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Calculadas em 50 por cento as perdas (.11ta8
LONDRES, 4 (U. P.) -- OS ALEMÃES VOLTARAM A CONTRA-ATACAR INTE_�!W;:tflllE AS
POSIÇOES ALIADAS NO SETOR DE OVERLOON, NAS VIZINHANÇAS DA FRafN��d� HO
LANDA COM A ALEMANHA) A CERCA DE 80 KMS. AO NORTE DE A A C H E�:l.Ç: 1:'00:0$ OS
!CONTRA ,_ ATAQUES, LANÇA-DOS PELOS NAZISTAS, FORAM REPELIDos.��.n\jt:QAM,�ÇOES
AUTORIZADAS SALIENTAM ,QUE FORAM MUIT-O PESADAS AS BAIXAS SOF'R'ICAS-õP E L O S
NAZISTAS, AS QUAIS SÃO CALCULADAS EM CERCA DE 50 POR CENTO DAS FORÇAS

ATACANTES.

mel e WameL Os ataques das fôrças aliadas nos Países Baíxos
.rot apoiado de forma sumamente íntensa pela aviação anglo-

----
-

, . . '"

B.
americana, que atacou violentamente as posições e fontificações

Juntam-se os ianques a Infantaria Sobre a aViera do inimigo., Na zona f,rancesa,da rronteíra do Luxemburgo, os
" ,., ' . _ Londres 4 (U. P,) - As' soldados aliados, depois de qUlllze horas de sangrentos comba-

.J tini () ao Prtrneiro E.xército prtmerro oxerci to e lenta de- da. lmllOl'l:V,ntG l1T�JJç.a� conse- emissoras'alemãs estão anun- tes, conseguiram destruir a resistência mazteta em Fort Dríant,
nOl'[C'-amel'ieano, 5 (U, P.) --, \ i(10 ao terreno lamacento om gnida na lmha Siegtried, As ciando que formações de bom- a 8 kms. ao sudoeste de Metz, E no nordeste da França, na

Pot1el'Osas «olurias do tanques que e,s,tá, operando e ao labiriu- formações de infantaria ata- bardeiros ínímígos se encon- zona de Épinal, as fôrças americanas, auxiliadas pelo bom
, .

f tarí l lo ele ciladas ant.í-tanques CI1_1O cantes abriram-se em rorrna de tram sôbre a Baviera e que tempo, realizaram novos avanços, ocupando diversas Iocalída-
juntaram-s!' a m an arra n01' e- " - c , u

,
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leque, pelo 110J''''e e 1>e10 sul ds uma parte dêsses. i�cursores eles, entre as quais se ces acam ran VI ers, eymont e Le-
ameri('a.na, na zona de Umach, protege as muralhas oci C111alS

.

'l

_

-

está tomando a dírecão do sul. palll'ges,
onde se voi-ificou a prrnclpal do Re ich. A despeito dêsses Ubach, cidade que os alemães '::___ '

_

peneiração dos aliados atra\'és'obstáculos, os amer-icanos TC- estão bombardeando, furiosa-

Estart"am enenadas" as laranl·as II
das fOl'Lificações da Linha Sieg- dobram o "igOl' de seus golpes, i mente,

afim-de destruí-la, co- env '

!
fricd. 'I'ripulando seus potentes afim-de tirar o melhor partido mo fizeram elll 8tolbel'g.

Rio (Pelo correio), - A polí-j Aguardam, agora, aquelas Sendo confirmadas as sus-

cia do 15° distrito enviou ao autoridades, o pronunciamen- peitas, serão tomadas ímedía
Gabinete de Exames Periciais, to dos peritos sôbre a exístên- tamente providências para a

afim de serem devidamente cía ou não de qualquer subs- identtficação e consequente
J..O:\"HRES, ;, (L 1'.) _ 'I'orlos os proparatívos .iá foram exa�l1inadas, .sete das doze 1,:- tância tóxica nas frutas. prisão do envenenador.

lera! h. Reco n tes despachos do ultimad os, nu. A lemauha, para as guerrtlhas contra os aliados, l1�n]as ofe�eeldas. por um a��-
Q. U. elo Pr imeiío Exército l1epois da derrotu A notícia foi velculnda em cnráter seusacío- rumo aos Jogad01e� do Am�Il-

Na Ita'11-a",'II }l ....._I·) [ornal "nas. SChlY31'Z }(orps", éreão das tropas de ca F. C" n.a m.an�a de_ �omm-t.ra nstuitem a impressão de s e e T' ,
�

t ' fassalto de Hímmler, As maís Ierozes ameaças {oram dirig'idas g?, e, ��e in oXIcala� dOIS ,Ul1l=que a reslsrência alemã, às
"!,elo jornal aos qne entravarem o mirabolante plano de monallo� de�se. clube, causa 1 Roma, 5 (U, P-) - As tôr- Londres, 5 (U, P,) - Os

prime i ras hora R da tarde, ia .n imll�ler. nestas, merecem tmnseríção as segníntes s
,. 'I'orlo o ?-o ,tam?em l�geIro mal-estar ao ças aliadas do Quinto Exército exércitos de Dempsey estão au-

do' Damlo irromperam através das linhas mentando a re
-

q erenf'raquer-endo à medida quo Iuncíuuúrlo ulemão que acatar ordens de Inlmlgo sérli rnnrto em Joga do) f
: ',' f" f t d

P . ssao ue ex -

os ianques americanos SP seu I)]'(ílldo g·llhiJwte. '1'0110 alemão flue aceitar um pôsto qual- OS <?IS unclOn_aIlo1s b o,.arn germânicas, numa ren e e cem sôbl1e as defesa;s extelnas
,< ,'.

. o roupeIro da seccao (e a<;('ue- mais de 20 kms" avançando de Utrecht, Os americanos am-
al)]'oximav:1.1l1 de suas fortifica, IJIlPl', tios aliados, ('lu'lmtrIlTll atr<ls de SI n Se]lUttura. Qunl(iuer t b 1 J

-

M t'h' ,1
d'

-

d B I h d va l'
,

, , ".

t t 1
-

-

'

f' 1 e o oao ar a, malS co- na Ireçao e o on a e o -

pIaram, tambem, o domínio,
ções, COll,(udo, a progTessão do .1111:7., fl.!lC lIr<!lCl'll', s�n el�<:a ('on r��!l e���c�\;,el'a en, o;'(�a( 0, no nhecido por "Jonjoca" e o rou- 1e do Po, pela.,estrada de, Flo- grande parte, da zona imedia-laUlIH-'ao lIHllS lH'OXlIlW li sua r(�1'i1 en{'Ul . J Irma auu a (I Jor-! .

d S
-

d F t h I 'I rença. As forças do OItavo tamente ao sul do Reno infe-1',aI IIUt", (lclltro lIa Alema llllll, sal,lerãO os ,nuzis-.tals lutar lIH�_lpe:'oGa ecçato eb, u et'-'�t":dl- E' 't I'II
'

"t· I 1 ' t l varo ornes am em la a O !'xerc� O, p�r sua vez, prosse- Fiar, e na zona de Maas ocupa-

Cô I d B -I
11101' <Im' os g'uel'rl leH'OS sone I('OS, (alll o fi en en( er que o

"p' '"
'

guem reallzando um avanço ram Mook. Os soldados deUSU O rasl gOlêt·.1I0 ..
já t(�nlOlL })l'Oyillt'\ncifls

,
l'nrn () N(uilHlllleut.o _(lêssesl,poTrOdOlsea f�ram devidamente

'

d t

L d ,glH'rI'JIllCU'OS, g'rnçmi uos ar"NUil-': l<ô(',CI·I�tO.:'" de Ilue IhfoôJIOCJU os: ,_ d ,. _ to fala
media �e ,4 �ms. apesar e. �- Dempsey conseguiram também

em 00 res I, ua?:istns. o n.rth!.'o,· I'ue {> yel'(}ntleiro u;dto {te deseSI)êro, lrreten- dnR;Qlc� os, ser.cü vus S
'

nn;z rE'.5IstenCIa oposta pelo ml- }.ultrapassar a lo('alidad� d�
� 1 �'

'e pengo mIgo. Os combatentes do ge- Grav,es.
Rio, 4 (A. N.) - Acompa-' (!e e(iuiparm' II s,ng'l'all,a luta t]o� g�ller,ri1lteiro� russ.os, h,a]eâni-! O fato foi levado ao conheci- neral Clark em seu avanço che- -------- _

nhac10 de sua espôsa, seguiu! ('os e frauceses, a JlrOJ('t�(hl\,resllstdeJlC1a alema1 no_ l1Itf'l1'101', les- mento da Polícia pelo sr, Antô- gamm a ponto situado a 4 kms, Vai· a S. Pa'ulohoje de avião para a Inglater- 1111N'CUIlo filie so o íllIlOr a I )e.r< I: .�, (J�)� os 11 emacs ( f'SCOll 1e-1 nio Avelal', presidente do refe- além de Monghidoro, que foi _

ra, via Estados Unidos, o sr, cem, po<le armar o hraço do gueuIlhcu o.
rido clube, o qual declarou que ccupada. Estão também os s01- .

Ildefonso Falcão, recentemente Se V. S. desejar um corte de N V t.
as laranjas foram levadas à dados do Quinto Exército lu- RIO, 4 (A. N.) - Acompa-

nomeado cônsul geral do Bra- casemira, linho ou tropical, O a lcano séde da rua Campos Sales por tando di:retamente ao sul de nhado. �o dr, Lui� de Matos,
sil em Londres,

em côres firmes e belos pa- um menino, de 10 anos de ida- Boschi, a 25 milhas ao sul de seu ofH:lal de �abmete, seg'!e.
-

'Ca-' d .
..

, d t' Bolonha A'nda s 'e amanha de aVIa0 para Sao-

O Aprendizado droec, procure a Loja das. Cidade do Vaticano, 5 (U. P,) _

e, presumlvels,. e ,era� es 1-
,.- f

. \ �a melma l�
-

Paulo o ministro Apolônio Sa-
«Gustavo outré;» 3emlras - Rua ConselheIro - O Sum� Pontifice, dirigindo radas.aos on:� Jogad���? que ���o�so�i��de��a �s!��s �l�- les, atendendo convite do S1n-Mafra, 8-A, ia palavra a Corte de Santa Ri-i omar��m ,pa: � �: pl.e 10 que ItO S A d

e \ l�e;
-

dicaw da Indústma de FiaçãoRio, 4 (A. N,) - O ministro
lta, por motiv:o �a. inauguração se rea I:ana a aI, e,

,I 0, ,e, an n 1'e e oca 1 a es
e Tecelagem da uele Estado,Apolônio Sales deverá inaugu- Os al.-ados 'do novo ano ]undlCo terminou I DentIo do emblulho das fIU- ploxlmas. Revelou-se que os
O t't I t t

q
rar brevemente J'á sob regime I' Itas havia um bilhete muito aliados consolidaram o domí I' u ar: ' ra ara com essas

-

I
- 'expressando sua esperança de·

l·t t d A·t
.
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-

classes as.suntos relacionadoseducativo da Superintendência OS JU garao' que o mundo, breve, gozará de Ima escr.!. o, com vo os e eXI o lll? o ,on e a ego, a uma
com o roble;mlii. de lãdo Ensino Agrícola e Vetel'Íná-. .

'_ "paz com justiça". O Deão da para � tIme rubro.
"

mIlha alem de San Benedetto.
_....... E.- .:. ...,.rio o aprendizado agrícola SOÍl�, 5 (U, P,) - O mmlS

Côrte monsenhor Luigi Gra,- RegIstando a ocorrencm, o
�,.--�-- ... h .uh._

C-"Gustavo Dutra", no Estado tro bulgaro da Propaganda' zioli 'prestou contas da's "tivi- comissário de serviço deu ciên- Os tecidos adquiridos na Lo- Igarrosde Mato Grosso. Êste estabele- co�fi�mou, .que o ,ex-regen�.e dad�s da mesma durante ;'�mo cia da mesma ao delegado (que .ia das Casemiras, na rua Cons,

I I dcimento, criado em 1943, está pnnclpe Cmlo, Bogmdan Fl- ip,as'sado em que fOI'am exarrll'- determinando a apreensão das Mafra, 8-A, têm como garantia « O ao a»)S- V' t I f I M'k 1 b m como'" a qualidade e a durabilidade,lo.c:;li.zado em ,ao, lCen e, ��u- o, o g�,ner�. 1.0 ,a ,e . 'nadas -80 causas, 72 das quais laranja.s) ex:caminhou-as, con- A grande e conceituada Compa-
mClplO de C'l!-laba, nas teI,I�s o ex-pnmell,o .mlmstlO Bo�.hl,-, I tratavam de anulacão de casa- forme Ja dIssemos, ao G. E. P. Transfusa-O

nhia Sousa Cruz, acaba de modi-
doadas pelo mterventor Jullo lave o ex.-mmlstro do Ir:tenOI, !mentos. Em 39 casos foram

__._.... _....__.w_.__.............._......._....._... ficar o formato das carteiras dos

Coller, compreendendo uma G�bro.VSkl, ��r�m entreg�es ao l"'oncedI'das as anulaco-es sendo __

d'
seus populares e 'apreciadís.imos

h t A b
-

t t hdo do"',

I
e sangue c�garro. marca "Io!onda· • QII quaisgleba de 5 mil ec ,ares, o ra exel�cI o SOVle IgO, a -pec denegadas nos 33 restantes. D A t P

· sao. agora, de tipo cunericono. ia-
em apreço reune todas as con- governo russo. Todos eles a�ll�- r. r Dr erelra Porto Alegre, 5 (E.) - No to é. mail cômodaa e mQi. ele.
dições técnicas e está apare- vam-se detidos sob a custodia

Trégua em 01-.
mês -:_!).de setembro findo foi gantes, Segundo consta, a .labo·

lhada de maneira a poder mi- do govêrno búlgaro, comI) ])1'1- e Ivelra
I
b0'l'ande o movimento do Servi- raçã.o dG> fumo empregado foi tom·

b· ,.
. .

d bém apurada, de modo que osnistrar O ensino rural o ]evlVO SlOnen'os e guerra; mas os

Dunquerque Clínica Geral de Adulto. ço de Transfusão de Sangue cigarros "Iolanda- passarã.o a .er
que o Ministério da Agricultu- russos reinvidicaram o direito Doenças das crianças da Santa Casa. Foram feitas 60 ainda maia apreciado.,
ra adotou e vem introduzindo de julgá-los pelos- tribunais Londres, 4 (U. P.) - O co- Laboratório de Análises

I transfusões,
sendo sete de ur- aOs nov?B "!elanda" foram ,lon-

nos diferentes pontos do país. aliados, mando das -fôrças aliadas na clínicas. gência. O sangue fornecido ç �os hOJe Cl venda em FlorlC17'�'
, 'd D

" Consultório: rua Felipe Sch-
t'"

. poh., •area e unquerque e o co- midt, 21 [altos da Casa Pq_ a mgm maIS de 14 lItros, uma ..,

..;-
mando alemão na mesma re- raisoJ. das 10.30 ás 12 e das

I
das maiores quantidades até Estendendo

gião negociaram um armistí- 15 às 18 hs. agora registradas no referido favoresC· t' d d 1 Resicl&ncia: rua Vise. de Ouro . ,

d'
.

