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TEMENTE) EM UMA REUNIÃO DE MINISTROS REPUBLICANOS FASCISTAS, QUE ESTAVA AINDA CONVENCIDO D�,;--'"
TóíUA ALEMÃ; E ACRES<:ENTOU: ·'A ARMA '·V-2" ENTRARÁ EM AÇÃO NO DIA r DE OUTUBRO E NO DIA 30 DO MES

MO MÊS FALAREI DE NOVO A MEU POVO, DA SACADA DO PALÁCIO VENEZA, EM ROMA".
..

Os Brasileiros ne Itália
o ROMA, 26 (U. P.) - o ministro da guerra do Brasil, ge

neral Eurico Gaspar Dutra, numa cerimônia realizada no Q,
G. Aliado, domingo à noite, condecoro'u cinco generais aliad,os
com a Ordem do Mérito Militar. Os oficiais agraciados sao:

general Maitland Wilson, tenente-general Sir Majes Gammell,
major general T. B, Larkin, general L. W. Rooks e major-gene
ral Daniel Noce.

o MAIS ANTIGO iHÁRIO DE SANTA CATARlN.l

Proprietário e Diretor.gerente - ALTINO FLORES
._--------- ._-------

[)f\ alg'lIlll:J parte lia Itúlia, 25 (De Silvio da Fonseca, eu
víudo cspeclal <IH Ag'êJlda Nacional junto a .PEB) - Patrn
lhas avançadas (la infanta rfn hl'H�i1eh'll realizaram a captura
dns prímelrus prisioneiros alemães, nu teatro da guerra, na

Itúlía. O mais velho oêles conta apenas :!2 anos de idade, ten
(lo o TIlP IlO I' s6mente JH. Todos estão desesperançados da vítõ
l'Íll nazista, IHzenllo ser ('ritiríl! a sítuação interna e exeassos
todos os n'{'uI'SOS, prlnclpnlmente os de alímentação, Apõs se·
rem Interrogudo« pelo cornundo hraxilelrn, foram remetidos ao
destluo conveuíeute. O ueueral Zenóhio da Costa mostra-se sa-
1isf('itíssimo com o d('�.'-(ml·())nr dos acontecimentos, elogIauâo
frunenmeute li ação dos hravos patrtcíos empenhados na luta
t\1II prúl (IH Ilberdu de dos povos,

I Horlanópolls- Ierçe-felre, 26 de Setembro de 1944 H. 9206, Ano XXX

Reirospecio----da situação bélica
Nova Iorque, 25 (U. P.) - Os manha, uma vez levantado o de uma retirada em "alto estí

acontecimentos militares da cérco dos .paraquedistas isola- lo", a;té o passo de Brenner. E
semana que se encerrou de- dos em Arnhem, único ponto. na frente oriental, acaba de
monstraram cabalmente que a onde, de fato, puderam os na-: consumar-se a catástrofe do
Alemanha entrou nos primei- zístas retardar a marcha alia-IBáltico com a limpeza total da
TOS estertores de seu colapso da. Na Itália, não é menos crí-1Estônia, onde numerosas tro
militar. Diante da pressão dos tica a situação dos alemães pas nazistas ameaçavam o

exércitos aliados, não poude em cem a linha Gótica. ameaçada flanco do grande exército .rus

nenhum setor contra-atacar pelo flanco de Rimini e, díre- sal que deverá esmagar o mili- Roma, 26 (U, P.) - Tropas des internacionais, como já fi
sutícíentemente, seja no céste, tamente, na parte central, tarísmo alemã em seu berço, a brasileiras e americanas do 5° cou plenamente comprovadono sul ou no leste. Ao longo da abaixo de Bolonha. Uma vez Prússia Oriental. Notícias re- exército continuam progredín- com a solução do problema das
linha Siegriefid, multiplicam- transposta pelo Quinto e Oita- centes sôbre a luta na Holanda do na linha Gótica. Embora a bases mHitares nos Açores e do
se as investidas aliadas. Na Ho- vo Exército essa linha, o gene- informam que melhorou a si- resistência alemã ainda seja Wolf'râmio, por maior razão es
landa estão prestes os britâni- ral nazista Kesselring e não te- tuação dos paraquedistas de obstinada, aumentam cada vez tou certo de interpretar o sen
cos ia assaltar o norte da Ale- rá outra alternativa senão a Arnhem. Conseguiram os alia- mais os indícios de que se está timento comum de .todos os

- __ .�-- _- - -

�-.
- dos levar-lhes novos reforces desorganizando. Há indícios de portugueses neste país, reno

através do Reno, embora ofi- que os alemães estão, pratica- vando a V. Excia, mais uma
cialmente não se considere fir- mente, sem alimentos, na linha vez, as expressões da nossa so
me, ainda, o contacto estabele- Gótica. UIn prisioneiro nazista lídaríedade, .poís que no com
cido. A despeito dos esforços declarou que não comia há pontamento e bravura dos S01-realizados pelo segundo exér- três dias. Os alemães já come- dados do Brasil estão empe-comunica aos seus amigos e clientes que transferirá, cito britânico. reconhecem Ü'S çam a abandonar considerável nhados a dignidade do nosso

em princípios do mês de Outubro próximo vindouro, meios oficiais 'que a posição da- quantidade de armamentos à mesmo sangue, a gloria das
sua residência de Bru sq ue para IBIRAiVIA (Hamónia) queIes contingentes ainda ins- proporção que se retiram.' nossas tradições ancestrais e aonde irá trabalhar .no HOSPITAL «MIGUEL COUTO·, pira preocupação, por isso que, '" nossa própria honra. Digne-se�=====================:...::====� os repetidos ataques a que têm Roma, 26 (U. P.) ____: As tro- V. Excía. aceitar as minhas ho-

"guerra com o Ral·ch na-o aC'abou , ���a���s�;���t;;�:.���i�:__a�� ���;��:;le��at�tO���L���i��� ���a����/�:O�i�'lO�a) !ab�tII li • ......._���_��or._or..� -. Gótica, encontrando resístôn- xador".
LONDRES, 25 (U, P,) - Vúrias informações vêm realçar Os tecidos da Loja das Ca- cia variavel, por vezes encarni- ...............-."..,••,.,-_......"..,....."..,..............�.....-......."..,._"..,--"..,.-..............·_,...·...............-...............-...w""·�...__...,

o que diz o correspondente do _, Daily Mail", de Londl_'es, s()�l'e semiras distinguem-se pela orí- çada.
D "t P�as fôrças aliadas na Alemanha. Adverte êle, de manou-a muito ginal padronagern e pelos pre- ,� r. ar Dr erelradrástica, contra os excessos de ot ímismo- que ameaçam redu- cos excepcionais. Visite-a sem DE UMA CIDADE OCUPA-

OI-zir o esfôrço bélico da frente interna. Quantos a(,l'P-l1Hall� que compromisso, na rua Cons. DA PELOS BRASILEIROS NO e Iveira
Ia guerra com a Alemanha esteja terminada, com cxcepçao de Mafra, 8-A. OCIDENTE DA ITÁLIA' 26

I
Clínica Geral de Adultosoperações de limpeza, (escreve textualmente .0 COl'l'esPO'llCllen- Contra Ra d(Det Jadmes URoper, cOITe�pon-. Doenças dali crianças

I
te) dever iam estar aqui, onde os norte-amen('a,I�?s se ac ram

I Ina en e a" níted Press") _ Laboratório de Ana1iaes
ompenhados numa luta tão encarniçada e mort ítera quanto � As tropas brasíleíras estão em- clínicas.'"

