
Até 4e$t,,09a� a $ieBf_'i��'
LONDRES� 2 (U. P.) .• AS }'ÔRÇAS NORTE.AMERICANAS DO PRIMEIRO EXÉRCITO INICIARAM NOVA OFENSIVA ��RAÍ;::}.>
A LINHA SIEGFRIE�, NO SETOR DA AACHEN. }'OI O QUE INFORMOU A CRS. COM A NOVA OFENSIVA NORTE ..I\MI� '.'1;

CANA, ACABOU PRATICAMENTE A PAUSA DAS OPERACõES TRAVADAS NUM DOS MAIS IMPORTANTES SETORtiLBA "'"ir"

FRENTE OCIDENTAL. REFERINDO·SE AO VIGOR DA NOVA OFENSIVA� O CORRESPONDENTE DA 'CRS DECLAROU QUE
OS SOLDADOS NORTE.AMERI,��tNOS NÃO SE DETERÃO ANTES DE CHEGAR À LINHA SIEGFRIED, QUE TRATARÃO

OE REDUZIR A DESTROÇOS�

Ano XXX I Horlai16polls- Terça-feirei, 3 de Outubro de 1944 N. 9212

o grat Gaspar Outra no «Iront»
Rio, 2 (A. N.) - Tôdo a im- n:a�dará apenas as �ropas bra

prensa carioca dá grande des- sileíras, mas um Importante
taque à notícia procedente �a setor da frente ?-e guerr�, �m
Itália seo'undo a qual o rrnrus- que atua o Qumto Exército,
tro d� G�erra, general Gaspar onde combatem s?ldados bras�
Dutra assumira o comando leiros, norte-americanos e bri

.das tr�pas expedicionárias bra- tânicos. Os jOr1:;3:is, pondo em

si'illi.ras, que combatem Junto destaque a noticia, ac�escen
ao Quir'to Exército sob o co- tam q.ue se trata demais uma

mando d.o �'�nel'al Clark, acen- m�reclda homenagem, q,ue _os
tuando que tul" fato encerra alIa�os. prestam ao exército

maior significação, porq_ue ° brasileiro na p�ssoa d�. sua

general Gaspar Dutra, nao co- mais a1ta auto�:_mllltar.
,�--------------

o

I
I

\

ce'���L��r.� _�o��ç���e:?�t!iAvançam os Brasileiros C'ih&_O quilômetros
mne1'iel�l1íl pl�l'a o �{C'I�O. Esta mn,nhã. - �leclarOll (�('oJ'l'espon-1 Com as Fôrças Expedicioná- V Exército norce-amerícano, rícam? do referido corpo de

(lente (�lSSldJ' dn =" BC - nossa mfall!�H'líl� pl:ec.e�}(ta por tre- lias Brasileiras, (De James a o qual as tropas brasileiras Exérci,to.
�Jle�l(lo fO,�'O (!� harrngem fte nossa urtllharta, nueiou n asslll�o Roper, correspondente da Uni- estão incorporadas. O gen_e!'al Gaspar Dutra pro
H h�lla �1(\g'h·led,. na zona de Aa�·JlCll. Antes do assalto, .m�ns ted Press ) - As patrulhas i Os generais Gaspar Dutra e nnnciou L1Teves palavras du

de .)00 boruhardeíros norte-umerlcanos atacaram as posrçoes I brasileiras, sem entrarem em! Mascarenhas de Morais visita- rante o all{lOÇO, dizendo que a

iJl��ni�'(ls �)Il.l'a preparar tel'ren.o l;Hl'a (I Il ,':n�ço .�e Jl(�!'SH. jn�!l��- contacto com? inimigo, cont�-I' ram o setor ela frelllt� Üi�lele ope- Inação Brasif��l:' se, sente, orgu=
tarfa. () ('.lllhon�H) e (I bombardeln, que precedera 111 a oien�n <1, nuaram experimentando as 11- ram as tropas brasileiras que Ihosa em parLH.Jlpal da conten

1'011<\111.ser ('(IllSHlerado;-; �o!n() urna, das nperaçoes, nesse g'('ne- nhas alemãs situadas entre 005 formam parte do corpo de exér- da mundial e qcue .ele pessoal-
1'0, JlUllS pesadas da JIIStOl'la <lu g'Uel'l'H. bosques encharcados pelas cito norte-americano que luta mente está saA:is::felto pelo que

•
ehuvas, completando o avanço, alí. qualificou de de��ta?a�a ,atua-

Desla vez ou vai ou racha 'I cuja profundidade ating,e ?-e 3 O com�nc1alllte norte-amerí- cão das

''?" bl·a'.{llelras na

-
I a G quilômetros ]lOS últimos cano axplicou de forma sus- luta. '.

, • I dois dias. cin.ta . j ministro da Guerra O ministro Gaspar" Dutra VI-

LONDRES, 2 (U, P.) _- A infantaria norte-americana de-I O ministro da Cuerra do do Brasil a situação tática e o sitou também os fm;tionários
sencadeou às 11 h.oras d� hoj.e um ataque em :nassa c�mtl'a o

,BraS,i�. g=neru l Eli�i':o Ga�p�l' a�on�panhou d�rante a

Íl,lspe-ldo governo militar al'!ado e

extenso setor d� l�nha Slegfne�. A ofenslV:;t fOI. l?r�cedIda . d,e \ Dutra. � outros ('l�efes braSlleJ-j çao as instalaçoes e depois al- passou a noite do Q. G. ,,'to G.e
cerrado bombardeio de saturação no qual intervieram as f01- ros VISItaram hOJe ó Q. G. do maçaram no Q. G· norte-ame- neral Mascarenhas de M(,'l"'aIS.

���af�'e��s lfn�a�r����{:s��i����l���;i�o�:�l�ree,��a��i�i����:;; Na lia'Iio A constl·luCI·Ollallazaça-O do Bras'�ilconseguido um avanço de dOIS quílômetros, através das nu- M I
merosas casamatas da linha Siegfried, Informa o correspon- ,

.. .

�

dende Gorrel, da United Press, que, ao atingirem aquelas for- Roma, 2 (U. P,) - Os norte- S. PAULO, 1 (�.) - O S1. mí.ntstro Marcondes FIlho en-

tificações da Seigfried, os americanos encontraram muitos de americanos ocuparam o impor- cO!ltl'a-�e nesta ('a�lJta], tend�O' fal�do a .um r�parter:
S€uS defensores sem vida devido à acão das bombas e das gra- tante Monte-Capello, que do-

.'
Respondendo a. uma pergunta do jornalísta, disso o mi-

nadas aliadas. A atual i�ve.stida verifica-se no setor .de Aíx-la- mina grande parte da estrada rnstro Marcondes Fl!ho: _

'

Chapelle, também conhecida por Aachen, é descrita como um Flor�nça-Immol.a, abrindo des-]
'
.. :.- CO,nforme rel�,eradas declal'açoes_ do pres,ide_nte �et�lio

dos maiores assa1:tos da frente ocidental desde a campanha de sa forma o cammho para ova-I '.al ",�s plOcess�r-se-a a c,?mplementaçao dos orgaos lilHiltltu

Saint-Lo, na Normândia. Os norte-americanos investem agora le do Pó. Num outro setor pró-I (,�Ol1aIS, l,ogo apo� a cessa�ao do _EstadoA

de Guerra, quando en�

à baioneta sôbre os nichos da linha Siegfried, verdadeiros for- ximo, terminou a batalha de t�o. o paIS pel� lIvre malllfestaçao de !todas as suas forças so

migueiros humanos, onde o aço americano pode, enfim, :t;asgar quatro dias pela posse do IvIon- ClalS, esc.ol�lel:a. os seus r�preselltallJt.es..
a fundo a carne da Werhmacht. te-Bataglia, que ficou em po.. O Mmlsteno da JustIça - prüssegmu - traz em ultima-
,...,.. ·_w.-_w_.......-. - ........... _.-..........-..-.-.....--",................__......-....,..- der das fôrças aliadas. Ainda ção o preparo das Leis. Regulamentos e instruções necessários

AVI'so a's p pulaciies p 1- as na zona montanhosa, as fôr- &0 cumprimento do que foi estrutllido, não só para a manifesta
o

,
" ra an ças britânicas estão lutando ção plebiscitária como para as eleições determinadas pela

