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WASHINGTON, 29 (U. P.) �- OS PORTA-VOZES DO GOVÊRNO ADOTARAM ATITUDE DE RESERVA ANTE AS' PERGUN·
TAS SôRRE A VERSAO, MUITO GENERALIZADA NOS CíRCULOS COMERCIAIS, DE QUE O DEPARTAMENT� DE ESM
TADO EXPEDIU NOVAS ORDENS PELAS QUAIS SE RESTRINGE MAIS AINDA O INTERCÂMBIO COMERCIAL ARGENTINO
AMERICANO, ISTO É, QUE FICARÁ MUITO MAIS BAIXO DO QUE O "MíNIMO". ALGUNS CíRCULOS DIZEM, MESMO,
QUE, COM RESPEITO A CERTAS ESPÉ(]ES DE PRODUTOS, CESSARAO TOTALMENTE AS OPERAÇÕES COMERCIAIS

ENTRE OS ESTADOS-UNIDOS E A ARGENTINA.
________- '_w��a'_·.ma__�.......r ___
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O sr. Churchilllala do aspecto da guerra
Londres,28 (U. P.) - "0 as-,co referiu-se à situação polítí

pécto da guerra na Europa so-' ca, dizendo que nunca esteve
freu completa alteração duran- 'tão sólida como agora a alian
te as cinco semanas de férias ça anglo-russo-americana con

parlamentares" - declarou o tra a Alemanha nazista.

primeiro mi.nistro britânico, $

em sua exposição sôbre a si

tuação da guerra, na Câmara
dos Comuns. Em meio de gran
des aclamações, Churchill pros
seguiu seu discurso, em que
traçou panorama otimista do

desenvolvimento da guerra fei
to por êle nas suas declarações
no Parlamento. Embora o oti
mismo demonstrado quanto à
derrota total e inevitável do

nazismo, o chefe do govêrno
destacou que ninguem poderá
garantir quando a guerra ter

minará, a não ser depois de
decorridos muitos meses de

1945. Referindo-se à campanha
militar na França, Churchill
destacou que, nas primeiras 24

horas da invasão, desceram na

Norrnândia 250 mil soldados.
Já no vigéssimo dia de luta,
êsse número aumentara para
um milhão. As perdas aliadas
_ ainda segundo o primeiro
ministro - elevaram-se a mais
de 90 mil britânicos e mais de

145 mil norte-amerícanos , en-

��:�g::;����I�r.�::{�� O ga�inete fra�cês �m açã,o
sendo expressas em quatro- PARIS, 28 (C. P.) - O gabinete fra)1('('i:; adotou medida

centos mil mortos quinhentos que equivale à nactonalízação das minas de carvão elos Depar
mil prisioneiros � mais du-i tarnentos do Norte e do Passo de Calais, as quais produziam,
zentos mil nazistas cercados autes da guerra, 11,0. mil tOllela.��s dêsse 1_llinél'io. r�an�bém f�i
na costa francesa sem a menor aprovada pelo gabinete o confisco de todas as fabncas Re-

nault à guisa de castigo por atividades germanófilas de seu

possi?ilidade de f�lga. passol�, proprietár!o, Louis Rénault. O gabinete também considerou a

depois, o sen.horWmston Chur- medida, proposta pelo ministro da Justiça, a qual permitiria a

�hill a referir-se à luta na �t�- conttscação dos bens pertencentes a pessoas declaradamente
h

..

a e de�ta.cou qU,e uma �lVl- culpadas de crimes de lesa-pátria, bem como decidiu confiscar
sao bl'asll�lra est�. �ombalen- tódas as fortunas obtidas por meios ilegais. Em cada Departa
do no 9Ulnto E�elclto,., que� mente da França será apontada uma comissão para investigar
com ° Oitavo, esta smpurrand os lucros daqueles que comerciaram com os alemães operaram
o inimigo para o norte. Dls�e C:HU a "bôlsa n00"1'3" ou venderam ouro.

� .

Churchill que teve opéJrtum- b _.-----------

dade, durante sua estada na

Itália de ver alguns soldados
brasil�iros, q u ·e considerou
"magníficos", e qualificou de

"excelente a FEB", que está
sob o comando do general Mas
carenhas de Morais. Quanto. �
luta na frente oriental, .rrír
mau o "pl'emiel'" britânico que
os russos estão martelando
rõrcas inimigas muito maio} es
e mais hostís que as enfrenta
das pelos aliados no ocidente.
Assinalou ainda Churchi1l que
a luta, possivelmente. poderá
prosseguir após a derrota com

pleta do exército alemão. IS30
sucederá - destacou PO'_'que
inúmel'os nazistas, cons(�ientes
de sua própria culpa e elo d�'3�
tino que os aguarda trutarao
de fugir para as florestas e

m:mtanhas", onde tra:w,rão lu
ta de vida ou morte". Depois
de falar sôbre a situacão mjli�
t�r, o chefe <;lo �ovêrnô britál'lJ�

---_.'----

nesas. Foi muito explícit .

Churchill quando afirmou que,
na questão das fronteiras entre
os dois países, tinha a Rússia
direito ao apôio dos britânicos,
lembrando que são os exércitos
russos os que podem, propria
mente, libertar a Polônia do
tacão nazista. Recordou tam
bém os sofrimentos do povo
russo durante o domínio ale

veis documentos desta guerra. mão, o que justifica ampla
Nele, o premier não omitiu ne- mente a preocupação dos l'US
nhum dos principais al':péctos sos na salvaguarda de suas

políticos e militares do coníb fronteiras, bem como sua fir
to. Além de admitir, com o Sf-11 me determinacão de ter como

peculiar senso de realismo, que vizinho uma Polônia amiga.
os alemães poderão prok.ngar Nesta ordem de considerações,
a resistência pelo inverno dcn- Churchill expressou suas espe
tro, até o ano próximo, muitos ranças de que o premier polo
problemas políticos foram ven- nês Mikolaisk chegue a amisto
tilados, dos quais se destaca o

180 entendimento com os so

caso das fronteiras russo- polo- viéticos.
.........,. _ ..-.-..-..-.__._..,."".."..........,._•••..-__ .- ......,.""..,_.",•........."JI'�
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Londres, 28 (U. P.) - O ex

tenso discurso hoje pronuncia
do pelo primeiro ministro
Churchill é um dos mais noti

Dr. GEBH.t\RD . BROMADA
Especialista em alta cirurgia e gi-ne(ologia

comunica aos seus amigo« e clientes que transferirá.
em princípios do mês de Outubro próximo vindouro,
sua residência de Br ueq ue para IRIRAMA (Hamônia)
onde irá trabalhar no HOSPITAL «MIGUEL COUTO"

Menos a Argentina e Portugal ...
WASHr'G'],()2\, :!!) (r. P.) - VIl'Jautl0 à hUll)'ensa, reve

lou ollÍf'lll (I ehilnCell:'l' )I01't.,-americllno, t'ol'd.'ll Hull, fiue (I

n(l]ln)'tilUH:�lJto de E�tllllü lIotificou Os ll}lí�es neutl'os, 110 senti·
dn 11c- 1(1[(' t-lIa� rdllçô('S ('om os ESt!Hlos Cnidos "�m'inm IIJ'e·
,iudieíldlls no futuro" s�· ('nn('ell(�ssem nsilo aos dirigentes na

;;;i�Üts. 'l'ndos O� j)ílíi'WS lH.'utl'OS l'es]Jol1tlel'llnI à 1101:1 dos Esta
uos Cnidoio; - (1Í'\('larerml ()ol'dí:'ll Null - menos u. Arg'elltiun e

]'ortug'1l1, embOl'll te:ollll, sÍ(l () 11 atltd a a l'(ll(lJ'id'lI COllllllliCll()ão em

nn s de agÔ�ü).

Poderosa investida aliada
.

