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PORTO ALEGRE, '28 (E.) _.- OS PORTOAlEGRENSES SÃO ATUALMENTE POSSUIDORES DE GRANDE BEM. H:1�;:�.xÇESSO "

DE LEITE NESTA CAPITAL, FATO QUE 'fIÁ MUITO TEMPO NÃO' SE VERIFICAVA. A SITUAÇÃO' CHEGOU A \�t i PON
TO, QUE VÁRIAS LEITERIAS E CAFÉS AFIXARAM CARTAZES COM OS SEGUINTES DIZERES: bGLEITE À VONTADE!".

A investida aliada no Adriático

Rio, 27 (A. N.) - A missão
da fôrça aérea norte-americaw
na, que se achava em visita a.
esta capital, viaJou ontem para
São Paulo, detendo-se em Vol-
ta Redonda para uma visita às
instalações da Sider.1lr_�ica,. _ _,_____..�_. �

___o
ROMA, 28 (U. P.) - Prosseguem os desembarques de fôr

ças anglo-americanas e do marechal Tito mas costas da Dalmá
cia. Os desembarques foram real izadas por fôrças transporta
das por mar e ar. Até o momento, os comunicados aliados não
indicaram quais os pontos da investida aliada no Adriático on

de desembarcaram os soldados norte-amerteanos e os guerri
lheiros. Um comunicado alemão indica, por sua vez, que pros
seguem as operações de desembarque aliado e que Os nazistas
estão oferecendo tenaz resistência. Ainda segundo os nazistas,
a invasão começou quarta-terra. De parte aliada, foi divulgado I Ium comunicado, revelando que desde o dia] 6 do corrente mês Ano XXX Flor a 1ópol s- Ouinta-feira, 28 de Setembro de 1944 H. 9208
estavam sendo realizadas operações de transporte de tropas
do marechal Tito em águas das Ilhas próximas à; costa balcã-
nica, no Adriâtlco. �ssa ação, ,:"o,(].ue,pa:'ece, gestinou-se a pre:ICHOQUES SANGRENTOS 110 EXTREMO!parar pontos-de apolo para o rmcio da mvasao. N II

LON�RES, 27 (U. P.) -..l.�:J?stãO prestes a es�belecer eo,n-I ,

Com o Terceiro Exército, a .

.

Dodson manifestou também
tacto as for��s armadas �10 Ocw8nt:. com a� d.o oriente, a.pen�slleste de Nancy .(l'etardado)� 27 elos Jazem no gram::do, �s .tro- qeu "os al-emães lutam encar
com uma díterença: serao os heróicos exercitas auglo-ameií- (U. P.) - Os dias em que este pas de Patton obtem êxitos, niçadamente, porque sabem
canos que trocarão um apêrto-de-mão com seus poderosos I exército avançava até 80 kms. porém, estão enfrentando ínú- que, logo tenhamos dominado
aliados, os russos, nas planícies da Jugoestávia. Esta posslbi-] em 24 horas são coisa do passa- meros inconvenientes, pois a suas atuais posições, serão for
Iidade é, pelo menos, muito mais real que' o sonho do Fuelll'er.! do ... pelo menos, temporária- artilharia alemã nas colinas çados a recuar entre 12 a 15
Depois, a ofensiva anglo-americana na Albàn la pode vil' a ser mente. A campanha ficou re- não só domina a localidade, co- kms. até novo ponto bom, sob
o elo final da corrente que estrangulará o Reich. Basta assina- duzída a uma série de encon- mo também a retaguarda alia- o ponto de-vista extratégico.
lar que o general Tobulkin_tem suas fôrças na fronteira búl- tros de menor escala, mas cho- da. Os alemães estão manten- É certo que não tardará muito
garo-jugceslava, a apenas 165 milhas da costa norte da Albâ- ques êsses, sangrentos ao ex- do as posições situadas no antes que os norte-americanos
nia, enquanto mais para o morte Malinovski se encontra ape- tremo. Os soldados norte-ame- monte de Toulon, o qual tem ponham os .aíemães fora de
nas a 60 milhas de Belgrado, capital ela Jugoeslávia. Frisa, por ricanos mal sentem o fragor do densa vegetação e sobe abruta- suas posições; mas os nazis
outra parte, um despacho de Roma que as operações de inva- fogo da artilharia alemã e os mente como um rochedo, tor- tas se retirarão para outra co

são da Albânia, hoje desencadeada, contarão com o poderoso destroços de casas e pedras, 10- nando difícil qualquer tenta-jlina, e a luta começará nova

auxílio do marechal Tito, cujos ataques à retaguarda alemã, ul- go saem e avançam lenta, mas Uva para tomá-lo de assalto. l mente".
tilnamente, redobraram de ímteusidade. De resto, os guerrí- seguramente, rumo à linha Sie- ..,..-. ..-J" �..- ..- _ _-_ __ _ ..-..__.."..,.

Inelros já operam nalgumas partes da Albânia, onele a luta gfried. A luta nesta região es- Quafro furiosos contra - ataquescontra os nazistas será, a partir de agora, vitalmente apoiada I tá transformada numa sequên-
�)elos desembarques anglo-americanos. Além das primeiras in- cia ininterrupta de choques, Com o Terceiro Exército norte-americano, 27 (U. P.) -
formações sôbre a invasão da. Albânia, já divulgadas, nada I por. elevaçõe� cujos nO�Des ja- Os alemães levaram a efeito quatro furiosos contra-ataques,
mais adiantaram as autoridades aliadas, possivelmente para

I
mal� se OUVIram �enc�onar e no vale do Mosela, contra as posições norte-americanas. Em

evitar pormenores úteis ao inimígo. possivelmente ate o fim da nenhuma dessas tentativas conseguiram os nazistas o seu pro
_--------------�------------ guerra não serão identificados. -posiio; e, depois de violenta luta, foram rechaçados. Duas ties-

I lo capitão Dodson fez uma sín- sas investidas verificaram-se na zona ao sul de Dieue e as ou-

Dr GEBHARD HeOMADA tese da situação, da seguinte tras duas entre Metz e Nancy.
..

!����:s:ele������,��l;;as����A
-

r-el-I·ra-da-do-sp-ar-aq-ued-I·s--'-ta'sEspecialista em alta cirurgia e gine(ologia 'atacados pela artilharia ale-
comunica aos seus amigos e clientes que transferirá, i mão Parece que sempre somos

em princípios do mês de Outubro próximo vindouro, . forçados a lutar por pontos ele- IJ()�])nFjS, 2, (L J>.) - Termínou a epopéia da Dívlsão
sua residência de Brusque para IBIRAMA (Hamõnia) I vades". As ruas, praças, calça- de paraquedístas, que, heróleu, mas, inutilmente, resistiu aos
onde irá trabalhar no HOSPITAL «MIGUEL COUTO, : das, casas de aldeias estão em alemães, na Ilha holandesa de Arnhem. Informa-se oficial-

__
'

_ .. "'_ _
ruinas. Os cadáveres de solda- mente que aqueles contíugentes, 'lue formavam a primeira di.

O l-h
'\ ísão britânü'a de paraquedístas, retirou-se para a margem

S a emaes cavam trinc eiras '

merktíonal do Reno Inferior, ,Ai' principais operações dessa
retírnda realízuram-se à noite, dclxando-se em poder dos ale-

S. Q. G. Aliado, 28 (U. P.) - Enquanto as tropas aéreas mães os f('ridos que não podíam ser locomovidos. Até o mo
hritân1cas continuam sua tremenda batalha, a lé.ste de Arribem, meuto, ig·uora.s(' o número de baixas sorridas pelos aliados.

Londres, 27 (U. P.) _ Fo- :15 fôrças germânicas, ao que foi informado, estão cavando ':'

ram repelidos todos os ataques tri:lCheil'.as. �o longo do
.. baix�. Reno e :\'1aa:, .cm preparativos L():xnHt.::S� 27 (C P.) - Atribuiu-se a retirada dos para...

lançados pelos alemães contra l)�la resístu naqueles rios. Violentas temtatlva� estao send.o qued lstns (1(' A rnhem, ii ímposslhilídade, em que se viram os
as comunicacões aliadas entre' teitas pelos alemaes para bloquear o corr0d�r alí ado de supri- aliados, 11e abastecê-los, devido ii. inclemência. do tempo, que
Eindhoven e 'Nijmegen. Despa- lnen�os, ac.hando��e estas tropas na principal rodovia, a meio foi excepcíonalmente nuiu, lH'stes últimos dias. Dominam ago-
chos oficiais adiantam que a caminho entre NIJllwgen e Al'ullem.