LONDRES, 3 (U. P.) - O alto comando aliado dirigiu um pela posse das colinas Roggia- Co'nstituição.
aviso as populações do litoral. da Holanda, prevenindo-as con- no e Borghi, situadas ao su- -;--------------------------

tra a possibilidade de prolongado bombardeio aéreo às ilhas do doeste de Monte Altino. O Oita- A situa"a-O da Argenll-naestuário do rio Scheld. Tais ações, segundo deu a entender a vo Exército britânico, por sua V
advertência do quartel general aliado, poderiam ter inicio a vez, na frente do Adriático, ter- Rio, 2 (A. N.) - Em virtude Ida América Latina como en�

qualquer momento, pelo que recomendava àqueles civís que se minou as operações de limpeza d� os navios nort�-americanos Itrep?�t?s, isto é, postos inter

retirassem, com suas familias, para outros pontos mais segu- no setor de Savignano e da es- nao tocaJl'em ma�s em portos medlanos para armazenarem

ros. Esta mensagem, como tem ocorrido em situações seme- trada Rimini-Bolonha e ocupou argentinos, os meios navais seus produtos e suas importa
lhantes, é o prenúncio de que os aliados preparam uma ofensi- novas posições ao norte do rio brasileiros revelam que tanto o ções, e que, nesse sentido de·
va definitiva no oéste da Holanda, particularmente no setor Fiumigno. Uruguai como o Brasil vão fi� verá assinar importantes 'con-
costeiro, aó norte do porto beJga de Antuérpia. Um dos objeti- -_-_ _-:-_ _-_ -

_ _ _ �
- ....,'",J cal' altamente beneficiados, vênias.

vos imediatos dessa campanha é varrer as posições nazistas do IAe viagens da pois os navios, que iam à Ar- �;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;;;;===:;.;;;;=.::;;:;;;;;;:;;;;::;.
litoral holandês, removendo assim a ameaça, que pesa sôbre

I
«Mala Real» gentina, são os mesmos que

aquele grande porto belga, que os aliados libertaram, mas,. • A •

escalam em nossos portos. Êles
que não podem usar para seus abastecimentos, enquanto os RIO, 2 (A. N.) - A agenc.Ia agora terão mais praça, isto é,
alemães forem os senhores da,s ilhas holandesas ao norte de da Mala Real Inglesa do RlO, sua tonelagem será empregada
Antuérpia. consultada pela reportagem a no sentido de trazer produtos

propósito do telegrama pro- dos Estados Unidos para o Uru
cedente de Lisboa, anunciando guai e Brasil e levar, daqui e
o restabelecimento da linha de Montevideu, para os Estados
navegação entre Lisboa e o Unidos. Admite.Jse, entretanto,
Brasil, informou que já há vá- que a Argentina, cuja frota
rios meses foi notificada des- mercante não tem capa'Cidade
se restnbelecimpnto em proje- para tender as necessidades de
to, mas que, até o momento, suas expoptações, terá que re

ignora não só o número de coreI' ao Brasil e outros países
navios que serão desviados pa-

I
�ad�t�O!:���s'C��:;ã�:b��: No Luxemburgo e na Holanda'

ft-'_ guerra em' Iodo o I·nverno mdESe1�A:oa;:8�c�oh?.��.;,...nn�� :����1���!��t��r�:�R�:�����:z:::�:��{��:�::
,

tU'ando dlretamen�e para ü território do Reich. Outros despa.
<:hos referen.tes adIantam que vigoroso 'fogo da artilharia alia.

LONDRES, 3 (U. P.) - Tudo fortalece a crença de que a Aal�nl, próxima à. fronte.ira da destruiu completamente uma teThtrutiva de infiltração l1azis

guerra prosseguirá através do próximo inverno, até a primave� alemã, :3 (U. P.) - A infanta- ta na zona entre Arnhem e Nijmege,n. Destaca-se e'ntretanto
ra de 45. Assim opinam, pelo menos, os comandantes e coman- ria 1l0l�te-amE'l'icana acha-se que os alemães estão c.oncentrando grandes reforço,� na zona.

dados, que, na frente de combate, lutam pelo extermínio do agora do outro lado da ferro- ele Arnhem e em outros pontos vízi,nhos ao Reino �n.ferior. Alll
inimigo. Um despacho procedente do Q. G. do Sétimo exército via Aachen-DüReldorf. Reali- ua na Holanda, fôrças canadenses chegaram ao llordest<> de
tece em tôrno desta hipótese uma série de considerações salien- zam os es.tac1unidenses um Turnhout, diante .da povoação fro,nteiriça e Barle-Duc. Na re�
tando que, desta vez, os alemães lutarão dentro de sua forta- avanço para Merksltei�. cidade gião do rio Maas, por ,outro lado, os so1dados aliados acab.aram
leza de cidade em cidade, até que, fisicamente, percam o ü.1ti- 'esta siülada a 14 kms, :;to nor� de an,iqyil.ar as restantes ,POSiç?�s inimigas e r,epeliram at�..

;mo movimenOO de ciefes�. te de Aachen. (jU,�$ �numgos aQ nordeste de NIJl)legE)ll. .'
. �' �

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

4) J1.\IS A,�TWH nUHW .,Ii; SA�'fA CATARINA

rropl1etiriqJ f Ou-dflf-gttl'ente -- AtTINO FLORES
-------_._._---_._.� ..•_------

Clínica Geral de Adulter.
DoençQJI das criançae

Laborat6rio de AnáU.e.
clínicae.

Consult6rio; rua Felipe Sch.
midt. 21 [altos da Co.a Pa
raiso], das 10.30 á. 12 e dae

15 às 18 h•.
R•• idência : rua Vilc. de Ouro

Preto. 64,
Fone: 769 [manual)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o -D-�-ár-�-o-v-Y-sp-f'-r-ti-!l-o-O- I �f'���.:f�?'i�:!;.�:;{��:.�çO��,� IIRedação e Oficinas à
rua .Toão Pinto n.? 13 de �elefones. Antigamente ,nos

ITel. 1022 - Cx. postal 139 os Importavamos da Suecia.
As dificuldades de transporte

ASSINATURAS levaram-nos a procurar produ-
Na Capital: I zir os aparelhos. Assim como

Cr$ 70,00 em outros setores da indústria •
Cr$ 40,00 I (no da indústria farmacêutica,
Cr$ 20,00 I por exemplo, temos consegui
Cr$ 7,00 :

<lo resultados extraordinários,
Cr$ 0,30 (;01110 ainda há pouco assinala-

I va um despacho telegráfico dos
I Esrtados Unidos, para onde au-

/. menta dia a dia a nossa ex

portação especializada). tarn

I bém no caso dos telefones al-
cançamos pleno êxito. A pro
dução de aparelhos, no Brasil,
atingiu em 1943 a treze mil. É
uma cifra eloquente, um índi-
ce expressivo da nossa cap�"�i-_
darle in dustrial, que ,a,....�·� .r[erravai revelando nas" éontingêndas

, q�le nos t��lj, 'tornado n e
cessarro super;�ú. _ A. N.

�;�;�����������������-m-����;;,�--�.�����.

Trucidados em
Varsóvia

�\�tSOllll.9J' Rua João Pinto, D. 25
� � e:. (Em frente ao Tesouro do Estado)
� , � Florianópolisx:: Cr.I
-, -

. Telefone 1448
nnnrono pnTOLOGICnS SAHTA (ArARIHA

Londres, 1 (BNS) - A rai
va dos alemães) contra a he
róica Varsóvia, não tem Iimi
t.es. Os alemães destroem a

parte da cidade que se encon

tra em seu poder e exercem

as mais severas vinganças
co.n tra a população, proceden
do ao fuzilamento em massa.

O cúmulo da barbaria alemã
foi o tnz ílamento sumário de

I 6 professores crutedráticos da
Universidade de Var-sóvia, re

sídentes num prédio de mora

dia do Corpo Universitário.
Entre os executores, achavam
se: Anelre 'I'rotiak, professor
de filologia, tradutor ele vá
rias obras de Shakespeare;
Zygrnunt Cybichowski , emi-
nente professor de direito in
ternacional de I-laia; Josef

. Ratacz, professor de Farmaco

logia; Antoni Prezcborskí,
professor de mecânica; Wac
law Roszkowski, professor de
zoologia, foi morto por 1111111

granada. Todos êsses professo
res, pessoas idosas, foram con

duzidos aos quintal de sua 1'e

sídêncía e a1í mesmo trucida
dos.