LONDRES, 20 (U. P.) -- o segundo éxercito investe f'n
ríosamente para a porta de entrada de Anrihem, numa decisiva
arrancada destinada a rehabilitar os paraquedístas britânicos
«ue, .numa resistência é-pica, suportaram até o limite de sua

capacidade a pressão inimiga quando de sua tentativa de Cl'U
zar o Reno. Segundo um despacho do correspondente da Uni
ted, Ronald Clark, a infantaria e tanques do referido exército
voltaram a atacar o norte de Nijmegen ínvestmdo para 1101'
deste através do corredor de 14 kms, de largura, que separa os

estuários do Reno superior e inferior. As tropas fanáticas da
guarda de élite nazista, cujos tanques venceram finalmente as

tropas de paraquedístas há dois dias passados, estão mano
brando para se encontrar movamente com os britânicos, numa
nova e tremenda refrega. Ronald Clark informa que uma luta
feroz já está em plena marcha. Ao sul do disputado corredor,
outras colunas britânicas marcharam em direção léste, rumo
ao Mosa, numa ampla frente, quando encontraram rude 011>0-
sição das fôrças de retaguarda :nazistas que estão apoiadas
em fortificações da linha Siegfri·ed. Simultâneamente, Berlim
informa que o longo silêncio sôbre o Terceiro Exército, que se
encontra na frente em tôrno de Metz, foi levantado agora por
fôrça da irrupção duma tremenda atividade dos norte-amerí
canos, o que provocou uma luta em escala entre Metz e Grave
lotte. Os nazistas dizem que o bombardeio aberto pela arti
lharia estadunidense continuamente" é de tal intensidade,
que a. ofensiva do Terceiro Exército parece estar iminente".

Os russos estão já na Hungria
LONDRES, 28 (U. P.) .- Os exércitos russos invadiram o

sul da Hungrta, nas vizinhanças ela fronteira húngaro-rume
na. A emissora de Berlim informou que os russos, depois de
atravessarem o Danúbio, conseguiram avançar sôbre Orshava,
situada na zona. de Szeged. A DNB, reterfndo-se à luta na
frente húngara, destacou que houve retirada eíxísta na zona
oríeutal da Hungria. Acrescentaram os íntormamtes nazistas
que a luta nos arredores da Hungria se está processando numa

frente de "árias centenas de quilômetros. Outro despacho, pro
cedente de Berlim, revelou que as localidades de Oradea,
Mare e Cluj, na 'I'ransílvâmãa, foram ocupadas pelas fôrças ru
menas.

As frotas das Nações Unidas
WASHINGTON, 28 (D. P.) - As principais potências ma

l ítimas das Nações Undías concordaram na f.usão de suas fro
ias depois da derrota da Alemanha e até seis meses após a
derrota do Japão. Divulgando 'o acôrdo, o Departamento tle
Estado acrescentou que essas frotas combinadas ficarão subor
dinadas a um conselho marítimo inter-altado. li:sse conselho
deverá coordenar o uso da frota unida em função das necessi
dades militares e do abastecimento das áreas libertadas pelas
fórças aliadas. O documento foi assinado pelo Reino Unido (la
Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Grécia, . Ho
landa, Noruéga e Polônia. A França manifestou que tôda a sua
frota continua ao dispor, das Nações Unidas.

.

Há frente belga e holandesa
LONDRES, 28 (D. P.) - As localidades Heesch e Níste

brod, ao sul de Oss, foram libertadas pelas tôrças aliadas, que
combatem noe Países Baixos. Outros despachos adiantam que
foi completada a retirada elas fôrças aliadas de Nederkijn para
um ponto situado mais ao sul. Por outro lado, os anglo-ame
ricanos efetuaram novos avanços ao norte de Níjmegen, apesar
da resistência oposta pelo inimigo. Na Bélgica, os aliados am

pliaram a sua cabeça-de ponte no canal de Turnout. E no setor
de Lunevílle, os aliados chegaram aos arredores de Oíncourt,
cnde os alemães sofreram pesadas perdas. A agência alemã
Transocean, por sua vez, anunciou um desembarque de fôrças,
transportadas pelo ar, num ponto não revelado da estrada 8e1'
togenbosch Nijmegen.

ExplOdiu O navio - tanque!
LA PLATA. 29 (U. P.) - Violenta explosão destruiu,

neste porto argentino, o navio-tanque "San Blas", da COrn[>a
nhia PIatina ,. Ya.eimentos petrolíferos" . Havia a bordo do

navio-tanque mais de 1 O mil toneladas de ól.eo crú, cujas cha
mas ainda ardiam dez horas depois da explosão. Dos 40 tri

pulantes rl0 navio, só 17 haviam sido salvos wo momen.to, da
explosão, l'eeeal1do-se assim que duas dezenas deles tenh.àm
l?�l'dido a. vida, �u estejam gravemente feridbs. Dois cadáYere�
;I� fqra)l:), 1.c1·e')J,tlfwadqs,
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LIRA T_ CLUBE -- Dia 1· de outubro .

Dia 7, Baile de posse da Diretoria
Pequena Soírée, com início às 20 horas.
e Coroacão da Rainha e Princesas.

,
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Está no Rio famoso orador sacro

gcrantidc5 por seu en ...

volt6rio hermêtlcamente
fechada à qllente em

CLARAPEL invlDlávol.

Exija M E L H O R A L I

11
I
I

Dr. H. G

��tsalJq.9J' Rua João Pinto, n. 25
� ��. (Em frente ao Tesouro do Estado)

�
,

� Florianópolis
">, _-- ------

r.n

Telefone 1448
RnRTOnO PRTOLDGICnS SAHIA CAIARIHA

Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro-diagn óst icos
Hematologia
Copr-oloqlc .

Tântalo do Brasil para os hospitais de guerra das Nações Unidas
Londres, (Por /W. H. Egan, I nas férteis terras do Brasil, es- trar que o do rádíum, Os maio- nérío, extraindo-se de 3.000 tO-I ra. Com as lâminas, os médio

Copyrlght especial do B. N. S., I tá sendo enviada aos aliados, res depósitos conhecidos se en- neladas dêste uma única tone-

J
cos restauram narizes, dedos,

para "O Estado") - A tantalí- Nos Estados Unidos e em todos \ contram 110S estados da Parai- lada de tantalíte. Leva 130 dias lábios e quaisquer tecidos de

Ite, mineral quasí tão raro co- os hospitais aliados, um metal, ba e do Rio Grande do Norte, o processo de esmagar, lavar e compostos. Com os fios, ligam
mo o rádíum, é de há muito co- extraído da ,tanta:btte e conhe- no Brasil, numa vasta área preparar uma tonelada de mi- é\JS extremidades de nervos C01'

nhecido dos metalurgístas, que cido como tântalo está sendo montanhosa, que se estende nério para 'embarque. É tal a .ados. A razão para isso é que o

não ignoram as dnúmeras fina- empregado palra salvar vidas e por uma dístancía de 3.60L rigidez do tântalo, que com êle tântalo parece ser o único ma

lidades práticas 'a que pode ser- reparar as partes mutuadas milhas" A produção dêsse me- podem ser fabricadcs fios mais terial conhecido que apresenta
vir. Mas foi necessário que hou- dos soldados feridos :no campo tal no ano corrente já excede finos que um cabelo ou lâmi- características Ide afinidade

vesse esta guerra, para que a de luta. E, ao mesmo tempo, ês- em 1407< a do ano passado. Es- nas tão finas e plásticas como com os tecidos e secreções hu

tantalíte tôsse produzida em se metal é empregado para ma- pera-se que seja duplicada em o papel de sêda. Ambas essas manas. Em via de regra, êSSC5

grande escala e aplicada em tal' o inimigo, por meio de rné- 1945. Sob a direção de erige- formas estão sendo emprega- tecidos mostram uma tendên

tôda a sua utilddade. E, em todos eletrônicos secretos. O nheíros brasileiros, 8.000 mi- das pelos círurgiôes na recom- cía para se afastar de qual
consequência disso, tôda gra- tântalo é um metal raro. Seu neíros estão atualmente tra- posição dos órgãos e membros quer corpo 'estranho, mas tal

ma desse mineral, encontrada minério é mais difícil de encon- balhando nos depósitos de mi- mutilados dos feridos de guer- não se dá quando o tântalo é
empregado, o que levou os fi
síologístas a supôr que há real
mente uma adesão natural.
-Iá, presentemente, cêrca de
1.-00 minas ,de tantaJ.ite tuncio
.iando no Brasil. Até dois anos

intes da guerra, os alemães e

aponeses adquíríam a maior
oarte de sua produção, que, no
»rtanto, era muito baixa na

-[uele tempo, não sendo, ])01'-
-anta, suficientes as reservas

rue o Eixo conseguiu agrupar.
'Jara fazer chegar a produção

t 10 ponto em que está atual
-iente, os engenheiros fizeram
ninuciosos estudos dos terre
lOS e abriram amplas estradas.
jue tomaram o lugar das es

!-.reitas picadas que levavam até
às minas. O precioso metal es-

...................................................... '

f,a sendo conduzido em aviões

-éiiiii"p:
...
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- -rico a que aludimos acima, em-
ec aracao xn'a seja êle secreto, pode-se