'd10 para a 1',e lra a a popu a- serv:ço, 9.�e e mgl 'O p.elos drs, Rlio, 5 (A. N.) _ Em circu-ção civíl de Dunquerque. Se- Fone�í��o[x!!·nual1 I An:tO��CCI Rebelo e GUIdo Bar-I lar às diretorias regionais, o sr.
gundo informou a agência ale- nancm!. Alfredo Avelino Guimarães, di-mã DNB, o armistício comecou

-M---. d J
_

retor dos Conreios, comunicouàs 6 horas da manhã de hoje aIS pe t D' t
e durará 48 hora's, Recorda-"e r o o apao Ique o 11',e 01' Geral inte�ino
". resolv,eu declar'ar extensIVOS,

.

DOeU. - que uma comunicação seme- WAS�INGTO�, 5 (U. P,) -----: Acredita-se em WashingtonJ�9s pepr,ese.n1;'anlt.p.".,P d1S-triihui-
I � .n,;�"-- 1hante de eVaJcuação da popu- (lHe o almIrante Klllg estabelecera em hreve seu Q, tr. em"'P'tâd

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

[_'�
w�

- lação ci.ví! pre0e�eu a no�ícia Harbour, afim de assumir a direção :vtiva da ofél1siva �lavaJ�o BLEMENTOS TORICO.,,. • da rendIçao das �orças naZIstas contra o Japão, Pelo mesmo motivo, o almirante Nimitz ins- RSENIATO.� \ na zona de CalaIS. lalar-se-á mais perto do Japão isto é na ilha de Saipan FOSF' VANADA·

1�(.eOtl9$ eft8 '4
� �OO�'

,

A.�NICO:�=ow ..." ., � •. .,
.

[.'"� 4If.:::S,::=
ONDRES 5 (lI. P.) --- PELA PRIMEIRA VEZ, DESDE QUE OS HUNOS CONQUISTARAM METZ� NO ANO DE GRAÇA Dr.'lot.d.ol' AMnêm.col, Mi..
I " ,.l)r. cr.m ',rOI, Crf.n,..
:A DE 1.50� ANOS, É TOMADA·DE ASSAtTO UMA DAS DEFESAS EXTERIORES DAQUELA CIDADE. TRATA-SE DE FORf�uíl!C", receberão • ton.-

Z ON E O IC.,.O ",.1 do o.,.nIIlllO
BIOS DE JlET, D IRR MPEU O TERCEIRO EXÉRCITO. ESTA ASSIM SERIAMENTE AMEAÇADA AQUELA HISTóRI( co...

POR \SS\\ ÍiUE FORT DRIANT ERA UM nos PRINCIPAIS REDUTOS DA CADEIA DE FORTES QUE POSSUEM OS ALE�a n nu 8 O O,D�NTAL lO RIO MOSEL. PARA DOMINAR A RESISTÊNCIA ALEMÃ EM FORT DRIANT, TIVERAM OS AMERICANOS D�. '

DE NE�RALHADORAS INIMIGAS COM SEUS MODERNOS LANÇA-CHAMAS, QUE ESTÃO SENDO EM PREGADOS EM
. D,N,S,P. n' 199,48 '921

Ano XXX I Florlallópolls- Ouinta·feirií, 5 de Outubro de 1944 H. 9214

ft luta na frente ocidental

_-----

LONDRES, 4 (U, P.) -- As fôrças aliadas, que lutam na.
frente da linha .Siegtrted, continuam avançando, embora len
tamerite. Depois de vencer a tenaz resistência inimiga e pene
trar em Ubach, o primeiro exército norte-amerícano conse
guiu avançar na direção do sudoeste. Mais ao noroeste no ter
rttórío elos Países Baixos, os aliados ocuparam Baarle Nassau
a 14 kms. ao norte de 'I'urnhout. Também f.oi libertada a loca
lidade de Wíthot, a 13 kms. ao nordeste de Antuérpia, na estra
da de Breda-Baarle Nassau e ocupadas as povoações de Drera-

''O �1AIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAR!NA
rHt�ridário t Diretor-gerente - A1TINO FLORES

tanques "Aherman ", os norte

americanos investem sôbre as

1i11 11a s alemãs, entre as peque-

,.._,..,------....,._.....-.,.,..�

Anleaças de g·uerrilhas ·alemãs
nas c-idades elo Frertberg e F'ín-

, !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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&paraquedistas
.

russos na Finlândia
LONDRES, 3 cu. P.) --- PARAQUEDISTAS RUSSOS DESCERAM ATRAS DAS
LI N HAS ALE,MÃS NA FINLÂNDIA� FOI O QU E INFORMOU A RÁDIO SUIÇA1

NA BASE DE NOTíCIAS DE ESTOCOLMO.

o IE� 11ill<iii (f]) U�d�S' 3�!Ç�h�oss��Jt1�o�atr�e!aJt���:�i�f!!g!tiª-

gue com pleno êxito, apesar da E mais ao norte fOI consolida- ditam que se o tempo se tornar

FI
"

Ó ." 4 J' O b .", 19 4 tenaz: resistência oposta pelos
I
da pelos norte-americanos a I máu, os alemães, na defensiva,orlan pO IS, ...e uSU f O ue 4 alemaes, a ofensiva lançada pe- [ocupação de Overloon. Entre ficarão em melhores condícões

los norte-americanos contra a Qverloon e Aachen, os norte- e poderão deter os atacues alia-

Com velozes carros I h lli.nha Siegfried. �s própri?s na- americanos estão investindo dos. Contudo, a opínião geral

ança-c amas ZISt8:S, segun.do mformaço�s de com grande violência, para é de que, embora os sacrifícios
I Berlim, ad�Item que 8;s forças abrir caminho por entre as po- exigidos pela operação, os nor-

Com o Primeiro Exército norte-americano, diante da li-I norte-amenc.anas, na. area de derosas
_

fortificações nazistas te-americanos estão em condi
nha Siegfried, 4 (D. P.) - Vencendo a tenaz oferecida pelos Aachen, abriram um3L brecha da região Geilenkirchen-Avert. ções de cumpri-la com êxito, (

alemães, em sangrentos encontros corpo-a-corpo, a intanta-. de 17 kms
..
de extens�o por .14 Os obsel'v�dores militares de pois lhes interessa vencer J

ria norte-americana avança, ao norte de Aaehen. A mais pro-. d� profundIdade na linha 8Ie Londres sao de opinião que fo- quanto antes a batalha do Re
tunda penetração norte-amerícaua, pela brecha aberta na li- gfned. D�sp�chos aliados, p�r ram efetuadas valiosas cunhas I no.
nha Siegfried, tomou a direção de Ubach, em cujos arredores sua vez, indicam que precedi" ._....••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a ínfantar ía já está combatendo. A presença dos aliados nesse dos. por .tremenda barrag.em de

ponto da Siegfried assinala um avanço de seis kms. Os norte- artilharia, os norte-americanos

E' f I
.

t
.

americanos estão empregando com todo o êxito seus velozes lançaram-se ao �taque e

erOl a u a corpo a corpocarros lança-chamas, que investem como bólides de fogo sô- ocupara� as localidades de .

bre os nichos nazistas. Os alemães respiram a monte em cada Mer-Kstem e Pal�mberg a 13 e

metro quadrado de suas posições, como afirmou um dos pri-
17 �ms. respectIv�ment: .�o Com o Primeiro Exército norte-americano, 3 (D. P.)

sioneiros de um batalhão aprisionado em Beggendorf. Êsse norte de Aachen. Nessa !egIao De Henry Gorell - Urna luta feroz, corpo-a-corpo, está em

batalhão, aliás, recusou contra-atacar, J11'a noite de ontem, de- os �oidados norte-arr:en�anos marcha do interior da linha Siegfried, a nort.e de Aaschcn. Na

sobedecendo assim às ordens do alto comando alemão. Inter- est�o .avan�ando na direção de mais profunda penetração, os aliados levaram de roldão uma

Togados pelos chefes aliados sôbre os motivos porque haviam Colônia. Am�a no setor de série de fortificações inimigas e atingiram as proximidades da

capitulado sem luta, disseram em poucas palavras: "Não que- Aa?h�n, ?S alIa.dos venceram a localidade de Ubach , mais ou menos a uns 5 kms. a sul' do Gei

rem� m�s conde�rnções... Isso ��roosa a Goer�g". .1_·e�s���t�e�n�c�lli�n�aez�Is�t�a�nea�z�o�n�a�deo�lMeen_k_ir_c���e�n�.���������������������
Londres, 4 CU. P.) - AS fôrças do Primeiro Exército nor-

\

te-americano ocuparam a cidade de Db31Ch, ao norte de Aachen.
Outro despacho da capital britânica informa que o grande .ca-,na1 de Dortmund entre os rios Reno e Ems está

comPleta-Imente seco. 'E1IILIIB
1�IRI[aIR

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

LOOOMÓVEIS I nFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Vendem.se, urgente, dois locomóveis em estado de
novo, marca "Badenia" e "Lpnz", de 30 e JS

H. P. E.; uma charrette e diversas máquinas
para indústria.

Informações nesta gel�ncia. Os guerrilheiros �:�t��a!X�!��nos Fortificando
I·fall-anos Roma,3 (U. P.) - Novas vi-j • ..

U f- I d t Ideras ! tórias foram conquistadas pe- I novas poslçoesl",.oças 10 ao
.

esas ral oras_. Roma,3 (U. P.) -,Os guerri- !IOS norte�americanos, na zor:a IEstocolmo, � - Moças fmlandes·as reve1arau: aos alemaes lheiros italianos estão empe-' �os Aper:mos, no norte d:: I�a- Roma, 4 cq. P.) -: Sabe-se \
I; plano tímlandês de atacar. 'I'orrisa, na extremidade seten- nhados em intensos combates Iía. DepOIS de vencer a resistên- Ique os alemães estao cons

trion.al do golfo de. Botnia, perto da fronteira sueca - segun- desde há vários dias, na zon� !cia oposta pe.lo inim�go� os sOI-I·truind� novas posições d('f�nsi
do escreve o correspondente do "Atton 'I'Idníngen "

em Hapa- do Monte Grappa, a 60 kms. ao dados do Qmn.to Exército ocu- va,s _maIS para o norte d� Lmha

randa. Diz o correspondente que os finlandeses planejavam noroeste de Venza. Informações param Monghíodro e ch�ga- i Oóttca, algumas em torno de

tomar Tornsa de su�presa, na ,noite �e sábado, mas j?:,e�ls fin- autorizadas indicam que os pa- ram aos arre�ores ?,as Iocalída- i �olOn?a e ?utras ao n�ll·te, do
landesas, que mancínham relações íntimas com otícíaís ale- triótas inflingiram entre mil des de Casam e Diromagna a, rIO Po. Porem, estas t;lao p�
mães, atraiçoaram seus compatriotas e quando se iniciou ole duas mil baixas às. fôrças na- cerca de 20 k.ms. �o s.ul de Bo-Ildem ,�€� �o�pa.

radas as da 1.1-
ataque, os alemães estavam preparados. IZistas, tendo perdido por sua lon!'Ia. As �ro:pas indianas do nha Gótica qu.e _um dos �als

parte cerca de 400 combatentes. Qumto Exército, ?O�· s�a �e�, des,ta�adoS OfiCIaIS do Qumto
Admitiu-se, entretanto, que, q�ebraram a re�IstencIa mi- �x:ercIEo desc:'€ve como as for�
diante da superioridade numé-jrmga

em Marradí, na zona de tífícações mais poderesas ate

rica dos nazistas, os guerrüheí- Flore�ça, chegan?o aos montes agora enc?nDrada�. I?elas tro

ros se retiraram para as POSI-, C�l!��a .e_�!t_o_ �I�e.: __ __ _ p�s do G?mnto Exelclto, que se

ções montanhosas, onde é mais
"'__ h40.

h��n7·
h - -� teJp. batIdo 'em quase toda a

fácil a defesa. Cachorrinho !taIla de sul a norte.

INa frente
Ide Belrort

Banco do Brasil SIA ·

Carteira de Exportação e Importação
AVliO H.o 82

Importações provenientes dos Estados Unidos
da América ou Canadá

A Carteira de Exportação e Importaçio do Banco do Brnil S/A
comunica aos interessados haver sido incluido entre os produto, cuja
importação depende de apresentaçêio de pedido d. preferênci<1, con

forme Aviso n. 61, divulgado pela imprensa do país em a.bril último,
o seguinte:

ALPACA [NiqueI si!ver] _. Schedulo 66610.00.
Em consequ�ncia a Carteira dá ciência aos ínteresllado9 de que

.

receberá até 14 de Outubro pr6drno vindouro, paJ'P o primeiro tri- J,
mestre de 1945. «Pedidos de Preferência» referentlb ao rnencionQJo {;material.

�Pelo BAN.CO DO BRASiL, S. A. -- fLORIA. ÓPOLIS. IlOSE' GIl! Gl �ftTO GHtVR

(

Desembarque
japonês

.

3 (U P) ,Londres, 4 (U. P.) - Na
Sa� �ranCIs�o, . ".

-

frente de Belfort, no nordeste
A ra�lo de T09-�lO a�,:n�l.o� da França, as fôrças aliadas se
que forças anflbias mpomcas encontram na ofensiva. Nesse
deset;nb�rcal'am n� costa da importante setor, os soldados
provmcIa de FUkH:l1 e �gora franceses ocuparam Ronchamp
avançam para o porto d� Foo-

e estão combatendo na zona de
.chow, em poder dos chmeses. fensiva de Belfort propriamen
Descr�veu o a.taque co�o ,uma te dita. Foram repelidos por outentatlva de lazer. abortar .os tI'O lado ao sul de Belfort vá
�la�os norte··ame�lcanos da u!-- rios contra-ataques nazistas,
\ias�? d8: �osta orIental da ChI-

na zona de Granges.e Laville.
na e dlflCultar nossas comu- Mais ao nordeste na frente de
nicações com as regiõps meTi- �ancy, as fôrças do generaldionais". O comunicado nipô- Patton limparam completanico diz que tropas japonesas, mente de inimigos a floresta
protegidas por bombardeio na- de Maurency.
vaI, desembarcaram a noroéste
de Foochow, sexta-feira passa
da, avançando, agora, ràpida
mente, para a cidade.

Mobilia de Copa
Vende se uma J laqueada em '."

azul claro, com 6 peças, por
500 cruzei ros.
Tratar na RuaJeguaruna,1S.

5 v'·1

Extraviou-se um, FQx, de pêlo
preto e branco, que atende
pelo nome ((Pingo», A peso
soa que o encontrar será
bem gratificada se der infor
mação à rua Tireidentes, 19 A,
ou à rua Vidal Ramos, 24 A.

5 II. -I
��............�

CASA MISCELANEA. distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rue C' Mafra. 9

Compraé na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Flâmulas
Fdo, 4 (A. N.) - A Legião

Brasileira de Assistência está
di.:-tribuindo pelos. lar€'5: e ca

sas con'.erdais, de onde sai
ram soldados convof'ados, íiS

seguintes flâmulas: - "Desta
casa saíu um soldado em senl�
co do Brasil". As famílias ou

casas comerCIaIS, que ainda
não receberam, poderão dirigir
se a séde da Legião onde rece

berão uma flâmula para cada
soldado convocado.

-- -- -_._- -__�- ---__ o

Se V. S. desejar um corte de
casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca�
semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

---------------------------------� ---------------

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construcão
Projetes, Orçamento�, Adminiftracão

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade.

o canal secou!
Londres, 4 (U. P.) - O co

mando da RAF anunciou que
rotog'fafias rIe reconhecimento
re�elaram que o canal Dort
mund, entre os rios Reno e

Ems esta sêco, estando perfu
radas ambas metades do ca.

paI em consequência do bom
bardeio noturno efetuado por
aviões pesados da RAF, no dia
�3 de set�mbrQ.

