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ROMA, 10 (U. P.) --- INFORMAÇÕES CHEGADAS DA FRENTE DE BATALHA REVELAM QUE A FÔRÇA EXPEDICIONÁRIA BRSILEIRA, DESTACA

nA NO EXTREMO OCIDENTAL DA LINHA ALIADA NA ITÁLIA, (�ONTINUA AVANÇANDO. ESSE AVANÇO SE REALIZA APESAR DAS 'ATI�IDA

DES DE RETAGUARDA DO INIMIGO DESTINAnAS A APOIAR O GROSSO DAS FôRÇAS NAZISTAS. OS SOLDADOS BRASILEIROS VÃO 'EJ_,IMI·

NANDO, POUCO A POUCO, OS ATIRADORES E SII�ENCIANDO METRALHADORAS E CANHõES INIMIGOS, EMBORA O TERRENO EM QUE AVAN·

ÇAM SEJA TERftIVELMENTE IRREGULAR .

__.--
__..:....-...-------._..-..._,_---------- .__._---------_._-----------

Com o Exército Brasileiro, !) - (Por Frank Connlff. do sidade da Bahia em 1932 e em 1941 fez um estágio na Escola
international News Service ) - O capitão Abelardo de Lemos úe Serviço Médico do Exército dos Estados Unidos, nos quar

Lobo, ela Bahia, declarou que "era excelente o estado psico- teis de Carlisle, na Pensilvania.

Iógíco "

que pre\'a lecia entre os soldados brasileiros. O capitão
�---- ..-.-..--."...----- - ...,..,...,._ ....,••....,••....,....,••...., - - -'101''101'.-'101'••'101'.-'101''101''101''101''101' ..,..

.s belardo de Lemos Lobo, veterano íntegraute da equipe de Crl·se pO)I'ltCca no Egl·tocirurgiões de guerra, acrescentou:
-- Os f'eridos demonstram uma grande ansiedade, não pelas CAIRO, 9 (D. P.) - O novo primeiro ministro egípcio,

suas cóndicões, mas sim para tornar à frente de combate. Eles Ahmerl-Maher-Pachá concedeu ao correspondente da United
'j'nel'em lutar até a vitória. Todos os homens acham-se muito 7:> C

.

1 ress, no arro, uma entrevista, em que faz graves acusações
Lern alimentados e. em notáveis condições de resistência física ao seu antecéssor, Nhas Pachá. Entre outras coisas, afirmou
As mudanças de tempo não tem alterado o estado de saúde elos que êste organizara verdadeiros campos de concentração, nos
soldados brasileiros. 11 f

.

tmo ces aseis as, para encarcerar os membros da oposição. Fa-
O capitão Abelardo de Lemos Lobo graduou-se pela Un iver- lando, cm caráter não oficial, Maher Pachá acrescentou que

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

possivelmente o gabinete Watdista venha a ser levado ao tri-
bunal, quando os chefes oposicionistas puderem dar seu teste
munho dos acontecimentos. A entrevista em apreço, concedida
depois da meia noite, foi a pr lmeíra dada pelo sr. Maher Pa
"há, que se tornou conhecido como único chefe egípcio que,
desde o início da guerra, exigiu a participação ativa do seu país
na luta.

!9(A.N.)t!t!!�y!1 'laBolo o'a $60a.'
l de informal' a um vespertino local, que, infelizmentej quele Serviço

tIl,lê
a neblina, que há UI11a semana encobr

01 a,ndeSdqU:llll�da� na Serra

(.10 Mar. A, fumaça e atraída para.

não pou�le anunciar aos .cariocas as c�uvas pelas quais cidade, dando a sensação de "fogg", trata-se justamente ed: a zona. e epressao da <;tuancil.?ara. QU,run�o começar a chover,
L populacao anseia angustíosamente. Frízou o diretor da- um tenomeno índícadcr da fa1ta de áp'ua É consequência d

0_ fenohl11.eno deRs�parecera. HOJe faz PI ecísamente 76 días que;
� '" . "" as nao ç oVe nQ 10.

A luta na frenle ocidental,
Londres, 9 (TT. p.) - DeYÍl10 ao máu tempo, os nOl'te-ameri-1

canos estão avauçaudo hoje quasi desprovidos de apóio aéreo:
.

mas, apesar disso, o avanço prossegue. O primeiro CXP1'CI1O

eom t iu u a a alargar sua brecha na linha Siegfried e a reduz.ir o

corrcJor de Aachen; o segundo avanço, a nordeste de Nanc-y.
p rumo ao Sarre; e o terceiro regista 110\"OS .progressos 11<1.B

flol'er:tas perto de Belfort. O segundo exército britânico, pelo
contrúrio, está mais ocupado em repelir contra-ataques ale
mães p os canadenses lutam para manter sua cabeça-de-ponte
sôbre o orunal de Leopoldo.

LONDllES, � (U. P,) -- Fôrças anfíbias anglo-cauadeu-
50S realizaram novo desembarque na Holanda, instalando-se
à ret1guarcla das linhas alemãs, 110 estuário do rio Escalda. J..J
esta uma tentativa para despejar as comunicações marítimas
cio porto belg'a de Antuérpia. Enquanto isso, o primeiro exér
cito amertcauo, qU€ irrompeu nos subúrbios de Aachen, vai e::;-I
treitando o cêrco a cidade, preparando assim o assalrto final

àquela fortaleza da Iniha Siegfried. O único corredor de que
dispõem os alemães para a fuga, foi reduzido hoje de seis para
dois kms apenas. As ações que ora se travam nos suburbios de
Aachcn são de extrema ferocidade e nelas tornam parte sa

lí.en,tc os velozes carros lança-chamas do general Hodges.
LONDREjS, � (U. P.) - O comunicado aliado de hoje anun

clava que o corredor ainda em poder dos alemães, a nordeste
de Aachen, tinha sido reduzido a cerca de G kms. e meio de lar

gura. O fechamento definitivo desse corredor quer dizer o cêr
co de .\:1C11.e11, de ambos 'os lados. As sete horas de hoje a infan

taria norte-americana reínícíou sua marcha de EJ'zege-Rath
para o sul, enquanto as tropas que ocupam Verlauten Heid ar

ranoaram para o norte. Também na floresta de Hürgern as

cperações de limpeza foram reiniciadas às 7 horas de hoje, de
pois de repelida uma série de pequenos r-ontra-asaques nazis
tas. Essas operações são muito lentas, em vista de grande nú
mero de campos de minas e obstáculos de tôda espécie, coloca
dos pelos nazistas.
-----_._-----------

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES'

._._----�-----------_.
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n 16 quilômelres de Bolonha
Roma, 9 (U. P.) - Os norte-americanos que marcham

para Bolonha avançaram até um ponto distante 16 kms. da
quela cidade-chave do vale do Po. Entrementes, os nazistas se

apressam em erguer defesas para barrar o contínuo avanço
rlíado. Os norte-americanos avançam aproximadamente 3
kms. por dia nessa rase ela luta.

Outro gesto do
prese Getúlio

Os tecidos da Loja das Ca

s�miras distinguem-se pela orí
gmal padronagem e pelos pre
ços excepcionais. Visite-a sem

compromisso, na rua Cons.
Mafra,8-A.
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2 o ESTADO-Terce·le.ra, 10 de Outubro de t944

milhão
MOSCOU, 10 (U. P.)-Meio milhão de soldados dos exércitos soviéticos
[orem lançados na nova ofensiva, em. grande. escala,. na Lituânia.

Essa fôrça progrediu u:ma centena de kms numa frente de 250.
-----

Perca'a Gordura
I
I
I

Dr, H. 6. S. Medi!1a Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. !Ia CosI, AvHa

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

Florianópolis
Telefone 1448

S�.HTA CATARINA

Exames Anátol"no-patológicos.
Díoqr.ós tâco precoce da gravidez.

Sôr-o- d ioqri ós t icos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.

Ul1:ramicroscopia. III
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com pr óvo de Schick.

Análises químicas de; Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá-
veis e para usos industriais (fecularioB, cervejarias). ,

���'us�.�a�'�I��'�.�����J!�mm�����j.,a�M��'�i"����"�'��� I

requisiçào--d-e-gado j
Pena de um a três anos de prisão
A

S. Paulo, (Agênr-la Nacional,
pel o Correio) - Realizou-se,
há dias no salão nobre ela Se
cretaria da Agricultura, presí
dida ])e10 sr. Oscar ela Silva
Inito, designado pelo i 11 terveu
; o]' fe(1el'a} para dar P'\"ec-uç;.io
{1 requisição do gado, determi
nada pela Coordenação da :.\10-

l.iltzação Econômica uma l'ell
mão, a qual compareceram os

representantes dos frigol'lfkos
(' dos marchantes. 'Terminada a

)('lll1ião, foi dístl'iL;lifla à im

prensa a segtünt.C nota: "O entre um e três anos de prisão
C'xeciltOl' das medidas onlrma- aplic::Hlas pelo Tribunal de Se

das pela C. nL �]. tomou t'o- gunnça l\'acional, e multa até

1111ecimento da sitnacão do es- cem mil cruzeiros. Fica ainda
tC)que de gado e respectivas eshlJ:elecido, que serão realiza
compras, feitas nestes últimGS das l'eumoes semanais dos
dia" p,�10s estabelecin1Putos mesmos interessados afim d2
abat.edores, tendo comnnÜ'MlL! :08 romar conl1t'C'ÍmeJlto da ,,1-
aos presentes que o intcJ'v('J- i tuç3.o de cada estabelecimento
t01' vai enviar ofíc:ios e eircu-! ",,::<Lp[lo1' fIe gado.
� ....,.,_..... -.,. .... ...._._,..�,."...,..,._". ... __.._- ......-.- ••...,.

