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Preludiando o grande assalto
MOSCOU, 1, (u. P.) ... NA ÁREA VIZINHA A VARSóVIA ESTÁ SENDO TRAVADO VIOLENTO DUELO DE',�HAI!IA. '

OS CANH?ES RU�SOS" INSTALADOS NA ZONA DO SUBúRBIO DE PRAGA, ATACAM AS POSIÇõES NAZIST�\�� ·�A "

DE VARSoVIA. AtREDlfA·SE NOS CíRCULOS MILITARES QUE O AUMENTO DA ATIVIDADE DA ARTILH.A�;·,ESPE·,/�·
CIALMENTE DE PARTE RUSSA; CONSTITUE O PRELúDIO DO GRANDE ASSALTO, QUE OS RUSSOS OESFl:CHARAO

PARA VENCER A RESISTÊNCIA NAZISTA NA CAPITAL POLONESA.
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A Holanda é o centro da batalha

o
LONDRES, 1 (U. P.) - A Holanda transformou-se tem

lJoràriame:nrt:e, no centro de gravidade da batalha na frente

ocidental. Essa declaração foi feita pelo coronel von Hammer,

comentarista da agência alemã, ao referir-se ao desenvolvi

mento da guerra. Ê interessante destacar que o coronel von

Hammer não procurou destacar O êxito alemão em Arnhem, o

qual foi e!JJdeusado por Goebbels. Tudo indica que o comenta

dor da DNB já está consideramdo a situação ele outro prisma e

prevendo, msemo'-"qi:re .os norte-amerioanos e britânicos estão

l\ovamente com nítidas possibilidades ele êxito. Parece que o

comando nazistas nem dando importâmcia pela dupla travessia

elo Dainúbio pelos russos. que não somente penetraram pelo sul

na Hungria, como, também, no nordeste da ,Jugoeslavia.
Londres, 1 (U. P.) - Com- r_......w_.w,_-.....w....,........- ..........-._..........,

batentes da íntaruaría aérea N II
'

I-:1 arte-americana repeliram to- a a 1a
dos. os ataques lamçado� pelos Roma, 1 (U. P.) - Os solda-
n az istas na zona de .�ranen- dos norte-americanos avança
burg, �o sudeste de.Níjmegen. ram mais seis kms. ao longo
T'ambérn na zona vizinha ao da estrada Florença e já estão
Reno. ao. �este de Arnhem, combatendo pela ocupação de
houve atividade de parte dos Filigare situada a apenas 25
nazistas embora os aliados te- kms. de Bolonha. A luta nos de
nham melhorado as suas posí- mais setores italianos se Iimí
ções 11.0 �ai:xo Reno. As atívl- tou a ações locais, embora de
dades 111alS untensas ocorreram certa violência. Também foram
na parte nordeste da Franca ocupados pelos americanos os

na dlreçao de Beltort, onde os montes Fredente e Palestra.

illiados. couseguiram realizar Por outro lado as forças brítâ
�ovo avanço. Tambén: na zO�la nicas continu'al'am a reforçar
no Luxemburgo os aliados efe- sua cabeça-de-ponte. sôbre o

tuaram outro ava:nço, líbertan- rio Fiumicino, apesar dos in

do. as local!d�des de �:roll1pachltensos contra-ataques lançados
e Washerbíll lg. pelos nazistas.

o M.AIS ANTIGO DUBlO DE SANTA CATABI.N..l

Pro,rletário e Diretor.(erente - ALTINO FLORE!

Flo!ia!ló� olis- Seglln:ia.fei:c'i, 2 de 'Outubro de 1944

Londres 1 CU. P.) � O ge
Deral Bar informou que fôr

c;as p8triotas polonesa.; foralll
forçadas a abandonar o distri
to de ::.\1:okotow. em Varsóvia,
após seis (lias de intensa e fu
riosa luta.

Ano XXX , I
------------------------------------ ----------

.

Cartas de poloneses deportados
Br-rn a 1 (�, I. P.j -- Temos riaru, Cotovias. (Nota do Edi-l3, Deus que já posso outra vez

l'ecellirlo cópias de certo núme- tor: e\'ide,n.tl-'mel1tp aviões alia- escrever com a minha própria
1'0 rle cartas, escritas por tra- elos) voam no C('U dia. e noite. mão. Fui tão maltratado, que

naluadoros poloneses, rlPIJO"(léI.- A outra noite. sexta-feira, es- 'não podia I110\'er nem os pés,
rlos 0111 trabalhos de escrava- (ayamos �5 no Qual't€l e só nem as mãos. Não pude ter

tura na Alemanha. As seguín- três se levantaram, não fícau- êxito nesta fuga; mas a mim

tes partes ele algumas dessas do nem o rasto dos outros vin- não me sucedeu o pior, porque
cartas mostram-nos as condi- te' e dois ... ,. outro, que também tentou tu-

çõos Clll que êsses pobres pelo- gir, não regressou com vi-

,nesps vivem: (Carta, de Ess811) " Graças ela ...
"

Pedenl-no S notídas -.-.- -.-"" ",..,.."""' ,..-.,.. - -,...-""'.-""'..-""'_!IO-"" _ _w'W••'W'W••'W_.'W_•..,'W..,..-..,'W_•..,..,"" ..

àcerca da maneira em que aquí
-

110 ex rei- Carolvivemos. Pela manhã. «até ne- Dr Artur Pereira ..

gi-o e nada mais. Para o alrnô-
•

co. quatro ou cinco batatas não e Oliveira M\'é�ico, 1 (U. P.). - Ernesto

dpscasc'ad3is e sôpa aguada. À cu G 1 d Ad lt I Urdanano, camareiro e conse-
rrmcc. era e u .08. .

noite, meia libra de pão com Doenças das crianças Iheíro pessoal de Carol, ex-rei

marmelada. Se VV. não me Laboratório de Análises

I
da Rumânia, informou que ês-

mandam um pacote, não vive- cl in icue, te partirá para o Brasil em

rei muito tempo, porque estou C�nsultóáo: rua Felipe Sch- "futuro próximo". Urdariano
rn id t , 21 [alto8 da Casa Pu- _J!' • • ..

morrendo de fome e esgota- raisol, das 10.30 ás 12 e dos anrmou que, o ex-soberano ru-

monto ... " 15 às 18 hs. I meno se fara acompanhar de
•

J (De uma fábrica de porce-
Residência: rua Vise. de Ouro madame Lupescu e "vários ser-

/. lat a S
� .

)" }T'
Preto. 64.

I vicais". F.:ecusou. porém, con-

\
13, n ... aXOnUlJ . .. -ioje F 769 I I]

v

one: manua f'
J

d
.

tí
.

f
7 não fui ao almôço, porque es-

irmar ou esmen Ir a m orma-

I'il.,". ton esgotado: não posso nem cão, procedente do Brasil, de

r: ,

siquer «aminhar, Marysia trou- p
que, dêsse país, Carol iria para

xe-me um pouco de comida. arrulhas Portugal, onde fixaria resi-

Deram-nos nabos, algumas ba- :l. ...... �
dêncía. Fontes chegadas ao

ta.tas e beterrabas. Queridos urltanlcaS antigo monarca anunciaram,

pa.is, se VV. puderem, manJ Com os britânicos, na HOlan-jnão obstar:,te, que Caro} "even-
.

dem-me um pouco de manteí- da, 30 (U. P,) Patrulhas bri_lt�lalmente �bandonara, o Bra-

,\ga., beterrabas e bwta.tas,. para tânicas chegaram a um ponto sIl, com des.tu-:o a um �als eur?
'Que assim possa ter comida situado a 12 milhas ao oéste de peu. No BrasIl, autorIZOU hOJe

:'''' ".,Jimentíeia no Domingo. Per- Nijmegen e já se encontram su�� el':-1b�ix�das no México e

, do.em-me I ])01' mais uma vez nas proximidades da confluên- Pelu VIsaI os passaportes de

lhes pedir que.. me mandemlcia do Mosa com o Waal. Carol � ::na.
dame Lupescu e seu

mna blnsa. Estou o'elanelo e
'secretano "para uma curta es-

llão se pode corLseg�ir nada O
....-- tada" no Brasil em t.rânsito pa-

por aquí. Mandem-me tam�1 S novos ra Portug�1..O,ex-re1 Carol t�m
bém U111 pente e alguns botões. FORD

estado re�ldmao numa. qum-

Não me mandem dinheiro, por- carros �� �ran�Ulla n,os sub13-rblo� r.ne�
que aquí não se pode comprar Detroit, 1 (U. P.) _ Altos l1dlOn�IS da, CIdade dOA MexlC?,
n�da. _En .�lão sei con;o. os m�us funcionários da Ford Motor as- �esd:l �ua cnegada a este paIS

pes vao fIcar no proxlmo 111- seguraram que seus estabeleci-
m .