A COMPANHIA NACIONAL" DE PA
iizer que as mesmas qualica-

PEL E CELU des, que apresenta para a cí-
LOSE, com séde em São Paulo à rua Merconi, 124, rurgía, se fazem sentir no seu
3_° andar, tem o prazer de comunicar aos SEUS ?mprêgo em aparelhos de alta
ACIONISTAS dêst:e Estado, ao COMÉRCIO, à INDÚS frequência.
TRIA e a quem mais interessar possa, que nomeou

seu AGENTE·GERAL para ês te Estado o sr , SEVERO

SIMÕES, representant-e comercial, que dirigirá todos
os seus interesses e a tividades no referido território,

GENECY DE ALMEIDA Procurador
3 v.-3

graças ao saboroso < PÓ Digestivo
DeWitt » que, desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

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

mal no seu inicio; estimulando a di
gestão, protegendo as mucosas gas
tro intestinais e neutraJisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que com o

• PÓ Digestivo De Witt > não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira,

Peça na farmácia o

tJtI fi ·'i�#'"[DIGESTIVO]vi""",

S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Parm, L. na CosIa Avila

Bacteriologia
Autovocinas.
UI tramicroscopia.
Químico sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação onU-diftérico.
(CRUPE) com pr ôvo de Sch.íck ,

Análises químicos de: farinhas, bebidos, café, mel, águas potá
vais e para usos industriais (fecu\arias, cervejarias).

lOuro para Denth�as
.

22 Quilates (Justo Título)

I
l

1
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Envelope de 3 e 5 gramas
o-. Cr$ 31,00

Não se elevou
o pre�o
Fortaleza, 28 - Finalmente,

depois de várias marchas e

contra-marchas, foi soluciona
do o caso do pão. Todos os

membros da Comissão Muni

cipal de Preços declararam des
cabidas as pretensões dos pa
níficadores, que queriam au

mentar o preço do quilo do

pão.

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgiõo-Detinste

Rua Vítor Meireles, 28

IDiàriamente das 14 às J 8 e

das 19 às 22 horas.
I

Rio. 28 (A. N.) -- O padre I França, antes, durante e de

Joseph Vícent Ducatrllon, da pois da ocupação nazista, p1'O
Ordem dos Dominicanos, que! curarei fazer uma eXPO.SiÇãOchegou ao Rio, procedente de sucinta e real do panorama
Buenos Aires, é nos meios ca- geral do mundo, apresentando
t.ólicos e intelectuais dos bra- os problemas que se observam,
síleiros figura já bastante co- de modo que- se torne possível
nhecida. Seu renome, quer (;0- a cada indivíduo, como expres
UH.> grande pregador do clero, são que é da colet.ívídade, en

quer como filósofo, difundiu-se carar as suas obrigações e

há muito entre nós, tanto pe- cumprí-Ias, para que melhor se

las referências da imprensa às tornem as coisas e a vida no

�llas. notáveis pregações nas

I'
mundo futuro.

Jgl'e)as de Notre-Dame, Agus- . _

ttn -e lVIs.daleine em Parfs, cO�1 .

mo através dos diversos livros,
que escreveu. Convidado a vi
sitar o Brasil em 1942, só ago
ra, depois de haver percorrido
vários países do continente (,
que o padre Ducatillon pondo
«orrespomder ao convite. Du
rante sua permanência nesta

capital, realizará uma série de
conferências. Falando à repor
tagem, disse o padre Ducattíl-
1011: te O mundo está através
sande grande crise e tôda hu
manidade deve esperar por
transformações radicais, pois
seria ilusão pensar que o mun

do conttnuaría o mesmo. Esta
e-nerra. como já afirmei (0)11
meu último livro, é uma revo-lluçâo. Se essa transformação é
Inevitável, precisamos fazer I
tudo para que se processe den
tro do sentido crtstão. É preci
so que os cristãos tenham par
ticípação especial e direta nes

sa transformação. É indíspen
sável, portanto, que os cristãos
sejam verdadeiramente cris
tãos. O mundo jámais poderá
1 egredir ; êle está sofrendo
uma. grande transformação e é
:necessár\ü que os cristãos es"

tejam preparados para a parti
cipação que lhes é devida, nes
sa revolução, que se vem pro
cessando e que continuará a

11l'ocC'ssar-se depois de termi
nada a guerra". "Nas confe
rências que farei nesta capital
-- diz o padre Decattillon -

dirigindo-me à população cris
t.ã em ge.ral e a todos os ho
mens de boa vontade, sem dis

tinção de credo religioso, além
dos temas subordinados aos I
a eontecimentos verific.ados na

Se V. S. desejar um corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drõee, procure a Loja das Ca
semiras - Rua Cônsellreíro

I
Falsificou promissórias no valor Mafra, 8-A.

de 500 mil cruzeiros

Rio, 28 (E.) - Foi aberto

inquérito na Delegacia de De

fraudações e Falsificações para
apurar a responsabilidade cri-

!!!III mínal de Mocapir Alvaro Al-

J fredo Morfíní, morador à ave

. nida Tijuca nO 116, acusado de
haver falsificado a assinatura 1
do sr. Jorge Bhering de Matos Iem onze notas promissorias, no

I
valor de quinhentos mil cru

zeiros. O acusado, segundo
apurou a polícia, valia-se cons

tantemente do aval do lesado

para levantar dinheiro na pra
ça. Desta feita, porém, falsifi
cara a assinatura do sr. Jorge
Bhering de Matos, conseguin
do descontar em vários ban
cos t1tulos no valor de trezen-
tos e dez mil cruzeiros.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

-só na

A SERVIDORA I

(Q maior organização no

q@nero neSita capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

I

RAMOS I
CIRURG IÃO-DENTISTA
ALVARO
Rua Vitor Meireles, 18

Pedido ao
.

DEPOSIT,o DEMTARJO
1\1: ASETTI

RUA SEMINARIO, 131 .- 135
RUA MARCONI, 44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

I ��r:ualq�e��!��!�!
Dentaduras, Pontes em

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

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Cop stantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.

------------------------ ;==405._

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA US
Hoje e amaahl .erA a ... preferida

t......... ..dOBaI. .. fIOtranlL'e1ru - HomeopatLu - rertluDart.. _

Artt.OI de borracha.

Dr. Laudelino Solou Gallolti !
ADVOGADO IRua João Pinto, 18 -- .(sobrado), Sala 1.
-

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, modns e aviamentos
para aHai':ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianõpoliu, -- FILIAIS em. Blumenatt e Lajes.

I
'(
...

.....
-

melhores fáhricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atençelo dos
visita antes de efetuarem lua. Qompras. MATRIZ �m

....�..���� i·.· I I•••••M.•••E•••t.,L••••••••••:u '.I..U .•1.2.'••11••••1••1.(11.."•••••..•••4.t•.•I.d.I..J n
_ .•� _ ••_ .
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Grande em tudo, até
RIO, 28 (A. N.) --- NATAL, ONDE FUNf:IONA A MAiOR BASE AÉREA DA AMERICA
VAIS DO MUNDO, É ONDE MAIS CAMPEIA A ESPECULAÇÃO. OS PREÇOS DOS REMÉDIOS, POR EXEMPLO� VÃO-SE
TORNANDO, ALI, PROIBITIVOS. E É POR ISSO QUE AGORA O COORDENADOR ACABA DE TOMAR RESOLUÇÃO, MANa

DANDO TABELAR TODOS OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS ALI.

na especulação
E UMA DAS MAIORES BASES NA·

oErrou na manipulação do remédio
Rio, 28 (K) - Foi enviado, lação, drogas diferentes das

ao Foro Criminal, o inquérito receitas. O prático da Iarrná
instaurado no 19° Distrito, a cia, Osmar Santos, não foi en
requerimento da sra. Marina centrado pela polícia, e, segun
Matos. Em suas declarações, do consta, ausentou-se para
disse a queixosa que mandara Minas Gerais.
aviar uma receita da médica da I --........,.,..._........--..... -_....-._"wIW

"Os colossos do Conto da velti« e da Nova Rússia" - An- Pró-Matre, doutora Maria das O empregado
Dôres, na farmácia Riachuelo. enfermo
Todavia, no dia seguinte, pela Rio, 26 (A. N.) - O presí- Semestre

manhã, tomando a droga, de dente da República assinou de- 'I'rimestre

acôrdo com as indicações me- creta-lei, determinando que as
Mês

dicas, sentiu que o mesmo lhe ínstícuíções de previdência so-
Número

queimava, o estômago, produ- cial, que concederem aos res

zindo vômitos sanguíneos. Le- pectívos segurados auxílio pe-
Ano

vando O fato ao conhecimento cuniário por motivo de enter- Semestre

da referida médica, esta afir- mídade.. passarão a conceder Trimestre

.

mou que adulteraram o remé- êsse auxílio a partir do décimo
Delas enfeixam-se em 'OS dio, empregando na manipu- sexto dia do seu afastamento

C,oLOSSOS DO CONTO �A I _�w..�� do serviço. Durante os 15 pri-
\ ELHA E DA NOVA RoS- meiros dias do afastamento, Os originais, mesmo não publí-
�IA", m.ui�as das mais belas e Conbece esta 1 cabe ao empregador, qualquer cados, não serão devolvidos.