-

....- -.-,....... • - l1li '"

lares aos 81'S. prefeitos munici
pais. determinando a requiai
cão do gado, nos respectivos
municípios. Informou, mais
'!11(' essas requisições ser.io
teitas rnedia nt e apresentação
rle um têrmo �lOS possuidores

de animais, os quais terão um

prazo de oito dias para efetuar
suas vendas espontaneamente.
Os que se opuserem às medi-

(

rias das autoridades, serão pas
siyeis de penas, que varia,rão

IPO,TO AMIGO�
6.000 pares de

•

melas
(apenas COIU pequenos defeitos) por

Preços Excepcionais
no

BftRATllHO «GUftRftCY»
TRAJANO, tO

����������������
Aviacão e navegacão
Londres, 9 (B. N. S.) --- Qua

renta �mpresas de navegaçao
na Grã-Bretanha estão c1jspu�·
{,as a operar igualmente com

linhas aéreas entre a Inglater
ra e o Contiúente, revela um

jornal técnico desta Capital.
T[1.·is servicos serão dirigidos
pela Companhia Centra.l de Na
vegação e Linhas Aéreas .Ltda"
aue contará com a colabora

ç·ão técnica do Major !VIayo, co
nhecida autoridade em tran�

p;wtes aéreos. Planos det.:Üh�t
dos desses importantes s,:'rvi
cos seráo E:!n breve -;lú)i.Ot:ti -\"
âo Govêrno Britânico para a

devida aprovação,

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)

Continua a vender' os seu!

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia;

Bebidas nacionais variadas,
das melhores marcaa

Conservas e doces

Tem anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados'
(gêneros de consumo familiar)

.

Rua Saldanha Marinho.
esquina Vi�or Meirllles.

CLUBE DO LIVRO
(EM TÔRNO DOS LIVROS BARATOS MORTE-AMERICANOS)

I
"\. propóslto flo flf'hate que se tra va :11'(-1'.':1 do p"I)'Cimo npa

rer-írnento til' Iirl'os haratos, fie procedêncta nurte-auierleana.
(J "('LeRE no I,IYRO" eumuntca às IWSSOilS interessadas, que
aluda não () saltem, que, Ilesdf' ]0 de julho tle lH4:�, vende seus

Ih 1'01' a l'IXCO cl"llzeil'os elida, postos ua resldêncía tio sócio.
Os livros têm () tamanho padrão «le IS,.) x 13,5 centlmetros,
impressos em papel "lmffon" de 30k., capa n duas côres, cul
dadosamente revistos e com mais de 200 Juíg'iIIUS.

Assim, um por mês, () "(,J;CJH� no lAVI{O" já editou: ()
HLHU..XI, José de Alc>ueIH; )IAN()� LESCACrj', Allllde Pro

)(lst; 1'"\.18 E :nLHOS, I. 'I'urgnenlevj rMA i].)ÃOI�A m:
_\Jl10R" Paulo Mallteg'azzll; O AUTS)'[O, Charles Irlckens r

x;uon IlE P'ERlJl('.}.O, Castello Branco j 3IEj}IOHU.S DE rsr
SERHRX'l'O n}j l'UJI,I('Ltí'!, }Uunoel Antôn lo fie _\lult'idll;
U,HAS DO 1'--\('(1"1('0, Jack London ; OS <';OSS_U'OS, Leun
Tolstoi; PRPI'A no :;lUTO, _Uranio Peixoto ; '1'A.H'l\\ IH.\' HE
rJ'_\.RAsrON. _L Iraudet ; () CASTIUJO nE I,OeRT.JS, J. HII) ".
maus; QrIN(,.\.S noRlL\., 3Iuf'llado de Assb.

- Em seguida, publlcará, semprfl um Ilvro por mês, as ,....('.

!,milltes ohras ; rJ'A.VA·I.llf. I'oncepeíou Chaves ; MAIL\.JJE no ..

VARY, Gustavo Pluuhert t o i'ROXCO DO U'Ê, .José de JUNI.

('IH; ROlUAX('E IH; C3U. Jl'IeLREH. Gu)' de �faull.}jssa!lt;
FMA IJRXIU IH; :;\roXT1WSE, Walter Scott, E asslm, suees;.;i.
vamente, o hCI,VUE no IJIYJtO" publíea um por mês, os m8i�
helos Iívros tio Braxll (' tio JIUllrlO, sempre a (,[�TO cruzeiro
('[Hla um, e escolltirlos pur um Conselho de SC'le',{ão COJH}lOsto
fIe brilbantes escrit()l'(�)o, llJ'a<.;ileiros: Afonso Sehmitlt, �utl)

Saut'Anlla, Raul de PoliJlo e Sihcira Bueno.
Além do l}ugmnento de ('IX('O cruzeiros. correspolHiente

fI oMeução tIo Jino, não há taxa de ins('rição, nem jóia ou ou-

1m despesa qualquer. J'ara illscri�ões, dil'ig'il'-se IlessoalmeJlle
ou })o1' (mrta á séde tio "CIJCBE DO LIVRO", á RUíI COllseU:ei·
1'0 ('l'ispiniano, 404, São Paulo. Representantes uns prindpais
('iOades brasileiras.

São Paulo, 14 de ag'ôsto de 1944

Um método novo, usado

pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Pôde-se
obtê-lo agora nas f a r-

mácias,

I

;)lll n:c"dico (1:.1 Cal iEorrria que atende

(1� Estr{�las de Clnerna ele Lí ol lywood
descobriu um método seguro e novo

p.o-a reduzir o excesso de t-,.,:wdura
anttesrét ica. Esta descoberta chamada
FOl"luodc dissolve a go,'CIITl'a rte um

modo seguro c raptdo. Corncce a pFr'"
der peso na prirneua semana e muitos

q;_IUOS ao mês. Basta tomar 2 pnstünas
:{ vezes por (lia, '·'Orlllode estímut«

ii saúde. a energt ..1 c proporciona 'tina

figura atraente. cip morro que pOS:;;) 11i.1-
rccer e sentir ....se 10· anos mais jovem.
)�"'orJ"ode {_. um PI'E'IJ:il";1("lo garun tt-
00 pcrn remover o excesso ele gorrru
I'�i. Peça ):;'!O ...mod« ...

" hoje nH"SJ)ID., (::111

qualquer- rannacra. .A nossa giJrantio:l é

(:"; sua maior protecào.

Distr. S. l. P. ,Caixa Postal 3786 • lia

em Florianópolis
HERVAl MEllM

Representante

Rua Bocaiuva, 21. Caixa Postal 225

... IIIIIIL.... ....fi..n..." ....IiI:ii i!.li·1II;',,*,ee"'iIiIIi_...rn_'.w.tt1llB?:_..f .."!ft�ilIiIi»I'...""·1IiIi''''''Jri1lni'��_�<'S'·IIiIê'!IfICW,g�...
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Os resultados
de Québec
Sova Iorque - (Inter-Am(:'

ricana) -. O correspondente ou

"i':ew Yoik Times" em Was

hígton , informa que os Estados
Unidos e a Urã-Bl'etanha, nas

bases das decisões tomadas na

Conferência ele Quehcc; estão

redigi.n elo 11111 plano geral, ·l'e

fpl'ente ao armístícío. tendo ('0-

mo pontos . prmcipais o ('011-

trôle da indústria alemã e a

eJi lllinação. SPlll I','s;rições,
-

rh
todos os elementos do Pal'tid"
Nac:ional Socialista. Esse plano
é dil'igi.r'to ao general Eisonho
wer, como comandante supl'e
'no das fôrças aliad.!ls. e q ÚE',
nessa qualidade, terá que exe
cutá-lo.
Aliás l1rna "()l'j;�lltaçào" pa ..

1'a antes da assinatura fOl''nial
do armistício já foi dada ao

general I:Jisen hower, autori-
7ando-o a a�:ir ('ontra os (,1'i.
mlno!';os de guérra nazistas,
,nas acentl'ando a necessidafk
da manutenção da. ordem 'mais
estrHa nas ilhas de retaguar
da, enquanto a guerra' eontra o

Reieh continuar.
6 plano de,finitivo, no :to

cante à parte industrial, defi
i1irá a política anglo-america
na quanto à administração das
inclústri3s pesadas da Alenla
nha, as quai!3 deverão ficar soh

rigoroso conüôle durante lon

go período; e, 'l1tlU11 sentido ge
ral. estabdecerá as bas.es dD

orientação geral a seguir pelaR
autoríClal!E�s. civis f:! militarps
anslo-nürü'-am8T'lcalias na par··
te da Alema.nha que fica ao

oeste da linha da 'baía de Lnbe
ck, 110 Báltico, 'no sul ]Jara o

Elba, c daí, descendo o rio, para
as fronfeiras bohemio-allstl'ia
caso

Quer

Sepulturas meio dasno ruas

vestir-se com,
contôrto

e eiegância?'