vemo, porque não tenho sa.pa- mentos fabrís começarão a

ftb dtos e 1 e1'ei que caminhar gran- entregar novos automóveis - li ao onaram
!lps distâncias do quartel para produção do após guer'ra - 60

a fábrica. Todos os dias tenho: dias depois que o govêrno auto

qUi' andar qnasi 15 quilôme-: rize a readaptação das fábricas

t�os (' as minhas sandálias es- para produção de paz. Os pla
tao em ]Jedaços. Não podemos nos de reconversão da Ford são

('ompra1' meias. Levanto-me às facilitados pelo fato de que a

('jnco c tenho que carregar 8a� Companhia produz suas pró
('os de porcelana todo o dia. prias ferramentas e maquinas
'renho perdido peRo, que IVV, e já produz aço e vidro de fá
dec.erto Ilã.o me 1'P,('.onheee� bricas próprias.
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Esta;a"'7ég��'��p;;;;"��
RIO, 30 (A. �.) - Comunicaram de Porto Alegre que está

causando sensaçao nos meios médicos locais o fato verificado

no, I�UlIliéÍpi? gaúcho de Santo Ângelo. O fato é o seguinte: o

J�p'(hco o�ullst�l reSiden!<, naquela cidade, Alfredo Matos, pra
nco�l notável l�teJ'vençao cirúrgica, enxertando a córnea dum
cadáver n.o agncult01'_Alexandre Weber, que estava cego, e

que, depois da operaçao, recuperou a vista, imediatamente
após a i,n!ervenção cirúrgica. Tal fato vem alcançando grrund�
repercussao relembran elo-se a propósi,to idêntico trabalho rea

lizado há tempos por um médico norte-americano.

em navalTécnicos construcão
,

11:10, 1 (A. N.) - A propósito do telegrama procedente de

\yashmgton, segundo o qual foi assinado acôrdo entre o Bra
sil e os Estados Unidos para a vinda ao Brasil de oficiais nor

te-a�nerieanos para servirem junto à comissão brasileira de

m.al'luha Inercante, o ministro da. Viação, general Mendonça
Llma declarou a um vespertino local que se trata de técnicos
em construçõe.s navais, que virão orientar os trabalhos dos nos

S?S •

estaleiros, 11.0 sentido de recuperar a frota merc1ante bra:"
sllelra.
�.........

- ............._. - �.-"""."_·.-_·_-�..,.,........
-

...w...-_-....,..,.,.......,.......-�-_".-......".

Exemplo que vem do f,eará
.

FORTALEZA, 1 (A. N.) - Em virtude de demúncias bem

inn:lamenta5Ias, de que os panificadores estavam diminuindo
o p.eso 510 pao, o p,r�feito desta {'apital determinou rigorosa fis,,;
callzaçao. A propoSIto, a Secretaria da Agricultura declarou à·

impren.sa, que os infratores serão multados e, de acôrdo com

� grav,ldade da f.raude, poderão ser presos, para. responderem
1>01' Crime cometIdo contra a economia popular.

I
Yiuvas gordas com gordas pensões
.,...

H.OMA, 30 - o go�êrllo Bonomi anulou as p€nsões qHe do
E�t.ado receberam as VlUVa.S de 15 fascistas eminentes. Entre
essas viuva,s estavam a sra. Halo Balbo, que rec.ebia 100.000

lir?s ]).01' ano, e a sra. Miehele Bianchi, esposa de um dos qua
Dl'ul11V1ros da :Yfarcha sôbre Roma, que recebia 12 mil liras por
ano,

»...... -. _--,,..
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1 Redaç�o e Oficinas à

I rua .Toao Pinto n.� 13
, 1'e1. 1022 --- Cx. posta! 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Anc.t Cr'
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

I Ano

I Semestre
I Trimestre
! A" diI nuncros me Jante contrato.
i
I t)s originais, mesmo não puhlí

c:HI{J�, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
I pelos conceitos emitidos nos

I artigos assinados

GRATIS! peça este nvl'O

DOEN'AS DO GADO
E REMÉDIOS

•
ENVIE UI! CRUZEIIO fll sÊlos PARA o PORTE posm

UZlNAS CHIMiCAS BRASIlEIRAS LTlIA
,",O$UIo1f ./AaOTII;.AfI,9.1. qr.ii.'AlI!! I

o pedido foi
indeferido
Rio, :30 (A. N.) - o Sindi

cato dos Propríetáríos de Em

pre-sas de Ônibus desta capital
dírígtu-se ao ministro da GU€I'

ra, solicitando a concessão dum
número de matoristas, que de
veriam ser reservtstas convo
cados. O pedido foi baseado no

precede!nte _da Light, pois,
eomo foi noticiado, o exército
cedeu 5,00 soldados para serem

motorist3ts. O pedido foi inde
ferIdo, porque o exército não
pode abrir mão de motoristas,
na fase de mo,tomecanização
em que se encontra.

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua o. vender os seus

famosos FRIOS, em gera!. a

qualquer hora do dia.

Sebidas no.cionoi. variados,
das melhore. marcas

Conservas e doce.

Tem'ânexo pequeno
ARMAZEM

de liêc'O!l e molhados
(qâneroe de coneumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
eaquino.

. Vítor Meireles.

paraquedlsta
arles Astor

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

80,{JO
45,00
25,00

o �SfADO . Selullda-feira, 2 cae Out·ubto d. t944

11
11
,

Dr, H. 6. S.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia.
Químico. sanguíneo,
Análises de urina.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SAHTA (AIARINA
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Parm. L. aa Costa Avila

A Tosse e a Sufococão da
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos
Solre V. de acessos de asma ou bron. der-se contra 08 Iuturos atanues. Por

quite tão fortes que perde a respiração exemplo, muitas pessoas que- haviam

por momentos e que 0"0 pode dormir'? perdídn pêso, que passaram as noites
Tem que tossir tanto que lhe parece sem dormir P que se sennam sufocadas
abalar os músculos do estômago') Sen- COIl! os sucessivos ataques de asma OI!

te-se débil, incapaz de trabalhar? Tem uronquue. descobnram que Mandaco
Que evitar as correntes de ai' e certos acabavu com os acessos desde a pri
alImentos? Mesmo que esteja solrendo meíra noite e muitos, já há anos, não
POI' muito tempo deve ter confiança voltaram mais a sofrer de asma.

nesta nova receita médica chamada Sinta Alívio lmedlef
Mandaco. Tudo o que tem a fazer é

-

tornar 2 pastilhas ,;S refeições e os ata A primeira dose de Mendaco CODle-

ques desaparecerão. Mandaco começa ea a trabalhar através do sangue, aju
a CIrcular DO sangue em poucos minu- dando a natureza a acabar com os etet-..
tos, ajudando II promover uma respí- tos da asma e bronquite, Em pouco

ração fácil e livre. sono reparador e tempo, Mendaco fará com que se sinta

tranquilo, de maneira que desde a pri- anos mais jovem e mais forte. Adquira
merra noite se sentirá mais jovem e Mandaco, hoje mesmo, em qualquer
mais forte. Iarruácía: experimente-o e veja como

A
dormirá bem esta noite e como se sen-

nos sem Ataques de Asma tirá melhor amanhã. Nossa garantia é

Ml!ndaco Dão produz apenas alívio II sua maior proteção.
q�asl Imediato e respíracão livre, mas Menda �OÁ..

cu

...��"r...o_"aJuda lambem o organismo a dercn- ...-.

Agora tambem a (r S 'O�OO

ATIQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS
t� INTRANQUILIDADE, INSÓNIA

NOVO TRATAMENTO!
N-a? sofra mnís: Há agora um tratamento mo-

'

de!uo ,'para combater os ataques nervosos ou
;

_
���ep,lCos e a Ialta de ':000 MARAv.�r. - (solu- j

naçao de elementos OJlOrerápicts J'v����:�te POde�?o, provídeneíaí combi i
Inicie hoje mesmo éste tratamento verd;;t'e1�,;;estltue.a "lej,!rl.'la �_o sossêgo. I
trando nas farmácias e drozanas escreva no De en,.� ,cleCn 1 rco, �l'Iao encon- I

"', posh"rlO. ·Rlxa18.4-S.Paulo. !

Florianópolis, em 30
Emf.dÍo Cardoso Júnior

Presidente

I ��r:U'lq�,��!��!�!
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacr il , conserto

dentaduras em 2 hor as
apenas. Serviço r ápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Const.ant ino Serrat ine
Rua Duarte Schu tel, 9.

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

nédica do Centro Espírita
.JUZ, Caridade e Amor co·

-nu rrica o mudança d� seu

;onsultório para a Ruo Sue
:108 Aires, 220 - 10 andar
�io de Janeiro, onde possa �
)ferecer os seus préstimos.
t:screvQ detalhadamente
nome, idade, endereço e eri

:telope se 1 ado para Q l'es�

osta.

