve
"Gustavo Dutl'a" construido ' -

d }' 110 - o Dia da Pútl'ÍH pOt"sia ser iniciado logo no ínícío da gra· expOSIçao aeromo e Ista rea i-
- Vfllrlil' Ir, de SOllSU. I videz E' preciso, pois, fazer o exa· pelo �ini�tério da Agricultura :cada no InstItuto de Educação Em Tid.-n11 - A Ti Sagnllnos _- CÓI'O f:l" _me de sangus o mais cedo possível. em, Sap VIcente a �07 kms. _de de Florianópolis, que teve olado· .. COJlstaTltino de' .lesus (.'

ou.,'
SNES, CUlaba. Segundo mformaçoes I concurso dos nossos estabele.' Kandy, 10 (U, P.) Todos

tl:c�1' _ (�Brasil _ poesia _ Síl-1Para F J4' B ,procedente:_s de Mato Grosso � cimentos de ensino primário. os fol1tins ao longo da estrada
\'10 Palmilno, a .. !:.... !lnauguraçao de�sa obr,a �O'l1Sl- Essa exposição, como anteci- de Tidin foram varridos pela
,13 - f'Mri;1 Br:1,sikil'a - Luci!'

I São Paulo, 10 (A, N.) _' O Iderada das maIS nataveIs d,e padamente anunciaulos, foi I Qui:ntJa Divisão indiana, e res-LllllR,
"d t d L" I quantas l}-aque,le Estado ,reah- feita em mútua colaboração tabeleceu-se o contaoto com o11 - Dis('lll'SO alllsÍl'1) :'! dntíl _. apelo que o presl en e 'a Iga zou o gov.erno federal, esta sen-' das a.utoridades e Escritório' inimig'o a duas milhas além. Oll'l1lt'io Bc,!1lo LHIH'e, IBrasiLeira de Assistência de Sao dI;�, - Hino ú Bandeira - ]leio Paul'O dirigiu à população, con-

do aguardada com gran e aTI- de Coordenação Inter-Ameri- restante do fronte manteve-se
., ('OJ'U I.

, citando-a a cerrar fileiras em
siedade. cana, de Flori'anópolis. sem alteração nas últimas 24A sel-(llll' i) Dirl'tor fez uso da pa- � "

.........,.......- ............._..._._-••• ,_,.••.,.••_,._..� horas.l:1\'l'a: e dirigiu·se aos abrígaljos torno do movJ:mento encetado .

MleOe t"
e

d I!
que' 1u:,vi:UlJ l):JI'lieipá!lns do pl'Ogl'fl- por essa entidade com o escôpo Cão perdido IS erlo a u_Berra Grassa a tuberculosema e agr,arle'e('l!.lh('.:� o COlle'tIl'SO de angariar utilidades para se- 5 R M 5 D I 15 (Rpn's1,aclo H I'c'allzaç,ao da festa. ,e rem enviadas à Fôrça Expedi- Há dias, saltou do eníbus da Pe· a • • e a • ,-- à •• Rio 9 (D N P A) _ Umconcltoll'OS a contlflual'l'll1 runnJIC,'

, " ,.' , dra Gronde um caohorro Lulú, de EDITAL '....
.". .

Sl:lllt'nte 11('ste <lj)erfeiçoalllento Pl'S- ClOnana Brasüelra, esta encon- pêlo branco, bem tratado. que vespel\lmo, em repo�em 80.-} • De ordem do Sr, Mal'or Chefe da b to d
.

d daqS'c)al 1)01' interlllédio do [)alco, trando a mais amp a reper- atende pelo nome 'Joli"· Deve ter re OS pOS s e 'sau e UI,160 C. R" são conVidados a com'D,ieigiu t!1,lllbél1l palavras dt' agnl- cussão, notadamente nos meios sido encontrado entre oS ruas Frei
parecerem nesta. Repartição. COm informa que a tuberculose as-deell1lenlo pela sua pesen�a it\�, re- pstudantís que têm enviado à Caneca e Joinvile, Será gratificado a máxima urgÉ!ncia, os civíl Júlio sume caráter epidemiológicopr('sentante do senhor SeCrCd�'j') �. "'t . -

" quem dêle der notícia ou (> resti· D' V A' h '. '. f' -dda ,Jusliça. Educação e Saúde l' dll sede daquela lnstr ulçao gIan- tu ir à residência da sr.fta, Manita om ,ieit-a.. 1"1 Se roeder Cal'nei no RIO, de JaneiTo, nzan o .quesenhor .Juiz clp :\1('nol'(,s e às ele' de número de presentes. Pereira. rua Joinvile, 7. 3 v,.2
ro da Cunha. e Clemente Cunha, se esta processando a vacma.

] - - - - - - - - - - -

-........................._,_,........... _........_• ............,., todos habilitados em concu�so pa· -

p
. e f entarlllais pessoas presentes e (PlI por ....................... _N..-- ......--...� _w_� .. ...-

ra o cargo de auxiliar de escritó' cao, em massa, ala n r
encerrada a sessào. fARMAC IA ESPERANçA rio desta Repartição, afim de tra' ii peste branca, Adiantou que

tarem de seus interesses. se ativam as experiências comA SUA FARMÁCIA Florianópolilil, 5 de setembro de a Sutilina. Concluiu mostrando
I.. COIlIelbe;ro M�fra, 4 e 5 - FONE 1.642 1944.

HERCILIO SILVA a necessidade de mais 'meia dú-
[atrera a domidli. 2' Ten. Chefe da 2' Sec. zia de sanaJtórios no Rio.

ASSINATURAS
Capital:

.

