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Através da Brecha 'l'de Beífort
WNDRES, 29 (U. P.) •.. A INFANTARIA NORTE·AMERICANA E FRANCESA IRROMPEU ATRAVÉS'\WPASSO DE BEL�

FORT, SôRRE A HISTóRICA ROTA OCIDENTAL DE INVASÃO DA ALEMANHA. E\TRE AS DIVERSAS" LOCALIDADES
9CUPADAS PELOS ALIADOS, DESTACA-SE A DE CLAIRE·GOUTTE, SITUADA A 17 KMS. AO OESTE '1.:!E,f'UELif}Rl\\) �

AINDA NESSA REGIÃO, OS ALIADOS ESTÃO ABRINDO CAMINHO NA DIREÇÃO DE MONTBÉL' �. '���_}1; ::..,.�'

o
n .MAIS ANTIGO DU.RIO DE SAN'['A CATARLNA

Proprietário e Diretor·xereDte - ALTINO FLORE!
,----,. ,---_.__._--_.--

I florfanópoUs-Sábado 30 de Setembro de 1944 I N, 92tOAno XXX

Progressos afiados
nO�\lA, :29 (U, P.) - As fôrcas do Quinto Exército, inte..

gradas por brasileiros, norte-amertcanos e brltânícos, já con

se?;uiram penetrar em quasi toda a linha Gótica, excetuando-s€!
pequena área da costa ocidental. A luta prossegue cada vez

mais vlolenra. Apesar disso, os aliados avançaram do. monte
Bast ione para o. monte Battaglta: e agora mantêm diversas

I posições,
das quais poderão dominar os nazistas na direção do

vale do. Pó. As fôrcas aliadas escalaram também o. monte Gatto,

j na zona de castig,·'lione. Po.r sua vez, os canadenses, mais ao

leste, ocuparam a local.idade ele Diromagma..

I

navios ,italianos na Argentina O presa Roosevelt e a atitude argentina
ROMA, 30 (U. P.) - O govêrno italiano. espera poder corn- Washington, Z!) (A. N.) - demonstradas aspontaneamen- adiante, o sr. Roosevelt faz

prar, de volta, seis meses dep,o.�s c!a guel;ra: diversos �os navios Nas

decla, raçõe,s,' que hoje for- te P?,r ocasião da libertação. de II
suas as rece'l1J�es dec,la�ações�ue foram entregues pela Itália a República Argentina, antes mulou, o presidente Roosevelt París, em contraste com a po- do sr. Churchfll na Câmara

do a�·mistíeio. Essa declaração Ioí fe�ta pelo sr: Gio.va�ni yis- .disse que '"tem seg,"lüd,o de per-llítiCa
elo. govêrno da Argentí- dos �om;ms de que "esta guer

eontí Venusta, sub-secretáro do. governo italiano. Explicou to. e com crescente preocupa- na. Sublinha o. sr. Roosevelt ra nao e corno algumas pe

a�nda o. sr. yenusta qu� parte dos mavi.o.,: em questão foi ven- ção oe aconteci,mento.s criados I que a atitude dos Es�ado.s Un�- quen.as ,guerras do. passado,
dida ao. governo argentino com a condição de que, seis meses pela situação. agentina

"

e que I dos relativamente a Argentí- nas quais tudo podia ser es�

àepois da guerra, seria·m comprado.s, de volta, p'Cla Itália. essa situacão oferece extraor- 'ma tal corno Ioí adotada depois quecído e perdoado.". "As na-

_ _ _
clinário "p�rac1oxo. da aparição. I de' consultas prévias com as ções (diz Roosevel ) devem ser:

Chamados a 5tervlCo militar i da influência nazi-fascista e demais Repúblicas amerfca- julgadas pe�ü papel qUB .desell1�
•

•
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I
da crescente aplicação ele mé-I nas, tem sido claramente ex- penham; nao. so os beligeran-

RIO, .30 - 'I'elegi ama do Recite, aqui distribuído, informa d
.
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t 1 C d 11 H 11 "O tes como os neutros compro
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t.í 1 todos nazi- aSClS as num pars j pos a pe o. sr, 0.1' eu. " ", ..

que a r-. egrao ihl 1 ar es a c aman o para o serviço a IVO (O
1AtI

.

f' ." E lsto
' ti ( I varam que sua posíçâo no
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... " 'd t c.es· ,e lelllJS ena . JS o go.verno. argen mo reca ca o. .."
Exér CItO. toe os os xras: eu os, nao I eservistas, naSCI os em re
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) t mundo não. pode deixar de ser
'1916 19')9

acrescem ou o p r e s 1 e n e
I
es ae IS americano em re- ,
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I D GEBHARD HROUADA agressão se aproximam cada quais as nações dêste hemisfé- guerra". Finalizando, disse
r.. 1''''.1 vez mais do. instante de sua rio. criaram um sistema de de- Roosevelt que resolveu fazer:

- den:ota e elo juízo final ma Eu- fesa para enfrentar o. desafio tais declarações, "por ter che-
Especialista em alta cirurgia e ginecologia i-opa e em outras partes elo da agressão do eixo.". Mais gado. ao. seu conhecimento que

comunica aos seus amigos e clientes que transferirá. mundo. E, para esclarecer o.
....- ..........-.-..---...-......-.-...........--- a propaganda nazista, secun�

em princípios do mês de Outubro próximo vindouro, paradoxo, o. sr, Roosevelt

fo.ea-I-or. 6uerrel.ro da
dada por órgãos tendenciosos

sua residência de Brusque para IR/RAMA (Hamônia) liza a atitude e as tradições da Argentina e indivíduos ir�

onde irá trabalhar no HOSPiTAL «MIGUEL COUTO" democráticas da maioria do l' responsáveis dessa e de outras

·povo argentino, ainda agora I'onseca Repúblicas, procuram minar a.
����������������������������������-������ po.�ção. das Repúblicas ameri-

«Na-O eXI·slem bases amer,·canas no Brasl·l» ReiniCia�É�I��nica em ��:���/�:��l������Otel�de������s�
Florianópolis - Palhoça I de que os conselhos consulti·

e Sto. Amaro, em Vo.S aliados se encontram divi-
Agosto de 1945 didos, no. que se refere aos

I
curso da po.lítica a seguir rela..[Atualmente no Rio de Ja.

neiro em curso de especiali. tivamente à Argentina".
zação sobre MOLÉST IAS do

r.-...- ...........- ................................_-......""-�-.......-...._-...._........"".�

CORAÇÃO e dos VASOS] Uma noticia de
---"--"- Belgrado
Os ii pones�s Londres, 29 (U. P.) A:

IBBC informou que a emissora
ocup�m .

'de Belgrado desmentiu a notí-

.�on.dles, 29 (U. _P) - A :Cia de que os jugoeslavos ti
agenCIa �NB a1ema mformou nham libertado a sua capital.
que os Japoneses oc�param A notícia da libertação de Bel�

�ut.;>Ch�u e Yun�s�em,. na grado foi irradiada pela emis
pIOVmCla de Kwangs!. .Amda sora de Angóra.

. .•.. segundo a mesma agenCIa, ou- _

S. PAULO, 29 (E.) - VIOlento lllcendlO mamfestou-se na tras fôrças nipônicas penetra- Budapeste eslá
n:a�hã de ho.je .na Fábrica de. 9�apéus Ramen�{)ni, d.e.struin�o ram em Tantschung, que ser· daquele I·eUo•••varlOS compartnnen.tos do ,edlfIclO. O fogo fOI extmto apos via de base aérea aos norte-
exaustivos trabalhos dos bombeiros. Desconhecem-se a origem americanos na China.

Londres, 30 (U. P.) - Todos

do sinistro e as proporções exatas dos prejuízos, que, entre- os 'cinemas de Budapeste foram
tanto, parecem grande.

.' RendI-�a-o ou
fechados. O palácio do govêr�

" no, ministérios, estações-de-rá�

anl-QuI-lamento
dio e os Correios tiveram sua
v-igilância reforçada.

Londres, 29 (U. P.) - A
guarnição alemã de Calais pe
diu armistício ao comando
aliado, para discutir os termos
da rendição incondicional. Sou
be-se que foi concedido um pra
zo de tempo já esgotado para
que os nazistas dessem sua pa
layra final. Embora o silêncio
aliado, acredita-se estar próxi
mo o fim da resistência alemã
em Calais, seja pela rendição,
seja pelo aniquilamento.Fascisla iUlpenilenle 1

RIO, (Pelo correio) - O sr. Pacheco de Andrade, que foi Uma de Lavai
um dos chefes ;do e:",tinto part�do integralista, .nesta capttal, e Nova Iorque, 29 (U. P:) N J lá

-

�ue se acha cumprmdo pena l�'p0sta pelo TrIbu�al de Segu- Despachos de Berlim, chegados a ngoes via
lança, re�uBreu habeas-corp.us ao Suprem� Tnbunal Fede· à Suiça, dão conta de que Pier- Roma, 30 (U. P.) Está
1'::1. O �1'�bU'��1 denegou un�nlJ:ne:I�te a o.rdem lmpetãada. O pe- re LavaI formou na Itália sendo trava:da violenta batalha
dldo fOI JiUSÜflCadO pelo propl'l� sr. Pachec.o de Andrade, q�e, ocupada pelos alemães um go- na Croácia, pela posse da cida
f�lando �era;ntB o. Supremo Tflbu�'al, re.afIr�o.u suas conVIe- vêrno francês a moda do go- de de Sunja, situada a 70 kms.
çoes fascIstas. Sahem,t�u qu.e contlinuava, admIrador fervo�oso vêrno de Mussolini. Esse arre- de Zagrebe. Outras notíciasli
d� �lemanha e da Ltaha, afIrmando, porem, que nunca traIU a medo de gabinete conta com a procedentes do Q. G. de Tito.
patna. Em cel'ta. al1tura, quando o co�hecido in�Bgralista ata- colaboração, além de Hitler, de acrescentam que foi ocupada a

�va a democracIa, para fazer exa1ta�ao dos regll�eS dB opres- colaboracionistas franceses co- cidade de Jablanac e a povoa-
sao, teve a palavra cassada p.elo presldeJnte do TrIbunal. mo Déat, Bridoux e Darnand. ção de Hredrenic.