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. lia Costa AvilaAn@

Semestre
Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

B'�9t9J;'iúlogia
;\ utovocinas.
Ultramicroscopia.
Ouímica sanguínea.
Análises de urina,

Trimes tre
Mês
Númer-o avulso

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,UO
45,00
25,00

Serviço de transfuRõo, Ge sangue. Vacinação anti·diftérica
(CRUl?�J com próva de Schick.

Análise,. químicas J�e: Farinhas, bebidas, café, mel, águas p o td
veis e �va usos industriais ífecularias. cervejo rioej ,

I
....

';emesfre
. Trimestre
,
I An(ln<'i()� mediante conlráto

los originais. mesmo não publí
, caolos. n âo serão devolvidos.

II A di reção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

I artigos assinados

tôRREIORES-E CORRETORIS
PRECISA-SE DE DIVERSOS. BOAs COMISSÕES.

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Schmídt n. 39

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

R.a COIiJelheb'o Mafra, .. e 5 - FONE 1.&42
E.trera a dollliClÕ.

Crédito Mút�!o Prediai
Pr o or etários -_.�_ Moreira & Cia.

Chegaram
Os novos e já conhecidos

medicamentos de grande su

cesso no combate da Malaria.
Scsorína, em gotas - 'I'able- !

Jlalaria, pastilhas. - Os mais i

enérgicos remédios no cornba- I
te da Malária sezões, impalu- j'dismo e tôdas as febres inter
mitentes. Tratamento comple- I
'o. Beneficia os órgãos afeta-

I',dos: Baço e figado sem produ
zír intoxicação.
Sanaopil - O grande remé-

Idio dos amarelos. Combate a
opilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

Iverminose no intestimo, os

lUais produzem anemia, caque
da, perturbações intestinais,
palidez, inchações e gostos ,,---

wrvertidos. Produz sangue _no-l Tinha VI- fi-lado1'0 e vigoroso, dando animo

I I \I

para o trabalho e alegria na

a balao"Hvida.

I
V

Prisão de ventre - Não use Rio (Pelo correio) - O mi-

mais purgantes. Trate-se com
I
nistro Pereira Brag� _ju}g::m o

Tablelaxo, pequenas pastilhas! processo n. �,991, ongman<? do

flue beneficiam o estômago, in- Estado. do, I:?-1O e em que Iigu
testino e figado. ram Dionisio de Azevedo e

Nas Farmácias e Drogarias Cunha Pereira e Gabriel Mar

da Capital e interior do Esta- tins, acusados de ter usado. na

do. Padaria Estrela, sita em Nite-

Para as demais informações rói, uma balança "Filizola"
�

de pedidos, preços e condições viciada. Após os d�bates, . f_O!
de vendas com desconto à vis- condenado a u� m�s de pl�lsao
ta e a prazo, escrever para e multa de dois mil cruzeiros,

Caixa Postal, 185, Florianópo- o réu Dionísio de Azevedo
. Cunha sacio gerente da pada-lls.

ria se�do absolvido Gabriel

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

trôco em "Selos Pró Doente
ouro c-u Palacril, conserto Pobre do Hospital (lo Carídn-
dentaduras em 2 horas

de". e estará contribuimlo para
apenas, Serviço rápido e

flue êle tome mais um pouco
garantido. Preços módicos. de leite, tenha melhores medi.
Chamado por obséquio camentos, mais eonfôrto no
para Constantino Serratine leito de sofrimento, etc. etc ••.
Rua Dur r te Schutel, 9,

(Campaha de Humanidade
do Hospita.1 de Caridade).

A mais pret�erida, é Inegável.
2 sort,�;ios filensais 4 e 18

.'

PRÊMlg; MA IOR CR s 6.250,00

S�\N (}-'r TEN()]�__

Contém oito elemento! tônicos

Fósforo, Cálc 0, Vanadato e

Arsenloto de
Sódio. etc.

Os Páli(joR, De peuperados.
E"gotarlos. Auêmícos,

Mag;,(;s, MileS Que Criam,
Or.., 0<;(18 Rt!qUitiefl8 rece
bento 1.1 tonílicaçâo geral

dll IlrgaolkIDo com o

..

, .

proxlma guerrapara
1'T /

tido ,OVA IORQUE, 1 (U. P.) -- Um documento secreto, emi

fJl' em agôsto, �ompl'iOva que o �stado Maior a,le.mão já está
...zendo preparativos para a terceira guerra mundial. Segundo
informam do Q. G. do Primeiro ,Exército norte-americano na

Alemamha, êsse documento foi sequestrado pelo Segundo Exér
cito britânico e entregue aos norte-americanos. O Estado
Maior alemão dá ordem aos 8'8[lS oficiais para que se salvem
de "morte insensata" afim de que a oficialidade seja conser

vada para próxima guerra. Diz o documento: "Para podermos
preparar, sob o ponto-de-vista técnico, a terceira e inevitável

I prova de fôrça em procura do domínio mundial, temos neces-

r'\ sídade de nossos oficiais; em tôdas as oportunidades ternos

f'''-l,odido encontrar soldados em abundância; o atual curso da

guerra nos obriga a efetuar a máxima economia de oficiais;

Ij cada oficial tem o dever de salvar-se: todos os membros do
exército - finaliza a nota - devem compreender a supremaI

I importância de salvar a oficialidade para a reconstrução da

) páJtria".

\
i
I

__.I__,__----�-

'REDUZA-A
,GORDURA
Por Um NovoMétodo
Ao atender as EstréIas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilOS ao mês. Basta tomar 2 pastllhas
3 vezes por día. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vitalida
de, saúde e energia corno tarnbern uma

aparencra atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá C0010 pare
cerá 10 anos mais jovem. Nüo é neces

sarío fazer regime alimentar, nern usar

drogas drasticas ou praticar exerciclos
em excesso. Atúa ajudando a nature
za, Formode. red�z a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça Fornlode, hoje mesmo, em

qualquer tarrnacta. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Di�!r. S. I. P; Caixa Postal 3786 • Rio

I
Dr. Alcides Oliveira

Cirurgião-Dentista
Rua Vítor Meireles, 28

Diàr iarnen te das 14 às 18 e

IdaS 19 às 22 horas.
. ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L. T. CLUBE-Dia 7, Baile de posse da Diretoria e Coroação da Rainha e Princesas.

Pressente o Japão a derrota esmagadora
MOSCOU, 1 (U. P.) -.- 060 JAPAO SE ENCONTRA EM SÉRIAS DIFICULDADES E JÁ PREVÊ A PRóXIMA MUDANÇA DAS
OPERAÇÕES MILITARES PARA o PRóPRIO TERRITóRIO NIPôNICO". ESSA AFIRMAÇAO� QUE APARECEU PUBLI
CADA NO '"PRAVDA", FOI ATRIBUIDA AO MARECHAL ZUKOV. o MESMO ARTIGO ESCLARECE� MAIS ADIANTE, AO
POVO RUSSO, QUE NADA PODERÁ DETER o AVANÇO DAS FôRÇAS AMERICANAS NA �IREÇAO DAS I PRAIAS DO
JAPÃO. ALÉM DISSO, DESTACA AINDA, o ARTICO QUE O IMPÉRIO NIPôNICO ESTÁ EM VIAS DE SUPORTAR ESMA-

GADORA DERROTA.
-----------,------

r-:--"·-:-f o santo do dia
•

IVida Social! S� .. la Te!esa .dO I Ecos•••••••., ........ jMenlno Jesus., Virgem __
A:\IVIiJRSAJUOS A meiga flôr do Carmo con-

quistou todo o rnundo com os

encantos de sua bondade, sendo
conhecido, entre nós, com Santa
'I'eresinha.. Stla Vida, porém, era

umu constante subida ao Calvá
rio. A cria.nça que nasceu aos dois
de janeiro de 1877 era fraquíssima
No quinto ano de sua vida perdeu
a estremecida mãe. Escolheu en

tão a Maria Santíssima como mãe
fazendo ao mesmo tempo a pro

Delminda messa de nunca negar um sacri
fício que Deus lhe pedisse. Os ser

ci-íHcios não faltaram. Apesar de
seus ardentes desejos teve que es·

percr até completar 11 anos para
fa.zel' Q primeira comunhão. Um
ano antes era vít imo de urna gra·
víssima. doença, da qual a livrou
Maria Santíssima. Sentiu-se atrai
da irresistivelmente para a ordem
das Carmelitas. Mas, a sua pouca
idade não permitiu sua entrada
para o convento Aproveitou cora

josamente uma visita ao Papa.
Leão XIII paro. pedir a licença de
entrar com IS onos. Uma vez no

convento. distinguiu-se por suas

sólidas vir-tudes , principalmente
pela conf\a.nça em Deus. Ficou
mestra doá noviças, cargo que lhe
dou ens:.ejo' de infla:nar as o lunas
com o santo ardor pejas missões
entre os pagãos, que a devorava e

lhe mereceu ser declarada ao lado D.1UitO procurado.
de S. Francisco Xnvier , Padroeira.
da.s Missões. Aos 24 anos de idade
morreu com a promessa de fazer
cair uma chuva de rosas, do alto
dos céus. promessa que está cum

prindo até os nossos d·al.