-
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Calculadas em 50 por cento as perdas (.I,ta8
LONDRES, 4 (U. P.) -- OS ALEMÃES VOLTARAM A CONTRA-ATACAR INTE���WJl:I]!f1l!E AS
!.POSlçõES ALIADAS NO SETOR DE OVERLÇ>ON, NAS VIZINHANÇAS DA FRaJ��q� HO
,

LANDA COM A ALEMANHA, A CERCA DE 8'0 KMS_ AO NORTE DE A A C H E�!.,o:; TPDq$ os
;CONTRA ,_ ATAQUES1 LANCA- DOS PELOS 'NAZISTAS, FORAM REPELIDOS.�_lNt:QRM"�ÇOES
AUTORIZADAS SALIENTAM QUE FORAM MUIT'O PESADAS AS BAIXAS SOFR)ICAS'�P E L o S
NAZISTAS, AS QUAIS SÃO CALCULADAS EM CERCA DE 50 POR CENTO DAS F'ORÇAS

ATACANTES.
--------�-'--�--------------------------------------------'----------�------------------------------------------------------------------------------

LONDRES, 4 (U. P.) -- As fôrças aliadas, que lutam na.

frente da linha Siegfr-ied, continuam avançando, 'embora len
tamente. Depois de vencer a tenaz resistência inimiga e pene
trar em Ubach, o primeiro exército norte-amerícano conse
guiu avançar na direção do sudoeste. Mais ao noroeste no ter
rítório dos Países Baixos, os aliados ocuparam Baarle Nassau
n 14 kms. ao norte de 'I'urnhout. Também f.oi libertada a loca
lidade de Withof, a 13 kms, ao nordeste de Antuérpia, na estra
da de Breda-Baarle Nassau e ocupadas as povoações de Drera-

, FlorlanÓ-polls-Ouinta.feirCi,5 de Outubro de 1944 H, 9214 mel e Wamel. Os ataques das fôrças aliadas nos Países Baixos
foi apoiado de forma sumamente irutensa pela aviação anglo-

--�------_. .'americana, que atacou violentamente as posições e tontttícações

-J--t- se os ianques a' 18nfcmtcrío Sôbre a Baviera do inimigo. Na zona francesa da fronteira do Luxemburgo, osun 0lll: - .,. .. "', _'" " ',. � ,
.

Londres, 4 (U. P,) _ As soldados alíados, depois de quinze horas de sangrentos comba
.J u n t o ao Prfme iro Exérci to pruuerro exercito e lenta, de- da impor tan te: UI upçao <.:01180-

emissoras alemãs estão anun- tes, conseguiram destruir a resistência mazieta em Fort Dríant,
nOl'[('-an101'ieano, 5 (U. P.) \ i(10 ao terreno lamacento r-m gutda na linha Siegfried. As ciando que formações de bom- a 8 kms. ao sudoeste de Metz. E no nordeste da França, na

PO(lel'osas «oluuas do tanques quo c.g,t-á operando e ao Iab ir'in- formações de infantaria ata- bardeiros in1mtgos, se encon- zona de Êpinal, as fôrças americanas, auxiliadas pelo bom
1

.

f d t ôb B viera e que tempo, realizaram novos avanços, ocupando diversas Ioealida-.

íar m-so à infa.ntaria norte- lo ele ciladas antí-tanques que cantes a rrí ram-se em orrna e ram so 1'€ ,a a
.jun a ra .

. . uma parte desses mcursores eles, entre 8:s quais se destacam Grandvillers, DeYIUQnt e Le-
lllel,'I("1na na zona ele Umach protege as muralhas ocideut a ís leque, pelo norte e pelo sul de

á

t d di
-

d sul pamges.a t: <, . , , .

_

, ,

• _ esta oman o a lrecao o .

onde se vmíficou a principal do Reích. A despeito desses Ubach, Cidade que os alemães
.__:_'-----------------

]1cncll'ação elos aliados através ll)bsticulOS, os americanos re- estão bon:bal'deandO, :uriosa- E ta
II

aDl envenenadas" as laraUI·aS?das f()1'Lificações da Linha Sieg- dobram o vigor ele seus golpes,
I
mente, afIm-de, destruí-Ia, co- S ri '.

Iricd- 'I'ripula.ndo seus potentes afim-de tirar o melhor partido mo fizeram em 8tolbel'g.
Rio (Pelo correio), - A polí-j Aguardam, agora, �quelas �endo c�nfirmadas a.:s s�s-tanques "Ahcrman", os norte- T-·w- fi -ii I

-

cia do 15° distrito enviou ao autoridades, o pronunciamen- peitas, serao tomadas ímedía-
amei-írauos investem sôbre as' MOleaçaS Ue fi.uerrh �as ,a emas Gabinete de Exames Periciais, to dos peritos sôbre a exístên- tamente providências para a

Iínhas alemãs, entre as peque- 9 afim de serem devidamente cía ou não de qualquer subs- identtficação e consequente
. '" xaminadas sete das doze la- tância tóxica nas frutas. prisão do envenenador.IjO�nRES, :) (r. P.) - '1'0.10s oS.IH·el}llL·ntJyOS ja �oram e. '

,
, nõ-

J

kral h. Recentes despachos do ulthnados '1111 AlelJHHlha, para as g'ut'J'l'I11ws contra os alíados, I1�nJas ofe�eclddas_ pOldumA q,_ .
, • ,,' -

aos Joga ores O men-
--------------

Q, C. do Primerio Exército 11t\pois da derrota. A noticia i'oi velcularía cm caráter seusaeto- nm� C hã de domín- Na Ita'11-atra nsurítem a impressão de HuI pelo jornal "))as, Sc1nVll1'Z Korps", órgão das tropas de ca . ., ?at m,an, -,

f
ussnlto de Hímmler, As mais fel'OlWS nmeacas foram dirig'idas g?, e, q?e md oXlcarl abm dOIS un ..

que a resístêncía alemã, às "

.
-

I l' d caonarios esse c u oe causan- Roma, 5 (U. P.) - As tôr- Londres, 5 (U. P.) - Os11('10 jornal aos tine t'ntrnvarel1l.o _

nrírabo ai�te p ano e
do também ligeiro mal-estar ao ças aliadas do Quinto Exército exércitos de Dempsey estão au-pr-ímnlras horas da tarde, ia 11 Iuuuler, n('stas� mCl'(lremt tl'anSd'('1'1C;1l01 :�N.se�'uIlltts,: "rr�tl0 o

jogador Danilo. irromperam através das linhas mentando a pressão que exer-enf'raquer-endo à. medida que fUlleiol�;ír�o alen!8o qll�l,aC1a rulO 01'_ eus (e ml�}tllg'O sua ,n�to1' () enll Os dois funcionários foram germânicas, numa frente de cem sôbre as defesas externas
os Junques americanos se' seu 1))'01)1'10 !-!,'ahnwte.. 010 11 enu�() que .�l(·el iII' UIU l-OS () qua -

o roupeiro da seccão de basoue- mais de 20 kms., avançando de Utrecht. Os americanos am
aproximava,lll de suas fortifica" (jll(\1', dos alia!!o> ('IH·ontrll.l·ll attl'<Is (\C S1_ n sel)U�tur� Qun:.1uer tebol João Martha, mais

1

co- na direção de Bolonha e do va- pliaram, também, o domínio,
ções. Contudo, a progressão do juir., ((ue lll'(!ieru', s��nteJ!<:1l ('Oll 1'�\:1 e�ll:l,es�\:.e.l'a. en. OI]·tIH o. no rnhecÍdo por "Jonjoca", e o ro'J.- 1e do Po, pela estrada de Flo- grande parte, da zona imedia-

laullwlto lllaIS pl'OXHlIO li sua J'(�'Shl�Il{'Ul' • j lum.a IUIH a (I Jo1'· .

d S
-

d F t h 1
.

J rença. As fôrças do Oitavo tam"'nte -ao sul do, Reno l·nfe-.
'

l
-

"
.

't ' 1 t .. pel.ro a ecçao e u e",o , ü
-

- -

1-'"ll,ui .]1I.e, Ilentro. !11.IIIA�enUllllUl! 't�n )eru1o o� 1l1l7.IS taiS 111 ar me-, varo Gomes," também tratado ExérciJto, por sua vez, prosse- Fior, e na zona de Maas ocupa-

IIÔ I d B -I
U! 01' (111(' .01' !,ruerl'l leJl'�)1sA SH� Ie 1COS, (Illlt o � en eDt! er �t�1e o

por "Preá", guem realizando um avanço ram Mook. Os soldados de
V IISU O rasl go, (,L'11O Já tomoll ]H'OH! ('nelas. Illll'H () N(U1IHlllleu.o _

(lesses I Todos foram devidamente médio de 4 kms, apesar de te- Dempsey conseguiram também

L d ; gIH'nilhciros, �'rnt:m; n��!'i 11 r"('IW�<: !'i(,(,I:(�tn.)' 11t� Illle �hsJl()e]n os;
lTrcdicados, ser:do ')ostos fora naz rE'.sistência oposta pelo ini- � ultrapassar a loçali:Gad� deem ou res II!HZistll;s. o Il,rtlg'o, ,,�Ile (l Ye.nllHI�lr� g,�·�.to d.� .�e�es,l�(>ro, �l'e!el!-, de perigo.

1

migo. Os combatentes do ge- Grav,es.
Rio, 4 (A, N,) - Acompa-! (!(' e1iUlparar a s,agra.l.a lut.1 do.� g�eI.IJlheHO� IUSS.OS, h:llelllll. O fato fo'Í levado ao conheci- neral Clark em seu avanço che- --------------

nhado de sua espôsa, seguiu I ('OS e frauces('s, il llroJe��(la. re�l�teuela al�,ma 110_ llIter�or, es·
mento da Polícia pelo sr. Antô- gapam a ponto s�tuado a 4 kms: Vai· a S. Paulohoje de avião para a Inglater- (1IU'('eIHl0 flue so.o HlI�OI fi hh�,Id.:��, (��l� ON 1l1ellllleS (lesconlte-
nio Avelar, presid€nte do refe- alem de Mo:r:_ghIdoro" que f01 _

ra via Estados Unidos o sr. cem, pode armar o hrllço .lo \;'uenIlh€H o.
rido clube o qual declarou que ocupada. Estao tambem os sol- .

Ildefonso Falcão, recentemente S'�-V S desejar um corte de N V · as laranj�s foram levadas à dados do Quinto Exército lu- hR�, � (�. �.-dAc�mi:-l'1:0meado cônsul geral do Bra- casemÚ'a,' linho ou tropical, O ahcano séde da ,rua Campos Sales _por tando. diretame?te ao sul de �ua O�iCi�l �� a��et� s! �sIl em Londres.
em côres firmes e belos pa- um menmo, de 10 anos de lda- Boschl, a 25 mIlhas ao sul de"""" h- d!f • S�. d .

.,

'd t· Bolonha Ainda na mesma re- Ql.Luan a e aVlao para ao

'dO d drõec, procure a Loja das Ca- CidadedoVaticano,5 (D,P.) e, presumIveIs,.e eram es 1-._ : . Paulo o ministro A olôilio Sa-O Apren ,.za O
.3emlraS _ Rua Conselheiro _ O Sumo Pontifice, dirigindo nadas, aos on:e Jogad�:e? que gIao, for.am tomadas pelos alla� les, atendendo con.Rte do Sin-«Gustavo Dutr�» Mafra,8-A. a palavra à Corte de Santa Ri_ítoman�m,_pa:te �o pr,dlO que Idos as Cidades de sancBe�edet dicato da IndústI1ia de FiaçãoRio, 4 (A. N.) - O ministro , Ita por motivo da inauguraroão se reallzana a talde. Ito ,e .San Andre e lo alIdades

T 1 d 1 E t dApolônio Sales deverá inaug-u- Os al.-ados :dd novo ano jurídico termi�on I Dentro do embrulho das fru- proxlmas. Revelou-se que os � t��elage� taque e Si a o.

ral' brevemente já sob regime i
expressando sua esp'eranca de jtas havia um bilhete muito aliados consolidaram o domí-

1
l' U ar: rateara Cla0Il!- essadast· d S

.

t d" c' ...

I
-

' '

- I ,'t t d
A

't nio do Monte Galego a uma
c asses aS&un ,S 1'e Clon oseduca IVO a upenn en en la

OS JU n�rao' que o mundo, breve, gozará de ma, esc!: o, c,om,vo os e eXlo., '

,
com o problema de lã.do Ensino Agrícola e Vetel'iná- �u

., "paz com j'ustiça" O Deão da para o tIme 1UbIO. mIlha alem de San Benedetto ................"'>t" "VQ............- ..._�....-_d· d '1 S f' 5 (U P) O mmIS- "

R
.

t d ,"rio o apl'en Iza o agnco a ,o I�,
, ,

. .

-. '
, Côrte, monsenhor Luigi Gr�- �gI� �n o a o�OIrencm,.A o Os tecidos adquiridos na Lo- C.-ga ro"Gustavo Dutra", no Estado tIO ,bulgaro da Plop�g�nda zioli, prestou contas das ativi- C?mlSSa1'lO de serVIço deu Clen-

ja das Casemiras, na rua Cons. r s
de Mato Grosso. Êste estabele- co�fl�mou, ,que o .ex-legen�.e dades da mesma durante o'áno Cla da I?esma ao delegad? (que Mafra, 8-A, têm como garantia I I dcimento, cl'iado_ em. 1943, está pnnclpe Cmlo" Bogladan F 1- !passad.o, em que foram exami- deter1?mando a, apreensao das

a qualidade e a durabilidade.
« O ao a»

lo.c�li,zado em �ao,VIcente, �:u- Iof, o g�,ner�� Ml�ol.a �em co�o ! nadas 80 causas, 72 das quais laranJa,s) e�cammhou-as, con- A grande e conceituada Campa.
mCIplO de CUlaba, nas teI,l�s o ex-pnmel1.o .mmIstlo Bo�.hl,-_Itratavam de anulacão de casa- forme Ja dIssemos, ao G. E. p, Transfusa-O

nhia Sousa Cruz, acaba de modi·
doadas pelo interventor Jullo lov e o ex-mmlstro do Intenor, Imento" Em 39 ca'sos fOI'am

, ......•........._.....w•• ..·._.......... ficar o formato das carteiraa doa
t I· ó.>. seua populares e ·apreciadí••imoaColler, compreendendo uma G8;br?vski, ��r�m en reg�es ao

concedidas as anulações, sendo ..-

de sa'ngue cigarros marca "lolanda-. QII quaiagleba de 5 mil hect3"res. A obra exel�cIto SovletIgo, a :pedIdo do
denegadas nos 33 restantes. Dr. Artur Perel·ra são, agora, de tipo a.mericano, ia-

em apreço reune todas as con- governo russo. Todos eles a�ll�- Porto Alegre, 5 (E.) _ No to é, maia cômodaa e maia ele-
dições técnica? e está apar�- vam-se

A detido,s sob a custo�l�a T é OI
mês (;t).de setembro findo foi gantes. Segundo consta, a .labo-

lhada de maneira a poder ml- do g'overno bulgaro, comI) ]JII- r gua em e ,·vel·ra bO'l'ande o mo:vimento do Servi- ração dei> fumo empregedo foi tam-
bém apurada, de modo que OInistrar O ensino rural Objetivo sioneiros de guerra; mas (JS

Dunquerque Clínica Geral de Adulto. ço de Transfusão de Sangue cigarros "lolanda" passarão a aer

que o Ministério da Agricultu- russos reinvidicara-m o, direi�o Doenças das crianças da Santa Casa, Foram feitas 60 ainda maia apreciados.
ra adotou e vem introduzindo de julgá-los pelos- tnbunaIs Londres, 4 (U. P,) - O co- Laborat6rio de Análises transfusões, sendo sete de ur- Os novos "lolando" foram lan-
nos diferentes pontos do país. aliados. mando das 'fôrças aliadas na clínicas.

g·ê.ncia,' O. sangue. fornecido çpoodll.oas.. hoje à venda em FloriQJ'<'"
Consult6rio: rua 'Felipe Sch- •

......_.,...- .......,.,...
- ....._ ....-_._...........__........w --.....� área de Dunquerque e o co- midt, 21 [altos da Casa Pq. atIngIU mais de 14 lltroOs, uma .r&....&_&.&....&.....&.,_..__......._......�"W

mando alemão na m:esma re- raisoJ. das 10.30 ás 12 e das

I
da-s maiores quantidades até Estendendo

gião negociaram um armistí- 15 às 18 hs. agora registradas no referido favores,

t' d d I Resirlência: rua Vise. de Ouro ' ,

d'
.