Os

Porto. Alegre, 30 (A. N.) - nas 110. Brasil. Existem apenas que dBclaram que os Estados
Encerro.u há po.ucos dias suas; ba,ses brasileiras, que estão. Unido.s não se retirarão. do.
a.tividades na eidade do Rio sendo co.nstruidas co.m auxÍ- Brasil, o.U são. muito ino.centes,
Gramde, onde funcionava, o lio. de técnicos nor,te-america- falando. influenciados po.r ou

lDscri,tório. Naval no.rte-amBri- nos. Afirmar o contrario. é co.- tro.s, o.U estão. pessoalmente na

cano.. ExplieaJl1do. os motivo.s meter �n.sidio.sa calúnia de lista de pagamento. do.s go.ver
que determinaram essa medi- gentB interessada em pertur- nos de Berlim. e de Tóquio. Os

<la, o. co.mandante Jesse Drap- bar as relações de amizade Estado.s Unido.s estão. interes

per, que chefiava aquele o.rga- existentes en.tre o. Brasil e o.S sados num Brasil forte, po.rque
nismo., fez estas declarações: Estado.s Unido.s. Aqueles que assim se sentem bem protegi
"O Escritório Naval, estabele- espalham boato.s co.mo. êsse, elo.s".
eido. na cidade do Rio Grande,
representa uma cooperação. às
auto.ridades navais brasileiras
no trabalho. de prOlteger as

águas sul-riogra;ndenses. Os
Estados Unidos f011neceram
destróieres de escolta ao Bra
�il. Os marinheiros brasileiros,
entretanto, não estavam per
.feitamente adexitrados no ma

nejo dessas unidadBS de guer
ra.. UltiIllall'rente, porém, o. al
miralllte Ingram verificou que

,
as condições dB treinamento

)I,i
das tripull3.ções brasileiras, nu-

.

ma ex.tensão de 4- mil milhas

l�, de costa, nada deixava a dese
" jar. Po.r isso, solicitou o en

eerramento da aludida coop€
ração e consequentemente o

'feehamento dos escritórios de
observação naval. O trabalho
será continuado pelas capita
nias dos portos brasileiros,
'isto é, pela marinha nacional.
A marinha de guerra do Bra
�il encontra..,se em condições
de defender-se, com tôda a efi
eiência, de qualquBr perigo ma

riítimo". P,ergunrt::ado se ainda
existe perigo submarina, o co

..mandante Jesse Drap·per res

pondeu: .. Sim; mas pode ser

facilmente l1Butralizado pelos
meio.s de que dispõe o Brasil".
Finalmente, referiJndo-se às
bases navais e aeronavais o co

'lllandal1te Jesse declarou:
;"Não e��jstem bases' america-

FábricaIncêndio Ramenzonina

Dr. Artor Pereira
8 Oliveira

/

Clínica Geral de Adulto.
Doenços da. crianças

Laborat6rio de Anólill..
clínicos.

Consultório: rua Felipe Seh.
midt, 21 [altoa da CQlla Pa
rai.o]. daa 10.30 ó. 12 e dos

15 b 18 ha.
Re.idência: rua Vi8(). de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [monual}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T� CLUBE -- Dia 1· de outubro .

Dia 7, Baile de posse da Diretoria
--------------------------------

Pequena Soirée, com

e Coroacão da Rainha
•

«Nossa tarefa
suprema»)

bom estado, para a. fabricação
2 000 tijolos por hora e SOO
telhes francesas.
Snr. Roso r-io , Rua Safira, 467
SÃO PAULO.

Ottawa (SNC): -- "A tarefa
suprema de todos nós é resis
tir, combater e dominar", de
clarou recentemente o coronel
Ralston, Ministro da Defesa,
em alocução irradiada para o

país e o estrangeiro. O minis
tro acrescentou: "Lançamos 3.
guerra o melhor que tinhamos
a dar. Mais de 357c' dos nossos
homens em idade militar es
tão prestando serviços. A ma
rinha de guerra, o exército e a

fôrça aérea canadenses. au
mentaram do pequeno grupo
que formavam em tempo de
paz, totalizando 10.000 ho
mens, para mais de 750.000
soldados, marinheiros e pilo
tos". "As nossas fôrças comba
-Lentes, desde o início, vem ser

vindo no mar, em terra e no

ar. O Canadá tornou-se o quar
to produtor de armamentos do
m u n d o. As nossas fôrças
acham-se espalhadas em vá
rios pontos da guerra. As nos

sas fábricas produziram muni
ções de guerra importando em

mais de 7 bilhões de dólares.
Contribuimos sem pagamento
com 2 bilhões de dólares em

suprimentos e munições desti
nadas as outras nações unidas.
Quinze bilhões de dólares,
aproximadamente, represen ..

tam a contribuição, em di
nheiro, proveniente dos salá
Tios e das economias do nosso

.. Nos momentos culminantes de fclici
dad e, todos afirrnam : Eeeêh Salus!!!
Porque o sabonete Salus é o mais seguro
protetor d a saúde e da higiene do corpo.
Combate a axilose. Neutraliza os efeitos
da Iermen tacão do suor. Seja também um

vencedor, usando Salus no banheiro. E

d.j;a ccr todo mundo Eeeêh SALUS!
�

* DESODORANTE

* ECONÔMICO
"* HIG1EN/ZANTE

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

Máquina para Olaria 1
Compra-se, em

de 1,000 a

COJUUNICAÇ10·
Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo do

Lira Tênis Clube, tôrno público, para conhecimento dos asso

ciados, que o referido Conselho, em sua sessão realizada no dia
24 do corrente mês, às 14 horas, na sécle social, ele acôrdo com

o 'n? I-II e IV do artigo 44 combinado com as letras a-e-b do

artigo 49, dos Estatutos vigentes, decidiu o seguinte:
a) aprovar o relatório da Diretoria e as contas do exer

cícío findo;
IJ) eleger a Diretoria abaixo:
Presidente: -- Dr. Oswaldo Bulcão Viana.
j ° vice-presidente: -- Francisco Medeiros.
2° vice-presidente: - Tte. Oscar Ayres de Sousa.A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado, .

Tesoureiro: __ Danúbio Melo.combatendo as dôres e os pruridos, desconges-
tionando as dilatações. Graças ás substancias Secretário-geral: - Nilson Vieira Borges.
de real efeito antisêpfico-bactericida que entram Diretor-geral de desportos: - Alvaro Acioli de Vasconce
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

1infecções e o aparecimento de outros ntales ain- os.

4"henaram da mais graves, decorrentes das hemorroides. Bibliotecário: -- Joel Lange .

.., � A venda em todas as Farmacias em bisnagas Orador: - Dr. Ataliba Cabral Neves.
Os novos e já conhecidos com cânula especial para facilitar a aplicação. Conselho Fiscal:

medicamentos de grande su- (Um produto De WiU) 'Valter Lange, dr. João Eduardo Morttz e dr. Afonso Veiga.
cesso no combate da Malaria. c) fixar as mensalidades em Cr$ 10,00, para os sócios ju
Sczorina, em gotas - 'I'able-

.;!ii venís, em Cr$ 15,00 para os efetivos e em Cr$ 20,00· para r
]Ialaria, pastilhas. - Os mais transitórios.
enérgicos remédios no comba- Outrossim, faço saber que, nos têrmos elo artigo 78 do.
te da Malária sezões, impalu- mesmos Estatutos, darei posse aos membros da Diretoria e de
dismo e tôdas as febres inter-

A d t· d J
-

I
Conselho Fiscal, em a noite de 7 de outubro próximo vindouro,

mitentes. Tratamento eomple- .

es rUlça-o O apao pe O ar por ocasião do baile a realizar-se -naquela data.
to. Beneficia os órgãos afeta- . Florianópolis, 25 de setembro de 1944.
dos: Baço e fígado sem produ- Nova York setembro - (Inte .. bo pelas "super-fortalezas" ao João José de Sousa Cabral
zir intoxicação. raliado) -- A destruição síste- território do Japão bem pode Presidente do Conselho
Sanaopil -- O grande remé- mátíca das indústrias do Ja- ser considerada como ataque

. di� dO_s amarelos. �ombate a pão começou pelo ataque aé- experimental. O que é fora de
opílação caractertzada pela reo levado a efeito pelas "su- dúvida é que o Japão não re
presença de anquílóstomos e per-fortalezas" B-29, do Exérci- sístírá de nenhuma maneira a �
verminose no íntestíno, os to dos Estados Unidos, operan- bombardeios consecutivos que
quais produzem anemia, caque- do com bases na China ociden- vizem as suas fontes de produ
xía, perturbações íntestínais, tal. Aquele ataque realizado ção bélica, especialmente ago
palidez, inchações e gostos com êxito inconteste deixou ra que a guerra se aproxima
pervertídos, Produz sangue .no- patenteado às autoridades [a- das suas águas territoriais,
vo e vigoroso, dando ammo ponesas que dentro em breve quando um número enorme de
para o trabalho e alegria na o Japão experimentará os mes- suas belonaves já foi afundado
vida. mos bombardeios estratégicos ou está gravemente avariado.
Prisão de ventre - Não use que estão arrazando a indús- Um objetivo de real valor para

mais purgantes. Trate-se com tria bélíea da Alemanha. Acon- os bombardeios aliados será
'l'ablelaxo, pequenas pastilhas tece ainda que, segundo a

OPi-jSem
dúvida o túnel de MOjI

que be.neficiam o estômago, in- níão de observadores militares, Shimonoseki. Bombardeado
testino e figado. o Japão é muito mais vulnera- que seja êsse objetivo, o tráfego
Nas Farmácias e Drogarias vel que a Alemanha pois, como ferroviário japonês sofrerá

da Capital e interior do Esta- se sabe, a indústria de guer imensamente, pois o túnel em
do. do Império do Sol Nascente es- questão foi aberto com o fim
Para as demais informações tá quasi inteiramente concen- especial de facilitar o tráfego

de pedidos, preços e condições trada apenas em seis regiões, de trens entre Toquio e Osaka,
de vendas com desconto à vis- cujas quatro principais estão e o que possibilitaria a viagem
ta e a prazo, escrever para na ilha de Honshu e as duas dêsses trens até Sasebo, grande
Caixa Postal, 185, Florianópo- restantes em Kyuahu. A prí- base marítima, e Nagasaki,
Ilis. meíra incursão levada a ca- grande porto comercíal,

Fãbrica'rite e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, moeíns e aviamentos

para alfai'l.tes, que recebe diretamente das
fábricas. A Casa �A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuorem suas compras. MATRIZ".,em_Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

-------------------I---------------------------.-------------------------------------cJ-

povo".
�,._• .._...,._wJ',.w,._.w.!"•._w........w_"V

Os tecidos da Loja das Ca
semiras distinguem-se pela ori
ginal padronagem e pelos pre
ços excepcionais. Visite-a sem

compromisso, na rua Cons.
Mafra, B-A.

-

melhores

Lira Tênis ·Clube

I
I.

!.�
I

�\�tsallq.9cf Rua João Pinto, D. 25
�

.

� e, (Em frente ao Tesouro do Estado)
� '�� Florianópolis==, -

.. C.t:I

Telefone 1448
RnRTOnO PRTOLDGICnS SANTA CATARINA

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro - diagnósticol
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
UItramicroscopia.
Ouímica sanguíneo.
Análises de urina.

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

:JAnálise. químicas de: Farinha., bebidas, café, mel, águas potá.
veis e poro usos industriais (fecularias. cervejariasl.

Linhos, tropicais e casemí
ras de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Cons. Mafra, B-A.