Pedindo a prisão dos traidores
Londres, setembro (Intera- Parlamento. As duas Càmaras

l�ado): A imprensa na Belgíca reunidas tomam as disposições
libertada reclama com insis- necessárias em vista da Rre

tên.cia a detenção imediata dos gêncía, que pode ser exercida
traidores e suspeitos. O Minis- por uma única pessoa. O Par
tro �a .Tust.iça declarou, em lamento reuniu-se e elegeu um
re�ma:o da Imprensa, que não Regente. A alimentação do
deíxaría passar nenhuma ofen país foi igualmente objeto da I
sa e que os tribunais militares atenção da imprensa. "La Na
breve co_:neçariam a funcionar. tion Belge" anuncia que 60.
A questao da Regência foi f!e- caminhões chegaram a Bruxe-I
ralmente discutida. O Rei Leo- las, vindos de Cherburgo, com I

poldo, prisioneiro na Alenta- 200 toneladas de farinha ame

nha quando os aliados desem- ricana e que grandes quantída
barcaram na Norrnândía não des de víveres foram descarré-

I
será libertad? antes que � Ale- gados na costa da Normândia.
manha capitule. A Constitui- O sub-secretário de Abasteci-

IÇão Belga prev� a .eventu�lida- men,tos info:_mou à imprensa
de de um8: Regência e estipula, que as raçoes de manteiga.
que, o ReI 'se encontra na irn- margarina, açúcar, batatas e

oosstbílídade de reinar os Mi- carne estão aumentadas. A

listras, após haverem feito imprensa publicou igualmen
.onstatar esta incapacidade, te homenagens a Winston
convocam imediatamente o Churchíll. Ameaçam fuzilar

Londres. seV'mbro (Tllüwa·
Irado l o jornal alemão
"Deutsche Zeítung in den Nie
derlanden

'

declarou que o ('0-

mandante militar nazista da
Holanda ocupada expediu uma

ordem segundo a qual serão
fuzilados todos os membros do
exército holandês, que se rem

deram à Wehrmacht em 1940 .

e que venham a ser capturados
entre as forças aliadas, em lu
ta contra as força" ocupantes
naz istas. Como se sabe, após a

rendição êsses soldados foram
Internados em campos de con

c:en tração. mas. POIl(:O depois.
postos em liberdade, pois os

nazistas não queriam arcar

com as despesas de sua alímen-

��������������������������� tação.
---------------------- ----

Serviço de transfusão de aangue. Vacinação anti'diftér;co
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises .químicas de: For irrhca, bebidas, café, mel, águas po td
vers e para usas industriais (feculariall, cervejarias).

iíii·põ·stõ"de·-rêWôdâ---
Rio, 30 (A.. N.) - O Sel'vico

de Co.ntrÔle e EsrtatísHca rla.
Divisão de Imposto de Renda
c-onC'Luiu o quadro comparati
';ro de al'recadaçâJo no período
comprpendido entre janeiro o

11?,ôst.o do a,no p.assa{]o e a'll()

I vJgente, P.elos dados esrtatÍIsti-·
:'os a llresentaclos verifica-se
{ue hom'e um aum€nto (Ilp
151.46::\.311 cruz·eiras na ane

I
caclação dêste ano, p.ois, no

Orquestra do :1110 passado, a arrecadação foi
de 228.405.233, contra .

das 20 horas 397.G08,545 neste ano. No Ef;
tado de S. Paulo, que foi ondf�

19 horas sp verificou maior arrecada··

ção, o movimento atingiu ....
à passBg�m do SO.Hi1.130 eruzeiros no a:no

passaao" contra ] 24.074.152
cruzeiros. neste a,no. O Distri-
to Federal arrecadou .

1105,554.721 cruzeiros.

26.719,001
4.812,50

Cr$ :rr.r331 ,r,:
��.-.

_-

MARAV;A:L
CLUBE 15 DE OUTUBRO

Fundado em 1921

Programa Social para Outubro
Domingo - Festa promovida peJa
Clube.
DflS 18 às 20 horas para as criaO(�as'
em diante para os as"ociados.

..,

- Sábado - Assembléia geral ordinária às
para posse da nova Diretoria.
A's 22 horas Soirée comemorativa
23' aniversário.

Dia l'

Dia 14

TESOURARIA
Movimento de Setembro

RECEITA
Saldo de agosto
Mensalidades e (.utras renda.s

DESPESA

Orquestra - dispen )[,j,) nestt: mês
Ordenados e comis:sões
Aluguel da séde
Luz e telefone
Carlos Hoepçke S/A - nota

Capita lização
O ESTADO -- anúncios
Previdência .- Inst. dos Comerciários
Livraria Progresso -- nota
S9vas & Cia. - nota --

Guarda noturna

Meysr & Cia. _- nota

1.028,50
179,70
600,00
148,80
126,10
120,00
90,00
7200
71,90
23,20
15,00
6,40

_,----

3081,40Total da despêsa 64 8� s/a receita
Saldo parCi outubro
no B"l1cO N. Comhcio 26_719,00

1 731.10
-

28.450 10

Ç_r_� 3T'53i:5õ
dE: setembro de 1944.
Euzébio Koch Filho

1" SecretáriQ
----------------�--------�----�----------------�

. lia, 30 (A. N.) -_ Infmma

S\.",[vespel'tino local que se en

'I contra nesta capital Charles
Astor, campei10 mundial de pa
raquedismo, que ma\ntém o re

� carde mundial de salto de 58

[ ,metros, org,a.nizando dois cur-

7�os de paraquedi,smo, sendo
um em Manguinhos, para alu
nos e sócios do Aéro-Clube
Brasil, e outro 'destinado às
€nfermeil'as da Cruz Vermelha

,Brasileira. Admtte-se que' os G f-f-, alunos de Chades pos'sam fi- ra I Ica-se
. � gura.r de:pois entre OiS melho- com dez cruzeiros a pessôa

� res paraqu�distais do ,mundo, que achou, na semana pass84a,
. gmça.s ao metodo que eh� COil- duas chaves numa argola, seno

J ce?�u e .mantém como segrêdo do uma delas tipo Yale, 0.200.
:u:uhtar. ,)_�__ _ ..

,a� �'Iltregai nesta R<,Qsção.

, Exames Anátoma·patológicos.
i DiagnóSltica precoce da grovidez.

I Sôro·diagnÓsticos
.

Hematologia
Coprologia.

Chegaram
Os novos e ja conhecidos

nedícamentos de grande su

esso no combate da lVIalaria.

Sesortna, em gotas - 'I'ahle
ilalaria, pastilhas. - Os mais

mérgícos remédios no comba
e da Malária sezões, impalu
lismo e tôdas as febreJ; inter
nitentes. Tratamento comple
o. Beneficia os órgãos afeta
los: Ba(jo e figado sem produ
:ir intoxicação.
Sa.naopil - O grande remé

lio dos amarelos. Combate a

opilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

lerminose no intestirno, os

quais produzem anemi,a, caque
da, perturbacões intestinais
:lalidez, inchações e gosto�
1ervel'tidos. Produz sangue no-

10 e vigoroso, dando ânimo
lal;a o trabalho e alegria na

vida_.
Prlsão- tle ,'entre - Não use

mais purgantes. Trate-se com

L'a-blelaxo, pequenas pastilhas
1ue beneficiam o estômago, in
testino e fígado.
Nas Farmácias e Drogarias

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

de pedidos, preços e condições
de vendas com desconto à vis
ta e a prazo, escrever para
Caix'a Postal, 185, Florianópo
lis.

Bastam algumas destas
gotas em cada' narinal
Acalmam a irritação, des
prendem a muçosidade,

V'CK reduzem a inflamação,

VA-iiõ:iõL
..........,...........-..-_...........J........-.a"'iI?..&... a·....,

em Caixa

Artur Pires
,. o TesQureiro

COMPRA e

VENDE

NOVOS e
USADOS

Idi"'mo.s por
tuguês. espa
nhol. francêll
inglês. etc.

'

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo.
lt"gia, Mineralogia, Engenharia cio

Ilil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinasl Mo
tores, Hidráulica, Alvenario, Agri
�ulturo, Veterinária. Contabilidade.

Dicionários. etc. etc.

•

Prefira uma part.e de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carldüq
de". e estará contribuindo para
que ê}e tome mais um ponco
de leite, tenha melhores medl�
camentos, mais confôrto nu

leito de sofrimento, etc. etc .••
(Campaha de HumanMad.,

do Hospit.a.J de CaridRde)_.
.
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L_ T_ CLUBE-Dia 7, Baile de posse da Diretoria e Coroação da Rainha e Princesas ..