-aracterísticas, algumas escas- que seja a categoria econômi-
sarnente conhecidas e ora pu- (Galeria de Homens ca, O encargo de pagar ao em-

A direção não se responsabiliza
bllcadaa pela primeira vez em Célebres) pregado entêrmo dois; terços do pelos conooitos emitidos nos

nossa língua. A salário a que o mesmo faria artigos assinados

Ahrange esta antologia edí-
Por ENEVE jús. Para ter direito ao paga- OS espanhóis

,';1da pela conhecida Editora Paula Ney, «cansado de não mento, O empregado deverá �__

fazer- nada», resolve ir ao Palá- comprovar a enfermidade por
r epuI.Jilu,a-nOS

Mundo Latino, do Rio de Ja- cio do Catete pleitear, junto, atestado médico da instituicâo Montevidéu, 27 '(D. P.) - O
ueiro. desde Puchkin, Lermon- 00 Marechal Floriano. um em-

de l)revic?ência a que esteja fi- c?ronel Francisco Ga�án, he-
tov c Gogol, até os contistas prêgo qualquer. roi da def s d M d Te re

o grande Marechal. vendo em liado, por médico indicado pelo e a e a 11. e p -

,J:i hora atual, enrre os quais .

sentante no Prata da JuntaPaula Ney um homem aprovei- próprio empregador, por médi- lU' . '_ .'
' <t

não faltam a.quêlcs que s.ltcr- tável, diLse-Ihe que aguardasse CO do Sindicato ou por médico'
de Llber�açao Nacional da: �s-

1n111 a pena COUl as ar-mas, co- opo+t u n ic u Le . pois não tinha, de repartíçâo federal, estadual p.anha, l_liderada pelo ex-mmis-
b içosos elo laurel ele combateu- no momento, emprêgo compa- tro Negrin declarou num co

tível com o seu valor cultural. ou municipal .,'"
�

j ('S, depois de haverem con-
Prometeu. mesmo: colocá-lo

_.

mício em Morrtevídéu, que sobe
q níatado imarcessíveis louros

numa Emboixada qualquer. a milhares o número dos espa-
lia literatura. Como observara, no entanto, (jodwin F. T. Schaden e nhóísrepublicanos fugidos dos

que o «não» rapesar de tem- (lélle Mayworme Schaden campos de concentração de Pé-
porário 1 nada agradára o Ney. taí Hitl F
colocou Floriano, discretamente. participam a seus parentes e aln e � :e1' na rança para
uma nota de 500$000 [padrão amigos o nascimento de sua juntar-se aos "maquís". �les
monetório daquela época], no primogênito estiveram também nas van-
interior dum livro, assim fa- VERA,.TERESINHA guardas do exército de Leclerc,
lando:

São José, 25-9-44 I às ordens de Eisenhower: E a
-- Ney, leia êsse Iivro. que me

maioria dos consulados da Es-foi ofertado pelo autor, faça !sua crítica e diga.me algo; den- 3 V· - 1 panha no iterriltório francês
tro de alguns dias. teem hoje nos seus mastros a
Ney, que: em tróca do pedido Para quanto bandeira. da República.de emprêgo, recebera «trabalho serve o SAPS .....

sdem dremAunerhaçãn), ficou in-
Rio, 28 (A. N.) - O SAPS, EUPREGADAigna o. o c egar ao seu quar- 1"'.

'''V··i·d···a···s···O··c···j·a··I··.,1-1' �Sf.es�a adi����ej�lnã.��:aó �ej�?�·e�
to, numa pensão da Rua das organizado pelo govêrno para
Marrecos, jogou o livro a um orientar a alimentação racío- Precíao- se de uma, que
canto: Mas, fê-lo com t'aI ví o- nal dos trabalhadores e que se saiba cozinhar, e para ou ..

lêncíc. que a «notinha» saltou tornou notável pela assístên- tros serviços em casa d-
do interior. do livro. f ílFoi urna semana «gorda e Eol- cia real e constante que de- pequena am ia. Rua Vise

........, cio a São Miguel, mas a todos os gado» c que Ney passou! senvolve na casa do' trabalha- conde de Ouro Preto, 2
. f I Terminado o dinheiro, volta dOI', na-o podia deixar de partl'-I 2) andar)ANIVERSARJOS onj os que tanto azem pe a nossa

salvação. S. Miguel é considerado ao Palácio e. ao deparar com o cipar do esfôrço unânime da ......-••11.......14.14.11......11....".14.14••••
,
••••

como o general das legiões celes- Marechal, exclamou: -

dê t Vende se
confortavel

d I -- Excia.. gostei muito! Vim naçao. Em começos es e ano,

I
-

tes e particular protetor a gre-
h 2' V 1 I organizou e levou' a cabo o CUl'-. casa. na

jo de Cristo. São os anjos quem apan ar o o urne t..;

SO intensivo de preparação e Ave:nida Mauro Ramos, 249,
representam a Deus as nossas ora·

_

cões e dêles o Senhor se serve ora

O DO DI treinamento para cozinheiros,
aSS1m como outra, menor. ao

poro comunicar aos homens a sua O PRECEIT A
que 'iriam integrar a primeira lado, n

..
251. Tratar com �ldo

vontade, ora para obrar em seu A sífilis é a principal causa das
Divisão Expedicionária: Pre- de Alm�ld�. no Banco Nacional

favor grandes maravilhas. Desti- paralisias e dos chamados ataques do ComercIO 10 v 2
n ou O", outrossim, para protetores e éongestão cerebraL que ocorrem parou cêrca de 400 soldados, : .

-

de tôda a Igreja e de cada fiel em pessoas jovens. Sômente o tra- habilitando-os ao exercício cor-

D 4 dem particular: os anjos são bons tomento anti-sifilítico, feito sob reto de ativi:dades culinárias, en.ft ura
amigos que nunca nos abando- orientação do r"édico, pode evitar

inclusive a prática, manipula
'am: q�le conosco lutam, que nos tais acidentes. SNES.
li.vram dos perigos e que nos Inos- -------- .. -----.-- cão e emprêgo de alimentos
trom o cominho da eternidade. S O Brasl-1 e desitratados, de uso tão comum

Miguel deve ser o nosso protetor na guerra moderna_
junto do soberano Juiz e: por is-

UNRRAso. d_eve,:,os consc:grar-lhe umo. a
N I devoçao toda especlal, para que,

IFaz anos hoje o xnenino e son, .

d
.

d -

ccrn sua espa a: nos protejo. o
. <

•

filho do Sr. Gabriel Cabral. demôn;o e nos conduza ao céu. • RIO, 26 (A; �.) -- � presl- .ss,·steAnCI·a me
F

dl·ca..".��.............w_,._-.-...""'''' Jo

I
dente da Republlca assmou de- a

Nascimento: �ASA M!SC�L.ANEA, dlstn· ereto-lei, estabelecendo que a Rio, 28 (A. N.) - O presi-
Está em festas o lar do sr. God- bu: Idora do. s Radl09 R: C A contribuição para a Adminis- dente do Conselho Nacional do

win F. �: Schaden, residente em
V V 1DI:d lctor, avu as e glCOS. -

tl:a.ça-o de As'sÍ's,�eAncia e Reha- Trabalho, em pOl1taria, aulton-s. José, pelo nascimento e sua I 'v

filhinho Vera-Teresinha. Rua Trajano, 12. : bilitação das Nações Unidas se- zou o Depto. de Previdência

,....,.,...-_............_�....-.. •__.._ ..N�_...........� rá de 600 milhões de cruzeiros: Social a organizar, por inter-
Desta cOlltribuição 10'� serão médio de seu consultório mé- 11 Toportunamente depositados em dÍ'co e mediante acôrdo entre Vasas e errenos
dólal'es americanos em conta ClS Institutos e Caixas de Apo
abert� pela UNRRA no Federal sentadoria e Pensões que pres
Reserve Bank, e os 90'·, rest�n- tem assistência médico-hospi
tes creditados em conta espe- talar aos seus associados e be

....._�w_�....,....,.._...,................................
- .......__............._� cial, em cruzeiros, no Banco do neficiários, nas localidades em

BraSIl, à disposição do Ministro que for julgado viável, um ser- Vende-se um aparê-·
'l'HE I,ONI)ON & LANCASTHRE INSURANCE

da Fazenda, que os utilizará no viço centralizado de assistên- lho para• THE LONDON ASSURANCE

SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZI�mo DO SUL" pagamento de mercadO'rias e cia médica domiciliar e de 80- ondulação permanente e um-

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" serviços a serem fornecidos pe- corro urgente com a concen- estabilizador de 1 KW, com,

lo Bra'síl, conforme acordos tração dos atuais recursos des- pouco uso e em perieito estado.
Representante: L. ALMEIDA : -

Rua Vidal R.amos, 11 que venha a realizar com a tinados, em cada InstitUlçao� a,Tratar na Praça 15, 0.10.