As anedotas e piadas aparflD
temente Ingênuas são graBdfll
arDlas de desagregaçio lDaBe·

jadal!! pela. "qulnta-colllna". \

f
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j:5.746.000 SACOS DE AÇUC'AR
RIO� 30 (E.) --_ NO RECIFE, EM ENTREVISTA, À IMPRENSA LOCAL, O SR. LUIZ DUBEUX JúNIOR, PRESIDENTE DA
t:OOPERATIVA DE USINEIROS; DECLAROU QUE A SAFRA AÇUCAREIRA DE 1943-1944 CONSTITUIU A MAIOR PRODU
:;ÃO JÁ AVANÇADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO) APRESENTANDO VERDADEIRO RECORDE, POIS ATINGIU

5.476.000 SACOS.
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Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

de Euclides N. Pereira
O ponto preferido da «élite» floriancpolitana

RUA FELIPE SCBMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

>"�----��._._�.������
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:1Vida Social I
'(1........ .•...••.

I\NIVI"JRSA RIO!'!

Trancorre hoje o natalício do sr.
Mário Machado, crt ivo delegado do
Instituto dos Marítimos nesta co

r pita!.

Hoje decorre o natalício da sra.
; professora Juçá Barbosa Calado
·diretora interina do G, E, "Silveir�
de Sousa'"

A menina Ester Maria Santana
az anos hoje.

Decorre nesta data o natalício
:da srita. Luci Maria Pisa.

Passa hoje o aniversário da sra.

professora Oda de Olilleira Ferraz,
.1 O jovem Jcsé Rubique fe.teja
hoje o seu dia natalício.

Transcorre hoje o. aniversário do
,sr. dr. Carmosino Camargo, mé
dico.

A:manhã, faz anos a menina
Etelvina LinhaTes, filha do sr. Acá'

. cio Bdto Linhares.

Decorre amanhã o natalício da
ara, Clotilde Linhares.

. Dãdas de prata:
Festejam hoje o seu 25 aniver

",ária de casamento o sr. Antônio
Vieira e sua esp ôso sra. d. Ana'
talina Vieira· São os seguintes os

filhos de casal: sra. Ruth V. F, an
zani, ca!'ada com o sr. Wanderley
Fronzoni; sr, CarIes Vieira, moto
rista da E· A ,viação Co tarinense ; e
o menor Antônio Carlos Viana,
estudante. •. os quais, por êsse
xnotillo. mandaram rezar missa de
ação de graças na capela do Abri
'go de Menores,

Chegou o
sr. 5armanho

.

" Rio, 29 (A. N.) Aos Estados
" .j�nidos regressou hoje o sr. Jal

UI'�eI1 de Lima Sarmanho, conse
.

' Iheíro comercial da embaixa
,

da do Brasil naquele pais. O
I sr. Sarmanho que tem escritó

rio em Nova Iorque, viera ao
Rio em princípios do mês afim
de tratar de vários assuntos de
interêsse para o intercâmbio
comercial entre o Brasil e os

Estados Unidos.
...................--.............·--..........-.,_-.w.....

farão corso nos
Estados Unidos
Rio, 29 (A. N.) - Pelo mi

.nistro da Aeronáutica, foram
designados para fazer curso do
. 'SIR" do Command and Ge
neral Staff Scool nos Estados
Unidos, o coronel aviador Amé
rico Leal e os tenentes-coroncís
-avíadores Armando Perdigão,
Carlos Alberto Huet de. Olívei

I ra Sampaio, Gabriel Grem
"-' Moss, João Adi! de Oliveira e

':Martinho Cândido dos Santos.

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

SonskOW8ki
foi afastado

Conhece esta �
(Fato verídico passado

na Alemanha)
Por ENEVÊ

3 pessoas envenenadas
Alegrete, (Pelo correio) acha-la ruim e lhe ter provoca-

Na residência do comerciante do vomitos, atribuindo a sua

Roberto Juliani, deu-se, ontem, doença ao fígado. Nesta cír
sério caso de envenenamento, cunstâncía, os demais a co

resultando a morte de tres meram, n a d a presentindo
Pessoas: a sra. Zoriolina Pinto quanto à sua qualidade, e, mo-O groI. Sonskowski

__ J t denoí d d 1
Londres,29 (U. P.) _ Infor- Simon, a menina Eloisa Fer- men os epors, foi a o a ar-

ma-se autorizadamente que reira e o menino Jesus Soila, m� qu�ndo apareceram VISI

Sonskovski foi afastado de seu estando em �stado grave a se- veis smtomas. de envene�ll:
posto de chefe das fôrças ar- nhorita �ana Antunes. Aque- mento. SocorrIdos pelos VlZI

madas polonesas, sendo substi-Ile negociante acha-se em com- nhos. foram. �ransp.ortados ao

tuido pelo general Bors, que �anhia de sua e�posa � de uma HOSPIt�l Militar, sItuad? .

nas

combate aos alemães em Var- filha, nessa .c�pItal, ficando a cercanias da cas!1 das vítimas,
sóvía. casa da familia sob a guarda onde foram medicados pelo dr.

de sua sogra, d. Dorotea Gu- Mario Flores e enfermeiros,
O PRECEITO DO DIA glielmone. Esta elaborou uma sendo depois levados para o

sobremesa com chocolate, maí- Hospital de Oaridade, onde víe
sena e açucar presumindo-se ram a falecer horas depois. A

seja o mesmo o veículo causa- polícia compareceu ímedíata
dor do mal. A mesma senhora mente, tomando providência
não comeu da iguaria, por e recolhendo o material que se ..

rá enviado a essa capital para
exame, inclusive as viceras das
vítimas. Até o momento, não
ha vestigio de crime, estando a

polícia enpenhada em esclare
cer devidamente o lamentavel

O português Manoel Barbosa,
que desde a infância residira
na Alemanha, faleceu há dois
mese•• Deixou para seu sobri
nho Joaquim. único herdeiro.
uma casinhá. Joaquim. ao rece
ber a herança, foi à Prefeitura
local pedir o «hobtte- se}) , para
poder alugar o imóvel.
Telle o cuidado, para que os

papéis fossem despachados com

urgência, de colocar. dentro do
requerimento, uma nota de 10
marcos, com a pontinl \ apa
recendo.
Um «za�ro» do alemão que o

atendeu no "guichet", ao perce
ber a «insinuação», sníu-se com
êste disparate:

-- «Olhe, moço sujo. o n0890

Hitler paga-nos muitíssimo bem!
Nós nõo vivemos de gorgêtas.
Você é um português descarado.
que tenta subornar um alemão!
Tome êlite dinheiro... (e devol
-ve-Ihe a cédula).
Joaquim, com humildade. ten

ta explicar:
- «O sr, me desculpe. E' o pri

meiro bem de raiz que posaúo.
Eu não sou daqui, ma, um

patrício meu falou-me que, aqui.
se não se "escorregar" dinheiro,
o papel não ando» ...

-- «Não tem desculpas! Diga
ao seu patrício. àquele outro
patife, que eu o entregarei à
"Gestapo", 118 êle continuar co

luniando·nos».
E assim falando, "visou" o re

querimento do Joaquim.
-- «Tome duma vez êste reque

rimento, Já póde alugar sua

casa. B que isso lhe sirva de
lição»'
O português; ao saír, cabis

baixo e envergonhado pelo de
cepção por que pallsára diante
de tanta gente, teve sua aten

ção voltada, já em plena rua,

por um
..

psiu .....
Olhou para trás e deparou

com o mesmo alemão .abrutao
lhado, do incidente, que assim
lhe fala:
-- «Passe p'ra cá aqueles 10

marcos) .

-- «Mas... rHponde confuso o

Joaquim••• Depoill daquele ba
rulho todo.,. depois de eu pas·
sar tanto vlIrgonha, o sr. ainda
quer o dinheiro"?

-- Você é mesmo burro. ho
mem .•. Você não viu que atrás
de mim eatava o chefe da I19cção
e que, .e eu pegas.e os 10 mar
ccs, êle me forçava a lhe dar
metade? ..

Na sífilis nervosa, é indillpenscí
veI o exame do "líquido da espi
nha" [líquido céfalo.raquiano]. Só
a.sim o médico poderá orientar
seguramente o tratamento anti
lIifilítico. SNES,
_.-.w..............· ...........-.-._....·-__-�

Foi aos EE. UU.
RIo, 28 (A. N.) - Via aérea,

seguiu hoje para os Estados
!Unidos, em importante missão
do govêrno, o major Napoleão
Alencastro Guimarães, diretor
da Estrada de ferro Central do
Brasil. Naquele país, o major
Alencastro Guimarães, além de
diversos assuntos de ínterêsse
daquela importante ferrovia
estudará os problemas ferro
viários de' após-guerra, afim
de aplicar as soluções, que fo
rem aconselháveis, ao nosso

país.

Crianças desnutridas?

Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com caso.

-

" ��e�aLm�s�a� e��ra�!.!!-!11. o legítimo óleo de fígado de bacalhau

o destróier polonês
.Piorun.Ensino Primário

Rio, 28 (A. N.) - O prefeito
Henriqué Dodsworth procedeu
a tmportante reforma no en

sino primário, recentemente,
introduzido no programa de
'U'oos propriados as regiões de
acivídades dos pais das crian
ças, como, por exemplo, as es

colas situadas à beira-mar, à

margem dos rios ou dos lagos,
onde serão ministrados conhe
cimentos relativos à marinha
ria, pesca e piscicultura obser
vando um critério prático e

O espirito da objetivo do ensino. Nesse sen-

Alemé.\nha tido, foi designado o coman-

Londres, 29 (SIT) Para dante Armando Pina para mi-

aqueles' que ainda reclamam nístrar não só ao professorado,
tratamento magnânimo ao po- mas, também, aos alunos os

vo alemão, após a sua derrota, conhecimentos dessas atívida

citamos um trecho do artigo des .

do díárdo "Die Zeít ", de Libe-

rec, na Checolosváquia ocupa- J!!ooo---------------------------"'lI
da, escrito por Konrad Hen-

lein, o conhecido traidor e

quinta colunista sudeto : "A
idéia da Alemanha não acaba
nas fronteiras do Reich. Al- De construção especial.

Icança tôdas as partes do mun- FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

dOI er:1 �ue viva até un� único I Av. D, Pedro I, 1219 - Tel. 3.0777 - SÃO PAULQ I

a emao ", .• _,..L.- � • ...

Londres, 29 (S. I. P.)
Durante as recentes operações
dq golfo de Biscaia, o destróier
polonês "Piorun" recebeu in

formações de que as unidades
locais das forças armadas
francesas lutavam contra fôr
ças superiores alemães e que
essas unidades necessitavam
de armas e munições. O "Pio
run ", das suas próprias reser

vas, desembarcou metralhado
ras. fuzís, munições, curativos.
de emergência e remédios, en
tregando tudo ao capitão fran
cês em comando de' destaca
mento. Esta ação do "Píorun "

possibilttou aos franceses cor

tados das SURS bases, prosse
guir ntc, luta.

ATENÇAOI
Vendem se para Dentista dois

aparelhos completamente novos

sendo um Vulcanizador e t, .