O nosso estimado conteu'8neo
III'. Arma.ndo Bh.lm, alto funcioná
rio da g�ande Cio. de Seguros A
Equitativo, faz anos hoje.

Hoje decorre o natalício do nos
so colega sr , dr. Augusto Acioli
Carneiro.

f'llZ�m 8nH� hoJfIt
sras: Alice Weiclcert e

dos Reis Moreira;
sl'itas: lIca-Maria de Oliveira.

Zulma Raso. EH Silva, Maria da
Conceição Cabral e Diva Bornhau-
sen;
ars : Joaquim Enes Torres, Júlio

Paulino da Silva e Benedito Soares
Pereira. ;
jovem: Glauco Dias;
men ina ; Teresinha Costa;
menino: Afonso Peter.

Nascimento:
O sr. Jaime Nascimento e sua

eapôsa d . Dinorá Silveira Nasci�
mento estão recebendo muitos per
rabens pelo nascimento de sua

filhinha. LenHa.

('nsamentose
Sábado, à. 9 hora.s, em caráter

íntimo. realizou' se, na residêncin
dos pois da noiva, o casamento do
ar. Joaquim Machado Ribas, via

jante da :firma Carlos Hoepcke
S.A., com a srita. Dagmar de Me·

,lo Guilhon, filha � sI": José Ro
herto Guilhon e drEnae de Melo
Guilhon. Foram testemunhas: no

ato civil. da noiva, o dr Adl'rbaJ
Ramos da Silva e espôsa. ar; Cal'
1011 Leiseer e srita. Diva de Melo
Guilhon; e do noivo, o sr. Acelon
Dario de Sousa e sra. Anita Gon
zaga, e sr. José Roberto Brício
Guflhon e espôsa. No ato religioso
foram testemunhas, da noiva, o

dr. Antônio Pirajá Martins e espô
aa, e ar , José Roberto Erício Gui
lhon e espôsa; e do noivo, o ar.

Osvaldo Machado e espôsa, e sr

Juvenal Ribas e espôsa. represeri
tada pela srita. Diva de Melo Gui
lhon. Após o casamento. partiram
os nubentas para a cidade de
Brusque, onde vão residir.

Falecimentos:
A 30 de setembro p. faleclu, na

residência do sr. Propício O. Seara
Jor., na Avenida Mauro Ramos,
n· 50. na idade de 84 anos. psr.
José Cipriano da Silva. deixando
15 filhos, 56 netos €I vários bisne-

,. tos. O corpo do venerando ancião
foi inumado domingo, à tarde.

RAMOS

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis -- Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente no Rio de Jo
neiro em curso de especiali.
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Francisco Martinelli

u

e Notíc!as I
��,

o chctc do govêrno, por pro
posta elo DASP, autorizou a

compra ele um automóvel no

vo, destinado ao sr. Gustavo

Capauema, pelo preço de Cr$
'i5.000,00, "evidentemente ra

zoável, se for considerado o

tipo e a marca". Segundo in

formações obtidas pelo DASP, o
automóvel ele que ora dispõe o

ministro da Educação é ele mo

dêlo de 1940 "e pelo uso a que
naturalmente esteve sujeito
não está em cosidíções de pres
tar serviço sattstatório, de mo

do que SE' torna urgente subs
títuí-Io "

.

Bráulio

REPRESENTANTES
V. S. quer ser representante de firmas de qualquer Estado

e para qualquer localidade? Escreva à Caixq Postal 5455
SÃO PAULO

A Prefeitura Municipal de
Parreiras, n o Estado de Minas
Gel'a,is, pretende criar no mu

mcrpio 11111:1 estação de cura

pela uva, que será a primeira
no gênero, a existir no Brasil.
Afora a cultura da uva, existe
ainda no município o balmea
rio de Pocinhos do Rio Verde,

Completa-se nesta dota o pri.
meiro aniversário do falecime n to
do nosso conterrâneo sr. Brdu
lio Onofre da Costa, que por
muitos anos trabalhou nos Cor-
reios da Capital Federa.l. No- Em comemoração ao aníversúrío

do revmo. Pe. Diretor do ColégioD "l te de Buenos "1'}'e5 quela cidade grangeou numero-L rOC'c�l en ., ., �� " Cntariuense, a 21 de setembro, rea-
d sos amigos, que sinceramente la-

::he:wll ao Rio, acompanha o Iíznram-so "árias Iestividades neste� mentaram o seu passamento.
.le sua esposa, pelo "clipper

' cstahclecimento.
.18. Pau American \Vordl Air-�......_--......' Apó» 2" missa solene, celebrada
ways, o jorn allsta Ol1bano

A -Ih
pelo ani vcrsariante, houve recepção

1('r:111cj<:,cn C. Bedrinana, chefe pi agem na �N) mesmo, na qual Heliodoro Fran-
I f ti zo i, com termos graníticos saudou'lo Departamento norma IVO

uo revrno. Padre. Tivemos em se-
Lat iuo-Amerlcauo do "Diário

hora da fuU� guida fi palavra do eloquente mes-
cle la Marina ", Ul11 dos mais U Ire, provendo o seu agradecimento
importantes órgãos que se edi- pelos festejos organizados. Inicia-
iam em Havana, O Sr. Bedrina- rum-se vários torneios de Iuteból e

Londres, 1 (BNS) - Em vez outras modalidades esportivas, após'U\ viaja pela América do Sul, "

it :IS quais foram distribuidos prêmiosJe cobertura aerea, o exerci o >

afim de convidar, em nome do aos vencedores. Para o Final, de-rlernào tem milhares de covas
sr. Eugenio de Sosa (hijo), di- \'i��; ser levado ao palco, ii noite,
rotor daquele diário cubano, profundas 110 solo. As estra- uuua peça de Shakespeare: "Mac

las, pelas quais êle retrocede, ileVh!l. Mas, por motivo de fôrçaa todos os diretores dos jor- -

d d r::o' 1 maior, o drama nãopollde ser:�stao marca as ca a;) jarc asI nais diários elos países desta »prcsentado naquele memorável
)01' arandes estacas com mo- .. LV I t I "1\'parto elo continente, para. um' LJ ma. J' Icane (J assen, 31(.0 que 'Jae-

r II' hos de feno pregadas ao alto belh" slIbiria à cena nil qllarta�congresso a rea lzar-�e em - a-
le cada uma. ESltes novos si- feira ii tarde, dia 27, homenagean-

:7an�, na s,e�uncla qUInzena �e nais revelam ande a pouco,s do, tambem, [1'0 revmo. Pe. Mj�istmi wnell'O lwoxlmo, no qual serao

r t d t d' .

t
.

l' Procurador Benz, que no dlal se-.

.' me 1'OS a es ra a eXlS em ,
.

t j' t' ,. � .

b'j dtratadOR problemas de orderr'... '
I !-,tlln e es e.l31Ia o JU 1 cu e' seu

I
-

t' I de e ,- (I
b:wchell'as profunrlamente ca-' ingresso nas ínclilas colunilS dpmora e ma ena que. v l�. I'adas. ('omo dia apÓs dia as SfI'nlo Inácio. E, [;ssim, qual"ta�ser enfrentados 1)810 ]ornahs- 1 1

-

t- d {'''I' ["', ·'IS l�f l10J'US fOl' le'\'ado pel�, . r·o unas a enlas es ao sen o -�. C" .' ' , • < . "

mo no a}los-gnerra. O referIdo
I b.r1 d t Ih d j)1'I11I.elra vez "i\Iacbeth" a!() palco,

.

l' t
.,

"t t d lonl aluca as e me ra a as elel rl7.ando os espectadoresJo1'na IS a Ja VIS1 ou o os os
III uma área sempre maior,

.. '.' ..