1'3 os nusistns aquela ilha � n estratégíca ponte, cuja posse era
"cunha" aliada, nessa região,

B b d O que dizem fator ]Jrindpa:l 1)31'a a marcha (los brítânteos no rumo do DO-
foi fortal�ida ao sul de Me':-I om as voa oras os alemães roeste (111 Alemanha. Ao anuuelar 11 retirada aliada, o supremo
se, �om diversos avanços.na di- Londres, 27 (U. P.), -:- As Londres, 27 (U. P.) _

osl eO,J1��:.ndo não �ndieou quantos sobreviventes voltarnm à outra
re9ao de Osse ,e .Bruxmeler. ?s I prímeíras horas da manhã de alemães continuam insistindo ��:_��P_ll.:..._(..h.� !!:��.__-_._-_-_-_._-_...__-_--,--- �, __- - -_� __-_- �_�.'aliados consegUlram tal!lb�m I hOJ' e, os alemães mandaram al- - - -

. � -��. - --, - ---- ----- -- __ o

�

h 1 d Ant rpm em que exterminaram a "di-c eg-ar ao cana a ue -

gumas de suas bombas voado- visão perdida" aliada, em IThurnhourt e melhoraram ras contra os condados do sul,
suas posições entre Wessen e inclusive a área desta capital, Arnhem, ao norte do Reno. De I
D'l parte oficial anglo-americana,I se. registrando-se baixas e danos. nada foi ventilado a êsse res-

,,;.;;;:;,;;;;;;;;;;;;;;;:;,;;;:;,;;;;;;;;_;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;� Um avião alemão foi destruido peito, destacando-se, entretan
por um caça da RAF, ao largo to, que, no comunicado de ho
da costa suléste da Inglaterra, je, não apareceu nenhuma
durante a noite de ontem. ref.erência à luta na frente de

A comissão de Arnhem. Afirmam ainda os in
formantes de Berlim que não

I
expurgo existe mais nenhuma fôrça a11-
Londres, 27 (U. P.) - A rá- '

glo-americana na margem se-
dio de parís informou na ma-

_ .."
tentrional do Reno. Segundo

n:1a de hOJe. .Co_meçou .s�� os nazistas, foram aprisiona-

I
trabalho a. �on:l�sao exp�Iga dos 6 mil 450 paraquedisdora d? MIm�te�'lo das .Fman- tas bri:tânicos, na frente de
ças. FOl constltUldo um Jnry �e Arnhem sendo o número de

I honr�, pemnte o. q,ual serao linortos i,500 e o de feridos ..

examll1adas as atlvIdades de

11
700....------------

todos os funcionários de alta :
.

_.

categoria. A comissão estende- A partir de 139 cruzeiros,
rá sua ação ao exame das es-; vendemos cortes de casemiras
critas dos Bancos e compa- em a nossa Loja, na rua Cons.
nhias de seguros". Mafra, B-A.

o lIlAlS AN'rIGO DU.RIO DE SANTA CATAB.I:NA

Pro,rietário e Diretor-Iere.te - ALTINO FLORES

São repelidOS
os ataques

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

I
Clínica Gllral de Adultos

Doenças das erionças
Laboratório de Análise.

I clínicas.
Consultório: rua Felipe Seh
midt. 21 [altos da Caso Pa
raiso J, das 10.30 á. 12 e da.

15 às 18 hs.
Rellidênoia: rua VifiC. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 169 [manual!

Gral. Krenig jDU�IO d�
LOndres, 27 (U. P.) - A rá· artilharia

dia de París informa que re- Londres, 27 (U. P.) - Está
gressou aquela capital, ido de sendo travado violento duelo
Londres, o governa.dor mmtar de artilharia entre aliados e

e comandante em chefe das alemães no nordeste da Fran

fôrças francesas do interior, ça.
general Koenig. -------------

Estiveram em
Volta Redonda

."lmado5 com
a ccSuUlina»
Rio, 27 (A. N.) - Os médi

cos da Bahia receberam, com

grande satisfação, a comunica
cão do dr. Fontes Mazagão, in
ventor da '·sutilina", a sensa

cional vacina contra a tuber
culose, considerada descoberta
ais sensacional que a própria

penicilina, informando que o

resulltados do novo tratamento
são cada vez mais animadores.

U Ih
-',

d- h
-

, Aproximam-55l,..e or e açucar que ln elro. de Savignano
, CURITIBA, 28 (E.) - Ocorreu, nesta capi.tal, au.dacioso Roma, 28 (U. P.) - Os bri-

c desconcertante assalto. Vários meliantes penetraram pelo te- tânicos do Oitavo Exército am

lhado de um estabelecimelprto atacadista, instalado na rua João I' pliaram h cabeceira de ponte
Negrã.o, carregando éliversos pacotes. de açúcar. Os ladrões ar-. sôbre o Rubicão e se -estão
tombaram o cofre da firma, onde estavam depositados 420 'I aproximando da cielade de Sa�
contos, mas não levaram o dinheiro. Carregaram somente o' vignano, distante la kms, de
açúcar que pllcl�ram. I Hhujui

*

.\
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2 o ESTADO--Quinta.ielra, 28 de Setembro de '944

Londres, 27 (BNS)
"News Chronicle", escreve:
"Os batéis alemães de invasão
podem ser agora finalmente
utilizados - mas para propó
sito bem riíferente daquele que
Hitler tinha em mente nos pri
meiros estágios do conrlíto.
Tão completos e bem sucedi
das foram os bombardeios aé
reos dos meios de travessia dos
rios franceses, que Ü'S alemães
em retirada viram-se compeli
tos a utilizar os seus batéis de
invasão, que durante longo
tempo flutuavam ao sabor das Iondas nos portos do norte da

jI� originais. mesmo não puhlí- França, desde a memorável re

(,IHlos, n áo serão devolvidos. I tirada de Dunquerque. Foi' um

I piloto
da RAF' que observou a

I' di, eçâo não se responsabiliza presença dessas embarcações
pelos c{)�ceitos �mitidos nos I �ng�lares ,cap�z�s de .�on�u;i�

artigos assinados ; .)00 nomens. Foram rrnediata

-, . I' mente observadas devido a di-
ferirem das outras embarca-

_. __ .- _._--_.__._--,-----= - . !
coes que se encontram nos nos,
0S quais haviam sido recente ..

rnente atacadas por caças -

I bombardeiros da RAF. Foram
Os novos e ja conhecidos ,logo identificadas como sendo

medicamentos de grande su- os' batéis construidos pelos ale
cesso no combate da Malaria'jmães para serem usados na

Sczorfna, em gotas -- 'I'able- sua há muito projetada - e

ll:alnrin, pastilhas. -- Os mais
I agOira abandonada - invasão

ouérgícos remédios no comba- da Grã-Bretanha.
te da Malária sezões, impalu
dismo e tôdas as febres inter
mitentes. Tratamento comple
to. Benefieia os órgãos afeta
<los: Baço e figa(10 sem produ
zir intoxicação.
Sauaopít - O grande remé

dio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

verminose no Intestino, os

quais produzem anemia, caque
xía, perturbações intestinais,
palidez, inchações e gostos
pervertidos. Produz sangue no

vo. e. vigoroso, dando ânimo

pala o trabalho e alegria na

vida.
Prísâo 11e ventre - Não use

mais purgantes. Trate-se com

'I'ahlelaxo, pequenas pastilhas
que beneficiam o estômago, in
testino e figado.

. Nas Farmácias e Drogarias
(la. Oapital e interior do Esta
do.
Para as demais informações

de pedidos, preços e condições
de vendas com desconto à vis- Linhos, tropicais e casemí
ta e a prazo, escrever para I

ras de todos os desenhos e pre
Caixa Postal, 185, FlorianÓPO-j' ços, só na Loja das Casem iras
Iis. - Rua Cons. Mafra, 8-A.

10
I

!
!

!

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n. o 13

T'el. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

';(mICf'(I avulso Cr$
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

\(ll�

')crnestre
70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

l'rimestre
\Irs

\00 80,00
45,00
25,00

. ";f'mestrr'

I'rirnl':-<lre

,\ nÚ'lI'io.'! mediante contráto.

(:begaram

'cil.<�'-'"", �... - �

) a. R-e�tf!p !,Vl:ili1ar� qm� !,I� ,""- ,_,�••

Aproveitando
paruu. ii volta

FOi leva' Penicilina
Rio, 26 (A. N.) - Atenden

do o pedido da embaixada dos
Estados Unidos, o bragadeíro
Gervásio Duncan. cornandan-

.)S traidores te da terceira zona aérea. foi

aproveitam-se designado para levar penícili-

" Londres,27 (SIH) - O prín- na à cidade de Governador I.ípe Bernardo, chefe das fôrças I Valadares, onde se acha gra- I

1l':101andesas
do interior, adver- í vemente enfermo um dos tun-:

.du ao povo da Holanda que não {'Íonários daquela embaixada, .._ ..---.----...----,.,_-

itire flores ou frutas aos

SOlda-I'
Si.. ,,,,,,.

"... w;;cmnei!dlil ..

los aliados, quando estes pene- 5.rarem nas povoações holande- �.. \\tSOUl?htt Rua João Pinto, n. 2
as. A advertência foi feita '\)

�"�através da emissora "Orange" e � , e:. (Em frente ao Tesouro do Estado)
leio acompanhada da explica- ss ,� f.nr"l�nO"polls

I
'{ão de que os traidores s�

aprO-llI
� '�� .I 'UI U

vertam das demonstrações pO-1 =. - .

r:
Telefone 1448

oulares para lançar bombas nNnrono PRTOLOGICn:; SANTA CATARiNA
�uidadosamente escondidas por
meios de flores e frutos, sôbre Dr. H. 6. S Medina Parrn, Narbal Alves lIe Souza

3,S tropas aliadas. Farrn. L. na Costil Avila
.

id L Exames Antitomo-patolégicos. Bacteriologia
Os tecidos adquirí os na 0-

Diagnóstico precoce da gravido;;,;. Autovacinas.