--�--�-�������������

,r,;;� 1f)II_SJ!l-. P E. F' I T OI 'O santo do dia I'!J) IT�� V�
OS san�:�r:=jOS da

Produto científico paro embelezar os seios
A festa hodierna nos fala, mais

H V
uma vez, do ,amor indizivel �eHonno ivos n." J poro 08 ....íos pequeno. ou flcrcídos Deus para com os homens. . Naoarmo Vivoa n.· 2 para os seios grandes. volumosos

I f
.

à ú I contente em dar-nos .pais cuida-no ensrvo sa rc e - Fórmula de absoluta confiança. dosas, mandou aos seus anj os queI. - PlorlaRopolis ...ol'lIraaacia. 'Moder_ nos guardassem :iia e noite. No...1Úi'r d. I'é - Em Blumenau: PlUmlloia; d �

s.nit�•• Odin - B... !tajai: FlJrmaciJJ SantA
izer do grande Jerônimo, quasi 11

r......"ha. todas as páginas da Escritura nos

falam dos Anjos. E foi o pr6prio
Salvador que nos tirou os Euriuo
mentos para dúvidas, declarando
que os anjos dos pequenos estão
perante o trono da Divina Magas
tade, e que por essa razão é cri
me horrendo escandalizar os me

notes. Entretanto, não somente as

crianças têm o seu anjo da Guc r -

do, O livro sagrado nos enumera

os Anjos da Guarda de Varios ho
mens como rios afirma que as cí
dadES e os p"ises têm os seus guaro
das celestes. Falando do Anjo da
Guarda, admoesta S. Bernardo;
"Não o ofendas em nenhum lu,
<HaI'; pois êh está IIlImpre JOresen'
te". E S. Jerônimo exclama: "Grcm
de é a dignidade das almas; pois
desde o nascimento têm os ho
mens seus <Ktjos encarregadas de
velar sôbre êles".

1-.
.......··....

-:
.....

_ Superlotadas
VI�a Social I aL!�!sSÕs�t�mbI'O (Intora-...... •••••••• liado ) - Notícias ele fontes
A:\"IVER8AIUOS

Para a libertacão
Londres, 'setembro (Intera- da Holanda

Iiado j - Anumcia-se orlcíal- Londres, setembro (Inter-i
mente que foi paralizado o liaelo) _ O ministro da Ouer
movimento da navegação ale ra ela Holanda, sr. Jomkheer
mã no setor eslovaco do Danú- van Lídht de Jeucle, pelo mi
bic, onde tripulações de navios crotone da estação livre" Oran
e numerosos empregados al- ge ", advert iu :1.O povo holan
fandegários abandonaram suas dês que provavelmente resta
atividades para reunir-se U!()S muito pouco tempo para a con

�;uerrilheiros eslovacos. Re- secução da libertação final e
lembra-se que o govêrno che- assegurou q ue lhe seriam for-I
coslovaco no exil lo dirigiu-lhes necidos os instrumentos neces-!,7111 apê lo. em que os concita- sários para levar a cabo im
va à lut a aberta contra as tôr- portantes tarefas. Apelou aín
(,;as a.lemàs, uma vez que as da o ministro van Lidrth de
0pel'açõ,'s dos exércitos alia- Jeude para que o povo da Ho
.los no léste se aproximam rà- lauda se mantenha em guar
píd ameu te do solo da Checos- da e empregue cada minuto no

lováquía. sentido de lograr o estabeleci- O dia da libertacão
G mento da coordenação interna, Londres, setembro (mtera-leVeS de protesto facilitando desta forma a mis- liaclo) - O Conselho Dína-
Londres, setembro (Irrtera- A

d Lib t
-

l' t
.

são reservada às fôrças de re- marques e 1 er açao (IS rr-
liado ) - Foram levadas a sístêncía. buiu à população dinamarque-deito numerosas greves na

sa um panfleto inti.tulado "Es-
Dinamarca. em que participa- tá Próximo do Dia da Liber-
rum pr inclpalrnente as fôrças A T E N ç Ã O I tação ", em que fornece ínstru-
organizadas ela resistência nos Vendem se para Dentista dois ções ao povo sôbre a maneira
setores trabalhtstas, em pro- aparelhos completamente noves de 111e 11110r ajudar as fôrças3 v' - 1 testo contra a execução de re- sendo um Vulcanizador e um aliadas, quando pisarem o so-

O mais completo estoque de fens, secretame1nte, em Cope- Girador. completo. Também se lo da Dinamarca. T,odos o-s jor
brins de linho e algodão po-

nhaglle e em outras cidades do aluga uma sala para escritório, nais sllbtel'râneos dinamarque
dem ser encontrados, a preços

país. Essas greves foram con-
na rua Vítor Meireles, 18 (so- ses repmduziram o panfleto,

convidativos, na Loja das Ca-
citadas pe10 Conselho Dina- brado). Aluguel 60 cruzeiros illstando para que o povo siga

semiras, instalada na rua Cons. m�l�qU� _ d� .�ibertatção, cujo measais. Tratar com João Ma- fiolmente as instruções para
Mafra, 8-A. . <���e o �l 1'ap;( .al;len.� respo�l- thias Gustenhofen. no mesmo abreviar os dias que restam à

Cl o. �e.os l�� .rIO as aAl'aves o
I uederêço 10 v, a 'to 2 i dominação nazista.

tcrnt 01'1 o u n,omal'qnes pelos

Londres, setembrü (Iutera
lJaclo) - Informações da No
ruega dizem que um membro
da Gestapo, célebre pelos cri
llles praticados contra os pa-Itriotas ILOl'Uegne.ses, perdeu u

I vida no :naufrágio do navio
"\VC'Htphal·'. Certo número de

II ;��I���et�e���'ai��� �r��rcf�'iSi�; rqj$ i'Jjt11{·)� i %,11 iiIcitado navio, vi'ujando com

r��s;;�o��;a ����:�:�s�e::��� CORRETORE�
naufrágiQ, os n.oruegueses, que PRECISA-SE DE DIVERSOS_ BOAS COMISSÕES.
usaram um escaler, foram obri- EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
gados pelo carrasco da Gesta- R F l- c: h "clt 391)0, Heillze, e por um sub-ofí-

ua e Ipe. c mI n.

Vendem-,"", urgente, dois lccomóveis em estado de daI alemão, a abandonar o FARMACIA I SPERANÇAnovo, l'-"l'ca "Badenia" e "Lanz", de 30 e 15 barc.o. Os. alemães então se 111,e- '

H. Pt',; uma charretta e diversas máquinas tel'am a bordo do barco, mas, o do Farmacêutico NILO LA VS
e a d t Hoje • llD.UUI.hA Itel'A a I" preterida

para l'nd.flstria. mesmo se per eu no .1l1omen, o I� Dro�.. ••.,Ioaa.ta I eetran.cfl1ru - HomeopaUaa - Perhuaartu
Informações nesta gerência. em que êle.s te.ntavam rumar! Articoa de borracha.

• para a costa. lIIar••_ a ..ar.. oblM!M'lncla ao reeeltwUt. _Hl_
�. _ .. - -:18 p�-���_������liiiiIiiiiIIIiilliliiiillilliiliiiiiãiiiiliiiiiiiiliiiiiiãíiiiiliiiíliiiííiiiiiiiiiiiiii���������

,; )ortt.:a..
MIO JittI

Hoje transcorre o natalício da
exma. viuva d. Adelaide Fiores Ken
der, veneranda figura da alta so

ciedade catarinense e que, pelas
suas excelsas virtudes, tendo pedi.
do exercer a maior projeção em

nono ruaio , ccztcerrtrou-ae cristã.
mente no sagrado círculo da lua

família, onde é amada com pro
fundo carinho. dalí espalhando,
entãll. gestos de altruísmo e cari
dade, que lhe hão de santificar a

memória em todos 05 corações o

gradecidos Genitora de um grupo
de catarinenses que souberam ele
var a sua terra pela honestidade,
pelo trabalho e pelo patriotismo,
tem ela. também, no s amigos de
cada um deles, um odrrrírudor
sincero e respeitollo.

O s r , Eugênio Luiz Beirão, do
cométcio local, faz anos hoje.

Hoje decorre�aniversário da I·
exrno . sra. Sofia Egger Riggenbach., IFesteja hoje seu natalício a

..rita. Elsa Carvalho, filha do sr.
• :)uiz Carvalho.

':1.... _

.� FIllAm anos 'bojeI
sra. Alice Momm Grumíchê e

"r Morin Silvoira;
ar., dr. José Rosário de Araujo

e Eulógio Couto;
meninas Sônia-Mara de Araujo

e Zená Sousa;
menino José-Mauro Ortiga.