Cr$
c-s
Cr$
Cr$

Na
AnG

Sernest re
70,00
40,üD
20,00
7,00
0,:10

Trinn-x: ('(,
Mês
Número avulso Cr$

No lnter+or-:

CI'"
Cr$
Cr$

Ano sc.eo
45,00
25,(H)

Semestr-e
Trimestre

* Não falta nada para completar essa

beleza radiante que todos admiram. Ela bem
sabe quanto vale a Triple A!;'ão do Crême
Dental Kolynos, que refresca, embeleza e

limpa os dentes, Adote o mesmo siste-

Anúnr ios llH'diRnte contráto.

(Is originais, mesmo não publi-
c:coJOS, núo serúo devolvidos.

A dir,�ç:io n:io se responsabi liza
Iwllls conceitos emitidos nos

art igos assinados

E pelas noites a dentro
Na fehre Idas pensamentos
Sozinho com meu espirita
I'alvez me escape num grito
A magna do meu tormento
A-o relembrar-me de tí.

En sou lllllmilde e sozinho
Pavmillho a custo um caminho
De c!'Upis realidades
Mas, como homem, SO�1 crente
Confio 100 OnipotNl,te
De ainda ter felicidade.

)

Trhldade, Setemhro de 1944.

SAUL LESSA

Linhos, tropicais e casemi
tas de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Cons. Mafra. 8-A,

---------------�--------------------�----------------------..
FQ.bricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casem iras , riscadó.� brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e aviamentos
para alfai'l.tes. que recebe diretamente doai

otenç&o dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhé fazerem uma

MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas. A Casa "A CAPITAL"

visito antes da efetuarem !luas

chamo a

compras .

melhoreIS

.............................-...........--....--...--�----......�_...------........�.....
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGloO
E Saltará di CItRI Dlsposl. ,ara lUe

Seu fígado deve produzir diariamentll
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridcs
e apodrecem. Os gases inchamoestôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Voei
sen te-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vidaé um rnartírie,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo, São suaves e, contudo,
especialmcn te indicadas para fazer. a bílis
correr livrernenre. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto.Preço: Cr. S 3,00.

..0 ..

Imo'vel·s Vendo 3 cas .. c

na rua Jagua
runa, sendo u

ma construida há 4 meses, u

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

Vendo, na Prainha. 7 casas

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

Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito
A, L. Alves - Deodoro 35.

VI - 1

Casas e Terrenos
Encarrego-me do venda

Comissão módica.
A. L. Alves - Deodoro 35

V. - 1

Bicicleta u�ean.d�;��
ço de ocasião. Trotar na

rua Rio Grande do Sul. lO,
V - 4

VASA PEQUENA
Necessita-se de uma, po

rém, confortá.vel, com quin
tal regular, para casal sern
filhos. Dei-se fiador. Cartas,
para" esta redação, o W,

N C. 5 v.' 4

P
- Vende-se uma,

ensao familiar, ofre·
guesada, sita na rua Deo

doro, 23. Tratar na mesma.

5 v, 4

Vende-se urhoa�:�!.
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado,
Tratar na Praça 15, n. 10.

V.-T9

VENDE-SE
por Crt 4.000,00 uma casa

Slla na travessa Triunfo, n. 6.
nróximo á rua Bocaiuv8, aom

6 metros de frente. Tratar Da

ev, Mauro Ramos, n 198.
.._�-�-------

GELADEIRA
Vende se uma. medindo
Iro80 por lm20. Ver e tratar

J;\O "So;, S. P,drç,". 15. V L1

OASA
mudou-se para

(AO LADO
a

DA
Novo aparêlho
aplicado à indústria
de tecidos UH.GE C!.lU. REP.ARAÇ.\O
Londres, 11 - (B. N. S. _ Aproxima-se os dias 10 e Õ

Especial) - Uma máquina ex- de outubro, datas em que o se

tremamente sensível, capaz de lecionado catarínense entren

calcular com precisão matemá- tará pela terceira vez, em nos

tica o brilho que se deseje dar sa capital, dois jogos do cam

aos tecidos, está sendo atual- peonato nacional, entrentand i

mente utilizada nas pesquizas o selecionado vencedor do pré
levadas a efeito pela indústria lio Mato Grosso e Goiaz.

téxtil da Grã-Bretanha. As ex- Assim, mais uma vez os d9,-

períêncías com êsse aparelho portistas cat�r�nen�es terão. o
c 111

devem - se ao Departamento I pl'�zel' de asststír clo:s �ensaelO
Textil de Leeds - conhecido, nais embates pebclfstícos em

alíás, com a Universidade Téx- disputa da predominância do

til da Inglaterra - podendo cetro máximo no futebol na-

também o mesmo registar a cionaL

Iquantidade de anilina ernpre- Por sermos, pois, a sede de

gada e calcular a qualidade da dois jogos, urge que a F. C. D.,
fibra. O equipamento à dísposí- tome as providências necessá

ção do referido órgão de pes- rias, para que seja consertado

quízas téxtis da Grã Bretanha a parte do muro que cerca a,

inclue um novo microscópio I nossa principal praça de es-

eletrônico, tido como o mais I portes, que ruiu frente a um A's 7,30 horas

potente em todo o mundo, des-:forte vendaval que soprou ues- Ann e Miller, Kenny Baker e Eugh Herbert com a orquestra

de que é capaz de aumentar: ta capital nos primeiros días de g a itas de "Sempre em meu coraçãc», Borra Mine vitch e

vinte mil vezes o tamanho na-' do mês de março do ano e''7J s eus moleques da harmônica, em:

tural. Os cientistas e pesquíza- curso. DI-I trí f Idores britânicos podem agora,' Já lá se vão, no entanto, seis I es I e flun a
igualmente, tirar radiografias meses, e o muro que fracassou!
a uma velocidade ainda não 1'e- nos seus alicerces, ainda con-

v·6 gistada p-or meíoedo gerador tinua com a sua cêrca de ma
.. -------------lrotativo anticatódico Astbury, den-ameuto, desafiando os