.a das Casemiras, na rua Cons. SôrQ-diagn6sticos Ultramicroscopia. I
Marra, 3-A, têm como garantia Hematologia Química sanguínea.

a qualidade e a durabilidade. Coprolagia. Análise" de urino.

l

I
I

O!

50 mil cruzeiros
Porto Alegre, 26 (A. N.)

Teve grande repercussão no

seio das classes trabalhistas
dêste Estado o ato do presiden
te Vargas, doando a importân
cia de 50 mil cruzeiros ao Cír
culo Operário do Rio Grande dr
SuL

�rocesso contra
capitão aviador
Rio, 27 (J,) - Atendendo a

uma solicitacão do ministro da

seronáutãca,' o Supremo Tri
.nmal Militar resolveu desato

ar, da 5a Região Militar para
;sta capital, o processo a que
-esponde o capítao aviador Jo
.é Francisco de Assuncão San
.os. Para tomar conhecimento
10 mesmo, vai ser sorteado na

.

a Auditoria um Conselho Es

pecial de Justiça.

o padre Vyman
Springfield, Mass 27 (S. 1. P,)

- Uma cerimônia patriótica e

religiosa foi efetuada recente
mente em Springfield, Estado
de Massachusetts, comemoran
do o 38') amversárío da ordena

ção do mui R2vel�ndo Padre
Lorenzo Cyman. Providencial
dos Franciscanos. O Padre Cy-

I man é trabalhador religioso e

social de grande mérito. Os
oradores, durante o banquete
em sua honra, puseram ênfase
aos grandes méritos do Padre

Provincial, Cyman durante os

seus Iargos anos de trabalho

r-eligioso e social pela 1<;;re.la.

HEMORROID,ES
EJte eipl'cifif(l
etiui« ed dôtej"
e euit4IÁ.S
iufeerueS \

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos 08 casos de Hemor

roides, é imediata, alivia
as dõres e os pruridos,
acalma e evita as complí

/ cações infecciosas das ui,

cerações e varizes hernor
roidaís. A venda em tedas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROI04S
Um produto De WIU

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião-Detinste

Rua Vitor Meireles. 28
Diàr iarnente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

i ALVARO RAMOS
"

CIRURGIÃO· DENTISTA

Rua Vitor Meireles,' 18

Se rviço de transfusão de sungne. Vacinaçô.o anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel, águas po td
veis e para usos industriais (facularias. cer-vejo r

í

oa].
Praça Matteoti
Montevidéu, 26 (U. P.)

Foi ontem solenemente inau-
-...

ourado aqui o novo Largo Mat- 1:�!&�*�·4�_��.�2��i]�M�=�.�_��7T�zm�'����.�.__������"�'�i�������..�-_.-_.
teotti, na esquina de Larrafia�
za e Matteo Vidal. A placa fOI

�ferecida pelo movimento '�It�
lia Livre". Falou na

c€l'lmol1l.a,o prefeito da cidade, engenheí-
ro Fabini.

_ I
Novo ministro I·
Londres, 27 CU. P.) - A i

rádio Bruxelas anunciou quê IIPaul Spaak, o novo ministro
Run Dom José de Barros. n. 337 .. 6' andar _. soja 611.

do Exterior do gabinete, pres .. � Caixa Postal 2260 -. SÃO PAULO
fará juramento esta tarde. i����������������������_, _

GUARDA-LIVROS E CONTADORES
COMERCIANTES E INDUSTRIAIS

Façam seu pedido hoje mesmo p e!o Reembôlso Postal. do livro

TÉCNICA PRÁTiCA CONTÁBIL
PREÇO CR$ 35,00

Do Prof. Carlos Pinto Ferreira de Andrade
De grande utilido.de pelo seu modo prático de ensinar 08

lançamentos da escrituração de seus livros.
DISTRIBUIDORES:

_

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO CULTURAL

"

I
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o 1STADO-Quinta-feira 28 de Selembro Cle '944

finlandeses

A:'II rvERSÁ.RIOS
Muito felicitada será: hoje por

motivo do seu natalício a Brita.
Maril a, Uha do sr, Orlando Fer
nerndes , digno contador do Banco
Nacional do Comércio.

Coro cmo ro hoje Sua data ani
versário a prendada sri to.. Maria.
Eat e lc Caldeira Bastos.

Decorre hoje o na tolício da srita,
Vilmo Boo c h .

Hoje faz anos o nosso prezado
conterrâneo .. r. dr· l\belardo Luz,
df<!eg"ldo de pol ic ic de um. distrito
da Capital Federal.

o "r. Joãn Horo .. funcionário da
Cio, Te lef ô rrioo , foz anos hoja.

'I'r-cnscor-r e hoje o nataJlcio do
sr C"lie Relim, funcionário
blico estadual.

JllthllJtações:
Estõ ,-se hobil i tendo poro casar:

o sr- Pedro Alcântara da Silva e

llrita. Zulma Maria de Fraitas.

A tirando para
dentro do Reich
Londres, 27 (U. P.) - Pros-

, seguem os rudes combates ao

longo do setor americano da
frente. As mensagens do
"front" declararam que con

centrações de artilharia dos
Estados ,Unidos estão marte
lando os centros do tráfego e

ínstalacôes militares muito, pe
la Alemanha dentro.

NÃO QUER MORRER
Inter- Americana)

A viuvo «comendador Costa»
cedia seu palacête, quasi todas
as serno.nc s , para uma «{arri.
nho» íntima. PaulQ Ney, sem

pre presente. Um dia dançavam
e brincavam animadarnente,
quando as filhos rnoça e da
viuv o rogaram a Paula Ney que
"contasse alguma coisa".
Diante da insistência das rrte

ninas, Ney conto esta:
.- Na dilúvio, O Creodor deu

ordens severa e a Noé. poro corr

se rvo r , na sua bo r-cd . um cosol
de cada espécie dé animais.
No primeiro dia de viagem,

um b:Sde muito "farrista" rnci

chucou vcir ios animais mana

res. eorn su o s co rno dcrs infer
ri c ia,
Atendendo às constantes re

clo rro cões, Noé desce ao porão
do Arca e repreende o bóde.
Ê3te, que era incorrigível, no

d io seguinte, fez p i ôr-,
N'cvomente observado por Noé,

que j c:í ia pe rd endo a paciência.
No terceiro dia, já se falava

das ordens que Noé recebêra do
Creod or e o que sucederia a êle
se matasse o insuportável ani
mal; qu.o nd o Noé perde q calm�.
desce, pela terceira vez ao poroo

da borca_ Segura com violência
o bóde pelo cavanhaque e excla
mo:

«Então, seu desordeiro... você

pensa que está na cosa da viu
vo Costa»? ...

presos
Estocolmo, 27 (U. P.) - o

correspondente em Helsinki du
jornal suéco "Aftarnblad€!t" in
forma que as fôrças alemãs do
norte da Finlândia prenderam
o prefeito e conselheiros ,muni
cipaís de Petsamo que tinham
recebido ordem de se mante
rem nos postos.
-----------------------�

V"i ancorar
na Guanabara

Rio, 26 (U. P.) - o embai
xador exbraordinánio e pleni
potenciário da. Espanha junto
ao govêrno do Brasil, sr. Pe-

v- Gereíra Conde, entrou em

entendimentos com o Itama
ratí afim-de obter permissão
para que o navio escola espa-

I
nhol "Juan sebastían Elca
no" ora nas proximidades do
Rio de Janeiro, fundeasse nes-

I te porto, alegando que a seu

bordo encontra-se gravemente
enfermo um 'guarda-marinha.
to referido barco ancorará na

baía da Guanabara apenas o

tempo necessário para que a

lancha da nossa Marinha de
Guerra transporte o guarda
marinha enfermo para a Has

pítal Central da Marinha.
---T--------------·---------

,

S.1_\.NG l- TljJN (.)1_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Ctrlc.o, Vanadato e

Arseni.ato de
Sódio. etc.

HOJE

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magnis, Mães Que Criam,
Crrunças Raquítlcae rece
berão a tonificação geral

do orgarusrno com ()

,

I

DO DIA
HOJE

o PRECEITO DO DIA
o exame do líquido céfalo·ra·

quinno l"líquido da espinhanl podé
lIurpreender a sífilis nervosa logo
na início; até antes de qualquer'
manifestação da doença. Todo
indivíduo que n ão tenha tratado
sua sífilis, ou que o tenha feito
de modo incompleto, deve provi-

�:�::2::��::::::� ��:g��l:��::�a�:;i���l��:���ii� 0- santo do dia I
d d adquirir, por mil cruzeiros, um

I8a-o mo era 8S aparelho radiotelegráfico (recepto!').
�--_ ......--....-.............