Girador. completo. Também se

aluga uma sala para escritório,
na rua Vítor Meireles, lS (so
brado). Aluguel 60 cruzeiros
mensais. Tratar com João Ma
thias Gustenhofen, no fmesmo
ned�êço 10 v. alt. 1

Recolhido 80
Bauco do Brasil

São Paulo, 30 (A. N.)
Dando cumprimento ao decre
to-lei federal 3.077, a Secreta
ria da Fazenda recolheu ao

Banco do Brasil, até o presen
te momento, 44 milhões .....
240.948 cruzeiros, que se acha
vam depositados nas caixas
econômicas do Estado a título
de "depósitos judiciais".

LAVOURA DO LINHO
DESFIBRADEIRA «BUGRE,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISOELÂNEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA I'QSCA L,IMA·t)

o [I,'
m.udou--se para
LADO(AO

a

DA
=

, I Grande Concurso
-

SAPONÁCEO RADlUM
I, Cia. de Produtos Químicos Fábrica Relem

!
.. , ! Uti líssimcs e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo CP�tró��lís.,

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.

20 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

Caixa cromada, fundo aço
izroxidcvel ,Ancora 15 rub is Cr$ 300,00

(OMPREM PELO REEMBÔlSO POSTAL
... "'••111 m����

"PERFECT��
A Maravilha da técnica suíçe moderna

Igual ao modêlo «Eirto e leve como

umo fol ha».

Caixa folhada. fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 420.00

Orquestra -- dispendí do neste mês
Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Luz e telefone
Carlos Hoepcke S, A - nota

Cap itatizaçâo
O ESTADO - anúncios
Previdência Inst . dos Comerciários
Livrar i= Progresso - nota

Sav as & C,a. --- nota -

Guarda noturna

Meysr & Ci a. - nota

1.028,50
179,70
600,00
148,80
126,10
120,00
90,00
'72.00
71 9Q
23,20
15,00
6,40

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 1 u-

bís, para senhora Cr$ 320.00

Caixa folhada·, fundo aço
inoxidovel - Ancora 15 ru-

bís, para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
'Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

09 -cou pons», poro serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr ,

"\TirgíllO .Jo�é Garcia
Rua Tiradentes, 3S

CASA MASETTI CLUBE 15 DE OUTUBROBar ORIENTEA Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 - S. Paulo. Fundado em 1921

Programa Social para Outubro
Dia l' Domingo - Festa promovida pela Orquestra do

Clube.
Das 18 às 20 horas para as crianças; das 20 horas
em diante para os associados.

Dia 14 - Sábado - Assembléia geral ordinária às 19 horas

para posse da nova Diretoria.
A's 22 horas Soirée comemorativa à passagem do
23' aniversário.

(Antigo Bar do Borba)
Continua a vendar os seus

famosos FRIOS. em geral, a

qualquer hora do dia.'1ransferência das minorias alemãs
Estocolmo, 29 (SIT) OJa história e, principalmente,

J conhecido jornalista e escritor no século atual, que não po
,TUSSO, Ilya Ehrenburg, autor dem ser cidadãos leais fora das
de "A Queda de Paris", que rronreíras do seu próprio país.
auto sucesso alcançou tam- É bem compreensível, portan
ém do Brasil, publicou recen- to, que os checoslovacos, os

temente o seguínte artigo, no poloneses, os franceses e os

principal diário do exército belgas desejam livrar-se, para
usso: "Nestes últimos dias, sempre, dêsses centros de es

quando a derrota da. Alema- pionagem, sabotagem e quin
nha está fora de qualquer dú- ca-coluntsmo. Nínguem pode
vida, eSlt�o surgindo dentro do negar que êste seu desejo não
seio <ü lY-Jações Un.ídas alguns tenha justificativa. Para os

"néo-pacrristas, protetores do alemães, que vivem fora do
''''pobre povo alemão". Mos- seu país, a Alemanha sempre
iram-se êles muito horroriza- foi "über alles". Expulsando
dos com a Idéia da possível os para a sua pátria, depois
transferência, para a Alenta- da derrota de Hitler, não co

uha, das minorias técnicas ale- meteremos um ato de cruelda
.rnãs na Checoslováquia e na de ou vingança, mas, ao con-

I Polônia. Os alemães demons- trário, de auto-proteção e de
-.'traram com clareza no curso grande justiça".

............ - ..........,.. - � .,..,..._-..... _•.__.........._,...._.._ _............ � �..... -<-W

Bebidall nocionois variadas.
dos melhore. marcas

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esquina Vi :01' Meireles.

TESOURARIA
Movimento de Setembro

RECEITA
Saldo de agosto
Mensalidades e outras rendas

26.719,OQ
4.812,50

Cr$m�
�- F5

MACHADO & CIA�
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, 8/n [Edif ,

Próprio). Telegramas: "PRIMUS'
Agente" nos principais municipio.

do Estado

DESPESA

Dr. Alcides Oliveira
Cirur�i��·n{!ll1tis\a

Rua Vítor Meireles, 28

Diàriarnente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.
s/a receita 3081,40Total da despêsa 64,%

Saldo para outubro
no Banco N. Comércio
em Caixa

26.719,00
1 731,10

28.450.10

I
I

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para

que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medí

eamentos, mais coniôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••

'I (Campaha de Humanidade
I do Hospital de Caridade).
�

Florianópolis, em 30

Emídio Cardoso Júnior
Presidente

de setembro de 1944.
Euzébio Koch Filho Artur Pires

10 Secretário ! G Tesoureiro

.,

('
II

I
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Ao • Realiza-se amanhã, às 12 horas, no «Lira Tênis

mn O. r[nrnl�nn..

·

•.
·

Clube», o Almôço Arcespíano, em homenagem à data
U Ii�p U II de l° de outubro, consagrada, em tôda a América,

à confraternização das classes dos Representantes e Viajantes comerciais.
I -------::--���::�����::���--���--�����----------------�--------�Im�o:s�d:e�q:u:e�o�s�cl�u�b:e:s�d�o�RR:io�e�l�e�m�s�a�u�dta�r�a���isrtt;in�tta�D):i�r�et�o�rciiaO t���.,,"";,'1T,"

"

OO''-, São Paulo só botaram em prá- do Tamap�are, pela pas.sa�e::n'�� tica o novo modo de jôgo de- d.o seu décimo Olt�VO amvelsa:
__.IIf 't II pois de alguns meses de treí- no de sua fundaçao, �om votosQii

nos, e com algum sacrifício da de crescentes prosperidades no

da parte dos técnicos. alevantamento do nosso rute
Se houvesse tempo, está cer- boI.

to que se procurasse adaptá-lo
. .-:-

... ao nosso onze mas não o há, Tomda uniformiZada---....P.......-------.
e ao contrári� estamos em cí- Cooperando para o melhor bri-
�a do jôgo,

'

lhantismo do elefrizante ': ardo-

SaUdaça-O aos gOl-anos
componentes dos dois selecío- Não nos esqueçamos t�n:bén;. s��� �:t��:n:n:rGoi�:. :�ç��:pu�:nados bem como a torcida uni- de que o nosso adversárío e do magno certame pebolíatico na-f�rmizada que rumará ao está- forte e se compõe de elementos cion�l: <_l-)g;-tns de9.�or.tista� lac?is.O "Eístado ' . ,

,- .
'

-.
dío da F, C. D., local da sensa- de valor como seja o "cent- por l1'I1Clatlva de JU�lla, ld.eahz�esportivo, saucla os bravos defensores do des- cional partida inter-estadual ,_

1 h ram grandiosa torcído urrífoemt-" .,pôrtó goiano. .

recedidos ar uma banda d� half", q�e o Sao Pau o c. eg?� zada. com o elogiavalapaio de m�-Saudamos o futeból aoíano e seus renomados atletas con-
p

. .
p a propor-lhe quarenta mil CIU marosas clubes amadores da copr-•

,

• 1:>." r _. '0" •
• d' nlUSIca., zeíros de luvas. tal. Os autores da magnífica idéia.

víctos de que 081 lacos Indissolúveís que Iigam pela amiza e se- Apurou tambem a nossa re- b d eg imos apurar tam-eular Santa Catarilla e Goiaz, cada vez mais se solidifique de portagem de que a F C D Conv�m que se � a� one �a b�:ueor��:�za�am cartaze�. quenorte a sul, de leste a oeste.
mandou 'confeccionar

.

vãria� marcay�o que �e eseja por serã� expostos 00 público esportivoNós catarinenses que amamos o Brasil com tôdas as tôr- flâ I dí ti I'
em prática e deixar que os on-

no estádio da F.C.D.. em home--

.

.'
.,

amu as com IS ICOS a USIVOS ze joguem a seu modo, para nogem àli duas repreliantaçõe. eças. �o noss� coraçao, _saudamos este pedaço abetnçoado. do aos atletas de ambos os Esta- evitar confusões no dia do ío- altas autoridades esportivas.Brasil - Golaz - torrão natal de Bartolomeu Bueno da SIlva, dos preliantes. , b d _ A "torcida" se concentrará. domincognirnínado Anhanguera, O seu primeiro colonizador. Afora êsses preparativos go, ou qfem sa le tum esmo
go, às 14 horas em frente à liédeA vós, bravos representantes do atletismo goiano, Santa consta que outros de ínící tiv� ronE,amen o, c?mp e 0'1' h mé
da F.C.D. ?on�eA' pux,!d':APetl�,ban-" , .Q h ' dar-vos maí

'

, - �c'. necessano que a In a e- da de mÚSlca mor a r e • se-
Catarma seln,te-se, urana em ospe ar-:�s mais �ma vez: particular, estao ?endo prepa- dia sofra equena modificação, guirá pala o campo.,?auda�do-:os, saudam�s O pOVO goiano. por que sois os rados para recepcionar os atle- ual se'af passar Chocolate O entusi.asmo é.'grande.

.
Iegftims pioneiros do. Brasil central. tas conterrâneos e patrícios. q

ar h�lf e Luiz para center- Aos reabzadores desta ma?"str�lSalve pois, o grande povo goiano, na pessoa do seu dírt- Justas são pois as homena- hP ·lfa Fazendo essa mudanca a tor�ido•.aenhAorea Osvcoldbo L1lgNockl.d . L d
.

. d I t .' a . Albl PereIra. moury a ra avasgente o exmo. sr. dr. Pe 1'0 U OVICO, seu gran e n erventor, gens que a nossa F. C. D., pro- linha não fica boa mas melho- e Agapito Veloso. hem como aSalve! Salve!
r" • move�á aos atletas goianos e ra. (PATRíCIO BORBA). cooper?çãa �a F.C.D., o Estadocn nldír de Ollveíra Santos) catannenses, incentivando-os

_ EsportIvo enVl� J?arabez:a. •

• •
à lua pela conquista da vitória. Tamandaré F. (.

EdIO Jose Tonoh
.' r"_,.larlnenses e' gOIanosI.

-

I 'I'ranscorre-: têrça-feíra últí- A partir de 139 cruzeiros,'-l�w.
, .