I h d -e. • Consultório: rua Felipe Seh-nos primeiros dias da invasão da Norrnândia. .utamos por :\1 . ')6 (f' IJ) _ A pen � as na lama de eliminar midt, 21 [altos do Casa Pa-t' I táb
. I" oscou. � U.. s

as minas e dilh deicada metro de terreno. Hitler onleuou que oe as. as a ricas e! tórcas . elo ae.ueral Oovorov
.

arn:a 11 as eixa- raiso], das 10.30 á. 12 e doa
oficinas sejam transrer ídas para oeste ou destruídas, e os ale-l Cjne� clel'J'otal'��ll os alemães n� das pel'Os alema;es, bem como IS às 18 N.
mães estão executando rigorosamente a política ela terra Estô,nia, a vallçal'�m para o n�a caça �e <l:.lgu�s �'civís" na- Residênci0p rua V;'c. de Ouro

queimada, '

"h j ,
11 to' " 'L

zlstas que nao tIveram tempo Fone: í6�o[m!�ua'11S�!l,. c, �,n-c (' .1\...1 aI-Se, na e- de acompanhar suas unidades e

J '" H· tOllla, �s tl'opas que ocuparam se encontram escondidos _ r •a es",retnece a ungrla ..... Valll_1e1:ra, Outras, col��las ru�- algumas' casas da cidade.
em

Nao há noticias. .

d' 't 1 _ f' sas lll\ estel11 paI a Rlba, capl- ".MOSCOU, 26 (U, P.) � A (,1ll1�s01:a esta (,��l a ('ou 11'-
tal da Letônia, que deverá ser

.,.

Roma, 26 (U. P.) _ Ignora�ma tàcitamente a invasão da .H:slovaqma, ao notl(:I�], q,ne o
o alvo de ataque combinado .

J?E ALGUM ��NTO nA se a pamdeiro de dua's filhas do
quarto exérc'ito ucraniano alca.nç?u as faldas, :?_endlOnals d�S das fôrças terrestres e navais

ITALIA, �6 (De Sll_vlO da F.�n- frei Vitor Em�nuel, a _prtncesa.montes Stoki ayançando da localidade frontelI H.:a polo.nesa ue,
-f Iseca,

enVIado especIal da Agen- Mafalda esposa do pnncipe de
"

-','
Bl3C ,russas, que 0llera111 no galo nia Nacional J'u'nt 'F E B)

,Sanok para sl:doeste. lnfol'lll�çOeS de fonte turea para. -' ! de Riga. É opinião corrente �, "

o a , . . Hes�e, alemão, e a pr�nc�saêizem a respeIto que a ofenSl\Ta, rUSb't1, desencadeou tUll11l1tuo-1 'd d 'lt' 't 1
Apos um pellodo de Ghuvas Mana casada com o prmclpe

' " .

.

. r'T' 1"' "Clue a que a a u l111a capI a torrenciais em todos os eto' "fias demo,llstrações a favor da paz, na :c!.ungna ..
.Ji, a agencl,a báltica, ainda em poder dos "

_ .., s res, Maximo de Bourbon e !'arma.h]emã Transocean acrescenta que duzentos e clI1coenta mIl ,

,t 1'/ .. "]
as opelaç.?e� prosse�uem com O papa, a seu tumo, nao tem, , .,

d l' '1" nazIs as pac ela, ser annnclac a absoluto exIto apmadas por '
.alemães residentes nas areas fronteIrIçaS a ranSI vama, ,em' a oualqllel' mome'nto. ,,'

.

'... notI;c�a algu1'l?-a de mons�nhorl.. leno caminho do a,yanço russo, foram evacuados a toda " !folte can?OnelO ,d� artllhalla. Valeno Val,en, que exerCIa as
pi'essa. TI·to marcha soAbre

o Genelal �'en?�lO. da Gos'ta funções de ,núncio apostólicomostr�-se .sabsfe}tlssI�O com o junto ao g'ovêrno do marechal

B I d deSe?IOlar dos aconteclmex:t?S, F.'étain, em Vichí. Presume-se
. e gra o elogrando os bravos pati['�ClOS que o núncio se encontre .em
Londres, 26 (U. P,) O em.eenhados na luta pela 11be1'- poder dos alemães, pois de mo-

avanço das fôrças do marechal taçao dos povos. do contrário, se lestivesse em
Tito para Belgrado parece.

�

. regiões controladas pelos alia-
prosseguir sem dificuldades, RlO, 26 (A.,N) -- O PresI- dos., não haveria por queenquanto nas partes sul e no1'- dent� da Repubhca recebeu ,o ocultar seu paradeiro.déste da ,capital ·está sendo ,s,egunllte telegrama, a·gora dI-
procedida 'a eliminação de gru- vulgado: - "Nesta oportuni- A partir de 139 cruzeiros,
pos de germânlcos dispersos, dade c�mpre-l11e ,asseverar a vendemos cortes de casemiras
pois os guerrtlheiros estão em- V� E::cc1a., sr. Pr,esldente da Re- em a nossa Loja, na rua Cons.
penhados em combates na zo- pubhc� que todos os portugue- Mafra, 8-A.
na industrial. ses estao acompanhando as no- Na-A-Ie-m-_-n-h-a--tíctas da participação ativa das

armas brasileiras nas batalhas Ocidental
da Europa, com ,a mesma emo- Londres, 25 (U. P.) - MaiS
ção com que um pai acompa- de 1200 Fofltalezas Voadoras da
nha os feitos de um filho num Oitava Fôrça Aérea atacaram
prélio que lhe não tenha cabi- os pátios f.erroviários 'e objetido intervir. Em qualquer cas;o vos industriais mHitares exis
a neutra}�dade nunca pode 'tentes na zona de Francforte,
significar impossibilidade e se Coblença e Ludwishafen na
a posição de Portugal nesta Alemanha ocidental. As For
guerra nunca l1epresentou 1'e- talezas foram escoltadas por
pudia as suas aHanças e amiza- ca�a& cta Nona Fôrça.

Dr. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta drurgiêl e ginecologia

Enlre ftaschen e Geilenkirchen Temporal em
LisboaLONDnES, 26 (U, P,) - O comnnicado de hoje cOllsigna

pêsadas lutas em telTitório holamclês. Na área snl de Aix-la- Lisboa,26 (U, P.) � Desde a
Chapelle, foi.l'êduzido um ponto fortificado alemão e registrou madrugada de ontem, se fazem
ligeiro avanço, contra encarniçada resistência inimiga, A lés,te ·sentir sôbre esta capital os

ela. grande cidade, foi r,eI�eli.do um ('ontra-ataql�e n.a�ista com I efeitos de violentíssimo tempo
p8Hadas perdas para o 111l1111g0. E no slIl de GellenRlrchen, as 11�al com tr'Úvoadas, ventos e
fôrças aliadas foram sUjeitas a concentl'ado fogo de artilharia chuvas, já se tendo assinalado
inimiga. Os qlllhõe� a1ia�Qs l'e�l?ondel'al11 ao fogo alemão. I�s habituais inllndações.
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CASA lVIlSCELAN �A
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9
L A D O DA C A SA IIOSCA LIMA'·)

A.
(AO

r

-------,--------

\ Dr. Alcides Oliveira ii
eh urgiâo-[h i I f E '

Rua Vítor Me ir e l e s , 28
Di àr iamen te . das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

CASA, MISCELANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vá vu Ias e Dsicoa.
Rua Trajano, 12.