Cnsamentos r
,

Hoje , às 15 horas, na Rua Ir'

mi,o Joaquim. n 36, residência dos
paifil da noiva, ;realiza-se o enlace

mot!moníal
do sr-. José Caldeira

de ldrade com a srita. Maria de
J.ur ell Wagner. Serão padrinhos.
no civíl. por parte do noivo o sr

Almiro Caldeira de Andrade e a

srita. Ezilda Caldeira de Sena. e

no religioso. o ar, Dalmiro Caldei
ra de . Andrada e sra. Eglontina
Luz Caldeira de Andrade; por par
te da noiva. no civíl, o sr. Silvino
Rusai e sra. Alceste Russi, e no

religioso. o sr. Ernâni BOl'n da
Silva e 111'0. Helena Caldeira de
Andrade e Silva. No ato religioso
oficiará o revmo. Pastor Aretino
d. Matos.

Falecimentos:
No dia 28 de setembro pp., fa,

liceu o jovem Alfredo, de 19 onó6

de idade, filho do sr. Eurípedes
Schmidt. e aluno do Instituto de
Educação.

autorrza-la , <j�clRram que ()"

campos ele concent ração e as

prisões na Dinamarca estão
:.mpE'l'iotaclas de parrlot as, que
ousaram mauítestar resistên
ela às autoridades nazistas de
ocupação. Recentemente os
a lel1lã�s

.

transferiram ('er�a de
mil dinamarqueses para cam

pos de concentração no Reich,
!)('rto da fronteira com a Di
namarca. Essa transferência
'Se efetuou com grandes pre
cauções alemãs, o que de CO}'
to foi um tributo prestado às
ol'ganizaçõps subterrâneas di
llamarquesas, que, ele outro
modo, teriam tentado impedi
la.

Guerr ilhe.ros
eslovacos

Rui Maia e Amélia
Areão Maia

participam a seus parentes

e amigos o nas rirr« nto de

seu primogênito IRAN.

Fpolis .. 25-8-1944

Godwin F. T. c! üel e
Clélia Mayworme Schaden
participam o seus parentes e

amigos o nascimento de sua

primogênito
VERA-TERESINHA
São José, 25-9·44

nazistas.

ALVARO RAMOS oesaparece um
carrascoCIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

I Dr. Laudelino Solou GaUotti

I ADVOGADO

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

I LC)OOMÓVl1JIS I

f "r 1 t
'

7
H .z

TI

Te t
nr

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

13m_li-m iiâtJ
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

--- I
o PRECEITO DO
O. exame de IIClngue pode ser ne

gativo, mesmo quando o indiví
duo é sifilítico. Mas. Ifuondo i8llo
acontece, sempre o médico está
habilitado a acon.elhar o que o

pacienté deve fazer. SNES.

Não! VOCÊ NÃO É UM FRACASSADO
de há muito você procura ..•
". descobrir um rémedio para êsse mal que o depi.'lme
moral e fisicamente perante a sociedade, CA'l'UASIi:
COlV!POSTA é o remétlio, preparado com um grande
vegetal de nossa nora cujas pl'Opriedades estimulantes
e vitalizada!'u. em combinação com o "Iculóiúe da
"loirulJehôa" e hOl'mônios cerebral e testicular, agem rà
pid.unente no combate à debilidade neul'o-musculul' e
viJ:iJ, astenia (l'J'áqueza nervosa), desânimo ... Não en
contrando na sua !aJ'mácia, peça ao d6pOl;i tário, Cólixa
�ostaJ, 1874 - São Paulo,

F�bricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casem iras , riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOI:·ins e aviamentos
para alfai".ltes, que recebe diretamente das

atenção dos Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

MAT:RIZ�""em Florianbpolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
lo isto

mS boni fábricas. A Casa "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama a

compras.

DIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Asas da liberdade
Estocolmo, setembro (Illté

raliado) - Círculos dina.mar

queses desta, capital estabele
cem relação entre as operações
militares aliadas na Holanda e

os recentes bombarde íos efe
tuados por formações de bom
bardeiros das Nações Uoídas
contra instalações vitais na

Dinamarca, dando a entender
qne se porle esperar um de

sernbarque aliado em terrrtó
rio dinamarquês, l'ltimamen
te, grandes aparelhos de bom
bardeio da Oitava Fôrça Aé
rea, dos Estados Un idos, rea

lizaram Intensas operaçõoe

I
contra objetivos militares n a

Di namarca, no que foram St�

guidos por esquadrilhas ele

I
"lVfosqu itos "; também ele bom
bardeio, tripulados por pilotos
canadenses, Essas formações
foram saudadas pelo povo di
namarquss corno as"Asas da
Liberdade" .

brutalidades japonesas
ottawa (SNC): - O primei- todo o possível para anular os

10 ministro canadense, sr. Ma- insucessos do govêrno nipônico,
ckenzie King, declarou recen-, enviando aos canadenses os su

temente na Câmara dos Co-: primentos necessários; mas os

rnuns que "a prova da bruta- japoneses pouco fazem para
lidade e do sadismo organiza- auxiliar e fazem muito para
do dos japoneses é tão horrivel obstruir as remessas de corres

e oprimente que chega a ser pondêncía destinada aos pri
-luasi inacreditável". O govêrno sioneiros ou dirigida por estes
canadense tem-se preocupado às suas famílias. As poucas
gravemente com as informa- cartas entregues levaram lon
ções sôbre as condições reínan- gos meses para chegar aro

tes entre os prisioneiros de mãos dos destinatários. Recer
guerra em mãos dos japoneses, temente. os japoneses estabe
Estão sendo envidados todos leceram um limite de vinte e

os esforços no sentido de obter

ICinco palavras para as cartas
informações, e explorados to- escritas aos prisioneiros ou

dos os métodos possíveis para remetidas por êles, Notícias sô
a melhoria de tais condições. bre mortes de prisioneiros fo
Em colaboração com os demais ram enviadas sómente depois
governos da Comunidade Bri- de longa demora. As informa
tânica, repetidos protestos of'í- ções sôbre a transferênci L de
ciais foram apresentados por prisioneiros de guerra, de Hong
intermédio do órgão encarre- Kong para o Japão, são a;J!lh
soado da defesa dos ínterêsses -i incompletas. Tudo isso apre
Ia Comunidade no Japão, Os (senta contraste marcante com

japoneses "ignoram" êsses pra-lo tratamento dispensado no
.estos ou deram respostas hi-'Canadá aos nacionais [apene
oócritas ou cínicas. De contor- ses, "Embora não tivesse assi
midade com os últimos infor- nado a Convenção relativa ac

mes, cerca de mil prisioneiros Tratamento dosPrisioneiros de
de guerra canadenses foram Guerra, sôbre a qual se chrrrou
transferidos de Hong-Kong pa- a acôrdo em Genebra em 27 de
ra o Japão, 500 a 600 perma- Julho de 1929, nem as Corrren
neceram naquela cidade. Ao ções anteriores, acrescentou o

que parece, os prisioneiros em sr. Mackenzie King, o governo
Hong Kong sofriam menos de japonês, no começo das hosti
máus tratos e abusos do que de d a d e s, comprometeu-se rt

negligências, Sofriam, sobre- guiar-se pelas suas disposições,
tudo, do malôgro do govêrno Quer o govêrno de 'I'óquio seja
nipônico em fornecer roupas, incapaz ou não deseje induzir
alimentos e cuidados médicos as autoridades militares fóra
adequados, Até o presente, ain- do Japão a agir como SP"'€S IlU
da não se receberam informa.. manos, o fato é que a 1'8SpOn
ções sôbre os campos no Ja- sabilidade dêsse tratamento

-- ---- pão, para os quais foram trans- deshumano dispensado 80-3 pri-

S"""'E
......

G-···U
....

--H
.......

O·_
...

S·--"'_ TiiÊLO-�g�i,Ct::�;(]����N"Ci'f feridos os prisioneiros calla-,sionelros de guerra nã» deixa
denses que estavam em Hong- Ide recaír sôbre ,�s autorrda �es

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL� Kong, O govêrno e a Cruz Ver-Ide Tóquio, A ofensa não será
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" melha do Canadá vêm fazendo esquecida",Representante: L. ALMEIDA

Rua VIdal Ramoa. 1t

.;II

fe

BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, RI NS E BEXIGA

Fiquei logo bom,..

��:-Um tratamento poderoso das moléstias das vias uriná-

c41
;;_, J ,

rias (ambos os sexos) e das doencas dos Rins e Bexiga, '\ �._é realizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de �
,

-,

sais extremamente solúveis age diretamente na uretra. t: .'.
Não olende o estômago, uuxilia a extíncôo dos corri-

W"mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evitan-
do todas as consequências, como dores nas pernas, toro

,

nozelos inchados, perda do vigor, reumatismo, pontadas,
tonteiras, olhos empcpucodos, incontinência na m'na, acidês, ardência, per
turbações na bexiga, Não encontrando nas Farmácias e Drogarias. escreva
ao Depositário, Caixa Postal1874 - São Paulo, MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÂGEAS AO DIA

�.-,..""""-".-...- .._-.-.._-.-......-.-_._-.---....,,,-,,----..-..-_---..-._-.._---.........--_-_.•._.....