Móveis
(omprar, vender ou alugar

LONDRE, 9 (8. r. P.) - Oonforme os relatôs d1e um avia
dor britânico, que combatia l,ado a lado com os soldados do
,. subterrâneo ,.

polonês, os alemães, não podendo conquistar
com fôrça e edifício "Prudência", na praça de Napoleão, quei-

II
maram-no. :'-Jas ruas de Varsóvia, os túmu!.os d'€_' mortos U10f

; e:ombates são tão numerosas; que às vezes' é difícil de passar
entre êles.

Procure a

só na

I
I ALfAIAIAft-lA'

MELLO

I A SERVIDORA

.

e escolha o seu figurino.
,Rua Nunes Machado. �l. A

,

.

I

ra maior organização nO

gênero neSIta capital]

Rua João Pinto. 4.'

Fone 775.

-

I'

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Flórianópolili
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal. 31
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, -In (Edif •.
Próprio) .. Telegramas: "PRIMUS"

I·Avente.
no•. principais RLunicipio.

do E.tado
---

. .-1 .....

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

•

la. COlUelbeiro Mafra, 4 e 5 -- FONE 1.642
Entrera.. domicili.
-�-_ .. -----

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos.1
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melh(i)res fábrica.s
do país.

_._., �,., .

.

. .... ,�)�>_.�����:e�"..-I\J "

. -"'_-':.' _-"t.. ,..- .' .... (
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NOVOS ei
USADOS,

COMPRA elVENDE !
• I

Idi<mas por-I
tuguê.. espa-I

• I' I nhol , froncês. I

•

..,

.-----'-,' inglês. etc. II-::==========�====����������'
Romance. Poesia, Religião, Aviação"

-

Matemática. Física. Química, Geo·
I�"gia, Mineralogia, Engenharia ci- Se

A

da d B -I IIvil, militar e naval, Carpintaria, O raslDesenho, Saneamento, Metalurgia, Antônio Vieira e Senhora
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo- d N :oo.go'C· I t·agro ecem as felicita � 'lO. uera IVO
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri' Washington - (Inter-Ame- "

�ultura, 'Ye.teri,n�ria. Contabilidade IriCana)
_ O bicho da se,da es-

ções recebidas à passa-

D t t gem do seu aniversário
Precise-se de um homem que

rcronuracs. e c, e c. tá contribuindo consíderavel- saiba tral::alhaZ' em cortume (fóra
________________ mente para o esforço de guer-

de casamento, ocorrido da cidaàêb_l_Jnformaçõell na gerê�.

I • .•
ra aliado nos refrigeradores

a 30 de setembro p. p. I cio do "Estado". 6v-l

Dr. AlCides Oliveira I do Br�sil, produzindo g�andes r Vende ..se �ma casa de ma-

quantidade desse matenal es- ;::: v ·1 deinc , na rua Ma-

Cirurgião-Dentista sencíal antigamente Importa-
.... - -.� -_• ..-_...._ -w...... w w -- jor Oeste, SEm número. Tratar na
Prefira uma parte de seu rua João Pinto. 29. ' 5v'C

Rua Vítor Meireles, 28 �.o dâ_ J�pã6.'t �n!o�a um bole .. trôco em "Selos Pró Doente
Diàr iamente das 14 às 18 e

.im o scri ano o Coordena- Pobre do Hospital de Oarída- Fojem OS japoneses
das 19 às 22 horas.

dor dos Assuntos Inter ..Ame- rte". e estará contribuindo para
Londres, 9 (BNS) - Os 'ja-

I
rícanos. que êle tome mais um pouco poneses n�o_ só .estão sendo, ex-

------------: 0omo muitos outros habi- de leite, tenha melhores medí- p�llsos, �a tndía, como tam-

�--------�----------------------��----- �nt� d� wn� �mp��M, ral"en�s m�SMnMrlo m�moomgksesoo�t�fuze�
o bicho da sêda trabalha mais leito de s�frimento, etc. etc ••. do" r�cuar �m dire?,ão.à Bir-
ativamente num ambiente (Campaha de Humanidade m.am�: ASSlll�l� o D�lly Ex
fresco. O Brasil, que conta com Ifll Hospital de Caridade) press , e os mpoes fogem desa-
todas as facilidades para a cul- ....,.� "_� -,-�, baladamente de inúmeras al-
tura do bicho da sêda com ex- A T E N ç A O I deia�, à m�dida que o avanço
cepção de um clima fresco, es

' continua fírmente. Em uma

tá agora empregando rerríge- Vendem se para Dentista dois dessas aldeias êles abandona-
radores para acelerar o ciclc -par e lhos comptetamente novos. ram inúmeras notas de 5 "ru
vital do bicho da sêda desde o

-endo um Vulcanizador e um pees", que possuiam, evidente
casulo à borboleta, aumeritan- Girador.' completo. Também se mente com intencão de as usar

do dessa fórma a produção de :�lllga uma sala para escritório. na índia, quando lá chegas
sêda.

.
�

na rua Vítor Meireles, 18 (so- sem. Porém, ª excursão japo-
Os testes realizados com es- brado). Aluguel 60 cruzeiros nesa à índia não foi tão longa

ses ref'rigeradores n9,S estações mensais. Tratar com João Ma- que lhes desse tempo de colo

experimentais demonstraram thias Gustenhcfen, no mesmo c�x aquelas notas em eíreula-
que 10 colheitas de casulos pp.,. enderêço l�. alt _-__�ao, - eonelue o jornal,
dem ser produzidas em um, r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;,;;;;;;p;;;;;;;;.,;;;;;;;;�;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;:i;;;��;;;;;;;;;;;..
ano com a aplicação adequa- R E P R E Q.,. EN·, TA'N'"T'""E' 's'

.

da do ar frio, e grandes uni- º
I dades de refrigeração foram

II. S. quer ser representante de firmas de qUQlquer Estado
� e para qualquer localidade? Escreva à Caixa Postal 5455

instaladtas �

em p.elo, menos SÃO PAULO
'

urna es açao experimental pa-
ra acelerar a produção do bi-

-"

'

m=4� ...;...__======�
cl.o da sêda. O clima �.1J"mal �ASA MISC��ANEA. distr"j

A.8 anedotas e pIadas aparen-

Rio Claro,
. do Brasil é ideal para ª eultu- bl;1ldora d?8 RadlOs. R. c, A temente Ingênuª8 são grande.
ra da amoreira indispensável Victor, Vávulas e DISC08 - arm08 dé desªgreg ...çAo mane·

a criarão do bicho da sêda, R1J� C' Mafra - 9 'adas pela "qulnt...eo)una".
Para tornar a produção da

fsêda brasileira tão eficiente
quanto possível sob t.odos os

aspectos, estão �f>ndo

realiza-Idas experiências e:'11 grande
escala com 300.ô(:)0 amoreiras

Resende e Vassouras' pa1'a a criação de tipos l1lª:s
perfeitos.
O produto dessa experÍê:lcia

combinada na cultura da amo

reira e na refrigeração do bi-
cho da sêda poderá eventual
Irer,te encontrar aplicação nos

piuaquedas, sacos de polvora
e numerosos nutras n�ateril:t1s
dl� guerra eS$cllciais para a vi
tória das Nacres Unidas.

,

Dr. Laudelino SOlDO i Gallotli
ADVOGADO

Rua João Pinto, l� .. (sobradO), Sala l.
Se'-V. S. precis�r de, lil1hOS:'-'����;l�;Z;�;;;;;;;;;;;:;;;i

ça uma visita à Loja das case-jca�emiras e outros t.ecidos,'" Ta
mnas, na rua Cons. Mafra,
�......-.............,.....

-

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

Vaeto

CAIA
mudou-se

,

I AVO I

;rédiloMútu Predial

(OU REGULADOR VIEIRA',
MULHER EVI T ARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas'

Empr"'gll-ile com vantagr-m pa
ra cnmh -rer 6S irrf'g'ularidadeb
das f.uflÇ')t'1il periódicas das se

uhc rxs E calrnaute e regulador
deSR8.Q Iunções.
FLUX()-�EDATINA. pela sue

comprovada eficácia. é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

em toda parte.

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAJOR CR s 6.250,00

Multes bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

_____ ..a

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

•

End. telegr. «Bandiral» -- Rua Traiano, 23 -- Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

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

Interior: Ourinhos.
1 insta�,;,;;._.'!."': - Agê leias Urbanas: Penha e Lp iranga , Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
- Agências: Oliveira, Caet ê, Elói Mendes. Andrêlândia, Carmo do

Divinópcl is, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fóra,
Em instalação: Governador Valadares.

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

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
lação: Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda,

ESTADO DO EspIRITO SANTO:
instalação: SUcursal de Vitória, Agêocias de Itapemirim e Colatioa.

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

V d confortável
en e-se C'I sa. na

Avenida Mau r o R"mos, 249,
assim como outra, menor , ao

lado, n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional
do Comércio. 10 v. 4

Casas e Terrenos
Vendo d ive.rs o s casos e

terrenos, nesta capital e

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

V. '

Casas e Terrenos
Encarrego-me da vendo..

Comissão módica,
.

A. L. Alves - Deodoro 35
V .. 9

TERRENO
Vende se. medindo 11 x 33

rnts., na Avenida Mauro Ra

mos, linha Circular, ótimo p ar a

construção. Tratar na mesma

Avenida, n. 211 .30 v.'2

Vende se
um. a p s r ê-

...