! países da costa do Pacífico e
2stes huracos vâJo-se tornando Nesta peça, em que a avareza, :1

do Prata, havendo CO'llls:eguido traição, a perfidia e a j,ul�tiça se:"ada vez maiores, de modo que ) t t r1 tp1cllo êxito em súa mi.ssão. { s en am, <les a.cam-se entre 'IS

já vão providos de degráus, os personagens: Macbeth, o pérfido
quais fazem parte do sistema assassino; Ducan e Banquo, as po
geral. A sua profundidade é Ilres vítimas; l\1acduf:t', o trai.do e

O PRECEITO DO DIA � justiceiro; Ba,rdul.fü, o filho do
:morme, em virtude da quall- ava:J'C'l1.to pérfido, assassino Mac,
'idade de soldados, e gastou-se beth; :\Ia,J,co�n, o -fiLho de Dnncan e

neste trabalho muito tempo e ainda outras.

muita mão de obra. Os nazis
tas praticaram muitas depre
dações e roubos à medida que
se re,uravam de Chartres, es··

pecialmente qual1:to' a automó
veis, carroças, cavalos, carri
nhos de mão, bicicletas, enfim,
tudo com que pudessem apr€s
sal' sua fuga. Uma mulher re
latou como seu marido tirou
partes vitais do seu carro, e,
mesmo assim, os alemães o

levaram. Os soldados chega
vam quebrando e a.brindo as

gal'ages e barracões com a co

ronha das carabinas, levando
todo veículo que encontras
sem. Muitos fralllceses desmon-

e escolha o seu figurino. tarrum suas bicicletas e escon�
Rua Nunes Mgchado, 1 I - A

I deram nos sotãos ou nos po-
:...........__ rões de �ua� GasaS.

Leprosário
assaltado
Fortaleza, (Via aérea) - A

Delegacia de Investigações e

Capturas desta capital, conti
nua em seus esfôrços para loca
lizar a quadrilha de gatunos
que, há poucos dias, realizou
audacioso furTto na Colônia de

Leprosos "Antônio Justo", nes
te Estado. As autoridades poli
ciais avisaram a população, no
sentido de se acautelarem PrenIgla (} Go-vêrno e lU

quanto a compra dos objetos I tlJasses armadas, - oa lIeráll
furtados, devido à procedência 11m "q\tJnta. eoJuJlf.ta". (L
(los mesmos, Df 1.1.

CIRURGIAo DENTISTA

Rua Vi:or Me:relf.S, 18

Faz hoje 31 anos que perdeu
trágicamente a vida, no nau

frágio do l'ebocador «Guarani»,
o nosso jovem e talentoso con

terrâneo guarda.marinha Fran
cisco Martinelli.
Tinha êle concluído o curso e

achava-se em exercício·, a bordo
do «Guarani», que fa.zia parte
de uma divisão da esquadra,
quando a.quele rebocador foi vio
lentamente abalroado pelo 110.

por « Borbarema», durante a

noite, em frente à Ponta-da-Boi,
perdando -se no desastre várias
vidas.

Costa No Colegio
Cafarinense

Es1.a peça foi apreciada pelos
reVl11Os. Padres e p�l(}s a.lunos.
No dia seguinte', às 11 horas, foi

feita unJa: recepção solene ao esti
mado Padre Julbilar, onde se fez
ouvir a palavra do quartanista
Joaquim Sa:nl'Ana, exprimindo com
lermos simples, mas si:l1'ceros, os
s'entimen�os de todos os colegas.
Em seguida, os alnnos Hugo Sou

sa, Luiz Ferna'udo Flol'es c Edú
Bosa, em tocantes declamações,
saudaram o venerando Pa'(lre.

o jubilar homenageado algrade
('('li, com pallavras eonselheiras {'

alJligas, [l to-dos que conlribuiril.m
para, o bom êxito das solenidades.
Sóbac)o, dia: 30 passou pl'lo paJrü,

nov::'I11ente () Drama shakes'pem'
no, especialmente J-ep.!'esentaa,_,_
desta vez, pa'ra os n.migos, pais f�
'irmãos dos alunos {lo estabe,leci
mento.

/

CASA MISCELANEA. distri·
buidoftl dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsic03
Rua C' Mafra, 9

O "líquido da espinha" (líquido
cêfalo-raquiano1 é extraído pela
punção raquiana, a qual exige
técnica especial. Mas nem porisso
,e deve temer a punção: o técnico
faz a retirada do líquido com a

mesma segurança com que extrái
o sangue da. veia. SNES.

,- DltCIO
---- ----.-.--.,,-.....-iI

G,lsogênios atê
às 21 hc.ras
São Paulo, (A. N.) - O

sr. Fernando Costa, interven
tor federal no Estado, assinou
uma resolução que proibe a cir

culação de carros a gasogênio
depois das 21 horas. Essa de

terminação, que entrará em vi

gor no dia 25 do corrente, tem
sua origem na dificuldade
atual do transporte do carvão

vegetal e na conveniência de
coletar a maior quantidade
passiveI do produto para o con-

sumo doméstico.
.

Quer vestir-se com
contôrto
e'egância?e

Procure a

ftLfAIAIARlft
MEllO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Terca·'elra, 3 ti. Outubro de '944

INDICADOR
�--

MÉ.DICO Portugueses
no BrasilDR. ROLDÃO CONSONI Rio, (A. N.) - No Rio de Ja
neiro vivem 330 mil portugue
ses, o que equivale à população
do Porto, a segunda, em im

portância, em Portugal. Em
todo o Brasil o número de por
tugueses passa um pouco de
um milhão. Há mais de dois
anos praticamente os portu
gueses estão isentos de resis
trição de 3?1, sôbre imigração
desde que, para efeito de en

trada em nosso país foram
equiparados aos naturais da
América. Pode-se entretanto
esclarecer que nos últimos '5
anos a imigração portuguesa
para o Brasil foi sobremaneira
reduzida, uma vez que os imi
grantes, segundo desejos do
govêrno português, estavam
sendo desviados do ramo do
Brasil para as Colônias do Im
pério Português. Assim, mes
mo que ainda estivesse em vi
gor a cota de 3 í; para o Bra
sil, ela não seria preenchida
nestes cinco últimos anos, pois
que era preciso que entrasse
aqui, por ano, a média de 3010mil portugueses. A respeito do
convênio que vai ser assinado Ientre Portugal e Brasil, con
cedendo direitos 'amplos reci-
procamente a portugueses e

brasileiros, pode-se adiantar
que o embaixador de Portugal,
sr. Martinho Nobre de Melo,
tem desempenhado papel im-
portante no assunto, tanto
quanto o Itamarati, que vem

�

colaborando com o govêrno de
Hospital Lisbôa, a quem vem prestando,

nos últimos tempos, preciosa
1.444 colaboração, para solução defi

nitiva do assunto.

CIRURGIA GERAl, - ALTA CmURGIA • MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS
.l<-ormado peja FacuJdade de Medicina da Uníverstdade de São Paulo onde foi

A,�,·stellte por vários aiJ1QS do Serviço Ci.rúrgico do Prof. Alípio Correia'Neto
":iru.rgia d,? estômago e .via,s bíãíares, íntestínos delgado e grosso, tírõtde, 'rins,

prcstata. bexiga, utero, ovarios e trompas. Varícocela, nídroceie varizes e hérrua
CONSULTAS;

, .

d.as 2 As 5 horas. à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa Paraíso). 'I'el. 1.598.
RESID1tNCIA; Rua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgía e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBTHAMA (HAMÓNIAj - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUrso ;te Aperreísoamento e Longa PrAtica no Rio de Janeiro
""NH()I/(''\S - Pela manbA: dIariamente dll8 i 0.3('à.12 h•• à tarde excepto aoa
.."..doa. das 111,30 às 18 bora. - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto .. 1• .obrado -

", ..... : 1.4111 - Re!oIdêncla: Rua Pre8ldent.e COlltlnbo. ,s.