• •

an[� o I� fi � � �r�
End. telegr. «Bandiral)} -� Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
ft serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de .Iaueíre
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ... Capital··· Rua 15 de Novembro, 239. I
Agências Urbanas: Santo Amaro. Santo André, Paula Soma, Sant'Ana. Lapa c Moór a,

Interior: Our inh os.
Em instalação: - Agênciós Urbanas: Penha e Ipiranga Interior: Santos

EHADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginoa.
Interior: Agências: Oliveira, Caet é, Elói Me nde s, An drê l ân d is , Carmo elo Rio Claro,

Dt�inópolis, Santo An t órrio do Amparo, Lavras e Juiz de Fór a,
Em instalação: Governador Valadares.

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n . 1 (Salvador)
Interior: Ll h ecs, Itabuna e Jequ é.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação: Ba-r a do Pir ai, Bs rra Mansr-, Volta Re Jor.da, Resende e Vnsso uras- ,

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Em instalação: Sucur ;81 de Vitória, Agências de It a pernirirn e Cola tin a.

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

.

as melhores taxas para Depósitos,
-

Descontos, Cobranças
Correspondentes em tôdas as praças do País.

Abona

LAVOURt\ DO LINI-fO
DESFIBRADEIRA «BUGRE»

o prefgito de Santa Maria requisita gado gordo
.

\

Santa Maria, �4 (D. N.) -- roneumo normal de carne ver- zes que r-ada um possue, bem
() i Mi I M'

,

'1 f' I' 1
-

1
... De construção especial.(r: : rrgue • erre es, pre eito

I
ue pe a populaça? .locaL O p:'e-, C�IllO a respectiva c asslflC�-muntctpal, recebeu um telegra- ço elo gado adquir ído tem sido I çao dos rebanhos e das condi- FUNDIÇ.l\.O DO BUGH,E LTDA.

JHa da CAEHGS comunicando (ie Cr$ 1,80 por quilo vivo. Na ções de matança. Apenas ficam I Av. D, Ped ro I. 1219 Tel 3-0777 - SÃO P,ll,.VLO
que aquele órgão de abasteci- qualidade de presidente dOI'

isentos desta obrigatoriedade _'
=====�=�=��������_�__...

ruent o do Estado entrara em Conselho Muu icipal de Abas- os possuidores de lotes de me-
-

J lgaçâo com os municípios de tecimemt o, o prefeito dêste mu- nos .de 50 cabeças. A resolução
Júlio de Castilhos e Tupanci- rucrpio baixou um edital. na do prefe ito municipal foi co

reta, afim-de requisitar ime- [Imprensa, estabelecendo a munícado à Associação Agrí
(ilatamc'nte duzentos novilhos! obrigatoriedade dos invernado- cola e Pastor-il, a qual prome- ,

ri e c-ada um dêles, para inte- 'res e criadores da comuna de teu colaborar com o govêrno t

;";l'ar o abastecimento de Santa I f01'nE'c'el'elll, até o dia 28 do municipal no sentido de que ;,

Marí a. Outras requisições se-I"orrente, à Suh-Prefeitura 10- i ordem seja cumprtda no mais
râo feitas, afim-de garantir o' cal, a relação elo número de 1'8-

I
breve prazo possível.

o AVANÇO NA FRANÇA --- Soldados dos EE. UU ..

transportados em tanques, avançam por urna estrada ela
França, depois de romper a lin lia de defesa nazista, perto
ele Ghnoble. Poderosas colunas de veículos blindados pe
netraram nas desmoronadas defesas alemães avancando ti
razão de 48 kms. por hora. (Pato da Inter-Americanos:I

I
I

- ,

FILHA I MAE I AV� I
l"'orl'as devem usar a

e Passes,

(OU RI;GULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Aliviá as Cólicas l)terinas

EmprFga-se com vllotag't'mps·
ra combs ter as Irregutar idudes
das funçfyes períódícas das se

nhoras E calmante e regulador
dessas funções.
FLUXI\_ ....EDATIN A. pela 101m

comprovada eficácia, é muito re

ce ítada. D�ve ser UR!Hl;>i com

conliança.
) � FLUXfl-SEDATIN A en contr a 81:'

,)MAE em toda parte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE -- Hoje terça-feira -_ às 7,30 horas exibição de filmes, por
gen·tilcza do Escritório de Coordenção ..--Dia 1- de outubro (domingo), Cocktail com

às 9 horas. -- Dia 7 de outubro, Baile de posse da Diretoria
Coroação da Rainha e Princesas ..

-----------------------------------------------------:--------------------------------------------------------�---------------------------------

s.t. Isaac logu&s.
Mártir

Este santo. o mais conhecido en

tre os Màrtire5 Canadenses, nas

ceu aos 10 de janeiro de 1607. em
Orléans. França-, Depois de ter
concluido o curso ginasial. en,trou
para a Companhia de ]esús. Or- r

denodo de sacerdote: foi "Oara o,Canadá como missionário e;;tre os

S
·

d díndios, Em 1641, oferece� se para
I

O C Ie !I eurna Jornada de lnformaçao, Acom- II
panhando de dois Irmãos e uns

trinta Hurões empreendeu a via
gem que custor io a vida aos dois
Lrrnfios e 0011 Hurões. enquanto o sócios desta Sociedade Musical 'Amôr ,� Arte> a campa
Padre Jogues foi preso. ,horrível. I' recerem à Assembléia C era! Ordinária, dia 28 do corrente,
rnerrte maltratado e veridido como as 19 horas, na Séde Social.
escccvo . Oerecendo se uma oca" I

E
. - D·'51'0-0 P a a (f' I Assunto: leição da nova ireto rie

r
,. u g 1 r, apro , > •

veitou se dela sómente. quando um I Flonanopol1s, em 26 d� s�tem':ro d� ,1944
comandante calvinista lhe fez ver O Primeiro Secretano
que subtraindo-se agora, poderia CHRISTÓV'JO NUNES PIRES
ainda trabalhar pela conversão do s

.

pagãos, Depois de uma viagem

��:i�F�:n�:e�tr:��e cs:eg�rri:i:��- i O aVI·a- fi Gp. tu' II"O DIS50LVE1'0 Par'lS a pedido da ROlnha Ana, U
d'Austria A côrte !icava hO,rrori.' V�rga� F.' b.f\,zada ao ver as moas mutiladas. U t.l 1.1 � 'y

, do mártir. Este não aceitou o p:>s.1 Rio, 24 (A, :.J,) - Real lzou- A GORDURI O tabelallíD·el1.fo nato de honra que lhe era destina I
. , ;'j U tL

do em França, Voltou para sua
I S8, ontem, u o acroport () Sar.,t�,:;

dilecta missão entre os selvagens. Dumont, O batismo do aviao fi.'"
.