-lho pilfa

-ndulaçào permanente e um

e sr abihz e dor de 1 KW, corn

P,}UCO uso e em perf'e ito e st ado.
Tratar na Pr s ça 15. n. 10.

V.29

I

as m1!lhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Passes
Correspondentes em tôdas as praças do País.

CamIsas, Gravatas. Pijames
Meíasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS· .

CILANEA - RUQC,/Mafra, 9
""-...__......_...... .....a

""""'VV'..,.........,..........oJ>J'\......,..,..................JOoJ"o.J'V"o...-...-..,

Vendem-se c:�::
na rua Major Costa n" 116.
Tratar na mesma, das 12 'às
16 horas, 10 v 3

EõíPregadã�'--�
Precisa-se. que saiba co

zinhar bem, Bom ordenado,
Tratar com João Dias, rua

Felipe Schmidt, s. 3 v.·I

GraBlka-se
com dez cruzeiros a pessôa

que achou, na semana passada,
duas chaves numa argola, sen

O uma delas tipo Yale, n 200,
as mtregar nesta Rf'dpçãn
"....-.-.-_-_-_·"çr_.....-....-..w�..................

Joio Rle rdo Mayr e

Juvel a Martins Mayr
participa a seus parentes e

amigos o ascimento de sua

filhinha LETÍCIA.MARIA.'
Fpoli.,. 28·9.1944.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
fita João Pinto n." 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

AssrNATURAS
Cap ital :

Crf.
Cr$
C,"
Cr,
<:1',

Semestr-e
70,01)
40,ÜO
20,00
7,011

•
Trimextre
Mês
NÍlIlJI'ro avulso 1J,:�n

No lnte r inr :

Ano Cr1 80,00
Cr" 45,00
Cr$ 25.011

SenH'�1 re
Trluu-srre

Anúnrill� lIledilllillt' ronlrâlo

Os originais. Illf'SIIlO náo PlllJli·
(·IIt1oS. 11!i,) Sf'1'!10 ,"'votvirl()�

A di rr-ção 11:10 �I" responsahiliz»

ppllJs ('(I!1rpito� eniitidns nos

artigos assintldos

o nosso distinto conterrâneo sr.

dr. Armínio Tavares. residindo
presentemente em Blumenau, fo.z
anos hoje.

vrememe, os alimentos não são digeridOl
e ii podrecem. Os gases incham o estôm..

go.· Sobrevém a prisão dt ventre. Vod.
sen te-se abatido e êõ010queenvenenado.
Tu'do é amargo e a vida é um martlrio..
Uma simples encuação não tocará a

causa, 'Neste caso, as Pílulas Carter sãit

es.r30rdinariameme eficazes. Fazem cor

rer· es�e litro de bilis e você sente-se diJ.

posto para tudo. São suaves e, contUdo.
especÍJ lmente indicadas para fazer a bili.t
correr livremente. P.eça as Píiulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: c ... $ 3,00.

o iSTADO-Terca.felra 10 ele'Outubro ele 1944
----

<loJa O encanto. Je UHt4

nCdltêk;,� cio. eúteH14
Os COra!;Õf'H nobres cedem ante a graça de um sorriso

que Kolynos tornou atraente, Kolynos é o Crême Dental
de Triple Ação: (1) limpa, (2) embeleza, (3) refresca,
de uma 56 vez. Experimen1e e verá como lhe

agradam o sabor e a ação penetrante da espuma
de Kolynos, que proporcionará maior encanto
à RUa personalidade.

'.

I Mais luz sôbre a China

C h
.

h Se v. S. desejar um corte de.

ac OrrlD O case�ira, .linho ou tropical,
Extraviou-se um, Fl)x, de pêlo e� cores fIrmes e belos pa·
preto e branco, que atende dro��, procure a Loja das ,Crii
pelo nome ((Pingo)). A peso

semlras. - Rua Conselheiro
Mafra, S-A.

soa que o encontrar será
bem gratificada se der infor· Ofensiva dos
mação à rua Tirade'ntes, 19 A, guerrilheiros
ou à rua Vidal Ramos, 24 A. Londres, 9 (U. P.) � Na Ju ..

5 v .. 3 gO'eslávia, os guerrilheiros de
..-- ._ _-_-_-__-_-_- Tito lançaram uma ofensivll ao

longo da fronteira albanesa,
onde tropas alemães e "quis�
lings" albaneses estão' pro�
curando garantir a retiradá
das fôrças nazistas para o vale
do Ibar. .

a

..----��------...-------------------------...------------._----------------�

.

Nova Iorque - (Serviço da I afastados das terras conquís
Inter-American a, em

CÜmbi'lla-!
das como. estavam antes da

ção com o "New York Times") guerra. Certamente no próxí
- Talvez ainda tenhamos que mo a.no os Estados Unidos e a

ver passar um tempo bem Ion- Inglaterra poderão prestar a

go antes das tropas chinesas devida atenção a tal processo.
de Iibertacâo abrirem caminho - ....._....._. ......._.......,.__.._........-w

]Ja)'� Peipjl�g. Apesar de tudo, Era falsificado
porem, a situação no Vale do
Yangtze, que foi a área crítí
coa êste verão, parece um tan
to melhor do que estava. Maio
último, os japoneses corneca

rarn a abrir seu caminho ao

longo da ferrovia que leva de
Hankao a Cantão. Mais ou

menos no meio elo caminho,
em Hengyang, êles ficaram de
tidos quarenta e sete dias, on
.le a Décima Quarta Fôrça Aé
rea Americana poude auxiliar
os defensores chineses. Embo
ra. os nipônicos tenham toma

do a cidade no princípio do
mês de agôsto, não puderam
avançar mais. Brocks Atkin
sou, escreven do de Chungking,
conclue que "se os japoneses
não completarem as atuais
operações dentro de um mês

A e.státua de Ed d 1'11
-

P d
. entre Bom 011 dois, nunca mais farão ou-

uar O , I er eu-se Retiro e Fio· tra ofensiva na China".

LONDRES, 9 (B. N. S.) _ Roter Borogh, conhebido arti- rian6polis, u- Eles podem reunir fôrças
cnlísta do "Daily 'I'elegraph ", informou que a prtmeira esta-

rra pasta contendo. documen_:os I para continuar sua marcha. O
� referentes a uma mina de carvao, ...

.ua a ser recolocada em Parfs será a do rei Britânico, Eduardo além de 1 máquina fotog,áfica e plano que VIsava ISto tinha
__ -o O jornal frances descreveu longamente esta operação, sa-11 bússo a. Paga·se bem a quem grandes possibilidades, pOIS

Decorre hoje o natalício do sr lientando O fato de que entre as muitas coisas a serem feitas' pnt�egar na Portaria do Hotel La visava cortar a China em duas
almirante Arnaldo. Pinto da Luz.

em París esta seria a prlmeira. "Esta prioridade, o povo fran-I o� .�... partes, privando os americanos

1"R7.rm Ilnoe bole, cês a considera um dever para com o tumdador da "ententel GERADOR
de alguns úteis campos de

'srall: Brnulina dos Reis Ferrari. .ordial ". A estátua passou por muitas vicissitudes desde o co- rviação e tornando possível a

'. Suzana de Azevedo Koerich e Olga mêço da guerra. Uma ocasião,' os alemães tentaram enpregar A INSTALADORA DE FLO )rganização ela defesa elas cos-

Ven�urQ; . . ,
nn grupo de movimento de resistência, que a transportou,du-' tas pelos japoneses contra pos-

.
STltoS: Delsa Vieira, Fablola Ra

t lt . 1 dl"t 1 dorí
RIANOPOLIS avisa QOS in �1·pP.l·S desembarques americ

mail e Valquíria Gusmão; Il'an e a n?l ": esconr en o-a e:l1 um .e epoSI. o c e �leTca. on�s teres sodas que possue, poro
,. v" L" a-

sra. cel. Francisco Faqundell, prof. ';111 S. Den is. Uma bomba alemã, depois da libertação de Parts, 110S. Mas, pode ser que o Japão
vender, em gerador de cor, te i J t tI'

Ant8ni.o Lúcio e Iôcto Caldeira de r-aíu sóbre O edifício, mas a estátua escapou ilesa. Agora, o rei es E'Ja jas arlJ e c epauperano

A�drade: F I" B d- S b inglês olha mais U1113, vez para a praça Eduardo VII, c.,omo
rente contínuo, de 5.500 com os constantes drenos nas

. joveris : . elX ran ao o rlnho '

b 1 1 1 1 te amí d tre osdoí
watts. 115 volts marca suas fontes ele materíal Lélico

e Valdir Lo.marque, empragadft ,,1m o o (a sempre (ura.c oura e crescen e anuza e en .1'e os { OIS
• ,�.,

• u na «S i e me n 5 ». Preço ótimo. d 1 E tá
Confeitaria Chiquinho; pOVOS.

� e pessoa ..
' s a conservan-

Para qualquer in formação, 1 1 1 Ih
menino: Mauri JOlé Piazza,

.0 CL gumas C as suas 111e . ores

_. ._ I il:.---..
dirigir.se à IN,STALADORA .livisôes no norte receioso dos
DE FLORIANOPOLIS, rua russos. Perdeu milhares e mi-

DESPERTE I BILIS I,.. T_r_ajano. 11; FONE 16_74, ;:��:��a�leSl{��:i�:�lSn:Sa�ll;��lC��
DO SEU flGIDO I Contra fatos, nao há argumentos! GUARDA-LIVROS 'acífico. Perdeu milhares mais

,

F la desatrosa invasão da Índia
ESlltll'a .. c.... DlllIlSt.,.�lAI I'

CAFE' RIO BRANCO
irmo industrial procura Jriental e no Norte de Burma.