'd 1 dCIO para a 1'e Ira a a popu a- serv!ço, 9�e e mgl 00 p.e os rs. Elio, 5 (A. N.) _ Em circu-
ção civíl de Dunquerque, Se- Fone�í6�Ot;!·nual) I An:tO:r�CCl Rebelo e GUldo Bor-dar às diretorias regionais, o sr.gundo informou a agência ale-

_

nanCllll. Alfredo Avelino Guimarães, di-mã DNB, o armistício começou
.----

d J
_

retor dos COllfeios, comunicou

!Sd�r���a�8d�0�����C��'d��� Mais perto o apao li��l�e�Íl'���ar,�er�;J������que uma comunicação seme- WASHINGTON, 5 (U. P.) - Acredita-se em WashíngtonJaºs repreSE'..ntaJ1Jt,p"�4>, distri!1:lui-lhante de evacuação da popu- que o al�lir�nre King est��elec::á �m l)l:�ve seu Q;,:G-: em Pé�d :�uJ.t:::' UI:; iVl;�C:I.-;::;- �'�J.�v�(,<lt eslação civíl precedeu a notícia l-Iarbom, afll� de assuma a clueQao M.Iva cl:a OfunSlva üavaJ :tmnge1Tas oS' favores de queda rendição das fôrcas nazistas contra o, Jap�o. Pelo mesmo_ m�tnro" o al�lll'a_llte Nimitz ins-Itra;1Ja a circular 422 de 10 de
na zona ·de Calais.

.

lalar-se-a maIS perto do Japao, Isto e, na ::H:a de Saipan. dezembro de 1942.

i) �IAIS ANTIGO Dt-tRIO DE SANTA CATARINA
'r3�ridáriG t Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I luta na frente ocidental

_--_

Ano XXX

lias «idades de F'redberg e F'in ..

Na Holanda

na 1(+$00 ."0$'
jONDRES, 5 (lI. P.) ...• PELA PRIMEIRA VEZ, DESDE QUE OS HUNOS CONQUISTARAM METZ, NO ANO DE GRAÇA DE 451, ISTO É, HÁ CER..

� :A DE 1.50� ANOS, E TOMADA·DE ASSAIITO UMA DAS DEFESAS EXTERIORES DAQUELA CIDADE. TRATA·SE DE FORT DRIANT, NOS SUBúR-'
3IOS DE .nETZ, ONDE IRROMPEU O TER(:EIRO EXÉRCITO. ESTA ASSIM SERIAMENTE AMEAÇADA AQUELA HISTóRICA CIDADE.FORTALEZA,
POR ISS\\ �UE FORT DRIANT ERA UM DOS PRINCIPAIS REDUTOS DA CADEIA DE FORTES QUE POSSUEM OS ALEMÁES NA MARGEM OCI-
1J�NTAL lO RIO MOSEL. PARA DOMINAR A RESISTÊNCIA ALEMÃ EM FORT DRIANT TIVERAM OS AMERICANOS DE ATACAR OS NINHOS

DE NE�RALHADORAS INIMI(;AS ÇOM SEUS MODERNOS LANÇA-CHAMAS, QUE ESTio SENDO EM PREGADOS EM LARGA ESCALA '

,

_..'
... __�_ . ...,....,,.- ........---_,"l'1

•
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EM RECENTES DECLARAÇÕES, O �R. EGíDIO CÂMARA DE SOUSA, DIRETOR DO BUREAU
COMERCIAL DO RRASIL, EM NOVA IORQUE, DISSE: "SINTO-ME CONFIANTE QUANTO. À
CIRCUNSTÂNCIA DE SEREM IMENSAS AS. POSSIBILIDADES DE EXPORTAÇÃO DO BRASIL

PARA OS ESTADOS UNIDOS".

O ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n." 13

T'el. 1022 - Cx. postal B!)

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Número avulso Cr$
No Interior:

Cr$
c-s
Cr$

An(i)
Semestre

70,00
40,IlO
20,00
7,on
n.so

Trimestre
�fps

80,l){)
45,00
25.00

Ano

Semestre

Trimestre

Anúncio� rned ia n t e coutr áto.

Os or igi na is, mesmo não publl
caslos, não serão devolvidos.

A direção niio se responsahili za
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

I Ecos e Notícias

A capital da Paraíba terá
breve um grande mercado pú
blico, achando-se adiantadas
as respectivas obras. Os traba
llJOS Io rarn orçados em três
milhões ele cruzeiros.

'"

O Centro de Estudos da Mo
cidade, ele Manaus, presidido
pelo acaderníco Aureo Bringel
de Melo, está organizando su

jestivo concurso literário e11-

.�. __
.ne OR_ ª-IUillOS dos estabclecj
mentos secretários para come-I
corar a festa ela Bandeira.

A rádio de Brazav ille anun

ciou que Rornaín Rolland, o

célebre escritor francês. está
para publicar seu primeiro li
vro depois de seis anos de si
lencio. A obra será uma bio
grafia de Charles Péguy, que
tombou na guerra há trinta
anos. O livro conterá também
a correspondência trocada. en

tre Romain Rolland e Charles
Péguy.

O presidente da Repúhlica.
autor-izou () sr. Miguel Ximenes
de Melo a pesquisar sulfato 'de
sódio mo município de Orleans.
Carlos Jatet, Roberto Jafet e a

Empresa de Mineração Geral
do Brasil Ltda. os dois primei
ros a pesquízar e a última a 1:1-
vrar jazidas de carvão mineral
no município de Cresciuma e

a Empresa de Aços Finos a la
vrar jazidas de minério de fer
ro no município de Joínvtle.

*

Ao mírrístro Barros Barreto,
presidente do Tribu:nal de Se
guranç.a, o procurador Clóvis
Kruel de Morais apresentou de
núncia contra João Cordeiro
Junior, Miguel Duarte Matos,
Paulino Rodrigues e José Soa
res, os quais apesar de terem

conhecimen1to de infrações à
economia popular, cometidas
por negociantes de Vila Sabi-
110, em São Paulo, deixaram de

tomar providelndas, como au

toridades que eram naquela lo

calidade. Para o processo e jU�
'gamento, o presidente do Tn
bunal designou o ministro J;e
l'fi.lira araga,

o I

mudou-se para
L DO

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

o Di reitor do Dr-partamento
Estadual de Imprensa e Propa-
ganda recebeu a seguinte c9- 1a; I__..._� IIlIII ..
munícação: "Blumenau, 3 -,....1

._

Cumprimos grato dever de

1�1 Se V. S. precisar de linhos,
var ao conhecimento do Ilustr ça urna visita à Loja das Case
amigo que a "Cidade de Bh - casemiras e outros tecidos." Ia

:nenau" lançou com gran4el miras, na rua Cons. Mafra,
exilo a Campanha Pro-Natal e
Agasalho dos Soldados Combd- ��-�����������������������������������������
tentes que estão na Europa
enaltecendo a nossa Pátr!a.
- e iciosa saudações; Aclli)es
Balsini, diretor" .

*

Cachorrinho
ExtraviCiu-se um, Fox, de pêlo
preto e branco, que atende
pelo nome (,Pingo», A peso
soa que o encontrar será

I
.

Ibem gratificada se der lnlor- Snr. De�tl·sta,.. !mação ã rua Ilredentes, 19 A,
_ou à rua Vidal Ramos, ;'4 Ai

I
Faço qualquer slstem:ã -dr,v ,> Dentaduras Ponta.,

. /"cS t"m

------1
ouro ou Palacq,� -

Cons I
d �l- '\ ' er O

Móvcers �I:I ;:;��os;::�i �"t;�'�ld I Chamado_ por obsêq.ro(omprar, ven er OU a ugar para Constantino Serra�ne '

só no
Rua Duarte SchuteI

-

I A SERVIDORA A nove cruzelro�'
li �zia f , J
São '::Jaulo·4: (E) - FJssendo ado"'das pelas a.uto .

des compet'rlt�5 lIlediCla l'10
dentes a bâ�ar' o preçoS ta

=-!!!IIIIIII!II"�"''''II!_''IIII!_II!!!I. ovos, os quazS'serão ta�l 1
Os tecidos da Loja das Ca- a três cruzeiros ét. auzia. (}a�semiras distinguem-se pela ori- ço d:sse pr�ut(' indispens ).)��

ginal padronagem e pelos pre- à alIm€ntaç:lO ;hegou a Q.��l
ços excepcionais. Visite-a sem gir nove cnze.i'os, graças �n
compromisso, na rua Cons. manejos eà tSpeculação �os

1. • 1 .. Mafra, 8-A. �.nteressad$_Jil .majOl'a�&o, Os

(AO
a

DA

S8,.dldos americanos avançam por uma estrada da França, à vista de cadáveres nazistas
à. margem do caminho. Dominadas as defesos costerias. as f6rças aliadas internaram-se

rápidamente em território franc�s' (F6to da Inter.Americana).

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

oores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua C Mafra, 9

Quando a pedreira
explodiu!
Rio (Pelo correio) - Em São

Gonçalo, verificou-se violenta
explosão numa pedreira situa
da na travessa Batista, de pro
priedade de Zamagata de tal,
indo os fragmentos de pedra
atingir a casa de na 337 da
mesma travessa, onde reside a

sra. Celina Carvalho, danifi
cando o prédio e alcançando o

menino Jorge, de três meses,
filho de Geraldo Santos, mora
dor na casa vizinha, que ali se
encontrava ao colo de sua mãe,
Maria Santos. Gravemente fe
rida, a criança foi recolhida ao

Hospital de S. Gonçalo, onde
faleceu sendo o corpo removido
para o necrotério do Instituto
da Polícia Técnica. As autori
dades detiveram o indivíduo
Eurico Porto, responsavel pelo
acidente 'e fizeram realizar
exame pericial na residência
danificada.

TRAJANO, tO

-Grude Concurso SAPONácEO RADlUM i

Cla. de Produtos Quimicos Fábrica Delem I
Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo epetr6polís.,
no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona-, toda de imbúi a �".

cedro, no valor de 8:000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores. /'"
2U env6lucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do 'mesmo
SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

1944. As 14 HORAS
Companhia

DEZEMBRO DE'
na Séde da

5 DE ...

Os .coupons», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Virgílio .José Garcia
Rua Tiradentes, 3S

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

I Angarlando "símaanes"
Londres, setembro (U, J. B.) dos dois prtsíoueíros l'11S80S,

- Escrevendo sôbre a Alerna- que a serviam como verdadoí
nha, o conhecido jornalista ros escravos. Vi êsses dois pr i
Paul Holt, elo Daíly Express, síonairos. Não são, realmen j e
acentua duas coisas que con- tratados com crueldade, mas

sidera principats. Primeiro, rabalha.m desde o amauhcr-er
que os alemães têm sempre ltó o anoitecer, para a mulher'
lima história a contar, dentro '3 sua família; não podem <1e1-
la técnica de "angariar sim xar a casa, sob pretexto algum.
'?·l.t.ias" para a derrota, con- c.:sse, não nos devemos esque-
O:'111e ocorreu na guerra pas- cr, era o espetáculo que 1)1'e
.ada. Segundo, que o povo ger- .enciartamos em todo o mun
uâu lco considera fácil o tutu- :10, se vencesse a Nova Ordem
'o que o aguarda. Depois de .ie Hi.tJer.
l"lJoiar Hitler durante onze

'.TIOS, acham que podem lavar �"""""'Ww"VVV'wW""""_""w

: s mãos, sem aceitar a menor

responsabtlidade de tudo que
;0 passou nesse espaço de tem
'o. As tropas aliadas que to-
ram bem acolhidas nas cida ..

12s alemãs estão, a meu vêr
-cndo vítimas de falsidade.
porque as histórias que lhes
narram as populações já há
muito que se acham prepara
das, A tentemos, por exemplo
as histórias de u'a mulher dr
meia idade, que fala francês
-orreramente. com uma certa
"onal idade histórica. Declarou
aos soldados que 75 (/c dos ale
mães odeiam o nazismo e es

tão prontos a receber os alia
'10s, de braços abertos. O na

z ismo acabou na Alemanha
mas não haverá nenhma re

volução, porque agora os ger
mânicos se consideram liber

.

ados das garras de Hitler e

encaram como fácil o seu tu-
'Ira. Pois bem, na residência
lessa mulher foram necontra- Rio, 4 (E.) - Luciano Costa

Perez Trilío, de nacionalidade
�;;;;;;;;;::;;;::::;;;;::=;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;::;;;;;;.. espanhola, proprietário de mais

Bar ORIENTE
de quarenta prédios no centro
da cidade, com um rendimento
mensal de cerca de oitenta mil
cruzeiros, foi preso e autuado
am flagrante pelas autoridades
da Delegacia Especializada de
Defraudações, em virtude de
haver exigido trezentos cruzei
.os pelo aluguel de um quarto,
à rua de Conceição n" 149, pelo
qual, anteriormente cobrava o

oreço de cem' cruzeiros. O in
frator foi detido na ocasião em

que recebia do sr. Antônio Cha
ves, morador à rua 15 de No
vembro na 238, a quantia cor

respondente a um ano de alu
guel, exigido adiantadamente.
Depois de autuado, o capitalis
ta foi recolhido ao presidia do
Distrito Federal, 'Onde ficará
aguardando o pronunciamento
do Tribunal de Segurança Na-
cional.

'

(Antigo Bar do Borba)
Continua a vender os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variadas,
das melhores marcas

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de SêC05 e molhadas
/gêneros de consumo familiar}
Rua Saldanha Marinha,
esqu ina Vi�or Meireles.

fa maior organização no

g�nero nesta capital)
Rua João Pinto, 4 .

Fone 775.