S. Vencesláu, Mártir
as progres�o-es Em Turnhout Nasceu Venceslau, em 908, como

. Il) filho do duque da Boêmia. Wra '

.... , _Roma, �6. (U. P.) -: As fô_J.'- Q. G. Aliado, 27 (U. P.) tislaw I', Enquanto o pai se d ia-

ças braslle.lras e nOl,te-a.meu- l As tropas britânicas entraram tinguia por suo fidelidade à Iqre-
1 d ia e seu interêsse pela religião,canas contdnuaram ::ea,;lzan .0 em Turnhout, sobre o canal

era sua mãe Draomira uma da-"moderadas pr?g:'essoes , mui- Antuérpia-Turnhout, para on- quelas senhoras mundanas queto embora o immigo r_nantenha de 'Os alemães se tinham reti- vÊem no re:tigião apenas peios que
f d :t os e lue -

m c ôz o da vida. Estepesado ogo � �OI eu' -

rado, da barreira d'água dOI Es- :o��o. de o�e�\s�r manifestou-setralhad�ras e Insista em levan-
calda. Os aliados contam tam ..

desde o momento da morte detal' obstac?l?s em todos 'Os pon- bém com pequena cabeça de seu espôso, Tendo Vencesláu só
tos estrateg:cc:'S�. __ . • ,ponte através dos �anai� perto mente 18 anos de idqde na oca

Veiide:se-��' ��r����!ecreb�lJtJé����.mIlhas a f!�?�ad;:�����:;:�E:eoa1� ��
R ?49 guir as tradições do pai. Por. isto.Avenida Mauro amos, �) Os tecidos da Loja das Ca- vírou se contra ela a ira de Drao- Aassim como outra, menor, IH serníras dístínguem-se pela ori- mira que mandou estrangular o

lado, n. 251. Tratar com Al dr zmal padronagem e pelos pre- anciã. Agora, Vencesláu torno nas

de Almeida, no Banco Nacion a �os excencionais. Visite-a sem suas mãos os rédeas do govêrno.
1 ? '" �

C O primeiro ato de seu govêrno erado Comércio. O v. � comprOlnisso, na rua ons.
a defesa do país contra o impera-,..._,.. •...........,..-...-..w�

Mafra, 8-A� dor da lUemonho que. enfurecido"�atando e ••� M por causa do auxílio que Draomil·. A conquista ra prestara aos rebeldes bran:l.en-

d d do D burgueses, invadiu as terras deepre -an �e eUf ne Vencesláu. Este não podia opBr-se
Estocolmo,27 (D. P.) -- Em Lon(hes, 26 (U, P,) _- Avan- às forcas sUf)eriores do imperador.

"ando PUl direção ii fronteira Por isto firmou um tratado que,va' I....;O.� pontos da Finlândia cen- "

t
- d t d

.� -

�llpnlã. OE' aliarlos conquistaram entretan o, nao agro ou a o os.traI os alemães invadi,ram as
Os oartidári�s de Draomira e de

pÍ'opriedades agrícolas e mat�- importante eutl'oncamen to 1'0- Bol�slou, o Cruel. como já então
d E a Cl Lloviário. em Dem'u,e, na Ho-

era apelidado um irmão de nossoram todo O Oba o. m um -
.

lauda, 24 kms. adiante de 3anto, disfarçavam seu ódio à redade, os nazis se apoderaram d f IEinclhoven, na direção do lés- ligião com o monto e um aSade quatro locomotivas para
1 'patriotismb. Resolveu-se a morte

evacuação de trens de zona pe- 1 e. A notícia foi dada pe o pro- de Vencesláu, Este foi convidado
rigosa. pl'io comunicado alemão. Os

para tormar parte numa festa
�........�._. C}llartteis ge'lllel'ais aliados mal1- religios?, em Bun�lau. No cax:'in�oMais oficiais e pracas têm ce1'l'ada "col',tina de fu- p/ara la foi agredldo por seu lrffiaO

1 o})era- ;
e alguns ,capangas,. vin?o a fa.le.Rio, 26 _(A. N.) - Realizou-se maça" em tÔr.no (as

_ 'cer às portas da igreJa da dlto
na manhã de hoje, no quartel cões, sem dúvida para nao fa- localidade, Foi no dia 28 de se-

do comando da Vila Militar e �'orecel' o ininügo. tembro de 935.

Deodoro, a cerimônia da entre- ------------

ga de d1plomas a mais ur:na CORRETOR'ES E CORRETORRS�Y��vae d�l���:iSo�i���ias{l;��. � "

� e paraguaios, que vêm PRECISA.SE 'DE DIVERSOS. BOAS COMISSOES.
rminar o curso defesa an- EXIGEM·SE REFERÊNCIAS,

�aerea, ministrado pelo cen-
Rua Felipe Schmidt n. 39tro de instrução de defes'a antift

aél'ea.

UM QUE

CARTAZES
5i'.teira

CIME
A's 7.30 horas:

(SESSÃO UNICA)
2.0 Til Century Fax apresenta o seu grande filme desta tem
porada com Ida Lupino, Monty Wooley e Comer Wilde:

Ao levantar do, pane
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x23)
(Atualidades do País - Dist. Coop,)
FEITIÇO AO FEITICEIRO (Desenhe)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00, Imp. 14 aoolS

CIN.E «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Grandioso Programa Duplo
Bob Hope e Paulette Goddard

verdade núa eA
em; I

,

crua
PabIo Bielick, num filme de audadosas aventuras:

Janosik
CAMPEONATO ABERTO DO INTERIOR EM SOROCABA

(Naciona l Distribuição COOPERATIVA)
.

Preço: único 2,00· Imp. 14 anos

� � �

Amanhã. no Odeon. às 7,30 horas (Sessão Unica),
seriado comPkto, 12 E�sódios numa s6 noite: (25 Partes)
«Os Anjos de -Cara Suja» (C6pia Novíssima), em:

G, - Men Juvenis
Um

�-II fra!ern!dóCle1
E N tí

do fole
j (OS e O_l_ClaS I

No mês de, ag?sto.' foi re�1e-
1 tido de Florianópolis um re-

i
_,........._....

cord' de CrS 2.300,00.
,

•• , r I �,tota,� receb�do pelo chef�A Prefeitura Mun ici.po l aos .ua

IdO
Fole em Sao Paulo, du

ies vai pagar 4 mil cru ze ir-os po.r rante O mês de agosto, foi de
instrumentos mUGicoi�, que adqm- Cr$ 238.592,00.iu, e por co riser t as ae outros.

.

Os pagamentos feitos pela
A Pl'(;feitura d: Serra Alta das. "Fraternidade do Fole" até c

;>endeu mil cruzeiros na aquisição dia 31 de agosto foram os se

de móveis, e 300 cruzeiros na as guintes::-- à R. A. F. C�'S ...
sistêncio médico-farmacêutico e 2.316.803,00: e à F. A. B. Cl'S
.epultamento de indigentes e na

4 7000 00J.ssilitência (l p resos pobres. l. 5. , .

'"
-------------------------

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta-feira. 28 de Setembro d. '944

CA
mudou-se para
LADO

�

MISCELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA "OSCAR LIMA t. )

A
(AO

a

DA

3v-3

OS ARQUEÓLOGOS,
PROCURAN DO
ENCONTRAR OS
TESOUROS DO
FARAÓ, DES
COBRIRAM
QUE •••

�. -.:1: .. _. • .••..

•

!' �r�
End. telegr. «Bandiral» .... Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
a serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO ••• Capítill 0'0 Rua 15 de Novembro, 239.
Ag�l1cjas Urbanas: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Mcó ca,

Interior: Our inho s.

Em inetelaçêo : -- Agências Urbanas: Penha e Ipiranga Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha2
Interior: ._ Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendfs. Andrelândis, Carm; do Rio Claro,

Divín6polis, Santo Antônio do Amparv. Lavras e Juiz de Fóra.
:em instalação: Governador Valadares·

ESTADO DA BAHIA: Salvador,
Agência Urbanél n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuoa e ]equié.

I

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

ESTADO DO ESpIRITO SANTO:
Em iny,talaçí!io: Sucuf!!al de Vit6ria, Agências de ltapernirim e Cola tina.

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

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobranças e Passes.'
Correspondentes em t6das as puças do Pais.

� r.r �'.... . .....

)a, :R�si,f�p �\'''\'vmH�·���

Agência Geral Transporte de Cargas
Comunico aos snr s. comerciantes e demais interessados

que o transporte de c ar g s s coniriua sendo feito. semanalmente.
eram r egu Iar i d ade , para: TUBARÃO, BRAÇO DO NORTE,
ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMpOS

INovas e ]OAÇABA.
Acei ta rn-se viagens diretas a CURITIBA e PORTO

ALE'·}RE.
GUILHERME GONÇALVES D'AVILA

Rua Alv aro de Oarv al ho , 2

End. Telg. • DAVILA,) Telefone 1.6;:::
.__._-.-- .._._-----�_ .._-------------

Sociedade Musicai «ftlnõr à Arte»
De ordem do senhor Presidente convido, a todos os

;oClOS desta Sociedade Jl.lusica! -Amôr à Arte' a compe
·ecetem à Assembléia Geral Ordinária, dia 28 do COHen te,
3S 19 horas, na Séde Social.