DR. SETTE GUSMÃO
CHEI"E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CEl\iTRO DE SAÚDE E DO

HOSPITAL "NEHftU RAMIOS".
Curso de aperrercoamento no Hospital São Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex-esta
l"iÁl'io do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CJ,f)lrCA GmRAL - DIAGNúS'rICO PRECOCE ..,. T[{AT}\�IEN'l'O RSPECIA1,]ZADO

nAS DOENÇAS DO APAR.(,:J,HO HESPIRATÚRIO.
CONSULTAS; Diàriamente, das 3 às (i horas. CONSULTóRTO: Rua Vitor Meireles. 18.

HESIDftNCIA; Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

DR. MARIO
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Me<tlcina da Unlversldade do Brasil)

WENDHAUSEN
.(;:a:·tnterno do Serviço de Cllillca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico 110

Departamento de Saúde
Çt,IN IÇA Mli:DlCA - Moléstias lnt.el'Jiru! de adultos e criança•. CONSULTORJO

• KIi:SJJHi:NClA: Roa Felipe 8cbmldt D.. 38 - TeJ. 812. CONSULTAS - Das 16 às 18.

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

ARAÚJO

Especialista, assistente do Professor Sanson �o R,jo de Janeiro.

CONSULTAS: Peja manhã. das 10 às 12 - À tarde. cIaa :I às IJ.

Rua Vítor Meirelea. 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
t�h'rV:(08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade

cOssuL���J�1u!"!��AM�t(���A���iOEs.A���!2�. foue

Consultas das 1ft as I � e das 14 às 15 hor-as
RESlDRNCIA: nua Marechnt Guilherme. 5. Fone 71:13

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAR,GANTA

DR. BIASE FARACO Bar ORIENTE
Médico - chefe do Serviço de Sífillis do Centro de Saúrle

DOEN<.:AS DA PELE _. StFILlS - AFECÇõES UHO-GENITAlS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA· VERMELHOS E ULTRA·VIOLETAS

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

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olh\)� - Ouvidos. Nruriz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.
HESID:8NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

r:
I

"ormado pela Universidade de �ebra

Com pr-ática nos hospitaIs europeue

CUnlca médica em gera!, pediatria, doea

cas do sísteme neM'08O. aparelho genito
urtnarío do homem e da mulher

"'''ste. T6cILloo: DR. PAULO TAVARIl8
.curso de Radiologia CUnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau

lo'). EBpeclBllzsdo em Higiene e 8811de

Püblíea, pela Universidade do Rio de Ja

Il�lro. - Gab1.nete de Ralo X - Electra-

1.\tt�lografla cl1n1ca - Metabolismo ba·

JIll - Sondagem Duodenal - Gabinete
4.. tlBloterapla - Laboratório de m1cro.

eopts e anãltse clíntca, - Rua Fernando
Machado. 8. Fone 1.1911. - FlorianópoUs.

DR. REMIGIO
CLtNICA nnICA

M.ol�tlall internas, de Senhora. e Orl·

ançu em Geral. CONSULTORlO: Rua

l'el1pe Schmldt - Ed!flclo Amélia Neto.

"OM 1692. 9 li 12 e 14 àa 17 horas. RE·

8IDtNCll: J !iargo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações •• Vias Urinarias -. Doen
ça. dos intestinos. réto e anuI
... Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia .• Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles. 28.

.Atende diariamente às 11.30 h•. e.

à tarde. das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramo•. 66.

reme 1067.

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

."'n1'rta ti QrWpe4l.. CHDlca fi CInrJrIa
'0) torn. PartOll .. doellt;U de .eabOI'U.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rl&mente du 1� U 17 hOratl. RESIDflJII

CU; �1I·\I�llt. AJ'(�I �l!:__.r(.)ll' 'l1L

Dr. LAURO DAURA
Espec1all8ta em Doenças de Senho·

�a8 - Vias Urbnár íaa.

CUrso de especlalízação de Gtneco

Iogra (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros. da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

círúrgtco, das afecções do aparêlho
I!:enital feminino (Útero, ovArlos,
trompas. ete.) .

Cura radical das Inflamações doa

anexos (Ovâr íos, trompas), sem ope

ração). Tratamento de. todos os dís

túrbios da menstruacão e da estertu-

dade.

Tratamento moderno da blenor-ra

gla aguda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrõte endosc6plco - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DlATERM1A
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às II.
Consultório - Rua Tlradente& 14.

Bar do Borba)

I P('VO AMIGO!l
6.000 pares de

(apenas com pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais
no

BBRATlLHO «GUARftCY»
TRAJANO, tO

F iM·

Fone; 1.663.
Residência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

(Antigo
Continua a vender 08 seus
famosos FRIOS. em geral. Q

qualquer hora do dia.

Bebidas nocionais variadas.
dos melhore. marcas

Conservas e doces

Tem Q.nexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhado!!
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esquina Vi;or Meireles.

Arroz do Rio
dE Janeiro
Rio, (A. N.) - Ocorreu

nesta capital um fato fora do
comum. Iniciou-se a cultura
sistemática do arroz sob bases
técnicas, depois de um ano de

,experiências. Já se pode dizer,
imesmo, que a capital da Re-

!pública está produzindo arroz,
pois, no ano passado, a colhei

Ita da experiência foi magnífi-
ca. Os campos de cultura de
arroz ficam nas terras de San
ta Cruz, que fazem limite com

a Baixada Fluminense.

CARl ZES DIA
HÔJE3a.feira

----------._----------�-----

HOJE

lj

DR. AUIffiUO ROTOLO
Médico - Cmlião - Puteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar. úlceras gástrlcaa e duo
denais, câncer do estômago. af'e
cões das vias biliares. rios. etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raie!
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmid't
O .... t b 12 hrs., e das 14 Ih 1 i hn

l)!tlq.tll 1.476

CINE (cODEO_
A's 7,30 horas:

sangue correrá em suas veias com Terror,
ao assistirem a Henry Fonda e Mary Beth

Consciências
Emoção
Hug h es

mortas

e Odio
em:

I

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x78 Nac.)
Distribuição COOPERATIVA

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 4,00. 3,00 e 1,00. Imp. 18 anos

CINE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas

Ult irnas Exibições de Ida Lupino e

no filme surpresa:

Ao levantar do
Monty Wooley

pa.!lO
Johnnv Me Brown e Fuzzy Kníght no Eletrizante Far·West:

Cavaleiro mascarado
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x23)
(Nacional Distribuição COOPERATIVA)

Preço: único 2,00· Imp. 14 anos
• • •

e Sinistro

Japonês
>i(' ,� ...

filme;5a ·t( ira, no Odeon, o Horripilante

Bairro
Domingo, sirnu l t .neame nte, no Odeon e Imperial, Don Arneche

1.0 filme mais emocionante que o cinema já apresentou:

4 FILHOS
Se V. �'. pr�cisa�' de linhos, I

Carm s as , Gravatas, Pijarnes
ça uma visíta a Loja das

case-,
Meias das melhores, pelos me.

casemíras e outros tecidos.' fa- nores preços só na CASA MIS
miras, na rua Cons. Mafra, CILA NEA - Ruo C Mafra, 9.

THE LONDO:\' & IJANGASHlItE INSURANClO

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPA.�HlA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida} Ramos, 1.