__"
.._W<>f'.N." .,.,. "_ ......,.". ,..,. .....,."

.._rr-..W..-WW'W '1JNRRA. I essa finalidade.
_� _ .. _

V. 2 �

tologia - Editora Mundo Latino - Rio de Janeiro, 1944.

r
,

Eis "OS COLOSSOS DO Os grandes autores da Rús-
CONTO DA VELHA E DA. NO_! sia ele ontem e da de hoje as

VA RÚSSTA", uma esplêndida! sinalaram-se no conto e em. a

seleção de obras-prtrnas do II ovela , e neste difícil e delicio
conto russo, os mais geniais so gênero literário produziram
escritores da Rússia, desde os respeitável número de obras

princípios elo século XIX, em mestras perduráveis.
que a literatura dêsse grande

A traducão de "OS COLOS
SOS DO CÓNTO DA VELHA E
D.\. l\OVA H.ÜSSIA. " .. [oi l'8111e

� adamente feita por tradutores
de nomeada: c o volume ele co

piosa leitura: elegalltemente
:ljn-esclltado. foi ('.lHiqneC'Íc!;.)
tom bela capa alegórica, em

cõres, do pintor Jan Zach,

povo surge poderosa, aelquire
eJpl'essão singular e cresce e

se deseuvolve com avassalado
ra pujança, impondo-se e con

quistando devotos e imitadores
no orbe inteiro.

o sr. Osvaldo Lentz, Iunciond
-r io do D.R,'J.T., seró hoje muito
felicitado por motivo do seu aniversá
rio:

Mais um aniversário
hoje a menina Zenita:
sr: João Cardosa, oficial
Policial do Estado:

complete.
filha do
da Fôrça

Decorre hoje o natalício: do sr.

GUilherme Adalberto Silva, fun
cionário da/D.R.C:T.
Hoje transcorre o aniversdrio do

m�nino Luiz Carlos, filho do sr

Sílvio Machado: da conceituada
firma desta praça Machado & Cio

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA·

Ib. CODlelbeÃro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrt!fA I domicíli.

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el, 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr'
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,tlí)
4.0,00
20,00
7,{)n
0,30

Ans

avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

SO,fJO
45,00
25,00

Anúncios mediante contráto.

Perdeu-se, ontem, no trajeto da
Praça 15 à rua Duarte Schutel. u

ma dentadura em acabamento
(consllrto). Gratifica-se CQm 50,00 a

quem, tendo-a achadCi>. tiver a gen
tileza de a depositar na gerência
do "Estado".

Vasas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e
no Estreito.

A. L. Alves - Deodoro 35.
V. -7

Encarrego-me da venda.
Comissão módica.

A: L. Alves - Deodoro 35_
V.• '1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I�
mudou-se

O LAD
para a

DA
rua

CASA
...

(
li Marinha ICARl ZES .

norte-americana .- li", m '_u_.
,

.........,._-

('OltI{T�WAÇjiO I
. HO"!_�_.-= .6�.!�___ .__ ._u

,
.

:).'.' .

.
. Washington -

(Inter-Ame-I
�

','"

E";. Na, q.ltahdade d,8. I I es�d��te d�. C o.nse�h�. Delíber ativo d� rícana) _ O sr. James Forres- .C, D r.: .

"i.}Llr a Tems Clube, tôrrio pUb�ICO, pai a couheclmento dos asso tal secretário da Marinha dos E � « .
,.,dados, que o refe;'id? Conselho, em st�a sess�o realíza�a no dia Estados Unidos, declarou que A's 7,00 horas':'4 (;0 C'?lTent; mes, .a� 14 horas, ,�a sede SOCIal, de acordo com não haverá desmobilização da (SESSÃO MONSTRO)o n 1-11 e 1\ do artrgo 44 combinado com as letras a-e-b do Marinha quando a Alemanha Um seriado completo, 12 Episódios numa só ncire , (25 Partes':artigo 4H, dos Estatutos vigentes, decidiu o seguinte: 101' derrotada acrescentando

M J. ,a). aprovar o relatório da Diretoria e as contas do exer-
que ainda hav�rá a perspectiva G. _ en uveníscreio rindo ;

.. . de uma "longa e ardua lutab) eleger a Diretor ia abaixo:
_ . contra os japoneses". (CópiaPresidente: - Dr. Oswaldo Bulcão VI�na. A Marinha está se expandin-10 vice-presidente: --_ Francisco Medeiros. do e continuará a se expandir,2C) více-preaídente: -- Tte. Oscar Ayres de Sousa. acrescentou o sr. James For-

'J'es,omeiro: - Danúbio Melo. restal, e não poderá ser desmo-
Secretário-geral: - Nilson Vieira Borges bilizada enquanto o Japão não
])iretor-geral de desportos: - Alvaro Acioli de Vasconce- for derrotado. A Marinha con-

los.

Ita atualmente com 3.000.000
Blblíotecárto: - Joel Lange. de oficiais e marujos, e deverá
Orarlor : - Dr. Ataliba Cabral Neves. alcançar um total de 3.400.000

Conselho .Fiscal: fhomens até julho do próximoWalter Lange, dr. João Eduardo Morltz e dr. Afonso Veiga. ano, Quando se produzir o co
e) fixar as mensalidades em Cr$ 10,00, para os sócios jU-llapso da Alemanha, a tarefa

venís, em Cr$ 15,00 para os efetivos e em Cr$ 20,00 para os

Ida Marinha, em vez de se re-j
transitórios, duzír, será ainda mais am-

Outi-ossim, faço saber que, nos têrmos do ar-tigo 78 dos pliada, pois teremos de trans
mesmos Estatutos, darei posse aos membros da Diretoria e do

! portar grande quantidade de
Conselho Fiscal, em a noite de 7 de outubro próximo vindouro, "material e soldados da Europa
por ocasião do baile a realizar-se naquela data. para o Pacífico.

Florianópolis, 25 ele setembro de 1944. Disse ainda o secretário For- Dorningc , simultânesmente, no OJeon e Imperial, o for tísai o oJoão José df' Sousa Cabral .:,; restal Que a Marinha vem ha filme da Fax, em que G sangue cor: e á em suas veias clrnPresidente do Conselho mais dê um ano estudando o Terror, Emoção e Odio:
problema da desmobil.ização e

C·A. tA
/to. •

6 I T t d C dispõe de planos concretos pa- onsciencras mor asgenela era . ranspor e e argas r� enfrentar qualquer. c��tin-,
com Henry Fenda, Betty Ione Rhodes. Dana Andrews

L

•• • gencla. Tal como 'Ü exercito, a
Comunico \

aos snrs. c ame rciarrtes e demais interessados lMarinha, ao estabelecer prío- e Anthony Quinn
que o transporte de cargas con!inlJ8_ sendo feito, semanalmente, ridades, na época de desmobi
e com regularidade. para: TUBARAO, BRAÇO DO NORTE. lízação, pretende. considerar IORLEANS. URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU com especial atenção os fato
MENAU, ]OINVILE, LAJES. CURITIBANOS. CAMPOS res como tempo de- serviço, S81'-.
NOVOS e ]OAÇABA. I viço fora dos limites contínen-

Aceitam se viagens diretas a CURITIBA e PORTO. tais servicos de combate e pa-r ' _.

ALEGRE 'il'entesco, Finalizando, disse
GUILHERME GONÇALVES D'AVILA Ique a desmobilização naval se

Rua Alvar o de Carvalho. 2 processará em estreita coope�.
End, Telg ...DAVILA» Telefone 1.6;: ração com a desmobilização do.