Seu Hgadodeve produzir diariamem.
. um Gu c rd c-Hveo forma.o I ) b

um litrodebilis.SeabilisnãocorreJi...
.

moço. E' facultativo traba
'utras tropas, em ora ainda

1 E lhar o dia todo ou num só
tão sob ataque, acham-se uaE

. de Uelides N. Pereira f;'ilipinas, nas Índias Holande·
período. Ofertas para dn-

. O

poRntuoAPrefFer�dLolpc'Ea (fSélciteH))MflloOr.iTan,CPã'litana t �::�� ;��:"l���;��;i,:mfa�n�:i�::
Ij

_j
rentemente inexaurível de ho-

(Edifício AiOr BranCO).
mens e de útigos bélicos da

Ecos e Notícias Alemanha começou a secar. O

Japão, cujas ambições territo-
riais eram m'..lito maiores do

que a da Alemanha, enfrenL1
destino idêntico. Se a Chin'3
puder unir-se e o entusiasmo
ia seu povo puder ser estimu
lado por algt.mas ('o'ncessõe�
democráticas do �ovêrno de

Chllukinlg talvez 110 prÓXlll1C
ano os jjaponeses esliejajm tão
V'V'.........................-"".........__........w�

CORRETORES E CORRETORAS Divulgou-se, há pouco, na

r

.

Imprensa �arioca, intere,ssante

___�--,-_ .. '_______ Õ
estudo a respeito da evolução

,,- PRECISA.SE DE DIVERSOS. BOAS COMISS ES. industrial do' Bra.sil, afirll1an-

O PRECEITO DO DIA EXIGEM·SE REFERtNCIÁS. do-se, então, que a região sul
Certall formas de .ífilis nerVOSO., Rua Felipe Schmidt n. 39 possui notável potencial fabríl.

como o. tabu e Q pdrolisia geral, P t' l' d
. .

<::ostumam manifestar.se tàrdia.
ar ICU anzan o a 11lvestIga-

mente, às vezes muitos ano. de-
.. - ção, relativanle�nte aos Estados

poi. ·de .ter aparecido a ferida ini- CA.RTAZE·S· DO' DIA meridionais, o referido estudo
cial ou cancro aifilítico. SNtS. emprestou a Santa Catarina

"_. ._..., �___ ICêl'Ca de cinco mil estabeleci-

O· t do d· HOJE 3a.feira HOJE 1118nt08 indl:striais, ond� trab�-
. san o la i lhavam, maIS ou menos, 19 mIl

_ I CIHE OD'EON operários. Os números citados

de
«( ); estão, porém, muito longe da

São
_

Francisco verdadeira posição industrial

80rla. (On'eS50r I
A's 7,30 horas:

1
• . do Estado. Santa Catarina a

Francisco, quarto duque de Can- Do� Ame�ht", M,l!Y Bet� Hl gh:s e JUan Curtl�, no filme 31 de, dezembro de 1943 pos-
dia, nasceu aos 28 de outubro de I

maIs emOC1onante que o Clnem� la apresentou, mostrando uma'
"

,... 994 t· b·l
. t' .

1510 I d G d· {E
-

d I h d' d d' d H' I
SUla /. es a e ·eC1l11en os m-

, ne coste o e Cn Ia s· gtr;,çao env.enena a pe os e lon ($ I eals e lt er: d tI"
.

488"''') á
.

ponha). Pais piedosoll velavam so

4 F I L H O S
US 131S, com . lu oper rIOS.

bre a 8\fa mocidade ajl.ldando.o a
A

. pl'_?dução total superou 900

I�ar ,.01 fundomentes de sua futu' lmlhoes de cruzeiros. (D. E.
.

S ITa .antidade. Ingresllou no serviço CINE JORNAL BRASILEIRO (3x65) E.). � � ! � ! � Oda côrte de CarlQs V., onde con Distribuição COOPERATIVA ..,

lIiltrvou· intata a 8ua pureza, ape-
.lItlr do ambiente pouco iavoravel Preços: Cr$ 4,00. 3,00 e 1.00. Imp. 14 a005 O valor total da produção ca-

os vit,tudes. Foi lá que tombem

II
- tarinense, em 1943, (agrícola,

2:a::o. cO���d��X::o!� ::o��mu�� CINE (CIMPERIA L»
a.nimal, extrativa e industrial) OITO ELEMENTOS TONICOS: Progresso no'

��ia�:�a:.�!ri;u:J��o�:!!fvc�� ::.� I
.' f�i:�<;\��i'� ��P�����i�O�l.�l1 (b6� ARSENIATO. VANADA- campo do rádio

vir unicamente a D�us. Nisto não A's 7,30·horas E. E.). TO, FOSFOROS,CALCIO Londres,9 (B. N. g,\
mudou a sua nomeação para Vice Ultimas Exibiçô\"s ETC� . vas invencões devidr
Rei de Catalunha. E a morte de eh 1 S R I

• .:r d

I
qUI'zas dos" engent-.ar es tarret e usse J hay eo em: TONIC

l'

sua espôsa deu'lhe liber:lade para IODO CEREBRO
inqressar no estado ecl,l'siástico. Real patrulha montada Sí vio Machado e 1'ONICO DOS MUSCULOS

cialistas britânic

Feziie jeauita. sem entretanto, já Rosa Cabral Machado sempenhundo r

poder retirar se da t:ldo dos

neQ6'1
t'

. O. Pálidol. Depauperadol, ponderante PU
, F' d f' 1 I d Charles Bickford e Irenf' Rich em: par IClpam a seus parentes a

�

C10S:_ ."l.can
o'

_-mClJ�.:1.�nte ívr� e pessoas de suas relações o Esgotado., Anêmicos, Mie. vestida das fé
luas obrigações lfI'undanas, fOI pa

•

G'I"gante's da f)or·esta I
nascime,nto de sua filhinha

I
.

M C inglesas em dir
para todol o m�Jdelo acabado do

.

.

[
que cr.llm a9rol. riança.

religioso humilM e ativo. Foi por RrGINA·MARIA raquítica•• receberio a toni- rio ;('�â-nicc.'l
illSO nomeo.do su';"eritlr àos jesuítas ATliALIDADES GAUCHAS 2xl (Nac. Dist. Cooperativa) Fpolis .. 6.10-944 fic'çio ger.1 do org.nilmo aparelhos de r

na Espanha,' 'E�'l 1565. foi eleito Preço: ·único 2,00· Imp. 14 anos ........_ co", O
ferentes estãl

Geral da Compa�h�� t� Jes�s._O • ,. • 3 V.-s

S I
dos pelas div-

Papa S. Pio V c. n tOU' e mlaeoel
5a·feira nt) Od R' h dAI Ch M' J' a n U U I o o

b"'�'�'
difíceis na E.pa�ha, França e P�r' eon, te ar I en, ester orns, lmmy' Prestigia o GOTêrno I ai

.

.

.l��amcas,
tugal, Voltando-1para Roma caiu Lydon e Lida Ward. em: cUJo alcanCE

t I h I
classes armadas, - oa ·"r', 'lh

gravemente doen�· e e entregou lua A l-I.
,

...., mI as a cen

bela alma ao C!J"iador no dia 10 I r I elro aereo um "quinta - eoluRI.ta". (L Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921 O sr. Leslis'

�d�e.o�u�tu�.�r�o.d�e�I�5.72� _

_._
-- _ �D�••K�.)� ������������;;;: dente da In

I
de Engenh

'I
'

em radio, J

4;4, �..'� C.
'

..

,1 ,

â. � �'�.. tt !���:������t�I.t::s�1�!'f�i:�:���9i;:: s�ro�S�lcO�b·:t:I�d�o�.frn·tll.� � bons e haratos,.algodões, mOl·ins e aviamentos
, para alfai':ltes. que recebe diretamente das acentuand

melhores :fdbrícaB. A Casa �A CAPITAL" chorna o atençôo dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma
as grande!

[l visita antes de efetuo rem suas ,C0tnpras. J.\:'I�.:rRIZ.yem..!!?rian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes. se descort

radioteleglna
ra.

n

i'

Rio (Pelo correio) - O De
partamento de Alimentação da
da Prefejtura apreendeu, no

interior da fábrica de bebidas
da firma M. Gérin & Cia., na
rua Guarapuava, duas parti
das de xarope de groselha, ar
tificial. Submetendo o produto
a análise, verificou-se que era

falsificado.

O mais completo estoque de
brins de linho e algodão po
dem ser. encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra, S-A.

-------.__.,:'-'_

Tem razão
par. -estrilarlt ..
o jornal "A Voz", que se

publica em Lisboa, tem-se
tornado célebre pelas suas
atitudes claramente fascis
tas. Com o rótulo de orgão
conservador não passa de
autêntico porta-voz do sala-
zarismo. \

O jornal lisboeta, insur
giu-se, no dia 1°, contra a

British Brotuicastinç Corpo
ration. (B. B. C.), porque o

locutor dessa estação, irra
diando em português, tiecla
TaU que "os sistemas corpo
rativos são formas de fascis
mo que devem ser destruidos
em todo o mundo" .