GRATIS! peça este livro
-"':_�,,"����7-�:'--' ---��

ÉNVIE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PARA O PORTE POHAL

UZINAS CHIMICAS BRASilEIRAS LTDA
C.POHAU' ';A60TICABAI- Bt.1 PAULO

Dono de mais
de 40 casas
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o iSTADO-Qulnta·fel,a S Cle Outubro de '944

d R-h P
· (omissão de

L. T - CLUBE-Dia 7, Baile de po�se da _D_!��_�_�ria,_e_,C�roação_a__a_ln_a_e_r_l_nc_e._s_a_s. PRi:�°n.�mICO Instalou-se

T I
Ao Conhece esta? esta manhã, num ato presidido

ORlem á este conselho (Galerj�1 de Home:s fa.��S��'�����, �a��:is��P��
Célt'bres) Planejamento Econômico. :E:sse

novo órgão de administração
Por ENEVÊ tem como fmalidade precípua

Machado de Assiz, por ser Conjugar os te�fôlrços entre t?
muito 0aqo, pouco fal(l'Jo. Estado e par lCU ares no serr 1-

Um dia, quando esperava seu do de dar expansão a iniciativa
bondinho, na Goler io Cruzeiro, pública, completando-a onde
aproximou -s e dele um seu o rn i- esta se tornar deficiente. Apro
go. iniciando l oq o uma conver-

sa, que pu r e c i a ir rr.u i to longe. veitamento de dois fatores na

Assiz explicou-lhe a necessi· produção nacional - recurso�
dadi'! da +orno r . com re lcrt ivo naturais, mão de obra, capital
urgêncin. c o rul u çfio po ro casa, e capacidade técnica - vísan
uma vez que ncqc e}e dia. estava do dar-lhe maior 'eficiência e
se r t i n do-ue adoentado,
.c..p'1receu o b o ncle a, rio m o- melhorar O padrão de vida do

rrve n t o em Que Mo cho d o de pOVO brasileiro. En:tre as atrí
Assiz o tenta peç'H', o amigo o

í

n- buições específicas da Camisão
da lhe pergunto: d Pl

.

t E
-'

__ Onde estás morando? e aneJamen o conomlCo,
- Na .. _ na rua Prin ... pr iri- encontram-se problemas rete

casa Is o be ... bel nu .. Til:'" me- rentes à agricultura, índús
ro i.. tria, comércio interior e exte
Nesse momento, lança-se poro

rio�', transportes, moedas, crê-
o bonde, já em movimento,

cgarrando-se no balaústre. dít e tributações, procurando
Decorrido quasi um mês, êsse estitular e amparar a ínícíatí

o.rn iqo e n c on.t rrr-e e novamente VI. os esforços da economia
com Moeh odo d e A9Siz, e. sem part.ícular. Podem-se enume
poder esconder sua indignação, rar: de acôrdo com o regimento�xcl('lmQ' b

_, Você, Machad�, fez uma que' o presidente Vargas aca a

"ursada" comigo! de aprovar as atribuições .da
-. Co... co. _, com o assim? Co issão: 1 ° _ proceder a ln-
-' Você me afirmou morar na - d'

-

das
Ruo Princesa Isabel n. 1, quon- qué ritos sobre as con lçoes

A •

do não é verdade Pois, semana pri cipaís atividades economI

passado, lá estive em cornprr- cas rdo país, afim de coligir ele
nhia da Patrôo. a fim-de v isi- me ntor necessários à orienta-

11 t � t
...

h
'

t'
tar·te, ção de seu progresso e desen-

Uon ra la -OS� nao ii argumen os. m�'r�:e�;? que nu ... nu., nu-
vol zímento: 2° - elaborar pla-

.- Foi o número que você me no gerais ou especiais sõbre �

M t H I d CAFI:tIJ RIn BRANCO deu uti .ização e desenvolvírnento

on gomery _,e a .

n �n. .

�

I'
,. '" � ,U o· 'mil �i�:;:.. nc���t:ii�'ql.�:�e�:�.,� pr gressívo dos recursos e�onf-U li II ti de Euclides N. Pereira Tenta e um, ma." mas se eu mi iaS do país; 3°

-1
cen ra 1-

fo .. fa ... la .. , lasse to .. , todo zar �e coordenar os p a.nos e pro-
O ponto preferido da «élite» tlcríencpolítane êle, eu per ... perderia o bcn .. , jl!t referentes à economia na-

Li�boa, 5 CU. P.) � O come:ntador millt[\}' 1l0l'WgUÔ<;, Co.. bonde. cio aI elaborados por quais-
1'onel LoJ.o Portela, declarou no jornal I. O [�éc-nlo" ti ne (j ma.

)'f'('l1al de e3Jmpo Mo.ntgomery r,'mo\'eu a llPc8sfiiLlade ]rara o;;;

I�alpmães de inunda.r a Hol.a.nda. '('omo meio de defesa, c, Assim R�o Branco)
salvou a Holanda da maior catastl'ofo de sua história"

��>el'esl'enta o �l!l'tieulista. f:'nv iados por quaisquer entida ..

",_ . .......,.,_._..... IfI?'Wl'01M'MWMrw�"""'!!!'é=n_) I_S'" =
-

'lillll' riores da Itaha, ;conde GlOvan des ,narticulares ou pessoas ido-

I ni Viconti, falando aos jcrna- ne .�s; 5° - opinar sôbre todos
(jUARDA-lIVROS E (ONTAOO�ES

í Não mandarão 10 santo fio dl� IJ: listas, declarou, ao comentar as � projetos de lei relacionados
(OMERC!J.WTES E iNDUSTRIAIS I

'Ui U relações ítalo-japonesas, que co a matéria econômica, de

seu psdid.o hoja mesmo paio R"embô s-, Postc_d, d., livro
i ll1ais. carvão nâo existe uma declaracã.o ofi- sor e a estabelecer a necessária

TÉCNICA PRATCCà\ C(H�1.��i�

I
Londl'cL,4 (D, P.) .- Serão S. Plácido. Màrtir cial de g-uêrra entre arnbos os hal' mania e coerênc1a com os

PREÇO CR$ 35,no !E:uspensos os embill'ques de Contava Plácido apenas '7 anos, países, pOl.lém, "em vista do pIa os aprovados; 6° - promo-

Do Prof, C"'. r'IO" Pl'-,ilt" '1:'1 <>rr"'l-ra �h_,. 1(,rJ"�'-;:'_"'" ,-

b 't'
' . quando seu pei o entregou aos iJrutal tratamento dado peloE a revisão da legislação re-

� � ... v" lI'" li '" uU", I,carvao 1'1 anJ.co pala 3. Arg-en- .,

d d S
.

1Culae os e BE'nto Pláciáo era .ia1)one38E ao nosso 'iJcssoi-l1 cti- nte à economia naClOna,
De grande utilidClds pelo seu rnodo prálic'J ,-;a �n,�,in"c GS

II'j'ina Referi!'do se a" fato clis muit t' d d t

d dI"
"

-

, •
-

< U ,," o es Imo o por to os, porque lJll;ma'tico, co �omo semI)re dese- Dl' ando alterações J'ulgadaslançamentos 'Q escrituração e se..,.� 'vr03.

I se o- rt1inistro dos C0111bustí- possuia ótimas virtudes, Devido a'
'---,

1DISTHIBUIDORES:

'I'
veis Que a medida foi determi- ....sias qualidades. conseguiu con- j",mos :Jumental' 8 n30 dimi-:.1e i p.ssál'ias à execução dos p a-

ORGANIZAÇÃO BRASllEIR}. DE DIfUSÃO WLTURAl I" 'd d d quigtar a simpatia do' grande Pa- nUÍl' no:;:<;o, cooperação helica geraís ou ,especi:ús aprova-
'. nada pelas neCCSSl a es a .

hRua Dom Jos.é de Borros. n, 337 -- 6' anóOI"'" sala 611. rlarca, o qual o enviou a Messi. COIU OS aliados, nos considera- ; 7° __ o acompan ar a exe-
- : bO'uel'l'a, salientando ainda que 1.0}) f d " dCaixa Postal 22GC '- SJ�O PAULO I , ara Un ar um mosteiro. n mos em guerra com o J,t'JãO" ão dos planos aprova os,

A.... ..-. � �,._______
a Grã-Bretanha tem muito eu; igreja e o convento, dedic'5U o, o • ando medidas que se fize-
,conta as Do.s�ibí1idades da Al- So João Batista_ Ao chegar a Mes· Prefira uma parte ele sefl

�)l
.

ft
· · -, !' - :

t
.

.

t
sina. este Santo contava somente c'e precisas; 8° - examlnar e

reqU IS'IçaO e a sn lnr�n I' �:â�_��'�_�Ih_(.)_�_�'��J�'��....:1_t:�11�:. 1�á�:0:�n::Ui:e:�����mce�::: p�a i;��;e � H;�;:�:I p�,: ���:!�
1U �;i�e�,ar�����o�es�e���jet��U I II \,UU = __ 0__ - -

ê.do grande popularidade. aumen- de"'. � estara contr.ihuindo parll que) lhe forem encamin,ha.dosI ,o tando assim o nÚlTlera de fiéis -I tSão Paulo, 4 (,A. N.)' - O interventor f,edel'a.l determinou II _., . R b d'
. flue e e ome maIS 11m poucn o.el " IJresidente da RepublIca;AntoniO Vieira e Senhora ece eu certo la a l7lsita de seus di

o,}

, ao secretá.rio da Segurança I'Íil,Uca a expedição de ordens a' I dois irmãos e de uma irmã Esta- fIe leite, tenha .melhor�s me -

90 - convidar, quando neces-

l todos os delegados de Polícia do interior, no senido de llresta-. agradecem os felicita vam íl'es palestrando, quando fo· l'fUnentos, maIS conforto

nOISári io os representantes dos Es-

l'em a.ssistêllcia aos prefeitos l11Ulllelpais, l'elati nUllente ao I ções recebidas à possa - ! :am surpreendidos p::Ir um pirata, I.�ito de sofrimentQ. etc. et.c •• , tacV'o� ou Territórios Federais,
c

..umpl'imento
das medidas ele requisi,ção uo gado para ('orte

I�
gero do seu aniversário que �s ameaç�u comf� m.or�e co· (Campalla de Humanidade ben n como órgãos públicos ou

150
noo renegolisem a e Cl'lsto, To' H

•

I d C "id d ) .'

nesta. eapiLal e no interior, agillrlo rigol'ü.samente quando S(� de cosomento, ocorrida dos in,stontanearnente disseram:. 110 ospJta e lU a e • de, classes e entlda.des partl-
fizer llPCeSRál'io para a execução da medida. a 30 de setembro p. p.

.,
{(Prefenmos morrer a renegar a I . ! culll ares e outros interessados

------
-----. --- .---------- Cristo". f'?ram cruelmente assas.,

O Inventor da Ino �assunto em (;urso, para par-

CART'AZES, CO OI
-- =-'..

2·1 sm<:dos, Juntament.t; com os de- propulsão a foguete tini parem do�trabalhos de eo-

b."
Vo

I
!nalS monges que ou se achavam. I d ' I O' , 1

,..
-

.
.

� � , ------- -- .. -.------- - --_o ."011 les, 'i' - lllventOl ca mü ;sao' 100 _ publicar e per-
O PRECEITO DO DIA

IT
..

d 1 1l1'0pulsão a foguete, comodoro mit ;ir �mplo exame das ques-
,

'--5� Ho1E' E' de tôda coaveniência quI' oral or. fie aeronáu,tica Frank vVhit- tõe; s dos ante-projetas de inte-
---�-�---.-._-------------.-,-- indivíd\lO, .ao .}�rmin(lr � trato· I p " 4 (U P) _ O' '1 !le, foi condeeorado com a 111e- res:-c?' se nacional, excetuados os

C
'

E ODE
menta anh-slhlltlco prescnto pelo -

allS, "

- genera. 1 11 de> I C Ih €.1. -' -

I
"

'd- f' d HenrI Dum"'y das fo-ol'cas ae-
(�la e ouro pe o onse o qud� pOSsam Jnteressar a se

11
' �o

",'<
,ne lCO. oça um novo exame e '- • a. , ' c: '

R ..
'

d . Ide _ .

_ .

;:f (�
.

,

,

o ;/!lo? 30ngue do líquido .céfalo· !'aquiano reas francesas foi detido sob da eul SOCleda e de Aer 0- g-ur1 ança e defesa n?"clOnal. A

I «�íquido. d,a espinha» I·
.

Caso ih�e! a acusacão de traicão, Rev�lou- náutica ela Inglaterra.
, ,ins� �alfição dêsse impor�ante

seJa pOSltlVO, cumpre· lhe co�h. i se que r5umay ol'dénou a trans� I
A medalha de ouro e a 111aiS Ór.gllíl(ão realizou-se no gabmete

horripi :luar o tratamento, paro sVltar!
- •

'lt l' .;' ,d C 11 d ,.-1. h d h f" 0'0
'�'l- t

.

t ferência de' va'r'l'as esq'ladr'!'l'las a a CO.1CteCOl açao o, ,o'nse 10 e iC' 'Llespac os o c e e uO l:>-
::rue a 51.1 IS a. aque o Sl3 elna ner· L 1._

1 R'
" ' •

voso. SNES. Ipara uma base aérea onde as' a.a . eal SO?ledade de :<\.er?Uall- ve.rzn<flo, O preSIdente da Repll-

'I mesmas foram desarmadas e tlC� da Jngla.terra e so fOI con- b.ll Via, ro�eado de, �embr?� de
---

internadas pelos alemães fenda a sete outras pessoas 5)eu HS gabmetes CIV1l e mllltar,
l

'

desde sua instituição. torr e
lOU lúgar a cabeceira da

Gr.::.il-f;c�-se Os irmãos Wright foram OR :ue� ;a em que já se achavam os
UI i. ti primeiros a recebei' essa me- 23 membors da comissão. O

dalhíll, em 1909. sidente da -República, de-
mndo instalados os traba

Ih,o .

s da Comissão de Planeja
m�'-nto Econômico, proferiu
briHhe.nte discurso, que 1'01 re

tra',�smitido, em ondas longas,
mé�ias e curtas, pelo DIP, para
tOd, NÓ o país c exterior.
-..,

B a n I ue nol
II CONTEM

�:TO ELEMBNTOS TORICOS,

RSENIATO. VANADA·
O. FOSFORaS.CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREIRO
TONICO DOS MUSCULOS'
b. Pílldol. DePluperldo.,

IIIE'9otado., Anêmlcol, Mi'-I
qUI crl.m Migro., Crl.nç••

t' jraquíticlI� receberão • lonl·

�
8..,•• ,.,.1 do .....1...

�•.

aD�.i�. �oo.�.�J

Lourlrcs, .J - O Conselho Nacionul Aleruào, '�ransmjtilljo
em J'lIH50 vela emissora de Moscou, fez a scguinte :ldvel't.ên�:ia.
aos l'ulll:llldanles, oficiais e üipulacões dos submarln os ale
mães: - "Sabemos que existe ('ada"vez maior número de sub
marluos sa íntlo para o mar, de portos da Itália c no :\Ial' (10

No rt c. cm viagens secretas, tanto para a ESIJ3rrha como para
ii, América do Sul. Foi observado que passageiros Isolados com

mu it a ba�ageUl estão sendo truusportados nessas \·jc'J.'2;eil�, eUl

J'l'('{ o usas missões díplomát icas 011 econõmicaa. Damo-r-vos
(,,,tps «ousolh os: tomai os passagf'Íl'oS a bordo sr-m mnst rai

qualquer suspeita e tlil'igl-vos pura o mais Jl;'óxim(, porto bri
tãn ico Oll f'ra.ncês. )<l VOfiSO dever evitar a fng"<t dos Iídores n a

zisi:'ls 011 seus 3gi'1HeS (IUe sfio enviados para abril- C<lminll()".

SANTA (j.\TMWL4

O... li. G S, Medina Parm. rJ"rlíll A.ves do SllU:?J
Parm. L. 11<'\ COf;;ln Avi!o

Exames Anátoma-patológicos.
Diagn6stico precoce do \p·("'i,hz.
Sõro- diClgnóliiticoil
Hematologia
Copr-oloqío ,

Bode! idog:a
Alltovocinos,

lJJtramicro�copjn .

Qu.írr�ica sanguínea,
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue_ Vacinaçào on t.i-d
í

It êr ico
(CRUPE) com pr-évo de Sch ick,

Anólis8fI químicos de: Farirlhas, bebidos, café, mel, águas potá
veis e para U505 industriais (fecularias, ce r-voj orio s t.