Capl tal �:��oi8��,:��:I�;:F��,""',o !
ICifras elo bn ln uço df' 1 !j'l:;:

DE PESSOAS TÊM

Responsahílídad as,

Rece ita
Cl'S

CrS
CI'S
o-s

... cq:;

,).H78.-Ul1.Tj;}.9;
84.Glü.211i,8.)

12f1.820.00(5.!h
íW.G29,S9S.Do

7(;.7:,(; ..� 01.300.2.0

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

SANGUE

__.• :.04:, .•_.� •. _ ......... • ..............

,

Ativo.
Sin istros pagos n.cs

ú lt imos 10 anos .

Resporisab iltdades "

DIHETORES: - Dr. Pamrtlo O'Ultra Freire o. Cunlho, Dr. F'1'snc1.8c>0

<1� SA e AnIsio Massorra.

Agllncias e sub-agênclaa em t.oáo o terr'nõrio nacíonat - sucursst IH,

� Uruguál. Reguladores de aTa.r1a8 nas pl'lnclpv� cidades da A.mértca, Euro!»:
e Atrlca.

AGENTE EM FIJORJANóPOLIS
� C ,\ .M P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmldt. D. 3.

� Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.0RS - End. Telegr. "ALIANÇA"
,. SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, TTAJA!, BLUME·

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
� .......�........ "---..-..---_- ....._.".....- ...-.....- ......-••�....,--..-&..............-.......".�

DO

A ilFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
o Fígado, O Baço O coração

Purmões ti Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira.
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo a« organismo. Agradáve l corno lieôr.
O ELIXIR 914 está tlprllvado pt'lo D, N, S. P.
como auxiliar no tr atnrn ento <la Sífilis e Reu-
matismo da m"'''I1H\ origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�»,dada a sua

base. é ótimo auxiliar do Ira
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Oro Benedito Talosa.

o E",tômag-o, NI

rlih�(,.·a, Dôr't>1<
Queda do Ca-

Atesto Que apliquei muitas
vazes o ELIX!R «9t�» obtendo
sCIDPre os melhores resultados
no tr{tamente da Sífilis,

Quer vestir-se com

contôrto
e íe g áncia ?

IMPORTADORA "AVA-RÁDIOS»
g, Paulo - Largo Sta. Cecília, 34

Caixa Postal 4063
6, 7 e 8 válvulas, tôdas as ondas,
preços da fábrica, Peça catálogo.

Agência Geral· Transporte de Vargas
Comunico aos snr s. c -mer ciantes e demais interessado'

que o transporte de cargas coninua sendo feito, semanalmente,
e com regularidade. para: TUBARÃO, BRAÇO DO NORTE
ORLEANS, URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, jOINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS
NOVOS e jOAÇABA.

Aceitam-se viagens di (ta l a CURITIBA e PORTO
ALEGRE,

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
RU3 Alvaro de Carvalho, 2

Rnd. Telg cDAVILA" 'I'elefone L6f-:

(a) Dr, Rafael Barlolelli

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

As

F'ARMACIA ESPERANÇA
A. SUA FARMACIA

I.a Couelheiro Mlfra, 4 e 5 - FONE 1.642
E.uer. I domicilie

e

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

e escolha o leu figurino,
Rua Nunes Machado. 11· A

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de móveis e tapeçarfas
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuiLamente para o interior.

s. SECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAC.5.0

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SAO PAULO
1-----

.........................

\'ende-se confor t a ve l
ca SEI. na

Avenida Mauro Ramos, 249.
assim como outra, menor, a o

lado, n. 251. Tratar com Al d-:
de Almeida, no Banco Naciona
do Comércio. 10 v, 2

"!f-

----------------------------------------------------------
I GUARDA-LIVROS E CONTADORES

(OMERCIANTES E INDUSTRIAIS
Fcçern seu pedido hoje mesmo pelo Reembôlso Postal. do livro

TÉCNICA PRÁTICA CONTÁBIL
PREÇO CR$ 35,00

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

lançamentos da escrituração de seus livros,

DISTRIBUIDORES:
_

BRASILEIRA DE DIFUSAO CULTURAL

Casas e Terrenos
Vendo diversos cosas e

terrenos, nesta capital e

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

V. - 7

ORGANIZAÇÃO
Rua Dom José de Barros, n , 337 -- 6' andar _. sala 611.

Caixa Postal 2260 -- SÂO PAULO

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

A.s anedotas e plads8 aparen
temente Ingênuas são grandef
armas de desagregação mane·

Jadas pela "Qulnta-eolooa"

Casas e Terrenos f

Encarrego-me do vendu. ,.

Comissão módica.
A, L. Alves - Deodoro 35.

V. - 7

Vende-se u�hoa�:�!-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V.-27

Vendem-se c���::
na rua Major Costa n" 116,
Tratar na mesma, das 12 às
16 horas, lO v. - 1

MACHADO & CIr-
Agências e Representações em Gero)

Ma triz: Florian6polis
Rua João Pinto, n . 5
Caixa Postal. 31
Filiál; Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, ./n (Edil.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUSo
Agente. nos principais municipio.

do Estado
__J' -_- -_ ..........-�......._-....."."",..

Vende e um,o casa de ma
-s deira. na rua Ma-

jor Costa, sem número, Tratar na
rUQ Jcão Pinto. a9. \ 5v-1

O mais variadr le�sortimento
de casemiras é 1st cillltl'ado na

Loja das Casnaria�,s - R'ua
Cons, Mafra. B·' E:e::�

Igri
---

tida,

I\
I

------_\_\--------------�----�--��------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
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A

CASA MISCEL �NEA
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

·A O L A D O DA CA SA I'OSCA LIMA")
0

0

o onalg6,i<0 de ação ultra-rápida, cujo fór.mulo - perfeita e única

_, super.reforçada pela ÁCIDO BUTANOICO.O-OXI8ENZÓ.iCO,
o mágico ingrediente contra dores, gripes e resfr�dost

Créà.J.� O Mútuo Predial
( � .\

Proprietários - J. Moreira & Cia.

,

ti

\
.

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

, [?{ PRtMIO MJlIOR CR s 6.250,00
i

..
f

f-oMuitas bonificações e médico gra\is
o

, Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

APRENDI POR CORRESPONDÊNCIA
Inscrevendo-se HOJE MESMO como aluno dos

CURSOS PREPARATORIOS
HD R. ti E T U L I O V A R G A S"

* Auxiliar de Comércio, Perito e Bacharel em Contabilidade Com�r
cíu l, Industrial, Agrícola, Pastoril, pública, das Cosas com sUb���a::�Empréstimos e Obrigações, Sociedades por �uo.tas _

de responso .) o

limitnda, Sociedades Anônimas e outras especlohzaço&s.
'" Cursos com duração de tempo variando entre 3 e 24 n:eselJ .

* Mensalidades módicas, o partir de Cr$ 15,00 rn en.s aaa,

SOLICITEM PROSPETO COMPLETO E ELUCIDATIVO.
MED1ANTE A REMESSA DE c-s 2.00 EM SELOS DO CORREIO

A única escola que ministro os estudos nos moldes das grandes escoo

las dos E. U. da Américo do Norte e da República Argenti�o.

CAIXA POSTAL N.o 83. A -- SÃO PAULO

. O�sublime sacrifício da
mulher inglesa

Londres, setembro - (Por o ter a seu lado nenhum médico.
Patrice Straus, para Interalta- Essas mulheres sabem exata
do) _o Quando uma bomba mente quantos leitos existem
w�orn��ru�mcio���Rem�ehospk�s��oo�������������������=����-�������������������
rão, abalando tocos vizinhos, tram, e cabe-lhes resolver para
derrubando muros e lançando onde serão levados seus feri
os corpos humanos como se dos. Nos casos de maior urgên
fossem pequenos pedaços de cia, vão para os hospitais mais

papel, os corpos de socorro e próximos. Muitas vezes voltam
ambulâncias apareceram no do hospital ao local, onde pe
local do sim.lst.ro com tal rapí- latões de salvamento cavam os

dez, que, corno disse uma das escombros para retirar pessoas
vítimas, -, podia-se pensar que soterradas. De regresso ao hos
caíram junto com a bomba". pital são às vezes enviadas pa-

1\ o.