Essa frase do locutor da
"B. B. C." fez o jornalzinho
estrilar. Depois de muito re

fletir, o diretor da "A Voz"
compreendeu, afinal, que
urna irradiação de Londres,
er:z- . P?rtuguês, só po( (J.!a ser
diriquia a Portugal. '"", mui
to zangado, "A Voz" declara
que semelhante declaração
"constitue um ataque a Por
tugal e ao EstadO corporati
vo português", é considera
inadmissível a inteTferência
na política portuguesa".

Os jornalistas fascistas da
"A Voz" não querem com

preender que o corporativis
mo, modalidade do totalita
Tismo, não subsistirá após a

guerra. Não será necessária
intervenção de ninguem. Os
sistemas fascistas cairão por
terra, levados pelo ímpeto
dos acontecimentos. Só a

democracia subsistirá no
mundo. Os jornalistas da "A
Voz" têm, afinal, razão para
estrilar ...

(Diário Carioca)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR M�DICO
�----------------------------------------------------�

o eSTADO:-::Terca-feira 10 cae Outubro ele '944 5

DR. ROLDÃO CONSONI
RUIWiA '(am!\J, - ALTA CIRURGIA - ,MOI,ÉS'l'IAS DE SENHORAS - PARTOS

1<�orrÍ1a<lo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fOI

',sten1e por vários anos do Serviço CLrú:rgico do Pt'of, Alípio COITeia Neto,
'1I'u1';:io do est<?mago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, tiróide, rins,
stata. bex�a, utero, ovârdos e trompas. Varícoceta, hídeocele, varizes e hérnia.

CONSULTAS:
as 5 horas, à Rua Felbpe Scl1midt 2J. (altos da Casa Paraíso) , Tel. 1.598.

RESIDl!:NCIA: Thua Esteves .Iúrítor-, 179; Tel. M764

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBTllA�fA (f1Al\'fO�IA' - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso <k At>el'fel"oamento e Longa Prâttca no RIo de Janeiro

:iilUl'l:ollll."·� - 1'"la manhA: dIariamente .la8 lO.30à1i12 h s , à tarde exceptoaoi
I••<l .... <la. 111.30 à.JI 18 horu - CONSUlil'óRJO: Ku. JoAo PInto .. 7, ....b ...do -

1.�1I1 - Ke!rId�ncl,,: Rua I"rotlllldeote Coutinho, �S.

DR. SETTE GUSMÃO
(,llJ�FJ� DOR SElCYlÇOS DE TlSrOLOG LA DO CE:"iTIl.O nB Sil,H,E: F: DO

HOSPiTAL ";':EJ:I·;U I1fUUUS". .

Curso <li' 3p(;rff'Í!�O,lnl('nto no Hosp.ital São Luiz G-onzagn. de Silo !�:-ll.do -.-.- Ex�e�téi

É"ifil'jO do In.:;tHu'to "C'lenlente F'e�Teira", r.o _S�() Paulo - 1�>�A11ed!('o lnterno do

f..:;;tllatü!'io -de Rant'G.:.;, ('!Tl Campos elo .Jonl�l(). . _,'� .....

,

CI tXIC-\ CEI' vr. _- IHAGNúSTICO 1'lni�C()(,N 1.; '1'HA1'i\MK'\'l'O E�,PE(,l,\],I1.,\[)O
, J, . .,.r

I):\S DOF:�C.-\S no AP,\lU;:LRO ltlQSJ'U1J\TólUO... .

�NSl]J TAS' jJi'il'iamente, das :1 às f: horu-. CO;':SULTóIUO; Rua \ lt.o: �!elrcles, 18.
, .. ' .'

HF;SIDÉ:,\CIA: Rua Esteve,; .JÚnior, .135 - Tel. 74:2.

MARIODR. WENOHAUSEN
(l}lpJomado pela Faculdade Nac, de MC<1lclna da UniversIdade do Brasü)

1l:I.1nlernO do' serviço de Cl!!nica Médica do Professor Osvaldo OU'felra, médico do

Departamento de Saúde

CI,I:ooi ICA alf':IIIClt - Moléstlas tnternas de adultos e crIança•. CONSUVI.'óltlO
• ttll!;!lIIlENCIA: KUB j<'eUpe Scbmidt n. 3!! - Tel. 812. eONSUl,TAS - J),,� 16 AIO 111.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

F.l!peclansta, assistente do Professor Sanson do lHO) de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. na" li 1'18 8,

Rua Vitor Meireleli. 24, Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
�erviçns de Clíniea Infantil da Assistência Municipal - ti .. .,.plla

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
cossuvr6HIO: Rua NIUlcs �I"d",<lo, ·7 (li}dificlo S._ Fl'3U..,is<·"I. to ..e 1.4oH

Consultas das 1(1 às 1� e das 14 às la huras

HW\lf)RNCIA: Rua Marechal. Guilberme. r). Fune 711:'1
r

CUNICA DEOLHOS - OUVIDOS -'NARIZ - GARGANIA

DR. SI,ASE FARACO
M"dico - chefe do Servíco d« SífilJis do Centro de Saúde

[)OE;-';ÇAS DA PELE'� StFILlS - AFE�Ç<')ES, �R�-(�ENr;''\lS J!E,
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VEBl'vU...LHOS J� LL1HA-\IOLI�,IAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h •.
- R. Felipe Schmidt, 4ti

.'
RES.: R, Joiuvile, 47 - FONE 1648

(AUSENTE)
___,----------------------'

______

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Quv}dos. Nar iz ,- Garg�nta.
Diploma de habilitação do, Con.selho NaclOn�1 de Offalrunlogia.

c

CONSULT6RIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1259.

HESIDENCIA - Conselheiro Maíra, 77.

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO I

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela UnlTersidade de Genebra

C� ))1'tWca nos nospttats europeu.

Cl1n.Ica médica �m geral. pediatria, doen

cas do ala tema nervoso, aparelho gen.1tOo·
urmãrto do homem e da mulher

.......te. T�cll1co: DR. PA� TAV4RJII8
Curso de RadiologIa Cllnica com o dr.

ManDei de Abreu Campanario (Silo Pau

tos. E8pf'Clallzado em HigIene e aao.de

púbUca. pela Ulllvel'l!!idade ao ruo de Ja·

lleirO. - Gabinete de Ralo X - Electro

car410gratla cl1nlc. - Metabolismo ba·

.aI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fulJoterapLa _..: I..aboratórlo de mtcro..

copia e analise cItnlca. - Rua Fernando

Macbado. 8. Fone 1.1911. - Flor1a.nópoU•.

DR. REMIGIO
CLtNICA UDICA

M:olátUUl Internas. de Senhora. II Crl

Inça. eQl
. Geral. CONSULTóRIO: Rua

lFellpe Schm1dt - E!1I!!clo Amélia Neto.

FOlie 'ÚI92, 9 l. 12 e H la 17 horu. RE·

8TP1:NCU.: J Larqo Benjamin
,

Conlitante. 3

Dr.'Newton d'A"Ua
Op.ra�õe. -- Vias Urina�iag -- Poeit
gal doi! i.ntestinos,. réto e anui!
.- Hémorrc>idas:

.

TtcHamentó dd
colite amebiana.

FiilioterapiG .- Infra-vermelho.
Consult'; Vitor Meirele., 28".

A\�ende di;"riamente à:s 11.30 h., .. ,
ô tnrde. das !ti h•. em' diante.

"''''''id: Vidal Ramo•• 66.
Fon.. 1067.

-

tr- NTONIO 'MONIZ
,--�

tJE ARAGÃO
....,. .. ,Orto�L ()Un1ca • CIr1IrKlI

:ou� tutoe • doe.� 4. eeabOI'''.

iSULTORIO:R. JoãoPinte 1 Diei·
.en,� daa 16 la �7 boru. RE$ID1:N·

.

Altn!rU1f. AITtm. Se. "one, '111.

..,,_ ,
t '"

Dr. LAURO BAUHA

Sabedoria politica
LVa frente de batalha, o

ministro Gaspar Dutra) em

nome do qouêrno brasileiro,
entregou ao qenertü Mark

Clark, comandante chefe do

Quinto Exército norte-ame

ricano, as insígnias do "Mé
rito Militar" com que fora
distinguido o bravo liberta
dor de Roma. Não há muitos

dias, houve, na frente ita

liana, outra solenidade se

melhante. Os generais bra

sileiros Mascarenhas de Mo

rais e Zenobio da Costa rece

beram, em presença do ge
neral Eurico Gaspar Dutra,
as condecorações, com que
foram agraciados pelo go:
uêrno dos Estados Unidos. A
medida que os dias de guer
ra vão cor1'cndo, vemos, com
maior freqüência, atos em

que os nomes do Brasil e do.']