Casas e Terrenos [ínvenção do Dr. Astbury, que: olhares por entre as suas enor

e encarregado de um curso de: mes frestas, de um público nu

Física Textil no Departamento! meroso, que de lá aprecia o
• I T'y cone Powe r •

acima mencionado e já se tor-l desenrolar de cotejos pebolís-
. nou um dos maiores especíalís- tlcos.
tas mundiais da análise radio- Fazemos êsse apêlo aos dis
gráfica da estrutura de fibras. tintos dirígentes da nossa

Toda essa aparelhagem técní- "rnater ", por que somos de
ca, como é óbvio, destina-se a, opinião de que já era tempo -de que possamos apresentar Comprar na CASA MISCE·
aperfeiçoar a qualidade dos de reconstruirmos aqueles me- aos goianos ou matogrossen- LANEA é saber economizar.
produtos téxtis britânicos, 1'e- tros de muros, vímdo por terra, ses, um local, onde de fato seja
duzindo ao' mesmo tempo o Não será nada agradável pa- uma praça de esportes, e não
custo da produção. Um dos ra os que aqui nasceram, ou- outros objetivos medíocres.
mais interessantes exemplos virem comentários de foras- Aqui, fica pois, o apêlo do
das realizações do Departa- teíros sôbre o desbixo deixado "Estado" esportivo, aos dírí
mente de Leeds é constituído por mão à nossa praça de

"

es- gentes da nossa enrtidade má
nela produção da fibra do portes. xima, o que estamos certos de
"Rayon" extraída de algas ma- Urge, portanto uma repara- que 'será satísfejto. (WalIUr de
rinhas. Estafibra permite a fa- ção no muro, da F. C. D., afim-' Olheira Santos). !
bricação de novos tecidos de lã --�._�-����������::::::=
de alta qualidade com enorme

economia de preços.

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

Indústria de levedos
"aS colônias
Londres, 11 (B. N. S,) - Os

planos traçados pelo Govêrno
Britânico relativamente à in
dústria de levedos nas Indias
Ocídentaís estender-se-ão a ou-

,

tros territórios coloníaís ingle
ses, Êsses levedo-s, cuja desco
berta se deve à ciência britâni
ca, constituem um alimento de
alta concentracão e são um

sub-produto da' cana do açú-'
car. O Govêrno da Grã-Breta-.
nha financiou a moderna in_!
dústria da sua manufatura na I
Jamaica com 150.000 libras d'�,'empréstimo, sem juros. A ini
ciativa particular representada I
pela Companhia Açueareíra ,

das Indias Ocidentais fome .. I
ceu, por outro lado, a sua va-.

liosa assistência técnica e ad-IIministrativa, iniciando e man

tendo a produção. Uma nova

fábrica de l'evedos foi prOjeta-Ida pelos engenheiros da referi
da Companhia afim de explo
rar comercialmente essa gran
de descoberta britânica e fun-,citmará ao lado de uma das

principais usinas de açúcar da J

colônia já ref,erióa.
,J

A

MISOELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A 5 A "OSCAR LIMAU)

Fraricho t Tone, Anne Baxr e r , Akim Tamiro! r
Von Strohein no p a pel de Rommel.

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x76 Nac.)
Distribuição COOPERATIVA

GALANTE DEFENSOR (Desenho Colorido)
FOX AIRPLAN NEWS (jornal)

Preços: Cr$ 4,00. 3,OÚ e 1,00. Imp. 14 anos

o ESTADO_Esportivo CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

CIHE
1'.'s 7,30 horas:

Conheçam um seg: êdo que só agora pcude ser reve lad a, o

se gr êd o que poderia ter dado a Rommel o coritr ôle da Ardes:

Egito5 covas no

CINE «IMPERIAL)

CINE JORNAL BRASILEI.RO (2x"2COl
Nacion a

' Dis tr ibuiçào COOPERATIVA

ADORAÇÕES E BELISCÕES (De s enho )
Preços; Cr$ 2,00, e 1,50 Livre de Censura

máximo ,

Quinta-f i. a !

Ann"bella e Loretta Young no e.spet áculo
épico. gigantesco e extraor dir-ái io:

SUE Z

CIRURG IÃO·DENTISTA

ala VHor MeIreles, 18

" IALVARO RAMOS

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

:Ma.riz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai .-. Rua 15 de Novembro, 239. I
Urbanas: Santo Amaro. Santo An,dré. Paula Sousa, Sallt'An8" Lapa e Mo{)cll. I

Interior.' Ourinhos.
.

iastaleção : - Agências Urbanas: Penha e 'Ipil"anga. Interior: Santos

I
I

Em

Ln terior :
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.

-- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andr êl ân d ia, Carmo do
Divinópc lis, Santo Antônio do Amparu, Lavras e Juiz de Fór a ,

Em instalação.' Governador Valadares,

ESr'ADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior.' Ilheos, ltabuna e Jequié.

Rjo Claro,

Em instalação.' Sucursal de Porto Alegre.

EsrADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. B"rra ,Mansa, Volta Redonda, Rtst'nde e Vassoulus'Em instalação:

ESTADO DO EspíRITO SANTO:
Sucursal de Vitória,Em illstalaçã.o: Agências de Itapemirim e Colatina.

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobranças e Pdsses,
;

CorresDondentes em tadas as PIaraS do País. 'i

--��--------�------��rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO- Terea·leita. '2 de setembro de '944 s

INDICA'DOR
-----------------------------------------------------------

MÉ.DICO
DR. SETTE GUSMAO

CHgl�l;; DOS SEH\'IÇOS DE TISTOLOGTA DO CE;\iTHO DE SAúDE E DO
HOSPITAL ")\'EHíi:V HAMOS".