Façnm

/'.'s 7.3�J hOfClS:

Pref>tcn F'lister t' Bcenda Joyce, no Jilme misterioso.,
Jllnte, mostrando '-, truíc,)àü amar ('::0:

Bairro Japonês
O HOMEM APRENDEC DOS INSETOS

(Nacional Distrihtliçiio COOPERATIVA)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

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

CINE «IMPERI
A's 7.30 h.,ras

2 grandes filmes
Charle Bickfotd e Irene Rich no íilme e1etriZi-lllt'·:

Gigantes da iloresta
Downs e Ruth TefiY na ado ável coméÔ:a musical:

Música, luar é amor
DOCUMENTARIO N' 15 (Nac.)
Distribuição COOPERATIVA
�reço: único 2,00· Imp. 14 anos

. _---.. . ...

no Odeon e Imperial, Don Ameche
mais emocionante que o cinema já apresentou:

FILHOS4

1'Ao
.

í' I

/1,) /
.'I

.

I �

!
.. \

-�----___..._.........,._.�-�------------

A fotográfia mestra Bornbos de 4_000 libras sendo cologa
da num bombardeiro Mosq ri to, (British News Service).

. ..".,..

Aos sofredores
Dra. L, GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do SEU

consultório para a Rua Bue
nos Aires, Z20 - 10 andar,'
Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos,
Escreva detalhadamente-
nome, idada, endereço e en·

aelope selado para aras·

osta.

Os chineses

Nova Iorque, 3 (U. P.)
São as seguintes as distáncias
que ri:ledelRlli entre as val!guar
das, aliadas e Berlim: frente
ocidental, 296 milhas; frente
oriental, 315 milhas; frente
italiana, 506 milhas, de Caso-
11i di Romagna.

'l'H.E J.JONnON &, LANVASHIRE-INsURANcE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal RamoB, ,I'

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de ca�emiras, riscados, brins
bons e baratc;>s, algodõ,es, mOl·íns e aviamentos

, para alfaiates, que recebe0 diretamente das
fábricas. A Casa �A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetucrem suas compras. MATRIZ _em Florianópolis. FILIAIS em Blumenau e Lajes.
-

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

--�� �---"------�"l--------__� . .. � �

queixam-se ..•
i San Francisco, 4 (U. P.)

I Em Nova Iorque citam-se as

queixas formuladas pelo por

I ta-voz do Conselho Militar da
. China sôbre o reduzido auxílio

prestado pelos aliados aos exér
citos de Chiang-Kai-Shek, :g
não se oculta a impressão de

que a situação estratégica no

sul e léste da China se pode
agravar-se os japoneses não
forem detidos em território chi-

com dez cruze iras a pessôa
que achou, na semana passa&:la.
duas chaves lluma argola, sen

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

-"-------------

As distâncias

nê's.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ROLDÃO CONSONI
ClRU_!{GU. GEUlU, - AlJl'A CIRURGL'\ - IIJ"U;8'J'J..\S OE SK:'<IHOnAs - Pl\It'I'OS

.1' ormado pela .F'tculdade de Medicina du ';nl"ersidade de S1\o Paulo, onde foi
Ass�stente por vm;ws anos do Serviço Ci rúug ico elo Prof. Allpio Correia Neto,Clrwrgm do estômago e vias biliares. ln<t�.t.inos delgado e grosso. I.iróide rIO"prõstata, I>exilta, útero, ovãríos e trompas. \aricocele, hidrucele, vartzes e hél'ni::

CO:-':SlJLTAS:
da,; 2 às 5 horas, à R_ua Felipe Sdcnlidt, 41 (altos da Casa Para iso) . Tel. 1.5!J8.RESIDE:NClA: nua E>'SWves Júnior. 179; Tel. M764

Q EITADO-Quinta.felr., 5 Cle Outubro cae '944

I

1.4441
---I

!

Luta e

.............,...._v--���• .........., ....,..,. ..

Vend uma cosa de ma-
e �� e delra, na rua Ma-

jor Costa. sem número. Tratar na

ru�.!oõ_�_P_i��.':'� .__�� I
tI......BI.7�1..�rl.,BI'aJ�����.k)

Vende-se co n í'o. ta vel
Cd Silo na

Avenida Msu ro RamM, 249,
as-im corno cu t ra , rner.o r , au

lado, 11 251. Tratar cnm Aldo
de Almeida, no Banco Nacional
do Comércio. lO v. 3

Casas e Terrenos
Vendo diversos cosas e

t e r ren os , nesta capital e

no Estreito
A. L. Alves - Deodoro 35.

V.·8

Casas e Terrenos

TERRENO

DR. GERHARD HROMADA
Especiali"t.a em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital !"Miguel Couto"
TB[HA�IA (HAM .:-\rA) - Santa Caturinn

DR.
Médico

NEVES

impiedosa
.. deste terrível bombardeio, a

biam aos ouvidos da gente de nossa infantaria pode aproxi
tortas as dírecões e de todos os mar-se da primeira janela. Se
níveis. Com 'sacos de explosi- esta falha, os "Goriaths

'

vos, granadas de mão, paus de isto P, os nossos tainks robot,
cordite e, a miude, .com lança carregados de dinamite - en

chamas, as nossas tropas de tram em ação e orientando a
assalto abrem cam íuho para a casa, abrem a primeira brecha.
infantaria. Quando as ordens O inimigo está em toda a par
são de tentar firmar pé numa te, e os ínsurretos teem feito
nova rua, os

c, Stukas ' vão em plo !lO uso do sistema subterrá
primeiro lugar, se possível. neo de' abastecirnen to dágua
IDm seguida o.s tauks

pesadosl para
Varsóvia. Trava-se luta

avançam dispa�'ando todas as f:roz para a conquista de caria
suas armas. Sob a cobertura linha adutora.

sinistra
Londres, 2 - O rádio ale

mão fez uma descricão dos
combates em Varsóvia', segun
do o reporter de guerra nazis
a,t Harle. "É uma luta sinistra
e impiedosa -- declarou Harle
em sua reportage.m. Empreen
der alf os combates de rua, de
forma como os conhecemos, se
ria suicídio certo. Saltar da po
sição de cobertura e atravessar
a rua :numa corrida louca
em frações à;e segundo, é tud�
que um homem mais ousado
pode fazer. As bombas asso-

Encarr�go-me da venda
Comissão rn

ó d ico .

A. L, Alves - Deodoro 35
V. - 8

Yende-se u�hOa�:�;-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

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

V,28

Vendem-se c��::
na rua Major Costa nO 116.
Tretar na mn,ma, elas 12 às
16 horas, lO v· }

COMPANH1,'\
INTERNACIONAL

D(i�
CAPITALlZAÇAo

4mortizacão ",. Setembro
No sorteio reali'l.Il"" PII! 30 f',
Setembro dp. 1944 tlJl'!l>11 �i>:">1\

da" H 8eg-lIintt+!1 cr'rn�lin ,:('"

f,
K
P
O
V
H
G
E

R
Z
K
l
H
E
E
T

S
M
I
O
p
f
r
S

Vende se. medindo 14 x 33
mts ,

na Avenida Mauro Ra
mos, linha C rcu\ar, ótimo p'U3
con:-.truç&o. Tr ótar na mesma

Aveniol'l n 2J 1 30 v.-I
.........................

Mobilia de Copa

Os portuüores de utuíos em

rígõr contemplados são con

vidados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes GerR!�:

Sociedade (omercial
LI VONIUS L'J'OA.

BLUMENAU
Não Interrompam (J pllga

mento regular das mensallda
des dos seus títulos.

Em CIlSO de Interrupção, re

habllltem Imediatamente ("

seus título!!. E' sufieipll,te PIl
gar UMA MSNSALm�DE p:-t'1i
revigorar o IDe/ÕiIDO e evitl1r iI

perda do direito sôbre o 8or-
�elo e s81var ns Iluas

economIas.

IRA
m DOEN('AS DOS OLHOS

Curso ,�Aperfelqoamento Longa PrtHl('a no Rio de Jall.,! r-cz

,.;H1'j !<Illl/I'AS - "ela manhA: dlat·ja ertl.e d"� 1.O,3üàs! 2 h., à tarde except.<:> ao!
""'1'Hd .... ti". 111,30 ii. 1H bora.. - CO SUUf(.RIO: Rua JoA.. Pinto a. 1. IWt.r",jo -

OR� SET
!'H8l�[: DOS SEHV1('OS DE TTS!OLOGfA DO CENTRO lJE S,'.l:DE t� DO

HOSPITAL "l'\i']HÉU H A.'!TIOS".
CLll'�O de rrp(lri'('i�oQmento n o '}Io�pitml Sôo Luiz Gonzaga, (1e S:'io Paulo -- Ex'-esUl
:::;';:;'I:.1n rI.() TJi;:.,tiluLo, "Cl ernoru.o I�'el'l'e,\il'n", de São Van];; --- _ti;x-rnédko Interno do

Sanatól'io <lI! SauLo.;,.;, ern Ca nrpus elo .rorrtüo.
1'I,1\'1e'.1 Gt·;n ..\L - I)L\U'i'úS'rWO \i'HECOCE 1), 'l'RAT.U'lEXTO l!]!<l'F:ClAU:I;ADO

.

IHS nOK\'('.-\S no t\l'ARÊI,11O RES1·lRNl.'óRJO.
('Cr'\S'ULTAS: Diàrtumen t e. das ;'j it� (i, hot'as. COXSl:LTóFUO: itua Vito)' Meireles, J8.

nF;STDll:i\CIA: Rua Estens Júnior. 135 - 'I'el. 742.

l-;� I) J rl'A [.I
Venerável Ordem Tercelre de S. Francisco da Penitência

Separaram-se
Hollywood, 4 (U. P.) A

estre:a cinematográfica Cons
tance Bennet e o ator me:{Íca
no Gilbert Rolancl anunciaram
sua separaçã,o, em conseqüen
da de incompatibilidade ds
gênios.

Vende se urna, laqueada em --------.-----.- ... ---.

azul Claro, com 6 peças, por Prelrtlghi. O 6(}T�rnO � ••

500 cruzeiros. classes armada8, - o. !ler'.
Tratar na Rua ]aguaruna, 15. um "quinta. eohIRI.t."', (L.

5 v'· I � D. li.).
._-_._--_.

o petróleo na Rússia
Moscou, 4 -- A rádio-emissora locai anunciou hoje que

upós as bem sucedidas pe·squisas de depósitos petrolíferos no

fundo do mar, ao largo da penÍllllsula de Apsheron, os trahalho�;
toram estendidos a outras 7.ona.s do Mar Cáspio, Navios espe
ciaJmen'te aparelhados fazem explodir mi.na.s lan<_:adas ao fun
do do mar, causando terremotos artificiais. Em RPgnida, as

analises sismologieas dizem aos engenheiros 11l11it.as das coi ..

sas que êles desejam saber. .

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião ·Dentista

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.

ATENÇÃO!
Vendem se p;;ra Dentista dois

apr.reJhns c.::,mp1etamente novos.

sC'ndo l:m Vulcanizador c um

I Gir8dor. comp1t-to. Também se

I
,luga uma sal? para escritório.
na ru:3 Vítor Meireles, 18 (so·
brado). Aluguel 60 cruzeiros

,,",,!!!!!!!���:!!!!!�!!!!!!�;;::::;;��=-' rntnsais. Tratar com João Ma-
O acouguet'o thias Gustenhofen, no mesmo

dO «Democrata» � dereço 10 v. aI' .
,.,.

3
de Sll e Afllslo Massorra R.io (Pelo correio) José

AgêncIas � 8ub-agêt>ela" em todo o território nacIonal. - SuCUTt!lll no Alamo da Silva, proprietário do
Orugual. ReguIsdorC!8 de aV8TllUl nas prlndp!l.� cidade. da 4Jnk1ce.. Ilurope "Açougue Democrata", sito à

Médico - Cinrlião - Parteiro e Afrlea
rua Jardim Botânico nU 612,RAIOS X :\Ofi�NTE'�:M Fl,ORIANóPOLIS
f

.

t d fIc A �1 P (I S L o B o & C I .'\.• ..;.. Rua Felip.e 8cbmlftt. 1'1. st
.

OJ preso e au ua ü em _. a�'ran-\1oderna e possante instalação \
T 1 "ALI'" ""ÇA" te no 10 dl'stl'l'to pol.. l·cl·a·l, el:r1de 200 MA. � Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. e egr. . .,"� -

Diagnóstico precoce da tuberculose � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJA1, BLUME· virtude de ter sido sUl1)l'eendi-
pulmonar, úlceras gástricas e duo- � NAU, BROSQUE, LAGES E RIO DO SUL do vendendo carne com insu-
ilt:nais, câncer do estômago, afe- ..

.....,._�_ .... -.- - - -._"...."""'.......-......"""......."-"-"""................._._,...-----.... ficiência de pêso.�·õ�s das vias biliares, rins, etc.

l����:Da�a�!e�i���:f����fà�� 1v' s.�ue?se! r�es�ta�e�el'tr!.Ad�q!q� �staàQ I Condenadosnos e efic.3zes desta r:noléstia e para qualquer localidade? Escreva Ô. Caixa Postal 5455 a" morteC()mp!�to �abíDete de EJetricidarlt' SÃO PAULO '.
médica: Ondas curtas e ultra-cur Lo,ndres, 4 (U. P.) - A rá-
tas, Haios Infra-Vermelhos e Raia!

dio rle Pa.ris anun<'Ía qm' 300Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Linhos, tropicais e

casemi-l
As anedotas e pIadas aparen·

Consultório: Rua Deodoro,. ras de todos os desenhos e pre- temente Ingênuas s40 grande. colaboracionistas foram sen-

esquina Felipe Scbmidt
ços, só na Loja das Casemiras armas de desagregaçio mane- tenciados à morte, em Bruxe-

o.. a à. 12T�:;�:ed�7�4 u 17 bn
_ Rua Cons. Mafra, 8-A. Jsds! pela "qnlnta.�ol.n.". las.

De ordem do Irmão Ministro e de acôrdo com o que
ricou deliberado no última sessõc da Mesa Adminia
trativa a ainda com o o provação do revmo Frei João
Bosco, Comissário desta Ordem Terceira, convido a to
dos os Irmãos, Irmãs e católicos. em geral, para assis
tirem à missa solene, que serd celebrado. na nossa Igre
ja, domingo, 8 do corrente, às 9 horas, em comemo

ração ao TRÂNSITO DO NOSSO SERÁFICO PAI S.
FRANCISCO.

Convido, ainda, a t odo s. para n solenidade das l�
horas daquele dia, em que será imposta a primeiro
vestição aos _novos Irmãos, seguindo·se o TE DEUM
com a BENÇAO do SS. SACRAMENTO.

Consistório do Venerável Ordem Terceiro de S.
Francisco da Pe.ní tê ncí o , em Elorianópolis, 4 de Ou tu
hro de 1944 .

O Secretário, OLIMPIO FARIA DA VEIGA.
3 v .. 1

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac, de Mealcina da Universidade do Braaíl)

lCX·J.uterno do Servíço de Cltntca Mé<:1lca do Professor Osvatdo Oliveira. médico !l<

DepartllIDtmto de Saúde
CI,INJCA MeDica - Moléstias j'!ntel'uas de adultos fi crlanç.... CONSULTORJO

• •a"l!iIIlENCIA: Rua FetJpe SchmJdt 1'" 38 - Tel. 812. CONSUJ,Tl\S - Ua.. III àll 111.