_ -1'Cienttlezas. ma a passagem do 18° aniver- vendemos cortes de casemirasMais uma v�z o publlc? �s: os que a c,ompoe, saberao com, ,Em con:p�nhIa dos srs. -yval- sárío de fundação do glorioso em a nossa Loja, na rua Cons.portivo, .catarm�nse, assistirá denodo de�ender o nome do tu- dír de Olíveira Santos, Anbal: ITamandaré F. C., um dos mais Mafra, 8-A.nos proximos dias 10 e 8 do, tebol barrlga-verde. do Povoas, Arnaldo Santos, ACl Jrenomados esquadrões amado- �. •mês. vindouro,as. sensacionais Por, tudo i�o, é desusado o Teive, Mu�i�o Pinto da Luz, e_:;-llristas de nossa capital._pelejas futebollstlcas entre as entusIasmo remante nos nos- teve em VISIta a nossa redaçao Clube de tradicões gloriosas,e qui p e s represent�tivas de sos meios desp?rtivos,· �nte. a 10 talento�o jornalista Ab�lio o querido Tamandaré, fêz jús. Goiaz e Santa Catanna, em chegada do dIa do pnmelro Lopes, da Imprensa esportIva à admiração do público espordisputa de mais um campeona- compromisso dos nossos "sele- de Goiaz, e que acompanha ativo florianopolitano.to brasileiro de futebol. ,tos", , �rente aos comandados embaixada g�iana de futebol, Superiormente dirigido pelaOs representant�s .do longI- de FeItIço. ora nesta ca;pItal. . inteligência do nosso prezado,qu� planalt� brasIlelro ba�e�'- �speremos, q�e uma v�z S. s. tambem em cOmpa�hIa amigo e brilhante advogado dr.se-ao com flb�'a pelo prestIgIO maIS, os d�sportlstB:s catan- dos r�p�esentantes. eSI?ortlvos José da Luz Fontes, o querido"de;' lfutebol gOIano, frente aos nenses e gOlanos, saIbam man- da cromca esportIva Insular, "Daré" como o é mais conhe.se�s leai� adversários de San- ter.a união e �isciplina na .sen- �isitou ta:r;;b�,m. !ls. redações d� cido n�s meios esportivos da
. ta Catarma. "sa�lO.nal peleja de dommgo A G:azeta, DIana da T!lrde capital, por certo que foi muitoIntegrado, ambos os scrat- proxlmo, e DeIp, bem como a emIssora felicitado por seus inúmeroseh", por elementos de renoma- Terminando êste comentá- "Guarujá", mantendo com os fans e torcedores.do valor no esporte bretão de rio esportivo sôbre os dois se- seus dirigentes agradável pa- Embora tardiamente o "Es-seus pagos, catarinenses e goia- lecionados que defrontar-se-ão íestra.

t��a�d�o�'�'�essp�o�r�t�iv�o:2_s�e�n:t�e�-�;e�u�f�a�n�Q:J�������������nos, é o atrativo de do.mingo no dia 1°, lançamos um apêl0 O "Estado" esportivo, agra- _

'

próximo no gramado da. F. C. a�s integrantes _da nossa sele- dece a visita do ilust�ado <::ole-

CARTAZESD., nesta capital, em dIsputa çao, para que nao se lhe abata ga, com votos de. felIz permada primeira rodada em nossa o ânimo, e confiantes pisem ao nência entre nós.
tena do campeonato nacional gramado, tendo em men�, que HOJE SABADO HOJEdo corrente ano. afora o nome do esporte a que Será fUmado __,,.,.,..__.......... ___Difícil, torna-se prognosti- defende, paira o de SANTA Podemos dar a boa nova aos C INE· ODEO"cal.' U vencedor do prélio, con- CATARINA, �a s,ua �el'�a e sua

nossos desportistas, de que o
.

. « ..tu�o, temos ,a ceItez� de que os gente. (WaldzT de OlzvezTa San- prélio de domingo próximo, en- A's 4.30 e 7,30 hora�dOIS a�uerndos conjuntos ba- tos). tre goianos e catarinenses, se-ter-se.,ao com ardor na con-
rá filmado pelo D. E, E. Gigantesco Programa

quista da vitória para as suas Preparativos para o sensacional
_

Buster Crabf. e Frances Dee em:
_co��. equipe goian.� temos a emJ:t!e�oes ;�;�-��os. da cida- O treino da seleção O rei das selvas (� Ho�em Leao)destacar Escobar, }a nosso c?-l de aguardam ImpaCIentes o •

t" Johnny Me Brown e 1:' uzzy Kntght em:. nhecido, e que no atual cote}0.

I despontar do dia de domingo, I a que assls I C I· d.' Jrente aos matogrossenses, em quando terá lugar o sensacio-
_ ava elro mascara or '!�;/io Paulo, mereceu da severa nal coteJ'o pebolístico entre as Achei que o padrao homem

do ser,'ado'.
,li /

Frankie Darro, no final�Vfrit.iea esportiva p�ulistana, os e q u ip e s representatiyas de para l?-0mem foi compr�endido. tWmms acatados elogIOS, pela sua Santa Catarina e de GOlaz, em pelos Jogadores, mas nao pu- Conquistador audaz'

'perfomance"; Bisoto, o magis- disputa do campeonato bra- deram êstes executá-lo, porquetral "pivot" mineiro, que foi o sileil'o de futebol do corrente o tempo, assim me pareceu, BANDEIRANTES DO SEeULO XX.Nac.eixo da brilhante atuação do ano, foi curto demais para a neces- Preços: Cr$ 2,00 (único). Geral 1,00. Imp. até 10 anosselecionado da terra de Anhan- Tôda Florianópolis se agita sária adaptação; e com razão,
guem, em São pàulo; Zeca, o ante a exibição dos dois reno- porque um sistema novo de jôinteligente centro-avante de mados selecionados em nossos go necessita de dois a três me
Anápolis, que conquistou pe- gramados. ses de treinos, para que se posla sua apresentação êste ano,. Confornie conseguiu apurar sa pô-lo em prática num jôgoriO comando do ataque da a nossa reportagem, serão pres- de responsabilidade.equipe goiana os mais Iq;mcos tadas várias homenagens aos É comum, ao se dar início a
aplausos, distintos componentes da, em- novo sistema de jogo, certa
No "scratch" local, temos a baixada visitante pelos diri- confusão entre os jogadores..destacar Jalmo, que é sem fa- gentes do nosso "association" E é isso que vem acontecendo

'Irar algum o ponto alto da nos- e desportistas ilhéus. com a nossa seleção, mormensa seleção: Saulsinho, o "mig- Para tanto, a F. C. D.. vai te na defesa, onde a linha mé
nau" ponteiro avaiano, cujo organizar uma torcida unifor- dia, quase sempre, cria casos
concurso no atual certame, se- mizada composta de dez mem- perigosos para o seu arco.
rá por certo esplêndido, por bros do� nossos quadros ama- O sistema homem para 110-
que é êle o "player", que não doristas, o que será portanto, mem é muito proveitoso, mas
encontra rival que o substitua un; caso inédito no futebol ca- um tanto difícil, mormente
na sua difícil posição. tarinense, para os nossos jogadores, queA nosso ver o ponto fraco da A 15 horas de domingo pró- não estão acostumados a pa-equipe catarinense, é a defesa, ximo, partirá em magestoso drões de jogo. l_porém, estamos certo de que desfile da sede da F. C. D., os Convem não nos esquecer-

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

a SERVIDORA,' 0-

[a maior organização no

gênero neata capitall
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

DO DIA

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Um seriado completo, 12 Episódios numa só noite (25 Partes):

G_ - Men Juvenis
(Cópia Novíssima) com «Os Anjos de Cara Suja-. Lutas, Co-

média, Ação e Movimento
,

AVIAÇÃO (Nacional Distribuição COOPERATIVA)
Preço: único 2 .OO� Imp. 14 anos

, . .

Amanhã, dmultâneamente, no Odeoo e Imperial, o fortíssimo
filme da Fox, em . que o sangue correrá em suas veias com

Terror, Emoção e adio:

Consciências . mortas
com Hen"y Fonda, Betty Jane Rhode3, Dana Ar drews

e Anthony Quino

a

,0
'le

d

Inos

Inoa
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rall
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
------------_ .._---, --- ,-_._-

DR. GEBHARD HROMADA

• •

��[O . O I� fi O ! �ra
End. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
n serviço da indústria e do comércio do Brasil

DR. ROIjDÃO CONSONI
CIRURGIA GErtM, - ALTA CmURGIA - MOLÉSTIAS DFl SEXHOltAS - PARTOS

F'orunado pela Facuddade de Med icin a da Universidade de São Paulo. onde foi
Assl!stente 1JOr vár-ios anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto,

CJIW:g.l3 do estômago e vias blliares, intestinos delgado e grosso, tir6ide. rins,
próstata, bexiga, útero. ovártos e trompas. Varícocele, nída-ocete, varizes e hérrna.

CO:r-;SULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa Paratso) . Te l. 1.59B,

RESIIYeNCIA: Rua Erteves Júnior, 179; Te!. M764

Especiahsta em alta cir úrgia e g'inecologia
Hospital "Miguel Couto"

mIHA)!IA (HAl\füNIA) - Santa Catar-ina
---------_._--

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 1<! AI>erfel<K>am�llto e Longa Prâtrea no RIo de Janeiro
t!41NtllJL'l'AS - Pela manbJ\: diariamente dll8 IO.30àa12 hl. à tarde excepto c.os

_badOll. du 141,30 b 18 hor.. - (JONSULTóIUO: Roa JoAo Ploto a.. 1. �.rad" -

"00": 1.481 - R.e8ldllncla: Roa p,.Mldeof� CODtinbo, ,s.

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO •• � (apitai .•• Rua 15 de Hovembro, 239. I
Agências Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa. San tAna, Lapa e Moóca.

,�
Interior: Ourinhos. I

Em instalação: - Agências Urbanas: Penha e Lpiranga Interior: Santos
DR. SETTE GUSMÃO

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Interior: Agências: Oliveira, Cae t ê. Elói Meneies. Andrêlándis , Carmo do Rio Cl aro ,

Divinópolis, Santo Antônio do Amparu. Lavras e Juiz de Fór a,
Em instalação: Goverriador Valadares.

Cl'1EFl� DOS SERVIçoS DE TISlOLOGIA DO CE�TRO DE SAÚDE I� DO
HOSPITAL "NERlllU RAMOS",

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga. de 8:\0 Paulo - Ex-esta

glál'io do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico interno do
�

Sa nutórto de Santos, em Campos do .Iordão. .

CI.fNICA G,�m.>\l, - OTAGNúS'l'ICO PRECOCE J!. 'l'RNr.'\i\lF.i\'l·O l<JSI'l'CIA!.fZA no
,

J)AS DOENÇAS DO AJ>AR1l:LHO RESPIRATúItIO.
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRrO: Rua Vitor Meireles. 18,

RESIDJi';NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742, ETADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana ri . 1 (Salvador)
Ln.terior : Ilheos, Itabuna e .Iequié.

I
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealclna da Untversídade <lo Brasil)

JCx-tnterno do 8erYl00 de Cllmlca Médica do Protessor- Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Satlde

CLlNICA MeDICA - Moléstias Inter.as de adulJ.08 e criança•. CONSUI,TóRfO

• KJilSIDltNCIA: Rua Felipe SebmJdt n. 88 - TeL 812. CONSm,TAS - DIl>1 lf1 à. 18.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

E TADO DO RIO DE JANElaO:
Em instalação: Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda. Rtsel1de e Vassouras.