Ct�rso de npPI'filiçoamenlo no Hospit.al Súo Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex-esta
gw.. t'JO cio Jnxututo ."·('lel)l�nte F�rreil:a", de São Paulo - Ex-rnédico int.erno do

Sa natorío de Santos. em Campos do Jordão.
CI.1�TC,\ Glen;\J. - lIIAGXóSTlCO PHECO(']j; .." 1'IVI.'l'r\;\lE.'i'l'O RSPIWIAUZArJO

HAS nOEL'içAS DO APARELHO RJ1JSPIHATóltIO
CONSULTAS: ])i�l'�a.mente\ das ;) às 6 horas. (�ONSULTÓl{1U: lt ua \�'itol' Xleil'eic�. 18.

hES1DÊl\C,IA: Rua Esteves .lún ior, 135 - Tel. 742.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealclna da UniversIdade do Brasil)

l!lX·lnterno do Servrço de Cl ím lca MédIca do Proressor Osvaldo Onve íra, meo tco a,

Departamento de Saúde
VLJN JOA HftUJVA - Moléstias Inter..as de Adnltos e criança ... OONSUI,TOIUO

• KlI:!oIJJlENCIA: I{d8 f<'eUpe IScho.oldl li, :J8 - 'l'el. 812. CONSULTAS - na" IH às IM

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

l!:lIpeclalista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CoNSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. das 9 tU fi,

Rua Vitor Meirelell. Z4. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS II d ·-·-t--� -d-n-I'-------h----- 1 I- dDM "m,<". d e Clinica l.fa:;!i1C�:;d�d:;'''nda M,,,kip.1 • """"" ... a mlDls raçao a ... eman a pe os a Ia os
""" , Ç,U.NICA M�DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS .

f
- .

CO:'lSIJloIol.lO: J{UII Nun,,� �lachado, 7 (Edifício iO. 1"nI1H:iscn). foo .. 1.444 Londres, 11 CU. P.) -_ F'o- tes de ln orrnaçoes sejam pos-
Consultas das lu às I::! e rias 14 as 1;'1 IH/J'a� ram virtualmente completados de combate, enquanto os exér- tas sob a superíntendêucta mi-

IlESIlH:::NCIA: Hua Marechal Guilherme. 5. FUlli' 7X:i os planos para governar e ad- citos aliados avançam. Iitar, permitindo-se-lhes dívul-
('LiNICA DE OLHOS - ouvrUO_S__N_A_I_U_Z.__G_A_R_G_A_Nr'_J'_A__ }lllinistrar as partes do territó- A divisão de assuntos CIVIS gar sómente o que lhes f-or au-

DR BIASE rARACO río alemão que caberão aos do exército terá que fazer com torizado.
..- Estados Unidos pela Divisão que as populações das zonas Há o vital problema de dar

Mt'rlico - chefe do Serviço df' ,Sifi[l1s do Cen tro de Saúde de Assuntos Civís do Exército libertadas tenham alimentos, alojamento aos milhões de cí-
DOEi\'C,:AS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-(,ENtTAISDE' 1 do acuíl

,.

1 f bo b
AMBOS OS. SEXOS _ HAIOS INFRA.VEBMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

norte-americano. roupas, uz e tu O aqui O que a VIS CUJOS ares oram m ar-

CONSULTAS: das 3 às ti h. _ R. Felipe Schrnidl, ,Ui Essa Divisão já está realí- admí nístração civil possa res- deados e destruidos. NãD se

RES.: R. Joinvile, 47 - I<"'ONE 1648 zando preparativos para apres- tabeleccr quando as círcuns- jnlga possível que se tente ta
sar o-s planos nos quais seus tâuclas militares o permiti- zer retornar as pessoas depor
diretores veem trabalhando há rem. tadas do Reich, pel-o menos en

anos, tendo sido transtertda A execução dêsse plano bá- quamto a guerra não terminar.

parte de sua administração ao sico obedecerá em linhas ge- O projeto determina que ê""j

Q. G. do Ge!Theral Eisenhower. rais à orientação do govêrno partes conquistadas da Aten.a-
Embora não se possa dar militar na Itália e Franca, nlia pelos norte-americanos.

ainda publicidade a qualquer É ele supor que a divisão de russose britânicos fiquem sob
resultado de seus trabalhos, assunto-s civís se esteja prepa- seus respectivos comandos mí

aproxima-se o momento de se rando para sat.ísf'p.zer tôdas as lítares, até que se findem t·
obter informações sôbre todo necessidades civís e, ao mes- das as operações mundiais de
o plano e algumas partes espe- 1110 tempo, para requisitar a guerra.
cíficas do programa, maior quantidade possível de Então, chegará o momento

Os problemas em estudo são reservas existtelllltes ainda na de se decidir, entre os altauos,
justamente aqueles que

pro-j
Alemanha, quais OS meios e acôrdos ru':,1.

vêm de coisas essenciais à po- presu.me-se, também, que os dar ao Reich um govêrno uni

pulação civil atrás das Jinhas jornais. rádios e tôdas as fon- ficado, - Robert Frey.