Q ., M'" B!lhl"aIndo pregar o Evangelho entre os
:, Getúlio Vargas Filho", doa- lViUltOS UI OS por es u

mesmos Iroqueses que já uma vez r10 lJOr aqueles (l11e toram com-
v, é demasiadamente gorda? Não gos- Bahia 24 (A, N,) -- A Supe-

o tinham martirizado, foi morto' ,

"Ih
tarja de ter o corpo das belissimas Es-

int dê
.

d Ab t
'

por �les no dto J8 de outubro de pauheiros de trabalho do fl O trêlas de Cinema de Hollywood'? Um nn en enCla O as, eClmen-

1646. do presidente da República na �;�;��á�ae;{;�j��r:!:aa2�em�[sestfan':�;�; ta do Estado vem de dar publi-
Nítro-Ouímíca ele São Paulo, artistas, descobriu um método rapído cidade ao novo tabelamento de
�� '{. e seguro de dissolver a gordura sem re· , ,.

idO batismo dêsse avião constí- co/,rera dietas drastícas OLl a exercícios generos de pnmelra neceSSl a-

tuíu comovedora homenagem IÇ��s�v�de.E�;�o����Ob��'�':; ;�(��ad� de, Ia ser observado no munici-

ao jovem de '),0 anos, ta-o 1).1'e-
energ!a '10 cliC.inlvf'l' a gordura de modo pio da capital, De acôrdo com

maturamel:te
-

arrebatado ao e�� io ':n.,;�."t�!st; i;,;;;:r� I�':��il;':; 6 tabelamento em aprêço, su-

À3 vezes ao dia, }<'ormode é L1m pre- bíram O f ijão úca' pa-'[:onVI'\'lO ele RUa. ilustre famí- parado garantido Nra remover o ex.
1 e e o aç I

lia e do seio dos seus amigos e
cesso de gordura. Peça }<'ormode. ra Cr$ 1,40 e CrS 220 o quilo,hoje mesmo, em qualquer fármácia. A

• _'
'

,

admiradores, que conquistou nossa garantia é a sua maior proteção, respectivamente, baixando O Londres, 23 (B, N. Si)
pelos seus hábitos stmples e Distr. S. I. P, Caixa Postal 3786 - Ric álcool produzido em Santo Novas expedições. britânicas

I i;���i�qUf�i i�);.�l�fd���i�;e� c��i� �_.. .._--.w_....· ·.-o> !�:;i�:O�es:e o����o:c��t�:�� �����a�n;���a��êr���i�:Cl:�
i nístro Salgado Filho, Se V. S. precisar de linhos, pera 'dois cruzeiros e trinta o Daily Telegraph" desta cída-

ça uma visita à Loja das Case- centavos, Doravante, a tabela de. A partir d� abril do corlren-

, B ORIENTE
casemiras e outros tecidos,'" fa- será submetida à revisão de te ano um grupo de ciêntistas

I ar miras, na rua Cons. Mafra, quinze em quinze dias, afim de inglêses vem realizando pesqui-
a,companhar as flutuações do zas 'e observações nas regiõesSub ..·dire!or d iS mercado, de que se trata e seus relató-

Escola Naval

I·IP
rios já apl1esentados mostram-

Rio, 24 (A, N) - O ministro s e inteiramente favOlfaveis
da Marinha designou o capi- Snr. Denll·sta I. quanto à:s possibilidades de ex-

tão de ma'!: e guerra Francisco ploração de minerais, reinicio

I
Pedro Rodrigues da Silva paTa Faço qualquer sistema de da pesca de ba:Leias e estabele-
desempenhar as funções de Dentaduras, Pontes em

cimento de estações de rádio
'3ub-diretor da Escola Naval.

oure ou Palacril, conserto
no sentido de fornecer infor-

Êsse oficial vinha servindo co- dentaduras em 2 horas
mes precisos sôbr,e as condições

mo capitão dos portos do Esta-
apenas, Serviço rápido e

de tempo. ':Dendo em vista esses

'l'em anexo pequeno
do de São Paulo e, na nova

garantido: Preços módicos. relatórios, o- Govêrno britâni-
ARMAZEM missão, que vai agora desem- co l1esolveu envla:r uma novaChan�Bdo por obséquiode sêcos e molhados penhar subsUtue O capitão de

para Constantino Serratine expedição, que inclue no seu

(g��:os �:ld���s:mM!�����rl I mar e guerra Raul qe San-Tia- Rua Duarte Schutel, 9. seio proemmenJt'es ciêntistas,
.

esquina Vi';or Meireles, I go Dantas, que terá novas in- afim de ampl1ar o trabalhQ

��������������,�c�u�m�b�ên�c�ia�s�n�a�A�r�m�a�d�a�.....���������������p�r�el�im�i�n�a�r;J�'á�.�le���,a�d�o�a�e�f:e�it�o�';a-----_.....
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Vida Social I
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AN IVERSA.RIos

Festeja hoje seu aniversál'io a

aro . Marta Mussi. espôsa do sr.

Mussi Dib Muasi , comerciante na

Laguna.

A menina 'I'ô n ío , filha do sr.

Ricarte Freitas. completa. mais um

aniversário.

Faz anos hoje o [overn 1I.ntônio
Bittencourt,

Decorre hoje a data natalí:cia do
sr. Monoel Fel'reira de Sousa co

merciário.

O menino Douto Luiz Gonçalves
faz anos hoje.

o do diasanto

. .<
,

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

«Sonho de ulna
debutante»
Rio, 25 (E,) -- Serrá realiza

da hoje, das 17 às 20 horas,
nos salões do CojJacabana-Pa
lace, elegante festa em bene
ficio da sociedade "Providência
dos Desamparados", A simpá
tica festa terá c.omo comple·
mel1!to um "shaw"; no Cassi
no, representado por senhoTi
nhas da nossa sociedade, que
constará de rum desfile de mo

delos, simboHzando o "sonho
d� uma debutante", cujas "toi
lettes'; foram gentilmente ce

didas pelas mais importantes
casas comerciais do gênero.

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuorem suas compras. MATRIZ �m

e

Casas de Jornalist a s

Rio, 22 (A. N.) - O Sindi
cato dos Jornalístas Profissio
nais do Rio de Janeiro, distri
buiu aos jornais uma nota, es
clarecendo que o SeU presi
dente está estudando junto ao

Instituto dos Comerciários,
dentro do seu programa de
assistência social, a possibilida
de da construção de casas pa
ra jornalistas,

DESPERTE II BILIS -!
DO SEU flGIDO
E Saltará da Cama DIsposto pari lu"

Seu fígado deve produzir diariarnenee
um litro de bilis, Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digerides
e apodrzcem. Os gases incham o estôma

�o. Sobrevém a prisão de ventre. Vod

sente-se abatido e como que envenenado.

Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

'causa, Nest� caso. as Pílulas Carter são

extraordinal�arnenteefjcazes: Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente, Peça as Pílulas Cartcr,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Musical «Amõr à Arte»
..

* A beleza dessa dentadura resplendente
• .. e o encanto desse sorriso gracioso. _ •

cativaram o coração dêle! Qual o segrêdo?!
O uso diário de Kolynos Concentrado de

Triple Aç,ão. Kolynos, o Crême Dental

-------�-----------

3v·J

FG75

- Vai a Cuba
:n

De ordem do senhor Presidente convido, a todos os Móvei�
Comprar, vender ou alugar

Rio, 23 (A, N,) - O Presi
dente da República assinou um

decreto-lei nomeando, em mis
são especial à posse do Pre
sidente da República de Cuba,
o general de Divisão Firmo
Freire do Nascimento,

só na

A SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital)

Quer

(Antigo Bõr do Borba)

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

ves nr-se com

contôrto
etegáncia ?

Continua a vencer os seus

famosos FRIOS. em geral. a

qualquer hora do dia,

Bebidas nacionais variadas,
das melhores marcas

Conservas e doces

e

Procure o

ALfAIATARIA
MELLO

'e escolha o seu figurino,
Rua Nunes Machado. 11 . A

regiões antártlc as

.........................1 1 ..