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapeminrn e Colatina.

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

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobrancas e' Passes.
CorrespDndentes em tôdas as praças do Pais.

i '

F

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
8Bpeelalista, assistente do Professor Sanson do lHo de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, da. S à. II,
Rua Vitor Meirele•• 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
aerviços de Clínica Infan�iJ da Assistência Municipal e &o8pltal

de Caridade

{j()NSUL���!�1u��EAM2t����i�iOEs.��r?J fone
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�
CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAI!GANTA

A,gora são Foi maior o susto...
d Londres, 29 (U. P.) - Foi

t.444 holen eses.__ vitlma de um acidente o pre
Londres, 29 (SIT) - Nott- s�d��te da Uníted Press, Hugh

das de Parfs dão a conhecer Baillíe, quando na frente de Santa Catarina
que, é medida que se -multípli- combate colhia elemento� I?ara
cavam os triunfos aliados na I

suas re'p�l'tagens .... V��]ava X OOiaDOS
Franca, os nazistas revelavam Hugh Baíllíe num jeep', pe-

Florianópolis esportiva assís-
e revelam na Holanda uma lIas lamacentas estradas da

. ,

nh
- .

I
. I'· d fronteira alemã em cornpa- tirá ama a ao sensaciona

vez mais, da suaJ ps:co ügMla it
e
nhia de outro ]!ornalista Bert [ôgo entre catarinenses e goí-

egressos a ustíça. UI os _

'

, . . ,. ' Brandt e de um capitão norte- anos.
't!"

S C R
soldados naztstas ja intenta-

.

' Os nossos adversários vêm{

'OR. SAVA LA E DA ram conseguir os documentos amencano. Q�an: mefo� se

dispostos a vencer sendo o seu

Clínica médico-cirúrgica de Olhos _ Ouvidos. Nariz _ Garganta. que lhes conferissem a cidada- esperava, s�rglUi �dPâ a ren-
scratch constitui<Ío de expres

Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. nia hOland,esa, com,
o meio

pa-l
te, ab �radn e v� °hc� a de, b,um sões Iíclimas do futeból goiano

CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fane 1259. ra escapar ao castigo que se com 010 e camm oes e a as-. .

t .,.., b P-
r

RESIDENCIA C 11' M f 77 .
"

, tecímentos que forcou o "[eep" tais como BIZO o, .ciSCO ar, ao
- onse retro ara, .

aproxima. 'I'odavía, o espetá-
b t de t

" "

Duro Navarra Lulú Paulista
INSTITUTO ,DE DIAGNOSTICO Dr. LilURO BAURA culo mais ridículO. é dve�, .

os i �or:. e� s�s��c��i r�r:n��a;:� Sali� e �utro�. O n�s'So onze:
CUNICO s-oldados dos, tempos o m-t f' t

b
vai tambem para o campo de

DR OJALMA vencível exército alemão" a'os erimen os pequenos... luta com o maior entusiasmo.
Espeelallsta em Doenças de 8enho-

•
..as _ Vias UrLnárlas. penetrar fugiUvamente 'nl:tS Nossos seletos acham-se pre-

MOELLMANN Curso de especíanzação de Gineco- gramjas, disfarçados em cam- Em I"ala.-s : parados e bater-se-ão resolutos:
Iogía (doenças de Senhoras) com o poneses, a ordenhar as vacase"

. e confiantes na vitória.
Professor Moraes de Barros, da Fa· roubar os frutos dos pomares. Londres, 28 (U: P) - O ID:I- Entrevistando alo'uns playersculdade de Medicina de São Paulo_

Assim, .já deixaram caí!' a más- nistério da A.vIaçao anuncI� catal·l·nenses, a no�sa' reporta-Tratamento espeoiallzado, médico e L t "

cirúrgico, das afeeçôes do aparêlho cara, para nlOstrar O que ver- que bombardeIros ancas e� gem conseguiu de um deles o

�enltal feminino (Utero, ovârios. dadeiramente são: salteado- da RAF at::caraJ:? _esta m�?ha seguinte:
trompas, etc.). res vulgares, iJ.Ldignos elo hon- em pleno ,�lla posIçoes .fortIflca- "Iremos para o campo �ara
Cura radical das 1nf'lamaçOes doa

roso nome de süldados. dias alemas em CalaIS, num lutar com denôdo fibra e von-
anexos <Ovários, trompas}. sem ope- t te'
ração). Tratamento de todos 08 dis-

.......-..--.......................-.........-...-------.� .._....'"J a aque sumamen e cone n- tade f8rrea de vencer. Empe-
túrblos da menstruação e da esterlÍl- Quadrilha de trado. nharemos ao máximo os nosSos

salteadores
A Londre.s,� 2? (U. P.) -=-

As esfôrços neste magistral cotê

f?rças bntamcas .capturaram a jo nacionaL Os nossos conten-
Natal, 30 (E.) - A Polícia CIdadela de Calals. dores são sérios adversários e

desta capital conseguiu pren- -

Se V.-S:-desejarumcortede por isso não nos des�uidareder a quadrilha que vinha ope-
casemira, linho ou tropical, mo�. ,T!ldo faremos, pOIS,. p�;arando aqui, fazendo principal-
em côres firmes e belos pa- a VItona de Sant� Catanna, .

mente roubos em joalherias. drões, procure a Loja das Ca- O �cratch �at'anner:se sera. ,0Assim sendo inumeros assal-
sem iras _ Rua Conselheiro segumte: LUIZ I, Fateco e Ale-

t_��_!:>��_�:..��:::.t�� .....""_...... Mafra, 8-A. cio; Lui.z .II, Choc�late � J.a��
_ Rua T1radente. 7 ImpedidO de

.

mo; Fellpmho, Zabot, TeIXeIn-

O cei "roz,·mbo nha, Tião e Saul.
celebrar missa • ". Avante, pois, catarinenses!
Rio, 30 (E.) - A Câmara Rio, 30 (A. N.) - Afim de

DR AURÉUO ROTOLO Eclesi�stica enviou aos jornais inspecionar as diretorias re- Édio Jo�é Tonoli
•

a segumte nota: "De ordem do gionais do Serviço de Defesa
Médico - Cinr,iio - Parteiro Exmo. e Revmo. sr. Arcebispo Civil nos Estados do centro e

R A I{) S X Metropolitano, comunico aos sul do país, partirá daquÍ no
Moderna e possante instalação Revmos. sr. Parocos, Reitores próximo domingo o coronel

OiagnÓ8tiCO ��e!��:':� tuberculose de igrejas e Capelães que o Orozimbo Martins Pereira, di

pulmonar, úlceras glÍstricas e duo- Revdo. sr. padre Elias Curi, sa� retor do Serviço de D.efesa Ci�
ri�nais, clinc.er d? estôm�o, afe- cerdote secular, do rito moroni- vil. O Ü'bj.etivo da vlagem e

co,,! das V1RS biliares, nns:.e�c. ta não tem uso de ordens nes� orientar as diretorias regionais
Apltca o Pneumo-tora'lt arbfIclal' .

A "b f d
para o tratamento da Tubercnlose te ArcebIspad? os m�smos so re a arma .como evem

Pulmoftar - Tratamentos moder- Revmos. srs. Parocos, ReItores

I'
montar o SerVIço de Defesa

nos e efica.zes desta mol�s!ia 'de igrejas e Capelães. S. Excia, Civil, particularmente no que
Completo gabmete de EletricIdade Revma. manda lembrar o gra- diz respeito aos problemas de
médica: Ondas curtas e ultra-cur· _. . ' -

1 t· D t
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raies ve devel� de nao permlt_lrem a Iproteçao co � lva. uran e. sua
Ultra Violeta. Infrazoó�Terapi8 celebracao da Santa MIssa e estada em Sao Paulo o COlOnel

Consult6�o: R!19 D�oda�o, S outras funções religiosas a sa- Orozimbo Pe�eira ina��urará
esquma FelIpe Scbmldt eerdotes que não apresentam a uma exposiçao das atIVIdades

081 , U 12 hrs.• e das 14 U 17 hn .,

d C ." Id' -

d'
.

relefone 1.471 deVIda llcença a una." ct orgao que Inge.

DR. BIASE FARACO
MMico - chefe do Senniço de SifJJ.ijg do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

I'ormado peja Universidade de Genebrl

Com pr�alca n08 hospLtala europeUII
CUD.l.ca médica em geral, pediatria, doe!l.
tu do IlUItema nervoso, aparelho .ell1to

url:nArio do homem e da m'll.lher

.....u. TéCllico: DR. PAULO TAVARID8
0urtI0 de Rad!()Iogia CUnIc& com o dr.

Manoel de Abreu C8mpaa:w-10 (SAo P_8U
lo�. Especializado em HigIene • Sat1.de
Ptlbllca, pela Unlnraldade do RIo de Ja·
nelro. - Gabinete de Ralo X - Electra

�Iogratla cUn.tca - )(etabolimno ba·

, II1I.I. - Sondagem Duodenal - Gabinete

, / 11. �Ioterapla - Laboratório de mtcro.

,J, copia e anéllse clInica. - Rua FerIlIIIldo
,

\
Ilachado. 8. Fone 1.11lJl. - J'lorlanópoU..

sexos, por processos mooef'nos sob

contrôle endosc6pico - Uretrosoopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

dade.

Tratamento moderno da blenorra-

gla aq;uda e crônica. em ambos os

DR. REMIGIO
CLINICA I:eDICA

1lO16ltJu internu. de Senhora. • cn·

IoDOII em GeraL CONSULTORiO: Rua

"et1pe Schmldt - Edlflclo Am6I1a Neto.

rODe 1592, 9 .. 12 eU" 17 boro. RJIl.

BIDUCU: J La.rgo Benjamin
Conatante. 3

horas e das 2 às O,

Consultório - Rua Tlradentee H.

Fone: 1.663.
Resldêncl.a

(Sobrado).

ii

Viagens por mar

pafa o Norte
Rio, 30 - Informa um ves

pertino local que o tráfego ma

rítim,d para ° nOl'te está sen-
.

do no rmaliziado , o que revela.
não somente que se aproxima
o fim da guerra, como por es
tar defi'l1itivamente terminada,
o perigo submarino mos mares..

do Brasil.

I
'/

II
, I

I •

'� \
\

d'AvllaDr, Newlon
V duma casa de ma

en e-se deil'O. na rua Ma
jor Costa. sem número. Tratar nel
rua Jeão Pinto. 29. Sv·l

OperClçõe. _. ViM Urinarias" Doen
ça. dos inte81:inos, réto e anUII
-- Hamorroida.. Tratamento da.

colite amehÍClna.
Fisiotarctpia _. Infra·vermelho;
Conault: Vitor Meit'8lef. 2.8.

Atende diariamente às 11.30 h.. e,

à ·ta.rde, dQII 16 �. 81'\ dÍ.i1nte
R..ià: Vidal Ramo•. 86.

ron. 't067.