Estados-Unidos as entrela

çam. É que, se eramos aru

gos antes da luta, a camara

dagem de armas e a iâénii
dade de destino nos uniran:
ainda mais estreitamente. O

conflito em que se âebace

quási todo o mundo e no de

COT1'er do qual tantas nações
perderam a liberdade - não

apenas pequenas nações,
mas, potências de primeira
grandeza, como a França �

aproximou ainda mais 08

povos dêste hemisfério, no

tadamente os dois maiores

países do continente, pois
que nos ajudou a compreen
der mais claramente nossa

idêntulade de interêsses, as

vantagens políticas e econô
micas de uma colaboração
mais completa, nossas pTO
fundas afinidades. E agora
aue os soldados brasileiros
lutam, ombro a ombro, com
os soldados' norte-america
nos, como já acontecera
com os nossos 'marinheiros
e os nossos aviadores, essà
solidariedade, que os presi
dentes Roosevelt e Getúlio

Vargas souberam torna?' tão
forte .e vivaz, aparece-nos
corno qranâe obra de sabe
doria política, que se torna
rá cada vez mais resistente
e há de atravessar os dias
tormentosos da guerra e os

dias ativos da reconstructio
do mundo. esplendendo 'co
mo exemplo para tôdas as

nações. - (A. N.)

I

• Como êsse imenso tran
satlântico, "impossível de ser
a�Llndado", foi a pique, com
LAlO passageiros _ homens
mUlheres e crianças, qU�
gritavam e rezavam deses
perados. No novo número
de Seleções, para Setembro.

Sente turvar-se a sua
paz Conjugal?

EspeolaUsta em nOellça..� de Senho

rlUi - VIas Ur>náI'ias.

Curso de especialização de GIneco

logia (doenças de Senhoras) com o

Pr0fessor Moraes de Barros, da 1<'80-

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico. das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovários.

trompas. etc.).
Cura radical das Inflamações do.

anexos (Ovários. trompas). sem ope

r-ação). Tratamento ele todos os drs

túrbios da mell.IJ'lIação e eln 60'''1'111·

dalle.

Tratamento moóerno da bl ... llorra·

�ia aguda e crônIca, em ambos os

"""Xos, por processos moderno.� sob

contrOle endoscõpico - UrOlI'nscopla
- e (Ie laboratório,

FISIOTERAPIA - DlATEHM1:\
- INFRA-VERMELHO

CONSUl,1'AS: - Das ]u.30 às 12

horas e das 2 às O.

Consultório - Rua Tiradentes 1t

Fone: 1.663.

R,eglMncla
<Sobrado).

Rua Tlrade11')1"1 7

ALVARO RAMOS

Dez perguntas pessoais
que são um verdadeiro brado
ele alerta aos maridos e

eSjJúsas... e dez conselhos
prallros. para enriquecer a
viela doméstica. Pág. 87.

VEJA .ti LISTA COMPU1A OF
ARTIGOS, A SEGUIR:
-_._---

o Pilôto que se

recusou a morrer:

Com o avião perdido e a
perna <1tnputada, êste pilôto
caiu �úzinho em pleno mar,
mas se salvou para conti
nuar a luta. Pág. 57.

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

• ••

Todos êsses 28 artigos, mais
a éonclel1sação de um livro
de grande interêsse e re

percussão.

Acaba
de Sairl

COMPRE; AGORA o seu exem

pl�I" na sua banca de jor
nais. Selecões apresenta
todo mês os melhores arti
gos de quinhentas revistas
de todo o mundo.

[)R� AUImLIO ROTOLO
M�dico - CirlU'�ão - Parteiro

. KA 105.\ X '

.\1o.lerulI e. p(l�sallte m'talação
de :'WO MA,

I)Iagoó3lico precoce da tuberclllose
iJU I nlOTI a r, úlceras gástriclls e duo
leuais, câncer du estômago. afe·
;Ót-S das v ills biliares. rins, etc.
\plíCII o Pneumo-Iorax artificial
,Jara o trataménto da Tüberculose
Pulmonar � TratlllDento!l moder-

nos e efiC!lzes desúi 'moléstia,
(;Qmpleto gabinete de Eletricidade
mélJica; Onda!! curtas e ultra-cur
'as. Raios Infra-Vermelhos e Raias
Ultra Violeta. 111frazon-Terapia
Consultório:' Rua Deodoro. 3

.

e!lquina Felipe Schmidt
O ... I b 12 bn .•.e das 14 às 17 hr•

T",lefonfO t.""

Chegaranl

SETEMBRO

Exijam..
o

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

RepretSentante Geral no Bra.''Iil: FEH�ANOO CHINAGI.lr\ - nua do RQ"uíritt, 's5-A - 2.0 andar .. Ri�

I G�ande Con;so
-

sftPON4m RADlUM
Via. de Produtos QUímicos FábJica Delem

Utilíssimos e valiosos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo <Petrôpolis »,
no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona". toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

20 envólucros (papel prateado) "do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" nume.radoiara o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEl';1BRO DE' 1944, AS 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os «cou pon s». para serem trocados por «envólucros· ou "toIt)pinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Vil-gílio ,José Ga r-c í

a
Rua Tiradentes, 35

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
I I •

..... 1 't.. \V E'rZ.EL

reconl.n1ellda-se
INDUS']'I1I A L-.J()IN V I LL]� (Milrc�

para roupa fina € roupa comnl0m .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MUITA ATEN AO I
Aguardem -

as novas instalações de

. '

' A' EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmidt, 54
(antigo varejo da Casa Sônta Rosa)

A OFENSIVA GEBAL ALIADA
LONnRES, 9 (U. P.) •. o PORTA·VOZ MILITAR nA AGÊNCIA NAZISTA TRANSOCEAN AFIRMOU QUE A OF'ENSIVA GERAL AtIADA CONTRA AS
MURALHAS INTERNAS DA FORTALEZA AtEMÃ FOI LANçAnA ONTEM SIMULTANEAMENTE NO LÉSTE; NO OESTE E NA ITÁLIA. ACRESCEN.
TOU o COMENTARISTA (CUJAS PALAVRAS ALIÁS DEVEM SER ACOLHIDAS COM TôDA A RESERVA) QUE A INTENSÃO DE EISENHOWER ERA

CONSEGUIR A VITóRIA ANTES DO INVERNO.

FlorianópoUs 10 IJe OUhLbfO de 19'�

Grande Ao regressar
de S. Paulo

--

aVIa0A Semana
da Cri-anca Rio, 10 (A. N.) - Além dto

"

' outros aviões do mesmo tipo
. Mac_elO, 9 (A. N.) ---: Rev�s- chegados no decorrer desta se- São Paulo, 9 ·(A. N.) -.- O
tir-se-âo de grand� brilhantís- I

mana, desceu, ante ontem, no ministro Apolônio Sales, quemo as comeJ?0l'açoes da Se- aeroporto de "S a n tos Du- esteve durante três dias nesta
::n��a . da Onança, �ue serao mont", o "Douglas C. 47", que capital visitando o paro. ue ta
In�cladas com preleções de 15 veio diretamente de Santo An-j oríl bandeirante, antes de re
minutos nas escolas do Estado: tônío, nos Estados 'Unidos, sob zressar ao Rio de Janeiro on

l�os estabelecimel}-tos secundá- o c.omando d? t.enent.e-coronel J Lem, resumiu para
_

a rep;rta
nos será focalizado o tema GUIlherme Ríbeíro, diretor de rem suas Impressões de Sao
"�roteç�o à Infância". ,Nos parque de aeronáutica dos Paulo, dizendo: "Como outras
dias subsequentes, havera ex- Aíonsos. 'tezes, ao voltar ao Rio de Ja
cursões escolares, concurso de O "Douglas C. 47", repre- neíro, levo magnífica ímpres
trabalhos sôbre a "semana", senta valiosa aquisição para a são do povo paulista, cujo Ia
conferências, festas artísticas I nossa Fôrça Aérea, que dessa J01' é conhecido. Senti de per
e esportivas, destacando-se o I forma procura dar solução ac to a preocupação dos agrícul
lançamento da pedra funda- I problema dos transportes de ores em face do prob�:ema �s··
mental da "Casa da Criança". tropa e carga. boçado pela prolongada estia-

I
----.-----. (em, que ora se atravessa. No-

a-se entretanto que a rearãc
não é para desânimo, mas, pa
ra luta. O próprio govêrno es

:�uda agora um decreto-lei pa
'a fomentar a reconstit-nção
das matas e irrigação do solo" .I

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

-------_.-! __ o

; ........

J. COSTA �t(ELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção

I Projetos, Orccmentos, Admini" tração

IRua Esteves Jupior,. 168. - Fone 733

fLORIANOPOLIS

Em Moscou
Moscou, 9 (U. P.) - Infor

mando sôbre a chegada ele
':::hurchill, a rádio de Moscou
acrescenta que o "premíer "
britânico foi acompanhado,
além de Eden, pelo chefe do
Estado Maior, general Alan
Brook, sendo recebido no ae

ródromo de Moscou por Mo10-
tov, o ex-embaixador Maísky e

��r��v;���:s do mundo

Ofi-I_.__ _

. ._ .. ,

�

,n���d�e�'le!, \��·deP·)d;_ ����i O ESTADO EsportIvo O POVO grego na-o quer o rei-?riva�o, anunciou. nos "co-I Campeonato (.a .

IP
rnuns que Church ill e Eden

I R' 9 A N C d -

1 . 10. -. - om a errota, que ,C le�aran: a Moscou afim-de, lhe infligiu o BangÜ. derrota in'
_

WASHINGTON, 10 (Por Pierre Loving) ._ F'une:ionáriosr�alIzar impOJ:lt�nrte.s conversa- I- espaecdc e desconcertante. o Flu- do Departamento de Estado declararam que o povo da Grécia,:(oes com Stalin e Molotov.] mmense desceu para o sequrt?o deixou bem claro os seus sentimentos anti-mona'
" :

'\.crescenta que os Estados posto na tab�l�" perdendo: pcrs , dí .
,
..