Fabricante e distribuidore� das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'Ins e aviamentos
para alfaiQtes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO-Terca·felra' 26 ele Setembro de 1944

801on.ba O$t. am.oaça4a
ROMA, 24 (U. P.) --- OCUPANDO O DESFILADEIRO DE FUTA, A CINCO KMS. A NORDESTE DE FIRENZUOLA, AS ron.
ÇAS DO QUINTO EXÉRCITO ACHAM-SE JA AGORA A 37 KMS. DE BOLONHA, EM LINHA RETA. SIMULTANEAMENTE,
ESSA CIDADE COMEÇA A SER AMEAÇADA TAMBÉM PELO OITAVO EXÉRCITO, CUJAS FÔRÇAS ESTÃO PENETRANDO

NO VALE DO PÓ, ONDE AS PRINCIPAIS RODOVIAS PRECISAMENTE LEVAM A BOLONHA E A RAVENA.

No próximo dia ln de outu
bro, o professor Oharley Lach
mund iniciará, no Rio, uma
série de nove aulas de expres
são plamístíca e estética musí
cal. Essas aulas realízar-se-ão
aos domingos, das 9 ás 10,30
horas, no Curso de Educacão
Musical "Lira-Brandt" em éo
pacabana, abmngendo' o pro
grama a estrutura musical -

fraseologia, acentos, a:s fórrnas,
os 'estilos, a música em rela
ção às outras antes, o colorido
musical. Da quinta aula em
diante serão estudados os cra
vistas ingleses, italianos, fran
ceses e alemães: os clássicos'
alemães; os românticos' O'S
modernos.

'

I o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
I

C l 1\. 'v J1JTZFJL INDUH'rRI A L-�J()IN V I Ll ..1� (MMCd r��I�I.
CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
�---

DR. MADEIRA NEVES
r.,édico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso (Se Aperfel..oamento e Longa Prática no Rio de Janeíro
UJNSUJ.'l'AH - Pela manhA: cllarlameutc daa 10.30às12 h�. à tarde excepto aos

"".adOtl. l1u 16.30 As 18 horas - CONSULTOltIO: Rua JoAo Ptnto .. 7 • .obrado -

I'ooe: 1.461 - U68tdllncla: Rna l'resldt'lDt;e Cantinho, �a.

I ChegaramOs novos e já conhecidos
medicamentos de grande su
cesso no combate da Malaría,
Sczorína, em gotas - Ta.ble

Ualaria, pastilhas. - Os mais
enérgicos remédios no comba
te da Malária sezões, impalu
dismo e tôdas as febres inter
mitentes. 'Iu'atamento comple
to. Beneficia os órgãos afeta
dos: Baço e fig'ado sem produ
zir intoxicação.

�aIHIOI}il - O grande remé
dio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos é
verminose no intestirno, os

quais produzem anemia, caque
da, perturbações intestinais
'ra.Iidez, incl{ações e gosto�
iervertídos. Produz sangue no-
vo e vigoroso, dando ânimo
para o trabalho e alegria na
"ida.
Prj�ão de ventre - Não use

mais purgantes. Trate-se com
I'ablelnxo, pequen as pastilhas
jue beneficiam o estômago, in
.r-st

í

no C' figado.
Nas F'armácíns (' Drogarias

da Capital e íntertor do Esta
do.
Para as demais informações

de pedidos, preços e condições
'18 ven elas com descon to à Vis-
1
a e a prazo, escrever para
f'aixa Postal, lR5, Florianópo
lis.

Máquina para Olaria
Compra-se, em

de 1,000 a

bom estado, poro o fabricação
2 000 tijolos por hora e 500
telhas francesas.
Snr." Rosario, Rua Safira, 467
SÃO PAULO.

Propostas poro

DR. SETTE GUSMÃO
cnJCF'I,� nos SERVIÇOS DE TfSTOLOC, IA DO cw,nw DE: SA\)D!<J TC DO

HOSPITAL ":'\I';HlW nxxros-.
CUI'SO 01' a perf'e lçoumert to no IJospü(lJ SDo Luiz G0I1Zag;a, de �ao Paulo - Ex··esla·

giú rio do ln st lt.u to "Clemente Ferreira". r:e Sã·\) PaU_lO - �x-mt·dil'o Interno do
Sanatório de Sanl'�-)s, ('ln Carupo s u o .Iorrl

â

o.

CLi:'\JCl GI,;It.'\l, - OL\G:'\úSTII'O 1'[tW·OCF. l', 'l'ILVr:i:\!EVI'O "�SPW'!.\l.I;r..\n()
DAS nOJ�xc}\S no .\P"HI�;LHO H ESl'lIl.\ 'l'ó lHO.

CO,\[��Cl;T:\S: DUll·iamentc. cl:ts :� ü;-; Ij hOl':t-:. CO:-\SI_'LT()fltO: !{U<-l Vi t or .:'\le:rpll�:;. 18
lU':SIi)]?:::\C1A: Hua l�:-;\"e\"e� .Jt'lniOI".·1:1;) - 'rel. 71:2.

MARIO V\lEN DHJl.USEr-JDR.
{li1r,!OQIí1r1n �t'!a P"'<lcu!darlf' 'vec .:iI? \ir-'nlf'ln'i f1i-J (ifllvl:'r .... ln;.id4:> '10 Hr')..;.{,11

'�'X-lnf,..l·no {lll �eryicú iI", Cllf.I('� \-1pdif'?' 1" Prni�''''''"r ():-,\.·�Id;) nIiV';'lrR o ":;·..1.t',, t1

Depa rtarneru.. ,ie Sa;;de

t , "tc.-\. :Uf.�JJfC-,-\ - .W"U· .... t ln ... tUtt"'4 ....... d� f\;lIJ!!q ... e- �·,-titU(·�'" 1'0'\' ' I.Ti).HP

• K":�fCq:�i\("JA: HIHI. Ff-"lJi" �I'IIJ!dI1t ti 3H �-- 'Te-L �I'.! (O,�,'t.T \"'i _. Ha I1'i � ... 1

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA!

J
t".Plf�':-t·taJisttl, 8�siHlt"fltE' do Proft'",..:ot Sa n so n rio ('�'IO d r: La n e í

r »

C();'Il:�r'LTAS' Pela ma nhâ. dtl� IfI As 12 - Á lardp. dA' � n� II

I
I

ti t)l-'JJHli 1 I
I

I

Ruo Vitor Me;rel�s. 24. F 'na 1447
,------ - -------_._---- ----

ASSISAR1UANHO VALí�HIO UEDH.
", .. r\':(,,� til' Clínica l nf'a nt i l da As"i,U'llda \11l1l1('1I,,,1 ..

li" (a·('·lad.·

CUNICA fM:DlCA DE ClIANÇAS E ADULTOS
t'� I '\ se I ,'1'1)0 H lO: .!!la !\ H IH'!) .lLIC'hat}tI, 7 U�tlHid(J S. FriUI('is,\'I';. füut'

C(inslllti'l� das III Ih 'c l" da, 1-1 "" 1:) II<" ,"