,----- exército, num esforço para e5-1
tabelecer a maiOl: uniforrnida- i
de possivel nos metodos de des- Romance. Poesia, ReligIão. Aviação,
mobilizacão. : Matemática, Físico. Química" Ge�,,

,- Ilogia, Mineralogia, Engenhc:rla �l'

II vil,
militar e naval, Carplntar�a,

Desenho, Saneamento, Mato lur-qic,
Rui Maia e Amélia Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo,

Areão Maia tores Hidráulico. Alvenaria, Agn-
':ultu'ra, Veterinária. Contabilidade

Dicionários. etc. etc,

Lira Tênis Clube

Novíssima) com ({Os Anjos de Cara Suja , Li.tas, Co
média, Ação e Movimento

AVIAÇÃO (Nacion a- Dist, ibuição COOPERATIVA)
Preços: Cr$ 3.000 é 2.0(. Geral '1,00, Imp. até 14 s nos

E (CIMPE I
A's 7,30 horas

Ultimá Exibição de Ida Lupino, Monty Wooley e Corner Wilde
na grande surpr es a da Fax na atual temporada:

Ao levantar do pa!10
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x23 Nac.)

Distribuição COOPERATIVA
fEITIÇO AO FEITICEIRO (Desenhe)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00 e 20í), Irnp. 14 anos

* <II' '*

,-------II1II

NOVOS e
USADOS S a OU uenol

co N TEMCOMPRA e

VE�DE

IId i-srno.e po r

tuguês. espa
."_".1 nhol , francês,}.

inglês. etc. ii'

OITO ELEMENTOS TONICOS: \0

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSfOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOSC·ORRETORES E CORRETORAS
PRECISA.SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES.

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Scbmidt n. 39

O, Pálido.. DePluper.dos,
Elqot.dol, Anêmico" Mã.,
qUI criam Mlgrol, Crilnç••
raquíticII, r.ceberão • toni-
ficlção ge,,1 do orglnÍlmo

I COIl' o

I Sangueool
Llc, D.N.S.P. rr 199, da 1921

I
I

.---- ..----------------------

participam a seus parentes

e amigos o nascimento de

seu primogênito IRAN.

Fpolis., 25-9.1944 Quer ves ti r-se com'

confôrto
e elegância?

Policia versus
d Procure a Prefira uma parte de seumalan ragem

F lATARIA trôco em "Selos Pró DoenteSão Paulo, 28 (E.) -- A

pO-1 AL Ilícía desta capital iniciou vío-
.

Pobre do Hospital de Oarldn-
de". e estará contribuindo paralenta "blrtzkrteg" contra a ma-

LLOlandragem, prendendo só :r:as I ME que êle tome mais um ,ouc�o
últimas 24 horas cerca de C111- de leite. tenha melhores medl-

d eamentos, mais confôrto noquenta vadios. batedores, .

e
e escolha o seu figurino. I: •

t tcarteira, punguistas, descuidís- leito de soírfmento, e c. e c •••

ltas, entre os quais alguns me-
Ruo Nunes Machado. 1(· A

I (Campaha de Humanidade
do Hospital de Caridade).nores. ��.�,,�.�=��--����������_::�::�::�������_

,

I

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
o eS'fADO-Sf'xta.feira. 29 de�Setembro de U'44

...·Ih��}iL4!'M��_1III1 1 $ _ a. 'M ii' • - •
5

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURA TIVu

DO SANGUE

. ...

A 51FILlS laTACA TIODO O ORGANISMO
O Fíg(�ÓII, ti B ",:I', I, {.'oraçil(, o E·�!Ôml'qlP, ,,..

Pnnn(Íljl'< li PÉ'It,. Pr'l'ouz Pôn'>f' rl� (li hp(,:tl, l)()rp
no!' OSI',lO", f?t"llmAti�ntl'. C.�f!tif;-'il'll, Q\WdB do Clt
!leio. Aru-rni... , t'" "\h("f!O[ol
lno] ... nsívo U" or�ttnifo,nw. :\grHí1{i\'P] ('0fl10 li c ór

O ELIXIR 914' e�tá Ilprnvado pplo D N. S. P.

c-mo 11I1Xilíl1r no trauruento ria SlfilíR p l{r'IJ-
marísmn dfl rtlPIHíl!-\ or-igPI'fl. _

VALIOSAS OPINiOES
O ELIXIR «911t», dada a sua Atesto nue apliqueI muitas

base, é ótimo auxiliar do tre- vezes o ELiXIR «9! 4» ebtendo
lamento da Sífilis princlpalmen- semnre os melhores .r�sultados
te nos casos em que a via bo- no irrtamenta da Sltílis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito 'ralose., la' Dr. Rafael Bartoletii

Chegaranl COMBATE NA NORMANDIA - Manejado por dois soldados, uma Bazooka norte

Os novos e já conhecidos americana atinge com um impacto direto êste tank alemão na Normândia, que

medicamento!'; de grande su- servia de protfção a dois atiradores ocultos na casa. JFóto da Inter-Americana).

ee�sC�O�flll�,o�l��a;�ta�qa �T�::�'i:� ��-_-,N_-'--' -""e·.U•••------�_.....-. c..._w___._ ...._-.-..-.
r

A venda da
Jfalaria, past.ilhas. - Os

maisl
� COMPA�tllA "ALIANÇA DA BAlA" I' �I·a. PI-rellleenérgicos remédios no cornba-

Fundada em uno _ Sêde: B A I A U
te da Malária SeZÕ0f1, impalu- Elio, 26 (U. P.) - Por deter-

j
. INCENDWS E TRANSIJOR']'ESdismo e tôdas as febres inter-

I mínação do govêrno federal, o

Illlitentes. Tratamento cornple- Ca�,IUlI' re.�""!UI _ .... , ................•....... CrS 1U1M.HI'.2u
presidente do Banco do Bra-tJlrl'lU do bl!laneo de nu:

to, Beneficia os órgãos afeta-I R ..�p{)n""tlUldn,l�a "., ... , ... . ....•. ' Cf3 4.999.477.l!OO,61! sil, sr. Marques dos Reis, anu-
I elos: Baço e Iígndo sem produ-

\.
Rece ita .. " .•...•...••.. "., o-s 70.681.048,20 lou a concorrência aberta para! zir intoxicação. Ativo .. . .. . . ... . . . . ..•.....•...... , CrI l05.9B1.917.-10 a venda da Pirem Sociedade

!

Sanaopíl - O grande remé- !
Sinistros pagos Doa nltírnoa 10 anos .. , , Cr$ 64.986.957,20 Companhia Industrial. A anu-

d' 1 1 Clt Responsabilidades ... . . .. .... . . , , . . . .. CT$ 76736.401.300.20
.10 C OS amare os. ,0111)a e a Bens de raiz (prédl08 e terrenos) .. _ .. . . .. Cri 23.742.657.44 lação foi determinada porque
opilação caracterlzada pela \

DIRETORES: - Dr. ParniUo d·Ultl'. F'rêlre d .. Gar...alho. Dr. Francisco países neutros apresentaram
presença de anquilóstomos

e!
de Sã e Antsío Massorra. reclamações ao govêrno brasí-

verminose 110 intestino, os Agências e sub-agências em todo o terr-ttorto nacional. - sucursat n-o leiro. A delicadeza de tais re-

quais produzem anemia, caque- Ur-uguâí Rel!'Uladoree de avarias nas prtncípaís cidades da AIDérlca. Europa
clamações demandará estudose A.frlea

xia, perturbações intestinais,

�' i\GFJNTl" EM Fl,ORlANóPOLlS acurados para Ia solução detí-
palidez, inchações e gostos C A 1\1 P o A L O B O & C 1.1. - Icna l<'elipe Schmll1t, n, SI nitiva do CaiSO da Pírelli. O mi-
pervertidos. Produz sangue no- ) Caixa Postal n, 19 - 'l'elefone 1.083 - Elud. 'Pelegr, "ALIANÇA" nístro da Fazenda, a quem a

Ivo
e vigoroso, dando ânimo { SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, 1'UBARÃO, ITA.JAt, BLUME- � questão foi entregue, dará tal

para o trabalho e alegria na � NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
.