•. "
.. rqUls'tas e pIe

. .
.. ", I t8das as pcsaíbâlídcdes de vir b. ser _lss�l.am que nem. o rei JO! ge, nem outro qualquer membro da.Jmdos aprovaram ottcíaímen-: o cc rnp-aâo dêste ano Com a der- tamílía real poderiam rezressar a êsso pa.ís S b-

'

l'
-

d _

.., oi" '" "
- >::i -

>::i. - a e-se que o 0"0-te a rea nzaçao essas conte- rota tricolor. é a seguinte a colo- vêrno de Londres é tavorável ao regresso da fam 'I' . I "'.,rencías nas quais serão repre- cação dos clubes concorrentes ao "
'

_

1 Ia 1 ea a Ate-
torneio máximo da cidode; l' lu. I,aS, po:em, uma ,:ez .que o povo nao o aceite, Londres recosentados pelo embaixador nor-
gar. Vasco do Gama. Flamengo e mendaría 1l111� regenera sob O govêrno do irmão menor do reite-ame.ricano, Harrímann. Botafogo, com 8 pontos perdidos; Jorge. Mas, ainda assim, essa e,spécie ele rezêncía viria a en-

Peregrl.naça-o Visitai a exposição de vasos
Londres, 9 (U, P.) - Um segundo .luga; .. Fluminense ..

com contrar forte oposição na Grécia. Um dos m;tiyos da anttparílOS fins pr-incipais da visita de 10 p p ; 3 Amenca. com 12; 4

can-l demor st 1 1 -s • ,
la

ornamentados, nos dias 12 € Churchill a Moscou é acertar to do Rio. comlS; quinto lugar,' •

1 raca .pe O pOVO grego em reiaçao a monarquia é ser a

B II- 13, no Clube 12 de Agosto_ São Cristóvão e Bangú, com 20; esposa. c1? r�l Jorge,. a prmcesa Federica, de origem alemã pa ueDOS Blres -----------------..
com Satlin o golpe final à fera 6' Madureira. com 21; e 7· lugar, ter dois irmaos servindo no exército nazista. A queda ela I110-

ti 1 nazista. Estas conferências se- Bonsucess,o .. com 27 pontos pe,rdi- narquia traria à Grécia o rezime republicano '

-

o'

c

r

'

Rio, 9 (A. N.) - Par ru

10-1R
- rão quasí simultaneas às que dos, A proxrmo rodada que e a n

' .

Ia f l:
.

b , que "'0, ernou a
,)'8 para Buenos Aires parte da omarla ante-penultíma do ret�rno, terá ureClH, pe a u tuna vez, ell.tre 1924 e 19;35.re,aEza presentemente o generadelegação do Brasil ao CQn- _ início sábado à noite, com o en-

't· d B B l' 9 (A N) R l'
líssimo Eisenhower, na Fran- contra entre os doi.. líderes. Bota- Pequenino! visita a exposição! Se V. S. comprar os nossosg'l'esso Eucans ICO e uenos e.Bm, . . .

- ea 1-
d

A· O d 1- d t S 01' t· :4- e ça, com o gen,eral Marshall, fogo e Vcs:o, no campo de São e. v.asos ornamentaàos e
I tecidos, ficará satisfeito, por-Ires. s e ega

_

os rat;llPd
-

Ztou-se 011' em a ImpOnel1i�e ::hefe do Estado-Maior dos Es-. Januório. Domingo, serão disputa au:ol!a Com um centavo, ao' que inegavelmente m ttaram-se em avia0 espeeIa a radicional romaria a �OSSB
tac10s Unidos. SeO'undo afirlna dos. 0.6 jQgos_: Ban.g� ':. Flamengo, t 1. • I , an e-

Pana,ir. Senhora de Nazareth, padroei- , . .'

b
• _ AmérIca e Soo Crlstovco, BOr.8-lces

menos, o eu comr:annelro.mos um estoque completo e
Sebo'U!iram nesse avião entre r...tl- ra dos paraenses, considerada

,ante digna de fe, as dIscussoes so e Fluminense, lI{.cdureira e
menos favorecIdo! lorig'inal .

a mecos ac s'
.

de Mose:m deverão eoordenar Canto do Rio_ V',""""'_" ....-_w......_.. � I
' .[" e SIV€IS,

tras figuras de destaque nos a maior romaria dê todo anal'
tôdas as ofensivas a.liadas no Cor::pr�é na CASA MISCE ILoja das Caselniras, rua Cons.

meios católicos do Brasil, mc..n- te. Cêrca de cem mil pessoas (l'r(ul'to da Amendoel'ra LANEA e saber economizar.. 'Mafra, 8-A.oeste da 'illuropa, no lés,te, nos _._.
.senhor Leovigildo França, co .. vindas de todos os pontos do

Balcãs, no Báltico e no Medi- Rio.9 A N· Foi dis:(:utada ontem '---_.,.-----

mo chefe da delegação de pe- Estado e das unidades vizinhas
ter1'âmeo. O fato de s,e ter feito a prova automobilística para car- A « ALFAIATARIAregl'inos, e o vigário-geral, acompanharam a grande pro- ros movidos a gasogênio. denomi

h C t R O
. - .

d acompanhal Churchill do ma- nada "Circuito da Amendoeira".monsen ar os a ego, CO"lp I clssaú. cwnpnn o suas pro- fechaI Broa\-( e outros chefes em 80 kms. Foi vencedor o vo!an.representante do arcebispo �o messas e fazendo votos à mila..
militares e políticos pern1it(' te gaúcho Catarina Andreatta, no

Rio de Janeiro. ·i ':rosa santa. d 1 h 5
_ '-

' a.diantar que �erào amplamente tempo e ora. minutos e 55
"egundos. Ar.dreatta venceu de

I'haves Gratifica-se; a Linhos, tropicais e casemi- abordados os temas militares ponta a ponta. Em segundo lugar,
"" pessôa que adJlif ras de todos os desenhos e pre- poUticos e econômicos relacio- chegou o �oJante Luiz Biar.co.

e entregar nesta redação UQB ços, só na Loja das Casemiras nados com a ruarcha, ou, me- (esquin a da Nunes Machado)
'argola com diversas chaves - Rua Cons. Mafra, 8-A. Iho1', com o fin\ dia guerra. Atletismo

� �_�. .. �

----.....:...-----�+---------'�--------------I__----- Rio, 9 -A N, o Vasco da Gamu
----

sagrou se tri-campeéio' clll Atlebs- «S·e-m·,.ana· d-a C'fl-'a'n- r�'�'"P A R A f E R I D Afr, mo. ... ",.�
'�"'-""""��

E C Z E MAS, CONVITE
I N f L A M A ç O E 5 fRACOS • A Comissão Organizadora do. «Semana da Criança) C1fl'a

, ANEMICOS todas as ou toridades cillílJ, mlitares e' eclesiastica.. a Legiã� I

C O C E I R AS, TOMEM Jeir,? de AssÍsttlncia, � filial da Cru.21. Vermelha Brasileira nestOll
Ui h C ..

a Liga de Defesa NaCIonal. as socIedades, aSBociuçõss e clL�
F R I E I R AS, ,10 O felslta.1 gios, sindicatos, a imprensa e o público em geral para a se"l"':

"SILVEIRA" com que, hoje. às 1930, no salão do Clube Doze de Agosto sai;;
E 5 P I N H A SI E TC.

as celebrações da Semana da Criança, e em que falarão o:
.

O céle- madas quatro toneladas de lenha e dezenas de litros de ql1ero-' uma junta médica. Parte da renda do espetáculo l'eveJ
zene, originando uma fogueira infernal, cuja temperatura será
de mil e quatrocentos gráus, superior à ne.cessária para a fuzão
do a90. Antes da prçrva, o profesfilor ISllard será examinado p()r

=:s: ===_ ::::.- .i ... :?............- ......----_�_�_.

Bombardeio A Campanhade Marcus

fÔl���a];�.�:��e'S�b(�· �dnJa1�� da Bondade
de .Hasley bombardearam as Salvador, 9 (A. N.) A

ilhas Marcus. Acrescenta 01:0- "Campanha da Bondade", lan
municado que os canhões da çada pela Liga Bahiana con

frota infligiram consíderásel tra a mortalidade infantil, en.

dano e silenciaram a maor trou em sua fase prática, com

parte das baterias de costa la- o recebimento dos primeiros
ponesas. donativos.

-----;-_ .._._-

I v!:?�Ç?�2.Y.�,��e I
novo, marca "Badenicl" e "Lona", de 30 e JS

H, P. E,; uma char:rette e diversas máquinas
para. indústria.

Informações nesta gerência,

MELO»
avisa à sua dhtinta clientela que mudou

- estcbele:imer,to para a

seu

RUA TIRADEN1"'ES� 24

..

Bel'"ám, 10 (A. N.)

l), compra de utensílios destinados aos soldados da Fã
dicis>,nária Bra.sileiJ'�.

.

- .. , -".- --�

..'
t

Ir.:

bre "P:t��seio no· Fogo", tetlo rI prod lzir a mesma proeza
que cel"ErlÍf'izou Kula-Buz1 nV-0,pa • A e na mérica. Serão quei-

...,;r - I efet

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