Enquanto os que ficaram ra outros p�ntos visados pelas
com vida se levantavam e sa.-, bombas naztstas.

eUdiam�pó
de suas roupas, as' Um padre teve ocasião dt)

moulher�." das ambulâncias _! chegar aos lugares bombardea-
, duas em da veículo - já e.s·o; dos junto com as ambulâncias t!l1!III1II .s' t 1IIIII1I!

tay&.m abl'i],6do caminho sôbre '

e o� primeiros auxílios. Disse:
a Imassa de pedras, vidros e I .. Nao há palavras com que se

{(ef;tr�c
s de madeira, para I possa fazer conceito precioso

chega' -m ajuda ao-s rerídos. II dessas nl!Ul!lere.�. São sublimes
Entr escombros, prestavam. no seu esforço.
os pri ieiros auxílios às víti-l Antes da guerra, a maioria

mas, cujos gemidos eram às dessas mulheres não havia co

vezes m=nos dolorosos que o "nhecído outros ferimentos além

•
-a.r co dos parentes e amigos. I de leves excorfaçôos. Hoje, são

N..... proximidades se ouvia grt- veteranas de tôda classe íma
tal' 1l011leS �e crianças que não gínável de "raids "

e horrores
haviain síuo localizadas. físicos o São tôdas, com raras

Com a chegada da noite. o exceções, chôferes de primeira
\ obscurecimento juntou uma categoria. Algumas das ambu
nota macabra à cena, enquan- lânclas são ônibus enormes

to as mulheres; trazendo Ian- convertidos para êsse uso. Pa
ternas elétricas, procuravam ra guiar um dêsses monstros
os feridos, ttravam-nos dos es- através das ruas arrasadas e

o

comp-- e decidiam entre si eutulhadas, na escuridão, se

qua casos mais graves e requer mais habilidade que a

qus, x.díam esperar o segun- comumente necessaria para
do turno. ser chofer. E, além de saber

Ê&, �� o úníco teatro da guiar, essas mulheres devem

guerra -m que as mulheres são ter prática da mudança de uma

as prtureíras a chegar para am- roda em tempo record, onde
parar às vítimas, e onde têml quer que estejam, e sem ajuda
de fpzê-Io quase sempre sem' alguma.

Londres, setembro (Intera-
Iíado ) _- Num comentário so- ue. D.N_"'- N. 17 oa t.,. .....,.q ...n.

hre as greves que se têm pro- _

�l������ ({�:s. J�i�,���a;���ni���'� I PO,70 AMIGO'desta capital, salienta que na

Dinamarca sobreviveram àl •
ocupação germânica as velhas

�f:�l��-� ��lr:���:d�le l���eOCl�; 6 000 pares de me-Ias�i:��:�����a�e c��;�o ofO�n��;��:��o: -

outros países da Europa, às
organizações vitais do povo
continuaram exlstímdo, a des
peito de medidas draconianas
adotadas pelo invasor. Os sin
dicatos trabalhistas, as federa
ções ele empregados e institui
ções municipais em todo o pe
queno país não se deixaram
pulverizar pejas ameaças (10

"povo de senhores", prosse
guindo. apesar de tudo, uma

resistência em massa, com OH

Instrumentos à sua disposição.

Móveis
(omprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORa I

lo maior organização no

gênero nesta cQpital]

Rua João Pinto. 4,

Fone 775.

Condecorados por atos de bravura
Ottava (SNC): - A oitava to e na espádua. Os ínstru

"Conspicuous Gallantry Me- mentos de navegação de Meek
dal" concedida a um membro perderam-se e o navegador,
da Real Fôrça Aérea Canaden- ,embora prejudicado pelos feri
se foi atribuida ao navego'ador I'mentas, conseguiu, mesmo ag

R. J. Meek, de Vancouver, que sim, levar o bombardeiro até a

serve numa esquadrilha da .sua base na Grã-Bretanha. De
RAF no ultramar. Meek ga- vida ao grande dano sofrido pe
nhou a sua condecoração de- lo aparelho, o piloto teve de efe
pois de um perigoso vôo sôbre tuar uma aterrissagem vío
Berlim, durante o qual fôra lenta. A "Conspícuous Gallan
morto o rádio-operador. en- try Medal" 'é, na ordem de ím
quanto êle, o artilheiro de cen- portâncía, a terceira rec -m
tro e o de ré haviam sido feri- pensa que pode ser concedida a

dos por projéteis disparados membros da fôrça aérea que
por um caça noturno atacante. não sejam oficiais e pode ser

O piloto e o artilheiro do cen- comparada à D. S. O., atribui
tro, ambos da RAF, foram dís- da sómente a oficiais.
tinguidos com a D. F. C. pela
parte que tornaram na ação.
IEmbora persistentemente ata-
cados por um caça noturno, o

piloto conseguiu despejar as

suas bombas sôbre a capital
nazista. Ao regressarem, o ca

ca alemão tornou a atacar,
desta vez ferindo Meek no pei-

I
Dr. Alcides Oliveira

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às ]8 e

das 19 às 22 horas.

PI

Cirurgião-Dentista

<; gripp<;: �"stue frequentemente os

• 1sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

tnii
A resistência
na Dinamarca

(apenas com pequenos defeitos) por
Preços Excepcionais

no

08RftTlLHO «GUARDeY»
TRAJANO, tO

I
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ATEN AO I
Aguardem as novas instalações d�

. A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmidl, 54.r
.

" (antigo varejo da Casa Santa Rosa) �:
- .. - _""- .. - === - . '�I,

Japoneses mortos como formigas
LONDRES, I (U. P.) ••• AS GUARNIÇõES NIrÔNICAS DE GUAM E TINIAM FORAM LIQUIDADAS ATÉ o úLTIMO HO·
MEM. FOI O QUE INFORMOU OFICIAlMENTE A EMISSORA DE TóQUIO, nESTACANDO QUE AS FÔR(�AS NIPôNICAS
REFERIDAS COMBATERAM ATÉ o FIM, QUE OCORREU EXATAMENTE NA QUARTA.FEIRA. COMANDAVA A ItHA UE
GUAM o TENENTE·GENERAL TAKASHINA E À FRENTE DA GUARNIÇÃO DE TINJAM ENCONTRAVA·SE o TENENTE.
GKNERAL YAMATA. OS INFORMANTES DE TóQUIO NÃO REVELARAM o TOTAL DAS BAIXAS JAPONESAS EM CUAM E.

TINIAM, ACREDITANDO-SE, ENTRETANTO, QUE SE ELEVEM A MAIS DE 20 MIL MORTOS.
.....,.

. .

PIIIIILIII
11111[111

OLTIMA HORA o ESTADO Esportivo
Perante grande assistência, que

Cairo, 2 [U.P.]-Os patriotali gre. ocupava qucisi todos os ,'e:>endên-

qos entraram em Lepcmto.
cios do Estádio Adolfo Konder,
baterom'se ontem, em disputa do
campeonato brasileiro. os seleçõesParis, 2 U,P. - Os canadenses representativas de Goiaz e Senta

ocuparam ontem Calais. Atê hoje Catarina.
já se_ contaram 7,100 prisioneiros Embora lutando com denodo e
olemnas.

I
elevado padrão de disciplina o

"onze" goiano perdeu, para a' se.
Se V. S. comprar os nossos leção catarinense, pelo elevado

tecidos ficará satisfeito por-
«score» da 5 0._ O.

..' 'O embate nao apresentou Joga-
que Inegavelmente, mante- das verdadeiramente sensaciono.,o.
mos um estoque completo e Porem, de modo geral, agrodMu.
original, a preços acessíveis. o qucrdro ba:riga-verde revelotl te,
Loja das Casemiras, rua Cons. t.odovío. muí to

..

mais harmôni-ço
M f 8 A

. do que o dos Vlsltantes, dorn inon ,

ara, -
. do o por completo.

O sr , Artur Janeiro, arbitt'olt
�onsciancios.amen te � partida, nê l T,he t'('ndo Sido preciso valer se c' ,

sua ci'utorido.de para corblr (lua,
.

quer abuso gro.ve no decorrer da(
pe!ilja.
A renda foi de 16.200 crueeiros.