� solução. Conhecida esta, se for
vida. ��""""""", �·"""""4_W·

o caso, será restaurada a con-

Prfsão de "entre -- Não use corrêncía. A Cobrasil recebeu,
csmr Nau 'WiM4 R*W =yp iMAuav

mais purgantes, Trate-se com ontem mesmo, a sua proposta,
Tablelaxo, pequenas pastilhas

C d M PIque
não chegou a ser aberta, e

que beneficiam o estômago, in- ré ito útuo redia hoje lhe será devolvido, pelo
testino e figado. Banco do Brasil, o depósito de
Nas Farrnácías e Drogarias Propretárics __ J. Moreira & Cia. dois por cento, efetuado na

da Capital e interior do Esta- conformidade do ,edital de con-

elo. corrêncía.
Para as demais informações m maleS preÇer.-da é I"nenaruel �--------

ele pedidos, preços e condições a I, !:li ti. Que calor!de vendas com desconto à vis-

2 sortel"O easals 4 e 18 Cuiabá, (Mato Grosso), 28
ta e a prazo, escrever para S m (E.) _ Continua a fazer calor
Caixa Postal, 185, Florianópo- excessivo nesta capital, sendo
US.

PR�MIO MAIOR CR $ 6.250,00 que a população local está bus-
O mais completo estoque de cando as margens dos rios para

brins de linho e algodão po- fugir à canícula. Constata-se,
dem ser encontrados, a preços Muitas bonificações e médico gra\is diariamente, nada menos de

convidativos, na Loja das Ca- T d
.

C $ 1 00 cinco mil banhistas só nas pro-
semiras, instalada na rua Cons.

U O ísto por cpencrs r' , xrmídades da ponte Júlio Mül-
Mafra,8-A. [ler,
------------------------------

Satisfeitos os

italianos
Roma,27 (U. P.) _- Os meios

políticos italianos não escon

dem sua satisfacão diante da

declaração conjunta de Chur
chill e Roosevelt, sôbre a ques
tão italiana. Têm mais fé, ago
ra, na possibilidade de atingir
seus três principais ideais, de

pois; do armistício, que são: a

completa independência; U1!la
completa aliança com �s a�la
dos no lugar da cobellgeran
cia,' incluindo uma participa
cão maior de suas fôrças arma

das na guerra; e, por último, a
inclusão da Itália no progra
ma de empréstimos e arrenda
mentos dos Estados-Unidos.

·9ar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vendar os seus

famosos FRIOS. em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variadas,
das melhores rriorccs

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e' molhados
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esqu ina Vi ror Meireles.

Baixará o óleo
de algodão _

São Paulo, 28 (A. N.) � Pre
vê-se a possibilidade de o óleo
comercial baixar de preço, em

virtude da safra algodoeira ês
te ano atingir mais de quatro
centos milhões de quilos de
boa qualidade, sendo a maior
colheita registrada em São
Paulo. Nessas condições, abre
se para a indústria que prepara
o óleo combustível a possibili
dade de dispor de oitocentos
milhões de quilos de carôço,
que representam oitenta mi
lhões de litros de óleo e 400 mi
lhões de tortas para animais.

Resfriados
dasCrianças

Friccione este agradável unguento
no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.

Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

maneiras directas.

I.
I

O' sabão

"VIRGEM ESPECIAlIDADE'1

.t

C] /\. \V ErrZE�L INDusrrllIAL-.JOINV II.J.J� (Merce regtst.
CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAV� FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

: s��Ã� ylRCt�;'
.

.. ..

, ESPECIALIDADE

.,0 "Aa

)
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ATEN AO II
---

- - ._---'-_._----

AI_oaa40

I

Aguardem _
as novas instalações de

A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmidl, 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

------ ._-�_._---

avaRçan.40
LONDRtS, 28 (U. P.) --- INFORMA-SE OFICIALMENTE QUE O SEGUNDO
EXÉRCITO BRITÂNICO ATACA VIOLENTAMENTE NA DI REÇÃO NORTE DO
RENO INFERIOR E SE ENCONTRA A 5 KMS. A NORDESTE DE NIJMEGEN,

APESAR DA ENÉRGICA RESISTÊNCIA ALEMÃw

O 1E: 11
.

� lO forte de INa Itália O 2- Exército
� a (IJl«]) Copacabana .

Londres, 2� (U: P.) =, A ci-
�

_ R' 28 (A N) p tí Roma, 28 (A_ N.) -- O Oíta- dade de Calais foi conquistada
_._________________________ dia, ""0'o '.

' .': -dor �Otl-lvO Exército britânico ampliou pelos britânicos que atinai-
• _ vo o.) aniVerSarIO ° L' or e ,.,' l:>

florianopolls 29 de Setembro de 1944 d C b' 'h'" t' 10 seu avanço ao norte do RIO ra mo no Meuse, num trecho
.------'------ s:nd����e����d�'�est�����n� Rubicão

..Conseguíram os alia-Ide 22 kms. e meio. No interior

"onqul"stadores m�s na-o opressores te
•

a 'uaI�ni ão da uela �aca dos repelir diversos contra.-ata- I da R_?landa, junto à, fr�mteir�V ,U d
' g. . � q

.
. ,f ." ques lançados pelos nazIstas,'alema, o Segundo exercito bri-

LONDRES 29 (U. P.) � "As Iôrcas aliadas sob meu co-
e guena prestou sígnííicativa que foram obrízados a recuar tâ t-

,-

1 _

" �. homenazem ao seu comandan- ,.
o

. a�llco a aca as poslçoes a e
reando Irromperam na Alemanha como conquistadores, mas, t t

o

t ' I Ale dr
varros kms. Os aliados recon - mas do Reno inferior, O cen-

-

"1' I
-

1 e, enen e-cmone exan d- .

t
.

t t· .

uao, cOll�� oP}ressol'eso
- ,(1,SSe em sl�l�tPr.ocamalçao_ 111'.

_

o
no Pereira da Mota por ter si- q�llS aram ImMPOlt--anses POSI- t� de gravidade dessas opera-

genera .l1.JISen iower. nazrsmo e o mi l' arrsmo a emao serao
d d

. 'd )çoes como o on e pur e a çoes acha-se a 5 kms. a no
«estruidos --- prosseguiu o generalíssimo aliado. "Os lideres EOs" °dlonesMm� redsIognDa, ta ptarado [ponte de Alafine. Pelas fôrças roéste de Nijmegen e, sezun-
'I' t h f ] G t b

'

t d "a aio IS ri o e

I' te-amerí 1 f' . _!::I
1111 l-ares e os c e es (a es apo, em como os SURpeI os e

Def d C st
nor e-americanas e su -a rica- do se mforma, estao os ale-

.

trocid d
-

devíd t 1 E
- v esa e o a,

f
.

d C t· Ii
-

fcrimes _e a,rO'CI a. es serao eVI al�n�n e processar os'" nao
Rio 28 (A, N_) _ O Forte de nas, 01 ocup,a a as .lg I011e, a

ln:a�s � erecendo vigorosa re-

e!:;capal'a�_ao _C��!lg.?".s�_s_l�a_��I�1?aJ:I��..�t.?�y!(�-I�-ap2-12·!'�!".-· _. Copadabana uma das unidades 1.1 kms. ao oes�e de F�Tenzuola, sistência aos golpes aliados,

ô-·Primeirõhaniversãriô�dã-êia: r:, '�t���� �::���h�r��s�� ���= �;��;�aaa ��i�nf1��mho de

��l��s c������o�Ji���,amml��
tóría, está comemorando hoje gi ado _o 1 eves dos paraqueclls,-de Seguros «Santa Cruz» seu 30° aniversár�o .. A data t�s cercados em ,,�rnhem, esta

O ritmo da vida moderna no valor de 4. milhões de CI'U- muito grata ao exercito nacío- rlSpostr a .desíern novo �ss�l-
acentuou, paradoxalmente, os zeiros nrovenlentes de três nal está sendo comemorada É mu. OOENÇA. "I,oh conc Ia aquela estratégíca

, 1.", .
. . JflJITO 1"EBJGOSA. 1 a. orno se sabe encontra-

1 íscos das emprêsas que se de- Estados: Paraná, Santa Cata- condtgnamente dentro dum P.A1U A. "A.lÚ.LU'
i

• ':
dicam à exploração das tenta- rina e Rio Grande do Sul. ambiente cívico - militar da li PA.&A A. ....ÇA. �e .aI ur12a das rotas vitais para
C"(ll'''s-reservas da Indústria e C'" 1 j. 1 t ')71 mais elevada compreensão do - a. mvasao da Alemanha pelo
J _ "". • ,on la e a, acua. meu e,,,

�. noroéste sendo possív 1 e
do Comércio. ainda que favore- acionistas, entre os mais pres- momento em que VIvemos. O

br 'tA' .

1 e qu
.

f'
. . ,

d os 1'1 amcos venham a tlan-
cidas por enzenhosos mecanís tigiosos elementos da própria programa 01 micra o com o
, c 1:1'" .