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA.US
Hoje • aDla.IlbA !lerA • ... pretertdA

........ _."'0...1. a _aogelr.. - Homeopattu - Perf'uIl.rtu

4rtlara. 4e borr&ch&.
,....' .. "'�.- • ."ata obaeryAacla ao reoolt1lArl. 11ft""

I Grande Concurso
-

SAPONácEO RBDIUM
Cia. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petrôpolis , ,

no valor de 500 cruzeiros. até 1 sala de jantar, modelo «Arizona·, toda de imbúia e

cedro. no valor de 8.0ÓO cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

2U envólucrcs (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tarnpinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o so r teio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO
na Séde

DE
da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia'

Os -ccupons». poro serem trocados por ({envólucros" ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, en co rrtrom-se com Q sr ,

V'í r-g íl
í

o
..José Garcia

Rua Tiradentes, 35

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO- 'arca.felra 3 de Outubro d6 .944
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CASA MISCELÂNEA
mudou-se para a rua Conselheiro Mafra, 9

(A O. L A D O ,DA C A SA /lOSCAR LIMA:>__
_ - '---.------

___ .__ .
.:s::L22--_- ------ .. ----

Paris volta à vida normal

86.629.8!l8.!Jo

?al'ís, setembro - (Serviço I para
a liderança de um gran

N�!�l (�a I_nter-Amen,?3.ina; de ,País, est,á marchando para
em CO�lllaçao com o New a Íl'ente. Já aparecem alzuns
Yor'lo T'imes ' j.T'arís - Cabeça indícios de desentendim�nto
e coração da F'r�l�?�, - Come- f:.'ntre o� homens da esquerda
çou a gl'au51e e dlhc:l tarefa .da I e" �a lllreita do ministério.
re-onstruçao. Os dias bravios l I....xíste rn mesmo indieios de que
da vingança passaram. As exe- as decisões de alguns assuntos
cuções tenninaram. O Govêr- mais importantes foram adia
no, ordenando a prisão de ('0- dos até que o gOVêl'110 sinta
laboraclonistas como Jacques que sua autotidarts, está f ir
DorIot, 1 �c1cl' do Partido Popu- tnemen.ta est'lbelecida. Exís
itl fascista, e Joseph Darnand, t 0111 fatores animadores tam-

"..Ic.Yéfe da Milícia ele Vich í

proí- bérn. Há. víveres na terra e a

biu oficialmente certas medi- tarefa de reorganizar os trans
das que estavam sendo toma- portes do campo para a cida
r das como a raspagem das ca- de está indo be.m. A retirada,

beças das mulheres colabora- alemã foi tão rápida que d.3
CiG listas. A polícia tornou con- minas de carvão do país fo-
ta 'o campo de concentração ram deixadas intactas em

tm )I'ancy onde estão presos gcande parte, tornando-se as

&3l'ca de 5 mil acusados de <:'0- Rim mais próximo o dia em

Iaboracíon ístas, e começou a que as usinas e fábricas reiní
separar os culpados dos in.o- darão seus trabalhos e o pais
centes. A ordem está sendo começará a trabalhar normal-
restaurada. mente.
Raymorid Dan iel l corres-

...
pondente do "New York Ti
mes" enviou a seguimte descri

ção sôbre a cidade:
"Externamente Par ís pare

ce mais ocupada pelo exército

r=
que governada pe- Seu fígado deve produzir diariamenes

próprios franeeses, dirigi- um litro de bílis. Se a bilis não corre !i-
s por Charles De Gaulle. Os vrernentevos alimentos não são digeridee

soldados americanos andam e apodrecem. Os gases incham o estôrna-

I )e10s boulevards e ruas con, \) 1�O. Sobrevém a prisão de ventre. Voei

turistas e os veículos do Exéi - senre-seabatidoecomoqueenvenenado.
cito movimentam-se no meio Tudo é amargo 'C: a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

J
enxames de bicicletas. A

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter s3e
aíoria dos hoteis nos bairros extraordinariamente eficazes. Fazem cor-

d Opera e da: Étoile toram ret esse litro de bílis e você sente-se dis

�'cquisitados p.elo Ex��c�o, as

sim como muitos ediffcíos dos

mqsmos bairros e da Place

Vendome. Mas, os rostos dos

p14risienses já deixam transpa- - . .. __ .

recer sorrisos reveladores de Vende-se co�fo,tável
que sua cidade está inteira- C,I sa. na

mente livre. Avenida Mauro Ramos, 249,
"Acenam alegren1l'mte para. assim como' outr a, menor, ao

as tropas e colunas de abaste- fado, n. 251. Tratar com Aldo
cimento que se movimentam de Almeida, no Banco Nacional

para o front, aproximam-se do Comércio. io v. 3
cios americanos procurando
apertar-lhes as mãos e gesti- Casas e Terrenos
culam frenétic.amente sempre
que passa um caminhão con

duzindo prisioneiros germã
rnicos sob a guarda dos solda
dos americanos.
Além dos veículos elo exér-

cí;o os únicos carros vistos Casas e Terrenosnas ruas pertencem às F. F. L

Alguns trazem retratos do Ge-

� lleral De Ganlle no parabriza,
JII,parecelldo também fotogra
\'rias nas vitrinas, embora pou-
/, cas lojas já tenham reaberto
suas atividades.
"Existem indícios da 1'es-

I lauracão de um govêrno de
l1l0cr:Üic:o. Os dezesete jornais
publicados aq t1 i agota pare
cem gozar de uma grande li
berelade de expressão. Mas, o

govê1l110 não se acha muito em

evidência. Seus membros estão
ocupacl.os demais 11a restaura;
C'ão do caos para se apl'esen
·tarem muito em público".

�Ias, existem alglins prohle
mas sérios ainda. O Govêrno
do General De Gaulle, precipi
tado repentinamente de Arg01

lod. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis

A serviço da indústria e do' comércio do Brasil
Matriz: Rio de Janeiro

,

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÃO PAULO .-. (apitai .,. Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas' Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Our inhos.

instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga, Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Aaências: Oliveira, Cae t ê, Elói Mendes. Andrêlãndia, Carmo do Rio Claro,
Di:inópolis, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fóra,

Em instalação: Governador Valadares.

Agências

Em

Interior:

ETADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
interior: Ilheos, ltabuna e Jequié.

DESPERTE I 81LIS
DO SEU FIGIDO

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. Barr-a Mansa, Volta Redonda. Resende e Vassouras-Em ineteleção:

[ Saltara lia Cima Dls.oslD Dar. lu. ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapemirim e Colatina.

Em

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Co.branças e Passes.
Correspondentes em tôdas as praças do País.

PeniCilina de-------·�.,..---�------
. ..;....,...---......-.---._-_.-----.........,._......-_.-.......;;,;;;.;:;;:;;..

Manguinhos � COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA" 1
. Fundada em 1870 - Séde: BAIA JO Instituto Oswaldo Cruz, lNCl<;NUWS E TlUNSPOR'r}]s

cuja benemerência nunca será rapilnl (' l'P�0"V", . . .. . . . .... . .... . . . . " Cl'.S

'demais realçar, contíuúa pro- l'ii'l'as (I" hnlnnr-o ,dc' 1!14:l:

R )')'1 1 CrS.'duzindo penicilina, a droga \.E:SipOnSiJ')! 1( 'cH'es ............•

maravilhosa que tantas vidas ��i��;La ........

:::: .. ::::::::::::':::::::::.'::: �::�
tem salvo e cuja descoberta Sini.'tros pagos ncs úlliJ110S 10 anos... . . . . . . . • . . . .. Cr.�

representa unI dos gran.des RespOllfabilici'3des. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Cr" 76.736.401.300,20

acontecimentos científicos
DIRETORES: - Dr. PamIlIo d'Ultra lhelre d. Car-..alho, Dr. FrancJaeo

século. A peniciUna fabricada
de Sã e Anisio Massorra.

en1 Manguínhos é, COlllO se sa- Agências e sub-agênctas em todo o terrttõrto nacional. - SUMll'_J 00

be, de f'ormuln inteiramente Ur'uguât. Reguladores de sY'ar1.8.B nas pnnc1pals cidade. da
•
.lru6rlea. Europa

origina.! e foi obtida depois de e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS

pacientes e largos estudos e C A !\oI P O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Scbmldt, D. li!
• A " _ Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.08.'1 - End. Telegr. "AIJIANÇAe:;penenclas, exames r�açoes, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

cálculos, etc. Submetlda a NAU BRUSQUE LAGES E RIO DO SUL
"1

. '" J �,

maIS de n11 provas e expenen- • ,., .. •• _ ..

. .
. .

tící
,,_;r..:!"=.....4L��_ .._'-__ __44&� � ..c. "'.... MiU w.

cias, os cIen:trstasA ql�e par ICI- Linhos, tropicais e

casemi-I
As anedotas e pIadas .paren

p,a ra�ll d�ssa �splendlCla ]orna- i ras de todos os desenhos e pre- ,temente Ingênnas são grandes
�la. VIram afll1al. coroado �e! ços, só na Loja das Casemiras Ilrma8 de desagregação mane
exlto as snas pacIentes pesqw- _ Rua Cons. Mafra, 8-A. jads8 pela "qnlnta-eolnna".
zas. O caldo de cu1tura em que
se formam os hongos compõe-

Ise de alfafa fermentada e O!,

Vende-se u�oapp:�;- t1'OS eleme.ntos, e ele Ullla

CU1-1_ 'tura de cem litros extraen".-se
ndul<:!çao permanente e um

de dez a treze gramas de p8;Di ..stabthzador de 1
..