DR. ANT6N10 MONIZ
DE ARAGÃO

Ulr1lrcta e 0rI0pe4la. ClbaJea e�
ao toras.. Partos • 4oe� .e MaIIor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rlament4 du 16 .. 17 horu. RESIDIIN·

cu.: .l.lm.lI.'corltl Al1'1m, II. l'oDe 111.

I,'

I
\ I 1

_'<Q(/J

I,

,) I,

i I

I \
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,
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EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pe!o Govêrno Federal

Carla Patente, n, 92
Matriz S. Paulo Fone: 2 ..4550 Caixa Postal 299g-End. Teleg, Reg. «Construtora»
Rua Líbero Badaró 103-"107 Filtars em todos os Estados e agênc!as no interior

Resultado do Sorteio realizado fim 25 de Sete�•. b.o de 1944
l Número Sorteado 2.161 - 2' Número Scrtacdo 4.064

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "8" _ .. /le" - ... "O" 42161 .- P�ano Univer�éJJ "H"

.J

(
)

\
o �STADO- Sãbado. 30 ti. Setembro de t944' 7 \

___________________.... IIII!Ia7I_� ......
r=

----,\,

NO�ciaSJ 11

Mundicl « B» Mundial Mundial

r: Premio 064161 Valor Cr$ 100,000,00
2' « 164161 <I Cr$ 25.00ú,OO
3' « 264161 <I ('r$ 20.000,00
4' « 364161 4: Cr$ 15.000,00
5' " 464161 <I Cr$ 10.000,00
us títulos com 08 4 Bases 4161« Cr% �OO,OO
Os títulos com 08 ;) Irnaes 161« c-s JO,OO
Os títulos com os 2 Iinaes 61 ({ (Cr$ 10,00

Os títulos com o final do I' premie; 1 ficam isentos de pagamento da primeira meusauduo e seguintee
Os tirulos com o final do 2' premiu 4 ficam isentos de pagamenro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer li entregs imediata dos
que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.

VISTO
Jl rino Meirelles

l' Premio
2' Premio
3, Premi(\
4' Premio
5° Premiu

42161
52161
62161
72161
82161

Vato r Cr$
'/11101' Cr s
Valor Crs
Vfdor c-s
Valor Cr$

30,000,00
30.00000
30.000,00
'10.000,00
3J.000,OC

Natural de Estridônia. na Dal'
mácia, fez seus estudos em Ro
ma. Após ter percorrido as Gáliae
foi a Constantinopla para com'

pletar os estudos; instruiu -o 8"
Gregorio Nazionzeno. Retirou S'l

ao deserto da Calcídica, na Síric.
onde levou uma vida austera, ir'estudos e orocôea, Versado e

grego, latim e hebraico, foi es •

IlhidO
por Deus para interpretar)traduzir e explicar as escrituras

daí o seu título de Douto r Máxi
mo e a veneraçã.o que lhe tribur

pre'l a Igreja, Manteve correspondênc
\

com a Santa Sé; sempre que du"
vidava de alguma coisa recorria. \
ao Papa, Tôda a sua vida foi em
pregada em escrever livros que
serviam para instruir os infiéis e

combater os heTejes, sendo �e
estes ficavam simplesmente f
minados, talo calor e a lóg

I de suas sentenças. Depois de 1

viagem a Roma po rq trat<y c(\.__
o Papa Dâmaso de us,sY�t.os q\'.

I

diziam respeito à Igrej�/(· brienta
"

O P 'êm:o maior de Cr$ .30.000,00 tornou á Palestina. F.scolheu er'
.... " 25.000,00 tão por moradia um convento er

: 20.000,00 Belem, lugar que ficava, j}unto li
\

100.I)OU,OO gruta onde nascera o Salvado:

I Morreu ai com 89 anos de ida
. em 420,

064161

Dr. Alfredo Alce -- Diretor-Gerente

!

11' Premi:', 42161 VAlor c.s 25000,00 ,1' Prvrnio 42161 Va'of Cr$ 20.000,00
2 Premio 52161 Vatcr Cr$ i4.00(),OO : 2' Premie 52161 Vai',!' Cr$ 10.000,00
;\, Premie, 62161 Va.lor c-s s.ooo.oo i i)' Premi" 62161 Valor c-s 5.0GO,OO
4' Premí« 72161 Valor c-s ').000,00 14' Premio 7'2! 61 Valor c-s 0.000,00
5" Premio 82161 Valor Cr$ 3.000,00 IS' Premio 82161 VIiJO!' Cr$ 2000,00 '"

I O ítul Os '1""I()" com os Noticias procedentes de Santos
,

S u u.ns com O� , \. ,..
, '"

Os tltulos com os 4 ílnaes 2161 Valor o-s 1.500,00 14 HnfiP8 Z16t Va!flr Cr$ 500,00 �i!J.:ma� :::real�:aóç�:,m a�����:':� I

4 tlnae s 2161 Valor Cr$ 9.000,00 Os títulos com (." \ O titutos com os I cada vez mais a importação de

O ltul
3 Iinals 161 Valor Cr$ :00,00 13 Iinaes 161 valor Cr$ 50,00 lauto.cam.inhões.s utu 08 com 08 Os títulos com 08 ! Os títulos com os

:) Iinaes 161 Valor CI$ 200,00 2 Iinaes 61 Valor Cr$ 20,00 'I' 2 Iínae s 61 Vulnr Cr$ 10,00
Os títulos C'OID 08 I Os titulos com o fimll do Os títulos com o rinal do I O� tinaeit 61' Valor Cr$ 4P 00 !!. PrpJllin 1 ficam isentos do PRgli'Il' Premiu 1 ficHm isentos do pagamen-II

r ,

' ! mento da mensalidade segutnte to da mensalida.de seguinte,
Os títulos com o final do I 0" títulos com o Iiual do I 08 titulos com o final do I

t· pre�il), 1 ficrpl ís�ntos de p�gBmento 1'2' Premio 4 ficam isentos. do paga-,2' p:ernic, 4. fic�m isentos
.

do paga-I S.da prrmeira mensalidade seguíute. . mento da mensa lída de seguínte. manto OH m ensa lidade segutnte. 'IPlano UNIVERSAL UH"

(Fisca l dn Governo)
G PROXIMO SOR.TEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE lSl;JlJ, às 15 haras, na sé�e social

Di�tt!buição dos prêmio! da Empresô (tJnstruhn.5J Unjvf:'r�!!1 nos; seu,

insuoc !l'àveij, planos de sorteios meruai I<

PLANO MUNDIAL .B. Mensalidade Cr$ 20,00 Dístrtbue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500,OflO,OO com
.. 1000 -

.. "21.115 --" .. 300,nOOOlJ "

.. 500-- 21 115 --

" 16ft.00000 "

Universal "H" .. 500,-
.. !:!1l.105 --

" U50.000,OJ
Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e sela o

dono de sua caSd, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preFerência. , Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesma) obrigaçõe 5.

garantia. Máxima pontualidade. In(ontestável

mios a

...

« fie"
" IfDIJ

lisura

}

t

«

Absoluta

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Rendicão incondicional
,

WASHINGTON - (Inter-Americana) - O govêrno dos
Estados Unidos mantém-se firme na exigência da rendição in
condicional como única condição de paz para Alemanha, e não
pre!teJllide deixar que Hitler e seus sequazes escapem ao casti
go que merecem refugiando-se em paí!ses neutros. Essa polí
tica foi recentemente reafirmada pelo secre,tário Cordell HuU,
depois de uma irradiação do comenlÍ.airista militar germânico,
tenente-general Kurt Dirttmar, admitindo que a derrota alemã
está. , ....--I.yima. É evidente, declarou o sr. Cordell Hull, que os Horário das Santas Missas
alelllaes estão sondando as possibilidades de uma paz negocia-
da, mas, acrescentÜlu, a posição alia.da 1110 que se refere à ren- para Domingo
dição incondicional é pOlI' demais conhecida para que precise Catedral: 6, 7, 8 e 10 hora•.

Novena: à. 19 horas.
ser repetida. Em Londres, o sr. Cecil Hurs, presidente da Co' Em dias da semana: Missa: àa.
missão de Investigação de Crimes de Guerra, declarou que, se 1,30 horas•.
a Alemanha solicitar armistício, as nações aliadas já dispõem Igreja de S, Francisco: 7' e 9 hna,
de uma lista substancial de "criminosos de guerra" do Eixo, Hospital de Caridade: 6 e 8 ho·

Sir Cecil adiantou que os !crimes praticados pelos nazistas são P����imo Coração de Maria (Par.
tão terríveis e numerosos, que se tor!nará necessária a criação to): 8 horas.
de um Itribunal inJternaciOlna1 para decretar o castigo adequado. Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

O C d I H 1 I N
-

U'd
- .. Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.

sr. 01' e I uI dec arou que as açoes III as nao permltl- Igreja de Sta. Teresinha: 6 horas;
rão que êsses criminosos de guerra fujam para países neutros, 8 horas: Missa Solene com aSllis.

enquanto Sir Cecil disse que as nações aliadas sem dúvida a1- tência de S. Excia. o Sr, Arcebispr
guma adotarão "medidas extremas" para impedir que os cri- Capela do Monserrat: 8 horcs.

minosos de guerra se refugiem em países neu.tros. Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.'\
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunO's)'
8,30 horas .

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas
Capela do Abrigo de Menores:
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 hor'lls.
Trindade: Chácara dOfl Padres: 8

Representante: L. ALMEIDA horas.
Rua Vidal Ramos. 1. Estreito: 7,30 e 9,30 horas,

..,..--oL-.----�------.- •• ->LP---- •• -----.-------�---- ..... São José: 7,30 e 9,30 horas.
_ ._� ... _. r�.. .v_MP. A. ......... •••• _. _a _ Ma _ ....__••.•.•._... •

,

do Reich

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

.".__._._"".....-_-_M_..........-_-........-.-_-_-.._............_-.-_-..-.........,....._.-.-_-_-.-_- -.-.-_w_,.

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Ecos e

-

e

A Capitania dos Portos àêst
Estado está publicando edital con
vidando as Cias, de Navegnção e

proprietários de embarcações que
tenham pardido âncoras ou amar

ras na enseada de Irnbí tubc., o.

proceder à retirada das mesmas

:ientro de prazo de 20 dias, a.

contar de 26 de corrente, sob pe
na de ser o referido material con
siderado abandonado.

Agência Geral Transporte de Vargas
Comunico aos snrs. comerciantes e demais interessados

que o transporte de cargas con' inua sendo feito, semanalmente,
e com regularidade. para: TUBARÃO, BRAÇO DO NORTE,
ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU·
MENAU, JQINVILE. LAJES. CURITIBANOS. CAMPOS
NOVOS e JOAÇABA.

Aceitam·se viagens diretas a CURITIBA e PORTO
�LEGRE.

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho. 2

Rnd, Telg. t'DAVILA» Telefone 1.6Z::

,

.