R. s.

Vejam só que
estatistica ! ...
Rio, 30 (A. N.) - As esta- . Outros jogos

tístícas semanais da Saúde PÚ- No Rio -- Bangú 3 e Co.n to do

Washington 1 (U P) A bli b
Rio 2; Flamengo 2 e Bom Sucesso

, ,\ . .
-

Ica que aca am de ser dívul-
C· o; Botafcgo 6 e Madureira I; Amá·
asa Branca, anunciou a re- gadas revelam que, no Rio, na rica 3 e Vasco 2;

núncia do sr. Donald Nelson do última semanas, morreram ".

cargo de presidente da Junta 106 pessoas vítimas tubérculo
de produção Bél,ica. O sr. Nel- se, 24 de gripe, 11 de saram-

O c8nbone.·o dA teacMadaarcuasilha son perm.anecera, entretanto, po, 4 de coqueluche, três de

�m ,�aShI:�lgton, AnUI? 'posto de difteria, 1 de paludismo, 5 de

durou 4 anos. t. San Francisco da Califórnia, _maxIma ímportãncía . O pre- disenteria, sendo de notar que
1 (D. P.) -- A emissora de Tó- sidente Roosevelt nomeou, pa- não houve nenhum caso fatal

Londres, 1 (D. P.) - Oficial- quío informou que Supe�'-For- ra substituí-lo, o sr. J. A. Crug, de febre amarela tifo ou bu
mente foi divulgado que foram talezas Voadoras atacaram, que será o presidente perrna- bônica Nasceram' 168 criançasfeitos .1.300 prisioneiros no �a- ante-ontem à tarde, a ilha de nente desse ôrgão O sr Crug vivas � 66 mortas e morreram
b.o Çl'n�-Nez. C�sso:u toda a re- Marcus, ao suleste de Tóquio. estava desempenhando ínterí- 110 até um ano de idade.
sístência alema ali, onde es!a- Acrescentou que os atacantes .namente êsse alto cargo. Refe- __

vam as grandes peças al�mae,s I
foram repelidos com perdas. rindo-se à renúncia do sr. Nel- A partir de 139 cruzeiros,

que bombardeavam Dover des- Não há, entretanto, qualquer Ison, o presidente Roosvelt de- vendemos cortes de casemíras
de 12 de agosto de 1940.

. confirmação de fontes aliadas. clarou que precisa dele para em a nossa Loja, na rua Cons.
Dover, 1 (U ..P.)

- O alcaí- A ilha de Marcus encontra-se a ,'encargos
de problemas de Mafra, 8-A.

de local anunciou, ontem, por I LIDO milhas a suléste do terrí- guerra e post-guerra de "gran- ._. --_. -

mei? de alto-fa�antes, que. os tório metropolitano do Japão e de complexidade". Em Rigahabitantes da cidade podíam Ia 727 a nordéste de Saipan. B" d erra
Nova Iorque, 1 (U. P.) - Aabandonar as

A escu!�s c�ver-ITrata-se de uma ilha triangu- ouns e gu rádio emissora norte-america-
nas em que tem VIVIdo ha 4 lar de 8 kms. de circunferência

I res Rio, 1 (A. N.) - O diretor da na da Europa anunciou que�nos e. r.egressar __a se,!-s. a . acreditando-se que está podere- Caixa de Amortizacão inter- unidades de cavalaria russaRecebi informação oficial -

samente fortificada. Esta notí- >

f ít d mou que já providenciou gran- penetraram na zona da cidadeanunciou o pr� ei o - e que cia permite supor que, se For- de remessa de bônus de guerra, de Riga, capital da Letônia.todos os canhoes de longo al- talezas Voadoras operam agora para atender as necessidades Até o momento, porém não há
cance, do outro lado Canal, to- no Pacífico, devem ter bases do Instituto de Previdência do nenhuma confirmação oficialcance, do outro" lado do _Canal, no grupo das Marianas, que Rio Grande do Sul. I soviética dessa notícia.foram tomad9s . O alcaIde fez compl'eende as ilhas Baipan,
essa declaraçao com a voz pro- Tinian e Guam. Os japoneses
f'2ndame�te alterada p�la emo- utilizam a ilha de Marcus para
çao. Imediatamente apos a no- concentrar suas forçastícia, surgiram das "catacum-

.

bas" de pedras exclamações de
entusiasmo e cânticos festivos.
E repentinamente l'3.pareceram
bandeiras nos cinemas, arma
zens, casas e até em caminhões,
pois as ruas estão livres do ca

nhoneio após 4 anos de incel'-
t�zas. o

J. COSTA MIELLMANN
Des�mbarqDe de (Engenheiro Civil)

tropas rUssas I Escritório Técnico de Construção
Londres,1 (U. p.) - A DNB

I
Projetes, Orc;amentop, Adminidrac;ão

I
-_ ..

informou que tropas soviéticas Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 "Imperial" -' Ultil'noB exibicões
desembarcaram na ilha Mahu, FLORIANÓPOLIS de "O roi das selvas", "Caval�iro

mascarado" e "Bandeirafl telll d,9'
�:o líOttral da Estônia. ... ---- ...... Séçl1�Q 20".

Florianõpolis. 2 iJe OuSubro de 1944

o general Dutra
condecorou
Com a fôrça expedicionária

brasileira, 1 (U. P.) - Em uma

cerimônia no Q. G. da FEB o

ministro da Guerra do Brasil,
general Eurico Dutra, conte- Desembarque na
riu a ordem do mérito militar terceira ilha
do Brasil ao general Mark
Clark, ao general Genther e Lo�dres, 1 (D. P) - Fôrças
ao major-general Willis Crit- navais n.orte-am�ncanas de

tebergen comandante do quar- sembar?aram na llh� de Gado

to corpo do Quinto Exército. bus, �Ituada ao nor deste de
Nessa ocasião, o general Oas- Pele �lU, do gEupo d� Palau.

par Dutra proferiu ligeira ora- Essa mf?rmaçao foi, dryulgada
ção, salientando que a ordem pela emissora de Toqmo. Se

em conferida, além de aos de- gundo parece, trata-se da ter

mais, ao general Genther, "em ceira ilha em queos norte-ame
reconhecimento pelos seus ser- ricanos desembarcaram, sem,
viços como imediato do general contudo dar a conhecer o no

Clark e pelo auxílio que êle vi- me. Ainda segundo os inf'or
nha prestando às fôrças brasí- mantes japoneses, está-se tra
leiras com amizade e valioso vando intensa luta no interior
apôio." da ilha.

Pétain foge
Londres, I (U. P.) -- A agên

cia alemã DNB anunciou que
o marechal Pétain saiu de
Belford e se transferiu para a

Alemanha.
o almôço

arcespíano
Bm ambiente de expressiva cor

dialidade, reuniram· se ontem, no

Lira 'I'êrris Clube. os viajantes e

representantes comerciais, para
comemorarem, com um almôço, a

festivo data de l ' de outubro.
consagrada em teda a América,
à confraternização daquelas duas
loboríosos classes.
Usaram a pnlcvro , nessa cpor'tu

nidade, os srs. Vasco Gondin, da
legado local da ARCESP. OsvalJo
Machado. Deobaldino de Andrade.
Antônio Pereira, Manoel Costa
Moura Júnior, tenente Oscar A.
de Sousa. Mário Noceti, Ernesto
Riggenbock e Alexandre de Cem
pos Borges.
Fizeram·se também ouvir, em

interessantes números de decla
mação, Olt ars. Lourival Almeida.
Anésio de Barras e Osvaldo Ma·
chado, êste último, resitando um

soneto de sua autoria.
Os arcespianos, embora reunidos

para comemorar o «seu» dia, não
esqueceram oS nossos bravos sol
dados, que lutam no "front" eu

ropeu, oos quais renderam calo
rosa homenagem.
O ESTADO, acedendo o gentil

convite do s r, Vasco Gondin, digno
delegado da ARCESP, esteve pre
sente,

Londres; 2 [U,P. J - Os aliados
desembarcaram no ilha de Cerigo
(Kythera), ao sul do Grêeia.

•

í MAIS Qyll UM
NOME, jl U:M
II.BOLOt
--

tm;:.... PODEROSO A.UXI-
LIAR NO TRAT.t.

)[EN'l'O DÁ

Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

I de Euclides N. Pereira
O ponto preferido da ((élite)) floriancpolitana o sr. D. Nelson

renunciouRUA FELIPE 8CHMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

7. -

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS

AfECCÕES DO

COURO CABElUDO.

Em Florianópolis

Campeonato -v

Em Belém -- Pará 3 fi Al "zo'
nas 1;
Em Salvador .- Bahia 2 e !:ler.

gipe O;
No Recife '- PernambuÇIa 3 e R.

G. do Norte O.

Em S. Paulo·- Palmeiras 2 e

Jabaquara O; Santos 3 e Ipiranga
2; Comercial 2 e S.P R. O;

Em Santos " Corithians 4 E\

Portuguesa Santista O.

Em P. Alegre .- Internacional 5
e S. Jos� 2: Grêmio 4.. Cr-uze iro
1.

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciaré a clínica em

Florianópolis -- Palhoça
e Sto. AnulTo, em

Agosto de 1945

[Atualmente ., Rio de 10-1neiro em curso de especiali.
zação sobra MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOSl

----�_._---_ .. -

Cinemas
"Odeon" -. Chegou hoje e hoje

ser-á exibido o filme tão ellperadc
"Cotlsci�nciQs mortas", Além de
le, veremos "Cine Jornal Brasilei'
ro" e "Fale Airplan NeWII".
Preços: 4, 3 e I cruzeiros.
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