Assunto: Eleição da riova Diretoria,

Florianópolis, em 26 de setembro de 1944.
O Primeiro Secretário

GHRISTÓ17ÃO NUNES PIRES

---"---------�_.--_._�-- .

Novo
Tratamento
Para Eczema
Si V. sentir que a sua pele está 61'

tornando áspera, com tumescêncías es

brunquiçadas. si sentir ardôr constante.
coceiras. dôr de eczema, si V. não puder
uormír bem e se seníir nervoso e írrt
lati0, v. deve procurar imediatamente
um alivio seguro e eficaz: o novo
e moderno tratamento cientifico com

13ELZ!�MA, uma nova. forma de pomada
que penetra instantaneamente lia pel�
para combater as erupções.
131�LZr.�lA.Já tem aliviado alguns ca

sos das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo. mesmo quando
o ruat Já Pra. muito antigo. BELZE:\lA foi
aplicada e as coceíras cessaram tmedia
tamenu-, Iícando ..m poucos dias fi pele
outra vez nova e limpa.
BELZ!iMA não é visível quando apli

�f:�;ll��O mancha a roupa e não requer

• Use BELZE�!A hoje e sentlrã alivio. ,!
Continue a usar BELZEMA ate sua peje
tornar-se macia e limpa.

,

,.

Á resistência
em Arobem
Londres, :37 (U. P.) As

fôrças uorte-amerícanas rm

ciaram uma ofensiva em gran
dr escala na zona de Épinal
Eémil'emont, visando Beltort,
na Alsácia. Quem deu a notí
CÍ.'J foi a agência alemã DNH,
�Ii'i? hW<'!ldo de fOl1te� aliadas!mrormação alguma a esse res-,

peito. AS últimas notícias da I
frente holandesa indicam que
os paraquedistas ele Arnhern
e uf'reutarn ainda mortífero fo

go cruzado (las baterias ale
más. 8ómente a imediata che
gada de auxílio poderá aliviar
-a situação dêsses contingentes, I
que, desde o dia ela invasão. I
oferecem aos alemães uma das j

ruais épicas resistências. A que
se informa, o centro de graví
dade da luta na zona ele
Arrihem deslocou-se para Hos-
terberk, duas milhas a oeste Eda cidade. Éste episódio da is revelado 'o segrêdo que traz a felicidade e o ·18 ameaflas alemãs
guerra, que, no conjunto das sucesso: UM BELO SORRISO! E isto, só o CREME \J iioperações, nada significa na

DENTAL GESSY proporciona, porque GESSY pro- oa Hoianda
execução dos planos aliados. tege os dentes tornando-os mais fortes, brilhantes I
só tem de relevance o seu as-

e sadios. Use CESSY e sorria com muita alegria! Londres, 27, (SIR) - O Co

Ipeeto humano: e, daí, os estor- P.P.C•• 2 míssário do Reich na Holand 1..

ços que se fazem para socorrer
� ...

\

•• .13T. Seyss Inquart, acaba de de-
os contingentes isolados. No clarar o estado de emergência Ientanto, a propaganda alemã Ma'qUIt::.na p...ara. 012fl·a para todo o território holandês
não poderia deixar de aprovei- ,

. U ocupado. O Sr. Seyss Inquart
tal' esta Insignifícante brecha advertiu que as tropas alemãs
na montanha de derrotas da Compra-se, em bom estado, paro o fabricação ssmagarão qualquer tentativa
"Wehrrnacht. como está ta- de 1,000 a 2000 tijolos por ho ro e SOO de resistência e rebeldia contra

zendo a agência DNB, que aca- telhos francesas. :1S fôrças de ocupação. Assim, a!
ba de "liquidar cornpletamen-

L
Propostas para Sn.:_. Rosario, Rua Safira, 467 sabotagem ou a criação de di- II

te ,.
o agrupamento cercado. SAo PAULO.

ficuldades às tropas nazistas

Segundo essa mesma agência, serão castigadas com, a pena
1.400 paraquedístas já se ren- Ie morte ou a prisão prolonga-

��r���!,��s6��e�!;::, �'e�!;s��d�� I Dr. Laudeil·no Solou G-·a"I··-I··-o-ttl· �ií��r a����ola:�l:aO aChJ;�a��
Arnhem. Diz ainda a DNB que da, sr. Wadther Rauter, orde--I
foram aprisionados outros

1381 I
nou o toque de silêncio entre a

britânicos pertencentes às rôr- ADVOGADO 20 hOfais e 4 da manhã.

ças que atravessaram o Reno

I R J
-

p. t 18 ( b d) S Ipara socorrer os paraquedís- na oao ln 0, - 80 ra O, a a 1. ,

�tas�.�������������������� EMPREGADA A�--� h--
:- Preciso. se de uma, que

I
...�que. a �!,nc Ut Ia

saiba cozinhar, e ara ou- ,

A aslungrou, - { (U. P.) - O

tros =
.

o em
p

d Depart amen to de Estado anun-
se rvrç s cosa -. Q '" 1 V

Pequena f mí lí c R V· CIOU que .....uper J1 orta ezas oa-
a . u a i s e

1 t
" b ietí

-

conde de Ouro Preto. 2 :.o1'as a acara�n. o y"tlVOS >1111-

�o andar)
: It�r?s estratégicos

.

na MaJ�-
...._ 0. chúria, tendo a rádio de To-

Para um mundó _
quio informado que setenta

,ítarmônico B-39 atacaram, terça-feira, as

Rio, 26 (A. N.) _ Ouvido por
cidades ind?striais. de Hans

um vespertino local sôbre o 11a:1, .Pensh;s� Danen: na Mar;.'
. .irojeto da Comissão Brasileira (;�lUna. mendl0n�1. alem de va-

le Cooperação Intelectual, ,·wc; cldac�es <;h:nesas em P()1

.nandando criar ° Departa- der dos nipônicos.
mento Internacional de Edu-
cação, à semelhança de orga-
nízação ínternacíohal do tra- Dentadura
oalho, assim se manifestou o

reitor da Universidade do Bra-
• síl, sr. Raul Leitão da Cunha:

'A paz que se segue' à guerra
atual terá sua durabilidade su
bordinada ao entendimento
que puder estabelecer-se entre
JS povos. Afim de que êsse pos- "asas e Terrenos'ia assumtr o vu"hto e a sinceri- \J
dade que o sobreponham aos

pequenos entrechoques de inte
l�êsS'es materiais e de melindres
3xagerados é necessário que a

�ducação popular assuma tal,
orientação e tamanho vigor, "asas e Terrenosque possa impedir desmandos U
::lO's governantes, quais os que
determinaram em 1939 a ex

plosão do conflito, felizmente
nTóximo ao seu término. Mere
cem por isso louvores tôdas as

iniciativas que tenham por
fim o progresso da educação
clPiellltada para harmonia in
ternacional e 'entre essas está,
sem dúvida, a sugerida pela
Cornjssão Brasileira de Coope�
ra.ção Intelectual.

;

BEL!EMA

Perd au-se , ontem, no trajeto cld
Praça 15 à rua Duarte Schutel. u

ma dentadurà em acabamento
!consêrto). Gratifica-se CQm 50.00 d

quem, tendo-a achado. tiver a gen
tileza de a de·positar na gerên-cia
do "Estado",

Vendo diversos casos e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.
A. L. Alves - Deodoro 35.

V.-7

Encarreqo-me da venda.
Comissão módico.

A. L. Alves - Deodoro 3S
V. - 7

Vende-se u� aparê-
. lho para

ondulação permanente e um'
estabilizador de 1 KW, com

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

V. �7
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR

OS fA'J'ARlXENSES' ('OX· 1cu .tur�l e espir�tu�l do Brasil. la. A vitória do Ipíranga foi
('ExrrRA}lr�SE1 (\\ ald ir de OIn-ell'it l'Iíluths). dignamente merecida visto

Consta nos meios esportivos que apresentou padrão 'de [ôgo
da cidade, de que os "players" IXDJ('ADOS OS ÁRBITROS algo ao do seu adversárío. A
catarinenses, que no prOXll110 As estações rádio-difusoras equipe dos "mílíonáríos", ape-I:i""pilltl ·1' t

-
v,", QI

domingo enfrentarão os gota- pau IR, as, nos dao 'notícias de sar de derrotada, mostrou-se

! nos nesta capital, em disputa que a C. B. D., havia indicado real adversário, dmpondo-se a
1.444 I

do ca;mpeona.t� brasileiro
. �e os árbitros Artur Janeiro e fundo, tanto que, até o térmíno

I futebol, seguirao para.a VIZ1- João Eelison, para dírigtrem as do match, lutava com ardor.
nha cidade de São José, na pugnas pebolístícas de 1° e 8 Os tentos foram marcados
.próxíma sexta-feira. aonde elo n[,ês vindouro, entre catarí- por Augusto (3) 'e Orlando pa-

DR. BIASE FARACO II permanecerão até o dia da rea- ne'uses e goianos, nesta capi- ra os locais ,e Berno e Albi (de
, .

lizacão do sensacional embate t al. cabeça) para os MILIONA'
Médico - chefe elo Serviço ele Síf1118 elo Centro de Saúde \ >,.