*
Acham' se abertas as inscrições

paro o concurso de admissâo rm

I Escola Naval, de 16 a 30 N 'em

bro do corrente ano, Os
í

n teressa-

I
dos poderão obter maiores es

clarecimentos na Secre tar io da
Capitania dos Portos, nesta Capi

I tal. ou em suas Delegacias e A·
; gências no Estado

santo do dia
Jerônimo" Doutor

da Igreja

,I

Santo de. Domingo
São Remigio. Hlspc
Remígio tornou·se célebre n.

anais da história. pelo fato de .,

batizado Clovis, rei dos fran
Nasceu, oelo ano de 437 em i
(França).- Com apenas 22 ano!
idade ficou bispo de Reims.
cansavel, trabalhava pela conver

são dos francos e dos arianos qu<
eram bem numerosos na Gália·
Nesse duro labor verificou·se, met,;
urna vez, a promessa. d .. Cristo,
que seus missionários iam ...
ajudados por milagres. Profun(
impresllão fez na mente dos frH.·
cos a rellsurreição de uma mo!;a
que Remígio alcançou por su�
orações. Traduziu grande parte dq
sagrada escritura para a língua
dos francos, Morreu com 96 anos.

depois de um episc�pado de 74 anoa,

...
.. )
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Destruindo, as fôrças blindadas,
COM O TERCEIRO EXÉRCITO NORTE-AMERICANO NA FRANÇA� 30; (U. P.) --- OS ESTADUNIDENSES DESTRUIRAM EM,
MAIOR PARTE AS FôRÇAS BLINDADAS QUE OS NAZISTAS CONCENTRARAM NA FLORESTA DE PARROY, A 10 KMS�
DE LUNEVILLE, NA DIREÇÃO DE ESTRASBURGO. COM A DESTRUIÇÃO DESSAS .-'ôRÇAS INIMIGAS, AS TROPAS NOR
TE·AMERICANAS ABRIRAM o CAMINHO PARA AMPLIAR A SUA OFENSIVA NA DIREÇÃO DA FRONTEIRA ALEMÃ, MAIS

, AO SUDESTE, FOI LIBERTADA A LOCALIDADE DE CHATEAU-SALINS�. TENDO OS NAZISTAS RECUADO PARA UM PON�
TO SITUADO A MENOS DE 40 KMS. DA FRONTEIRA DO REICH.

Dois acusados

Depredações num convento «La Pr�nsa» elogia
R 'f (vi

,

) o l' díri t t
o Brasil

eCI e,
.

VIa aerea - con- � se mglU! �om ou ra� au 0- Nova Iorque, 29 (U. P.) _

"'e. v�.nto mUl�s vezes �ecular de r:dades. yenflcou-se. entao que "La Prensa", o maior jornal
<-

Sao Francísco, da cId�de per- tôdas as Imagens eXIste�te� n� que se edita em idioma espa- ComentarrícsClf
nambucana de ��rmhaem, capela, algumas delas riquissi- nhol, comentou hoje editorial-

.. acaba de ser o _cenano de um m�, haviam SId? quebradas. e mente a presença das fôrças na "aAmara Manaus, 30 (A. N.) - Gran-
ato de profanaçao, que de:,>pe:- atiradas m�n;3: CISterna, �XIS- I brasileiras na frente de bata- " des_carregamentos de bo;rachatou em todo Estado o mais vi- tente no edítícío. Entre as ima- lha italiana A certa altura Londres, 29 (U. P.) - O de- estao chegando de diversas.
vo sentimento de repul�a. �s gens, �i�uravam as de.N. S. da Idisse o eciitorialista: "Nad� putado. tra}?alh}sta Anedrie fa- partes do interior do EstadO

...frades do ?onvento. havIam.si- I Conceíção, N. S. ?o LIyramen- mais honroso para os hispano- lou hoje na Camara dos
A

Co- num �testado eloquente de.
do removidos pala o Recife, ,to e de S. Benedito, tôdas em I americanos em geral do que muns, durante o debate sobre produçao aumentada, em con
desde alguns meses, ach3:ndo- tamanho n.at�r�, e que data- êste gesto �iril do po�o brasi- a guerra e. a�irn:ou ser ':ingê- sequência do. enca�inhamentot'se por ISSO o convento m�lS ou vam dos ,pnmordIos do conven- leiro, que assim reconhece e nua" � �nsIs�,encl3: <!os.allado�. ?e n?vos seringueiros para o',
menos abandonado

..
No dI� 2.5 to, que e do tempo dos hola�- cumpre as responsabilidades e� eX��1r a rendíção ,�ncondl- Interior do Amazonas,

do corrente, o prefeito fOI avi- deses. (is autorídades tocais dos povos livres do mundo na �Ional "da Alem�nha '. ÊSs�sado de que algo de normal conseguiram pr�nder os profa- marcha à vanguarda da civí- slogan �s Naçoes Unidas e,
ocorrera no co��ento, � nadores,. os q��IS confessaram lízação". E termina: "o Bra- n3: expressao �o orador traba-
.........----==.....==;;;;;;;;;;;=- que. hav.lam feito uma farra, si! é um exemplo vigoroso e fe- IJ:llS�a, .um estIm�lo para a re-

.,OS dl·rlal·tos no ínteríor do convento, beben- liz do espírito da interdepen- sístêncía dos nazistas, conse-

U do. aguardente, durante �a dêncía e solidariedade que une quentemente pa�� o prolonga-

sObre· Maooll·t·8 �Olt.�, .e entregando-se d��OlS estritamente as Nações Unidas mento �a. gue_rra . T�c�I1do �m« » !..?!!::;!..�!_..�!�.;..�!!.�;�:. em guerra contra os expoentes comentárío sobre. o ultimo dIS-
Rio (Pelo correio) - O Juiz

6 ".f. da lei da fôrça bruta". curso de Churchíll, _Bevan as-

Eduardo Espínola Filho, da 2a ra.1 Ica-se si�alou. que. "a oraçao do pre-
Vara de Orfãos, julgou impro- com dez cruzeiros a pessôa AI' B I_

mier fOI mais do que desneces- Vendem-se duas-
cedentes os embargos dos Ir e er 1m sária". E, isto, porque o sr. casas-

mãos Vitale no·espo'lio de Edu- que achou, na semana passada, 'u Churchill não ofereceu nenhu- na rua Major Costa n= 116.-

duas chaves numa argola, sen-ardo Sebastião das Neves, a Nova Iorque, 29 (U. P.) -.ma palavra nova de descortino Tratar na mesma, das 12 às,

propósito dos direitos autorais
do uma delas tipo Vale, n.200, São as seguintes as distâncias e orientação. 16 horas. lO v.· 1.

sôbre as composições musicais :�!.�!�!!!!...l!.�!......�!.!!!�� ,m{tdias entre 'as vanguardas
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiii"-__iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiil"Manolita" e "As cartas não Cabo Grls.Nez aliadas de Berlim; frente oci- !I!!I -

mentem jamais". Segundo dental, 477 kms. a contar dum
consta dos autos, a proprieda- Londres,29 (U. P.) - lnfor- ponto próximo de Nijmengen;
de da letra das canções é dos ma-se oficialmente que fôrças frente oriental, 507 kms.
herdeiros ainda não conheci- canadenses atacaram esta ma
dos por falta de inventário de nhã o cabo Gris-Nez, fazendo Se V. S. comprar os nossos
Eduardo das Neves, que faleceu 200 prisioneiros nas duas pri- tecidos, ficará satisfeito, por
em novembro de 1919. O ma- meiras horas de ação. Acres- que inegavelmente, mante,.
gistrado negou a aprensão da centa-se que as baterias de mos um estoque com1?leto e
música "Manolita", por. não grosso calibre ficaram sHen- original, a preços acessíveis.
serem certos os direitos invo- ciosas, supondo-se, por isso, Loja das Casem iras, rua .cons.
cados. que foram conquistadas. Mafra, 8-A. "n,�•.. .,

l-J

, Roma,29 (U. P.) - O secre

.tário do alto comissário para a

i punição dos crimes perpreta
dos por fascistas, sr. Mário
'Berlinger, apresentou ao Tri-

_ I bunal Superi?l' de Jus!-iça os

Outra penetraçao na Alemanha mornes de dOIS gene�·�lS. que
JI. I dentro em breve, serao Julga-

T
.

,) ., •• • .' dos. Os apontados são Ettore
LONDRES, ",9 (U. P.) - A Iiuha SIegfried fOI rompida del Tetto e Ricardo Pentímaeli.

em novo ponto pelas fôrças aliadas. Segundo revelou a emis- Contra êles as acusações mais
sora de París, a irrupção foi efetuada a 24 kms. ao sudeste de araves são: haver colaborado
A�chen, em território alemão, imediatamea:;te ao Iéste da rron- �m os alemães em Nápoles,
telra belgo-h�landesa .. Recorda-se a respeito, que na z?na de

I depois de 8 de setembro, e ha
Aachen os aliados estiveram empenhados há poucos dias em ver descuidado a defesa das zo
violentos combates com os nazistas. Mais ao noroeste, já em Inas militares a seu cargo.
território holandês, as fôrças germânicas, depois de seu êxito
temporário em Arnhem, foram obrigadas a recuar, atravessan- O Sr. Roosevelt
do novamente ° Reno para norte da Holanda. De acôrdo com desmente Iinformações oficiais os alemães atravessaram o rio durante a Washington, 29 (A. N.) -

noite, num ponto situado ao oeste de Nijmegen. O comunicado IFalando à imprensa, Roosevelt Ido general Clark adiantou, por outra parte, que os aliados

am-Ideclarou que são absolutamen
plíaram o corredor de 16 kms. ao l,orte de Nijmegc ,r, na dire- te infundadas as versões, se

ção de Neder Rijn. Dão a entender essas informações que os gundo as quais há certas díver
exércitos aliados estão-se preparando para limpar a margem I gências no govêrno, quanto ao

meridional do Reno inferior, afim de criar as bases necessá-; tratamento que deve ser dado
rias para atravessá-lo em larga escala. à Alemanha após a guerra.

Florianõpo�i5. 29 de Setembro de 1944

,

�
•

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
I N F L AMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

I
NUNCR EXISTIU IGURL

1

t

I

/

,

�

\
I'./

moderna

de vez em quando, com novas idéias e novos planos, a propaganda
de sua firma, para que os bons negócios continuem aparecendo,

oferece aos seus clientes
- urna propaganda sempre diferente, e

!'tua Trajàno 33 - so!::......:;:_F L O R I A N Ó P ° L I s II1 Propaganda ilustrada em jornais:

I O_E_S_E_N_H_O_S__
-

__T_E_X_T_O_S__
-

__C_L_IC_H_E_.S ___

CARTAZES e FOLHETOS

Já pensam em
LONDRES, 29 (U. P.) - O major Anthony Eden, minis,

tro do Exterior da Grã-Bretanha, falou hoje perante a Câma
ra dos Comuns. Declarou ter seguras informações de que o Es-
tado Maior alemão, reconhecendo a inevltabí lídade da derrota.,
já está cogitando de nova guerra.

nova guerra ll

Muita borracha

F.ACOS •.

AN�MICOS
TOMEM

finha Crnsitll .

"Sll.VEIRA'·

Gr.ncl. Tónico

J. COSTA M(ELLMANN
(Engenheiro Civil)
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