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, N<IIriz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Ofta[nlOlu"ia.
CO:\!SULTólUO - Felipe Schmidl. s. Das 14 às 18 horas. F()l�e U59.
flESlD8NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
emUlc).,\ GER:\lJ • AI.TA CIRURGL<\ - MO'J,J::STL'l.S DE SE,XHOIUS - P,HtTOS

. 1"01":"'100 l'el� Faculdade de Medicina ,ela. I Jn lver-sídade ele S�O Paulo, onde foi
A&SlSLl'" ro por varios anos do Sel'VIÇ'O CLr'lIJ'gH;O do Prof. A lipio Correia Nela.
Cin.rgi<t do ast ómago e vias b ilíares, ínt.esunos delgado e grosso, r iró lde, rins

prostara. bexiga. utero, ovár-ios e, tJ'<,)j)1pas; \:B'·icocele. h ídrocele, varizes e hél'nia:
COI'iSUL1AS:

das 2 às 5 hol'�S, à Rya f'elip€ Schrn.ídt, �l (altos ela Casa Paraíso). Te!. L598,
RE8ID'f:"CIA: Rua Esteves Júnior. 179; Tel. M7(H

DR. MADEIRA NEVES
)
f

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso 1e Aperfel""amento e Longa Práuoa no Rio de Janeiro

tJU[!IIMUI:I'AH - Pela manhA: <11&,i·lament .. 'laR IO.30à512 hs , à tarde excep to ces
"ba"oe. "U III.!O b 18 hor&L! - CONSUl,1'()RIO: RUA Joio l'lnto a. 1. eobrad" _

----------�---------------------------------------------------

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

Formado pela Unlyersldade de Genebra
Com prática n08 hospitais europeus

Cllnlca médica em gersJ, pediatria, doen
'" do slatema nenollO. aparelho gen1to

urinário do homem e da mulher
.......te. 1"cnioo: DR. PAULO TAVARIIS
Curso de Rad!olosla Cllnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau·

10:), Especializado em Higiene e Sallde

PúblIca. pela UnlTersldade do Rlú de Ja·
nelro. - Gabinete de Ralo X -- Electro
ear.. logra(la cOnlea - Metaboll&IDo ba·
18' - ;;on<lagem Duodenal - Gabinete
de tUiloterflpla - LaboratórIo de micro.
ooplfl e 8 nll.lls.. cltn\�,a. - Rua Fernando
MAChado. Il. frone 1.1911. - FlorlanópolUi. I

DR. SAULO RAMOS
vecJall.'� em mol�Ú... 4e �oru -

Partoe.
Al/!'A CmUiWIA ABDOMINAL: eatê-

0-"'1(0. , ...."'ula. útero, ovArlo!!l. ap�ndlce.
tumorea. "te. - CIRURGIA PLASTICA
00 PIi:JU,"iIi:O - H6rnJu. hJdrocele. ve

I'hlOCele. 'I'rlllacul'nto "",m olor e IOperaçAO
de HenH".,."ld.... e varl_ - Fractlll'&L!:

aparelho,. J" l(ê8tlo. Op6ra au. H081IltaIJI
de li'lortu6poU..

rraça f'"r..lr. e OU etra. 10. h.e, 1.1tO••
HorArla: O.. U hor.., 41ar1am...'"

DR. AUREUO ROTOLO
Midico - Cirurliio - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante in�talação

de 200 MA.
lJiHgnt.. tico preCOCe da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, are
çõcs das via.! biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efir,azes desta moléstia
, Completo gabinete de Eletricídade
L ,(1édica: Ondas curtas e ultra-curo
�s. Raios Infra-Vermelhos e Rail'5

,

Ultrll Violeta. lnfrazon-Terapia
Con�llltório: Bua Deodoro, :I

clIqlÚna Felipe Schmidt
h I:! hrs., e da� 14"h 17 lira

'A:wllfoQe l.f76

Dr.. LAURO DADRA

I Grande Concurso
-

SAPONÁCEO RftDIUM
Ciu. de Produtos Ouímicos Fábrica Delem

I!oMl'c(,I"Jlsta "m Doenças de tlenho

I'a� - Vias Url!n�riaB.
Curso de especializaç!lo de Glneco

!og'la (doenças de Senhuras) com o

l'l'ofe�sor Moraes de Barr<JS, da Fa·

culdade de Medicina de Stio Paulo.

Tratamento eó})eciallzado, médico e

dl'üqpco. das afeeçôes do aparêlho
genital feminino (ULerO, ovários,

Lrompas, etc.) .

Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

ração). TraLamento de Lodos os dis,

Lúrblos da menstruação e da est.erliJ.
(Jade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crónica, em ambos os

,exos, por processos modernos sob

eontrôle endoscópico - Ul'etrollCOpla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATEH1'dIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

l10ras e das 2 às 5.
COllsUltÓrlO - Rua 1'l.radent6s li.

Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo •Petrôpolis e,
no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona». toda de imbúia e

cedro, no valor de 8,000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

2U envólucros (papel prateado) .do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

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

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

Os «coupons», paro serem trocados por «envôlucros " ou "tampinha,s"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Virgílio José Garcia
Rua Tiradentes, 35

J ��r:U.I!,�����!ad!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Pa!acril. conserto

dentaduras em 2 horas
apenas, Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
ChaIDado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.

SEJA SUA PROPRIA

MAOIADO &: CIA.
Agências e Representações em Geral

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
Caika PoetaI. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floricmo Peixoto, e/n (EdiL
Pr6prio). Tel�grama5: wPRIMUS"
Agente. nos principais município.

do Estado

Ha sotrtmentos que s.1diilo para suas vitimas.
tazem enveíhecer E as Defenda·se contra ésses so°

Senhoras. que dêles Pil· frimentos. que S,lO eVltaveis.

decem, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.
Taes são as megularidades Regulador. tônico. anti-dolo·
110 funcionamento do deiJ· roso. o poderoso remédio
cada organismo feminino. traz no nome o resumo de

como excessos, lallas., pe· suas Virtudes. A SAUDE DA
IIodos dolorosos. que tornam MULHER e uma garantia de

.

certas fases do mês um pe- sJude e bem-estar. < :â..( ....

01ôg'ó-lavra -e-ni-'-
'.'