,---------------------��------------------------------

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVID()S, NARIZ, GARGANTA

Rspecialista. assistente do Professor Sanson do R'in de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhâ., das 10 às 12 - A tarde. das S b fi

I
Rua Vitor Meirelea, h24. Fone 1447

DR. ARMANDOr VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infanl,til da Asalstên cta Municipal e HOllplt.al

di! Caridade
CUNICA MÉDICA I lE CRIANÇAS E ADULTOS

(,ONSUJ/.róRro: Rua Nunes M""d",,lo, 7 (Bdifício 8. 1!'t·llncisco). fou"
Consultas das 10 �s H e das 14 à� 15 horas

HESIDf:NClA: Rua MHrechal Guilhenne, 5. Funr 7M3
CLíNICA DE OLHOS - (] .UVIDOS - NARIZ - GARGA..�TA

, S.�\NGTJEN(_)I__
I Contém oito elementos tônicos

�

Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depl'tuper&do8,
El.igOtbdos. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
CrlfiOç�t4 Rtiquiticas rece·
berão 8 tonificação geral

cto organismo com o

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
f Sallsrt da C.ma DIsposto para Julie

,

Seu fígodo deve produzir rliarianlL"nla
um litro de bilis. Se a bilis não <wrre 1i
vremente, os alimentos

n:iOSãO�":' .

:-101
e apodrecen:. Os ga.s�5 incham ::�ago. Sobrevem a pnsao de venr

seme-se abatido e ·como que enY t\�
Tudo é amargo e a vida é um \\!

•
Uma simples evacuação não1rl·

cam�. N",ste caso, as PllUllls c,�(Jexrraordinariamente eficazes. Fa p.f�:.
re,· e::se li r:'C de ;"iJi� e você srn .fI �

pOStO para tudo. São suaves <".f" r
especialmente indicadas

par:l� pt
cO�Ter Ji;,remente. Peça as Pllt .

Nao aceite outro prod\.1to. Pr

Agências e Repr.santaçõ.
Ma triz: Floric.n6
Rua 1050 Pinto.'
Caixa Postal,
Filial: Clesciúm

Rua Floriano P�ixoto, SI. flPr6prio). Telegramas:
Aqent". nOI príncipel/I.

dR fÀtc:u,iq

DR. BIAjSE rARACO
Médico - chefe dp Serllriço de Slfiill" do Centro 1e Sat}de

DOENÇAS DA PELE - S!FJ!t,IS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
Ai'viBOS OS SEXOS - RAIOS IN rFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 à s () h. _. R. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. Join vUe, 47 - FONE 1648

(AUlSENTE)
_ . ..,.....---------�'�._------

DR. SAVIAS LACERDA
Clínica médico-C?l:úrgica dec Olhos - Ouvidos. Naa'iz - Garganta.
f?intomp ,d� hablht"�ão do il'..Con.sell1o ;o.;acion�l de Oftalmologia.
CONSULfoRIO - feupe ,) ctullldt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1259.
HESIDENCIA - COllselheiJ :'0 Mafra, 77.

---------------_--------'1- . __

INSTITUTO DE DlAGNOST ICO
CUNICO iI

DR. DJALMJi\
MOELLMAN''l\j

"ormado pela Un1nrsldade de G�l'ebrl
Com prâtlca nos hospitais europe'us

ClInlca médica em geral, J!Cdlatrla, l loen.
lU do 8�tema nervoso. aparelho gel:lnito

urlnArlo do homem e da mulherd
AMlllte. T6ClÜOO: DR. PAULO TAVAcB.s
CurllO de Radiologia CIftrlca com • ,) dr.

MUDeI de Abreu Campanarl0 (Silo Pau.
lo�. EspecialIzado em Higiene e S atlde
t'llbUca. pela Unjyersldacie do RI(J d�� Ja.
nelro. - Gabinete de Ralo :x: - El�lctro
cat1illografla cl1nlca - Metabollsm�l ba.
RI - Sondagem Duodenal - Gat(:mete
de f�loterapia - Laborat6rlo de m�..

copia e 'anállse cllnlca. - Rua Fert:l2ando
Machado. 8. Fone 1.1911. - Flor!a.nÓl ;>01".

Dr. LAURO D4UBA
EspeclaUsta em Doenças de Senho

ras - Vias Ur!!llárlas.
Curso de especIalização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de Silo Paulo.
Tratamento especializado, médIco e

cir1Íl'gíco, das afeeçóes do aparêlho
�enJlal feminino (Utero, ovarios.
trompas, etc.l.
Cura radical <las Inflamações d08

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

raçãol. Tratamento de t.odos os dIs·
türblos da mlmstruação e da e.ste,.W·

dade.

Tratamento moderno áa "Ianorta·

g18 aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos model'n� sob

contrôle endoscópico - Uretros<,.op'.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- OIATEIU'\llA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 b 12
DR. REMIGI(�)

CLtNICA 1I:eDICA
Molêltiaa Internas. de Senhoras .i' (,,'1'1.

.nQllB .,m Geral. CONSULTÓRlO:li Rua
rel1pe ScbIn1dt - Edlf1clo AméJ.�

) Neto.
I'one 1�92, O li. 12 e H às 17 bol"lUl, RE.

SIDflNCU,: J Larqo Benjamii:l
Constante. 3

-
.

i.L-
Dr. Newton d'Avi�a

Operações -- Vias Urinarias'- Dtioen.
ças dos intestinos, réto e c;ílnu,
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana. (
Fbioteropia -- Infra-vermelh.(o.
Consult: Vitor Meireles, 2� ,

Atende diario.mente Ca 11.30 h �. e,
à ·tarde. doa 16 h•. em dian te

RHid: Vidal Ramos, 66. 11),
Fone 1067.

horas e das 2 às 5.

Consultórlo - Rua TlradenteH 14.

1"óne: 1.663.

Residência
(Sobrado).

Rua Tiradentes 7

DR. AUImIJO ROTOLO

DR. ANTôNIO MQfuz
DE ARAGÁO

CIMIrp • Ortope4IL CJfnlea e ()bo�.
lo toraL Parfoe • doeaeu de _., IOr_
CONSULTÓRIO: R. J'oão Pinto 7 .Diá.
rlamente das' 16 às 17 borlUl. RES:Q,nflN.
ClÃ: i..l.tn1ruIt• .AIY1m •. 88. '''one 7.Ó.

I
Baixas
��--..------------------..--------- ..... �.------�----�

pesadas, mas proveitosas
Roma, 4 (U. P.) - Pode-se su.s. Os resnltados muito me

revelar agora qU€ as baixas so- lhores obtidos nos ataques con
fridas pelas fôrças dos Estados tra a Hn lIa "Gótica" - e a

Unidos, Inglaterra e Império muito menor custo - demons
Britânico. ao perfurar a linha tram que os aliados, na ver

"Gótiea", no <;etor central, <eer-I dade, aprenderam as lições ele
tame'nte não fora:m lev·es. Não. Cassino. Assim, not. ._�m�"t()S

obstante, não foram mais e1e- contra a linha "Gótica", as

va,das do ql1.e as experimenta.- fôrça.s do Quinto Exército em

das pela 34a. divisão no1'te- pregaram nova tática, o que
americama durante o inutil a.s- lhes permitiu passar atravéf-:
salto frontal con:tra Ca.ssino, das seções fortificadas das }lO
no inverno passado. Além dis- sições alemà.s nas colinas, as

f.:O. a batalha de Cassino cus- mais poderosas pos1ções ger
tou elevadas baixas à 36a. divi- mânica,s até agora encontradas
são 'll'orte-aniericama, bem co- pelas tropas do Quinto Exérei-
'mo às unidades indús, neo-ze- to e111 seu avanço desde 8ale1'

landesas, hritânicas e polone- no ..-- JAMES ROPPER.

COMPANHIA "ALIANÇA -DA BAIA"
Fundada em 1810 - Séd�: 8 A I A
(NCF;:VOIOS E TRA�Sl'ORTF.S

(,ifl'a� ,lo halllnço .,le lH·!:!:

Responsu�)i1itlad�s
Receita " ..

Cril
Cr$
('1'$
CrS

5.H' 8.401 .7:15.0 �

84.616.216,');)
129.920.00G.fl-J
86.R2D.89R.i)I'

Ativo.
Si.nistr'(}s pHg'OS; 11. :'� ú,M.ilr..\s 10 anO$

ReFj}o01sa·bi.li.{]Iades ., Cr.» 7G,7:16.401.:l08.2.}

DlRETORES' - Dr Pllrnfllo d'UltTll I''relr. d� ca.tnlbo. Dr. Ji'ranclBc,)

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quinta.telra 5 de Outubro ele t944

Oal6 b�a$ilei�o pa,.a a II'lia
RIO, 5 ("ESTADO") ..• A EMBAIXADA DO BRASIL NA CIDADE DO VATICANO INFORMOU AO ITAMARAT! QUE o CóNSUL.GE�AL VASCO LEI·

TÃO DA CUNHA RECEBEU UMA CARTA OFICIAL DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA ITALIA, CONTENDO 08 AGRADECIMEN·.

TOS DO GOVÊRNO ITALIANO AO PRESIDENTE GETúLIO VARGAS PELO DONATIVO DE CAFÉ E PELO DECISIVO APóIO DO BMSIL À· úLTIMA

CONFERÊNCIA DA U. N. R. R� A� A CARTA DO SR. BONOMI EXPRIME A SATISFAÇÃO DOS ITALIANOS "POR ÊSTE ·GESTO, (UE TEM PARTI..

CUtAR SIGNIFICAÇÃO, NÃO Só PELO SEU NOBRE FIM HUMANITÁRIO� MAS.) PRINCIPALMENTE, COMO NOVA PROVA DOS )AÇOS DE SOLI.
DARIEDADE E AMIZADE QUE SEMPRE UNIRAM OS POVOS BRASILEIRO E ITAIJANO.

AIN1l,t o CUúQFE CATAIU., o "agape" que transcorreu moroso improviso, para em no-
XJ<;XSES X GOL\.SOS num ambiente de fina cordialí- me da imprensa esportiva cata-

Quem assi�tju ao 1 o en�o.ntro d!lde. esportiya teve a compa- rinense e da F. C. D., agrade
entre catannenses e goianos, rencia dos dírrgentes do "asso- cer a homenagem que lhe era

domiugo 'passado, no Estádio ciation" goiano, do sr. Mário prestada, merecendo dos convi
da F. C. V., em disputa do mag- Lacombe, presidente do C.R.D., vas, fartos e calorosos aplau
no certame pebolístico nacio- epresentante da C.B.D., nos [o- sos.

nal de H)44, ficou devéras sa- ;,08 d� campe0!1ato entre Santa "O Estado" esportivo, agra
tisfeito, por um lado, e decepo atarma e Goíaz: do sr. Flávio ,dece as zentllezas de que foi
cionado, por outro.

. _

'errari, secretário da F. C. D., alvo o se� representante, e faz
Causou real admíraçâo h

,.
representando' o presidente votos de muitas felicidades aos

COlldl.tl::t.
do scrilteh' catarinen- a entidade �1áxima catarü1e�- distintos chefes da repres.entase, }'\'1n'8se11 ta.do por um onze ;, e respectivamente secreta- cão o·oiana e uma feliz estada

que eslava na missão de orgu- .? da C. n:. D., do sr. Aríbaldo em I�OSSOS meios esportivos e

Ihar o valor cio pcbolísmo bar- ovas, representante esportivo sociais.
riga-verde e o fêz com. grande '8 diversos jornais do interior
denôrlc e fibra, cumprindo, as- outros Estados vizinhos; do (oniíta Arna:d) Sên:OS
sim, ("0111 a digna e merecida r. Ací Cabral Teive, cronista

vitória, o seu prtmeiro corn- .e "Guarujá"; do sr. Hélio Mil- Com destino a Joaçaba, se

pi-omisso. 5 x O foi o resulta- on Pereira, de "A Gazeta" e do guiu segunda-feira última, o

do. Os goianos, no entanto. r. Waldir de Oliveira Santos, nosso prezado amigo sr. Arnal

apesar do alto cartaz de seus êste diário. I do Santos, que por muito tem

seletos, não o contírmaram Terminando o "agape" o S1".lpO dirigiu com acêrto a "Gaze

Nervosos e desambientados, OE .resídente da embaixada visi- i ta" esportiva, desta cidade, e

visitantes mostraram-se, loge ante, fez uso da palavra para Ique presentemente era o repre
nos primeiros minutos ela par- igradecer o comparecimento sentante do "Globo Esportdvo",
tida, um pouco ......itertores ao" .os representantes esportivos I

que se edita no Rio de Janeiro.

catarinenses. 'e 110SS0S diários. Em seguida i Não dispondo de tempo para

1 E já em certa fase do jôgo alou o jornalista Abí�io Lopes,
I

despedir-se dos seus amigos e

'""" o onze barriga-verde exercia [ue em nome da Imprensa colegas, Arnaldo, o faz por nos

amplo domínio sôbre a equipr "';oiana saudou a catarinense. so intermédio, oferecendo seus

adversária, chegando a desnor- �Jm a palavra o sr. Mário La- préstimos paquela f.uturosa ci-

teá-la por completo. .ombe, representante da C.B. dade do oeste catannense.

Tendo os catarinenses a ado- )., num incis�vo �iscurso .teceu I O "Estado" esportivo, que te-
tal' a já vitoriosa marcação de ima saudação � .. el�1b�l:ada I

ve :m A�':1aldo Sa�tos" uI?
homem para homem e os gola- 5·oiana,. que fOI vivamente companheiro e coleg.a l?lestI
nos desapercebidos de tal tátí- iplaudida.

, moso, faz v�t?S de feliz VIagem

ca, pode-se dizer que o 11 lo-
':i' �r:-cerr�nd? o �lmoço., o �:'. e m�It.as, fe:.IcIdades em sua no-

cal deu uma verdadeira lição . lávío Ferrari, pronunciou pn- va residência.

de tuteból.
.��...............- .......................................�

'*'

Os goianos, como sabemo"
vinham providos de elevado
nome ela Paulicéia, quando da
realização do jôgo com 05 ma

togrossenses, nc Pacaembú.

�Vencerall1 facilmente, isto tal
ívez por ser o seleclonadoalnho
do Mato-Grosso um tanto fra
co. Porém, aqui, em Florianó
polis, encontraram possante ad
versário e baquearam espeta
cularmente.
A guapa rapaziada barrtga

verde pisou o gramado C0111

vontade férrea de vencer, nã:
se intimidando ante o gran
dioso cartaz em que, até então
era tido seu adversár-io. Ven
ceu, pois, porque jogou melhor
e 00111 mais entusiasmo e brs
vura.

Aos goianos, resta, pc.is,
U111a única espera:llça - o 2°
jôgo. Quel"etn, sem dúvida, l"l'a
hilitaI'-se, mas, ao que parece.
vai ser difícil, uma vez quo os

110SS0S bra.vos s('ratc}llneu irão
confirmar a l:ma alta classe '2

poderio.
Es·pel'emos, pois, a realiza

ção do 2° jôgo.

9 escolha o seu figurino.
Rua Nunes Machado, 11 • A

CORRETORES E CORREJORft.S
PRECISA.SE DE DIVERSOS. BOAs COMISSÕES.

EXIGEM-SE REFERÊNCIAS.
Rua Felipe Schmidt n. 39

NOVOS f
USADOS

Quer ve s ti r-se com

contôrto
e elegância?

COMPRA €

VENDE
•

Idfornns por
tuguês. espo
nhol, francês.
inglês. etc.