HESillf'.!'\CI/\: HUB i\fan'c),./! (jUlÍlll·l'ni('. ;,. j'''[1,' 7X:1

CU;'>;jCA UE OLHOS -- OUVl!)()S --- 0iAH!Z -- GAHGANTA

1..J:I4

!\1r"di('1) - ('hefe do Sr-rv íco 1)(;' Sífili .... dt'l CeilUn "'-le S;HHie

j)()!'::\CAS DA PELE - SlFILlS - AFECt,:fd:S 1_·I\(I·(;!:;-.iIT\:� !lE

AMBl)\ os SE:\()S - r�AIUS I;-.iFHA YEH�!Ei.fH)" E U.TIL\ Yl\)LETA�
CO�SULTAS: das 3 às 6 h. -- R. Feline Scluu idt. 4fi

RES.: H. Join vile, -l7 -- FOi\l<; 1{j·'{'8
1 Emmanuel Gevaerd�

Mendonça Gev�e�tllla I
participam a seus parentes
e conhecidos o nascimento

de seu filhinho

VlrOR-ALEXANDRE
DR. SAVAS LACERDA

Clínica médico-cirúrgica de 0111<)\ - Ouvidos. Naniz -- Garganta.
Drplorna de habilitação do Conselho Nacional de Of'Ia lmnlugiu.
CONSULTóRIO - Felipe Scluuidt, S. Das H às li) hor-as. Fone 1:!59
HESIDf:NCIA - Conselheiro Marra, 77,

NOVO SUBlVIARTNO - Novo submarino para a Mari
nha dos EE. UU. fotografado durante as cerimônias de
iancamento, num estaleiro da costa do Atlântico. Esses
submersiueis, de qraruie raio de ação, continuam causan

do grandes preiuizos à navegação do Eixo, neruio já des
truido mais de 200 unidades de guerra japonesas. (Foto ela
Inter-Americana)

Fpolis .. 18·9-44

DR. ROLDÃO CONSONI

GRATISl"J1WIWI.<l n�m,H, - ALTA ClHFJWL\ - \IOJ,f,S'rJAB UE SI�SHOJ{A!-! - l'AWrOiJ

Frnmad o' pela Fu<:uldnde d� M<;<liCÍl;;l I,a .liniversidade de São Paulo, onde fol

As�islente por vários anos do '::iel:V:1<;o CI� urg rco elo Prof
.. Altpio Corroia ';('10,

Cf ru.ru ia do eSrÔlllago e vtas bll1arê-s. uuostrnos delgado e grosso, t.iró ide, ríns,
PI'ÓsI4t:� bex�'n. Út.Ci'O, ovários e uompa s. Varicoce le, hídr-ocele, var-izes e hérnia,

CONSUl.'I',\S:
das 2 às 5 noras, à Rua FeHrpe Schrn ir lt.. 21 (altos da Casa Paraíso). 'I'el, 1.598.

RESIDÊNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

Quer receber ótima surpreao.
que o fará feliz e lhe IIlIrá
de valiosa utilidade? Escrevo
a: Soares, Caixa Postal, 84.

1
..

·-

__N_i.te_r_6_i_._E__._D_O__R_I_O__· ..�1
..............................................��

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARLNA

Dr. LAURO DAURAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO I.

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

HEMORROIDES
11iétr �4 MAis -

'

€STi éSPEC/F/CO TRAZ.
ALIVIO IMéVIATOII

I
Dr. H. G. S.

I

Especialista em Doenças de 6<mho

rus - Vias Urjnárfas.

Curso de especia lízação de Glne.co

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. ela Fa·

culdade de Medicina de Silo Paulo.

Tratamento espec'ializado, médlco e

,�jrúrgl(:o, das afecções do aparélho

genital feminino (Utero, ovários,

trompas. etc.).
Cura radical das IDflamações d08

anexos (Ovários, trompas),' sem ope·

ração>. Tratamento de tolio� os dis·

túrbios da menstruação e da esterllJ-

Formado pela Universidade de Genebr.

Com prãt!ca nos hospitais europeUli

Cllnica médica em geral, pediatria. d(1et,

,1.11 do sistema nervoso, aparelho genfto
urtnl1rlo do homem e da mulher

AMt8te. Técnico: DR. PAULO TAVAUIl'"
Ourso de Rad!ologla CIInlca com o dr

ldanOt"J de Abreu Campanarlo (8110 Pau·

to:). Especlallzad<> em Higiene e SaÜdf

Pública. pela Unh'ersldade do Rlv de Ja

ne1ro. - Gabinete de Ralo X - Electro

&dNlogrBfla cUnica - Metabolismo ba·

.aI - Sondagem Duodenal - Gablneu

l1e flsloterapla - LaboratórIo de micro.

copia e análise cl!nlca. - Rua Femando

Machad<>. 8. Fone 1.195. - Florianópolis

Medina Parm. Narbal Alves de Souza
Parm. L. l1a COSia Avila

Exames Anátomo.patológicos,
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro- diagnósticos
Hematologia .

Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. II
Química sanguínea ..

Análises de urina.

A ação benéfica da Pomada
Mau Zau, preparada espe.
cialmente para tod68 os ca-

8011 de Hemorroides, é irilf·

diata, alivia a8 dôres e o.

pruridos. acalma e evitrt U

complicações infeccio8as daa

ulcera.ções e varizes hem.r
roidais, A venda em todas

as Farmacias em bisnaga�
com cánula espeCial para
faciIrrtar a apHcação.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas. bebidas. café. mel, águQs potá
veis e para usos industriai3 (fecularias, cervejarias).

lIa de.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

con LI·me endosc6pico .- lJt'eU'oscopla
- e de la:Jürat6rio.

FISIOTEHAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VER...�EUIO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

�BH .a� _ ....

DR. REMIGIO
(�LlNJCA

.

M�DICÃ
Moléstls,s Internas. de Senboraa e CrI·

ançu em Geral. CONSULTóRIO; Rua

lI'ellpe Schmldt - Edl!!clo Amél1a Neto

"oue 1592, 9 à. 12 e 14 às 17 h<>1'u. RE

8JDtNCIA: J Lar�o Benjamin
Constante, 3

I
IDr. laudelino' SOlDO Gallotti

ADVOGADO

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

horas e das 2 às ().

Consultório - Rua Tiradentes H.

F'one: 1.663. MAN�ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Wiu

Rua Tiradentes 7Kesid,!'neja

(Sobrado).

ílR. AURÉlIO ROTOLO
d'AvilaDr. Newton �-----------------��-------------------..

I Grande Concurso SAPONÁCEU RftDlUM
\

Via. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Iflédico - Cirarsdio - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de :WO MA.

i)iagnóstico precoce da tuberculos\
pulmonar, úlceras gástricas e dUI)·

lenais. câncer do. estômago, afe
'ões das vias biliares, rins, etc

\plica o Pnenmo-torax artificial

para o tratamento da Tuberclllosl'
Dulmonar - Tratamentos moder

nos e efir'lzes desta moléstia
:ompJeto �abinete de Eletricidade
nédíca: Ondas curtas e ultra-cu r
as. Raios Infra-Vermelhos e Rai0�

Clrtrra11 • OrtopedIa. CHnlca e (.'1l'...ct- Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
dn t()l'U. ParfOl! '" dOtm�. ele ."1Iboru Consultório: Rua Deodoro, li

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá· f'�(jllina Pelipe Schmidt
,'lamente daso 10 às 17 bor(l8. RES1D�N 1)&1 IJ As 12 hr!l .. e (Ill� 14 lu 17 hro I

"14' ,llmln>Dt� A)ylm, 8f1. "<ln. 7111. Tpl"r"n .. 1 47'

..........,.....__.....__.�..,.-�................._......._--

Operações -. Vias Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos, réto e anus

-- Hemorroidas. Tratamento do
colite amebinna.