Varsóvia
Londres, 11 (s.!. P.) - Co

municados recebidos aqui, de

ilH. ANTO�NIO "tON-IZ Varsóvia, dizem: _. Os estra-
l Ll I gos causados pelos alemãs ex-

DE ARAGÃO cedem a imaginação humana.
Todos os prédios da parte me

ridional, do Centro da Cidade,
sofreram terrivelmente pelo fo
go e pelo bombardeio. Grandes
incêndios lavram no Centro da
Cidade, desde a noite de sexta
feira. Os estoques de alimentos
estão diminuindo ràpidamente,
visto que novos abastecimen
tos não podem alcançar a cida
de, do 'exterior. O Govêrno Po
lonês em Londres recebeu, há
poucos dias, um telegrama la
Conselho da Unidade'Nacional

Dr. Newton d'Avlla de Varsóvia, o qual exprime a

amargura dos soldados do
Exército Polonês do País, cau

sada pelo fato de não serem

êIes -reconhecidos como comba
tentes. O Conselho da Unidade
Nacional apela aos Aliados, pa
ra fazer uma declaração apro
pri�da l).e$,s'e sentiçlo,

Fone: 1.663.
HeSldêIloCI8

(Sobrado).
Rua TlradenLee 7

t.'tr.I'�. • Ortopedia. CUntca e L'lr..rsta
10 tor"JI.. Parto<! .. doençu de eeahor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diei·
"lamente das III às 17 boru. RESID�N·
,''-: Alll1lr1l1l'" A.ITlm. 86. roo. tiL

DR. REMIGIO
CLíNICA MBDICA

Mol6sl,ias Internas, de Senhora! ti CTI·

onças em Geral. CONSULTORIO: Rue

"eJlpe Scbmldt - Edlf!clo Amélia Neto.

"'one 1592, � a. 12 e 14 à!!l 17 boru. RE,

81D�NC1A: , Largo Benjamin
Con5tante. 3

Operações -, Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos. réto e amlll

-- Hemorroidas. Tratamento de
colite amebiana.

Fisiotorapia .- Infra-vermelho;
Consult: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente àil 11.30 h., e,

à tllrde. das 16 h•. em diante
R'lid:, Vldal Ramo•• se,

Fone 1067.

Correias de transmissão
Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

da Fóbr.ica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

THE IJONDON & LANGASHIRE INSURANC.1Il

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

.....

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 1.

••• 77' ..
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Perto do túnel rle Simplon
ROMA, 12 ru P.) A GUARNIÇÃO ALEMÃ DE DOMODOSSOLA, NA EXTREMIDADE ITALIANA DO TúNEL DE SIMPl.ON�
ACHA·SE ISOLADA E SUA QUEDA, AO QUE SE DIZ, ESTÁ IMINENTE. A PERDA DE DOMODOSSOLA, PARA OS ALEMÃES,

DARIA AOS PATRIOTAS o CONTROLE DA LINHA DO SIMPLON.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRA 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

FlorianóPolis, 12 {Je Setembro de 1944

Partiu a sra. Chiang-Kai-Shek
RIO, 11 (A. N.) - Em avião especial, partiu ontem para Centre Ue-iZNova Iorque madame Chiang-Kai-Cheg. J u prJi fi
Antes de partir, madame Chiang, ofereceu à sra. do Pre-

feito Dodsworth lindo colar de jade, semelhante ao que ofer- Londres, 12 (U. P.) - O ca-

tara à sra. Darcy Vargas. Aos serviçais da ilha de Brocoió, on- pitão Ludwig Sertoríus, co- Londres, 11 (U,P.) - Sem o menor indício de êriie se,
ele esteve hospedada, deixou 20 mil cruzeiros, e aos serviçais mentarist,a �ilitar na�)ista" �i�- an unciou ? gral Ho.dges. q "", o seu exército, depois de um

da Gávea, cerca de 60 mil cruzeiros. Levou o avião 50 malas
se pe.lo rad,�? Sl�e o 3 E:ercI-1 bombardeio d_e artl1!,aTI�, tinlie aberto caminho através

carregadas, sendo muitas delas com centenas de presentes. A
to al�ado .InIclOu um a�,aque Ida

famosa" LInha Siegfried»; penetrando nessa cadeia fO t:«

scruhora Chiang-Kai-Sheg vai internar-se, novamente, do contra. a . cIdad� de M�tz.. O tificada n uma profundidade de 5 milhas e alcançando um
.1

Presbytertan Hospital", ele Nova Iorque, onde, ao ano passa-
seu O,b]etIvo evidente e hmp�r ponto nas vizinhanças de Trier (Treves), a 25 milhas a lés

cd, esteve internada pelo espaço de 3 meses. ° médico que as-
essa area_ em qu� ?S estrateg�s- te de Luxemburgo. Essa é a grande notícia que o .Mundo

sistíu a maclame Chiang foi professor de Armínio Fraga, co-
tas alemães decididam nas úl- Livre vinha esperando há anos.

uheciclo como o maior especialista brasileiro de moléstias da timas 24 horas fazer uma para-
da de resistência antes do cín

pele. Hoje à tarde, o embaixador chinês irá ao gabinete do pre- turão de 400 milhas de casa- .Iosephfeito levar os agradecimentos oficiais. A impressão dominante . Iii.
(" que maclame Chiang não retornará mais ao Brasil. Acredita-

matas e fartes que guarnecem

.Iacqutnota fronteira do Reich.
se também que ela só ficará completamente curada, se abando-
uar completamente as atividades políticas e entregar-se a Abastecidos Está de partida para a Africa

1 t lt do Norte, para onde foi chama-
comp e o repouso por mUI os anos. nOr aVI-NeS f

P'" - do pela 'Compagnie Air France",
Londres 11 (U P) As da qual é funcionário, o sr.

. NOVA.IORQUE, 1,2 (U. P} -.r.C�1el?ou a e�t:: capiatl.a s:�l. unidades �vançadas 'ligadas e Joseph Jacquinot.