. Romance. Poesia. Religíão. Aviação.
Matemática, rísica, Química, Geo·

i 10gia, Mineralogia, Engenharia cio

'JiI, militar e naval, Carpintario,
; Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
Ilultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionários, etc. etc.

Procure a

AlfAIATA'Rlft
MEllO

E. J. �L

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis -_ Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agos to de 1945

(II

Jornalista Abilio Lopes
Com destino a Goiânia se

guiu têrça-feira última o nosso
talentoso colega de imprensa
jornalista Abílio Lopes.
s ", que dquí esteve como in

ate da embaixada goiana
tebol, conquistou pelo seu

neirismo a simpatia e es

I da impr,ensa esportiva ca-

�nse. .

.ojunado urgente a Goiânia,
�t-0tivo de seus afazeres bu

" }ítcos, o prezado colega por
H;( p intermédio, despede-se

/,JS seJ..\s companheiros da sec
�ão esportiva insular.
A Abílio Lopes, o "Estado"

esportivo, faz votos de feliz via

gem.

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali·
zação 8ob!e MOLÉSTIAS do
CORAÇAO e dos VASOS]

5

• •

�n[� � I� fi � �!�
End. telegr. «Bandirq.l» -- Rua Traja�o, 23, lorlanópolls
A serviço da indústria e do comérc; do Brasil

Malriz: Rio de Janei
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO 0.0 (apitai 0.0 Rua 15 de Nov u� 239. •

Agências Urbanas: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa. S xt
• Lapa e M06ca.

.... Interior: Our inhos. foi

Em instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. 2 ;fior: Santos
:2.
o

ETADO DA BAH'A:

Interior:

EHA DO DE MINAS: Bero Horizonte e Vargi
- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. AndreIândi
Divin6polis, Sarto Antônio do Amparu, Lavras e J

Em instalação: Governador Valadares.

Rio Claro,

Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, ltabuna e .Ie quiê,

Salvador.

E TADO DO RIO DE JANEIRO: 1J
Em instalação: Barra do Pirai, Barra Mansa, Volta Redond ,t;�sende e Vassouras·

ESTADO DO ESplRITO SANTO: 1-
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de

It8P1S
� e Colatina.

f,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: ç.
su

Em instalação: Sucursal de Porto Aleg )

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, C /anç-as 8 Passes.
Correspondentes em tôdas as praças do Pi

Chegaram
Os novos e já conhecidos

medicamentos de grande su

cesso ]1,0 combate da Malaria.

Scsorlua, em gotas - 'I'able
.lflllul'ill, pastilhas. - Os mais
enérgicos remédios no comba
te da Malária sezões, impalu
dismo e tôelas as febres inter
mitentes. Tratamento comple
Lo. Beneficia os órgãos afeta
dos: Baço e Iígado sem produ
si r intoxicação.
Sanaopll - O grande remé

dio dos amarelos. Combate a

cpilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

verminose no intestino, os

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

vo e vigoroso, dando ânimo
para o trabalho e alegria na

vida. ,
Prisão de ventre - Não use

mais purgantes. Trate-se com

1'ablelaxo, pequenas pastilhas
que beneficiam o @stômago, in
testino e figado.
Nas Farmácias e Drogarias

da Capilal 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
Caixa Postal, 185, Florianópo
lis.

CASA MISCELANEA, distrio
Duidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsico8.
Rua C' Mafra, 9

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com rico! e modernos padrões,
LÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhGres fábrica s

do país..J.,\/'i;;�§,��������.i�' ,.

Almôço de cordialidade
Realizou-s.e no pretérito .-;á

bado nos amplos salões do ·1VIa

jestc Hotel", o almôço com que
[, presidente da embaixada
goiana, ora nest'a capital, ofe
'eceu aos representante� �a
rônica esportiva flodanopoll
,ma.

•
_. �.,-,"""". "'�w4.l'>-::I��:"""_� .. _..,_,_ .......�

r

'"P'RIA.----�., \
SEJA SUA

Ha sofrimentos Que slldil para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defêfa-se contra esses so

Senhoras, que dêles pa· frimlltos, que sào evitaveis.

decem, o sabem muito bem. Use. SAUDE DA MULHER.
Taes são as Irregularidades Reglador, tônico, anti-dolo·
no funcionamento do deli· rase o poderoso remedio

cada organismo feminino, !razpo nome o resumo de

como excessos. faltas, pe· su(vlrtudes. A SAUDE DA

riodos dolorosos, que tornam MLhHER e uma garantia de

_

eM" ,,,,, do mis ,m pe- '1"
b,m-,,''''_

, -'\..

A SAUOE DA �IULHER
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LA,U8
BoJe • lUIUlIlhA .erA'" na�..

Pro... aaeto.at. e e.tran.ce1raa - BomeGlla.... - p""'_ -
4.rttCOl 4e lIOnaolta.

Gar.._ e .:&ata ob_yb. a.� .....
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MUIT
Aguardem _

as novas instalações de
A EXPOSIÇAO, na rua Felipe êchmldt, 54
(antigo varejo da Casa Sônta Rosa)

Bel está duplamente ameaçada
tu. P,,) -- os RUSSOS INICIARAM GRANDES OPERAçõES DESTI NADAS APA

TE A FLANQUEAR A CIDADE DE BELGRADO, PELO SUL. INFORMAÇÕES FIDE.

DEIXAM ENTREVER QUE AS VANGUARDAS SOVIÉTICAS JÁ SE ENCONTRAM A

IS DE 35 KMSs DA CAPITAL JUGOESLAVA, QUE TAMBÉM ESTÁ AMEAÇADA
PELAS FORÇAS DO MARECHAL TITO,

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

�OMAOA

t
((PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
c o C E I R A 5,
FRIEIRAS,

FlinõPOIiSS-Lle Outubro ele -1944---·----
--_._-

F-O-id-�e-.ddn-aZ--::id:--a-r-i
-

M��!����orr!�����e !"f���i��'! N!i�,i� (Ae��an��L che-

a IVI. t
s�nte fen?men___o, no reservatono_ da «Empreeu l«, no Bre- gar breve aqui o navio espa-

.

1" 5 ) -

cinho, AlI estao .morrendo q ueei todos os peixes e sapos. nhol "Cabo Buena Esperanza"
Porto A egre, .

E f
.

d d
.o- úUi.niO rea amento

._;,m uma semana, apenas, oram a/unta os e enterra os transportando para o Brasil

�ado, a divida rna do mais de 5 mil peixes 1.200 portugueses. O navio de-

Rio Grande do 8111 reduzi- ...

-----.,�-._.----- "_----. _- -

�.--;__ sembarcará aqui cem mil caí-

da a pouco mais de aílhões I LOOOMO"V�Ia I xas de azeitonas, 800 barrís de

de dólares, ou seja do
I '_) j� �

vinho eSP3:nhol, 50 mil tonel8:-
total até então dev � das de azeite, passas, nozes, fi-

Vendem-se, urgente, dois Iocorn
ó

ve.ís em estado de gos e demais iguarias para o

novo, marca "Badenia" e "Lo na", de 30 e ) 5 Natal. Daquí deverá conduzir

H. P. E.; uma charrette e diversas máquinas 50 mil sacas de café, além de
.

para indústria. outras 100 mil, e 45 mil cachos

Informações nesta gerência. de bananas que receberá no

����==��=��:::::====�===-=-::...:�:=-. Il?.��··�:"-�_;:;_�?���__··· -J'v

Erico Veríssimc saiu perdendo :����:reafia
UM RE1\mDIO QUE MINA O PORTO ALEGRE, 5 (E.) - O rumoroso caso lítero-jurí- A prova de dactilografia. do

CATARRO NASAL E VIA O clico, surgido em abril do ano passado, que apaixonou a opi- c:mc'__'rs? d':,. dactil6grafo ,do Servi

ATURDIMENTO CA RAL . -

I t do o uaí Lo escrttor f V
• . co Pubhco 1: ederal. devera ser rea

São poucas as pesso que dão
mao C e o o ° pais, e no qua o escn 01' Enco errssnno moveu ljzada. nesta cepito l , no pr6ximo

importância e traiam acção ca- Vl'ocesso contra o padre jesuita Leonardo Fritzen, que escre- dia 29 do corrente, conforme nos

tarral. Entretanto. a

af�o
catar- \ era uma critica ao seu livro "O resto é silêncio", pela qual comunicou o sr. delegado do 1. A.

raI não é um mal pa .círo. Se aquele romancista se julgou injuriado, teve seu epilogo com a P I

não for [ratada em te111 �la pode - - ' .

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

degenerar Duma

gravc4:ermida-
absolvíção do padre Fritzen e a condenação de Erico Vertssi-

de, destruindo o olfato, aladar e, mo a pagar as custas do processo. FRACOS •

paulatinamente, minai c IOde ge- Érico Veríssimo recorreu à decisão do juiz do Tribunal de AN�MICOS

J'asl; V S d 1 I;, Apelação, que confirmou a sentença absolutória, através de sua TOMEM
e . ,pa ece ce catro, nao se

T
.

C' dAI
-

V' h fi t ri
descuide. Compre uml asco de, ercerra .amara e pe açao. In O lfreoso alio
PA�MTNT_e tome-o de al'do com I

'

"SILVEIRA"
as instruções da sua hul]

�.
.

, • _ :a:

Cá�i�l'J�:l�tn��;n�!C1�la�����l.'i:�I�l: ��l� � elte em pu nas repartlçoes
-= Grlnco Tónico

açao se exerce díretamen sobre o ;

sangue e sobre as rneruhnas mu-
,- O EST 1100 I]sport·lvocosas.

f·
RIO. 5 (E.) -- O coordenador da Mobilização Econômica 1I..Il

A volta da respiraçiiA' il, da
agudeza de ouvido, o r belecí- enviou ofíc:ios às repartições oficiais, encarecendo a ne.cessi-
mento do olfato e do pal r e le- dade de as mesmas reduzirem o seu conrsumo do leite fresco e Várias
vantar-se, pela manhã, c f novas
energias e a garganta li", de ca-

uUlizarem O leite em pó. Brevemente, o coronel Anapio Co-

t�rro - eis o que lhe prmrciona- 111es' expedirá portaria, tornando obrtgatórto às dependências
ra o tratamento com

parri!.
Tor,

ne sua VIda mais apraz', mais do govêrno gastarem, pelo menos, 50 ';'é do leite em pó, na to-

alegre. Para seu própri m - talidacle de seu consumo. Tais medidas visam aumentar as
se sofre de catarro -

coml�' hoje,o tratamento com Parmin quotas de leite "in natura" des.tinadas ao consumo popular.

fI:
-= 'I -�--

o
ESPINHASr ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

o j
ô

qo entre o Conto do Rio e

o São Paulo, realizado ontem, à
noite, em Niter6i, terminou em

patado por I a I, goaIs de Caran
go. para o Canto do Rio, e Tim,
para o São Paulo.

na Grécia

Porto Alegre, 5 (C. P.) -- O
superintendente da CAERGS,
atendendo ao que dispõe a re

solução n. 44-119, de 12-9-1944,
do In stítuco Nacional elo Sal,
aprovada pela Coordenação da

Mobilização Econômica, resol
veu endereçar ao referendum
do Conselho da CAERGS o rea

justamente, como segue, dos
preços do sal nacional moido
ou triturado, em sacos de 30
quilos: do importador ao ata

cadista, Cr$ 16,50 e do ataca

dieta ao varejísta, c-s 17,00\
Os preços supra se estendam

para a mercadoria entregue no

domicilio do comprador e te
rão 5 r{: ele desconto as vendas

f de importador. a atacadista,
quando ambos sejam domicilia�

I dos na mesma praça. �iiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiií_iiiiiiií_iiiiiiiíiiiiiiii iüiiii Uii iil._••_-
Não sofre. alteração o preço J COSTA MIELLMANNdo varejo ao consumidor,· o

.

qual continúa a ser de Cr$ 0,65 •

por quilo. Para o consumidor (Engenheiro Civil)
não houve alteração de preço. Escritório Técnico de Construcão

Projetas, Orçamentop, Adminbtração
Rua Esteves Junior, 168. - fone 733

FLORIANÓPOLIS

...

o CATA
PODE CA
ZUMBID

SURD

"

Foi orçada em 700 mil cruzeiros
a despesa da participação do Bro
sil no Campeonato Sul Americano
de Futeból.

o primeiro jôgo do selecionado

I
brasileiro no Campeonato Sul A·
mericano será. no dia 20 de [u-

�eiro de 1945. em Sontiago do
Chile.

RIO, 5 (A. N.) - Em prosseguimento às medidas relati
vas ao programa de reflorestamento do sul do país, acaba o

Instituto Nacíonl do Pinho de adqurír em São Paulo a fazen
da Itaguah com cêrca de mil alqueires, situada na margem da
estrada de ferro Soroeabana, e que se destina à rormacão de
mais HIll grande parque florestal do lnstituto Nacional �10 Pi
nho. O replantio de pinheiros, Inestas terras ele acôrdo com o

plano estabelecido pelos técnicos, at ingirá, no período ele
anos, o elevado total de dez milhões ele árvores. A gleba apre
senta condições excelentes para formação duma floresta arti
ficial de araucária, já tendo sido iniciados os trabalhos em tal
seutído, devendo também o novo parque constítutr-se num cen

tro experimental de pesquízas em tôrno ela preciosa essên(�ia-1É: êste, sem dúvida, um dos aspectos interessantes do j)l'ogra_,
ma de recuperação econômica traçado pelo govêrno e que está
sendo executado através de diferentes órgãos da administracão
pública.

..

de vez e� quando, com novas idéias e novos planos, a propaqanda
d� §\!jl ttrma, para que' os bons nagócios continuam aparecendc.

[j'm ::t-11)ii ;::;�::::'
,

oferece aos seus clientes
",rn� propaganda sempre diferente � rnoderl�a

'�hJ�";;';;;""""--..M�" .....nN'e,''i''��-:.:-�.
-

�/
.

.

���ifL���"'�"'\�'1<o'o/,�w:r.��rV·
!'lua Trajàno 33 - sob. - F' L O R I À N Ó P O L IS

Propaganda� em jornais:
DESENHOS - TEXTOS - CLICHÉS

CARTAZES-;-FOLHETOS
- • I

João Ricardo Mayr e

Juvellna Martins Mayr
participam a seus parentes e

I amigos o nascimento de sua

I
filhinha LETÍCIA.MARIA.

Fpclts., aB·9-I944.

3 v- • 1

o preco do sal

Agua para 40 mil habitantes
_

PTRA,POHA, 5 (R) - Foi iniciado o serviço de constru
çao da adutora para o abastecimento dagua à cidade. O ma
nancial corresponde cabalmente à todas as exigências de 01'

riem técnica. e sanitária sendo que a quantidade de líquido a
ser captado fornecerá o basfante para o abastecimento, -da, po
pulação de quarenta mil habitantes.

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
;M:afra, 8-A. .

o indivíduo Pétain
París,5 (U.-P.) -- "Queiram

investigar as atividades de um Nova Iorque, 4 (U. P.) - Fa.,
indivíduo qu� atenda pelo no- leceu ° sr. Alfred Smith, p

me de Philippe Pétain, acusa- governador de Nova lO' {'I'

do. d.e t.raição e coniv�ncia com I que se encontrava gl'av��,
o ínímígo". Esta fOI a

ordem/enfermo.
O extinto- em 19.

baixada pela !1!nta Jurí?ica da foi candidato à pre:"',";211Ci
França a POllCIa de Pans. pelo Partido Democrático.

FaleCEU o sr.
Alfred SmHh-
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