�' -

DOE:'\ÇAS DA PELE - SlFILlS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE I pebolístíco.
.
,>, , 1 ., _ RI<?S: Destacaram-se na equí-

AMBOS OS SE.,'{OS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS I Achamos de que se tal VIer (. h..\��)�OSA {OJUPErIÇAO pe íptranguãsta: �ugusto, Bí-

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 acom.ecer, é uma medida justa, Os dlrfgen tes da F. A. C., le- guá e Duarte e no eleven vi-
RES.: R..Ioinvile, 47 - FONE 1648 pois dêsse modo os nossos ra- :'arão a efeito nos próximos dia sítarrte: Ico, Albi, Galego. Ma-

---......

-O--R-.-S--A-V-AS LACERDA pazes ficarão mais descansa- ;10 : .1°, no estádio da Fôrça I grí e 10 guardião Cabelo.
'

dos para o seu compromisso. POI,lc:lal, grandioso festival I Na partida secundária po-
atletIco-espol'tivo, que vem rérn, saiu, vencedor no esqua-

C.1rJ',\RIXK�SES x GOIAXOS despert.amdo grande eutusías- drão de Osvaldo Lígóckí pelo
'Movimenta-se o público €S-I mo em nossas rodas esportí- score de 4 a O. Este cotêjo reves-

portivo da capital e quiçá do vaso tíu-se, também de grande entu-
Estado, pela realização domtn-

. -�.- siasmo, em que a guapa turma

go próximo do maior cotejo O Floriano Peixoto, o popu- secundária não teve díficulda-
CIRUlwtA GERAr. - ALTA CmURG'" ' :\IOLÉSTL\S DE SEXHOltAS - J>.-\HTOS lar CLUBE DOS MILION' d t

FOIII"lflo pela Facuddade de Medíctna da Uaúversidade ele São Paulo, onde foi pebolístlco do ano em nossa A- es em denro ar o onze local.
,A...�i,ste-nlf' por vários anos cio Serviço CLI.'úrgiC;O do Prof. Alípio Correia �eto. . capital. RIOS, bateu-se, domingo pas- Marcaram os temos: Osní (2).

Cirlll"!-(;� <lo <;!s\ômago e vias bi:hal'es, intesunos delgado e grosso, t lró ide, rms, d
pr6stJit.:Í· hex4.'" útero, ovários e trompas. Var ícocele, hldnoce le, vartzes e hérnia. Pela sezunda VAZ, os bravos S<� o .com O Ipiranga de S. Jo- Carlos e Frederico. O ponto al-

"

CONSUUfAS:
"

d rl t
.1:"-

d&s 2 às 5 nor-as, à Rua Felíoe Schrn.ídt , 21 (altos ela Casa Paratso ) . Tel. 1.598., e diseiplinados rapazes de .s€, saIU> o U!eITO ado pela conta- to do tteam vencedor foi o trio
RI,i;SID1!:NCIA: Rua Ef./teves J11nlo1'., 179; Te!. M764 Goiaz, serão os no.ssos adver- 5'em de, 4 goals a 2. O sensacio- final, formado por P<epe, Naldi

sários, pela conquista do cetro 11.�1 choque que teve a presen- e HondúrialS, que esteve sober
máximo do pebolísl110 nacio- 0l�-Io numerosa aS,:,Ístência, bo. Os outros, ltambém atua�
na1. tOl ardorosamente d�spUJtado, ram bem. Os locais estiveram

Dr. LAURO DAURA Entrelaçam-se pelos laços em que os lances se l�epetiam regulares.
de amizade que Ilnem os dois de lado a lado, proporcionan-

IilspeclaUsta em Doenças de Senha- Estados irmãos o Brasil cen- do, assim, uma partida de ga� Édio José Tonóli

r��sov�a: e��:�.�:�ÇãO de Gin�o- traI e o Brasil 111eridional.
_ � - - - - ."..,......_.._...,•.....,.

togia (doenças de Senhoras) com o Goia?; (�. tiaata Cata'rina, ba- LI·ra Te
A,

nl·s C1.ubeProfessor Moraes de Barros, da Fa- .ter-se�ão com afineo e disci-
culdade de Medicina de São Paulo. ,plina, para colrher os louros de
Tratamento espeoializado. médico e

cirúrgico, das afel'ções do aparêlbo uma vitória espetacular.
�enltaI feminino (Utero, ovario!, De mãos dadas, catwrinenses
trompas. etc.). e goianos, unidos pelo mesmo
Cura radical das InflamaçOea dCtIl ,entusiasmo, não regatearão

anexos (Ovãrlos, trompas), sem ope- ,

ração}. Tratamento de todos os d,ls- aplausos aos seus
' eleitos ,.

,

túr))ios da menstruação e da ester1ll- sentindo ('om o Brasil a gran
deza da raça e elo seu esplendor

Tratamento moderno da blenorra- I d' 0"0
'

gran I " .

>lia aguda e crÔnica, em ambos oS
A terra de Amita Garibaldi

sexos. por processos mOOeI'no.s sob '

contrôle endoscópico __ Oretroscopia i irmanada nos lnesmos Benti-
_ e de l�boratório. I mentOR de cordialidade e8por
FISIOTERAPTA - DIATERMIA I' tiva t\ afetiva, ('om o berço na-

_. INFRA-VERMEl.HO tal do cles])ravador das nossas
CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

Iho\"�s e das 2 às 6. florestas ,- Anhanguera - na

ConsultóriO - Rua Tlrartentu U,
.

sua marcha :para, oeste, frenle
�'one: 1.663. I de entusiasmo e palpita de or-
Residência - Rua Tiradentes '1

gulho, por sentir de perto o
(SobradQ). bater do coração do Brasil, na

.
ânsia de ver unidos espiritual-

OR. AURF;UO ROTOLO mente, �at�Tilnenses e goiano�.
f A 111alS Jovem cidade brasl-

�édico - Cirurgião - Parteiro leira, é tôda encanto e beleza,
R A lOS X a espraiar nas ondas ondulall�

Moderna e possante instalação tes do Araguaia, os sentimen-
de 200 MA. c·

liagoólI!ico precOCe da tuberculose t.os pátrio, que se estende por
<lJlmooar. úlceras gástricM e duo- êsses 8.500.000 quilômetros
i�n3i�. cân�r d? elltôm�80, afe· quadrados.
()�� rla� vias blhares, nns!. e�c,: SanIta Catarina e Goiaz pela
\ plica o Pneuruo-torax artificIal· ,

.ara n tratamrnto da Tuberculose! segunda vez !>e debatem orgn�
'Illmonar - Tratamentos rnoder- 1hosos no grandioso cotejo na·

nns I.' efi{,'1ze,� de�ta moléstia donaJ que todo País aplaude
:nn1plf'to gabinete de Eletricidade

e deli1:a
h

nédica: Ondas curtas e ultra-cur- .' . •

'lS. Raio! Infra-Vermelhos e Raios O planalto bra.SIleIro e aiS

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia planícies ondul3idas do súl, se

r:onsnltó�io: R!lll Deodo�o. S congil'acam amigàvelmente, na
eSCjlllU8 FelIpe SchmIdt I'

•

d •

IR. , h 12 hrs., e da, 14 h 17 hr. I
celteza e estÇlxem cooperan··

'l"�let4>De U71 do n.o a�eYIl)1t.\l:m,e11tÇl IDQfa.},

MÉ_DICO
-----------.--------------.--------------------

DR. GEBHARD HROMADA
Especia lista em alta ei rú rgia e g'iucc o log ia

Hospital "Miguel Couto"
ll3IRA:'vIA (liAMÓNIA) - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aoerreieoamento e Longa Prãtíce no Rio de Janeiro
I)UtUIlJJ:I'AH - t'ela manbA: dlal1amente d8.8 1O.30à.12 h" à tarde excepto nos
"hadOlO. <lu 111.30 •• 18 borall - CONSUl:i'()KI(): RUA JoAo l'tnto •. 7. IIQbM"!O -

"ooe: 1.4111 - ResIdência: Raa Presid8JIle COlltinho, 'lI.

----_- --�-----�---, ------------

DR. SETTE GUSMÃO
C.I';PR nos SI<;flYl('OS DE 'l'JSIOLOGfA DO Crc:'-lTJW DI'; :->AúDE E DO

HOSPITAL "XEH1�U RA:lTIOS".
Cur-so or :tperfeiçormlento no lIo:::pital SflO Lu iz G()11zaga, de S!1o Paulo - E�x· esta

g íúrlo do tnst it u t o "Clemen te Ff'rr�jJ'a". de Sâo Paulo - E:\'-Jllédku interno do
.

Sanatórír. de Sarnos. em Canlpo:=; do JOJ'(}ü(J.
CJ,j'iIC.\ GICRXL - DT.-\G:\óSTH'O PI:8COCB j', Tii.'\TAJm�'ro l�SI'RCI'\LTZ.'\[)O

nAS DOB,\"(_:AS DO ,H'ARW,üO ItESPHL\'l'úHIO,
COXS1'f.TAS: Díàriamentc, elas 3 as (j horas. rONSl:LT,)Wl): BLl" vitor )'leil'eie';' 13.