C,Jllang-�al-Shek,. e.spo.sa d.o generaltssimo chinês. A p,l'l.mena 100s grupos de "maquis", que lu-
Nascido no departamento de

h d t t C t M d d Allíer, no centro da França,Clan:a c. mesa segUI,u 1111e la. amen : para o en 1'0 e 1CO e tam para impedir a evacuação prestou serviços à Aviação Na-
Columbla, onde sera submetIda a tIatamento. J dos alemães através do Escal- vaI do seu país, tendo, em se-

PJlL'lmmO CENTEXARIO DA PARó-

G
da, estão sendo amplamente guida, entrado para a referida

Q(;IA DE S. PJ<JDRO DE ALCANTARA ases veJlenosos abastecidas de armas e muni- Companhia aérea. servindo-a

I em vários pontos do Exterior,
Rea lizar-am-se a 3 do corrente. no digo coes, por via aérea. Só ontem principalmente aqui no Brasil.

tr rto de São Pedro de Alcântara, muni- foram lançadas várias cente- onde passou a maior parte do
cípio de São José, grandes festas come" Londres, 12 (U. P.) - '''As

nas de volumes com suprímen- tempo (1931-44) em Santa Cota-
morntívas do primeiro centenário daque- fôrças amerâcanas que operam tos. rina
la paróqu ía e cujo programa foi organt- na área de Nanci capturaram Legítimo «moulinois>l, é o sr.

zado pelo respectivo vigário, padre no-
um depósito inimigo de produ- Perlo de BelJart

Jacquinat um homem afeito ao

berto Virobeck, que ao serem iniciadas trabalho, tendo procedido, entre
as f'estívidades, fêz leitura pública de tos para a guerra química, on- nós. com a maior correção, ha-
um telegrama de congratulações que, P01' de foram encontrados gran- Roma, 11 (U. P.) - Os alia- vendo feito numerosos amigos,
aquele auspicioso acontecimento, lhe en- Ides suprimentos de gases ve- idos chegaram a 26 kms. de unânimes em louvar-Lhe as ba-
v.ara O sr. Interventor Nerêu Ramos. I

c ,
"
_

: .•
_

I
B lf rt

.

d d _ h 1 s qualidades de caráter. Ar·
Nesse telegrama. o Chefe do Executivo nvn.oso_? anUnCIOU em. II I e o', a, c� a e c ave que dente patriota, nunca cessou de
do Estado comunicava ser seu pensa" radiação um locutor amenca-. controla a última rota de fuga crer na breve libertaçào de sua

menta criar um Grupo Escolar na loca- no falando da França. Esses J dos alemães. Uma notícia da gloriosa pátria, que tão cdrní-
licla(!e. gases, entretanto, pareciam BBC afirma mesmo que OS, roda é pelos brasileiros.

0.< restejos tiveram caráter cívlco-re-
destinar-se, apenas, a fins de franceses já estariam entrando, Ao sr . Joseph Iocquinot. que foi

lig;o,o. tendo uma multidão calculada um amigo sincero do ESTADO,
em três mil pessoas entoado o Hino Na" treinamento. em Dijon, pelo sul e pelo oeste. t desejamos feliz viagem e breve
cíonal e constantemente aclamado os no-

,._ -.-•••- .-.- _-..-.- -•••- -,.
regresso 00 nosso meio.. « EXPANSÃO ECONOMICA»

�;�sr���r�:����e�:rê:e��i�lo�argas e do Co·nha'qUe cl-garros açu'car etc .- -- .. - _._-_.-_. � ;osso vestimado confrade sr.

,....._._ _ _.............. , , ,. OS. tecidoOS. da Loja das Ca.-
cor. i iv.io an Erven, diretor-pro-

""'" I
- prietário da revista "Expansqo Eco-

uS a amêles PARIS, 12 (U. P.) - Nos subterrâneos do Banco da Fran_,s�mIras distinguem-se pela 01'1- r.ôrn ico.", que se publica em Curi-
r2CUam ça, funcionários dêsse� estabelecimento de crédito caPtúraramlgmal padr?nag:em e. pelos pre- tiba, acha·se en t re nós. have.n:Jo.
Roma, 11 (U.. P.) _ Pela alguns soldados alemaes que guardavam um estoque de 400,ços exce�clOnaIs. Visite-a sem �o_s dado o prazer de sua VISIta.

primeira vez, nOltkiou-se hoje [mil garrafas de conhl1que, três milhões de cigarros e duzentas lcompron:l.lsso,
na rua Cons.' � ';�n:�:;;�hade p ��nt�����: ��

que unidades que do Quinto I toneladas de açúcar. Os empregados também recuperaram con- Mafr�, 8-A. ...._.-__

conhecido magazine, dedicado a

Exército estão operando pró- siderável quantia de papel-moeda, VISI'l'f\N'l'l<S IJ,usnms esta capital e o norte-catarinense.

ximo ao centro da linha Góti- Acoll1pal1hado dp sua eX!1la. sC'nhOl':l

ea, na Itália. Num avanço de Existe ac
...
úcar em abundância

supressa, atraVlessaram o rio
várias patrulhas, que já entra
ram no terreno montanhoso
do rio. Aproxtmaram-se assim
de 6 kms. das posições princi
pai,s inimigas no setor dos Ape
ninos da 1inha Gática. A pro
pósito, o comunicado alemao
de hoje admite um vecuo nes

se setor dizendo-o de acôrdo
em a sua fórmula usual que
8JS tropas nazistas executaram,
de acôrdo com os planos, um

movimento de d�stanci'amento
nas posições do Apeninos.

NUNO� EXISTIU IGUr:lL

Dentro Alemanha !!!da

Jornalista Riram
'Meira Benavídez

Em companhia do nosso estimado
patrício sr. Rui Viana, distinguiu
nos com sua cativante visita o jor
nalista argentino sr. Hiram Meira.