Fisioterapia -� Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles. 28,

Atende diariamente às 11.30 hs. ii.

à tarde, das 16 h•. em diante
Resid: VidaI Ramos, 66.

fqne 1067. Utilíssimos e v<lliosos prêmios, desde 1 jôgo de coros de vidros. modelo ·Petrópolis.,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 s&la de jantar, modelo <,Arizona», toda de imbúia e

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

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

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

ANTÔNIO MONIZ
DE 'ARAGAO

DR.

1944, ÁS 14 HORAS
Com:panhia

DEZEMBRO
na Séde

DE
da

5 DE

Os .r,oupons»), para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até a dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Virgílio _José Garcia
Rua Tiradentes, 35

THJi: LONHON & JJAN()ASHIRl!� lNfilURANCE
THE LONDON ASSURANCB

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

RepresentaDle: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos. 1t
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tONDRES, 26 (U. P.) -�- CHOVE TORRENCIALMENTE NOS CAMPOS DE BATALHA PRóXIMOS À FRONTEIRA AtEMÃ�
ONDE COMBATE O PRIMEIRO EXÉRCITO AMERICANO. AS PLANíCIES DA REGIÃO ESTÃO CONVERTIDAS EM VERDA�

OEIROS PANTANOS, DIFICULTANDO A AÇÃO DOS ELEMENTOS BIJNDADOS.

�•••J".......e_·.-..........·.".-'-"'.""""_-"·."''''w'''·.·.-.·''_'''-.·_·_W'''-.'''.........�

A maior. sabotagem da História!
Londres, 26 (U. P.) - O Q. os quadrantes, que facilitarão

G. Aliado dirigiu uma procla- sobremodo a tarefa dos exércí

mação aos operários estrangeí- tos invasores, preparando-lhes
ros, que F.fi1tIer mantém como o caminho pela sabotagem das
escravos no Reich. E disse-lhes comunicações e outras atlvida

que soou a hora da ação. Êste des. Segundo frisa a proclama
exército clandestino é estimado ção de hoje, em' algumas zo

em alguns milhões de homens, nas da Alemanha aqueles ope
prontas a desencadear a maior rárros estão 'Providos dos ne

sabotagem da história, ao prí- cessários recursos para uma re

melro sinal. São os trabalhado- sístêncía ativa contra a "Ges
res escravizados e importados tapo."
dos países subjugados, que for- - """._""'--""'.""'.-�_.""_- -- -

•...,.-""""••"" ,r ""' ,...- ......

mam um heteregêneo congIo
meJ:'la:do de russos, checos, polo- Em marcha
neses, holandeses, noruegue-

:�:..�:��.:::��:�:: P�!�s, � (��hruma Gigantesco avião
coluna britânica, que avan- Rio,26 ("Estado") - Passou
çou de Eindhoven para léste por Belém do Pará maior avião
cheggu a apenas 65 kms. da que já andou pelos ceus do
entrada ocidental para o ter- Brasil, o Clima Clipper, que

Lonctres, 25 (U. P.) - O co- ritário do Ruhr, coração da in- veio da Europa com destino aos

municado aliado de hoje infoT- dústria pesada alemã, ao inves- Estados Unidos. Para se ter
ma que "tropas aliadas entra- tir sôbrê Deurne, na Holanda. idéia das suas proporções e ca

ram em .território alemão a Esta coluna é a mesma que paridade, ba'sta dizer que a

léste de Nimegue, atingindo a forçou a passagem do canal de tripulação se compõe de vinte

região a suéste de Reichs Wald. I Bois-la-Duc, perto de Helmond. 1 e ci:nco homens.

florianõpolis. 26 de Setembro de 1944

A epopéia de Varsóvia
LONDRES, 25 (U. P.) -- Um despacho veicula o comuni

cado do general polonês Bors, em que êste informa sôbre as

sangrentas lutas travadas em Varsóvia no curso da noite pas
sada. O general Bors está em permanente contacto rádio-tele
Iônico com o comando soviético, e seus observadores, do inte
rior de Varsóvia, estão dirigindo o fogo da antilharta russa con

tra os redutos alemães. Da fúria com que se defendem os ale

mães em 'Varsóvia, disse bem hoje à noite a emissora de Ber

lim, ao afirmar que tôda a capital foi convertida num mon

tão de escombros. Têm-se a impressão de que os alemães es

colheram Varsóvia para a vítima derradeira de sua cólera, pois
a mesma emissora acrescentou: "Varsóvia foi riscada da face
da.Lerra como jamais o foi cidade alguma". Cumpre observar
por outra parte, que sempre que abandonaram posições im

portantes na frente oriental, os alemães propalaram previa
mente informações idênticas, esperando-se portanto, a qual
quer momento, a notícia da evacuação de Varsóvia.

I

Combaterão pela montanha abaixo
RO:\1A, 26 (U. P.) - o Quinto exército chegou já a 20 kms.

ela rodovia Bolonha-Rimini ! Em apenas 9 dias, o exército de
Mark Clark rompeu a linha de defesa que os alemães levaram

nove meses a construir e que era considerada, a bem dizer,
inexpugnável, e chegou a Castel del Rio, posição mais seten
trional até hoje alcançada pelos aliados na Itália. Fncontram-se
assim os soldados aliados numa situação verdadeiramente nova

para êles, pois combaterão agora montanha abaixo, e não

mais montanha acima, como fa.ziam êste tempo todo. E que
têern, agora, diante de si, apenas a vertente oriental dos Ape
nines, a cujo sopé ,se estende a planura do vale do Pó.

.

CODIP. Nacional de Paptl e Celulose
Declaração

A COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELU
.

LOSE, com séde em São Paulo ii ru� Marconf. 124,
3." andar, tem o prazer de corn urnce r aos SEUS
ACIONISTAS dêste Estado, ao COMÉRCIO, à INDÚS·
TRIA e a quenl mais interessar possa, que nomeou

seu AGENTE· GERAL para êste Estado o sr . SEVERO
SIMÕES, representante comerciei, que dirigirá todos
os seus interesses e atividades no referido território,

GENECY DE ALMEIDA - Procurador.
3 v •• I

Alêmde
Reichswald

NUNCR EXISTIU IGURL
.. F,,, . + I:;" •... '"IIi."' •• ,OH \ .. - .,.1' '" f"J' f

PromoCóes no
Exército
R'io, 25 (A. N.) - o presi

dente da República assinou
decretos fazendo as seguintes
promoções no Exército: na ar

ma de infantaria, - por rr.ere
cimento, a tenente-coronel, os

.najores José Gomes Ramos.
Roberto Pedro Michelmoe, Mi
guel Lage Sayão; a major, os

capitães Eturíel do Nascímen
co, Malvino Reis Neto, José Ale
rino Bittencourt e José Alter
.o Bíttencourt; por antíguída
je, a major, os capitães Amil
car Dutra de Menezes, João
Henrique Gayoso de Almendra, tu�rem s�as ousadas i,nvesti
Basileu de Araujo Soares. Ed- das na Bretanha e a sueste (la

mundo Cavalcanti DIas, Mau_IFrança .

rílio Duarte Nunes, Edgar Vi- .;;;,;;;;;---_;;-:;;;;;;;;;;;;;; ---

lela ,e João Berent de Olíveí- 'IIroa; a capitães, os capitães co- Rui Ma�a e A.Jnélia
missionados José Raul Guíma- Areao Mala
res, Francisco Heitor Ribeiro po rf iciparn a seus po re rrtes
Rodrigues, Arnobio Pinto de

_ Mendonça, Rui Alencar No-
______.._.oP.............,,_.._....- -�__......v..-.. gueira. Osvaldo Varejão F'on-

Nov g. ,,'e""r I seca,
Alberto de Othero Porto

O O... no Alegre. Na arma de Artilharia,

S,
-

por merecimento, a coronel os
e ODiaDO tenentes coroneís Osvaldo de

.