HSSIDJ?::\CIA: Rua Eneve,> Júnior, 1:'1.) - Te l. 742.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(f)!pI01na<io pela Faculdade Na.c. ele Meolclna da Unlverslda<1" do BraMID

Ilx-lnt"'l'no do Serv lço de Crín íca Médica rJ" Professor Osvaldo Olrv ..tra, mMI<,o <).

Departamento rte Saúdo,

t;I.I�JC'\ IIU:IlII'A - Molóstla8 Inten,," de ,ulultos fi (ll'lall')lUl. CONSU'J/l'óRfn
• tU;�IIIENI'I'\: Rua t'eJlpe tkhmlrll u, 38 _. Te', Rt2. 1_'(I�8UJ,TAS -- DII.� 16 ii", UI.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

E"Of'c1l1lfsta. assistente do Professor Sanson do mo de J.nelro

CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde. da� S 9,5 ft.

Rua Vitor Meireles. 24. F >ne 1447
------------------_._----------------------------

DR. ARMANDO VALÉRlO DE ASSIS
�t'fV!Ç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal •

de Car+d ade

emnuL��t�J��u!"��,�fAM�td��!,A���ioEs.AR��!2,�. tone

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 783

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAI!GANTA

Cliflica rnédico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar-iz .- Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT6RIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDÊNCIA - Conselheiro Mafra, 77•.

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Ull1yersid.de de Genebra

Com prAtica nos hospttais europeWl

Cl!n1ca médica em gera.I. pediatr!J!., doen·

,as do .lBtema uer1'<>BO. aparelho gemto
urtnilrlo do homem e da mulher

a.-'Bte. 1'�cnlco: DR. PAULO TAVARJi8

Oureo de Rad!ologia ellDica com o dIr.

Manoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau·

10'). Espec1aJlzado em Higiene • 88llde

1'(tbUca. veJe UnJTersldade do R1<1 de Ja

neIro. - GalJlnete de Ralo X - Electra

�.nj!ogrIl11a cl!n1ca - MetabollllDlO ba

N I - Sondagem Duodenf!l - Gabinete

1\" tt.aloterap\8 - Ulboratórlo de m1CrO.

eovte e Itnállse cUDlca. - Rua J'ermuuto

"echado. li. Fone 1.1911. - FlOTianópoll••

dade.

DR. REMIGIO
CLINICA BDIe.!

M.olt'!rt,\1lB Internas. de Senhoru • CrI·

ança. em �rl.l. CONSULTORIO: Rua

l'el1pe Schrll!dt - Ed111clo Am�l1a Neto.

"one IW'l, 9 8.. 12 e loi .1 17 horu. RIJ·

8ID�NCU.: J Largo Benjamin
Corurtante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operaçõell" Vias Urinarias -- Doen

ças dOIl intestinos. réto e anUI
-- Hemorroidas, Tratamento da

colite amebiana.
Fia!,oterapia -- lnfra-vermelho;
ConBult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.••
à tarde. doa 16 h•. em diante

Re.id: Vida1 Ramo., 66.
F'o1'e 1067.

/
'

J

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

DR- ANTONIO MONIZ

,/�,. DE ARAGÃO
�, C1nrl"l•• OrtopedIa. Cltalea • 0Ir1IrtrIa

I

40 foto. li. I'al'oo. • 40eBÇM 4e �or...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
tllUl'lenLe da. 111 la 17 bar... RJIlSIDflN·

PU: 4lm\nW.tAl 41........ "'OU 'llt.

/

I Grande Concurso-
! Via. de Produtos

SAPONácE8 RADlUM
Químicos Fábrica Relem

Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo •Petrópolis.,
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo (Arizona�. toda de 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
na Séde da

1944. ÁS 14 HORAS
Companhia

Os -cou pons», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinha,a"
até o diu 20 de no:embro, encontram-se com o sr ,

Virgílio _José Gar'cia
Rua Tiradentes, 3S

COMUNH'A(lÃO
Na qualidade de Presidente dó COI1Selho Déliberrutivo do

TAra Tênis Clube, tôrno público, para conhecimento dos asso
ciados, que' o referido Conselho, em ,sua sessão realiz.ada-no dia.
24 do corrente mês, às 1.4 horas, na séde social, de acôrdo com
o nÜ I-II e IV do antigo 44 combinado com as letras a-e-b dQ
artigo 49, dos Estatutos vigentes, decidiu o seguinte:

a) aprovar o relatório da Diretoria e as contas do exer�
cício findo;

b) eleger a Diretoria abaixo:
Presielente: - Dr. O�nvaldo Buleão Viana.
1 ° vice-presidente: - Francis�o Medeiros,
2° vice-presi.dente: - Tte. Oscar Ayres de Sousa..
'I'esoureiro: - Danúbio Melo,
Seeretário�geral: �. Nilson Vieira Borges.
Diretor-gera.! de desportos: - Álvaro Acioli de Vasconce

los.
Biblio:teeári o: - Joei Lange.
Oradol': .�- Dr. Ataliba Cabral Neves.

(1onseJ)lo Fiscal:
Walter Lange. rlr. João Eduardo Moritz e dr. Afonso Veiga.
r) fixar as mensalic1adf's em Cr$ 10,00, para os sócios ju

venú;, em Cr$ 15,00 para os e,fetivos e em Cl'!1t 20,00 para OIS
(.j·ansitórios.

Outrossim, faço saher que, nos têrmos do anUgo 78 (los
mesmos Estatutos, darei posse aos _membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal, em a noite de 7 de outub.ro próximo vindouro
por ocasião do baile a realiza.r-se naquela data.

•

Florianópolis, 25 de setembro de 1944. !�
.loão .José de Sousa. Cabrlll
Presidente do Conselho

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

.

I•• Couelhelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64.�
Eatre•• , dolllj�mt.

r--'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Montgomery reagrupa, as· suas . fôr�as
ESTOCOLMO� 28 (u. ;p.) --- A DNG DIZ QUE o "REAGRUPAMENTO DE FôRÇAS DE MONTGOMERY FORTALECEU

GRANDEMEN,TE AS FORMAÇõES BRITÂNICAS QUE COMBATEM AO NORTE DE EINDHOVEN, NA HOLANDA, E OBRI

GOU O COMANDO GERMÂNICO A ESTABELECER LINHA DEFENSIVA NA RETAGUARDA. AQUI E ALI, NA AREA DE

NIJlVIEGEN E OUTRAS, AINDA ESTAVA EM CURSO O REAGRUPAMENTO BRITANICO".

Aguardem as novas instalações de
A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Sébmidl, 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

t:lorianõpolis. 28 lJe setembro de 1944
------

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

A chacina de Lublin
I,(."IHtES, 27 (r. }).) -- Falaudo na Câmara dos Comuns,

f) ministro Eden abordou o tnornínável massacre de Lublín,
onrle (IS alemães mataram milhares de [udeus em câmaras de

g-lÍs; e reíterou que todos O� responsáveis sedam exemplar
mente punklos,
��.....,.......-&�._-.·._._._.....w..._.·_•••••..._.r_-•••

-

__.............

o embaixador·
'�beDg-Ten-Ioo

Rio, 27 (A. N.) - o embai
xador Cheng-Ten-Koo, que on

tem fez entrega ao presidente
da República de suas creden

dais, em cartas revogatórias
de seu anteces-sor, conta 57
anos de idade e é graduado pe
la Universidade da California,
sendo ainda membro do Dire
tório Executivo Central do

Kuominta.ng. Foi prefeito di)
Cantão e ministro interino do
Comércio e Indústria. Exerceu,
outrossim, as runçôes de sub
se-cretário do Estado da Via

ção e Obras Públicas, É pessoa
de grande influência e funcio
nário mais antigo que o sr.

Chen-Chien, último embaíxa

dor da China nesta capital.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nhD CrelSltai
"Sn.VEIRA"

Gr.nd. Tónico

Continuam os

ataques aéreos

Londres, 27 (U. P.) - Gran
des fôrças de aviões Lancaster

atacou, na noite de ontem, a

cidade industrial e centro ter

rovíárlo alemão de Karlsruhe.
Foram também visa:dos objeti
vos em Frankfurt. Não regres
saram d o i s bombardeiros.
Grandes incêndios ficaram ar

dendo em Karlsruhe.

Injecóes de
Penicilina
Rio, 27 (A. N.) - Pela pri

meira vez, foi feita a uma so

ciedade médica do Rio de Ja
neiro a comunicação sôbre o

emprêgo de injeções loco-regio
nais de penicilina, na intimida
de das glândulas prostáticas e

vesículas seminais. Trata-se
de processo que vem sendo

empregado, pela primeira vez,

pelo cirurgião e urologista pa
trício Clóvis de Almeida, médi
co da Assístêncía do Rio de Ja
neiro.