Eenovidez, que realiza pelos po
"
ses

americanos uma 'excur�ão de estudos
e vÍnculação cultural.
S.s.. que se demorou em n os sn

redação em cordiàl palestra. é por
tador da seguinte mensagem do
.

Círculo de la Prensa". de E"�enos
Aires: «O Círculo da Imprensa, de
Buenos lUres, compraz-se em en.

viar às entidades representativas
do jornaiismo b"asileira uma sou

daçé:ío ccrdial. que leva. ademais,
os expressões de seus sentimentos
mais fraternais. Confia esta men·

sagem ao consócio sr. Hiram Mei
ra Benov í 'ez, que vai à nação ir
mã em viagem de vinculação o rn is
tosa, que há de ser útil aos t,ra
dicionais laços que unem os dois
povos (a a.' ADOLFO LANUS. pre
�idente do Círculo. da Lrn p+enso , e

MAURICIO BORNAND, se r t:lr;o".
Ao distinto confrade, formukmos

votos de feliz estada entre nó,.

Krosnoloi
evacuada

c de uma filha. aeha-se nesta Capital.
<Je )1assagem pai'a o nOl'te do paí,_ o sr.

rIr. Horácio A. Redondo, diretor gera!
SÃO PAULO, 12 (E.) - A A.ssociação c:.;omercial de Ri- da AClministra,ão de Turismo da Repú"

beirão Preto dirigiu uma }'epresentação ao superintendente da blka (lo Uruguai.
Enl sua COlllpanhia tanlhém Vl8.]8.,Comissão .1e A.bnstecimento do Estatlo de São Paulo, solicitan· desde PÔ1·tO Alegre, o Slt·. dr. Alberto

Üo a extinção ao reg'ime de racionamento do açúcar no inte- Mui10Z, cônsul geral do Uruguai na ca·

Tior do Estado. pital su!·riogranc1el1se.

Entre outras razões aleg'a:das' em favor da medida, desta.
os ilustres \'iajalltes fOl'am recebidos,

ii entrarIa elo Batel La Porta, anele fjca·
ea-se a da abundância do produto, sendo l'essaltada a vanta- ram hosp-ec1ados, pelo sr. 10 tenente Ar·

g'em da reinstituição .10 reg'ime de U1're comércio para, o açú- ruela Câmara, ajudante·de·ordens do !'r.

caro A medida pleiteada esUi sendo objeto de estudos por parte Inten'entOl' Xerêu Ramos. que lhes Il '<U'onba» em• apresentou cu,mprimentos de s. excia.; fi "

(io superintendente dn Comissão de AbasteCImento. pelo Sl". J. N. Herrera, vice-cônsul elo

\Recebl·do pelo
Uruguai nesta cidade, e pelo jornalista IIIMa.a"eOio'��l (A. l\f.·) _ A di'.

Aproximam·Se Gusta"o Kcyes, diretor do Departamento II
.

da Grécia Estadual de Imprcnóa e Propaganda.

Londres, 12 (U. P.) - A rá- gral Franco A-linh-ado-: Detoria da Saude Pública, di-
dio de Angora infot;l11ou que as I ·1" vulgando dados sôbre a ,::ampa-
fôrças russas que cruzaram a I �ad .. I: 12 (U. P.) - O. em- Brenner bloqueada nha contra a "bouba", acentua
fronteira da Bulgária estão-se balxadO! dos. Esta�os UmdOs, Roma, 12 (U. P.) - Embo- a valiosa cooperação financeira

aprOXimaJIlido agora das fron- s�:_ H�yes, fOI recebIdo em au- ra os civis alemães e funcioná- da comi!ssão 'estadual da Le-

�.eiras da Grécia. dIencm pelo general Franco, rios públicos tenham recebido gião Brasileira de Assi ·;tên.cia.
Londres, 12 (U. P.) - O co- chefe do govêrno espanhol. ordem para abandonar o norte Durante cinco mese�, fv(;l.m

mentador da DNB, von Ham-

T' f' B -I "
da Itália com suas famílias, a instalados sete postos em cUvel'-

mel', revelou que fôrças nazis- tpog,ra la rasl Se v. S. premsa.r de lmhos, linha do Brenner está no mo- sas localidades do interior ma-
tas evacuaram a cidade de casemiras. � outros �ecidos.' fa- mento bloqueada; mas os ale- triculando-'se 862 doentes. ÊS-
Krosno, na Polônia. Krosno é o Precisa-se de um compositor ça. uma VIsIta à LOJa das Case- mães prometem sua imediata te mês serão ins,talados mais
ponto vital para a arremetida para trabalhos comerciais. mIras, na rua Cons. Mafra, reabertura. dois postos.russa na dil1eção da Checoes- 8-A. --_._.-

::;:::�dC::' ����a:::l::r Louça de barro !l!iiíiiãiiJiiiiiiiiíiiii.iiiiiiiãiiiiiCiiiiiiiiiiiiiiiO--STiiiiiiiliiAilíiiiiiilíiiiiM(E'-L-L--M-A-N-N-
Londres, 12 (U. P.) - Anun- Maceió, 12 (E.) Serão Maceió, 12 (E.) - A supe-

ela-se .ofidalmente que apa- aplicadas penalidades contra rintendência da Comissão do
relhos de caça empenhadOS os negociantes que retiverem Abastecimento tabelou a l'?Uç�
em" escolta de bombardeiros pe- merc�dorias ou se nega�em de barro, consumidos prmcl
sadas norte-americanos derru- vende-las, sob pretextos m]us- palmente pelas classes menos

batam mais de 100 aviões na-Itificáveis. No caso de reinci- favorecidas economicamente os

zistas "i:�6 curso de combates dência esses comerdantes se· potes, panelas, frigitteiras e

. tnwadQs ontem. . rão inCJllidos ;n� "lista neg11a"" morintfM.
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