KW, com i cilina. Essa pe'n.ieilina teu-,
pouco uso e em pertelto estado. I dado semanalmente 2.500 amTréltar na Pr"ça 15, n. 10.

V. 28' polas, emgl'egadas não sómen

------d-u-a� .

e no Brasil ('01110 em outros

Vendem-se casas '>aÍses da América Latina e na

na rua Major Costa nO 116. Europa. � mais um inest!ma·
Tratar na mesma. c!as 12 às. vel serVIço que O InstItuto
16 horas lO v'. - 2 Oswaldo Cruz reune ao acervo

,

de suas glórias, cuja l'essonân-

Vende- .. e
uma casa de ma· da, aliás, de há muito ultra-

" deira, na rua Ma- f
.

pa.ssou as nossas rO'llrtelras.
jor Costa. sen, número. Tratar na
ruo João Pinto, 29, 5v 2 A. N.

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente, Peça as Pílulas Carrer,
Não aceite outro produto. Preço: o. S 3,00.

7-t.fH 7.0371.80

.�.!)78.401.73.j.!) ;
84.61G.2J().O·)

J 29.920.006,[J')

Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

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

V.-8

Dr. Laudelino Solou Gallotti I
ADVOGADO IRua João Pinto; 18 - (sobrado), Sala I.
-

Encarrego-me da venda.
Comissão m6dico.

A. L. Alves - Deodoro 3S
V. - 8

-

�!,j�. 4:' iÃ. ",.,.,'/ (A/_e�...,.?\• tt r:��:���:���l�:::�lf!tp:.:�����·ii;�
" .. y ..,.- • • � � bons e baratos, algodões, mOl'ins e aviamentoil

para a)fài':ltes, que recebe diretamente das
Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

anópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.\

\
i melhore!1 fóbric08. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos S"1rs

visita antes de efetuarem suas. compras. MATRIZ .."em
•

I

r
(
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Aguardem as novas instalações
.

de
A EXPOSIf;AO, na rua Felipe Schmidt, 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

._-- ----

.. voa __'sa 40 .óxioo
RIO, 2 (A. N.) _. o EMBAIXADOR DO MÉXICO, JOSÉ MARIA DAVILA, ACABA DE ENVIAR AOS SOLDADOS BRASILEIROS,
QUE SE ,ENCONTRAM NO FRONTE, UMA CALOROSA MENSAGEM DE SAUDAÇÃ O, EM QUE DECLARA QUE ÊLES ESTÃO

COMBATENDO EM NOME DE TODOS OSSOLDADOS DA AMÉRICA LATINA.

�.1E� Itill (([( (()) �e���g�����t��s;l�oel���;����:�:�nl�:,��S�f":������e��:�!��Florli,nopolls, 3 IJe o u1ubi o de 1944 americano que a supressão I
aos dois países, o oe não se A propósito, di!3SC o chanceler

das escalas de navios norte- dava c·om o caso presente, li-1norte-america,no que a dosa
americanos em portos argen gado à órbita ela política ínt.er- vença. surgida entre a missão
tinos foi decidida sem que se amerlcana. Reter indo-se fi. si- estadnn ldense e os russos,
consultasse a Grã-Bretanha. E tuação dos Balcãs, disse o sr. prendia-se a assuntos de cará
esclareceu que, via de regra, ó Cordell Hull que breve estará ter local, estando, já, prova
Departa:menJto de Estado só de volta aos Estados-Un idos a velmente, solucionada.

o
•

«raio congelante»
ESTOCOLMO, (Via aérea) - "O ráio congelante" é a últí

ma conjetura sõbre a ameaça de noua arma secreta de Hitler.
Essa suposição é baseada nas notícias procedentes da pequena
'ilha dinamarquesa de -Bornholm, ocupada pelos alemães, onde
iamõém foram anteriormente experimentadas as "bombas
toaâoras", As notícias dizem que os habitantes da ilha viram
um raio de luz elevar-se aos céus e por vários minutos, desa
parecendo em seguida. Isto parece ser uma variação das no

tícias anteriores sõbre o raio anti-magnético capaz de iazer pa
rar os motores dos aviões a uma grande distância. .., .. . ..

Nota (lo Servíço de Epldemíologlu do D. S. ]'.

Eloríauõpolís, 30 de setembro de 1944 •

•

Contra fatos, não há argumentos!

Foi substituiClo
o programa

FRA.COS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Crcusotado
"SILVEIRA"

Grend. Tónico
-----

f,amêuSenen
Finalmente

Na obscura povoação do Rio Ta- V·
.

fvares, nesta Ilha, faleceu, domin- Iscont. alou
go, o nosso conterrâneo sr. Senen Rio, 2 (A, N.) - Visconti,
Cernêu, famoso pintor italiano, que há
Nascido a 30 de julho de 1850 50

.

d B'1 t d
(ou 1851J, poucos anos lhe falta-

anos resi e no rasu, en o

vam para que a morte o ceifasse recuperado a fala, fez hoje sua

centenário, ap6s longos e penosos primeira declaração à impren
sofrimentos físicos e sem qualquer sa sôbre O atentado de foi viti
assist�ncia eficiente, que, aliás, ma há cerca de 1 mês. No seu
í!le bem merecia. pois, para isso, telí

•

cremos, há um Conselho Nacional a elíer, ele, que já conta 80
de Serviço Social. anos, estava em sua criação
Além do mais, êsse catarinense. artística, compondo uma tela,

que assim se extingue em tão quando um indivíduo, que jádesoladoros condições, foi, na Mo· fôra seu empregado, deu-lhenarquia, telegrafista e professor
público em São Miguel e Rio Ta- tremendo sôco, pondo-o desa
vares; ao vir a República, foi es- cordado. Em seguida êsse índí
crivão de paz, intendente muni- víduo arrancou-lhe do bôlso a
cipal, juiz de paz, chefe escolar e. ímpontância de 13 mil cruzeifinalmente, fiscal dos mananciais
d'água que abastecem esta capital. tos, detalhe que era até agora
cargo .âese suprimido depois da completamente desconhecido.
Revo�ução de .30, cai�do �

Senén Visconti terminou, dizendo que
Comeu nas m.al0res prwaçoee. vai para Petrópolis completarA essa valhíee, que agora desce ,

tão tristemente ao túmulo reri- sua cura e, em seguida, volta
demos sincero preito de ho�ena. rá ao Rio. Só então procurará
gem,

_
a polícia afim de pedir a puni-

I �ã,.o do autor do atentado.

Londres, 2 (U. P.) -- O pro
grama de rádio da BBC desti
nado à Marinha de Guerra na

zista, foi substituído pelo "8e1'
víco de Prisioneiros de Guer
ra·" nazista. Deve-se explicar
que o primeiro programa foi

suspenso, pois não havia mais
razão para que contínuasse,
uma vez que já foram afunda
dos 500 submarinos alemãs e

presos ou mortos 25 mil tripu
lantes de submarinos do Reich.
Tais perdas, que significam
pràtícamente a destruição da

esquadra alemã, não podia per
mitir que conttnuasse o pro
grama em questão. Foi êsse o

motivo que levou a BBC a criar
o 1l0VO programa diário de
"Serviço dos Prisioneiros de
G1lerra", pois, na verdade os

tripulantes dOIS submarinos do
Reich, que não morreram, se

encontram presos na Inglater-
}'a. -'--�� __ o __ o __
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PA R A F E R IDA 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEI,RAS,
ESPINHAS, ETC.
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Localidade
ocupadas
Paris, 2 (U. P.) - Alguns

contingentes norte-americanos
ocuparam Mompach, situada 1]
quilômetros além da fronteira
ocidental do Reich, e entraram
em Wasserbilig, que fica nove

quilômetros ao sudoeste de
Trevas. Haute-Comtz também
í'oi ocupada pOI" tropa estadu
nldonse

�
'.

Governo belga
Londres, 2 (U. P.) - o no

\'0 gabinete belga será esco
lhido amanhã pela Câmara e,
.lepots-de-amanhã, pelo Sema
do. Segundo se soube, as duas
Câmaras se reunirão também
para traçar o programa do no
vo govêrno.
� iiiiiiiiii
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