Mendicância
Tratando da mendicância

na Capital Federal, o "Diu
rio de Notícias" escreveu:

"A reacão habitual em. fa
ce da mendicancu: é solici
tar as vistas da poucia. 5ias
se obtivermos que a policia
intervenha apenar; pará" fa
zer respeitar a'proibição le

gal, nada mais do que enxo

tar os pedintes, sejarn eles
autênticos mieeraoeis ou

avarentos disfarçados, esta
remos contribuindo pare
agravar uma flagrante in

justiça social, para satisfa
zer o nosso egoísmo. afas
tando um problcrna tia« nos

sas vistas e não da reoli.ia
de que nos cerca".
"Cada mendigo tem de

ser' encarado como um caso

a reclamar diferente moda
lidade de assistência. Não
há como adotar processos
simplistas de repressão em

vez do encaminhamento ao

insiibuio assistencial ode

quaâo e a readaptação pos
sivel dos socialmente desa

justados ao sistema normal
de vida, baseado no traca
lho - "dever social".
Aliás o Estado não está

desaparelhado para exercer

essa função, pois existe TIOS

quaàros administrativos 1,.1n

orgão - Conselho Nacio
nal do Servico Social - pre
cisamente com aquela fi
nalidade" .

18ubirà O ,preço c�!�� W��r�_I���!'dOdo algodao 1 um vespertino local, na cidade
Rio, 27 (A. N.) -- Sob a. pre- de Rio Pardo, no Rio Grande

sídência do ministro da Fazen-
I
do Sul, choveu verde. Depois

da, reuniu-se ontem a comís- de grande e forte aguaceiro,
são de financiamento e produ- as ruas e casas ficaram esver

ção, a-rim-de estudar a ques- deadas, envolvidas em leves ca

tão do aumento do preço (lo al- madas de lama verde. Há dias"
godão, tendo-se ma'nífastado como já foi noticiado, choveu
sêbre o assunto tôdos membros cinzento em Livramento, tam
da comissão. A opinião ela co- bém no Rio Grande do Sul. Ou

mis.s�o fo.i de qu�, dada aA Si-IIYidO a Tespe�to, sôbre o fel_lG-'
tuacao ínternacíonal desse meno, o diretor do SerVICO

produto, torna-se necessária

I
de M�teOl'eologia, engenheiro

a ação do govêrno, no sentido Francisco Sousa, declarou que
de amparar a economia algo- se trata de folhas, sobretudo
doeira, evitando que o alo'odão!de algas, que, em parcelas mí

brasileiro., de excel.ente �ua1i-1 nímas, são abs�rvidas l_:?ela at
dade, deixe de alcancar justo mosíera e, depois, tambem, sob
preço_

•

forte descargas, se despren-
dem. Acrescentou que o Icnô

.....--..- -.----....- ......-.....-.....-..--.-.... m_eno, realmente, não é co-

Rev.Pe. Benz m_u_m, __

Dez VAgões de
êibaste-clmen·to

Completa hoje sessenta anos

de vida sacerdotal o rev _ padre
Bena, laborioso membro da Com
panhia de Je5ú9, e que desem
penha, com índesviável dedica
ção , 08 funções de Procurador
junto à Casa daquela Ordem
religiosa nesta capital (Colégio
Catarínense) .

Nascido na Suíça. está no

Brasil há várias décadas, ten.
do-se afeiçoado da maneira
mais cordial à gente brasileira.
E todos quantos o conhecem
são unânimes em io�var.lhe os

altos predicados de espírito e

de co ro çdo.

Foi-'repelI(fâ-·�
Londres, 28 (U. P.) -� Nova

acometida alemã, que estava
ameacando as comunicações
aliadas ao longo do todavia e

Eindhoven e Arnhem, foi repe
lida.

Registra a data de hoje o

aniversário natalício do Sr.

prof. Francisco Barreiros F'i
lho. lente de Português e Li
teratura do Instituto de Edu
cação. Dentre os catedrati-
cos, que souberam honrar
aquela casa peja inteligência
e pelo critério profissional.
ocupa êle salientíssima posi
ção. No labor exaustivo 00
magistério consumiu, Iite ral
mente. as reservas vitais.
Ainda bem que conserva os

rutilantes tesoiros do espír i-

I(o. - toldados, apenas, pela
secreta magoa do esfôrço mal
recompensado. ..

INa geração liter ária que
sucedeu à de Cruz e Sousa.
foi o único que atingiu o

maior apuro de linguagem, e

dos raros, raríssimos, que Ientre ]lÚS se deram, com tor
turado afã, ao lavor do es-

tilo, Hoje, numa época em I a

que pontificam apedor tas e

se afamam escribas de' pena J COSTA MeELLMANNfácil, tais virtudes literárias
e

.

não são levadas- em conta, se-

não que, pelo comum, têm de (E h' C' '1)amargar desdens. dichotes e
ngen elro lVJ

zO�::�'(:a\ã p roduzido. nos Escritório Técnico de Construção
últimos anos. Talvez lhe este- Proi t O t 1\ d

.

ja a soar permanentemente rOJP 0S, rçamen OS, n rnirn- fração
ao ouvido a pergunta dolo- Rua Esteves Junior, 168_ - Fone 733
rosa de José Caldas: "Escre- FLORIANÓPOLISver? Para quê? Escrever ?
Para quem? .. ".
Seja lá como for, para os

que prezam o talento autên
tico e ainda acham na Arte
um refúgio para o espírito
ávido de emoções superiores,
proclamar o valor mental
dessa figura inconfundível é
dever que se cumpre com in
diz ivel satisfação.

Barreiros Filho

Rio, J� (A. N.) - Um ves

pertmo local revela que a Cen
tra 1 do Brasil já tomou tódas
as medidas necessárias para
'-1110 LO 1'8 gões. com absoluta
prioridade. levem regularmcu
t f' me rcadm-ias para assegurar
o abastecimento do vale do
�Uo Doce, onde se desenvolve
a extração do minério de ter
"O. num do s maiores ec;fol'\0�;
'le guerra elo Brasil.

Oito oficiais

Gabinete francês

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

-- -- -.. ----
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o Papa e os
soldados

Londres, 27 (U. P.) - A rá
dio de Paris informou que à

UrUnU8'-OS
reunião do gabinete, realizada

� na noite de ontem, naquela ca-

Rio, 27 (A. N.) - Em trân- pital, De Gaulle informou sô

sito para os Estados Unidos, bre sua recente visita às diví

onde .vão estudar nas escolas sões francesas do fronte. De

de aperfeiçoamento norte- Gaulle acrescentara que "a

americanas, passaram por es- disposição das tropas causou

ta capital 8 oficiais do oxérci- ótima impressão". A reumao

to uruguaio. continuou na manhã de hoje,

Roma, 28 (A. N.) - Ao atra
vessar a Itália, os oficiais e sol-

São Francisco da Califórnia

dados das Nacões Unidas en- 2� (U. P.) =: A emissora d�
centram muitas facilidades pa- TO�UlO anun.clOu, nov? dese��-

,__------------- ra chegar até junto do Papa ,balque de, tropas nOlte�amen
....

CASÃ-M"ISCEL"A
..

;rÉÃ,-di;ttf. Pio XII. Diàriamente Sua san_lc,anas a les.te de Pel.e-Lm, no

buidora dos Rádios R. C, A tidade recebe em audiência co- ,gl11pO das Ilhas. Paláu. Segun-
Victor, Vávulas e Dsicos. letiva todos os militares que se jd9 a meSl?1a e��.ssora, a .�per,a-
Rue Trajano. 12. acham em Roma, sendo. que, iÇ�O, ocorreu segunda-feira úl

muito antes da hora marcada tima.
�--

para as audiências já o corre-

.

dor que conduz a Capela Sixti
na se acha cheio de soldados e

oficiais, dos mais afastados re

cantos da terra. O Pontífice,
que fala várias línguas, dirige
lhes a palavra, muitas vezes na

própria língua desses soldados.
No dia 10 de Setembro foram re

cebidos em audiência os gene
rais brasileiros Boanerges Me

lo, Francisco de Paula Cidade e

Waldemiro Gomes, todos do Su

premo Conselho de Justiça Mi
litar- que funciona junto ao

Quartel General das Fôrças Ex
pedicionárias do nosso país.

,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRNS,
ESPINHAS, ETC.

Gratifica-se
com dez cruzeiros. a pesspa

que achou, na semana passada,
duas chaves numa argola, sen

do uma delas tipo yale, n.200

�e �lJtr��� los nesta �edaçijÇl,

Desembarques
em Pele-Liu

Ajuda à FEB
Rio, 27 (A. N.) - Na Aca

demia Nacional de Medicina,
realizou-se ontem a entrega à
Comissão de Ajuda à FEB, de
350 mil cigarros e 10 mil folhas
de papel de cartas e envelopes,
contríbuicão dos revendedores
da Cía. Standard Oil, por ini
ciativa da Liga de Defesa Na
cionaL

I

Ausentou-se 8
dias do servico
Rio, 28 (E.) - Pelo ministro

Miranda Rodrigues, foi julga
do, no T. S. N., Nicplau Gordei
clTik, acusado de se ter ausen

tado por mais de oitos dias do
servico nas minas de carYão de

Butü{, município de São Jerô�

nimo, Rio Grande do Sul. Após
os debates o réu foi condenado
a um, ano ue recll,.1.�ãQ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