Londres, 25 (U. P.) - Uma Araujo Mota e Delson Mendes
irradiação de Estocolmo anun- da Fonseca; a tenente coronel,
cia que, depois da libertação os majores Francisco Perten
de Tallin, um comitê nacional da Silva e João da Costa Braga
estoniano proclamou a forma- Junior; a major, os capitães
ção dum govêrno índependen- Leandro José da Cesta Junior
te. Além de pedir o reconheci- c Edgard Marcondes Portugal,
menta, pela Rússia, êsse go- por antiguidade a major os ca
vêrno exigiu também a retira- pítães Licínio de Morais e Erá
da das tropas alemãs da Es- 'Sio de Cerqueira Leite; a capí
tônia. tão, o capítão comissionado
......Üs..�ê"rd�·;..'â"aqtrr;1d�s·-;�

..� ��valdo de Oliveira Sena.

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

---_.-

Prof. Belarmino
Correia Gomes
Faleceu, ontem, à tarde, nesta

cap if al o sr , prof. Belarmino
Correia Gomes. lerl�e (aposenta
.do) do Instituto de Educação de
F'lo riauó po l!s.
Nascido em ]5 de setembro de

1880 na freguesia de Fran c e.

pert o de Vizeu (Portugal). rece

heu as primeiras lições de seu

nró prio pai, prutessor de escola
elementar. Aos 10 anos, foi man

dado para estudar à e id ad e de
I'ortalegre. no n o rte do Alentejo.
não l onge da fronteira da Espa
nha, em meio de iica zona agrí
cola, com vastos montados til'
azbnho.
No Semiuário de Portalegre

fez excelente curso, sendo o rd e
nado sacerdote e, logo depois,
passando a ocupar o· cargo de
secretário do bispo daquela ci ..

dade.
Em 1910, vei o para Florianó

polis, onde por alguns anos

exerceu o sacerdócio. tendo-se
notabilizado como orador sacro

de brilhantíssimos recursos dia
léticos e apologéticos.
Havendo-se aberto concurso à

cadeira de Psicologia e Pedago
gia do Instituto de Educação
(então Escola Normal Catari
nense) , nele se inscreveu. tendo
sido aprovado e nomeado em

1912.
Pouco depois, despiu as vestes

sacerdotais, casando com uma

senhora catar inense. sem abju
rar. porém, o catolicismo, cujos
dogmas e sacramentos acata, a

plenamente.
Tendo-se-Ihe agravado a car

d inpati a que desde tempos o

tortu rava, solicitou aposentado
ria em 1936.
Desde p r iucipios do corrente

ano Que seu estado geral peiora
va, E, ontem, à tarde. em conse

quência de lima síncope. rendeu
a alma.

-_ .. _--- - -- ._---�._._--- -- - --- - _. ---�- -..._ ---

Conciliação da Argentina com as Américas
Washington, 26 (ESP). - o de um bom amigo, sempre

O Chile pode mais uma vez de- disposto a servir de intermediá
sempenhar o seu papel tradícío- rio para resolver as dificulda
nal de mediador nas pendên- des entre outros bons amigos
cías latino-americanas, ao ten- seus". E acrescentou: "Nossas
tal' uma 'solução para conciliar relações com a Argentina nos
a Argentina com as outras Re- levam a desejar que a solução
públicas do Hemisfério Ocíden- do problema argentino seja en-

It21. Essa perspectiva foi divul- contrada. O Chile. desejaria eri-

" gada hoje pelo novo embaixa- centrar um meio de chegar a

dor chileno em Washington. um entendimento. Depois dís
Sr. Marcial Mora Miranda, so, todas as Américas estariam
que declarou o seguinte: '·0 go- unidas para a defesa do Hemís-
vêrno do Chile não pode e não féria ,e a defesa da Democra
deve assumir outro papel senão cia".

Segundo nos informaram, o

extinto. ao exp ircr , reconciliou
se com a Igreja, tendo se-lhe
restituido as honras de côrieqo.

*

o esquife sairá hoje, às 16
horas, da casa mortuária. na

Rua General Bittencourt. para
o cemitério da Irmandade dos
Passos.

eu_w___

J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construcão
Projetos, Orccmentor , A drnirri- trocõo

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLISI I

PARA FERIDAS,
E.CZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

o que disse O

ge�eral Koenig
París, 25 (U. P.) -- O gene

ral Koenig, comandante das
fôrças francesas do interior,
revelou que êsse exército de
meio milhão de guerrühetros,
poupou aos aliados de 10 a 13
divisões, que tais seriam as

tôrças necessárias para as ope
rações de limpeza na Franca,
e que foram substituídas pelos
'rnaquís", numa operação de
conjunto que permitiu' às co
lunas anglo-americanas ef'e-

e amigos o nascimento de

seu primogênito IRAN.

Fpolis .. 25-9-l944

·----__ 1
o almirante W. O.
Spears ,

Rio, 25 (A. N.) -_ o almiran
te William Oscar Spears visi
tou hoje pela manhã a base
naval de combustíveis e esta
ção rádío-telegránca da Mari
nha, que estão instaladas na
ilha do Governador. Depois de
percorrer tôdas dependências
daquele Departamento da Ma
rinha, o almirante Spears al
moçou, .na rtf2sma ilha, em

companhia do comandante Jo
sé Luiz Belart e doutros ofi-FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�n�D Crelsotadl
"SILVEIRA"

ciais.

Rio, 26 (A. N.) - O ministro
da Marinha recebeu em seu

gabinete o almirante William
OScar Speal's chefe do Estado
Maior da Divisão Pan-Ameri
cana com quem s. excia, man
teve demorada conferência.
Nessa ocasião foram trat'ados
importantes assuntos referen
tes ao esforço de guerra naval
dos Esta:dos Unidos e do. Brasil.

Grande Tónico

A 2a. cidade
da Bósnia
Londres, 26 (U. P.) -- A se-

gunda cidade em importância D JOSEfl�A SCHWEIDSda Bósnia está em poder dos
ra. n OH

soldados de Tito. É Banja-Lu-
de r.egresso de sua via-

ka, que os guerrilheiros jugoes- gem I reassumiu sua

lavas acabam de tomar ao cabo clínica.
----

duma batalha de 5 dias, segun-I r E
-

I(lo anuncia Tito, em comuni- Lm pIna
cada especial. Nessa luta, das L9ndrcs, 25 (U. P.) - A
ma�� ferozes já_travadas na DNIj) afirma que os norte-ame

l'e�'lao, .

os alemaes �erderam ricanos ocuparam Épinal, on�
tres mIl mOl1tQs e maIS 4.000 de seg'undo as últimas info1'.
prisioneiros entre êles o co- macões aliadas se travaram pe
mandante da divisão nazis� S'ados combates de ruas no sa-
ta 6�, badQ.

./
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