-

I dú trt r] C
"

dê t jtoquP de "alvorada" executa- quear Arnhem pelo sudeste,
mos, elos quais a técnica Ian- n us rra e uO ornercro es es .� J ,'" f' d '" f'
ça mão com o objetivo de evi- três Estados sulinos, ,acaute- da pela ba�ha de cla,rins da-

, ���; 1/�h��P�1'�êvel�ontelra,
tal' acidentes, preservando bens. lando contra todos os riscos os quela praça-de-guerr a, Em

p'
.

materiais e humanos. iní.erêsses de numerosos segu- &�guida, a tropa, em form�tura ode entrar! A T E N C A o f
Porém, a verdade é que nnn- rados catarinenses, gaúchos, g·er!ll,. entoou o, h�no nacional. i

.

•

eu se está livre das garras da paranàenses, paulistas, cario- assls�mdo d�POIS a leitura d.o I. I e _,,'

Vendem se para Dentista dois

Fatalidade, que não têm Iógi- cas, bahianos e cerenses, etc. boletim al�sIvo à data. Convi-
.

Moscou, 29 (�', � ,) -- .0. al .. apare lhos c,)mp1etamente novos,

CFl nem filosofia. . . , Os agentes dessa Companhia, d�dO .�s�eclalment� a fXla�� n� ',to ,c0!l�::ndo sovlet.lC� S?llC�?_U sendo um Vulcanizl1dor e um

Como, para defender os bens deselIwolvem pro. fícuo labor eml SOo en,-l a e, ° major., mI C�I pelml�sao ao n1alec aI
..

, ,Ito Girador, completo. Também se

morais da Sociedade se esta- cada uma das eidades �ta.ri- I?utIa de Menezes, d.neto� �e= Ipala a entrad� .d,?S eX�lcIto� aluga uma sala para escritório,
llelecem leis e normas de vida, nenses, prestando ao publIco Ial do DIP, P!OnU�CIO� I��e lruss�s ,;m te�"TItollo Jug��?la na rua Vítor Mt-ire!es, 18 (so
também, para resguardar d,e todos os informes e garantiaslressante oraçao, refe.nn�o �e, jVo . .::;egund_? l�forma OfJ�la�- brado). Aluguel 60 cruzeiros

perdas irreparáveis os seus necessárias. com p�lavras 90 maIS

Justol, mente,
a agenCia Tass, _o �xerCI- mensais. Tratar com João Ma ..

bens mat.eriais e humanos, PossiUe, também, Sub-Agên- 10uvO�, a �tuaçao do Forte de to naCIOnal ?a,Ju�goe�l�v�a con- thias Gustenhcfen, no [mesmo
criam-se organizações a que cias no Paraná e Rio Grande Copavabana. cedeu a pelmlssao solICItada. nederêço 10 v. a·lt. t

1-..--
vulgarmente se chamam Com- do Sul, bem como Agências-
panhlas de Seguro. Gerais nas praças de São P.au-

O seguro constitue, hoje em lo, Rio de Janeiro, São Salva
dia, uma necess-idade inadiá- dor e Fort.aleza, a cujo Comér
,vel. O industrial ou o comer- cio e Indústria presta crite·rio
ciante que emprega qua,lquer so co'ncurso, através de um

sorna de capital, rllão pode peu- corpo de fUlncionários zelosos
sal' noutra coisa senão em e competentes.
pô-los. a salvo de prejuízo ir- Por tudo isso e pela valiosa

reparável. E a entidade que garantia ofeTecida ao Comér
lhe oferece essa garantia é a.cio e Indústria dos mais adian

Companhia de Seguro, cujos tados Estados da Fed.eração, as
membros, sóci(i)S e segurados, suas prestigiosas "Carteiras"
visam um mesmo fim: o .bem tomam, dia a dia, mais vulto, Incurso na I Correio dos
comum. e é de prever-se um movimen- eXpedicionários
Dentre essas organizações, to muito maior para. o ano

ViU-I Lei- de .. l!uerra .. .

postas a serviço da eoleltívida- douro.
.. U f RlO, 28 (A. N.) .� O major

di.'. a "Santa Cruz", Cia. de Integram a Diretoria da R' 28 (A N) P d .

Gilberto Messeder acaba de

Seguros Gerais" ocupa lugar "Santa Cruz, Companhia de d l?' S-' p' l� droce ente informar a um vespertino ln

})l'oemil1emte, pela lisura e cl'i- Seguros Gerais", os seguIntes de ll1f .�O �Ud0, S eu entra- cal que a correspondência para
tél'io revelados e111 curto espa- cavalheiros: '

a n? r:l un�. e, e!5l:lrar:ça, o fronte está regularizada. Nes-
ço de tempo, embora suficiente Presidente - Dr. Henrique hta �ladS, ll1qutentAol,P?llCJlal ,111S- se sentido, o ilustre oficial, que ".,..,...,..,.---------........

C. C.o'I'dova,· (�el'e,nte __ Dl', au�a, o CDn ra lplO ose, _d.e é chefe do Coletor Sul, envioupara criar em tÓNI0 de si uma . AI
�

t R I 1 Par lIu para os
atmosfel'a de confiança e pres- Mário Braga Jr,' COlHador .-, car; ara: . eye ava � po leIa mensagem aos nossos expedi- EE. Uni-dos
Lígio. Dr. Heitor Brag�: Seeretário que esse. ll1dl�llduo, mIsera,veI- cionários, informando que o

'-- Dl'. F�llY Braga, !ll,��te 1m.bUIdo da.s .

torpes Correio da FEB trabalhava dia Rio, 28 (A, N,) -- Com des�
Essa conceituada orgalniza- \. ld t d t t d d t· E t d U

O 't'
.

. t' d"
elaS naZIS as e es 1 UI o e e noite afim-de atendpr não só 1110 aos s a os nidos, se-

ção de seguros, que viu trall.JS-
C

s esch>�l- onto_s .C8!nt,·rladIS a ;sentimentos patrióticos, pro- aos nossos bravos co�bat(mte<;; guiu hoje o engenheiro Rilde-
correr seu primeiro ano de ,ompan la es ao ms a a os 110 clam a 1 c'd d �

� . ,

'b d 'd A
.

G d'
,a.ti"I·clade no dl'a 25 .deAste mês, 10 andar do "Edifício INCO " I � avo naqu� a 1 a e que. se como às suas famílias.

I
1'an o e rauJo oes lre-

�, .

.. ,..

, iufanana se VIsse a bandelTa __ tor do Departamento N?.rÍo-
tem sua séde em Florianópolis na PI�ça 10 de Novembrp, neS-jalemã hasteada no território O mais variado sortimentb naI de Obras e Saneamento.
e está cOllsütuida por capitais ta capItal. nacional, proferindo, além dis- de casemiras é encontrado na
-

• 80, graves injúrias ao exército Loja das Casemiras -- R'Ua
'nacional. Distribuidos os autos Cons. Mafra. 8-A Vende duas
iao procurador Gilberto Gou- ..... .._u ............ "'-'

. m-se casaS

lart de Andrade, vem êste ago-
distribuiu os autos ao ministro na rua Major Costa n° 116.

ra. de denuncliar o acusado co-
Teodoro Pacheco, para julga- Tratar na mesma, das 12 às

mo incurso no artigo 28 de lei- mento. 16 horas, 10 v. 1
de-guerra, sujeitando-o, assim, ·------·---iiiiiiiiiiiiiii MIi!!
à pena de um a seis anos de

J COSTA MIEreclusão. Esclarece a denuncia
• LLMANNque o fáto está perfeitamente

I
comprovado pelo depoimento (Engenheiro Civil)
�fa{.:�a��:s�e��n�::�aqU�a�: I Escritório Técnico de Constru"ão

:J
bém termos soezes para afron- � I \I

tal' o brasileiro e seus aliados

II
Proi etos, Orçamentos, .A dmini� tração

nesta guerra, O ministro Bar ..
' Rua Esteves Junior, 168, - tone 733

1'OS Barreto, presidente do Tri.t FLORIANÓPOLIS
ilil"!'II!l IIl-•••IIi'.I!lI '.-I6 • bl,.lnal, recebendo a denúncial ----------......--- rI

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

de Euclides N. Pereira
o ponto preferido da «élite») f1orlancpolitana

RUA FELIPE 8CHMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

PII.aLIII
1�IRI[all

CONTRA. CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS
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Gratifica-se
com dez cruzeiros a pessôa

que achou, na semana passat;la.
duas chaves numa argola, sen

do uma delas tipo Vale, n.200,
as entregar nesta Redação.
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